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Sarı çayakarı Türkiye’de yaygın bir türdür. Farklı familyalardan çok sayıda konukçusu bulunmaktadır.
Biber başta olmak üzere begonya, siklamen, hıyar, pamuk, krizantem, gerbera, patates, patlıcan, tütün, çay ve
turunçgiller konukçularıdır. Sarı çayakarı mücadele yapılmadığı takdirde tek başına % 60 oranında zarar
vermektedir. Zararlıyı kontrol altına almak için kullanılabilecek ruhsatlı pestisit bulunmamaktadır. Üreticiler
tarafından kullanılan pestisitler ciddi çevre kirliliği ve sağlık sorunlarına neden olmakta ayrıca maliyet çok
yükselmektedir. Bu tehdidin üstesinden gelmek için, toleranslı veya dayanıklı bitki, alternatif zararlı yönetimi
stratejilerini formüle etmede önemli bir rol oynayabilir. Dünyada Polyphagotarsonemus latus Banks’ a karşı
yapılan dayanıklılık çalışmalarından elde edilen sonuçlar yeterli değildir. Ülkemizde bu zararlıya karşı
sebzelerde herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu alanda bilgi eksikliği mevcuttur. Bu projenin amacı yeni
çeşit

geliştirme

programlarında

değerlendirilmek

üzere

ıslah

hatlarının

sarı

çayakarına

karşı

reaksiyonlarının/dayanıklılığının belirlenmesi ve dayanıklı materyalller ile melezleme yoluyla yeni dayanıklı

9

yarıyol materyalleri geliştirmektir. Çalışma sonunda tespit edilecek tolerant/dayanıklı ya da yarı
tolerant/dayanıklı hatlar ıslah programlarında çeşit geliştirme amacıyla kullanılacaktır. Bu proje ile ülkemizde
ayrıca ilk kez akara karşı testleme yönteminin optimizasyonu sağlanmış olacaktır. Proje kapsamında; akar
çoğaltımı, bitkilerde zarar tespiti, fenolik ve flavanoid içerik analizi, morfolojik gözlemler ve tüylülük
incelenerek akara karşı biberde dayanıklılıkla ilişkisi araştırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Polyphagotarsonemus latus, sarı çaykarı, biber (Capsicum annuum L.), akar dayanıklılığı
Yellow mite is a common species in Turkey. There are many hosts of different families. Pepper as main
host, begonia, cyclamen, cucumber, cotton, chrysanthemum, gerbera, potatoes, eggplant, tobacco, tea and citrus
are the other hosts. Yellow mite alone harms 60%. There is no licensed pesticide that can be used to control the
pest. Pesticides used by producers cause serious environmental pollution and health problems, and the cost is
very high. To overcome this threat, the tolerant or resistant plant can play an important role in formulating
alternative pest management strategies. The results obtained from the resistance studies against
Polyphagotarsonemus latus Banks in the world are not enough. In our country, no studies have been carried
out in vegetables against this mite. There is a lack of information in this area. The aim of this project is to
determine the reaction / resistance of the breeding lines and to develop resistant lines against yellow mite to be
evaluated in the development programs of new varieties. Tolerant or semi-tolerant / resistant lines to be
determined at the end of the study will be used for breeding programs. This project will also provide the
optimization of the test method against mite for the first time in our country. In addition, mite reproduction,
damage in plants, phenolic and flavonoid content, morphological observations and hairiness will be investigated
in pepper resistance relationship.
Key words: Polyphagotarsonemus latus, yellow mite, pepper (Capsicum annuum L.) mite resistance

Projenin Amacı ve Gerekçesi:
Biber Dünya’da yaklaşık 34,4 milyon ton üretim miktarı olan, insan beslenmesinde ve ticari sebze
piyasasında önemli olan bir sebzedir. Türkiye yaklaşık 2,4 milyon ton biber üretimi ile Çin ve Meksika’dan sonra
3. sırada bulunmaktadır (Anonymous, 2018a). Yaş sebze ihracatında domatesten sonra ikinci sırada olan biberden
2017 yılında 95.9 bin ton miktar ile 96.9 milyon $ gelir elde edilmiştir (Anonim, 2018b).
Sarı çayakarı (Polyphagotarsonemus latus Banks) erginleri yarı saydam sarı renkli 0,19 mm boyunda olup
çıplak gözle görülemezler. Genç dönemde renksiz olan Sarı çayakarı gelişmesini tamamladığında sarı renk alır.
Dişilerin sırtında arkaya doğru uzanan soluk beyaz bir şerit bulunur. Dişiler daha oval ve geniş, erkekler daha ince
ve sivri bir yapıdadır. Yumurta, oval 0,1 mm uzunluğunda ve üst yüzeyinde beyaz noktalar halinde çıkıntılar
bulunur. Zararlı, yıl boyunca çoğalmaya devam eder. Dişiler yumurtalarını yaprakların, genç sürgünlerin ve
meyvelerin üzerine bırakırlar (Kılıç ve ark. 2017).
Ergin, ömrü boyunca ortalama 40 yumurta bırakır. Yumurtalar ortalama 1-2 günde açılır. Ergin ve nimfler
daha çok genç yapraklarda ve tepe noktalarında yoğunluk gösterirler. Erkekler dişilerden daha hızlı hareket
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ederler. Erkekler dişi birey pupalarını bitkinin sürgünlerine veya genç yapraklarına taşırlar. Yılda 20-30 döl verir.
Bir dölünü tamamlama süresi koşullara bağlı olarak 4-10 gün arasında değişir (Kılıç ve ark. 2017).
Sarı çayakarı (Polyphagotarsonemus latus Banks), tropik ve subtropik bölgelerde zararlı olan polifag bir
akardır (Gerson 1992). Farklı familyalardan çok sayıda konukçusu bulunmaktadır. Biber başta olmak üzere
begonya, siklamen, hıyar, pamuk, krizantem, gerbera, patates, patlıcan, tütün, çay ve turunçgiller konukçularıdır.
(Ciampolini ve ark.,1989). Akar bitkinin büyüme noktalarında ve genç yapraklarda beslenmekte, beslenme
sonucunda yapraklar bronz renk alarak kenarları kıvrılmakta ve sürgünler de kırmızımtırak bir renk almaktadır,
bazı bitkiler paslı görünüme sahip olurken, bazılarında virüs, bazılarında ise herbisit zararına benzer simptomlara
neden olmaktadır. Genellikle uç yapraklar ağır zarar görür, genç yapraklar aşağıya doğru kıvrılır ve sürgün
gelişmesi durur, zarar devam ederse yapraklar dökülebilir (Gerson 1992).
Sarı çayakarı Antalya çevresinde sonbahar aylarında sebze seralarına yeni aktarılan genç bitkilerde önemli
bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Antalya’da bu zararlıya ilk olarak 1992 yılında rastlanılmış olup P. latus’un
özellikle sonbahar aylarında seraya yeni aktarılan genç bitkiler üzerinde görülmektedir (Tunç ve Göçmen 1995).
Beyaz sineklerin sera içine akarın bulaşmasında son derece önemli rol oynadığı, thrips, afid ve galeri sineği gibi
diğer uçucu böceklerin rolü önemsizdir ( Yükselbaba ve Göçmen 2013).
Sarı çayakarı mücadele yapılmadığı takdirde tek başına %60 oranında zarar vermektedir (Srinivasan ve
ark., 2003). P. latus’ a ruhsatlı herhangi bir akarisit yada insektisit bulunmamaktadır. Ancak zararlıyı kontrol altına
almak için ruhsatsız pestisit kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda abamectin, propargite, dicofol, thiamethoxam,
imidacloprid ve sülfür etkili bulunmuştur (Sing ve Sing 2013).
Tarım ilaçlarının kullanımının artmasıyla doğal denge bozulmakta ve zararlıların doğal düşmanları
ortamdan elemine olmaktadır. Ayrıca daha önceleri kültür bitkilerinde zararlı olmayan bazı türler yeni zararlılar
olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra bilinçsiz ilaç kullanımı sonucunda tarım ürünlerinde ilaç kalıntısı
olmakta, bu da insan sağlığı için büyük bir tehlike oluşturmaktadır (Özgür, 2000). 2017 yılında ülkemizde sebze
ve meyvede yasak olmasına rağmen biberden alınan numunelerde Chlorpyrifos –Ethyl kalıntısı ortaya çıkmıştır
(Anonim 2018). Çok sayıda pestisitin aşırı ve ayrım gözetmeksizin kullanımı, ağır bir çevre kirliliği ve sağlık
tehlikeleri ile birlikte zararlı yeniden canlanmakta ve sonuçta tatminkar bir üretim elde edilmeden üretim
maliyetini arttırmaktadır. Bu tehdidin üstesinden gelmek için, toleranslı veya dayanıklı bitki, alternatif zararlı
yönetimi stratejilerinin oluşturulmasında önemli bir rol oynayabilir (Latha ve Hunumanthraya, 2018).
Dünyada Polyphagotarsonemus latus Banks’ a karşı yapılan dayanıklılık çalışmalarından elde edilen
sonuçlar yeterli değildir. Ülkemizde ise herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu alanda bilgi eksikliği mevcuttur.
Bu yaklaşımdan hareketle hazırlanan projenin amacı yeni çeşit geliştirme programlarında değerlendirilmek üzere
ıslah hatlarının sarı çaykarına karşı reaksiyonlarının/dayanıklılığının belirlenmesi ve dayanıklı materyalller ile
melezleme yoluyla yeni dayanıklı yarıyol materyalleri geliştirmektir. Çalışma sonunda tespit edilecek
tolerant/dayanıklı ya da yarı tolerant/dayanıklı hatlar ıslah programlarında çeşit geliştirme amacıyla
kullanılacaktır. Bu proje ile ülkemizde ayrıca ilk kez akara karşı testleme yönteminin optimizasyonu sağlanmış
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olacaktır. Proje kapsamında; akar çoğaltımı, bitkilerde zarar tespiti, fenolik ve flavanoid içerik analizi, morfolojik
gözlemler ve tüylülük incelenerek akara karşı biberde dayanıklılıkla ilişkisi araştırılacaktır.

Proje ile Elde Edilmek İstenilen Çıktılar ve Kullanım Alanları
-Sarı çay akarına karşı dayanıklı genotipler test edilecektir.
-Sarı çay akarına karşı dayanıklı genotipler ile melezlemeler yapılarak dayanıklı populasyon oluşturulacaktır.
-Oluşturulan dayanıklı populasyonlar ve bazı ıslah hatları Sarı çayakarına karşı testlenerek dayanıklı yarıyol/hat
geliştiriecektir.
-Sarı çayakarına karşı testleme yöntemi optimizasyonu sağlanacaktır.
-Bitkilerde sarı çayakarı zarar tespiti, fenolik ve flavanoid içerik analizi, morfolojik gözlemler ve tüylülük
incelenerek akara karşı biberde dayanıklılıkla ilişkisi araştırılacaktır.
-Elde edilen dayanıklı genotipler Enstitümüzde yürütülen çeşit geliştirme ıslah programlarına aktarılarak tolerant
çeşit geliştirmek amacıyla kullanılacaktır.
- Dayanıklı bulunan hatların talep halinde özel sektör araştırmacı kuruluşlara satışı yapılabilecektir.
- Dayanıklı hatların teknik personele ve diğer araştırmacılara tanıtımı yapılacaktır.
- Özel sektöre duyurusu yapılarak hat satış yöntemiyle satışı yapılabilecektir.
- Proje faaliyetleri ve sonuçları ile ilgili liflet veya broşür hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara tanıtım ve
bilgilendirme yapılacaktır.

LİTERATÜR ÖZETİ:
Latha S. ve Hunumanthraya L., (2018), Scirtothrips dorsalis ve Polyphgotarsonemus latus’ a karşı biber
genotiplerinin taranması konulu çalışmalarında; 2015 yılı Mart ayı boyunca Scirtothrips dorsalis ve
Polyphgotarsonemus latus’ a karşı biber genotiplerini taramışlar. Otuz genotipin tamamında bu iki zararlı da tespit
edilmiş. 4 genotip orta derecede dirençli bulunmuş. 11 genotip hassas 2 genotip ise hem Scirtothrips dorsalis
hemde Polyphgotarsonemus latus’ a yüksek hassas olarak tespit edilmiş. Trikom yoğunluğu, klorofil ve fenol
içeriği Scirtothrips dorsalis, Polyphgotarsonemus latus ve yaprak kıvrılma indeksi arasında anlamlı olarak negatif
korelasyon görülmüş. Orta derecede dirençli genotiplerin koyu ve koyu yeşil yaprak rengine sahip oldukları, çok
ince ve açık yeşil renge sahip genotiplerin ise hassas olduklarını ifade etmişlerdir.
Kurbett A. ve ark., (2018)’in elit şili biberlerinin ( Cv. Byadgi Dabbi) zararlılara karşı taranması konulu
çalışmalarında; açık tarlada 70 genotipi Scirtothrips dorsalis, Polyphagotarsonemus latus ve Helicoverpa
armigera zaralılarına karşı taramışlar. Skorlamayı trips ve akarda yaprak kıvrılma endeksi (LCI) yeşil kurda ise
meyve zarar oranına göre yapmışlar. Üç türde de dayanıklı genotip tespit edilmemiştir. Thrips ve akara karşı orta
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derecede dayanıklı birbirinden farklı dört genotip tespit etmişler. Yeşil kurt zararına orta derecede dayanıklı 24
genotip olduğunu ifade etmişlerdir.
Samanta A. ve ark., (2017)’ nin Batı Bengal’de sarı çay akarı ve thripse karşı biber germplazmının
taranması ile ilgili çalışmalarında; 2012-2014 yılları arasında açık tarlada 29 genotipi taramışlar. Belirtilere göre
yaptıkları skorlamada sarı çay akarına karşı 4 genotip, thripse karşı da 3 genotipin toleranslı olduğunu ve 2
genotipin de hem thripse hemde sarı çay akarına karşı toleranslı olduğunu belirtmişlerdir.
Tatagar M.H. ve ark., (2001)’ in Scirtothrips dorsalis ve Polyphagotarsonemus latus’ a dayanıklı şili
biber genotiplerinin taranmasını konu alan incelemelerinde; 1997, 1998 ve 1999 yıllarında Hindistan’da yaptıkları
direnç kaynağını tanımlamak için 24 genotipin yaprak kıvrılma indeksini değerlendirmişler. Üç genotipin trips ve
akara karşı ümit vadeden direnç kaynağı olabileceğini vurgulamışlardır.
Bala S.C. ve ark., (2015)’in Batı Bengal’de tarla koşıllarındaki şili genotiplerinin sarı çay akarına karşı
saha değerlendirmesinde; 44 biber genotipi taranmış. Bütün biber genotiplerinde sarı çay akarına rastlanılmış ve
hiçbir genotipin dayanıklıklı olmadığı ifade edilmiştir. BCCH-SL-4 nolu genotipin en az duyarlı olduğu ve
ardından SBD-1-1 ‘in geldiği belirtilmiş. GB-5-41-2 ve SB-5-4-1-1’ en hassas olduğunu belirtmişler. En yüksek
verimin BCCH-SL-4’ten alındığını ve mücadele kapsamında kullanılan akarisitlerden Dicofol 18.5 EC 2.5 ml/L,
Spiromesifen 22.9% EC 1 ml/L ve Diafenthiuron 1 g/L’nin önemli bulunduğunu ifade etmişler.
Satpathy S. ve ark., (2008)’in yaprak simptomlarına göre şili biber genotiplerinin sarı çay akarı ve thripse
karşı taranması konulu çalışmalarında; seksen bir genotipi taramışlar, bu genotiplerden sadece bir genotip simptom
göstermemiştir. Simptom göstermeyen bu genotip dayanıklı olarak ifade edilmiş, geriye kalan seksen genotipin
dokuzu orta derecede dayanıklı, yirmi dördü hafif dayanıklı, otuzu orta derecede hassas, onbiri hassas ve altı tanesi
yüksek hassas olarak ifade edilmiştir.
Yadwad A., ve ark., (2009)’ in şili biberlerindeki trips ve sarı çay akarına karşı dirençlerinin genetik
temeli konulu çalışmalarında; altı ana ve babadan elde edilen yedi F2 popülasyonunun trikom yoğunluğu,
uzunluğu, kuru madde miktarı, trips ve akarlara direncini incelemişlerdir. Sonuçta, akar ve thrips parametreleri ile
kuru biber verimi arasında negatif bir ilişki ortaya çıkarken, trikom yoğunluğu ve uzunluğu ile kuru biber verimi
arasında pozitif bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir. Trikom yoğunluğu ve uzunluğu ile bu iki zararlı arasında ilişki
olduğu ve böylece direnç kazanmada önemli bir rolü olduğunu ifade etmişlerdir.
Jangra M., ve ark., (2017)’nin şili akarı Polyphagotarsonemus latus’ un tarla koşulları altında meyve
parametreleri üzerindeki etkisi konulu çalışmalarında; tarla koşullarında 14 hibrit biber yetiştirilmiştir. Akar etkisi
ve meyve uzunluğu arasında hesaplanan kolerasyon katsayısı (r=-0.98), akar populasyonundaki bir artışın, 14
biber hibritinde meyve boyuna karşılık gelen anlamlı azalmaya yol açtığını belirtmiştir. Maksimum ortalama
meyve uzunluğu (6.5 cm), en düşük akma sayısı (2.53 metre/yaprak) ile hibrit 9 CH-bıt-10 kaydedilmişir. Buna
karşılık indirgenmiş meyve uzunluğu (6.5 cm) en düşük akma sayısı 6.28 ve 5.70 akar/yaprak olmak üzere
melezlerde 10/ CHI hyb-7 (2.50 cm) ve 10/ CHI hyb-6’ da (2.83 cm) kaydedilmiştir. Benzer şekilde akarların
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etkisi ile meyve sayısı (r=-0.98) ve meyve verimi /bitkisi (r=-0.96) arasında negatif ve oldukça anlamlı bir
kolerasyon kaydedildiğini bildirmişlerdir.
Breda M.O. ve ark., (2016)’nın Polyphagotarsonemus latus’ un Capsicum annuum L. genotipleri
üzerinde konukçu tercihi, popülasyon artışı ve yaprak zararının değerlendirilmesi konulu çalışmalarında;
Brezilya’da üretimi yapılan 6 ticari biber çeşidi (Atlantis, California Wonder, Impact, Palloma, Rubia ve
Tendence) kulanılmıştır. Konukçu tercihi ve çeşitli genotipleri eşleştiren seçim testleri yürütülmüştür. Yaralanma
zararı, serada 6 genotip arasındaki yaralanma düzeyi karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. California Wonder ve
Palloma genotipleri Polyphagotarsonemus latus tarafından daha çok tercih edilmiştir. P.latus tüm genotipler
üzerinde pozitif olarak büyüme oranlarına ulaşmış, ancak en çok büyüme oranı California Wonder ve Palloma
üzerinde gerçekleşmiştir. Bütün genotipler düşük tolerans göstermiş, aralarında istatistiki bir fark
gözlemlenmediğini ifade etmişlerdir.
Sarath Babu B. ve ark., (2011)’in Arthopodlara, nematodlara ve patojenlere karşı küresel biber gen
kaynakları konulu çalışmalarında; böcek zararlılarına, nematodlara, mantarlara, bakterilere ve virüs hastalıklarına
dayanıklı çeşitlerin çok önemli olduğu belirtilmiştir. Dünya Sebze Araştırmalarında Germplasm depoları Merkezi
(AVRDC) ve Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı (USDA) genotipleri incelenmiştir. İnceleme
sonucunda, CPRO-1, PI152225, Navsari Jwala, RHRC Errecl, ACG-77, RHRC-Cluster-Erect, Pant C-1, PMR52/88/K, EC378630, EC378633, EC391082, IC214991, NIC23897’ nin Frankliniella occidentalis ve
Polyphagotarsonemus latus’ a karşı dayanıklı kaynağı olarak bildirilmiştir.
Yükselbaba U. ve Göçmen H., (2013)’ün Sarı çayakarı Polyphagotarsonemus latus (Banks) (Acari:
Tarsonemidae)’un sebze seralarına bulaşma yolları üzerine bir araştırma konulu çalışmaları, 2004 yılı güz dönemi
ve 2005 yılı boyunca Antalya ilinin Çakırlar beldesi biber ve patlıcan seraları ile bu seraların çevresinde
yapılmıştır. Çalışmada sarı yapışkan tuzak ve bitki örneklemeleri yapılmış olup, yapışkan tuzak ve bitki
örneklemelerinden elde edilen sonuçlara göre Bemisia tabaci (Genn.)’nin sera içine akarın bulaşmasında son
derece önemli rol oynadığı, thrips, afid ve galeri sineği gibi diğer uçucu böceklerin rolünün önemsiz olduğunu
saptamışlardır. Akarın taşınmasının sera içinde ve dışında daha çok eylül, ekim ve kasım aylarında gerçekleştiği,
aralık ayında ise taşınmanın düşük oranda olduğu tespit edilmiştir. Diğer aylarda ise taşınma görülmemiştir. Sera
çevrelerinden yapılan bitki örneklemelerinde de Rubus fruticosus L., Erodium cicutarium sups. bipinnatum
L’Herit, Geranium rotundiflorum L. ve Anagallis arvensis var arvensis L. gibi yabani bitkilerin sarı çayakarına
konukçuluk ettikleri ve sera sezonu dışında akarın buralarda varlığını devam ettirebildiğini bildirmişlerdir.
Vichitbandha P. ve Chandrapatya A., (2011)’in şili biberinde sürgün hasarı ve verim üzerine sarı
çaykarının etkisini araştırdıkları çalışmada; Eylül 2005 ve Aralık 2005 tarihleri arasında pestisit kullanımı
olmayan arazilerde şili sürgünlerinde en yoğun zararlının sarı çayakarı olduğunu tespit etmişlerdir. Akar
populasyonunun eylül ayından itibaren artmaya başladığı ve ekim ortasında zirveye ulaştığı bildirilmiştir. Sarı
çayakarının kıvrık yapraklı filizlerde daha fazla olduğu ortaya konmuş olup, erken dönemde sarı çayakarının
zararının geç dönemdekine oranla %10 daha fazla olduğu ifade edilmiştir.
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MATERYAL ve METOT:
Materyal
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü biber gen havuzunda bulunan ve dayanıklı olduğu Sarath
Babu ve ark. (2011)’ larının yaptığı çalışmada ifade edilen PI152225 nolu genotip dayanıklı kontrol olarak
kullanılacaktır. Hassas kontrol olarak Enstitünün Serademre 8 biber çeşidi kullanılacaktır. Sarı çayakarına
dayanıklı genotip olarak yurt dışından talep edilmiş olan genotiplerle birlikte Enstitümüzden toplam 10 genotip
ve hassas SD8 kullanılacaktır. Yurt dışından gelen genotiplerle testlenecek genotiplerin adı; PI 152225, PI 159236,
SCM 334, SCM 331, PM 1086, PM 1087, PM 1233, PM 1495, BH 1, BH 2 ve Serademre 8’dir.
Materyal olarak ayrıca Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün sarı çayakarına karşı
testlenmesini istediği H7, 47, 56,71, 221, 302, 458, 467, 1838 ve 1841 olarak bildirilen genotipler de çalışmada
kullanılacaktır.
Metot
1.

Başlangıç dayanıklılık testlemesi

Sarı çayakarına dayanıklı genotip olarak yurt dışından gelen genotiplerle birlikte toplam 10 genotipte
başlangıç ön dayanıklılık testlemesi yapılarak dayanıklılık seviyeleri belirlenecektir. Batem Materyallerinin
testlemesi ve yöntemin optimize edilmesinden sonra Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nün (ABKAE)
göndermiş olduğu genotiplerde testleme yapılacaktır.
2.

Dayanıklı populasyon oluşturma

Başlangıç testlemesi ile dayanıklılığı belirlenerek üstün bulunan bazı dayanıklı genotipler ile Enstitümüz
çeşidi arasında melezlemeler yapılarak dayanıklı F1 populasyonu oluşturulacaktır. Dayanıklılık çalışmasından
sonra yapılacak örnek melezleme programı aşağıda verilmiştir. Melezlemeler ile dayanıklı populasyonlar
oluşturulacaktır.
Serademre 8 (C. annuum) X PI 152225 (C. chinense)
Serademre 8 (C. annuum) X PI 159236 (C. chinense)
Serademre 8 (C. annuum) X SCM 334 (C. annuum)
Serademre 8 (C. annuum) X SCM 331 (C. annuum)
Populasyonda F1 bitkilerden (4x25) 100 bitkide testlemeler yapılacak ve dayanıklı olarak belirlenen
bitkilerden F2 tohumları elde edilecektir.,
F2 kademesindeki 200 bitkide testleme yapılarak Dayanıklı bireyler tespit edilecek ve F3 kademe tohum
eldesi sağlanacaktır.
F3 kademesindeki 200 bitkide testleme yapılarak Dayanıklı bireyler tespit edilecek ve sonuçta F4 kademe
tohum eldesi sağlanmış olacaktır.
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3.

P. latus yetiştirme ve bulaştırma

Biyolojik analizler ve P. latus yetiştirme işlemleri, 12 saatlik fotoperiyot ile sıcaklık ve bağıl nemin bir
termoğraf ile kontrol edildiği ortamda yapılacaktır.
Çoğaltma çalışmalarında Batem, Kocayatak Sebzecilik Bölümünde yer alan seralarda yetiştirilen
Serademre 8 çeşidi kullanılacaktır. İnokulasyondan önce 2:1 oranında torf ve perlit karışımı ile doldurulmuş 3
litrelik plastik saksılara şaşırtılacaktır. İlk gerçek yapraklarının çıkmasında sonra biber fideleri çoğaltılan dişi P.
latus bireyleriyle inokule edilecektir. Bütün dönem boyunca haftalık kontroller yapılarak bulaşma olmayan diğer
bitkilere temas yoluyla bulaşma sağlanacaktır (Breda ve. ark., 2016).
3.1. Saksı Denemesi (Başlangıç Testlemesi)
Hassas kontrol ile BATEM’ e ait testlenecek 10 genotip ile birlikte ABKAE tarafından gönderilen 10
genotipe ait tohumlar viyollere ekilecektir. İlkbahar sezonunda fidelerin ilk gerçek yaprakları açıldıktan sonra 2:1
oranında torf, perlit karışımı içeren 3 litrelik plastik saksılara dikilecektir. Her saksıya 1 bitki olacak şekilde her
genotipten 5 bitki tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kompartmanda yer alan masalara
yerleştirilecektir. Kompartmanda her genotip 10 adet dişi birey P. latus infeksiyonuna maruz bırakılacaktır.
Biber genotipleri üzerinde yaralanmaların değerlendirmesi ve P. latus İnfeksiyonu
Akar bulaşması değerlendirmesi, yaralanmalar ve yaprak başına akar sayısı gözlemleyerek
gerçekleştirilecektir. Bulaşmadan 7 gün sonra haftalık olarak gözlemler ve yaralanmalar Pereira et al. (2007) and
Lopes (2009)’ göre yapılacaktır. Yararlanma derecelerinin değerlendirilmesi Niles (1980)’e göre yapılacaktır
(Tablo 1).
Tablo 1. Biber genotiplerinde Polyphagotarsonemus latus yaralanmalarında derece skalası

Derece

Katego
ri

0

1

1

< 25%

(1-25%) /yaprakta hafif kıvrılma

Dayanıklı

2

26-50%

(26-50%) /Yaprak yüzeyinde orta derecede kıvrılma, Yaprak
Kenarları aşağı yada yukarı bakacak şekilde, ana damarın
erken uzaması ve hafif kırışması

Orta derecede
dayanıklı

3

5175%

(51-75%)/ yoğun kıvrılma, yaprak oldukça dalgalı ve
bükülmüş, uzamış yaprak sapı, buruşuk ve deforme olmuş
ana damar

Hassas

>75%

(>75%)/ Çok şiddetli kıvrılma, oldukça buruşmuş
yapraklar, özellikle bodur, buruşmuş ve deforme olmuş ana
damar

Çok hassas

4

Yaralanmalar
Hiç belirti yok ( Kıvrılma yok, tamamen sağlıklı
yapraklar)

Değerlendirme

Bağışıklı
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Gözlemler haftalık olarak yapılacaktır. Her bir genotipten 8 apikal yaprak alınarak etiketlenmiş poşetlere
konulacaktır. Labaratuvarda yapraklar ölçülerek yaralanma tablosuna göre değerlendirilecektir. Her yapraktaki P.
latus'un nimf ve erginleri binoküler ile sayılacaktır. Sayım ve gözlemler 5 hafta sürecektir.
3.2. Sera Denemesi
Saksı denemesinde elde edilen reaksiyonların ikinci ortam olarak sera üretim alanında da test/kontrol
edilmek üzere çalışma sonbahar döneminde plastik serada tekrar edilecektir. Hassas kontrol ile BATEM’ e ait
testlenecek 10 genotip ile birlikte ABKAE tarafından gönderilen 10 genotipe ait bitkiler sera ortamında da
testlenecektir. Hatlar ve kontrol 4 tekerrürlü olarak tesadüf blokları deneme desenine göre seraya çift sıra dikim
sisteminde dikilecektir. Sıra üzeri 40 cm çift sıra arası 60 cm olacaktır. Her tekerrürde bir hatta 5 adet fide
dikilecektir. Seraya fideler şaşırtıldıktan 1 hafta sonra her hatta 10 adet dişi birey bulaştırılacaktır.
Serada kültürel işlemler, sulama ve gübreleme yapılacak olup, insektisit ve akarisit uygulaması hariç
diğer bitki koruma işlemleri uygulanacaktır. Fidelerin seraya şaşırtılmasından 30 gün sonra her hattan rastgele ilk
sayım yapılacak ve 30 ar gün aralıklarla sayıma devam edilecektir. Her bitkiden alt, orta ve üst yapraklardan 3
yaprak alınarak polietilen delikli poşete konulacak olup toplanan yapraklarda bulunan sarı çay akarları laboratuvar
ortamında binoküler yardımıyla sayılacaktır. Son sayımlar fideler şaşırtıldıktan 13 ve 15 haftalarda yapılacaktır
(Kurbett A. ve ark., 2018).
Üçüncü dönemde hassas x dayanıklı melezleme kombinasyonları gerçekleştirilecektir.
Dördüncü, beşinci ve altıncı dönemde F1 popülasyonu, F2, F3 kademe bitkileri test edilerek dayanıklı
bireyler tespit edilecektir. Bitki ve meyve yapısına göre dayanıklı bireylerde seleksiyon yapılarak kademe
ilerlemesi sağlanacaktır.
4.

Yaprak renk ölçümü (CIE L, a*, b*, C ve h renk değeri tayini)

Renk ölçümü hem saksıda hemde seradaki hatlardaki biberlerde yapılacaktır. Minolta CR 400 cihazı ile
CIE L, a*, b* renk değerlerinin ölçülmesi ile belirlenecektir. Örneklerde ölçüm üç farklı noktadan D65 ışık
kaynağı kullanılarak okunan renk değerlerinin ortalaması alınarak yapılacaktır. Ölçümler yapılmadan önce cihaz
beyaz seramik kalibrasyon plakası (CR-A43) ile kalibre edilecek ve tüm ölçümler beyaz bir zemin üzerinde
gerçekleştirilecektir. L değeri beyazlık-siyahlık göstergesi olup 0 (siyah) ile 100 (beyaz) değerleri arasında, a
değeri yeşillik-kırmızlık olup -60 (yeşil) ile +60 (kırmızı) değerleri arasında ve b değeri mavilik-sarılık göstergesi
olup yine a değerinde olduğu gibi -60 (mavi) ile +60 (sarı) değerleri arasında değişim göstermektedir. Ayrıca
çalışma kapsamında kroma (C) ve renk yoğunluk açısı (h) değerleri de ölçülecektir (Wang vd., 1998, Özdemir,
2001; Özalp, 2008).
5.

Klorofil Ölçümü

Klorofil ölçümü hem saksıda hemde seradaki hatlardaki biberlerde yapılacaktır. Klorofil ölçümü,
yapraktaki klorofil miktarını dolaylı olarak ölçen, taşınabilir klorofilmetre cihazı (Minolta SPAD – 502) ile
yapılacaktır (Latha ve Hunumanthraya, 2018).
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6.

Toplam Fenolik Madde Miktarı Analizi

Toplam Fenolik Madde Miktarı analizi ölçümü hem saksıda hemde seradaki hatlardaki biberlerde
yapılacaktır. Örneklerin toplam fenolik madde miktarı santrifüj yoluyla elde edilen ekstraktlarda yapılacaktır.
Örneklerin toplam fenolik madde içeriğini belirlemek amacıyla elde edilen ekstraktan 100 l alınıp üzerine 900
l saf su, 5 ml 0.2 N Folin-Ciocalteau reaktifi ve 4 ml Na2CO4 çözeltisi (75 g/L) ilave edilerek iyice karıştırılıp 1
saat beklenecektir. Bu süre sonunda karışımın absorbans değerlerinin spektrofotometrede 765 nm dalga boyunda
okunmasıyla toplam fenolik madde miktarı tespit edilecektir. Ölçümlere geçmeden önce gallik asitten 0, 50, 100
ve 200 mg/100 ml’lik çözeltiler hazırlanarak standart kurve oluşturulacaktır (Spanos ve Wrolstad, 1990).
7.

Toplam Flavonoid Madde Miktarı

Toplam flavonoid madde miktarı analizi UV-Vis spektrofotometre cihazında yapılacaktır (Karadeniz vd.,
2005). Kurutulup öğütülecek bitki örneklerinden 0,1 mg hassasiyette belirli bir miktar tartılıp %80’lik metanol
çözeltisi ile homojenize edildikten sonra ekstrakte olması için manyetik karıştırıcıda 24 saat süre ile bekletilecektir.
Daha sonra, elde edilecek ekstrat +4oC’de belirli bir hızda santrifüj edilecektir. Ardından, elde edilecek olan
ekstrakt 0,45µm’lik membran filtreden geçirilerek süzülecek ve analize hazır hale getirilecektir. Ekstrakte edilecek
örneklerden 1mL alınarak üzerlerine 4mL saf su ve 0,3mL %5’lik NaNO2 çözeltisi konarak karıştırılacak ve 5dk
sonra 0,6 mL %10’luk AlCl3.6H2O eklenecek; 5dk sonra da 2 mL 1 M’lık NaOH ilave edilecek ve toplam hacim
saf su ile 10 mL’ye tamamlanacaktır. Elde edilecek karışımlar iyice vortesklendikten sonra UV-Vis
spektrofotometrede 510 nm dalga boyunda karışımların absorbansları okunacaktır. Standart kateşin çözeltileriyle
hazırlanacak olan kalibrasyon grafiğinin kullanılması ile sonuçlar hesaplanacaktır. Bitkilerde bulunan toplam
flavonoid madde miktarı mg kateşin eşdeğeri olarak ifade edilecektir (Karadeniz ve ark., 2005).
8.

Hatların Morfolojik Karakterizasyonu

Morfolojik gözlemler seradaki hatlarda yapılacaktır. Morfolojik tanımlama için incelenecek bitkisel
özellikler, Uluslarası Bitki Genetik Kaynaklar Enstitüsü (International Board For Plant Genetic Resources
Institute-IBPGRI, 1995) ve Uluslarası Yeni Bitki Çeşitlerini Koruma Birliği (International Union For The
Protection of New Varieties of Plants- UPOV) tarafından geliştirilen kriterler esas alınarak oluşturulmuştur
(Anonymous, 1995; Anonymous, 2006).
Tablo 2. Biber Morfolojik-Fenolojik-Agronomik Gözlem Formu
Özellikler

% 50 çiçeklenme Gün sayısı

Açıklamalar
Ekimden itibaren bitkilerin %50’sinin en az bir çiçek açtığı döneme
kadar olan gün sayısı olarak hesaplanarak değerlendirilecektir
Erkenci 3, Orta 5, Geçci 7

Bitki Duruşu

Dik 3, Yarı dik 5, Yatık 7

Bitki Gücü

Zayıf 1, Orta 3, Güçlü 5, Çok güçlü 7

Gövde Uzunluğu

Kısa 3, Orta 5, Uzun 7

Boğumda Antosiyanin Oluşumu

Yok 1, Az 3, Orta 5, , Kuvvetli 7, Çok kuvvetli 9

Boğumda Tüylülük

Yok 1, Az 3, Orta 5, , Kuvvetli 7, Çok kuvvetli 9
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Yaprakta Tüylülük

Yok 1, Zayıf 3, Orta 5, Çok 7

Yaprak Rengi

Açık Yeşil 3, Yeşil 5, Koyu Yeşil 7

Yaprak Kabarıklılığı

Zayıf 3, Orta 5, Kuvvetli 7

Yaprak kenar dalgalılığı

Yok 1, Zayıf 3, Orta 5, Kuvvetli 7, Çok kuvvetli 9

Meyve Tutumu

Meyve ağırlığı g

Meyve Tipi

Sivri

Meyve Rengi

( Açık Yeşil, Yeşil, Koyu Yeşil) az 3, orta 5, çok 7

Olgun Meyve Rengi

Kırmızı az 3, orta 5, kuvvetli 7

Meyvede Parlaklık

Az 3, Orta 5, Kuvvetli 7

Meyve Duruşu

Dik 1, Yatay 2, Sarkık 3

Meyve Uzunluğu (cm)

Kısa 3, Orta 5, Uzun 7 (cetvel ile cm)

Meyve Çapı (cm)

Kumpasla cm

Meyve Tadı

Tatlı 1, Acı 2

İklim verilerinin ölçülmesi
Deneme süresince kompartman ve sera içi iklim verileri (sıcaklık, nem, radyasyon ve PAR) ölçülecektir.
9.

İstatistiki analiz ve değerlendirmeler

Hem saksı, hem sera koşullarında denemeye alınan hatlarda akar reaksiyonalrı için incelenen yaralanma
zararı, akar sayıları, klorofil miktarı, toplam fenolik içerik, flavonoid içeriği ve meyve ağırlığına ait veriler
istatistik programında ANOVA prosedürüne göre analiz edilecek olup, ortalamalar arasındaki farklılıklar LSD
(P≤0.05) çoklu karşılaştırma yöntemine göre gruplandırılacaktır.
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ÇALIŞMA TAKVİMİ

Yapılacak Faliyetler

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Çalışma Takvimi Çizelgesi

Genotip tohum çoğaltma

XXXXXXXX
BAŞLANGIÇ GENOTİP TEST

Melezleme

DAYANIKLI MELEZLEME
ve F1 POP. TEST
X

XXXXX

F2 POP. TEST

F3 POP. TEST

XXXXX

XXXXX

XX

XX

Akar Çoğaltma

XX

Saksı Denemesinin Kurulması

XX

Akar Salımı

XX

XX

XX

XX

XX

Akar Sayımı ve Gözlemleri

XXXXX

XXXXX

XXX

XXXXX

XXXXX

Akar Zarar Değerlendirmesi

XXXXX

XXXXX

XXX

XXXXX

XXXXX

Konica Minolta Chlorophyll Meter
SPAD 502

XX

XX

XX

XX

XX

Konica Minolta Renk Ölçümü

XX

XX

XX

XX

XX

Toplam Fenolik İçerik Analizi

XX

XX

XX

XX

XX

Toplam Flavonoid madde miktarı
analizi

XX

XX

XX

XX

XX

Sera denemesinin kurulması
Morfolojik gözlemler

XX

XX
XX

XX
XX

XX

XX

XX

XX

XX
XX

Test sonuçlarının
değerlendirilmesi ve istatistik
analizler

XXXXXX

Sonuç raporunun yazılması

XXXXXX
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YÖNETİM DÜZENİ
Proje Yürütücülerinin Projeye Katkıları
Adı Soyadı
Yapılacak Faaliyetlerdeki Sorumlulukları
Atalay KILINÇ

Dr.Ramazan ÖZALP

Musa KIRIŞIK

Saksı denemesinin kurulması, akar bulaştırma,
akar sayım ve gözlemleri, akar zarar
değerlendirmesi, Konica minolta Chlorophyll
Meter SPAD 502 ile klorofil ölçümü, sera
denemesinin kurulması, morfolojik gözlemler,
test sonuçlarının değerlendirilmesi ve istatistik
analizler ve sonuç raporunun yazılması

Saksı denemesinin kurulması, akar bulaştırma,
akar sayım ve gözlemleri, akar zarar
değerlendirmesi, Konica minolta Chlorophyll
Meter SPAD 502 ile klorofil ölçümü, sera
denemesinin kurulması, morfolojik gözlemler,
test sonuçlarının değerlendirilmesi ve istatistik
analizler ve rapor hazırlığı.

Çalışma Takvimi

48 ay

48 ay

Akar çoğaltma, akar bulaştırma, akar sayım ve
gözlemleri, akar zarar değerlendirmesi
26 ay

Tuba SEÇMEN

Minolta CR400 renk ölçümü, toplam fenolik
içerik analizi, toplam flavonoid madde miktarı
analizi

12 ay

PROJE SONUÇLARI UYGULAMA PLANI (PSUP)
Proje
Adı:

Sarı Çayakarına (Polyphagotarsonemus latus Banks) Karşı Dayanıklı Biber Hatlarının
Geliştirilmesi

PROJENİN AMACI:


Sarı çayakarına karşı dayanıklı genotiplerin belirlenmesi



Melezleme yoluyla sarı çayakarına karşı dayanıklı hatların geliştirilmesi



Sarı çayakarına karşı testleme yönteminin optimizasyonu



Sarı çayakarına karşı biberde dayanılıkla ilişkisi araştırılması (Morfolojik karakterizasyon, Toplam
fenolik madde içeriğinin belirlenmesi, Flavonoid madde analizi, Klorofil ölçümü ve Renk değerleri
belirlenerek sarı çayakarı ile ilişkisinin belirlenmesi)



Dayanıklı bulunan hatların talep halinde özel sektör araştırmacı kuruluşlara satışı yapılabilecektir.

21



Enstitümüzde yürütülen çeşit geliştirme ıslah programlarında tolerant çeşit geliştirmek amacıyla
değerlendirilebilecektir.



Proje faaliyetleri ve sonuçları ile ilgili liflet veya broşür hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara tanıtım
ve bilgilendirme yapılacaktır.



Dayanıklı hatların teknik personele ve diğer araştırmacılara tanıtımı yapılacaktır.

ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI

Sıra

1

2

3

4

Proje Çıktıları

Çıktıların Uygulamaya Aktarılma
Mekanizmaları

Enstitümüzde yürütülen çeşit geliştirme ıslah programlarında
Melezleme yoluyla sarı çayakarına karşı tolerant çeşit geliştirmek amacıyla da kullanılacaktır. Devam
dayanıklı
hatların
geliştirilmesi
eden ıslah programlarında, ıslah amacı olarak verim, kalite ve
sağlanacaktır
bazı hastalıklara dayanıklılık yanında zararlı dayanıklılığı
açısından sarı çayakarına dayanıklılık ta özellik olarak
kazandırılmış olacaktır.
Sarı çay akarına karşı biberde
dayanılıkla ilişkisi araştırılarak ve
testleme yöntemi optimize edilmiş
olacaktır.

Ülkemizde bu konuda yapılmış çalışma olmadığı için elde
edilecek tüm sonuçlar bilim dünyası ile paylaşılacaktır.

Dayanıklı bulunan hatlar talep halinde
Özel sektöre duyurusu yapılarak hat satış yöntemiyle satışı
özel sektör araştırmacı kuruluşlara satışı
yapılabilecektir.
yapılabilecektir.
Dayanıklı hatların teknik personele ve
diğer araştırmacılara tanıtımı
yapılacaktır.

Proje faaliyetlerini ve sonuçlarını tanıtan liflet veya broşür
hazırlanacaktır.

TALEP EDİLEN BÜTÇE
I. Yatırım Tutarı

YILLARA GÖRE DAĞILIM

06 SERMAYE GİDERLERİ
1.Yıl

2.Yıl

3. Yıl

4. Yıl

06.1- Mamul Mal Alımları

19.000

10.000

12.000

13.000

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri

12.000

15.000

17.000

19.000

9.000

10.000

11.000

13.000

40.000

35.000

40.000

45.000

06.5- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Toplam
Genel Toplam

160.000
22

II. Bütçe Gerekçesi ve Yatırım Tutarının Dağılımı

2020

2021

(1.Yıl)

(2.Yıl)

2022

2023

GİDERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI
(3. Yıl) (4. Yıl)

SERMAYE GİDERLERİ

6

Mamul Mal Alımları

6

1

6

1

2

6

1

2

4

Laboratuvar Cihazı Alımları
(hassas terazi, CO2 tüpü,
mikroskop, mikropipet)

6

1

3

90

Diğer Avadanlık Alımları (zirai
gübre, ilaç)

6

2

6

2

6

6

2

6

1

Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları

6

2

7

1

Kimyevi Madde İle Kauçuk ve
Plastik Ürün Alımı

6

5

6

5

Büro ve işyeri Makine Techizat Alımları

11.000

8.000

10.000

12.000

13.000

2.000

3.000

4.000

5.000

10.000

12.000

13.000 14.000

9.000

10.000

11.000 13.000

40.000

35.000

40.000

Menkul Sermaye Üretim Giderleri
Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
4

TOPLAM
GENEL TOPLAM

2

Akaryakıt ve Yağ Alımları

45.000

160 000
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PROJE ÖZETİ
Proje Özeti:
Karanfil Türkiye’de yetiştirilen kesme çiçek türleri arasında 4824 dekar üretim alanı ve %94.6’lık (26.4 milyon
dolar) ihracat payı ile başta Antalya ili olmak üzere ülkemizde on binlerce kişiye istihdam olanağı sağlayan
lokomotif tür konumundadır. Karanfilde en önemli sorunlarımızın başında üretim materyalinde tamamen dışa
bağımlı olmamız gelmektedir. Her yıl üretim materyali için yüksek royalite ücreti ödenmekte, önemli miktarlarda
döviz kaybı olmaktadır. Bu durum sektörün gelişiminin önündeki en önemli engellerden biridir. Bu kapsamda,
üretim materyalindeki dışa bağımlılığı azaltmak, verimli, kaliteli yerli karanfil çeşitleri elde etmek amacıyla Batı
Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM)’nde 2012-2015 yılları arasında 111O128 numaralı ve ‘Karanfil
Çeşit Geliştirme Projesi’ isimli proje yürütülmüş, proje kapsamında 50 adet ümitvar genotip belirlenmiş ve bunlar
arasından ülkemizde ilk yerli karanfil çeşidi “Likya Kaya” adı ile tescil edilmiştir. Bu projeden elde edilen ümitvar
çeşit adaylarının sektör temsilcilerine tanıtımları yapılmış, topraksız kültür koşullarında yetiştiriciliği yapılan
genotiplerden 8 adet çeşit adayı ön plana çıkmıştır. Önerilen bu projede bu genotiplerin Antalyada geleneksel
yetiştiricilik biçimi olan örtü altı toprakta yetiştiricilik koşullarındaki performansları (verim ve kalite)
belirlenecektir. Sağlıklı, hastalık ve virüs etmenlerinden ari homojen çoğaltım materyali elde etme amacı ile bu
genotiplerin doku kültürü ile çoğaltım protokolü belirlenecek. Çalışmada eksplant olarak sürgün ucu ve apikal
meristemler kullanılacak ve MS besin ortamına farklı kombinasyonlarda bitki büyüme düzenleyicileri ilave edilip
sonuçlar karşılaştırılacaktır. Ayrıca doku kültürü ortamından elde edilmiş bitkilerden oluşan anaçlıkların farklı
ortamlardaki (%60 torf+%40 pomza, % 60 torf+ %40 perlit, cocopeat, toprak) çoğaltım potansiyelleri
belirlenecektir. Bu proje ile ülkemizde yerli çeşit kullanımını arttırılarak sağlıklı üretim materyali elde edilmesine
yönelik bir model oluşturulması hedeflenmektedir. Karanfil yetiştiriciliği sektöründe yerli çeşitlerimizin
kullanılmasının sektörün gelişimine olumlu katkılar sağlayacağı ve her yıl önemli miktarda bir döviz kaybının
önlenmesinin ülke ekonomisine yararlı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: : Karanfil, Yerli çeşit, Doku kültürü, Anaçlık, Çelik

Abstract
Carnation is the foremost species among cut flowers in Turkey with 4824 decare production area and 94.6% export
share (26.4 million dollars), and it provides employment opportunity to thousands of people especially in Antalya.
The biggest problem for carnation production is external dependence on production material. Every year, high
royalty prices are charged. This situation is one of the biggest obstacles for development of the sector. Thus,
'Carnation Variety Development Project' (No:111O128) has been conducted in Bati Akdeniz Agricultural
Research Institute between 2012-2015 with the purpose of reducing external dependence on production material
and developing varieties having high yield and quality. Within this scope, 50 superior genotypes were developed
and the first carnation variety (Likya Kaya) was registered in Turkey. Superior genotypes that were cultured in
soilless culture were introduced to private sector and 8 of them aroused interest. In this project, performances
(yield and quality) of these genotypes in the greenhouse with soil culture that is traditional in Antalya, will be
determined. Propagation protocol of these genotypes in tissue culture will be determined with the purpose of
obtaining healthy, disease and virus free homogeneous production material. In the study, shoot tips and apical
meristem will be used as explant, and different plant growth regulators in different combinations will be added to
MS medium, and the results will be compared. Moreover, propagation potential of planting stock that will be
obtained in the tissue culture, will be determined in different media (60% peat + 40% pumice, 60% peat + 40 %
pearlite, cocopeat, soil). Developing a protocol for production of healthy plants belong to local varieties is aimed
30

with this project. It is thought that using local carnation varieties will make a contribution to the flower sector and
economy of the country, and will prevent currency loss in a large scale.
Keywords: Carnation, Local variety, Tissue culture, Planting stock, Cutting

Projenin Amacı ve Gerekçesi:
Kesme çiçek yetiştiriciliği, süs bitkileri sektörü içerisinde, üretim hacmi ve ekonomik değer olarak en geniş paya
sahip olan faaliyet alanıdır (Anonim, 2011). Karanfil de dünyada gerek üretim alanları gerekse ticari hacmi
açısından önemli kesme çiçek türlerinden birisidir. İçlerinde Çin, İtalya, İspanya, Meksika, Japonya, Ekvator,
Tayvan, İngiltere, Fas, Macaristan ve Hollanda’nın da yer aldığı önemli on dört karanfil üreticisi ülkenin toplam
üretim alanları 8082 ha’dır (AIPH, 2016). Karanfil ülkemizde ise üretim ve ihracat bakımından en önemli kesme
çiçek türü olup 1984’lü yıllardan itibaren ihracata dayalı kesme çiçek sektörünün lokomotif gücü haline gelmiştir.
Ülkemiz karanfil yetiştiriciliği bakımından uygun iklim ve ekolojiye sahip olmasına karşın sektördeki gelişim arzu
edilen noktaya gelememiştir. Sektörün gelişimini olumsuz etkileyen faktörlerin başında üretim materyali temini
gelmektedir. Kesme çiçek sektöründe üretim materyali bakımından dışa bağımlılık en önemli sorunlarımızdan
birisidir. Kesme çiçek üretim alanlarımızın yaklaşık % 43’ünü, ihracatımızın ise % 90’ını tek başına karşılayan
karanfilde, ıslah edilmiş ticari çeşitlerimizin olmaması nedeniyle her yıl üretim materyali (çelik, fide, anaç) ithal
edilmekte ve bu materyallere oldukça yüksek ıslahçı hakları (royalite) ödenmektedir. . Sektördeki firmaların çeşit
geliştirmeye yönelik AR-GE faaliyetlerinin olmaması, kamu araştırma kurumları ile üniversitelerin süs bitkileri
yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda araştırma yapan araştırmacı sayısının yok denecek kadar az olması kesme çiçek
sektöründe gerekli araştırma programlarının başlatılamamasına neden olmuştur. Bu durum özellikle kesme çiçek
türlerinde üretim materyali temininde tamamen dışarıya bağımlı olma sonucunu doğurmuştur. Sektörde yaşanan
bu olumsuzluklar bitkisel materyal üretimine yönelik yeni tekniklerin benimsenmesi ve çeşit geliştirmeye yönelik
ıslah çalışmalarının yapılmasını zorunlu kılmıştır. Verimli, kaliteli, tüketici isteklerini karşılayabilecek ve
piyasada tercih edilebilecek yerli çeşitlerin geliştirilmesi, gerek kesme çiçek sektörü gerekse ülke ekonomisine
önemli katkılar sağlayacaktır. Üretim materyalinin tamamının yurt dışından karşılanmasının beraberinde getirdiği
bir diğer sorun da, getirilen çeşitlerin bazen ülkemiz ekolojisine uyum sağlayamaması gibi nedenlerle başarılı bir
yetiştiricilik şansının olmamasıdır. Farklı ekolojilere sahip ülkelerde geliştirilen çeşitlerin, ülkemiz koşullarında
yetiştiriciliğinin yapılması ve yeterli performans elde edilememesi sonucu elemine edilmesi sıklıkla karşılaşılan
durumlardan birisidir. Yurt dışından getirilen bu çeşitler geliştirildikleri ülkenin ekolojisine uygun olmaları nedeni
ile bazen ülkemiz koşullarında yapılan yetiştiricilikte istenen başarı elde edilememektedir. Bu durum hem
ekonomik kayıplara hem de zaman kaybına neden olabilmektedir. Ülkemizin 87 adet karanfil türünün anavatanı
olduğu düşünülürse hala tamamı ile kendi yerli çeşitlerimizi kullanamamamız ve ithal üretim materyaline her yıl
milyonlarca lira royalite hakkı ödenmesi kesme çiçek sektörü açısından önemli bir problem oluşturmaktadır.
Bu kapsamda; Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde yürütülen TÜBİTAK destekli Karanfil
Çeşit Geliştirme Projesi’nde ıslah çalışmaları ile yerli karanfil çeşitlerinin geliştirilmesi ve geliştirilen çeşitlerin
kesme çiçek sektörüne kazandırılması hedeflenmiştir. Bu araştırma, ülkemiz kesme çiçek sektöründe gerek üretim
gerekse ihracatta en önemli paya sahip olan kesme çiçek karanfil türünde klon seleksiyonu ıslahı yöntemi ile pazar
isteklerini karşılayabilecek, kalite özellikleri yüksek çeşitler elde edilmesi ve kesme çiçek sektörüne
kazandırılması amacıyla 2012-2015 yıllarında BATEM’de yürütülmüştür. Sektörde üstün özelliklere sahip yeni
çeşitlerin geliştirilmesi ile üretimde dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması veya en aza indirilerek üretim
maliyetlerinin düşürülmesi ve buna bağlı olarak da yurt dışına her yıl önemli miktarda döviz kaybının önlenmesi
hedeflenmiştir. Proje kapsamında yürütülen ıslah çalışmalarının sonucunda ülkemizin ilk yerli karanfil
çeşidi/çeşitleri (aday) geliştirilmiştir. Bu eşit adaylarından bir tanesi ‘Likya Kaya’ (Şekil 1,2) ismi ile tescil
edilmiştir.
Önerilen bu proje ile ülkemizde yerli çeşit kullanımını arttırılarak sağlıklı üretim materyali elde edilmesine yönelik
bir model oluşturulması hedeflenmektedir. Karanfil yetiştiriciliği sektöründe yerli çeşitlerimizin kullanılmasının
sektörün gelişimine olumlu katkılar sağlayacağı ve her yıl önemli miktarda bir döviz kaybının önlenmesinin ülke
ekonomisine yararlı olacağı düşünülmektedir.
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Proje ile Elde Edilmek İstenilen Çıktılar ve Kullanım Alanlarını Açıklanmalıdır.
1. 111O128 numaralı projeden elde edilen çeşit adaylaının Antalyada geleneksel yetiştiricilik biçimi olan örtü altı
toprakta yetiştiricilik koşullarındaki performansları (verim ve kalite) belirlenecektir.
2.Yine bu çeşit adaylarının doku kültürü şeklinde çoğaltım performansları tespit edilecektir.
3. Doku kültürü ile elde edilen bitkilerden oluşan anaçlıkların farklı ortamlardaki performansları belirlenecektir.
4. Sağlıklı üretim materyali elde edilmesine yönelik bir model oluşturulacaktır.
5. Nihai hedefimiz kesme çiçek karanfil yetiştiriciliğinde dışa bağımlılığın azalmasına katkı sunmak olacaktır.

Şekil 1. Likya Kaya

Şekil.2. Likya Kaya
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LİTERATÜR ÖZETİ
Karanfil bitkiler aleminin Spermatophyta (Tohumlu Bitkiler) bölümünün, Angiospermae (Kapalı Tohumlular) alt
bölümünden, Dicotyledoneae (İki Çenekliler) sınıfı, Caryophyllales takımı, Caryophyllaceae (Karanfilgiller)
familyası, Dianthus cinsi içerisinde yer almaktadır. Tür ismi Dianthus caryophyllus L.’dir. Karanfiller çoğunlukla
Kuzey Yarımkürede yayılış göstermekte olup 300’den fazla türü tanımlanmıştır (Galbally ve Galbally, 1997).
Anavatanı Akdeniz Bölgesi (Korsika) olan karanfilin tek ve çok yıllık formları bulunmaktadır. Ülkemizde ise 83
tane karanfil türü bulunmaktadır. Dianthus cinsi yüzlerce yıldır süs amaçlı yetiştirilen birkaç türü de içermektedir.
Yaygın olarak yetiştirilen karanfil türleri, D. plumarius, D. alpinus, D. sylvesrtis, D. chinensis, D. deltoides, D.
gratianopolitanus, D. carthusianorum, D. superbus, D. armeria, D. barbatus ve D. caryophyllus’dur. D.
caryophyllus günümüzdeki süs karanfillerinin atası olarak tanımlanmaktadır. Islahçılar tarafından yüzlerce yıldır
D. caryophyllus üzerine çalışılarak çok sayıda çeşit geliştirilmiştir (Galbally ve Galbally, 1997). Dianthus cinsinin
üyeleri arasındaki farklılık oldukça fazladır. Bu farlılığın nedeni olarak, Avrupa ve Asya’nın soğuk bölgelerinden,
Akdeniz kıyı bölgelerine kadar değişik bölgelerde doğal olarak yetişmeleri de gösterilmektedir.
Karanfiller dört ayrı tipe ayrılmakta;
1)Kır karanfili (Cottage)
2)Kayaç karanfil, Alpin tipler (Rockery)
3) Tek yıllık karanfil (Annual)
4) Küme karanfil (Cluster-head )
Günümüzde en çok kullanılan karanfil tipleri tek yıllık border ve sürekli çiçeklenen karanfillerdir. Karanfiller
genellikle diploid (2n=30) bitkilerdir (Carolin, 1957). Tetraploid formları (4n=60)’da tanımlanmıştır. Triploid
karanfiller ticari amaçlarla üretimesine karşın elde edilen bitkiler çoğunlukla aneuploid yapıdaydı (Brooks,1960).
Avustralya ve Avrupa’daki çeşitlerin büyük bir çoğunluğu diploid bitkilerdir. Ancak ttetraploid karanfillerin
diploid karanfillere göre çiçeklerinin daha büyük, fakat verimlerinin daha az olduğu belirtilmiştir (Whealy, 1992).
Bitkinin genel görünümü demet şeklinde olup, dip kısımlar odunsu, üst kısımlar otsu yapıda, yapraklar dar ve
sapsız, yaprak rengi yeşilden gri-maviye veya mora kadar değişim göstermektedir. Dianthus caryophyllus 5 petale
sahip olup, petal rengi beyaz, pembe ve mor tonlarında olabilmektedir. Petaller kıvrık ve dişli yapıdadır. Çiçekler
iki cinsiyetli olup hem erkek (stamen) hem de dişi (gynoecium) üreme organlarına sahiptir. Çiçekler basit çiçek
veya bir dalda çatallı küme şeklindedir. Erkek organlar bir veya iki halka dizilişli, yapraklarda eşit sayıda veya
petal sayısından iki kat fazla meydana gelmektedir. Meyve kapsül formunda ve çok sayıda küçük tohum
içermektedir (Galbally ve, Galbally, 1997). Doğada yetişen karanfiller ilkbahardan itibaren çiçeklenmekte bazı
türlerde çiçeklenme yaz boyunca devam etmektedir. Geliştirilmiş karanfil çeşitlerinde petaller fazla sayıda
oluşmaktadır. Karanfiller çiçek tiplerine göre standart (sim), sprey (minyatür veya minis) ve çok çiçekli (chinensii
veya midis) olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Standart karanfiller bir çiçek sapı üzerinde büyük bir çiçeğe sahipken,
sprey karanfiller bir sap üzerinde çok sayıda küçük çiçeklere sahiptir.
Basit 5 petalli Dianthus caryophyllus’un günümüzdeki güzel, gösterişli, yıl boyu çiçeklenen kültür
karanfillerine nasıl dönüştüğü kesin olarak bilinmemekle birlikte orta çağdan beri mutasyonlar ve bahçıvanlar
tarafından yapılan seleksiyonlarla 19. yüzyılda sabit tipler bulunmuştur. Sürekli çiçek açan karanfil tipleri 1840
yılında Dalmais tarafından Fransa’da geliştirilmiştir. Karanfil Orta çağda daha çok parfüm yapımında kullanılmış
ve bu amaçla yetiştirilmiştir. 19. Yüzyılda Fransa’da ticari yetiştiricilik hem tarla da hem serada yapılarak,
karanfiller kesme çiçek sektöründe ve bahçelerde süs bitkisi olarak kullanılmıştır. Daha sonra gen kaynakları
(gernplazm) 1852 ‘de Amerika’ya götürülmüştür. Bu dönemden sonra ticari çiçek üretimi amacıyla yüzlerce
karanfil çeşidi geliştirilmiştir (Laurie ve ark.,1969; Besemer 1980). O yıllarda kesme çiçek pazarı için karanfil
yetiştiriciliği yapmak ve ıslah çalışmaları ABD’de çok popüler olmuştur. 1938 yılında William Sim tarafından
geliştirilen William Sim karanfil çeşidi tüm dünyaya yayılmış ve yetiştirilmeye başlanmıştır (Besemer, 1980;
Whealy,1992). Günümüzde yetiştirilen karanfil çeşitlerinin 200 yıldan daha uzun süren ıslah çalışmalarıyla
geliştirildiği ve yıl boyunca çiçeklenmeleri, uzun ve kuvvetli çiçek saplarına sahip olmaları, dolgun çiçekleri ve
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farklı renkleriyle ebeveynleriyle çok az benzerlik gösterdikleri belirtilmiştir. 20. yy’ın ilk yarısında Avrupa ve
ABD’de artan pazar talebi karanfillerin kesme çiçek sektöründe önemli bir yere ulaşmasını sağlamıştır.
Günümüzde de karanfil tüketim ve ticaret açısından değerlendirildiğinde gerek dünyada gerekse ülkemizde halen
popülerliğini korumaktadır.
Dünyada ve ülkemizde karanfil yetiştiriciliği ağırlıklı olarak örtü altı serada toprakta yapılmakta, anaçlık ve fide
yetiştiriciliği için ise topraksız kültür ortamı tercih edilmektedir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde topraksız
kültür karanfil yetiştiriciliğnide verim ve kalite değerlerinin daha iyi olduğu görülmektedir. Ancak işletmeler
topraksız kültür sistemlerinin ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olması ve geniş alanlara ihtiyaç duyulması gibi
nedenlerle kesme çiçek eldesine yönelik yetiştiricilikte toprakta yetiştiriciliğini tercih etmektedirler. Önerilen bu
projede de anaç ve fide eldesi için topraksız kültür, yetiştiricilik kısmı için ise toprakta yetiştiricilik tercih
edilmiştir. Bu konuda yapılan çalışmalar tarandığında farklı ortamların ve bunların farklı kombinasyonlarının
kullanıldığı gerek yetiştiricilik gerekse anaçlık-fide eldesine yönelik çalışmalar olduğu görülmüştür. Haber ve
Kafarski (1979) Ph’ nın 6,5 olduğu torf ortamında Loddie Sim, Red Sim ve Crowlwy’s Sim çeşitlerinde Mo ve
Cu alımlarının arttığını bildirmişlerdir. Dittrich ve Sander (1980) çiftlik gübresi, çam kabuğu ve bunların farklı
kombinasyonlarını kullandıkları çalışmalarında kullanılan ortamların verim artışı sağladığı ve tek başına çiftlik
gübresinin de kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Lal ve Dalu (1985) Scania ve Arthur Sim çeşitlerinde yapılan,
tek başına kum ortamının kullanıldığı çalışmalaında Scania’ da %43,3 Arthur Sim çeşidinde ise %63,3 canlı bitki
varlığı sağlamışlardır. Yine Wolf ve ark. (1985) ağaç kabuğu ve torf ortamını kulllandıkları çalışmada toprakta
yapılan yetiştiriciliğe göre %40 daha fazla verim elde etmişlerdir. Kaptan (1988) alüvyonal toprak+torf+kum
ortamlarında 3:1:1 oranlarının en iyi verim ve kalite değerlerini verdiğini belirtmişlerdir. Starch ve ark. (1991)
Dark Lena çeşidinin kullanıldığı çalışmalarında torf+talaş ortamından elde edilen uzun dal ve verim değerlerinin
bu materyallerin tek başına kullanıldığı ortamlara göre daha iyi sonuçlar verdiğini rapor etmişlerdir. Boztok ve
ark. (1995) ise Manon, Astor ve Miledy çeşitleri ile yaptıkları çalışmada pomza ortamının m 2’ ye düşen dal sayısını
arttırıcı etkisi olduğunu bildirmişlerdir. Bharathy ve ak.(2003) ortamların köklenme üzerine etkilerini inceledikleri
çalışmalarında 10-12 cm uzunluğunda, 4-5 yaprak çiftine sahip çeliklerde köklenen çelik sayısı, yaş ve kuru kök
ağırlığı, ortalama kök uzunluğu kriterlerini incelemişler, en iyi sonuçları vermikulit ortamından sağlarken bunu
perlit+cocopeat ortamı takip etmiştir. Bhatia ve ark. (2004) cocopeat ile iyileştirilmiş toprak+çiftlik gübresi+
cocopeat ortamının farklı kombinasyonlarında yürütttükleri çalışmalarında 2:1:1 ortamında en yüksek dal sayısını
elde ettiklerini belirtmişlerdir. Renuka ve ark.(2015) ‘de farklı ortamların köklenme üzerine etkilerini araştırdıkları
çalışmalarında kırmızı toprak+cocopeat karışımından elde ettikleri değerlerde en kısa sürede köklenme, en
yüksek kök yüzdesi, toplam kök uzunluğu,en yüksek yaş kök ağırlığı ve köklü çelik oranına ulaşmışlardır. Yine
bu çalışmada solucan kompostu+cocopeat ve tek başına solucan kompostu da kullanılmış, belirtilen kriterler
açısından en düşük değerler tek başına solucan kompostunun kullanıldığı ortamdan elde edilmiştir. Kazaz ve ark.
(2015) Isparta’da yürütülen, toprakta ve topraksız kültürde yapılan yetiştiriciğin karşılaştırıldığı çalışmalarında
Turbo ve Oasis çeşitlerini kullanmışlardır. Pomza ve toprak ortamının karşılaştırldığı çalışmada m2’ye verim
açısından pomza ortamından daha iyi değerler elde ettiklerini belirtmişlerdir. Renuka ve Sekhar (2017) serada
farklı köklendirme kombinasyonlarının köklenmeye etkilerine bakmışlar en kısa sürede köklenmenin kırmızı
toprak+cocopeat ortamlarında sağlandığı, elde edilen köklü çelik sayısının en fazla olduğu ortamın solucan
kompostu olduğunu, en yüksek kök ağırlığı değerlerinin ise yine kırmızı toprak+cocopeat ortamlarından
sağlandığını bildirmişlerdir. June Lu (1958) torf, perlit, kum ortamlarını kullandığı çalışmada 2000 ppm IBA
uygulamasının yapıldığı perlit ortamında en iyi köklenmeyi sağlamıştır. Soltani ve Naderi (2016) İran’da
yaptıkları, %50 perlit+%50 cocopeat, %50 perlit+%10 toprak+%40 cocopeat, %50 perlit+%20 toprak+ %30
cocopeat, %50 perlit+%30 toprak+ %20 cocopeat, %50 perlit+%40 toprak+% 10 cocopeat, %50 perlit+%50
toprak ortamlarının kullanıldığı çalışmada tazeve kuru kök ağırlığının en yüksek olduğu değerleri %50 perlit+%50
toprak ortamından elde etmişlerdir. En yüksek demir ve çinko alımı değerlerini %50 perlit+%10 toprak+%40
cocopeat ortamlarından elde ederken en yüksek Mangane alımı değerlerini %50 perlit+%40 toprak+% 10 cocopeat
ortamlarından almışlardır. En yüksek Kalsiyum alımı ise %50 perlit+%50 toprak ortamlarından elde edilmiştir.
Karanfiller ıslah çalışmaları dışında vejetatif yöntemlerle çoğaltılan türlerdir. Bitkinin heterozigot bir yapıya
sahip olması nedeni tohumla çoğaltmada açılmalar meydana gelmektedir. Bu nedenle ticari üretim şekli çelikle ve
doku kültürü yöntemiyle yapılmaktadır. Çelikle çoğaltmada sadece çelik almak için yetiştirilen anaçlıklar
kullanılmakta ve bu anaçlıklardan yılda 35-40 adet çelik temin edilmektedir. Başarılı bir yetiştiricilik için ise
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önerilen çoğaltma yöntemi meristem kültürü ile elde edilmiş anaçlık bitkilerden alınan çelikler ile yapılan
çoğaltma şeklidir. Karanfilde ticari çeşitler yüksek oranda heterozigot olduğundan sürgün ucu çelikleri ile
çoğaltılır. Ancak karanfiller yüksek oranda virüsle bulaşıktır. Karanfil benek virüsü (CaMV), halkalı leke virüsü
(CRSV), damar benek virüsü (CVMV) karanfilde en fazla zarar oluşturan virüslerdir. Ticari üretim yapan karanfil
üreticileri virüsten ari fideler ile yetiştiriciliğe başlamak zorundadır.
Günümüzde karanfilde doku kültürü, virüsten ari stok materyal oluşturmada en güvenli yoldur. (Mii et al., 1990;
George, 1996). Bu nedenden dolayı dünyada karanfil üreticileri doku kültürü yöntemlerine sık sık
başvurmaktadırlar. Virüsten ari materyal çoğaltımının yanı sıra, kısa zamanda çok sayıda homojen bitki materyali
üretiminde de doku kültürü kullanılmaktadır. Karanfilde özellikle sürgün ucu ve nodal segmentler bitki eksplantı
olarak doku kültürü çalışmaları kullanılmaktadır. Genellikle besi ortamı olarak MS (Murashige and Skoog, 1962)
kullanılmakta, bu ortama ek olarakta oksin ve sitokinin grubu bitki büyümü düzenleyicileri ilave edilmektedir.
Ioannou (1990) patojenden ari karanfil anaçlıklarının hızlı klonal çoğaltımı için sürgün ucu kültürü metodunu
kullanmı ve besin ortamlarını karşılaştırmasını yapmıştır. Çalışmadaki en iyi sonuçlar Morel (1965) tarafından
modifiye edilmiş Knudson C ye 100mg/l myoinositol+ 1 mg/l tiyamin HCl + 1 mg/l NAA ilaveli ortamdan elde
edilmiştir. Daha sonra köklenmiş bitkiler dış ortama aktarılmış ve %100’lük bir hayatta kalma oranı sağlanmıştır.
Altvorst ve ark. (1992) karanfilde doku kültürü ortamında bir çoğaltım protokolü geliştirmek amacıyla çalışma
yapmışlardır. Çalışmada en yüksek sürgün eldesi 0.9 mg/l BA ve 0.3 mg/l NAA içeren MS besin ortamından elde
edilmiştir. Sürgün oluşumu kültüre aldıktan yaklaşık 2 hafta sonra gerçekleşmeye başlamıştır.
Hussain ve ark. (1994) yılında yaptıkları çalışmada ‘CSU-Pink’ ve ‘White Sim’ karanfil çeşitlerinde sürgün ucu
tekniğini kullanarak doku kültürü ortamında toplu halde virüsten ari bitkiler elde ederek optimizasyon sağlamayı
amaçlamışlardır. Çalışmada 0, 0.1, ve 1.0 mg/l NAA + 0, 0.5, 1.0 mg/l BA büyüme düzenleyicileri MS ortamına
farklı kombinasyonlarda ilave edilmiştir. Çalışmada en iyi sonuç 0.1 mg/l NAA + 0.5 mg/l BA kombinasyonundan
elde edilmiştir. Kovac (1995) yaptığı çalışmada MS besin ortamına farklı kombinasyonlarda bitki büyüme
düzenleyicileri ilave etmiş ve bitki eksplantı olarak nodal segmentleri kullanmıştır. Çalışmada karanfilin
(Dianthus) doğal türleri kullanılmış, en iyi sonuç 1.0 mg/l BA ilaveli MS besin ortamından elde edilmiştir. Mujib
ve Pal (1995) ‘Royal Crimson’ ve ‘Candy Sim’ karanfil çeşitlerinde sürgün ucu kültürü yöntemini kullanmışlardır.
Çalışmada MS besin ortamına BA, kinetin ve NAA kombinasyonları MS besin ortamına ilave edilmiş ve
kıyaslanmıştır. En iyi sürgün oluşumu 0.5 mg/l BA ilaveli MS besin ortamından elde edilmiştir. Pareek ve ark.
(2004) yılında yaptıkları çalışmada Dianthus caryophyllus ‘Chabaud’ ve Dianthus chinensis ‘Fire Caspet’ ve
Dianthus barbatus ‘Tall Double Mix’ bitkilerinde sürgün ucu ve nodal segment eksplantlarını kullanarak BAP ve
NAA bitki büyüme düzenleyicilerini MS besin ortamına ilave etmişlerdir. En iyi çoklu sürgün oluşumu 0.5 mg/l
NAA + 1.0 mg/l BAP ilaveli MS besin ortamından elde edilmiştir.
Salehi ve ark. (2006) yılında yürüttükleri çalışmada 13 faklı ticari karanfil çeşidinde MS besin ortamına farklı
dozlarda büyüme düzenleyiciler ilave etmiş ve kıyaslamışlardır. En iyi sonucu veren ortam 3.0 mg/l kinetin +
NAA 0.5 mg/l ve 1.0 mg/l BA + 1.0 mg/l NAA ilaveli MS besin ortamlarından elde edilmiştir. Wankhede ve ark.
(2006) ‘Supergreen’ isimli karanfil çeşidinde doku kültüründe etkili üretim protokolünü oluşturmak için bir
çalışma yürütmüşlerdir. Çalışmada, sürgün ucu, koltuk altı tomurcukları ve nodal segmentler gibi farklı
eksplantlar, farklı konstantrasyon ve kombinasyonda BAP, NAA ve IBA gibi büyüme düzenleyicileri ilaveli MS
ve B5 (Gamborg Medium, 2008) besin ortamlarında kültüre alınmştır. Çalışmada B5+ 1.0mg/l BAP+ 1.0mg/l
NAA içeren besi ortamı oluşan sürgün sayısı ve gelişimi açısından en iyi sonucu vermiştir. Sürgün oluşumu ve
çoğaltımdan sonra köklendirme ortamına alına bitkilerden köklenme sayısı ve oluşumu açısından en iyi sonuçlar
½ MS+ 0.80 mg/l IBA, ½ MS+ 1.00 mg/l IBA, ½ MS+ 0.05 mg/l IBA ortamlarından elde edilmiştir. Bir başka
çalışmada Çetin ve ark. (2007) farklı besin ortamlarını karanfilde sürgün ucu kültürü üzerindeki etkilerini
araştırmışlardır. Yapılan bu çalışmada besin ortamlarının sürgün ucu kültürüyle bitki elde etme oranını önemli bir
biçimde etkilediği gözlemlenmiştir. Sürgünlerde en yüksek köklenme yüzdesi 0.02 mg/l NAA ile 2.00 mg/l kinetin
içeren ortamdan ve 2.00 mg/l IBA ve 0.01 mg/l BAP katkılı besin ortamına transfer edilen sürgünlerden elde
edilmiştir. Ali ve ark. (2008) karanfilde (Dianthus caryophyllous) doku kültüründe sürgün oluşturma, çoğaltım ve
köklendirme çalışmaları yaparak en uygun protokolü bulmayı amaçlamışlardır. Çalışmada sürgün ucu oluşumu
için apikal ve nodal meristemleri kullanılmıştır. Besi ortamı olarak MS kullanılmış, bitki büyüme düzenleyicisi
olarak BAP ve kinetin kombinasyonları ilave edilmiştir. En iyi sürgün oluşumu 4.0 mg/l BAP ilaveli MS besi
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ortamından apikal meristemlerde kültüre alımdan 6 gün sonra, nodal meristemlerde ise kültüre alımdan 7 gün
sonra elde edilmiştir. Ayrıca, apikal meristemlerden nodallara göre daha etkili sonuç alındığı bildirilmiştir. İyi
gelişmiş sürgünler daha sonra çoğaltım için 1.0 mg/l BAP içeren MS besi ortamına transfer edilmiştir. 5.0 cm
uzunluğuna ulaşan sürgünler köklendirme ortamına aktarılmış, en iyi köklendirme sonuçları ise 1.0 mg/l NAA
içeren MS besi ortamından elde edilmiştir. Kanwar ve Kumar (2009) yılında farklı büyüme düzenleyicilerin ve
eksplantların karanfilde kallustan sürgün oluşumu üzerindeki etkilerini gözlemlemişlerdir. Eksplant olarak yaprak
ve nodal segmentler kullanılmış ve farklı büyüme düzenleyicileri ile kombine edilem MS ortamında kültüre
alınmışlardır. En yüksek kallus oluşumu 2 mg/l 2,4-diklorofenoksi asetik asit (2,4-D) ve 1 mg/l benzil adeninz
(BA) ilaveli MS ortamından elde edilmiştir. Ancak 27 faklı besin ortamından sadece NAA (naftalen asetik asit)
ve IAA (indol asetik) ile kombine edilmiş veya edilmemiş TDZ (thidiazuron) ve zeatin içeren besin ortamlarında
kallustan sonra sürgün oluşumu gerçekleşmiştir. Ayrıca en yüksek ortalama sürgün sayısı 2 mg/l TDZ ve 1mg/l
IAA içeren ortamlardan elde edilmiştir. Elde edilen sürgünler 1mg/l BA içeren MS ortamında büyütülüp
çoğaltılmış ve daha sonra dış ortama aktarılmıştır. Kharrazi ve ark. (2011) yaptıkları çalışmada ‘Eskimo Mogr’ ve
‘Innove Orange Bogr’ karanfil çeşitlerinde doku kültürü ortamında farklı dozlarda bitki büyüme düzenleyicilerinin
sürgün oluşumu, çoğaltım ve köklenme üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. İzole edilen koltuk altı tomurcukları
NAA, BAP ve kinetin bitki büyüme düzenleyicileri ilave edilmiş MS besi ortamında kültüre alınmıştır. Çalışmanın
sonunda BAP içeren besin ortamı kinetin içeren ortama göre sürgün oluşumu ve çoğaltımı açısından daha iyi
sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. En iyi çoğaltımın sağlandığı ortam 1 mg/l BAP, 0.2 mg/l NAA içeren MS besin
ortamından elde edilmiştir. En yüksek köklenme oranı ise 0.5 mg/l içeren NAA besin ortamından elde edilmiştir.
Khatun ve ark. (2013) yaptıkları çalışmada büyük ölçekli karanfil çoğaltımında etkili bir in vitro protokolü ortaya
koymayı amaçlamışlardır. Çalışmadan eksplant olarak sürgün ucu ve nodal segmentleri kullanmışlardır. Nodal
segmentler sürgün uçlarında göre daha etkili olmuştur. Nodal segmentlerde en yüksek sürgün oluşumu MS+1.0
mg/BAP ortamından elde edilmiştir. En iyi köklenme oranı ise MS+1.0mg/l NAA ortamında elde edilmiştir.
Eksplantların köklenme ortamına aktarılmasından 15 gün sonra köklenen bitkiciklerin % 80’inden 10-12 adet kök
elde edilmiştir. Elde edilen köklü bitkiler dış ortama rahat bir biçimde aktarılmıştır.

MATERYAL ve METOT
Araştırmanın Yürütüleceği Yer:
Araştırma faaliyetleri 2020-2024 yılları arasında Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün üç farklı
biriminde gerçekleştirilecektir. Çeşit adaylarının toprakta ticari performans belirleme çalışmaları ile anaçlıkların
farklı ortamlardaki çoğaltım potansiyellerini belirleme çalışmaları Aksu-Merkez Birimi’nde, doku kültürü
çalışmaları Kayaburnu Birimi’nde bulunan doku kültürü laboratuvarında ve yaprak-toprak analizleri ise Bitki
Besleme Laboratuvarının bulunduğu Çallı birimlerinde yürütülecektir.
Materyal:
Bitkisel materyal olarak 111 O 128 numaralı TÜBİTAK 1001 destekli ‘Karanfil Çeşit Geliştirme Projesi’ proje
kapsamında geliştirilen 57X22 (Bordo), 102X28 (Koyu pembe), 24X16 (Pembe), 51X49 (Kırmızı), 12X56 (Mor),
56X25 (Beyaz-mor), 75X56 (Sarı-kırmızı), 73X19 (Sarı), Likya Kaya (tescil edilen çeşit) sprey tipte karanfil
genotipleri ile kontrol amacıyla Antalya’da yaygın olarak yetiştirilen syprey tipte ticari Carimbo çeşidi
kullanılacaktır.
Metot:
Önerilen projede çalışmalar iki ayrı iş paketi altında yürütülecektir. İlk iş paketi altında ümitvar çeşit adaylarının
örtü altı toprakta yetiştiricilik koşullarındaki (ticari) performanslarını belirlemek için yapılan çalışmalar şeklinde
olacaktır. İkinci iş paketinde ise ümitvar çeşit adaylarının doku kültürü ortamındaki çoğaltım durumlarının
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belirlenmesi ve bunlardan elde edilen anaçlık bitkilerin farklı yetiştirme ortamlarındaki çoğaltım potansiyellerinin
belirlenmesi ile ilgili çalışmalar şeklinde yürütülecektir.

102X28

51X49

75X56

57X22

Likya Kaya

56X25

Carimbo (Ticari Çeşit)

57X22
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73X19
24X16
Genotiplerin Ticari Amaçlı Kesme Çiçek Performanslarının Belirlenmesi:
1)
Araştırmanın yürütüleceği seranın özellikleri: Çalışma 12*40 m ebatlarında yan duvarları polikarbon
üst çatı çift kat plastik ile örtülü, tepe ve yan havalandırmaya sahip ısıtmasız serada yürütülecektir.
2)
Çeliklerin köklendirilmesi: Kullanılacak çelikler 12-15cm boyunda en az iki yaprak çifti içerecek
şekilde olacaktır. Çelikler Mayıs ayında 1:2 oranındaki torf-perlit karışımı içeren köklendirme masalarına
dikilerek köklü fideler elde edilecektir. Köklenmeyi teşvik amacı ile BGD (% 0,52 1 Naphtaleneacitic Acid
(NAA)+%0,51 3-Indole Butyric Acid(İBA) kullanılacaktır. Köklendirme ortamı 30 dakikada 1 dakika
yağmurlama şeklinde sulanacaktır. Ortamın nemli olması nedeni ile oluşabilecek hastalık etmeni oluşumunu
önlemek amacıyla haftada bir defa fungusit (%50 Captan) uygulaması yapılacaktır.
3)
Bitkilerin (Fidelerin) seraya dikilmesi ve kültürel işlemler: Yetiştirme periyodunda kullanılacak olan
seranın toprağında kimyasal, fiziksel analiz ve yaprak analizi yapılarak, sonuçlar gübreleme programında dikkate
alınacaktır. Ayrıca denemelerin yürütüleceği serada sıcaklık ve nem değerleri kayıt altına alınacaktır. Ümitvar
çeşit adaylarından elde edilen köklü çelikler Haziran ayında seraya, 25 cm sıra arası ve 12.5 cm sıra üzeri
mesafelerde 4 sıralı olarak (36 bitki/m2) dikilecektir. Dikimden 1 ay sonra yan dallanmayı arttırma amaçlı 1. uç
alma işlemi gerçekleştirilecektir. Birinci uç almadan sonra bitkilerin gelişme durumlarına bağlı olarak sürgünler
yaklaşık 10-15 cm boya ulaştıklarında bütün sürgünlerde dipten 2. boğumun üzerinden yeniden uç alma işlemi (2.
uç alma) yapılacaktır Bitkilerin düzgün ve dik olarak büyümelerini sağlamak amacıyla destekleme sistemi
kurulacak ve destek ağları örülecektir. Karanfil özellikle fusarium, phytium ve rhizoctania gibi hastalıklara
oldukça hassas bir bitkidir. Yine yetiştiricilikte kırmızı örümcek ve thrips en fazla rastlanılan zararlılardır. Bu
nedenle hastalık ve zararlılara karşı gerekli pestisitlerle düzenli olarak mücadele yapılacaktır. Hastalıklara karşı
mücadelede tolclofos methyl+thiram, mancozeb, manep, cardendazim, captan, chlorothalonil etken maddeli
fungusitler, zararlılara karşı mücadelede ise dicofol, abamectin, carbosülfan lufenuron vb. etken maddeli
insektisitler kullanılacaktır. Gübreleme sulama suyuyla birlikte (fertigasyon) yapılacak ve bu amaçla otomatik
gübreleme ünitesi kullanılacaktır. Sulamada 20 cm damlatıcı aralıklı ve 2 L/h debili damla sulama boruları
kullanılacaktır. Sera içi sıcaklığı ve ışık intensitesinin yükseldiği ilkbahar ve yaz aylarında gölgeleme amacı ile
sera üzerine sera gölgeleme örtüsü çekilerek bitkilerin yüksek sıcaklık ve ışıktan korunması ve gelişmelerini
devam ettirmesi sağlanacaktır. Tahmini hasat zamanı olan Ekim ayında hasat edilecek karanfillerde ölçüm ve
gözlemler yapılacak, bu ölçümlerde aşağıda ifade edilen kriterler kullanılacaktır.
4)
Deneme deseni ve verilerin değerlendirilmesi: Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre üç
tekrarlamalı olarak kurulacak, her parselde 50 adet bitki bulunacaktır.
Araştırmada incelenecek kriterler
1) Uç Almaya kadar geçen süre (gün): Çalışmada dikimden itibaren hem birinci hem de ikinci uç almaya kadar
geçen süre gün olarak belirlenecektir.
2) Dikimden ilk hasada kadar geçen süre (gün): Dikimden itibaren ilk çiçek hasadının yapıldığı tarihe kadar geçen
süre belirlenecektir.
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3) Boğum Sayısı: (adet): Hasat edilen dallardaki boğum sayısı sayılarak adet/dal olarak ifade edilecektir. 4)Çiçek
sapı uzunluğu (cm): Dipten ikinci boğumun üzerinden hasat edilen çiçeklerin saplarının kesim yerinden, çiçek
sapının uç noktasına kadar olan mesafe ölçülecektir.
5) Çiçek sapı kalınlığı (mm): dal üzerinde üstten itibaren en alt çiçeğin 5 cm altından ile dipten itibaren 5 cm
yukarıdan dak kalınlığı digital kumpas ile ölçülecek her iki ölçümün aritmetik ortalaması dal kalınlığı olarak ifade
edilecektir.
6) Çiçek tomurcuğu (gonca) sayısı (adet/dal): Hasat edilen herbir daldaki gonca sayısı sayılarak adet(dal olarak
ifade edilecektir.
7) Dal ağırlığı (g): Hasat edilen bir çiçekli dalın gonca ve yapraklarla birlikte toplam ağırlığı
8) Vazo ömrü (gün): Fırça döneminde hasat edilen çiçekler hasat edildikten kısa bir süre sonra laboratuara
getirilecek ve çiçek sapları yeniden 45 cm üzerinden kesilerek 250 ml saf su içeren cam vazolara tesadüf parselleri
deneme desenine göre yerleştirilecektir. Vazolardaki su her 3-4 gün de bir yenilenecektir. Çiçeklerin vazo ömrü;
22-24oC sıcaklık, % 60-70 nispi nem, 1000 lux ışık (10 µmol m-2 s-1 ışık intensitesi) ve 12 saat gün uzunluğuna
(08.00-20.00) sahip laboratuar koşullarında belirlenecektir (Reid ve Kofranek, 1980; Onozaki ve ark., 2001). Vazo
ömrü çalışmalarında her tekerrürde 10’ar adet çiçek kullanılacaktır. Çiçeklerde solma belirtisi ve nekrotik lekeler
görüldüğünde vazo ömrü sonlandırılacaktır.
9)Bitki başına verim (adet dal/bitki): Her tekerrürde hasat edilen çiçek sayısı tekerrürdeki bitki sayısına bölünerek
belirlenecektir.
10)Metrekareye toplam verim (adet dal/m2): Bitki başına çiçek verim değerinin, m2’deki bitki sayısı ile çarpılması
ile birim alan verim değeri hesaplanacaktır.
11).Ticari nakliye koşulları sonrası vazo ömrünün belirlenmesi (gün): Çiçeklerin ticari koşullarda nakliye sonrası
vazo ömürlerinin belirlenmesi amacıyla benzer koşullar oluşturulacaktır. Bu amaçla çiçekler hasat edildikten sonra
bir gece su çektirilecek ve sonra karton kutularda kuru olarak 2-4 oC’deki soğuk hava deposunda muhafaza
edilecektir. Ülkemizde karanfil ihraç eden firmalar AB ülkelerine ortalama 7 günde frigofirik tırlarla ihracat
gerçekleştirmektedir. Bu nedenle çalışmamızda da çiçekler 7 gün depolandıktan sonra karton kutulardan
çıkarılacak sapların dip kısımları 1.5-2 cm den yeniden kesilecek ve saf suda 8. madde de belirtilen koşullarda
vazo ömürlerine bakılacaktır. Vazo ömrü çalışmalarında her tekerrürde 10’ar adet çiçek kullanılacaktır. Vazo ömrü
denemesi tesadüf parselleri deneme 3 tekerrülü kurulacak ve her tekerrüde 10 adet çiçek kulalnılacakltır.:
Doku kültürü çalışmaları
Yapılacak olan bu çalışmada TUBİTAK 111 O 128 nolu projeden elde edilen ümitvar karanfil genotiplerine ait
apikal meristemlerin ve sürgün uçlarının kültüre alınma işlemi; besi ortamlarının hazırlanması, eksplantların
dezenfeksiyonu, eksplantların dikilip kültüre ve daha sonra alt kültürlere alınması, oluşan bitkilerin dış ortama
aktarılması olmak üzere 4 aşamadan oluşacaktır.
Meristem kültürü ile mikroçoğaltım
Serada ki karanfil genotiplerinin köklü fidelerinin yapraklarından 1-1.5 cm ye sürgün uçları alınacak, alınan
sürgün uçları 1-2 damla Tween 20 içeren %15’ lik sodyum hipoklorit (NaOHCl) çözelti içerisinde 15 dk boyunca
karıştırılarak steril kabin içerisinde yüzey sterilizasyonu gerçekleştirilecektir. Steril kabin içerisinde yüzey
sterilizasyonuna tabi tutulan materyal bu işlemden sonra steril saf su ile üç kez durulanacaktır. Daha sonra steril
kabin içine yerleştirilen binoküler mikroskop altında steril petri kapları içerisinde 0.1-1 mm büyüklüğünde apikal
meristemler çıkarılacak ve besi ortamına aktarılacaktır.
Sürgün ucu ile mikroçoğaltım
Karanfil genotiplerinin köklü fidelerin yapraklarından 1 cm uzunluğunda sürgün uçları alınacaktır. Alınan sürgün
uçları 1-2 damla Tween 20 içeren %15’lik sodyum hipoklorit (NaOHCl) çözelti içerisinde 15 dakika boyunca
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karıştırılarak steril kabin içerisinde dezenfekte edilecektir. Eksplantlar daha sonra saf su ile durulanarak dikime
hazır hale getirilecektir. Daha sonra sürgün uçları önceden hazırlanan sürgün ucu rejenerasyon ortamına
dikilecektir. Araştırma üç tekerrürden oluşacak ve her tekkerürde 10 adet eksplant kullanılacaktır. Kültüre alınan
eksplantlar 25 oC sıcaklık ve 16 saat ışıklanma koşullarına sahip büyüme odasına yerleştirilecektir.
Rejenerasyon metodu

Sürgün Oluşumu

Gelişim

Köklenme

- MS besi ortamı

- ½ MS besi ortamı

- 30 g/L sukroz

- 7 g/L agar

- 7 g/L agar

- 1.00 mg/L NAA

- MS besi ortamı

- ½ MS besi ortamı

- 30 g/L sukroz

- 7 g/L agar

- 7 g/L agar

- 1.00 mg/L NAA

- MS besi ortamı
- 30 g/L sukroz
- 7 g/L agar
- MS besi ortamı
- 30 g/L sukroz
- 7 g/L agar
Apikal meristemler ile

- 0.02 mg/L NAA
- 0.5 mg/L BA
- MS besi ortamı
- 30 g/L sukroz
- 7 g/L agar
- 0.02 mg/L NAA
- 1 mg/L BA
- MS besi ortamı
- 30 g/L sukroz
- 7 g/L agar
- MS besi ortamı
- 30 g/L sukroz
- 7 g/L agar

Sürgün ucu ile

- 0.02 mg/L NAA
- 0.5 mg/L BA
- MS besi ortamı
- 30 g/L sukroz
- 7 g/L agar
- 0.02 mg/L NAA
- 1 mg/L BA
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*Bitki büyüme düzenleyicileri: NAA (Naftalin asetik asit), BA (Benzil adenin)
MS (Murashige ve Skoog, 1962) besin ortamı içeriği
İÇİNDEKİLER

mg/L

Makro Elementler
Amonyum nitrat (NH4NO3)

1,650.0

Kalsiyum klorür (CaCl2)

332.20

Magnezyum sülfat (MgSO4)

180.70

Potasyum nitrat (KNO3)

1,900.0

Mono Potasyum fosfat (KH2PO4)

170.00

Mikro Elementler
Borik asit (H3BO3)

6.20

Kobalt (II) klorür heksahidrat (CoCl2.6H2O)

0.0250

Bakır (II) sülfat pentahidrat (CuSO4.5H2O)

0.0250

Disodyum EDTA (C10H14N2Na2O8.2H2O)

37.260

Demir (II) sülfat heptahidrat (FeSO4.7H2O)

27.80

Manganez (II) sülfat monohidrat (MnSO4H2O)

16.90

Sodyum molibdat dihidrat (Na 2MoO4.2H2O)

0.250

Potasyum İyodür (KI)

0.830

Çinko sülfat heptahidrat (ZnSO4.7H2O)

8.60

Vitaminler
myo-inositol (C6H12O6)

100.0

Nikotinik asit (C6H5NO2)

0.50

Prioksidin hidroklorür (C8H12ClNO3)

0.50

Tiamin hidroklorür (C12H18Cl2N4OS)

0.10

Aminoasit
Glisin (C2H5NO2)

2.0

Toplam

4.4 g

Eksplantlar çoğaltım aşamasında kontrolde dahil olmak üzere sitokinin miktarının daha fazla olduğu büyüme
düzenleyicilerinin etkisine bakıldığı 3 farklı ortamda 1 ay boyunca tutulacaktır. Daha sonra gelişim aşamasında
içerisinde büyüme düzenleyici olmadan 1 ay boyunca bekletilecek ve köklenme ortamına aktarılacaktır. Köklenme
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ortamında ise eksplantlar oksin grubundan olan 1.00 mg/L naftalin asetik asit ilaveli şekersiz besin ortamında 15
gün boyunca köklendirilmeye bırakılacaktır. Araştırma üç tekerrürden oluşacak ve her tekkerürde 10 adet
eksplant kullanılacaktır. Kültüre alınan eksplantlar 25 oC sıcaklık ve 16 saat ışıklanma koşullarına sahip büyüme
odasına yerleştirilecek, daha sonra köklenen bitkiler dış ortama aktarılmaya hazır hale gelecektir.
Bitkilerin dış ortama aktarılması
Bitkilerin dış ortama aktarılması aşamasında iklim değerleri kayıt edilen köklendirme serasındaki ortam
kullanılacaktır. İlk 15 gün süresince bitkilerin bulunduğu masalar plastik örtü ile kapatılarak, günün belli
saatlerinde havalandırma için açılacaktır.
Topraksız tarımda anaç bitkiler için uygun yetiştirme ortamı ile çelik verim ve kalitesinin belirlenmesi
Çalışmanın bu kısmında doku kültürü yöntemiyle elde edilen bitkiler kullanılacaktır. Anaçlık bitkiler üç farklı
ortamda serada yetiştirilerek performansları belirlenecektir. Dikim işleminden önce ortamlarda ve toprakta fiziksel
ve kimyasal analiz yapılacaktır.
Yetiştirme ortamları
Bitki yetiştirme ortamları hacimsel olarak;
1) % 60 torf+ %40 pomza
2) % 60 torf +% 40 perlit
3) % 100 Cocopeat
4) % 100 Toprak olacak şekilde hazırlanacaktır.
Bitkilerin dikilmesi ve kültürel işlemler
Toprakta ve farklı ortamlardaki 1 m genişliğindeki yataklara 16X16 cm (36 bitki/m 2 mesafelerle dikilecektir
Dikimden yaklaşık bir ay sonra 5. veya 6. Boğum üzerinden uç alma işlemi yapılacak, uygulama sonrasında
fungusit uygulaması (%50 Captan) yapılacaktır. Anaçlık bitkilerde sürekli çelik elde etmek amacıyla bitkilerin
çiçeklenmesine izin verilmeyecektir. Anaç bitkilerden en az 2-3 kez uç alımı yapılarak ilk oluşan çelikler
değerlendirme dışında tutulacaktır. Daha önce alınan çeliklerin köklenme oranları düşmekte ve bu çeliklerden
oluşan bitkiler genellikle çiçek tomurcuğu oluşturmayan, cılız sürgünler vermektedirler. Bu nedenle bu çelikler
ticari üretimde tercih edilmemektedir. Bu çelikler anaçlık bitkiden kırılıp atılmaktadır. Birinci uç alma işleminden
sonra oluşan sürgünler yeterli büyüklüğe geldiğinde bu sürgünler de alttan itibaren 3.-5. boğum üzerinden 2. Uç
alma işlemi yapılacaktır. İkinci uç alam işleminde sonra sürgünler üçüncü. kez alttan itibaren 2.-3. boğum
üzerinden uç alma yapılacaktır. Bu işlemler yapıldıktan sonra anaçlık bitkilerden oluşan sürgünler 10-15 cm
uzunluğa gelince çelik olarak kullanılmak üzere alınacaktır. Çelikler alınırken dip kısımdan en az iki yaprak çifti
bırakılarak elle koparılacaktır. Bir anaç üzerinde birden fazla çelik var ise bunlar kademeli olarak alınacaktır.
Bütün çeliklerin aynı anda alınmaları bitki gelişiminde yavaşlamaya neden olabilmektedir.
Çelik verim ve kalitesine yönelik incelenecek kriterler
1) Bir anaçlık bitkiden vegetasyon süresinde alınacak çelik sayısı (adet): Antalya’da üretim ve ihracat yapan
firmalar kış üretimini Antalya’da yaz üretimini ise Isparta’da yapmaktadırlar. Bu nedenle bir anaçlık bitkiden her
iki bölgenin fide ihtiyacını karşılamak için yararlanmaktadırlar. Antalya üretimi için Nisan ve Mayıs aylarında
çelik alınırken, Isparta üretimi için Mart ve Şubat aylarında çelik almaktadırlar. Bu nedenle bu kriterin
değerlendirilmesine bir anaçlık bitkiden Ocak ve Mayıs ayları arasında alınan toplam çelik verimi baz alınacaktır.
2)Çelik alma süresi (gün): Bir anaçlık bitkiden uç almadan itibaren çeliğe gelme süresi kaydedilecektir.
3) Çelik uzunluğu (cm): Anaçlık bitkiden alınan bir çeliğin boyu.
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4) Çelik ağırlığı (gr): Anaçlık bitkiden alınan bir çeliğin yaş ağırlığı.
5) Köklenme süresi (gün): Farklı ortamlarda yetiştirilen çeliklerin köklenme süresi
6) Çelik kalınlığı (mm): Farklı ortamlarda yetiştirilen çeliklerin en alt boğumun altından kalınlıkları
7)Kuru madde oranı: Çelikteki kuru madde oranı, petri kutusu etüve 1000C’ye konularak sabit tartıma getirilir.
Daha sonra desikatöre alınarak soğuması beklenir. Petri kutusu tartılarak darası not edilir. Üzerine yaklaşık 5g.
numune tartılır. Daha sonra 1000C sıcaklığındaki etüve konulur ve yaklaşık 24 saat beklenir. Etüvden çıkarılan
petri kutusu desikatöre alınır ve soğuması beklenir. Tartım alınır ve not edilir (TS EN ISO 712 ).
Hesaplama:
% Nem = [ (M1-M2) / m] x 100
M1 = Alınan örnek ağırlığı+sabit tartıma getirilen kurutma kabının ağırlığı
M2 = Kurutulmuş örnek+ sabit tartıma getirilen kurutma kabının ağırlığı
m = Alınan örneğin ağırlığı
8)Kök yaş ağırlığı (gr): Hasat sonrası kökler üst aksamdan ayrılarak tartılacaktır.
Deneme deseni ve elde eedilen verilerin değerlendirilmesi
Anaçlık bitkiler sera ortamında tesadüf blokları bölünmüş parseller deneme desenine göre her parselde 20 bitki
olacak şekilde dikilecektir.
Toprak, yaprak ve yetiştirme ortamı analiz yöntemleri:
Denemenin başlangıcında toprak örnekleri Jackson (1967) tarafından bildirilen esaslara uygun olarak 0-30 cm
toprak derinliğinden parselleri temsil edecek şekilde alınacaktır. Analizlere hazır hale getirilen toprak örneklerinde
bünye hidrometre yöntemiyle (Bouyoucos, 1955); pH ve EC 1/2.5 toprak/su karışımında (Jackson, 1967); CaCO3
Scheibler kalsimetresi ile (Çağlar, 1949); organik madde modifiye Walkey-Black yöntemiyle (Black, 1965);
alınabilir fosfor NaHCO3 ekstraksiyonu ile (Olsen ve Sommers, 1982); değişebilir K, Ca ve Mg 1 N Amonyum
asetat (pH=7) (Kacar, 1995); alınabilir Fe, Zn, Mn ve Cu DTPA ekstraksiyonu ile (Lindsay ve Norvell, 1978)
belirlenecektir.
Yaprak örnekleri ise ekim ayında, en az yedi çift yaprak oluşturmuş lateral sürgünlerin uçtan itibaren 5. veya 6.
yaprak çiftleri seçilerek, her parselen en az 30 adet olacak şekilde alınacaktır (Güzel (1989). Yaprak örneklerinde
toplam N kjeldahl yöntemiyle, P, K, Ca, Mg, Zn, Cu, Mn, Fe, B yaş yakma ile hazırlanan örneklerde ICP ile
(Kacar ve İnal, 2008) belirlenecektir.
Yetiştirme ortamı örneklerinde pH ve EC 1:5 oranında sulandırma yöntemiyle (Jackson, 1967), kireç (% CaCO3)
kalsimetre yöntemiyle (Çağlar, 1949), organik madde 5500C’de kuru yakma yöntemi ile (Kacar, 1995), toplam N
kjeldahl yöntemiyle, P, K, Ca, Mg, Zn, Cu, Mn, Fe yaş yakma ile (Kacar ve İnal, 2008) belirlenecektir.
Yaprak analizleri ile bitkilerin beslenme durumu ve genotiplerin yaprak besin elementi içerikleri arasındaki
farklılık belirlenmeye çalışılacaktır.
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YÖNETİM DÜZENİ
Proje Yürütücülerinin Projeye Katkıları
Adı Soyadı
Yapılacak Faaliyetlerdeki Sorumlulukları

Çalışma Takvimi

Ümitvar bireylerin performans belirlenmesi
çalışmaları
Ayşe Serpil KAYA

Anaçlıklar için uygun ortam belirleme
çalışmaları

1-48 ay

Verilerin Değerlendirilmesi,
Sonuç Raporunun Hazırlanması
Doku kültürü çalışmaları

Uğur KAHRAMAN

Ümitvar bireylerin performans belirlenmesi
çalışmaları

1-48 ay

Anaçlıklar için uygun ortam belirleme
çalışmaları

Köksal AYDINŞAKİR

Kültürel İşlemler, Verilerin
Değerlendirilmesi,

4-48 ay

Sonuç Raporunun Hazırlanması

Soner KAZAZ

Verilerin Değerlendirilmesi ve Sonuç
raporunun hazırlanması

Cevdet Fehmi ÖZKAN

Toprak ve ortam analizleri

1-7 ay

Kültürel işlemler

4-48 ay

42-48 ay

Bayram KOLAK
(Yardımcı Personel)

PROJE SONUÇLARI UYGULAMA PLANI (PSUP)
Proje Adı:

Melezleme Yoluyla Elde Edilen Ümitvar Yerli Karanfil Genotiplerinin Antalya Koşullarında Ticari
Performansları ve Çoğaltım Potansiyellerinin Belirlenmesi

PROJENİN AMACI:
-Ülkemizde karanfil yetiştiriciliği sektöründe çoğaltım materyali temini açısından %100 dışa bağımlılık durumunu
azaltmaya yönelik bir model oluşturmak
- TUBİTAK 111O128 nolu projeden elde edilen ümitvar karanfil çeşit adaylarının ticari performanslarını
belirlemek.
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- Yine aynı materyallerin doku kültürü ortamındaki çoğaltım durumlarını belirlemek.
- Doku kültürü ortamında elde edilen virüs ve hastalıklardan ari sağlıklı üretim materyali ile elde edilen anaçlık
bitkilerin farklı ortamlardaki çoğaltım potansiyellerini ortaya koymak.

ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI
- Elde edilen sağlıklı çoğaltım materyalinin özel sektörde kullanımı ile ilgili çalışmalar gerçekleştirmek. Yerli
karanfil çeşitlerimizin sektörde kullanımlarını yaygınlaştırmak.
Sıra

Proje Çıktıları

Çıktıların Uygulamaya Aktarılma
Mekanizmaları

1

Yerli karanfil çeşit adaylarımızdan elde - Proje sonucunda ortaya çıkacak sonuçları bölgedeki
edilen sağlıklı üretim materyali elde etmeye Gıda Tarım ve Hayvancılık il ve ilçe Müdürlükleri,
üretici birlikleri ve kooperatifleri aracılığı ile
yönelik model oluşturma
demonstrasyon çalışmaları yapılarak bölgemiz
üreticilerine tanıtılacaktır.

2

Doku kültürü yöntemiyle elde edilmiş Elde edilen üretim materyalinin sektörde kullanımı için
hastalıklarda ari fide üretimi
üreticiler teşvik edilecektir.

3

Süs bitkileri sektöründe dışa bağımlılık Özel sektör kamu kurumları işbirliğini aktif hale
gösteren ülkemize, ekonomik yönden katkı getirecek proje ve çalışmalar yürütmek.
sağlamak

4

Yayınlar

Proje sonucu elde edilen veriler ulusal ve uluslararası
platformlarda yayınlanacaktır.

TALEP EDİLEN BÜTÇE
I. Yatırım Tutarı

06 SERMAYE GİDERLERİ

YILLARA GÖRE DAĞILIM
1.Yıl

2.Yıl

3. Yıl

4.Yıl

06.1. Diğer Avadanlık Alımları

2.500

2.500

06.2. Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımı

500

500

500

500

06.2. Diğer Alımlar

15.000

3.000

1.000

1.000

06.5. İnşaat Giderleri

5.000

1.250

1.250

06.5. Özel Tesisat Giderleri

2.000

2.000

2.000

06.5. Akaryakıt ve Yağ Alımları

10.000

10.000

2.000
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06.7. Diğer Giderler

50.000

06.9. Yurtiçi Geçici Görev Yollukları

3.000

3.000

2.000

88.000

22.250

8.750

Toplam

1.000
2.500

121.500

Genel Toplam

II. Bütçe Gerekçesi ve Yatırım Tutarının Dağılımı
I

II

GİDERLERİN
III IV EKONOMİK
SINIFLANDIRMASI

06

1

3

90

Diğer Avadanlık Alımları

06

2

6

01

06

2

9

06

5

06

ÖNERİLEN
BÜTÇE

2.YIL

3.YIL

4.YIL

2.500

2.500

Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımı 1.000

500

500

500

500

01

Diğer Alımlar

20.000

15.000

3.000

1.000

1.000

2

01

İnşaat Giderleri

7.500

5.000

1.250

1.250

5

2

04

Özel Tesisat Giderleri

6.000

2.000

2.000

2.000

06

5

4

02

Akaryakıt ve Yağ Alımları

5.000

10.000

10.000

2.000

06

7

2

90

Diğer Giderler

50.000

50.000

06

9

2

01

Yurtiçi Geçici Görev
Yollukları

5.000

3.000

3.000

2.000

88.000

22.250

8.750

TOPLAM
GENEL TOPLAM

5.000

1. YIL

1.000
2.500

121.500
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*Çalıştığı kuruluşun adı da belirtilecektir.
PROJE ÖZETİ
Türkiye patlıcan üretimi bakımından dünyada önde gelen ülkelerden birisidir. Örtüaltı alanlarımızın
yaklaşık % 15’inde patlıcan yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yetiştiriciliği yapılan çeşitler hibrit olup, önemli bir
kısmı yabancı orijinlidir. Hibrit çeşitlerin tohumunun yer yıl yeniden temin edilmesinin gerekmektedir. Bu
durum, ülkemiz üreticisini dışa bağımlı kılmakta ve döviz kaybına neden olmaktadır. Ülkemizde sebze ıslahı
konusunda çalışmalar yürüten özel sektör kuruluşları tarafından diğer türlerde çok sayıda çeşit piyasaya
sunulurken, patlıcanda sektöre yeni çeşit arzı düşük seviyede kalmakta ve uzun yıllardan beri aynı çeşitler
üretilmektedir.
Biyotik stres koşullarına dayanık/tolerant, istenilen tüketim ve pazarlama özelliklerine sahip çeşit elde
etme çalışmalarının en önemli kısmını bireylerin testlenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi oluşturmaktadır.
Bitkilerin, klasik olarak test edilmesi uzun zaman almakta, fazla iş gücü gerektirmekte, çevre faktörleri
etkilemekte ve inokulasyon sırasında sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu problemler ıslah çalışmalarının yavaş
ilerlemesine neden olmaktadır. Son yıllardaki tarımsal biyoteknolojideki gelişmelerle bütün bu olumsuzluklar,
istenilen karaktere karşı dayanıklılık sağlayan gene bağlı moleküler markır veya markırların geliştirilmesiyle
aşılabilmektedir. Moleküler markırları kullanarak bitkilerin çok erken döneminde (fide dönemi) istenilen
karaktere ait geni taşıyıp/taşımadıkları hızlı ve güvenli şekilde test edilebilmektedir.
Çalışmamızda; moleküler markırlar yardımıyla BATEM patlıcan gen havuzunda yer alan genotiplerin
Verticillium dahliae ve Ralstonia solanacearum hastalıklarına karşı tolerant/dayanıklı olup olmadıkları ayrı
ayrı belirlenecektir. Ayrıca, F. oxysporum Schlecht. f. sp. melongenae ve V. dahliae hastalık etmenlerine
dayanıklılığın multipleks PCR koşulları optimize edilerek eş zamanlı teşhisi yapılacaktır. Verticillium dahliae
fungal hastalığına karşı dayanıklı/tolerant hat/çeşit geliştirmek amacıyla başlatılmış ıslah programında yapılan
klasik testlemelere ilave olarak moleküler testlemeler yapılacaktır. Bununla birlikte, S. incanum x S. melongena
melezlemeleri sonucunda elde edilen genotiplerin F2 aşamasında 1:2:1 oranında ayırımını moleküler
markırlarla yapılacaktır. Yine, BATEM patlıcan gen havuzunda yer alan genotiplerin, patlıcanda en önemli
morfolojik ve biyokimyasal karakterlerden olan, meyve uzunluğu, eni, tat (miraculin) ve antosiyanin genleriyle
ile ilişkili moleküler markırlar yardımıyla testlemeleri yapılacaktır.
Böylece elde edilen sonuçlar, gerek kurumumuz gerekse ülkemizde ve yurtdışında yer alan kamu
kuruluşları ve özel sektörün ıslah programlarında ve araştırmalarında kullanabileceklerdir. Projeden elde
edilecek bilgilerin kongre, sempozyum ve dergilerde bilim camiasıyla paylaşılarak, hem ulusal hem de
uluslararası yeni iş birliği imkanları sağlanacaktır.
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Anahtar Kelimeler: Patlıcan, Fomg gen, Ve gen, ERs1 gen, meyve şekli, antosiyanin, melez
Turkey is one of the leading countries in terms of eggplant production in the world. Eggplant is grown
in approximately 15 % of greenhouse area in our country. Cultivated varieties are hybrids and an important part
of them is of foreign origin. The seeds of hybrid varieties are obliged to be renewed each year. This situation
makes our country growers dependent on foreign hybrid seeds and this leads to loss of foreign exchange. In our
country, while a lot of varieties of other species are presented to the market with the vegetable breeding studies
of private sector, new varieties of eggplant are supplied to the market insufficiently and the same varieties are
produced for many years.
The most important part of the work of obtaining varieties that are resistant / tolerant to biotic and abiotic
stress conditions and with the desired consumption and marketing features is the test of the individuals and the
evaluation of the results. It takes a long time for plants to be tested classically, requires more labor, affects
environmental factors, and problems are encountered during inoculation. These problems lead to slow progress
of the breeding activities. With the developments in agricultural biotechnology in recent years, all these
problems can be overcome by the development of gene-linked molecular markers or markers which provide
resistance to the desired character. Using molecular markers, plants can be tested quickly and safely in the very
early period (seedling period) when they carry the gene of the desired.
In our study; genotypes located in the BATEM eggplant gene pool with the help of molecular markers
Verticillium dahliae and Ralstonia solanacearum against tolerant / resistant will be determined. In addition,
Multiplex PCR conditions of Fusarium oxysporum Schlecht. f. sp. melongenae and Verticillium dahliae disease
factors will be optimized and concurrent diagnosis will be made. Molecular tests will be carried out in addition
to the classical tests carried out in the breeding program initiated to develop durable / tolerant lines / varieties
against Verticillium dahliae fungal disease. However, the genotypes obtained as a result of S. incanum x S.
melongena hybridization will be made by molecular markers at the ratio of 1: 2: 1 at F2 stage. Again, genotypes
in the BATEM eggplant gene pool will be tested with the help of molecular markers which are related to the
fruit length, width and anthocyanin genes, which are the most important morphological characters in the
eggplant.
Thus, the results obtained can be used both in our institution and in our country and abroad, in public
institutions and private sector in the improvement programs and researches. The information gathered from the
project will be shared with the scientific community in congresses, symposiums and journals and new national
and international cooperation.

Key words: Eggplant, Fomg gene, Ve gene, ERs1 gene, fruit shape, anthocyanin, hybrid

Projenin Amacı ve Gerekçesi: Patlıcan dünyada üretilen sebzeler içerisinde domates, biber ve hıyardan
sonra 4. sırada yer almaktadır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre dünyada 2016
yılında 1.793.98 hektar alanda, 51.288.169 ton patlıcan üretilmiştir. Dünya patlıcan üretimi son 25 yılda 4 kattan
fazla artış göstermiştir. Çin, ekim alanı ve üretim bakımından lider konumundadır. Çin, 780.675 hektar alanda,
32.001.667 ton patlıcan üreterek dünya patlıcan üretiminden %62,3 paya sahiptir. Çin’ i 664.000 hektar üretim
alnı ve 12.552.000 ton üretim miktarıyla Hindistan takip etmektedir. Bu iki ülke, dünya patlıcan üretiminin %86,8
ini karşılamaktadır. Mısır (1.194.315 ton), Türkiye (854.049 ton), İran (677.730 ton) ve Endonezya (509.749 ton)
dünya patlıcan üretiminde önde gelen ülkelerdir. Birçok yemeğin temel ögesi olması nedeniyle sevilerek tüketilen
patlıcan, hem serada hem de açık alanda yetiştirilmektedir. Patlıcan iklim ve toprak isteği yanında, bakım
şartlarının zor olmasına bağlı olarak her üreticinin kolaylıkla tercih etmediği bir sebzedir. Ülkemiz, dünyadaki
yerini korumalı ve ihracata daha fazla ağırlık vermelidir. Ürettiği patlıcanın sadece %2,5 kadarını pazarlayabilen
ülkemizin bunu daha yüksek seviyelere çıkarma potansiyeli mevcuttur.
Patlıcanın örtüaltı üretiminde kullanılan hibrit tohumluğun yarısı ithal edilmekte her yıl yurtdışına döviz
ödenmektedir. Bu döviz kaybının önlenmesi için ülkemiz üreticisinin ihtiyacını karşılayacak güncel çeşitlerin ıslah
edilmesi gerekmektedir. Ancak ülkemizde diğer türlerde olduğu gibi, patlıcan ıslah çalışmalarına yeterince kaynak
ve zaman ayrılmamaktadır. Sebze ıslah çalışmaları yürüten kamu ve özel sektör kuruluşlarında ülkemiz için önem
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arzeden diğer tüm türlerde ıslah programları sürdürülürken, patlıcan ıslah çalışmaları çok az sayıda kurumda
yürütülmektedir. Patlıcanda ticari kaydı yapılarak, üreticinin hizmetine sunulan çeşit sayısı diğer türlere göre
oldukça azdır. Bugüne kadar domateste 555, biberde 203 çeşit ticari kayda alınırken, patlıcanda ise 1994 yılından
bu yana sadece 50 hibrit çeşit ticari kayda alınabilmiştir. Bu çeşitlerden ikisi Tarımsal Araştırmalar Genel
Müdürlüğü’nün ülkemiz üreticisinin ihtiyaçları gözönüne alınarak Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
(BATEM)’ne vermiş olduğu görevle 1995 yılında başlatılan ‘Örtüaltı Yetiştiriciliğine Uygun F1 Hibrit Patlıcan
Çeşitlerinin Islahı’ projesi kapsamında geliştirilmiştir. Proje kapsamında çeşit geliştirme çalışmalarının yanı sıra,
özel sektörün çeşit geliştirebilmesi için yarıyol materyalleri geliştirilmiştir. Ülkemizde ilk defa toprak kökenli
hastalık olan Fusarium’a dayanıklı hat geliştirme çalışmaları yürütülerek, özel sektörün çeşit geliştirebilmesi için
205 adet hat geliştirilmiş, işbirliğinde bulunulan firmaların kullanımına sunulmuştur. Özel sektörün çeşit
geliştirebilmesi amacıyla materyal geliştirme amaçlı işbirliği çalışmaları halen sürdürülmektedir. Proje
kapsamında yürütülen çalışmalarla gen havuzu genişletilmiş ve ülkemiz üreticisinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek
güncel çeşitlerin geliştirilmesi için büyük bir potansiyel haline dönüştürülmüştür.
Bu çalışma ile, ıslah çalışmalarının hızla sürdürülmesi, daha ileri seviyelere taşınması, ülkemiz
üreticilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek çeşitlerin ve özel sektörün taleplerini karşılayabilecek gen havuzunun
muhafaza edilmesi için, ülke çapında kamu tarafından yürütülen tek örtüaltı yetiştiriciliğine yönelik patlıcan ıslah
programı için gerekli enstitümüz gen havuzundaki ıslah materyallerinin moleküler tekniklerle biyotik, morfolojik
ve biyokimyasal birçok özellik açısından en hızlı ve doğru bir şekilde moleküler yöntemlerle testlenmesi ve
seleksiyonu amaçlanmaktadır. Amaçlarımızı ve gerekçelerini maddeler halinde kısaca şu şekilde açıklayabiliriz.


Amaç 1: SCAR markırları kullanılarak Verticillium dahliae hastalıklarına tolerant/dayanıklı
genotiplerin belirlenmesi.
Gerekçe: Biyotik stres olarak, gerek dünyada gerekse ülkemizde patlıcan yetiştiriciliğinde en fazla
sorun oluşturan fungal hastalıklardandır. Klasik test metodlarında sonuçların alınması uzun zaman
almakta, iklim koşulları da başarıyı etkilemektedir. Ayrıca, yapılacak çalışmalarda etmenin
virülensliğinin korunması oldukça zor olup uzmanlık gerektirmektedir. MAS amaçlı moleküler
markırların kullanımıyla daha kısa sürede güvenilir sonuçların elde edilmesi mümkün olabilmektedir.
V. dahliae için yapılana klasik testlemelerde yaşanan zorluklar daha fazladır. Bununla ilgili olarak
Enstitümüzde ıslah programı başlatılmıştır. Fakat, testlemeler klasik olarak yapılmaktadır. İlk defa bu
çalışmayla moleküler olarak da testleme yapılacaktır. Ayrıca, gen havuzunda yer alan bazı genotiplerin
Verticillium dahliae hastalığına tolerant/dayanıklılık durumlarını belirlemek farklı dayanıklılık
kaynakları oluşturmak açısından önemlidir.



Amaç 2: Patlıcan genotiplerinin mültipleks PCR ile aynı anda Fusarium oxysporum Schlecht. f. sp.
melongenae ve Verticillium dahliae hastalık etmenlerine tolerant/dayanıklı olup olmadıklarını
belirlemek.
Gerekçe: Dayanıklı/tolerant hat/çeşit geliştirmek amacıyla dayanıklılık kaynağı olarak kullanılan S.
incanum ve ıslah hattı (Solanum melongena L.) her iki hastalığa da dayanıklılık sağlamaktadır.
Dolayısıyla elde edilen genotipler aynı anda her ikisine de dayanıklılık sağlayabilir. Bununla birlikte,
farklı dayanıklılık kaynakları da kullanılabilir. Bu durumda da, her ikisi için ayrı ayrı çalışma yapmak
gerekebilir. Multipleks PCR yaparak aynı anda 2 hastalık için de bilgi sağlamış olacağız. Böylece hem
zamandan hem de malzemeden kazancımız olacaktır. Patlıcanda ülkemizde ilk defa yapılmış olacaktır.



Amaç 3: CAPS moleküler markırı ile BATEM gen havuzundaki genotiplerin Ralstonia solanacearum
hastalığına karşı tolerant/dayanıklılıklarını belirlemek.
Gerekçe: Yine biyotik stres olarak, patlıcan yetiştiriciliğinde dünyada birçok ülkede çok fazla sorun
oluşturan, fakat ülkemizde patlıcanda henüz var olmayan bakteriyel hastalıklardandır ve ülkemiz için
karantina etmenidir. Bu nedenle, ülkemizde klasik testleme yapmak, bulaştırma ihtimali nedeniyle doğru
olmayacaktır. Fakat, günümüz koşullarında hastalık ve zararlı etmenlerinin dünya üzerinde yayılımı
maalesef hızlı olmaktadır. Yapılan bir çok literatür taramalarında, dayanıklılık kaynağı olarak S.
melongena’nın kullanıldığı bildirilmiştir. Bununla birlikte, ülkemizdeki en kapsamlı patlıcan gen
havuzunu oluşturan BATEM gen havuzundaki materyallerin taranması, ileride yapılacak ıslah
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programları için temel oluşturacaktır. Ayrıca, yöntemin optimizasyonu yapılmış olacağı için talep
edilmesi durumunda hızlı ve güvenilir cevap verilebilecektir.


Amaç 4: S. incanum x S. melongena melezlemeleri sonucunda elde edilen genotiplerin F2 aşamasında
melez, S. incanum ya da S. melongena olup olmadığını belirlemek.
Gerekçe: S. incanum yabani bir patlıcan türü olup, günlük ticari tüketime uygun olmamakla beraber
birçok biyotik ve abiyotik strese dayanıklık/tolerantlık kaynağı oluşturmaktadır. Bu nedenle, kültürü
yapılan S. melongena ile melezleme çalışmaları yoğun olarak yapılmaktadır. Yapılacak olan moleküler
testleme ile, melezleme sonucunda elde edilen F2 aşamasındaki bireylerin (1:2:1) ayrımı, bitkeler fide
aşamasında yapılarak, zamandan, yetiştirme alanından ve masraflarından tasarruf sağlamaktır.



Amaç 5: Morfolojik karakterden meyve uzunluğu (fl1.1) ve meyve çapı (fs, fas) ile ilişkili markırlar ve
SNP analizi sonucu elde edilmiş sekans bilgilerine göre yeni tasarlanacak markırlarla testleme yapmak.
Gerekçe: Morfolojik karakterlerin birçoğu multigen kontrol edilmektedir. Çalışmamızda
değerlendireceğimiz özellikler de aynı şekildedir. Ayrıca, çevre faktörü de karakterin belirlenmesinde
olumsuz etki yaratabilir. Bu nedenle, moleküler markırlarla ilişki kurmak hem güvenirliliği arttıracak
hem de zamandan, yetiştirme alanından ve masraflarından tasarruf sağlamak mümkün olacaktır. Portis
vd., (2015) yapmış oldukları çalışmada meyve çapı ve dikenlilik karakteriyle ilişkili gene yakın SNP
analizleri sonuçlarını vermiştir. Fakat, henüz rutin testleme yapılabilecek markırlar bulunmamaktadır.
Çalışmamızda, bu sekans sonuçları belli SNP analizlerine göre primer tasarlanarak rutin testleme imkanı
araştırılacaktır.



Amaç 6: Antosiyanin (meyve sapı antosiyanin (an2), meyve kabuğu rengi (ant1), meyve antosiyanin
sentezleme (ans)) analizlerini moleküler markırlarla yapmak.
Gerekçe: Antosiyanin en önemli renk maddesidir ve patlıcan için çok önemlidir. Yine antosiyanin de
multigen kontrol edilmektedir ve çevre faktörleri de karekterin ortaya çıkmasında etkinlik
gösterebilmektedir. Bu nedenle, moleküler markırlarla ilişki kurmak hem güvenirliliği arttıracak hem de
zamandan, yetiştirme alanından ve masraflarından tasarruf sağlamak mümkün olacaktır. Takeuchi,
(2006), Liao vd., (2009) ve Barchi vd., (2012) yapmış oldukları çalışmalarda belirlenmiş, antosiyanin
karakteriyle ilişkili an2, ant1 ve ans genlerine yakın spesifik moleküler markırlarla gen havuzumuzda
bulunan genotiplerin testlemesi yapmak önemlidir.



Amaç 7: Tatla ilişkili olan miraculin (EgMir) için SNP analizi sonucu elde edilmiş sekans bilgilerine
göre yeni tasarlanacak markırla analiz yaparak moleküler bağlantı kurmak.
Gerekçe: Patlıcan tüketiminde acılık son derece önemlidir. Bu özellik multigen olarak kontrol edilmekte
olup, çevre ve yetiştirme koşullarından oldukça etkilenir. Bu nedenle, moleküler markırlarla ilişki
kurmak güvenirliliği arttıracaktır. Bu konuda yapılan haritalama çalışmasında patlıcanda EgMir geniyle
yakın ilişkili SNP markır belirlenmiştir (Nishida, 1999). Fakat, bu çalışmada SNP sekans sonuçlarından
yararlanılarak primer tasarlanacak ve acı-tatlı karakterlerden oluşturduğumuz popülasyon kullanılarak
genetik ilişki belirlenecek ve markır olarak kullanıma uygunluğu araştırılmış olacaktır.



Amaç 8: Ayrıca, optimizasyonu sağlanan moleküler teknikler kamu ve özel sektörün kullanımına
sunulacaktır.
Gerekçe: Özellikle, ıslah çalışmalarının yoğun yürütüldüğü özel sektörlerin bu konuda yoğun
taleplerinin olması, çalışmanın gerekliliğini arttırmıştır.

Proje ile Elde Edilmek İstenilen Çıktılar ve Kullanım Alanları
Örtüaltı alanlarımızda yetiştirilen sebze önemli sebze türlerinden birisi patlıcandır. Ülkemiz patlıcan
üretimi bakımından dünyada önemli bir yere sahip olup, İtalya, İspanya, Yunanistan, Fransa ve Hollanda’nın
önünde gelmektedir. Patlıcan tarla yetiştiriciliği yanında özellikle 1980’li yıllardan itibaren örtüaltında da
yetiştirilmektedir. Bugün örtüaltı alanlarımızın yaklaşık % 15’inde patlıcan yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ekimi
yapılan çeşitlerin büyük bölümünün yabancı orijinli olmasından dolayı dışarıya bağımlılık söz konusudur.
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Geliştirilecek çeşitlerin ülkemiz üreticisinin hizmetine sunulmasıyla hibrit patlıcan tohumluğu açısından
dışa bağımlılık azalacak, her yıl yurt dışına ödenen döviz ülkemizde kalarak ekonomiye katkıda bulunulacaktır.
Bir ülkenin ya da bir kuruluşun gen havuzu ne kadar zengin olursa ve genotipler hakkındaki bilgimiz ne kadar
fazla olursa, ıslah programlarındaki başarımızda o kadar fazla olur. Islah çalışmalarında, gerek ıslah çalışmalarına
başlamadan önce gerekse başladıktan sonra karakterlerin takibini yapmak amacıyla morfolojik, fenolojik ve
pomolojik analizler ve klasik testlemeler yapılmaktadır. Bu durum, hem bazen güvenirlilik sorunu oluşturmakta
hem de fazla zaman, iş gücü, yetiştirme alanı ve masraflara neden olmaktadır. Bu nedenle, özellikle son yıllarda
tarımsal biyoteknolojide yapılan yoğun çalışmalar, ıslah çalışmalarında da önemli katkılar sunmakta, elde edilen
güvenirliliğin artmasıyla birlikte, zaman, iş gücü, alan ve masraflardan kazanç elde edilmektedir.
Proje ile elde edilmek istenilen çıktılar ve kullanım alanları kısaca şu şekilde maddeleyebiliriz;
•

Çıktı 1: BATEM gen havuzunda yer alan genotipler Verticillium dahliae fungal hastalığına karşı
dayanıklı/tolerant durumları SCAR moleküler markırla tespit edilecektir.
• Çıktı 2: BATEM’de Verticillium dahliae fungal hastalığına karşı dayanıklı/tolerant hat/çeşit geliştirmek
amacıyla başlatılmış ıslah programı mevcuttur. Fakat, testlemeler klasik olarak yapılmaktadır. İlk defa
moleküler testleme yapılacaktır.
• Çıktı 3: BATEM gen havuzunda yer alan genotipler Ralstonia solanacearum bakteriyel hastalığına
karşı dayanıklı/tolerant durumlarının CAPS moleküler markırla tespit edilecektir. Bu çalışma
ülkemizde ilk kez yapılacaktır.
• Çıktı 4: Multipleks PCR ile genotiplerin eş zamanlı olarak Fusarium oxysporum Schlecht. f. sp.
melongenae, Verticillium dahliae ve Ralstonia solanacearum hastalık etmenlerine daynıklılıkları
belirlenecektir.
• Çıktı 5: S. incanum x S. melongena melezlemeleri sonucunda elde edilen genotiplerin F2 aşamasında
1:2:1 oranında ayırımını moleküler markırla yapmak. Bu çalışma ülkemizde ilk kez yapılacaktır.
• Çıktı 6: Patlıcanda en önemli morfolojik karakterlerden olan, meyve uzunluğu ve eni ile ilişkili genlere
yakın moleküler markırlar yardımıyla genotipleri belirlemek. Bu çalışma ülkemizde ilk kez
yapılacaktır.
• Çıktı 7: Patlıcan için antosiyanin çok önemlidir. BATEM gen havuzunda yer alan genotiplerin ant1 ve
ans genleriyle ilişkili moleküler markırlar yardımıyla testlemeleri yapılacaktır.
• Çıktı 8: Patlıcanda acılık oldukça önemlidir, tüketici tarafından istenilmeyen bir özelliktir. Tatla ilgili
olan miraculin (EgMir) ile ilişkili SNP analizi sonucu elde edilmiş sekans bilgilerine göre yeni
tasarlanacak primerle analiz yaparak moleküler bağlantı kurulmuş olacaktır.
• Çıktı 9: Projeden elde edilecek bilgilerin kongre, sempozyum ve dergilerde bilim camiasıyla
paylaşılarak, hem ulusal hem de uluslararası yeni iş birliği imkanları sağlanacaktır.
Kullanım alanları: Gerek kurumumuz gerekse ülkemizde yer alan kamu kuruluşları ve özel sektörün
ıslah programlarında ve araştırmalarında kullanabilecektir. Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji camiası
kullanabilecektir.
LİTERATÜR ÖZETİ:
Patlıcan (Solanum melongena), ılıman iklimlerde ufak ağaç şeklinde gelişmekte olan çok yıllık bir kültür
bitkisidir. Üretim açısından patlıcan Solanaceae familyası içerisinde patates ve domatesten sonra dünyada üçüncü
sırada yer alan önemli bir sebzedir (Anonymous, 2000). Patlıcan bitkisi, ilk olarak eski dünya ülkelerinden Çin,
Hindistan ve Tayland’da kültüre alınmıştır (Anonymous, 2000). Avrupa’ya ilk getirildiğinde dekoratif amaçla
kullanılmıştır. Ülkemizde pek çok yemekte sebze olarak sevilerek tüketilmektedir. Yemeklik olmanın yanı sıra
uzun yıllardır halk arasında ilaç niyetine kullanılmaktadır. Yüksek potasyum içeriğinin yanı sıra patlıcanın vitamin
B-6, folat, magnezyum, niacin, manganez ve B-1 vitamini (thiamin) bulundurduğu bilinmektedir. Ayrıca son
yıllarda antioksidan özelliği vurgulanan patlıcanın bu özelliğini kabuğundaki nasunin maddesinden aldığı
bilinmektedir (Harman, 2018). Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre dünyada 2016
yılında 1.793.98 hektar alanda, 51.288.169 ton patlıcan üretilmiştir. Dünya patlıcan üretimi son 25 yılda 4 kattan
fazla artış göstermiştir (Tablo 1). Çin, ekim alanı ve üretim bakımından lider konumundadır. Çin, 780.675 hektar
alanda, 32.001.667 ton patlıcan üreterek dünya patlıcan üretiminden %62,3 paya sahiptir. Çin’ i 664.000 hektar
üretim alnı ve 12.552.000 ton üretim miktarıyla Hindistan takip etmektedir. Bu iki ülke, dünya patlıcan üretiminin
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%86,8 ini karşılamaktadır. Mısır (1.194.315 ton), Türkiye (854.049 ton), İran (677.730 ton) ve Endonezya
(509.749 ton) dünya patlıcan üretiminde önde gelen ülkelerdir (FAO, 2016). Türkiye, dünya patlıcan üretiminde
4. sırada yer almaktadır (Tablo 2).
Tablo 1. Dünya’ da yıllara göre patlıcan ekim alanı ve üretim (FAO,2016).
Yıllar
Ekim alanı (ha)
Üretim(ton)
1990
836.861
11.359.116
1995
1.115.723
18.256.618
2000
1.5208.238
27.409.763
2005
1.826.516
32.075.890
2010
1.717.642
44.073.890
2011
1.752.393
45.005.712
2012
1.803.765
46.951.760
2013
1.854.094
48.880.838
2014
1.853.340
49.976.051
2015
1.800.655
50.577.940
2016
1.793.978
51.288.169
Tablo 2. Ülkelere göre patlıcan ekim alanı ve üretim (FAO, 2016).
Ülke
Ekim Alanı (ha)
Üretim (ton)
Çin
780.675
32.001.667
Hindistan
664.000
12.552.000
Mısır
48.556
1.194.315
Türkiye
24.783
854.049
İran
21.977
677.730
Endonezya
44.829
509.749
Tablo 3.a. Türkiye’de yıllara göre patlıcan üretimi (TÜİK,2017)

b. İllere göre patlıcan üretimi (TÜİK, 2017)

Yıllar
Üretim (ton)
İller
Üretim (ton)
1990
735.000
Antalya
202.601
1995
750.000
Mersin
181.493
2000
924.000
Samsun
60.820
2005
930.000
Balıkesir
42.761
2010
846.998
Muğla
36.972
2011
821.700
Adana
34.434
2012
799.285
Bursa
33.829
2013
826.941
Gaziantep
30.603
2014
827.380
Hatay
29.925
2015
805.259
İzmir
25.183
2016
854.049
Şanlıurfa
22.590
2017
883.917
Ülkemizde 2017 yılında, 883.917 ton patlıcan üretimi gerçekleşmiştir (Tablo 3.a). En fazla patlıcan üretimi
yapılan Antalya’ da 202. 601 ton üretim yapılmaktadır. Antalya’yı, 181.493 tonla Mersin izlemektedir. Bu iki ilin
üretimdeki payı %43,4’tür. Bunlar dışında patlıcan üretiminde önde gelen illerimiz; Samsun, Balıkesir, Muğla
Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İzmir ve Şanlıurfa’dır (Tablo 4b). Ülkemiz patlıcan üretiminin %40’ı örtü altında
yapılmaktadır. Dünya patlıcan ticaretine bakacak olursak, üretimde dünyada 4. sırada olan Türkiye, ihracatta aynı
başarıyı gösterememektedir. İspanya, dünya patlıcan ihracatında lider konumundadır. 1334.200 ton patlıcan ile
182.597.000 dolar gelir sağlamaktadır (Tablo 4). Onu 56.999 ton patlıcana 52.937.000 dolar ile Meksika ve
45.292ton patlıcana 82.420.000 dolar gelir ile Hollanda izlemektedir. Patlıcan ithalatında ise ABD, Fransa,
Almanya, Rusya, Kanada ve İngiltere başı çekmektedir. Bu ülkeler patlıcan ithalatına ortalama 60 milyon dolar
ödemektedir. Türkiye patlıcan ihracatını artırsa da bu yeterli bir oran değildir (Tablo 5).
Tablo 4. Ülkelere göre patlıcan ihracatı (FAO 2013).
Ülkeler

Miktar (ton)

Değer (dolar)
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İspanya

134.200

182.597.000

Meksika

56.999

52.937.000

Hollanda

45.292

82.420.000

Ürdün

24.701

14.012.000

ABD

19.185

24.713.000

İran

17.674

13.405.000

Tablo 5. Türkiye’nin yıllara göre patlıcan ihracatı (TÜİK,2018).
Yıllar

Miktar (ton)

Değer (dolar)

2000

3.663

1.953.407

2005

6.114

5.658.833

2010

9.618

8.660.255

2011

10.244

9.310.308

2012

11.420

9.419.247

2013

13.405

13.069.114

2014

20.144

13.953.938

2015

20.419

12.923.470

2016

21.743

12.356.125

2017

22.430

12.192.568

2018

1.387

1.133.865

Morfolojik ve Biyokimyasal Özellikler
Patlıcanda tohum çimlenmesiyle beraber kazık kök gelişir. Kazık kök 3-5 cm boy alınca, kök boğazından
yan kökler oluşmaya başlar ve 80-100 cm toprak derinliğine iner. Toprak yüzeyine yakın kökler 80-120 cm kadar
çevreye yayılır. Örtü altı yetiştiriciliğinde ise kökler daha az gelişir, 40-60 cm derinlik ve 50-70 cm çevreye
yayılma gözlenir. Bitki gövdesinde 4-5 yapraklı fide döneminden itibaren odunlaşma başlar. Bitkinin boyu
ortalama 70-120 cm’dir. Sera içinde ise 200-300 cm’ye kadar uzayabilir. Yapraklar çeşitlerine göre büyük farklılık
gösterir genellikle tek parça, kenarları düz, oval ve sivri uçlu bazı çeşitlerde parçalı yapıdadır. Patlıcanın
meyveleri, uzun, ince, sivri uçlu, uzun silindirik, küt veya sivri uçlu, uzun yumurta, yuvarlak, basık yuvarlak
şeklindedir ve beyazdan açık mor ve üzeri kırçıllı, siyaha yakın mor ve kırmızı renge kadar renk değişimine
sahiptir. Meyve uzunluğu ortalama 20-30 cm arasında değişir, bazı çeşitlerde 40-60 cm’ye kadar çıkar. Meyve
ağırlığı 50-400 g arasındadır. Yuvarlak çeşitlerde meyveler 500-1000 g’ a kadar çıkar (Harman, 2018).
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Tüketici taleplerine ve ekolojik koşullara göre değişen patlıcan üretiminde çok fazla çeşitlilik vardır. Islah
programlarında, biyotik ve abiyotik strese dayanıklı/tolerant çeşit geliştirmenin yanı sıra tüketici ve pazarlama
kriterlerine uygun kalitede patlıcan çeşidi elde etmek için birçok morfolojik özellik değerlendirilir. Bunlardan en
önemlileri arasında meyve şeklini içeren meyve eni ve boyu ile renk pigmentlerini oluşturan antosiyanindir.
Morfolojik ve biyokimyasal karakterlerin çoğu multigen kontrol edilmekte olup, analizi çevre ve
yetiştirme koşullarına göre değişim gösterebilmektedir (Portis vd., 2015; Toppino vd., 2016). Bu nedenle, son
yıllarda tarımsal biyoteknoloji alanında yapılan çalışmalardaki artışlarla bu konulara da eğilim artmıştır. Bununla
birlikte, domates ve patates gibi birçok Solaneceae familyasına ait türlerde yoğun bir çalışmaya rastlanırken,
patlıcan için yapılan çalışmalar maalesef sınırlı kalmıştır.
Patlıcanda meyve rengi ve meyve şekliyle ilgili olarak QTL çalışmaları yapılmıştır (Doğanlar vd., 2002;
Frary vd., 2003; Barchi vd., 2012; Frary vd., 2014; Portis vd., 2014; Cericola vd., 2014). Bununla birlikte, ıslah
çalışmalarında MAS amaçlı markırları kullanılabilmek için gene yakın (2.5-3.0 cM’den yakın olmalı) olmaları
gerekmektedir. Meyve kabuk renginde ant1 geni ile yakın bağlantıda olan SCAR markırı (Liao vd., 2009)
çalışmamızda kullanılacaktır. Ayrıca, meyvede antosiyanin sentezlemede etkin olan ans genine (Takeuchi, 2006),
meyve uzunluğu ile ilişkili fl1.1 genine (Frary vd., 2014) ve meyve şeklinde önemli Fs genine (Portis vd., 2015)
yakın markırlar bulunmakla beraber, henüz ıslah çalışmalarında rutin olarak kullanılabilecek CAPS/SCAR
markıra çevrilmemiş primerler kullanılacaktır.
Patlıcanda acılık tüketim için önemlidir ve çoklu gen tarafından kontrol edilmekte olup, çevre koşulları da
oldukça etkilidir. Miraculin, son zamanlarda yoğun çalışılan, birçok tarımsal üründe (Kato vd., 2010; Ezura ve
Hiwasa-Tanase, 2018) olduğu gibi patlıcanda da etkili olan (López-Galiano vd., 2017) tatla ilişkili önemli basit
bir glikoproteindir ve tatlı değildir, fakat varlığında tatlılık hissi verir (Misaka, 2013). Özellikle son yıllarada,
taransgenik çalışmalarda özellikle Solanacea’larda model bitki olarak domateste (Yano vd., 2010; Hiwasa-Tanase
vd., 2012). Çalışmamızda, patlıcanda EgMir geniyle yakın ilişkili, SNP dizisi belli olan markırdan (Nishida, 1999)
primer tasarımı yapılacaktır.
Patlıcanda Fungal Solgunluk Hastalığı
Patlıcanda solgunluk hastalığına Verticillium dahliae Kleb. ve Fusarium oxysporum Schlecht. f.sp.
melongenae Matuo and Ishigami etmenleri yol açmaktadır (Summerel ve ark., 2001; Pegg ve Brady, 2002).
Yapılan çalışmalarda da Akdeniz ve Ege Bölgelerinde Fusarium solgunluğunun yaygın bir şekilde var olduğu
saptanmıştır (Yücel, 1994). Toprak kökenli bir hastalık olduğundan, toprakta uzun yıllar canlı olarak kalabilmekte
ve şartlar hastalık için uygun olduğunda gelecek yıl ekilen yeni bitkide de solgunluk gözlenmektedir. Fusarium
oxysporum f. sp. melongenae (Fomg) % 50’ye varan verim kaybıyla ülkemizde örtü altı ve açık tarla patlıcan
yetiştiriciliğinde çok önemli bir sorun olmaktadır (Altınok, 2005). Patlıcanda Fusarium solgunluk etmeni dünyada
ilk kez Japonya’da Matuo ve Ishigami (1958) tarafından bildirilmiştir. Etmenin bildirildiği diğer ülkeler, Asya
(Kennet vd., 1970; Kishi, 1974), Hollanda (Van Steekelenburg, 1976), İtalya (Capelli vd., 1993; Stravato vd.,
1993) İsrail (Goth ve Webb, 1981), ABD (Alfieri vd., 1994), Kore (Cho ve Shin, 2004), İspanya (Urrutia Herrada
vd., 2004) ve Türkiye (Altınok, 2005) şeklinde sıralanabilir.
Patojenik Fusarium türleri 100’den fazla konukçu bitkide solgunluk veya kök çürüklüğü şeklinde belirti
sergilemekte ve dayanıklı spor yapıları ile toprakta uzun süre canlılığını sürdürebilmektedir. En genel yayılma
yolu toprak olan Fusarium oxysporum’ların, tohumla taşınması da mümkün olabilmektedir. Patlıcanda kolonize
olabilen üç farklı solgunluk etmeni; F. oxysporum f. sp. melongenae (Altınok, 2005), Verticillium dahliae (Bhat
ve Subbarao, 1999) ve F. oxysporum f. sp. radicis lycopersici (Rowe, 1980) bildirilmiştir. Aynı alanda ve hatta
aynı bitkide birlikte bulunabilen bu etmenler arasında, yeşil aksam belirtileri oldukça benzer olan Fusarium ve
Verticillium solgunluk patojenleri için iletim demeti belirtileri daha karakteristik olmaktadır (Snyder ve Smith,
1981; Stravato vd., 1993). Enfekteli bitkilerde ksilemde gözlenen kahverengileşme, Fusarium solgunluğunda
floem dokusuna kadar ulaşabilirken, Verticillium solgunluğunda ksilem dokusuyla sınırlı kalmaktadır (Stravato
vd., 1993; Altınok ve Kamberoğlu, 2005). Genç köklerden bitkiye giren Fusarium solgunluk etmeni, makro ve
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mikrokonidileriyle iletim demetlerini tıkayarak su ve besin elementlerinin taşınmasını engellemekte, alt
yapraklardan üst yapraklara doğru bitkide genel bir solgunluğa neden olmakta ve şiddetli enfeksiyonlarda bitkiyi
tamamen kurutabilmektedir (Altınok, 2005). Solgunluk hastalıklarının kontrolünde toprak fumigasyonu ve 2-5
yıllık ekim nöbeti önerilmektedir (Yücel, 1994; Elmer ve Ferrandino, 1993). Toprak fumigasyonu hem ekonomik
olmadığından hem de topraktaki yararlı mikroflorayı olumsuz etkilediğinden kullanımı sınırlıdır. Ayrıca
solarizasyon uygulamasının da toprak kökenli patojenlere etkili olduğu bilinmektedir. Ancak, büyük yetiştirme
alanlarında solarizasyon uygulaması pratikte mümkün olamamaktadır. Fusarium oxysporum konukçuya
özelleşmesi ile bilinen (“special form” veya “formae speciales”) en yaygın patojenlerden biridir (Booth, 1971;
Nelson vd., 1994; Kistler, 2001). Özel konukçularında hastalık oluşturma kapasiteleri morfolojilerinden çok
fizyolojileri ile ilişkilidir (Booth, 1971; Nelson vd., 1994; Kistler, 2001). Toprak kökenli patojenler değişen toprak
koşullarına sürekli adapte olabilme yeteneklerinden dolayı mücadelede ayrı bir önem arz etmektedir. Başarılı bir
adaptasyon, farklı mekanizmalarda bazı varyasyonların elde edilebilmesine bağlıdır. Genetik özelliklerine dayalı
fizyolojik ırk/ırkları henüz tanımlanmamış bu etmen için, literatürde tek bir vejetatif uyum grubu kayıtlıdır (Katan,
1999; Altınok ve Can 2010).
Günümüzde anaç olarak kullanılan çeşitlerin dışında, ticari olarak yetiştiriciliği yapılan patlıcan
çeşitlerinde bu hastalığa karşı dayanıklılık bildirilmemiştir. Patlıcanda Fusarium solgunluğuna karşı yapılan
araştırmaların çoğu dayanıklılık kaynaklarının belirlenmesi yönündedir (Boyacı 2007; Mutlu, vd., 2008). Yabani
bir tür olan Solanum aethiopicum ile kültür patlıcanı (S. melongena) arasında yapılan somatik melezlemelerden
elde edilen somatik hibritlerin Fusarium solgunluğuna dayanıklı olduğu bildirilmiştir (Rizza vd., 2002). Rotino
vd. (2004), kültür ve yabani formların melezlenmesiyle elde edilen somatik hibritlerin reaksiyonu incelenmiş ve
dayanıklılığın dominant tek gen tarafından yönetildiği vurgulanmıştır.
Verticillium solgunluğu, toprak kökenli bir patojen olan V. dahliae’nin yol açtığı patlıcan hastalıklarından
birisi olup yaygın olarak karşılaşılan solgunluklardandır. Hastalığa karşı etkili bir kimyasal mücadele olmaması
nedeniyle kültürel önlemler ile mücadele yapılmaya çalışılmaktadır. Kültürel yöntemler arasında; toprak
sıcaklığında ani düşüşlerin engellenmesi için düzenli sulamanın yapılması, sıcak bölgelerde yetiştiricilik
yapılmadığı dönemlerde solarizasyonun uygulanması, fungusla bulaşık alanlarda hastalıklı bitkilerin sökülüp
atılması, toprak işlemeye dikkat edilmesi ve bunların yanı sıra ekim nöbetinin uygulanması sayılabilmektedir.
Bununla birlikte, kültürel yöntemler kullanarak hastalıktan kurtulma çabaları veya tarım ilaçları kullanarak yapılan
savaşım, V. dahliae ile mücadelede çok fazla etkin olmadığı gibi ekonomik de değildir. Yetiştiricilik sırasında
kültürel önlemler almak, düşük etkili bir korunma yöntemi olarak sadece hastalığın çıkışını ve yayılmasını
yavaşlatıcı rol oynamakta, dayanıklı çeşit kullanmaktan başka bir çıkar yol görülmemektedir.
Biyotik stres olarak, gerek dünyada gerekse ülkemizde patlıcan yetiştiriciliğinde en fazla sorun oluşturan
fungal hastalıklardan Fusarium oxysporum Schlecht. f. sp. melongenae ve Verticillium dahliae etmenlerine karşı
tolerant/dayanıklı çeşitler elde etmek amacıyla ülkemizde de ıslah programları başlatılmıştır. Klasik test
metodlarında sonuçların alınması uzun zaman almakta, iklim koşulları da başarıyı etkilemektedir. Ayrıca,
yapılacak çalışmalarda etmenin virülensliğinin korunması oldukça zor olup uzmanlık gerektirmektedir. MAS
amaçlı moleküler markırların kullanımıyla daha kısa sürede güvenilir sonuçların elde edilmesi mümkün
olabilmektedir. Mutlu vd., (2008), Fusarium oxysporum Schlecht. f. sp. melongenae hastalığına dayanıklılık
sağlamada ilişkili olan Fomg genine 2.6 cM yakınlıkta SCAR markırı elde etmiştir. Yine, Liu vd. (2015) tarafından
Verticillium dahliae etmenine karşı dayanıklılık sağlamda ilişkili Ve genine 2.7 cM yakınlıkta SCAR markırı
geliştirmiştir.
Patlıcanda Bakteriyel Solgunluk Hastalığı (Ralstonia solanacearum)
Bakteriyel Solgunluk geniş bir konukçu dizisinde etkili olan ve farklı bitki türlerinde değişik
isimlendirmelere tabi bir hastalıktır. Türkiye’de iç karantinaya tabi olup, en fazla zarar oluşturduğu domates
(Solanum lycopersicum L.) ve patates (Solanum tuberosum L.) yetiştiriciliğini önemli oranda sekteye uğratan,
mücadelesi zor yıkıcı hastalıklardan birisidir. Bu hastalığın bilinen etmeni aerobik obligat bir bakteri olan
Ralstonia solanacearum (Rs)’dur. Önemli ve yaygın bakteriyel hastalıklardan biri olan bu etmen tropik, subtropik
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ve ılıman bölgelerde 50’yi aşkın bitki familyasını temsil eden 200’den fazla türde tespit edilmiştir. Domates ve
patates ile birlikte konukçu dizinine dahil birçok bitki türü, dünyada birçok gelişmekte olan ülke için ihracat ürünü
veya iç tüketimleri için temel besin kaynağı olduğundan bu etmenle mücadele stratejik öneme sahiptir. Ralstonia
solanacearum (Smith, 1896) (Pseudomonas solanacearum E. F. Smith) dünyada ilk defa Burrill tarafından 1890
yılında Japonya’da rapor edilmiştir. Bu etmen ilk olarak çürümüş patates yumrularında bulunmuştur. R.
solanacearum etmeninin sebep olduğu bakteriyel solgunluk birçok tropik ve subtropik bölgede geniş bir konukçu
aralığı ile tanımlanmaktadır. Hassas konukçuların yokluğunda yabancı otlar etmenin hayatta kalabilmesi için
önemli rol oynamaktadır (Granada and Sequeria, 1983). Etmenin konukçularından bazıları; patates (Solanum
tuberosum), patlıcan (Solanum melongena), biber (Capsicum annuum), domates (Solanum lycopersicum),
sardunya (Pelargonium zolnale), zencefil (Zingiber officinale), muz (Musa spp.), flamingo çiçeği (Anthurium
spp.), pamuk (Gossypium hirsutum), dut (Morus spp.), Manila keneviri (Musa textilis), börülce (Vigna sinensis),
kabakgiller (Cucurbitaceae), sümbül fasulyesi (Hyacinthus orientalis), hint keneviri (Cannabis sativa), moringa
(Moringa oleifera), hindistan cevizi (Cocos nucifera), biftek otu (Perilla crispa), susam (Sesamum indicum), çilek
(Fragaria vesca) ve ıspanak (Spinacia oleracea) vb. bitkileri ve tilki üzümü (Solanum nigrum), yabani yasemin
(Solanum dulcamara), semizotu (Portulaca oleracea) gibi bazı yabancı otları, Dahlia spp., Heliconia spp.,
Hibiscus spp., Lesianthus spp., Lilium spp., kadifeçiçeği, palmiye, Pothos spp., Strelitzia spp., Verbena spp. ve
Zinnia spp. gibi süs bitkilerini; okaliptüs ve black sapote, hint ayvası ve neem gibi meyve ağaçlarını enfekte
edebilmektedir. Genellikle yaralar ve doğal açıklıklar yoluyla bitki köklerine saldırarak, vasküler parankima ve
kök korteksinin hücreler arasındaki boşluklarda kolonize olmaktadır. Sonuç olarak da ksıleme giriş (şekil b)
yaparak gövde ve yapraklara doğru yayılmaktadır. Korteks dokusuna yoğun bir istila sonucu gövdenin dış
yüzeyinde suya batırılmış gibi lezyonlar oluşmaktadır. İlk belirtiler en genç yapraklarda sarkık ve cansız oluşum
şeklinde görülür. Patojen için uygun çevresel koşullar oluştuğunda (doymuş nemle birlikte 25 ºC civarında toprak
sıcaklığı), epinasti ve tek taraflı veya bitkinin tamamında oluşabilen solgunluk görülür. Bunu izleyen birkaç gün
içerisinde bitkiler tamamen çöker (Champoiseau vd., 2009).
Bakteriyel solgunluk hastalığını toprakta kontrol etmek oldukça zordur (Jones, 1997). Bakteriyel
solgunluk hastalığını kontrol ve eradike etmek için ana etmenler sağlıklı tohumluk kullanımı ve temiz arazi
seçimidir. Ancak birçok geleneksel faktör bakteri yoğunluğunu etkilemektedir, örneğin çevre koşulları (sıcaklık
ve toprak nemi), konukçu bitkinin olmadığı rotasyon programları, daha az hassas çeşit kullanımı ve kültürel
önlemler gibi. Bu hastalığı kontrol ve baskılamak için konukçu bitki dayanıklılığı ve biyolojik kontrol’ü içeren
çeşitli kontrol stratejileri de geliştirilmiştir. Bakteriyel solgunluk için ana kontrol stratejisi dayanıklı çeşit
kullanımıdır. Diğer kontrol yöntemleri, kültürel, kimyasal ve biyolojik gibi bakteriyel solgunluk hastalığına karşı
patojenin geniş konukçu aralığı ve genetik çeşitliliğinden dolayı çok etkili olmadığı bulunmuştur. Patojenin
populasyonu özellikle biovar ve ırkları hakkındaki bilgi hastalığa karşı patojen-hedef ve coğrafi-hedef yönetim
stratejilerinin formüle edilmesi için gereklidir (Champoiseau vd., 2010).
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de Ralstonia solanacearum karantina etmenidir. Bu nedenle,
moleküler testlemeler daha da önem kazanmıştır. Salgon vd. (2017) tarafından Ralstonia solanacearum etmenine
karşı dayanıklılık sağlamda ilişkili Ve genine 1.4 cM yakınlıkta CAPS markırı geliştirmiştir.
Antosiyaninler; patlıcan, kırmızı yemişler, kiraz, çilek, siyah üzümde bulunmaktadır. Antosiyaninler
bitkilere kırmızı, mor ve morumsu pembe rengini veren baskın pigmentlerdir. Çiçeklerdeki pigmentasyon, çiçeğin
içeriğindeki antosiyanin türüne ve miktarına göre belirlenmektedir (Du H. Vd., 2017). Antosiyanin, antioksidan
olması dolayısıyle son yıllarda, oldukça önemli bir madde olduğu vurgulanmıştır. Patlıcan yüksek antosiyanin
içeriği nedeniyle çok önemli bir bitkidir.

MATERYAL ve METOT:
5.1. Materyal
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BATEM gen havuzunda bulunan S. melongena, S.incanum, S. torvum, S. macrocarpon, S. melongena gr.
E (S. insanum), S. integrifolium patlıcan türlerine ait genotipler, S. melongena x S.incanum, S. melongena x S.
macrocarpon, , S. melongena x S. melongena, S. melongena x S. melongena gr. E (S. insanum), (fusarium için
ve S. melongena x S.incanum ve S. melongena x S. melongena (verticillium için) melezleme kombinasyonlarından
elde edilen toplamda 250 adet hat ve bir adet F2 populasyonu (100 adet bitki) materyal olarak kullanılacaktır.
5.2. Metot
5.2.1. DNA ekstraksiyonu
Fide döneminde, bitkilerden alınan 0,5 g taze yaprak dokusundan Doyle ve Doyle (1990) CTAB
(hexadecyltrimethyl ammonium bromide) methodu kullanılarak genomik DNA eldesi sağlanacaktır. Her örnek
için 0.2 g taze yaprak 0.6 ml ekstraksiyon çözeltisi [ 1.4 M of NaCl, 20 mM of EDTA, 100 mM of Tris-HCL (pH
8), 2% CTAB ve 1.2 µl of beta-mercaptoethanol] içinde ezilece. Elde edilen karışım 60 ◦C’ de 30 dakika inkübe
edilecek. Ardından chloroform-isoamyl alcohol (24:1) ekstraksiyonu yapılacak ve 2/3 hacim isopropanol ile –20
◦C’de 2 saat boyunca çökeltilecek. 10 dakika 3000 rpm de santrifüjlenerek çökelti elde edilecek, ve % 76’lik etanol
ve 10 mM ammonium acetate içeren 0.75 ml yıkama sıvısı ile iki kez yıkanacak, DNA’lar steril distil suda
çözülecek, Lamda DNA kontrolü kullanarak ve ethidium bromide ile boyayarak %1 lik agaroz jelde
konsantrasyonları tespit edilerek DNA miktarına ve kalitesine bakılacak ve izole edilen DNA’ların tamamı -20
◦C’de saklanacaktır
5.2.2. PCR reaksiyon koşulları ve veri analizleri
Patlıcana ait literatürler taranarak biyoinformatik olarak primer haline getirilebileceği öngörülen ve direk
primer halinde kullanımı bildirilen karakterlere ait gen dizilimleri yada primerler çalışmaya dahil edilmiştir. Bu
çalışmalardaki incelenecek karakterler, ilişkili olduğu genler, gene yakın tarama yapabileceğimiz primerler ve baz
dizilimleri Tablo 6’da verilmiştir. PCR sonucu elde edilen ürünler 100 bp plus DNA büyüklük markörleriyle ile
birlikte %2,5’luk agaroz jelinde elektroforez yöntemiyle ayrıştırılarak DNA interkalar boya (safety dye) ile
boyandıktan sonra görüntüleme cihazında ultraviyole ışık altında görüntülenecektir.
Tablo 6. Çalışılacak karakterler, ilişkili genler ve primer dizilimleri
Karakter

İlişkili gen Primerin adı

Kesim Primer dizilimi (5’–3’)
Enzimi

Literatür

Fusarium

Fomg

-

F: TGAGTCCAAACCGGACTACAAG

Mutlu vd.

R: GACTGCGTACGAATTAACTCTACG

2008

F:GAATCTTCACAAGCTCCAGCTCCAT

Liu vd.

R: CTTTCCTTCAATCATCTCGT

2015

F: CCCATTTCACACACA AGCAA

Salgon vd.

R: CTCTATTGCCACCCCA AGTG

2017

F:AAGCTTACACTTGCACATTACCAGA

Frary vd.

R:TCTTCTTGAGAGAATCCAAACCTGTG

2014

SNP dizisinden primer tasarlanacak

Portis vd.

SCAR426

oxysporum
Schlecht. f. sp.
melongenae
Verticillium
dahliae

Ralstonia
solanacearum

Meyve şekli
(meyve uzunluğu,
meyve çapı)

Ve

ERs1

fl1.1

SlVR844

CAPS_903

C2At5g51970

-

NcoI

TaqI,
XbaI

(meyve
uzunluğu)
Fs

9226PstIL398

-

2015
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(meyve
eni/boyu)
Antosiyanin
(meyve kabuğu
rengi, meyve
antosiyanin
sentezleme

ant1

SCAR

-

(kabuk
rengi)
ans

AB269921

-

(antosiyanin
sentetaz)
S. incanum x S.
melongena

Tad (miraculin)

T1480

EgMir

AB023651

HindI

-

SCAR E:GAATTCAGCTACGATAAATAAG

Liao vd.

SCAR M:TAACGGGTCATTACATGTTGGC

2009

F: GARGARAARGARAARTAYGC

Takeuchi,

R: GGYTCRCARAANACNGCCCA

2006

F: ACCACCTTGGATGAATACCG

Villarroya,

R: TGCAACAGCTTTTCCCTCTC

2009

SNP dizisinden primer tasarlanacak

Nishida,
1999

5.2.2.1. Fusarium oxysporum Schlecht. f. sp. melongenae
BATEM gen havuzunda yer alan 50 adet hattın dayanıklı/hassas olarak belirlenecektir. PCR reaksiyon
koşulları Mutlu vd., (2008)’e göre yapılacaktır. Sonuçlar, bandların varlığı ve yokluğuna göre değerlendirilecektir.
Patlıcanda Fusarium oxysporum Schlecht. f. sp. melongenae’ye karşı reaksiyonlarının belirlenmesi
Fusarium oxysporum Schlecht. f. sp. melongenae izolatı PDA (Patates Dekstroz Agar) besi ortamında
kültüre alınarak 24 0C’de 10 gün süreyle geliştirilecektir. Fungus kültüründen alınan diskler erlenmayerler
içerisinde Pitrat ve ark. (1991)’na göre hazırlanmış olan sıvı sentetik besi ortamına (sıvı sentetik ortamın içeriği:
Solüsyon A (Kalsiyum nitrat 100g/l, Potasyum nitrat 25g/l)’ dan 20 ml’ e, Solüsyon B (Magnezyum sülfat 25
g/l)’ den 20 ml, Solüsyon C (Monopotasyum fosfat 12.5 g/l)’ den 20 ml, Solüsyon E (sitrik asit 25 g/l, malik asit
25 g/l)’ den 1 ml, Oligoelementler (Demir 40g/l, mangan sülfat 3 g/l, bakır sülfat 3 g/l, çinko sülfat 3 g/l ve borax
6 g/l)’ den 1 ml, 50 g Sakkaroz, 5 g Malt ve distile su ile ortam 1 lt’ ye tamamlanacaktır.) inokule edilerek, 23±1
◦C’ de 8 gün süre ile dairesel bir çalkalayıcıda gelişmesi sağlanacaktır. Bu süre sonunda elde edilen sıvı kültür
filtreden geçirilerek spor süspansiyonu elde edilecek, spor yoğunluğu hemasitometre kullanılarak 106 konidi/ml
olarak ayarlanacaktır (Boyacı, 2007, Mutlu ve ark., 2008).
Testlemelerde inokulasyon yöntemi olarak fide kök daldırma metodu kullanılacaktır (Gordon ve ark, 1989; Zink
ve Gubber, 1985). Testleme için bitkiler 2-4 yapraklı olduğu dönemde kökleriyle birlikte viyollerden çıkartılarak
akan musluk suyu altında yıkanacak ve fidelerin kök uçları tıraşlanarak, 10 6 konidi/ml konsantrasyonunda
hazırlanan süspansiyona yaklaşık 5 dakika süre ile daldırılacaktır. Kontrol olarak hassas kontrol, dayanıklı kontrol
ve inokule edilmemiş negatif kontrol bulundurulacaktır. Bitkiler daha sonra 23-25 C’ deki klima odalarında
inkübasyona bırakılacaktır (Boyacı, 2007, Mutlu ve ark., 2008). Denemeler 4. haftanın sonunda, hassas ve
dayanıklı olarak değerlendirilmesi 1-5 skalasına göre yapılacaktır (Cappelli ve ark, 1995).
5.2.2.2. Verticillium dahliae
BATEM gen havuzunda yer alan 50 adet hattın dayanıklı/hassas olarak belirlenecektir. PCR reaksiyon
koşulları Liu vd., (2015)’e göre yapılacaktır. Sonuçlar, bandların varlığı ve yokluğuna göre değerlendirilecektir.
Patlıcan bitkisinde Verticillium dahliae için hastalık testlemesi
Verticillium dahliae izolatı verticillium spesifik besi ortamında (Sucrose 7.5 gr, KCL 0.5 gr, K2HPO4 1.0 gr,
NaNO3 2.0 gr, MgSO4 7H2O 0.5 gr, FeSO4 7H20 0.01 gr, Agar 20 gr, su 1 Lt , 5 ml ethanol, 100 mg
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streptomycine ve 250 mg chloramphenicol) kültüre alınarak 23±10C’de 10 gün süreyle geliştirilecektir.
Verticillium’ a karşı hastalık testlemeleri için verticillium spesifik ortamında geliştirilmiş olan fungus
kolonilerinden korkbor yardımıyla alınan diskler sıvı sentetik besin ortamı içerisine (Sucrose 7.5 gr, KCL 0.5 gr,
K2HPO4 1.0 gr, NaNO3 2.0 gr, MgSO4 7H2O 0.5 gr, FeSO4 7H20 0.01 gr , su 1 Lt, 5 ml ethanol, 100 mg
streptomycine ve 250 mg chloramphenicol ) atılarak ve 23 ± 1 °C sıcaklıkta 15 gün süre ile dairesel bir
çalkalayıcıda gelişmesi sağlanacaktır. Testlemelerde inokulasyon yöntemi olarak fide kök daldırma metodu
kullanılacaktır. Bitkiler 2-4 yapraklı olunca kökleriyle birlikte çıkartılıp, yıkanacak ve kök uçları traşlanarak,
patojenin 106 konidi/ml konsantrasyonunda hazırlanmış süspansiyona 45 dak. süreyle daldırılarak inokule edilecek
ve bu bitkiler “1:1” oranında “torf:perlit” karışımı doldurulmuş 180x165 mm boyutlarındaki saksılara dikilecektir.
Testlemelerde kontrol olarak; hassas kontrol, dayanıklı kontrol ve inokule edilmemiş negatif kontrol
bulundurulacaktır. Değerlendirmeler dikimden 2 ay sonra hassas-tolerant olarak 0-5 skalasına göre yapılacaktır
(Khiareddine ve ark. 2006, Kim ve ark. 2000, Uslu-Kıran ve ark., 2007, Gümrükcü ve ark, 2014).
Ayrıca, S. incanum x S. melongena 50 adet hattın melezleme kombinasyonlarından elde edilen genotiplerin
tolarant/hassas olarak belirlenecektir. PCR reaksiyon koşulları Liu vd., (2015)’e göre yapılacaktır. Sonuçlar,
bandların varlığı ve yokluğuna göre değerlendirilecek ve TAGEM/BBAD/10/A09/P01/12 nolu TAGEM
projesinde yapılmış olan klasik testleme sonuçlarına göre karşılaştırması yapılacaktır.
5.2.2.3. Ralstonia solanacearum
BATEM gen havuzunda yer alan F2 populasyonundan 100 adet bitki dayanıklı/hassas olarak
belirlenecektir. PCR reaksiyon koşulları Salgon vd., (2017)’e göre yapılacaktır. Sonuçlar, bandların varlığı ve
yokluğuna göre değerlendirilecektir.
5.2.2.4. Multiplex PCR
Fusarium oxysporum Schlecht. f. sp. melongenae ve Verticillium dahliae fungal hastalık etmenleri
multipleks PCR ile eş zamanlı yapılacaktır. Patlıcanda ilk defa yapılacak olduğu için öncelikle optimizsayon
çalışmaları yapılacaktır.
5.2.2.5. Meyve Şekli
Meyve şekli olarak meyve uzunluğu ve meyve çapı değerlendirilecektir. BATEM gen havuzunda yer alan
46 adet yuvarlak ve 46 adet uzun meyve şekline sahip genotipler materyal olarak kullanılacaktır. Poligenik kontrol
edilen karakter olduğu için, farklı araştırmacılar tarafından farklı lokuslar için yapmış olduğu çalışmalar dikkate
alınacaktır. Frary vd. (2014) ve Wu vd. (2009) çalışmalarında genle yakın ilişkide olan primerlerin baz dizilimleri
mevcuttur ve PCR koşulları da bunlara göre yapılacaktır. Bununla birlikte, Portis vd. (2015)’nın yapmış oldukları
çalışmada, kullanmış oldukları SNP primerlerine göre sekans sonuçları mevcuttur, fakat primelerin baz dizilimleri
bulunmamaktadır. Bu nedenle öncelikle, fs ve fas genleri için primer-prob tasarımı yapılacaktır. Elde edilen
primer rutin PCR için kullanılacaktır. Sonuçlar, bandların varlığı ve yokluğuna göre değerlendirilecek ve
TAGEM/BBAD/10/A09/P01/12 nolu TAGEM projesinde yapılmış olan klasik testleme sonuçlarına göre,
PAST (Paleontological Statistics) (http://folk.uio.no/ohammer/past/) bilgisayar programı kullanılarak
karşılaştırması yapılacak, filogenetik ilişki belirlenecektir.
5.2.2.6. Antosiyanin
BATEM gen havuzunda yer alan 43 adet koyu mor, 43 adet morumsu kırmızı ve 6 adet beyaz meyve
rengine sahip genotipler materyal olarak kullanılacaktır. Poligenik kontrol edilen karakter olduğu için, farklı
araştırmacılar tarafından farklı lokuslar için yapmış olduğu çalışmalar dikkate alınacaktır. Antosiyanin sentezleme
enzimi (Takeuchi, 2006) ve meyve kabuğu rengi olarak koyu mor ve morumsu kırmızı ayırımında (Liao vd., 2009)
çalışmalarında genle yakın ilişkide olan primerlerin baz dizilimleri mevcuttur ve PCR koşulları da bunlara göre
yapılacaktır.
Sonuçlar,
bandların
varlığı
ve
yokluğuna
göre
değerlendirilecek
ve
TAGEM/BBAD/10/A09/P01/12 nolu TAGEM projesinde yapılmış olan klasik testleme sonuçlarına göre,
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PAST (Paleontological Statistics) (http://folk.uio.no/ohammer/past/)
karşılaştırması yapılacak, filogenetik ilişki belirlenecektir.

bilgisayar

programı

kullanılarak

5.2.2.7. S. incanum x S. melongena
S. incanum x S. melongena melezlemeleri sonucunda elde edilen genotiplerin F2 aşamasında 1:2:1
oranında ayırımını Villarroya (2009)’nın yapmış olduğu çalışmaya göre moleküler markırla yapılacaktır.
Sonuçlar, bandların varlığı ve yokluğuna göre değerlendirilecektir.
5.2.2.8. Tat (miraculin)
BATEM gen havuzunda yer alan 10 adet acı, 20 adet tatlı meyve özelliğine sahip genotipler materyal
olarak kullanılacaktır. Nishida vd. (1999)’nın yapmış oldukları çalışmada, kullanmış oldukları SNP primerlerine
göre sekans sonuçları mevcuttur, fakat primelerin baz dizilimleri bulunmamaktadır. Bu nedenle öncelikle, EgMir
geni için primer-prob tasarımı yapılacaktır. Elde edilen primer rutin PCR için kullanılacaktır. Sonuçlar, bandların
varlığı ve yokluğuna göre değerlendirilecektir.
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ÇALIŞMA TAKVİMİ
Çalışma Takvimi Çizelgesi
Aylar

34
35
36

32
33

31

29
30

27
28

25
26

24

22
23

19
20
21

18

9

16
17

7 8

13
14
15

3 4 5 6

12

1 2

11

Faaliyetler

10

Yapılacak
5.2.2.1. Fusarium oxysporum
Schlecht. f. sp. melongenae klasik
testlemeler
5.2.2.1. Fusarium oxysporum
Schlecht. f. sp. melongenae
moleküler testlemeler
5.2.2.2. Verticillium dahliae klasik
testlemeler
5.2.2.2. Verticillium dahliae
moleküler testlemeler
5.2.2.3. Ralstonia solanacearum
5.2.2.4. Multiplex PCR
5.2.2.5. Meyve Şekli
5.2.2.6. Antosiyanin
5.2.2.7. S. incanum x S. melongena
5.2.2.8. Tat (miraculin)
Gelişme ve Sonuç raporu yazımı
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YÖNETİM DÜZENİ
Proje Yürütücülerinin Projeye Katkıları
Adı Soyadı
Yapılacak Faaliyetlerdeki Sorumlulukları

Çalışma Takvimi

Dr. Aytül YILDIRIM

Proje lideridir. Tüm aşamalardan sorumludur.

1-36 ay

Doç.Dr İlknur POLAT

Moleküler çalışmalarda yardımcı
araştırmacıdır.

1-36 ay

Dr. Hatice Filiz BOYACI

Materyal temini ve morfolojik gözlemlerden
sorumlu ıslah ve gen havuzunun
değerlendirilmesinden sorumlu yardımcı
araştırmacıdır

1-36 ay

Görkem SÜLÜ

Moleküler çalışmalarda yardımcı
araştırmacıdır.

1-36 ay

Emine GÜMRÜKÇÜ

Fungal hastalıkların klasik testlemesinde
yardımcı araştırmacıdır.

1-12 ay

PROJE SONUÇLARI UYGULAMA PLANI (PSUP)
Proje
Adı:

Patlıcan Gen Havuzunda Yer Alan Genotiplerin Bazı Morfolojik, Biyokimyasal Ve Biyotik
Karakterler Bazında Markör Yöntemiyle Seleksiyonu

PROJENİN AMACI:
Çalışmamızda, moleküler markırlar yardımıyla BATEM patlıcan gen havuzunda yer alan genotiplerin Verticillium
dahliae ve Ralstonia solanacearum hastalıklarına karşı tolerant/dayanıklı olup olmadıkları belirlenecektir. Ayrıca,
Fusarium oxysporum Schlecht. f. sp. melongenae ve Verticillium dahliae hastalık etmenlerine dayanıklılığın
multipleks PCR koşulları optimize edilerek eş zamanlı teşhisi yapılacaktır. Verticillium dahliae fungal hastalığına
karşı dayanıklı/tolerant hat/çeşit geliştirmek amacıyla başlatılmış ıslah programında yapılan klasik testlemelere
ilave olarak moleküler testlemeler yapılacaktır. Bununla birlikte, S. incanum x S. melongena melezlemeleri
sonucunda elde edilen genotiplerin F2 aşamasında 1:2:1 oranında ayırımını moleküler markırlarla yapılacaktır.
Yine, BATEM patlıcan gen havuzunda yer alan genotiplerin, patlıcanda en önemli morfolojik ve biyokimyasal
karakterlerden olan, meyve uzunluğu, eni ve antosiyanin ve miraculin genleriyle ile ilişkili moleküler markırlar
yardımıyla testlemeleri yapılacaktır. Böylece elde edilen sonuçlar, gerek kurumumuz gerekse ülkemizde ve
yurtdışında yer alan kamu kuruluşları ve özel sektörün ıslah programlarında ve araştırmalarında
kullanabileceklerdir. Projeden elde edilecek bilgilerin kongre, sempozyum ve dergilerde bilim camiasıyla
paylaşılarak, hem ulusal hem de uluslararası yeni iş birliği imkanları sağlanacaktır.

ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI
Sıra

Proje Çıktıları

Çıktıların
Uygulamaya
Aktarılma
Mekanizmaları
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1
2
3

4

Projeden elde edilecek
bilgilerin kongre,
sempozyum ve
Verticillium dahliae’ya dayanıklılık ıslahı programında moleküler testlemesi
dergilerde bilim
camiasıyla
Fusarium oxysporum Schlecht. f. sp. melongenae ve Verticillium dahliae
paylaşılarak, hem
hastalık etmenlerine dayanıklılığın multipleks PCR ile eş zamanlı tespiti
ulusal hem de
uluslararası yeni iş
BATEM gen havuzunda yer alan genotipler Ralstonia solanacearum bakteriyel birliği imkanları
hastalığına karşı dayanıklı/tolerant durumlarının moleküler markırla tespiti
sağlanacaktır.
BATEM gen havuzunda yer alan genotiplerin Verticillium dahliae fungal
hastalığına karşı dayanıklı/tolerant durumlarının moleküler markırla tespiti

5

S. incanum x S. melongena melezlemeleri sonucunda elde edilen genotiplerin
F2 aşamasında 1:2:1 oranında ayırımını moleküler markırla yapmak

6

Patlıcanda en önemli morfolojik karakterlerden olan, meyve uzunluğu ve eni
ile ilişkili genlere yakın moleküler markırlar yardımıyla genotipleri belirlemek

7

BATEM gen havuzunda yer alan genotiplerin atosiyaninle ilişkili an2, ant1 ve
ans genlerinin moleküler markırlar yardımıyla testlemeleri

8

BATEM gen havuzunda yer alan genotiplerin tatla (miraculin) ilişkili EgMir
geninin moleküler markırlar yardımıyla testlemeleri

TALEP EDİLEN BÜTÇE
I. Yatırım Tutarı
YILLARA GÖRE DAĞILIM (TL)
06 SERMAYE GİDERLERİ
1.Yıl

2.Yıl

3. Yıl

06.1- Mamul Mal Alımları
06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri

100.000

40.000

25.000

Toplam

100.000

40.000

25.000

Genel Toplam

100.000

40.000

25.000

06.3- Gayri Maddi 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
06.9- Diğer Sermaye Giderleri
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II. Bütçe Gerekçesi ve Yatırım Tutarının Dağılımı

2021

2022

(2.Yıl)

(3. Yıl)

2020
GİDERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI

(1.Yıl)

6 SERMAYE GİDERLERİ
6

1 Mamul Mal Alımları

6

1 2 Büro ve işyeri Makine Techizat Alımları

6

1 2

Laboratuar Cihazı Alımları (hassas terazi, CO2 tüpü, mikroskop,
4 mikropipet)

6

1 2

5 İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları

6

1 2

6

1 3

6

1 3

6

2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri

6

2 6 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları

6

2 6 1

Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları

6

2 7 1

Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımı

6

5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

6

5 2 Malzeme Giderleri

6

5 2

6

5 4 Enerji Giderleri

6

5 4

2 Akaryakıt ve Yağ Alımları

6

5 4

3 Elektrik Alımları

6

9 Diğer Sermaye Giderleri

6

9 2 Yolluk Giderleri

6

9 2

1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları

6

9 2

2 Seyyar Görev Tazminatları

90 Diğer makine teçhizat alımları
5 Zirai Gereç Alımları
90 Diğer Avadanlık Alımları (zirai gübre, ilaç)

100.000

40.000

25.000

4 Özel Tesisat Giderleri

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
3

6 2

1 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri
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100.000

TOPLAM

40.000

25.000

GENEL TOPLAM

165.000
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PROJE ÖZETİ
Küresel ısınmanın etkisiyle artan kuraklık, sel, toprak tuzlulaşması gibi faktörler tüm bitki türlerinde olduğu
gibi, patlıcan üretimini de olumsuz yönde etkilemektedir. Patlıcanın kültür formlarının çoğu birçok abiyotik ve
biyotik stres faktörlerine karşı oldukça hassastır. Abiyotik stresler, diğer bazı sebze türlerinde olduğu gibi
patlıcanda da önemli verim ve kalite kayıplarına sebep olmaktadır. Patlıcanın bazı yabani akrabalarında, tuz ve
kuraklığa karşı yüksek derecede toleransı mevcuttur. Bu proje ile tuza ve kuraklığa en tolerant olarak bilinen
Solanum macrocarpon, Solanum incanum, Solanum linneanum türleriyle Solanum melongena’nın
melezlenmesinden elde edilen F2 populasyonu kullanılarak, önemli abiyotik streslere karşı tolerant elit ıslah
hatlarının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada F2 populasyonları hem kuraklığa hem de tuzluluğa karşı test
edilecek, tolerant bireylerden anter kültürü yolu ile saf hatlar geliştirilecektir. Geliştirilecek saf hatlar hem kültür
çeşidi hem de anaç geliştirmede ebeveyn materyal olarak kullanılabilecektir. Proje kapsamında elde edilecek
olan tolerant materyaller, abiyotik streslerin yoğun etkisinin olduğu alanlarda patlıcan üretiminin
sürdürülebilmesi için önemli bir kaynak olacaktır.
Anahtar Kelimeler: tuzluluk, kuraklık, abiyotik stres, tolerans, anter kültürü, dihaploid
Development of Tolerant Lines to the Salt and Drought Stress by Interspecific Hybridization in Eggplant
Factors such as drought, flood, soil salinization, which are increased due to global warming, have a negative
effect on eggplant production as in all plant species. Most of the culture forms of eggplant are very sensitive to
many abiotic and biotic stress factors. As in some other vegetable species, abiotic stresses, cause significant
yield and quality losses, although they do not cause any visible symptoms in eggplant. Some wild relatives of
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eggplant have a high tolerance to salt and drought. The aim of this project is to develop tolerant elite breeding
lines against to salt and drought by using the F2 population, obtained from the hybridization of Solanum
melongena with the most tolerant putative three wild relatives, Solanum macrocarpon, Solanum incanum and
Solanum linneanum. In the study, F2 populations will be tested against both drought and salinity and pure lines
will be developed from tolerant individuals through anther culture. Developed pure lines can be used as parental
material in both developing new commercial varieties and rootstocks. The tolerant materials obtained within
the scope of the project will be an important resource for sustaining eggplant production in areas where abiotic
stresses are intense.
Key words: salinity, drought, abiotic stress, tolerance, anther culture, doubled habloid

Projenin Amacı ve Gerekçesi: Patlıcanda türlerarası melezlemelerden elde edilen materyallerin kullanılmasıyla,
yetiştiricilikte önemli verim ve kalite kayıplarına sebep olan bazı abiyotik stres faktörlerinden bir veya birkaçına
dayanımı yüksek çeşitlerin geliştirilmesinde kullanılabilecek ıslah hatlarının elde edilmesi amaçlanmaktadır.
Patlıcan abiyotik streslere karşı hassas olup stres faktörünün yoğunluğunda önemli verim ve kalite kayıpları ile
karşılaşılmaktadır. İklim verileri gelecekte stres faktörlerinin daha da artacağını ve daha geniş alanlara
yayılacağını göstermektedir. Proje kapsamında geliştirilecek tolerant materyaller sayesinde, abiyotik streslerin
yoğun etkisinin olduğu alanlarda patlıcan üretiminin sürdürülebilmesi için olanak sağlanmış olunacaktır.

Proje ile Elde Edilmek İstenilen Çıktılar ve Kullanım Alanları
Proje kapsamında, patlıcanın yabani akrabalarından kültür formlarına dayanıklılığı sağlayan yeni genlerin
aktarılması ile abiyotik streslere daha tolerant hatlar elde edilmiş olunacaktır.
Projede elde edilecek hatlar hem kültür çeşidi geliştirmede hem de anaç geliştirmede kullanılabilecektir.
Abiyotik streslerin patlıcan yetiştiriciliğini kısıtladığı alanlarda üretimin sürdürülmesi sağlanacaktır.
Proje ile geliştirilecek abiyotik streslere tolerant hatların yurtiçi ve yurtdışındaki ıslahçıların kullanımına
sunulabilme potansiyeli vardır.
Proje kapsamında elde edilecek ıslah materyalleri sonraki ıslah projelerinde kaynak materyal olarak
kullanılacaktır.
Abiyotik streslere dayanımı sağlayan genlerin QTL bölgelerinin belirlenmesinde kullanılabilecek materyal elde
edilmiş olunacaktır.
Proje kapsamında geliştirilecek hatlar abiyotik streslere karşı yapılacak testlemeler için markır geliştirme
çalışmalarında kaynak populasyon olarak kullanılabilecektir.
LİTERATÜR ÖZETİ: Kurak ve yarı kurak bölgelerde yetersiz yağıştan dolayı çözünebilir tuzlar uzaklara
taşınamamakta, özellikle sıcak ve yağışsız olan dönemlerde, tuzlu taban suları kılcal yükselme ile toprak yüzeyine
kadar ulaşabilmektedir. Evaporasyonun yüksek oluşu nedeni ile sular, toprak yüzeyinden kaybolurken beraberinde
taşıdıkları tuzları toprak yüzeyinde veya yüzeye yakın kısımlarda bırakmaktadır. Dünya genelinde özellikle, bu
bölgelerdeki tuzlulaşmanın temel nedeni yağışların yetersiz, buna karşılık evaporasyonun yüksek olmasıdır
(Richards, 1954).
Toprakta tuzlanma, sulama suyu ve kullanılan gübrelerden dolayı ortaya çıkmaktadır. Çok iyi bir sulama suyu bile
çok az da olsa tuz içermektedir. Örneğin, 1000 litresinde 200 g tuz içeren sulama suyu son derece iyi kalitede bir
sulama suyudur, ancak yılda 200 kg/da tuzu toprağa bırakmaktadır. Gübrelerin ve çoğu kez gübre ile kullanılan
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dolgu maddelerinin, aslında birer tuz olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla gübreleme, toprakta tuz oranını
artırarak, tuzlanmanın artmasına neden olmaktadır (Tozlu ve Kersting, 2001).
Toprakların tuzlulaşmasında, bilinçsiz sulama yanında, drenaj olanaklarının yetersizliği ve yüksek taban suyunun
da rolü çok büyüktür. Özellikle, sulama sonucu toprakların tuzlu ve alkali hale dönüşmesi, sulu tarımın
uygulandığı bölgelerde güncel bir sorundur. Drenaj şebekelerinin yetersizliği ve sulama sonucu yükselen taban
suyu, kurak bölgelerde tuzluluğun başlıca nedenidir. Bitki kök bölgesinde fazla miktarda eriyebilir tuzların
birikmesi, toprakta tuzluluk sorununun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Böyle bir toprakta, kültür bitkilerinin
çimlenme, büyüme ve ürün verimleri mevcut tuzların cinsi ve miktarlarına bağlı olarak azalmakta ve hatta
tamamen durmaktadır (Richards, 1954; Dizdar, 1978).
Yarı kurak iklim koşullarında sulama yapılan alanlarda önemli bir sorun olan tuzluluğun potansiyel etkisi sadece
ürün verimi üzerinde değil, aynı zamanda arazilerin tuzlulaşması, toprağın ve suyun bozulması ve yer altı sularına
tuzun karışarak kalitelerinin bozulması üzerinde de ortaya çıkmaktadır (Feng ve ark., 2003). Aynı zamanda
tuzluluğun neden olduğu arazi niteliğinin bozulması sonucu gıda üretimi olumsuz bir şekilde etkilenmektedir.
Kurak ve yarı kurak alanlarda biriken tuzlu taban sularını uzaklaştırma olanağı bulunmadığında ciddi bir problem
oluşturmakta ve farklı kullanımlar için ihtiyaç duyulan kaliteli suya olan talebin artması söz konusu olmaktadır
(Sharma ve ark., 1993 ve 1994).
Tuzluluk, bitki gelişimini ve verimini etkileyen temel etmenlerden birisi olup dünyadaki arazilerin toplam %7’sini
etkilemektedir (Flowers ve ark., 1997). Tarım yapılan alanların %23’ü ve sulanan alanların %20’si tuzluluktan
etkilenmektedir. Bunun dışında her yıl dünyada %10 düzeyinde tuzlulukta artış eğilimi görülmektedir
(Ponnamieruma, 1984). Sulanan alanlarda tuzluluk önemli bir problem olarak görülmektedir. Dünyada sulanan
alanların yaklaşık yarısı taban suyu, tuzluluk ve alkalilik etkisi altındadır (Szabolics, 1985)
Türkiye’de sulamaya uygun olan 12.5 milyon hektarlık arazinin, il toprak kaynakları envanterine göre, yaklaşık
1.5 milyon hektarında tuzluluk ve alkalilik, 2.8 milyon hektarında ise drenaj sorunu bulunmaktadır. Bu durum
Türkiye’de sulamaya uygun arazilerin yaklaşık % 32.5’inde tuzluluk, alkalilik ve drenaj sorunu olduğunu
göstermektedir (Güngör ve Erözel, 1994). Toprağın NaCl içeriği yüksek olduğunda, mineral besin alınımı,
özellikle de NO3-, K+ ve Ca+2 ‘un alınımı azalmaktadır (Larcher, 1995). Tuzluluk, abiyotik stres faktörlerinden
biri olarak kabul edilir ve besinlerin kullanılabilirliğini önler (Grattan ve Grieve, 1998). Tuz stresi bitkilerde ölüme
yol açabilmekte, tuz konsantrasyonu ve bitkinin dayanıklılığına göre büyümeyi engellemekte, yaprak yanıklığı
gibi nekrozlara, kloroza, döllenme bozukluklarına, meyvelerin küçük kalmasına, kalitenin düşmesine ve ürün
kayıplarına neden olabilmektedir (Sivritepe ve Eriş, 1996).
Çevresel faktörlerden olan biyotik ve abiyotik stresler, yaşam döngüsü boyunca bitkiyi etkilemektedir. Tuzluluk,
bitkilerin karşılaştığı başlıca abiyotik streslerden biri olup genellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde daha fazla
zararlı etki yapmaktadır. Bitkiler, tuzluluk stresine karşı fotosentez, büyüme ve gelişme gibi hemen hemen tüm
bitki fonksiyonlarını etkileyen çeşitli biyokimyasal ve fizyolojik cevaplar vermektedirler (Manar ve ark., 2013).
Patlıcan (Solanum melongena L.) Solanaceae familyasının önemli sebze türlerinden birisi olup, ağırlıklı olarak
Asya ve Akdeniz ülkelerinde yetiştirilmekte ve tüketilmektedir. Patlıcan üretimini kısıtlayan en önemli faktörler
biyotik ve abiyotik streslerdir. Biyotik streslerin yanında kuraklık, sel, tuzluluk, toprak kirliliği gibi çevresel
faktörler patlıcanda çeşitli zararlara, verim ve kalite kayıplarına neden olmaktadır (Schwarz ve ark., 2010).
Patlıcan tuz stresine karşı diğer sebze türlerine göre orta derecede hassas ürün olarak belirlenmiştir ve tuz stresi
altında verim kayıpları göstermektedir (Heuer ve ark., 1986). Yapılan bir çalışma, 150 mmol NaCl tuzluluğunda
patlıcanda verimin %88'e kadar azaldığını göstermektedir (Chartzoulakis ve Loupassaki, 1997).
Patlıcan tuzluluğa karşı duyarlı bir bitki olup, 4 mmhos’u geçen tuzlulukta üründe % 50 den fazla kayıp meydana
gelmektedir (Bayraktar, 1981). Patlıcanın kültür formları arasında dayanıklı genotipler az da olsa mevcuttur (Yasar
ve ark., 2006; 2008). Ancak bunlarında abiyotik streslere genel toleransları yabani formları kadar iyi değildir.
Önemli bazı yabani türlerden Solanum torvum (Wei ve ark., 2009), S. linnaeanum (Zhuang ve ark., 2014) ve S.
nigrum’un (Abdallah ve ark., 2016; Bhat ve ark., 2008) abiyotik streslerin (tuzluluk, kuraklık vb.) üstesinden
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gelebildiği bilinmektedir. Ancak Solanum torvum’un türlerarası melezlemelerde uyuşmazlığı vardır (Kalloo,
1993). Patlıcan bitkisi yetiştiriciliğinde tuzlu su kullanma zorunluluğu söz konusu olursa; su kullanımın ancak son
üçte birlik dönemde yani hasada yakın dönemde yapılabileceği, vegetatif gelişme ve çiçeklenme dönemlerinde
uygulanacak tuzlu suyun verimi son derece olumsuz etkilediği ve bu dönemlerde tuzlu su kullanımının ekonomik
olmayacağı sonucuna varılmıştır (Öztürk, 2002)
Tuz stresinin etkilerinin üstesinden gelmek için yapılan çalışmaların üretime pozitif etkileri vardır. Geleneksel
ıslah yöntemlerinin kullanıldığı çalışmalardan sınırlı bir başarı elde edilmesi, dayanımı belirleyen karakterin çok
genle idare edilen karmaşık yapısından kaynaklanmaktadır (Flowers, 2004). Bitkilerin tolerans düzeylerini
arttırmak amacıyla genetik transformasyondan yararlanmak bir yol olsa da (Rus ve ark., 2001) kamuoyunun bu
sisteme mesafeli yaklaşması nedeniyle yaygın kullanımı sınırlı kalmaktadır (Munns ve ark., 2002).

Dünyanın birçok yerinde, toprak tuzluluğu, sulu tarımın sürdürülebilirliğini etkilemekte olup birçok türde büyük
verim düşüşlerine sebep olmaktadır (Manar ve ark., 2013). Genelikle, yabani anaç genotipi en iyi performansı
göstermektedir (Talhouni ve ark., 2017). S. incanum’un donör olarak kullanılmasın ile elde edilen bitkilerde tuza
toleransın elde edilebileceği tespit edilmiştir (Kıran ve ark., 2017; Topal ve ark., 2017).
Delika patlıcan çeşidiyle yapılan bir çalışmada; 0, 10, 25, 50, 100 ve 150 mM NaCl içeren Hoagland besin
çözeltisiyle yapılan sulama sonucunda 50 mM’a kadar olan tuzlulukların çimlenmeyi geciktirdiği fakat çimlenme
yüzdelerini düşürmediği, 100 ve 150 mM dozlarda ise önemli derecede çimlenmenin düştüğü tespit edilmiştir. 25,
50, 100 ve 150 mM tuzluluklarda bitki boyu ve yaprak alanının azaldığı görülmüş; bitki başına düşen meyve sayısı
ve meyve büyüklüğünün tuzluluktan olumsuz etkilendiği ve toplam verimin 25, 50, 100 ve 150 mM NaCl
dozlarına göre sırasıyla %23, 41, 49 ve 88 azaldığı tespit edilmiştir (Chartzoulakis ve Loupassaki, 1997).
Bir başka patlıcan çeşidi olan Mirabella kullanılan çalışmada ise 0, 0.125, 0.25, 0.5 ve 1 % NaCl dozlarında ve
2,5 ve 10 günlük aralarla sulama yapılmıştır. %1 NaCl dozunda pazarlanabilir meyve verimi 19,1 ton/ha’a kadar
düşerken, kontrol için %0 dozunda 43,9 ton/ha pazarlanabilir verim elde edilmiştir. Tuzlu su aynı zamanda kısa
ve daha yuvarlak meyve oluşumuna yol açmış olup mezokarp sertliği %1’lik tuz içeren koşullardan elde edilen
meyvelerde daha yüksek bulunmuştur. %1 NaCl çözeltisiyle sulama sonucu elde edilen meyvelere ait bitki
dokularının daha erken kahverengileşmesi yüzünden raf ömrünün kısaldığıortaya konmuştur (Sifola ve ark., 1995).
Kuraklık, bir bölgedeki yağışın uzun yıllar ortalamasından daha az gerçekleşmesi ile ortaya çıkmaktadır.
Günümüzde karşılaştığımız küresel ölçekteki en büyük sorunlardan birisi haline gelen kuraklık; fiziksel ve doğal
çevre, kent yaşamı, kalkınma ve ekonomi, teknoloji, tarım ve gıda, temiz su ve sağlık olmak üzere hayatımızın
her aşamasını etkilemektedir (Kapluhan, 2013). Gün geçtikçe nüfus artışı, şehirleşme, iklim değişmeleri, orman
tahribatları ve çölleşme sonucunda ortaya çıkan kuraklık, geleceğimizi tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Kuraklığın
ekonomik ve toplumsal boyutları vardır. Kuraklık dünyada etkisini gittikçe arttırmasına rağmen kapsamı henüz
tam anlaşılmamış ve etkileri yeterince değerlendirilmemiştir (Sırdaş ve Şen, 2003). Kuraklık ve tuzluluk üretimi
en fazla etkileyen abiyotik stres faktörleri arasındadır. Tarımsal kuraklık, bitkinin kök bölgesinde yeterli nem
bulunmaması halinde ortaya çıkmakta, tuzluluk ise daha çok kuraklığa bağlı olarak ikincil aşamada meydana
gelmektedir (Lopez ve ark., 2011).
Patlıcan ekonomik olarak önemli bir tür olup, biyotik ve abiyotik stres faktörlerine neden olan ciddi problemlere
sahiptir. Bu problemlerin üstesinden gelmek için patlıcan da anaç kullanımı alternatif bir çözüm gibi
görünmektedir. Bir bitkide çoklu direnç genlerinin toplanması için patlıcanda yabani akrabalarından önemli sayıda
anaç geliştirilmiştir. Bununla birlikte, bu anaçlar, üzerinde aşılanacak çeşitle uyuşmazlık, tohum çimlenme
kabiliyeti eksikliği, mevcut meyve kalitesi vb. gibi pek çok problem getirmiştir (Boyacı ve ark., 2015).
Patlıcan bitkisinin yaprak transpirasyonunda stoma kontrolunu sağladığında kuraklık stresinin üstesinden geldiği
belirlenmiştir (Behboudian, 1977). Bunun yanı sıra patlıcanda kuraklık ve sel baskını için anaç olarak
kullanılabilecek bazı genotipler tanımlanmıştır (La Pena ve Hughes, 2007). Örneğin S. linneanum’un Verticillium,
kuraklık ve tuza karşı tolerant olduğu bilinmektedir (Topino ve ark., 2009).
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Kültür patlıcanının özelliklerinin geliştirilmesi amacı ile dünya üzerinde kullanılan 19 patlıcan türünün
S.melongena ile melezlenebilirliğine bakılmış olup bunlardan yalnızca, S. incanum, S. linneanum, S. macrocarpon
ve S. aethiopicum ile yapılan çalışmalardan kısmi fertil F1 hibritlerden fertil projeniler elde edilmiştir. Kullanılan
diğer 15 türden, S.torvum ve S. sisymbriifolium ise hastalık dayanımı konusunda birkaç yararlı özellikle birlikte
ya kısmi fertil hibritler oluşturmuş ya da hiç hibrit oluşturmamıştır (Sihachakr ve ark., 1993). Patlıcanın yabani
akrabalarından, S. indicum, S. aethiopicum aculeatum Group, S. aethiopicum Gilo Group, S. torvum, S. incanum,
S. violaceum ve S. sisymbriifolium’un Fusarium'a dayanıklı olduğu bildirilmiştir (Boyacı ve ark., 2011).
Patlıcan ve akraba türlerinin Fusarium solgunluğuna dayanıklılığı ve kalıtımı üzerine yaptıkları çalışmada S.
incanum’un solgunluk etmenine dayanıklı olduğu bildirmiştir. Ayrıca S. aethiopicum gr Aculeatum, S.
aethiopicum gr Gilo ve S. integrifolium, S. sisymbriifolium’un test edilen tüm izolatlar karşısında aynı
dayanıklılığı sergilediği gözlenmiştir (Boyacı, 2012). Geriye melezleme yöntemi ve markır yardımlı seleksiyonla
patlıcanda önemli biyotik stres olan Fusarium'a dayanıklı ıslah hatları geliştirilebilmiştir (Boyacı, 2013).
S. incanum ve S. melongena hibritleri kolayca elde edilebilmekte, bu hibritlerin tamamı fertil olmaktadır (Lester
ve Hasan, 1991; Vilanova ve ark., 2010; Daunay, 2012). Yapılan bir çalışmada, temel olarak S. incanum ve S.
insanum olmak üzere S. anguivi, S. dasyphyllum, S. lichtensteinii, S. linnaeanum, S. pyracanthos, S. tomentosum,
S. violaceum, S. elaeagnifolium, S. sisymbriifolium ve S.torvum gibi yabanilerle patlıcan melezlenmiştir.
Sonuçlar patlıcanın türlerarası melezleme çalışmalarına cevap verme oranının yüksek olduğunu göstermiştir
(Plazas ve ark., 2016). S. melongena L. ve S. torvum’un melezlendiği bir çalışmada 21 adet hibrit döl elde
edilmiştir. Elde edilen bu interspesifik hibritlerin geçirdikleri anormal mayozdan dolayı polen canlılıklarının düşük
olduğu bilidirilmiştir (Kumchai, 2012).
Patlıcanın kültürü yapılan çeşitlerine özellikle hastalıklara dayanıklılığı aktarmak için türler arası melezleme
yapmak dikkate alınmalıdır. Patlıcanın kültür formu ile yabani akrabaları arasında yapılan melezlemelerde seksüel
uyuşmazlıklara bağlı olarak başarı sınırlıdır. Patlıcanın dayanıklılık kaynağı olarak kullanılacak olan akraba türleri
ile melezlemelerde sorunlar yaşanması sebebiyle kullanılan geleneksel bitki ıslah yöntemleriyle çok önemli bir
ilerleme sağlanamamıştır (Yücel ve ark., 2017).
Patlıcanda anter kültürü yoluyla haploid bitkilerin ve DH hatların elde edilmesi, ıslah çalışmalarına hız
kazandırmaktadır. Donör bitkilerin yetiştirme koşullarının stres yaratacak durumda olması başarıya
etkileyebilmekte, polen oluşum ve gelişimini olumsuz etkilemekte, stres koşullarında yetiştirilen bitkilerden
alınan anterlerin kültüründen embriyo elde edilememektedir (Ellialtıoğlu ve ark., 2012). Patlıcanda donör
genotipin genetik özelliği androgenetik kapasiteyi etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Aynı yetiştirme
koşullarında yetiştirilseler dahi genotiplerin androgenesise verdikleri yanıtlar arasında büyük farklılıklar vardır
(Karakullukçu ve Abak, 1992). Anter kültürü için toplanacak tomurcuk aşaması önemlidir. Petaller görülebilir
aşamaya geldiğinde (15-17 mm) anterler tek çekirdekli aşamada iken örnekler alınmalıdır (Karakullukçu, 1991).
Patlıcanda Ellialtıoğlu ve ark., (2015) yaptığı bir çalışmada, anter kültüründen habloid bitki elde etme aşamasında
kullanılan büyüme düzenleyicisi ve karbon kaynağı kombinasyonlarının etkisi araştırılmış, bu çalışma ile
kullanılan genotiplere bağlı olmak üzere habloid bitki elde etme oranının %7 ile %60 arasında değiştiği
belirtilmiştir.
Patlıcan kültür çeşidi Anamur’dan alınan anterler +35 oC’de 8 gün boyunca karanlıkta C ortamında inkübe
edildikten sonra 4 gün fotoperiyodik ortamda 25 oC’de bekletilmiş ve ardından R ortamına transfer edilmiştir. 3050 gün sonra elde edilen haploid emriyolar MS ortamına aktarılmıştır. En fazla embriyo 120 g/L sukroz ve 1’er
mg/L 2,4-D and Kinetin içeren C ortamından elde edilmiştir (Ellialtıoğlu ve ark., 2017).
1995 yılında BATEM'de başlatılan hibrid patlıcan ıslah programı ile üreticilerin karşılaştığı sorunların çözülmesi
amaçlanmıştır. Abiyotik ve biyotik strese dirençli genotiplerin geliştirilmesi için geniş bir yelpazede ıslah
faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Geleneksel ıslah metotlarının yanı sıra, genetik kaynakların karakterizasyonu,
seçimi, geliştirilmesi ve kullanılması için moleküler araçlar kullanılmıştır (Boyacı ve ark., 2017).
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MATERYAL ve METOT:
5.1. Materyal
TAGEM/BBAD/10/A09/P01/12 nolu “Patlıcan Islahı Programları için Nitelikli Genitörlerin (Yarıyol Materyali)
Geliştirilmesi ve Tohum Teknolojisi Projesi” kapsamında S. melongena X S. incanum ve S. melongena X S.
macrocarpon, S. melongena X S. linnaeanum melezlemelerinden elde edilen F2 kademesindeki hatlar
kullanılacaktır. Testlemelerde her melez grubundan en az 200 bitki kullanılacaktır.
5.2. Yöntem
5.2.1.Klasik ıslah yöntemi ile tolerant hat geliştirme
5.2.1.1. Materyallerin morfolojik karakterizasyonu ve tohum üretimi
Çalışma BATEM Sebzecilik bölümü seralarında yapılacaktır. Materyallerin morfolojik karakterizasyonu Tablo
1’de verilen ve önceki çeşit ıslah programlarında da kullanılan tanımlama kriterlerine göre yapılacaktır.
Tablo 1. Materyallerin morfolojik karakterizasyonu için kullanılacak tanımlar ve açıklamaları
Özellikler
Bitki habitüsü
Bitki boyu
Gövde kalınlığı
Gövde tüylülüğü
Gövde rengi
Sürgün ucu rengi

Açıklamalar
Açık-kapalı
Uzun-orta-kısa
Kalın-orta-ince
Çok- orta- az
Grimsi-yeşil-yeşil mor
Grimsi-yeşil-yeşil mor

Açıklamalar
Açık mor- mor- koyu mor
İri-orta-küçük
İri-orta-küçük
Uzun-orta-kısa-oval-armudi
Pembe-açık mor-mor-siyah
Uzun-orta-kısa

Uzun-orta-kısa
Açık yeşil-yeşil-koyu yeşil
İri-orta-küçük

Özellikler
Çiçek rengi
Çiçek iriliği
Çanak iriliği
Meyve şekli
Meyve rengi
Meyve sap uzunluğu ve
dikenliliği
Meyve parlaklığı
Meyve ucu şekli
Mey. ucu düğmenin iriliği

İnternod uzunluğu
Yaprak rengi
Yaprak iriliği
Yaprak tüylülüğü
Yaprak sapı dikenliliği
Tomurcuk iriliği
Tomurcuk tüylülüğü
Tomurcuk dikenliliği
Çiçeklenme zamanı

Çok- orta- az
Çok- orta- az
İri- orta- Küçük
Çok- orta- az
Çok- orta- az
Tarih

Meyve uzunluğu
Meyve çapı
Ortalama meyve ağırlığı
Meyvede damarlılık
Meyve eti rengi
Meyvede tohum miktarı

(cm)
(cm)
(g)
Var-Yok
Yeşilimsi
beyaz-beyazÇokortaaz
krem

Parlak-mat
Çok- orta- az
Küt-sivri-yuvarlak
Büyük- orta-küçük

Tohum üretimi yapılacak kendileme işleminde kullanılacak çiçek tomurcukları anthesisten bir gün önce beyaz
pamuklu bez keseler ile izole edilecektir. Ertesi gün aynı çiçeğin anterinden pens yardımı ile alınan polenler dişicik
tepesine sürülerek tozlanacak ve yine kese ile kapatılarak meyve tutumu aşamasına kadar izolasyona devam
edilecektir. Tozlamanın hemen ardından kendilenmiş çiçeklere etiket takılarak işaretlenecektir. Tozlama sırasında
her çiçekten sonra pens ve eller saf etil alkol ile dezenfekte edilerek polenler uzaklaştırılacaktır. Meyve içerisinde
tohumlar olgunlaşıncaya kadar gerekli bakım işleri yapılacak, elde edilecek tohumlar tekrar kullanılıncaya kadar
+4°C'de muhafaza edilecektir.
5.2.1.2. Klasik yöntemlerle hatların saflaştırılması
F2 aşamasında tolerant olarak belirlenen materyallerde kendileme işlemi yapılarak F3 kademesine taşınarak hat
oluşturulacaktır. Pedigrii yöntemine göre F6 kademesine taşınacak ve her genarsyonda 5.2.2.’de bahsedilen
yöntemlerle testelenerek belirlenen gnotipler kademe ilertilmesinde kullanılacaktır.
5.2.2. Materyallerin abiyotik streslere tolerans düzeylerinin belirlenmesi
5.2.2.1.Tuz stresi testlemeleri
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Fideler 2:1 oranında karıştırılmış torf:perlit içeren viyollerde ilk gerçek yapraklarını çıkarıncaya kadar
yetiştirilecek sonrasında, iklim kontrollü odada Hoagland çözeltisi (Hoagland ve Arnon 1938) içeren hidroponik
sisteme aktarılacaktır. 4-5 gerçek yapraklı aşamaya gelince tuz uygulamasına başlanacaktır. Buna göre; final
konsantrasyon 150 mM olacak şekilde günde 50 mM olmak üzere 3 gün NaCl ilavesi yapılacaktır. Uygulamanın
bitiminden 12 gün sonra bitki örnekleri alınacaktır. Kontrol bitkilerinde (Populasyonu oluşturan ebeveynler)
herhangi bir uygulama yapılmayacaktır. Tuz uygulamasından 12 gün sonra bitkiler morfolojik olarak ortaya çıkan
zararlanmanın derecesini ortaya koyabilmek amacıyla 0-5 skalasına göre değerlendirilecektir. (0: Bitkilerin tuz
stresinden hiç etkilenmemesi (kontrol bitkileri); 1: Yapraklarda lokal sararma ve kıvrılma; 2: Yapraklarda sararma
ve % 25 oranında nekrotik leke; 3: Yapraklarda % 25-50 arasında nekrotik leke göstermesi ve dökülme başlaması;
4: Yapraklarda % 50-75 oranında nekrozlar ve ölümlerin görülmesi; 5: Yapraklarda % 75-100 oranında şiddetli
nekrozlar ve/veya bitkinin tamamen ölmesi (Kuşvuran, 2010)).
Yapılacak gözlem ve analizler: bitki boyu (Rahnama ve ark., 2010; Phukan ve ark., 2017), gövde çapı,
MDA(malondialdehit) içeriği, Na, K, Ca ve Cl iyon içerikleri (Çakmak ve Marschner,1992; Çakmak 1994;
Jungklang ve ark., 2015; Lutts ve ark., 1996; Kıran ve ark., 2016a).
5.2.2.2.Kuraklık stresi testlemeleri
Tohumlar çimlendirilerek 3-4 gerçek yapraklı fideler, içinde orta bünyeli toprak bulunan 3 L hacminde 16 cm
çaplı plastik saksılara, her saksıda üç bitki olacak şekilde şaşırtılacak, kontrollü sera koşullarında yetiştirilecektir.
Stres uygulamalarına kadar tüm bitkiler tarla kapasitesi düzeyinde sulanacaklardır.
2 hafta sonra kuraklık uygulamasına ait bitkiler susuz bırakılmaya başlanacak, 10 gün sonrasında ise örnek alma
işlemi tamamlanacak ve 0-5 skalası kullanılarak değerlendirme yapılacaktır (Kuşvuran vd., 2011). Buna göre
kullanılacak 0-5 skalası; 0: Hiç etkilenme yok (kontrol bitkileri), 1: Büyümede yavaşlama, 2: Alt yapraklarda
solgunluk, 3: Üst yapraklarda kıvrılma (kapanma) ve solgunluk, 4: Yapraklarda şiddetli solgunluk ve sararma,
yaprak kenarlarında kuruma başlangıcı, 5: Bitkide solma ve alt yapraklarda kuruma. Genotiplerin, bitki boyu,
gövde çapı ölçülecek, MDA miktarını tayin etmek için analizler yapılacaktır (Kuşvuran vd., 2015).
Yapılacak analizler; testlemenin sonucunda her melez grubundan tolerant /duyarlı olarak seçilen 4’er bitkinin
yaprak örnekleri, 65°C’ye ayarlı etüvde kurutularak öğütülecektir. Na, K ve Ca içeriğinin belirlenmesi için 1 g
kuru örnek tartılarak nitrik:perklorik asit karışımında (4 kısım HNO3+ 1 kısım HClO4) yaş yakılıp, alev
fotometresinde okunacaktır. MDA içeriğini belirlemek için 0.1 g yaprak örnekleri, trikloroasetik asit (TCA) ile
homojenize edilecektir. Santrifüjden sonra tüplere aktarılan süpernatanta, tiobarbitürik asit (TBA) ve TCA içeren
reaksiyon karışımı pipetlenecek ve tüm deney tüpleri 95°C’de 30 dk kaynatılacaktır. Karışım 12.000 xg 15 dk
santrifüjlenecektir. Oluşan süpernatantın 532 ve 600 nm’deki absorbans değerleri okutulacaktır. MDA
konsantrasyonu, ekstinksiyon katsayısı (є=155 mM-1cm-1) kullanılarak hesaplancak ve nmol g-1 YA olarak ifade
edilecektir.
Stoma iletkenliğinin belirlenmesi: Por aktivitesini ölçmek amacıyla SC-1 model porometre kullanılacaktır.
Deneme süresince rastgele belirlenecek olan aynı yapraklarda on beş günde ara ile saat 13.00-14.00 arasında ölçüm
yapılarak stoma iletkenliği belirlenecektir.
Yaprak su potansiyeli (YSP) belirlenmesi: Basınç odası cihazından (Model 1000, PMS Instrument Com.,
Albany,USA) yararlanılarak ölçülecektir. Her konuda en az üç ölçüm yapılacaktır. Koparılan yaprakların sapı
keskin bir bıçak ile ölçüm öncesinde kesilecek ve örneklemenin hemen ardından okuma yapılacaktır. Kesik yüzey
su ile kaplandığında okunan basınç değeri YSP olarak kaydedilecektir. Ölçümler gün içerisinde aynı zaman
diliminde ( saat 13.00-14.00 arası ) yapılacaktır.
Yaprak Ozmotik Potansiyelinin Belirlenmesi: Deneme sonunda 3. ve 4. yapraklardan alınacak örneklerde 1 g
tartılacak üzerine 19 g de-iyonize saf su eklenerek homojenize edilecek ve elde edilen örnekler 150 μl çekilip
ozmometre cihazında okuma yapılacak olup elde edilen değerler mOsmol cinsinden kaydedilecektir.
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Prolin miktarının belirlenmesi: Bitkilerin prolin miktarının belirlenmesi Bates ve ark. (1973)’na göre yapılacaktır.
Her gruptan 0.50 g yaprak örnekği alınarak % 3’lük sülfosalisilik asit ile homojenize edilip, filtre edilen
homojenata asit ninhidrin ve glasiyel asetik asit eklenerek 100 °C’de 1 saat süre ile su banyosunda bekletilecek,
reaksiyonun durdurulması amacıyla karışım buz banyosuna aktarılacaktır. Soğutma işleminden sonra karışıma
toluen ekstrakte edilerek, sıvı fazdan aspire edilen toluen fraksiyonunun 520 nm’deki absorbansı
spektrofotometrede okunup, prolin konsantrasyonu kalibrasyon eğrisi yardımıyla hesaplanıp ve μmol prolin g-1
YA olarak belirlenecektir.
5.2.3. Dihaploidizasyon yöntemi ile saf hatların elde edilmesi
5.2.3.1. Anter Kültürü
Tuz ve kurklık testlemesinden tolerant olarak belirlenen F2 bitkileri materyal olarak kullanılacaktır. Tomurcuk
hasadından önce bitkiler üzerindeki açmış bütün çiçekler uzaklaştırılacaktır. Tomurcuklar anterlerin yeşilden
sarıya dönüşmeye başladığı dönem en uygun dönem (Karakullukçu, 1991) olan aşamada alınacaktır. Polen
embriyogenezisi için uygun mikrospor gelişme dönemine sahip olan anterleri içeren çiçek tomurcuklarının
yüzeysel dezenfeksiyonu, izolasyonu, ortama transferi, besin ortamlarının hazırlanması, sterilizasyonu ve
muhafaza aşamaları Karakullukçu (1991)’ya göre gerçekleştirilecektir. Çalışma sırasında izolasyon ve anter dikim
aletleri cam boncuk sterilizatör kullanılarak sterilize edilecektir. Besin ortamı olarak Ellialtıoğlu ve ark. (2015)
tarafından modifiye edilmiş olan Dumas de Vaulx ve ark. (1981) ortamı kullanılacaktır. Anterler besin ortamına
aktarıldıktan sonra, 35°C’de karanlık ortamda 8 gün inkübasyona bırakılacaktır. Daha sonra petriler 25°C sıcaklık
ve 12 saat gece/gündüz (3000 lux ışık) koşullarına sahip ortama transfer edilecek ve burada 4 gün
bekletileceklerdir. 4. günün sonunda anterler rejenerasyon ortamına aktarılacaktır. 35-60.gün aralığında embriyo
çıkışları gözlemlenecektir.
5.2.3.2. Embriyolardan bitkiye dönüşüm, dış koşullara aktarım ve kromozom katlama: Anterler üzerinde görülen
embriyoidler Rejenerasyon 2 ortamına (Ellialtıoğlu ve ark., 2015) transfer edilecektir. Bitkicikler dış koşullara
alıştırılmak üzere içinde %70 torf + %30 perlit karışımı bulunan saksılara dikilecek ve hava oransal nemi %85-90
düzeyinde olan büyütme kabininde 10 gün süreyle tutulacak, daha sonra sera koşullarına alınacaktır. Kromozom
katlamasında %2'lik kolhisin çözeltisi kullanılacaktır. Dihaploid duruma getirilen bitkilerde kendileme yapılarak
tohum alınacaktır.
5.2.4. Dihaploid bitkilerin karakterizasyonu ve tohum üretimi
%2’lik kolhisin uygulaması ile dihaploid duruma getirilen bitkilerin kendilenmesi ile elde edilen tohumlar ekilerek
elde edilen fideler seraya dikilecek ve 5.2.1.’de yer alan Tablo 1’de verilen karakterler göz önünde bulundurularak
morfolojik gözlemler yapılacak bunun yanısıra çiçeklerde kendileme işlemine devam edilerek tohum üretimi
5.2.1.’de anlatıldığı gibi gerçekleştirilecektir.
5.2.5. Dihaploidlerin testlenmesi
Elde edilen dihaploid bitkiler, karakterize edilip tohumu çoğaltıldıktan sonra, 5.2.2.’de yer verilen “Başlangıç
materyalinin abiyotik streslere dayanım seviyesinin belirlenmesi” konusunda detayları anlatıldığı gibi test
edilecek, tuzluluğa ve kuraklığa ya da her ikisine birden toleransı olan genotipler belirlenecektir.
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YÖNETİM DÜZENİ
Proje Yürütücülerinin Projeye Katkıları
Adı Soyadı
Yapılacak Faaliyetlerdeki Sorumlulukları

Çalışma Takvimi

Dr. Esra CEBECİ

Tolerant genotiplerin seleksiyonu ve karakterizasyonu,
morfolojik gözlemler, kendilemelerin yapılması, anter
kültürü ile saf hatların eldesi, abiyotik stres testleri

60 AY

Dr. H. Filiz BOYACI

Tolerant genotiplerin seleksiyonu ve karakterizasyonu,
morfolojik gözlemler, kendilemelerin yapılması, anter
kültürü ile saf hatların eldesi, abiyotik stres testleri

60 AY

Dr. Akın TEPE

Tuzluluk ve kuraklık stresi testlemeleri

20 AY

Dr. Sevinç KIRAN

Tuzluluk- kuraklık testlemelerinden çıkan bitkilerde
yapılacak analizler

20 AY

Prof. Dr. Ş. Şebnem Ellialtıoğlu

Islah ve Anter kültürü çalışmaları

60 AY

Proje Sonuçları Uygulama Planı (PSUP)
Proje
Adı:

Patlıcanda Türlerarası Melezleme İle Tuz ve Kuraklık Streslerine Tolerant Hatların Geliştirilmesi

PROJENİN AMACI:

Patlıcanda türlerarası melezlemelerden elde edilen materyallerin kullanılmasıyla, yetiştiricilikte önemli verim ve
kalite kayıplarına sebep olan bazı abiyotik stres faktörlerinden tuzluluk ve/veya kuraklığa dayanımı yüksek çeşit
geliştirme çalışmalarında kullanılabilecek ıslah hatları geliştirmektir. Patlıcanda verim ve kalitede artış sağlayan,
geniş adaptasyon yeteneğine sahip, önemli abiyotik stres faktörlerine (tuzluluk ve kuraklık) dayanımı yüksek
yerli hibrit anaç çeşidi geliştirilerek bu alandaki ihtiyacın karşılanması ve dışa bağımlılığın en kısa sürede
azaltılması hedeflenmektedir.

ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI

Sıra

Proje Çıktıları

Çıktıların Uygulamaya Aktarılma
Mekanizmaları

1

Patlıcanın yabani akrabalarından kültür
formlarına dayanıklılığı sağlayan yeni genlerin
aktarılması ile patlıcan için önemli abiyotik

-Hatlar hem kültür çeşidi hem de anaç geliştirme
çalışmalarında ebeveyn olarak kullanılacak
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streslerden tuzluluk ve/veya kuraklığa tolerant
farklı kademede ve dihaploid (anter kültürü ile
elde edilen) hatlar

-Hatlar hat satışı ile doğrudan özel sektörün
kullanımına sunulacak
-Bu materyaller kullanılarak özel sektörle protokollü
proje yapılabilecektir.
-DH (anter kültürü yolu ile elde edilen) hatlar
moleküler markör geliştirme çalışmalarında
kullanılacaktır.

2

Projenin çıktıları güncel çalışmalar için önem arz
Araştırma sonuçları ile ilgili bilimsel makaleler etmekte olup yurtiçi/yurtdışı, üniversite, AB kaynaklı
projeler için işbirliği imkanlarını arttıracaktır.

TALEP EDİLEN BÜTÇE
I. Yatırım Tutarı
YILLARA GÖRE DAĞILIM
06 SERMAYE GİDERLERİ
1.Yıl

2.Yıl

3. Yıl

4. Yıl

5. Yıl

97.000

66.400

27.000

31.000

27.000

1.000

1.600

1.000

2.000

1.000

06.9- Diğer Sermaye Giderleri

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Toplam

100.000

70.000

30.000

35.000

30.000

06.1- Mamul Mal Alımları
06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri
06.3- Gayri Maddi 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
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Genel Toplam

265.000

II. Bütçe Gerekçesi ve Yatırım Tutarının Dağılımı

I

II

III

IV

Giderlerin Ekonomik
Sınıflandırması

06

1

3

04

Laboratuar Gereçleri
Alımları

06

1

3

05

Zirai Gereç Alımı

Önerilen
Bütçe

1. Yıl

2. Yıl

3. Yıl

4. Yıl

5. Yıl

100.000

70.000

32.000

21.000

25.000

10.000

25.000

4.000

5.000

1.000

2.000

8.000

3.000

3.000

1.000

2.000

5.000

06

1

3

90

Diğer Avadanlık
Alımları (zirai gübre, 15.000
ilaç)

06

2

1

90

Diğer Giderler

5000

1.000

2.000

1.000

1.000

2.000

25.000

3.000

5.000

1.000

1.000

1.000

06

2

7

01

Kimyevi Madde İle
Kauçuk ve Plastik
Ürün Alımları

06

5

4

01

Yakacak Alımları

30.000

7.000

10.000

1.000

1.000

1.000

06

6

2

01

Diğer malzeme alımı 25.000

3.000

5.000

1.000

1.000

1.000

06

7

7

90

Diğerleri

30.000

7.000

5.000

1.000

1.000

1.000

06

9

2

01

Yurtiçi Geçici Görev
10.000
Yollukları

2.000

3.000

2.000

1.000

1.000

100.000

70.000

30.000

35.000

30.000

Toplam
GENEL TOPLAM

265.000

265.000
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PROJE ÖZETİ
Ülkemizde patlıcan yetiştiriciliğini kısıtlayan en önemli faktörler toprak kökenli patojenler ve böceklerin neden
olduğu biyotik streslerdir. Fusarium oxysporum f. sp. melongenae ve Verticillium dahliae’nın neden oldukları
solgunluk hastalığı sadece ülkemizde değil, Asya ve Avrupa’da da patlıcan yetiştiriciliğini sınırlandırmaktadır.
Hastalık, hem açıkta hem de sera yetiştiriciliğinde önemli verim kayıplarına neden olmaktadır. Ayrıca nematod,
kırmızıörümcek ve bakteriyel hastalık etmenleri de bitkilere yoğun baskı yapmaktadır. Bu etmenlere karşı
mücadelede kullanılan kimyasal ilaçlar insan ve çevre sağlığı yönünden büyük tehlike oluşturmaktadır. Bu
nedenle, hastalık ve zararlılara karşı mücadelede en etkili ve en güveli yol dayanıklı çeşit kullanmaktır.
Patlıcanda hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı ticari çeşit bulunmamaktadır. Bu proje ile patlıcanda önemli
hastalık ve zararlı etmenlerine (Fusarium, Verticillium, nematod, kırmızıörümcek ve Clavibacter) dayanıklı
ıslah materyallerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Geliştirilecek materyaller ıslah programlarında
kullanılabilecek ve kısa sürede birden fazla etmene dayanıklı çeşitlerin eldesine olanak sağlanmış olunacaktır.
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Anahtar Kelimeler: Solanum melongena, Fusarium, Verticillium, Nematod, Kırmızıörümcek, Clavibacter,
Dayanıklılık
A main factors limiting eggplant production are biotic stres caused by soil borne pathogens and insects in our
country. The wilts caused by Fusarium oxysporum f. sp. melongenae and Verticillium dahliae is restricted
eggplant cultivation not only our country but also Asia and Europe. The disease caused yield loss both open
field and greenhouse cultivation. In addition, nematodes, spider mite and bacterial wilt disease agents makes
intense pressure on plants. Using chemicals against these agents are great hazard for human and environmental
health. Therefore, using resistant variety is most effective and safest way for control of the diseases and pests.
There is not resistant variety against these factors. It is aimed to improve resistant breeding materials against
diseases and pests (Fusarium, Verticillium, Nematod, Spider mite, Clavibacter) being important for eggplant.
The materials to be developed in this project can be use in breeding programs and it will be possible to obtain
resistant varieties to more than one factor in a short period.
Key words: Solanum melongena, Fusarium, Verticillium, Nematod, Spider mite, Clavibacter, Resistance

Projenin Amacı ve Gerekçesi: Patlıcanın kültür formu hastalık ve zararlılara oldukça hassastır. Ticari çeşitlerin
geliştirilmesinde kullanılan genetik havuz giderek daralmakta ve ticari çeşitlerin hassasiyeti de artmaktadır.
Hastalık ve zararlılarla mücadele için yoğun kimsal kullanılmakta, bu durum insan ve çevre sağlığını tehdit
etmektedir. Ayrıca tüketiciler gıda güvenilirliğine büyük önem vermekte ve daha sağlıklı ürünler talep
etmektedirler. Sağlıklı ve verimli ürün elde etmenin en emin yolu hastalık ve zararlılara dayanıklı çeşitlerin
kullanılması ile mümkündür. Bu projede, patlıcanda türlerarası melezlemelerden elde edilen materyallerin
kullanılmasıyla, yetiştiricilikte önemli verim ve kalite kayıplarına sebep olan bazı biyotik stres faktörlerinden
(Fusarium, Verticillium, nematod, kırmızıörümcek ve bakteriyel kanser ve solgunluk etmeni) bir veya birkaçına
dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesinde kullanılabilecek ıslah hatlarının elde edilmesi amaçlanmaktadır. Proje
kapsamında geliştirilecek dayanıklı materyaller ile hastalık ve zararlıların yoğun olduğu alanlarda patlıcan
üretiminin ve sağlıklı ürün eldesinin sürdürülebilmesi için olanak sağlanmış olunacaktır.

Proje ile Elde Edilmek İstenilen Çıktılar ve Kullanım Alanları
Proje kapsamında, patlıcanın yabani akrabalarından kültür formlarına dayanıklılığı sağlayan yeni genlerin
aktarılması ile patlıcan için önemli bazı hastalık ve zararlılara dayanıklı ıslah hatları elde edilecektir.
Projede elde edilecek hatlar hem kültür çeşidi geliştirmede hem de anaç geliştirmede kullanılabilecektir.
Hastalık ve zararlıların patlıcan yetiştiriciliğini kısıtladığı alanlarda üretimin sürdürülmesi sağlanacaktır.
Proje ile geliştirilecek hastalık ve zararlılara dayanıklı hatların yurtiçi ve yurtdışındaki ıslahçıların kullanımına
sunulabilme potansiyeli vardır.
Proje kapsamında elde edilecek ıslah materyalleri sonraki ıslah projelerinde kaynak materyal olarak
kullanılacaktır.
Hastalık ve zararlılara dayanımı sağlayan genlerin QTL bölgelerinin belirlenmesinde kullanılabilecek materyal
elde edilmiş olunacaktır.
Proje kapsamında geliştirilecek hatlar hastalık ve zararlılara karşı yapılacak testlemeler için markır geliştirme
çalışmalarında kaynak populasyon olarak kullanılabilecektir.

94

LİTERATÜR ÖZETİ:
Patlıcan dünyada ve ülkemizde en fazla yetiştirilen sebze türlerinden birisidir. Tropik bölgelerde çok yıllık, bu
kuşağın dışındaki iklim kuşaklarında tek yıllık bir kültür bitkisi olan patlıcan, De Candolle’ye göre çok eski
zamanlardan beri Hindistan’da bilinmektedir. Patlıcanın birincil gen merkezinin Indo-Burma, ikincil gen
merkezinin Çin olabileceğine inanılmaktadır (Kalloo, 1993).
Patlıcan, Asya’nın merkezi, güneydoğu ve güneybatısı ile bazı Afrika ülkelerinde önemli bir sebzedir. Orijininin
ana merkezinin Hindistan olmasına rağmen bu ürünün diğer bazı ülkelerde de geniş bir genetik çeşitliliği vardır.
Lokal populasyonların koleksiyonu potansiyel ıslah değeri taşımaktadır (Kalloo, 1988).
Aynı familyadan olan domates, biber ve patates yenidünya ülkelerinde kültüre alınırken, patlıcan (Solanum
melongena L.) eski dünya ülkelerinde ve muhtemelen Çin, Hindistan ve Tayland’da kültüre alınmıştır. Güneydoğu
Asya’dan batıya getirilen patlıcan önce Batı ve Kuzey Afrika’ya yayılmış, 17. yüzyıl başlarında da Akdeniz
Havzası ve Avrupa’ya Araplar tarafından tanıtılmıştır (Daunay ve ark, 2001). Ülkemize girişinin ise ipek yolu
üzerinden yapılan ticaret yolu ile olduğu sanılmakta, ancak bunun ne zaman gerçekleştiği tam olarak
bilinmemektedir.
Ülkemizde 40 yıl öncesine kadar tarla koşullarında üretilmekte iken, örtüaltı tarımının gelişmesi ile birlikte
seralarda da yetiştirilmeye başlanmıştır (Boyacı, 2008).
Knapre ve ark. (1986)’na göre S. melongena ile S. indicum arasındaki karşılıklı melezlemeler sonunda bazı renk
karakterlerinin kalıtımı şöyle olmuştur. Gövde rengi 3 mor renk şeklinde açılmıştır. F1 yeşil renkli olmakta ve bu
bir tek genle kontrol edilmektedir. (Pst) Yaprak damar rengi (yeşil veya mor), genç yapraklarda mor gölgeliğinin
bulunması, yaprak rengi (yeşil veya mor), calyx (çiçek keseciği) rengi (yeşil veya mor) ve bunların herbiri 3 veya
daha fazla allel olmayan genin karşılıklı etkileşimiyle kontrol edilmekte ve adlandırılmaktadır. Pst, Plva ile bağlı
olup bunlar diğer karekterlerin 4’ünün genel idarecisidir.
SM2 X Nimbkar Green Round arasındaki melezlerde yapılan kalıtım çalışmalarında; dikenliliğin dominant bir tek
gen tarafından kontrol edilmekte olduğu ve meyve renginde yeşil damarlı mor rengin dominant, geniş çiçekliliğin
dominant olduğu belirtilmekte, bu dört karakterin bağımsız olarak döllere kalıtımla geçtiği bildirilmektedir
(More,1982).
Patlıcanda gövde, yaprak ve yaprak sapı üzerindeki dikenliliğin tek bir gen tarafından idare edildiği
bildirilmektedir (Patil ve More, 1984).
Nimbkar Green Round ve Kalinapur Type 2 arasındaki melezlerde yaprak rengi ve yaprak damar renginin her biri
birbirini tamamlayıcı ikinci gen tarafından idare edildiği bildirilmektedir. Bunlar C1a, C1b1 ve P1V1, P1V2 ile
sembolize edilmiştir. Gövde rengi 3 adet birbirini tamamlayıcı gen tarafından (Cstal Cstbl ve Cstcl), meyve rengi
ise 3 birbirini tamamlayıcı gen tarafından (Pfa, Pfbl ve Pfb2) idare edildiği bildirilmiştir. Yaprakta, yaprak
damarlarında, gövde ve meyvede mor rengin yeşil renge dominant olduğu, gövde ve meyve renginin genlerinden
birinin yaprak damar rengi geninin birine bağlı olduğu belirtilmiştir (Patil ve More. 1983).
Patlıcanda 8x8 diallel melezleme sonunda elde edilen hibritlerde additive genlerin etkisi meyvenin boyuna,
çevresine ve meyve ağırlığına olduğu, bu etkinin bitki başına verim ve bitki yüksekliği dışında bütün karekterlerde
yarı dominant olduğu belirtilmiştir. Bitki başına verim ve bitki yüksekliğinde ise üstün dominant ve tam dominant
bir etkinin varolduğunu, bitki başına verimin meyve çevresi ve ağırlığı temel olarak dominant allel genler
tarafından kontrol edildiği bildirilmiştir. Kalıtımın bitki başına verim ve bitki yüksekliği dışındaki bütün
karekterlerde yüksek (% 50’den fazla) olduğu tespit edilmiştir (Dixit ve ark 1984).
Solanum melongena’da meyve uzunluğu, genişliği ve şekli ile dal başına meyve sayısının kalıtımla döllere
geçirilmesinin yüksek oranda olduğu tespit edilmiştir (Singh ve Singh, 1985).
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Patlıcanda yapılan genetik haritalama yapılarak, diğer Solanaceae üyesi domatesin genetik haritası ile
karşılaştırılması yapılmış ve kromozomal değişiklikler tanımlanarak genom değerlendirilmesi yapılmış, ıslah ve
genetik çalışmaları için bir kaynak olarak rapor edilmiştir (Doğanlar ve ark., 2002a).
Solanum linnaeanum X S. melongena melezinin F2 populasyonlarında nicel özellik lokusları belirlendiği, iki
lokasyonda 62 nicel özellik lokusunun bulunduğu rapor edilmiştir. Yabani ve kültür formları arasında fenotipik
farklılığın çoğu, meyve ağırlığı, şekli, rengi, bitkilerin dikensizliği 6 lokus ile ana etki altında olduğu, patlıcanın
meyve şekli, ağırlığı ve rengi diğer Solanaceae üyelerinden domates, biber ve patatesle kıyaslandığında benzer
lokuslarda olduğu belirtilmiştir (Doğanlar ve ark., 2002b).
Patlıcanda (Solanum melongenae L.) verim ve verim bileşenlerinde heterosis oranlarının incelendiği araştırmada;
meyve sayısında ebeveynlerin ortalamasına göre heterosis (Relative Heterosis) oranının % -21.34 ile 126.40, üstün
ebeveyne göre (Heterobeltiosis) -36.35 ile 132.68 arasında, meyve ağırlığında ise ebeveynlerin ortalamasına göre
heterosis oranının % -23.21 ile 125.50, üstün ebeveyne göre ise % -34.61 ile 115.31 arasında değiştiği saptanmıştır
(Denizer ve ark., 2005).
Patlıcan, çeşitli hastalık ve zararlılara özellikle bakteriyel ve fungal solgunluk ile nematodlara hassastır
(Collonnier ve ark., 2001; Sekara ve ark., 2007). Solgunluk hastalıkları bitkilerde verim kaybına yol açmaktadır
(Kocatürk ve Karcıoğlu, 1979).
Özer ve Soran (1991), Türkiye’de bugüne kadar Fusarium türleri ile yapılan çalışmaları incelemişler ve 53 bitki
türünde 31 fusarium türünün saptandığını bildirmişlerdir. Patlıcanda Ege Bölgesinde Fusarium sp. (Turhan, 1973),
Fusarium solani (Bora 1977), F. oxysporum, F. solani, F. heterosporum, F. culmarum, F. acuminatum, F.
proliferatum, F. equiseti’nin (Öz, 1984), Isparta ve Burdur’da patlıcan fidelerinde Fusarium spp.’nin (Arıcı ve
Basım, 2001) mevcut olduğu belirtilmektedir.
Yücel ve ark. (2002), Doğu Akdeniz Bölgesinde patlıcan yetiştirilen seralarda toprak kökenli patojenlerden
Fusarium oxysporum’un problem yarattığını bildirmişlerdir
Yine Yücel ve ark., (2001) tarafından Montreal Protokolü gereği MeBr uygulamalarının 2015 yılında tamamen
yasaklanacağını, ülkemizde ise 2000 yılında Birleşmiş Milletler destekli başlatılan MeBr’e alternatif geliştirme
projesi ile 2008 yılına kadar kaldırılacağı bildirilmektedir.
Hastalıkların kontrolünde kimyasal ilaçların kullanımı en kolay ve en etkili yol gibi görünmekle birlikte, uygulama
zamanının doğru belirlenememesi, pahalı olması, ilaçlama sayısının minimumda tutulması nedeniyle ilaçların
etkisinin azalması ve ilaçların kalıcı etkilerinin insan ve çevre sağlığı yönünden doğurduğu tehlike göz önünde
tutulursa hastalıklara karşı dayanıklı çeşit kullanımının önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
Ayrıca uygun gelişme koşulları bulan Fusarium oxysporum’un hava kökenli sporlarının sera toprağında yeniden
kolonize olabilmesinin, bu patojenin neden olduğu hastalığın toprak sterilantı olarak kimyasalların kullanımındaki
başarıyı etkilediği bilinmektedir (Yücel, 1989).
WCGR 112-8 ve LS 1934 patlıcan (Solanum melongena) çeşitlerinin melezlenmesiyle Daitaro F1 hibrit çeşit elde
edilmiştir. LS1934’ün Malezya’dan temin edildiği, Fusarium solgunluğuna (Fusarium oxysporum) dayanıklı
olduğu ve çalışmada baba ebeveyn olarak kullanıldığı bildirilmiştir. Daitaro F1’in her iki solgunluğa yüksek
derecede dayanıklılık bulunduğu ve anaç olarak geliştirildiği bildirilmiştir (Monma ve ark.,1997).
Fusarium oxysporum f. sp. melongenae’a dayanıklı tür olan S.integrifolium ve 1F5(9) patlıcan hattı (Solanum
melongena) arasında yapılan türler arası somatik melezleme sonucu elde edilen materyaller anter kültürü ile
saflaştırılmış ve bu bitkilerin morfolojik, ploidi, izoenzim, moleküler ve biyolojik karakterizasyonu yapılmıştır.
Dihaploidlerin çoğu patlıcanla (Solanum melongena) geriye melezlenmiş, BC2 ve BC3’lerde suni olarak Fusarium
enfekte edilmiş, dayanıklı bitki yüzdesi baba ebeveynin fenotipine göre %0-50 arasında değişim gösterdiği, geriye
melezleme ile elde edilen döllerin tekrarlanan ebeveyne benzediği bildirilmiştir (Rotino, 2001).
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Geleneksel bitki ıslah yöntemleri ile patlıcanda hastalık ve zararlılara dayanıklılığın eksik olması sonucunda çok
önemli bir ilerleme sağlanamamaktadır. Son yıllarda hızlanan genetik mühendisliğinden dikkate alınır başarılar
beklenmektedir. Bu alanda bazı başarılar alınmaya da başlanmıştır. Örneğin, gelişmekte olan ovullerinde oksin
düzeyinin genetik manuplasyonla değiştirilmesi sonucu, transgenik partenokarpik (tohumsuz meyve) patlıcan
çeşidi geliştirilmiştir. Hastalıklara tolerans ve kaliteli meyve üretimi gelecekte patlıcan ıslahının gündemini
oluşturacaktır (Kumar ve ark., 1998).
İsrail’de solgunluğa neden olan Fusarium’dan 323 örnek 10 türün bitki köklerinden izole edilmiş, F.
oxysporum’un patlıcan ve karanfilde F. javanicum’un ise kabaklarda hakim olduğu gözlenmiştir (Joffe ve Palti,
1974). Hollanda’nın Westland bölgesinde cam seralarda patlıcanlarda solgunluk belirtileri gözlemlendiği, çoğuna
Verticillium’un neden olduğu ancak farklı belirti olduğu gözlenen bazı bitkilerin ksileminden Fusarium izole
edildiği belirtilmiştir (Steekelenburg, 1976).
İtalya’da yapılan bir araştırmada sera ve açık tarla patlıcan yetiştiriciliğinde solgunluğuna neden olan patojenin
Fusairum oxysporum Schleceht. f. sp melongenae (FOM) olduğu saptanmıştır. Seralarda yetiştirilen en önemli
ticari çeşitlerin Fusarium solgunluğuna duyarlı olduğu ve bu hastalığın kontrolü için en önemli çözüm yolunun
dayanıklı çeşit kullanımından geçtiği, ancak halen böyle çeşitlerin yeterince geliştirilemediği bildirilmiştir
(Cappelli ve ark., 1995).
Fusarium oxysporum’un form spesiyeslerinde içeren vasküler solgunluk fungusları, özelleşmiş toprak kökenli
patojenlerin ilginç ve ekonomik olarak önemli bir bölümünü oluştururlar. Bu tip vasküler solgunluğu gelişmesi
için uygun olan faktörler 27-280C toprak sıcaklığı, düşük toprak nemi, kısa gün uzunluğu, düşük ışık yoğunluğu,
azot ve fosforca düşük potasyumca zengin maddeleri ve düşük toprak pH’sıdır (Yücel, 1989).
Fusarium solgunluğunda Solanaceae bitkilerinde Fusarium oxysporum fungusunun farklı tipleri neden olmaktadır.
Bunlar domateste Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici, patlıcanda Fusarium oxysporum f. sp. melongenae,
biberde Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum’dur. Genellikle simptomları karıştırılan bir diğer toprak kökenli
patojenlerden Verticillium solgunluğuna V. albo-atrum ve V. dahliae etmenleri neden olmaktadır. Verticillium
solgunluğu Fusarium’un kinden daha tipik renk açılması şeklinde olup simptomlar genellikle bitkinin bir
kenarında görülmektedir (Miller ve ark., 1996, Pegg, 1981).
Krasnodar bölgesindeki patlıcanlarda Stolbur veya Verticillium ve Fusarium’un solgunluğa neden olduğu, 615
materyalde yapılan testlemelerle belirlenmiştir (Dikii ve ark., 1975). Fungusların neden olduğu solgunluğa ise K2350 çeşidinin yüksek derecede dayanım gösterdiği, Black Beauty, Pusa Purple Long, K-2390, K-2350, K-2403
(Hindistan) çeşitlerininse her iki hastalığa kompleks dayanımı olduğu bildirilmiştir (Dikii ve Neklyudova, 1975).
Japonya’da Mie Sebze ve Süs Bitkileri Araştırma İstasyonunda, S. integrifolium ve S. melongena cv. Dingoras
Multiple Purple arasında yapılan melezleme sonucu elde edilen hibritlerde anaç olarak kullanılma olanakları
araştırılmış ve F1 hibritin Fusarium’a S. integrifolium’dan daha iyi dayanıklılık gösterdiği ve özellikle anaç olarak
kullanıldığında P. solanacearum enfeksiyonu altında iken bitki verimini arttırdığı bildirilmiştir (Sakai, 1984).
Sukhanberdina ve ark. (1986), 1978-1983 yıllarında Rusya’nın Volvograd ilinde Fusarium oxysporum ve
Verticillium albo-atrum’un neden olduğu solgunluğa dayanıklılık çalışması yapıldığını ve doğal enfeksiyon
altında test edilen 164 çeşitten 3’ünün (Drestrovets, P. P. Long, ve K919’un) düşük oranda duyarlılık gösterdiğini
bildirmişlerdir.
Abdullaheva ve Shifman (1988), 1978’den beri 80 patlıcan materyalini Fusarium oxysporum’a dayanıklılık için
suni enfeksiyonla test ettiklerini, bu hibritlerden 42 (Dnestrovets X Stoikii 740), 43(5) (Dnestrovets X Erevanskii
3), 51 (Stoikii 740 X Poludlinny (yarı uzun) ve 48 (Erevanskii X Violetta) numaralıların yüksek derecede dayanıklı
olduğunu ve 42 numaralı hibritin Zakhra olarak isimlendirildiğini bildirmişlerdir.
İtalya’da 1989-92 yıllarında patlıcanda yürütülen çalışmalarda hastalıklı bitkilerden sıklıkla izole edilen patojenin
Fusarium oxysporum f. sp. melongenae olduğu belirtilmektedir. 28 patlıcan çeşidinin serada yapılan
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denemelerinde hepsinin fungusa duyarlı olduğu, diğer türlerin ise dayanıklı olduğu saptanmış, Solanum
sisymbriifolium’un dayanıklılık kaynağı olarak kullanılabileceğini belirtmişlerdir (Stravato ve ark., 1993).
Swarup (1995), patlıcan ıslahının önemli hedeflerinin Fusarium solgunluğu (F. oxysporum), Verticillium
solgunluğu (V. dahliae) ve bakteriyel solgunluk (Pseudomanas solanacearum) gibi hastalıklara dayanıklılık
olduğunu belirtmiştir. Fusarium solgunluğuna (F. oxysporum) S. incanum, S. indicum, ve S. integrifolium gibi
akraba türleri ile K-61, K-72 kültür çeşitleri ve Ghana lokal populasyonlarının, Kopek ve Black Beauty
çeşitlerinin, keza Japonya’dan Nihon Nassu çeşidinin dayanıklı olduğunu bildirmiştir. Yazar ayrıca, patlıcanın
yabani türlerinin hastalıklara dayanıklılık için iyi bir kaynak olduğunu ancak halen etkili yararlanılabilecek
dayanıklı çeşitler geliştirilemediği için gelecekte çalışılacak önemli konulardan birisi gibi göründüğünü
belirtmiştir.
Gana’da yapılan bir çalışmada patlıcan ve yakın türlerinin toplanmasıyla oluşturulan koleksiyonda bakteriyel,
Fusarium ve Verticillium’a dayanıklılığın test edildiğini, S. melongena’nın 9 çeşidi ile yakın türlerinden; S. gilo,
S.aethiopicum, S. integrifolium, S. macrocarpon ve S. anguivi’nin 62 tipi solgunluk etmenleri ile enfekte edilerek
reaksiyonları incelendiği, S. melongenae’nın Fusarium’a duyarlı diğer yabani türlerin ise dayanıklı olduğu
bildirilmiştir. Araştırıcılar LS 1934’ü Fusarium ve Bakteriyel solgunluğa, LS 2436’yı ise Fusarium ve
Verticillium’a dayanıklılık kontrolü olarak kullanmışlardır (Monma ve ark., 1996).
Fusarium oxysporum f. sp. melongenae’nın neden olduğu Fusarium solgunluğu toprak kökenli patlıcan
hastalıkları içerisinde en önemlilerinden birisidir. LS174 Fusarium’a dayanıklı olup yapılan çalışmalarda
LS174’de dayanıklılığın tek dominant genle idare edildiği bildirilmiştir. Islah çalışmaları 1976’da başlamış olup
geliştirilen hat karakteristik Japon meyve tipinde (kaliks ve meyve rengi antosiyanlı ve küçük) taze tüketime ve
pazar isteklerine uygun bir hattır (Mochizuki ve ark., 1997).
Patlıcanın kültür formu içerisinde Verticillium’a dayanıklılık açısından genetik çeşitlilik sınırlıdır. Bu nedenle,
yabani türlerinden bu hastalığa karşı dayanıklı olan Solanum torvum ve Solanum sisymbriifolium’dan dayanıklılık
genlerinin kültür formun aktarılması gerekmektedir. Kültür çeşitleri Emi, Tsakoniki ve Langada ile bu yabani
türler arasında yapılan melezlemelerde sadece 'Langada' x S. torvum melezinden F1 hibrit elde edilebilmiştir. Bu
F1 hibritin morfolojik olarak S. torvum’a benzediği ancak steril olduğu tespit edilmiştir. Kolhisin uygulamasının
sterilitenin kaldırılmasında başarılı olmadığı bildirilmiştir (Bletsos ve ark., 1998; Bletsos ve ark., 2000).
‘Daitarou’ çeşidi F1 hibrit olup Fusarium ve bakteriyel solgunluğa dayanıklı olduğu ve düşük sıcaklığa
toleransının az olduğu bildirilmiştir (Okada ve ark., 2002). Soğuğa dayanımını arttırma için yapılan çalışmalarda,
bu çeşitten oluşturulan hatların S. integrifolium ile yapılan melezlemelerinde elde edilen iki materyalin her iki
solgunluğa da dayanıklı olduğu tespit edilmiştir. Bu materyallerden ‘Shikou 1 gou’ düşük polen verimliliğine
sahipken ‘Shikou 3 gou’ün tohum veriminin yüksek olduğu ve veriminin yüksek, erkenciliğinin iyi olduğu
saptanmıştır. Çalışmalar sonucunda tarla denemelerinde bu hattın anaç olarak iyi uyum sağladığı belirlenmiş ve
‘Daijirou’ olarak isimlendirilmiştir
Solanum aethiopicum ve patlıcan (Solanum melongena) arasında yapılan somatik melezlemeden elde edilen
bitkilerden anter kültürü yolu ile dihaploid bitkilerin geliştirildiği ve bu bitkilerin androgenik olup olmadığını
saptamak amacı ile ploidi düzeylerinin (flow cytometri ve kloroplast sayısı), izozim ve moleküler (I-SSR ve
RAPDs) analizlerinin yapıldığını, androgenik bitkilerde morfolojik farklılıklar görüldüğünü bildirilmişlerdir. S.
aethiopicum ve somatik hibritlerin Fusarium oxysporum f. sp. melongenae’nin neden olduğu fungal solgunluğa
tamamen dayanıklı olduğunun gözlendiğini bildirmişlerdir (Rizza ve ark., 2002).
Kashyap ve arkadaşları (2003) da patlıcanda biyoteknoloji çalışmalarını inceledikleri yayınlarında Fusarium
solgunluğuna dayanıklı yabani türlerin S. indicum, S. integrifolium, S. incanum olduğunu belirtmişlerdir.
Solgunluğa neden olan önemli etmenlerden biri Verticillium spp. dur (Kim ve ark., 2000). Verticillium
solgunluğuna iki toprak kökenli fungus (Verticillium dahliae, Verticillium albo-atrum) neden olmaktadır. Etmen
200’den fazla sebze türünü enfekte edebilmektedir. V. albo-atrum soğuk bölgeleri tercih ederken, V. dahliae daha
sıcak bölgelerde problem yaratmaktadır (Miller ve ark., 1996). Ülkemizde patlıcanda solgunluk etmeni olarak V.
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dahliae ilk olarak 1970 yılında rapor edilmiştir (Kamal ve Saydam, 1970). Ülkemizde 2005-2007 yılları arasında
Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 18 ili kapsayan survey çalışmalarında patlıcan yetiştirilen
alanlardan 67 adet V. dahliae izolatı elde edilmiş ve patlıcan yetiştirilen bu alanların hastalıkla bulaşık olduğu
bildirilmiştir (Derviş ve ark., 2009). Hastalığın belirtilerinin tespiti zordur ve genellikle diğer solgunluklar veya
nem eksikliği ile karıştırılabilir. Alt yapraklarda sararmayı takiben solgunluk hastalığın ilk belirtisidir (Miller ve
ark., 1996). Enfekte olan bitkilerin gövde içindeki iletim demetleri kahverengi renk alır (Garibaldi ve ark., 2005).
Lezyonlar yapraklarda V şeklinde görülmektedir. Verticillium etkili olduğu yerlerde iletim demetlerinde su alımı
engellenmekte ve simptomlar o bölgede yani bitkinin veya yaprağın bir bölümünde görülmektedir. Küçük, siyah,
tohum benzeri yapısındaki mikrosklerotları sayesinde 10 yıl veya daha uzun süre toprakta canlı kalabilmektedir
(Miller ve ark., 1996). Hastalıklara kültürel ve kimyasal mücadele hem etkin hem de ekonomik değildir. Bu
nedenle hastalığa karşı mücadelede en iyi yöntem dayanıklı çeşit kullanmaktır (Uslu-Kıran ve ark., 2007). Pratikte
patlıcan yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı ülkelerde toprak kökenli patojenler ile nematod zararına karşı
dayanıklı çeşit geliştirmeye ihtiyaç bulunmaktadır (Rotino ve ark., 2002). Verticillium’a toleranslık patlıcanın
yabani akrabası olan Solanum aethiopicum (Sakata ve ark., 1996), Solanum sodomeum (Sunseri ve ark., 2003),
Solanum torvum (Sekara ve ark., 2007) ve Solanum sisymbriifolium’da (Uslu-Kıran ve ark., 2007) mevcuttur.
Patlıcanın kültür formu ile yabani akrabaları arasında yapılan melezlemelerde seksüel uyuşmazlıklara bağlı olarak
başarı sınırlıdır (Sekara ve ark., 2007). Bu nedenle patlıcanın kendi türü içerisinde dayanıklılık kaynağına ihtiyaç
bulunmaktadır.
39 adet patlıcan (Solanum melongena) genotipi ve S. torvum kontrollü sera testleri kullanılarak kök-ur
nematoduna (Meloidogyne javanica) karşı direnç açısından değerlendirilmiştir. Test edilen genotipler arasında bu
nematod türlerinin neden olduğu hastalığa karşı farklı direnç dereceleri gözlenmiştir. Bazı ticari patlıcan
genotiplerinde iyi düzeyde direnç de gözlenmiştir. Bu görünüşe göre, S. melongena gen havuzunda M. javanica'ya
tam bir direnç kaynağı olan ilk rapordur ve bu bulgunun, ticari patlıcan çeşitlerine bu özelliğin dahil edilmesini
büyük ölçüde kolaylaştırabileceği düşünülmektedir. Daha önce birkaç kök-ur nematod türüne (M. javanica, M.
arenaria ve M. incognita dahil) dirençli olarak tanımlanan S. torvum’da M. javanica'nın bu Brezilya
popülasyonuna karşı bir direnç kaynağı olarak doğrulanmıştır (Boiteux ve Charchar, 1996).
Kök-ur nematoduna dayanıklı tür Solanum sisymbriifolium ve kültür patlıcanı S. melongena arasında yapılan
protoplast füzyonu ile yabani türdeki nematod direnç genlerinin kültür formuna aktarımı başarılmıştır (Boerma ve
Hussey, 1992).
Patlıcanın en ciddi hastalık ve zararlılarına dayanım (bakteriyel ve fungal solgunluk, özellikle nematod) S.
sisymbrifolium Lam. ve S. torvum Sw.’de tanımlanmıştır (Collonier ve ark., 2001)
Kırmızıörümcek patlıcanda ekonomik anlamda önemli verim kayıplarına yol açmaktadır (Reddy, 2001).
Patlıcanda yapılan çalışmada Long purple ve Millionare kültür çeşitlerinin Sinompiro ve Karume Long’a göre
oldukça hassas olduğunu tespit edilmiştir (Soans ve ark., 1973).
Solanum melongena L.'nin on bir genotipi ve Solanum macrocarpon melezlemiştir. 524 F1 interspecific melezleri,
bir mevsim boyunca tarladaki açık tozlaşma koşullarında yetiştirilmiştir. F1 hibridlerin büyük bir kısmından
tohum elde edilmiştir. En fazla tohum S. melongena (cv. Pe Burpee Hybrid ’) ve S. macrocarpon'un (Acc. 21-73)
melezinden kaydedilmiştir. Çimlenen tohumlar, bazı rekombinantların F1'den önemli ölçüde daha yüksek bir
fertilite derecesine sahip olan bir F2 kuşağı elde edilmiştir. Bu bulgu, S. macrocarpon'dan S. melongena'ya, iki
noktalı örümcek akarıya karşı direnç için genlerin transferinin olasılığını düşündürmektedir (Schaff ve ark., 1982).
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) Türkiye'de tohum ve fideden elde edilen örneklerde tespit
edilmiştir. İzole edilen patojenler morfolojik özellikler ile tanımlanmış ve kimlik mikrobiyolojik testlere ek olarak
spesifik bir primer PSA-4, PSA-R kullanılarak PCR amplifikasyonu ile doğrulanmıştır. Toplanan suşlar, ISSRPCR parmak izleri temelinde farklı gruplara ayrılmış, bunlar daha önce Cmm'de tanımlanmayan belirgin genetik
özgüllük ve çeşitlilik göstermiştir. Bu da genetik farklılıkların, bölgedeki patojenin yayılmasıyla ilişkili olduğunu
düşündürmüştür (Baysal ve ark., 2011). Hastalık Türkiye’de İç Anadolu Bölgesi’nde (1950), Güney Doğu
Anadolu Bölgesi’nde (1953), Maramara (1965) ve Ege Bölgesi’nde (1977) (Tokgönül ve ark., 1998), Akdeniz
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Bölgesi’nde (Çınar, 1980; Basım ve ark., 2004) tespit edilmiştir (Kabaş ve ark., 2010). Bakteriyel etmen patlıcan
bitkisinde de hastalık oluşturmaktadır (Yıldız ve Aysan, 2008).

MATERYAL ve METOT:
5.1. Materyal
TAGEM/BBAD/10/A09/P01/12 nolu “Patlıcan Islahı Programları için Nitelikli Genitörlerin (Yarıyol Materyali)
Geliştirilmesi ve Tohum Teknolojisi Projesi” kapsamında geliştirilen ıslah hatları ile, S. melongena X S. indicum,
S. melongena X S. insanum, S. melongena X S. incanum, S. melongena X S. macrocarpon, S. melongena X S.
linnaeanum, melezlemelerinden elde edilen F2 kademesindeki hatlar kullanılacaktır. Testlemelerde her melez
grubundan en az 100 bitki kullanılacaktır.
5.2. Yöntem
5.2.1. Materyallerin morfolojik karakterizasyonu ve tohum üretimi
Çalışma BATEM Sebzecilik bölümü seraları, Bitki Koruma laboratuvarları ve doku kültürü laboratuvarında
yürütülecektir.
Bitkilerin yetiştirilmesi
Proje süresince yetiştirilecek tüm materyallerin tohumları ithal torf içeren plastik kaselerde çimlendirilecektir.
Kotiledon yaprakları yere paralel konuma gelen genç fidecikler, buharla sterilize edilmiş 1:1 oranında yerli torf
ve perlit ihtiva eden viyollere şaşırtılacaktır. Bitkiler fide dönemi boyunca besin elementi takviye edilmiş su ile
sulanıp beslenecek, gerekli bakım işlemleri yürütülecektir. Seraya dikimler fidelerin 4-5 gerçek yapraklı duruma
geldiği aşamada yapılacaktır. Dikim 100-50x60 cm aralık ve mesafe ile çift sıralı olarak gerçekleştirilecektir.
Gübreleme; bitkilerin gelişme dönemlerine uygun olarak, toprak analiz sonuçlarına göre her sulama suyu ile
birlikte yapılacaktır. Bitkiler üç gövdeli olacak şekilde budanarak ipe alınacak, bu ana dallar üzerinde çıkan yan
dallarda çiçek üzerinden sürgün ucu budama yapılarak terbiye edilecektir. Hastalık ve zararlılarla mücadele
karşılaşılan problemlere göre yapılacaktır.
Kendileme ve melezlemelerin yapılması
Kendileme için kullanılacak çiçek tomurcukları patlamadan yani anthesisten bir gün önce tomurcuklar beyaz
pamuklu bez keselerle ile izole edilecektir. Ertesi gün anthesis aşamasında aynı çiçeğin anterinden pens yardımı
ile alınan polenler dişicik tepesine sürülerek tozlanacak ve yine kese ile kapatılarak meyve tutumu aşamasına kadar
izolasyon devam ettirilecektir. Tozlamanın hemen ardından kendilenmiş çiçeklere etiket takılarak işaretlenecektir.
Tozlama sırasında her çiçekten sonra pens ve eller saf etil alkol ile dezenfekte edilerek polenler uzaklaştırılacaktır.
Melezlemelerde ise şu aşamalar takip edilecektir: Anthesis safhasından bir gün önce ana olarak kullanılacak
bitkilerin çiçek tomurcukları, anterleri patlamadan pens yardımı ile emasküle edilip, pamuklu bez keselerle
izolasyonu sağlanacaktır. Ertesi gün anthesis safhasında iken, baba bitkilerin çiçekleri toplanacak, polenleri pens
yardımı ile alınıp emasküle edilmiş çiçeklerin dişicik tepelerine sürülerek melezleme gerçekleştirilecektir. Aynı
çiçeğe melez numarası, melezleme tarihi içeren etiketler takılarak, tekrar kese ile izole edilecektir.

100

Kendileme ve melezleme yapılan bitkilerde meyve tutumunun gerçekleştiği anlaşıldıktan sonra keseler çıkartılarak
melez meyvelerin büyüyüp olgunlaşmaları sağlanacak, elde edilen tohumlar tekrar kullanılıncaya kadar +4 C’de
muhafaza edilecektir.
Materyallerinin morfolojik karakterizasyonu Tablo 1’de verilen, bitki, çiçek yapısı ve meyve özelliklerini içeren
patlıcan için önemli 30 adet kriter kullanılarak yapılacaktır.
Geriye melezlemelerin yapılması
Hastalıklara/zararlılara dayanıklı hat/hatlar geliştirmek için ıslah yöntemlerinden Şekil 1’de şematize edilen
‘Geriye Melezleme Pedigri’ yöntemi kullanılacaktır (İncekara, 1972). Dayanıklılık geni tek bir melezleme
yapılarak aktarılacaktır. Ancak, dayanıklılık geni ile birlikte donör genotipte mevcut olup, duyarlı genotipe
aktarılmak istenmeyen meyve özellikleri de taşınmaktadır (Boyacı, 2007). Duyarlı hattın meyve özelliklerinin
korunması bakımından elde edilen melez bireyler duyarlı genotiple iki kez geriye melezlenecektir. Geriye
melezlemenin iki kez yapılması ile verim ve adaptasyon gibi agronomik karakterlerde transgressif açılmalara
imkân tanınacaktır (İncekara, 1972). Duyarlı ebeveyn ile yapılan her geriye melezleme sonucunda dayanıklılık
genini taşıyan bireyleri tespit etmek için, patojen ile testleme yapılacak ve dayanıklı bireyler seraya aktarılarak
çalışmalar bu materyaller üzerinde sürdürülecektir.

Şekil 1. Patlıcanda dayanıklılık gen/genlerinin aktarılmasında kullanılacak ‘Geriye Melezleme Yöntemi’ şeması
Tablo 1. Materyallerin morfolojik karakterizasyonu için kullanılacak tanımlar ve açıklamaları
Özellikler
Bitki habitüsü
Bitki boyu
Gövde kalınlığı
Gövde tüylülüğü
Gövde rengi
Sürgün ucu rengi

Açıklamalar
Açık-kapalı
Uzun-orta-kısa
Kalın-orta-ince
Çok- orta- az
Grimsi-yeşil-yeşil mor
Grimsi-yeşil-yeşil mor

Açıklamalar
Açık mor- mor- koyu mor
İri-orta-küçük
İri-orta-küçük
Uzun-orta-kısa-ovalPembe-açık
mor-morarmudi
Uzun-orta-kısa
siyah

Uzun-orta-kısa
Açık yeşil-yeşil-koyu yeşil
İri-orta-küçük

Özellikler
Çiçek rengi
Çiçek iriliği
Çanak iriliği
Meyve şekli
Meyve rengi
Meyve sap uzunluğu ve
dikenliliği
Meyve parlaklığı
Meyve ucu şekli
Mey. ucu düğmenin iriliği

İnternod uzunluğu
Yaprak rengi
Yaprak iriliği
Yaprak tüylülüğü
Yaprak sapı dikenliliği

Çok- orta- az
Çok- orta- az

Meyve uzunluğu
Meyve çapı

(cm)
(cm)

Parlak-mat
Çok- orta- az
Küt-sivri-yuvarlak
Büyük- orta-küçük
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Tomurcuk iriliği
Tomurcuk tüylülüğü
Tomurcuk dikenliliği
Çiçeklenme zamanı

İri- orta- Küçük
Çok- orta- az
Çok- orta- az
Tarih

Ortalama meyve ağırlığı
Meyvede damarlılık
Meyve eti rengi
Meyvede tohum miktarı

(g)
Var-Yok
Yeşilimsi beyaz-beyazÇokkrem orta- az

5.2.2. Materyallerin biyotik streslere dayanıklılıklarının belirlenmesi
5.2.2.1. Fusarium’a karşı reaksiyon testlemesi
Fusarium’a karşı dayanıklılık için yapılan testlerde inokulasyon yöntemi olarak fide kök daldırma metodu
kullanılacaktır (Zink ve Gubber, 1986; Gordon ve ark., 1989; Cappelli ve ark., 1995). Araştırmada kullanılanacak
AF izolatı pH’ sı 6.5 olan PDA (Patates Dekstroz Agar) besi ortamında kültüre alınarak 24 0C’de 10 gün süreyle
geliştirilecektir. Fungus kültüründen alınan diskler 500 ml’lik erlenmayerler içerisinde Pitrat ve ark. (1991)’na
göre hazırlanmış olan sıvı sentetik besi ortamına inokule edilerek, 50 devir/dak dairesel çalışan bir çalkalayıcı
(Nüve SL 350) üzerinde 24C de 16 saat ışık, 8 saat karanlık koşullara sahip klima odasında 8 gün süre ile
çalkalanarak fungusun sıvı kültürü elde edilecektir. Bunu takiben, sıvı kültür filtreden geçirilecek ve spor
yoğunluğu thoma camı kullanılarak 106 konidi/ml olarak ayarlanacaktır. Bu esnada 2-4 yapraklı aşamaya getirilen
fideler; kökleri traşlandıktan sonra akan musluk suyu altında yıkanmak suretiyle hazırlanacak ve 5 dakika süreyle
süspansiyona daldırılarak inokule edileceklerdir (Cappelli ve ark, 1995). Kontrol uygulaması yapılacak fideler
aynı şekilde musluk suyu altında yıkanacak ve 5 dakika süre ile steril destile su içerisinde bekletileceklerdir. Bu
şekilde hazırlanan fideler “1:1” oranında “torf:perlit” karışımından hazırlanmış buharla dezenfekte edilmiş harç
ile doldurulmuş olan saksılara dikileceklerdir. Plastik saksılar 180x165 mm boyutlarında olup kullanılmadan önce
sodyum hipoklorit ile dezenfekte edilecektir (Boyacı, 2007). Denemeler 4. haftanın sonunda hassas ve dayanıklı
bireyler olarak değerlendirilecektir.
5.2.2.2. Verticillium’a karşı reaksiyon testlemesi
Verticillium spesifik besi ortamında 25◦C’de 8 gün süre ile gelişmeye bırakılacaktır. Gelişen fungus konidisi ve
fırça yardımı ile steril suya alınacak ve iki katlı tülbentten süzülerek miselleri ayrılacaktır. İnokulum
konsantrasyonu Thoma lamı ile 3x107 konidi/ml’ye ayarlanacaktır. İnokülasyonda fide kök daldırma metodu
kullanılacaktır. 4-5 gerçek yapraklı aşamadaki fideler sökülerek kökler torfu uzaklaştırmak için su ile yıkanacak
ve traşlanacaktır. Bu bitkiler hazırlanan süspansiyon içerisinde 5 dakika bekletildikten sonra steril torf ve perlit
karışımı bulunan saksılara dikilecektir. Değerlendirmeler, dikimden 2 ay sonra 0-5 skalasına göre yapılacaktır.
Verticillium 0-5 skalası: 0: Hastalık belirtisi yok; 1: Yapraklarda az düzeyde kloroz; 2: Yaprakların %30-50’sinde
kloroz; 3: Yaprakların %30-50’sinde solma ve kararma; 4: Yaprakların %50’sinden fazla solma ve kararma; 5:
Ölü bitkiler. Skala değerlerinden % Hastalık Şiddeti hesaplanacaktır (Gümrükcü ve ark., 2014).
5.2.2.3. Nematoda karşı reaksiyon testlemesi
Denemelerde Meloidogyne incognita ırk-1 saf kültürü kullanılacaktır. Kök-ur nematodu (M.incognita) üretimi
nematoda hassas olduğu bilinen “Falcon” domates çeşidinde yapılacaktır. Kök-ur nematodunun üretildiği bitki
köklerinden, steriobinoküler mikroskop altında yumurta paketleri toplandıktan sonra, geliştirilmiş Bearmann Huni
yöntemine göre 28ºC’de inkübatörde yumurtaların açılması ve 2. dönem larvaların suya geçmesi için 2 gün
beklenecektir. Elde edilen 2. dönem larvaların sayımı yapılacaktır. Elde edilen larvalar aynı gün denemelerde
kullanılacaktır.
Denemede patlıcan fideleri 2-4 yapraklı döneme (yaklaşım 15 cm) geldiklerinde bitki kök boğazından 3-4cm
mesafede 2 cm derinliğe açılan dört oyuğa ortalama 1000 adet 2.dönem larva olacak şekilde, kök-ur nematodunun
inokulasyonu yapılacaktır. Denemeye alınan patlıcan bitkilerinin 60 gün sonra sökümü yapılacak ve köklerinde
kalan topraklar musluk suyu altında temizlenecektir. Bitki köklerindeki yumurta kümeleri belirgin hale gelmesi
için kökler kırmızı gıda boyası ile boyanacaktır. Gal skalası Hartman&Sasser (1985)’e göre değerlendirilecektir
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(Tablo 2). Değerlendirme sonucuna göre; köklerde 0-2 skala değeri alan bitkiler dayanıklı, 3-5 skala değeri alan
bitkiler ise hassas olarak belirlenecektir.
Tablo 2. Köklerin Hartman&Sasser (1985)’e göre değerlendirildiği gal skalası
Kökteki yumurta kümesi sayısı

Galskala değeri

Sonuç

Yumurta kesesi ve ur oluşumu yok

0

Dayanıklı

1-2 yumurta kesesi ve ur oluşumu

1

Dayanıklı

3-10 yumurta kesesi ve ur oluşumu

2

Dayanıklı

11-30 yumurta kesesi ve ur oluşumu

3

Hassas

31-100 yumurta kesesi ve ur oluşumu

4

Hassas

100’den fazla yumurta kesesi ve ur oluşumu

5

Hassas

5.2.2.4. Fusarium için makır yardımlı seleksiyon
Çalışmada 426 bp büyüklüğündeki SCAR (Me8/Em5) moleküler belirteci (marker) kullanılacaktır (Mutlu ve ark.,
2008). DNA izolasyonu Aldrich ve Cullis (1993)’e göre CTAB yöntemi kullanılarak yapılacaktır. Kontrol olarak
konsantrasyonu bilinen λ DNA’sı ( 25 ng, 50 ng, 100 ng, 200 ng) kullanılacaktır.
Yaklaşık 15 μl son hacimli reaksiyonda hedef genomik DNA (yaklaşık 10-15 ng), 1 unite Taq polimeraz enzimi
(VIVANTIS), Mg Cl2, 10 X Complate Buffer (VIVANTIS), 5mM dNTP (VIVANTIS) kullanılacaktır.
1-) Başlangıç DNA denatürasyonu: 94C’de yaklaşık 5 dk
2-) Primer bağlanması ve polimerizasyon: yaklaşık 35 döngü (94C ‘de 1 dk, 57C ‘de 45 sn ve 72C’de 50 sn).
3-) Son çoğaltma evresi: 72C’de 5 dk
PCR ürünleri, moleküler ağırlıklarına göre ayrımlanması için boyanarak % 1,5 agaroz jelde 120 V’da 2-2,5 saat
koşturulacak, elde edilecek bantlar UV altında görünür hale getirilecektir. Primerlerin dayanıklı ve duyarlı DNA
örneklerinde oluşturduğu değişik parmak izleri, bant varlığı (1) veya yokluğu (0) şeklinde belirlenecektir.
5.2.2.5. Kırmızıörümceğe karşı reaksiyon testlemesi
Çalışma, 4 tekerrürlü olarak 24±1˚C sıcaklık, %60±5 nemve 16:8h (aydınlık-karanlık) fotoperiyot şartlarında ve
bitkiler gerektiğinde sulama yapılarak yürütülecektir. Patlıcan genotipleri 3-4 gerçek yapraklı döneme
geldiklerinde hazırlanan düzenek içerisine konulacak ve düzeneğin ortasına 1-2 günlük 300 adet ergin dişi birey
yerleştirilecektir. Ergin bireylerin hangi bitkileri tercih ettiği 1, 3, 5, 7 ve 9.günlerde yapılan sayımlar ile
kaydedilecektir.
5.2.2.6. Clavibacter’e karşı reaksiyon testlemesi
Gövde inokulasyon metodu ile Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis’e karşı materyallerin reaksiyonu
test edilecektir. UV spektrofotometrede 600 nm’de 0.2 yoğunluğa kadar seyreltilen (OD600:0.2) 24-48 saatlik saf
ve taze izolatlar, 3-5 gerçek yapraklı aşamada bulunan patlıcan fidelerine gövdeden enjeksiyon ile 3 tekrarlı olarak
inokule edilecektir. İnokule edilen bitkiler, testleme süresince 16 saat ışık, 8 saat karanlık, 25oC sıcaklık ve %7080 nisbi nem koşullarındaki iklim odasında muhafaza edilecektir. İnokulasyon sonrası yüksek nem sağlamak için,
fideler 24 saat süre ile ıslak polietilen torba içerisinde tutulacaktır. Nem çemberinden alınan fideler, günlük olarak

103

simptom gelişimi açısından incelenecektir. İnokulasyondan 10-12 gün sonra, enfekteli fidelerde oluşan solgunluk
simptomları ve iletim demetlerinde oluşan kahverengileşmeye göre 0-4 skalasına (Tablo 3.) göre değerlendirme
yapılacaktır. Hastalık şiddeti Tawsend -Heuberger’s formülüne göre hesaplanacaktır (Kabaş ve ark., 2016).
Denemede, negatif kontrol olarak herhangi bir uygulama yapılmamış fideler bulundurulacaktır. Deneme 4 tekrarlı
olarak yürütülecek, her tekrarda 2’şer fide bulunacaktır.

Tablo 3. Bakteri ile test edilecek bitkilerde kullanılacak 0-4 skalası
Skala

Bitkide solgunluk durumu (%)

Hastalık hassasiyet karakteri

0

Semptom yok

Dayanıklı

1

% 1-25 solgunluk

Hafif hassas

2

% 26-50 solgunluk

Orta hassas

3

% 50 solgunluk

Çok hassas

4

% 75 solgunluk

Çok fazla hassas

5.2.3. Dihaploidizasyon yöntemi ile saf hatların elde edilmesi
5.2.3.1. Anter Kültürü
Donör bitkiler ilkbahar ve sonbahar olmak üzere iki yetiştirme döneminde yetiştirilecektir. Tomurcuk hasadından
önce bitkiler üzerindeki açmış bütün çiçekler uzaklaştırılacaktır. Tomurcuklar anterlerin yeşilden sarıya
dönüşmeye başladığı dönem en uygun dönem (Karakullukçu, 1991) olan aşamada alınacaktır. Polen
embriyogenezisi için uygun mikrospor gelişme dönemine sahip olan anterleri içeren çiçek tomurcuklarının
yüzeysel dezenfeksiyonu, izolasyonu, ortama transferi, besin ortamlarının hazırlanması, sterilizasyonu ve
muhafaza aşamaları Karakullukçu (1991)’ya göre gerçekleştirilecektir. Çalışma sırasında izolasyon ve anter dikim
aletleri cam boncuk sterilizatör kullanılarak sterilize edilecektir. Besin ortamı olarak Ellialtıoğlu ve ark. (2015)
tarafından modifiye edilmiş olan Dumas de Vaulx ve ark. (1981) ortamı kullanılacaktır. Anterler besin ortamına
aktarıldıktan sonra, 35°C’de karanlık ortamda 8 gün inkübasyona bırakılacaktır. Daha sonra petriler 25°C sıcaklık
ve 12 saat gece/gündüz (3000 lux ışık) koşullarına sahip ortama transfer edilecek ve burada 4 gün
bekletileceklerdir. 4. günün sonunda anterler rejenerasyon ortamına aktarılacaktır. 35-60.gün aralığında embriyo
çıkışları gözlemlenecektir.
5.2.3.2. Embriyolardan bitkiye dönüşüm, dış koşullara aktarım ve kromozom katlama
Anterler üzerinde görülen embriyoidler Rejenerasyon 2 ortamına transfer edilecektir. Bitkicikler dış koşullara
alıştırılmak üzere içinde %70 torf + %30 perlit karışımı bulunan saksılara dikilecek ve hava oransal nemi %85-90
düzeyinde olan büyütme kabininde 10 gün süreyle tutulacak, daha sonra sera koşullarına alınacaktır. Dihaploid
duruma getirilen bitkilerde kendileme yapılarak tohum alınacaktır. Kromozom katlamasında %2'lik kolhisin
çözeltisi kullanılacaktır.
5.2.3. Dihaploid bitkilerin karakterizasyonu ve tohum üretimi
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%2’lik kolhisin uygulaması ile dihaploid duruma getirilen bitkilerin kendilenmesi ile elde edilen tohumlar ekilerek
elde edilen fideler seraya dikilecek ve 5.2.1.’de yer alan Tablo 1’de verilen karakterler göz önünde bulundurularak
morfolojik gözlemler yapılacak bunun yanısıra çiçeklerde kendileme işlemine devam edilerek tohum üretimi
5.2.1.’de anlatıldığı gibi gerçekleştirilecektir.
5.2.4. Dihaploidlerin testlenmesi
Elde edilen dihaploid bitkiler, karakterize edilip tohumu çoğaltıldıktan sonra, 5.2.2.’de yer verilen “Materyallerin
hastalık ve zararlılara dayanım seviyesinin belirlenmesi” konusunda detayları anlatıldığı gibi test edilecek,
tuzluluğa ve kuraklığa ya da her ikisine birden toleransı olan genotipler belirlenecektir.

105

ÇALIŞMA TAKVİMİ
Çalışma Takvimi Çizelgesi
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AYLAR
Faaliyetler

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Yapılacak

5.2.1.Materyallerin
morfolojik
karakterizasyonu ve
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
materyallerin tohum
üretimi
5.2.2.1. Fusarium’a
karşı reaksiyon
testlemesi

X X X

5.2.2.2.Verticillium’a
karşı reaksiyon
testlemesi
5.2.2.3. Nematod’a
karşı reaksiyon
testlemesi
5.2.2.4. Fusarium
için makır yardımlı
seleksiyon
5.2.2.5. Kırmızı
örümceğe karşı
reaksiyon testlemesi
5.2.2.6. Clavibacter’e
karşı reaksiyon
testlemesi
5.2.3.1. Anter
Kültürü
5.2.3.2.
Embriyolardan
bitkiye dönüşüm, dış
koşullara aktarım ve
kromozom katlama

X X X

X X X

X X X

X X

X X X

X X X

X X X

X X

X X X

X X X

X X X

X X

X X X

X X X

X X X

X X

X X X

X X X

X X

X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

5.2.3. Dihaploid
bitkilerin
karakterizasyonu ve
tohum üretimi

X X X X X X X X X X X

5.2.4. Dihaploidlerin
testlenmesi

X X X X X
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YÖNETİM DÜZENİ

Proje Yürütücülerinin Projeye Katkıları
Adı Soyadı
Yapılacak Faaliyetlerdeki Sorumlulukları

Çalışma Takvimi

Dr. H. Filiz BOYACI

Tolerant
genotiplerin
seleksiyonu
ve
karakterizasyonu,
morfolojik gözlemler,
melezleme ve kendilemelerin yapılması, anter
kültürü ile saf hatların eldesi, biyotik stres
testleri

60 AY

Dr. Esra CEBECİ

Tolerant
genotiplerin
seleksiyonu
ve
karakterizasyonu,
morfolojik gözlemler,
melezleme ve kendilemelerin yapılması, anter
kültürü ile saf hatların eldesi, biyotik stres
testleri

60 AY

Zir. Yük. Müh.
GÜMRÜKÇÜ

Emine

Fusarium ve Verticillium’a karşı dayanıklılık
testleri (Klasik yöntemle testlemeler)

42 AY

Zir. Yük. Müh.
ÇALIŞKAN

Selda

Nematoda karşı dayanıklılık testleri (Klasik
yöntemle testlemeler)

24 AY

Aytül KİTAPCI

Fusarium için makrır yardımlı seleksiyon
(Moleküler yöntemle testlemeler)

24 AY

Musa KIRIŞIK

Kırmızıörümceğe karşı dayanıklılık testleri
(Klasik yöntemle testlemeler)

24 AY

Zir. Yük. Müh. Serap Melike
SÜLÜ

Clavibacter’e karşı dayanıklılık testleri (Klasik
yöntemle testlemeler)

24 AY

Prof. Dr. Ş.
ELLİALTIOĞLU

Islah programlarının
kültürü çalışmaları

60 AY

Şebnem

olşturulması,

anter

109

Proje Sonuçları Uygulama Planı (PSUP)
Proje
Adı:

TAGEM/BBAD/10/A09/P01/12 nolu “Patlıcan Islahı Programları için Nitelikli Genitörlerin (Yarıyol
Materyali) Geliştirilmesi ve Tohum Teknolojisi Projesi

PROJENİN AMACI:

Projenin amacı; patlıcanda türlerarası melezlemelerden elde edilen materyallerin kullanılmasıyla, yetiştiricilikte
önemli verim ve kalite kayıplarına sebep olan bazı biyotik stres faktörlerinden (Fusarium, Verticillium, nematod,
kırmızıörümcek ve bakteriyel solgunluk etmeni) bir veya birkaçına dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesinde
kullanılabilecek ıslah hatlarının elde edilmesidir. Bu hatların kullanılmasıyla patlıcanda verim ve kalitede
ekonomik olarak önemli kayıplara neden olan hastalık va zararlılara (Fusarium, Verticillium, nematod,
kırmızıörümcek ve bakteriyel solgunluk etmeni) dayanıklı yerli hibrit anaç çeşidi geliştirilmesine imkan sağlayacak
ıslah hatlarının sektöre sunulması ile bu alandaki ihtiyacın karşılanması ve tohumluk ithalatından kaynaklanan dışa
bağımlılığın en kısa sürede azaltılması hedeflenmektedir.

ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI

Sıra

Proje Çıktıları

Çıktıların
Uygulamaya
Mekanizmaları

Aktarılma

1

Patlıcanın yabani akrabalarından kültür formlarına
dayanıklılığı sağlayan yeni genlerin aktarılması ile
patlıcan için önemli hastalık ve zararlı etmeni olan
Fusarium,Verticillium, Nematod, Kırmızıörümcek,
Clavibacter’den bir veya birkaçına birden dayanıklı
farklı kademede ve dihaploid (anter kültürü ile elde
edilen) hatlar

Hatlar hem kültür çeşidi hem de anaç geliştirme
çalışmalarında ebeveyn olarak kullanılacak
Hatlar hat satışı ile doğrudan özel sektörün
kullanımına sunulacak
Bu materyaller kullanılarak özel
protokollü proje yapılabilecektir.

sektörle

DH (anter kültürü yolu ile elde edilen) hatlar
moleküler markör geliştirmede (Nematod,
Kırmızıörümcek, Clavibacter’e dayanıklılık için)
kullanılacaktır.

2

Araştırma sonuçları ile ilgili bilimsel makaleler

Projenin çıktıları güncel çalışmalar için önem arz
etmekte olup yurtiçi/yurtdışı, üniversite, AB
kaynaklı projeler için işbirliği imkanlarını
arttıracaktır.
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TALEP EDİLEN BÜTÇE
Yatırım Tutarı

27000
1.Yıl

31500
2.Yıl

35000
3.Yıl

38500
4.Yıl

43000
5.Yıl

06.1-MamulMalAlımları

2500

3700

5000

6500

8000

06.2-MenkulSermayeÜretimGiderleri

11500

15000

17000

20000

20000

06.5-GayrimenkulSermayeÜretimGiderleri

3000

4000

5000

6000

7000

06.6-MenkulMallarınBüyükOnarımGiderleri

4000

3300

5000

5000

8000

06.8Stok Alımları
06.7-GayrimenkulBüyükOnarımGiderleri

-

-

-

-

-

2000

2500

3000

4000

4000

06.9-DiğerSermayeGiderleri

50000

60000

70000

80000

90000

Toplam

350 000

GenelToplam
Bütçe Gerekçesi ve Yatırım Tutarının Dağılımı
I

II

III

IV

Giderlerin Ekonomik
Sınıflandırması

Önerilen
Bütçe

06

1

3

04

Laboratuar Gereçleri
Alımları

125000

06

1

3

05

Zirai Gereç Alımı

30000

06

1

3

90

Diğer
Avadanlık
Alımları (zirai gübre,
ilaç)

20000
5700

06

2

1

90

Diğer Giderler

06

2

7

01

Kimyevi Madde İle
Kauçuk ve Plastik
Ürün Alımları

20000

1. Yıl

2. Yıl

3. Yıl

4. Yıl

5. Yıl

20000

23000

25000

27000

30000

4000

5000

6000

7000

8000

3000

3500

4000

4500

5000

500

700

1000

1500

2000

2000

3000

4000

5000

6000

06

5

4

01

Yakacak Alımları

83500

11500

15000

17000

20000

20000

06

6

2

01

Diğer malzeme alımı

25000

3000

4000

5000

6000

7000

06

7

7

90

Diğerleri

25300

4000

3300

5000

5000

8000

06

9

2

01

Yurtiçi Geçici Görev
Yollukları

15500

2000

2500

3000

4000

4000

50000

60000

70000

80000

90000

Toplam
GENEL TOPLAM

350000

350000

111

KAYNAKÇA

Abdullaheva, Kh., Shifman, I.A., 1988. Resistance of Eggplant to Fusarium Wilt. Selektsiya i Semenovodstvo,
Moscov, No:1, 29-31.
Aldrich, C., & Cullis, C. A. (1993). CTAB DNA extraction from plant tissues. Plant Mol Biol Rep, 11(2), 128141.
Arıcı, E., Basım, E., 2001. Determination of Fungal Pathogens of Pepper and Eggplant in the Provience of
Isparta and Burdur. XIth Eucarpia Meeting on genetics and breeding of capsicum & eggplant, 320-322.
Baysal, Ö., Mercati, F., İkten, H., Yıldız, R. Ç., Carimi, F., Aysan, Y., & da Silva, J. A. T. (2011). Clavibacter
michiganensis subsp. michiganesis: Tracking strains using their genetic differentiations by ISSR markers in
Southern Turkey. Physiological and molecular plant pathology, 75(3), 113-119.
Bletsos, F.A., Roupakias, D.G., Tsaktsira, M.L., Scaltsojannes, A.B., Thanassoulopoulos, C.C., 1998.
Interspecific hybrids between three eggplant (Solanum melongena L.) cultivars and two wild species (Solanum
torvum Sw. and Solanum sisymbriifolium Lam.). Plant Breeding 117, 159–164.
Bletsos, F.A., Roupakias, D.G., Thanassoulopoulos, C.C., 2000. Gene transfer from wild Solanum species to
eggplant cultivars: prospects and limitations. Acta Horticulturae No. 522:71-78.
Boerma, H. R., & Hussey, R. S. (1992). Breeding plants for resistance to nematodes. Journal of Nematology,
24(2), 242.
Boiteux, L. S., & Charchar, J. M. (1996). Genetic resistance to root‐knot nematode (Meloidogyne javanica) in
eggplant (Solanum melongena). Plant breeding, 115(3), 198-200.
Boyacı, H. F., 2007. Patlıcanda Fusarium Solgunluğuna Dayanıklılık Kaynakları ve Dayanıklılığın Kalıtımı.
Tez (Doktora). Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Adana.
Boyacı, H. F., 2008. Bilinmeyen Yönleri İle Patlıcan. Meyve Sebze Dünyası. Yıl 1, Sayı:7, 56-57.
Cappelli, C., Stravato, V.M., Rotino, G.L., Buonaurio, R., 1995. Source of resistance among Solanum spp. To
an Italian isolate of Fusarium oxysporum f. sp. melongenae. IXth Eucarpia Meeting on genetics and breeding of
Capsicum & Eggplant. Budhapest (Hungary), 21-25 August, 221-224.
Collonnier, C., Fock I., Kashyap V., Rotino G.L., Daunay M.C., Lian Y., Mariska I.K., Rajam M.V., Servaes
A., Ducreux G., Sihachakr D., 2001. Applications of biotechnology in eggplant. Plant Cell, Tiss. Org. Cult.
65(2): 91-107.
Daunay, M.C., Lester, N.R., Gebhardt, C., Hennart, W., Jahn, M., 2001. Genetic resources of eggpant (Solanum
melongena L.) and allied species: A New Challenge for molecular genetics and eggplant breeders, pp.251-274
in Solanaceae V, edited by R.G. Van Den Berg, G. W. Barendse and C. Mariani. Nijmegen University, Press
Nijgemen, The Netherlands.
Denizer, B., Şan, A., Boyacı, H. F., Ataseven Işık E., 2005, Patlıcanda (Solanum melongenae L.) Kullanılan
Bazı Anaçların Verim ve Verim Bileşenlerine Etkisi. II. Tohumculuk Kongresi, 9-11 Kasım 2005, Adana.
Dervis, S., Yetisir, H., Yıldırım, H., Tok, F. M., Kurt, S., Karaca, F., 2009. Genetic and pathogenic
characterization of Verticillium dahliae isolates from eggplant in Turkey. Phytoparasitica, 37:467–476.
Dikii, S.P., Neklyudova, E.T., 1975. Studies on Eggplant Resistance to wilt. Byulleten’ Vsesoyuznogo Ordena
Lenina Instituta Rastenievodstva Imeni N.I. Vavilova, No:50, 65-69.
112

Dikii, S.P., Neklyudova, E.T., Krivchenkos, V.I., 1975. Study of a Collection of Eggplants for Resistance to
Wilt. Immunity of Crops: Imminute Sel’Skokhozyaistvennykhkul, No:50, 65-69.
Dixit, J.; Dudi, B. S.; Partap, P., S.; BhutANI, R. D., 1984. Gene Action for Yield Characters in Eggplant. Indian
Journal of Agricultural Sciences. Haryana Agricultural University Hissar, Haryana, India, Plant Breeding
Abstract, March 1985, No: 2075.
Doğanlar, S., Farry, A., Daunay, M.C., Lester, R.N., Tanksley, S.D., 2002a. A Comparative Genetic Linkage
Map of Eggplant (Solanum melongena L.) and Its İmplications for Genome Evolution in the Solanaceae.
Genetics 161: 1697-1711.
Doğanlar, S., Farry, A., Daunay, M.C., Lester, R.N., Tanksley, S.D., 2002b. Conservation of Gene Function in
the Solanaceae as Revealed by Comperative Mapping of Domestication Traits in Eggplant. Genetics 161: 17131726.
Dumas de Vaulx, R., Chambonnet, D., Pochard, E. 1981. In vitro anther culture in red pepper (Capsicum annuum
L.): improvement of the rate of plant production in different genotypes by treatments at 35°C. Agronomie, 1:
859–864.
Garibaldi, A., Minuto, A., Gullino, M. L., 2005. Verticillium wilt incited by Verticillium dahliae in Eggplant
Grafted on Solanum torvum in Italy. Plant Dis., 89:777.
Gordon, T.R., Okomato D. and Jacobson, D.J., 1989. Colonization of muskmelon and nonsusceptible crops by
Fusarium oxysporum f.sp. melonis and other species of Fusarium. Phytopathology, 79, 1095-1100.
Gümrükcü, E., Ünlü, A., Boyacı, H. F., Topçu, V., Karatekin, N. 2014.Verticillium Solgunluk Hastalığına
(Verticillium dahliae Kleb.) Karşı Patlıcan Hatlarının Reaksiyonlarının Belirlenmesi (Poster). Türkiye V. Bitki
Koruma Kongresi. 3-5 Şubat 2014 Akka Antedon Hotel, Beldibi –Antalya
Hartman, K.M. and J.N. Sasser, 1985. “Identification of Meliodogyne species on thebasis of different host test
and perinealpattern morphology, s. 69-77”. In: K.R. Barker, C.C. Carter, J.N. Sasser (eds.). An Advanced
Treatise on Meloidogyne, Methodology. North Carolina StateUniversity Graphics.
Joffe, A. Z., Palti, J., 1974. Fusarium isolated form field crops in Israel and their pathogenicity to Seedlings in
glasshouse tests. Zeitschrift-fur-Pflanzenkrankheiten-und-Pflanzenschutz. 1974, 81: 4, 196-205.
Kabaş, A., Ünlü, A., İlbi, H., Oğuz, A., & Zengin, S. (2010). BATEM domates hatlarının bakteriyel kanser ve
solgunluk (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis)’a dayanıklılık durumlarının belirlenmesi. VIII.
Sebze Tarımı Sempozyumu, 23-26.
Kabaş, A., Ari, E., Zengin, S., Ilbi, H., Aysan, Y., & Oğuz, A. (2016). Development of resistant tomato
population with bacterial canker resistance genes from interspecific hybrids by the support of embryo rescue.
Derim, 33(1), 27-46.
Kalloo, B., 1988. Vegetable Breeding. Volume: III, CRC Press. Inc. Boca Raton, Florida.
Kalloo, G., 1993. Genetic Improvement of Vegetable Crops (Edited by: G. Kalloo and B. O. Bergh). Printed in
Great Britain by B.P.C.Cwheatons Ltd, Exeter, ISBN o0 08 040826 5 Sh: 587-604.
Kamal, M., Saydam, C., 1970. Verticillium wilt of eggplant in Turkey. Plant Dis. Rep., 54 (3): 241-243.
Kashyap, V., Kumar, S.V., Collonnier, C., Fusari, F., Haicour, R., Rotino, G.L., Sihachakr, D., Rajam, R.M.,
2003. Review Biotechnology of Eggplant. Scientia Horticulturae, 1-25.

113

Karakullukçu, Ş., 1991. Değişik Patlıcan Genotiplerinde in vitro Androgenesis ve Haploid Bitki Oluşumunu
Uyarıcı Bazı Etmenler Üzerinde Araştırmalar, A.Ü. Fen Bilimleri Enst. Doktora Tezi, Ankara, 131s.
Kim, S. K., Kim, W. K., Park, W. E., Hong, S. S., 2000. Occurrence of eggplant wilt caused by Verticillium
dahliae. Plant Pathol. J., 16 (3): 156-161.
Klement, Z., Rudolph, K., & Sands, D.C. (1990). Methods in Phytobacteriology. Akademiai Kiado, Budapest.
Knapre, P. R.;Wanjarı, K. B.;Deokar, A. B., 1986. Inheritance of Some Colour Characters in The Interspecific
Cross Solanım melongena X Solanum indicum. Journal of Maharashtra Agricultural Universities, Akola, India,
Plant Breeding Abstract, April 1987, No: 3326.
Kocatürk, S., Karcıoğlu, A., 1979. Ege bölgsinde Verticillium spp. fungusunun konukçuları ve türlerinin tespiti
üzerinde çalışmalar. Bitki Koruma Bülteni, Cilt: 9 No:4
Kumar, P.A., Mandaokar, A:D:; Sharma, R;P., 1998. Genetic engineering for the improvement of Eggplant
(Solanum melongena L.). AgBiotech Newsand Information, 10:10, 329-332.
Mavridis, A. (1982). Untersuchungen zum Vorkomen bakterieller Krankheitserreger (C. michiganensis pv.
michiganense (E. F. (Smith) Jesen und Pseudomonas syringae pv. Tomato (Okabe) Young, Dye & Wilkey) an
Tomaten (Lycopersicon esculentum Mill.) in Griechenland. zur Erkennung der Resistenz und zum von P. tomato
gebildeten Chlorose-ausloesenden Toxin. Diss. Univ. Goettingen
Miller, A.S., Rowe, C.R., Riedel, M.R., 1996. Fusarium an Verticillium wilts of tomato, potato, pepper and
eggplant. The Ohio State University Extension Plant Pathology, HGY-3122-96. 2021 Cofey Road. Columbus,
OH 432101087.
Mochizuki, H., Sakata, Y., Yamakawa, K., Nishio, T., Komochi, S., Nariakawa, T., Monma, S., 1997. Eggplant
parental line 1’ and Eggplant Breeding Line Resistant to Fusarium wilt. Bulletin of the National Research
Institute of Vegetables, Ornamental Plants and Tea. Series A: Vegetables and Ornamental Plants. No: 12, 8590.
Monma, S., Sato, I., Matsunaga, H., 1996. Evaluation of Resistance to Bacterial, Fusarium and Verticillium in
Eggplant and Eggplant-Releated Species Collected in Ghana. Capsicum and Eggplant Newsletter, No:15, 7172.
Monma, S., Akazawa, S., Simosaka, K., Sakata, Y., Matsunaga, H., 1997. ‘Daitaro’ A Bacterial Wilt and
Fusarium Wilt Resistant Hybrid Eggplant For Rootsock. Bulletin of the National Research Institute of
Vegetables, Ornamental Plants and Tea. Series A: Vegetables and Ornamental Plants. No: 12, 73-83.
More, D. C.;Patil, S. B.;Nimbalkar, V. S.,1982. Inheritance of Some Characters in Brinjal Cross SM2 X Nimbkar
Green Round. Journal of Maharastra Agricultural Universities, Mahatma Plue Agric. Univ. Rahuri, India.Plant
Breeding Abstract, September 1983, No: 7658.
Mutlu N., Boyaci F. H., Göçmen M., Abak K., 2008. Development of SRAP, SRAPRGA, RAPD and SCAR
markers linked with a Fusarium wilt resistance gene in eggplant. Theor Appl Genet (2008) 117:1303–1312.
Okada, M., Yoshida, T., Nitta, M., Matsumoto, M., 2002. A New Rootstock Variety for Eggplant, ‘Daijirou’.
Bulletin of the Kochi Agricultural Research Center, 11:53-61. Nankoku, Kochi, Japan.
Ozer, N., Soran, H., 1991. Fusarium Genus and Fusarium Species Isolated From The Cultivated Plants in
Turkey. J. Turk. Phytopath., Vol: 20, No: 2-3, 69-80.

114

Patil, S. K.;More, D. C., 1983. Genetics of Pigmentation in Brinjal. Journal of Maharastra Agricultural
Universities Mahatma Phule Agric. University, Rahuri India. Plant Breeding Abstract Fabruary-March 1984.
No: 1912.
Patil, S. K.;More, D. C., 1984. Inheritance Studies of Some Characters in Brinjal. Journal of Maharastra
Agricultural Universities Mahatma Phule Agric. University, Rahuri India. Plant Breeding Abstract FabruaryMarch 1984. No: 1914.
Pegg, G.F., (Mace, E.M., Bell, A.A., Beckman, C.H., eds.).1981. Biochemistry and Physiology of Pathogenesis.
Fungal Wilt Disease of Plants.Academic press, inc. London, ISBN: 0-12-464450-3.
Pitrat, M, Risser G, Epinat C, Ferrière C, Ricard M, Olivier C, RuYnato A, Lecoq H, Blancard D, Bertrand F,
Nicot A, Glandard A, Molot PM, Mas P (1991) Techniques d’inoculation artiWcielle du melon avec diVérents
agents pathogènes pour la sélection de variétes résistantes. Informal technical Bulletin edited by INRA, Station
d’Amélioration des Plantes maraîchères and Station de Pathologie végétale, Montfavet, France, p 8.
Reddy, G. V. P. (2001). Comparative effectiveness of an integrated pest management system and other control
tactics for managing the spider mite Tetranychus ludeni (Acari: Tetranychidae) on eggplant. Experimental &
applied acarology, 25(12), 985-992.
Rizza, F., Mennela, G., Collonier, C., Shachar, D., Kashyap, V., Rajam, M.V., Prestera, M., Rotino, L.G., 2002.
Androgenic Dihaploids From Somatic Hybrids Between Solanum melongena and Solanum aethiopicum group
gilo as a Source of Resistance to Fusarium oxysporum f sp. melongenae Springer-Verlag.
Rotino, G.L., Mennella, G., Fusari, F., Vitelli, G., Tacconi, M.G., D’Alessandro, A., Acciarri, N., 2001. Towards
Introgression of Resistance to Fusarium oxysporum f. sp. melongenae form Solanum integrifolium into
Eggplant. XIth EUCARPIA Meeting on Genetics and Breeding of Capsicum and Eggplant, Antalya, Turkey,
303-307.
Rotino, G. L., Sunseri, F., Acciari, N., Arpaia, S., Mennella, G., Spena, A., Zottini, M., 2002. Transgenic
parthenocarpic and insect resistant eggplant. In: Transgenic Plants and Crops, Ed. Khachatourians, G.,
McHughen, A., Scorza, R., Nip, W., Hui, Y. H., Marcel Dekker Inc., ISBN:0-8247-0545-9, 587-601.
Sakai, K., 1984. New Summer Crop Cultivars (II)- New Cultivars Registered by the Ministry of Agriculture,
Forestryand Fisheries in Eggplant, 1983. Japanese Journal of Breeding, 34:1, 122-123.
Sakata, Y., Monma S., Narikawa, T., Komochi, S., 1996. Evaluation of resistance to bacterial wilt and
Verticillium wilt in eggplants (Solanum melongena L.) collected in Malaysia. J. Japan.Soc. Hort. Sci., 65(1):8188.
Schaff, D. A., Jelenkovic, G., Boyer, C. D., & Pollack, B. L. (1982). Hybridization and fertility of hybrid
derivatives of Solanum melongena L. and Solanum macrocarpon L. Theoretical and Applied Genetics, 62(2),
149-153.
Sekara A., Cebula S., Kunicki E., 2007. Cultivated eggplants – origin, breeding objectives and genetic resources,
a review. Folia Horticulturae Ann. 19/1, 97-114.
Singh, S. N., & Singh, H. N. (1985). Studies on overage degree of dominance and heritability estimates in
eggplant. Hor. Jour. of Hort. Sci, 14(3-4), 240-242.
Steekelenburg, N. V., 1976. Fusarium Wilt of Eggplant in the Netherlands. Netherlands Journal of Plant
Pathology, 82: 5, 191-192.
Stravato, M.V., Cappelli, C., Polverari, A., 1993. Fusarium oxysporum f. sp. melongenae Agent of Wilting of
Aubergine. Informatore Fitopatologico, 43:10, 51-54.
115

Soans, A. B., Pimentel, D., & Soans, J. S. (1973). Resistance in the eggplant to two-spotted spider mites. Journal
of the New York Entomological Society, 34-39.
Sukhanberdina, E. Kh., Bolgov, A.N., Frolova, A.G. 1986. Resistance of Eggplant Varieties to Wilt. NauchnoTekhnicheskii Byulleten ‘Vsesoyuznogo Ordena Lenina i Ordena Druzhby Narodov, Nauchno Issledovatel
Skogo Instituta Rastenievodstva İmeni N, I, Vavilova, No: 166, 72-75.
Sunseri, F., Sciancalepore, A., Martelli, G., Acciarri, N., Rotino, G.L., Valentino, D., Tamietti, G., 2003.
Development of RAPD-AFLP map of eggplant and improvement of tolerance to Verticillium wit. Acta
Horticulturae, No. 625:107-115.
Swarup, V., 1995. Genetics Resources and Breeding of Aubergine (Solanum melongena L.), Acta Horticulturae,
412, November 1995, Solanacea for Fresh Market, 71-79.
Tokgönül, S. (1998). Ticari Domates Tohumlarında Bakteriyel Solgunluk Etmeni (Clavibacter michiganensis
ssp. michiganensis)’nin Saptanması ve Etmene Karşı Mücadele Olanakları Üzerinde Araştırmalar. ÇÜ Fen
Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı Doktora Tezi. Adana, VII.
Uslu-Kıran, S., Ellialtıoğlu, Ş., Dolar, F.S., Üstün, A.S., Mehmetoğlu, Ü., Bayraktar, H. 2007. Patlıcanda
Verticillium solgunluğuna dayanıklılık ile kallus kültüründe solavetivon birikimi arasındaki ilişkinin
incelenmesi. YYÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12(1): 45-53.
Yıldız, R. Ç., & Aysan, Y. 2008. Domates Bakteriyel Solgunluk Hastalığı Etmeni [Clavibacter michiganensis
subsp. michiganensis (Smith) Davis et. al.]’NİN İzolasyonu, Geleneksel, Serolojik Ve Moleküler Yöntemlerle
Tanılanması. ÇÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2008 Cilt:19-1.
Yücel, S., 1989. Domates Fusarium Solgunluğuna (Fusarium oxysporum Schlecht f. sp Iycopersici (Sacc.) Synd.
and Hans) Adana Zirai mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Araştırma Yayınları Serisi Yayın No: 64,
Ankara.
Yücel, S, Elekçioğlu, İ.H., Uludağ, A., Can, C., Gözel, U., Söğüt, M., Özarslandan, A., Aksoy, E., 2001. The
Second Year Result of Methyl Bromide Alternatives in the Eastern Mediterranean. Annual International
Research Conferance on Methyl Bromide Alternatives and Emissions Reductions. 6-8 November, The Rosen
Centre Hotel 9840, International Drive Orlando, Florida, 32819.
Yücel, S, Elekçioğlu, İ.H., Uludağ, A., Can, C., Söğüt, M., Özarslandan, A., Aksoy, E., 2002. The Fisrt Year
Result of Methyl Bromide Alternatives in Strawberry, Pepper and Eggplant in the Eastern Mediterranean Part
of Turkey. Annual International Research Conferance on Methyl Bromide Alternatives and Emissions
Reductions. 5-9 November, The Double Tree Hotel Mission Valley 7450 Hazard Center Drive San Diego,
California 92108.
Zink, F.W. and W.D. Gubber, 1986. Inheritance of resistance to races 0 and 2 of Fusarium oxysporum f.sp.
melonis gyneocious muskmelon. Plant Disease, 70, 676-678.
Adı Soyadı
Proje Lideri

Dr. H. Filiz BOYACI

Teklif Eden Kuruluş Müdürü

Dr. Abdullah ÜNLÜ

İşbirliği Yapılan Kuruluş Yetkilisi

Prof. Dr. Ergin DURSUN

Tarih

İmza

116

TEKLİF ONA

PROJE ADI
PROJE TÜRÜ

Domates Islahı Programları için Nitelikli Hat ve Çeşit Geliştirilmesi-II

Bölgesel

BAĞLI OLDUĞU PROJE ADI
ARAŞTIRMA
FIRSAT Sebzeler ve Süs Bitkileri
ALANI
ARAŞTIRMA PROGRAMI Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği
PROGRAM ÖNCELİĞİ

Orta

PROJE TEKLİF EDEN KURULUŞUN
ADI

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM)

ADRESİ

Demircikara Mh. Paşakavakları Cd. No:11 Muratpaşa ANTALYA

PROJE KOORDİNATÖRÜ / PROJE LİDERİ
ADI SOYADI

İbrahim ÇELİK

KURUMU

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

TELEFONU

0 242 32167 97

E-POSTA

İbrahim.celik@tarimorman.gov.tr

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ
ADI SOYADI

KURUMU

E-POSTA

Serkan AYDIN
Halim Can KAYIKCI
Dr. Abdullah ÜNLÜ
Emine GÜMRÜKÇÜ

BATEM
BATEM
BATEM
BATEM

serkan.aydin@tarimorman.gov.tr

Nejla ÇELİK

BATEM

nejla.celik@tarimorman.gov.tr

Bengi TOPKAYA

BATEM

bengi.topkayakutuk@tarimorman.gov.tr

PROJE TOPLAM BÜTÇESİ PROJE
BAŞLAMA
(TL)
(GÜN/AY/YIL)

abdullah.unlu@ tarimorman.gov.tr
emine.gumrukcu@ tarimorman.gov.tr

TARİHİ PROJE BİTİŞ TARİHİ (GÜN/AY/YIL)

375 000
01.01.2020

31.12.2024

İŞ BİRLİĞİ ŞEKLİ

PROJEDEKİKATKISI

İŞ BİRLİĞİ
İŞ
BİRLİĞİ
YAPILAN
KİŞİLER* / KURULUŞLAR

*Çalıştığı kuruluşun adı da belirtilecektir.

117

PROJE ÖZETİ
Proje Başlığı: Domates Islahı Programları için Nitelikli Genitörlerin (yarıyol materyali) Geliştirilmesi ve Tohum
Teknolojisi Projesi
İklim değişikliklerine karşı dayanıklı olması yanında kolay yetiştiriciliğiyle de birçok üretici tarafından tercih
edilen domates, toplam ekiliş alanı, üretimi ve ticareti açısından da Türkiye’de yaş sebze grubunun en önemli
ürünlerinden birisini oluşturmaktadır. Üretim miktarı açısından incelendiğinde Türkiye Dünyada üçüncü sırada
yer almakta ve Dünya’da üretilen 129 milyon ton domatesin yaklaşık % 9’u Türkiye’de üretilmektedir. Örtüaltı
alanlarımızın % 50’sinden fazlasında domates yetiştirilmekte ve serada yetiştirilen domates çeşitlerinin % 100’ünü
de F1 hibritler oluşturmaktadır. Bu hibritlerin büyük bir kısmı da yabancı orjinli çeşitlerdir. Bu proje kapsamında
yürütülecek olan domates ıslah çalışmaları ile örtüaltı yetiştiriciliğine uygun, yüksek verimli, biyotik stres
koşullarına dayanıklı yerli çeşitlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Enstitüde önceki çalışmalardan elde edilmiş
farklı kademedeki hatlar materyal olarak kullanılacak ve Heterozis Islah yöntemiyle çeşitler geliştirmeye
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Domates, Islah, hibrid, dayanıklı, tolerans
Anahtar Kelimeler: Solanum lycopersicum, ıslah, hibrit, dayanıklı/tolerant hat,
ABSTRACT

Title: The Development of Lines and F1 Hybrid Tomato Varieties for Protected Cultivation Under
Improvement of F1 Hybrid Vegetable Varieties and Qualified Lines Project in Turkey Project
Tomato preferred by many growers due to its climate adaptability and easy growing is one of the most important
fresh vegetables of Turkey in terms of total plantation and commercial importance. Turkey is taking place third
with 9% production quantity of 129 million tons of tomatoes produced in the world.
Tomato is grown in more than 50% of our greenhouse and F1 hybrids are 100% of tomato varieties grown. A
big part of these hybrids are varieties of foreign origin. This project will be carried out to develop domestic F1
varieties suitable for greenhouse cultivation, high yielding, resistant to biotic and abiotic stress conditions.
Inbreed lines obtained from previous studies in the institute will be used as material and will be developed new
varieties by heterosis breeding methods.
Keywords: Solanum lycopersicum, breeding, hybrid, resitant/tolerance line

Projenin Amacı ve Gerekçesi:
Domates (Solanum lycopersicum L.), patlıcangiller (Solanaceae) familyasından anavatanı Güney ve Orta
Amerika olan tek yıllık bir bitki olup, Amerika’dan Avrupa’ya, buradan da tüm dünyaya yayıldığı bilinmektedir.
Domatesin 100 g’ında 0.55 mg vitamin B6, 1700 IU vitamin A, 0.10 mg vitamin B1 ve 21 mg vitamin C
bulunmaktadır (Sevgican, 1999). C vitamini antioksidan özellikleri bilinen vitamindir ve domates bu vitaminin
önemli kaynaklarından biridir. Bunların yanında domates yüksek oranda antioksidan potansiyele sahip likopen
(2722 μg) içermektedir. Özellikle son dönemlerde tüketicilerde sağlıklı ve dengeli beslenme bilincinin oluşması
temel ürün olarak domatesi karşımıza çıkarmaktadır. Dünya’da ve ülkemizde en çok üretilen domates, taze
tüketiminin yanı sıra endüstriyel kullanım (konserve, salça, ketçap, turşu vb) açısından da önemli bir yer teşkil
etmektedir.
İklim değişikliklerine karşı dayanıklı olması yanında kolay yetiştiriciliğiyle de birçok üretici tarafından tercih
edilen domates, toplam ekiliş alanı, üretimi ve ticareti açısından da Türkiye’de yaş sebze grubunun en önemli
ürünlerinden birisini oluşturmaktadır.
Dünyada domates üretimi 2017 yılı itibari ile 177 milyon tondur. Türkiye dünya domates üretiminde 4. sırada
ve %7,2’lik (12 750 bin ton) paya sahiptir. Türkiye’de 2017 verilerine göre 30 milyon tondan daha fazla sebze
üretilmiştir (Anonim 2018b). Toplam sebze üretiminin yaklaşık olarak %40-45’ini domates oluşturmaktadır.
Türkiye domates üretiminin yıllara göre az çok farklılıklar olmakla birlikte %68-72’i açıkta, % 28-32’i ise
örtüaltında yapılmaktadır. Ülkemizdeki toplam 848 803 ha sebze alanının %22’i domates üretimi için
kullanılmaktadır. Marmara ve Ege Bölgeleri sanayiye yönelik üretim yaparken, Akdeniz Bölgesinde taze
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tüketime yönelik örtüaltı yetiştiriciliği yoğunlaşmıştır. Örtüaltı domates yetiştiriciliğinde 3 829 831 ton ile
domates ilk sırada yer alırken bunu sırasıyla hıyar, karpuz, biber ve patlıcan takip etmektedir (Anonim 2018b).
Türkiye’de örtüaltında toplam sebze ve domates üretimi Çizelge 1’de verilmiştir. Tablo incelendiğinde de
anlaşılacağı gibi 2001 yılında örtüaltında 3,6 milyon ton olan toplam sebze üretimi 2017 yılında 7,3 milyon tona
yükselmiştir. Aynı yıllarda domates üretimi ise 1,4 milyon tondan 3,8 milyona yükselmiştir. Son 15 yılda
örtüaltında toplam sebze üretimi %100, domates üretimi ise %170 oranında bir artış göstermiştir.
Çizelge 1. Ülkemizde Örtüaltında Toplam Sebze ve Domates Üretimi (Ton/Yıl).
Yıl
Toplam
Domates

Oran (%)

2001

3.663.338

1.417.667

38.7

2005

4.271.525

2.023.888

47.4

2010

5.478.566

2.852.863

52.1

2015

6.346.770

3.394.447

53.5

2016

6.743.085

3.614.472

53.6

2017

7.383.880

3.829.831

51.9

Örtüaltı alanlarımızın %50’sinden fazlasında domates yetiştirilmekte ve serada yetiştirilen domates çeşitlerinin
% 100’ünü de F1 hibritler oluşturmaktadır. Hibrit çeşit geliştirme çalışmaları ilk olarak 1970’li yıllarda Batı
Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde başlamış ve bugüne kadar 30’a yakın çeşit geliştirilmiş, bunlardan
bazıları ebeveyn satışı ile özel sektöre aktarılmıştır (Tüzel ve ark., 2010) 2018 yılı itibariyle Türkiye’de kamu
ve özel sektör tarafından 800’den fazla standart ve hibrit domates çeşidi tescil ettirilmiştir (Anonim 2018b).
Bu proje ile yüksek verimli, erkenci, üniform, yüksek kaliteli, hastalıklara dayanıklı yerli hibrit çeşitlerin
geliştirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve kullanımının arttırılması amaçlanmaktadır.

LİTERATÜR ÖZETİ:
Domates (Solanum lycopersicum) çok sayıda yabani ve kültüre alınmış uzak akrabaları olan Solanaceae
familyasına ait bir sebze türüdür. Yabani formlar Güney Amerika'daki Galapagos Adalarında olduğu kadar
Peru’da And dağlarında (Rick 1973, Taylor 1986) ve Ekvador’dan ve Bolivya’ya uzanan dar bir şeritte
bulunmaktadır.
Domatesin ilk kez kültüre alındığı ve tarımının Meksika veya Peru’da yaşayan yerli kabileleri tarafından Güney
Amerika’da yapıldığı bilinmektedir. Aztek dilinden kökenini alan ‘xitomate’ veya ‘zitotomate’ kelimelerinden
geliştirilen ismi ile birlikte 16. yüzyılda Avrupa’ya, 18. yüzyılda buradan Kuzey Amerika’ya getirildiği, daha
sonra da tüm dünya üzerine yayıldığı kabul edilmektedir (Gould, 1983; Anonymous, 2014a) (Şekil 1).
Şekil 1. 16 yy. başlarında domatesin muhtemel yayılım rotası(Prohens ve Nohens, 2008)
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Domates Solanacae familyasından olup, 2n=24 kromozoma sahiptir (Banks, 1984). Domates ve tüm yabani
akrabaları, diploid kromozom yapısına sahiptirler ve bundan dolayı yabanilerin kültür domatesi ile
melezlenebilme olanakları, bazı durumlarda zor olsa da, vardır. Kültür domatesleriyle yabani akrabalarının aynı
sayıda kromozoma sahip olmaları, ıslah çalışmalarında yabani türlerden yararlanabilme potansiyelini ortaya
koymaktadır (Stevens ve Rick 1986, Laterrot 1989, Peralta ve Spooner 2005).
Kültür domatesinin bu yabani akrabaları, rakım ve enlem derecesinden de etkilenerek, geniş bir çeşitlilik
göstermekte ve türlerin gelişimi için neredeyse hiç tükenmeyecek nitelikte değerli bir gen havuzu sunmaktadır
(Peralta ve Spooner 2005).
Domatesin 16. yy’ın sonlarında Afrika’da, özellikle Mısır ve Tunus’ta bulunduğu bilinmektedir. Türk Tüccarların
büyük rolüyle Akdeniz havzası ve yakın doğuya yayılım göstermiştir. Portekizli baharat tüccarları kanalıyla da
Mozambik ve Angola’ya ulaşmıştır (Villareal, 1980; Esquinas-Alcázar and Nuez, 1995).
Domates germplazmasının sistematik çalışması ve karakterizasyonu, ürünün mevcut ve gelecekteki agronomik
ve genetik gelişimi için büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, bir iyileştirme programı yapılacaksa, mevcut
domateslerin genetik geçmişini ve damızlık değerini anlamak için de bir değerlendirme yapmak şarttır.
Domates üzerinde bilimsel çalışmalar kültüre alınmasıyla birlikte başlamıştır. İlk başlarda en iyi karakterde
olanların seçilmesi ve yetiştiricilikte kullanılmasıyla başlayan çalışmalar, zamanla bilim ve teknolojideki
yeniliklerle beraber giderek daha özel konular üzerinde yoğunlaşmıştır. Domatesteki çalışmalar genellikle verim
ve kalitenin iyileştirilmesi, biyotik ve abiyotik faktörlere karşı toleranslılık ile dayanıklılığın arttırılması, insan
sağlığını tehdit etmeyen çevre dostu yöntemlerin geliştirilmesi gibi konular üzerinde yoğunlaşmıştır. Erken
dönemde klasik ıslah yöntemleriyle başlayan çalışmalara daha sonraları biyoteknoloji de dahil olmuş ve çok
sayıda üstün özellikli F1 hibrit çeşitler geliştirilmiştir (Minneo, 1990; Bhatia ve ark., 2004)
Domatesin kültüre alınması aşamasındaki en önemli gelişme, yabani domatesler meyve açısından küçük iken,
günümüzde kültüre alınmış domateslerin büyük olmasıdır. Bu evrimin nasıl olduğu bilinmemekle birlikte,
mutasyonla bu büyük meyvelerin elde edildiği düşünülmektedir. Yabani domates ile kültür formundaki
domateslerin melezlenmesinden 6 QTL gözlenmiştir (Tanksley, 2004). Bu OTL’lerden birisi olan fruit weight
2·2 (fw2·2) meyve ağırlığını % 30’a kadar değiştirmektedir. fruit weight 2·2 (fw2·2) lokusundaki mutasyon
domatesin evrimindeki ilk önemli adımdır (Alpert ve ark., 1995, Frary ve ark., 2000). Meyve büyüklüklerindeki
artış meyve şeklinde olağanüstü bir varyasyon sağlamıştır. Yabani domatesler genellikle yuvarlak iken, bugün
kültüre alınmış domatesler yuvarlaktan, basık, oval, armut şeklinde, uzun tipe kadar geniş bir varyasyon
göstermektedir (Tanksley, 2004).
Örtü altı yetiştiriciliğinde özellikle fungal ve virüs hastalıklarına dayanıklılık genleri taşıyan birçok çeşit-tip
bulunmaktadır. Tohum ıslah firmaları tarafından en çok kullanılan genler ise şöyledir. Virüse dayanıklılık genleri:
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Tm-22, Sw-5 y Ty-1. Fungus dayanıklılık genleri: Genes of resistance to fungi: Ve,I, I-2, Fol 1,2, Frl, Asc, Cfseries, Sm, Ph-2 and Lt. Bakteriler için ise Pto geni en çok kullanılandır. Son olarak domatese giren ilk genlerden
biri Meloidogyne incognita’ya direnç kazandıran Mi geniydi. Hali hazırda diğer nematod türlerine direnç veren
diğer genler de kullanılmaktadır (Prohens ve Nohens, 2008).
Ülkemizde farklı tür ve tiplerde üretimi yapılan sebze çeşit sayısı her geçen gün artmaktadır. 2004 Yılında
yayınlanan sebze çeşit sayısı toplam 1408 adet iken, 2009 yılında bu sayı 2117’ye, 2010 yılında 2189’a ulaşmıştır.
Çeşit kaydı yaptıran kuruluşlara göre 2010 yılsonu itibariyle 38 bitki türüne ait toplam 3221 sebze çeşidi Standart
tohumluk kaydına alınmıştır. Ancak, yayınlananların sayısı 2189’dur. Üniversiteler tarafından kayıt ettirilen çeşit
sayısı 2’dir (Özalp ve ark., 2014). Türlere göre sırasıyla domateste 554, hıyarda 275, biberde 372, karpuzda 125,
kavunda 131, kabakta 68 ve patlıcan 58 çeşit kaydedilmiştir (Anonim, 2018a).
Yetiştiricilik için bu kadar değerli ve elverişli bir ekolojiye sahip olan ülkemizde daha fazla sebze üretmek
dünyanın her yerinde olduğu gibi birim alandan fazla ürün almak ile mümkündür. Bu da yetiştirme tekniklerinin
iyi uygulanması yanında genetik olarak üstün niteliklere sahip bitkilerle elde edilebilir. Üstün özellikleri mevcut
bitkilerin stabil ve sürekli olarak sağlanması hibrit çeşit eldesi ile sağlanır. Hibritlerde üstün özelliklerin
toplanabilmesinin nedeni heterosis (melez azmanlığı) dır. Sebze ıslahında heterosis kullanmak arzu edilen
karakterlerin birleştirilmesi açısından büyük öneme sahiptir. Verimin artırılması yanında çeşitli dayanıklılık ve
meyve kalitesi benzeri olumlu karekterler de birleştirilebilir. Heterosis melezin ebeveynlerinde farklı allel
genlerin bulunması ve bu alleller arasında belli düzeyde dominans bulunması halinde ortaya çıkmaktadır (Şehirali
ve Özgen, 1988).
Ebeveynler arasında meyve rengi, meyve şekli, gövde ve yaprak sapı rengi, vegetatif aksamlarda tüylülük gibi
morfolojik farklılıklar arttıkça heterosis gücü de artmaktadır. Bununla birlikte en yüksek verim, en yüksek verim
veren ebeveynlerin melezlenmesi ile elde edilmektedir (Kalloo, 1988).
Weerasingh ve ark. (2004) tarafından domateste ebeveyn olacak en iyi hatları seçmede, hatların genel ve özel
kombinasyon yeteneklerinin belirlenmesinin önemli olduğuna değinilmiştir.
Saleem ve ark. (2009) tarafından hibrit domates çeşit geliştirmede ebeveyn olabilecek en iyi hatları belirlemede,
hatlar arasında genetik analiz yapılmıştır. Çalışmada 10 hat ana ve 3 hat baba olarak kullanılmış ve toplam 30
hibrit kombinasyon elde edilmiştir. Hibrit ve ebeveynler 3 tekerrürlü tesadüf blokları deneme desenine göre
dikilmiştir. Hatların genel ve özel kombinasyonlarının belirlenmesinde; dikimden olgunlaşmaya kadar geçen gün
sayısı, meyve ağırlığı, meyve boyu ve çapı, bitki başına meyve sayısı ve bitki başına meyve ağırlığı dikkate
alınmıştır.
Chishti ve ark. (2008) 12 adet domates hattının verim ve verim bileşenleri açısından genel ve özel kombinasyon
yeteneklerini belirlemişlerdir. Bu hatlar arasında yarı diallel melezleme yapılmıştır. Denemede, ilk çiçeklenmeye
kadar geçen gün sayısı, salkımdaki çiçek sayısı, salkımdaki meyve sayısı, bitki başına pazarlanabilir meyve
verimi, meyve boyu, meyve eni, meyve ağırlığı, bitki başına sayısı, meyve eti sertliği, meyve eti kalınlığı, toplam
çözünebilir kuru madde miktarı ve meyve suyu pH açısından değerlendirilmiştir. Varyans analizi sonucu bütün
özellikler bakımından genotipler arasında önemli derecede farklılık bulunmuştur.
Alwis ve ark. (2005) 9 adet domates hattında yarı diallel melezleme yapmışlar ve 36 hibrit kombinasyon elde
etmişlerdir. Bu hibritlerde verim, toplam suda çözünebilir kuru madde miktarı, asitlik, meyve şekli ve meyve
rengi açısından heterosis ve heterobeltiyosis incelenmiştir. T068 hibritinde verimde % 48 ve T025 hibritinde
asitlikte % 76 heterobeltiyosis tespit edilmiştir.
Hannan ve ark (2007) domateste, çeşitlerin 60. gündeki bitki boyu, çiçek sayısı, meyve sayısı, meyve ağırlığı ve
tohum sayısı açısından düşük ebeveyne, ebeveyn ortalamalarına ve üstün ebeveyne göre heterosislerini
hesaplamışlardır. Bütün özelliklerde heterosisin pozitif ve negatif değerleri bulunmuştur. Meyve ağırlığında
hibritleri içerisinden % 75.53, 72.9 ve 20.74 pozitif heterosis tespit edilmiştir.
Zamir (2008), göre heterosis dominant, üstün dominant ve epistasi ile açıklanmaktadır. Domateste 35 özellik için
homozigot ve heterozigot bitkilerde 841 QTL incelenmiştir. Generatif özelliklerde üstün dominans gözlenmiştir.
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Causse ve ark. (2007) tarafından kalite özelliklerine seleksiyonun zor olduğu bildirilmiştir. Bunu birçok kalite
özelliğinin eş zamanlı olarak geliştirilmesi gerektiğini, kaliteyi kontrol eden pek çok gen olduğu ve çevreden çok
etkilendiği ve özellikle iç kalite analizlerinin uygulanmasının zorluğu olduğu açıklanmıştır. Verim, meyve ağırlığı
ve kuru madde miktarının yetiştirme şartlarına ve genotipe bağlı olarak değiştiğini ve verimin meyve ağırlığı ile
meyve sayısından meydana geldiği bildirilmiştir. Meyveleri 20 g’dan küçük ise cherry (kiraz) ve 200 g’dan fazla
ise beef (iri) domates olarak sınıflandırılmıştır. Meyve şeklinin, yassı meyveden uzun meyve şekline kadar geniş
bir varyasyon gösterdiği bildirilmiştir. Meyve ağırlığının pek çok gen tarafından kontrol edildiği ve genellikle
küçük meyvenin kısmi dominant olduğu belirtilmiştir.
Domates Solanacae familyasından olup, 2n=24 kromozoma sahiptir (Rick, 1990). Günümüzde kültüre alınmış
bütün domates varyeteleri kendine döllenmekte olup, hermafrodit çiçek yapısındadır (Simpson, 1986). Müller
(1940)’e göre (renklerine göre) sınıflandırma: -Eulycopersicon : renkli meyveli türler
-Eriolycopersicon: yeşil meyveli türler (Tablo 1).
Tablo 1. Domates türlerinin sınıflandırılması
Türler

Isim

Kromozom
Sayısı

Eulycopersicon

S. esculantum esculentum

Domates

24

(Kırmızı Meyveliler)

S. esculentum cerasiforme

Cherry (Kiraz) Tomato

24

S. pimpinellifolium

Currant(Kuş
Tomato

24

Eriopersicon

S. peruvianum

Yabani Türler

24

(Yeşil Meyveliler)

S. hirsutum

Yabani Türler

24

S. cheesmanii

Yabani Türler

24

S. chilense

Yabani Türler

24

S. chmielewskii

Yabani Türler

24

S. glveulosum

Yabani Türler

24

Üzümü)

Domatesin kültüre alınması aşamasındaki en önemli gelişme, yabani domatesler meyve açısından küçük iken,
günümüzde kültüre alınmış domateslerin büyük olmasıdır. Bu evrimin nasıl olduğu bilinmemekle birlikte,
mutasyonla bu büyük meyvelerin elde edildiği düşünülmektedir. Yabani domates ile kültür formundaki
domateslerin melezlenmesinden 6 QTL gözlenmiştir (Tanksley, 2004). Bu OTL’lerden birisi olan fruit weight
2·2 (fw2·2) meyve ağırlığını % 30’a kadar değiştirmektedir. fruit weight 2·2 (fw2·2) lokusundaki mutasyon
domatesin evrimindeki ilk önemli adımdır (Alpert ve ark., 1995, Frary ve ark., 2000). Meyve büyüklüklerindeki
artış meyve şeklinde olağanüstü bir varyasyon sağlamıştır. Yabani domatesler genellikle yuvarlak iken, bugün
kültüre alınmış domatesler yuvarlaktan, basık, oval, armut şeklinde, uzun tipe kadar geniş bir varyasyon
göstermektedir (Tanksley, 2004).
Taze domates üretimi meyve büyüklük ve şekil açısından, küçük kiraz domatesten iri (beef) domatese kadar geniş
bir varyasyon göstermekte iken, iri domatesler tat açısından üretici ve tüketiciler tarafından büyük ilgi görmüştür.
Islahçı yasası ile de (UPOV Breeders Rights, 1961) ıslahçının kendi materyallerini yeni melezler yapması
suretiyle sürekli olarak yeni çeşitler geliştirilmiştir. Domates ıslahında amaçlar genelde 4 safhada toplanabilir:
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1970’li yıllarda verim, 1980’li yıllarda raf ömrü, 1990’lı yıllarda tat ve günümüzde besin içeriği açısından kalitatif
ve kantitatif özelliklerin üstün olması ana hedeflerdir.
Rodriguez ve Pratta’nın (2005) yaptığı bir araştırmada, meyve ağırlığı açısından ebeveynlerden birisi 65,7 gram,
diğer ebeveyn 3,99 gram iken F1 hibritin meyve ağırlığını 6,76 gram olarak belirlenmiştir. Renk oranı ise
ebveyn1’de 0,10, ebveyn2’de 0,50 ve F1’de 0,30 olarak ölçülmüştür. Raf ömrü açısından da ebveyn1’de 48 gün,
ebveyn2’de 32 gün ve F1’de 107 gün olarak ölçmüşler ve raf ömrü açısından bir heterosis elde etmişlerdir.
TYLCV üzerine yapılan ilk çalışmalarda kültür domatesinde (Lycopersicum esculentum) hiçbir dayanıklılığa
rastlanmamıştır. Dayanıklılık, L. pimpinellifolium türünün birkaç aksesyonunda tespit edilmiştir. Pilowsky ve
Cohen (1974) tarafından yapılan çalışmada “LA 121” aksesyonunda ve Hindistan’da Banerjee ve Kalloo (1987)
tarafından yapılan çalışmada ise “A1921” nolu aksesyonunda dayanıklılığın kısmi dominant bir gen tarafından
kontrol edildiği rapor edilmiştir. Fakat, Hassan ve ark. (1984) tarafından yapılan araştırmada “LA 121” ve “LA
373” ile yapılan çalışmada kantitatif resesif gen tarafından kontrol edildiği bildirilmiştir. Chague ve ark. (1997)
TG153 ve CT83 RFLP markırları ile 6. kromozomda dayanıklılığı %27,7 sağlayan bir geni tespit etmişlerdir.
Hassan ve Abdel-Ati (1999) yaptıkları çalışmada dayanıklılığı kontrol eden genlerin bazı hatlarda tek dominant
gen, bazılarında ise kısmi dominant gen tarafından idare edildiğini rapor etmişlerdir.
Daha önce L. pimpenellifolium LA 121 aksesyonundan elde edilen hatların bitki gücünde, kalite özelliklerinde
ve veriminde azalma olduğunu bildirmişler ve 1977 yılında L. peruvianum PI 126935 aksesyonu ile yeni bir ıslah
programı başlatılmıştır (Pilowsky ve Cohen, 1990). Bu ıslah programından, dayanıklılığı beş resesif gen
tarafından kontrol edilen TY-20 tolerant çeşidi geliştirilmiştir. İsrail’de (Volkani Center) yapılan ıslah
çalışmasında L. peruvianumdan elde edilen TY 172 hattında yüksek derecede dayanıklılık tespit edilmiş,
dayanıklı hatlar ile yapılan çeşitlerde verimin düştüğü rapor edilmiştir (Friedmann ve ark., 1998; Lapidot ve ark.,
2001)
Zamir ve ark. (1994) TG97 ve TG297 RFLP markırları ile yaptıkları çalışmada 4 cM uzunluğunda 6. kromozomda
kısmi dayanıklılık sağlayan Ty-1 genini tespit etmişlerdir. Ancak bu gen bazı bölgelerde dayanıklılığı sağlarken
bazı bölgelerde ise farklı virülent ırklarla inokülasyonunda hassas bulunmuştur.
Virüs hastalıklarının birçok domates üretimi bölgesini etkilemesi nedeniyle, birçok ıslahçı TYLCV’ye dayanıklı
çeşit ıslahı programını yapmıştır. Bu çalışmalar sonucunda farklı dayanıklılık kaynakları kullanılarak çeşitler
geliştirilmiş olmasına rağmen verim düşük bulunmuştur (Lapidot ve ark., 1997; Pico ve ark., 1998; Vidavsky ve
ark., 1998). Hastalığa dayanıklılık kaynakları domatesin yabani türleri olan S. pimpinellifolium, S. peruvianum,
S. chilense, S. habrochaites (Lycopersicon hirsutum) ve S. cheesmaniae’dir (Scott, 2007). TLYCV'ye dayanıklılık
çok gen tarafından (y-1, Ty-2, Ty-3 ve Ty-4) kontrol edilmektedir. Erken ıslah çalışmalarında bu genler klasik
yöntemle yabanilerinden kültür formlarına aktarılmıştır (Scott ve ark., 1996).
Heterosis; hibritlerin ebeveynlerinden verim, adaptasyon ve kalite özellikleri açısından daha yüksek ve iyi olması
olarak açıklanan biyolojik bir olaydır. Heterosis, üstün dominanslık ve eklemeli gen etkisi vasıtasıyla
açıklanabilir. Fakat günümüzde toplam heterosisi, bu etkilerin her birinin ne kadar etki ettiğini açıklayamamıştır
(Birchler ve ark., 2006; Semel ve ark., 2006).
Ganeva (2009) domateste 4 x 2 melezleme yapmıştır ve meyve ağırlığı ve meyve sayısı açısından genotipleri
değerlendirmiştir. Meyve ağırlığında kısmi dominans ve over dominans ve meyve sayısında ise bütün hibritlerde
over dominans bulmuştur. Her iki özellik içinde 2 nolu baba hat iyi kombinasyon vermiştir.
Doğanlar ve ark. (2000) tarafından erkencilik çalışmalarının 4 aşaması olduğu bildirilmiştir. Bunları sırasıyla;
ekim veya dikimden ilk çiçeklenmeye kadar geçen gün sayısı, ilk çiçeklenmeden meyve tutumuna kadar geçen
gün sayısı, meyve tutumundan ilk olgunlaşmaya kadar geçen gün sayısı ve ilk olgunlaşmadan olgunlaşma sonuna
kadar geçen gün sayısı olarak belirtilmiştir.
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Domateslerde çiçeklerin salkım şeklinde oluştuğu, salkımların basit veya çift dallanma gösterdiği, ayrıca sera
yetiştiriciliğinde ilk 2-3 boğumundan sonra ve bunu takiben 1-2 boğum atlayarak çiçek salkımı veren çeşitlerin
tercih edildiği bildirilmektedir (Günay, 1981).
Domates çiçekleri bitki üzerinde basit (tek) ve çift (çatal) salkımlar halinde bulunur. Salkımların basit ya da çift
olmaları bir çeşit özelliği olduğu kadar sera sıcaklıklarına bağlıdır. Genellikle düşük sıcaklıklarda çift salkım,
yüksek sıcaklıklarda basit salkım oluşumu yaygındır. İlk çiçek salkımları çeşide bağlı olarak ilk 5 veya 6.
yapraktan sonra, diğerleri ise genelde gövde üzerinde 3 yaprakta bir ve üst yaprağa yakın bir yerde oluşur
(Sevgican, 1999).
Domates çiçekleri erdişidir. Bir çiçekte 5 adet çanak, 5 adet taç yapraklı, 5 adet sarı renkli boru gibi yerleşmiş
erkek organ, bu erkek organlar arasında çıkan yeşil renkli dişi organ vardır (Günay, 1981).
Tek bitki seçimi yapmak yoluyla heterozigot yapıdaki bir bitkiden en azından 5 generasyon kendileme ile genetik
yapının durulacağı bildirilmektir (Watt’s, 1980).
Yüksek şeker ve asit kapsamlı meyvesi olan ıslah hatlarının bu karakterlerini melezlemelerle diğer çeşitlere
genetik olarak aktarabileceği saptanmıştır (Jones ve ark., 1983).
Tablo 2. Domates’ te bazı meyve özelliklerinin kalıtımı
Özellik

Dominant

Resesif

Meyve büyüklüğü

Küçük meyve

Büyük meyve şekli

Meyve Şekli

Oval uzun

Yuvarlak

Meyve odacığı

2-3 odacık

3-5 odacığın üzeri

Meyve rengi

Kırmızı

Sarı

Gövdede tüylülük

Tüylü

Tüysüz

Çiçeklenme

Basit

Bileşik

Hastalıklara dayanıklılık genlerinin genellikle dominant karakterde olduğu ve dayanıklılığa genotipinde
homozigot halde taşıyan bir ebeveyni melezlemede kullanmak yoluyla kolayca F1 hibrite bu özelliğin aktarılacağı
bildirilmektedir (North, 1979).
Bazı domates türlerinin dayanıklılık gösterdiği hastalık ve zararlılar şunlardır (Watt’s, 1980);
Tür
L. chilense

Dayanıklı olduğu hastalık ve zararlılar
TMV

L. glabratum

Kırmızı örümcek

L. glandulosum

Cork root

L. hirsitum
L. peruvianum
L. pimpinellifolium

Didmella, Fusarium, TMV
Alternaria, bakteriyel leke, Cladisporium, Fusarium, Septoria
Cladisporium, Colletetrichum, Fusarium, Septoria
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L. cheesmanii ya da L. chilense Cladosporium
kullanılabileceği bildirilmektedir.

fulvum

hastalığına

dayanıklılık

ıslahı

çalışmalarında

6 domates çeşidinde ve bunlara ait F1, F2 geriye melez bitkilerde çalışmalar yapılmıştır (Wang ve ark., 1995).
Meyve sertliğinin kalitatif bir karakter olduğu ve bunun kalıtımının da adetif ve dominans modeliyle
açıklanmıştır. Meyve sertliği adetif gen etkisi altında kalmış ancak bazı bitkilerde meyve sertliğinde heterosis
gözükmüştür. Meyve sertliği, meyve ağırlığı, meyvenin basınca toleransı, suda eriyebilir kuru madde miktarı,
meyve şekli ve çatlamaya dayanıklılıkla ilişkili olduğu tespit edilmiştir.
Heterosis miktarını kontrol çeşitler ve ebeveynleri baz alarak melez bitkilerin toplam veriminde incelemişlerdir
(Singh ve ark., 1995). Singh ve arkadaşları (1993) kantitatif değerleri farklı olan 8 kültür çeşidi 1985-1986 yılları
arasında diallel olarak melezlemiştir. 28 f1 hibritin ve ebeveynlerinin özellikleri ve verimlerini 1986-1987
yıllarında kaydetmiştir. Hibrit punjab chhahara x 84-8, hs 102 xpusa ruby, hs 102 x84-8 ve pusa ruby x 84-10 de
ilk çiçeklenmesi en iyi olan ebeveyne nazaran bu özellik bakımından önemli derecede negatif hetorosis
görülmüştür. Hibrit punjab chhahara x 84-8 bitki başına meyve verimi olarak en yüksek hetorosisi vermiştir. Bitki
başına en yüksek verimi 1200 gr’dır. Bu bitkiler bitki başına verimleri ve erkenci verimleri bakımından
ebeveynlere göre hetorosis göstermişlerdir.
Georgiev ve arkadaşları (1991) F1 domates ıslahını hetorosis ve hetorosise nedenler başlığı altında
incelemişlerdir. İnceledikleri konular: materyal toplama, bunun sürdürülmesi, ebeveynlerin özelliklerinin
çıkartılması, F1’de karakterlerin kalıtımı, F1 hibrit modelleri, ebeveynlerinin seçimi, F1 hibritlerin testi ve
sonunda hibrit tohum üretimi (kendine kıır tipler, genetik markörler, hibrit üretme teknolojisi, ebeveynlerini
yetiştirilmesi, emaskülasyon, polen toplama, melezleme, hibrit tohum üretimi).
Tohum üretiminde en iyi yolun ana materyalin fonksiyonel sterilite ve bunun kısa stil yolu ile birlikte olmasının
veya antosiyon olmaması ile erkek sterilitenin birlikte görülmemesinin tercih edildiğini bildirmektedirler.
Suresh ve ark. (1995) 7 domates hattı, bunların 21 F1 hibriti ve 3 ticari çeşit arasında yaptıkları denemede en
yüksek heterosis oranları olarak meyve ağırlığında % 30.8, meyve sayısında % 143.1, erkenci verimde % 41.6,
toplam verimde % 72.2, elde etmişlerdir. Bunlar içerisinde 3 umutlu hibritin ticari olabileceğini bildirmektedirler.
30 F1 hibrit 10 hat 3 test ve kontrol çeşitleri Yashwant ve Navel 1991 yılında yetiştirilerek analizleri yapılmıştır.
En iyi hibrit EC x Marglobe’ den elde edilmiştir (Dev ve ark.,1994).
Perera ve Liyanea rachchi (1993), 13 lokal ve yabancı saf hattı birbiriyle yarım diallel olarak melezlemişler ve
sonucunda 78 hibrit elde etmişlerdir. Ebeveynler ve hibritlerde meyve sayısı, meyve ağırlığı ve dikimden
çiçeklenmeye kadar olan zamanları 1991 yılında Maha mevsiminde incelemişlerdir. Araştırılan bütün
karakterlerde önemli miktarlarda eklemeli gen etkisi ve ebeveynler arasında önemli farklılıklar görülmüştür.
Önemli heterosis sadece meyve sayısında gözlenmiştir. Analiz yapılıp grafik incelendiğinde meyve sayısında
kısmi bir dominantlık gözlenirken çiçeklenme zamanında tam bir dominantlık bulunmuştur. Bu çalışmada
çıkardıkları sonuç ise etkili bir seleksiyon metodu kullanılarak ebeveynler ve F2 ‘lerin yeniden melezlenmesiyle
daha üstün saf hatların elde edilebileceğini göstermiş olmalarıdır.
Uygun gelişme koşulları bulan Fusarium oxysporum’un hava kökenli sporlarının sera toprağında yeniden
kolonize olabilmesinin, bu patojenin neden olduğu hastalığın toprak sterilantı olarak kimyasalların
kullanımındaki başarıyı etkilediği bilinmektedir (Yücel, 1989). Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (FOL) ve
f. sp. radicis lycopersici (FORL) morfolojik olarak ayırt edilemez. Domateste benzer konukcu patojen olmalarına
rağmen ayrı formda hastalıktırlar. FOL soldururken, FORL kök ve kök boğazı çürümelerine neden olmaktadır.
FOL ve FORL izolatları arasındaki genetik farklılığı belirlemede en etkili araç mitokondrial DNA RFLP tekniği
olmuştur (Idress ve ark., 2004). Seralarda domates fusarium solgunluğuna neden olan türlerin tanısı, hastalık
oluşumunda nematodlar ile ilişkileri ve mücadele olanaklarının belirlendiği çalışmada, Mersin ve Adana’nın
örtüaltı domates yetiştirilen alanlarından elde edilen Fusarium oxysporum izolatları Vejatatif Uyumluluk Grupları
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(VCG) testleri ile F.oxysporum f.sp. lycopersici (FOL) ve F. oxysporum f. sp. radicis lycopersici (FORL) olarak
belirlenmiştir (Can ve ark., 2003).
Toprak kökenli bitki patojenlerin çoğu, önemli bahçe ve tarla kültürlerinde çökerten, fide yanıklığı, kök ve
kök boğazı çürüklüğü, kök kahverengileşmesi ve solgunluğu gibi ekonomik bakımdan önemli kök hastalıklarında
esas rolü oynarlar (Yücel, 1989).
Türkiye’de Fusarium türlerinin varlığı üzerine yapılan çalışmalarda 55 bitki türünde 31 Fusarium türü
saptanmıştır. Domatesten izole edilen fusarium türlerinin ise bölgelere göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. F.
oxysporum, F. equiseti, F.solani Çukurova Bölgesinde; F.solani İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Kütahya
ve Balıkesir; F. oxysporum, Uşak ve Çanakkale; F. equiseti Ankara; F.solani Ege Bölgesinde; F. oxysporum ve
F. semitectum Uşak, Çanakkale ve İzmir’de saptanmıştır (Özer ve Soran, 1991).
Fusarium oxysporum mikrokonidi, makrokonidi ve klamidospor olmak üzere üç tip spor üretmektedir.
FORL’nin yayılmasında ve hayatta kalmasında bu spor tiplerinden ikisi göze çarpmaktadır. Mikrokonidi formu
nekrotik dokuda büyük kalıntı içermekte ve sterilizasyon yapılan sera topraklarında hava akımı ile yayılmaktadır.
Klamidosporlar ise kalın duvarlara sahiptirler ve fungus toprakta uzun periyodlar boyunca hayatta
kalabilmektedir (Ozbay ve Newman, 2004).
Fusarium oxysporum geniş bir konukçu aralığına sahiptir. Bu fungusun bazı form spesiesleri konukçuya
özelleşmiştir. Fusarium solgunluğu etmeni F. oxysporum f. sp. lycopersici (FOL), kök ve kök boğazı çürüklüğü
etmeni F. oxysporum f. sp. radicis lycopersici (FORL) olarak bilinmektedir (Armstrong, 1981; Farley ve ark.,
1975). Bu iki patojen morfolojik olarak ayırt edilemez. Her ikisi de domateste konukçu olmalarına rağmen ayrı
formda hastalıktırlar (Attitalla ve ark., 2004).
Fusarium oxysporum geniş bir fungal patojen olup, ekonomik olarak önemli 100’den fazla konukçusu
bulunmaktadır. F. oxysporum’un genetik çeşitliliği Vejetatif Uyumluluk Grupları (Vegetative Compatibility
Group; VCG) ile sınıflandırılmaktadır. Bir fungus türünün veya ırkının birbirine olan genetik yakınlığı bu şekilde
araştırılabilmektedir. Bu yöntem ilk olarak 1980’li yılların ortalarında Puhalla tarafından geliştirilmiştir. Buna
göre vejetatif uyumluluk izolatlarına 4-5 sayıdan oluşan VCG kodu verilmiş, ilk üç sayı konukçuya özelleşmiş,
son sayıda form speciese ait olacak şekilde verilmiştir (Kistler ve ark., 1988).
Fusarium türlerin tanılanmasında ayrıca serolojik bir yöntem olan ELİSA testi ve DNA molekülleri arasındaki
dizilim farklarının ortaya konduğu RFLP yöntemi de kullanılmaktadır (Summerel ve ark., 2001).
Attitalla ve ark., (2004), FOL ve FORL izolatlarının farklılıklarını saptamak için 3 teknikle çalışmıştır. İsozim
DNA, mitokondrial DNA RFLP ve osmotik methodlar kullanılarak fungal pigmentler ortaya çıkarılmıştır.
İzolatlar coğrafik olarak geniş bölgelerden toplanmış ve sonuçta mitokondrial DNA RFLP tekniği, FOL ve FORL
izolatları arasındaki farklılığı belirlemede en etkili araç olduğu belirlenmiştir.
Hastalıkla mücadelede farklı yöntemlerin kullanıldığı pek çok çalışma yapılmıştır. Bu mücadele yöntemleri
arasında hastalıktan ari fide kullanımı, kültürel önlemler, kimyasal mücadele ve solarizasyon, biyolojik kontrol
sistemi ve dayanıklı çeşit bulunmaktadır. a) Hastalıktan ari fide kullanılması; yetiştiriciliğin ilk aşamasında dikkat
edilmesi gereken önlemdir. Yetiştiricilik esnasında kültürel işlemlere dikkat edilmeli, hastalığın görüldüğü
bitkiden diğerine geçiş engellenmelidir. b) Kimyasal mücadele ve solarizasyon: Hastalıkla mücadele %100 etkili
bir kimyasal olmamakla birlikte toprak solarizasyonunda metil bromit kullanımı iyi bir kontrol sağlamaktadır.
Ancak bu kimyasalların ozon tabakasında yarattığı tahribat sonucu yasaklanması, steril toprakta fungusun yeniden
bulaşma yapması ve kimyasalların tümör oluşumunu teşvik etmesi, besin ve sudaki kalıntılarının insanda kansere
neden olması bu mücadele şeklini etkisiz hale sokmaktadır (Omar ve ark., 2006). Solarizasyon ise yaz mevsimi
sıcak geçen bölgelerde yapılabilmekte, başarısını ise toprak nemi, sıcaklığı, güneş ışığının şiddeti ve süresi gibi
faktörler etkilemektedir (Yücel, 1989). c) Biyolojik kontrol sistemi: Yapılan araştırmalar göstermektedir ki
hastalıkla mücadele de biyolojik ajanların kullanımı da etkili bir yöntemdir. d) Hastalıkla mücadelede %100 etkili
yöntem dayanıklı çeşit kullanımıdır.
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Örtüaltı alanlarımızın %50’sinden fazlasında domates yetiştirilmekte ve serada yetiştirilen domates çeşitlerinin %
100’ünü de F1 hibritler oluşturmaktadır. Hibrit çeşit geliştirme çalışmaları ilk olarak 1970’li yıllarda Batı Akdeniz
Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde başlamış ve bu güne kadar 30’a yakın çeşit geliştirilmiş, bunlardan bazıları
ebeveyn satışı ile özel sektöre aktarılmıştır (Tüzel ve ark., 2010). Tescilli yerli çeşitlerimizin birçok özellikleri iyi
olmakla birlikte yerli çeşitlerimizin rekabet edilebilirliğinin düşük olduğu bildirilmiştir (Kasapoğlu, 1996). Buna
göre, Türkiye’de yerel genotiplerin geliştirilmesi başta olmak üzere yeni çeşitlerin geliştirilmesi ile ilgili
çalışmalara daha fazla önem verilmesi gerekmektedir.
MATERYAL ve METOT: Projenin bilimsel içeriği ve kullanılacak yöntemler/teknikler ile kullanılacak materyal
ayrıntılı biçimde tanımlanmalıdır. Seçilen yöntemin diğerlerine göre üstünlükleri ve zayıflıkları belirtilmelidir.
Yapılacak ölçümler, derlenecek veriler ayrıntılı biçimde anlatılmalıdır.
Materyal:
Bu projede enstitüde yürütülen örtüaltı yetiştiriciliğine uygun F1 hibrit domates ıslahı projesinde geliştirilmiş
üstün özellikli saf hatlar, Yerel populasyonlar, dayanıklı genitörler ile farklı kaynaklardan temin edilmiş
dayanıklılığı tespit edilmiş genotipler ve yurtdışından temin edilen materyaller kullanılacaktır.

No Hat
(DT)

no
Ty-3 Tswv

Meyve
Frl Şekli

Meyve
Ağırlığı

Olgun meyve Kabuk
rengi
kalınlığı

Özellikler

1

DT 7

-

+

H

Basık

240 gr

Kırmızı

5 mm

2

DT 9

H

+

+

Basık

185 gr

Kırmızı

4 mm

3

DT 15

+

+

+

H basık

398 gr

A Kırmızı

4 mm

5

DT 31

+

+

+

Yuvarlak

150 gr

Kırmızı

4 mm

6

DT 34

H

+

-

Loplu

120 gr

A Kırmızı

8 mm

7

DT 50

+

+

+

Loplu

90 gr

A Kırmızı

8-9 mm

8

DT 62

+

+

-

Yuvarlak

80

Kırmızı

9-10 mm

12 DT 90

+

+

+

H basık

100

A Kırmızı

6-7 mm

14 DT 117

+

+

-

Yuvarlak

120

A Kırmızı

6-7 mm

18 DT 141

-

+

-

Haf basık

120

Turuncu

19 DT 152

+

+

H

Yuvarlak

60

Kırmızı

6-7 mm

K meyveli

21 DT 172

H

+

-

H basık

170

A Kırmızı

6-7 mm

Dilimli

22 DT 194

+

+

H

Yumurtamsı 176

A Kırmızı

6-7 mm

Dilimli

23 DT 204

H

+

H

H basık

180

Turuncu

24 DT 241

H

+

+

Basık

180

A Kırmızı

3-4 mm

Dilimli

25 DT 253

+

+

+

Iri

180

Kırmızı

5-6 mm

Tane

26 DT 257

-

+

+

Oval

150

Turuncu

Dilimli tane

Tane
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27 DT 271

+

+

+

Basık

90

Kırmızı

28 DT 284

+

+

+

Basık

120

A Kırmızı

8-9 mm

29 DT 289

+

+

-

Kalp

90

A Kırmızı

6-7 mm

31 DT 296

H

+

H

Yuvarlak

120

A sarılı

8-9 mm

32 DT 314

-

+

-

Kalp

60

Kırmızı

6-7 mm

Kokteyl

33 DT 318

-

+

-

Yuvarlak

40

Kırmızı

6-7 mm

Kokteyl

34 DT 323

+

+

+

Kalp

20

Kırmızı

4-5 mm

kokteyl

35 DT 339

-

+

+

Yuvarlak

30

A kırmızı

4-5

36 DT 348

-

+

+

Yuvarlak

60

Kırmızı

3-4

37 DT 393

+

+

+

Yuvarlak

60

Kırmızı

5-6 mm

Metot:
Tipi

Ana

Baba

Ty-40 (Ty-3)
(30 gr)

DT 751 (90 gr) FORL, Mi, Sw-5

Kokteyl

2 renkli

Babaların
olması
gereken özelikleri
Vd
ToMV, FOR

DT 791 (60 gr) Sw-5, Mi
Kokteyl
salkım
(30-100 gr)

DT 800 (80 gr) Sw-5, Mi
FHG 470 (FORL)
(25 gr)

DT 393 (FORL, Ty-3, Sw-5) (60 gr)
YS 586 (80 gr) Ty-3
YS 595 (70 gr) Ty-3

YS 583/2 (60 gr) Ty-3

YS 580 (Ty-3)
DT-545 (130 gr) sw-5
200 gr
Tane
(180-200 gr)

YS 583 (Ty-3)

DT-271 (180 gr) Sw-5, FORL,
DT 257 (75gr) Sw-5, FORL
DT 270 (170 gr) FORL

(180-200) gr
Tane
(150-200 gr)

BH-4 (FORL)
(160 gr)

Vd, FOR
ToMV,

TY 83 (130 gr) Ty-3
YS 575 (150 gr) Ty-3

DT 204 (sw-5)
(150 gr)

Vd, FOR
ToMV,

TY 84 (120 gr) Ty-3,

Vd, Sw-5
ToMV,
Vd, FORL
ToMV,

TY 129 Ty-3
Tane
(180-220 gr)

BH-1 (FORL)
(220 gr)
BH-20 (220 gr)
(Ty-3)

YS 571 (180 gr) Ty-3
DT 233(290 gr) FORL
DT 630 (250 gr) FORL
DT 253 (200 gr) Sw-5

Vd, Sw-5
ToMV,
Vd,
ToMV,

Dönem: Saf hatların kendilenmesi ve morfolojik özelliklerin belirlenmesi
Dönem: Popülasyon oluşturma amacıyla geliştirilmiş domates çeşitleri, ilkel ve yerel genotipler ile dayanıklı saf
hatlar arasında melezleme
Dönem: F1 verim denemesi
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Dönem: F2 yeni Hatların seçilmesi morfolojik, fenolojik ve agronomik özelliklerinin belirlenmesi ve
Kendilenmesi
5. Dönem: F3 Yeni Hatların seçilmesi ve hastalıklara dayanıklılıklarının klasik ve moleküler olarak belirlenmesi
6. Dönem: F4 Yoklama melezi yapılması
7. Dönem: F1 bitkilerinin verim ve genel kombinasyon yeteneklerinin belirlenmesi (Demir ve Turgut, 1999).
8. Dönem: Genel kombinasyon yeteneği yüksek olan saf hatların özel kombinasyon yeteneğinin belirlenmesi için
melezlemelerin yapılması (Demir ve Turgut, 1999).
9. Dönem: Heterosis oranına (hibrit güçlerine) bakılarak belirlenen aday F1 hibritlerin çeşit verim denemesine
alınması ve mikro verim denemeleri (Şehrali ve Özgen, 1988).
10. Dönem: Ümitvar F1 hibritlerin Adaptasyon ve makro verim denemeleri ve kayıt işlemlerinin yapılması
Islah Amaçları
Yüksek verim ve güçlü bitki
Ürün dönemine göre yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklıkta meyve tutma özelliği
Erkencilik: Meyveleri kısa sürede olgunlaştırma
Hastalık ve zararlılara dayanıklılık:
Salkım arası sık ve geniş yapraklılık
Müşteri ve Pazar Talepleri:
Sofralık çeşitlerde yuvarlak ve dilimsiz düzgün sert dokulu meyve:
Düşük ışık şartlarında homojen parlak kırmızı renk:
Çekirdek evlerinin az ve küçük olması:
Yola ve depolamaya dayanıklılık
Meyve etinin kalın olması ve meyvelerin çatlamaması
Olgun domateste sap çukuru etrafında yeşil yakanın bulunmaması
Salkımlarda üniform meyve tutumu
Domates Saf Hatlarının Kendilenmesi
Kendileme aşamasına gelmiş çiçek tomurcuklarına, anthesisten bir gün önce beyaz pamuklu bez keseler ile
izolasyon işlemi yapılacaktır. Daha sonra bu salkımlarda vibratör yardımı ile tozlama ve dölleme
gerçekleştirilecektir. Tozlamanın hemen ardından izole edilmiş çiçek salkımlarına etiket takılacaktır. Salkımlarda
meyve tutumu aşamasına kadar izolasyon devam edecektir.
Melezleme
Melezleme çalışmalarında dişi çiçekler her gün gözden geçirilecektir. Ana ebeveyndeki ilk salkım uzaklaştırılır,
melezlemeye ikinci salkımdan başlanacaktır. Çanak yapraklar kapalı, taç yapraklar hafif görülürken, çiçeklerde
taç yapraklar ve erkek organın sıralandığı konik yapı, pens ile veya elle emasküle edilecektir. Bitkilerde açmış
çiçek kesinlikle bulundurulmaz. Melezlemeler için polen alımı güneşli günlerde sabah erken saatlerde
yapılacaktır. Emaskülasyon yapılan çiçeklere bir gün sonra baba hatlardan alınan çiçek tozları elle veya fırça
yardımıyla dişi çiçeğin stigmasına uygulanacaktır.
Domates Saf Hatlarının Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
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Elde edilen melezler bitkiler F2, F3 ve F4 aşamasında hem mekanik hemde molaküler olarak testelenerek,
dayanıklı olan genotiplerde bitki gelişme şekli, meyve tutumu, meyve ağırlığı, meyve rengi, bitki üzerindeki
meyve homojenliği, meyve sertliği, erkenci ve toplam verim gibi bir çok kalitatif ve kantitatif özellik dikkate
alınarak, ıslah amacına uygun olarak seleksiyon yapılacaktır. Seleksiyonda, hatların özellikler açısından
homozigot hale gelinceye kadar (F2-F6), pedigri ıslah yöntemi kullanılacaktır. Saf hale getirilen dayanıklı
hatlarda aşağıdaki belirtilen özelliklerde morfolojik, fonolojik ve agronomik karakterizasyon, International Board
for Plant Genetic Resources (IPGRI), International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV2006) ve Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü (TTSMM)’nce yayınlanmış “Tarımsal Değerleri
Ölçme Denemeleri Teknik Talimatı”nda belirtilen kriterler dikkate alınarak yapılacaktır (Anonim 2001).
Bitki yapısı ile ilgili gözlem ve ölçümler
a)

Bitki gelişme şekli: Bodur ve sırık şeklinde belirtilecektir.

b)

Bitki boyu (cm): Dikimden itibaren 60. gündeki bitki boyu ölçülerek hesaplanacaktır.

c)

Bitki gövde kalınlığı (mm): Dikimden itibaren 60. gündeki gövde kalınlığı ölçülerek hesaplanacaktır.

d)
Boğum arası uzunluk: 1. ve 3. çiçek salkım arasındaki boğum arası uzunluk kısa, orta ve uzun olarak
belirtilecektir.
e)

Gövdede tüylülük: Yok, az, orta veya fazla şeklinde değerlendirilecektir.

f)
Yaprak tipi: Tarımsal değerleri ölçme denemeleri kitapçığında verilen Tip 1, 2, 3 veya 4’e göre
değerlendirilecektir.
g)
Yaprakların duruşu: Bitkinin yaprak duruşuna göre; yarı yukarıya doğru, yatay ve eğik olarak
değerlendirilecektir.
h)

Yaprak rengi: Açık, orta ve koyu yeşil olarak gözlenecektir.

Çiçek yapısı ile ilgili gözlemler
a)
Çiçek salkım tipi: 2. ve 3. salkımlarda; tek salkım, çoklu salkım veya karışık (kısmen tek ve kısmen
çoklu salkım) olarak değerlendirilecektir.
b)

Taç yaprak (corolla) rengi: Sarı, beyaz ve turuncu olarak gözlenecektir.

Meyve yapısı ile ilgili gözlem ve ölçümler
a)
Meyve şekli: Meyve şekline göre; basık (1), hafif basık yuvarlak (2), yuvarlak (3), uzunca yuvarlak (4),
kalp biçimde (5), silindir (6), armut (7) veya erik (8) olarak belirlenecektir.
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b)
Meyve boyu (mm): Hasat olgunluğundaki 10 meyvede çiçek burnu ile omuz kısmının üst kısmı arası
dijital kumpasla ölçülecek ve ortalama meyve boyu saptanacaktır.
c)
Meyve çapı (mm): Hasat olgunluğundaki 10 meyvede ekvatoral bölgedeki en geniş bölge dijital
kumpasla ölçülecek ve ortalama meyve çapı saptanacaktır.
d)
Yeşil olumda yaka durumu: Meyvenin omuz kısmı incelenerek var veya yok şeklinde
değerlendirilecektir.
e)
Olgun meyvede yeşil yaka durumu: Olgun meyvenin omuz kısmı incelenerek var veya yok şeklinde
değerlendirilecektir.
f)
Meyvede çiçek burnu izinin şekli: Meyve çiçek burnu izinin şekli nokta (1), yıldız (2), çizgisel (3) ve
düzensiz (4) olarak gözlenecektir.

g)
Olgun meyvenin rengi (gözlemsel): Hasat olumunda; açık kırmızıdan koyu kırmızıya göre yapılacak ve
1-8 skalasına ölçü alınarak derecelendirilecektir.
h)
Meyve rengi: Domates meyvelerinin dış yüzeyi Kodak-Minolta Chromometer Model CR-400/401 ile
ölçülecektir. Ölçümler içerisinde a* değeri kırmızılık derecesini, b* değeri ise sarılık derecesini göstermektedir.
Ölçümlerde a* (kırmızı), b* (sarı), L* (parlaklık), h˚ (hue açısı) ve C (kroma) değerleri kaydedilecektir (Batu
2004, Arias vd 2000).
i)

Ortalama meyve ağırlığı (g): Parselden alınan 10 meyvenin ortalama ağırlıkları alınarak hesaplanacaktır.

j)
Meyve sertliği (kg/cm2): Her parselden 10’ar meyve alınmış ve penetrometrenin 6 mm’lik ucuyla
meyvenin 3 farklı yerinden ölçümler yapılacak. (Batu, 2004). Ölçülen değerler kg/cm2 çevrilecektir.
k)
Meyve enine kesit şekli: Meyve ekvatoral bölgeden kesilerek iki eş parçaya ayrılacak. Meyve enine kesit
yuvarlak (1) , köşeli (2) veya düzensiz (3) olarak gözlenecektir.
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l)
Meyve çekirdek evi (lokus) büyüklüğü: Meyve ekvatoral bölgeden kesilerek iki eş parçaya ayrılacak.
Meyve çekirdek evi küçük, orta veya büyük olarak değerlendirilecektir.
m)
Meyve çekirdek evi sayısı: 10 adet meyvede çekirdek evi sayılarak ortalama çekirdek evi sayısı
hesaplanacaktır.
n)
Suda Çözünen Kuru Madde Miktarı (SÇKM): 10 adet meyveden elde edilen meyve suyu karıştırılacak
ve refraktometre yardımı ile ölçülecektir (Hortwirth,1960).
o)
Meyve suyunun pH değeri: 10 adet meyveden elde edilen meyve suyu karıştırılacak ve HANNA marka
pH metre ile ölçülecektir.
Agronomik gözlem ve ölçümler
a)
% 50 çiçeklenme zamanı (gün): Dikimden itibaren, bitkilerin % 50’sinde en az bir çiçeğin görüldüğü
tarihe kadar geçen gün sayısı alınacaktır.
b)

Olgunlaşma gün sayısı (gün): Dikimden itibaren ilk hasada kadar geçen gün sayısı alınacaktır.

c)

Meyve sayısı: 2. salkımdaki meyveler sayılacak ve ortalama meyve sayısı hesaplanacaktır.

d)
Bitki başına toplam verim (g/bitki): Parseldeki toplam hasatta elde edilmiş verimin parseldeki bitki
sayısına bölünmesi ile hesaplanacaktır.
e)
Bitki başına erkenci verim (g/bitki): Toplam hasat sayısının 1/3 dikkate alınarak, elde edilen erkenci
verimin parseldeki bitki sayısına bölünmesi ile hesaplanacaktır.
Hatlarda yapılan karakterizasyon sonucunda, elde edilen sonuçlar NTSYSpc (Numerical Taxonomy ve
Multivariate Analysis System) programına göre değerlendirilecek ve NTSYSpc (Numerical Taxonomy ve
Multivariate Analysis System) programına göre uzak akraba olan saf hatlar, kombinasyon melezine tabi
tutulacaktır (Kalloo, 1993).
Saf Hatların Genel Kombinasyon Yeteneklerinin (GKY) Belirlenmesi
Özel kombinasyon melezine girecek hatları ve bunların heterosis oranlarını (hibrit gücü) belirlemek amacıyla
genel kombinasyon melezi yapılacaktır. Melezlemelerde herhangi bir problemle karşılaşmamak için ana ve baba
bitki sayısı en az iki kat fazla yapılacak ayrıca melezleme süresi uzatılarak döl tutma oranı arttırılacaktır. Ana
olarak kullanılacak bitkilerde çiçek tomurcuklarının anterleri, anthesis safhasından bir gün önce pens yardımı ile
emasküle edilecektir. Baba bitkilerden toplanan çiçek tozları (polen) ana bitkilerin dişicik tepesine sürülecektir.
Tozlama gerçekleştirildikten sonra ana ve baba bitki numarası, melezleme tarihini içeren etiketler takılacaktır.
Meyveler, tohum eldesi için kırmızı olum döneminin sonunda hasat edilecektir. Elde edilen tohumlar
kullanılıncaya kadar +4 0C’de muhafaza edilecektir (Fehr, 1993). Melez performansları üstün olan ebeveynler,
özel kombinasyon testinde kullanılacaktır.
Saf Hatların Özel Kombinasyon Yeteneklerinin (ÖKY) Belirlenmesi
Genel kombinasyon yeteneği yüksek ve NTSYSpc (Numerical Taxonomy ve Multivariate Analysis System)
programına göre uzak akraba olan saf hatlar, özel kombinasyon melezine tabi tutulacaktır (Kalloo, 1993). Bu
hatlar içerisinde ana ve baba özelliklerine sahip olanlar belirlenerek melezlemeler yapılacaktır. Ana olarak
kullanılacak bitkilerde çiçek tomurcuklarının anterleri, anthesis safhasından bir gün önce pens yardımı ile
emasküle edilecektir. Baba bitkilerden toplanan çiçek tozları (polen) ana bitkilerin dişicik tepesine sürülecektir.
Tozlama gerçekleştirildikten sonra ana ve baba bitki numarası, melezleme tarihi içeren etiketler takılacaktır.
Meyveler, tohum eldesi için kırmızı olum döneminin sonunda hasat edilecektir. Elde edilen tohumlar
kullanılıncaya kadar +4 0C’de muhafaza edilecektir (Fehr, 1993).
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Elde edilen melez kombinasyonlarının her birinden 10’ar bitki 3 tekkerrürlü olarak seraya dikilecektir. Sonbahar
ve ilkbahar dönemlerinde, F1 hibrit dölleri kendi aralarında karşılaştırılacaktır. Özel kombinasyon yeteneği
yüksek olan aday F1 hibritler, çeşit verim denemesine alınmak için seçilecektir.
Çeşit Verim Denemesi ve Ticari Kayda Aldırmak için Başvurunun Yapılması
Özel kombinasyon yeteneği yüksek olan aday F1 hibritler çeşit verim denemesine alınacaktır. Aday F1 hibritler
ve o döneme ait en az 2 şahit çeşit 4 tekerrürlü ve her tekerrürde 20 adet bitki olacak şekilde tesadüf blokları
deneme desenine göre deneme kurulacaktır.
İkinci dönemde, bir önceki dönemde ümitvar bulunan aday F1 hibrit çeşitler ve 2 adet şahit çeşitle birlikte 4
tekerrürlü ve her tekerrürde 20 adet bitki olacak şekilde tesadüf blokları deneme desenine göre deneme
kurulacaktır. Daha sonra Ticari Kayıt Başvurusu yapılacaktır.
TSWV Testlemesi
Mekanik (Klasik) Testleme
Testleme yapılacak fideler ilk gerçek yaprakları çıktığında saksılara alınacak ve iki gün sonra ilk hastalık
inokulasyonları gerçekleştirilecektir. Bir hafta sonra mekanik inokulasyonun gerçekleşmesinde herhangi bir
hataya yer bırakmamak için ikinci bir mekanik inokulasyon gerçekleştirilecektir. İnokulasyonlar kontrollü serada,
26-30 ºC ve % 60-70 neme sahip 100 m2’lik bölümde gerçekleştirilecektir.
Moleküler Testleme
DNA izolasyonu
DNA izolasyonu Doyle ve Doyle (1987) tarafından geliştirilen CTAB (hexadecyltrimethyl ammonium bromide)
izolasyon metoduna göre yapılacaktır. Yöntem aşamaları;
1. Her genotipten alınan 0.2 g’lık taze yaprak dokusu 1.5 ml ekstraksiyon çözeltisinde [ 1.4 M NaCl, 20 mM
EDTA, 100 mM Tris-HCl (pH 8), %2 CTAB, ve 1.2 µl beta-mercaptoethanol] porselen havan ve havaneli yardımı
ile ezilir. Karışım daha sonra iki ayrı 1,5 ml eppendorf tüpüne aktarılır.
2. Elde edilen karışım 65ºC’de 45 dakika süreyle inkübe edilir (Şekil 3.5.a). Daha sonra tüplere ‘chloroformisoamyl alcohol’ (24:1) solüsyonundan 600 µl eklenerek oda sıcaklığında vortekslenir ve 15 dakika 13 000 rpm
(devir/dakika)’da santrifüj edilir.
3. Santrifüj sonucunda oluşan iki ayrı fazdan üstteki sıvı kısım (supernetant) mikropipet yardımıyla temiz tüplere
alınır. Üzerine 2/3 hacim +4ºC’de bekletilmiş isopropanol eklenir ve tüpler el ile alt üst edilir, daha sonra tüpler
10 dakika 13 000 rpm’de santrifüj edilir.
4. Santrifüj sonucunda tüpün dibine pellet halinde biriken DNA’nın üzerindeki sıvı kısım dökülerek tüplerden
uzaklaştırılr ve ardından DNA yıkama buffer’ı (%76’lık etanol + 10 mM amonyum asetat) ile iki kez yıkanır.
Etanol uzaklaştırılarak DNA kurumaya bırakılır.
5. 100 µl saf su ilave edilmiş ve 65ºC su banyosunda bekletilerek; DNA’nın çözünmesi sağlanır. Bu aşamadan
sonra DNA’lar -20ºC’de derin dondurucuda muhafaza edilir.
6. DNA’nın kalitesi ve yoğunluğunun kontrolü için 5 µl’lik DNA örnekleri % 0,8-1’lik agaroz (Sigma) jelde 100
V’da 45 dakika süreyle elektroforez (BIO-RAD) edilmiştir (Şekil 3.6). Kontrol olarak konsantrasyonu bilinen λ
DNA kullanılmıştır. Ethidyum bromide ile boyanmış jelde yürütülen DNA’lar, KODAK GELLOGIC 200
görüntüleme sisteminde fotoğraflanarak bilgisayar ortamına kaydedilir.
DNA sentezlenmesi;
TSWV’ne karşı dayanıklılığı sağlayan Sw-5 geninin moleküler olarak tespiti CAPS moleküler işaretleyicileri ile
yapılacaktır (Stevens vd. 1992). Kullanılan primerler (Çizelge 2) ve optimize edilen protokol koşulları aşağıda
verilmektedir. Elde edilen PCR ürünün kesim protokolüne göre VspI=Ase I ekesim enzimiyle reaksiyona
sokulmuş ve homozigot ve heterozigot dayanıklı bireyler ayrılacaktır.
Çizelge 2. CAPS moleküler işaretleyicisinin primerleri
Primerin adı
Primerin dizilişi
Sw-5b-LRR-F (ileri primer)
5’-TCTTATATTGTGGAGTTTTTGTCG-3’
Sw-5b-LRR-R (geri primer)
5’-TCCACCCTATCAAATCCACC-3’
ZUP641
5’-AAGCCGAATTATCTGTCAAC-3’
ZUP642
5’-GTTCCTGACCATTACAAAAGTAC-3’
PCR protokolü;
•
1 x PCR buffer (2 µl),
•
50 ng genomik DNA (1 µl),
•
188 µM dNTP (0.4 µl),
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•
•
•

Her primerden (4 adet primer) 100 nM (0.2 µl),
5.75 mM toplam MgCl2 (4 µl),
0.1 unit Taq DNA polymerase (0.4 µl), olacak şekilde 20 µl toplam hacimde gerçekleştirilecektir.

PCR döngüsü koşulları;
1.DNA denatürasyon aşaması: 3 dak. 94 ºC
2.Primer hibridizasyon aşaması: 35 döngü;
•
94 ºC’ de 30 sn,
•
56 ºC’ de 30 sn,
•
72 ºC’ de 1 dak.
3.Son yazılım aşaması: 72 ºC’ de 1 dak.
PCR’lar BIORAD Thermocycler- DNA Engine (Peltier Thermocycler) makinesinde gerçekleştirilecektir. .PCR
sonucunda elde edilen ürün %3’ lük agaroz (Sigma) jelde 100 V’da 3 saat elektroforezde yürütülecektir. Kontrol
olarak konsantrasyonu bilinen 1 kb DNA leadder kullanılacaktır. Ethidyum bromide ile boyanmış jelde yürütülen
DNA’lar, KODAK GELLOGIC 200 görüntüleme sisteminde fotoğraflanarak bilgisayar ortamına kaydedilecektir
Fusarium için Mekanik (Klasik) Testleme
Materyal
Fungal materyal olarak Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Bitki Koruma Bölümü laboratuvarlarında
bulunan mikroskobik olarak teşhisi yapılmış olan fusarium izolatı kullanılacaktır.
Fusarium İzolatlarının Çoğaltılması ve Saklanması
Araştırmada kullanılan izolatlar pH’ sı 6.5 olan PDA (Patates Dekstroz Agar) besi ortamında kültüre alınarak, 24
0C’de 10 gün süreyle geliştirilecektir. Fusarium türlerinin PDA gibi besin maddesi açısından zengin ortamlarda
sürekli alt kültüre alınma durumlarında mutasyona uğrayabileceği ve bunun sonucunda fungusun kültürel,
morfolojik ve biyokimyasal özelliklerinde değişiklikler meydana gelip virülensliğini kaybedebileceği göz önüne
alınarak testlerin öncesinde izolat tazelemesi yapılacaktır. Bu amaç için izolatlar genç domates bitkilerine inoküle
edilecektir. Bu bitkiler içerisinden tipik simptom gösterenlerden fungus yeniden izole edilecektir. Böylelikle
fungusun karakteristik özelliklerinin değişmesi engellenerek, çalışma süresince aynı özellikleri taşıyan patojen
fungusun kullanılması sağlanacaktır.
Patojenin Saklanması
İzolasyon işleminden sonra elde edilen fungal kültürün genetik olarak saflığını sağlamak için tek spor kültürü
yapılacak, elde edilen kütürler PDA (Patates Dekstroz Agar) besi ortamına aktarılacaktır. Fungusun gelişmesi
sağlandıktan sonra +4 ºC’de eğik agarda muhafaza edilecektir. Sonraki çalışmalarda tek spor kültüründen elde
edilen kültürler hastalık testlemelerinde kullanılacaktır.
Spor Süspansiyonunun Hazırlanması
PDA ortamında çoğaltılan patojene ait izolat Lecoq ve ark. (1991), göre sıvı besin ortamı içerisinde
geliştirilecektir. Sıvı besin ortamı (Tablo 2 ve 3) otoklav edildikten sonra soğutulmuş ve Fusarium’un 10 günlük
kültüründen alınan misel diski ile inoküle edilip, 24°C’sıcaklıkta dairesel bir çalkalayıcı üzerinde 8 gün boyunca
çalkalanarak (50 devir/dakika) inkube edilecektir. Bu süre sonunda elde edilen sıvı kültür filtreden geçirilerek
spor süspansiyonu elde edilecek, spor yoğunluğu thoma lamı kullanılarak 106 konidi/ml olarak ayarlanacaktır
(Yeşilova ve Karaca, 2007).
Tablo 2. Fusarium sıvı kültürünü oluşturan stok çözeltileri
A. Kültür ortamı
1. Stok çözeltileri (1 litre su için)
A çözeltisi
Kalsiyum Nitrat
Potasyum Nitrat
B çözeltisi
Potasyum Sülfat

100 g
25 g
25 g
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C çözeltisi
D çözeltisi
E çözeltisi
Oligoelementler

Monopotasyum Fosfat
Bipotasyum Fosfat
Sitrik Asit
Malik Asit
Demir (Sequestrin 138)
Mangan Sülfat
Bakır Sülfat
Çinko Sülfat
Borax

12.5 g
12.5 g
25 g
25 g
40 g
3g
3g
3g
6g

Tablo 3. Fusarium sıvı kültürü
Sıvı Sentetik Ortam
A çözeltisi
B çözeltisi
C çözeltisi
E çözeltisi
Oligoelementler
Sakaroz
Malt
Destile Su

20 ml
20 ml
20 ml
1 ml
1 ml
50 g
5g
1 l’ye tamamlanır

İnokulasyon
Domates bitkisinde Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici’ye karşı yapılacak hastalık testlemeleri Batı
Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü sera kompartımanlarında yapılacaktır.
Testlemelerde inokulasyon yöntemi olarak fide kök daldırma metodu kullanılacaktır (Gordon ve ark, 1989;
Zink ve Gubber, 1985). Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre kurulacaktır. Testleme için bitkiler 2-4
yapraklı olduğu dönemde kökleriyle birlikte viyollerden çıkartılarak akan musluk suyu altında yıkanacak ve
fidelerin kök uçları tıraşlanarak, 106 konidi/ml konsantrasyonunda hazırlanan süspansiyona yaklaşık 5 dakika
süre ile daldırılacaktır. Testlemede kullanılacak plastik saksılar 180x165 mm boyutlarında olup kullanılmadan
önce sodyum hipoklorit ile dezenfekte edilecektir. Her saksıya 5 adet bitki dikilecektir. Bitkiler daha sonra 2325 C’ deki klima odalarında %60-65 nemde inkübasyona bırakılacaktır (Yeşilova ve Karaca, 2007). Denemeler
4. haftanın sonunda hassas ve dayanıklı bireyler olarak değerlendirilecektir.
Fusarium için Moleküler Testlemeler
Fusarium testlemelerinde kullanılacak markır (işaretleyici) Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde
yürütülen proje kapsamında kullanılmıştır. Hatların FORL’a karşı dayanım durumlarını belirlemede Kabaş (2008)
tarafından yapılan doktora çalışmasında Frl genine yakın olduğu belirlenen markör, Mutlu ve ark (2015)’nın
yaptıkları çalışma ile gene 1.5 cM uzaklıkta SCAR markörüne dönüştürülmüştür.
Melezleme ile elde edilen 500 adet F2, F3 ve F4 bitkilerin taze yaprak örnekleri, CTAB, 10xPCR buffer, Taq
DNA polymerase (5 unit/µL), dNTP (2.5 mM), MgCl2 (25 mM), Cos primeri (Fw), Cos primeri (Rw), Taq I ve
steril saf su materyal olarak kullanılacaktır.
Test edilecek bitkilerin DNA izolasyonu, CTAB protokolüne göre yapılacaktır. Her hattan/bitkiden yaklaşık 0.2
g taze yaprak örneği ependorf tüplere konulacak ve 500 µl CTAB ile yapraklar ezilecektir. Tüpler 65°C su
banyosunda 30 dk bekletilir. Daha sonra örnekler içerisine 500 µl kloroform izoamil alkol eklenir. Örnekler 10
dakika 13000 rpm’de santrifüj edilir. Bu işlemin ardından üst kısım yeni tüpe transfer edilerek, üzerine 350 µl
isopropanol konulur ve -200C’de yarım saat bekletilir. Daha sonra 5 dakika 13000 rpm’de santrifüj edilerek sulu
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kısım dökülür. Örneklerin üzerine 200 µl wash buffer eklenir, 11000 rpm’de 1 dk santrifüj edilir ve çıkan sıvı
kısım dökülür. Bu işlem iki kez tekrarlanarak örnekler kurumaya bırakılır. DNA kalitesi ve konsantrasyonunu
belirlemek için 4 µl’lik DNA örnekleri, ethidyum bromit ile boyanarak, %1.5’luk agaroz jelde 75 V’da 45 dakika
yürütülür ve DNA konsantrasyonları tespit edilir.
FORL için;
PCR reaksiyonu aşağıda belirtilen oranlara göre yapılmıştır.
Miktar
DNA

3 l

10xPCR Buffer

1,5 l

Taq DNA polymerase(5unit/µL)

0.2 l

dNTP (2.5 mM)

2 l

MgCl2 (25 mM)

1,5 l

Cos Primer (Fw)

2 l

Cos Primer (Rw)

2 l

H2O

2,8 l

Toplam

15 l

DNA Sentezlenmesi:
94°C’de 3 dk
94°C’de 30 s
60°C’de 59 s
72°C’de 59 s
Go to 2 Rep 34
72°C’de 10 dk

PCR ürününü kesimi için;
H2O

7 l

10xPCR Buffer

2 l

Taq I

1 l

PCR ürünü

10 l
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20 l

Toplam
Moleküler çalışmalarda kullanılacak markerlar (Mutlu vd., 2015).
FORL

F: 5' CAC ATT CAT CAT CTG TTT TTA GTC TAT TC 3'
R : 5'CAC AAT CGT TGGCC ATT GAA TGA AGA AC 3'

Frl geni için hassas genotipler 1000 bp’de, heterozigot genotipler 950 bp ve 1000 bp büyüklüğünde bant
vermektedir. FORL etmenine karşı genetik dayanıklılık tek (Frl geni) bir dominant gen tarafından kontrol
edilmektedir (Roberts ve ark., 2000).
TYLCV Moleküler Testleme
Materyal
Melezleme ile elde edilen 500’er adet F2, F3 ve F4 bitkileri, dayanıklı ve hassas genotipler, bu bitkilerin taze
yaprak örnekleri, CTAB, ektraksiyon çözeltisi (1.4 M NaCl, 20 mM EDTA, 100 mM Tris-HCL (pH 8), %2 CTAB
ve 1.2 μl beta-merkaptoetanol), kloroform-izoamil alkol (24:1), %76 etanol, 10 mM amonyum asetat, TE buffer
ve etidyum bromit, 10xPCR buffer, Taq DNA polymerase (5 unit/µL), dNTP (2.5 mM), MgCl2 (25 mM), JB1
Primer (Fw), JB1 Primer (Rw), Taq I, , P6-25 (Fw), P6-25 (Rw) ve steril saf su materyal olarak kullanılacaktır.
Bitkilerin DNA izolasyonu, CTAB protokolüne göre yapılacaktır. Her hattan yaklaşık 0.2 g taze yaprak örneği
eppendorf tüplere konulacak ve 500 µl CTAB ile yapraklar ezilecektir. Tüpler 65°C su banyosunda 30 dk
bekletilecektir. Daha sonra örnekler içerisine 500 µl kloroform-izoamil alkol eklenecektir. Örnekler 10 dakika
13000 rpm’de santrifüj edilecektir. Bu işlemin ardından üst kısım yeni tüpe transfer edilerek, üzerine 350 µl
isopropanol konulacak ve -20C’de yarım saat bekletilecektir. Daha sonra 5 dakika 13000 rpm’de santrifüj
edilerek sulu kısım dökülecektir. Örneklerin üzerine 200 µl wash buffer eklenerek, 11000 rpm’de 1 dk santrifüj
edilecek ve çıkan sıvı kısım dökülecektir. Bu işlem iki kez tekrarlanarak örnekler kurumaya bırakılacaktır. DNA
kalitesi ve konsantrasyonunu belirlemek için 4 µl’lik DNA örnekleri, etidyum bromit ile boyanarak, %1.5’luk
agaroz jelde 75 V’da 45 dakika yürütülecek ve DNA konsantrasyonları tespit edilecektri. Ty-1 dayanıklılık geni
500 bp ve Ty-3 dayanıklılık geni 630 bp bant vermektedir. Ty-1 ve Ty-3 genleri için PCR reaksiyon koşulları ve
protokolleri aşağıda verilmiştir;
Ty-1 için;
PCR reaksiyonu aşağıda belirtilen oranlara göre yapılacaktır.
Miktar
DNA

1.5 ml

10xPCR Buffer

2

Taq DNA polymerase(5unit/µL)

ml

0.4 ml

dNTP (2.5 mM)

0.4 ml

MgCl2 (25 mM)

4.6 ml

JB1 Primer (Fw)

0.2 ml

JB1 Primer (Rw)

0.2 ml
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H2O

10.7 ml

Toplam

20 ml

DNA Sentezlenmesi:
94°C’de 10 s
55°C’de 30 s
72°C’de 1 dk 10 s
Go to 1 Rep 19
94°C’de 10 s
53°C’de 30 s
72°C’de 1 dk 10 s
Go to 5 Rep 9
72°C’de 10 dk

PCR ürününü kesimi için;
H2O

10 ml

10xPCR Buffer

1,5 ml

Taq I

1 ml

PCR ürünü

10 ml

Toplam

22,5 ml

Ty-3 için;
PCR reaksiyonu aşağıda belirtilen oranlara göre yapılacaktır.
Miktar
DNA

3 ml

10xPCR Buffer

2,5 ml

Taq DNA polymerase(5unit/µL)

0.1 ml

dNTP (2.5 mM)

2,5 ml

MgCl2 (25 mM)

2,5 ml

JB1 Primer (Fw)

2,5 ml

JB1 Primer (Rw)

2,5 ml
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H2O

9.4 ml

Toplam

25 ml

DNA Sentezlenmesi:
94°C’de 4 dk
94°C’de 30 s
53°C’de 1 dk
72°C’de 1 dk
Go to 2 Rep 34
72°C’de 10 dk
Moleküler analizlerde Ty-3 ve Ty-1 dayanıklılık genlerini homozigot taşıyan genotipler belirlenecektir.
Ty-3

P6-25F: 5’GTAGTGGAAATGATGCTGCTC 3’
P6-25R: 5’ CTCTGCCTATTGTCCCATATATAACC 3’

Ty-1

JB1F: 5’ AACCATTATCCGGTTCACTC 3’
JB1R: 5’ TTTCCATTCCTTGTTTCTCTG 3’
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ÇALIŞMA TAKVİMİ

30

Proje çerçevesinde yapılacak faaliyetler çalışma takvimi çizelgesinde gösterilmelidir. Projenin belli başlı aşamaları ve bunlardan her birinin ne zaman
gerçekleşeceği açık biçimde belirtilmelidir. Çizelge gerektiği kadar çoğaltılabilir.
Çalışma Takvimi Çizelgesi

AYLAR
Yapılacak

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Faaliyetler

Hatlarda
TSWV ve
Fusarium
Klasik
Hastalık
Testlemeler
i
TSWV ve
TYLCV
Moleküler
Hastalık
Testlemeler
i

x x x x

x x x

x x x x x x x

x x x

x x x

x x x x

x x x

x x x x x x x

x x x

x x x

x x x x

x x x

x x x x x x x

x x x

x x x

x x x x

x x x

x x x x x x x

x x x

x x x

x x x x

x x x
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Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Kendileme
Gözlem
x x x x x x x
Seleksiyon
Melezleme

xx x

x x

Genel ve
Özel
Kombinasy
on
Melezlemel
eri

x x x x x

x x x x x

Kombinasy
on yetenek
testleri
Verim
denemeleri

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x

Tek ürün
dönemi
(*)Yazım vb. alanları gerektiği kadar uzatılabilir.
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YÖNETİM DÜZENİ
Projede görev alacak kişilerin her birinin projedeki sorumluluğu ve çalışma takvimleri tanımlanmalıdır.

Proje Yürütücülerinin Projeye Katkıları

Yapılacak Faaliyetlerdeki Sorumlulukları

Adı Soyadı

Dr. Abdullah ÜNLÜ

Çalışma
Tohum Ekimi, fide dikimi, bakım işleri, melezleme, Kendileme ve 60
ay
Takvimi
Seleksiyon, Hatlarda TSWV ve TYLVC Testlemeleri, Morfolojik Gözlem,
tohum çıkarma, veri alma, analiz etme
Tohum Ekimi, fide dikimi, bakım işleri, melezleme, Kendileme ve 60 ay
Seleksiyon, Hatlarda TSWV ve TYLVC Testlemeleri, Morfolojik Gözlem,
tohum çıkarma, veri alma, analiz etme
Fusarium Testlemeleri
20 ay

Emine GÜMRÜKÇÜ

Fusarium Testlemeleri

20 ay

Nejla ÇELİK

TSWV ve TYLCV Klasik Testlemeleri

20 ay

Bengi TOPKAYA

TSWV ve TYLCV’nin Moleküler ve Klasik Testlemeleri

32 ay

İbrahim ÇELİK

Serkan AYDIN

PROJE SONUÇLARI UYGULAMA PLANI (PSUP)

Proje tamamlandıktan sonra elde edilmesi öngörülen çıktıların uygulamaya aktarılması ve yaygınlaştırılması proje
lideri tarafından hazırlanır ve imzalanır.

Proje Adı:

Domates Islahı Programları için Nitelikli Genitörlerin (yarıyol materyali) Geliştirilmesi ve Tohum
Teknolojisi Projesi

PROJENİN AMACI:
Bu projede; örtüaltı yetiştiriciliğine uygun, domates ıslahı programları için nitelikli genitörlerin (yarıyol materyali)
geliştirilmesi, Enstitü gen havuzunda bulunan hatların karakterizasyonu ve seleksiyonu amaçlanmaktadır. Bu proje
kapsamında yürütülecek olan domates ıslah çalışmaları ile geliştirilecek farklı tipte domates için önemli
hastalıklara dayanıklı yeni hatlar kullanılarak örtüaltı yetiştiriciliğine uygun, yüksek verimli, kaliteli, pazar
taleplerine uygun, biyotik stres koşullarına dayanıklı yerli hatların geliştirilmesi ve bu sayede yerli çeşitlerin
geliştirilerek ithalatın azaltılması hedeflenmektedir.
ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI
Proje Çıktıları

Çıktıların
Mekanizmaları

Uygulamaya

Aktarılma
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1

-Domateste örtüaltı yetiştiriciliğine ve pazar
Elde edilen nitelikli ve dayanıklı hatlar, özel sektör firmalarına
taleplerine
uygun,
verimli,
kaliteli,
devredilerek
yeni
çeşitlerin
geliştirilmesinde
hastalıklara dayanıklı/tolerant nitelikli hat ve
kullanılabilecektir.
yarı yol materyali geliştirilecektir.

2

-Enstitü gen havuzunda bulunan hatlarda
Mevcut gen havuzu zengin ve dinamik hale getirilerek daha
kademe ilerlemesi ve yeni hatların ilavesi ile
sonraki ıslah projelerinde kaynak materyal olarak
gen havuzu zenginleştirilecek ve tohumların
kullanılacaktır.
yenilenmesi sağlanacaktır.

3

-Geliştirilen hatlarda yapılacak Hastalığa
dayanıklılık
testlemeleri
ve
Genel
Kombinasyon Yeteneğinin belirlenmesi ile
dayanıklı
çeşitlerin
geliştirilmesinde
kullanılabilecek ebeveynler tespit edilmiş
olacaktır.

4

Özel tohumculuk firmaları GKY ve ÖKY’si yüksek hatlara
kısa yoldan sahip olarak zaman kaybetmeden yeni çeşitlere
sahip olabileceklerdir.
Bu sayede yerli hibrit çeşitlerin sayısının artmasına yardımcı
olacak, dolaylı olarak ta hibrit tohumculukta dışa bağımlılık
azaltılmasına katkıda bulunulmuş olacaktır.

Proje faaliyetleri ve sonuçları ile ilgili yayın çalışmaları
Nitelikli hatların teknik personele ve diğer
yapılarak
sektörün
ilgili
kurum
ve
kuruluşları
araştırmacılara tanıtımı yapılacaktır.
bilgilendirilecektir.

TALEP EDİLEN BÜTÇE
Talep edilen bütçe ve gerekçesi belirtilmelidir. Analitik bütçe olarak 06 Sermaye Giderleri bölümünde aşağıdaki
belirtilen tablo doldurulmalıdır. Proje süresi bir yıldan fazla ise yıllık maliyetleri ayrı ayrı hesaplanmalıdır.
Yatırım Tutarı
I

II

III

IV

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması

Önerilen
Bütçe

MAMUL MAL ALIMLARI

1. Yıl

2. Yıl

3. Yıl

4. Yıl

5. Yıl

27000

31500

35000

38500

43000

06

1

3

04

Laboratuar Gereçleri Alımları

125000

20000

23000

25000

27000

30000

06

1

3

05

Zirai Gereç Alımı

30000

4000

5000

6000

7000

8000

06

1

3

90

Diğer Avadanlık Alımları (zirai
gübre, ilaç)

20000

3000

3500

4000

4500

5000

2500

3700

5000

6500

8000

MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
06

2

1

90

Diğer Giderler

5700

500

700

1000

1500

2000

06

2

7

01

Kimyevi Madde İle Kauçuk ve
Plastik Ürün Alımları

20000

2000

3000

4000

5000

6000

12000

15000

17000

20000

23000

12000

15000

17000

20000

23000

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

06

5

4

01

Yakacak Alımları

87000
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MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

06

6

2

01

Diğer malzeme alımı

3000

25000

7

7

90

Diğerleri

9

2

01

Yurtiçi Geçici Görev Yollukları

Toplam

6000

7000

4000

5000

6000

7000

7000

8000

9000

10000

12000

7000

8000

9000

10000

12000

2000

2500

3000

4000

4800

16300

2000

2500

3000

4000

4800

375 000

53500

64700

74000

85000

97800

46000

DİĞER SERMAYE GİDERLERİ
06

5000

3000

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

06

4000

GENEL TOPLAM

375000
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PROJE ÖZETİ
Proje Özeti: Türkçe/İngilizce olarak en fazla 300 kelimeyle yazılmalıdır.
Kavun ülkemizde tüm tarım bölgelerinde, önemli derecede yetiştiriciliği yapılan kültür bitkilerinden birisidir.
Dünya kavun üretiminde ülkemiz Çin’ den sonra ikinci sırada yer almaktadır ve ülkemiz kavunun ikincil gen
merkezidir. Yerel çeşitler gerek kalite özellikleri, gerekse yetiştirildikleri bölge ile gösterdikleri uyum açısından
oldukça önemlidir. Bunun yanında ıslah çalışmalarında kültür çeşitleri ile melezlenebilmesi nedeni ile de önem
arzeder. Ülkemizin önemli yerel çeşitlerinden olan Kahramankazan (Tırtıllı Siyah Kavun) kavunu kendine has
kokusu, tadı ve aroması ile bölgede yaygın olarak yetiştirilmektedir. Uygun şartlarda muhafaza edildiği takdirde
bir sonraki yıl Şubat, Mart aylarına kadar saklanabilmektedir. Bu kavunun yetiştiriciliğini sınırlandıran en önemli
sorunu kavun solgunluğu olan F. oxysporum f.sp. melonis’dir. Toprak kökenli olan bu patojen kavunun köklerini
enfekte edip, bitkinin su ve besin madde alımını engelleyerek solgunluk meydana getirmektedir. Yapraklarda
sararma, iletim demetlerinde kahverengileşme oluşmakta ve gelişmenin ileri dönemlerinde çökme ve kurumalar
meydana gelmektedir.
Üreticiler sorunun bu şekilde gitmesi halinde Kahramankazan'ın meşhur kara kavununun iki yıla kadar
tükenmesinden endişe etmektedirler.
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Bu noktadan hareketle yerel Kahramankazan kavununa Fusarium’a dayanıklılığın aktarılarak bölgedeki kavun
rekoltesi ve kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kavun, Fusarium solgunluğu, yerel çeşit, meyve kalitesi

Abstract:
Melon is one of the cultivated plants in all agricultural regions of Turkey. Our country is in second place in world
melon production after China and our country is the secondary gene center of melon. Local varieties are very
important in terms of their quality characteristics and their adaptation with the region they are grown in. Besides,
it is important because it can hybridize with culture types in breeding studies. One of the most important local
varieties of our country, Kahramankazan (Knurled Black Melon) melon with its unique smell, taste and aroma is
widely grown in the region. If stored under appropriate conditions, it may be stored until February, March, the
following year. The most important problem limiting the cultivation of this melon is F. oxysporum f.sp. melonis.
This pathogen, which is of soil origin, infects the roots of melons and prevents the water and nutrient intake of the
plant and creates wilt. Yellowing and drying on leaves, browning of the conductive bundles occur in the later
stages of development. The producers are worried that Kahramankazan's famous black melon will be depleted for
up to two years if the problem goes like this. From this point of view, it is aimed to increase the quality and yield
of Kahramankazan melon in the region by transferring resistance to Fusarium.
Keywords: Melon, Fusarium, local variety, fruit quality

Projenin Amacı ve Gerekçesi:
Kahramankazan ilçesinde Fusarium solgunluğu nedeni ile yok olma tehlikesinde olan Kahramankazan
kavununun(Tırtıllı Siyah Kavun) dağ köyleri ve ova mahallelerinde yetiştiriciliği oldukça azalmıştır. Üreticiler
sorunun bu şekilde gitmesi halinde Kahramankazan'ın meşhur kara kavununun iki yıla kadar tamamen
tükenmesinden endişe etmektedirler. Bu noktadan hareketle yerel Kahramankazan kavununa Fusarium’a
dayanıklılığın aktarılarak bölgedeki kavun rekoltesi ve kalitesinin arttırılması gerekmektedir. Projenin amacı,
bölge çiftçisinin önemli tarımsal gelir kaynaklarından biri olan Kahramankazan kavununu Fusarium solgunluğuna
karşı dayanıklı hale getirmek ve üreticilerine tekrar kazandırmaktır.

LİTERATÜR ÖZETİ:
Kavunlarda Fusarium solgunluğu ile ilgili ilk bilgiler 1898 yılında Sturgis tarafından bildirilmiştir (Leach, 1976).
Yazar kavunda hasat dönemine yakın ortaya çıkan solgunluğun büyük bir olasılıkla, karpuz solgunluk etmeni
Fusarium türünün bir benzeri tarafından oluşturulduğunu bildirmektedir.
Leach (1976), Minnesota’da solgunluk hastalığının fide döneminde önemli kayıplara yol açtığını, ancak bitkilerin
hastalıktan her dönemde de etkilendiğini bildirmektedir. Minnesota’da hastalığın 8 yıl içinde çok geniş bir yayılma
gösterdiğini, birçok tarlalarda zararın % 90’a kadar ulaştığını, bazı tarlalarda olgun meyve almanın olanaksız
olduğunu söylemektedir.
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Reid (1958), 1944 yılında Harrow Bölgesinde hastalığın % 10 ürün kaybına neden olduğunu ve 1947 yılından
itibaren bazı kesimlerde yüksek ürün kaybı nedeniyle üretimden vazgeçildiğini, zamanla hastalığın Kanada’da
diğer ekim alanlarına da yayıldığını ve birçok bölgede kavunun önemli sorunu haline geldiğini bildirmektedir.
Yıldız (1977), tarafından, solgunluk hastalığının Fransa’nın tüm üretim bölgelerinde Messiaen ve ark., atfen,
İngiltere’ de değişik bölgelerde Bewley’ e atfen, Belçika’ da özellikle seralarda Ruggeri’ ye atfen önemli kayıplara
neden olduğu belirtilmiştir. Kavun solgunluğunun Kuzey Amerika, Kanada ve Avrupa ülkeleri dışında, Asya
ülkelerinden Irak, Japonya, Filipinler ve Hindistan’ da varlığı bilinmektedir.
Türkiye’de kavun solgunluğu ilk kez, Manisa’ da bir kavun tarlasında 1939 yılında ve daha sonra Ankara civarında
Nallıhan’da saptanmıştır (Bremer 1944). Solgunluk hastalığının Marmara Bölgesinde kavunda oldukça zararlı
olduğu, Ege Bölgesinde hastalığın 1972-1974 yılları arasında yapılan surveylerde % 14 yaygın olduğu ve İç
Anadolu Bölgesindeki ekim alanlarında da ekonomik kayıplara neden olduğu bildirilmiştir (Yıldız, 1977).
F. oxysporum f.sp. melonis’in fizyolojik ırkları konusunda ilk bilgileri Reid (1958) vermektedir. Yazar kültürel
ırkların morfolojik niteliklerinin olduğu kadar, patojenisitelerinin de farklı olduğunu bildirmektedir. Solgunluk
etmeni ve özellikle fizyolojik ırkları üzerinde detaylı çalışmalar Fransa’ da yürütülmüştür. Hastalıkla savaşta
dayanıklı çeşit geliştirmenin en etkin yol olarak ortaya çıkışı ve dayanıklılığın tek dominant gen ile kontrol
edilmesi, bu yöndeki çalışmalara hız katmıştır.
Kurt ve ark. (2002), Güneydoğu Anadolu bölgesi’ndeki F. oxysporum f.sp. melonis, fizyolojik ırklarını ve bu
patojen ırklarına karşı kavun genotiplerinin reaksiyonlarını belirlemişlerdir. İkiyüzbeş tarladan elde edilen 34
izolat, koloni morfolojisi ve sıvı kültür patojenite testi ile tanımlanmış ve bu bölgedeki F. oxysporum f.sp. melonis,
yaygınlığı %88.1 ve hastalık şiddeti ise %47.5 olarak belirlenmiştir. F. oxysporum f.sp. melonis’in 4 fizyolojik
ırkı, farklı kavun çeşitleri (Charentais T, İsoblon, Isovas ve Margot) üzerindeki reaksiyonlarına bakılarak
belirlenmiştir. Irklardan 1-2 en yaygın olarak bulunmuş ve 0,1,2 ve 1-2 ırkları sırasıyla 8,5,1 ve 20 izolatta
belirlenmiştir.
Solgunluğa çok duyarlı olan kantalop populasyonu içinde, bu hastalığa dayanıklı olarak seçilen çeşitler (Doublon
gibi), 1963 yılında Fransa’da değişik bölgelerde üretime alınmıştır. Aynı yıl bu bitkilerde solgunluklar
gözlenmiştir. Gerek duyarlı Charentis populasyonundan ve gerekse F. oxysporum f.sp. melonis’ in 1 nolu ırkına
dayanıklı olarak bilinen ve hastalanan Doublon bitkilerinden elde edilen fungus kültürleri, eldeki bir çeşit
koleksiyon ile teste tabi tutulmuştur. Teste alınan izolatların, kavun çeşitleri içinden Charentis T, Doublon, C.M.
17187 ve Ogon no 9 çeşitleri karşısındaki reaksiyonları ve belirtilerine bakılarak, Fransa’ da etmenin 1, 2 ve 3
nolu ırkları ortaya konmuştur (Risser., 1965).
Daha sonraki çalışmalarda F. oxysporum f.sp. melonis’ in 1 ve 2 nolu ırklarına dayanıklı olan CM 17187 gibi
çeşitlerden dayanıklılık özellikleri kültür çeşitlerine aktarılmıştır. Bu hatlar 1968 yılından itibaren değişik üretim
bölgelerinde yetiştirmeye alındıklarında, aynı yıl bu bitkilerde de etmenin 3 nolu ırkının diğer ırklardan değişik
tipte belirtiler gösterdiği gözlenmiştir. Bu solgun bitkilerden izole edilen ve kolleksiyondan hiçbir çeşidin gerçek
anlamda dayanıklı olmadığı, bu yeni izolatlar F. oxysporum f.sp. melonis’ in 4 nolu ırkı olarak tanımlanmıştır.
Fransız araştırıcıların önerdiği bu yöntemle, daha sonraları diğer ülkelerde de F. oxysporum f.sp. melonis’ in ırkları
saptanmıştır (Risser ve ark., 1969).
Zink ve Gubler (1985), Perlita FR çeşidinin F. oxysporum f.sp. melonis’in 0, 1, 2 ve 1-2 nolu ırklarına karşı
reaksiyon tespitini yapmışlardır. Ayrıca Perlita FR çeşidinin F. oxysporum f.sp. melonis’in 0 ve 2 ırkına karşı
dayanıklılığın reaksiyon durumunu belirlemişlerdir.
F. oxysporum f.sp. melonis’in değişik ırklarına karşı farklı kavun çeşitlerinin kullanıldığı bir çalışmada bitkilerin
hastalığa karşı yüksek oranda dayanıklılık gösterdiği bildirilmiştir (Zink ve Thomas, 1990).
Kavunda kurumalara yol açan, F. oxysporum f.sp. melonis, Macrophomina phaseolina ve Rhizoctonia solani’ in
mücadelesinde dayanıklı çeşitlerin ıslahına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Güney İsrail’ deki kavun
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genotiplerinin solgunluğa dayanıklılık seviyeleri farklı bulunmuştur. P6a turşuluk kavun hattının hastalığa
dayanıklılığı genotipler içinde en yüksek bulunmuştur (Cohen ve ark.,1996).
72 kavun genotipi yapay koşullar altında külleme ve Fusarium solgunluğuna karşı, doğal koşullar altında da
yalancı mildiyöye dayanıklılık bakımından taranmış ve bazı genotiplerin 2 veya 3 hastalığa birden dayanıklı
olduğu bildirilmiştir (Pan ve More, 1996). Ogawa ve ark. (1995), melezleme çalışması sonucu Fusarium ve
küllemeye dayanıklı çeşit geliştirmişlerdir.
0, 1, 2 ve 1-2 olmak üzere farklı 4 ırkı olan F. oxysporum f.sp. melonis, kavunda kurumalara yol açan, toprak
kökenli bir hastalık olup; dünyanın birçok yöresinde olduğu gibi, ülkemizde de yaygın olarak görülmektedir
(Sağır, 1988; Cohen ve ark., 1989; Windels, 1993; Demir ve Tezcan, 1995; Kınay ve ark., 1995; Baran, 2000).
Hastalık etmeni, kavunun kök boğazını veya köklerini infekte edip, bitkinin su alınımını engellemek suretiyle,
solgunluk meydana getirmekte; yapraklarda sararma, bir veya daha fazla kolda solma, gövdenin kök boğazına
yakın yerlerinde, uzunlamasına nekrotik lezyonlar ve iletim demetlerinde kahverengileşme oluşturulmakta;
gelişmenin ileri dönemlerinde çökme ve kurumalar meydana getirmektedir. Genelde hasata yakın dönemlerde
kendini gösteren bu belirtiler nedeniyle meyve kalite ve miktarı önemli ölçüde düşmektedir (Baran, 2000). Bu
hastalığa karşı dayanıklı çeşitlerin ıslahına yönelik çalışmalar sürmektedir. Fom-1 ve Fom-3 genleri 0 ve 2
ırklarına karşı, Fom-2 geni ise 0 ve 1 ırklarına karşı dayanıklılık sağlamaktadır (Pitrat, 1998).
F. oxysporum f.sp. melonis’in mevcut ırklarına dayanıklı hatlar yada çeşitler geliştirilmesinde klasik ıslah
yöntemleri yanı sıra moleküler markörlere dayalı çalışmalar da yer almıştır. Burger ve ark. (2003) F. oxysporum
f.sp. melonis’ in 1 nolu ırkına dayanıklı hatlar geliştirmek için yaptıkları çalışmada, 24 kavun aksesyonu ile ıslah
hatlarında hem klasik testleme hem de moleküler markörlere dayalı seleksiyon yöntemini uygulamışlardır.
Markörlere dayalı seleksiyonda Fom-2 lokusuna spesifik SCAR ve CAPS markörleri kullanılarak, ıslah
populasyonlarındaki 106 bireye uyguladıklarında, inokülasyon testlemeleri ile dayanıklı olarak belirledikleri
bireylerin moleküler markör sistemlerinde dayanıksız olabildiklerini belirlemişlerdir. Bu nedenle markırlerin ıslah
programında kullanılmak suretiyle daha güvenilir ve hızlı bir şekilde çeşit geliştirilebileceğini ifade etmişlerdir.
Karsies ve ark. (2000), Fusarium’ un 0 ve 2 ırklarına karşı dayanıklılık sağlayan Fom-1 genini belirlemede
kullanılabilecek markırları bulmak için, RAPD ve AFLP primerleri denediklerini ve ümitvar markırlar bulmaya
yakın olduklarını bildirmişlerdir.
Brotman ve ark. (2004), kavunda F. oxysporum f.sp. melonis’ in 0 ve 2 nolu ırklarına dayanıklılıkla ilişkili markör
geliştirmek amacıyla yaptıkları çalışmada, iki rekombinant kendilenmiş hat populasyonlarında AFLP, RAPD,
RFLP markör sistemlerini test etmişlerdir. Dayanıklılığı kontrol eden Fom-1 genine yakın ilişkide olan 2 CAPS
markörü geliştirerek, ıslah programlarında seleksiyonda kullanılabileceğini belirtmişlerdir.
Fusarium oxysporum f.sp. melonis 2 ırkına karşı dayanıklılık dominant Fom-1 geniyle sağlanmaktadır ve
seleksiyon pogramlarında kullanılmak amacıyla bu gen ile ilişkili STS ve CAPS (Cleaved Amplified Polymorphic
Sequences) markörleri geliştirilmiştir (Tezuka ve ark., 2009).
Baudracco-Arnas ve Pitrat (1996), 218 adet Vedrantis X PI 161375 (Fusarium -1 ırkına duyarlı X dayanıklı) F2
dölünün kullanılmasıyla elde ettikleri kavun genetik bağlantı haritasında, Fusarium-0 ve 1 no’lu ırklarına karşı
dayanıklılık sağlayan Fom-2 genine sırasıyla 1,6 ve 4,5cM mesafede bağlanmış E07 ve G17 RAPD işaretleyici
bulmuşlardır.
Zheng ve Wolff (2000), Fusarium 0 ve 1 ırklarına karşı dayanıklılıkta (Fom 2 geni) RAPD markırlarının, markır
yardımlı seleksiyonda kullanılabilirliklerini araştırmışlardır. Bu araştırmacılar önceki çalışmalarda, ilk ikisi
duyarlılık, üçüncüsü ise dayanıklılık alleli ile bağlantılı olduğu belirlenen E07, G17 ve 596 numaralı RAPD
markırlarını, 48’ i dayanıklı ve 41’ i duyarlı olmak üzere toplam 89 çeşitte denemişlerdir. E07, G17 ve 596
markırlarının çeşitlerin dayanıklıklarının belirlenmesinde sırasıyla % 88, % 81 ve % 70 oranında doğru sonuç
verdiği; E07 ve G17 markırlarının birlikte kullanılmasının dayanıklılık tespitinde % 95 doğru sonuç verebileceği
belirlenmiştir.
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Wang ve ark. (1997), Fom-2 geni ile bağlantılı olan 2 adet AFLP markırı bulmuşlar ve bunları kodominant FM ve
AM SSR markırlarına dönüştürmüşlerdir. FM ve AM markırlarının, 45 kavun genotipinde denenmesi sonucu, bu
markırların çeşitlerin dayanıklılık tespitinde sırasıyla % 82 ve % 91 oranında doğrulukla ve özellikle Fusarium’ a
duyarlı genotiplerin belirlenmesinde kullanılabilecekleri bulunmuştur.
Wang ve ark., (2002); Joobeur ve ark., (2004), tarafından yapılan çalışmada Fom-2 geninin izolasyonunda ve
klonlanmasında önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Söz konusu genin kompleks özellikleri ve avirülens patojen
genine karşı savunma mekanizmasını harekete geçirme yeteneğine sahip olan tek bir gen olduğu belirlenmiştir.

MATERYAL ve METOT:
Materyal
Araştırmada bitkisel materyal olarak Kahramankazan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden temin edilecek olan
Fusarium solgunluğuna hassas ancak bitkisi güçlü, verimli, meyve şekli ovalimsi yuvarlak, çekirdek evi küçük,
meyve ağırlığı ortalama 2-4 kilogram, tatlı, depolamaya uygun, raf ömrü uzun olan yuva tipi Kahramankazan
kavunu, dayanıklı materyal olarak ise, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü kavun gen havuzunda bulunan
Fusarium oxysporum f. sp. melonis’in farklı ırklarına (Fom 0,1,2 ve 1-2) dayanıklı 5 nolu kavun saf hattı
kullanılacaktır.
Yöntem
Kahramankazan kavununa Fusarium oxysporum f. sp. melonis’in farklı ırklarına (Fom 0,1,2 ve 1-2) dayanıklılığın
aktarılmasında geriye melezleme yöntemi kullanılacaktır. Fusarium oxysporum f. sp. melonis’in 0,1 ve 2 nolu
ırklarına dayanıklılığın kalıtımı tek gen dominant iken 1-2 nolu ırka dayanıklılığın kalıtımı ise birden çok genle
kontrol edilmektedir. Yapılacak ıslah çalışmasında geriye melezleme yöntemi (Demir ve Turgut, 1999)
kullanılacaktır. Testlemeler klasik ve moleküler olarak yapılacaktır. Çalışma Şekil 1’deki gibi GM4F1 aşamasına
kadar devam edecek ve bir generasyon kendilenerek GM4F2 tohumları elde edilecektir. Ayrıca meyve özellikleri
bakımından Kabuk zemin rengi, Zemin renginin olgunluk öncesi yoğunluğu, Meyve Uzunluğu, meyve Çapı,
Uzunluk çap oranı ,Uzunlamasına şekli,Olgun meyve zemin rengi, Olgunluk döneminde zemin rengi yoğunluğu
,Kabukta ikincil renkler, Meyve sapında kopma,Taban (çiçek burnu) şekli, Yüzeyde kırışıklık, pütürlülük, Çiti
oluşumu , Enine kesitte maksimum meyve eti genişliği, Enine kesitte maksimum kabuk kalınlığı, Meyve eti rengi
, Meyve eti tekstürü, Çekirdek evi boşluğu, Karpel sayısı, Meyve tadı, Meyve eti dış kabuk rengi ,Refraktometre
(kurumadde %) özellikleri değerlendirilecektir.
Böylece %97 oranında Kahramankazan kavununa morfolojik olarak benzeyen ve dayanıklı olan çeşit adayı
Kahramankazan ilçesinde denemeye alınacaktır. Daha sonra Ticari Kayıt Başvurusu yapılacaktır.
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Fidelerin Yetiştirilmesi
Materyallere ait tohumlar %1’ lik sodyum hipoklorit çözeltisi içinde 3 dk. dezenfekte edildikten sonra steril harç
toprağı bulunan viyollere ekilip sera koşullarında birinci yaprak dönemine gelinceye kadar yetiştirilecektir.
Fusarium oxysporum f. sp. melonis Kültürünün Geliştirilmesi, İnokulumun Hazırlanması ve Saklanması
Stok fungus kültüründen PDA ortamlarına ekim yapılıp, 24 saat ışıklı ortamda 23˚C’ de inkübe edilecektir.
Buradan gelişen fungusları çoğaltmak için sıvı sentetik ortam şu şekilde hazırlanacaktır. Solüsyon A (Kalsiyum
nitrat 100g/l, Potasyum nitrat 25g/l)’ dan 20 ml’ e, Solüsyon B (Magnezyum sülfat 25 g/l)’ den 20 ml, Solüsyon
C (Monopotasyum fosfat 12.5 g/l)’ den 20 ml, Solüsyon E (sitrik asit 25 g/l, malik asit 25 g/l)’ den 1 ml,
Oligoelementler (Demir 40g/l, mangan sülfat 3 g/l, bakır sülfat 3 g/l, çinko sülfat 3 g/l ve borax 6 g/l)’ den 1 ml,
50 g Sakkaroz, 5 g Malt ve distile su ile ortam 1 lt’ ye tamamlanacaktır. PDA ortamında gelişen funguslar sıvı
sentetik ortama aktarılır ve 8 gün shaker da 23˚ C’ de çalkalanarak geliştirilecektir (Pitrat ve ark. 1991).
Testlemelerde kullanılacak fungus daha sonraki çalışmalarda kullanılmak üzere +4 ºC’de eğik agarda muhafaza
edilecektir.
Fidelerin İnokulasyonu
Fide kök daldırma metoduna göre testleme yapılacaktır (Gordon ve ark, 1989; Zink ve Gubber, 1985). Testlemeler
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü sera kompartımanlarında yapılacaktır. Kontrol olarak, dayanıklı ve
hassas kontrol kullanılacaktır.
Testlemeler Fusarium’un her ırkı için ayrı ve aynı yöntemle yapılacaktır. Bitkilerin kotiledon yaprakları yere tam
paralel olduğu ve gerçek yaprakları çıktığı aşamada sökülecektir. Sökülen fidelerin kökleri su ile yıkanacak ve
kök uçları traşlandıktan sonra fideler 106 konidi/ml konsantrasyonunda hazırlanan süspansiyona yaklaşık 5 dakika
süre ile daldırılacaktır. Testlemede kullanılacak plastik saksılar 180x165 mm boyutlarında olup kullanılmadan
önce sodyum hipoklorit ile dezenfekte edilecektir. Her saksıya 5 adet bitki dikilecektir. Bitkiler daha sonra 23-25
C’ deki klima odalarında % 60-65 nemde inkübasyona bırakılacaktır.
Fidelerin İnkübasyonu, Gözlemlenmesi ve Değerlendirilmesi
Fideler 23-25 C sıcaklık ve %60-65 nisbi nem değerlerindeki iklim odalarına alınacak ve 28. gün sonunda hassasdayanıklı olarak değerlendirilecektir. Değerlendirmeler Armstrong (1978)’ e göre yapılacaktır. Fusarium
oxysporum f.sp. melonis 2 ırkına karşı dayanıklılık dominant Fom-1 geniyle, 1 ırkına karşı dayanıklılık dominant
Fom2 geni ile sağlandığından değerlendirmeler hassas ve dayanıklı olarak, 1-2 nolu ırka karşı hastalığın kalıtımı
çok genle kontrol edildiğinden değerlendirmeler bitkilerin hastalığa yakalanma oranları dikkate alınarak (%0-46
ise dayanıklı, %47-56 ise kısmi dayanıklı (İntermediate), %57-100 ise hassas) yapılacaktır.
Moleküler Testleme
Moleküler Markırlarla Fusarium’un 0, 1 ve 2 nolu ırklarına dayanıklılığın belirlenmesi
DNA izolasyonu, genç yapraklar kullanılarak Doyle ve Doyle (1990)’e göre yapılacaktır. Hastalığın kalıtımında
Fom-1 geni 0 ve 2 ırklarına, Fom-2 geni ise 0 ve 1 ırklarına karşı dayanıklılık sağlamaktadır. Fom-1 geni için
Brotman ve ark., (2005)’nın belirlemiş oldukları NBS1-CAPS (F: 5’ TAT TGC TAA AGC TGT TTT CAA AAG
CG 3’, R: 5’ AAC AAA AAC TTT TCG ATT TCC TAA GTT 3’) markır kullanılacaktır. PCR ürününün kesim
işleminde NcoI enzimi kullanılacaktır. PCR reaksiyon, amlifikasyon ve kesim koşulları Brotman ve ark.,
(2005)’nın yapmış oldukları çalışmalarından bazı modifikasyonlar yapılarak, Polat ve ark. (2012)’e göre
gerçekleştirilecektir. Bütün PCR reaksiyonları 18 µl hacimde gerçekleştirilecektir. Reaksiyon koşulu 5.0 μl DNA
(10 ng DNA), 2.0 μl dNTP (0.1 mM dNTPs), 2.5 μl MgCl2 (2.5 mM MgCl2 ), 0.2 μl Taq (0.6 U Taq DNA
polymerase), 2.0 μl her bir primer (0.3 μM her bir primer), 2.0 μl (1 X ) PCR buffer ve 2.5 μl ddH2O şeklinde
olacaktır. PCR protokolü, 94 ºC’de 5 dk, ardından 35 döngü olacak şekilde, 94ºC’de 1 dk, 55ºC’de 50 sn, 72ºC’de
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1dk ve son olarak 72ºC’de 5 dk şeklindedir. PCR ürününün kesim işleminde NcoI enzimi kullanılacaktır. Kesim
işlemi, 8 μl PCR ürünü, 2 μl buffer ve 2 μl NcoI olmak üzere toplam 32 μl’lik hacimde, 37°C’de ve 16 saatte
gerçekleştirilecektir. Fom-2 geni için Joobeur ve ark., (2004)’nın belirlemiş oldukları SSR154 (F: 5’ CCC TTC
TGT CAT TTG GCT TG 3’, R: 5’CGT CAA TTA TTA AAC ATT CTG ATG C 3’) primeri kullanılacaktır. PCR
reaksiyon, amlifikasyon koşulları Joobeur ve ark., (2004)’nın yapmış oldukları çalışmalarından bazı
modifikasyonlar yapılarak, Polat ve ark. (2012)’e göre gerçekleştirilecektir. Bütün PCR reaksiyonları 17 µl
hacimde gerçekleştirilecektir. Reaksiyon koşulu 2.0 μl DNA (10 ng DNA), 2.0 μl dNTP (0.1 mM dNTPs), 2.0
μl MgCl2 (2.5 mM MgCl2 ), 0.2 μl Taq (0.6 U Taq DNA polymerase), 2.0 μl her bir primer (0.3 μM her bir
primer), 2.0 μl (1 X ) PCR buffer ve 4.8 μl ddH2O şeklinde olacaktır. PCR protokolü, 94 ºC’de 3 dk, ardından
35 döngü olacak şekilde, 94ºC’de 30 sn, 55ºC’de 30 sn, 72ºC’de 1dk ve son olarak 72ºC’de 10 dk şeklindedir.
PCR ürünleri % 2.5’luk high resolution agarose jelde yürütülerek, bant büyüklüklerini belirlemek amacıyla 100
bp Ladder DNA kullanılacaktır. Jel DNA interkalar boya ile boyanarak ve UV ışığı altında ENDURO GelLogic
sistemi ile görüntülenecektir.

ÇALIŞMA TAKVİMİ

Yapılacak
Faaliyetler

Aylar

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

X X X X X X

2
3
4
5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
30
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X

1. Hassas ve dayanıklı materyallerin tohum ekimi fidelerin yetiştirilmesi melezlenmesi melez bitkilerin
yetiştirilmesi, tohumluk meyvelerin hasatı, tohum çıkarma paketleme
2. F1 bitkilerinin yetiştirilmesi, kendilenmesi, tohumluk meyvelerin hasatı, tohum çıkarma paketleme
3. F2 bitkilerinin tohum ekimi, bitkilerin yetiştirilmesi klasik ve moleküler olarak testlenmesi, dayanıklı
bulunanların hassas kazan kavunu ile geriye melezlenmesi tohumluk meyvelerin hasatı, tohum çıkarma
paketleme ve Proje kapsamında Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü ile beraber Karamankazan
kavunu yetiştiriciliği yapan çiftçilerimize verilmek üzere “Fusarium ile Kavun Sineğine karşı entegre mücadele
eğitiminin” verilmesi
4. GM1F1 bitkilerinin tohum ekimi, bitkilerin yetiştirilmesi klasik ve moleküler olarak testlenmesi, dayanıklı
bulunanların kendilenmesi, tohumluk meyvelerin hasatı, tohum çıkarma paketleme
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5. GM1F2 bitkilerinin tohum ekimi, bitkilerin yetiştirilmesi klasik ve moleküler olarak testlenmesi, dayanıklı
bulunanların hassas kazan kavunu ile geriye melezlenmesi tohumluk meyvelerin hasatı, tohum çıkarma
paketleme

Yapılacak Faaliyetler

Aylar

6

3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

x x x x x x x

7
8
9

x x x x x x
x x x X x x
x x x x x x

10

x x x x X

6. GM2F1 bitkilerinin tohum ekimi, bitkilerin yetiştirilmesi klasik ve moleküler olarak testlenmesi, dayanıklı
bulunanların kendilenmesi, tohumluk meyvelerin hasatı, tohum çıkarma paketleme
7. GM2F2 bitkilerinin tohum ekimi, bitkilerin yetiştirilmesi klasik ve moleküler olarak testlenmesi, dayanıklı
bulunanların hassas kazan kavunu ile geriye melezlenmesi tohumluk meyvelerin hasatı, tohum çıkarma
paketleme
8. GM3F1 bitkilerinin klasik ve moleküler olarak testlenmesi ve kendilenmesi
9. GM3F2 bitkilerinin tohum ekimi, bitkilerin yetiştirilmesi klasik ve moleküler olarak testlenmesi, dayanıklı
bulunanların hassas kazan kavunu ile geriye melezlenmesi tohumluk meyvelerin hasatı, tohum çıkarma
paketleme
10. GM4F1 bitkilerinin klasik ve moleküler olarak testlenmesi ve kendilenmesi, GM4F2 tohumlarının eldesi,
sonuç raporunun hazırlanması çeşidin ticari kayıt başvurusu,
YÖNETİM DÜZENİ
Projede görev alacak kişilerin her birinin projedeki sorumluluğu ve çalışma takvimleri tanımlanmalıdır.
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Proje Sonuçları Uygulama Planı (PSUP)
Proje Adı:

Kahramankazan Kavununa Fusarium Solgunluğuna Karşı Dayanıklılığın Kazandırılması

PROJENİN AMACI:
Kahramankazan ilçesinde kavun solgunluk hastalığından dolayı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan
Kahramankazan Tırtıllı Siyah Kavununu dayanıklı hale getirerek üreticilerine tekrar kazandırmak ana amaçtır.

ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI

Sıra

Proje Çıktıları

1

Kahramankazan Kavununa Fusarium’a
(F. oxysporum f.sp. melonis)
Dayanıklılığın Kazandırılması

Dayanıklı hale getirilen çeşit adayının
STK Kayıt başvurusunun yapılması

2

Çıktıların Uygulamaya Aktarılma
Mekanizmaları

Dayanıklı hale getirilen çeşit adayı Kahramankazan
kavununun Kahramankazan ilçesinde denemeye
alınması. ATK kararı gereğince Karamankazan
kavunu yetiştiriciliği yapan çiftçilerimize verilmek
üzere “Fusarium ile Kavun Sineğine karşı entegre
mücadele eğitiminin” düzenlenmesi
Çeşidin STK kaydının gerçekleştirilmesi,
tohumlarının üretimi ve üreticilerine tekrar
kazandırılması

TALEP EDİLEN BÜTÇE
I. Yatırım Tutarı
06 SERMAYE GİDERLERİ

YILLARA GÖRE DAĞILIM
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1.Yıl

2.Yıl

06.1- Mamul Mal Alımları

1.500

1.500

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri

2.000

20.500

2.500

3.000

06.9- Diğer Sermaye Giderleri

2.000

-

Toplam

8.000

25.000

Genel Toplam

75.000

3. Yıl

4.Yıl

5. Yıl

1.500

1.000

15.500

15.000

3.000

2.000

-

-

2.000

2.000

20.000

20.000

2.000

06.3- Gayri Maddi 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

II. Bütçe Gerekçesi ve Yatırım Tutarının Dağılımı
I

II

III

IV

Giderlerin Ekonomik
Sınıflandırması

Önerilen
Bütçe

1. Yıl

2. Yıl

06

1

3

05

Zirai Gereç Alımı

7000

1500

1500

06

2

7

01

Kimyevi Madde İle
Kauçuk ve Plastik Ürün
Alımları

62500

-

18750

06

2

1

90

Diğer Giderler

7750

2000

06

5

4

01

Yakacak Alımları

13500

06

9

2

01

Yurtiçi Geçici Görev
Yollukları

Toplam

3. Yıl

4. Yıl

5. Yıl

1500

1000

1400
0

1300
0

1750

1500

2000

2500

3000

3000

2000

4000

2000

-

-

-

2000

94.750

8000

25.000

2.000

20.00
0

20.00
0

2000
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PROJE ÖZETİ
Proje Özeti: Türkçe/İngilizce olarak en fazla 300 kelimeyle yazılmalıdır.
Kavun ülkemizde tüm tarım bölgelerinde, önemli derecede yetiştiriciliği yapılan kültür bitkilerinden birisidir.
Dünya kavun üretiminde ülkemiz Çin’ den sonra ikinci sırada yer almaktadır ve ülkemiz kavunun ikincil gen
merkezidir. Açıkta yetiştiricilikte genel olarak standart çeşitler kullanılmakla birlikte son yıllarda sera
yetiştiriciliğinin artması ile diğer sebze türlerinde olduğu gibi kavun yetiştiriciliğinde de hibrit çeşitlerin kullanımı
artmıştır. Bu proje kapsamında yürütülecek olan kavun ıslah çalışmaları ile örtüaltı yetiştiriciliğine uygun, kışlık
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kavunlarda pazarın talebini karşılayacak verimli, erkenci, yola dayanıklı, biyotik stres faktörlerinden özellikle
verim ve kaliteyi olumsuz etkileyen külleme etmenine (Podosphaera xanthii) karşı dayanımı yüksek hatlar
geliştirilecek ve bu hatlar ileride çeşit geliştirme çalışmalarında ebeveyn olarak kullanılacaktır. Ayrıca bu proje
kapsamında gen havuzunda bulunan materyallerin Fusarium solgunluğuna (F. oxysporum f.sp. melonis), karpuz
bakteriyel meyve lekesi hastalığına (Acidovorax citrulli), yaprak bitine (Aphis gossypii) ve nematoda
(Meloidogyne incognita (ırk 1) karşı dayanım durumları belirlenecektir.
Anahtar Kelimeler: Kavun, Fusarium, Külleme, Karpuz Bakteriyel Meyve Lekesi Hastalığı, Yaprak biti,
Nematod

Abstract: Developing Qualified Lines and Varieties in the Melon Breeding Programs-II
Melon is one of the cultivated plants in all agricultural regions of Turkey Turkey is the second country after China
when considered the production amount and it is also secondary gene center for melon. Mainly standard varieties
has been used in the open field conditions. Because of, melon production has increased steadily in greenhouses
the use of hybrid varieties also increased in recent years. This project is aimed to develop, pure lines and local
hybrid varieties with high yielded, earliness, resistance to powdery mildew and also suitable for market demand
and greenhouse farming. Obtained lines will be used in further hybrid variety development studies. In addition,
with this project, resistance or tolerance of lines to the fusarium, watermelon bacterial fruit spot disease, aphid and
nematod resistance will be determined.
Keywords: Melon, Fusarium, Powdery mildew, , Watermelon Bacterial Fruit Stain Disease, Aphid,
Nematod

Projenin Amacı ve Gerekçesi:
Ülkemizde kavun üretiminin % 85’ini oluşturan kışlık kavunlarda küllemeye dayanıklı yerli ticari çeşitler
bulunmamaktadır. Küllemeye (Podosphaera xanthii) karşı dayanıklılık çalışmalarımızda bugüne kadar yazlık tip
kavunlarda tolerant hatlar geliştirilmiştir. Bu nedenle, yerli kışlık kavun çeşitlerinin geliştirilmesinde kullanılacak
küllemeye dayanımı yüksek hatlara ihtiyaç vardır. Külleme ülkemizde ve dünyada kavun yetiştiriciliğini
sınırlandıran en önemli etmenlerden birisidir. Hastalık bitkinin yeşil aksamında enfekte olmakta, bitkideki meyve
sayısını ve meyve büyüklüğünü azaltmakta bu durum verimi de olumsuz olarak etkilemektedir. Ayrıca küçülmüş
bitki örtüsü nedeni ile meyveler güneş yanıklığına maruz kalmakta, dolayısı ile pazar değerini de olumsuz yönde
etkilemektedir. Etmenin kimyasal kontrolünde kullanılan fungusitler çevreye, insan sağlığına zarar vermekte, iş
ve zaman kaybına neden olmaktadır. Bunların yanında, yapılan kimyasal uygulamalar meyvelerin dış yüzeyinde
hasara yol açabilmekte, bu durum ürünün kalitesini olumsuz etkilemektedir. Dolayısı ile hastalığın kontrolünde
dayanıklı çeşitler kullanmak en iyi çözüm olarak görülmektedir. Dayanıklı çeşit geliştirmek için öncelikle
patojenin bilinmesi ve dayanıklılık testlerinde buna uygun metotların kullanılması gereklidir. Ülkemizde yaygın
olarak görülen etmenin Podosphaera xanthii olduğu daha önceki çalışmalarda belirlenmiştir. Ayrıca, proje ekibi
tarafından yürütülen TÜBİTAK 109G029 nolu “Türkiye F1 Hibrit Sebze Çeşit ve Nitelikli Hat Geliştirme Projesi”
kapsamında “ Yazlık Kavunlarda Küllemeye Dayanıklı Nitelikli Hatların Geliştirilmesi” konulu iş paketinde
yaygın olan etmenin Podosphaera xanthii’nin 5 nolu ırkına ait olduğu belirlenmiştir (Ünlü vd., 2010). Buna
ilaveten aynı iş paketinde küllemeye karşı yeni bir klasik test metodu da geliştirilmiştir (Ünlü ve Ünlü, 2012). Bu
projenin amacı örtüaltında da bugün ekim alanına sahip olan kışlık tipteki kavunlarda, ilk defa küllemeye dayanımı
yüksek kavun hatlarını ve yerli hibrit çeşitlerini ülke ekonomisine kazandırmak olacaktır. Bunun yanında gen
havuzunda bulunan materyallerin ciddi ekonomik kayıplara neden olan Fusarium solgunluğuna (F. oxysporum
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f.sp. melonis) karpuz bakteriyel meyve lekesi hastalığına (Acidovorax citrulli), yaprak bitine (Aphis gossypii) ve
nematoda (Meloidogyne incognita (ırk 1) karşı dayanım durumları belirlenecek ve geliştirilecek materyaller ıslah
programlarında kullanılabilecek ve kısa sürede birden fazla etmene dayanıklı çeşitlerin eldesine olanak sağlanmış
olunacaktır.

LİTERATÜR ÖZETİ:
Kavunda külleme hastalığına Sphaerotheca fuliginea (Schlech.) Polacci ve Erysiphe cichoracearum D.C. adlı
obligat funguslar neden olmaktadır (Agrios, 1988). Sıcak ve kuru havaları seven bu hastalık etmenleri, önce
tamamen dışsal olan ve sadece hostriumları yaprağa giren miselleri ile yaprakta beyaz lekeler şeklinde görülürler
ve daha sonra bu lekeler birleşerek yaprağın alt ve üstünü kaplarlar. Daha sonra yaprakların kahverengileşmesine
ve ölümüne sebep olan külleme hastalığı neticesinde özellikle kavunda verim ve kalite düşmektedir (Robinson ve
Decker-Walters, 1997).
P. xanthii kabakgil küllemesinin ana etmenidir ve dünya kabakgil üretimini sınırlandıran en önemli
faktörlerden birisidir. Bu hastalığın kontrolünün araştırılmasında büyük çaba sarfedilmesine rağmen halen daha
bu etmenin biyolojisinin temel özellikleri bilinmemektedir. Hastalığın kontrolünde yeni fungusitler
geliştirilmesine rağmen üreticiler için geçici bir çözüm olarak kalmaktadır (Pérez -Garcia ve ark. 2009). Ayrıca
hastalıkla kimyasal mücadele yapılabilmesine rağmen, bu hem zaman almakta hem de pahalıya mal olmaktadır.
Etmenin kimyasal kontrolünde çevreye verilen zararın yanında uygulamalar sonucunda meyvelerin dış yüzeyinde
hasara yol açabilmekte, bu durum ürünün kalitesini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca hastalığın bazı ırklarının
kimyasallara karşı dayanıklılık kazandığı bilinmektedir. Bu nedenlerle hastalığın kontrolünde kimyasal
mücadelenin yanında dayanıklı çeşitler kullanmak en iyi çözüm olarak görülmektedir (Hosoya ve ark. 1999; Pérez
-Garcia ve ark. 2009).
Tarla şartlarında hastalık yapan Sphaerotheca fuliginea (Schlech.) Polacci ve Erysiphe cichoracearum D.C.
genellikle ayrı olarak bulunsa da bazen kavun, hıyar ve kabakta beraberde bulunabilirler. Hastalık etmenleri konidi
formunda (Oidium) erken ürün ile devamlılığı sağlanan ikinci ürün veya etmenlerden birisine veya diğerine
konukçuluk eden diğer bitkilerle yaşamını devam ettirebilir. Açık tarla şartlarında rüzgar, kapalı şartlarda hava
cereyanı konidilerin dağılımını sağlar. Hastalık gelişmesinde optimum sıcaklık 23-26°C olmakla birlikte, 10-35°C
arasında da hastalık gelişimini sürdürebilir. Hastalık etmeni olan Erysiphe cichoracearum yağışlı şartlara daha
tolerant olması nedeniyle, kapalı şartlarda ve daha erken dönemde görülmektedir. Kurak şartlarda ise Sphaerotheca
fuliginea daha hakimdir (Anonim, 1995).
Cohen (1993), yaptığı çalışmada 10 adet kavun genotipini, Sphaerotheca fuliginea ırk 1 tarafından oluşturulan
küllemeye dayanıklılığını tespit etmek için yaprak disk metodu ile değerlendirmiştir. Diskler (9 mm çapında)
tamamen geniş yapraklardan elde edilmiş olup, 25 μg/ml benzimidazole içeren su agarlı petri kaplarına
yerleştirilmiş ve 25 oC’ de korunmuştur. Diskler, suda süspanse olmuş ve konidi içeren 10-μl damla ile ya da
enfekteli bitkiden test disklerine hava üfleyerek inokule edilmiştir. Her iki metod arasında inokulum etkinliğinin
farkı önemsiz bulunmuştur.
Kavunda 5 ırkı (0, 1, 2, 3, 4 ve 5) olan Sphaerotheca fuliginea (Schlech.) Polacci ve 2 ırkı (0 ve1) olan Erysiphe
cichoracearum D.C. ile yapılan bir çalışmada, duyarlı Vedrantis ve dayanıklı PI 124112 kavun çeşitlerinden elde
edilen 64 rekombinant saf hat üzerinde S. fuligena 1., 2., 4. ve 5. ırkları ile E. cichoracearum 1. ırkı kullanılarak,
küllemeye dayanıklılığın genetik analizi yapılmıştır (Bardin ve ark., 1999). Bu araştırıcılar, aynı bağlantı grubu
üzerinde bulunan ve değişik külleme ırklarından bir veya birkaçına dayanıklılık sağlayan 4 adet dominant
dayanıklılık geni belirlemişlerdir.
Kavun (Cucumis melo L.) Çin’ de önemli bir meyvedir. Külleme tüm dünyada kavun üretimini sınırlayan önemli
bir hastalıktır. Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum gibi çoğu funguslar kavunda külleme etmeni
olarak bilinirler. Xingjiang, Çin’de Sphaerotheca en önemli ajan olarak rapor edilmiştir. Külleme ajanlarının
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birçok fizyolojik ırkı vardır. Belirli bölgelerde hastalığa sebep olan ırk ve türün bilinmesi önemlidir. Bu çalışma,
küllemeye sebep olan ajanı, kavun yetiştirilen alanlarda var olan fizyolojik ırkı belirlemek için yaprak disk analiz
sonuçları ile tarlada yapılan survey çalışma sonuçlarını karşılaştırmak ve 87 kavun kültivarları arasında dayanıklı
kültüvarları bulmak için yapılmıştır (Xu Zhihao ve ark.,1999).
Anagnostou ve ark. (2000), kavunda duyarlı Top Mark çeşidiyle dayanıklı PI 414723’ ın F2’ lerinden elde edilen
48 ile 68 F3 ailesinde ZYMV, WMV, PRSV ve külleme (S. fuligena 1. ırkı) hastalıklarına dayanıklılıklarının
kalıtım ve bağlantı analizini yapmışlar ve dayanıklılıkların tümünün dominant monogenler ile sağlandığını
bulmuşlardır.
Cohen ve ark. (2004), Podosphaera xanthii’nin fizyolojik ırklarını tanımlamaya çalışmışlar. Patojenin 8 ırkını
Amerika, Afrika, Avrupa ve Akdeniz kıyılarında tanımlamışlar ,4 yeni ırkını ise Japonya’da kavun yetiştirilen sera
alanlarında rapor etmişlerdir. Bitkilerin küllemeye cevap vermesinin ışık yoğunluğu, sıcaklık ve nem gibi çevresel
faktörler ile bitkinin beslenme durumu ve yaşı ile doğrudan ilgili olduğunu da belirtmişlerdir.
JinHsing ve ark. (2006), kavunda yapmış olduğu çalışmada, kavun yapraklarının petiollerini besin solüsyonu
içeren bir sıvı ortamda kültüre almıştır. İnkubasyondan 6 ve 10 gün sonra, yaprakların büyümesi için en ideal
büyüme sıcaklığının 28-32 oC olduğu tespit edilmiştir. Yapraklar Podosphaera xanthii ile inokule edildiğinde 20/
24 oC inkübasyon ve 12 saat fotoperiyotta inokulum yoğunluğu ve inkubasyon süresine bağlı belirti oranın
arttığını ve belirtinin 30-100 spor/ml yoğunlukta 12 gün sonrası % 90 a ulaştığını tespit etmişlerdir. 10 spor
/cm2 olduğunda ise bu alan % 60 ile sınırlı kalmıştır. Külleme için ideal sıcaklığın 20-24 oC ve 10 spor /cm2 ve
12 gün inkübasyon süresinin yeterli olacağı tespit edilmiştir.
Kuzuya ve ark. (2006) yapmış olduğu çalışmada 8 farklı kavun hattını, Podosphaera xanthii’ nin 1, 2 ve 5 nolu
ırkları ile testlemiş , patojenin çim borucuğu oluşumunun, sporulasyonun 12, 24, 48 ve 120 saat sonra oluştuğunu
tespit etmişlerdir. Dayanıklılığı gösteren Tip 1 de 48-120 saat içinde çimlenme tüpünün gelişimi gözlenmemiş,
tip 2 de ise 120 saat sonra bu durum gözlenmiştir. Fakat çimlenme gözlenmemiştir. Kalloz oluşumu 48-120 saat
sonrası tespit edilmiştir. Bu sonuçlar da göstermiştir ki; tip 1 deki dayanıklılıkta 24 saat içinde hızlı hipersensitivite
önemlidir. Tip 2 de ise hipersensitivite ve kalloz oluşumu 48-120 saat arasında oluşmaktadır. Bu çalışmada,
bitkilerin gösterdiği belirtilerden aynı germplazma sahip olup olmadığı konusunda fikir edinilebilmiştir.
Longzhou ve ark. (2008), hıyarda (Cucumis sativus) görülen külleme etmeninin (Podosphaera xanthii) seralarda
ve açık alanda ekonomik anlamda kayıplara neden olduğunu bildirmişlerdir. Bu çalışmada S06 dayanıklı Avrupa
sera tipi ve hassas S94 Kuzey Çin açık tarla tipi ve de bunların F2, F3 populasyonları kullanılarak, fideye ve yaprak
diskine inokulasyon yaparak külleme dayanıklılığı çalışmışlardır.
Kavunda küllemeye kısmi dayanım ile mildiyöye tam dayanıklılıkla ilgili QTL haritasının oluşturulduğu
çalışmada, rekombinant inbred hatlar kullanılarak farklı moleküler markörler ile doğal ve yapay inokülasyon
testlemeleri değerlendirilmiştir. Pseudoperonospora cubensis’in dayanıklılığına ilişkin bir majör QTL belirlenmiş
ve bu fenotipik varyasyonun %12 ile %38’ni açıklayabilmiştir .Bunun dışında bu etmene dayanıklıkla ilgili 8 QTL
daha tanımlanmıştır. Podosphaera xanthii’nin 4 ırkına dayanıklılıkla ilişkili 2 bağımsız major gen (PmV.I ve
PmXII.I) tanımlanmıştır (Perchepied ve ark. 2005).
F. oxysporum f.sp. melonis’in mevcut ırklarına dayanıklı hatlar yada çeşitler geliştirilmesinde klasik ıslah
yöntemleri yanı sıra moleküler markörlere dayalı çalışmalar da yer almıştır. Burger ve ark. (2003) F. oxysporum
f.sp. melonis’ in 1 nolu ırkına dayanıklı hatlar geliştirmek için yaptıkları çalışmada, 24 kavun aksesyonu ile ıslah
hatlarında hem klasik testleme hem de moleküler markörlere dayalı seleksiyon yöntemini uygulamışlardır.
Markörlere dayalı seleksiyonda Fom-2 lokusuna spesifik SCAR ve CAPS markörleri kullanılarak, ıslah
populasyonlarındaki 106 bireye uyguladıklarında, inokülasyon testlemeleri ile dayanıklı olarak belirledikleri
bireylerin moleküler markör sistemlerinde dayanıksız olabildiklerini belirlemişlerdir. Bu nedenle markırlerin ıslah
programında kullanılmak suretiyle daha güvenilir ve hızlı bir şekilde çeşit geliştirilebileceğini ifade etmişlerdir.
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Karsies ve ark. (2000), Fusarium’ un 0 ve 2 ırklarına karşı dayanıklılık sağlayan Fom-1 genini belirlemede
kullanılabilecek markırları bulmak için, RAPD ve AFLP primerleri denediklerini ve ümitvar markırlar bulmaya
yakın olduklarını bildirmişlerdir.
Brotman ve ark. (2004), kavunda F. oxysporum f.sp. melonis’ in 0 ve 2 nolu ırklarına dayanıklılıkla ilişkili markör
geliştirmek amacıyla yaptıkları çalışmada, iki rekombinant kendilenmiş hat populasyonlarında AFLP, RAPD,
RFLP markör sistemlerini test etmişlerdir. Dayanıklılığı kontrol eden Fom-1 genine yakın ilişkide olan 2 CAPS
markörü geliştirerek, ıslah programlarında seleksiyonda kullanılabileceğini belirtmişlerdir.
Fusarium oxysporum f.sp. melonis 2 ırkına karşı dayanıklılık dominant Fom-1 geniyle sağlanmaktadır ve
seleksiyon pogramlarında kullanılmak amacıyla bu gen ile ilişkili STS ve CAPS (Cleaved Amplified Polymorphic
Sequences) markörleri geliştirilmiştir (Tezuka ve ark., 2009).
Baudracco-Arnas ve Pitrat (1996), 218 adet Vedrantis X PI 161375 (Fusarium -1 ırkına duyarlı X dayanıklı) F2
dölünün kullanılmasıyla elde ettikleri kavun genetik bağlantı haritasında, Fusarium-0 ve 1 no’lu ırklarına karşı
dayanıklılık sağlayan Fom-2 genine sırasıyla 1,6 ve 4,5cM mesafede bağlanmış E07 ve G17 RAPD işaretleyici
bulmuşlardır.
Zheng ve Wolff (2000), Fusarium 0 ve 1 ırklarına karşı dayanıklılıkta (Fom 2 geni) RAPD markırlarının, markır
yardımlı seleksiyonda kullanılabilirliklerini araştırmışlardır. Bu araştırmacılar önceki çalışmalarda, ilk ikisi
duyarlılık, üçüncüsü ise dayanıklılık alleli ile bağlantılı olduğu belirlenen E07, G17 ve 596 numaralı RAPD
markırlarını, 48’ i dayanıklı ve 41’ i duyarlı olmak üzere toplam 89 çeşitte denemişlerdir. E07, G17 ve 596
markırlarının çeşitlerin dayanıklıklarının belirlenmesinde sırasıyla % 88, % 81 ve % 70 oranında doğru sonuç
verdiği; E07 ve G17 markırlarının birlikte kullanılmasının dayanıklılık tespitinde % 95 doğru sonuç verebileceği
belirlenmiştir.
Wang ve ark. (1997), Fom-2 geni ile bağlantılı olan 2 adet AFLP markırı bulmuşlar ve bunları kodominant FM ve
AM SSR markırlarına dönüştürmüşlerdir. FM ve AM markırlarının, 45 kavun genotipinde denenmesi sonucu, bu
markırların çeşitlerin dayanıklılık tespitinde sırasıyla % 82 ve % 91 oranında doğrulukla ve özellikle Fusarium’ a
duyarlı genotiplerin belirlenmesinde kullanılabilecekleri bulunmuştur.
Wang ve ark., (2002); Joobeur ve ark., (2004), tarafından yapılan çalışmada Fom-2 geninin izolasyonunda ve
klonlanmasında önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Söz konusu genin kompleks özellikleri ve avirülens patojen
genine karşı savunma mekanizmasını harekete geçirme yeteneğine sahip olan tek bir gen olduğu belirlenmiştir.

Kabakgiller, dünyada ve ülkemizde tarımsal üretim içerisinde önemli bir paya sahiptir. Hem örtüaltında hem de
açık alanda yetiştiriciliği yapılabilen kabakgil bitkilerinin üretimini kısıtlayan biyotik ve abiyotik birçok stres
faktörü mevcut olup, bu faktörlerden en önemlisi çok ciddi ekonomik kayıplara neden olan “Karpuz Bakteriyel
Meyve Lekesi Hastalığı” etmeni, Acidovorax citrulli’dir (Schaad vd., 2003).
Etmen, Türkiye’de ilk kez 1996 yılında Edirne ilinin Enez ilçesinde ortaya çıkmış ve Doğu Akdeniz
Bölgesinde karpuz üretim alanlarında varlığı 2005 yılında yapılan surveylerle belirlenmiştir (Mirik vd., 2006).
Hastalık, 2010 yılının yaz aylarında Çukurova Bölgesi’nde kavunda da epidemi yapmış ve bölgede hastalığın
önemli bir konukçusu olarak kavun da dikkat çekmiştir (Horuz vd., 2011).
Acidovorax citrulli etmeninin ana konukçusu karpuz bitkisi olmasına rağmen, diğer konukçuları olan
Cucurbitaea, Solanaceaus, Gramineous, Leguminous ve Caricaceous cinsine ait bitki türlerinde bakteriyel meyve
leke hastalığının yanı sıra, yaprak yanıklığı, fide yanıklığı, çiçek çürüklüğü gibi belirtilere de neden olmaktadır
(Isakeit vd., 1997; Langston vd., 1999). Ayrıca etmenin primer inokulum kaynağı bulaşık tohumlardır (O’Brien
ve Martin, 1999). Günümüzde karpuz ve kavun üretim alanlarına yayılmış durumdadır (Assis vd., 1999; O’Brien
ve Martin, 1999).

170

Hastalık, karpuz meyvelerindeki belirtisinden dolayı “Karpuz Bakteriyel Meyve Lekesi Hastalığı” olarak
adlandırılırken, fide dönemindeki belirtisi “Bakteriyel Fide Yanıklığı Hastalığı” olarak adlandırılmaktadır.
Fidelerde simptom oluşturmadan latent halde bulunan etmen, araziye şaşırtıldıktan sonra hastalıklı fide oranına
bağlı olarak, yoğunluğu tarladan tarlaya değişiklik göstermektedir. Uygun iklim koşullarında, birkaç hasta bitkiden
tarladaki diğer bitkilerin tümüne hastalık bulaşabilmektedir. Enfeksiyonun erken dönemde gerçekleşmesi
durumunda %100’e varan ürün kaybına neden olabilmektedir (Mirik ve Aysan, 2008). Genel olarak hastalık
tohum, fide, çiçeklenme ve meyve tutumu gibi bütün dönemlerde etkilidir (Walcott, 2005).
Pitrat ve Lecoq(1980), PI 161375 hattını iki hassas hatla melezlemişler ve yaptıkları çalışma sonucunda A.
gossypiinin dayanımının bir dominant gen tarafından kontrol edildiğini bildirmişlerdir.
Aydınlı ve ark., (2017) tarafından yapılan çalışmada, Kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.) ile bulaşık
alanlarda dayanıklı veya konukçuluk düzeyi düşük çeşitlerin yetiştirilmesi, mücadele açısından önemli avantajlar
sağladığını bildirmişlerdir. Bu bağlamda, değişik çeşitlerin, kök ur nematoduna reaksiyonlarının bilinmesi
önemlidir. Bu çalışmayla, ticari olarak yaygın biçimde kullanılan 15 hıyar (Cucumis sativus) çeşidinin M. arenaria
ve M. incognita’ya konukçuluk durumları serada saksı denemeleri ile değerlendirilmişlerdir. Hıyar çeşitlerinin
tamamı, her 2 nematod türüne değişen seviyelerde reaksiyon göstermiş olup, 0-10 ur skalasına göre en düşük ur
skalası değerleri M. arenaria için 2.8 ile Almino çeşidinde, M. incognita için 3.8 ile Venüs çeşidinde tespit
edilmiştir. Nematod türlerinin hıyar çeşitlerindeki en yüksek ve en düşük üreme faktörü değerleri, M. arenaria için
5.84 ve 17.16, M. incognita için 8.28 ve 17.84’dür. Üreme faktörü bakımından nematod türüne göre önemli
seviyede farklı reaksiyon gösteren 9 çeşitten 8’i ur skalası bakımından da farklılık göstermiştir.
Candido ve ark., (2016) tarafından yapılan çalışmada, kokulu kavun genotiplarinin Meloidogyne incognita ve
M. javanica enfeksiyonuna karşı direnç açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Toplam 15 kavun genotipi
değerlendirilmiş ve nematoda hassas “Santa Cruz Kada” domates çeşidi kontrol olarak kullanılmıştır. Çalışma
sonucunda genotiplerin hiçbiri M. incognita'ya dayanıklı olmadığı tespit edilmiştir. Bunun yanısıra sekiz genotip,
M. javanica'ya dayanıklı olduğu ve kavun yetiştirme programlarında kullanılmak üzere ümitvar olarak
sınıflandırıldığı bildirilmiştir. Martin ve Fereres (2003), kavunda yaprak bitine (Aphis gossypii) karşı yapmış
oldukları Antixenosis denemesinde duyarlı ve dirençli hatları bu yöntemle hızlı ve etkili bir şekilde ayırt
etmişlerdir.

MATERYAL ve METOT:
Külleme (Podosphaera xanthii)’ye dayanıklı hat geliştirme çalışmaları;
Materyal
Bu çalışmada bitkisel materyal olarak kavunda, verim ve kaliteyi önemli ölçüde etkileyen külleme hastalığına
hassas, ancak bitkisi güçlü, verimli, çekirdek evi küçük, meyve ağırlığı ortalama 2-4 kilogram, tatlı, depolamaya
uygun, raf ömrü uzun olan yuva ve kırkağaç tipi (uzun, yuvarlak meyve şekli) kavunları ana olarak, USDA ARS
North Central Regional Plant Introduction Station’dan temin edilen küllemeye (ırk1,2,5) dayanıklı PI414723
kavun genotipi ise baba olarak kullanılacaktır. Hastalık testlemelerinde kullanılacak olan külleme izolatı ise Batı
Akdeniz Bölgesi’nde yaygın olarak zarar yapan Podosphaera xanthii’nin 5 nolu ırkıdır.
Yöntem
Projede, küllemeye dayanıklı olduğu bilinen PI414723 genotipi baba ve BATEM gen havuzunda bulunan yuva ve
kırkağaç tipi(uzun,yuvarlak meyve şekli) 3 adet saf hatta ana olarak kullanılacaktır. Dayanıklılık geriye melezleme
yöntemi ile aktarılacaktır. Her dönem geriye melez bitkileri külleme izolatı ile klasik olarak testlenecek tolerant
bulunan baba bitkiler ile hassas ana bitkiler arasında geriye melezleme çalışmaları GM5F1 aşamasına kadar devam
edecektir. GM5F1aşamasına getirilen materyaller meyve özellikleri bakımından ana ebeveynlere benzediğinden
geriye melezleme çalışmalarına bu aşamada son verilecek ve dayanıklılığın homozigot hale getirilmesi için iki
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kez kendileme yapılacak GM5F3 böylece dayanıklılık bakımından homozigot olan bireyler kolaylıkla seçilecektir.
GM5F3 aşamasına getirilen küllemeye tolerant materyaller meyve özellikleri bakımından da ana ebeveynlerin
özelliklerini taşımış olacaktır. Küllemeye tolerant olarak geliştirilen hatlar çeşit geliştirme çalışmalarında
kullanılacaktır.
Podosphaera xanthii ‘ye karşı dayanıklılık testlemesi çalışmaları;
Testleme çalışmaları in-vivo saksı testlemesi şeklinde gerçekleştirilecektir. Kavun fideleri 3-4 gerçek yapraklı
olduğu dönemde külleme sporları içeren sıvı süspansiyon (5x106 spor/ml) yaprakların üst kısımlarına pvc çiçek
sulama sprey ile püskürtülerek inokulasyon sağlanacaktır. Testleme süresince hobo cihazı kullanılarak sıcaklık ve
nem değerleri alınacaktır. Testlenen bitkiler ortalama 26 C sıcaklıkta ve %60 nemde kompartman ortamında
inkübasyona bırakılacaktır. Değerlendirmeler 15. günün sonunda tamamlanacaktır. Testleme sonuçları YusteLisbona vd.(2010)’un kullanmış olduğu aşağıda verilen1-4 skalasına göre değerlendirilecektir.
1-sporulasyon yok
2-zayıf sporulasyon
3-orta sporulasyon
4-yoğun sporulasyon
Sporlanma ölçüm çubuğu 1 cm olarak alınacaktır. Buna göre skala değeri 1 ve 2 olanlar dayanıklı, 3 ve 4 olanlar
ise duyarlı olarak sınıflandırılacaktır.

(Hassas)

A X B (Dayanıklı)

A X F1
A X GM1F

1

:
:
.

A X GM4 F

1

(Testleme ve dayanıklı
olanların seçimi)

(Testleme ve dayanıklı
olanların seçimi)

(Testleme ve dayanıklı
olanların seçimi)

(Testleme ve dayanıklı

GM5 F

1

olanların seçimi)

Dayanıklı Olanların
iki kez Kendilenmesi ve
dayanıklı bitkilerin seçimi

Şekil 1. Yürütülecek ıslah çalışması
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Kavun gen havuzu materyallerinin biyotik streslere dayanıklılıklarının belirlenmesi
Moleküler Markırlarla Fusarium oxysporum f. sp. melonis’in 0, 1 ve 2 nolu ırklarına dayanıklılığın belirlenmesi
DNA izolasyonu, genç yapraklar kullanılarak Doyle ve Doyle (1990)’e göre yapılacaktır. Hastalığın kalıtımında
Fom-1 geni 0 ve 2 ırklarına, Fom-2 geni ise 0 ve 1 ırklarına karşı dayanıklılık sağlamaktadır. Fom-1 geni için
Brotman ve ark., (2005)’nın belirlemiş oldukları NBS1-CAPS (F: 5’ TAT TGC TAA AGC TGT TTT CAA AAG
CG 3’, R: 5’ AAC AAA AAC TTT TCG ATT TCC TAA GTT 3’) markır kullanılacaktır. PCR ürününün kesim
işleminde NcoI enzimi kullanılacaktır. PCR reaksiyon, amlifikasyon ve kesim koşulları Brotman ve ark.,
(2005)’nın yapmış oldukları çalışmalarından bazı modifikasyonlar yapılarak, Polat ve ark. (2012)’e göre
gerçekleştirilecektir. Bütün PCR reaksiyonları 18 µl hacimde gerçekleştirilecektir. Reaksiyon koşulu 5.0 μl DNA
(10 ng DNA), 2.0 μl dNTP (0.1 mM dNTPs), 2.5 μl MgCl2 (2.5 mM MgCl2 ), 0.2 μl Taq (0.6 U Taq DNA
polymerase), 2.0 μl her bir primer (0.3 μM her bir primer), 2.0 μl (1 X ) PCR buffer ve 2.5 μl ddH2O şeklinde
olacaktır. PCR protokolü, 94 ºC’de 5 dk, ardından 35 döngü olacak şekilde, 94ºC’de 1 dk, 55ºC’de 50 sn, 72ºC’de
1dk ve son olarak 72ºC’de 5 dk şeklindedir. PCR ürününün kesim işleminde NcoI enzimi kullanılacaktır. Kesim
işlemi, 8 μl PCR ürünü, 2 μl buffer ve 2 μl NcoI olmak üzere toplam 32 μl’lik hacimde, 37°C’de ve 16 saatte
gerçekleştirilecektir. Fom-2 geni için Joobeur ve ark., (2004)’nın belirlemiş oldukları SSR154 (F: 5’ CCC TTC
TGT CAT TTG GCT TG 3’, R: 5’CGT CAA TTA TTA AAC ATT CTG ATG C 3’) primeri kullanılacaktır. PCR
reaksiyon, amlifikasyon koşulları Joobeur ve ark., (2004)’nın yapmış oldukları çalışmalarından bazı
modifikasyonlar yapılarak, Polat ve ark. (2012)’e göre gerçekleştirilecektir. Bütün PCR reaksiyonları 17 µl
hacimde gerçekleştirilecektir. Reaksiyon koşulu 2.0 μl DNA (10 ng DNA), 2.0 μl dNTP (0.1 mM dNTPs), 2.0
μl MgCl2 (2.5 mM MgCl2 ), 0.2 μl Taq (0.6 U Taq DNA polymerase), 2.0 μl her bir primer (0.3 μM her bir
primer), 2.0 μl (1 X ) PCR buffer ve 4.8 μl ddH2O şeklinde olacaktır. PCR protokolü, 94 ºC’de 3 dk, ardından
35 döngü olacak şekilde, 94ºC’de 30 sn, 55ºC’de 30 sn, 72ºC’de 1dk ve son olarak 72ºC’de 10 dk şeklindedir.
PCR ürünleri % 2.5’luk high resolution agarose jelde yürütülerek, bant büyüklüklerini belirlemek amacıyla 100
bp Ladder DNA kullanılacaktır. Jel DNA interkalar boya ile boyanarak ve UV ışığı altında ENDURO GelLogic
sistemi ile görüntülenecektir.
Karpuz Bakteriyel Meyve Lekesi Hastalığına (Acidovorax citrulli) karşı dayanıklılık testleri
Çalışmanın ana materyalini, sağlıklı kavun fideleri ve çalışma kapsamında kullanılacak olan virulent Acidovorax
citrulli izolatı oluşturacaktır. % 83 virulent olduğu belirlenen patojen Acidovorax citrulli (Ac) izolatı genotiplerin
testlenmesinde kullanılacaktır.
Çalışmanın diğer materyallerini ise, Bakteriyoloji Laboratuvarı alet-ekipmanları, kullanılan besi ortamları ve
kimyasalları ile testleme serası oluşturacaktır. Testlemede kullanılacak olan virülent izolat, nutrient agar (NA) ve
spesifik Ac besi ortamı P-278 üzerine çizilecek ve 27oC’de yaklaşık 48-72 saat inkübe edilecektir. Saf ve taze
izolat, denemede kullanılmak üzere öncelikle bir dizi biyokimyasal teste tabi tutulmuş olacak, ayrıca patojenisite
testi ile tanılanacaktır. Saf kültür, spektrofotometrede 600 nm’de 0.2 yoğunlukta (4.3x108 cfu/ml) dilüe edilerek
inokulasyon için hazır hale getirilecektir. Denemeler 4 tekrarlı olarak yapılacak, Ac’ye karşı reaksiyonu
belirlenecek 3-4 gerçek yapraklı kavun fidelerine patojen inokulasyonu, nodüller ve gövdenin yaralanması ile
patojen süspansiyonunun önce püskürtülmesi, ardından enjekte edilmesi şeklinde gerçekleştirilecektir (Silveira et
al. 2003).
Testlenen fideler nemlendirilen plastik poşetler ile kaplanacak ve 36 saat sonra açılacaktır. Yeterli nem ve sıcaklık
koşullarında patojen ile enfekte olan fidelerdeki enfeksiyonun (gerçek yapraklardaki lezyonlar) şiddeti,
inokulasyondan 16 gün sonra Azevedo (1997)’ya göre 0-6 skalasına göre skorlanarak (0-6; 0: belirti yok; 1: %1–
5 enfekteli alan; 2: %6–12 enfekteli alan; 3: %13–37 enfekteli alan; 4: %38–62 enfekteli alan; 5: %63–87 enfekteli
alan; and 6: %88–100 enfekteli alan) değerlendirilecektir.
Yaprak bitine (Aphis gossypii) karşı dayanıklılık testleri
Antixenosis denemesi
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Denemeler saksı denemeleri şeklinde yapılacak, afitle bulaştırma işlemi kavun fidelerinin 3-4 yapraklı olduğu
dönemlerde iken gerçekleştirilecektir. Saksı ve yaprakların birbirine teması engellenecektir. Yumuşak uçlu fırça
yardımıyla her bir test bitkisine 10 adet A. Gossypii kanatsız dişi ergini (7-10 günlük) aktarılacaktır. Deneme,
ortalama 24 ºC (gündüz), 14 ºC (gece) sıcaklığında ve 16:8 (L:D) fotoperiyotta yürütülülecektir. Her bitki için
canlı kalan bireylerin sayımı 24 saat ve 72 saat sonunda yapılacaktır. 24 saat sonunda 0-7 birey kalan bitkiler
dirençli, 8-10 birey bulunanlar hassas olarak değerlendirilecektir (Pitrat ve Lecoq, 1980). 72 saat sonunda 0-5
birey kalan bitkiler dirençli, 5’den fazla olanlar hassas olarak değerlendirilecektir (Fereres, 1994). Direnç oranı
her bir hattaki dirençli bitkinin tüm bitki sayısına bölümü ile elde edilecektir.
Nematoda( Meloidogyne incognita ) karşı dayanıklılık testleri
Denemelerde Meloidogyne incognita ırk-1 saf kültürü kullanılacaktır. Kök-ur nematodu (M.incognita) üretimi
nematoda hassas olduğu bilinen “Falcon” domates çeşidinde yapılacaktır. Kök-ur nematodunun üretildiği bitki
köklerinden, steriobinoküler mikroskop altında yumurta paketleri çıkartılarak geliştirilecek, Bearmann Huni
yöntemine göre 2. dönem larvaları elde edilecektir. Denemede kavun fideleri 2-4 yapraklı döneme (yaklaşık 15
cm) geldiklerinde bitki kök boğazından 3-4cm mesafede 2 cm derinliğe açılan dört oyuğa ortalama 1000 kök-ur
nematodunun inokulasyonu yapılacaktır. Denemeye alınan kavun bitkilerinin 60 gün sonra sökümü yapılacak ve
köklerinde kalan topraklar musluk suyu altında temizlenecektir. Bitki köklerindeki yumurta kümeleri belirgin hale
gelmesi için kökler kırmızı gıda boyası ile boyanacaktır. Gal skalası Hartman&Sasser (1985)’e göre
değerlendirilecektir (Tablo 1). Değerlendirme sonucuna göre; köklerde 0-2 skala değeri alan bitkiler dayanıklı, 35 skala değeri alan bitkiler ise hassas olarak belirlenecektir.
Tablo 1. Köklerin Hartman&Sasser (1985)’e göre değerlendirildiği gal skalası
Kökteki yumurta kümesi sayısı

Galskala değeri

Sonuç

Yumurta kesesi ve ur oluşumu yok

0

Dayanıklı

1-2 yumurta kesesi ve ur oluşumu

1

Dayanıklı

3-10 yumurta kesesi ve ur oluşumu

2

Dayanıklı

11-30 yumurta kesesi ve ur oluşumu

3

Hassas

31-100 yumurta kesesi ve ur oluşumu

4

Hassas

100’den fazla yumurta kesesi ve ur oluşumu

5

Hassas
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ÇALIŞMA TAKVİMİ
AYLAR
Yapılacak

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Faaliyetler
Tohum
ekimi,
melezleme,
geriye
melezleme
Küllemeye
karşı klasik
dayanıklılık
testleri
Moleküler
Markırlarla
Fusarium
oxysporum f.
sp.
melonis’in 0,
1 ve 2 nolu
ırklarına
dayanıklılığın
belirlenmesi

Karpuz
Bakteriyel
Meyve

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X
X
X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X

X
X X

X X X
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Lekesi
Hastalığına
karşı klasik
dayanıklılık
testleri
Yaprak bitine
karşı klasik
dayanıklılık
testleri

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

Nematoda
karşı klasik
dayanıklılık
testleri

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

Sonuç
raporunun
yazımı

X X
X X X X
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YÖNETİM DÜZENİ
Projede görev alacak kişilerin her birinin projedeki sorumluluğu ve çalışma takvimleri tanımlanmalıdır.
Proje Yürütücülerinin Projeye Katkıları
Adı Soyadı
Yapılacak Faaliyetlerdeki Sorumlulukları

Çalışma Takvimi

Mine ÜNLÜ

Hassas ve dayanıklı materyallerin tohum
ekimi fidelerin yetiştirilmesi melezlenmesi
melez bitkilerin yetiştirilmesi, tohumluk
meyvelerin hasatı, tohum çıkarma paketleme,
sonuç raporunun yazımı

Rana KURUM

Hassas ve dayanıklı materyallerin tohum
ekimi fidelerin yetiştirilmesi melezlenmesi
melez bitkilerin yetiştirilmesi, tohumluk
meyvelerin hasatı, tohum çıkarma paketleme,
sonuç raporunun yazımı

İlknur POLAT

Fusarium’a karşı moleküler testlemelerin
yapılması ve değerlendirilmesi

30 AY

Abdullah ÜNLÜ

Küllemeye karşı klasik testlemelerin
yapılması ve değerlendirilmesi

30 AY

Emine GÜMRÜKÇÜ

Küllemeye karşı klasik testlemelerin
yapılması ve değerlendirilmesi

30 AY

Melike SÜLÜ

Bakteriyel meyve lekesi hastalığına karşı
dayanıklılık testlemeleri ve sonuçların
değerlendirilmesi

30 AY

Musa KIRIŞIK

Yaprak bitine karşı dayanıklılık testlemeleri
ve sonuçların değerlendirilmesi

30 AY

Selda ÇALIŞKAN

Nematoda karşı klasik yöntemle testlemelerin
yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi

30 AY

Fatih ERDOĞAN

Hassas ve dayanıklı materyallerin tohum
ekimi fidelerin yetiştirilmesi melezlenmesi
melez bitkilerin yetiştirilmesi, tohumluk
meyvelerin hasatı, tohum çıkarma paketleme,
sonuç raporunun yazımı

60 AY

60 AY

60 AY
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Proje Sonuçları Uygulama Planı (PSUP)
Proje Adı:

Kavun Islahı Programları Kapsamında Nitelikli Hat ve Çeşit Geliştirilmesi-II

PROJENİN AMACI:
Bu projenin amacı örtüaltında da bugün ekim alanına sahip olan kışlık tipteki kavunlarda, ilk defa küllemeye
dayanımı yüksek kavun hatlarını ve yerli hibrit çeşitlerini ülke ekonomisine kazandırmak olacaktır. Ayrıca gen
havuzunda bulunan materyallerin Fusarium solgunluğuna (F. oxysporum f.sp. melonis), karpuz bakteriyel meyve
lekesi hastalığına (Acidovorax citrulli), yaprak bitine (Aphis gossypii) ve nematoda (Meloidogyne incognita (ırk
1) karşı dayanım durumları belirlenecektir.

ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI

Sıra

1

2

Proje Çıktıları

Kışlık tipteki kavunlara küllemeye
dayanıklılığın aktarılması.

Gen havuzunun Fusarium solgunluğuna
(F. oxysporum f.sp. melonis), karpuz
bakteriyel meyve lekesi hastalığına
(Acidovorax citrulli), yaprak bitine
(Aphis gossypii) ve nematoda
(Meloidogyne incognita (ırk 1) karşı
dayanım durumlarının belirlenmesi
,kavun için önemli olan bu hastalık ve
zararlılara dayanıklı/tolerant ıslah
hatlarının geliştirilmesi.

Çıktıların Uygulamaya Aktarılma
Mekanizmaları

Küllemeye dayanımı yüksek kavun hatlarının ve
çeşitlerin geliştirilmesi, doğrudan özel sektörün
kullanımına (hat satışı/protokollü proje )
sunulabilmesi Bu hastalığa karşı yetiştiriciliğin
kısıtlandığı alanlarda üretimin sürdürülebilmesi.

Dayanıklı/tolerant kavun hatlarının elde edilmesi,
ıslah projelerinde kaynak materyal olarak kullanılması
ve birden fazla etmene dayanıklı çeşitlerin eldesine
olanak sağlanması.
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TALEP EDİLEN BÜTÇE
Yatırım Tutarı

YILLARA GÖRE DAĞILIM
06 SERMAYE GİDERLERİ
1.Yıl

2.Yıl

3. Yıl

4.Yıl

5. Yıl

17000

17500

06.1- Mamul Mal Alımları

2500

3700

22500
3700

22500
3500

15000
2000

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri

7500

6300

8800

9500

7500

06.5- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

3000

4000

5000

4000

4000

06.6- Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

3000

6000

7000

7500

7500

06.706.8- Gayrimenkul
Stok Alımları Büyük Onarım Giderleri

-

-

-

-

-

2000

2500

3000

3000

3000

06.9- Diğer Sermaye Giderleri

35000

40000

50000

50000

39000

Toplam

214000

Genel Toplam

II. Bütçe Gerekçesi ve Yatırım Tutarının Dağılımı
I

II

III

IV

Giderlerin Ekonomik
Sınıflandırması

Önerilen
Bütçe

1. Yıl

2. Yıl

3. Yıl

4. Yıl

5. Yıl

06

1

3

04

Laboratuar Gereçleri
Alımları

35500

7000

7500

8000

8000

5000

06

1

3

05

Zirai Gereç Alımı

33000

5000

5000

7000

7000

5000

32000

5000

5000

7500

7500

5000

06

1

3

90

Diğer Avadanlık
Alımları (zirai gübre,
ilaç)

06

2

1

90

Diğer Giderler

8500

1500
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5

4
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Yakacak Alımları

179

06

6

2

01

Diğer malzeme alımı

20000

3000

4000

5000
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7

7
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9

2
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PROJE ÖZETİ
Biber Islahı Programları Kapsamında Nitelikli Hat ve Çeşit Geliştirilmesi-II
Biber (Capsicum annuum L.), tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yetiştiriciliği yapılan en önemli sebze
türlerinden biridir. Dünya biber üretimi 2017 yılında 36.1 milyon ton olup, ülkemiz, biber üretiminde Çin ve
Meksika’dan sonra 89.032 ha alanda 2,6 milyon ton üretim ile üçüncü sırada gelmektedir.
Kamu Araştırma Enstitüleri standart çeşitlerde orijinal kademe tohumluk üretirken, sertifikalı tohumluk ve
hibrit tohumluk ihtiyacı özel sektör tarafından karşılanmaktadır. Örtüaltı tarımının tamamında hibrit çeşitler
kullanılırken, açıkta yetiştiricilikte büyük oranda standart çeşitler üretilmekte olup, son yıllarda hazır fide
kullanımı ile açıkta da hibrit çeşitlerin kullanımı artmaktadır. Biber üretimi için ihtiyaç duyulan tohumluk hem
yurt içi üretim hem de ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Hibrit çeşitlerin pek çoğu yabancı kaynaklı olması
sebebiyle biber tohumluğuna önemli miktarda döviz ödenmektedir. Bu nedenle, yerli sebze tohumculuğunun
geliştirilmesi büyük önem kazanmaktadır. Verim ve kalite özellikleri bakımından farklılık gösteren yeni ticari
çeşitlerin geliştirilmesine yönelik hibrit çeşit ıslah çalışmaları değişen pazar isteklerine cevap verilebilmesi için
süreklilik göstermelidir. Hibrit biber ıslahı çalışmalarının sonucu olarak yerli çeşitlerin kullanılması ile
ülkemizin biber tohumluk kullanımındaki üstünlüğü artacak ve karlılık yükselecektir.
Proje kapsamında; biber ıslah çalışmaları ile mevcut gen havuzunun tanımlanarak zenginleştirilmesi, örtüaltı
yetiştiriciliği ve pazar taleplerine uygun, yüksek verimli, hastalıklara dayanıklı, nitelikli hat ve çeşitlerin
geliştirilmesi, sonuç olarak da Türkiye’de yerli biber çeşit sayısının artırılması amaçlanmaktadır. Enstitü gen
havuzunda bulunan farklı kademedeki hatlar materyal olarak kullanılacaktır. Geliştirilecek olan yarı yol
materyalleri- nitelikli hatların ve çeşitlerin özel sektör hizmetine sunulması planlanmaktadır.
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Anahtar Kelimeler: Biber, Capsicum annuum L., hibrit biber ıslahı, yarı yol materyali, hat, hibrit çeşit, biyotik
stres, TSWV, PVY dayanıklılık, testleme, kombinasyon yeteneği, heterosis
The Development of Qualified Inbred Line and Variety in Pepper Breeding Programmes-II
Pepper (Capsicum annuum L.), is one of the most important vegetable species grown in our country as in the
world. Turkey is in fourth rank in the world in view of vegetable production and at third rank by 2.6 million
tons in terms of pepper production.
While standard variety in which original stage are being produced by Public Research Institutes, certified seeds
and hybrid seed production are provided by private sector. While the production, which is total amount of hybrid
varieties, is used in protected cultivation fields, standard varieties are prefered in open field production. In recent
years however, hybrid variety use has increased in open field production by seedling preference. The assurance
of vegetable seed means dependency on import and losing foreign exchange. The great amount of foreign
currency has been paid for pepper hybrid seed due to the imported seed of hybrid cultivars. The development
of new commercial hybrid varieties should be continued to meet yield and quality characteristics of changing
market demands. Superiority of pepper seed using and profitability is expected to increase with the use of the
domestic seed and hybrid varieties as a result of pepper breeding studies.
In this project, we aimed to increase number of qualified lines and varieties, to enrich gene poor, finally to
increase domastical hybrid varieties in Turkey. Pepper breeding studies will be carried out to develop domestic
F1 varieties suitable for protected cultivation, high yielding, resistant to biotic and abiotic stress conditions. In
gene poor different F stage inbred lines will be used as material and will be developed new varieties. The inbred
lines were planned to dedicate to private sector as parents of hybrid varieties after the hybrids were tested for
spesific combining ability by Institute.
Key words: Pepper, Capsicum annuum L., hybrid pepper breeding, Inbred Lines, hybrid variety, biotic stress,
TSWV and PVY resistance, screening, combining ability, heterosis

Projenin Amacı ve Gerekçesi:
Sebze tohumluğu temininde yurtdışına bağımlılık ve döviz kaybı söz konusudur. Hibrit çeşitlerin pek çoğu yabancı
kaynaklı olması sebebiyle biber tohumluğuna önemli miktarda döviz ödenmektedir. Bu nedenle, yerli sebze
tohumculuğunun geliştirilmesi büyük önem kazanmaktadır.
Özellikle sebze tohumculuk pazarı ve üretimdeki çeşit yelpazesi hızlı değişim göstermektedir. Son yıllarda yerli
tohumculuk sektörümüz önemli gelişmeler göstermiş olmakla birlikte pazardaki rekabet ve değişkenlik nedeniyle
yerli hat ve çeşit geliştirme çalışmalarının devamlı olması gerektiği açıktır. Ülkemizde geçmiş yıllarda bu amaçla
kamu-özel sektör işbirliği çalışmaları yürütülmüş ve önemli aşamalar kaydedilmiştir. “Türkiye F1 Hibrit Sebze
Çeşitlerinin Geliştirilmesi ve Tohumluk Üretiminde Kamu-Özel Sektör İşbirliği Projesi” kapsamında, Batı
Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitü’nde (BATEM), örtüaltı yetiştiriciliğine uygun hibrit biber (Capsicum annuum
L.) çeşit Islahına yönelik nitelikli yarıyol materyalleri geliştirilmesi amacıyla, dört farklı geleneksel meyve tipinde
yapılan ıslah çalışmaları 2004-2009 yıllarında tamamlanmış ve değişik faaliyetlerle özel sektör ile işbirliği
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın devamında, Tübitak tarafından desteklenen “Türkiye F1 hibrit
sebze çeşit ve nitelikli hat geliştirme projesi” (2010-2014) kapsamında “Biberde Örtüaltı Yetiştiriciliğine Uygun
Sivri, Çarliston, Dolma ve Kapya Tiplerde Kaliteli (Renk ve Meyve Şekli) Hat ve F1 Hibrit Çeşitlerin
Geliştirilmesi” alt projesi yürütülmüştür. Proje faaliyetleri sonucu 2015 yılında özel sektör tarafından da beğenilen
çarliston tipte aday hibrit “Özalp”, sivri tipte aday hibrit “Özge” ismiyle üretim izni alınmış, Özalp çeşidinin
tohumluk üretim ve pazarlama hakkı özel firmaya devredilmiştir. Her iki çeşidin standart tohumluk kaydı 2017
yılında gerçekleşmiştir. Bunun yanında, geliştirilmiş olan 9 adet nitelikli hat, ıslah çalışmalarında kullanılmak
üzere 3 farklı özel firmaya satılmıştır.
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Pazardaki verimli, kaliteli, hastalık ve zararlılara dayanıklı yeni çeşitlere olan ihtiyaç ve bugüne kadar sağlanan
genetik materyallerin değerlendirilerek özel sektöre katkı sağlanabilmesi için ara verilmeden ıslah faaliyetlerinin
sürdürülmesi gerekmektedir.
Bu projede; örtüaltı yetiştiriciliğine uygun, farklı meyve tiplerinde, erkenci, yüksek verimli, meyve kalitesi pazar
taleplerine uygun, adaptasyon yeteneği üstün, biyotik stres şartlarına dayanıklı, hatların ve aday hibritlerin
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, gen havuzunun dinamik ve zengin hale getirilmesi, hatlarda kademe
ilerlemesinin sağlanması, mevcut gen havuzunda bulunan hatların karakterizasyonu ve seleksiyonu
amaçlanmaktadır.

Proje ile Elde Edilmek İstenilen Çıktılar ve Kullanım Alanları
- Farklı meyve tiplerinde örtüaltı yetiştiriciliğine ve pazar taleplerine uygun, verimli, kaliteli, hastalıklara
dayanıklı/tolerant nitelikli hat ve yarı yol materyallerinin geliştirilmesi,
-Geliştirilen hatların kombinasyon yeteneği test edilerek aday hibritlerin belirlenmesi ve özel sektörün talebi
doğrultusunda üretim izni alınması,
-Geliştirilen yarı yol materyali ve nitelikli hatların duyurusu yapılarak talep eden özel sektöre satışı
yapılabilecektir.
-Talep halinde özel sektörün ihtiyaç duyduğu farklı araştırma konularında işbirliği yapılması ve gen havuzunun
değerlendirilmesi,
-Gen havuzu yurt içi ve yurt dışı materyaller ile zenginleştirilecek, daha sonra yapılacak projelere materyal kaynağı
sağlanabilecektir.
- Proje faaliyetleri ve sonuçları ile ilgili liflet veya broşür hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara tanıtım ve
bilgilendirme yapılacaktır.
LİTERATÜR ÖZETİ:
Biber (Capsicum annuum L.), tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yetiştiriciliği yapılan en önemli sebze
türlerinden biridir. Dünya biber üretimi 2017 yılında 34.4 milyon ton olup, ülkemiz, biber üretiminde Çin ve
Meksika’dan sonra 89 032 ha alanda 2.6 milyon ton üretim ile üçüncü sırada gelmektedir (Anonymous, 2019).
Türkiye biber üretimi 2018 yılında 2 554 974 ton olarak gerçekleşmiş ve bu üretimin 689 169 tonu (% 27) örtüaltı
üretiminden elde edilmiştir (Anonim, 2019a).Yaş sebze ihracatında domatesten sonra ikinci sırada olan biberden
2018 yılında 129 bin ton miktar ile 118.7 milyon $ gelir elde edilmiştir (Anonim, 2019b).
Biber üretimi için ihtiyaç duyulan tohumluk hem yurt içi üretim hem de ithalat yoluyla karşılanmaktadır. 2013
Yılında 51 380 kg tohumluk üretilirken, 1 029 kg tohumluk ithal ve 1 593 kg ihraç edilmiştir. İthal edilen biber
tohumluk değeri 8.9 milyon $, ihracat değeri de 1.1 milyon $ olarak gerçekleşmiştir (Özalp ve ark. 2014). Kamu
Araştırma Enstitüleri standart çeşitlerde orijinal kademe tohumluk üretirken, sertifikalı tohumluk ve hibrit
tohumluk ihtiyacı özel sektör tarafından karşılanmaktadır. Örtüaltı tarımının tamamında hibrit çeşitler
kullanılırken, açıkta yetiştiricilikte büyük oranda standart çeşitler üretilmektedir. Ancak, son yıllarda hazır fide
kullanımı ile açıkta da hibrit çeşitlerin kullanımı artmaktadır.
Capsicum L. türleri tüm tropik ve subtropik iklimlerde yetiştirilebildikleri gibi pek çok ılıman iklim kuşağında da
açık ve örtüaltı yetiştiriciliğinin önemli ürünlerini oluştururlar. Acı meyveli biberler taze veya kurutulmuş baharat
olarak kullanılırken tatlı meyveli biberler sebze olarak değerlendirilirler. Günümüzde C. annuum L.; gerek sebze
gerekse baharat olarak yeryüzünde ticari olarak en fazla yetiştirilen ve en fazla bilinen tür olarak karşımıza
çıkmaktadır (Onus 2001).
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Biber; Solanaceae familyasının Capsicum cinsine bağlı olup, 30 kadar tür içerir. Bunlardan sadece Capsicum
annuum L. ve Capsicum frutescens L. türü, kültürü yapılan biber çeşitlerini kapsamaktadır. Biber, tropik, subtropik
ve ılıman iklim kuşağında bulunan bölgelerde yetiştirilen bir sebze türüdür. Tropikal, Orta ve Güney Amerika
ülkelerinde asırlardan beri taze, kuru ve salça olarak tüketilmektedir (Esbaugh,1970).
Capsicum biberleri; otsu yapıda, soğuğa hassas bitkiler olup, ılıman bölgelerde yetiştirme süresi tek yıllık olarak
tarımı yapılmakta fakat tropik bölgelerde yetiştiriciliği devam ettirilerek birkaç yıl ürün alınabilmektedir. Biberler
dünyada en fazla ortaklaşa kullanılan baharat olan kapsaisin’in kaynağıdırlar (Wien, 1997, Andrews, 1984).
Biber, domatesle aynı sınıf, takım ve familya içinde olup adı Capsicum annuum L. olan önemli bir sebze türüdür.
Çok değişik tipleri vardır. Biberin anavatanının Meksika ve Orta Amerika olduğuna dair bulgular vardır. Kaşif
Kolomb tarafından Güney Avrupa’ya getirilmiş ve oradan da Ortadoğu, Afrika ve Asya’ya yayılmıştır (Wien,
1997).
Botanikçiler, biberin anavatanının tropikal Amerika olduğunu ve buradan dünyaya yayıldığını kabul
etmektedirler. Biber, Amerika’dan Avrupa’ya, ilk olarak 1493 yılında İspanya’ya, 1548 yılında İngiltere’ye ve
1578 yıllarında Orta Avrupa ve diğer Avrupa ülkelerine girmiştir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 16. Yüzyıl
içerisinde önce İstanbul’a sonra diğer bölgelerimize yayılmıştır (Sevgican 1999, Vural ve ark., 2000). L.H. Bailey
tarafından yapılan sınıflandırmada meyve tiplerine göre varyeteler isimlendirilmiş ve uzun sivri biberler grubu
Capsicum annuum var. longum olarak adlandırılmıştır (Vural ve ark., 2000). Biberler içerdiği kapsisin (capsaicin)
alkoloidinin miktarına göre tatlı biberler ve acı biberler diye genel olarak iki sınıfa ayrılır.
Biber ılık ve sıcak iklim sebzesidir. Fide döneminde ortam sıcaklığı gece- gündüz olmak üzere 18-23 °C olabilir.
Dikimden sonra sera sıcaklığı gündüz 24-25 °C, gece 20-21 °C arasında tutulabilir. Gece sıcaklıklarının 12 °C’nin
altına düşmesi istenmez. Güneşli günlerde gündüz sıcaklığı 30 °C’ ye ulaştığında havalandırma yapılır. 45 °C’ de
büyüme tamamen durur. Sıcaklığın yüksek olduğu durumlarda gölgeleme yapılır. (Sevgican 1999).
Biber, meyvesi yenen sebzeler arasında farklı şekillerde en çok tüketilenlerden birisidir. Taze, turşu, kızartma,
dondurulmuş ürünler, sos, salça, toz biber, konserve, biber suyu, baharat olarak kullanımının yanında ilaç ve boya
yapımında da yararlanılmaktadır. Sağlık açısından çok önemlidir.
Değişik mineral ve vitaminler yanında, antioksidant özellikte olan, acı ve yakıcı tadı veren capsaicin alkoloidini
içerir (Özalp ve ark. 2006a).
Bitkiler kültüre alındığından beri yararlanılan en önemli tarımsal girdi tohumluktur. Tarımda, bitki gelişimi için
tüm koşullar optimum düzeyde olsa da, yeterli ürün elde etmek, kullanılan tohumluğun kalitesine bağlıdır.
Örtüaltında yetiştirilen sebzelerin çoğunluğunu hibrit domates, biber, hıyar, patlıcan ve kabak çeşitleri
oluşturmaktadır. Hibrit çeşitler daha üstün özelliklere sahip olması yanında, ıslah ve üretim zorluğu nedeniyle
daha pahalıdırlar. Günümüzde, örtüaltı dışında açıkta yetiştiricilikte de F1 hibrit çeşitlerin kullanımı giderek
artmaktadır. Ülkemizde hibrit çeşit geliştirme çalışmaları ise 1970’li yıllarda Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma
Enstitüsü’nde başlamış ve bu güne kadar 30’a yakın çeşit geliştirilmiştir. Bu çeşitleri, ıslah çalışmaları yapan yerli
firmaların çeşitleri takip etmiştir. Son yıllarda bazı yerli çeşitler yabancı çeşitler ile rekabete girerek pazarda
önemli pay sahibi olmuşlardır. Ancak, her yıl giderek artan tohumluk ithalatı dikkate alınırsa bu gelişmelerin
yeterli olmadığı görülmektedir (Özalp, 2005).
Bölgelerimize göre biber üretiminde, Akdeniz Bölgesi ilk sırayı almaktadır. Akdeniz Bölgesi özellikle Antalya
(Kumluca, Demre), Mersin (Kazanlı) ve Hatay bölgelerinde kış döneminde de yapılabilen yoğun örtüaltı biber
üretimi ile ve üretimin hem taze tüketim hem de ihracat şansı olması nedeniyle ön plana çıkmaktadır. Ege,
Marmara ve Karadeniz Bölgelerinde ise çoğunlukla açıkta yetiştiricilik yapılmakta ve iç tüketimin yanında
salçalık, turşuluk, kurutmalık ve közlemelik gibi sanayi amaçlarına da hizmet etmektedir (Özalp, 2008a). Akdeniz
Bölgesi biber üretiminde % 28 üretim payı ile bölgeler arasında ilk sıradadır. Antalya ili (2005) 181774 ton üretim
ile Bursa ve Manisa’dan sonra üçüncü sırada gelmektedir. Örtüaltı biber üretimi 313543 ton (61139 ton dolmalık,
252404 ton sivri) olup, Antalya’nın payı % 51’dir (Özalp, 2008b).
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Ülkemizde Kamu araştırma Enstitüleri tarafından geliştirilmiş olan 15 standart biber çeşidinin orijinal kademedeki
tohumlukları her yıl tohum üreticisi özel firmaların sertifikalı tohumluk üretimi yapabilmeleri için belli
miktarlarda üretilmektedir. Atatürk BKMAE (Yalova) tarafından Yalova çarliston -341, Yalova çorbacı -12,
Yalova yağlık -28, Yalova tatlı sivri, Kandil dolma ve Sürmeli biberi çeşitleri; Anadolu TAE (Eskişehir) tarafından
11-B-14 ve Ilıca-256; BATEM (Antalya) tarafından Serademre 8 (sivri) ve Doru 16 (dolmalık); Ege TAE
(Menemen) tarafından Bağcı çarliston, Ege acı sivri, Ege 91 ve Menderes çeşitleri; Kahramanmaraş TAE
tarafından da Sena (kurutmalık acı Maraş biberi) çeşitlerinin orijinal kademe tohumlukları üretilmektedir. 2007
yılında bu 15 standart çeşide ait toplam 115 kg tohumluk üretimi programa alınmıştır. Üreticilere dağıtımı
yapılacak olan sertifikalı tohumlukların üretimi ve ticari hibrit çeşitlere ait tohum üretimi özel tohum üreticisi
firmalar tarafından yapılmaktadır (Özalp, 2008a).
Örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde diğer girdilerde olduğu gibi tohum konusunda da büyük bir dinamizm
yaşanmaktadır. Pazar istekleri, hastalık ve zararlılara dayanıklılık gibi pek çok konuda üstün özelliklere sahip
olduğu öne sürülen yeni çeşitler piyasaya girmekte ve bu konuda büyük bir rekabet yaşanmaktadır. Bu arayış
neticesinde piyasada fazla sayıda çeşit olması, özellikle ihracatta yeterli miktarda standart ürün bulma konusunda
sıkıntı yaşanmasına sebep olmasına karşın yeni ve kaliteli çeşitlerle üretimde verim artışı sağlanmaktadır.
Verimliliğin ön planda olduğu, birim alandan kaliteli ve yüksek verim almanın hedeflendiği örtüaltı tarımında
üretime girmeye aday yeni çeşitlerin, yetiştiriciliğin yapılacağı döneme uygun olup olmadığı adaptasyon
çalışmaları yapılarak belirlenmektedir (Ayar ve ark., 2002).
Chilli biberinde ana hatlar ile melezlerinin kalite ve verim çalışmalarında 18 ebeveyn ile birlikte 45 melez (15x3)
8 karakter bakımından değerlendirilmiştir. Bitki boyu, bitki başına dal sayısı, meyve uzunluğu ve genişliği, bitki
başına meyve sayısı, vitamin C içeriği, kapsisin oranı, bitki başına kırmızı olgun meyve verimi gibi özellikler
yönünden genel ve özel kombinasyonları incelenmiştir (Srivastava ve ark., 2005).
Biberlerde heterozis etkisinin hem erkencilik, hem de artan verim şeklinde ortaya çıktığı belirlenmiştir. Verim
artışı hasat başlangıcında daha fazla görülmüş ve F1 generasyonundaki erkenciliği sağlayan faktörlerin tam olarak
ortaya konamadığı ifade edilmiştir (Somos, 1984).
Kesici (1993) tarafından biberlerde verim, erkenci verim, meyve ağırlığı, meyve uzunluğu, meyve çapı ve C
vitamini miktarlarında heterozis etkisinin bulunup bulunmadığı ve olası heterozis etkisinin ne düzeyde olduğunu
araştırmak, kendilenmiş hatlar içerisinde hibrit çeşit ebeveyni olabilecek olanları belirlemek için 25 hat ile bunların
diallel melezlenmesinden elde edilen 300 F1 melez teste tabi tutulmuştur. Heterozis ile ilgili değerlendirmelerde;
biberlerde toplam verim, erkenci verim ve meyve ağırlığında pozitif heterozis olduğu gözlenmiştir. Melez çeşit
geliştirmek amacıyla ilk etapta melez çeşit adayı olabilecek 27 melez ve bunların ebeveynleri 10 hat seçilmiştir.
Bu melezlerden özellikle erkenci verim miktarları yüksek ve meyve şekli düzgün olan, toplam verimleri tatminkar
görünen 4 acı, 5 tatlı ve 1 az acı melez, çeşit adayı olabilecek nitelikte bulunmuştur.
Tokat koşullarında, Aralık 2001-Eylül 2003 tarihleri arasında yürütülen çalışmanın amacı, Tokat biberi
populasyonundan geliştirilen F1 hibrit kombinasyonları içinde ticari olarak üretimi yapılabilecek çeşit adaylarının
belirlenmesidir. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre ve 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Araştırmada
toplam verim 45.81 ton/ha (4x9 nolu melez) ile 20.90 ton/ha (10x5 nolu melez) arasında değişmiştir. Verimi
oluşturan komponentler arasındaki korelasyon incelendiğinde toplam verim ile erkenci verim, meyve ağırlığı,
meyve sayısı, bitki boyu, meyve eni ve yan dal sayısı arasındaki ilişki 0.01 düzeyinde önemli bulunmuştur.
Bununla beraber toplam verim üzerine meyve boyu ve meyve et kalınlığının etkisi önemsiz çıkmıştır (Geboloğlu,
ve ark., 2006).
Sakız kabağında yapılan bir çalışmada; örtüaltı yetiştiriciliğine uygun çeşit geliştirmek amacıyla, yedi kez
kendileme yapılarak elde edilen 125 saf hat baba ebeveyn olacak şekilde top cross yöntemine göre sakız kabak
hattı ile melezlenmiştir. Denemede kontrol olarak iki ticari hibrit çeşit kullanılmıştır. Seçilen melezlerin erkenci
ve toplam verimlerinin yüksek olması en önemli kriterlerden birisidir. Bunun yanında meyve şeklinin düzgünlüğü,
rengi ve bitkilerin kollanmaya eğilimi gibi kriterlerde dikkate alınarak elde mevcut olan geniş materyali en aza
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indirmek ve bunlar içerisinde en yüksek heterotik etkiye sahip olanlar belirlemek amacıyla 17 melez seçilmiştir
(Kesici ve ark., 2004).
Melezlemelerde ebeveyn olarak kullanılmak üzere seçilmiş olan çarliston tipinde 11 adet biber saf hattının ve bu
hatlar arasındaki melezlemeler sonucu elde edilen 22 adet hibrit ile kontrol olarak kullanılan dört ticari çeşit tek
ürün döneminde cam serada verim denemesine tabi tutulmuş performansları tespit edilmiştir. Meyve ağırlığı ve
meyve sayısı, erkenci verim, kış verimi, bahar verimi ve toplam verim bakımından değerlendirilmiştir. Saf
hatlardan elde edilen aday hibritler ile ticari çeşitlerin performanslarının verim ve kalite özellikleri bakımından
farklılıklar gösterdiği ve piyasa talepleri açısından uygun olabilecek 22, 24, 25, 26 ve 30 nolu aday hibritler ile
bunların ebeveynlerinin üstün olduğu tespit edilmiştir. Değişen pazar isteklerine cevap verilebilmesi için verim
ve kalite özellikleri bakımından farklılık gösteren yeni ticari çeşitlerin geliştirilmesine yönelik hibrit çeşit ıslah
çalışmalarının sürekli olması gerektiği sonucuna varılmıştır (Özalp, 2008c).
Tüm bitki türlerinde yürütülen ıslah programlarında asıl amaç birim alandan elde edilen verimin artırılmasıdır.
Heterosis bitki türlerinde çok yaygın olmakla birlikte, miktar veya seviye olarak türden türe oldukça farklılık
göstermektedir. Biberde ticari hibrit çeşidin tarımsal üretimde kullanılması 1954 yılına rastlamaktadır (Tan 2000).
Hibrit kombinasyonlarına giren hatların istenilen özelliklerini melez döllerine aktarabilme özelliği kombinasyon
uyuşması olarak tanımlanmaktadır. Genel kombinasyon uyuşmasının bir hattın hibrit kombinasyonundaki
ortalama performansı, özel kombinasyon uyuşmasının ise, ebeveyn hatlarının oluşturduğu belli bir hibrit
kombinasyonunun beklenenden iyi ya da zayıf performansı olarak tanımlanmıştır (Demir ve Turgut 1999).
Farklı kökenli kendilenmiş iki anaç arasında yapılan melezleme sonucu elde edilen melezin anaçlara oranla verim,
dayanıklılık, kalite ve diğer özelliklerde gösterdiği üstünlüğe “heterosis” denir. Melez azmanlığı ise, heterosisisin
etkilerinin sonucudur. Elde edilen bu azmanlığın nedeni ise heterozigotluktur. Kantitatif kalıtımın heterosis ile
ilişkili olduğu bilinmektedir. Heterosisi açıklayıcı farklı görüşler belirtilmiş ve denemeler yapılmıştır. Ancak,
hiçbir görüş konuya tam açıklık getiremediği gibi, hiçbir görüşü de kabul etmemek mümkün olmamıştır (Şehirali
1988).
F1 hibrid çeşit ıslahında ilk aşama kendilenmiş hatların oluşturulmasıdır. F1 hibrit gücü ancak kombinasyon
yeteneği üstün hatlar arasında ortaya çıkar. Özel kombinasyon yeteneği için seçilen ebeveyn adayları kendi
aralarında diallel olarak melezlenirler. Özel kombinasyon yeteneği testi sonucunda seçilen en ilginç melezler
değişik lokasyonlarda ve zamanlarda birkaç kez denenerek tescil için hazırlanırlar (Kuckuck 1984).
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) hatları kullanılarak çarliston ve sivri biberde hibritler elde
edilmiş ve 2004-2005 tek ürün döneminde erkenci, kış, bahar verimi ve toplam verim performanslarını görmek
amacıyla bir deneme yürütülmüştür. Deneme sonucunda BATEM'e ait bazı hibritlerin ümitvar olduğu
bulunmuştur. Çarliston tipte hibritlerin verim değerleri incelendiğinde; en yüksek Safran F1 23087 gr ile en düşük
3 nolu aday hibrit 2987gr olarak göstermiştir. Çeşitler arasındaki farklılık istatistikî olarak önemlidir. Toplam
verimde Kontrol çeşitlerden Tarrega F1 ve Sarıgelin F1’e göre üstün performans gösteren aday hibritler sırasıyla
13, 33, 32 ve 44 olmuş, 29 ve 2 nolu hibritler takip etmiştir. Bu altı hibrit verim yönünden ümitvar bulunmuş
ancak, aday çeşit olarak karar verilebilmesi için farklı bölgelerde adaptasyonlarının kontrol edilmesi gerektiği ve
meyve kalitelerinin istenen nitelikte olması unutulmamalıdır. Sivri tipte hibritlerin verim değerleri incelendiğinde;
71 Nolu aday hibrit toplam verimde de üstün bir performans gösterdiğinden ümitvar olduğu görülmekte olup; 69,
60, 68 ve 57 nolu hibritlerin erkenci, kış veya bahar verimlerinde de diğer aday hibritlere göre üstün oldukları
görülmektedir. Bu aday hibritlerin verimi düşük olsa da bazı kontrol çeşitler ile aynı seviyede olmaları nedeniyle
tekrar edilecek adaptasyon çalışmalarında değerlendirilmeleri düşünülebilir. Ancak, farklı bölgelerde
gösterecekleri adaptasyon kabiliyeti ve meyve kalitesinin de önemli olduğu dikkate alınmalıdır (Özalp ve ark.,
2008a)
Yerli hibrit tohumculuğunun geliştirilmesi ve özel sektöre Ar-Ge çalışmalarında destek verilmesi amacıyla 2004
yılında, Tarım Bakanlığı, üniversiteler ve özel firmaların katılımı ile DPT tarafından da desteklenen, “Türkiye F1
Hibrit Sebze Çeşitlerinin Geliştirilmesi ve Tohumluk üretiminde Kamu-Özel sektör İşbirliği” projesi başlatılmıştır
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(Anonim, 2005). Islah hatları farklı zamanlarda özel sektör firma ıslahçıları tarafından ziyaret edilerek
değerlendirilmiş ve iki adet saf hattın satışı gerçekleştirilmiştir (Özalp ve ark., 2006b).
Hibrit biber ıslahında, üretici, tüketici ve ihracatçı istekleri bakımından istenen bitki ve meyve kalite kriterlerine
ulaşabilmek hedeflenmektedir. Bu nedenle yeni çeşitlerin ıslahı, özellikle meyve kalitesi bakımından piyasada en
çok aranan ve tercih edilen ticari çeşitlerin kalitesini yakalamayı veya bazı farklı özellikler bakımından üstün
olmayı gerektirmektedir (Özalp, 2008b).
Son yıllara kadar sivri ve çarliston tipteki hibrit çeşitlerin satışında yabancı çeşitlerin hakimiyeti varken, pazar
isteklerindeki değişiklikler nedeniyle son 4-5 yılda bu hakimiyet yerli hibrit çeşitlerin eline geçmiştir. Pazar
taleplerinin zamanla değişim gösterebilmesi nedeniyle özellikle meyve rengi ve şekli gibi kalite unsurlarıyla
popüler hale gelen bu çeşitler, pazarlama ve teknik destek yardımıyla da en çok üretilen ve talep gören çeşit haline
gelmiştir (Özalp, 2008c).
Sebze tohumculuğu konusunda faaliyet gösteren yerli firmaların sayısının artması ve bu firmaların araştırmacı
kuruluş özelliği kazanarak hibrit sebze ıslahı konusundaki çalışmalarına hız vermeleri nedeniyle peş peşe yeni
yerli hibrit çeşitler piyasaya girmiştir. Ancak, bu çeşitlerin pazarda gösterecekleri performans çeşidin teknik
özellikleri-üstünlüğü yanında, firmaların pazarlama, dağıtım, tanıtım, teknik destek ve fiyat stratejilerine bağlıdır
(Özalp, 2008c).
“Türkiye F1 Hibrit Sebze Çeşitlerinin Geliştirilmesi ve Tohumluk Üretiminde Kamu-Özel Sektör İşbirliği Projesi”
kapsamında, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitü’nde daha önce yürütülmekte olan Örtüaltı Yetiştiriciliğine
Uygun Hibrit Biber Çeşit Islahı Projesinde geliştirilmiş olan farklı tiplerdeki biber saf hatlarından 2005 yılı bahar
döneminde 74 adet ve 2005-2006 tek ürün döneminde 63 adet hat özel sektör ıslah firmalarının hizmetine
sunulmak üzere tanıtımı yapılmıştır. Hatlar, özel sektör firma ıslahçıları tarafından farklı zamanlarda ziyaret
edilerek değerlendirilmiştir. Saf hatların tanıtım çalışması sonucu Demre sivrisi tipinde B7 nolu saf hat 2006
sonbahar döneminde Nadide Tarım tarafından satın alınarak, kendi hatları ile kombinasyon melezlemeleri
yapılmıştır. Nadide Tarım araştırma ve deneme İstasyonunda şahit çeşitlerle yapılan verim denemelerinde
performansı üst düzeyde olan aday hibrit, 2007 bahar dönemi verim denemeleri ile “Çakır F1” adıyla ticari kaydı
yapılmıştır. Bu çeşit, “Türkiye F1 Hibrit Sebze Çeşitlerinin Geliştirilmesi ve Tohumluk Üretiminde Kamu-Özel
Sektör İşbirliği Projesi” kapsamında BATEM biber saf hatları kullanılarak geliştirilen ilk hibrit biber çeşidi
olmuştur. Ayrıca, firma tarafından satılacak olan tohum paketleri üzerine “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, BATEM
tarafından geliştirilen saf hatlar kullanılarak ıslah edilmiştir” ibaresi yazılmıştır (Özalp ve ark., 2008b).
Yerli firmaların bu alanda başarılı olabilmesi, dünyanın büyük tohumculuk firmalarıyla rekabet edebilmesi ve
ülkemiz kaynaklarının daha etkin kullanılması amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından özel firmaların
talepleri de dikkate alınarak, 2004 yılında DPT’nın desteği ve üniversitelerin iş birliği ile “Türkiye F1 Hibrit sebze
Çeşitlerinin Geliştirilmesi ve Tohumluk üretiminde Kamu-Özel sektör İşbirliği” projesi başlatılmıştır. Projede 5
Bakanlık araştırma enstitüsü, 5 üniversite ve 33 özel tohumculuk firması yer almaktadır. Bu proje sayesinde yerli
firmaların teknik elemanları eğitilerek bilgi desteği sağlanmış ve yürütülen ortak projeler sayesinde, projede yer
alan kamu araştırma kuruluşlarının geliştirdikleri nitelikli materyaller özel sektöre kazandırılmıştır (Özalp ve ark.,
2008c).
“Türkiye F1 Hibrit Sebze Çeşitlerinin Geliştirilmesi ve Tohumluk üretiminde Kamu-Özel sektör İşbirliği” projesi
kapsamında; özel sektör hizmetine açılan saf hatların hızlı bir şekilde ticari hibrit çeşit haline getirilerek tarımın
hizmetine sunulması ve hibrit tohumluk ihracat imkanlarının değerlendirilmesi gerekmektedir (Anonim, 2006).
“Türkiye F1 Hibrit Sebze Çeşitlerinin Geliştirilmesi ve Tohumluk Üretiminde Kamu-Özel Sektör İşbirliği Projesi”
kapsamında, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitü’nde (BATEM), örtüaltı yetiştiriciliğine uygun hibrit biber
(Capsicum annuum L.) çeşit Islahına yönelik nitelikli yarıyol materyalleri geliştirilmesi amacıyla 2004 sonbahar
döneminde, dört farklı geleneksel meyve tipindeki melezleme programları ile çalışmalar başlatılmıştır. Elde edilen
hibritlerin 2005, 2006 ve 2007 ilkbahar dönemlerinde örtüaltında kendilemeleri yapılarak F4 kademesinde
materyallere ulaşılmıştır. 2007 İlkbahar döneminde tek bitki seleksiyonu ile sivri tipte 115, çarliston tipte 128,
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dolma tipte 120 ve kapya (yağlık) tipte 98 olmak üzere 461 yarıyol materyaline ulaşılmıştır. Proje faaliyetlerinin
tanıtılması amacıyla 2007 ilkbahar döneminde F1 hibrit proje tanıtım günü düzenlenmiş ve Batem F1 Hibrit proje
serasında toplam 64 hibrit ve hat tanıtılmıştır. Bunun yanında, yerli hibrit çeşitlere daha kısa sürede ulaşılması
amacıyla 2007 yılında özel sektör ile “Kısa vadeli protokollü işbirliği çalışmaları” başlatılmıştır. Bu amaçla 2007
yılı sonbahar döneminde sivri ve çarliston tipteki hatlarda polen taşıma yöntemiyle özel sektör ile BATEM hatları
arasında melezleme programı gerçekleştirilmiştir. Özel firma tarafından hibritlerin test edilmesini müteakip talep
edilen hatların hibrit çeşit ebeveyni olarak özel sektör hizmetine sunulması planlanmaktadır (Özalp ve ark.,
2008d).
Değişik kaynaklardan toplanmış ve 6 kez kendilenmiş olan 562 adet biber saf hattı kullanılmıştır. Morfolojik
olarak karakterizasyonu yapılmış ve akrabalık ilişkilerinin analizi sonucunda 96 saf hattan oluşan çekirdek
koleksiyon oluşturulmuştur. Karakterizasyon verileri analizi sırasında 10 morfolojik karakterin hatları ayırmada
fazla etkin olmadığı tespit edilmiştir. Tüm varyasyonu açıklayan 25 morfolojik özellik ile korelasyon matriksi
yapıldığında toplam kombinasyonun % 95.39’u tamamen birbirinden bağımsız olarak bulunmuştur. Bu da tüm
varyasyonu açıklayan 25 morfolojik özelliğin biberin 12 farklı kromozomunda ve farklı kollarda olma ihtimalini
yükseltmiştir. Çiçeklenme zamanı (51) ve meyve tutum zamanı (53) morfolojik özellikleri 0.9966 korelasyon ile
birbirlerine çok yakın bağlantı göstermiştir (Keleş ve Büyükalaca, 2008).
Ürün geliştirme programının başarısı temel olarak ebeveyn seçimi ile birlikte ekonomik öneme sahip nicel
özelliklere etki eden genin etkisi ve doğası hakkında elde edilen bilgiye bağlıdır. Gen etkisi ve kombinasyon
yeteneğinin bilinmesi, sadece karakterlerin kalıtımı üzerine bilgilerin geliştirilmesine değil aynı zamanda daha
ileri amaçla hibritlerin geliştirilmesinde melezleme için uygun ebeveyn seçimine de yardım eder. Yapılan bu
çalışmada; Şili biberinde verim ve diğer özellikler bakımından kombinasyon yeteneği analizi amaçlanmıştır.
Çalışmanın materyalini 11 ebeveyn (3 hat ve 8 tester) ve onların 24 hibriti oluşturmaktadır. Çalışma, Sebze Islahı
Ünitesinin Bitki Islahı Bölümünde, 1996-97 yıllarında tesadüf blokları deneme deseninde ve üç tekerrürlü
kurularak değerlendirilmiştir. Parseldeki sıralarda 12 bitki ve 60x60 cm mesafe ile denenmiştir. Çiçeklenme gün
sayısı, bitki boyu (cm), ana dal sayısı, bitki başına meyve sayısı, meyve boyu (cm), meyve çevresi (cm), meyve
ağırlığı (g), meyve olgunlaşma gün sayısı, bitki başına meyve verimi özellikleri incelenmiştir (Patel ve ark. 1998).
Biberlerde tozlamanın yapılacağı en uygun zaman sabah 06.00-08.00 arasıdır. Tozlamadan sonra 12, 24, 36, 48
ve 60 saat aralıklarla yapılan incelemeler sonucunda 12 ve 24 saat polen tüpünün gelişmediği, 36 saat sonra ancak
% 40'ının geliştiği, en iyi gelişmenin ise 48-60 saat sonra olduğu görülmüştür (Cochran, 1970).
Ekiz ve Kemer (1993), Lokal populasyon olan demre biberinin seleksiyonu sonunda D4, D5, D8 ve D19 hatlarını
seçmişlerdir. Islah çalışmasında teksel seleksiyon metodu uygulanmıştır. İlk 2 yıl elit bitki seçimi, son 2 yılda da
ön verim ve verim denemeleri yapılmış, bu aşamada da üstün hatlardan bitki seçilmiştir. Yabancı tozlanmayı
önlemek için taç yapraklar bantla bağlanmıştır. En yüksek erkenci ve toplam verim D8 (7622 kg/da) hattından
alınmıştır.
Sürmeli ve ark. (2002), Yalova Çorbacı 12 biberi erkenci verimli bir çeşit olup, taze tüketimin yanında turşuluk
özelliğine de sahiptir. Bu biberin dış satımda büyük şansı bulunduğu halde, iç pazarda renginden dolayı taze
tüketim için bu şansı azalmaktadır. Diğer özellikleri üstün olan bu çeşidin olumsuz açık renk özelliğinin gidererek,
aynı üstün özelliklere sahip ancak koyu yeşil renkli yeni bir biber çeşidini geliştirilmesi çalışmasında geriye
melezleme metodunu uygulamışlardır. 1993-2001 yılları arasında yapılmıştır. Çalışmaya 1993 yılında “Yalova
Çorbacı 12” biberi (ana) ile koyu yeşilbiber çeşidinin melezlemesi ile başlanmıştır. Bunu takip eden iki yılda yine
“Yalova Çorbacı 12” biberi ana olarak kullanılmak suretiyle geriye melezlemeler yapılmıştır. Bu seçilen
melezlerde altı yıl boyunca bir yandan kendilemeler yapılırken, diğer yandan seleksiyona devam edilmiş ve 10 hat
ümit var bulunmuştur. Çalışmanın son yılında 57/3-1, 22/11 (20) no’lu hat içinden 19 nolu bitki çeşit adayı olarak
belirlenmiştir. Hatların değerlendirilmesinde; verim, meyve sayısı, meyve ağırlığı, erkencilik, çekirdek evi
uzunluğu ve meyve eti kalınlığı gibi özellikler dikkate alınarak, ümitvar hatlar her yıl "Değiştirilmiş Tartılı
Derecelendirme Yöntemi” ile değerlendirmeye alınmıştır. Çalışma sonunda 19 no'lu hat verim, erkenci ve istenilen

191

orta koyuluktaki meyve rengine sahip olması nedeniyle seçilmiştir. Sürmeli biberi adı ile çeşit adayı olarak tescil
denemelerine başlanmıştır.
Kesici ve Abak (1996), biberde erkencilik ile toplam verimde heterosisin etkisini belirlemede 10 farklı ebeveyn
ve bunların melezlerinden elde edilen 27 F1 melezi materyal olarak kullanmışlardır. Gerek erkenci verim ve
gerekse toplam verim özelliğinde oluşturulan kombinasyonlara göre farklı heterosis miktarının elde
edilebileceğini, toplam verimde pozitif heterosis saptanan melezlerde heterosis oranının % 0.35 ile % 53.54
arasında değiştiğini tespit etmişlerdir.
Virüs hastalıkları ile mücadelede en kolay ve en ekonomik olanı dayanıklı çeşitlerin kullanılmasıdır. Örtüaltı
alanlarda virüs hastalıklarından korunmak, bir diğer ifadeyle hastalık çıkışını önlemek amacıyla başlangıç olarak
hastalıklara dayanıklı olduğu bilinen çeşitler tercih edilmeli ve oldukça sağlıklı görünen bitkilerden tohum alınmalı
veya sertifikalı hibrit tohum kullanılmalıdır. Tohumla taşınmayan virüs hastalıklarında bile hasta bitkilerden alınan
tohumların çimlenme güçlerinin düşük olduğu saptanmıştır. Bu nedenle virüs hastalıkları ile mücadelede en basit
ve en ucuz olanı dayanıklı çeşit kullanmaktır (Fletcher, 1989).
Domates lekeli solgunluk virüsü (TSWV),100 familyadan 1000’den fazla bitki türünü enfekte etmektedir.
Sebzeler ve süs bitkilerinde önemli zarara neden olmakla birlikte; domates, biber, patlıcan, marul, fasülye, enginar,
kereviz ve tütünde ciddi düzeyde, % 30- 100 oranlarda ekonomik kayıplara neden olmaktadır. En geniş konukçu
dizinine sahip virüstür (Sharman ve Persley, 2006).
TSWV’ nin en önemli vektörü bölgelere göre değişmekle birlikte, Western Flower Thrips (Frankliniella
occidentalis Pergande) olarak bildirilmiştir (Roggero vd 2002, Sharman ve Persley 2006).
TSWV’nün varlığı ve zararı ile ilgili hem ülkemizde hem de farklı ülkelerde pek çok çalışma yapılmış ve farklı
zamanlarda bildirimlerde bulunulmuştur. Bu virüsün dünyada her yıl bir milyar dolardan fazla zarara neden olduğu
tahmin edilmektedir. Bu virüs polifag olup, çok geniş bir otsu bitki grubunu hastalandırabilmektedir. Domates,
biber, marul, tütün, yerfıstığı ve çeşitli süs bitkileri bu virüsün önemli konukçularındandır. Toplam olarak 34
dikotiledon ve 7 monokotiledon sınıflarına dahil 271 bitki türünde zararlıdır. Asteraceae, Fabaceae ve Solanaceae
familyalarına dahil konukçular ise 100’den fazla türden oluşmaktadır. Bu arada yabancı otlar da bu virüsün
konukçularından olup özellikle epidemiyolojide önemli rol oynarlar. Çünkü, yabancı otlar virüse konukçuluk
etmenin yanında virüsü taşıyan trips vektörlere de konukçuluk etmektedir. Mevsim sonunda tripsler tekrar yabancı
otlara geçiş yapmaktadır (Şevik, 2015).
Bitkiler hastalığa yakalandıktan sonra hasta bitkileri tedavi etmek mümkün değildir. Taşıyıcısı olan thripsleri
öldürerek virüsü kontrol altına almakta oldukça zor bir iştir. Hastalığın kontrolünde doğrudan kimyasal mücadele
bulunmamaktadır. Bu nedenle birden fazla yöntemin entegre şekilde uygulanması gerekmektedir. Mücadele
yöntemlerinin başında sağlıklı üretim materyali kullanılması ve hastalığa dayanıklı veya tolerant çeşitlerin
yetiştirilmesi gelmektedir (Margaria vd 2007).
TSWV dayanıklılığını kıran izolatların varlığı ülkemiz dışında yapılan çalışmalarda farklı zamanlarda tespit
edilmişti. Ülkemizde de ilk defa 2013 yılında yapılan çalışma ile Deligöz vd (2014) tarafından rapor edilmiştir.
Patates Y virüsü (PYV), poty virüsler grubuna girmekte olup, dünyanın pek çok ülkesinde domates, biber, tütün
ve patates üretimini ciddi şekilde tehdit eden önemli bir hastalık etmenidir (Shukla, 1994). İlk kez 1931 yılında
patates bitkisinde görülmüş ve Y harfine benzediği içinde Patates Y virüsü olarak adlandırılmıştır. Doğada
PVY’nin konukçusu olduğu yaklaşık 200 farklı bitki türü mevcuttur (Ward ve Shukla, 1991).
Biberde hastalık yapan Patates Y virüsünün alındığı konukçu bitkiye ve biber varyetelerinin hastalık etmenine
gösterdiği simptoma bağlı olarak pek çok patotipleri ve ırkları mevcuttur. Bu patotipler 3 gruba ayrılmış olup,
PVY0, PVY1 ve PVY1-2’dir (Gebre-Selassie ve ark., 1985).
Akdeniz kıyı kesiminde yapılan çalışmada, açık alanda yetiştirilen biber bitkilerinden alınan iki PVY izolatının
PVY 0 ırkına ait olduğunu belirlemişlerdir (Ekbiç ve ark.,1997). “Antalya İli Örtüaltı Biber Yetiştiriciliğinde
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Biberlerde Patates Y Virüsü (PVY) Irklarının Belirlenerek Bazı Biber Çeşitlerinin PVY’ye Karşı Reaksiyonlarının
Belirlenmesi” adlı proje kapsamında Antalya ili ve ilçelerinde örtüaltı biber alanlarından toplanan PVY
izolatlarının serolojik olarak ELISA metoduna göre analizi sonucunda izolatların PVY 0 ırkına ait olduğu tespit
edilmiştir (Çelik ve Göçmen, 2009).
Çelik ve ark., (2012) tarafından 2007-2010 yıllarında yürütülen çalışmada Antalya ili ve ilçelerinde örtüaltı biber
üretim alanlarında Patates Y virüsü (Potato Y Potyvirus=PVY)’nün yaygınlığı, yaygın patotipi ve bölgede
yetiştiriciliği yapılan ticari biber çeşitlerinin PVY’ye karşı reaksiyonları araştırılmıştır. 2007-2008 yıllarında
toplanan 274 örnek DAS-ELISA (Double Antibody Sandwich Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) yöntemi
ile analiz edilmiş ve 229 örneğin virüs ile bulaşık olduğu belirlenmiştir. Bu örneklerde TMV 40, TSWV 95, CMV
36, PMMV 21, PVY+CMV 8, PVY+TSWV 8 ve PVY-0 21 olarak tespit edilmiştir. Yapılan inceleme sonunda
PVY-0, PVY-1, PVY-1,2 patotiplerden PVY-0 olduğu tespit edilmiştir. Testlemeye alınan 30 ticari çeşitten sadece
birinde PVY’ye ait belirti görülmemiştir. PVY tespiti için yapılan çalışmada ilginç bir şekilde toplam 103 örnekte
(% 45) TSWV varlığı tespit edilmiştir.
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında PVY’e
dayanıklı sivri biber hatlarının geliştirilmesi amacıyla ıslah çalışması yürütülmüştür. Bu çalışmada SCM 334 biber
genitörü kullanılarak Serademre 8 sivri biber çeşidine geri melezleme ile Pvr4 geninin aktarılması amaçlanmıştır.
Dayanıklı ve hassas bitkileri belirlemek amacıyla mekanik inolukasyon ve moleküler testlemeler yapılmıştır.
Çalışma sonucunda moleküler markırla yapılan seleksiyonların mutlaka mekanik inokulasyon testlemesi de
yapılarak materyal seçiminin buna göre yapılması gerektiği kanısına varıldığı bildirilmiştir (Çelik ve ark., 2013).
Fidan ve ark., (2016), araştırmacıların bildirdiğine göre, Antalya’da yetiştirilen Anthurium sp,’de (Anthurium
scherzerianum- Flamingo çiçeği) bitkilerinin yapraklarında, sistemik klorotik mozaik ve düzensiz sarımsı koyu
kahverengi nekrotik lekeler gözlenmiştir. Tanılama için yaprak, DAS-ELISA tekniğine göre TSWV (Tomato
Spotted Wilt Virus)’de olduğu çok sayıda virüs için testlenmiştir. Bu çalışma, TSWV’nin Anthurium bitkisinde
ülkemizde ilk kaydı olup aynı zamanda etmenin enfekteli sebzelerden geçtiği yani; türler arasında kontrolsüz
yayıldığının kanıtı olarak rapor edilmiştir.

MATERYAL ve METOT:
Materyal
Batı Akdeniz tarımsal Araştırma Enstitüsü, Sebzecilik ve Süs Bitkileri Bölümünde, yerel populasyonlar, yurt içiyurt dışı kaynaklı materyaller ve dayanıklı genitörler gibi farklı kaynaklardan oluşan gen havuzundaki 460 adet
farklı tip ve generasyon seviyesindeki ıslah materyalleri kullanılacaktır.
Metot
Yeni nitelikli biber yarı yol materyalleri ve aday hibritlerin geliştirilmesinde klasik ıslah metotları, klasik ve
moleküler hastalık testlemeleri uygulanacaktır. Çalışmalar meyve tipleri ve bu meyve tipleri için pazarda istenen
verim, şekil, renk ve biyotik dayanıklılık talepleri dikkate alınarak planlanacaktır.
Islah Amaçları olarak; örtüaltı yetiştiriciliğine ve pazar taleplerine uygun, yüksek verimli, üstün meyve kalite
özelliklerine sahip (şekil, renk, tat), erkenci, biyotik stres (virüs hastalıkları; TSWV ve PVY) dayanıklılığının
kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçlar için uygulanacak metot aşağıda verilmiştir.
Kullanılacak olan biber gen havuzu, “Türkiye F1 Hibrit Sebze Çeşitlerinin Geliştirilmesi ve Tohumluk Üretiminde
Kamu-Özel Sektör İşbirliği Projesi” ve “Türkiye F1 hibrit sebze çeşit ve nitelikli hat geliştirme projesi”
kapsamında “Biberde Örtüaltı Yetiştiriciliğine Uygun Sivri, Çarliston, Dolma ve Kapya Tiplerde Kaliteli (Renk
ve Meyve Şekli) Hat ve F1 Hibrit Çeşitlerin Geliştirilmesi” alt projesi ve devam etmekte olan “Biber Islahı
Programları için Nitelikli Genitörlerin (yarıyol materyali) Geliştirilmesi ve Tohum Teknolojisi Projesi” (2015193

2019) kapsamında geliştirilmişlerdir. Dönem dönem olmak üzere bu hatlarda kendileme ve seleksiyon çalışmaları
yürütülecektir. Bu çalışmalar esnasında hatların Tablo 1’e göre morfolojik karakterizasyonları yapılacaktır. Islah
çalışmalarında aşağıdaki işlemler uygulanacaktır.
Gen havuzunun zenginleştirilmesi: Yurt içi veya yurt dışı kaynaklı temin edilen materyaller meyve tiplerine göre
havuza dahil edilecektir.
Kendileme, Morfolojik Gözlem ve Seleksiyon-Pedigree metodu
Kendilemenin Yapılması
Gen havuzunda mevcut olan materyallerin genetik yapısını saflaştırmak ve hibritlere ebeveyn olacak saf hatları
oluşturmak amacıyla kendileme işlemi uygulanacaktır. Kendileme çalışmaları; gözlem bahçesinde bulunan biber
tipleri içerisinden seçilen tek bitkilerin kendilenmesi suretiyle yapılacaktır. Kendileme çiçek izolasyonu ya da bitki
izolasyonu şeklinde yapılacaktır. Bitki izolasyonu; seçilen veya tip dışı bitkileri elemine edilen bitki materyalleri
tül içerisinde izole edilerek, yabancı tozlanmanın engellenmesi şeklinde yapılacaktır.
Hatların Morfolojik Tanımlanması
Biberde karakterizasyon için bakılacak bitkisel özellikler, Uluslarası Bitki Genetik Kaynaklar Enstitüsü
(International Board For Plant Genetic Resources Institute-IBPGRI, 1995) ve Uluslarası Yeni Bitki Çeşitlerini
Koruma Birliği (International Union For The Protection of New Varieties of Plants- UPOV) tarafından geliştirilen
kriterler esas alınarak oluşturulmuştur. Değerlendirmeler Tablo 1’e göre yapılacaktır. Materyal kısmında belirtilen
farklı kademelerdeki hatlarda genetik stabilite sağlanıncaya kadar tek bitki kendilemesi yapılacaktır. Saf hatların
elde edilmesinde pedigri yöntemi uygulanacaktır. (Anonymous, 1995; Anonymous, 2006).
Tablo 1. Biber Morfolojik-Fenolojik-Agronomik Gözlem Formu
Özellikler

% 50 çiçeklenme Gün sayısı

Açıklamalar
Ekimden itibaren bitkilerin %50’sinin en az bir çiçek açtığı döneme
kadar olan gün sayısı olarak hesaplanarak değerlendirilecektir
Erkenci 3, Orta 5, Geçci 7

Bitki Duruşu
Bitki Gücü
Gövde Uzunluğu
Boğumda Antosiyanin Oluşumu
Boğumda Tüylülük
Yaprakta Tüylülük
Yaprak Rengi
Yaprak Kabarıklılığı
Yaprak kenar dalgalılığı
Meyve Tutumu
Meyve Tipi
Meyve Rengi
Olgun Meyve Rengi
Meyvede Parlaklık
Meyve Duruşu
Meyve Uzunluğu (cm)
Meyve Çapı (cm)
Meyve Tadı

Dik 3, Yarı dik 5, Yatık 7
Zayıf 1, Orta 3, Güçlü 5, Çok güçlü 7
Kısa 3, Orta 5, Uzun 7
Yok 1, Az 3, Orta 5, , Kuvvetli 7, Çok kuvvetli 9
Yok 1, Az 3, Orta 5, , Kuvvetli 7, Çok kuvvetli 9
Yok 1, Zayıf 3, Orta 5, Çok 7
Açık Yeşil 3, Yeşil 5, Koyu Yeşil 7
Zayıf 3, Orta 5, Kuvvetli 7
Yok 1, Zayıf 3, Orta 5, Kuvvetli 7, Çok kuvvetli 9
Meyve ağırlığı g
Sivri, çarliston, kapya, dolma, kıl biber, üçburun,
( Açık Yeşil, Yeşil, Koyu Yeşil) az 3, orta 5, çok 7
Kırmızı az 3, orta 5, kuvvetli 7
Az 3, Orta 5, Kuvvetli 7
Dik 1, Yatay 2, Sarkık 3
Kısa 3, Orta 5, Uzun 7 (cetvel ile cm)
Kumpasla cm
Tatlı 1, Acı 2
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Saf hatlarda Genel ve Özel Kombinasyon Melezlemeleri ve Testleri
Melezlemelerin Yapılması: Kullanılacak çiçek tomurcukları patlamadan yani anthesisten önce erkek organlar ince
uçlu pens yardımıyla uzaklaştırılarak emaskülasyon yapılacaktır. Anthesis aşamasında aynı çiçeğin anterinden
pens yardımı ile alınan polenler dişicik tepesine sürülerek tozlanması sağlanacaktır. Bitkiler tül ile örtülerek bitki
izolasyonu yapılacaktır. Tozlamanın hemen ardından kendilenmiş çiçeklere etiket takılarak işaretlenecektir.
Tozlama sırasında her çiçekten sonra pens ve eller saf etil alkol ile dezenfekte edildikten sonra diğer bitkilerde
melezlemeye geçilecektir. Melezlemeler sabah saatlerinde yapılacaktır. Anthesis safhasından bir gün önce ana
olarak kullanılacak bitkilerin çiçek tomurcukları, anterleri patlamadan pens yardımı ile emasküle edilecektir.
Ertesi gün anthesis safhasında iken baba bitkilerin çiçekleri toplanarak anterlerinden pens yardımı ile alınan
polenler çiçeklerin dişicik tepelerine sürülecek; melez numarası, melezleme tarihi içeren etiketler takılacaktır. Bir
gün önce emaskülasyon yapılarak melezleme yapılmasının yanında emaskülasyon ve melezleme işlemi aynı anda
da yapılabilecektir. Elde edilen tohumlar kullanılıncaya kadar +4 0 C’de muhafaza edilecektir.
Genel ve Özel Kombinasyon Melezlemeleri: Morfolojik tanımlama sonucu özellikleri belirlenmiş olan safhatlar
bu çalışmada kullanılacaktır. Hetorosis etkisini yakalamak için birbirinden genetik olarak uzak olduğu belirlenen
hatlar melezleme programına alınacaktır. Melezleme elle yapılacaktır. Ana bitki olarak seçilen bitkilerde bir
sonraki gün açacak tomurcuklarda pens yardımıyla erkek organlar uzaklaştırılacak ve baba bitkiden alınan aktif
polenler dişi organın tepeceğine sürülecektir. Bu işlem sonrasında gerekli bilgiler yazılarak etiketleme yapılacaktır
(Demir ve Turgut 1999).
Kombinasyon yeteneği testinde seçilen hatlar kendi aralarında tam ya da yarım diallel olarak melezlenecektir.
Gerek genel kombinasyon yeteneği ve gerekse özel kombinasyon yeteneği melezlemelerinden elde edilen F1
melezlerin performanslarının incelenmesinde verim ve meyve kalitesi göz önünde bulundurulacaktır. Tester olarak
hatlar, meyve tipine göre verim ve kalite yönünden ön plana çıkan saflaşmış, performansı üstün olarak bilinen
hatlardan seçilecektir.
Verim Denemeleri
Saflaştırma işleminden sonra yapılacak seleksiyon çalışması ile belirlenen hatlar aday çeşitlerin geliştirilmesi için
kullanılacaktır. Kombinasyon melezlerinin performans verim denemeleri ve aday hibrit verim denemeleri meyve
tiplerine uygun şahit çeşitler ile birlikte tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü kurularak
belirlenecektir. Öne çıkan adayların özel sektöre tanıtımı yapılarak talep edilenlerin üretim izni başvurusu
yapılacaktır. Çeşit geliştirme ile ilgili olarak aşağıdaki yöntem sıra ile uygulanacaktır.
1. F4 kademesindeki materyallerin kendileme yoluyla saflaştırılması (Şehrali ve Özgen, 1988)
2. Tüm saf hatların morfolojik, fenolojik ve agronomik özelliklerinin belirlenmesi ve seleksiyon (Demir ve
Turgut, 1999)
3. Saf hatların genel kombinasyon yeteneğinin belirlenmesi -Meyve tipine göre gerek görüldüğü durumda (Demir
ve Turgut, 1999)
4. Özel kombinasyon yeteneğinin belirlenmesi (Demir ve Turgut, 1999)
5. Heterosis oranlarına ( hibrit güçlerine ) bakılarak aday F1 hibritlerin belirlenmesi (Kuckuck, 1984, Fehr,1993)
6. Aday hibritlerin performanslarının belirlenmesi
7. Öne çıkan hibritlerin çeşit verim denemesine alınması
8. Aday hibritlerin belirlenmesi, Talep halinde özel sektöre devri
Denemelerde Alınacak Gözlemler
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Hibrit denemelerinde incelenecek özellikler Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 1. Hibrit denemelerinde incelenecek özellikler
ÖZELLİKLER
% 50 Çiçeklenme gün sayısı
Meyve tipi
Meyve ağırlığı (ToplamVerim)
Meyve Rengi
Olgun Meyve Rengi
Meyvede Parlaklık
Meyve Duruşu
Meyve Uzunluğu (cm)
Meyve Çapı (cm-mm)
Meyve Tadı
Meyve Et Kalınlığı (mm)
Meyvede Körüklülük (kıl ve sivri)
Meyvede Lob Sayısı

AÇIKLAMALAR
Ekimden itibaren bitkilerin % 50’sinin en az bir çiçek
açtığı dönem gün sayısı olarak değerlendirilecektir.
Erkenci 3, Orta 5, Geçci 7
Sivri, Çarliston, Kapya, Dolma, Kıl biber, Üçburun
Meyve ağırlığı Gram
Açık yeşil, yeşil, koyu yeşil, (Minolta CIE; L,a*,b*, C ve
ho değerleri)
Kırmızı az 3, orta 5, kuvvetli 7 (kapya)
Az 3, Orta 5, Kuvvetli 7
Dik 1, Yatay 2, Sarkık 3
Cetvel ile
Kumpas ile
Tatlı 1, Acı 2
Kumpas ile
Yok, az, orta, çok
2, 3, 4, 3-4

Dayanıklılık Melezlemeleri (Biyotik)
Virüs hastalıklarından TSWV için PI 152225 ve PVY için SCM334 genotipleri dayanıklılık kaynağı olarak
kullanılacaktır. Gen merkezlerinden yeni dayanıklılık kaynaklarının da temin edilmesiyle melezleme programları
ve dayanıklılık populasyonları oluşturulacaktır. Dayanıklılık genlerinin aktarılmasında melezleme ve geriye
melezleme (backcross) yöntemi (Demir ve Turgut, 1999), dayanıklı bireylerin klasik ve moleküler yöntem ile
belirlenmesi ile birlikte uygulanacaktır. Bu işlem dayanıklı yarıyol materyali ve hattın elde edilmesine kadar 3-4
generasyon sürdürülecektir.
Domates Lekeli Solgunluk Virüsü (TSWV) ve Patates Y Virüsü (PVY) Hastalık Testlemeleri
Virus hastalıkları ile ilgili olarak yapılacak klasik testlemelerde (mekanik inokulasyon) kullanılacak materyal ve
yöntem
Materyal: Çalışmanın ana materyalini biber gen havuzunda bulunan saflaşmış ve karakterizasyonu tamamlanmış
ıslah hatları oluşturacaktır. Testlemede kontrol olarak dayanıklı ve hassas genotipler kullanılacaktır. Bunun yanı
sıra tohumların ekimi ve fidelerin şaşırtılmasında viyol, saksı (180x165 mm boyutlarında), yetiştirme harcı (3:1:1
oranında torf, perlit, kum karışımı içeren) ve saksı etiketleri kullanılacaktır. Virüs izolatı olarak BATEM’de
yürütülen ve Batı Akdeniz Bölgesi biber alanlarından toplanarak serolojik ve biyolojik yöntemlerle tespit edilmiş
olan PVY 0 ve TSWV izolatları kullanılacaktır. Virüs izolatının çoğaltılmasında Serademre 8 biber çeşidi
kullanılacaktır. Test bitkisi olarak, TSWV için PI 152225 ve PVY için SCM334 genotipleri dayanıklı kontrol,
Serademre 8 çeşidi da hassas kontrol olarak kullanılacaktır.
Metot:
Testlemeler Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü sera kompartmanlarında yapılacaktır. Her bir saf hat,
tesadüf parselleri deneme desenine göre, her hat için saksılarda ikişer bitki olmak üzere 10 bitki ve 2 kontrol ile
toplam 14 bitki kullanılacaktır. Her hattan bir saksı inoküle edilmeden kontrol olarak bırakılacak ve 5’er saksı
dayanıklı kontrol ve hassas kontrol olarak bırakılacaktır.
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Virüs hastalıkları için yapılacak olan biyotik testlemeler Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Sebzecilik
Bölümü’nde bulunan sera kompartmanlarında ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa
yapılacaktır. Testlemeler Mekanik İnokulasyon Yöntemine göre yapılacaktır.
Testlenecek biber genotiplerine ait tohumlar torfla doldurulmuş plastik kaplara ekilecek ve fideler ilk gerçek
yapraklarını oluşturdukları dönemde viyollere şaşırtılacaktır. Viyollerde 3-4 yapraklı döneme gelen fideler,
içerisinde 3:1:1 oranında torf, perlit ve kum karışımı bulunan saksılara her saksıya ikişer bitki olacak şekilde
şaşırtılacaktır. Şaşırtma işleminden 1-2 gün sonra fidelere Mekanik İnokulasyon Yöntemi’ne göre
virüs inokule edilecektir. Testlemede her muamele için 10 bitki kullanılacaktır. Testlemede kontrol olarak,
dayanıklı ve hassas olduğu bilinen çeşitlerden 10’ar bitki dayanıklı ve hassas kontrol olarak ve her hattan
2’şer bitki de inokule edilmeden negatif kontrol olarak bulundurulacaktır. Hassas kontrol olarak
yerel genotiplerden Serademre 8 biber çeşidi, dayanıklı kontrol olarak da PI152225 biber genotipi kullanılacaktır.
Mekanik inokulasyon için gerekli olan virüs izolatı, daha önceki proje çalışmaları sırasında elde edilen virüs ile
bulaşık bitkilerden temin edilecektir. Virüs izolatının porselen havan içerisinde 1:3 (1 gr yaprak/3 ml buffer)
oranında pH:7 olan 0.01M fosfat buffer (Na2HPO4.2H2O-NaH2PO4.12H2O) (Antignus et all., 1997) ile
ezilmesiyle virüs inokulumu elde
edilecektir. Elde
edilen inokulum testlenecek biber
bitkilerinin ilk
gerçek yapraklarına bir sünger yardımıyla sürülecek ve virüsün bitkiye bulaşması sağlanacaktır
(Mandal et. all., 2001). Bu işlemin ardından bitkilerin yapraklarına musluk suyu püskürtülecek ve yapraklar
üzerindeki inokulum fazlası uzaklaştırılacaktır. Ayrıca bitkilerde hastalık ve zararlı tespit edilmesi halinde uygun
ilaçlarla mücadelesi sağlanacaktır.
İnokulasyon sonrasında bitkilerde belirti gözlemleri 2-4 hafta süresince haftalık olarak yapılacak ve oluşan
belirtiler kaydedilecektir (Matthews, 1991). Değerlendirmeler 4. haftanın sonunda yapılacak ve virüs belirtisi
gösteren bitkiler hassas, göstermeyenler ise dayanıklı olarak kaydedilecektir. Belirtiler açısından şüpheye
düşülmesi halinde bitkiler DAS-ELISA (Double Antibody Sandwich –Enzyme Linked Immune Sorbent Assay)
yöntemine (Clark and Adams, 1977) göre analiz edilerek hassas ve dayanıklı bireyler belirlenecektir.
Domates Lekeli Solgunluk Virüsü (TSWV) ve Patates Y Virüsü (PVY) Moleküler Testlemeleri
PVY için; Dayanıklılık kaynağı olarak PVY dayanıklı (SCM 334) genitör kullanılacaktır. Dayanıklı ve hassas
bireyleri ayırmak için CAPS (cleaved amplified polymorphic sequence) moleküler markır (CSO) kullanılacaktır
(Caranta ve ark. 1999). Caranta ve arkadaşlarının (1999), AFLP primerinden oluşturdukları spesifik CAPS
primerler
CSO-F
(5’-CGAAGAGAGAAGGTC-3’)
ve
CSO-R
(5’-TCAGGGTAGGTTATT-3’)
sentezletilecektir. PCR çalışması, 30 ng genomik DNA bulunan 25 µl’lik toplam miktarda yapılacaktır. Taq
polimeraz enzimi (Promega) 1 unit, 2 mM MgCl2, 5 mmol dNTP, 10 x Buffer ve primer 1-2’den10 ng
kullanılacaktır.
TSWV için: dayanıklı ve hassas bireyleri ayırmak için Moury ve arkadaşlarının (2000), RAPD primerinden
oluşturdukları spesifik CAPS primerler OPAP 17 (5’-GTGCCAGAGGAGGATTTAT’) ve OPAP (5’GCGAGGTGGACACTGATACT-3’) kullanılacaktır. PCR çalışması, 30 ng genomik DNA bulunan 25 µl’lik
toplam miktarda yapılacaktır. Taq polimeraz enzimi (Promega) 1 unit, 2 mM MgCl2, 5 mmol dNTP, 10 x Buffer
ve primer 1-2’den10 ng kullanılacaktır. DNA izolasyonu Doyle ve Doyle (1990) göre yapılacaktır.
DNA sentezlenmesi
Spesifik primer kullanılarak yapılacak PCR’da ilk döngü, 93 °C’de 1 dakika, 35 döngü; 93 °C’de 45 saniye, 47
°C’de 60 saniye, 72 0°C’de 120 saniye ve son döngüde 72 °C’de 10 dakika bekletilerek yapılacaktır. PCR
ürünlerinden 15 µl alınarak, 1Xbuffer (Gibco–BRL), 0.4 mM spermidine, 5 U restriction enzim AlwNI (Gibco–
BRL), olmak üzere toplam 20 µl hacim 37 °C’de 2 saat kesim yapılacaktır. % 2’lik Agaroz jelde 75 V’da 2,5–3
saat elektroforez yapılacaktır. Jel ethidium bromüd ile boyanacak UV ışığında değerlendirilip fotoğraflanacaktır.
Sonuçta, 568 bp’lık DNA bandı bulunan bireyler TSWV’ye homozigot dayanıklı, 458 bp’lik DNA bandı bulunan
bireyler hassas, her iki DNA bandı bulunan bireyler heterezigot dayanıklı olarak seçilecektir.
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Meyve renk ölçümü (CIE L, a*, b*, C ve h renk değeri tayini)
Kombinasyon melezlemesi ile elde edilen aday hibritler şahit çeşitler ile birlikte verim denemesine alınarak
meyvelerin renk ve parlaklığı Minolta CR 400 cihazı ile CIE L, a*, b* C (chroma) ve h (hue açı=renk yoğunluk
açı değeri) değerlerinin ölçülmesi ile belirlenecektir. Örneklerde ölçüm üç farklı noktadan D65 ışık kaynağı
kullanılarak okunan renk değerlerinin ortalaması alınarak yapılacaktır. Ölçümler yapılmadan önce cihaz beyaz
seramik kalibrasyon plakası (CR-A43) ile kalibre edilecek ve tüm ölçümler beyaz bir zemin üzerinde
gerçekleştirilecektir. L değeri beyazlık-siyahlık göstergesi olup 0 (siyah) ile 100 (beyaz) değerleri arasında, a
değeri yeşillik-kırmızlık olup -60 (yeşil) ile +60 (kırmızı) değerleri arasında ve b değeri mavilik-sarılık göstergesi
olup yine a değerinde olduğu gibi -60 (mavi) ile +60 (sarı) değerleri arasında değişim göstermektedir (Wang vd.,
1998, Özalp, 2008c).
İstatistiki analiz ve değerlendirmeler
Verim değerlerinde meyve ağırlıklarına ait veriler SAS istatistik paket programında ANOVA prosedürüne göre
analiz edilecek olup, ortalamalar arasındaki farklılıklar LSD (P≤0.05) çoklu karşılaştırma yöntemine göre
gruplandırılacaktır (SAS, 1998).
İklim verilerinin ölçülmesi
Verim denemeleri ve klasik testlemeler süresince sera içi ve kompartman iklim verileri (sıcaklık ve nem) ölçülerek
kaydedilecektir.
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ÇALIŞMA TAKVİMİ
Çalışma Takvimi Çizelgesi
AYLAR
Yapılacak

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Faaliyetler
Kendileme ve
Seleksiyon-Pedigree
metodu-

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

İlkbahar Dönemi (F1F5)
Kendileme, Morfolojik
Gözlem ve SeleksiyonPedigree metodu-(F6)

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXX X

Sonbahar Dönemi
Genel ve Özel
Kombinasyon
Melezlemeleri

XXXXX

XXXXX

İlkbahar dönemi
Kombinasyon yetenek
testleri

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

Verim denemeleri
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Tek ürün dönemi

Hatlarda TSWV ve
PVY Klasik Hastalık
Testlemeleri
TSWV ve PVY
Moleküler Hastalık
Testlemeleri

XXXX

XXX

XXXX

XXX

XXXX

XXX

XXXX

XXX

XXXX

XXX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX
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YÖNETİM DÜZENİ
Proje Yürütücülerinin Projeye Katkıları
Adı Soyadı
Yapılacak Faaliyetlerdeki Sorumlulukları

Çalışma Takvimi

- Kendileme ve Seleksiyon-Pedigree metoduİlkbahar Dönemi (F1-F5)
-Kendileme, Morfolojik Gözlem ve
Seleksiyon-Pedigree metodu-(F6) Sonbahar
Dönemi

Ramazan ÖZALP

-Genel ve Özel Kombinasyon Melezlemeleri
İlkbahar dönemi

60 Ay

-Kombinasyon yetenek testleri (Verim
denemeleri) Tek ürün dönemi
-Hatlarda TSWV ve PVY Klasik Hastalık
Testlemeleri
- TSWV ve PVY Moleküler Hastalık
Testlemeleri
- Kendileme ve Seleksiyon-Pedigree metoduİlkbahar Dönemi (F1-F5)
-Kendileme, Morfolojik Gözlem ve
Seleksiyon-Pedigree metodu-(F6) Sonbahar
Dönemi
Atalay KILINÇ

-Genel ve Özel Kombinasyon Melezlemeleri
İlkbahar dönemi

60 Ay

-Kombinasyon yetenek testleri (Verim
denemeleri) Tek ürün dönemi
-Hatlarda TSWV ve PVY Klasik Hastalık
Testlemeleri

Nejla ÇELİK

-Hatlarda TSWV ve PVY Klasik Hastalık
Testlemeleri

20 Ay

Doç. Dr. İlknur POLAT

- TSWV ve PVY Moleküler Hastalık
Testlemeleri

10 Ay
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Bengi TOPKAYA

-Hatlarda TSWV ve PVY Klasik Hastalık
Testlemeleri

20 Ay

Görkem SÜLÜ

- TSWV ve PVY Moleküler Hastalık
Testlemeleri

10 Ay

Proje Sonuçları Uygulama Planı (PSUP)
Proje
Adı:

Biber Islahı Programları için Nitelikli Genitörlerin (yarıyol materyali) Geliştirilmesi ve Tohum
Teknolojisi Projesi

PROJENİN AMACI:

Bu projede; örtüaltı yetiştiriciliğine uygun, farklı meyve tiplerinde, erkenci, yüksek verimli, meyve kalitesi pazar
taleplerine uygun, adaptasyon yeteneği üstün, biyotik stres şartlarına dayanıklı, hatların ve aday hibritlerin
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, gen havuzunun dinamik ve zengin hale getirilmesi, hatlarda kademe
ilerlemesinin sağlanması, mevcut gen havuzunda bulunan hatların karakterizasyonu ve seleksiyonu
amaçlanmaktadır.

ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI

Sıra

Proje Çıktıları

Çıktıların Uygulamaya Aktarılma
Mekanizmaları

1

Farklı meyve tiplerinde örtüaltı yetiştiriciliğine ve
pazar taleplerine uygun, verimli, kaliteli,
hastalıklara dayanıklı/tolerant nitelikli hat ve yarı
yol materyali geliştirilecektir.

Elde edilen nitelikli ve dayanıklı hatlar, talep
halinde özel sektör firmalarına devredilerek Ar-Ge
çalışmalarına katkı ve yerli hibrit çeşitlerin sayısının
artmasına yardımcı olacak, tarımının hizmetine
sunulabilecek, dolayısıyla da hibrit tohumculukta
dışa bağımlılık azaltılmasına katkıda bulunulmuş
olacaktır.

2

Geliştirilen hatların kombinasyon yeteneği test
edilerek aday hibritler belirlenecek ve özel
sektörün talebi doğrultusunda üretim izni
alınacaktır.

Talep halinde özel sektöre satışı yapılacaktır. Yerli
tohumculuk sektörüne ve ülke tarımına katkı
sağlanmış olacaktır.
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3

Talep halinde özel sektörün ihtiyaç duyduğu farklı
araştırma konularında işbirliği yapılarak gen
havuzu değerlendirilecektir.

Özel sektörden hastalık ve zararlı dayanıklılığı ve
kalite konusunda gelen talepler değerlendirilerek
AR-GE çalışmalarında destek sağlanmış olacaktır.

4

Mevcut gen havuzunun korunması, tohumların
yenilenmesi, yurt içi ve yurt dışı materyaller ile
zenginleştirilmesi sağlanacaktır.

Gen havuzu zengin ve dinamik hale getirilerek daha
sonra yapılacak projelere gen kaynağı sağlanmış
olacaktır.

5

Proje faaliyetleri ve sonuçları ile ilgili liflet veya
broşür hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara
Geliştirilecek olan nitelikli hatlar ve aday çeşitler
tanıtım ve bilgilendirme yapılacaktır. Araştırma
yanında, elde edilen bilimsel sonuçlar yayın haline
sonuçları ulusal ve uluslararası kongre,
getirilecektir.
sempozyum ve dergilerde yayınlanarak bilim
dünyası ile paylaşılacaktır.

TALEP EDİLEN BÜTÇE
Yatırım Tutarı

YILLARA GÖRE DAĞILIM
06 SERMAYE GİDERLERİ

1.Yıl

2.Yıl

3. Yıl

4.Yıl

5. Yıl

25 000

28 500

33 000

35 500

39 000

06.1- Mamul Mal Alımları

2 500

3 700

5 000

6 500

8 000

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri

10 500

13 300

15 000

18 000

19 200

06.5- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

06.6- Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

7 000

8 000

9 000

10 000

12 000

06.706.8- Gayrimenkul
Stok Alımları Büyük Onarım Giderleri

-

-

-

-

-

2 000

2 500

3 000

4 000

4 800

06.9- Diğer Sermaye Giderleri

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

Toplam

350 000

Genel Toplam
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II. Bütçe Gerekçesi ve Yatırım Tutarının Dağılımı
I

II

III

IV

Giderlerin Ekonomik
Sınıflandırması

Önerilen
Bütçe

1. Yıl

2. Yıl

3. Yıl

4. Yıl

5. Yıl

06

1

3

04

Laboratuar Gereçleri
Alımları

111 000

18 000

20 000

23 000

24 000

26 000

06

1

3

05

Zirai Gereç Alımı

30 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

20 000

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

06

1

3

90

Diğer Avadanlık
Alımları (zirai gübre,
ilaç)

06

2

1

90

Diğer Giderler

5 700

500

700

1 000

1 500

2 000

20 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

06

2

7

01

Kimyevi Madde İle
Kauçuk ve Plastik
Ürün Alımları

06

5

4

01

Yakacak Alımları

76 000

10 500

13 300

15 000

18 000

19 200

06

6

2

01

Diğer Malzeme Alımı

25 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

06

7

7

90

Diğerleri

46 000

7 000

8 000

9 000

10 000

12 000

06

9

2

01

Yurtiçi Geçici Görev
Yollukları

16 300

2 000

2 500

3 000

4 000

4 800

350 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

Toplam
GENEL TOPLAM

350 000
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Sebzelerde aşılama dünyanın birçok ülkesinde toprak kaynaklı hastalıkların ve abiyotik stresin
etkilerini azaltmak için tavsiye edilen çevre dostu bir tekniktir. Ülkemizde aşılı fide karpuz, domates
ve patlıcan türlerinde yapılan yetiştiricilikte yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat hıyarda aşılı fide
anaç-kalem uyum problemleri sebebiyle üreticiler tarafından fazla tercih edilmemektedir.
Bu proje kapsamında balkabağı, kestanekabağı (C. moschata, C.maxima) türlerinin ve oluşturulacak
farklı hibrit kombinasyonlarının hıyar için anaç olarak kullanılabilme olanaklarının araştırılması
amaçlanmaktadır. Projenin ilk diliminde Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünden temin edilen
materyallerden, yerel genotiplerden, yurtdışından temin edilen materyallerden oluşturulan gen
havuzunda hibrit kombinasyonları oluşturulmuş ve bu materyaller ticari bir hıyar çeşidine aşılanarak
meyve verim ve kalitesine etkileri değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hıyar, Anaç, Islah, Aşılama

Abstract:
Rootstock Breeding Project for Cucumber
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Grafting in vegetables is an environmentally friendly technique recommended in many
countries of the world to reduce the effects of soil-borne diseases and abiotic stress. In our country
grafted seedling are widely used in cultivation of watermelon, tomato and eggplant species. However
cucumber grafted seedlings aren’t preferred by the producers because of rootstock-scion compatibility
problems. In this project, it is aimed to investigate the possibilities of pumpkin (C. moschata, C.
maxima) species and different hybrids to be used as rootstocks for cucumber. At first period of project,
materials obtained from the Aegean Agricultural Research Institute, local genotypes and abroad are
selfing and hybrid combinations were formed on purified lines.
Keywords: Cucumber, rootstock, breeding, grafting

Projenin Amacı ve Gerekçesi:
Sürekli üretim toprak kaynaklı hastalıklar ve nematodlar nedeni ile verim ve kaliteyi
düşürmektedir. Toprak sterilizasyonu tam olarak gerçekleştirilemediğinden aşılı fide ile üretim sürekli
yetiştiricilik yapılan açık arazi ve örtüaltı üretiminde önemli bir teknik haline gelmektedir. Amaç toprak
kökenli patojen ve zararlıların neden olduğu verim ve kalite kayıplarının önüne geçmektir.
Sebze yetiştiriciliğinde anaç kullanımı verim artışı ve stabilitesini sağlarken Fusarium gibi
toprak kökenli hastalıklarla etkin, kolay ve temiz mücadeleyi, düşük toprak ve hava sıcaklıklarına
toleransı, su ve bitki besin maddelerinin daha iyi alımı ve daha etkin kullanımını, bitki gücünün
arttırılması sonucunda ekonomik hasat döneminin uzatılmasını, standart pazarlanabilir ürün miktarında
artışı, anacın sağlayacağı hastalıklara dayanım, düşük sıcaklıklara ve olumsuz toprak koşullarına
tolerans gibi özelliklerin çeşit ıslah programından çıkarılması ile ıslah için gereken zamanın kısalmasını,
toprak dezenfeksiyonunda ve bitki korumada kullanılacak kimyasalların azalması ve topraktaki bitki
besin maddelerinin daha iyi alınması sonucunda çevreye verilecek zararın önlenmesini hedeflemektedir.
Ülkemizde ilk olarak Antalya’da 1998 yılında başlayan aşılı fide ile üretim 2015 yılı itibari ile
karpuz, domates, patlıcan ve hıyarda 175 milyon fideye ulaşmıştır. Karpuz, domates ve patlıcan
yetiştiriciliğinde ticari olarak yaygın kullanılan aşılı fide ile üretim hıyarda anaç-kalem uyum
problemleri ve verimde diğer türlerdeki kadar artış sağlamaması nedeniyle yaygın olarak
kullanılmamaktadır.
Bu noktadan hareketle projede hıyarda anaç ıslahı projesinin ilk diliminden elde edilen ve
yurtdışından temin edilen genetik materyaller Fusarium solgunluğuna (Fusarium oxysporum f. sp.
cucumerinum) ve kök-ur nematodu (meloidogyne incognita) na karşı testlenerek dayanıklılık durumları
belirlenecek ve bu dayanıklı materyallerin bitkilerinin kökleri mikoriza ile sardırılarak mikoriza ve
aşılamanın hıyarda verim ve kalite üzerine etkileri araştırılacak ve sonuç olarak hıyar için yerli,
dayanıklı anaçlar geliştirilecektir.

LİTERATÜR ÖZETİ:
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Hıyar (Cucumis sativus L.) 90 tür ve 750 cinse sahip Asya orijinli Cucurbitaceae familyasının
bir üyesidir. Birincil gen merkezi Arabistan ve Doğu Akdeniz Bölgesi, ikincil gen merkezi ise Güney
Afrika’dır.
Kültüre alınan en eski sebze türlerinden birisi olan hıyarın tarihte 5000 yıldır var olduğu ve
orijininin Hindistan olduğu, Mısır ve Yunanistan’da popüler olduğuna dair yazılı kanıtlar vardır.
Hindistan’dan Çin’in doğusuna ve Asya’nın batısına, kuzey Afrika ve güney Avrupa’ya yayılmıştır.
1494 yılında ilk kez Haiti’de Colombus tarafından yetiştirilerek dünyaya tanıtılmıştır (Kalloo, 1993).
Dünya üretiminin %66’sı Çin, İran, Türkiye ve ABD tarafından yapılmaktadır.
Örtüaltı tarımının ikinci önemli bitkisi olan hıyar % 22’lik payla örtüaltında domatesten sonra
yer almaktadır. Ülkemizde bütün bölgelerde örtüaltında ve açıkta yetiştirilebilmektedir.
Türkiye toplam sera alanı bakımından İspanya ve İtalya’dan sonra üçüncü sırada bulunmakta,
sebze yetiştirilen sera alanı bakımından ise İspanya’dan sonra ikinci sırada gelmektedir. Ülkemizde
ekolojik koşullara bağlı olarak gelişme gösteren seracılık özellikle Akdeniz sahil şeridinde
yoğunlaşmıştır (Gül ve Tüzel, 2007). Bu şekilde yoğun yapılan üretimde sürekli aynı tür ürünlerin
yetiştirilmesi, uzun yıllar bilinçsizce kullanılan kimyasal gübre ve zirai ilaçlar sera topraklarının
yorulmasına, hastalık ve zararlı populasyonunun artmasına sebep olmaktadır. Bu sorunların giderilmesi
için dayanıklı çeşitlerin kullanılması, toprak sterilizasyonu, topraksız kültür gibi çözüm yollarının
yanında toprak kökenli patojenlere dayanıklılıkları ile bilinen aşılı fide kullanımı da bir çözüm yolu
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sebzecilikte aşılama ve aşılı fide kullanımı, tarım alanları sınırlı olduğu için bitki rotasyonu
imkanı olmayan ve sürekli üretim yapmak zorunda olan Japonya, Kore gibi ülkelerde başlamış; daha
sonra bazı Avrupa ve Asya ülkelerinde de gelişmiştir. İlk aşılama işlemi 20. yüzyılın ilk çeyreğinde
Fusarium solgunluğu sebebiyle Kore ve Japonya’da verim azalmasının önüne geçmek için karpuzun
(Citrullus lanatus) su kabağı (Lagenaria siceraria) üzerine aşılanması ile gerçekleştirilmiştir
(Edelstein, 2004). Karpuzda aşılamanın ardından 1950’lerde patlıcan, scarlet eggplant (Solanum
integrifolium) anacı üzerine aşılanmış, bunu 1960’larda hıyar izlemiştir.
Hıyarda aşılama ile ilgili çalışmalar 1960’larda düşük sıcaklıklara uzun süre tolerans sağlama ve
Fusarium solgunluğuna dayanıklılık konularında yoğunlaşmıştır. Genel olarak 1970’lerden 1980’lerin
sonuna kadar düşük sıcaklıklara tolerant C.ficifolia hıyara anaç olarak kullanılırken yaz üretimi için
yüksek sıcaklıklara tolerans sağlayan Shin-tosa anaç olarak kullanılmıştır. Burr hıyarı fusariuma
dayanıklılık ve nematoda dayanıklılığı, düşük sıcaklığa ve su fazlalığına toleranslılığı ile hıyar için anaç
olarak test edilmiş fakat çimlenmedeki sıkıntısı ve ince hipokotil oluşturması nedeni ile adapte
edilememiştir (Davis vd., 2008). 1980’lerin sonunda ise alışılmış anaçların dışında parlak görünümü ile
çiçeklenmeyen anaçlar yaygınlaşmaya başlamıştır (Sakata vd., 2008).
Lee et al. (1999), Kore’de 1996-1997 yılları arasında yürüttükleri çalışmada iki farklı anaca
aşılamanın hıyarda meyve kalitesi üzerine etkisini değerlendirmişlerdir. Andong anacı üzerine aşılı
meyvelerde asitlik en yüksek bulunurken bunu sırasıyla Heukjong anacı ve aşısız bitkilerin meyveleri
izlemiştir. Meyve eti sertliği bakımından Andong anacı üzerine aşılı bitkilerin meyveleri (2.06) aşısız
bitkilerin meyvelerinden (1.96) daha sert olmuştur. Suda çözünebilir kuru madde içeriği bakımından ise
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aşısız bitkilerin meyvelerinde Brix % 4.17 iken bunu Andong anacı (% 4.16) ve Heukjong anacı
(% 3.66) izlemiştir.
Zijlstra et al. (1993), hıyarda toplam 24 anaç/kalem kombinasyonunu içeren toplam üç aşılama
denemesinde kök sistemlerini araştırmışlardır. 5 anaç ve üç kalem ile kurulan ilk aşılama denemesinde
farklı anaçlar kalemlerin gelişiminde farklılıklar yaratmış, diğer iki aşılama denemesi sırasıyla 21 ve 9
anaç içermiş ve bu denemelerde kalem olarak Corona çeşidi kullanılmıştır. Kış dönemi yetiştiriciliğinde
Renova ve Esvier anaçlarının kalemin vegetatif gelişmesini teşvik ettiğini, yaz sezonunda ise Code D
anacının en yüksek verime sahip olduğunu bildirmişlerdir.
Uysal ve ark. (2012) ticari anaçların bitki gelişimi, verim, meyve kalitesi ve su tüketimi
üzerine etkisini araştırmışlardır. Gordion hıyar çeşidi RS 841, Nun 9075, Maximus, Macis ve Argentario
anaçları üzerine aşılanmış ve kendine aşılı bitkiler kontrol olarak kullanılmıştır. C.maximaxC.moschata
hibridleri üzerine aşılı bitkiler en yüksek verim değerine sahip olmuştur. Kontrol bitkilerinde meyve
kalite kriterlerinden kuru madde toplam çözünebilir madde ve ph en düşük değere sahip olmuştur.
Yapılan çalışma sonucunda C.maximaxC.moschata hibritlerinin Gordion hıyar çeşidi için yüksek
performans sağlamak için kullanılabileceği Lagenaria türü anaçların ise hıyar için uygun olmadığı
sonucuna varılmıştır.
Salata ve ark.(2012) nematodla bulaşık toprakta aşısız ve iki farklı anaç üzerine aşılı hıyarın
verimini incelemişler en yüksek verimi aşılı Shelper çeşidinden elde etmişlerdir.
Farhadi ve Rezaie(2015) yaptıkları çalışmada ise Khassib hıyar çeşidini Ferro, 426, 107, 101,
152 ve RS 841 anaçları üzerine aşılamışlar 426 nolu anaç üzerine aşılanan bitkilerin aşısızlarla
karşılaştırıldığında yüksek verim ve bitki boyuna sahip olduğunu çalışmalarında kullandıkları tüm
Cucurbita türüne ait olan anaçların hıyarla uyumlu olduğunu bildirmişlerdir.
Velkov ve Pevıcharova (2016) hıyarda aşılamanın verim ve meyve kalitesi üzerine etkilerini
örtüaltı yetiştirme koşullarında değerlendirmişlerdir. Üç adet uzun tipte partenokarpik hıyar çeşidi
(Kiara, Mina, Mirey) beş anaç (Luffa, Lagenaria, C.maxima, C.moschata, C.maximaxC.moschata)
üzerine uygun anaç/çeşit kombinasyonunu belirlemek amacı ile aşılanmıştır. C.maximaxC.moschata
anacı üzerine aşılanan Kiara F1 çeşidi en yüksek verim değerine sahip olurken C.maxima x C.moschata
anacı bitki başına en yüksek meyve sayısını vermiştir. Çalışmada meyve kalitesi üzerine anaçların etkisi
kalem ve anaç kombinasyonlarına bağlı olarak değişmiştir.
Ban ve ark.(2014) yaptıkları bir diğer çalışmada nematodla bulaşık toprakta üç farklı anaç (biri
su kabağı ikisi Cucurbita hibriti) üzerine aşılı Adrian hıyar çeşidinin gelişim ve verimini araştırmışlardır.
Cucurbit hibrit anaçlarından Strongtosa üzerine aşılı Adrian çeşidi en yüksek verime sahip olurken
meyvelerdeki toplam çözünebilir kuru madde, Ph ve elektriksel iletkenlik anaçlardan etkilenmemiş
fakat titre edilebilir asitlik anaca göre değişim göstermiştir. Çalışma sonucunda kök-ur nematodları ile
bulaşık toprakta anaç kullanımının etkisinin yüksek oranda anaç seçimine bağlı olduğu bildirilmiştir.
Liu ve ark.(2015) Cucumis pustulatus ve diğer yabani Cucumis türlerinin nematod dayanımı
için anaç olarak kullanılabilirliğini değerlendirmişler ve yüksek oranda kök-ur nematodları ile bulaşık
alanlarda anaç olarak Cucumis pustulatus’un kullanılabilirliğini tavsiye etmişlerdir.
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Gine ve ark.(2017) RS 841 hibrid anacının örtüaltı yetiştirme koşullarında nematoda
dayanımını değerlendirmişlerdir. Aşılı kabakgillerde özellikle hıyarda Meloidogyne popülasyonu ve
verim kayıpları ile ilgili az bilginin olduğunu çalışmanın yürütüldüğü koşullarda RS 841 anacının
M.incognita’ya tam dayanımının olmadığını belirtmişlerdir.
Pavlou ve ark.(2002) ise toprak kökenli bir patojen olan Fusarium oxysporum f. sp. radiciscucumerinum’a karşı aşılı hıyar yetiştiriciliğinin etkinliğini araştırdıkları çalışmalarında 9 adet ticari
Cucurbita türü anaç üzerine Brunex F1 hibrit çeşidini aşılamışlardır. Çalışma sonucunda ticari hıyar
çeşidini farklı Cucurbita anaçları üzerine aşılamanın Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum
için bir çözüm yolu olduğunu bildirmişlerdir.
Aşılama ile birlikte mikoriza kullanımının da sebze yetiştiriciliğinde olumlu etkileri vardır.
Mikroorganizma popülasyonları ile hem anaç hem de kalem interaksiyonu gelişim, beslenme ve bitki
sağlığı açısından önemlidir. Yapılan çalışmalarda bu mikroorganizmalar arasında AMF (Arbuscular
mycorrhizal fungi)’nin bitki gelişimini arttırdığı kanıtlanmıştır. Ayrıca bu mikroorganizmalar mineral
madde alımını arttırarak bitkilerin abiyotik stres koşullarına dayanımını da arttırırlar. Fakat bu noktada
araştırıcılar tarafından aşılama ve mikoriza kullanımının birlikte değerlendirildiği çalışmalar yaygın
değildir. Aşılama ile mikoriza uygulamasının meyve verim ve kalitesi üzerine etkisinin araştırıldığı bir
çalışmada Miceli ve ark.(2016) RS 841 anacını kullanmışlar ve Minirossa karpuz çeşidini bu anaç
üzerine aşılamışlardır. Çalışmada aşılı ve aşısız karpuz bitkileri kullanılarak iki mikoriza uygulaması
gerçekleştirilmiştir. En yüksek ölüm oranı aşısız bitkilerde gözlenirken AMF (Arbuscular mycorrhizal
fungi-Glomus spp.) ile inokule edilen toprakta yetiştirilen bitkilerin daha güçlü ve toprak kökenli
patojenlere karşı daha tolerant olduğu ve meyve veriminin arttığı bildirilmiştir.

MATERYAL ve METOT:
Materyal
Araştırmada bitkisel materyal olarak, BATEM’de Hıyarda Anaç Islahı projesinin ilk diliminden
elde edilen 100 adet genotip kullanılacaktır. Hastalık materyali olarak Adana Zirai Mücadele Araştırma
Enstitüsünden temin edilen Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum izolatları ile çalışılacaktır. Ayrıca
Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden temin edilen kök-ur nematodu
(Meloidogne incognita ırk 1)’ya karşı aynı materyallerin dayanım durumları belirlenecektir. Bunun
yanında projenin ilk diliminden elde edilen materyallerin kökleri Mycorriza (G. mossea)ile sardırılıp
hem hıyar çeşidine aşılanan materyaller hem de verim ve kalite açısından değerlendirilecektir.
Yöntem
Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum Kültürünün Geliştirilmesi ve İnokulumun Hazırlanması
Saf olarak izole edilen fungusun alt kültüre alınması ve çoğaltılmasında CLA (Karanfil Yaprak Agar),
SNA (Sentetik Nütrient Agar) ve PDA (Patates Dektroz Agar) ortamları kullanılacaktır. Bu ortamlara
aktarılan fungus kültürleri 25˚C’ de inkübe edilecektir. Buradan gelişen fungusları çoğaltmak için 200
ml’ lik erlenmayerlerde PDB (Patates Dektroz Suyu) kullanılacaktır. Ortamlarda gelişen fungusun
koloni ucundan alınan 5 mm’lik agar diski PDB içerisine konulacak ve PDB içeren erlenmayerler 20
°C karanlıkta 7 gün shakerde inkübe edilecektir. Bu süre sonunda PDB solüsyonu steril bir tülbentten
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geçirilerek 1 L’lik beherlere konulacaktır. Spor solüsyonundan pipetle alınan bir damla hemasitometre
üzerine konulacak ve spor sayımı yapılarak solüsyonun spor yoğunluğu 1 x 106 spor/ml olacak şekilde
ayarlanacaktır. Bu şekilde inokulasyon için gerekli inokulum hazır hale getirilecektir (Vakalounakis,
1996; Leslie ve Summerell, 2006).
Fidelerin İnokulasyonu
Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulacaktır (Düzgüneş ve ark.,
1987).
Viyollerde yetiştirilen kabak fideleri gerçek yaprakları çıktığı aşamada sökülecektir. Sökülen fidelerin
kökleri çeşme suyu ile yıkanacak ve kök uçları steril bir makas ile tıraşlandıktan sonra fideler 106
konidi/ml konsantrasyonunda hazırlanan spor süspansiyonuna 30 dakika süre ile daldırılacaktır. Kontrol
olarak kullanılacak bitkiler ise aynı süre ile sadece steril suya daldırılacaktır. Testlemede kullanılacak
plastik saksılar 15x12 cm boyutlarında olup kullanılmadan önce % 10 ‘luk sodyum hipoklorit (NaOCL)
ile dezenfekte edilecektir. Saksılara birer gün ara ile iki kez 121 °C’ de 1 saat süreyle otoklav edilen torf
konulacaktır. Her saksıya inokule edilen 3 adet bitki dikilecek ve bitkiler daha sonra 20-25 °C’ de 12
saatlik fotoperyod ile iklim odalarında inkübasyona bırakılacaktır (Vakalounakis, 1996).
Fidelerin İnkübasyonu ve Hastalık Değerlendirmesi
Fideler 20-25 °C sıcaklık ve 12 saatlik fotoperyod ile iklim odalarında 30 gün süre ile kontrollü şartlarda
bırakılacak ve bu süre sonunda inokule edilen bitkiler kontrolleri ile kıyaslanacak ve bitkilerdeki ölüm
oranlarına göre sınıflandırılacaktır. Hastalık değerlendirmelerinde üç sınıf kullanılacaktır. Çok
dayanıklı: Enfekteli bitki oranı (EBO) % 0-15; Dayanıklı: EBO %16-30; Hassas: EBO ˃ % 30
(Boughalleb et al., 2007).
Kök-ur Nematodu(M.incognita ırk 1)’ya Karşı Materyallerin Testlenmesi
1. Saf kültürün elde edilmesi
Meloidogyne incognita ırk-1 saf kültürü Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü’nden temin edilecektir.
2. Fidelerin yetiştirilmesi ve saksılara şaşırtılması
Bitkilerin ekimi viyollere yapılarak iklim odasında 16saat aydınlık, 8 saat karanlık koşullarda büyümeye
bırakılacaktır. Daha sonra 2-4 yapraklı döneme gelen bitkiler, otoklavda 1 saat 121 °C’de sterilize edilen
kumlu toprak (%70 kum, %30 torf) içeren saksılara şaşırtılacaktır. Her bir çeşit tesadüf parseller deneme
desenine göre 4 tekerrürlü olacak şekilde şaşırtılacaktır. Bitkilerin sulama ve bakım işlemelerine devam
edilecektir.
3. Hassas bitkiden Meloidogyne incognita’nın elde edilmesi
Hassas bitkinin köklerindeki nematodun yumurta paketlerine zarar gelmeyecek şekilde arındırma
işlerimi yapılacaktır. Sterio mikroskop altında yumurta paketleri toplanarak geliştirilmiş bearman huni
yöntemi kullanılarak 28ºC’de inkübatörde yumurtaların açılması ve 2.dönem larvaların suya geçmesi
için 2gün beklenecektir. Elde edilen 2.dönem larvaların sayımı yapılacaktır.
4. Meloidogyne incognita’nın fidelere inokulasyonu
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Bitkiler yaklaşık 15cm boya ulaştığında her bir saksıya ortalama 1000 adet 2.dönem larva olacak
şekilde, bitki kök boğazından 3-4cm mesafede 2cm derinliğe açılan dört oyuğa kök-ur nematodunun
inokulasyonu yapılacaktır. Bitkiler iklim odasında 25±1ºC muhafaza edilecektir.
5. Kök-ur nematodunun yumurta kümesi reaksiyon skalası ile değerlendirilmesi
İnokulasyondan 65 gün sonra bitki sökümü yapılacaktır. Bitki köklerinde kalan topraklar
temizlenecektir. Bitki köklerindeki yumurta kümeleri belirgin hale gelmesi için kökler kırmızı gıda
boyası ile boyanacaktır. Daha sonra yumurta kümeleri sayılarak Triantaphyllou (1981) ve Sasser et al.,
(1984) tarafından oluşturulan “0-5 yumurta kümesi-reaksiyon skalası”na göre değerlendirilecektir. Bu
durumda, köklerde 0-2 skala değeri bulunan bitkiler dayanıklı, 3-5 skala değeri alan bitkiler ise hassas
olarak değerlendirilecektir (Tablo 1).
Tablo 1. Yumurta kümesi-reaksiyon skalası (Triantaphyllou, 1981; Sasser et al., 1984).
Kökteki yumurta kümesi sayısı Skala değeri

Sonuç

Yumurta kümesi yok

0

Dayanıklı

1-2

1

Dayanıklı

3-10

2

Dayanıklı

11-30

3

Hassas

31-100

4

Hassas

101-Üstü

5

Hassas

Aşılı ve Aşısız Bitkilerin Mikoriza ile Sardırılması
Mikoriza İnfeksiyonun Teşhisi
Kök uzunluğu ve mikorizal infeksiyon tanısı için, bitki köklerinin canlılığının korunması
amacıyla, taze yıkanmış bitki kökleri Etanol, Glacial Asit ve Formalinden oluşan (250:13:5) karışık
çözeltide korumaya alınacaktır (Ortaş, 1994).
Mikorizal infeksiyon oluşumu ve % mikoriza infeksiyonunun belirlenmesi için alınan alt örnekler
kullanılacaktır.
Deneme sonucunda elde edilen bitki köklerinin temizleme ve boyama işlemleri Koske ve Gemma
(1989)` a göre yapılacaktır. Kökler iyice yıkandıktan ve içindeki ölü kökler ayıklandıktan sonra, kökler
saklama kutularında üzerlerini aşacak kadar saf alkol ile muamele edilecektir. Alkol hem bitki
köklerinin yumuşamasını, hem de uzun süre dejenerasyona uğramadan saklı kalmasını sağlayacaktır.
Mikoriza tanısı yapılmak istenildiğinde, saklama kutularından alınan bitki kökleri 1 cm
uzunluğunda segmentlere ayrılacak ve test tüplerine aktarılacaktır.
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Köklerin yumuşatılması amacıyla tüplere %10'luk KOH çözeltisi kökleri aşacak miktarda ilave
edilecek ve 65 0C lik etüve 1 saat kalacak şekilde yerleştirilecektir. Daha sonra KOH eklenerek ve KOH
‘ı nötralize etmek için köklere % 10'luk HCl ilave edilerek 1 saat bekletilecek; ardından acidified
glycerol trypan blue çözeltisi kökleri kapsayacak miktarda eklenecek ve 65 0 C etüvde 20-25 dakika
bekletilecektir. Daha sonra tüplerdeki trypan blue dökülerek laktik asit ilave edilecektir. Daha sonra
bitki kökleri petri kutusuna boşaltılacaktır (Boyanan bitki kökleri, 1 cm uzunluğunda kesilecek ve lamel
üzerine her lamele 10 kök gelecek şekilde dizilecektir. 40-100 büyütme ile kökler mikroskop altında
incelenecektir.( Giovanetti ve Mosse, 1980).
Pratik olarak % kök infeksiyonu aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanacaktır.
% infeksiyon = 100*toplam mikorizalı kök /toplam sayılan kök sayısı.
Araştırmada Kullanılan Mikoriza Çeşidi
Mikoriza türü olarak daha önceki çalışmalarda en iyi sonucu veren Almanya kökenli olup doğal
mikoriza türlerinden olan G. mossea kullanılacaktır. Mikoriza Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Toprak Bölümünden temin edilecektir.
Mikoriza Uygulaması
Aşılanmış bitkiler 1000 g ‘lık saksılara şaşırtılarak mikoriza inokulumu yapılacaktır. Saksının 1/3 ‘ ü
1:1 perlit-torf karışımı ile doldurulduktan sonra orta kısıma 1000 spor/kg olacak şekilde mikoriza
uygulanacak ve üzerine fide dikilip sonra üzeri 1:1 perlit-torf ile kapatılacaktır.
Bitki gelişimi ile ilgili ölçümler
Bitkiler şaşırtılma tarihinden itibaren 40 gün sonra sökülecek ve aşağıdaki ölçümler yapılacaktır.
Bitki Boyu (cm) : Kök boğazından büyüme ucuna kadar olan uzunluk ölçülecektir.
Gövde Çapı (mm): Kök boğazından kumpas ile ölçülecektir.
Yaş ve Kuru Kök Ağırlığı (gr) : Topraktan ayrılan kök iyice yıkanıp, fazla suyu kurutma kağıdı ile
alınarak yaş ağırlığı tartılacak ve 65 0C ‘ de sabit ağırlığa gelene kadar kurutulup kuru ağırlığı
belirlenecektir.
Yaş ve Kuru Gövde Ağırlığı (gr) : Yaş ağırlığı tartılan gövde, 65 0C ‘ de sabit ağırlığa gelene kadar
kurutulup kuru ağırlık olarak kaydedilecektir.
Bitkilerin mikorizaya bağımlılıkları Plenchette ve ark., (1983) tarafından aşağıda ifade edilen formül
yardımı ile belirlenecektir.
Kuru madde bazında mikorizaya bağımlılık = (Wm-Wn)/Wn
Wm = mikorizalı bitkinin kuru madde üretimi
Wn = mikorizasız bitkinin kuru madde üretimi
Mikoriza ile Sardırılmış Aşılı ve Aşısız Bitkilerin Verim ve Kalite Açısından Değerlendirilmesi
Mikoriza ile sardırılmış aşılı ve aşısız bitkilerin meyve verimine ve kalitesine etkisini belirlemek
amacı ile üç tekerrürlü tekerrürde 10 bitki olacak şekilde bir deneme kurularak verim, meyve ağırlığı,
meyve çapı özellikleri değerlendirilecektir.
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ÇALIŞMA TAKVİMİ
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1

2

3

4

5

6
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oxysporum f.
sp.
cucumerinum
karşı klasik
testlenmesi
Meloidogne
incognita’ya
materyallerin
klasik
testlenmesi
dayanıklıların
seraya dikimi,
bitkilerin
yetiştirilmesi,
kendileme,
gözlem,
tohumluk
hasatı, tohum
çıkarma,
paketleme

X

X

X

X

X

Materyallerin
tohum ekimi
fidelerin
yetiştirilmesi,
Fusarium
oxysporum f.
sp.
cucumerinum
karşı klasik

X

X

X

X

X

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

18

19

20

21

22

23

24

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

26

27

28

29

30
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testlenmesi
Meloidogne
incognita’ya
materyallerin
klasik
testlenmesi
dayanıklıların
seraya dikimi,
bitkilerin
yetiştirilmesi,
kendileme,
gözlem,
tohumluk
hasatı, tohum
çıkarma,
paketleme
Dayanıklı aşılı
ve aşısız
bitkilerin
tohum ekimi
aşılamanın
yapılması
Mikoriza
(Arbuscular
Mycorrhizal
Fungi (AMF)
ile
bulaştırılması
bitkilerin
seraya dikimi
ve denemenin
kurulması
meyve verim
ve kalitesine
etkisinin
belirlenmesi

X

X

X

X

X

X

220

Yapılacak
Faaliyetler

Aylar

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
İlkbahar ve
sonbahar
dönemlerinde
kurulan
denemelerin
istatistiki olarak
değerlendirilmesi
sonuç raporunun
hazırlanması

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

221

YÖNETİM DÜZENİ
Projede görev alacak kişilerin her birinin projedeki sorumluluğu ve çalışma takvimleri tanımlanmalıdır.
Proje Yürütücülerinin Projeye Katkıları
Adı Soyadı
Yapılacak Faaliyetlerdeki Sorumlulukları

Çalışma Takvimi

Dr. Rana KURUM

Materyallerin tohum ekimi fidelerin
yetiştirilmesi, Fusarium oxysporum f. sp.
cucumerinum karşı klasik testlenmesi
Meloidogne incognita’ya materyallerin klasik
testlenmesi dayanıklıların seraya dikimi,
bitkilerin yetiştirilmesi,
kendileme, gözlem, tohumluk hasatı, tohum
çıkarma, paketleme
Dayanıklı aşılı ve aşısız bitkilerin tohum
ekimi aşılamanın yapılması Mikoriza
(Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) ile
bulaştırılması bitkilerin seraya dikimi ve
denemenin kurulması meyve verim ve
kalitesine etkisinin belirlenmesi
İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde kurulan
denemelerin istatistiki olarak
değerlendirilmesi sonuç raporunun
hazırlanması

Mine ÜNLÜ

Materyallerin tohum ekimi fidelerin
yetiştirilmesi, Fusarium oxysporum f. sp.
cucumerinum karşı klasik testlenmesi
Meloidogne incognita’ya materyallerin klasik
testlenmesi dayanıklıların seraya dikimi,
bitkilerin yetiştirilmesi,
kendileme, gözlem, tohumluk hasatı, tohum
çıkarma, paketleme
Dayanıklı aşılı ve aşısız bitkilerin tohum
ekimi aşılamanın yapılması Mikoriza
(Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) ile
bulaştırılması bitkilerin seraya dikimi ve
denemenin kurulması meyve verim ve
kalitesine etkisinin belirlenmesi
İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde kurulan
denemelerin istatistiki olarak
değerlendirilmesi sonuç raporunun
hazırlanması

Zir. Yük. Müh. Emine
GÜMRÜKÇÜ

Bitkilerin Fusarium oxysporum f. sp.
cucumerinum karşı klasik testlenmesi ve
sonuçların değerlendirilmesi ve izolatların
muhafazası

Zir. Yük. Müh. Selda
ÇALIŞKAN

Bitkilerin nematoda karşı klasik testlenmesi
ve sonuçların değerlendirilmesi ve izolatların
muhafazası

1/03/2019
31/10/2022

Murat ŞİMŞEK

Aşılı ve aşısız bitki köklerinin Mikoriza ile
sardırılması sonuçların değerlendirilmesi

1/03/2021
31/10/2022

1/01/ 2019
31/12/ 2023

1/01/ 2019
31/12/ 2023

1/03/2019
31/10/2022
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Dr. Rana KURUM, Mine
ÜNLÜ, Zir. Yük. Müh.
Emine GÜMRÜKÇÜ ,
Selda ÇALIŞKAN, Murat
ŞİMŞEK

İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde kurulan
denemelerin istatistiki olarak
değerlendirilmesi sonuç raporunun
hazırlanması

1/01/2022
31/12/2023

PROJE SONUÇLARI UYGULAMA PLANI (PSUP)
Proje Adı:

Hıyar İçin Anaç Islahı-II

PROJENİN AMACI: Hıyarda Anaç Islahı projesinin ilk diliminden elde edilen ve yurtdışından temin edilen
genetik materyaller Fusarium solgunluğuna (Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum) ve kök-ur nematodu
(meloidogyne incognita)na karşı testlenerek dayanıklılık durumları belirlenecek ve bu dayanıklı materyallerin
bitkilerinin kökleri mikoriza ile sardırılarak mikoriza ve aşılamanın hıyarda verim ve kalite üzerine etkileri
araştırılacak ve sonuç olarak hıyar için yerli, dayanıklı anaçlar geliştirilecektir.

ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI

Sıra

Proje Çıktıları

1

Yayınlar

2

Çeşit tescili için çeşit adaylarının
belirlenmesi

Çıktıların Uygulamaya Aktarılma
Mekanizmaları
Proje sonucunda elde edilen veriler ışığında değişik
bilimsel dergi ve kongrelerde makale ve bildirilerin
hazırlanması
Proje amacına uygun olarak ümitvar olarak belirlenen
anaçların denemelerinin kurulması

TALEP EDİLEN BÜTÇE
I. Yatırım Tutarı
YILLARA GÖRE DAĞILIM
06 SERMAYE GİDERLERİ
1.Yıl

2.Yıl

3. Yıl

4.Yıl

5. Yıl

06.1- Mamul Mal Alımları

1000

1.500

1.500

2.000

2.000

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri

10.000

10.250

11.000

12.750

12.750
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06.3- Gayri Maddi Hak Alımları
06.4- Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması
1.500

1.750

1.500

1.250

1.250

06.9- Diğer Sermaye Giderleri

1.500

1.500

1.000

2.000

2.000

Toplam

14.000

15.000

15.000

18.000

18.000

06.5- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

06.6- Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
06.7- Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
06.8- Stok Alımları

Genel Toplam

80.000

II. Bütçe Gerekçesi ve Yatırım Tutarının Dağılımı
Giderlerin Ekonomik
Sınıflandırması

Önerilen
Bütçe

1. Yıl

I

II

III

IV

06

1

3

04

Laboratuar Gereçleri
Alımları

6500

06

1

3

05

Zirai Gereç Alımı

6000

2000

06

2

7

01

Kimyevi Madde İle
Kauçuk ve Plastik Ürün
Alımları

17000

4000

06

2

1

90

Diğer Giderler

28750

06

5

4

01

Yakacak Alımları

15750

06

9

2

01

Yurtiçi Geçici Görev
Yollukları

2. Yıl

3. Yıl

2000

2000

3500

4500 5500

6000
80000

3000
5000

4. Yıl

2500
2000

2000

3500

3000

7000

2500

3000

3.000

3.500

1000

1000

2000

2.000

14000 15.000

5. Yıl

15000 18.000

6750

3750

18.000

Toplam

GENEL TOPLAM

80.000
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1. PROJE ÖZETİ:
1.1. Proje Başlığı: Yerel Domates Genotipleri Kullanılarak Yeni Hat ve Çeşitlerin Geliştirilmesi
Örtüaltı alanlarımızın % 50’sinden fazlasında domates yetiştirilmekte ve serada yetiştirilen domates
çeşitlerinin % 100’ünü de F1 hibritler oluşturmaktadır. Hibrit çeşit geliştirme çalışmaları ilk olarak 1970’li
yıllarda Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde başlamış ve bu güne kadar 30’a yakın çeşit
geliştirilmiş, bunlardan bazıları ebeveyn satışı ile özel sektöre aktarılmıştır (Tüzel ve ark., 2010)
Yerli çeşitlerimizin tadı, kokusu, aroması ve benzeri özellikleri iyi olmakla birlikte verimlerinin düşük
olması, raf ömrünün kısa, hastalıklara dayanıklılığın az ve meyvelerinin şekilsiz olması gibi olumsuz
özellikleri nedeniyle ticari üretim için çok tercih edilmemektedir. Yerli domates genotip ve çeşitlerimizin
olumsuz özellikleri giderildiğinde geniş pazarlar bulabileceği düşünülmektedir (Keskin 2014). Bu
sebeplerden dolayı yerel domates genotiplerinin tanımlanması ve kendi aralarında yapılacak melezleme
ile özel bir gen havuzunun oluşturulması ve bu havuzun ıslah programlarında kullanılması önemlidir
Bu çalışmada, ülkemizin çeşitli bölgelerinden elde edilmiş farklı tiplerdeki yerel genotiplerin arasından
seçilen iri, basık ve dilimli karakterdeki 5 genotip ve Enstitümüz gen havuzundaki dayanıklılıkları bulunan
çeşitli kademedeki hatlar kullanılacaktır. Melezleme ıslahı yoluyla, TSWV (Domates Lekeli Solgunluk
Virüsü), TYLCV (Domates Sarı Yaprak Kıvırcıklığı Virüsü) ve Fusarium hastalıklarına tolerant, yerel
karakterini muhafaza eden, iri, verimli ve kaliteli yeni hatlar ve çeşitler geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Solanum lycopersicum, ıslah, yerel genotip, tolerant

1.2. Title: Breeding of local tomato genotypes and development of new varieties
More than 50% of our cover areas are grown in tomatoes and 100% of the tomatoes grown in the
greenhouse are F1 hybrids. Hybrid type development studies first started in the Western Mediterranean
Agricultural Research Institute in the 1970s and up to 30 types have been developed to date, some of
which have been transferred to the private sector with parental sales (Tüzel et al., 2010).
Although the taste, smell, aroma and similar properties of our domestic varieties are good, they are not
preferred for commercial production due to their low efficiency, short shelf life, low resistance to
disease and lack of fruit. When the negative characteristics of our domestic tomato genotypes and
varieties are eliminated, it is thought that they can find wide markets. For this reason, it is important to
collect and identify the local tomato genotypes and to create a special gene pool by cross-linking them
and to use them in breeding programs (Keskin 2014).
In this study, we will use 5 genotypes selected from different types of local genotypes obtained from
different regions of our country, and 5 genotypes with durable and sliced characters. By means of cross
breeding, it is aimed to develop new lines and varieties which are tolerant, local and large, efficient
and high quality which are tolerant to TSWV (Tomato Spotted Wilt Virus), TYLCV (Tomato Yellow
Leaf Curl Virus) and Fusarium diseases.
Keywords: Solanum lycopersicum, breeding, local genotypes, tolerance
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2. PROJENİN AMACI VE GEREKÇESİ:
Domates (Solanum lycopersicum) çok sayıda yabani ve kültüre alınmış uzak akrabaları olan Solanaceae
familyasına ait bir sebze türüdür. Yabani formlar Güney Amerika'daki Galapagos Adalarında olduğu
kadar Peru’da And dağlarında (Rick 1973, Taylor 1986) ve Ekvador’dan ve Bolivya’ya uzanan dar bir
şeritte bulunmaktadır. Peralta ve Spooner (2005)’e göre kültür domatesinin bu yabani akrabalarının
dünya üzerinde yayılmasıyla beraber rakım ve enlem derecesinden de etkilenerek, geniş bir çeşitlilik
göstermekte ve türlerin gelişimi için büyük çapta ve değerli bir gen havuzu sunmaktadır.
Domatesin 100 g’ında 0.55 mg vitamin B6, 1700 IU vitamin A, 0.10 mg vitamin B1 ve 21 mg vitamin
C bulunmaktadır (Sevgican, 1999). İnsan beslenmesinde zengin bir mikro besin kaynağı olması ve aynı
zamanda meyve gelişimi ve metabolizması üzerine araştırmalar için ideal kabul edilen tür olması
önemlidir. Domates ıslahçılarının başlıca hedeflerini daha yüksek verimlilik, biyotik ve abiyotik streslere
karşı tolerant çeşit oluşturmaktadır. Kaliteli ve besin değeri yüksek meyve elde etmek için domates
genetik kaynakları çeşitliliğinin iyi bir şekilde anlaşılması ve yönetilmesi gerekir. Domatesin ekolojik
ve taksonomik çeşitliliği evrimsel çalışmalar için iyi bir modele dönüşmüştür. 20. yüzyılın ortalarından
beri, kontrollü melezleme gibi yöntemler yabani ve kültür domatesleri arasında gen aktarımına izin
vermiştir. Modern genetik ve ıslah yöntemleri, tarımsal özelliklerin genetik kontrolünü anlamaya katkıda
bulunmuştur(Brauchet and Causse 2012).
Geniş gen varyasyonuna sahip olan domates üzerindeki bilimsel çalışmalar onun kültüre alınmasıyla
birlikte başlamıştır. İlk başlarda en iyi karakterde olanların seçilmesi ve yetiştiricilikte kullanılmasıyla
başlayan çalışmalar, zamanla bilim ve teknolojideki yeniliklerle beraber giderek daha özel konular
üzerinde yoğunlaşmıştır. Domatesteki çalışmalar genellikle verim ve kalitenin iyileştirilmesi, biyotik ve
abiyotik faktörlere karşı toleranslılık ile dayanıklılığın arttırılması, insan sağlığını tehdit etmeyen çevre
dostu yöntemlerin geliştirilmesi gibi konular üzerinde yoğunlaşmıştır. Erken dönemde klasik ıslah
yöntemleriyle başlayan çalışmalara daha sonraları biyoteknoloji de dahil olmuş ve çok sayıda üstün
özellikli F1 hibrit çeşitler geliştirilmiştir (Minneo, 1990).
Ülkemizde de yetiştiricilik için elverişli bir ekolojinin bulunması, daha fazla sebze üretmek ve birim
alandan daha fazla ürün almak için uygun bir ortam oluşturmaktadır. Bu da yetiştirme tekniklerinin iyi
uygulanması yanında genetik olarak üstün niteliklere sahip bitkilerle elde edilebilir. Üstün özellikleri
mevcut bitkilerin stabil ve sürekli olarak sağlanması hibrit çeşit eldesi ile sağlanır. Hibritlerde üstün
özelliklerin toplanabilmesinin nedeni heterosis (melez azmanlığı) dır. Sebze ıslahında heterosis
kullanmak arzu edilen karakterlerin birleştirilmesi açısından büyük öneme sahiptir. Verimin artırılması
yanında çeşitli dayanıklılık ve meyve kalitesi benzeri olumlu karekterler de birleştirilebilir. Heterosis
melezin ebeveynlerinde farklı allel genlerin bulunması ve bu alleller arasında belli düzeyde dominans
bulunması halinde ortaya çıkmaktadır (Şehirali ve Özgen, 1988).
Gerek serada gerekse açık alanda taze tüketim ve çeşitli sofralık üretimi amacıyla çok yaygın olarak
yetiştirilen, iç tüketim ve ihracata yönelik en önemli sebze türü olan domates, Dünya’da sebzeler içinde
birinci sırada yer almasının yanında dünya sebze üretiminin % 16'ünü oluşturuyor. Toplam 177 milyon
ton domatesin 12.6 milyon tonu Türkiye’de üretilmektedir (FAO, 2016).
Üretim miktarı açısından incelendiğinde Türkiye; Çin, Hindistan ve ABD’ den sonra Dünyada dördüncü
sırada yer almaktadır. Dünya’da üretilen domatesin % 7’lik kısmı olan yaklaşık 13 milyon tonu
Türkiye’de üretilmektedir (FAO, 2016). Toplam domates üretimimizin yaklaşık %27’si (3.399.100 ton),
örtüaltında gerçekleştirilmektedir.(TUİK, 2016) Örtüaltı alanlarımız da yetiştirilen domates çeşitlerinin
% 100’ünü de F1 hibrit çeşitler oluşturmaktadır (Kabaş ve ark., 2012).
Örtüaltı alanlarımızın % 50’sinden fazlasında domates yetiştirilmesinin yanında serada yetiştirilen
domates çeşitlerinin % 100’ünü de F1 hibritler oluşturmaktadır. Hibrit çeşit geliştirme çalışmaları ilk
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olarak 1970’li yıllarda Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde başlamış ve bu güne kadar 30’a
yakın çeşit geliştirilmiş, bunlardan bazıları ebeveyn satışı ile özel sektöre aktarılmıştır (Tüzel ve ark.,
2010). Kaloo (1988)’ e göre hibridizasyon ile çeşitlerin adaptasyon yeteneği, dayanıklılık, verim ve
kalite gibi faktörleri iyileştirilmiş olmakla birlikte, F1 hibrit tohumluğun tek kullanımlık olması
nedeniyle ticari bir önem taşımaktadır.
Piyasada bulunan çeşitli hibrit domates çeşitlerinin yanında değişik kaynaklardan Türkiye’ye giriş yapan
materyallerin bulundukları yörelerde uzun yıllar yetiştirilmesiyle özellikleri birbirinden farklı domates
çeşitleri oluşmuştur. Yöresel olarak yetiştirilen ve özellikleri birbirinden farklı çok sayıda genetik
materyal bulunması(Keskin 2014), varyasyon sağlanması ve genetik çeşitlilik açısından ıslah
çalışmalarında çok elverişli bir ortam oluşturmaktadır.
Tan (2003)’ göre, yerel çeşitler olarak nitelendirilen köy populasyonları, bunların yabani akrabaları,
kullanılmayan eski çeşitler ve kalıtsal özellikleri net olarak belirlenmiş hatlardan bitki genetik kaynakları
oluşmaktadır. Özellikle yabani türlerin korunması gelecekte yapılacak olan bitki ıslahı çalışmaları için
son derece önemlidir. Genetik kaynakların korunması, geleceğin bitkisel üretiminin dolayısıyla
insanlığın geleceğinin güven altına alınması bakımından zorunludur. Bitki genetik kaynakları;
kaynakların aşırı kullanımı, kirlilik, iklimsel değişiklik, yetiştikleri habitattaki azalma, genetik erozyon
gibi nedenlerle kaybolmaktadır. Bu nedenlerle bitki genetik kaynaklarının muhafazası zorunlu hale
gelmektedir.
Yüksek şeker ve asit kapsamlı meyvesi olan ıslah hatlarının bu karakterlerini melezlemelerle diğer
çeşitlere genetik olarak aktarabileceği saptanmıştır (Jones ve ark., 1983).Yerli çeşitlerimizin tadı,
kokusu, aroması ve benzeri özellikleri iyi olmakla birlikte verimlerinin düşük olması, raf ömrünün kısa,
hastalıklara dayanıklılığın az ve meyvelerinin şekilsiz olması gibi olumsuz özellikleri nedeniyle ticari
üretim için çok tercih edilmemektedir. Yerli domates genotip ve çeşitlerimizin olumsuz özellikleri
giderildiğinde geniş pazarlar bulabileceği düşünülmektedir. Bu sebeplerden dolayı bu araştırma ile yerel
domates genotiplerinin toplanması, tanımlanması ve kendi aralarında yapılacak melezleme ile özel bir
gen havuzunun oluşturulması ve bu havuzun ıslah programlarında kullanılması önemlidir (Keskin 2014).
Tüketicilerin artan talep ve değişen alışkanlıkları neticesinde yerel ve köy tipi domates çeşitlerini
değerlendirmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma ile; Ülkemizin çeşitli bölgelerinden temin edilmiş
farklı tiplerdeki yerel genotiplerin arasından seçilen iri, basık ve dilimli karakterdeki 5 tip ve Enstitümüz
gen havuzundaki dayanıklılıkları bulunan çeşitli kademedeki hatlar kullanılarak, melezleme ıslahı
yoluyla, TSWV (Domates Lekeli Solgunluk Virüsü), TYLCV (Domates Sarı Yaprak Kıvırcıklığı
Virüsü) ve Fusarium hastalıklarına tolerant, yerel karakterini muhafaza eden, iri, basık, dilimli, yeşil
hasada uygun, verimli ve kaliteli yeni hatlar ve çeşitler geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Elde edilecek
olan ümitvar çeşit adaylarının aşılama ve verim denemeleri yapılarak özellikle yayla seracılığında tercih
edilebilir bir seçene kolarak değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
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3. LİTERATÜR ÖZETİ:
Domates (Solanum lycopersicum) çok sayıda yabani ve kültüre alınmış uzak akrabaları olan Solanaceae
familyasına ait bir sebze türüdür. Yabani formlar Güney Amerika'daki Galapagos Adalarında olduğu kadar
Peru’da And dağlarında (Rick 1973, Taylor 1986) ve Ekvador’dan ve Bolivya’ya uzanan dar bir şeritte
bulunmaktadır.
Domates Solanacae familyasından olup, 2n=24 kromozoma sahiptir (Banks, 1984). Domates ve tüm yabani
akrabaları, diploid kromozom yapısına sahiptirler ve bundan dolayı yabanilerin kültür domatesi ile
melezlenebilme olanakları, bazı durumlarda zor olsa da, vardır. Kültür domatesleriyle yabani akrabalarının
aynı sayıda kromozoma sahip olmaları, ıslah çalışmalarında yabani türlerden yararlanabilme potansiyelini
ortaya koymaktadır (Stevens ve Rick 1986, Laterrot 1989, Peralta ve Spooner 2005).
Kültür domatesinin bu yabani akrabaları, rakım ve enlem derecesinden de etkilenerek, geniş bir çeşitlilik
göstermekte ve türlerin gelişimi için neredeyse hiç tükenmeyecek nitelikte değerli bir gen havuzu
sunmaktadır (Peralta ve Spooner 2005).
Domatesin 16. yy’ın sonlarında Afrika’da, özellikle Mısır ve Tunus’ta bulunduğu bilinmektedir. Türk
Tüccarların büyük rolüyle Akdeniz havzası ve yakın doğuya yayılım göstermiştir. Portekizli baharat
tüccarları kanalıyla da Mozambik ve Angola’ya ulaşmıştır (Villareal, 1980; Esquinas-Alcázar and Nuez,
1995).
Domates germplazmasının sistematik çalışması ve karakterizasyonu, ürünün mevcut ve gelecekteki
agronomik ve genetik gelişimi için büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, bir iyileştirme programı yapılacaksa,
mevcut domateslerin genetik geçmişini ve damızlık değerini anlamak için de bir değerlendirme yapmak
şarttır(Agong vd 2001)
Domates üzerinde bilimsel çalışmalar kültüre alınmasıyla birlikte başlamıştır. İlk başlarda en iyi karakterde
olanların seçilmesi ve yetiştiricilikte kullanılmasıyla başlayan çalışmalar, zamanla bilim ve teknolojideki
yeniliklerle beraber giderek daha özel konular üzerinde yoğunlaşmıştır. Domatesteki çalışmalar genellikle
verim ve kalitenin iyileştirilmesi, biyotik ve abiyotik faktörlere karşı toleranslılık ile dayanıklılığın
arttırılması, insan sağlığını tehdit etmeyen çevre dostu yöntemlerin geliştirilmesi gibi konular üzerinde
yoğunlaşmıştır. Erken dönemde klasik ıslah yöntemleriyle başlayan çalışmalara daha sonraları
biyoteknoloji de dahil olmuş ve çok sayıda üstün özellikli F1 hibrit çeşitler geliştirilmiştir (Minneo, 1990)
Domatesin kültüre alınması aşamasındaki en önemli gelişme, yabani domatesler meyve açısından küçük
iken, günümüzde kültüre alınmış domateslerin büyük olmasıdır. Bu evrimin nasıl olduğu bilinmemekle
birlikte, mutasyonla bu büyük meyvelerin elde edildiği düşünülmektedir. Yabani domates ile kültür
formundaki domateslerin melezlenmesinden 6 QTL gözlenmiştir (Tanksley, 2004). Bu OTL’lerden birisi
olan fruit weight 2·2 (fw2·2) meyve ağırlığını % 30’a kadar değiştirmektedir. fruit weight 2·2 (fw2·2)
lokusundaki mutasyon domatesin evrimindeki ilk önemli adımdır. Meyve büyüklüklerindeki artış meyve
şeklinde olağanüstü bir varyasyon sağlamıştır. Yabani domatesler genellikle yuvarlak iken, bugün kültüre
alınmış domatesler yuvarlaktan, basık, oval, armut şeklinde, uzun tipe kadar geniş bir varyasyon
göstermektedir (Tanksley, 2004).
Örtü altı yetiştiriciliğinde özellikle fungal ve virüs hastalıklarına dayanıklılık genleri taşıyan birçok çeşittip bulunmaktadır. Tohum ıslah firmaları tarafından en çok kullanılan genler ise şöyledir. Virüse
dayanıklılık genleri: Tm-22, Sw-5 y Ty-1. Fungus dayanıklılık genleri: Ve,I, I-2, Fol 1,2, Frl, Asc, Cfseries, Sm, Ph-2 and Lt. Bakteriler için ise Pto geni en çok kullanılandır. Son olarak domatese giren ilk
genlerden biri Meloidogyne incognita’ya direnç kazandıran Mi geniydi. Hali hazırda diğer nematod
türlerine direnç veren diğer genler de kullanılmaktadır(Prohens ve Nuez, 2008). Yapılan çalışmalarda S.
peruvianum’da bulunan dominant Sw-5 geninin, bitkilertarafından en fazla kullanılan dayanıklılık kaynağı
olduğu rapor edilmiş ve Sw-5geninin taze tüketime uygun bir domates çeşidi olan ‘Stevens’ çeşidine
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aktarılmış olduğu bildirilmiştir (Stevens vd. 1992).
Şekil 1. 16 yy. başlarında domatesin muhtemel yayılım rotası(Prohens ve Nuez, 2008)

Aramburu ve ark. 2010 yılında yapmış oldukları araştırmada RB(direnç kıran) ve kırılmamış(NRB)
izolatlarının homojenliği, stabilitesi ve iletim kapasitesi biyolojik olarak karşılaştırmışlardır. TSWV
izolatları, Sw-5 dirençli geni taşıyan domateste ve Tsw direnç genini taşıyan biberde RB izolatları dışında,
çok çeşitli bitki türlerinde benzer sistemik semptomlara neden olduğunu tespit etmişlerdir.. RB izolatlarının
Sw-5 geni olan domates bitkilerine mekanik olarak aktarılması, bazı çalışmalarda başarısız olmuştur. RB
ve NRB izolatları arasındaki rekabet analizlerinde, duyarlı domates bitkilerinde seri geçişlerden sonra,
belirli bir izolatın prevalansı, Sw-5 gen direncinin üstesinden gelme kapasitesi ile ilişkili bulunmamıştır.
Hastalığa toleransitenin Sw-5 geni sayesinde hala sürdürülebildiği anlaşılmaktadır.
Domates Solanum lycopersicum L.'nin ticari olarak bulunabilen çeşitleri, Tifton, Georgia USA 'daki
Coastal Plain Experiment Station'daki 5 yıllık bir süre boyunca (2006'dan 2010'a kadar) Tomato benekli
solgunluk virüsüne (TSWV) direnç açısından sahada test edilmiştir. Ayrıca, thrips vektörlerinin
mevcudiyeti, yeşillik ve çiçek örneklemesi kullanılarak izlenmiştir. Sw-5 direnç genine sahip domates
çeşitler 5 yıl boyunca yüksek düzeyde TSW dayanımı sağladı. Bununla birlikte, bu genotiplerin, tırtıl
vektörleri, batı çiçeği tırtıkları, Frankliniella occidentalis (Pergande) ve tütün tırtıkları, Franklinella fusca
(Hinds) üzerinde TSWV'yi ileten belirgin bir etkisi yoktu. Genel olarak, istikrarlı TSW direncine dayanan
ve en yüksek pazarlanabilir meyve verimine dayanan ilk 15 ticari domates çeşidi: 'Tycoon', 'Tous 91',
'Talladega', 'Red Defender', 'BHN 444', 'Nico', ' Carson ',' BHN 685 (Roma tipi) ',' Picus ',' Redline ',' Tribute
',' Quincy ',' BHN 640 ',' BHN 602 've' Top Gun ' olmuştur( Rley ve ark. 2011).
Domates lekeli solgunluk virüsü (TSWV), küresel domates üretimini tehdit eden en tahrip edici viral
hastalıklardan birine neden olmaktadır.. Sw-5b, TSWV'ye karşı etkili direnç geni olarak rapor edilmiştir.
Bu araştırmanın amacı, marker destekli üreme için TSWV'ye dirençli domates çeşitlerini selekte etmek için
tek nükleotid polimorfizm (SNP) markörünün geliştirilmesidir. Öncelikle, daha önce bildirilen Sw-5b gen
bazlı markör kullanılarak 32 ticari domates çeşidinde TSWV direnci için genotipler belirlenmişti. Daha
sonra, dirençli veya duyarlı genotipler gösteren domates çeşitlerinde Sw-5b allellerinin DNA dizileri
incelendi; Tek bir SNP'nin, TSWV'ye dirençli domates çeşitlerini duyarlı çeşitlerden ayırdığı bulunmuştur.
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Onaylanan SNP'ye dayanarak bir SNP primer çifti tasarlandı. Bu yeni SNP dizisini ve yüksek çözünürlüklü
erime analizini kullanarak, aynı 32 domates çeşidi tarandı. Sonuçlar, Sw-5b geni bazlı markör ile taramadan
elde edilenlerle mükemmel şekilde korele idi. Bu sonuçlar, bu çalışmada geliştirilen SNP üreticisinin
domates yetiştiriciliğinde TSWV'ye karşı daha iyi bir direnç izlemesi için faydalı olacağını göstermektedir
(Lee ve ark. 2015).
Bitki virüslerine karşı sadece sınırlı sayıda dominant direnç genleri klonlanmıştır ve bunların daha ileri
fonksiyonel çalışmaları, Pax virüsü X (PVX) ve N'ye karşı Tütün mozaik virüsüne (TMV) karşı direnç
genleri ile neredeyse tamamen sınırlanmıştır. Son zamanlarda, Tomato benekli solgunluk virüsü (TSWV)
'nin hücreden hücreye protein hareketi (NSM), SD sınıfına ait dominant dirençli bir gen olan Sw-5b aracılı
direncin avirulence belirleyicisi (Avr) olarak tanımlanmıştır (Oliveira ve ark. 2016).
Gupta ve ark.(2018)çalışmalarında belirttiklerine göre; son birkaç yılda, TSWV'ye karşı bitki ve thrips
tepkilerini anlamak için çeşitli yaklaşımlar kullanılmıştır. Bunlar, domates / thrips-TSWV etkileşiminde yer
alan çeşitli genlerin / proteinlerin tanımlanmasına yol açan yüksek profilli genomik, transkriptomik ve
proteomik yaklaşımlara geleneksel moleküler biyolojiyi içerir. Dahası, birkaç gen (Sw-1 a ve Sw-1 b, sw2, sw, sw-4, Sw-5, Sw-6 ve Sw-7 gibi) ve proteinler (DNA-J gibi) de ayrıca bu ölümcül virüse karşı direnç
sağlayan bitkilerde tespit edilmiştir.
Sw-5 gen kümesi, mikrobiyal ürünleri tanıyabilen ve bitki hücresi bağışıklığına yol açan sinyal yollarını
aktive edebilen protein reseptörlerini kodlar. Domates genomunda birkaç Sw-5 homoloğu bulunmasına
rağmen, bunlardan sadece biri (Sw-5b olarak adlandırılmıştır) geniş bir (thrips-taşınımıyla) ortopopovirüs
yelpazesine karşı işlevselliği nedeniyle kapsamlı bir şekilde çalışılmıştır. Sw-5b geni, başlangıçta bu
virüslere karşı dirençli çeşitler geliştirmeyi amaçlayan domates yetiştirme programlarında kullanılan bir
yabani Peru domatesinde bulunan baskın bir direnç genidir. Burada, Sw-5 rezistansı, pozisyon klonlaması
ve Sw-5 gen kümesinin dirençli domateslerden sekanslanması ve Sw-5b'nin ortopopovirüslere karşı direnci
tetikleyen fonksiyonel protein olarak validasyonundan başlayarak bir genel bakış sunuyoruz (Oliveria ve
ark. 2018).
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4. MATERYAL ve METOT:
4.1. Materyal:
Proje Enstitümüz Sebzecilik ve Süs Bitkileri Bölümü Kocayatak Yerleşkesindeki seralarda
yürütülecektir. Materyal olarak ülkemiz çeşitli yörelerinden toplanan 5 adet farklı özelliklerde yerel
genotip, hastalık ve virüs dayanıklılığı tespit edilmiş (Fusairum, TYLCV, TSWV dayanımı olan) farklı
kademede 18 adet hat çalışmada kullanılacaktır.
Şekil 2. Ana olarak kullanılacak yerel genotiplerin resimleri
A158 (Denizli- Çal)

A172

234

A289 (Eskişehir- Sarıcakaya)

A328 (Burdur)

235

A129

4.2. Metot:
4.2.1 Melezleme ebeveyn şeması:
Ana

Baba

Babaların özelikleri

A172

DT-15, DT-50, BH-5, Piyasa
Çeşisi -1

TSWV, TYLCV, FORL,

DT-90, DT-194, BH-20, Piyasa
Çeşisi -1

TSWV, TYLCV, FORL

TSWV, TYLCV, FORL

(300-400)

DT-253, BH-153, BH-18, Piyasa
Çeşisi -1

Piyasa Çeşisi -1

A172, A158, A289

TSWV, TYLCV, FORL

A328

TY-129, TY-16, DT-296, Piyasa
Çeşidi -2

TSWV, TYLCV, FORL

A129

DT-257, BH-1, BH-9, Piyasa
Çeşidi -2

TSWV, TYLCV, FORL

Piyasa Çeşidi -2

A328, A129

TSWV, TYLCV, FORL

Piyasa Çeşidi -3

A328, A129

TSWV, TYLCV, FORL

(180-220)
A158
Kırmızı

(220-300)
A289

Pembe

No

Hat no
(DT)

TYLCV

TSWV

Frl

Meyve
Şekli

Meyve
Ağırlığı

Olgun
meyve

Özellikler
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rengi
1

DT 15

+

+

+

H basık

400 gr

A Kırmızı

2

DT 50

+

+

+

Loplu

150 gr

A Kırmızı

3

DT 90

+

+

+

H basık

150 gr

A Kırmızı

4

DT 194

+

+

H

Yumurtamsı

250-300 gr

A Kırmızı

Dilimli

5

DT 253

+

+

+

Iri

180-220

Kırmızı

Tane

6

DT 257

-

+

+

Oval

200-250

Turuncu

Tane

7

DT 296

H

+

H

Yuvarlak

150-200

A sarılı

8

BH 1

+

İRİ 220 GR

9

BH 20

+

İRİ 250 GR

10

BH 5

+

İRİ 320 GR

11

BH 9

+

İRİ 350 GR

12

BH18

+

İRİ

250

13

TY16

+

İRİ

300

14

TY129

+

İRİ

15

BH153

İRİ

PEMBE

DİLİMLİ
TANE, H
Basık

250-300

BASIK,
DİLİMLİ

Islah çalışmaları Kırmızı ve Pembe olarak iki ayrı iş paketi ve bunların dışında ticari bir çeşit ile
melezleme şeklinde yürütülecektir. I. iş paketinde kırmızı domatesler, 3 ana ve her bir ana için 4 baba
bitkiyle melezlenecektir. II. iş paketinde pembe domatesler, 2 ana 3 er baba ile melezlenerek
yürütülecektir. F2 aşamasından itibaren hem morfolojik gözlemler hem de moleküler testleme ile
seleksiyon yapılacaktır. F4 aşaması dahil olarak aynı gözlemlere ve testlemelere devam edilecektir. F4
aşamasında bir tester ile Genel kombinasyon yeteneği testlemesi yapılacak ve GKY üstün olan hatlar F5
aşamasında belirlenecektir. Islahta takip edilecek yöntem aşağıda detaylı olarak verilmiştir.
Çizelge 1. Yerel domates ıslahında uygulanacak yöntem.
Yıl

Generasyon

Yapılacak İşler

2020
Bahar

23 hat

Hatlarda morfolojik gözlemler

2020
Güz

♀A1x♂B1

Melezleme (Kırmızı iş paketinde 3 ana 4 er baba ile, pembe iş
paketinde ise 2 ana 3 er baba ve bir ticari çeşit ile melezlenecektir.

2021

F1

Melez bitkilerin ekilmesi, seraya dikilmesi ve kendilenmiş
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tohumların alınacaktır.

Bahar
2021
Güz

F2

F2 aşamasında hem morfolojik gözlemler hem de moleküler
testleme ile seleksiyon yapılacaktır. Kendilenmiş tohumların
alınacaktır.

2022
Bahar

F3

Bir önceki yılda dayanıklı bitkilerden alınan dayanıklı bitkilerin
tohumlarının dikilerek kendilenmesi ve moleküler seleksiyon
yapılacaktır.

2022
Güz

F4

Bir önceki yılda dayanıklı bitkilerden alınan dayanıklı olan hatlar,
GKY yüksek bir testerla melezlenmesi ve aynı zamanda F4
aşamasındaki bitkilerin kendilenerek tohumlarının alınması ve
moleküler testlemelerin yapılması.

2023
Bahar

F5

Bir önceki yılda GKY melezi yapılan tohumların ekilerek üstün
olan hatlar belirlenecektir. Aynı zamanda F5 aşamasındaki
bitkilerden tohum dayanıklı bitkilerden alınan dayanıklı bitkilerin
tohumlarının dikilerek kendilenmesi ve moleküler olarak
testlemelerinin yapılması

2023
Güz

F6

GKY yüksek hatların ekilerek diallel yönteme göre melezlenmesi
ve özel kombinasyon yeteneklerinin belirlenmesi.

2024
Bahar

ÖKY yüksek hatların belirlenmesi amacıyla önceki yıl melezlenen
hatların iki ticari çeşitle 3 tekerrürlü olarsk verim denemesine
alınması. Hasat Sonrası Gözlem ve Ölçümlerin alınması.

2024
Güz

Ümitvar aday çeşitler piyasadaki bir anaca aşılanarak
performanlarına bakılacaktır. Sonuç Raporunun Hazırlanması

4.2.2. Hatlarda Agronomik ve Morfolojik Karakterizasyon
Saf hale getirilen dayanıklı hatlarda aşağıdaki belirtilen özelliklerde morfolojik, fonolojik ve agronomik
karakterizasyon, International Board for Plant Genetic Resources (IPGRI), International Union for the
Protection of New Varieties of Plants (UPOV-2006) ve Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi
Müdürlüğü (TTSMM)’nce yayınlanmış “Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri Teknik Talimatı”nda
belirtilen kriterler dikkate alınarak yapılacaktır (Anonim 2001).
4.2.3. Bitki yapısı ile ilgili gözlem ve ölçümler
a)Bitki gelişme şekli: Bodur ve sırık şeklinde belirtilecektir.
b)Bitki boyu (cm): Dikimden itibaren 60. gündeki bitki boyu ölçülerek hesaplanacaktır.
c)Bitki gövde kalınlığı (mm): Dikimden itibaren 60. gündeki gövde kalınlığı ölçülerek hesaplanacaktır.
d)Boğum arası uzunluk: 1. ve 3. çiçek salkım arasındaki boğum arası uzunluk kısa, orta ve uzun olarak
belirtilecektir.
e)Gövdede tüylülük: Yok, az, orta veya fazla şeklinde değerlendirilecektir.
f)Yaprak tipi: Tarımsal değerleri ölçme denemeleri kitapçığında verilen Tip 1, 2, 3 veya 4’e göre
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değerlendirilecektir.
g)Yaprakların duruşu: Bitkinin yaprak duruşuna göre; yarı yukarıya doğru, yatay ve eğik olarak
değerlendirilecektir.
h)Yaprak rengi: Açık, orta ve koyu yeşil olarak gözlenecektir.
4.2.4. Çiçek yapısı ile ilgili gözlemler
a)Çiçek salkım tipi: 2. ve 3. salkımlarda; tek salkım, çoklu salkım veya karışık (kısmen tek ve kısmen
çoklu salkım) olarak değerlendirilecektir.
b)Taç yaprak (corolla) rengi: Sarı, beyaz ve turuncu olarak gözlenecektir.
Meyve yapısı ile ilgili gözlem ve ölçümler
a)Meyve şekli: Meyve şekline göre; basık (1), hafif basık yuvarlak (2), yuvarlak (3), uzunca yuvarlak
(4), kalp biçimde (5), silindir (6), armut (7) veya erik (8) olarak belirlenecektir.

1

2

5

3

6

4

7

8

b)Meyve boyu (mm): Hasat olgunluğundaki 10 meyvede çiçek burnu ile omuz kısmının üst kısmı arası
dijital kumpasla ölçülecek ve ortalama meyve boyu saptanacaktır.
c)Meyve çapı (mm): Hasat olgunluğundaki 10 meyvede ekvatoral bölgedeki en geniş bölge dijital
kumpasla ölçülecek ve ortalama meyve çapı saptanacaktır.
d)Yeşil olumda yaka durumu: Meyvenin omuz kısmı incelenerek var veya yok şeklinde
değerlendirilecektir.
e)Olgun meyvede yeşil yaka durumu: Olgun meyvenin omuz kısmı incelenerek var veya yok şeklinde
değerlendirilecektir.
f)Meyvede çiçek burnu izinin şekli: Meyve çiçek burnu izinin şekli nokta (1), yıldız (2), çizgisel (3) ve
düzensiz (4) olarak gözlenecektir.

239

1

2

3

4

g)Olgun meyvenin rengi (gözlemsel): Hasat olumunda; açık kırmızıdan koyu kırmızıya göre yapılacak
ve 1-8 skalasına ölçü alınarak derecelendirilecektir.
h)Meyve rengi: Domates meyvelerinin dış yüzeyi Kodak-Minolta Chromometer Model CR-400/401 ile
ölçülecektir. Ölçümler içerisinde a* değeri kırmızılık derecesini, b* değeri ise sarılık derecesini
göstermektedir. Ölçümlerde a* (kırmızı), b* (sarı), L* (parlaklık), h˚ (hue açısı) ve C (kroma) değerleri
kaydedilecektir (Batu 2004, Arias vd 2000).
i)Ortalama meyve ağırlığı (g): Parselden alınan 10 meyvenin ortalama ağırlıkları alınarak
hesaplanacaktır.
j)Meyve sertliği (kg/cm2): Her parselden 10’ar meyve alınmış ve penetrometrenin 6 mm’lik ucuyla
meyvenin 3 farklı yerinden ölçümler yapılacak. (Batu, 2004). Ölçülen değerler kg/cm2 çevrilecektir.
k)Meyve enine kesit şekli: Meyve ekvatoral bölgeden kesilerek iki eş parçaya ayrılacak. Meyve enine
kesit yuvarlak (1) , köşeli (2) veya düzensiz (3) olarak gözlenecektir.

1

2

3

l)Meyve çekirdek evi (lokus) büyüklüğü: Meyve ekvatoral bölgeden kesilerek iki eş parçaya ayrılacak.
Meyve çekirdek evi küçük, orta veya büyük olarak değerlendirilecektir.
m)Meyve çekirdek evi sayısı: 10 adet meyvede çekirdek evi sayılarak ortalama çekirdek evi sayısı
hesaplanacaktır.
n)Suda Çözünen Kuru Madde Miktarı (SÇKM): 10 adet meyveden elde edilen meyve suyu karıştırılacak
ve refraktometre yardımı ile ölçülecektir (Hortwirth,1960).
o)Meyve suyunun pH değeri: 10 adet meyveden elde edilen meyve suyu karıştırılacak ve HANNA marka
pH metre ile ölçülecektir.
4.2.5. Agronomik gözlem ve ölçümler
a)% 50 çiçeklenme zamanı (gün): Dikimden itibaren, bitkilerin % 50’sinde en az bir çiçeğin görüldüğü
tarihe kadar geçen gün sayısı alınacaktır.
b)Olgunlaşma gün sayısı (gün): Dikimden itibaren ilk hasada kadar geçen gün sayısı alınacaktır.
c)Meyve sayısı: 2. salkımdaki meyveler sayılacak ve ortalama meyve sayısı hesaplanacaktır.
d)Bitki başına toplam verim (g/bitki): Parseldeki toplam hasatta elde edilmiş verimin parseldeki bitki
sayısına bölünmesi ile hesaplanacaktır.
e)Bitki başına erkenci verim (g/bitki): Toplam hasat sayısının 1/3 dikkate alınarak, elde edilen erkenci
verimin parseldeki bitki sayısına bölünmesi ile hesaplanacaktır.
Hatlarda yapılan karakterizasyon sonucunda, elde edilen sonuçlar NTSYSpc (Numerical Taxonomy ve
Multivariate Analysis System) programına göre değerlendirilecek ve NTSYSpc (Numerical Taxonomy
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ve Multivariate Analysis System) programına göre uzak akraba olan saf hatlar, kombinasyon melezine
tabi tutulacaktır (Kalloo, 1993).
Elde edilen melez kombinasyonlarının her birinden 10’ar bitki 3 tekkerrürlü olarak seraya dikilecektir.
Sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde, F1 hibrit dölleri kendi aralarında karşılaştırılacaktır.
Karşılaştırmada; verim ve kalite özellikleri dikkate alınacaktır. Kombinasyon yeteneği yüksek olan aday
F1 hibritler, çeşit verim denemesine alınmak için seçilecektir. Aday F1 hibritler ve o döneme ait en az 2
şahit çeşit 4 tekerrürlü ve her tekerrürde 20 adet bitki olacak şekilde tesadüf blokları deneme desenine
göre deneme kurulacaktır. Ümitvar bulunan hibritlerde çeşit tescili yapılacaktır.
4.2.6. Hatların Genel Kombinasyon Yeteneklerinin (GKY) Belirlenmesi
Özel kombinasyon melezine girecek hatları ve bunların heterosis oranlarını (hibrit gücü) belirlemek
amacıyla genel kombinasyon melezi yapılacaktır. Melezlemelerde herhangi bir problemle
karşılaşmamak için ana ve baba bitki sayısı en az iki kat fazla yapılacak ayrıca melezleme süresi
uzatılarak döl tutma oranı arttırılacaktır. Ana olarak kullanılacak bitkilerde çiçek tomurcuklarının
anterleri, anthesis safhasından bir gün önce pens yardımı ile emasküle edilecektir. Baba bitkilerden
toplanan çiçek tozları (polen) ana bitkilerin dişicik tepesine sürülecektir. Tozlama gerçekleştirildikten
sonra ana ve baba bitki numarası, melezleme tarihini içeren etiketler takılacaktır. Meyveler, tohum eldesi
için kırmızı olum döneminin sonunda hasat edilecektir. Elde edilen tohumlar kullanılıncaya kadar +4
0C’de muhafaza edilecektir (Fehr, 1993). Melez kombinasyonlarının her birinden 10’ar bitki 3
tekkerrürlü olarak seraya dikilecektir. Dönemine uygun olarak piyasa çeşitlerinden en az iki adet şahit
kullanılacaktır. Melez performansları üstün olan ebeveynler, özel kombinasyon testinde kullanılacaktır.
4.2.8. Moleküler Testlemeler
4.2.8.1. TSWV Testlemesi
DNA izolasyonu
DNA izolasyonu Doyle ve Doyle (1987) tarafından geliştirilen CTAB (hexadecyltrimethyl ammonium
bromide) izolasyon metoduna göre yapılacaktır. Yöntem aşamaları;
1.Her genotipten alınan 0.2 g’lık taze yaprak dokusu 1.5 ml ekstraksiyon çözeltisinde [ 1.4 M NaCl, 20
mM EDTA, 100 mM Tris-HCl (pH 8), %2 CTAB, ve 1.2 µl beta-mercaptoethanol] porselen havan ve
havaneli yardımı ile ezilmiştir. Karışım daha sonra iki ayrı 1,5 ml eppendorf tüpüne aktarılacaktır.
2.Elde edilen karışım 65ºC’de 45 dakika süreyle inkübe edilecektir (Şekil 3.5.a). Daha sonra tüplere
‘chloroform-isoamyl alcohol’ (24:1) solüsyonundan 600 µl eklenerek oda sıcaklığında vortekslenerek
ve 15 dakika 13 000 rpm (devir/dakika)’da santrifüj edilecektir.
3.Santrifüj sonucunda oluşan iki ayrı fazdan üstteki sıvı kısım (supernetant) mikropipet yardımıyla temiz
tüplere alınacaktır. Üzerine 2/3 hacim +4ºC’de bekletilmiş isopropanol eklenecek ve tüpler el ile alt üst
edilecek, daha sonra tüpler 10 dakika 13 000 rpm’de santrifüj edilecektir.
4.Santrifüj sonucunda tüpün dibine pellet halinde biriken DNA’nın üzerindeki sıvı kısım dökülerek
tüplerden uzaklaştırılacak ve ardından DNA yıkama buffer’ı (% 76’lık etanol + 10 mM amonyum asetat)
ile iki kez yıkanacaktır. Etanol uzaklaştırılarak DNA kurumaya bırakılacaktır.
5.100 µl saf su ilave edilerek ve 65ºC su banyosunda bekletilecek; DNA’nın çözünmesi sağlanacaktır.
Bu aşamadan sonra DNA’lar -20ºC’de derin dondurucuda muhafaza edilecektir.
6.DNA’nın kalitesi ve yoğunluğunun kontrolü için 5 µl’lik DNA örnekleri % 0,8-1’lik agaroz jelde 100
V’da 45 dakika süreyle elektroforez edilecektir. Kontrol olarak konsantrasyonu bilinen λ DNA
kullanılacaktır. Ethidyum bromide ile boyanmış jelde yürütülecek DNA’lar, görüntüleme sisteminde
fotoğraflanarak bilgisayar ortamına kaydedilecektir.
DNA sentezlenmesi;
TSWV’ne karşı dayanıklılığı sağlayan Sw-5 geninin moleküler olarak tespiti CAPS moleküler
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işaretleyicileri ile yapılacaktır (Stevens vd. 1992). Kullanılan primerler (Çizelge 2) ve optimize edilen
protokol koşulları aşağıda verilmektedir. Elde edilen PCR ürünün kesim protokolüne göre VspI=Ase I
ekesim enzimiyle reaksiyona sokulmuş ve homozigot ve heterozigot dayanıklı bireyler ayrılacaktır.
Çizelge 2.CAPS moleküler işaretleyicisinin primerleri
Primerin adı

Primerin dizilişi

Sw-5b-LRR-F (ileri primer)

5’-TCTTATATTGTGGAGTTTTTGTCG-3’

Sw-5b-LRR-R (geri primer)

5’-TCCACCCTATCAAATCCACC-3’

PCR mix protokolü;
•

10X PCR buffer (1 µl),

•

50 ng genomik DNA (1 µl),

•

2,5 µM dNTPs (0.7 µl),

•

Sw-5-2 (F) (0,5 µl)

• Sw-5-2 (R) (0,5 µl)
•

25 µM toplam MgCl2 (0,6 µl),

•

0.1 unit Taq DNA polymerase (0.1 µl),

• HOH (5,6 µl)
olacak şekilde 10 µl toplam hacimde gerçekleştirilecektir.
PCR döngüsü koşulları;
1.DNA denatürasyon aşaması: 2 dak. 94 ºC
2.Primer hibridizasyon aşaması: 28 döngü;
•

94 ºC’ de 30 sn,

•

50 ºC’ de 60 sn,

•

72 ºC’ de 30 sn

3.Son yazılım aşaması: 72 ºC’ de 5 dak.
PCR sonucunda elde edilen ürün %3’ lük agaroz jelde 100 V’da 3 saat elektroforezde yürütülecektir.
Kontrol olarak konsantrasyonu bilinen 1 kb DNA leadder kullanılacaktır. Ethidyum bromide ile
boyanmış jelde yürütülen DNA’lar, görüntüleme sisteminde fotoğraflanarak bilgisayar ortamına
kaydedilecektir.
4.2.8.2. TYLCV Testlemesi
Melezleme ile elde edilen F2, F3 ve F4 bitkileri, dayanıklı ve hassas genotipler, bu bitkilerin taze yaprak
örnekleri, CTAB, ektraksiyon çözeltisi (1.4 M NaCl, 20 mM EDTA, 100 mM Tris-HCL (pH 8), %2
CTAB ve 1.2 μl beta-merkaptoetanol), kloroform-izoamil alkol (24:1), %76 etanol, 10 mM amonyum
asetat, TE buffer ve etidyum bromit, 10xPCR buffer, Taq DNA polymerase (5 unit/µL), dNTP (2.5 mM),
MgCl2 (25 mM), JB1 Primer (Fw), JB1 Primer (Rw), Taq I, , P6-25 (Fw), P6-25 (Rw) ve steril saf su
materyal olarak kullanılacaktır.
Bitkilerin DNA izolasyonu, CTAB protokolüne göre yapılacaktır. Her hattan yaklaşık 0.2 g taze yaprak
örneği eppendorf tüplere konulacak ve 500 µl CTAB ile yapraklar ezilecektir. Tüpler 65°C su
banyosunda 30 dk bekletilecektir. Daha sonra örnekler içerisine 500 µl kloroform-izoamil alkol
eklenecektir. Örnekler 10 dakika 13000 rpm’de santrifüj edilecektir. Bu işlemin ardından üst kısım yeni
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tüpe transfer edilerek, üzerine 350 µl isopropanol konulacak ve -20C’de yarım saat bekletilecektir. Daha
sonra 5 dakika 13000 rpm’de santrifüj edilerek sulu kısım dökülecektir. Örneklerin üzerine 200 µl wash
buffer eklenerek, 11000 rpm’de 1 dk santrifüj edilecek ve çıkan sıvı kısım dökülecektir. Bu işlem iki kez
tekrarlanarak örnekler kurumaya bırakılacaktır. DNA kalitesi ve konsantrasyonunu belirlemek için 4
µl’lik DNA örnekleri, etidyum bromit ile boyanarak, %1.5’luk agaroz jelde 75 V’da 45 dakika
yürütülecek ve DNA konsantrasyonları tespit edilecektri. Ty-1 dayanıklılık geni 500 bp ve Ty-3
dayanıklılık geni 630 bp bant vermektedir. Ty-1 ve Ty-3 genleri için PCR reaksiyon koşulları ve
protokolleri aşağıda verilmiştir;
Ty-1 için;
PCR reaksiyonu aşağıda belirtilen oranlara göre yapılacaktır.
Miktar
DNA

1.5 ml

10xPCR Buffer

2

Taq DNA polymerase(5unit/µL)

0.4 ml

dNTP (2.5 mM)

0.4 ml

MgCl2 (25 mM)

4.6 ml

JB1 Primer (Fw)

0.2 ml

JB1 Primer (Rw)

0.2 ml

H2O

ml

10.7 ml

Toplam

20 ml

DNA Sentezlenmesi:
94°C’de 10 s
55°C’de 30 s
72°C’de 1 dk 10 s
Go to 1 Rep 19
94°C’de 10 s
53°C’de 30 s
72°C’de 1 dk 10 s
Go to 5 Rep 9
72°C’de 10 dk

PCR ürününü kesimi için;
H2O

10 ml

10xPCR Buffer

1,5 ml

Taq I

1 ml

PCR ürünü

10 ml

Toplam

22,5 ml
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Ty-3 için;
PCR reaksiyonu aşağıda belirtilen oranlara göre yapılacaktır.
Miktar
DNA

3 ml

10xPCR Buffer

2,5 ml

Taq DNA polymerase(5unit/µL)

0.1 ml

dNTP (2.5 mM)

2,5 ml

MgCl2 (25 mM)

2,5 ml

JB1 Primer (Fw)

2,5 ml

JB1 Primer (Rw)

2,5 ml

H2O

9.4 ml

Toplam

25 ml

DNA Sentezlenmesi:
94°C’de 4 dk
94°C’de 30 s
53°C’de 1 dk
72°C’de 1 dk
Go to 2 Rep 34
72°C’de 10 dk
Moleküler analizlerde Ty-3 ve Ty-1 dayanıklılık genlerini homozigot taşıyan genotipler belirlenecektir.

Ty-3

P6-25F: 5’GTAGTGGAAATGATGCTGCTC 3’
P6-25R: 5’ CTCTGCCTATTGTCCCATATATAACC 3’

Ty-1

JB1F: 5’ AACCATTATCCGGTTCACTC 3’
JB1R: 5’ TTTCCATTCCTTGTTTCTCTG 3’

4.2.8.3 Fusarium için Moleküler Testlemeler
Fusarium testlemelerinde kullanılacak markır (işaretleyici) Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma
Enstitüsü’nde yürütülen proje kapsamında kullanılmıştır. Hatların FORL’a karşı dayanım durumlarını
belirlemede Kabaş (2008) tarafından yapılan doktora çalışmasında Frl genine yakın olduğu belirlenen
markör, Mutlu ve ark (2015)’nın yaptıkları çalışma ile gene 1.5 cM uzaklıkta SCAR markörüne
dönüştürülmüştür.
Melezleme ile elde edilen 500 adet F2, F3 ve F4 bitkilerin taze yaprak örnekleri, CTAB, 10xPCR buffer,
Taq DNA polymerase (5 unit/µL), dNTP (2.5 mM), MgCl2 (25 mM), Cos primeri (Fw), Cos primeri
(Rw), Taq I ve steril saf su materyal olarak kullanılacaktır.
Test edilecek bitkilerin DNA izolasyonu, CTAB protokolüne göre yapılacaktır. Her hattan/bitkiden
yaklaşık 0.2 g taze yaprak örneği ependorf tüplere konulacak ve 500 µl CTAB ile yapraklar ezilecektir.
Tüpler 65°C su banyosunda 30 dk bekletilir. Daha sonra örnekler içerisine 500 µl kloroform izoamil
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alkol eklenir. Örnekler 10 dakika 13000 rpm’de santrifüj edilir. Bu işlemin ardından üst kısım yeni tüpe
transfer edilerek, üzerine 350 µl isopropanol konulur ve -200C’de yarım saat bekletilir. Daha sonra 5
dakika 13000 rpm’de santrifüj edilerek sulu kısım dökülür. Örneklerin üzerine 200 µl wash buffer
eklenir, 11000 rpm’de 1 dk santrifüj edilir ve çıkan sıvı kısım dökülür. Bu işlem iki kez tekrarlanarak
örnekler kurumaya bırakılır. DNA kalitesi ve konsantrasyonunu belirlemek için 4 µl’lik DNA örnekleri,
ethidyum bromit ile boyanarak, %1.5’luk agaroz jelde 75 V’da 45 dakika yürütülür ve DNA
konsantrasyonları tespit edilir.
FORL için;
PCR reaksiyonu aşağıda belirtilen oranlara göre yapılmıştır.
Miktar
DNA

3 l

10xPCR Buffer

1,5 l

Taq DNA polymerase(5unit/µL)

0.2 l

dNTP (2.5 mM)

2 l

MgCl2 (25 mM)

1,5 l

Cos Primer (Fw)

2 l

Cos Primer (Rw)

2 l

H2O

2,8 l

Toplam

15 l

DNA Sentezlenmesi:
94°C’de 3 dk
94°C’de 30 s
60°C’de 59 s
72°C’de 59 s
Go to 2 Rep 34
72°C’de 10 dk
PCR ürününü kesimi için;
H2O

7 l

10xPCR Buffer

2 l

Taq I

1 l

PCR ürünü

10 l

Toplam

20 l

Moleküler çalışmalarda kullanılacak markerlar (Mutlu vd., 2015).
FORL

F: 5' CAC ATT CAT CAT CTG TTT TTA GTC TAT TC 3'
R : 5'CAC AAT CGT TGGCC ATT GAA TGA AGA AC 3'

Frl geni için hassas genotipler 1000 bp’de, heterozigot genotipler 950 bp ve 1000 bp büyüklüğünde bant
vermektedir. FORL etmenine karşı genetik dayanıklılık tek (Frl geni) bir dominant gen tarafından
kontrol edilmektedir (Roberts ve ark., 2000).
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5. ÇALIŞMA TAKVİMİ ÇİZELGESİ
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1 2X 3
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X

8X 9

10 11 12 13 14
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X 27 28 29 30 31 32
X 33 34 35 36

X

X

X
X

X

X
X X

X X

X

X
X X

X
X
X

X X

X X

X X

X
X

X
X X

X X

X X

X X

X

X X

X X

X X
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
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e/Kendile
Hasat
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Aşılama
ve verim
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a
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4

X X

37 38 39
X 40 41 42 43 44
X 45 46 47 48 49 50 51
X 52 53 54 55 56 57 58 59 60
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X

X

X
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X

X

X
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X

X

X

X X

X X

X X
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X X

X X
X X
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6. YÖNETİM DÜZENİ

Proje Yürütücülerinin Projeye Katkıları
Adı Soyadı

Yapılacak
Faaliyetlerdeki Çalışma Takvimi
Sorumlulukları

Serkan AYDIN

Ekim, dikim, bakım işleri, 60 ay
melezleme, testlemeler, hasat,
tohum çıkartma, veri alma,
raporlama

İbrahim ÇELİK

Ekim, dikim, bakım işleri, 60 ay
melezleme, hasat, veri alma

Halim Can KAYIKÇİ

Ekim, dikim, bakım işleri, 60 ay
melezleme, hasat, veri alma

Bengi TOPKAYA KÜTÜK

TSWV, TYLCV Moleküler ve 10 ay
Klasik Testlemeleri

Emine GÜMRÜKÇÜ

Fusarium Hastalık Testlemeleri 5 ay

7. PROJE SONUÇLARI UYGULAMA PLANI (PSUP)
Proje Adı:

Yerel Domates Genotiplerinin Islahı ve Yeni Çeşit Geliştirilmesi

PROJENİN AMACI: Bu çalışma ile ülkemizdeki geniş yerel popülasyon ve varyasyon kaynağından,
önemli virüs ve diğer hastalıklara tolerant, yerel karakterini muhafaza eden, örtü altı yetiştiriciliğine uygun,
kuvvetli gelişim gösteren, iri, (200-250g) ve sert dokulu meyvelere sahip, verimli ve kaliteli yeni hat ve
çeşitler geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI
Sıra

Proje Çıktıları

Çıktıların Uygulamaya Aktarılma Mekanizmaları

1

Proje
sonunda
spesifik Geliştirilen hat veya hatlar, nitelikli hibrit çeşitler geliştirmek
karakterde,
iri,
çoklu için kullanılacaktır. Muhafaza altına alınarak, ıslah materyali
dayanımları olan hat veya olarak sonraki çalışmalar için varyasyon kaynağı olmaları
hatlar geliştirilecektir.
sağlanacaktır. Tanıtım etkinlikleriyle bu hat veya hatların
sektör paydaşlarının beğenisine sunularak kullanım haklarının
devri sağlanmış olacaktır.
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2

3

Proje
sonunda
yerel Geliştirilen aday hibritlerin özel sektör firmalarına tanıtımı
karakterde, kaliteli, iri, çoklu sağlanacak, Beğenilenlerin BATEM markasıyla tescile
dayanımı olan hibrit çeşit veya başvurularak özel sektöre devri sağlanacaktır. Hastalıklara
çeşitler elde edilecektir.
dayanımı olan bu hibrit çeşitler, hastalıkların baskısı altındaki
bölgelerde üreticiler için bir çözüm olabilecektir.

Bilimsel sonuçlar

Proje çıktıları bilimsel ve akademik toplantılarda yayın olarak
paylaşılacaktır.

8. TALEP EDİLEN BÜTÇE
Talep edilen bütçe ve gerekçesi belirtilmelidir. Analitik bütçe olarak 06 Sermaye Giderleri bölümünde aşağıdaki
belirtilen tablo doldurulmalıdır. Proje süresi bir yıldan fazla ise yıllık maliyetleri ayrı ayrı hesaplanmalıdır.
Yatırım Tutarı

YILLARA GÖRE DAĞILIM
06 SERMAYE GİDERLERİ
1.Yıl

2.Yıl

3. Yıl

4.Yıl

5. Yıl

06.1- Mamul Mal Alımları

15000

15000

15000

15000

18000

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri

17000

22000

22000

22000

24000

8000

8000

8000

8000

8000

06.3- Gayri Maddi 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
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06.9- Diğer Sermaye Giderleri

Toplam

5000

5000

5000

5000

5000

45.000

50.000

50.000

50.000

55.000

276.000

Genel Toplam

II. Bütçe Gerekçesi ve Yatırım Tutarının Dağılımı
I

II

III

IV

Giderlerin
Ekonomik
Sınıflandırması

06

1

3

04

Laboratuar
Gereçleri Alımları

53.000

10000

10000

10000

10000

13000

06

1

3

05

Zirai Gereç Alımı

25.000

5000

5000

5000

5000

5000

06

2

7

01

Kimyevi Madde İle
Kauçuk ve Plastik
Ürün Alımları

107.000

15000

23000

23000

23000

23000

06

2

1

90

Diğer Giderler

26.000

5000

5000

5000

5000

6000

06

5

4

01

Yakacak Alımları

40.000

8000

8000

8000

8000

8000

06

9

2

01

Yurtiçi
Geçici
Görev Yollukları

25.000

5000

5000

5000

5000

5000

Toplam

48.000

56.000

56.000

56.000

60.000

GENEL TOPLAM

276.000

Önerilen
Bütçe

1. Yıl

2. Yıl

3. Yıl

4. Yıl

5. Yıl
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TEKLİF ONAYI
Adı Soyadı

Proje Lideri

Serkan AYDIN

Teklif Eden Kuruluş Müdürü

Dr. Abdullah ÜNLÜ

Tarih

İmza
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PROJE ADI
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PROJE TÜRÜ

Islah

BAĞLI OLDUĞU PROJE
ADI

Bölgesel

ARAŞTIRMA FIRSAT
ALANI

Sebze ve Süs Bitkileri

ARAŞTIRMA PROGRAMI

Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliği

PROGRAM ÖNCELİĞİ

Orta

PROJE TEKLİF EDEN KURULUŞUN
ADI

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

ADRESİ

Demircikara Mh. Paşakavakları Cd. No:11 07100 Muratpaşa / ANTALYA

PROJE LİDERİ
ADI SOYADI

Dr. Volkan GÖZEN

KURUMU

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

TELEFONU

+90 242 7245292

E-POSTA

volkan.gozen@tarimorman.gov.tr

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ
ADI SOYADI

KURUMU

E-POSTA

Dr. Volkan GÖZEN

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü

volkan.gozen@tarimorman.gov.tr

Nejla ÇELİK

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü

nejla.celik@tarimorman.gov.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hakan
FİDAN

Akdeniz Üniv. Ziraat Fakültesi Bitki hakanfidan@akdeniz.edu.tr
Koruma Bölümü
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Dr. Mehmet AYDOĞDU

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü

Dr. Akın TEPE

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma akin.tepe@tarimorman.gov.tr
Enstitüsü Müdürlüğü

Murat ŞİMŞEK

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma simsek.murat@tarim.gov.tr
Enstitüsü Müdürlüğü

Prof. Dr. Ece TURHAN

Osman Gazi Üniveristesi Ziraat eturhan@ogu.edu.tr
Fakültesi, Tarımsal Biyoteknolojisi
Bölümü

mehmet.aydogdu@tarimorman.gov.tr

PROJE TOPLAM
BÜTÇESİ
(TL)

PROJE BAŞLAMA TARİHİ
(GÜN/AY/YIL)

PROJE BİTİŞ TARİHİ
(GÜN/AY/YIL)

355 000

25 Temmuz 2020

1 Temmuz 2025

İŞBİRLİĞİ YAPILAN
KİŞİLER* /
KURULUŞLAR

İŞBİRLİĞİ ŞEKLİ

PROJEDEKİ KATKISI

Araştırmacı
Virüs testlemeleri ve izolat temini

20 ay

İŞBİRLİĞİ

Dr. Öğretim Üyesi Hakan
FİDAN
Akdeniz Üniv. Ziraat
Fakültesi Bitki Koruma
Bölümü

Araştırmacı
Prof. Dr. Ece TURHAN

Antioksidatif enzimlerin ve MDA
analizi

20 ay

*Çalıştığı kuruluşun adı da belirtilecektir.
PROJE ÖZETİ
Ülkemizde gerek sera gerekse açıkta yetiştiriciliği yapılan hıyar yıl boyunca yetiştirilmektedir. Özellikle son
yıllarda örtüaltında yoğun yetiştiriciliği yapılan Beit alpha tiplerinin yanısıra mini, slicer gibi tipler de talep
görmektedir. Ülkemizde hıyar çeşit ıslahına yönelik araştırma sayısı sınırlıdır. Badem-Silor tipi, Beit-Alpha
tiplerine nazaran ekonomik değerinin daha yüksek olması sebebiyle tercih edilmektedir. Mevcut turşuluk
çeşitler arasında ise, piyasada hakim olan çeşit sayısının dört-beş adeti geçmediği, alternatiflerinin yetersiz
olması sebebiyle tohumculuk-fidecilik sektöründe turşuluk tipte kısır döngünün hakim olduğu tespit edilmiştir.
Özellikle sonbahar dönemi yapılan yetiştiriciliklerde abiyotik (düşük sıcaklık) ve biyotik (Külleme
(Podosphaera xanthii), Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis- Pcu), Hıyar Mozaik Virüsü (CMV), Kabak Sarı
Mozaik Virüsü (ZYMV), Hıyar Damar Sarılık Virüsü (CVYV)) stres faktörleri ciddi verim ve kalite kayıplarına
253

neden olur. Bu problemleri çözmek için, abiyotik ve biyotik stres koşullarına tolerant çeşitlerin yetiştirilmesi
önemli bir rolle sahiptir. Yürütülecek olan bu çalışma ile hem sera hemde açık arazi hıyar yetiştiriciliğine uygun
abiyotik (düşük sıcaklık) ve biyotik (Külleme (Px), Mildiyö (Pcu), Hıyar Mozaik Virüsü (CMV), Kabak Sarı
Mozaik Virüsü (ZYMV), Hıyar Damar Sarılık Virüsü (CVYV)) stres faktörlerine tolerant hat ve çeşit geliştirme
hedeflenmiştir. Mevcut gen havuzumuzdaki kendilenmiş materyalin ve hatların elde edilmesinde “Pedigri”
yöntemi kullanılacaktır. Hatların ve çeşitlerin belirlemesinde genel ve özel kombinasyon yeteneği testlerinden
faydalanılacaktır. Verim denemeleri farklı lokasyonlarda kurulacaktır. Proje sonucunda geliştirilen hat ve
çeşitler serada daha güvenli üretim imkanı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hıyar, heterozis, düşük sıcaklık stresi, virüs hastalıkları, fungal hastalıkları
Abstract
In our country, both greenhouse and open-field cultivated cucumber are grown throughout the year. Especially
in recent years, Beit alpha types, which are extensively cultivated under greenhouse, as well as mini and slicer
types are also in demand. The number of cucumber cultivation studies in our country is limited. Badem-Silor
type is preferred because it has higher economic value than Beit-Alpha type. Among the existing pickling
varieties, it has been determined that four to five varieties prevalent in the market have not passed and that
alternatives are inadequate so that the seed sector is predominantly pickled in the vicious circle. Abiotic (low
temperature) and biotics (Powdery mildew (Podosphaera xanthii), Downy mildew (Pseudoperonospora
cubensis-Pcu), Cucumber Mosaic Virus (CMV), Zucchini Yellow Mosaic Virus (ZYMV), Cucumber Vein
Yellowing Virus (CVYV)) stress factors have brought about crucial problem such as fruit and quality loses an
in greenhouse and open field cultivation, especially during the autumn season. Because of solving these
problem, abiotic and biotics stress tolerant varieties are important role for the cultivation. This research will be
carried out to improve lines and hybrids with tolerance abiotic (low temperature) and biotics (Px) Downy
mildew (Pcu), Cucumber Mosaic Virus (CMV), Zucchini Yellow Mosaic Virus (ZYMV), Cucumber Vein
Yellowing Virus-CVYV) condition, are suitable for both greenhouse and open field cultivation. When the inbred
lines and pure lines are developed in current gene pool, “Pedigri” method will be used. The general and
specific combining ability tests will be used to determine the lines and types. The yield trials will be established
at different season. At the end of the study, abiotic and biotic tolerant lines and cultivars having potential of
reliable production for greenhouses cultivation will be developed.
Key words: Cucumber, heterosis, low temperature stress, virus diseases, fungus diseases

Proje ile Elde Edilmek İstenilen Çıktılar ve Kullanım Alanları
- Sebze tohumculuk sektöründe kullanılmak üzere nitelikli hat ve çeşit.
LİTERATÜR ÖZETİ:
Dünya’da sebze üretimi 57 milyon ha alanda, 1,1 milyar ton iken, ülkemizde ise 2016 yılında 730 bin ha alanda,
24,4 milyon ton üretim ile 4. sırada yer almaktadır. Bugün dünyada hıyar üretimi 80,6 milyon ton olup, Çin 61,9
milyon ton ile ilk sırada yer alırken, Rusya 1,99 milyon ton ile 2. ve ülkemiz 1,81 milyon ton ile 3. sırada
gelmektedir (FAO, 2016). Hıyar ülkemizde hem açıkta hem de örtüaltında yaygın olarak yetiştirilen bir sebze
türüdür.
Cucurbitaceae familyasının popüler üyelerinden birisi olan hıyar en eski kültüre alınan sebze türlerinden birisidir.
Tarihte 5000 yıldır var olduğu ve orijininin Hindistan olduğu bilinmektedir. M.Ö. 300 yıllarında eski Romenler
ve Yunanlılar tarafından yetiştirilmiştir. Avrupa’da ortaçağda kültüre alınmıştır. 1494 yılında ilk kez Haiti’de
Colombus tarafından yetiştirilerek yeni dünyaya tanıtılmış ve tüm sıcak bölgelerde kültüre alınmıştır (Kalloo ve
Bergh, 1993).
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Hıyar için tat ve tüketici istekleri ülkelere göre değişiklik göstermektedir. Taze tüketim için Avrupa’da koyu yeşil
meyve kabuğuna sahip uzun tipte çeşitler tercih edilirken, Rusya’da kısa meyve boyuna sahip kahverengi kabuklu
tipler ülkemizde ise beith alpha tipler tercih edilmektedir (Kalloo ve Bergh, 1993). Ayrıca ülkemiz ve İspanya gibi
akdeniz ülkelerinde ısıtılmayan seralarda kış aylarında yetiştiricilik özel bir öneme sahiptir. Bu amaçla düşük
sıcaklıklarda meyve tutumu sağlayan çeşitler geliştirilmeye çalışılır.
Kalloo ve Bergh (1993), hıyarda genel ıslah amaçlarını hastalıklara ve zararlılara dayanıklılık, meyve kalitesi ve
meyve verimi olarak belirlerken partenokarpi, dişilikteki stabillik, çimlenme ve optimum sıcaklıklar altındaki
meyve tutumunun da özel ıslah programlarında önemli olabileceğini bildirmişlerdir.
Çeşit geliştirme ile ilgili çalışmalar Amerika’da 1800’lerde başlamış, populasyon içinden üstün bitkilerin seçilmesi
ile geliştirilmiştir. 1872’de Amerika’daki çeşitler “Tailby’s Hybrid” çeşidi ile melezlenmiş ve kontrollü
melezlemenin önemi anlaşılmıştır. Hıyarda İlk F1 hibrid çeşit olan Burpee 1945’de Burpee tohum şirketi
tarafından dünyaya tanıtılmıştır.1962 yılında ise ilk gynosi hibrid olan “Spartan Dawn” geliştirilmiştir (George,
1985).
Hıyarda verimliliği sınırlayan en önemli faktör, genetik tabanın dar olmasıdır (Meglic vd., 1996). Dolayısıyla
hıyardaki ıslah amaçlarının en başında verimliliği artırmaya yönelik ıslah çalışmaları öne çıkmıştır. İlk hibrit gücü
çalışmaları Hayes ve Jones adlı araştırmacılar tarafından 1916 yılında hıyarda (Cucumis sativus L.) meyve
büyüklüğü ve meyve sayısı üzerine olmuştur (Wehner, 1999; Rai ve Rai, 2006). Lower vd., (1982) 1970’lerde
dar olan genetik tabanı genişletmeye çalışmışlardır 1980’lerde verim için, gynosi ve pattenokarpiyi artırmak üzere
çalışmalar yapılmıştır (Wehner ve Cramer, 1996).
Hıyarda ıslah çalışmaları 1990-2000 yılları arasında hıyarda verimliliği ve meyvede kaliteyi artırmaya yönelik hat
ve çeşit geliştirmeye yönelik çalışmalara yönelmişlerdir (Cramer ve Wehner, 1998; Wehner ve Shetty, 2000).
Özellikle sera yetiştiriciliğe uygun Beit Alpha (BA) tipi (İsrail tipi hıyar), arı kullanmadan meyve tutabilen,
partenokarpik meyve tipleri 1990 yılından itibaren dünyada yetiştirilmeye, 1996 yılında Amerika’nın
güneydoğusunda ilk olarak Florida Üniversitesi tarafından denenmiş; ardından Florida, Kuzey Carolina, Kanada,
Baja California ve Meksika’da başarılı bir şekilde üretildiği ve marketlerde yer aldığını bildirmişlerdir (Shaw vd.,
2007). Böylece birçok hıyar ıslah çalışmalarında hedef kendilenmiş safhatların elde edilmesi, en iyi hibrit
kombinasyonların belirlenmesi ve bu kombinasyonlardan geliştirilen çeşitleri piyasaya sürmek olmuştur
(Tatlıoğlu, 1993). Bugün dünyadaki gelişmiş ülkelerde kullanılan hıyar çeşitlerinin büyük çoğunluğu hibrit
çeşittir.
Hibrit çeşitlerin oranı sürekli artmaktadır. Nitekim ülkemizde de ilk hibrit çeşit geliştirme çalışmaları 1970-2000
yılları arasında yapılmıştır. Bu yıllar arasında hat ve çeşit geliştirme projeleri yürütülmüştür. Projeler kapsamında,
introdüksiyon yolu ile getirilen ve yerel genotiplerden toplanan materyaller projelerde başlangıç materyali
olmuştur. Bu projeler sonucunda enstitümüzde farklı iklim koşullarına uygun 4 adet çeşit geliştirilmiştir (Ekiz
vd.,1999; Özçelik vd., 2002).
Örtüaltında yetiştirilen çeşitlerin önemli bir bölümünü partenokarp çeşitler oluşturmaktadır. Partenokarp çeşitlerin
kullanılmasıyla birlikte özellikle düşük sıcaklıktan kaynaklanan döllenme ve meyve tutumu sorunları ortaya
çıkmamaktadır. Günümüzde hat ve çeşit geliştirme çalışmalarında kombinasyon ıslahı, verim ve verim bileşenleri
ile ilişkilendirilip yoğunluk kazanmıştır (Lopez-Sese ve Staub, 2002; Moushumi ve Sirohi, 2006; Behera vd.,
2008 Soleimani vd., 2009; Singh vd., 2011).
Sebze yetiştiriciliğinde fungus, bakteri ve viral etmenlerden kaynaklanan kayıplar önemli bir yer tutmaktadır. Viral
hastalıklar dünyada önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır (Fidan vd., 2012; Plapung vd., 2014). Şu ana
kadar yapılan çalışmalarda 35’ten fazla virüsün kabakgillerde zarar oluşturduğu rapor edilmiştir (Fidan vd., 2012)
Ülkemizde ve Dünyada bazı virüs hastalıkları hıyar üretimin alanlarını tehdit etmekte ve önemli ekonomik
kayıplara sebep olmaktadır. Hıyar üretimini sınırlayan viral etmenlerin başında Hıyar Mozaik Virüsü (CMV),
Kabak Sarı Mozaik Virüsü (ZYMV), Hıyar Damar Sarılık Virüsü (CVYV) gelmektedirler. Birçok ticari hıyar
çeşitlerinin bu virüs hastalıklarına hassas olup, dayanıklı yerli çeşit bulunmamaktadır.
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Kabakgiller arasında, hıyar mozaik virüsü (CMV)'ye dayanıklılığın çoğunlukla resesif olduğuna inanılmaktadır
(Risser, 1977). Virüsün farklı kaynaklarının etkileri ve yöntemlerden dolayı, hıyarda CMV dayanıklığın kalıtımına
ilişkin bilgiler değişkenlik göstermektedir. Wasuwat, Wis. SMR 12 çeşidinin resesif tek bir gen tarafından kontrol
edildiğini bildirken, Kooistra ise dayanıklılığın dominant üç bağımsız genden kaynaklandığını öne sürmüştür
(Wasuwat vd., 1961; Kooistra,1969; Shi vd., 2018). Öte yandan Wang, Huang ve Munshi, dayanıklılığın resesif
tek bir gen tarafından kontrol edildiğini bildirmişlerdir (Wang vd., 2006; Marathe vd., 2004; Shi vd., 2018).
Faber vd. (2014), hıyarda hıyar sarı damar virüsü (CVYV)’nin kalıtımını belirlemeye yönelik yaptıkları çalışma
sonucunda, genel dayanıklılık sağlayan major bir QTL (qCVYV) SSR markır ile tespit edilmiştir.
Hayja ve Al-Shahwan (1991), hıyarda ZYMV’nin kalıtımını belirlemeye yönelik yaptıkları ıslah çalışması
sonucunda hıyarda BC1’de dayanıklılığın 1:1, F2’de ise 1:3 oranında göründüğünü, ZYMV’nün resesif tek gen
ile kontrol edildiğini belirlemişler. Aynı zamanda TMG-1 ve Dina (Bruinsman Seeds B.V) çeşitlerinde testleme
çalışması sonucu yapılan değerlendirmede Dina’nın TMG-1’e göre dayanıklılık seviyesini daha yüksek olduğunu
belirtmişlerdir. Benzer şekilde “Dina” ve “TMG-1” çeşitlerindeki ZYMV’ün dayanımının, bir lokusta (zym)
resesif alleller olarak kalıtsal olduğu farklı araştırmacılar tarafından belirtilmiştir (Provvidenti ,1987; Abul-Hayja
ve Al-Shahwan 1991; Kabelka vd., 1997).
Ülkemizde hıyarda ekonomik boyutta en fazla zarara neden olan fungal hastalıklar Pythium debaryanum, R. solani
F. oxysporum sp. cucumerinum, V. dahliae, P. cubensis, E. cichoracearum, S. sclerotiorum, C. cucumerinum, U.
atrum, D. bryoniae, A. alternata, ve A. solani’ dir. Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) hastalığı Akdeniz
Bölgesinde kavun ve hıyarın önemli hastalıklarından biridir. Yücel (1994) de yaptığı çalışmada Akdeniz
bölgesinde örtüaltı hıyar yetiştiriciliği yapılan alanlarda mildiyö (Pseudoperonospora cubensis), külleme
(Sphaerotheca fulliginea), Fusarium solgunluğu (F. oxsysporum) kök çürüklüğü (Phytophthora sp, Rhizoctonia
solani) ve gri küf (Botrytis cinerea) ‘ün önemli verim kayıplarına neden olduğu bulmuştur.
Hıyarda küllemeye dayanıklılık çalışmalarında birçok araştırmacı farklı hat ve genotipleri gen kaynağı olarak
kullanmışlar ve dayanıklılığın çoğunlukla birden fazla resesif gen tarafından tarafından kontrol edildiğini ifade
etmişlerdir. Smith (1948), Puerto Rico 37 resesif çok gen; Barnes ve Epps (1956), PI 197087 (Hindistan)
genotipindeki dayanımın 1 veya 2 majör gen veya 1 veya 2 minör gen tarafından kontrol edildiğini; Wilson vd.
(1956), Yomaki (Japon) iki resesif gen; Fujieda ve Akiya (1962), Natsufushinari (Japon) resesif tek gen; Munger
vd. (1979), Spartan Salad 77-717 ve PI197088; Morishita vd. (2003), PI197088-5’in (197088’in açılımından elde
edilen) resesif iki gen tarafından kontrol edildiğini; PI197088-1 ve PI197088-5 resesif iki gen tarafından kontrol
edildiğini, PI197088-5 resesif (aa) içerdiği için başarılı bir geriye melezleme çalışması ile kendileme yapmaksızın
aktarılabileceğini belirtmişlerdir.
Hıyarda mildiyö hastalık etmenine karşı yapılan çalışmalarda; PI 197087 2004 yılına kadar Amerikada dayanıklı
genotip olarak kullanılırken, patojene ait yeni bir ırkın gelişmesiyle birlikte bu genotipin dayanıklılığının kırıldığı
belirtilmiştir (Criswell, 2008; Call vd., 2012a, b; Holdsworth vd., 2014). Son zamanlarda araştımacılar ‘Mildiyö’
dayanım için QTL (Quantiative trait loci=QTLs) çalışmalarında K8, PI 197085, PI 197088 ve PI 330628 genetik
kaynaklarından yararlanmışlar ve 7 kromozomdan 5’inde (1, 2, 4, 5 ve 6) haritalama çalışmalarını yapmışlarıdır
(Zhang vd., 2013; Szczechura vd. 2015; Wang vd., 2016)
Çalışmamızda bir önceki dilimde geliştirilen gen havuzu kullanılarak, hıyarda farklı yetiştirme dönemelerine
uygun örtüaltı yetiştiriciliğine uygun yurtiçi pazarında önemli bir yere sahip olan Beit Alpha tipteki nitelikli
(abiyotik ve biyotik stres koşullarına tolerant) hatların ve F1 hibrit çeşitlerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

MATERYAL ve METOT:
Çalışma herbir stres faktörü ayrı bir iş paketi olarak ele alınmış ve ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
Materyal ve Metod
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İP1: Hıyar Genotiplerinin Külleme Hastalığı (Podosphaera xanthii)’ na ve Mildiyö Hastalığı (Pseudoperonospora
cubensis)’ na Karşı Testlenmesi
Hıyar Genotiplerinin Külleme Hastalığı (Podosphaera xanthii)’ na Karşı Testlenmesi
Materyal
BATEM hıyar ıslah programı kapsamında geliştirilen hıyar genotipleri ve hastalık testlemelerinde kullanılacak
külleme fungusunun konidileri çalışmanın ana materyalini oluşturacaktır. Bunun yanı sıra sera çalışmalarında
kullanılacak saksı, torf, perlit, vermikülüt, piset; laboratuvar çalışmalarında kullanılacak cam malzemeler (beher,
erlenmayer, vb.), hemasitometre, trinoküler, lam, lamel vb. çalışmanın diğer materyallerini oluşturacaktır.
İnokulumun Hazırlanması (Külleme Hastalığı (Podosphaera xanthii)’ na)
Doğal enfeksiyon koşullarında hassas çeşit/hatlar inokulum kaynağı olarak ayrılan serada yetiştirilecektir. Bu
seralarda fungisit kullanılmayacak fakat zararlı mücadelesi için (örn; yaprak biti) insektisit kullanılacaktır.
İnokulum kaynağı olarak değerlendirilen bu seradan enfekteli bitki yaprakları toplanacak ve hastalık testlemeleri
için gerekli inokulum temin edilecektir. Toplanan yapraklardan hastalıkla en fazla enfekteli olan 5 yaprak steril
distile suda bekletilecek ve steril cam bir çubukla hafifçe sürtülerek yaprak yüzeyindeki sporların suya geçmesi
sağlanacaktır. Bu çözelti dört katlı steril bir tülbentten geçirilerek kalıntısı (yaprak kırıntısı vb.) çözeltiden
uzaklaştırılacak ve spor süspansiyonu 2 L’lik steril behere aktarılacaktır. Beher içindeki spor süspansiyonu
karıştılarak buradan bir damla alınıp hemasitometrede spor sayımı yapılacak ve spor yoğunluğu 5 x 104 spor/ml
olacak şekilde ayarlanacaktır (Block ve Reitsma, 2005).
Deneme Tertibi
Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulacaktır (Düzgüneş ve ark., 1987).
Denemede her saksıya (20 x 15 cm) 2 bitki dikilecek ve her saksı bir tekerrür olarak değerlendirilecektir. Bitkiler
saksılarda torf, perlit ve vermikülüt (4:1:1)’ den oluşan karışımda yetiştirilecektir. Bitkiler üç kez inokule
edilecektir. İlk inokulasyon kotiledon yaprakları tam çıktığında yapılacak ve 3-4 gün aralıklarla da 2. ve 3.
inokulasyon yapılacaktır.
Külleme Hastalığı (Podosphaera xanthii)’ na inokulasyonu; İnokulasyonlarda bitkiler 5 x 104 spor/ml
yoğunluktaki spor süspansiyonu ile kotiledon ve gerçek yaprakların hem alt hem de üst yüzlerine yüzey akışı
oluncaya kadar 1 L’ lik bir el spreyi ile püskürtülecektir. Kontrol olarak kullanılan çeşit/hat’ a sadece steril distile
su püskürtülecektir. İnokule edilen bitkiler 48 saat 18-20 °C de % 90-100 nispi nem şartlarını sağlayan iklim
odasında bekletilecek ve sonra seraya aktarılarak fideler gündüz 25 °C ve gece 22°C ‘de 12 saat aydınlık/12 saat
karanlık olacak şekilde inkübasyona bırakılacaktır. Hastalık değerlendirmesi ilk inokulasyondan 18-21 gün sonra
yapılacaktır (Shanmugasundaram ve ark., 1971; Block ve Reitsma, 2005).
Hastalık Değerlendirmesi
Hastalık değerlendirmeleri, hipokotil, sap, yaprak sapı, ve yaprak reaksiyonlarına dayanarak 3 kategorili bir skala
kullanılarak Çizelge 1’deki gibi yapılacaktır (Shanmugasundaram ve ark., 1971; Block ve Reitsma, 2005).
Çizelge 1. Hastalık değerlendirmeleri
Bitki Tepkisi

Değerlendirme

Sap, yaprak sapı ve hipokotillerde hastalık belirtisi yok;
yapraklar üzerinde hastalık koloni gelişmesi ve sporulasyon
oldukça sınırlı (görülemeyen veya hafif bir film halinde
görülebilir miselyum)

Dayanıklı (R)
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Sap, yaprak sapı ve hipokotillerde hastalık belirtisi yok;
yaprakların üst yüzeyinde hastalığın görülebilir koloni gelişmesi
var; sporulasyon hafiften ağıra kadar değişen oranlarda

Orta dayanıklı (MR)

Hastalık gelişmesi sınırlı değil; kotiledon, yaprak sapı, hipokotil
ve yaprakların her iki yüzeyi fungusun miseli ve sporları ile kaplı

Hassas(S)

Mildiyö Hastalığı (Pseudoperonospora cubensis)’ na Karşı Testlenmesi
Deneme Tertibi
Kotiledon yaprakları çıktığında (1-2 gerçek yapraklı aşamada) bitkiler 5 x 105 spor/ml yoğunluktaki spor
süspansiyonu ile kotiledon ve gerçek yaprakların hem alt hem de üst yüzlerine yüzey akışı oluncaya kadar 1 L’ lik
bir el spreyi ile püskürtülecektir. Kontrol olarak kullanılan çeşit/hat’ a sadece steril distile su püskürtülecektir.
İnokule edilen bitkiler 48 saat 18-20 °C de % 90-100 nispi nem şartlarını sağlayan iklim odasında bekletilecek ve
sonra seraya aktarılarak fideler gündüz 23.9 °C ve gece 18.3 °C ‘de 14 saat aydınlık/10 saat karanlık olacak şekilde
inkübasyona bırakılacaktır. İnokulasyondan 4 gün sonra başlayıp ve inokulasyondan 8-10 gün sonrasına kadar
devam edecek olan hastalık değerlendirmelerinde toplam 4 okuma yapılacaktır. Bu değerlendirmelerde hastalık
oranı (hastalıklı bitki sayısı) ve hastalık şiddeti (her bir parselde hastalık belirtisi gösteren bitki dokusunun yüzde
alanı) tespit edilecektir (Call ve ark., 2012; Holdsworth ve ark., 2014; VandenLangenberg ve Wehner, 2016).
Hastalık Değerlendirmesi
Hastalık değerlendirmeleri, hastalık belirtisi gösteren bitki dokusunun yüzde alanı dikkate alınarak, Çizelge 2’deki
0-9 skalasına göre yapılacaktır (Jenkins ve Wehner, 1983; VandenLangenberg ve Wehner, 2016).
Çizelge 2. Mildyö hastalık değerlendirmesi ve skorlama
Bitki Tepkisi

Skor

% Hastalık

Değerlendirme

Hastalık belirtisi yok

0

0

İmmun

Birkaç küçük yaprak lezyonları var

1

1-10

Çok dayanıklı (VR)

Bazı yapraklarda birkaç küçük yaprak lezyonları var, sapta
lezyon yok

2

11-20

Dayanıklı (R)

Bazı yapraklarda birkaç küçük yaprak lezyonları veya yüzeysel
sap lezyonları var

3

21-30

Orta dayanıklı (MR)

İyi gelişmiş birkaç yaprak lezyonları veya yüzeysel sap
lezyonları var

4

31-40

İntermediate (I)

İyi gelişmiş birkaç yaprak lezyonları veya genişleyen sap
lezyonları var

5

41-50

İntermediate (I)

Çok sayıda büyük yaprak lezyonları veya sporülasyonu fazla
olan derin sap lezyonları, veya bitkinin %50’den fazla
yaprakları dökülmüş;

6

51-60

Orta Hassas (S)

Çok sayıda birleşen büyük yaprak lezyonları veya bitkide
%75’inden fazla hastalıktan etkilenmiş alan veya yaprak
dökülmesi;

7

61-70

Orta Hassas (S)
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Bitkinin yaprakları büyük ölçüde dökülmüş kalan yaprak ve
saplarda fazla sporulasyon oluşturan lezyonlar

8

71-80

Çok hassas (VS)

Bitkiler ölü

9

81-100

Çok hassas (VS)

Kloroz ve nekrozlar her bir belirtiyi gösteren yaprak alanı yüzdesi olarak kaydedilecektir. Hastalık okumalarında,
bir parseldeki bütün bitkilerden yapraklar incelenecek ve 0-9 skalasına göre ortalama bir değer verilecektir.
İP2: Hıyar Genotiplerinin Hıyar Mozaik Virüsü-CMV, Kabak Sarı Mozaik Virüsü-ZYMV, Hıyar Damar Sarılık
Virüsü-CVYV) Karşı Testlenmesi
CMV, ZYMV, CVYV mekanik inokulasyon ve serolojik (DAS-ELISA) çalışmalar şeklinde yürütülecektir.
Materyal
BATEM hıyar ıslah programı kapsamında geliştirilen hıyar genotipleri ve hastalık testlemelerinde kullanılacak
virüs çalışmasının ana materyalini oluşturacaktır. Bunun yanı sıra sera çalışmalarında kullanılacak saksı, torf,
perlit, vermikülüt, piset; laboratuvar çalışmalarında kullanılacak cam malzemeler (beher, erlenmayer, vb.),
hemasitometre, trinoküler, lam, lamel vb. çalışmanın diğer materyallerini oluşturacaktır.
Test edilecek hıyar genotipleri CMV, ZYMV, CVYV izolatı, mekanik inokulasyonu hazırlamak için fosfat tampon
çözelti kimyasalları (% 1 K2HPO4, % 0.1 Na2SO3, % 0.01 Mercaptoethanol pH: 7.5) ve ve “Soft spongy pad"
(Yumuşak sünger), 6 numara saksı (180x165 mm boyutlarında), steril harçdan oluşmaktadır
Metot
Mekanik İnokulasyonu
İnokulasyonda kullanılacak CMV, ZYMV, CVYV izolatları Akdeniz Üniversitesi Viroloji Lab’ından liyofilize
olarak temin edilecektir. Virüs izolatı hassas olan ticari çeşidinden ne inokule edilerek çoğaltılacaktır. Çalışmada
test edilen çeşit adaylarının yanında hassas kontrol olarak ticari çeşit, dayanıklı kontrol olarak da enstitümüz gen
havuzunda yer alan ve ticari çeşit kullanılacaktır. Testlemeler 24-25 C sıcaklık ve % 60-70 nem içeren, 10.000.
lux Daylight ışık koşullarında 16/8 (aydınlık/karanlık) periyodundaki iklim odasında yapılacaktır. Genotiplerin
tohumları ekildikten sonra çimlenen bitkilerin gerçek ilk iki yaprağının çıktığı dönemde kotiledon yaprağa virüs
izolatı mekanik inokulasyon yöntemi ile bulaştırılacaktır. Test edilecek her genotip için 10 bitki kullanılacaktır ve
her çeşit için 5 dayanıklı ve 5 hassas kontrol kullanılacaktır. İnokülum hazırlamada 1 g taze bitki inokulum kaynağı
10 ml buffer olacak şekilde steril havanda fosfat tampon çözeltisi (% 1 K2HPO4, % 0.1 Na2SO3, % 0.01
Mercaptoethanol pH: 7.5) içerisinde ekstrakte edilecektir (Sengooba et al. 1997). Daha sonra 10 cm çapındaki
saksılarda steril torf içinde 10 tekerrürlü olarak yetiştirilen çeşitlerin ilk ikişer yaprağına 500 mesh‟lik
karborandum tozu püskürtülecek tek kullanımlık plastik eldiven kullanılacak ve “Soft spongy pad" (Yumuşak
sünger) yöntemi (Şekil 1) kullanarak (Fidan vd., 2012) bulaştırma yapılacaktır. İnokulasyon yapılan yapraklar 30
dakika sonra çeşme suyu ile yıkanarak 24°C ±1 ve 12 saatlik fotoperiyoda ayarlı iklim odasına yerleştirilecektir
(Drijfhoutvd., 1978). Çalışmada kullanılan hıyar genotiplerine virüs inokulasyonu yapıldıktan sonra bitkilerin
gösterdiği simptomlar hassas kontrolde simptomların gözlemlenmesi ile birlikte 21 gün boyunca gözlemlenecektir
ve oluşan simptom tipleri kayıt edilecektir.
İnokulasyon sonrası sistemik enfeksiyon gösteren çeşitler hassas (S) sistemik enfeksiyon göstermeyen çeşitler ise
dayanıklı (R) olarak kabul edilecektir.

259

Şekil 1 Mekanik inokulasyonda Kullanılacak Soft spongy pad" (Yumuşak sünger) yönteminin uygulama şekli
Serolojik çalışmalar (DAS-ELISA)
Arazide virüs hastalığı belirtisi gösteren bitkilerden toplanan yaprak örnekleri ile mekanik inokulasyon yöntemiyle
testlenen bitkilerinin genç yaprakları CMV, ZYMV, CVYV antiserumu kullanılarak DAS-ELISA yöntemi ile
testlenecektir. Testleme işlemleri Clarck ve Adams (1977)’a göre Double Antibody Sandwich ELISA yöntemine
göre yapılacaktır
DAS-ELISA yönteminde izlenecek basamaklar sırasıyla:
a- Kaplama tamponu ile kullanılacak optimum konsantrasyona göre sulandırılmış γ-globulinden
Microtiter ELISA plate’in her bir çukuruna 200 l konacak ve plate üzeri kapatılarak 37 0C de 4 saat inkübasyona
bırakılacaktır.
b- İnkübasyondan sonra yıkama tamponu ile tüm çukurlar üç kez yıkanacaktır. Yıkama tamponu üç
dakika süreyle çukurlarda bekletildikten sonra ters çevrilerek plate boşaltılacaktır.
c- Alt alta gelecek şekilde her çift çukura 200’er l örnek tamponu ile hazırlanmış örnekler düzenlenmiş
plana göre konacak ve plate’in üzeri kapatılıp +4 0C de bir gece boyunca inkübasyona bırakılacaktır.
d- İnkübasyondan sonra plateler yıkama tamponu ile tüm çukurlar üç kez yıkanacak. Yıkama tamponu
üç dakika süreyle çukurlarda bekletilip plate ters çevrilerek boşaltılacaktır.
e- Konjugate tamponu ile optimum kullanılacak konsantrasyona göre sulandırılmış konjugat’dan her bir
çukura 200 l konulup plate 37 0C de 4 saat inkübasyona bırakılacaktır.
f- İnkübasyondan sonra yıkama tamponu ile tüm çukurlar üç kez yıkanacaktır. Yıkama tamponu üç dakika
süreyle çukurlarda bekletildikten sonra plate ters çevrilerek boşaltılacak ve kağıt havlu üzerine vurarak kuruması
sağlanacaktır.
g- Substrat tamponunda taze olarak hazırlanmış substrattan (1mg/ml p-nitrophenyl phosphate) her bir
çukura 200 l konup ve 30-60 dk veya gerekli görüldüğünde daha uzun süre oda sıcaklığında karanlıkta
inkübasyona bırakılacaktır.
h- İnkübasyon süresi sonunda, gerekli olduğu durumlarda reaksiyonu durdurmak için her bir çukura 2050 l 3 M NaOH ilave edilebilir.
I- Ölçümler Termo Multiskan Go ELISA okuyucusu ile 405 nm dalga boyunda yapılacaktır.
İP3: Hıyarda Düşük Sıcaklığa Tolerant Nitelikli Hatların Belirlenmesi
Materyal
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Araştırmada bitkisel materyal olarak hıyar gen havuzunda bulunan farklı kademelerdeki genotipler, hibrit çeşitler
kullanılacaktır.
Metot
Bitkilerin yetiştirilmesi ve bakım işleri
Tohumlar 45’lik (5X9) polietilen viyollere ekilecek, fide yetiştirme ortamı olarak 3:1 oranında torf + perlit
karışımı kullanılacaktır. Arazi, pullukla sürüldükten sonra analiz sonuçları dikkate alınarak gübrelenecektir. Fide
dikimi 40-60x90 cm aralıklarla yapılacaktır. Yetişme dönemi boyunca düzenli olarak çapa, ipe alma, budama,
sulama, gübreleme (toprak analizi sonucu belirlenen gübreleme programına uyularak) ve tarımsal mücadele
yapılacaktır. Sulama ve gübrelemede damla sulama sistemi kullanılacaktır. Bitkilerin yetiştirildiği seralar don
riskine karşı hava üflemeli sıvı veya LPG yakıtlı ısıtıcılarla ısıtılacaktır.
Vegetatif testleme
Tarama (screening) denemeleri: Yetiştirilen fideler, iki gerçek yapraklı aşamada, 15°C/10°C’de, 12 saat gündüz
(100 µmol m-2s-1) / 12 saat gece (karanlık) ve 70 nisbi nemde (RH=%70) iklim odasında 2 gün boyunca soğuğa
alıştırılacaktır. Soğuğa alıştırmanın ardından fideler, 2 gün boyunca 5°C/5°C ve 100 µmol m-2s-1 (T5+L100)
maruz bırakılacaktır (Li vd., 2015; Holdsworth vd., 2018).
Görsel değerlendirme: Testleme çalışması sonrası soğuğa maruz bırakılan bitkilerimiz testleme seralarımızda
saksılara şaşırtılıp, günlük olarak zaralanmanın gelişmesi takip edilmiştir. Uygulama sonrası 5. gününde birinci
gerçek yapraklarda meydana gelen zararlanma (nekroz ve kloroz oluşumu) soğuk zararlanma indeksi kullanılarak
0-5 skalasına göre görsel olarak Gözen et al., (2015) ve Holdsworth W. L et al. (2018)’e göre modifiye edilerek
yapılacaktır.
Doğrudan klorofil içeriğinin belirlenmesi: Fidelerin klorofil içerikleri; kontrol (sera) ve uygulama (düşük sıcaklık)
değerleri şeklinde elde edilecektir. Düşük sıcaklık uygulaması sonrası Kesilmemiş intakt yapraklarda (birinci
gerçek yaprak) SPAD-metre (Konica-Minolta SPAD-502) cihazı kullanılarak yaprak üzerinde doğrudan klorofil
ölçülerek sonuçlar 4 yinelemenin ortalaması alınacak ve SPAD değerleri yorumlanırken kontrole göre % değişim
olarak yorumlanacaktır.
Genotiplerin yaprak alanı ve bitki büyüme parametrelerin belirlenmesi
Düşük sıcaklık stresi uygulanan ve kontrol bitkilerin yer aldığı denemedeki tekerrürlerdeki her bitki hassas
terazide tartılarak g (0,001 g hassasiyetli) yaş ağırlıkları belirlenecek, daha sonra 70 ºC etüvde 48 saat
kurutulduktan sonra kuru ağılık g olarak kaydedilecektir. Yaprak alanları (YA), LI-COR 3000 ile ölçülecektir.
Bitki kuru ağırlıkları ve yaprak alanı değerleri kullanılarak oransal kök ağırlığı (OKA), oransal gövde ağırlığı
(OGA), oransal yaprak ağırlığı (OYA), özgül yaprak alanı (ÖYA), yaprak kalınlığı (YK) ile oransal yaprak alanı
(YAO), net asimilasyon oranı (NAO) ve nispi büyüme hızı (NBH) Çizelge 3’de ayrıntılı olarak verilen formüllerle
hesaplananacaktır (Uzun, 1997)
Çizelge 3. Kantitatif Analizlerin Yapılmasında Kullanılan Bitki Büyüme Parametreleri ve Hesaplama Modelleri
(Uzun, 1997).
Büyüme parametresi
Oransal Yaprak Alanı (YAO)
Özgül Yaprak Alanı (ÖYA)
Oransal Yaprak Ağırlığı (OYA)
Nispi Büyüme Hızı (NBH)
Net Asimilasyon Oranı (NAO)

Hesaplama modeli
Toplam Yaprak Alanı (cm2) / Toplam Bitki
Kuru Ağırlığı (g)
Toplam Yaprak Alanı (cm2) / Toplam Yaprak
Kuru Ağırlığı (g)
Toplam Yaprak Kuru Ağırlığı (g)/Toplam Bitki
Kuru Ağırlığı (g)
Net Asimilasyon Oranı (NAO) x Oransal
Yaprak Alanı(YOA)(g g-1 gün-1)
1/YA x dA/dt (g cm-2 gün-1)
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[W2(g)-W1(g)/A2(g)-A1(g)] / (t2-t1)
W1: Birinci kantitatif analizde yaprak kuru
ağırlığı
W2: İkinci kantitatif analizde yaprak kuru
ağırlığı
A1: Birinci kantitatif analizde toplam yaprak
alanı
A2: İkinci kantitatif analizde toplam yaprak
alanı
T1,2: İki kantitatif analiz arasında geçen süre
Oransal Kök Ağırlığı (OKA)
Oransal Gövde Ağırlığı (OGA)

Toplam Kök Ağırlığı (g)/Toplam Bitki Kuru
Ağırlığı (g)
Toplam Gövde Ağırlığı (g)/Toplam Bitki Kuru
Ağırlığı (g)

Genotiplerin kuru madde verimi (Soğuk Etkinliğinin Hesaplanması)
Stres ve kontrol bitkilerinin yaş ve kuru ağırlıkları kullanılarak genotiplerin kuru madde verim değerleri
hesaplanacaktır. Kuru madde üretimi; kuruyan örneklerin tartımı yapılarak belirlenecek ve soğuk etkinliği (SE)
aşağıdaki formülden hesaplanacaktır.
SE=Düşük sıcaklık stresi altında kuru madde verimi /kontrolx100.
Fizyolojik parametrelerin analizi: Düşük sıcaklık uygulaması sonrası, fide döneminde öne çıkan bazı hatlarda
soğuk zararlanmasını değerlendirmek için klorofil a ve b, toplam klorofil ve membran geçirgenliği (% EC) gibi
fizyolojik parametrelerin analizlerinden yararlanılacaktır.
Klorofil analizi: SPAD değerleri bakımından öne çıkan bazı genotiplerin düşük sıcaklığa maruz kalan fidelerden
taze yaprak örnekleri alınacaktır. Alınan örneklerin orta kısmından toplam 0.25 g örnek alınmış ve bunun üzerine
spatülün ucu ile CaCO3 ilave edildikten sonra üzerine 25 ml aseton konularak 3-4 dakika homogenizatörde
parçalanacaktır. Daha sonra elde edilen çözelti 50 ml’lik balon jojeye filtre kâğıdından geçirilerek süzülecek ve
asetonla 50 ml’ye tamamlanıp elle iyice çalkalanacaktır. Spektro küvetine, süzülen çözeltiden konup klorofil a
için 663 nm dalga boyunda, klorofil b için 645 nm dalga boyunda spektrofotometrede okuma yapılacaktır. Daha
sonra ölçülen değerler 20.2 sabiti ile çarpılarak klorofil a ve klorofil b değerleri mg/g olarak hesaplanmıştır. Analiz
sırasında tüm işlemler yarı gölgede yapılacaktır (Williams, 1984).
Membran geçirgenliği (%EC): Laboratuvara getirilen yaprak örneklerinden alınan 1 cm çapındaki 10 adet disk saf
su ile yıkanarak, kahverengi cam şişelere konulacaktır. Yaprakrak örnekleri üç kez saf su ile yıkanacaktır. Yaprak
örneklerinden avesof Rice Cultivars Differingin Salinity Resistance. Ann örnekleri üzerine 20 ml saf su ilave
edildikten sonra 24 saat çalkalanacaktır. Çalkalanan çözeltiler tüplere boşatılarak EC1 değerleri okunacaktır. Aynı
örnekler 120oC’de 20 dakika otoklav edilecektir. Örnekler oda sıcaklığına geldikten sonra EC2 değerleri
okunacaktır. Örneklerin hücre zarı geçirgenliğinin hesaplanmasında EC1 / EC2 x 100 formülünden
yararlanılacaktır. Değerler % EC olarak verilecektir (Lutts vd., 1996).
Lipid peroksidasyonu: Hücrelerde lipid peroksidasyonu sonucu oluşan Malondialdehyde (MDA) miktarının
ölçülmesi şeklinde uygulanan analiz, Rajinder vd. (1981)’ nin yöntemiyle yapılacaktır. 100 mg yaprak örneği
%0,1’lik 5 mL trichloroacetic acid (TCA) çözeltisiyle kuvarz kum ve PolyVinylPolyPyrrolidone (PVPP) ilave
edilerek öğütülecektir. Meydana gelen homojenize bitki örnekleri, 4 °C’ de 10000 g’de 5 dakika santrifüj
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edilecektir. Santrifüj edildikten sonra ayrışan sıvı kısımdan, 1,5 mL’lik mikro santrifüj tüplerine aktarılacak ve
üzerine ekstraksiyon çözeltisi eklenecektir. Tüm örnekler ve şahit örnek 95 °C’de ısıtıcı blokta 30 dakika inkübe
edilecektir. Daha sonra tüpler 5 dakika boyunca oda sıcaklığına dönmesi için buz içerisinde bekletilecek ve
ardından 25 °C’; de 10 dakika 10000 g’de santrifüj edilecektir. Santrifüjden çıkarılan örnekler, spektrofotometrede
532 ve 600 nm dalga boylarında okunacaktır.
NAD(P)H oksidaz aktivitesi: Reaktif oksijen türlerinin oluşumunu katalize eden NAD(P)H oksidaz aktivitesini
belirlemek amacıyla her uygulama için yaprak örneklerinden yaklaşık 1.0 g örnek tartılarak 4º C’de % 1.0
polyvinilpolyprolidon (PVPP) ve 5 mL ekstraksiyon çözeltisi ile öğütülecektir. Ekstraksiyon çözeltisi için; pH 7.0
olan 100 mM K-fosfat tamponu, 0.1 mM etilendiamin-tetraasetik asid (EDTA) ve %0.1 Triton kullanılacaktır.
Oluşan homojenize bitki örnekleri, 4ºC’de 15 000g’de 20 dk santrifüj edilecektir. Santrifüj edildikten sonra ayrışan
sıvı kısımda NAD(P)H oksidaz aktivitesi Cakmak ve Marschner (1988)’in yöntemine göre belirlenecektir.
NADPH veya NADH’nin oksidasyonu 340 nm dalga boyunda spektrofotometrede tespit edilecektir.
Antioksidatif Enzimler
Süperoksit dismütaz (SOD): Süperoksit Dismutaz (SOD) aktivitesi; xanthine oxidase-cyt C metodu
kullanılarak ölçülecektir (McCord ve Fridovich, 1969). SOD aktivitesini belirlemek amacıyla her uygulama için
yaprak örneklerinden yaklaşık 500 mg örnek tartılarak 4 ºC’de % 1.0 PolyVinylPolyPyrrolidane (PVPP) ve kuvarz
kum içeren 5 mL ekstraksiyon çözeltisi ile porselen havanda öğütülecektir. Ekstraksiyon çözeltisi için; pH 7.0
olan 0.1 mM K-fosfat tamponu, 0.1 mM Triton kullanılacaktır. Oluşan homojenize bitki örnekleri, 4 ºC’de 10
000g’de 25 dk santrifüj edilecektir. Santrifüj edildikten sonra ayrışan sıvı kısımda SOD aktivitesi 549 nm’de
belirlenecektir.
Glutatiyon redüktaz (GR): Glutatiyon Redüktaz aktivitesini belirlemek amacıyla her uygulama için 1 g
yaprak örneği tartılarak, 4º C’de % 1.0 PVPP ve 5 mL ekstraksiyon çözeltisi ile öğütülecektir. Ekstraksiyon
çözeltisi için; pH 7.6 olan 50 mM K-fosfat tamponu, 0.1 mM EDTA kullanılacaktır. Oluşan homojenize bitki
örnekleri, 4ºC’de 15 000g’de 20 dk santrifüj edilecektir. Santrifüj edildikten sonra ayrışan sıvı kısımda GR
aktivitesi Foyer ve Halliwell (1976)’a göre 340 nm’de (E=6,2 mM cm-1), β-Nikotinamid adenin dinüleotid fosfat
(NAD(P)H) oksidasyonu esas alınarak belirlenecektir.
Askorbat Peroksidaz (APOX) aktivitesi
APOX aktivitesini belirlemek amacıyla her uygulama için yaklaşık 1 g yaprak örnekleri tartılacaktır. Tartılan
örnekler 4 ºC’de 5 mL ekstraksiyon çözeltisi ile öğütülecektir. Ekstraksiyon çözeltisi için; pH 7,6 olan 50 mM Kfosfat tamponu, 0,1 mM EDTA, 1 mM askorbat ve % 0,1 triton kullanılacaktır. Oluşan homojenize bitki örnekleri,
4 ºC’de 15000 g’de 15 dk santrifüj edilecektir. Santrifüj edildikten sonra ayrışan sıvı kısımda, Askorbat peroksidaz
aktivitesi, Nakano ve Asada (1980)’ya göre 290 nm dalga boyunda askorbatın oksitlenmesi sonucu absorbanstaki
azalmaya dayalı olarak belirlenecektir. Enzim aktivitesi, reaksiyonun başlangıç oranı baz alınarak sönüm değeri
(E=2,8 nM cm-l) ile hesaplanacaktır.
Katalaz (CAT) aktivitesi
Katalaz aktivitesini belirlemek amacıyla her uygulama için yapraklardan yaklaşık 1 g örnek tartılarak, 4º C’de %
1.0 PVPP ve 5 mL ekstraksiyon çözeltisi ile öğütülecektir. Ekstraksiyon çözeltisi için (Turhan vd., 2008); pH 7.0
olan 100 mM K-fosfat tamponu, 0.1 mM EDTA ve %0.1 Triton kullanılacaktır. Oluşan homojenize bitki örnekleri,
4ºC’de 15 000g’de 20 dk santrifüj edilecektir. Santrifüj edildikten sonra ayrışan sıvı kısımdan, enzim analizi için
1,5 mL’ lik mikro santrifüj tüplerine aktarılacaktır. Katalaz enzim aktivitesi H2O2’nun 240 nm’de (E=39,4 mM
cm-1) degradasyonu esasına göre belirlenecektir (Rao vd., 1996).
Ayrıca yaprak dokularındaki protein konsantrasyonunun uygulamalara bağlı olarak nasıl değiştiğini belirlemek için
Bradford (1976) yöntemi kullanılacaktır.
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Generatif Testleme: Tarama çalışması sonucu fide döneminde testlediğimiz öne çıkan genotipler; projenin son
döneminde (2023 Ekim-2024 Mayıs dönemi) özellikle düşük sıcaklıkların olduğu dönemler (Kasım-Aralık-OcakŞubat-Mart-Nisan-Mayıs aylarında) yetiştirilecek ve sera performansları dikkate alınarak öne çıkan genotipler
belirlenecektir. Çalışmada alınacak gözlem ve verim değerleri aşağıda verilmiştir.
Seradaki bitkilerde periyodik olarak yapılan morfolojik gözlemler:
Projenin 3. ve 4. Yıllarında geç güzlük ve erken ilkbahar dönemlerinde genotiplerin sera performansları
gözlenecektir. Yapılacak değerlendirmede verim değerleri dışında aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır;
Dişi çiçek gelişme zamanı (bitkilerin %80’ninde en az bir dişi çiçek olduğunda),
Boğumdaki dişi çiçek sayısı (adet),
Bitki boyu (cm-ilk 15.boğum için),
Boğumlar arası mesafe (cm),
Yaprak ayası büyüklüğü (genişliği) (cm),
Meyve uzunluğu (cm),
Meyve çapı (mm)
Verim Denemeleri: Hatların verim denemeleri en az 3 tekkerrürlü olarak her tekerrürde 8 bitki olacak şekilde,
ısıtmasız cam ve plastik seralarda yürütülecektir. Deneme süresince haftada 2-3 defa hasat edilecektir
Denemede yer alan genotiplerde değerlendirilecek verim parametreleri;
İlk hasata gelme süresi (gün),
Bitki başına toplam verim (g/bitki),
Bitki başına toplam meyve sayısı (adet/bitki),
Bitki başına erkenci verim (g/bitki),
Bitki başına erkenci meyve sayısı (adet/bitki),
Hatların sera performanslarını belirlerken; verim denemesi ve verim bileşen değerlerine ilişkin tartılı
derecelendirmede, en yüksek puan alan hatlar seçilecektir. Tartılı derecelendirmeden yararlanılcaktır.
Tartılı derecelendirme kriterleri; Gözlemlerde, bitki gelişimi, çiçeklenme tarihleri, bitki başına verim olmak üzere
farklı kriterlerde gözlemler yapılacaktır. Gözlemler sonucu elde edilen değerler modifiye edilmiş tartılı
derecelendirme formülüne göre hesaplanacaktır. Modifiye edilen tartılı derecelendirme aşağıdaki Çizelge 4’de
yeraldığı şekilde değerlendirilecektir.
Çizelge 4. Genotiplerin değerlendirilmesinde kullanılcak özellikler ve sınıf değerleri.
Karakterler

Ağırlık

Değerlendirilmesi

İlk çiçeklenme tarihi
(bitkilerin %80’ninde en az bir dişi
çiçek olduğunda)

Sınıf aralığı
≥50-60 = 1

10

Gün

40-49= 4
30-39 = 7
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≤30 = 10
≥40-50 = 1
30-39= 4
İlk hasatta gelme süresi

15

Gün
20-29 = 7
≤20 = 10
≤350= 1

Bitki başına erkenci verim- meyve
ağırlığı

350-700= 4
20

g
700-1050 = 7
1050 ≤ =10
≤4= 1

Bitki başına erkenci verim –meyve
sayısı

4-8= 4
20

adet
8-12 = 7
12 ≤ =10
≤2500= 1
2500-3000= 4

Bitki başına toplam verim

25

g/bitki
3000-3500 = 7
3500 ≤ =10
≤ 25 = 1

Bitki ve meyvelerin seradaki genel
değerlendirilmesi

10

(100 toplam puan
üzerinden)

26-50 = 4
51-75 = 7
≥75 = 10

İP 4: Islah çalışması;
Materyal
Araştırmada bitkisel materyal olarak İP1, İP2, İP3 ve İP4’de yer alan ve mevcut gen havuzunda bulunan farklı
kademelerdeki genotipler, hibrit çeşitler kullanılacaktır.
Metot
Bitkilerin yetiştirilmesi ve bakım işleri
Tohumlar 45’lik (5X9) polietilen viyollere ekilecek, fide yetiştirme ortamı olarak 3:1 oranında torf + perlit
karışımı kullanılacaktır. Arazi, pullukla sürüldükten sonra analiz sonuçları dikkate alınarak gübrelenecektir. Fide
dikimi 40-60x90 cm aralıklarla yapılacaktır. Yetişme dönemi boyunca düzenli olarak çapa, ipe alma, budama,
sulama, gübreleme (toprak analizi sonucu belirlenen gübreleme programına uyularak) ve tarımsal mücadele
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yapılacaktır. Sulama ve gübrelemede damla sulama sistemi kullanılacaktır. Bitkilerin yetiştirildiği seralar don
riskine karşı hava üflemeli sıvı veya LPG yakıtlı ısıtıcılarla ısıtılacaktır.
Geriye melezleme çalışması
Stres çalışmalarında (İP1, İP2, İP3 ve İP4) dayanıklılık geninin aktarılması ve generasyon ilerlemesi bu paket
altında yürütülecektir. Dayanıklılığın aktarılmasında Şekil 1 ve 2’de şematize edilen ‘Geriye Melezleme’ yöntemi
kullanılacaktır (Walter, 1993). Dayanıklılık geni; hastalık etmenine karşı duyarlı ve BA tipte saf hat ile tek bir
melezleme yapılarak aktarılacaktır. Duyarlı ebeveyn ile yapılan her geriye melezleme sonucunda dayanıklılık
genini taşıyan bireyleri tespit etmek için, testlemeler yapılacak ve dayanıklı bireyler seraya aktarılarak çalışmalar
bu materyaller üzerinde sürdürülecektir.

Geriye Melezleme-Resesif Karakter (rr) için
A
Tekrarlanan X

Donor

(Hassas)

(Dayanıklı)

RR

rr

1. Dönem

2. Dönem

B

RR X Rr

F1

Geriye melezleme
3. Dönem

RR, Rr

GM1

 Kendileme

4. Dönem

RR X rr

GM1-F2

Rr
RR
Geriye melezleme

5. Dönem GM2

RR X Rr
Geriye melezleme

6. Dönem GM3

RR, Rr
 Kendileme

7. Dönem

GM3-F2

8. Dönem

GM4

RR X rr

Rr
RR
Geriye melezleme

RR X Rr
Geriye melezleme

9. Dönem GM5

RR, Rr
 Kendileme

10. Dönem GM5-F2

rr

Rr

RR
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Şekil 1. Hıyarda resesif karakaterlerin aktarılmasında kullanılacak geriye melezleme yöntemi.

Geriye Melezleme-Dominant Karakter (RR) için
A

B

Tekrarlanan X
1. Dönem

(Hassas)

Donor
(Dayanıklı)

rr

2. Dönem

RR

rr X Rr

F1

Geriye melezleme

3. Dönem GM1

rr X Rr , rr
Geriye melezleme

4. Dönem

GM2F1

rr X Rr , rr
Geriye melezleme

5. Dönem GM3F1

rr X Rr , rr
Geriye melezleme

6. Dönem GM4F1

rr X Rr , rr
Geriye melezleme

7. Dönem GM5F1

rr X Rr , rr
Geriye melezleme

8. Dönem GM6F1

Rr X Rr

 Kendileme

9. Dönem GM6F2

RR, Rr , rr

 Kendileme

10. Dönem GMF3

RR ; RR , Rr, rr

Şekil 2. Hıyarda dominant karakaterlerin aktarılmasında kullanılacak geriye melezleme yöntemi.
Kendilemelerin Yapılması
Melezleme çalışmasında seçilen ebeveynlerin monoik ve gynoik yapıda olması nedeniyle baba olarak kullanılacak
ebeveynlerde erkek ve dişi çiçek oluşumunu uyarmak için bitki büyüme düzenleyici uygulamaları yapılacaktır
(Kalloo, 1988). Bitki büyüme düzenleyici uygulama zamanı ve dozunu: gynoik bitkilerde, 1. gerçek 250 ppm
gümüş nitrat (AgNO3) ve dikim sonrası 1-2. gerçek yapraklı dönemde iken de 250 ppm gümüş nitrat (AgNO3)
çözeltisi büyüme noktasına püskürtülecektir. Uygulamaya erkek çiçek elde edilene kadar devam edilecektir
(George, 1985).
Kendileme çalışmasında; çiçeklenme dönemi boyunca kendileme işlemleri yapılacaktır. F6 kademesindeki
hatlarda genetik stabilite sağlanıncaya kadar tek bitki kendilemesi yapılacaktır. Saf hat elde etme aşamasında,
kendilenmiş tohumların eldesinde “Pedigri” yöntemi kullanılacaktır (Fehr, 1993). Çiçeklenme döneminde tek bitki
üzerinde kendileme çalışması yapılacak ve her bitki için 5’er kendilenmiş meyve elde edilecek şekilde devam
edilecektir Materyal kısmında belirtilen (Gözen, 2008).
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Çiçeklenme döneminde tek bitki üzerinde kendileme çalışmasından bir gün önce, bir gün sonra açabilecek
aşamadaki dişi ve erkek çiçekler yabancı tozlanmayı engellemek için pens yardımıyla kapatılacaktır. Ertesi sabah
erken saatte (sabah 6:00- 9:00 arası) aynı bitki üzerinde bulunan kapatılmış erkek çiçekler koparılıp taç yaprakları
uzaklaştırıldıktan sonra polenler dişi çiçeklerin tepesine sürülecek ve daha sonra dişi çiçek yabancı tozlanma
ihtimaline karşı bir pens yardımıyla tekrar kapatılarak işaretlenecektir
Hat ve çeşit geliştirme sırasında izlenecek yöntem aşağıdaki sıraya göre uygulanacaktır:
1) F2-6 kademesindeki materyallerin kendileme yoluyla saflaştırılmasında “pedigri” yöntemi kullanılacak (Fehr,
1993) ve fenotipik seleksiyon yapılacak,
2) Saflaşan hatların morfolojik özellikleri belirlenecek (Gözen, 2008),
3) Saf hatların kombinasyon ıslahı (line x tester) kapsamında melezlemesi yapılacak (Demir ve Turgut, 1999),
4) Ebeveynlerde heterotik grupların belirlenmesi kapsamında; melezlerin uyuşma yeteneği (genel ve özel
kombinasyon yeteneği) analizi için Kempthrone (1957) modeli kullanılacak,
5) Farklı dönemlere ilişkin tekerrürlü verim denemeleri kurulacak,
6) Öne çıkan hatlar ve aday hibritler belirlenecektir.
Ebeveyn ve melezlerin genel ve özel kombinasyon yeteneği belirlemek için, aşağıda verilen verim ve verim
bileşenlere ait özelliklerden yararlanılacaktır;
 Toplam verim: meyve sayısı (adet) ve meyve ağırlığı (adet; g/bitki),
 Erkenci verim: meyve sayısı (adet) ve meyve ağırlığı (adet; g/bitki),
 Pazarlanabilir verim: meyve sayısı (adet) ve meyve ağırlığı (adet; g/bitki),
 Ortalama meyve ağırlığı (kg) kriterleri dikkate alınacaktır
İstatistik analiz
Genotiplerin performansları ile ilgili tüm denemeler, tesadüf blokları deneme desenine göre; 3 tekerrürlü ve
tekerrürde 8’er bitki olacak şekilde kurulacaktır. Denemelerden elde edilmiş tüm veriler kullanılarak varyans
analizine tabi tutulmuş, ortalamalar arasındaki farklılıklar LSD testi (P≤0.05) ile belirlenecektir.
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ÇALIŞMA TAKVİMİ
Çalışma Takvimi Çizelgesi
Yapılacak Faliyetler

1

Tohum ekimi, fide yetirme,

X X

2

Seraya dikim, bitkilerin yetiştirilmesi ve
bakım işlemler;

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

X

X X X X

X X

X X X X

X

X X X X

X X

X X X X

X X X X

Kendileme ve melezme çalışması,
İP1, İP2, İP3 Testleme çalışması ve
gözlem

X X

X X

Tohumluk meyvelerde hasad
Yapılacak Faliyetler

X X

X X

X X

X

X X

X X

X

X

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Tohum ekimi, fide yetirme,

X

Seraya dikim, bitkilerin yetiştirilmesi ve
bakım işlemler;

X X

X X X X

X

X X X X

X X

X X X X

X

X X X X

X X X X

Kendileme ve melezme çalışması,
İP1, İP2, İP3 Testleme çalışması ve
gözlem

X X

X X

X X

İP3 Serada bitkilerin yetiştirilmesi ve
bakım işlemler, gözlem
Tohumluk meyvelerde hasad

X X

X X

X X X X X X X X
X

X

X X

X

X X

X
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YÖNETİM DÜZENİ
Proje Yürütücülerinin Projeye Katkıları
Adı Soyadı
Yapılacak Faaliyetlerdeki Sorumlulukları

Çalışma Takvimi

Dr. Volkan GÖZEN

Tohum ekimi, fide yetiştirme, melezleme ve tohum
üretimi, abiyotik testleme-seleksiyon, biyotik testlemeseleksiyon

60 ay

Necla ÇELİK

Gen havuzunun virüs hastalıkları yönünden testlenmesi,
değerlendirilmesi

20 ay

Dr. Mehmet AYDOĞDU

Gen havuzunun fungal hastalıkları yönünden testlenmesi,
değerlendirilmesi

20 ay

Dr. Akın TEPE

Gen havuzunun abiyotik stres (düşük sıcaklık) yönünden
testlenmesi, değerlendirilmesi

30 ay

Murat ŞİMŞEK

Gen havuzunun abiyotik stres (düşük
çalışmalarında yer alan analizlerin yapılması

sıcaklık)

10 ay

Dr. Öğr. Üyesi

Gen havuzunun virüs hastalıkları yönünden testlenmesi,
değerlendirilmesi

20 ay

Gen havuzunun abiyotik stres (düşük sıcaklık) yönünden
antioksidatif enzimlerin analizi ve MDA analizi ve
değerlendirilmesi

20 ay

Hakan FİDAN
Prof. Dr. Ece TURHAN

PROJE SONUÇLARI UYGULAMA PLANI (PSUP)
Proje Adı:

Hıyar Islahı Programları İçin Nitelikli Genitörlerin (yarı yol materyali)
Geliştirilmesi ve Tohum Teknolojisi Projesi

PROJENİN AMACI:
Asya orijinli ve Cucurbitaceae familyasının bir üyesi olan Hıyar (Cucumis sativus L.) 90 tür ve 750 cinse sahiptir.
Dünyadaki üretim miktarı göz önüne alındığında ülkemiz Çin’den sonra ikinci sırada yer almaktadır (Anonymous,
2007). Örtüaltı tarımında üretimi yapılan sebze türlerinin 2018 yılı üretim değerleri incelendiğinde türlere göre
% 52 ile ilk sırada domates yer alırken, onu % 18’lik üretim payı ile hıyar izlemektedir (Anonim, 2018).
Ülkemizde örtüaltında yetiştiriciliği yapılan çeşitlerin tamamı F1 hibrit çeşitlerdir. Bu çeşitlerin büyük bir kısmı
da yabancı orijinli firmalar tarafından ıslah edilmektedir. Yabancı firmalar ıslah çalışmalarına ayırdıkları güçlü
sermayenin yanı sıra bu konuda uzun bir geçmişe ve geniş gen havuzuna sahip olmaları sayesinde ileri teknoloji
gerektiren biyotik ve abiyotik stres koşullarına karşı geliştirdikleri dayanıklı veya tolerant çeşitler sayesinde kar
oranlarını daha da arttırmaktadırlar. Son yıllarda sebze üretiminde hastalık ve zararlılara karşı yapılan kimyasal
mücadelenin insan ve çevreye yaptığı olumsuz etkiler daha da önem kazanmış ve dayanıklı çeşitlerin kullanım
oranı artmıştır.
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Hıyarda yüksek verim, meyve kalitesi, partenokarpi, dişi çiçek verme eğilimi, düşük sıcaklıklarda verimlilik olarak
sıralanan ıslah amaçlarında son yıllarda birden fazla hastalık ve zararlıya dayanıklılık önemli bir kriter olarak
karşımıza çıkmakta ve hatta yüksek verimli, kaliteli birden fazla hastalık ve zararlıya dayanıklı çeşitler
istenmektedir. Özellikle kışlık hıyar üretiminin %70’den fazlasının gerçekleştirildiği Antalya’da gerek virüslere,
gerekse fungal hastalıklara dayanıklı hıyar bitkilerinin geliştirilmesiyle elde edilecek gelir milyonlarca lirayı
bulacaktır.
Hibrit sebze tohumculuk sektöründe son yıllarda Türk tohumculuğunun gelişimi ile yerli çeşitlerin sayısında artış
sağlanmaktadır. Yerli firmalar ıslah amaçları arasında verim ve kalitenin yanısıra dayanıklılığa da ağırlık
vermektedirler. Bu noktadan hareketle projenin amacını verim, kalite özellikleri ile birlikte virüs-fungal
hastalıklara ve düşük sıcaklıklara tolerant hat ve çeşitlerin geliştirilmesi oluşturmaktır.

ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI
Sıra

1

2

3

4

5

6

Proje Çıktıları
Projede yer alan abiyotik (düşük
sıcaklık stresi) stresine tolarerant
nitelikli hat ve/veya hatlar
geliştirme
Projede yer alan biyotik (virüs ve
fungal hastalıklarından) stres
çalışmalarında yer alan
hastalıklardan en az bir tanesine
tolerant nitelikli hat ve/veya hatlar
geliştirme

Çıktıların Uygulamaya Aktarılma
Mekanizmaları
Abiyotik stres koşullarına tolerant hat ve/veya hatların
geliştirilmesi ile özel sektöre sera günü ile tanıtılması ve
satılması

Biyotik (virüs ve fungal hastalıklarından) stres
çalışmalarında yer alan hastlıklarına tolerant hat ve/veya
hatların geliştirilmesi

Abiyotik ve biyotik stres
çalışmaları sonucunda öne çıkan
hatlardan çeşit geliştirme

Gerek abiyotik ve gerekse biyotik stres çalışmaları
sonucunda öne çıkan hatlardan çeşit geliştirme çalışmalarının
yapılarak ümitvar melezlerin değerlendirilmesi

Nitelikli hat ve ümitvar melezlerin
sektöre tanıtımı

Özel sektöre sera günü düzenleyip öne çıkan hatların ve
hibritlerin tanıtımı ve devri.

İşbirliği projeleri

Bilimsel yayın ve liflet

Geliştirilen gen havuzu ile özel sektöre 2007/1 tebliğ ve
TAGEM Ar-Ge projeleri başta olmak üzere; Gen havuzu
oluşturma ve hat-çeşit geliştirmeye yönelik proje başlıkları
oluşturularak “Özel sektör ile işbirliği” projelerin yapılması
Çalışma sonucunda çıktıların ulusal-uluslararası sempozyum
veya kongrede yayın, ulusal-uluslararası dergide yayın,
broşür, liflet halinde yayınlanması

TALEP EDİLEN BÜTÇE
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Yatırım Tutarı

I.

YILLARA GÖRE DAĞILIM
06 SERMAYE GİDERLERİ
1. Yıl

2. Yıl

3. Yıl

4. Yıl

5. Yıl

06.1- Mamul Mal Alımları

34000

33000

21000

24000

26000

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri

30000

27500

17000

15000

14500

06.5- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

7000

8000

9000

10000

11000

06.6- Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

3000

4000

5000

6000

7000

06.7- Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

4000

5000

5000

6000

7000

06.9- Diğer Sermaye Giderleri

2000

2500

3000

4000

4500

Toplam

80000

80000

60000

65000

70000

Genel Toplam

355000

II. Bütçe Gerekçesi ve Yatırım Tutarının Dağılımı
Giderlerin Ekonomik
Sınıflandırması

Önerilen
Bütçe

1. Yıl

2. Yıl

3. Yıl

4. Yıl

5. Yıl

I

II

III

IV

6

1

3

4

Laboratuar Gereçleri Alımları

79000

26000

23000

10000

10000

10000

6

1

3

5

Zirai Gereç Alımı

29000

4000

5000

5000

7000

8000

6

1

3

90

Diğer Avadanlık Alımları (zirai
gübre, ilaç)

30000

4000

5000

6000

7000

8000

6

2

1

90 Diğer Giderler

16000

2000

2500

3000

4000

4500

6

2

7

1

Kimyevi Madde İle Kauçuk ve
Plastik Ürün Alımları

88000

28000

25000

14000

11000

10000

6

5

4

1

Yakacak Alımları

45000

7000

8000

9000

10000

11000

6

6

2

1

Diğer Malzeme Alımı

25000

3000

4000

5000

6000

7000

6

7

7

90 Diğerleri

27000

4000

5000

5000

6000

7000

6

9

2

1

16000

2000

2500

3000

4000

4500

355000

80000

80000

60000

65000

70000

Yurtiçi Geçici Görev
Yollukları
Toplam
GENEL TOPLAM

355000
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PROJE ÖZETİ
Proje Özeti: Turunçgil yetiştiriciliği gerek dünyada gerekse ülkemizde hızlı bir gelişme süreci içerisindedir. Ülkemizde iç
ve dış pazar isteklerine uygun turunçgil tür ve çeşitlerinde; verimlilik, meyve kalitesi ve karlılığı artırmak için seleksiyon,
melezleme, mutasyon ıslahı programlarının yürütülmesi oldukça önemlidir.
Geleneksel ıslah metotları ile turunçgilleri ıslahı etmek uzun zaman almaktadır.Turunçgil türleri arasında ıslah açısından
önemli sorunları olan türlerden biri de portakallardır. Turunçgillerde tomurcuk varyasyonları şeklinde sonuçlanan
mutasyonlara çok sık rastlanmaktadır. Turunçgillerde mutasyon sonucu meydana gelen çeşitlerin yüzdesi, diğer meyvelerden
daha yüksektir. Dünyadaki önemli turunçgil çeşitlerinin hemen hemen tümü, orijinal tiplerden doğal mutasyonlar yoluyla
ortaya çıkmıştır.
Bugün fiziksel mutajenlerden ışınlamayla veya kimyasal mutajenlerle gerçekleştirilen ‘yapay mutasyon’ veya
‘mutasyon ıslahı’ birçok bitkide rahatlıkla kullanılmakta ve çok ilginç sonuçlar ve yeni çeşitler elde edilmektedir. Son
zamanlarda bu mutasyon ıslahı turunçgillerde de kullanılmaya başlanmış ve yeni çeşitler bulunmuştur (Starrantino ve
ark.,1988).
Ülkemizde bugüne kadar turunçgillerde mutasyon ıslahı ile yeni çeşitlerin geliştirilmesi konusunda çok az çalışma
yapılmıştır. Yapılan mutasyon ıslahı çalışmalarında Cara Cara Navel ( TUR020-438 ) portakalı ile ilgili bir çalışmaya
rastlanılmamıştır.
Bu çalışmada, projenin 1. diliminde mutasyon ıslahı yöntemi ile, Cara Cara Navel ( TUR020-438 ) portakalının aşı
kalemlerine 60Co kaynağından 40-50-60-80 gray dozlarında gama ışını uygulanarak bunların Yerli turunç anacı üzerine
aşılanması ile elde edilen M1V3 aşamasına getirilmiş bireylerin araziye dikilerek verim ve kalite yönünden üstün, daha renkli,
farklı zamanlarda olgunlaşan tipler belirlenmesi ve ülkemize has çeşitlerin elde edilmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Cara Cara Navel portakalı, mutasyon ıslahı, renkli portakal, gama ışını,

BREEDING NEW ORANGE VARITIES THROUGH MUTATION FROM CARA CARA NAVAEL (Citrus sinensis
(L.) Osbeck ) ( TUR020-438 ) ORANGE VARIETY

Abstract: Citrus fruit farming is rapidly developing both all around the world and our country. In our country, It is very
important to carry out the programs of selection, hybridization and gene mutation to increase the efficiency, the fruit quality
and the profitability in citrus types and subtypes that are appropriate to needs of domestic and foreign markets.
Breeding citrus fruits through traditional methods consume too much time and one of the subtypes of the citrus family that
has major breeding problems is the orange. The mutations that result in bud variations are very frequent in citrus fruits. The
proportion of types that occur as results of mutations is higher in citrus fruits than other fruits. Nearly all major types of citrus
fruits in the world developed from original types through mutations.
Today “artificial mutation” or “mutation breeding” realized through radiation from physical mutagens or through chemical
mutagens can easily be applied to various plants and surprising results and new species can be obtained. Recently this type of
mutation breeding has begun to be applied to citrus fruits and new species has created (Starrantino et al.,1988).
Since present there are few studies on mutation breeding and creation of new species in citrus family have been conducted.
No studies on Cara Cara Navel ( TUR020-438 ) orange have been found among mutation studies conducted in our country.
With this Project it is aimed to create species that are peculiar to our country through mutation breeding of Cara Cara Navel
(Citrus sinensis (L.) Osbeck ) ( TUR020-438 ) orange. This species will be determined among oranges that are superior with
regards to quality and effectiveness and without seeds. Having a peculiar, qualified species that are cultivated in our country
will be advantageous in competing with other countries within international orange market.

Keywords: Cara Cara orange variety, mutation breeding, citrus, red orange, gama ray
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Projenin Amacı ve Gerekçesi:
Ülkemiz turunçgil yetiştiriciliği yönünden kalite anlamında çok üstün ve elverişli ekolojik koşullara ve büyük
potansiyele sahiptir. Dünya 2013 yılı turunçgil üretimi 136.320.156 ton olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin turunçgil üretimi ise
3.681.158 ton olup, bu üretimin yaklaşık % 22’nin ihracatı yapılmaktadır. Turunçgil türleri arasında, ülkemizde en yüksek
paya sahip tür 1.781.258 ton ile portakal olup, bu üretimin ancak 280.569 tonu ihracat edilmektedir (FAO,2016). Turunçgil
çeşit politikasının olmaması ve mevcut çeşitlerin üretim periyodunun darlığı nedeniyle, üretimde ve ihracatta istenilen düzeye
ulaşamamıştır. Bugün yetiştiriciliği yapılan turunçgil çeşitlerinin dört ay süren bir üretim periyodu ile iç ve dış pazar isteklerini
karşılamak mümkün olmamaktadır.
Turunçgil endüstrisi gelişmiş ülkelerde, turunçgil çeşit ıslahına yönelik çalışmalar (seleksiyon, mutasyon, melezleme,
somaklonal varyasyon vb) uzun yıllardan beri sürdürülmektedir.
Ülkemizde turunçgil yetiştirmeye duyulan ihtiyaç, uzun yıllar, Kaliforniya, Florida, İtalya, İsrail ve Japonya‘dan önemli
ticari çeşitlerin introdüksiyonu yoluyla karşılanmaya çalışılmıştır. Bu introdüksiyon çalışmaları sonucunda, 1960’lı yılların
sonlarından itibaren turunçgil tarımında önemli gelişmeler ve üretimde artışlar sağlanmıştır. Ancak ihracatta ve dış pazarlarda
kalıcı yer tutabilmek için her ülke kendine has çeşitleri geliştirmek zorundadır. İntrodüksiyonlarda yeni ticari çeşitlerin
ülkemize getirilmesi ve yetiştiriciliğin yapılması önemli yararlar sağlamakla birlikte, adaptasyon çalışmalarının
sonuçlandırılması ve üretime geçirilmesi uzun zaman alması nedeniyle dış pazarlara bu çeşitlerle girmede geç kalınmakta
pazarlar bu çeşitleri geliştiren ülkeler tarafından kapılmakta ve böylece rekabet şansımız azalmaktadır (Taşdemir,1999).
Ülkemizde iç ve dış pazar isteklerine uygun turunçgil tür ve çeşitlerinde; verimlilik, meyve kalitesi ve karlılığı artırmak
için seleksiyon, melezleme, mutasyon ıslahı programlarına bir an önce başlanılması gerekmektedir.
Geleneksel ıslah metotları ile turunçgilleri ıslah etmek uzun zaman almaktadır ve turunçgil çeşitleri içinde ıslah
açısından önemli sorunları olan türlerden biri de portakallardır. Turunçgillerde tomurcuk varyasyonları şeklinde sonuçlanan
mutasyonlara çok sık rastlanmaktadır. Turunçgillerde mutasyon sonucu meydana gelen çeşitlerin yüzdesi, diğer meyvelerden
daha yüksektir. Dünyadaki önemli turunçgil çeşitlerinin hemen hemen tümü, orijinal tiplerden doğal mutasyonlar yoluyla
ortaya çıkmıştır. Portakal üretiminde dünyada ve ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen Washington Navel çeşidi 18.yy. sonunda
Brezilya’nın Bahia eyaletinde Laranja Selecta’dan doğal mutasyon ile oluştuğuna inanılmaktadır (Ulubelde,1989).
Son yıllarda turunçgillerde çeşit geliştirmede mutasyon ıslahının önemi anlaşılmış ve birçok çeşit geliştirilmiştir.
Kaliforniya Üniversitesinde Turunçgil Islahı Programın da 1900 yıllardan bu güne kadar melezleme ıslahı ile çeşit
geliştirilmenin çok uzun süre aldığı ve zor olduğu görülmüştür. Bunun üzerine 1995 yılında Turunçgillerde mutasyon Islahı
programına başlanmıştır. Pek çok çekirdekli çeşidin çekirdeğini azaltmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. Farklı dozlarda (3080 Gray) gama ışını 37 çeşitte uygulanmış ve seleksiyonlarda 68 düşük çekirdekli birey oluşurken, 25 çeşit tescil edilmiş
bunlardan biri Tango çeşidi olup çok az çekirdeklidir. W.Murcot mandarini 2006 yılında Daisy SL, Fairchild SL ve Kinnow
SL 2008 yılında tescil edilmişlerdir. Mutasyon ıslahında, ışınlamanın başlangıcından 11-13 yıl sonra çekirdeksiz tipler ortaya
çıkarken, melezleme ıslahında bu süre 18-20 yıla kadar çıkmıştır(Williams,2008).
Günümüz tüketicilerinin, beslenme alışkanlıkları köklü şekilde değişmiştir, besinlerin besleyici özelliklerinin yanında
besinlerin fonksiyonel özelliklerine daha çok önem verilmektedir. Sürekli gelişmekte olan teknoloji, çevre kirliliği, ultraviyole
(UV) ve pek çok etken sürekli olarak çeşitli toksik maddelerle karşı karşıya kalmamıza neden olmaktadır. Tüm bu nedenlerden
dolayı dış etkilerle oluşan hastalıklar artmakta, genetik hastalıkların çevresel etkilerle daha çok belirginleşmesine neden
olmaktadır. Bu hastalıklara çözüm getirmek öncelikle bu hastalıkların oluşumunu engellemekle gerçekleşebilmektedir. Bunun
için de ilaçlardan önce alınan besinler önem kazanmaktadır. Bu besinlerde bulunan bileşenler taze meyve ve sebzelerde bol
miktarda bulunmaktadır. Özellikle turunçgil meyvelerinin içeriklerinde bulunan bu bileşenler çeşit, iklim, anaç ve kültürel
uygulamalara göre değişmektedir. Diğer meyvelerde olduğu gibi turunçgiller başlıca sudan oluşmaktadır. Bunun yanında
flavonoid, karatonoid, uçucu maddeler, yağ ve karbonhidratlar, organik asit, askorbik asit, minerallerin de dâhil olduğu 400’
den fazla diğer bileşikleri de içermektedir. Bu maddelerden flavonoidler (hesperidin, naringin, diosmin gibi) aromatik
metabolitlerdir ve bitki metabolizmasında 4000’den fazla flavonoidin bulunduğu tespit edilmiştir. Flavonoidler antioksidant
aktivitesiyle ilişkilidir ve bu yüzden insan sağlığı açısından önemlidir
Dünya turunçgil sektörünün tüketici tercihleri doğrultusunda son yıllarda antioksidant içeren renkli turunçgillere
yöneldiği görülmektedir. Ülkemizde bulunan renkli portakallar uzun yıllar önce getirilmesine rağmen, ülkemiz koşullarında
kalitelerinin düşük olması, özellikle hasattan önce Moro portakalının dökümü, iyi renklenmeme gibi nedenlerden dolayı
mevcut bahçeler sökülmüş ve yetiştiriciliği sınırlı kalmıştır. Renkli portakalların geliştirilmesi konusunda da bir ıslah çalışması
yapılmamıştır.
Proje materyali olan Cara Cara Navel (Citrus sinensis (L.) Osbeck ) portakal çeşidi 1976’da Venezuela’da Washington
Navel portakalından mutasyonla meydana gelmiştir. Çoğu meyve ve ağaç özellikleri bakımından Washington Navel
portakalına benzeyen, meyve eti pembe renklidir. Bu zengin renk karotenoid olan likopenin varlığı nedeniyledir. Meyve
dilimleri koyu kırmızı rengi nedeniyle meyve salatalarında ilgi çekicidir. Ağaçlarında nadiren kimera görülebilmektedir. Tadı
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ve kabuk rengi, diğer göbekli portakal çeşitlerine benzeyen Cara Cara portakalının olgunlaşması kasım-ocak aylarında
olmaktadır.
Bu projeyle Cara Cara portakalında mutasyon ıslahı ile verim ve kalite yönünden üstün, daha iyi renklenen tipler
belirlenerek ülkemize has çeşitler elde etmek amaçlanmaktadır. Portakal ihracatımızda, diğer ülkeler ile rekabet edebilmek için
kendimize has kaliteli bir çeşidimizin olması ülkemize bu alanda önemli avantajlar sağlayacaktır

LİTERATÜR ÖZETİ
Dünyanın farklı yerlerindeki turunçgil ıslah çalışmalarıyla her geçen gün değişik özelliklerdeki turunçgil çeşitleri,
üretim zincirine katılmaktadır. Islah çalışmalarındaki hedef ticari değeri yüksek, meyve kalitesi iyi, yüksek verimli, hastalık
ve zararlılara karşı dayanıklı, tüketicinin dikkatini çekecek albenide olan yeni çeşitler geliştirmektir. Meyvecilikte ıslah
çalışmaları uzun zaman almakta, yoğun iş gücü gerektirmektedir.
Son yıllarda fiziksel mutagenlerle ışınlamayla veya kimyasal mutajenlerle gerçekleştirilen ’’yapay mutasyon’’ veya
‘’mutasyon ıslahı’’ birçok bitkide rahatlıkla kullanılmakta melezleme ıslahına göre kısa sürede yeni çeşitler elde
edinilebilmektedir.
Turunçgillerde ışınlamayla ilk mutasyon 1935 yılında Haskin ve Moore tarafından çekirdekler üzerine x-ışınları
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, x-ışınlarının hücre yapısına zarar veren ve elde edilen çöğürlerde bazı
anormalliklerle birlikte geçici özellik gösteren durumlarla da karşılaşılmıştır (Cameron ve Frost, 1968).
Tang ve ark. (2008) Hongjiangcheng (Citrus sinensis) portakalı verimli, mükemmel meyve kalitesine sahip, fakat çok
çekirdekli bir çeşittir. Çekirdek sayısını azaltmak için kobalt 60 kaynağından 80 Gray dozunda aşı kalemi üzerindeki gözlere
ışın uygulanmıştır. Uygulama yapılan aşı gözerinin % 37,5 hayatta kalmış ve yeni sürgünlerin % 62,7 si morfolojik olarak
farklılık göstermiştir. Ortalama çekirdek sayısı kontrolde 18,8 olarak saptanırken, mutant bireylerde 3 olarak saptanmıştır.
Mutant tiplerde 3-9-15, 2007 yılında patent almıştır.
Turunçgil mutasyon ıslahı programında odun çeliklerine 30 ile 75 Gy dozunda gama ışını uygulaması ile çekirdeksiz
bireyler elde edilmiştir. Pumello ve mandarinlerde ve Navel Portakalı yüksek dozlardan önemi derecede etkilenmiştir. Valencia
portakalı ve greyfurtta ışınlamadan dolayı yüksek oranda dallanma ve çekirdeksiz meyveler oluşmuştur. 2400 ışınlanmış
bireyden 13 tanesinde çekirdeksiz dallar oluşturmuştur (Starrantino,1988).
Mutasyon; geniş anlamda genetik yapıda aniden ortaya çıkan bir değişim olarak tanımlanabilir. Eşeysel üremedeki yeni
gen kombinasyonu oluşumuna ve açılmaya bağlı değildir. Mutasyon gametlerde veya somatik hücrelerde meydana gelebilir
(Cameron ve Frost,1968).
Washinton Navel portakalının tomurcuk mutasyonlarından oluşmuş Carter, Thompson Navelina, Atwood, Surprise,
Golden Buckey, Golden Nugged, Gillette, Mars, Navelate…vb tipi vardır (Göral 1987; Donini 1992) Mars ve Trovita
Washinton Navelden göbeksiz olarak meydana gelmiş ataya dönüşüm yapmamış çekirdekli adi portakallardır (Ulubelde 1989)
Salustiana çeşidi Cadenera çeşidinden, Berna Peret çeşidi ise Berna çeşidinden elde edilmiş mutant portakal çeşitleridir
(Donini1992). Yine Kalifornya da Thomson ve Reberson çeşitleri erkenci olarak seçilmiş mutant çeşitlerdir. İspanya da ise
Navelina erkenci, Navalete ise geçci olarak seçilmiş mutant çeşitlerdendir. Japonya’da da aynı amaçla seçilmiş erkenci ve
verimli birçok mutant çeşit bulunmaktadır (Ulubelde 1989).
Washington Navel portakalının tomurcuk mutasyonu sonucu oluşmuş birçok tipi vardır. Golden Buckey, Golden
Nugget, Thompson, Navelina, Carter, Atwood, Gillette, Surprise, Navelate ve polen kısırlığı olmayan Mars bunlar arasındadır
(Göral,1987).
Mutasyon yaratmada mutajenlerin etki durumları farklıdır. Etkili olma ve kullanım kolaylığı bakımından fiziksel
mutajenler içinde en fazla kullanılan mutajenlerden biri de gamma ışınlarıdır. Bu ışınları kullanarak birçok mutasyon çalışması
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların toplamı diğer mutajenlerle yürütülenlerin toplamından daha fazladır (Mick ve ark.,1990).
Mutasyonlar direkt ve indirekt olarak bitki ıslahında kullanılabilmektedir. Adaptasyon kabiliyeti iyi olan bir çeşidin bir
veya iki özelliği, iyileştirmek istendiğinde, direk bitki ıslahında kullanılması önem kazanmaktadır. Çünkü mutasyonlar
melezleme ile karşılaştırıldığında çeşidin genel genotipinde oldukça az değişikliğe neden olmaktadır. Ayrıca aynı sonuca
ulaşabilmek için gerekli olan zaman, iki farklı çeşidin melezleme çalışmasına göre mutasyon ıslahında daha kısalmaktadır
(Eser ve ark., 1991).
Türkiye’de Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde gerçekleştirilen bir araştırmada; Fremont
mandarini, Valencia portakalı, Redblush altıntopu, Kütdiken limonu ve Tuzcu 33-9 turuncunun aşı gözlerine Kobalt 60 kaynağı
kullanılarak gamma ışını uygulanması sonucunda LD dozları belirlenmiştir. Fremont mandarini, Valencia portakalında 58
gray; Tuzcu 33-9 turuncunda 72 gray ve Kütdiken limonunda 78 gray olarak saptanmıştır. Araştırmada Fremont mandarininde
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çekirdeksizlik, Valencia portakalında daha geç olgunlaşma, Redblush altıntopunda daha koyu renklenen, Kütdiken limonunda
uçkurutana dayanıklı bireylerin elde edilmesi amaçlanmıştır (Tuzcu ve ark.,1988).
Portakal tohumlarında LD50 dozu 80 ve 100 Gy arasındadır. Çinde yapılan bir denemede poliembriyonik tohumlara cv
jin chang (C.sinensis) 100 Gy gama ışınlanmıştır. Işınlanmadan 15 yıl sonra 2 çekirdeksiz mutand elde edilmiştir bunlar Hongju
418 ve hongju 420 dir. Bu klonların kromozom sayılarında farklılık olmamıştır, sadece mayoz bölünmede tek ve çok bağlar
şeklinde görülmüştür. Hudson altıntopuna termal nötron ışınlanması sonucu çekirdeksiz Star Ruby elde edilmiştir. Nuseller C
sunki mandarinine 40 Gy gama ışınlanması ile dikensiz mutand bireyler elde edilmiştir. Pek çok araştırmada gözlere gama
ışınlanması ile çekirdeksizliğin yanında meyve et rengi, kabuk rengini değişmiştir. C. nobilis yaz tomurcuklarına 100 Gy / h
uygulanmasıyla LD 50 dozu 55 Gy bulunmuştur. Portakallarda LD 50 dozu 40 ve 80 arasındadır, altıntoplarda 33-50 Gy dir,
limonlarda çekirdeksizlikle ilgili çalışmada Eureka limonunda 60 Gy ışınlama başarılı olmuştur. İsrail’de Villafranca
limonunda 50 Gy ışınlama ile çekirdeksizlik sağlanmıştır. Foster altıntopunda 50 Gy ışınlanmasıyla 5 e yakın mutand birey
elde edilmiştir (Mohan Jain ve ark. 2000).
Jincheng portakalında çekirdeksizlik oluşturmak için yapılan bir çalışmada aşı gözlerine,60Co kaynağını kullanarak
3000 Radyan (R), 4000 R ve 5000 R dozlarında ışınlama yapılmıştır. Araştırıcılar M1V3 aşamasında çekirdeksizliğin stabil
hale geldiği ve çekirdeksizlik için en uygun dozun 4000 R olduğunu saptamışlardır (Qi vd 2008).
Pineapple portakalı ile Duncan ve Foster altıntopu tohumlarına 10, 15, 20, 25 ve 30 krad dozlarında gamma ışını
uygulanmıştır. LD50 değerlerinin Pineapple için 10–15, Duncan için 15, Foster için 10 krad’dandaha düşük olduğu
saptanmıştır. En yüksek duyarlılığa sahip olan Foster altıntopunun bu özelliğinin, materyaldeki yüksek nem içeriğinden
kaynaklanabileceği düşünülmüştür. Araştırma sonucunda, az sayıda çekirdek içeren mutantların yanında, çekirdeksiz mutantlar
da elde edilmiştir. En yüksek çekirdeksiz mutant genotip Pineapple ve Duncan altıntopu çeşitlerinde kaydedilmiştir
(Hearn,1984).
Mutasyon ıslahı ile ilgili yapılan bir başka çalışmada Ruby Blood ve Xinhuicheng portakallarına ve Ponkan
mandarinine değişik dozlarda ışın uygulanarak mutantlar arasından polenleri kısır olan ve çekirdeksiz 22 adet portakal selekte
edilmiştir. Denemede optimum ışın dozu portakallarda 0.5 krad, mandarinde 3 krad olarak saptanmıştır (Zhou vd 1995 ).
Mutasyonla elde edilen mutant çeşitlerde, yüksek verimlilik, erken olgunlaşma, kırmızımsı kabuk rengi, çekirdek
sayısında azalma, yüksek kaliteli meyve, pürüzsüz kabuk yüzeyi, ağaç hacminde azalma vb. farklı olumlu tespit edilmiştir
(Spiegel-Roy ve Kochba 1973, Donini, 1992).
Mutasyonlar tek bir tomurcuk, dal ağacın bir parçası veya ağacın tamamı olarak meydana gelebilirler. Pek çok mutasyon
anormal kalın meyve kabukları veya meyve içerisinde kuru bölgeler gibi hiç arzu edilmeyen özellikler üretirler. Ne var ki, geç
olgunlaşan meyveler, daha fazla kabul gören meyve suyu rengi ve meyve özellikleri gibi arzu edilen mutasyonlar da oluşabilir
(Davies ve Albrigo,1994).
Yuvarlak çekirdekli ve beyaz Baladi ve Commun portakalının mutandı Shamouti (Yafa) çekirdeksiz ve ovaldir. Ayrıca
Yafa portakalının iki mutantı Kinnerent ve meyve eti pembe olan Sarah bilinmektedir (Göral, 1987).
Chapot ve Huet’ın 1963 yılında İspanya’da bulduğu Salustina portakalının da Commun portakalının tomurcuk
mutasyonu sonucu ortaya çıktığı bildirilmiştir (Göral 1987).
Cara Cara Navel portakalının meyvelerinin besin içeriği konusunda yoğun bir çalışma yapılmaktadır.
Shamouti, Sanguinelli, Cara Cara Navel ve Huang pi Chen portakal çeşitlerinde meyve suyu renk değerlerine karoteniot
içeriğinin katkısının araştırıldığı bir çalışmada 22 tane karoteniot izole edilmiş ve miktarları belirlenmiştir. Sanguinelli ve Cara
Cara portakallarında daha fazla karoteniot ve cis-violaksantin bulunduğu belirlenmiştir(Bozkır,2010).
Meyve eti kırmızı renkli olan Cara Cara Navel portakalından 29’dan fazla karoteniot ekstra edilmiş ve likopen
miktarının 3.9 m/L, Beta-karoten ise 1 mg/L olduğu belirlenmiştir (Bozkır,2010).
Kırmızı renkli navel portakal sularında bulunan başlıca karotenoid ise likopen (%30), cis-viyolasaktin (%9.7),Bkriptosantin (%6.9), izolutein(%6.7), B-karoten(%6.6), violasaktin(%3.6), lutein (%5.1), alfa-karoten(%0.7) ve toplam
karotenid miktarının da 7.7 mg/L değerinde olduğu belirlenmiştir (Bozkır,2010).

MATERYAL VE METOT
1. Materyal
Bitkisel materyal olarak Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde bulunan 60Co radyasyon
kaynağından, Cara Cara Navel ( TUR020-438 ) portakalının aşı gözlerine 40-50-60-70-80 gray dozlarında gama ışını
uygulanarak, Yerli turunç anacı üzerine aşılanarak oluşturulan M1V3 populasyonu bireyleriyle kurulacak portakal parselinde
bulunan fidanlar kullanılacaktır.
1.1. Araştırmanın yeri
Deneme Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Meyvecilik Bölümü’nde yürütülecektir.
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1.2. Araştırmada kullanılacak portakal ve anaç çeşidi.
Cara Cara Navel (Citrus sinensis (L.) Osbeck )portakal çeşidi: Venezuela’da 1976’da yılında belirlenerek Turunçgil
endüstrisine kazandırılan, Washington Navel portakalından doğal mutasyonla meydana gelmiştir. Çoğu meyve ve ağaç
özellikleri bakımından Washington Navel portakalına benzemektedir. Fakat meyve eti koyu pembe olup, kırmızı altıntop
çeşitlerinin en koyusuna benzer. Bu zengin renk karotenoid olan likopenin varlığı nedeniyledir. Meyve dilimleri koyu kırmızı
rengi nedeniyle meyve salatalarında ilgi çekicidir. Ağaçlarında nadiren kimera görülebilmektedir. Tadı ve kabuk rengi, diğer
göbekli portakal çeşitleri ile benzerdir. Olgunlaşması kasım-ocak aylarıdır.
Yerli Turunç (Citrus aurantium L.var.’’Yerli’’): Ülkemizde ve Akdeniz ülkelerinde yoğun bir şekilde yetiştirilmektedir.
Kireçli topraklara dayanıklıdır. Yerli Turunç pH sı yüksek olan topraklarda kullanılabilecek en iyi anaç olmakla birlikte,
özellikle Tristeza hastalığına duyarlı bir anaçtır. Üzerine aşılanan çeşitle iyi uyuşmaktadır. İyi kaliteli ve bol ürün vermektedir.
Kolay çoğaltılır, homojen fidan üretir, %85 nuseller embriyo oluşturmaktadır.
2. Metot
Çalışmalar, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde 4X2 m dikim aralıklarla tesis edilecek olan parselde bulunan
fidanlarda ve elde edilen meyvelerde yürütülecektir.
2.1. Kontrol ve Mutant Adayı Bireylerde İncelenecek Fenolojik, meyvede fiziksel ve bazı kimyasal Özellikler:
Kontrol ve ümitvar bireylerde, meyve tutumu başladıktan sonra arazide ön seleksiyon çalışmaları yapılarak Cara Cara
Navel portakalına göre daha renkli, daha büyük, erkenci veya geçci olarak belirlenen adaylarda gözlem ve analizler
yapılacaktır.
2.1.1.İncelenecek Fenolojik Özellikler:
2.1.1.1.Mutant bireylerin çiçeklenme durumları:
a)Çiçeklenmenin Başlangıcı: Ağaçlarda çiçeklerin % 5-10 ‘un açtığı dönem.
b)Tam Çiçeklenme: Ağaçlarda çiçeklerin % 70-75 ‘inin açtığı dönem.
c)Çiçeklenme Sonu: Ağaçlarda Çiçeklerin Taç yapraklarınının %90-95 ‘inin döküldüğü dönem.
2.1.2.meyvede incelenecek fiziksel ve bazı kimyasal Özellikler:
: Her bir ağaçtan elde edilen meyve miktarıdır.
a)Ağaç başına verim (kg)
: Her meyvenin teker teker ağırlığı tartılacaktır.
b)Meyve ağırlığı (g)
: Meyvelerin çanak yapraklarının üst yüzeyi ile çiçek ucu arasındaki en uzun mesafe
c)Meyve uzunluğu (mm)
kumpasla ölçülecektir.
: Meyve eksenine dik olan en geniş çap kumpasla ölçülecektir.
ç)Meyve genişliği (mm)
: Meyve genişliğinin, meyve uzunluğuna oranlanması ile bulunacaktır.
d)İndeks
: En geniş çaptan enlemesine kesilen meyvede albedo ve flavedo ile beraber kumpasla
e)Kabuk Kalınlığı (mm)
ölçülecektir.
: Enlemesine kesilen meyvede dilim miktarı sayılacaktır.
f)Dilim Sayısı
: En geniş çaptan kesilen meyvede iki dilim arasında kalan orta eksen açıklığı
g)Orta Eksen Genişliği (mm)
kumpasla ölçülecektir.
: Meyve presi ile sıkılan 25 meyvenin posa ağırlığının, 25 meyve ağırlığından
h)Usare Miktarı (%)
çıkarılması ile hesaplanacaktır.
I)Suda Çözülebilir Kuru Madde miktarı (%) : 25 meyvenin usaresi sıkıldıktan sonra, süzülerek alınan örnek digital
refraktometre de okunacaktır.
i)Usaredeki Asit Miktarı (%)
: 25 meyvenin usare karışımından, süzülerek alınan 5 ml’lik miktarın, 0,1 N NaOH
ile titrasyonu ile hesaplanacaktır.
Asitlik hesaplaması aşağıdaki formüle göre yapılacaktır
0.07 x S x F x N
% A = ---------------------- x 100
V
S = Harcanan NaOH miktarı (ml)
F = Faktör
N = Normalite (0.1)
V = Alınan usare miktarı (ml)
: Suda çözülebilir % kuru madde miktarının, % asit miktarına oranlanması ile
j)SÇKM / Asit Miktarı (%)
bulunacaktır.
k)Meyve Şekli:
a) Kutupları yassı (oblate)
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b) Küresel ( globose)
c) Yumurta ( ovoid)
d) Elipsoid ( ellipsoid)
e) Eğri, meyilli ( oblique)
f) Ters yumurta ( obovoid)
g) Armut Şeklinde ( pyriform) olarak değerlendirilecektir.
l)Meyve Yüzeyi (kabuk yapısı) görünüşü:
a) Düzgün (pürüzsüz, parlak-düz)
b) Damarlı çıkıntılı(hafif pürüzlü)
c) Yamru-yumru (engebeli, pürüzlü)
d) Buruşuk olarak değerlendirilecektir.
m) Kabuk ve usare rengi: Hasatta alınan meyve örneklerinde kabuk ve usare renginde meydana gelebilecek farklılıklar
MINOLTA CR-400 (MINOLTA Camera Co. LTD Ramsey. NJ) marka kromometre (renk
ölçme cihazı) ile belirlenecektir. Sonuçlar L*, Hue°, C° değerleri cinsinden
değerlendirilecektir.
n)Meyvede Kabuğun Ete Bağlılığı:
a) Çok zayıf
b) Çok zayıf-zayıf arası
c) Zayıf
d) Zayıf-Orta arası
e) Orta
f) Orta-Kuvvetli arası
g) Kuvvetli
h) Kuvvetli-çok kuvvetli arası
ı) Çok kuvvetli olarak değerlendirilecektir.
Tüm meyvede fiziksel ve bazı kimyasal çalışmalar, hasat edilen meyvelerden, tesadüfe bağlı olarak alınacak
hastalıksız, yarasız, beresiz sağlam meyvelerde yapılacaktır. Elde edilen sonuçlara göre Cara Cara Navel portakal çeşidine
göre erkenci, geçci ve daha renkli tipler belirlenecektir.
o) Mutant adayı bireylerin, meyvenin olgunlaşma zamanına göre aşağıdaki şekilde guruplandırılacaktır:
a) Çok erkenci
b) Erkenci
c) Orta mevsim
d) Geççi
e) Çok geççi
Mutant adayı bireylerin meyvelerinin olgunlaşma zamanına göre guruplandırılma yapılması halinde, gerekli görülür ise, her
gurup kendi içerisinde ayrı ayrı puanlamaya tabii tutulacaktır.

ÇALIŞMA TAKVİMİ
Çalışma Takvimi Çizelgesi
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Proje Yürütücülerinin Projeye Katkıları
Adı Soyadı
Yapılacak Faaliyetlerdeki
Sorumlulukları

Çalışma Takvimi

Zeynep Eryılmaz

Bahçe tesisi, Bakım,gözlem ve
analiz faaliyetleri, raporların
hazırlanması

1-60 aylar arasında yapılacak bütün
çalışmalar

Serkan Aydın

Bahçe tesisi, gözlem ve analiz
faaliyetleri

3,4,40,41,42,44,50,51,52,53,58, 59,60
aylarda

Burak Kunter

Analiz faaliyetleri ve raporların
hazırlanması

40,41,42,51,52,53,58,59,60 aylarda

Işılay Yıldırım

Gözleme, analiz faaliyetleri ve
sonuçların değerlendirilmesi

39,40,41,42,51,52,53,58,59,60 aylarda

Gülay Demir

Bakım, gözlem ve analiz
faaliyetleri

3,34,40,41,42,44,50,51,52,53,58,59,60
aylarda

Dilek Güven

Analiz faaliyetleri, raporların
hazırlanması

12,24,36,40,41,42,48,51,52,53,
58,59,60 aylarda

Tuğba Sansür

Bakım ve sulama faaliyetleri

4,8,16,19,22,26,29,34,38,42,46,
50,53,59 aylarda

PROJE SONUÇLARI UYGULAMA PLANI (PSUP)
Mutasyon Islahı ile Cara Cara Navel (Citrus sinensis (L.) Osbeck )
( TUR020-438 ) Portakalından Yeni Genotiplerin Geliştirilmesi

Proje Adı:

PROJENİN AMACI

1. Bu projeyle Cara Cara Navel portakalında amaca uygun üstün özelliklere sahip tip belirlenerek üreticiler
ve ihracatcıların hizmetine sunulacaktır. Turunçgil üretim-sanayi ve ihracat alanındaki sektörlere katkı
sağlayacaktır.

ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI

Sıra

Proje Çıktıları

Çıktıların Uygulamaya Aktarılma
Mekanizmaları

1

Yeni çeşitlerin geliştirilmesi

Mutasyon ıslahı yöntemiyle ülkemize özgü verimli, iri,
kaliteli ve renkli portakal çeşitlerinin geliştirilmesi
sağlanacaktır. Bu çeşitler, yetiştiricilerin kullanımına
sunularak alternative çeşit tavsiyeleri oluşturulabilecektir.

2

Ekonomik gelişme

Ülkemizde üretilen portakal çeşit sayısının arttırılması ve
portakal üretim periyodunun uzatılması ile pazarlamada
yaşanan sorunlar aşılarak ekonomik canlanma sağlanacaktır.
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3

Geliştirilecek yeni çeşitler ile turunçgil gen kaynaklarımız
zenginleştirilecektir. Ayrıca yeni genotipler gelecekte
yapılacak ıslah çalışmalarında gen kaynağı olarak
kullanılabilecektir.

Gen kaynağı

TALEP EDİLEN BÜTÇE
I. Yatırım Tutarı
YILLARA GÖRE DAĞILIM
06 SERMAYE GİDERLERİ
1.Yıl
06.1- Mamul Mal Alımları

2.Yıl

3. Yıl

4.Yıl

5. Yıl

10000

2500

2500

2500

3500

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri

1500

1250

1250

1250

2750

06.5- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

1750

1000

1000

1000

1000

06.9- Diğer Sermaye Giderleri

1000

1000

2000

2000

3000

Toplam

14250

5750

Genel Toplam

6750

6750

10250

58.000

II. Bütçe Gerekçesi ve Yatırım Tutarının Dağılımı
TALEP EDİLEN BÜTÇE :
I

II

III

IV

Giderlerin Ekonomik
Sınıflandırması

Önerilen
Bütçe

Yıllara Göre Dağılım
1. Yıl

06

1

2

01

Büro Mak. Alımı

1000

06

1

2

02

Bilgisayar alımı

3000

06

1

2

04

Laboratuvar Cihazı Alımı
(Diğital refraktometre,
Kumpas, diğital büret)

5000

06

1

3

04

Zirai Gereç Alımı

06

1

3

05

Laboratuvar Gereçleri
Alımı

06

1

6

01

Basılı yayın alımları ve
yapımı

06

2

6

01

Kağıt ve ürünleri alımı

1000

2. Yıl

3. Yıl

4. Yıl

5. Yıl

2000

2000

2000

2000

500

500

500

500

1000
500

250

250

250

250
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06

2

7

01

Kimyevi madde alımları

06

5

2

04

Özel tesisat giderleri(
Sulama sistemi,
Meteorolijik Rasat ist.,
hobo)

06

5

4

02

06

5

5

06

9

2

1000

1000

1000

1000

2500

1000

250

250

250

250

Enerji giderleri (akaryakıt,
elektrik vb.)

500

500

500

500

500

02

Haberleşme giderleri

250

250

250

250

250

01

Yurtiçi geçici görev
yollukları

1000

1000

2000

2000

3000

14250

5750

6750

6750

10250

Toplam
Genel Toplam

58.000
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Proje Başlığı: Batı Akdeniz’de Melezleme Yoluyla Yeni Nar Çeşitlerinin Geliştirilmesi-2
Proje Özeti: Ülkemizde nar üretim ve tüketimiyle iç ve dış ticaretinde nerdeyse tek bir standart çeşit olan
Hicaznar nar çeşidi; kırmızı kabuğu, koyu kırmızı taneleri ve mayhoş tadıyla önemli bir yer tutmaktadır. Hicaznar
her ne kadar nakliyeye ve muhafazaya uygun olsa da, kırmızı kabuk renginin tam olarak her zaman oluşamaması,
çekirdeklerinin orta-sert olması ve geççi bir çeşit olmasından dolayı bazı yerlerde sonbahar yağışları nedeniyle
büyük oranda meyve çatlamalarının oluşması gibi olumsuz özeliklere de sahiptir. Ayrıca Hicaznarın ekşiye yakın
mayhoş bir tada sahip olması; bazı tüketicilerin mayhoş veya tatlı nar talebini karşılayamamaktadır.
Bu nedenle yapılacak bu çalışmada; kırmızı veya koyu kırmızı kabuklu ve taneli, yumuşak çekirdekli, tatlı, mayhoş
ve ekşi ayrıca meyvelerinde çatlama oranı düşük, özellikle erken ve orta mevsimde olgunlaşan nar çeşitlerinin
elde edilmesi amaçlanmıştır. Böylelikle üreticiye ve tüketiciye alternatif çeşitler sunularak ekonomiye katkı
sağlanacaktır. Aynı zamanda nar ıslahı yapan araştırmacılar için genetik kaynak sağlanmış olacaktır.
Bu çalışmada bitkisel materyal olarak Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen BATEM Esinnar,
BATEM Yılmaznar ve BATEM Onurnar çeşitlerinin kendilenmesi, karşılıklı melezlenmesi ve açık tozlanması yoluyla elde
edilen bireylerden amaca uygun olanlar çoğaltılarak değerlendirme parsellerine dikilecek ve bunların fenolojik ve pomolojik
değerlendirmeleri yapılmak suretiyle amaca uygun çeşitlerin seçimi gerçekleştirilecektir.
Anahtar Kelimeler: nar, ıslah, melezleme, meyve kalitesi, verimlilik
Proje İngilizce Başlığı: Improvement of New Pomegranate (Punica granatum L.) Cultivars By Cross Breeding in Western
Mediterranean-2
Abstract: The cultivar of Hicaznar pomegranate which has red rind, dark red arils and sour sweet taste has been produced and
consumed in our country. Besides it is very important in inner and outer trade. Although it is appropriate to transport and cold
storage, because of some reasons like the red rind can not be formed completely in all the time,its seed is semi-hard, it is late
ripening cultivar and it has some negative properties like occuring fruit cracking in precipitation during autumn in some areas.
Furthermore because of the sour sweet taste of Hicaznar which is very close to sour taste, it can not afford the demands of the
customers.
For this reason, it has been intended to obtain cultivars of pomegranate which has red or dark red rind and arils, soft seed,
sweet, sour-sweet, sour and its rate in fruit cracking will be low, especially it will be ripen in early and mid season. Thus,
alternative varieties will be presented to customers and growers. By this way it will contribute to the economy. At the same
time, it will provide genetic source to make research for pomegranate breeders in the future.
In this study, it is aimed that the individuals who have been obtained by using BATEM Esinnar, BATEM Yılmaznar and
BATEM Onurnar varieties developed by the Western Mediterranean Agricultural Research Institute, will be planted in the
evaluation parcels and their phenological and pomological evaluations will be done. selection will be carried out.
Keywords: pomegranate, breeding, hybridization, quality of fruit, productivity

Projenin Amacı ve Gerekçesi
Son yıllarda dünyada ve ülkemizde nar yetiştiriciliği oldukça artmıştır. Dünya nar üretimi yaklaşık 3 milyon ton olup başlıca
nar üreten ülkeler Hindistan, İran, Çin, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’dir (Anonymous a, 2013).
Ülkemizde nar üretimi 2007 yılında 106.560 ton iken 2017 yılında 502.606 tona yükselerek bu yıllar arasında yaklaşık % 371
oranında artış göstermiştir. Nar üretiminin en fazla yapıldığı bölgeler sırayla Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu’dur. 2017
yılında nar üretiminin en fazla yapıldığı ilk beş ilimiz ise sırayla Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Denizli’dir. Antalya
113.040 ton üretimle Ülkemiz nar üretiminin yaklaşık % 22.5’ini karşılamaktadır.
Üretimdeki bu artışa paralel olarak nar ihracatımız da olumlu yönde etkilenerek ihracat değerimiz son 11 yılda % 542 artarak
15.047 milyon dolardan 2017 yılında 96.7 milyon dolara yükselmiştir.
Türkiye’de narla ilgili ıslah çalışmaları BATEM’de başlamıştır. 1980’li yıllara kadar nar bitkisi sadece sınır ağacı şeklinde
yetiştirilmekte iken 1983 yılında Enstitümüzde başlatılan nar adaptasyon denemeleri ile çeşit geliştirme, döllenme biyolojisi,
konularındaki çalışmalarla nar üretimi bugünkü durumunu almıştır.
Nar yetiştiriciliğinin ülkemizde artmasının başlıca nedeni Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yapılan
seleksiyon çalışmalarıyla elde edilen yeni nar çeşitleriyle ticari bahçelerin kurulmasıdır. Yapılan seleksiyon çalışmalarında
yumuşak çekirdekli, kırmızı kabuklu ve taneli, tatlı, mayhoş veya ekşi, erkenci, orta mevsim ya da geççi özellikleri olan bireyler
saptanmış ve standart çeşitler belirlenmiştir. Ancak bu özelliklerin tamamını gösteren birey bulunamamıştır. Özellikle 07 N 08
seleksiyon numaralı Hicaznar çeşidi kırmızı kabuğu, koyu kırmızı taneleri ve mayhoş tadıyla üretimde (% 85-90) ve ihracatta
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(% 85-90) ilk sırada yer almaktadır. Bu çeşit bazı avantajlarının yanında, kırmızı kabuk renginin her zaman tam olarak
oluşamaması, tane renginin koyu kırmızıdan kırmızıya doğru değişiklik göstermesi, çekirdeklerinin orta sert olması ve geççi
bir çeşit olduğundan bazen derim sırasında sonbahar yağışları nedeniyle meyvelerde yüksek oranda çatlamalar görülmesi gibi
dezavantajlar da taşımaktadır. Ayrıca Hicaznar çeşidi ekşiye yakın mayhoş tada sahip olduğundan bazı tüketicilerin mayhoş
ya da tatlı nar talebini karşılayamamaktadır.
Hicaznarın yanısıra BATEM’de yapılan çeşit geliştirme çalışmaları ile Ülkemizde ilk defa melezleme yoluyla BATEM
Esinnar, BATEM Hicrannar, BATEM Yılmaznar ve BATEM Onurnar çeşitleri geliştirilmiş, 2009 yılında tescil ettirilerek
üreticilerin hizmetine sunulmuştur. Bu çeşitlerin hepsi yumuşak çekirdekli olup, bunlardan BATEM Yılmaznar erkenci,
BATEM Esinnar, BATEM Hicrannar ve BATEM Onurnar ise orta mevsim çeşitleridir. Son yıllarda nar ticaretinde yaşanan
dalgalanmalardan dolayı bu çeşitlerimiz de Hicaznar gibi yeterince talep görmemiştir. Özellikle kısa bir dönemde üretilen
Hicaznar’ın çoğu iç ve dış pazarlarda taze tüketilmekte geri kalanı da soğuk hava depolarında muhafaza edilmekte veya
işlenerek gıda endüstrisinde değerlendirilmektedir.
Nar meyvelerinin kalitelerini belirleyen çok sayıda etmen vardır. Bunlardan önemli olan bazıları, meyve iriliği, kabuk rengi,
tane iriliği, tane verimi, meyve suyu rengi, meyve suyu verimi, asitlik, suda çözünebilir kuru madde miktarı, çekirdek sertliği,
erkencilik, geççilik gibi karakterlerdir. Ayrıca; ağaçların verimi, üzerindeki meyvelerin çatlama eğilimi ve dip sürgünü verme
eğilimi önemli özelliklerdir.
Kırmızı veya koyu kırmızı kabuklu ve taneli nar meyveleri iç ve dış pazarda oldukça talep görmektedir. Narlarda sert
çekirdeklilik istenmeyen bir özelliktir. Bu nedenle, ıslah çalışmalarında yumuşak çekirdeklilik karakteri de diğer karakterlerle
birlikte dikkate alınmalıdır.
Bu çalışmada hali hazırda üretimi yapılan ve bazı önemli olumsuz özelliklere sahip çeşitlerden daha kaliteli, kırmızı veya koyu
kırmızı kabuklu ve taneli, yumuşak çekirdekli, tatlı, mayhoş ve ekşi, meyve kabuk çatlama oranı düşük, hastalıklara toleranslı
ve özellikle daha erken ya da orta mevsimde olgunlaşan nar çeşitlerinin elde edilmesi hedeflenmiştir.
Proje ile Elde Edilmek İstenilen Çıktılar ve Kullanım Alanlarını Açıklanmalıdır.
İç ve dış pazarlarda istenen özelliklere sahip narların elde edilmesi ve daha uzun süre arzının sağlanacak olması pazar hacminin
genişletilerek üreticinin, sanayicinin ve ihracatçıların kar paylarının artırılabilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlanabilecek
olması projenin çıktıları olarak değerlendirilebilir.
Proje sonunda elde edilmesi öngörülen yeni çeşitlerden üretici (daha erkenci ve orta mevsim çeşitleri yetiştirerek), sanayici
(nar suyu, nar ekşisi ve sosu, nar reçeli, kurutulmuş nar çekirdeği, nar çekirdeği yağı vb.) ve tüketici (sofralık ya da farklı
ürünler olarak daha uzun sürede tüketerek) faydalanabilecektir. Ayrıca yeni ıslah çalışmalarına genetik kaynak materyali
sunulacaktır.

LİTERATÜR ÖZETİ
Dünyada meyveciliğin başlamasıyla ıslah çalışmaları da başlamıştır. Çok eskiden beri yabani meyve formlarından
seleksiyonların yapılması ıslah çalışmalarının başlangıcı sayılmıştır (Boz, 2004).
Onur (1983) ve Boz (1988), nar yetiştiriciliğinin asırlar öncesine dayandığını ve bu türle ilgili pomolojik çalışmaların yeterince
yapılmadığını, narlarda çeşit ayrımına ait ilk kayıtların 13. yüzyılda Güney İspanya’da bilinen 10 nar çeşidini tanımlayan IbnaAvam’a ait olduğunu ve nar çeşitleriyle ilgili ilk bilimsel çalışmaların Rus araştırıcılar tarafından yapıldığını ve özellikle
Türkiye, Çin, Güney Kafkasya, Türkistan ve İran’ın nar çeşitleri yönünden zengin olduklarını bildirmişlerdir.
Nar yetiştirme teknikleri, adaptasyonu ve çeşit özelliklerinin belirlenmesi konusunda Azerbaycan’da (STREBKOVA ve
NASACHEVA 1969), Özbekistan’da (SAIDALIEV, 1970), Tacikistan’da (ROZANOV, 1972), Mısır’da(HUSSEIN ve
HUSSEIN, 1972), eski Yugoslavya’da (PLAMENAC, 1972), Hindistan’da (MALHOTRA ve ark., 1983) ve ABD’de
(BROOKS ve OLMO, 1978) birçok araştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda yerel nar çeşitlerinin farklı yönlerden karakterleri
belirlenmiş olup genel olarak ülkemizde bulunan çeşitlerin bu çeşit ve tiplere göre birçok yönden daha üstün özelliklerde
olduğu bilinmektedir(Tibet ve Onur 1995).
İspanya’da ise narlar asit içeriklerine göre tatlı, mayhoş ve ekşi olarak gruplandırılmış olup yalnızca yumuşak çekirdekli
olanların ticari değeri bulunduğu belirtilmiştir (Anonymous b, 2013).
Ülkemizde Hicaznar, Lefan, Zivzik Çekirdeksiz, Keben, Kadı, Devedişi, Çekirdeksiz ve Misk çeşitleri 1974 yılında yapılan
bağ-bahçe toplantısında bütün bölgeler için standart çeşit olarak kabul edilmiş ancak bu çeşitler bilimsel bir çalışma sonucu
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saptanmamış olup Kasım 1986’da Türk Standardları Enstitüsü tarafından çıkarılan nar standardına göre standart olarak kabul
edilmiştir (Baldıran ve Ercan 1988).
Nar çeşitleri ile ilgili ülkemizdeki ilk çalışmalar Prof. Dr. Nurettin KAŞKA’nın danışmanlığında 1978 yılında Çukurova
Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Adana), Turunçgiller Araştırma İstasyonu (Antalya), Ege Bölge Zirai Araştırma Enstitüsü
(Menemen-İzmir), Zirai Araştırma Enstitüsü (Gaziantep), Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü (Yalova), Alata Bahçe
Kültürleri Araştırma ve Eğitim Merkezi (Erdemli-İçel)’nin katılımıyla başlamıştır.
DOKUZOĞUZ ve MENDİLCİOĞLU (1978) Ege Bölgesi’nin bazı nar çeşitleri üzerinde pomolojik çalışmalar yapmışlardır.
BOZ (1988) ise Şanlıurfa ilinde ise yine bazı önemli nar çeşitlerinin morfolojik ve pomolojik özellikleri üzerinde araştırmalar
yapmıştır.
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ise 1979 yılında Ege Bölgesi’ne uygun nar çeşitlerini belirlemek için nar çeşit projesi
başlatarak bazı nar tiplerini sofralık ve şıralık olarak önermiş ve birçok nar çeşidi ise bu enstitü tarafından 1991 yılında tescil
ettirilmiş (Ercan vd. 1991), Güneydoğu Anadolu Bögesi’nde yapılan bir çalışmada da bu bölgeye uygun nar çeşitleri
belirlenmiştir (Özgüven vd 1998).
Akdeniz Bölgesi’nde yetiştirilen 72 nar çeşidi ve tipi üzerinde yapılan bir çalışmada bu çeşit ve tipler pomolojik olarak tatlı,
mayhoş ve ekşi olarak, nar derim periyodu(20 Ağustos-20 Ekim) yönünden ise 3’e ayrılarak; erkenci, orta mevsim ve geççi
olarak sınıflandırılmıştır. Ancak bu sınıflandırma farklı bölgelerde ve aynı bölgelerin sahil ve yüksek bölgelerinde farklılık
gösterecektir(Onur, 1988).
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nün 1985-1991 yılları arasında Akdeniz Bölgesi’nden selekte edilen narların
adaptasyonuyla ilgili bir çalışmasında sofralık ve usarelik narlar seçilmiş olup, 1988-1994 yılları arasında yaptıkları nar çeşit
adaptasyonu projesinde ise 4 nar tipi çeşit adayı olarak belirlenmiştir(Yılmaz ve Şen, 1990).
Narenciye Araştırma Enstitüsü tarafından ise Akdeniz Bölgesi’ne uygun nar çeşitlerini belirlemek için 1984-1991 yılları
arasında Akdeniz Bölgesi’nden selekte edilen narlarla I. adaptasyon denemesi, 1986-1995 yılları arasında Akdeniz ve Ege
Bölgesi’nden selekte edilen narlarla II. adaptasyon denemesi, 1991-1999 yılları arasında ise Ege ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nden selekte edilen narlarla III. adaptasyon denemesi kurulmuş olup bölgeye uygun nar tipleri çeşit adayı olarak
önerilmiştir. Ayrıca bu enstitü tarafından 07 N 03(Ernar), 33 N 11(Aşınar), 01 N 04(Fellahyemez), 31 N 07(Katırbaşı), 07 N
04(Ekşinar) ve 07 N 08(Hicaznar) nar çeşitleri 1991 yılında tescil ettirilmiştir(Onur ve Tibet, 1991).
Çalışmalarımızın önemli bir konusu olan, nar tanelerinde yumuşak çekirdeklilik özelliği üzerinde de araştırmalar yapılmıştır.
PROHIT (1985) 4 yumuşak çekirdekli, bir orta derecede yumuşak çekirdekli ve iki sert çekirdekli nar çeşidiyle yaptığı
araştırmalarda duyusal test yanında kantitatif yöntemler geliştirmiştir. Buna göre yumuşak çekirdekli narlarda; tohum kabuğu
(testa) daha ince, tohum ve testa yoğunluğu daha az, testa ağırlığının toplam tohum ağırlığına oranı da düşüktür.
Aynı araştırıcı narlarda yumuşak çekirdeklilik özelliğinin kalıtımının bilinmediğini belirtmiş ve 2 yumuşak, 3 sert çekirdekli
nar çeşidini melezleyerek bazı sonuçlar elde etmiştir (PROHIT, 1987). Buna göre yumuşak çekirdekli çeşit, sert veya orta
yumuşak çekirdekli çeşitlerle melezlenirse testanın sertliği biraz artmaktadır. Sert çekirdekli çeşit yumuşak çekirdekliyle
melezlenirse testanın sertliği biraz azalmaktadır. Bu çalışma melezleme yapılan çiçeklerden elde edilen meyveler üzerinde
yapılmış ve polenin meyveye etkisi incelenmiştir.
Hindistan’da 5 nar melez tipi ile yapılan melezleme çalışmasında elde edilen melez bireyler 1992-1998 yılları arasında
değerlendirmeye alınmış ve meyve ağırlığı,100 tane ağırlığı, toplam suda çözünebilir kuru madde miktarı, tane rengi ve
çekirdek tipleri baz alınarak karakterize edilmiştir (Nageswari et al, 1999). Ayrıca Hindistan’da yapılan ayrı bir melezleme
çalışmasında ise 6 nar çeşidine ait 8 melez bitki boyu, dal sayısı, dallanma durumu, ve hermafrodit çiçek oluşturma yönünden
değerlendirilerek diğerlerine göre daha yüksek verim elde edilen 5 melez bitki belirlenmiştir (Manivannan and Rengasamy,
1999).
1990-1991 ve 1992 yıllarında Narenciye Araştırma Enstitüsü’nde yapılan nar melezleme ön çalışmalarında da melezleme
tekniği, zaman, polen elde edilmesi ve tozlama zamanları konularında pratik bilgiler elde edilmiştir. Ayrıca 1990 yılında
Hicaznar çeşidiyle 07 N 01 seleksiyon numaralı “Çekirdeksiz” yerel adlı çeşidin melezlerinden, kendilenmiş ve açık tozlanmış
Hicaznar bireylerinden elde edilen F1 döllerinin bazıları ilk meyvelerini 1993 yılında vermiştir. Bu meyveler incelendiğinde
çok farklı tiplerle karşılaşılmış, karakterlerin genel bir dağılım gösterdiği izlenmiştir. Özellikle açık tozlanmış Hicaznar
meyvelerinin tohumlarından elde edilen bireylerin birinde koyu kırmızı, tatlı ve yumuşak çekirdekli meyveye rastlanması,
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kendilenmiş Hicaznar meyvelerinin tohumlarından elde edilen bireylerin birinde de koyu kırmızı, mayhoş ve yumuşak
çekirdekli bir meyvenin bulunması, çalışmalar açısından çok umut verici sonuçlar olarak görülmüştür(ONUR vd., 1999).
Narenciye Araştırma Enstitüsü tarafından ön denemeleri 1990 yılında başlatılan; 1994 yılında ise Tarımsal Araştırmalar Genel
Müdürlüğü tarafından kabul edilip desteklenerek yürütülmeye başlanan Batı Akdeniz’de Melezleme Yoluyla Yeni Nar
Çeşitlerinin Geliştirilmesi projesinin ara sonuç raporu 1999 yılında yayınlanmıştır. Bu proje kapsamında 2007 yılında tescile
aday BATEM Esinnar, BATEM Hicrannar, BATEM Yılmaznar ve BATEM Onurnar nar tiplerine ait sonuç raporu hazırlanmış
ve 2008 yılında üretim izinleri alınmıştır. 2009 yılında ise bu yeni 4 nar çeşidi Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
tarafından tescil ettirilmiştir.
Enstitümüzde olduğu gibi, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde de farklı pomolojik özellikleri taşıyan nar çeşitlerinin
geliştirilmesine yönelik çalışmalar “Ege Bölgesi’nde Melezleme Yoluyla Yeni Nar Çeşitlerinin Geliştirilmesi Projesi”adı
altında 1997 yılından beri yürütülmektedir. Söz konusu projenin 1997-2007 döneminde melezleme ve kendileme çalışmaları
sonucunda 38 adet birey seleksiyon II aşaması için seçilmiş olup bu bireyler ve 2 adet standart çeşit (İzmir 23 ve İzmir 1513)
ile birlikte seleksiyon II parseli kurulmuştur (Küçük ve ark., 2007).

MATERYAL ve METOT
Bu çalışmada Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün 2009 yılında tescil ettirdiği, Meyvecilik Bölümü’nde bulunan
BATEM Esinnar, BATEM Yılmaznar ve BATEM Onurnar nar çeşitlerinin kendilenerek, karşılıklı melezlenerek ve açık
tozlanarak elde edilen genotiplerden kırmızı veya koyu kırmızı kabuklu ve taneli, yumuşak çekirdekli, tatlı, mayhoş ve ekşi
olanlar seçilip çoğaltılacak ve Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü’nün belirleyeceği tekerrürde olmak
üzere değerlendirme parsellerine 3x4 m aralık mesafeyle dikilecektir. Alternaria alternarnata’ya hassasiyet durumunun
tespitine projenin ikinci yılında, meyveye yattığı 3. yıldan itibaren de fenolojik ve pomolojik çalışmalara başlanacaktır. Proje
bitiminden sonra da ticari olabilecek değerde görülenlerin tescil işlemleri yapılacaktır.
Ebeveynlerin özellikleri şunlardır:
BATEM Esinnar: Verimli, koyu kırmızı kabuklu ve taneli, yumuşak çekirdekli, tatlı, çok büyük (>375g) ve orta mevsimde
olgunlaşan bir çeşittir.
BATEM Yılmaznar: Verimli, kırmızı kabuklu, koyu kırmızı taneli, yumuşak çekirdekli, mayhoş, çok büyük (>375g) ve erkenci
bir çeşittir.
BATEM Onurnar: Verimli, Kırmızımsı sarı kabuklu ve koyu kırmızı taneli, yumuşak çekirdekli, ekşi, çok büyük (>375g) ve
orta mevsimde olgunlaşan bir çeşittir
Fenolojik gözlem ve pomolojik çalışma aşamasına gelen bireylerde aşağıdaki yöntemlere göre çalışmalar yapılacaktır.

Fenolojik Gözlemler
-Odun Gözlerinin Sürmesi: Odun gözlerinde kahverengi pulcuklar arasından, kırmızı- kahverengi yaprakçıkların görüldüğü
tarih
-İlk Çiçek Tomurcuklarının Belirmesi: Genç sürgün uçlarında ve koltuklarında çiçek tomurcuklarının görüldüğü tarih
-İlk Çiçeklenme: İlk birkaç çiçeğin tamamen açıldığı tarih
-Maksimum Çiçeklenme: Açılmış çiçeklerin en fazla olduğu tarih
-Son Çiçeklenme: Son dönem çiçeklerin tamamen açıldığı tarih
-Meyve Olumu: Meyvelerin en az yarısında, kabuk zemin renginin yeşilden sarıya döndüğü ve kaliks loblarının birbirinden
ayrıldığı tarih
-Yaprakların Sararması: Yaprakların yarıdan fazlasının sarardığı tarih
-Yaprakların Dökülmesi: Yaprakların %90’ının döküldüğü tarih
Pomolojik Özellikler
Ağaç Özellikleri:
-Dip Sürgünü Verme Durumu (0-5 puanlaması ile) (0:Yok, 1:Çok az, 2:Az, 3:Orta, 4:Çok, 5: Pek çok)
-Gövde Kesit Alanı (Gövdelerin, topraktan 15 cm yukarısından çaplarının ölçümü ve hesaplama ile)
-Gelişme Durumu (1-5 puanlaması ile) (1:Çok zayıf, 2:Zayıf, 3:Orta, 4:Kuvvetli, 5: Çok kuvvetli)
-Dallanma Durumu (sık, orta, seyrek)
-Dikenlilik Durumu (sık, orta, seyrek)
-Habitüs (Tacın boyu ve iki ayrı yönden eninin ölçümü ile)
-Meyvelerde Çatlama Durumu (0-5 puanlaması ile) (0:Yok, 1:Çok az, 2:Az, 3:Orta, 4:Çok, 5: Çok fazla)
-Verim (Ağaç başına meyvelerin sayımı ile ve ortalama meyve ağırlığıyla çarpım sonucu kg olarak)
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-Alternaria alternata’ya hassasiyet (Her bir ağaçtaki meyveler, Narda kahverengi leke hastalığı [Alternaria alternata (Fr.)
Keisssl.]’na karşı aşağıdaki skalaya göre değerlendirilecektir (Anonim 2013).
Narda Kahverengi Leke (Alternaria alternata) Hastalığının Değerlendirilmesi
Hastalık yapraklarda ve meyvelerde olmak üzere ayrı ayrı değerlendirilecektir. Enfekteli yapraklar ve meyveler sayılarak her
bir ağaçta hastalığın yüzdesi belirlenecektir. Belirlenen hastalık yüzdelerine göre her bir ağaca aşağıdaki çizelgede belirtilen
puanlar verilecektir.
Hastalık Yüzdesi (%)
0

Puan
5

1-20

4

21-40

3

41-60

2

61-80

1

81-100

0

Meyve Özellikleri:
-Meyve İriliği (g) (Meyvelerin tek tek tartım ve en-boy ölçümleri)
-Kabuk Rengi (Zemin rengi ve % olarak üst renk, gözlemle)
-Kabuk Kalınlığı (mm) (Her meyvenin kabuklarının ekvator kısmından, iki ayrı yönden kompasla ölçümü ile)
-Tane İriliği (g) (100 tanenin 3 tekrarlamalı tartımı ile)
-Tane Randımanı (Her meyvenin tanelerinin tartılarak, tüm meyve ağırlığına oranlanmasıyla % olarak)
-Tane Rengi (Beyaz, açık pembe, pembe, koyu pembe, kırmızı ve koyu kırmızı olmak üzere gözlemle)
-Çekirdeklerin Sertlik Durumu (Sert, orta-sert, yumuşak olmak üzere duyusal testle)
-Suda Çözünebilir Kuru Madde (Refraktometre ile % olarak)
-Toplam Asitlik (Titrasyonla % olarak, sitrik asit cinsinden)
-Tat kalitesi (Duyusal testle; 5 tadımcı tarafından 100 tam puan üzerinden puan verilerek)
Nar tiplerinin gruplandırılmaları, narların derim zamanları ve asit içeriklerine göre yapılacaktır. Derim zamanına göre narlar:
1. Çok erkenci (1 Eylül öncesi)
2. Erkenci (01-15 Eylül)
3. Orta mevsim (16-30 Eylül)
4. Geççi (01-15 Ekim)
5. Çok geççi (15 Ekim sonrası) olmak üzere ayrılacaklardır. Derim zamanlarının saptanmasında ilk çiçeklerde oluşan ilk
meyvelerin derimi esas alınacaktır.
Nar tipleri içerdikleri asit oranına göre de 3 gruba ayrılacaktır. Bu gruplandırmaya göre:
1- Tatlı narlar, %1’den az
2- Mayhoş narlar, %1-2 arasında
3- Ekşi narlar, %2’den çok (Onur ve Tibet 1991).
Araştırma sonuçları, “Değiştirilmiş Tartılı Derecelendirme Yöntemi” (Yazgan 1979)’ne göre değerlendirilecektir. Esas
alınacak özellikler, bunların görece puanları ve sınıf değerleri aşağıda belirtilmiştir(Çizelge 1.).
Çizelge 1. “Değiştirilmiş Tartılı Derecelendirme”ye esas alınacak özellikler, görece puanları ve sınıf değerleri.
Özellikler
Görece Puanlar
Sınıf değerleri
10
9
Meyve ağırlığı (g)

8
8
7
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6
5
4
3
2
1
5
Kabuk üst rengi

13

3
1
10
9
8
7
6

Tane randımanı

6
5
4
3
2
1
5

Tane rengi

13

3
1
10
9
8
7

100 tane ağırlığı

7

6
5
4
3
2
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1
10
9
8
7
6
Suda çözünebilir kuru madde

5
5
4
3
2
1
5

Çekirdeklerin sertlik durumu

20

3
1
5

Tat kalitesi

10

3
1
5

Meyvelerde çatlama durumu

5

3
1
5

Dip sürgünü verme durumu

4

3
1
5

Dikenlilik durumu

4

3
1
5
4

Alternaria alternarnata’ya hassasiyet durumu

5

3
2
1
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TOPLAM

100

ÇALIŞMA TAKVİMİ
Çalışma Takvimi Çizelgesi
Aylar (I. Yıl)
Yapılacak Faaliyetler
1*
Seçilen genotiplerin çelik alımı ve torbalara
dikimi
Torbalara dikilen genotiplerin kültürel
işlemleri

2

3

X

X

4

5

6

7

8

9

10

X

X

X

X

X

X

X

11

12

23

24

Aylar (II. Yıl)

Genotiplerin bahçeye dikimi ve kültürel
işlemleri
Seçilen genotiplerin çelik alımı ve torbalara
dikimi
Torbalara dikilen genotiplerin kültürel
işlemleri
Alternaria
alternarnata’ya
hassasiyet
durumunun tespiti

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
Aylar (III. Yıl)

Bahçeye dikilen genotiplerin kültürel
işlemleri
Parsellerin kültürel bakımı ve bitkilerin
gözlemleri
Alternaria
alternarnata’ya
hassasiyet
durumunun tespiti

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aylar (IV. Yıl)

Parsellerin kültürel işlemleri
Meyveye yatan genotiplerin fenolojik ve
pomolojik özelliklerini belirleme
Bahçeye dikilen genotiplerin kültürel
işlemleri
Alternaria
alternarnata’ya
hassasiyet
durumunun tespiti

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aylar (V. Yıl)

Bahçeye dikilen genotiplerin kültürel
işlemleri
Meyveye yatan genotiplerin fenolojik ve
pomolojik özelliklerini belirleme
Alternaria
alternarnata’ya
hassasiyet
durumunun tespiti

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

Sonuç raporunun hazırlanması

X

(*)Yazım vb. alanları gerektiği kadar uzatılabilir.

YÖNETİM DÜZENİ
Projede görev alacak kişilerin her birinin projedeki sorumluluğu ve çalışma takvimleri tanımlanmalıdır.
Proje Yürütücülerinin Projeye Katkıları
Adı Soyadı

Alpaslan ŞAHİN

Dr. Süleyman BAYRAM

İlker KURBETLİ

Yapılacak Faaliyetlerdeki Sorumlulukları

Çalışma Takvimi

Seçilen genotiplerin çelik alımı ve torbalara dikimi

Şubat-Mart 2020

Torbalara dikilen genotiplerin kültürel işlemleri

Nisan-Ekim 2020

Genotiplerin bahçeye dikimi ve kültürel işlemleri

Ocak-Ekim 2021

Seçilen genotiplerin çelik alımı ve torbalara dikimi

Şubat-Mart 2021

Torbalara dikilen genotiplerin kültürel işlemleri

Nisan-Ekim 2021

Alternaria alternarnata’ya hassasiyet durumunun tespiti

Mart-Mayıs 2021

Bahçeye dikilen genotiplerin kültürel işlemleri

Ocak-Aralık-2022

Parsellerin kültürel bakımı ve bitkilerin gözlemleri

Mart-Ekim 2022

Alternaria alternarnata’ya hassasiyet durumunun tespiti

Mart-Mayıs 2022

Parsellerin kültürel işlemleri

Ocak-Aralık 2023

Meyveye yatan genotiplerin fenolojik ve pomolojik
özelliklerini belirleme

Şubat-Aralık 2023

Bahçeye dikilen genotiplerin kültürel işlemleri

Ocak-Aralık 2023

Alternaria alternarnata’ya hassasiyet durumunun tespiti

Mart-Mayıs ve Eylül-Kasım 2023

Bahçeye dikilen genotiplerin kültürel işlemleri-

Ocak-Aralık 2024

Meyveye yatan genotiplerin fenolojik ve pomolojik
özelliklerini belirleme

Şubat-Aralık 2024

Alternaria alternarnata’ya hassasiyet durumunun tespiti

Mart-Mayıs ve Eylül-Kasım 2024

Sonuç raporunun hazırlanması

Kasım-Aralık 2024

Seçilen genotiplerin çelik alımı ve torbalara dikimi

Şubat-Mart 2020

Seçilen genotiplerin çelik alımı ve torbalara dikimi

Şubat-Mart 2021

Parsellerin kültürel bakımı ve bitkilerin gözlemleri

Mart-Ekim 2022

Meyveye yatan genotiplerin fenolojik ve pomolojik
özelliklerini belirleme

Şubat-Aralık 2023

Meyveye yatan genotiplerin fenolojik ve pomolojik
özelliklerini belirleme

Şubat-Aralık 2024

Sonuç raporunun hazırlanması

Kasım-Aralık 2024

Alternaria alternarnata’ya hassasiyet durumunun tespiti

Mart-Mayıs 2021
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Alternaria alternarnata’ya hassasiyet durumunun tespiti
Alternaria alternarnata’ya hassasiyet durumunun tespiti

Mart-Mayıs 2022
Mart-Mayıs ve Eylül-Kasım 2023

Alternaria alternarnata’ya hassasiyet durumunun tespiti

Mart-Mayıs ve Eylül-Kasım 2024

Sonuç raporunun hazırlanması

Kasım-Aralık 2024

PROJE SONUÇLARI UYGULAMA PLANI (PSUP)
Proje tamamlandıktan sonra elde edilmesi öngörülen çıktıların uygulamaya aktarılması ve yaygınlaştırılması proje lideri
tarafından hazırlanır ve imzalanır.
Proje Adı:

Batı Akdeniz’de Melezleme Yoluyla Yeni Nar Çeşitlerinin Geliştirilmesi

PROJENİN AMACI: Projenin genel amaçları değil, çıktılara yönelik amaçlar kısaca yazılır.

Yapılacak bu çalışmada; kırmızı veya koyu kırmızı kabuklu ve taneli, yumuşak çekirdekli, tatlı, mayhoş ve ekşi ayrıca
meyvelerinde çatlama oranı düşük, özellikle erken ve orta mevsimde olgunlaşan nar çeşitlerinin elde edilmesi amaçlanmıştır.

ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI
Proje bitiminden sonra aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir:
Amaca uygun yeni nar çeşitleri elde edildikten sonra ticari olabilecek üstün özelliğe sahip olan çeşitlerin üretim izni alındıktan
sonra Enstitü adına tescil ettirilecektir.
Nar tanıtım günü yapılarak basın aracılığıyla çeşitlerin tanıtımı yapılacaktır.
Ayrıca diğer tarım kuruluşları ile işbirliği yapılarak bu çeşitlerin farklı bölgelerde demonstrasyon bahçeleri kurularak çeşitlerin
üreticilerimize tanıtımına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Çeşitlerin lifletleri basılarak üreticilere dağıtılacaktır.
Sıra

1

Proje Çıktıları

Çıktıların Uygulamaya Aktarılma Mekanizmaları

Tescili yapılan çeşitler ile gerek Enstitü imkânlarıyla gerekse
tarım müdürlükleriyle işbirliği yapılarak demonstrasyon
bahçeleri kurularak nar yetiştiricilerine tanıtımı yapılacak ve
fidan üretimleri yapılarak üreticiye ulaştırılacak. Ayrıca
Yapılacak bu çalışmada; kırmızı veya koyu üreticilere yönelik olarak yeni çeşitleri içeren el broşürleri ve
kırmızı kabuklu ve taneli, yumuşak çekirdekli, lifletler hazırlanacaktır.
tatlı, mayhoş ve ekşi, nar kahverengi hastalığına
tolerant, özellikle erken ve orta mevsimde Tescil edilen yeni çeşitlerin materyalleri araştırmalarında
olgunlaşan nar çeşitleri elde edilecek. Elde edilen kullanmak üzere nar ıslah çalışmaları yapan araştırma
bu çeşitlerin tescili yapılarak üreticilerin kuruluşlarında
çalışan
araştırmacılarla
paylaşılarak
kullanımına sunulacak.
çalışmalarına katkı sağlanacaktır.
Proje çıktıları çalıştay, kongre, sempozyum gibi bilimsel
platformlarda sunularak ve ulusal ve uluslararası dergilerde
makaleler yayınlanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.
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TALEP EDİLEN BÜTÇE
Talep edilen bütçe ve gerekçesi belirtilmelidir. Analitik bütçe olarak 06 Sermaye Giderleri bölümünde aşağıdaki belirtilen tablo
doldurulmalıdır. Proje süresi bir yıldan fazla ise yıllık maliyetleri ayrı ayrı hesaplanmalıdır.
I. Yatırım Tutarı
YILLARA GÖRE DAĞILIM
06 SERMAYE GİDERLERİ
1.Yıl

2.Yıl

3. Yıl

4.Yıl

5. Yıl

06.1- Mamul Mal Alımları

4000

4000

4000

4000

4000

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri

6000

6000

6500

6500

8000

6000

7000

7000

10000

10000

16000

17000

17500

20500

22000

06.3- Gayri Maddi 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

06.9- Diğer Sermaye Giderleri

Toplam

Genel Toplam

93000

II. Bütçe Gerekçesi ve Yatırım Tutarının Dağılımı
Talep edilen bütçenin üçüncü ve dördüncü düzey dağılımlarını, “http://www.bumko.gov.tr” internet adresinde yer alan Bütçe
Hazırlama Rehberi dikkate alınarak performans bütçe kodları dikkate alarak detaylı olarak yazılmalıdır. Projede alımı
öngörülen her tür alet ekipman (makine /teçhizat, laboratuar alet ve cihazları) belirtilmelidir. Birden fazla kuruluş için yapılacak
bütçe taleplerinde, her bir kuruluş için bütçe formları ayrı ayrı düzenlenmelidir.

I

II

III

IV

Giderlerin Ekonomik
Sınıflandırması

Önerilen
Bütçe

Yıllara Göre Dağılım
1. Yıl

2. Yıl

3. Yıl

4. Yıl

5. Yıl

06

1

3

5

Zirai Gereç Alımı

20000

4000

4000

4000

4000

4000

06

2

7

1

Kimyevi Madde Alımları

33000

6000

6000

6500

6500

8000
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06

5

4

2

Akaryakıt ve Yağ Alımları

Toplam

40000

6000

7000

7000

10000

10000

93000

16000

17000

17500

20500

22000

Genel Toplam

93000

TALEP EDİLEN BÜTÇE : (Entegre ve Ülkesel Projelerde bu kısım doldurulacaktır.)
YILLARA GÖRE DAĞILIM
06 SERMAYE GİDERLERİ
1.Yıl

2.Yıl

3. Yıl

4.Yıl

5. Yıl

06.1- Mamul Mal Alımları

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri

06.3- Gayri Maddi 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

06.9- Diğer Sermaye Giderleri

Toplam

Genel Toplam
TL cinsinden belirtilir. Eğer proje süresi bir yıldan fazla ise yıllık maliyetler hesap edilir.

ALT PROJE NO’SU VE KODU

1. Yıl

2. Yıl

3. Yıl

4. Yıl

5. Yıl

Toplam
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GENEL TOPLAM

PROJE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK ALT PROJELER LİSTESİ
(Entegre ve Ülkesel Projelerde bu kısım doldurulacaktır.)

Alt proje no

Proje adı

Proje lideri

Başlama tarihi

Bitiş tarihi

Çıktılar*

* : Proje kapsamında elde edilecek ürün, teknik bilgi, model, patent gibi çıktılara ilişkin çok kısa bilgi verilmelidir.
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Adı Soyadı

Proje Lideri

Alpaslan ŞAHİN

Teklif Eden Kuruluş Müdürü
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Tarih

İmza

İşbirliği Yapılan Kuruluş Yetkilisi

İşbirliği Yapılan Kuruluş Yetkilisi
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Proje Özeti:
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Soğuk stresi, bitki yaşam döngülerinde en önemli çevre faktörlerinden biridir. Özellikle turunçgiller de
düşük sıcaklıklar verimi olumsuz yönde etkilemektedir. Soğuk stresi; stresin şiddetine ve süresine,
strese maruz kalan bitkinin genotipine ve gelişme dönemine bağlı olarak büyüme ve gelişmeyi olumsuz
etkileyebilmektedir. Bu durumun önüne geçebilmek için meydana gelen don olaylarının minumum
sıcaklıklarını ve bu sıcaklıkta kaldığı süreleri önceden bilmek, yapılacak mücadele ve alınacak
önlemlerin belirlenmesi açısından önemli bir yol gösterici olacaktır. Bitkisel üretimde stres; bitkinin
yaşadığı ortamda bir veya birden fazla etkenin, büyüme ve gelişmeyi olumsuz yönde etkileyerek, verim
düşüklüğü ile sonuçlanan bir dizi gerilemeye neden olmasıdır. Bitkide strese neden olan etmenler;
biyotik kökenli olabildiği gibi (hastalık oluşturanlar ve zararlılar); tuzluluk, kuraklık, düşük ve yüksek
sıcaklıklar, besin elementlerinin eksiklik veya fazlalıkları gibi abiyotik kökenli de olabilmektedir.
Turunçgil üretimi dünyada 40° Kuzey ve Güney enlemleri arasındaki bölgelerde yapılmaktadır. Kuzey
Yarımküre’de, Kuzey ve Orta Amerika ile Akdeniz ülkeleri, Güney Yarımküre’de ise Güney Amerika,
Güney Afrika ve Okyanusya’da ekonomik olarak üretilmektedir. Ülkemizde ise turunçgil yetiştiriciliği,
Batı Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz’de yapılmaktadır. Antalya ili sahip
olduğu ekolojik koşullar nedeniyle turungil yetiştiriciliği açısından büyük avantaja sahiptir.
Bu çalışmada Antalya ilinde limon yetiştiriciliğini kısıtlayan iklim ve topoğrafya etmenlerinin
belirlenmesi ve haritalanması amaçlanmıştır. Bunun için limonun vejatasyon dönemi başlangıç ve bitiş
ile dinlenme dönemi başlangıç ve bitiş arasındaki, bitkinin istediği en düşük sıcaklık eşik değerleri
literatür, uzman görüşleri ve arazi çalışmalarına göre belirlenecektir. Belirlenen bu eşik değerlerinin
altındaki ekstrem düşük sıcaklıklar baz alınarak limonun yetişmesindeki potansiyel riskli alanlar
belirlenecektir.
Çalışma kapsamında temsili olarak seçilen iki limon çeşidinin (interdonato ve kütdiken) iklim ve
topoğrafya bazında yetişme istekleri incelenecektir. Sorgulamalarda altlık olarak minimum sıcaklık,
maksimum sıcaklık, yağış, toprak sıcaklığı, soğuklama süresi, etkili sıcaklık toplamı, donlu gün sayısı
ve frekansı gibi günlük temel iklim verileri ile don çukurları, yükseklik, eğim, bakı gibi topografya
verileri kullanılacaktır. Elde edilen verilerle hazırlanacak altlık haritalarda yapılacak sorgulamalar
dikkate alınarak çeşitlerin gelişiminde risk oluşturan soğuk stres faktörlerinin belirlenmesi ile
potansiyel düşük ve yüksek olasılıklı riskli alanlar belirlenecektir. Bu projenin sonunda, Antalya ilinin
temel iklim ve yükselti veri tabanları, risk haritaları sayısal ortamda, coğrafi bilgi sistemleri (CBS)
teknikleri ile birlikte değerlendirilecek ve temsili erkenci ve orta mevsim çeşitler olarak limon
üretimine etki eden potansiyel yüksek riskli alanları belirlenerek üretim planlamasında tavsiye
niteliğinde referans haritalar oluşturulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Limon, soğuk stresi, CBS
Proje İngilizce Başlığı: Determination and Mapping of Cold and Frost Stress Risk Areas Restricting
Limon (Citrus limon L.) Cultivation in Antalya Province
Abstract:
Cold stress is one of the most important environmental factors in plant life cycles. Low temperatures,
especially in citrus fruits, adversely affect yield. Cold stress can adversely affect growth and
development depending on the severity and duration of stress, the genotype of the plant exposed to
stress and the development period. In order to prevent this situation, it is necessary to know the
minimum temperatures of the frost and to know the times in which they remain at this temperature. will
be an important guide in terms of the determination of the measures to be taken. Stress in plant
production can be defined as one or more factors in the environment where the plant lives, adversely
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affect the growth and development, resulting in a series of regression resulting in a low yield. Factors
causing stress in the plant may be of biotic origin (diseases and pests) as well as abiotic origin such as
salinity, drought, low and high temperatures, deficiency or excess of nutrients.
Citrus fruits are produced in the region between 40 ° North and South latitudes in the world. They are
produced economically Northern and Central America and Mediterranean countries in the Northern
Hemisphere and South America, South Africa and Oceania in the Southern Hemisphere., Citrus
cultivation is carried out in West Marmara, Aegean, Mediterranean, Western Black Sea and Eastern
Black Seai n our country. due to ecological conditions Antalya province has a great advantage in terms
of turungil cultivation.
In this study, it is aimed to determine and map the climate and topography factors that limit lemon
cultivation in Antalya. For this, the minimum temperature threshold values of the plant will be
determined by literature, expert opinions and field studies in the period between vejatation period
beginning and end and rest period start and end. Based on extreme low temperatures below these
threshold values potentially risky areas in the cultivation of lemon will be determined.
Two lemon varieties (interdonato and kütdiken), which are selected as representative of the study, will
be studied in terms of climate and topography. In the case of queries daily basic climate data such as
minimum temperature, maximum temperature, precipitation, soil temperature, cooling time, effective
temperature sum, number of frost days and frequency and topographical data such as frost pits,
elevation, slopewill be used. By taking into account the inquiries to be made on the base maps to be
prepared with the data obtained, the determination of the cold stress factors that cause risk in the
development of the varieties will be determined with the potential low and high probability risk areas.
At the end of this project, the basic climate and elevation databases of the province of Antalya and the
risk maps will be evaluated together with digital information systems (GIS) techniques. Identifying
potential high-risk areas affecting lemon production as representative early and mid-season varieties,
reference maps will be preparediIn order to be used in production planning,

Keywords: Limon, cold stress, GIS
Projenin Amacı ve Gerekçesi
Turunçgillerin anavatanı Arap Yarımadası’nın doğusundan, Filipinler’in doğusuna kadar ve
Himalayalar ile Hindistan’dan Avustralya’ya kadar olan bölgeyi içine alan geniş bir coğrafya olmasına
rağmen, asıl anavatanı Güneydoğu Asya, Çin ve Hindistan’dır. Turunçgiller dünyaya bu bölgelerden
yayılmıştır. Turunçgiller genel olarak tropik ve subtropik iklim alanlarında yetişebilmekte, sıcaklığın 4 ºC’nin altına düşmediği yörelerde ise ticari anlamda yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Özellikle kış
soğukları belirleyici bir nitelik taşımaktadır. Turunçgiller ülkemizde Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde sahil
kesimlerinde yetiştirilir. Antalya, Çukurova Bölgesinden sonra ikinci büyük turunçgil üretim yöresidir.
(Kafa vd., 2010).
Bitkisel üretimde iklim faktörleri (sıcaklık, yağış, rüzgâr, ışık, nem vb.) büyük önem taşımaktadır.
Bunlardan en önemlisi de sıcaklıktır. Özellikle yetiştiriciliği yapılacak bitki tür ve çeşitleri seçilirken,
o bölgenin en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri irdelenmeli, bitkinin sıcaklık istekleri
karşılanabiliyorsa o bölgede üretime başlanılmalıdır. Tarımda ürün kalitesini önemli ölçüde etkileyen
meteorolojik şartların göz önünde bulundurulması ve en uygun yetiştirme zamanı ve alanların tespit
edilmesinin önemi büyüktür. Meyve ağaçlarında çiçeklenme dönemi donları ve uygunsuz hava
şartlarından kaynaklanan döllenme yetersizlikleri, soğuklanma ihtiyacının yetersiz olması, uygunsuz
hasat zamanı ve süresi, yetersiz etkili sıcaklık toplamları, stres gibi çeşitli faktörler ürün kalitesine
yansıyarak ekonomik anlamda kayıplara neden olmaktadır (Nadaroğlu vd., 2012).
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Turunçgil yetiştiriciliğini sınırlayan en önemli etken sıcaklıktır. Turunçgillerin büyüme ve gelişme için
optimal sıcaklık isteği 13 ile 37 °C dir (Zabihi vd., 2012). Gerek düşük, gerek yüksek sıcaklıklar meyve
verimliliği ve kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Hava sıcaklığı tehlikeli noktaya düşmediği
halde, soğuk hava; önünde engel bulunan yerlerde ve tabanlarda birikerek bir “don gölü” oluşturur
(Zorba vd., 1981). Soğuk havanın yığıldığı böyle arazilerde soğuk ve don zararı görülebilir. Düşük
sıcaklıklar dünya üzerinde bitki dağılımını belirleyen belki de en önemli faktördür. Düşük sıcaklık
stresi, bitkilerde hücreleri ve hücreler arası boşlukları dolduran suyun donma noktasına hatta bu
sıcaklığa yakın derecelere düştüğünde, ölümle sonuçlanan zararlar şeklinde etkilemektedir (Ağaoğlu
vd., 1987).
Bitkisel üretimde stres; bitkinin yaşadığı ortamda bir veya birden fazla etkenin, büyüme ve gelişmeyi
olumsuz yönde etkileyerek, verim düşüklüğü ile sonuçlanan bir dizi gerilemeye neden olmasıdır.
Bitkide strese neden olan etmenler; biyotik kökenli olabildiği gibi (hastalık oluşturanlar ve zararlılar);
tuzluluk, kuraklık, düşük ve yüksek sıcaklıklar, besin elementlerinin eksiklik veya fazlalıkları gibi
abiyotik kökenli de olabilmektedir.
Genel bir kaide olarak, soğuk hava akışı dağlardan denize doğru seyretmektedir. Dolayısıyla, soğuk
havanın en çok etkilediği yerler ovaların denize en yakın kesimleri olmaktadır. Ayrıca soğuk hava sıcak
havadan daha yoğun olduğu için tepe yamaçlarından aşağıya dogru akar ve suya çok benzer bir şekilde
alçaktaki alanlarda birikir. Soğuk hava su gibi aktığından dolayı önünde yükselti olursa baraj gibi birikir
(Şekil 1.). Eğer bahçe etrafında yükseltiler varsa (küçük tepecikler, yol, bina vb) bahçede soğuk
birikimine sebep olur. Bu yüzden bir yerde turunçgil bahçesi kurarken, kanal ve boğaz gibi risk taşıyan
yerler iyi bir şekilde irdelenmelidir. Özellikle soğuk havanın akış yönü araştırılmalıdır (Anonim,
2016).

Şekil 1. Soğuk havanın hareketi.
Turunçgillerde en temel minimum gelişme sıcaklığı 12.8 0C dir (Bustan vd., 1996). Optimum sıcaklık
isteği 26-28°C olan turunçgillerin yetiştiriciliğini sınırlayan en önemli iklim etmeni düşük
sıcaklıklardır. Limon -3,5 0C, portakal -5 0C’ye kadar düşük sıcaklığa dayanabilmektedir. Buna karşılık
limon -8 ºC’de, portakal -9 ºC’de, mandarin ağaçları ise-12 ºC’de tamamen ölebilir. Turunçgiller hava
nispi neminin %60-70 dolayında olmasını tercih ederler. Daha düşük hava oransal nemi, kabuğun
kalınlaşmasına, meyve şeklinin bozulmasına ve renginin matlaşmasına, kalitenin düşmesine ve haziran
dökümlerinin artmasına neden olur. Ancak daha yüksek nem de özellikle mantari hastalıklar açısından
zararlıdır (Ağaoglu vd., 1987).
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Rosenzweig vd. (1996), turunçgillerin farklı fenolojik dönemler için sıcaklık aralıklarını ve eşik
değerlerini belirlemişlerdir. Dinlenme (Dormansi) evresinin 4 0C ile 14 0C' lik bir sıcaklık aralığına
sahip olduğu belirtilmiştir. Çiçeklenme zamanı 10-27 0C, meyve oluşumu 22–27 0C, ve meyve
büyümesi 20–33 0C sıcaklık eşik değerleri olarak belirlemiştir. Turunçgillerin büyüme mevsimi
boyunca maksimum sıcaklık 35 ° C ve minimum eşik sıcaklık 2 ° C olarak eşikleri bulunmuştur (Tablo
1).

Minumum sıcaklık
eşik değeri

Vejatasyon
büyüme
dönemi
sıcaklık eşik değeri

2 0C

13 0C

Çiçeklenme
sıcaklık
değerleri

10-27 0C

eşik

Meyve
oluşumu
eşik
sıcaklık
değerleri

Büyüme mevsimi
boyunca
maksimum sıcaklık
eşik değeri

22-27 0C

35 0C

Tablo 1. Turunçgiller için sıcaklık eşik değerleri (Rosenzweig vd.1996).
Limonun vejatasyon ve dinlenme dönemlerine ait ekstrem düşük sıcaklıkların eşik değerlerinin
tanımlanması ve riskli bölgelerin belirlenmesi amacıyla bu çalışma yapılacaktır.
Limon yetişmesinde soğuk stresi belirlenerek potansiyel olarak yetişebileceği alanların haritalarının
elde edilmesinde ve analizlerinin yapılmasında kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) geniş
uygulama alanlarına sahip olan oldukça önemli bir araçtır. Çünkü tarım alanlarının uygulanabilir ve
etkin şekilde planlanabilmesi için doğru, güvenilir ve güncel bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Tarım
topraklarının sürdürülebilir kullanımları için, mevcut potansiyellerine ilişkin veri tabanının
oluşturulması ve bu veri tabanına göre hazırlanacak arazi kullanım planlaması dikkate alınarak
değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak klasik yöntemlerle üretilen bilgiler ve haritalar, CBS teknikleri
sayesinde daha hızlı ve daha düşük bir maliyetle elde edilmektedir. Böylelikle bilgisayar ortamında
kolay bir şekilde verilere ulaşılabilmekte ve karar vericilerin hizmetine sunulmaktadır (Peşkircioğlu
vd., 2016).
Bu çalışma limonun, Antalya genelinde çok önemli bir geçim kaynağı olması, yetiştiriciliğinin yaygın
olarak yapılması ve buna rağmen bugüne kadar don riskleri ve ekstrem düşük sıcaklık yönünden
potansiyel olarak yetişebileceği bölgelerin nereleri olduğunun ele alınmaması nedeniyle planlanmıştır.
Ayrıca bu ilde limonun yaş meyve ihracatında ilk sıralarda yer alması nedeniyle ülkemizin ekonomisine
katkısı büyüktür. Bu sayede turunçgiller arasında önemli bir yere sahip olan limonun ekolojik (iklim
ve topoğrafya) istekleri göz önüne alınarak, Antalya bölgesinde ekstrem düşük sıcaklıklar belirlenerek
potansiyel riskli alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknikleri yardımı ile belirlenmesi
amaçlanmıştır. Bu amaçla Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)’nden alınan uzun yıllar sıcaklık
ortalaması verileri ile veri tabanı oluşturulacaktır. Bu veri tabanından istasyon bazında sorgulamalar
yapılacak, temsili olarak seçilen erkenci ve orta mevsim çeşitler (interdonato ve kütdiken) için
vejatasyon dönemi ve dinlenme dönemine ait bitkinin istediği en düşük sıcaklık eşik değerlerinin
altındaki ektrem düşük sıcaklıklar belirlenerek, ekolojik koşullar bakımından soğuk ve don stresi ve bu
strese ait riskli alanlar belirlenecektir. Elde edilen verilerden limon çeşitlerine ait yüksek olasılıklı riskli
alanlar belirlenecek ve bu alanlara ait haritalar üretilecektir. Bu haritalar üretilirken temel iklim
parametrelerine ( soğuk stresinin başlangıç dönemi, bitiş dönemi, donlu gün sayısı ve frekansı gibi) ek
olarak topoğrafyanın da etkisi de yansıtılacaktır.
Bu proje, limon çeşitlerine ait yüksek olasılıklı riskli alanların haritalanması, üretim planlamasının daha
bilinçli yapılmasında, zaman ve kaynakların israf edilmemesi açısından da önemlidir.
Bu çalışma ile gerek hükümet, gerek Bakanlığımız gerekse Kalkınma Bakanlığı’nın önümüzdeki yıllara
yönelik hazırladıkları, tarımsal ürünlerin mekansal analizleri bilgisinin kazanılması, hasat mevsimini
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mevcut olandan daha da uzatılması ve ürünlerin daha doğru üretim planlarının yapılmasına yönelik
stratejik planlarına hizmet eden sonuçlar alınacaktır. Türkiye’nin 61 inci Hükümeti tarafından
oluşturulan “2023 Vizyonu ve Hedefleri” ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde hazırlanan “Türkiye’nin
Stratejik Vizyonu 2023 Projesinde: Tarım, Gıda ve Hayvancılık Stratejik Vizyon Belgesi” kapsamında
genel anlamda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan “2010-2014 Stratejik
Plan” ve diğer ilgili belgelerde özel olarak sektörle ilgili öncelikler tespit edilmiş ve önümüzdeki
yaklaşık 10 yıllık politika hedefleri belirlenmiştir. Bu hedeflerden birisi, meyve ve sebze sektörünü, iç
ve dış pazarın istediği kalitede ürünlerin arzını sağlayacak yapıya kavuşturmak, hasat süresini 2-3
aydan 4-5 aya genişletmek üzere, ekolojik ve ekonomik olarak uygun meyvecilik havzaları belirlemek,
ilan etmek ve yöreler itibarıyla bitkisel üretimde ihtisaslaşmaya ve sanayileşmeye olanak sağlayan
optimum ürün desenlerinin belirlenmesi için “Bitkisel Üretim Mekansal Planlarının” çıkarılması olarak
belirtilmiştir. Ayrıca bitkisel üretime ilişkin mevcut tüm kayıt sistemlerinin bir veri tabanında
entegrasyonu oluşturulup, bu verilerin tüm paydaşlarca ulaşılabilirliğini web ortamında sağlaması da
hedefler arasında belirtilmektedir. Diğer yandan T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından ülkemizin
kalkınması konusunda belirlenen 10. Kalkınma Planı (2014-2018)’na göre; açık kaynak kodlu
yazılımlar, büyük veri, bulut bilişim, yeşil bilişim, mobil platform, nesnelerin interneti gibi ürün, hizmet
ve yönelimlerin değerlendirilerek kamu için uygun olabilecek çözümlerin hayata geçirilmesi
kararlaştırılmıştır. (Anonim, 2013a; Anonim, 2014).
Onuncu Kalkınma Planı 30.10.1984 tarihli ve 3067 sayılı Kanun gereğince, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Genel Kurulunun 01.07.2013 tarihli 127’nci birleşiminde onaylanmıştır. Plan, ülkemizin 2023
hedefleri doğrultusunda, toplumumuzu yüksek refah seviyesine ulaştırma yolunda önemli bir kilometre
taşı olacağı belirtilmiştir (Anonim, 2013a). Bu çalışma sonucunda elde edilecek verilerin bu hedeflere
ulaşmaya da katkı sağlayacağı düşünülmektedir
Proje ile Elde Edilmek İstenilen Çıktılar ve Kullanım Alanlarını Açıklanmalıdır.
Proje Antalya Bölgesinde, soğuk ve don riski yönünden limon çeşitlerine ait iklim ve topografya
açısından yüksek olasılıklı riskli alanların belirlenerek haritalarının yapılması ilk kez yapılması
bakımından bilimsel anlamda oldukça önemlidir. Aynı zamanda bu proje sonunda elde edilecek çıktılar
sayesinde, limonun vejatasyon dönemi (başlangıç ve bitiş) ve dinlenme dönemine (başlangıç ve bitiş)
ait bitkinin isteği en düşük kritik eşik değerlerine göre yetiştirme alanları belirlenerek literatüre katkı
sağlaması açısından önemlidir.
Antalya bölgesi için ilk kez yapılacak olan bu çalışma sonucunda, erkenci ve orta mevsim çeşitler
(interdonato ve kütdiken) olarak “limonun yetişebileceği potansiyel olarak düşük ve yüksek riskli
alanların haritaları” çıkarılacak ve bundan sonraki çalışmalar için bu haritalar referans olacaktır.
Bu haritaların, sürdürülebilir kalkınma için geleceğimize yönelik tarımsal üretim planlamasında, ülke
kaynaklarının verimli ve doğru bir şekilde kullanılmasında yol gösterici olacağı düşünülmektedir.
Ayrıca karar vericiler, akademisyenler, araştırmacılar ve üreticiler için yol gösterici olacaktır. Örneğin,
tarımsal destekler verilirken bu tür haritaların baz alınarak, limonun yetişebileceği alanlara destek
verilerek, arazilerimizin yanlış kullanımının önününe geçilebilir ve üreticilerimizin maddi ve manevi
zararları engellenebilir.
Kısacası bu proje ile uygun ekim alanlarının ve bitki türünün tespitinde, üretimin önceden
planlanabilmesi ve tarımsal verimliliğin artırılması açısından da önemlidir.

LİTERATÜR ÖZETİ
Narenciye ürünleri olarak da adlandırılan ve insan sağlığına önemli yararı bulunan turunçgiller, C
vitamini içeren, sofralık, taze tüketiminin yanında reçel, marmelat ve meyve suyu olarak
değerlendirilmekte bunun yanında kozmetik sektöründe de ham madde olarak kullanılmaktadır.
Vitamin içeriği, bolsulu ve çoğunlukla şekerli olması bakımlarından besin değeri yönünden büyük
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değer taşımakta ve taze veya işlenmiş olarak tüketilmektedir. Birçok türü olan narenciyenin en bilinen
ve ekonomik önem taşıyanları, turunç (Citrus aurantifolia), altıntop (Citrus paradisi), limon (Citrus
limoni), portakal (Citrus sinensis), mandarin (Citrus reticula) dir (Akgün, 2006).
Türkiye, turunçgil üretimi için oldukça elverişli bir ekolojiye sahip olması nedeniyle turunçgil
üretiminde sürekli bir artış görülmektedir. Turunçgil üretimi ülkemizin toplam meyve üretiminde,
üzüm ve elmadan sonra üçüncü sırada yer almasına karşın, ihracat yönünden birinci sırada
bulunmaktadır. Turunçgil üretimimiz, 1990 yılında 1 milyon 474 bin ton iken 2016 yılında 3 milyon
652 bin 100 tona çıkmıştır. Türkiye turunçgil yetiştiriciliği yapan ülkeler arasında da dünyada üretim
miktarı ile 9.sırada yer almaktadır (FAO, 2016). 2017 yılında 3 milyon 961 bin 700 tonluk toplam yaş
meyve sebze ihracatımızın %42 sini turunçgiller oluşturmaktadır (Anonim 2018a). Yapılan ihracat
karşılığında elde edilen 841,8 milyon dolarlık döviz, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamıştır.
Verilerden görüldüğü gibi turunçgiller, yaş sebze meyve ihracatımızın lokomotifi konumundadır.
İhracatımızın ilk iki sırasını limon ve portakal oluşturmaktadır (Palabıyık, 2016).
Ülkemizde turunçgil yetiştiriciliği gerek üretim, gerekse dış ticaret açısından önemli bir yer tutmakta
ve turunçgil üretimimiz dünya turunçgiller konjonktörüne paralel olarak en hızlı artış gösteren bitkisel
üretim sektörünün başlarında yer almaktadır. Ülkemiz turunçgil üretimi son on yılda %36’lık artışla
3.681.158 tona ulaşarak, dünya turunçgil üretiminin göstermiş olduğu oransal artıştan yaklaşık 2 kat
daha fazla bir artışa sahip olmuştur (Anonim, 2013b).
Turunçgiller içinde limon, tüketim yönünden farklı bir talep durumu göstermektedir. Limonu diğer
turunçgillerden ayıran en büyük özellik, diğer gıdalarla birlikte tüketilebilmesidir. Bütün yıl boyunca
aranan ve tüketilen bir turunçgil türüdür. Bu nedenle yılın her ayında tüketicilere limon arzı söz
konusudur. Türkiye’de 2016 üretim sezonunda 850 bin 600 ton limon üretimi gerçekleşmiş olup,
üretimin %91’ini Akdeniz, %9’unu Ege Bölgesi karşılamaktadır. Akdeniz Bölgesinde limon üretiminin
de %69’u Mersin , %14’si Adana, %6,5’u ise Antalya ilinde gerçekleşmektedir (Tüik, 2016).
Turunçgil (narenciye) meyveleri, sahip oldukları tür ve çeşit zenginliği, çok uzun bir hasat dönemi,
oldukça uzun muhafaza süresi taşımaya uygunluk ve sanayi hammaddesi olma gibi özellikleri
nedeniyle dünyada ve Türkiye'de, üretim, tüketim endüstri ve ticarete konu olan ender meyvelerin
oluşturduğu bir ürün grubudur. Bu özellikleri nedeniyle, başlıca ticari türleri olan portakal, mandarin,
limon ve altıntop (greyfurt) meyvelerinin; üretim, pazara hazırlama, sanayi-işleme, taşıma, iç ve dış
satım gibi temel aşamalarında, oldukça fazla sayıda kişiye iş olanağı sağlamaktadır. Bundan dolayı,
hem tarımsal sektörü hem de ülke ekonomisi bakımından oldukça önemli katkıları bulunmaktadır
(Hızal, 2012).
Tarımsal üretimi etkileyen en önemli etkenlerden birisi iklim faktörleridir. İklim faktörleri her türlü
tarımsal uğraşıyı doğrudan etkileyen, kontrol edilmesi güç olduğu için de önceden bilinmesi ve gerekli
önlemlerin alınması açısından da bir o kadar önemli olan etkenlerdir. Teknolojik gelişmeyle birlikte
modelleme çalışmalarının gelişmesi ile bu modellerde kullanılabilecek formatta ve ayrıntıda iklimsel
parametrelere gereksinim duyulmaya başlanmıştır (Güler, 2005).
Turunçgillerde minimum gelişme sıcaklığı 12.8 0C dir. Optimum sıcaklık isteği 26-28°C olan
turunçgillerin yetiştiriciliğini sınırlayan en önemli iklim etmeni düşük sıcaklıklardır. Limon -3,5 0C,
portakal -5 0C’ye kadar düşük sıcaklığa dayanabilmektedir. Buna karşılık limon -8 ºC’de, portakal -9
ºC’de, mandarin ağaçları ise-12 ºC’de tamamen ölebilir. Turunçgiller hava nispi neminin %60-70
dolayında olmasını tercih ederler. Daha düşük hava nispi nemi, kabuğun kalınlaşmasına, meyve
şeklinin bozulmasına ve renginin matlaşmasına, kalitenin düşmesine ve haziran dökümlerinin
artmasına neden olur. Ancak daha yüksek nispi nem de özellikle mantari hastalıklar açısından zararlıdır
(Ağaoglu vd., 1987).
Taban suyu seviyesi 1.5-2 m’ nin altında orta bünyeli (kumlu-tınlı, killi-tınlı), gevşek, zengin, havadar,
yapıda, su geçirgenliği iyi olan topraklar turunçgil yetiştiriciliği için uygundur. Ayrıca toprak pH’sı
5,5-6 olması idealdir (Kafa ve Canıhoş, 2010).
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Optimum sıcaklık, bitki yaşamı için en uygun sıcaklık olup, her bitkinin yetişebilmesi için belirli ölçüde
sıcaklığa ihtiyaç vardır. Bu nedenle yeryüzünde bitki örtüsü bölgeleri, sıcaklık bölgelerine uyum
göstermektedir. Bitkilerin faaliyet gösterdiği alt ve üst sınır değerleri sırası ile 0 ile 5°C ve 40 ile 50°C’
deki sıcaklıklardır. Bunlardan odunsu yapıdaki bitkiler 20 ile 30°C arasındaki sıcaklıktan optimum
seviyede yararlanmaktadır (Güçlü, 1994). Çünkü bitkilerin optimal sıcaklık sınırı ya da eşiği, bitki tür
ve çeşitlerine göre büyük ölçüde farklı olabileceği gibi, bitkilerin içinde bulundukları gelişme
devrelerine de (çimlenme, sürme, çiçeklenme ve döllenme, olgunlaşma gibi) büyük ölçüde bağlıdır
(Ağaoğlu vd., 1987). Bitkiye özgü optimal sıcaklığa sahip alanların belirlenmesi, türlerin ve çeşitlerin
daha iyi yetiştirilmesinin sağlanması açısından çok önemlidir. Çünkü her bitki türünün büyüme
gösterdiği optimum sıcaklık aralığı bulunduğundan bu aralığın dışında hücresel metabolizma ve
dolayısıyle bitki büyümesi olumsuz etkilenmektedir (Burke, 1990)
Doğal kaynakların potansiyeline uygun biçimde planlı ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması ve
dolayısıyla doğal kaynakların tüketilmeden gelecek nesillere aktarılmasına imkan sağlayacak arazi
kullanım plan ve politikalarının üretilmesi oldukça önemlidir. Arazi kullanım planlamasının ön koşulu
ise arazi uygunluğunun değerlendirilmesidir. Söz konusu değerlendirme, arazinin kullanımındaki fırsat
ve kısıtlar hakkında bilgi sağlayarak, arazilerin optimal kullanımına kılavuzluk eder (Mokarram ve
Aminzadeh, 2010) ve mevcut kaynakların değerlendirilen potansiyeline göre kullanılabilmesi kararını
içerir (Bandyopadhyay vd., 2009). Bunun için öncelikle, arazi özellikleri ve kullanıcı gereksinimlerini
dikkate alan uygunluk analizleri ile ilgili ürüne en uygun arazi kullanım tipi belirlenir (Akbulak, 2010;
Amiri ve Shariff, 2012).
Agro-ekolojik zonların/bölgelerin belirlenmesi (Agro-Ecological Zonning) yöntemi 1976 yılında FAO
ve IIASA tarafından sürdürülebilir tarımsal kalkınma planlamalarında arazi değerlendirmeleri sırasında
ortaya çıkacak problemlerin çözümüne yardımcı bir karar destek sistemi olarak ortaya konmuş bir
metottur. AEZ küçük ölçekli bir arazi uygunluk değerlendirmesidir (FAO 1976, 1981a, 1993;
FAO/IIASA 1991, 1993). AEZ ile ilgili çalışmalar Bangladeş, Çin, Mozambik, Nepal, Nijerya,
Filipinler ve Tayland’da ve daha sonra Kenya’da yapılmıştır (Onyeji vd., 1996). Arazi kullanımında
uygunluk haritası ve analizi için mekansal planlama ve yönetimde CBS uygulamaları en çok kullanılan
tekniktir (Collins vd., 2001; Malczewski, 2004). CBS, tarımsal üretim için en iyi seçenekleri
belirlemek, tarım arazilerinin alternatif kullanımlarını geliştirmek, hassas tarım, bitki yetiştirme, verim
tahmini yapma ve arazi uygunluk haritaları oluşturmak için uzun süredir kullanılan bir araçtır (Noor
Maris vd., 2008).
Belirli bir tarımsal ürün için uygun arazi seçimi uzun süreli ve tecrübeye dayalı bir konudur. Bununla
birlikte birçok araştırmacı, organizasyon, enstitü ve hükümetler optimum tarımsal arazi kullanımının
sağlanabilmesi için çalışmalar yapmaktadırlar. Birçok tarımsal alan optimal kapasitesi altında
kullanılmaktadır. Temel besin maddelerine giderek artan ihtiyaç ve kaynakların kısıtlı olması, hem
sürdürülebilir tarım hem de üretici gelirlerini artırmak açısından karar vericilerin arazi
değerlendirilmesinde ayrıntılı yöntemler kullanmasını zorunlu kılmaktadır (Kalogirou, 2002).
CBS tekniği ürün/arazi kullanım uygunluğu için bir alanın tarım planlamasında güçlü bir alettir.
Teknolojik yaklaşım CBS'yi mekansal verilerin alınması, işlenmesi, depolanması, analizi ve çıktısı gibi
bir takım araçlar olarak tanımlamaktadır. (Kushwaha vd., 1996). Arazi uygunluk araçları tarım
arazilerinin daha iyi bir şekilde yönetilmesinde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Arazi uygunluk
analizi belirli bir arazi kullanım amacı ile arazi değerlendirme usulü olarak tanımlanmaktadır (Corona
vd., 2008). Daha spesifik olarak, ürün/arazi uygunluk değerlendirmesi, belirli bir alanda belirli bir
bitkinin yetişip yetişmeyeceğini tavsiye etmektedir. Kapsamlı bir karar verme sürecinde CBS’nin
problem çözme yönleri ve işlevselliği önemli rol oynamaktadır. Arazi kullanım planlamasında CBS
tekniği uygulaması ile iyi sonuçlar alınmakta ve belgelenmektedir (Salem vd., 2008).
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile ilgili çalışmalar 1980’li yıllarda ortaya çıkmaya başlamıştır.
Haritaların yenilenmesi ve güncellenmesi olanağını sağlayacak biçimde dijitalleştirilmiş verileri
bilgisayar ortamına yüklenebilmesi sonucu CBS’nin ortaya çıktığı söylenmektedir. CBS’de anahtar
kelime olan coğrafya ile ilgili verilere yeryüzünde mekansal bir değer (koordinat) verilmekte, bu
koordinatlarla ilişkili olan metinsel verilere ise öznitelik verileri denilmektedir. Örneğin, bir yere ait
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koordinatlı konum verilerinin mekansal veri olduğu; bu konuma ait özellikleri gösteren metin
verilerinin ise öznitelik veriler olduğu bilinmektedir. Bu iki değişik veri türünün bütünleşmesi, CBS ve
Uzaktan algılama (UA)’nın entegrasyonunu oluşturmaktadır; özellikle, atmosferik ve yer bilimleri ile
ilgili bir çok problemin çözümü için kullanılmaktadır (Tomlin, 1990; Burrough ve McDonnell, 1998;
Eastman, 2003).
CBS teknoloji ve bilişim dünyasındaki gelişmelere bağlı olarak çok hızlı bir şekilde gelişmiş ve çok
farklı kullanım alanlarına sahip olmuştur. Hızla gelişen dünya da hassas ve doğru bilgiye ulaşmakta
çok etkili olan CBS günümüzde istenilen seviyede olmasa da birçok kullanım alanına sahiptir. CBS
genel olarak “belirli bir amaçla coğrafi bir bölgeye ait verilerin toplanması, bilgisayar ortamında
derlenmesi, depolanması, sorgulanması, transferi, görüntülenmesi ve analizi” olarak tanımlanmaktadır
(Zengin ve Yılmaz, 2008).
CBS, bir alan, durum ya da olaylar hakkındaki verileri toplamaya, depolamaya, analiz etmeye,
işlemeye, yaygınlaştırmaya ve sunmaya yarayan yazılım ve donanım sistemleri bütünü olarak
tanımlanmaktadır (Lillesand and Kiefer, 2000). CBS’nde giriş verisinin kaynağını haritalar, hava
fotoğrafları, uydu verileri, manyetik ölçümler, küresel konum bulma sistemlerine ait ölçümler ve diğer
sayısal değerler oluşturmaktadır. CBS bu verilerin birbirleri ile ilişkilendirilmesine olanak sağlayan,
verileri ölçekli haritalar haline dönüştürebilen ve sorgulayabilen özellikler ile donatılmıştır. Ayrıca bu
sistemlerde coğrafi sorgulama (spatial query), coğrafi analiz (spatial analysis) ile ölçme ve sayma
(measurement and counting) işlemlerini yapmaya olanak sağlayan algoritmalar bulunmaktadır (ESRI,
1992). Günümüzde CBS, yerel yönetimler, planlama, parselizasyon ve çevre yönetimi başta olmak
üzere birçok alanda kullanılmaktadır. CBS uygulama şekillerine göre çeşitli isimlerle anılmaktadır.
Toprak bilgi sistemleri ve tarım bilgi sistemleri de bunlardandır. CBS’nin tarımsal amaçlı en yaygın
kullanımı toprak tasnifi, rekolte tahmini, toprak etüdleri, havza planlama konuları üzerinde
toplanmaktadır (Yomralıoğlu, 2000). Toprak bilgi sistemleri, toprak özelliklerinin haritalar halinde
sayısal ortamda depolanıp analizlerini temel almaktadır (Harmon ve Anderson, 2003).
Bilgi ve İletişim Çağı olarak da isimlendirilen günümüz bilgi çağında internet, bilgiye ulaşmada en
etkili küresel iletişim aracı haline gelmiştir. Bununla beraber internet geçmişten günümüze insan
ilişkilerini ve toplumsal yapıyı değiştiren bir teknoloji olmuştur. Belirli protokoller kullanarak dünya
üzerindeki bilgisayarları birbirine bağlayıp bilgi dağıtımı, paylaşımı ve veri transferi ile bilgisayarlar
arası iletişimi sağlayan internet teknolojisi ile dünya üzerindeki mekansal verilerin yönetildiği CBS
teknolojisinin birleştirilmesi günümüzde coğrafi verilerin internet üzerinden sunulmasını mümkün hale
getirmiştir. Yeni bir teknoloji olan internet tabanlı CBS, klasik CBS’nin veri toplama, düzenleme,
sorgulama ve analiz yeteneklerinin kullanılması sonucu elde edilen ürünlerin kullanıcılara sunumunun
internet aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Günümüzde internet üzerinden coğrafi veri sunumu yapan
yazılımların büyük bir bölümü ticari CBS yazılımı üreten firmalar tarafından pazarlanmaktadır
(Şahinsoy, 2011).
CBS, konuma dayalı gözlemlerle elde edilen bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya
sunulması işlevlerini bir bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemidir (Yomralıoğlu, 2000).
Etkin olarak kullanılan CBS sistemleri yüksek veri işleme ve analiz kapasitesine ulaşmış olmasına
rağmen kullanım tarzı olarak bağımlı, teknik gereksinimlere ihtiyaç duyan ve esneklikten uzak
sistemlerdir. İnternet CBS olarak isimlendirilen bir Web tabanlı CBS, bilgi ve harita servislerinin
internet veya iletişim ağları vasıtasıyla aktarımı ve paylaşımını sağlamaktadır. CBS çalışma mantığına
farklı bir yaklaşım getirerek, coğrafi bilgi sistemi yerine dağıtık konumdaki kullanıcıların merkezi CBS
fonksiyonlarına ulaşabildiği Coğrafi Bilgi Servisi kavramı kullanılmaya başlamıştır (Aydınoğlu, 2003).
Dünyada ki CBS yazılımlarının büyük bölümü ticari amaçlı CBS yazılımı geliştiren firmalar tarafından
üretilmektedir. Bu nedenle günümüzde CBS bu tip yazılımlarla neredeyse özdeşleşmiş bir durumdadır.
Son yıllarda ise dünyada açık kaynak kod sektörü hızla gelişmiş ve beraberinde CBS yazılımlarının
geliştirilmesinde önemli mesafe katedilmiştir (Şahinsoy, 2011).
Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin (CBS), bir taraftan çok sayıda konumsal veriye gereksinim duyan bir
yöntem olması, diğer taraftan ise bu sistem için kullanılan yazılımların çok pahalı olması nedeniyle,
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bu konuda çalışanların açık kaynak kodlu yazılımlara yönelmelerine neden olmaktadır (Sabah vd.,
2015).
Açık Kaynak Kodlu Yazılım (AKKY); yazılımın kaynak kodunun incelenmesine ve değiştirilmesine
olanak sağlayan, hızlı, güvenilir ve ücretsiz bir yazılım modelidir. AKKY’nin esneklik, performans,
lisans maliyetlerinden tasarruf, belirli bir firmaya bağımlı olmama ve açık standartlara uygunluk gibi
pek çok avantajı bulunmaktadır (Sabah vd., 2015).
Tarımsal ürünlerin potansiyel olarak yetişebileceği en uygun alanların haritalarının elde edilmesinde
ve analizlerinin yapılmasında kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) geniş uygulama alanlarına sahip
olan oldukça önemli bir araçtır. Çünkü tarım alanlarının uygulanabilir ve etkin şekilde planlanabilmesi
için doğru, güvenilir ve güncel bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Tarım topraklarının sürdürülebilir
kullanımları için, mevcut potansiyellerine ilişkin veri tabanının oluşturulması ve bu veri tabanına göre
hazırlanacak arazi kullanım planlaması dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak klasik
yöntemlerle üretilen bilgiler ve haritalar, CBS teknikleri sayesinde daha hızlı ve daha düşük bir
maliyetle elde edilmektedir. Böylelikle bilgisayar ortamında kolay bir şekilde verilere ulaşılabilmekte
ve karar vericilerin hizmetine sunulmaktadır (Pekircioğlu vd., 2016).
Ülkemizde, CBS ve uzaktan algılama teknikleri kullanılarak tarımsal ürün uygunluk haritalarının elde
edilmesi bölgesel çalışmalarla başlamıştır. Demirbüken vd., (1994) Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)
Bölgesinde yapılan dünyaca tanınmış Virginia tütününün iklim açısından yetişebileceği alanların CBS
ile belirlenmesi amacı ile bir çalışma gerçekleştirilmişlerdir.
Emeklier (2002), GAP Bölgesinde sulama durumu, iklim, bitki ve türdeş alanlar konulu çalışmasında,
tarım ekosistemlerinde bitkilerin ekolojik isteklerini detaylı bir şekilde incelemiştir. Yıldırım (2002)
tarafından, bitkilerin iklim ve toprak istekleri ile GAP bölgesinin iklim ve toprak özellikleri,
bilgisayarda Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamında karşılaştırılarak, bitkilerin sulu ve kuru
koşullarda yetiştirilebileceği alanlar ve bu alanların illere dağılımı belirlenmiştir. Gündüzoğlu (2004)
Batı Anadolu’da zeytin için, Güler vd., (2005) Orta Karadeniz bölgesinde potansiyel kanola üretim
alanlarının belirlenmesinde toprak, topoğrafya ve iklim verilerinden yararlanmışlardır.
Başayiğit ve Şenol (2008), Isparta ilinde potansiyeli yüksek olan meyve yetiştirilecek alanların
seçiminde önemli olan kriterler, Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamında harita katmanları şeklinde
depolanmış, bu verilere ait öznitelik bilgilerini içeren veri tabanları oluşturulmuş, meyve yetiştiriciliği
için gerekli olan minimum koşullar göz önüne alınarak Coğrafi Bilgi Sistemlerinin çakıştırma,
sorgulama ve konumsal analiz araçları yardımıyla potansiyel uygun alanlar belirlenmiştir.
Reis ve Yomralioglu (2006), Trabzon ilinde uzaktan algılama ve CBS teknolojilerini kullanarak,
mevcut ve potansiyel fındık alanlarını belirlemişlerdir. Gündüzoğlu (2004)’de ise, Batı Anadolu’daki
zeytin yetişebilecek en uygun alanları belirlemek amacıyla, CBS kullanılarak doğal ortam şartlarının
(iklim, ana kaya, toprak, yüzey şekilleri vb.) veri tabanları oluşturulmuştur. Yorgancı (2004)’te ise,
CBS kullanılarak Kuzey Kıbrıs’ta arazi kullanımı açısından uygun buğday ekim alanları belirlenmiştir.
Öztekin vd. (2008), Tokat Kazova arazilerinin şeftali yetiştiriciliği açısından sınıflandırılmasında,
arazilerin don riski, ortalama toprak profilinin bünyesi, toprak derinliği, sulama kanallarından ve su
kaynaklarından olan mesafe ve kot farkları, eğimleri ve bakıları gibi kriterler CBS ve uzaktan algılama
teknikleri ile irdeleyerek uygunluk sınıflarını belirlemişlerdir.
Ülkemizde, CBS ve UA teknikleri kullanılarak tarımsal ürün uygunluk haritalarının elde edilmesi
ülkesel çalışmalarla devam etmiştir. Sırlı vd., 2015, Türkiye’de üzüm (Vitis spp.) Yetiştirmeye Uygun
Potansiyel Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknikleri kullanılarak iklim ve topoğrafya
Faktörlerine göre belirlenmişlerdir. Gündüzoğlu (2004), Batı Anadolu’da CBS yöntemiyle (zeytin
örneğinde) doğal ortam analizi yapmıştır.
Güler vd. (2005), Orta Karadeniz Bölgesi (Samsun, Amasya ve Tokat)’de, potansiyel kanola üretim
alanlarının belirlenmesinde bitki isteklerinden sıcaklık, yağış, yükseklik ve toprak özellikleri gibi elde
edilebilen veriler CBS ortamında hazırlanarak analiz edilmiştir. Verilerin analiz edilmesinde üst üste
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serme (overlay) gibi CBS fonksiyonlarından yararlanılmıştır. Samsun ilinde 174 522 ha, Amasya ilinde
88 573 ha ve Tokat ilinde 76 679 ha ve toplam 339 774 ha alanın potansiyel olarak kanola üretimi
yapılabilecek alanlar olduğu belirlenmiştir.
Peşkircioğlu vd. (2013, 2016), Türkiye’de Çeltik (Oryza sativa L.) ve Mısır (FAO700) yetiştirmeye
uygun potansiyel olarak yetiştirilebileceği alanların CBS teknikleri yardımı ile belirlenmesi için,
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)’nden alınan uzun yıllar sıcaklık ortalaması verileri ile veri
tabanı oluşturulmuş ve bu veri tabanından aylık ortalama sıcaklık iklim yüzeyi haritaları üretilmiştir.
Bu haritalar üretilirken sıcaklık faktörüne ek olarak topoğrafyanın da etkisi yansıtılmıştır. Elde edilen
haritalar üzerinden, coğrafi bilgi sistemleri (CBS) teknikleri kullanılarak bir arada değerlendirilmiş,
çeltitik ve mısırın yetiştirilebileceği alanları gösteren iki sınıflı uygunluk haritası elde edilmiştir.
Dünyada ki çalışmaları incelediğimizde, Çin’in en önemli pamuk üretim merkezi olan Hennan
Eyaletinde, pamuk yetiştiriciliğinde sıcaklık sınırlayıcı bir etken olduğu için, 1960-2000 yılları
arasındaki bölgedeki 46 iklim istasyonlarından alınan güneş ışığının süresi, sıcaklık ve yağış faktörleri
kullanılarak CBS ortamında analiz edilerek ürün uygunluk haritaları edilmiştir (Yuyu vd., 2006).
İran’ın Goleston bölgesinde CBS ve Analitik Hiyerarşi Yöntemi (AHP) ile buğdayın yetiştirilebileği
uygun alanlar belirlenmiştir. Çalışmada buğdayın ekolojik istekleri belirlenerek tematik haritalar
üretilmiştir. Ortalama, minimum ve maksimum sıcaklık, yağış, eğim, eğim yönleri, yükseklik, toprak
(organik madde, pH, EC, tekstür, azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, demir, çinko vs.) gibi kriterlerin
ağılıklandırılmasında AHP yöntemi kullanılmıştır (Kazemi vd., 2015).
Kenya'daki Nyandarua bölgesinde patates yetiştirmek için en uygun araziyi belirlemek için, CBS ve
Çok Kriterler Değerlendirme tekniği birlikte değerlendirilmiştir. Toprak (PH, tekstür, derinlik, drenaj),
iklim (yağış, sıcaklık) ve topoğrafya kriterleri yanısıra uzman görüşleri dikkate alınarak uygun
yetiştirme alanları belrlenmiştir (Kamau vd., 2015). Wang (1994), Endenozya’nın Cimonuk bölgesinde
pirinç yetiştiriciliği uygunluk değerlendirilmesinde, bitkilerin ihtiyaçları ile sıcaklık ve yağış gibi
iklimsel özellikler, eğim ve ulaşılabilirlik gibi topoğrafik özellikler ile fiziksel ve kimyasal bazı toprak
karakteristikleri (sıcaklık, nem, toprak havalandırması, doğal verimlilik, derinlik, tekstür ve tuzluluk)
içeren çok çeşitli ve sayıda ölçülebilir fizyografik kriterleri kullanılmıştır. Bu kriterler bitki için aynı
önem derecesine sahip olmadığı için AHP yöntemi ile ağırlıklandırma yapılarak CBS ortamında analiz
edilerek uygunluk haritaları elde edilmiştir.
Mustafa vd. (2011), CBS ile entegre Analitik Hiyerarşi süreci (AHP) kullanılarak buğday, arpa, hardal,
mısır, şeker kamışı gibi ürünlerin yetişebileceği uygun alanları belirlemek amacıyla toprağın kimyasal
ve fiziksel özelliklerini incelemişlerdir. Feizizadeh ve Blaschke (2012), tarımsal üretim için arazi
kaynaklarının optimal bir şekilde kullnımı amacıyla, İran’ın Tabriz kentinde gerçekleştirdikleri arazi
uygunluk analizinde topografya, iklim, toprak özellikleri ve su kaynakları olarak dört ana grubun
içerdiği 8 faktörü (yükseklik, eğim, bakı, toprak verimliliği, toprak PH, sıcaklık, yağış ve yeraltı suyu)
AHP yöntemi kullanılarak ağırlıklandırmaları yapılmıştır. Daha sonra CBS ortamında analiz edilerek
kuru tarım ve sulu tarım yapılabilecek arazilerin uygunluk haritaları elde edilmiştir.
Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Sekala işbirliği ile Endonezya’nın Batı Kalimantan ve Central
Kalimantan bölgesinde Potico isimli projenin ilk aşamasında yağ palmiyesi potansiyel uygun alanlarını
belirlemek için, projenin ilk aşamasında CBS teknikleri ile iki sınıflı uygunluk haritaları elde edilmiştir.
İkinci aşamada ise elde edilen verilerle kulanıcılara gerçek zamanlı (interaktif) olarak analiz etme ve
hesaplama imkanı sağlayan web tabanlı bir portal oluşturulmuş, kamuya açık bir web sitesinde
kolaylıkla erişilebilir hale getirilmiştir (Gingold vd., 2012).
Jayasinghe ve Machida (2008), Sri Lanka’da domates ve lahana için gerekli olan, toprak pH’sı,
topoğrafya, yıllık ortalama sıcaklık ve yağış gibi önemli parametreler CBS ortamında değerlendirilerek
bitki-toprak uygunluk analizi yapmışlar ve bunun sonucunda bu bitkiler için interaktif web tabanlı bir
CBS danışmanlık portalı geliştirmişlerdir.
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Silva ve Blanco (2003), Meksika’da yulaf (Avena sativa L.) için uygun yetiştirme alanlarını iklim,
toprak, topografya gibi faktörleri CBS ortamında değerlendirilerek uygunluk analizleri yapılmış, bunun
sonucunda bölgenin %57’sinin yüksek oranda uygun olduğu tesbit edilmiştir. Yulaf bitkisinin
büyümesini etkileyen en önemli kriterlerin yağış, yükseklik ve toprak derinliği olduğu ortaya çıkmıştır.
Kriterlerin ağırlıklandırılmasında çok kriterli değerlendirme (MCE) yöntemi kullanılmıştır.
Azerbaycan’ın Shanghi bölgesinde badem için tarımsal-ekolojik zonlama çalışması yapılmıştır. Bu
çalışmada 10 meteoroloji istasyonundan alınan 25 yıllık (1971-1995) sıcaklık, yağış, buharlaşma
değerleri ve, aynı dönem için fenolojik veriler CBS ortamında analiz edilerek badem yetiştirme
uygunluk alanları belirlenmiştir (Yazdanpanah, 2001).
Kihoro vd. (2013), Kenya’nın büyük Mwe bölgesinde coğrafi bilgi sistemleri tekniği kullanılarak pirinç
yetiştirme alanları için uygunluk analizi yapmışlardır. Fiziksel ve iklimsel faktörlere dayalı, iklim (nem
ve sıcaklık), toprak (toprak dokusu, toprak pH, toprak drenajı) ve topografya (eğim) ile ilişkilendirilmiş,
sonuçda pirinç bitkisi için uygunluk haritaları üretmişlerdir.
Das ve Sudhakar (2014), Doğu Khasi Meghalaya'nın Hills Bölgesinde FAO tarafından verilen arazi
değerlendirme prosedüründe belirtilen kriterlere göre Khasi mandarin, portakalı ve ananas için CBS ve
uzaktan algılama teknikleriyle uygun yetişme alanlarını tesbit etmişlerdir. Chen, (2011), Nebraska
eyaletinde Edelweiss ve Cynthiana / Norton üzüm çeşitleri için iklim, toprak ve topoğrafya
parametreleri CBS teknolojisini kullanarak potansiyel uygunluk alanlarını belirlemişler ve uygunluk
haritaları elde edilmiştir.
Abdelkader ve Ramadan (1995), Mısır’ın kuzey batısında bulunan ve bir sahil bölgesi olan DabaaFuka’da yaptıkları bir çalışmada Typic Torripsamments, Typic Calciorthids ve Typic Paleorthids
olarak üç farklı toprak tespit etmişlerdir. Toprakları, tuzluluk, kireç içeriği, bünye ve toprak derinliğine
göre 6 haritalama ünitesi ve 10 alt üniteye ayırmışlardır. Farklı konumdaki arazi ünitelerinin elde
edilmesinde; jeoloji, jeomorfoloji, topografya ve toprak haritaları gibi temel haritalar Coğrafi Bilgi
Sistemine (CBS) aktarılarak analiz edilmiştir. Haritalama ünitelerinin arazi kaliteleri, interpolasyon,
sınıflandırma, katmanlaştırma ve üst üste çakıştırma teknikleri kullanılarak analiz ve sorgulamalar ile
arazi yetenek sınıflarını belirlemişlerdir. Arpa, buğday, zeytin ve incir için arazi uygunluk sınıflarını
belirlemek amacıyla arazi kullanım türlerinin istekleri ile arazi kalitelerini karşılaştırmışlardır. Arazi
yetenek ve uygunluk haritalarının üst üste getirilmesi (overlaying) ve karşılaştırılması suretiyle
potansiyel arazi kullanım haritası oluşturmuşlardır.
Forkuo ve Nketia (2011), Gana Adansi bölgesinde yağ palmiyesi, manyok ve narenciye için bölge
topraklarının derinlik, tekstür, drenaj, pH, baz doygunluğu, eğim, yağış, sıcaklık gibi iklim koşulları
gibi yetişme istekleri CBS ortamında analiz edilerek, bu bitkiler için uygun alanlar analiz edilerek
etkileşimli (interaktif) bir coğrafi veri tabanlı dijital toprak haritası üretilmiştir.
Ashraf vd. (2010), İran Damghan ovasında FAO (1976, 1985) arazi değerlendirme kılavuzunda
belirtilen yönergeler doğrultusunda, toprak, iklim, hidroloji ve topoğrafya gibi parametreler, çok kriterli
değerlendirme ile puanlandırılarak CBS ortamında arpa bitkisi için uygunluk alanları belirlenmiştir.
Ramarao (2001), Hindistan Andhra Pradesh Guntur bölgesinde pamuk bitkisinin CBS ve uzaktan
algılama teknikleri kullanılarak uygun alanlar bulunmuştur.
Wang vd. (2017), geleneksel Çin tıbbında yoğun bir şekilde kullanılan Melicope ptelefolia bitkisinin
potansiyel olarak yetişebileceği alanları CBS yardımıyla belirlemişlerdir. Bu çalışma sonucunda bu
bitkinin ekolojik olarak Guangxi, Guangdong, Hainan, Fujian, Jiangxi, Hunan, Sichuan, Guizhou
bölgelerinde yetişebileceği alanlar olduğu tesbit edilmiştir. Boateng (2005), Gana’da FAO
metodolojisini kullanarak CBS teknikleri yardımıyla sürdürülebilir çeltik üretimi için uygun potansiyel
alanları belirlemiştir
MATERYAL ve METOT
Materyal
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Bu çalışma limon yetiştiriciliğinin yapıldığı Antalya bölgesinde gerçekleştirilecektir. Antalya İli
Türkiye’nin güneybatısında 29° 20’-32° 35’ doğu boylamları ile 36° 07’-37° 29’ kuzey enlemleri
arasındadır. İlin yüzölçümü 20.815 km2’dir. Projede hasat zamanına göre erkenci limon çeşitlerini
temsilen İnterdonato ve orta mevsim çeşitleri temsilen Kütdiken kullanılacaktır.
İklim veri tabanı
İklim verileri; Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından üretilen ve 1975- 2018
yılları arasını kapsayan 264 adet meteoroloji istasyonuna ait en düşük, en yüksek, ortalama sıcaklık,
nispi nem, rüzgar hızı ve güneşlenme süresi verilerinin aylık verileri bir protokol çerçevesinde Tarım
ve Orman Bakanlığına aktarılmıştır. Alınan bu veriler uzun yıllar ortalamalarına Excel programı ile
dönüştürülerek iklim veri tabanı oluşturulup analizlerde kullanılacaktır.
Tarımsal üretimde iklim verimi etkileyen en önemli fakrörlerden olduğu için limonun yetişmesinde en
önemli çevresel etmen oluşturan iklim verileri ele alınarak veri tabanı hazırlığına başlanacaktır. Bu
amaçla çalışmada Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)’ne bağlı iklim istasyonlarınca ölçülen uzun
yıllar ortalaması (1975-2018), minimum sıcaklık, ortalama sıcaklık, maksimum sıcaklık, nem, yağış,
güneşlenme süresi, güneşlenme şiddeti, 5, 20, 50 cm derinlikteki toprak sıcaklıkları ve toprak üstü
sıcaklıklar gibi temel iklim parametreleri kullanılacaktır. Hesaplanan iklim parametrelerinden:
evapotranspirasyon (FAO Penman-Monteith), buhar basıncı, ortalama sıcaklık eşik değeri (Teşik) 5,
10, 16 ve 18 °C soğuklama süresi, etkili sıcaklık toplamı, donlu gün sayısı ve frekansı kullanılacaktır.
Ayrıca ölçülen iklim verilerinden hesaplanan bazı iklim parametreleri de kullanılacaktır. Bunlar
evapotranspirasyon (FAO Penman-Monteith), buhar basıncı, ortalama sıcaklık eşik değeri (Teşik) 5,
10, 16 ve 18 °C’ dir. Proje alanında uzun yıllar ortalamaları yanında ekstrem düşük sıcaklık değerlerine
göre iklim parametreleri ayrı ayrı incelenecektir.
Ölçülen iklim parametreleri

>

Hesaplanan iklim parametreleri

Topoğrafya
Kültürel uygulamalar yanında eğim, bakı gibi topoğrafik faktörler de bitki gelişimini etkilemektedir.
Topoğrafik veri olarak 90m çözünürlüklü SRTM (Farr vd., 2007), ve 30 m çözünürlüklü ASTER gdem
(Abrams vd., 2002) sayısal yükseklik modeli (SYM) verileri CBS analizleri için altlık olarak
kullanılacaktır.
SRTM, Amerika’daki NASA tarafından, 90 m çözünürlüklü ve yaklaşık 60° kuzey ve güney enlemleri
arasında kalan tüm kara parçalarının sürekli ve yüksek çözünürlüklü sayısal yükseklik modelinin elde
edilmesi amacıyle gerçekleştirilmiş bir projedir (Farr and Kobrick 2000).
ASTER uydusu, Japon Ekonomi-Ticaret ve Endüstri Bakanlığı (MITI) tarafından Japonya’da
gerçekleştirilmiş bir uydu sistemidir. Veri geçerliliği, kalibrasyon ve aygıt dizaynından, ortak bir
Amerikan-Japon Bilim Grubu sorumludur. ASTER, TERRA platformu üzerine monte edilmiş tek
yüksek çözünürlüklü uzaysal (spatial) aygıttır. ASTER modülü, değişiklik tespiti (change detection),
kalibrasyon/geçerlilik ve yeryüzü çalışmalarında diğer TERRA aygıtları için yakınlaştırıcı mercek
(zoom lens) olarak hizmet etmesi yönünden önemli bir aygıttır. TERRA uydusu, 18 Aralık 1999
tarihinde Van Der Berg Hava Üssü'nden (Kaliforniya) başarıyla fırlatılmıştır. Uydu üzerinde beş
değişik modül bulunmaktadır. Bunlar; ASTER, MODIS, CERES, MOPITT ve MISR’dir. ASTER, 24
Şubat 2000 tarihinde veri toplamaya başlamış ve 01 Aralık 2000 tarihinden itibaren veriler kullanıma
sunulmuştur (Ersdac, 2003).
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Antalya ilindeki bitki gelişimleri için risk oluşturan potansiyel don çukurları sayısal yükseklik modeli
haritalarından sorgulanarak elde edilecektir.
Vektör veri
Proje alanında topoğrafya altlıklarının yanısıra il, ilçe ve köyler, yolllar, göller, nehirlere ait haritalar
çalışmalarda ihtiyaç duyulabilecek temel altlıklar kullanılacaktır.
Yazılımlar
ArcGIS 10.3 yazılımının yanısıra Quantum GIS (Qgis), Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yazılım
programı, Excel programı, sunucu bilgisayar üzerinde çalışma portalı için gerekli olan Postgres veri
tabanı, notepad ++ (not defteri), PHP, java yazılım dili, netbeans yazılım geliştirme ortamı bu projede
kullanılacak temel yazılımlardır. İhtiyaç halinde C++ gibi yazılım modülleri sisteme entegre
edilecektir. Çalışmalarda mümkün olduğu kadar açık kaynak kod yapısına sahip yazılımlar
kullanılacaktır. Yukarıdaki kriterler göz önüne alınarak seçilmiş olan açık kaynak kodlu CBS
yazılımları şu şekildedir;
•
•

PostgreSQL+PostGIS (Mekansal veritabanı)
Quantum GIS (Masaüstü CBS Yazılımı)

Verilerin dönüşüm standartları ve yöntemi belirlenecek, dönüştürülen veriler PostGIS eklentisi ile
mekansal özellik kazandırılabilen Açık Kaynak Kodlu PostgreSQL veri tabanına aktarılacak, masaüstü
açık kaynak kodlu CBS programı Quantum GIS ile verilerin yönetimi, sorgulanması, görüntülenmesi
ve güncellenmesi sağlanacaktır.
Bu projede PostgreSQL veritabanı ile birlikte PostGIS eklentisi kullanılacaktır. PostgreSQL: Nesne
tabanlı bir veri tabanı yönetim sistemi olan PostgreSQL ilk olarak 4.2 versiyonu ile California
Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Enstitüsü’nde geliştirilmiştir. Şu anda 9.1 Beta versiyonu ile OSGeo
tarafından desteklenen ve geliştirilmeye devam eden ve birçok ülkede yaygın olarak kullanılan açık
kaynak kodlu ücretsiz bir veri tabanı yönetim sistemidir. PostGIS ara katman mimarisi ile mekânsal
özellik kazanan PostgreSQL veri tabanı birçok dünyada birçok CBS projesinde verilerin depolanması
ve yönetilmesinde kullanılmaktadır (Şahinsoy, 2011).
Bitki Gözlemleri
Öncelikli olarak İnterdonato ve Kütdiken’e ait vejetasyon (başlangıç ve bitiş) ile dinlenme dönemi
(başlangıç ve bitiş)’e ait öncelikli olarak literatürler de bulunan gelişim eşikleri alınacak ve diğer iklim
parametreleri (diğer ölçülen ve hesaplanan iklim parametreleri) kullanılarak vejetasyon başlangıç ve
bitişlerine ait günler tahmin edilmeye çalışılacaktır. Fenolojik gözlemler ile tahmin edilen günler
karşılaştırılacaktır. Aralarında anlamlı bulunan iklim parametreleri gelişim eşiği analizlerinde
kullanılacaktır. Bunların belirlenmesinde literatür, uzman görüşleri dikkate alınarak, doğrulama amaçlı
arazi çalışmaları yapılacaktır. Bu dönemler şu şekilde belirlenecek;
Dönemler
Vejatasyon başlangıç dönemi (Tomurcuk kabarması)

Ölçülen ve Hesaplanan iklim parametreleri
Dinlenme
döneminin
bitişi
ve
Tomurcuk
kabarmasının başlangıcı için gerekli olan ölçülen ve
hesaplanan iklim parametrelerinin (sıcaklıklar, yağış,
nem v.b.) kritik eşik değerleri
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Dinlenme başlangıç dönemi (Büyümenin durması)

Bitki büyümesinin durduğu tarihteki ölçülen ve
hesaplanan iklim parametrelerinin (sıcaklıklar, yağış,
nem v.b.) kritik eşik değerleri

Fenoloji Tabloları
1- Arazide gözlenen tomurcuk kabarma tarihlerinin analizi > ölçülen ve hesaplanan iklim
parametreleri ile simülasyon yapılarak, vejetasyon başlangıç eşiklerinin tespit edilmesi ve istasyonlar
bazında tablo oluşturulacaktır.
2- Arazide gözlenen hasat, yaprak sararması ve varsa yaprak dökümü tarihlerinin analizi > ölçülen
ve hesaplanan iklim parametreleri ile simülasyon yapılarak, vejetasyon bitiş eşiklerinin tespit edilmesi
ve istasyonlar bazında tablo oluşturulacaktır.
Yöntem
Çalışmada ana prensipleri itibariyle FAO (1976, 1996) bültenlerinin ana prensiplerinden bahsedilen
“arazi uygunluk sınıflarının belirlenmesi” ve “agro-ekolojik zonlama kuralları” yönteminden
yararlanılmıştır (Anonim, 1985).


Mevcut iklim istasyonlarının sayısı yeterli olmadığı için tahminleme (enterpolasyon) yöntemi
ile tüm Antalya bölgesi’ni temsil edecek şekilde iklim yüzey haritaları üretilerek çalışmalara
başlanacaktır.



İklim haritalarını üretmek için “Excel” programında aylık ortalama iklim parametreleri veri
tabanı düzenlenecektir.



Yüzey haritalarının üretilmesinde gerekli olan Sayısal Yükseklik Modeli olarak SRTM verisi
proje amacına uygun işlenecektir.



Daha sonra noktasal bazlı iklim verileri ile sayısal yükseklik modeli verisi CBS tekniği
kullanılarak entegre edilecektir. Bu amaçla Hutchinson’un (1995) “thin-plate smoothing
spline” enterpolasyon metodu ile bu çalışmada sıcaklık parametresinin incelenmesi planlandığı
için aylık ortalama, minimum ve maksimum sıcaklık iklim parametresi haritaları üretilecektir.



Ayrica limon için 12,8 °C olan eşik sıcaklığın en az 3 gün görüldüğü günlerde eşik sıcaklığın
üzerindeki sıcaklık farklarının vegetasyon dönemindeki toplamı olan Etkili Sıcaklık Toplamı
(EST) parametresi veri tabanı hazırlanarak haritası üretilecektir (Şekil 2).



Hazırlanacak sayısal haritalardan, limon için literatür bilgilerine ve uzman tecrübelerine
dayanarak soğuk stresi açısından limonun vejatasyon ve dinlenme dönemlerini sınırlayan
minumum sıcaklık eşik değerlerine göre potansiyel riskli alanlar belirlenecektir. Limonun
yetişmesinin kısıtlayan parametrelerin değerlendirilmesinde Analitik Hiyerarşi Yöntemi
(Analytic Hierarchy Process - AHP) kullanılacaktır.

ası

Ölçülen Temel İklim Parametreleri

Veri
Tabanı
Hazırlığı

Topoğrafik Veri
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Sıcaklıklar, Nem, Donlu Gün Sayısı

SRTM, Kabartı Haritası

Limonun İklim
İsteklerinin
Altındaki
Ekstrem Düşük
Sıcaklıkların
Belirlenmesi
Vejetasyon

CBS ORTAMI (ARCGIS ve QGIS)

Hesaplanan
Hesaplanan İklim
Parametreleri
Parametreleri

Sayısal
Yükseklik
Sayısal
Yükseklik
Modeli
modeli

Enterpolasyon
Yöntemi

(İklim Parametre Haritaları X Ekstrem Düşük
Sıcaklıkların Belirlenmesi)
SORGULAMA HARİTALARI

Anlamlı Bulunan
Haritalar

Çakıştırma Analizleri
(Overlay)

AHP Yöntemi

SONUÇ HARİTALARI

Şekil 2. Yöntem Ana Akış Şeması

İklim, topoğrafya veri tabanı hazırlandıktan sonra analizlerin büyük kısmı CBS ortamında yapılacaktır.
CBS çalışmalarında koordinatlı olarak toplanan noktasal iklim verilerinden dağılım haritası
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enterpolasyon yöntemi ile elde edilecektir. Enterpolasyon bir serideki eksik verilerin hesaplanabilmesi
için geliştirilen matematiksel yöntem olarak tanımlanmaktadır (BSTS, 2004). Belirli noktalardaki
verileri baz alınarak yeni verilerin hesap yolu ile türetilmesini sağlayan enterpolasyon, bu hesabın
yapılabilmesi için gerekli olan fonksiyonu hesaplama sürecidir (Waters, 1988; Kahaner vd., 1989).
Proje alanı içindeki her türlü veriden Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) ile analize tabi tutularak dağılım
haritaları üretilmesinde enterpolasyon yöntemlerinden spline metodu (Hutchinson, 1995)
kullanılacaktır. Bu metod ile iklime topoğrafyanın da etkisi yansıtılmış olacaktır.
Üretilecek temel haritalar; Tomurcuk kabarma başlangıç tarihi, dinlenme başlangıç tarihi, bölgenin
potansiyel olarak soğuklama, ilk don tarihleri, son don tarihleri, vejatasyon ve dinlenme dönemlerinde
don sıklığı, vejatasyon dönemi en düşük sıcaklık değeri, dinlenme dönemi en düşük sıcaklık değeri,
limonun gelişimindeki farklı sıcaklık eşiklerine göre vejetasyon başlangıç, bitiş günleri ve etkili
sıcaklık toplamları (EST) haritalarıdır. Bu haritalar sorgulamalarda altlık olarak kullanılacaktır.
Temel iklim parametreleri için stres ve yaşam konforu eşiklerine göre sorgulamalar yapılacaktır.
Canlının stres ve yaşam konforunu tanımlayan örnek Şekil 3’de görülmektedir (Mohr ve Schopfer,
1995).

Şekil 3. Bitkinin stres ve yaşam konforunu faktörlerine göre tanımlayan grafik (Mohr ve Schopfer,
1995).
Sorgulamalar
Vejetasyon ve dinlenme dönemleri arasındaki sorgulamalar şu şekildedir:







Vejetasyon süresi (gün)
Dinlenme süresi (gün)
Vejetasyon başlangıcı döneminde ilk don tarihleri
Vejetasyon bitiş döneminde ilk don tarihleri
Vejetasyon başlangıcı döneminde don sıklığı
Vejetasyon bitiş döneminde don sıklığı

Antalya bölgesinde temsili olarak seçilen limon çeşitlerinin vejatasyon ve dinlenme dönemlerindeki
iklim parametreleri tek tek incelenecektir. Örneğin; tomurcukların kabarması döneminde ortalama
sıcaklık toplamı gibi. Çeşidin bu dönemlerine ait tüm iklim parametre eşikleri ile bitki gelişiminde en
düşük sıcaklık değerleri belirlenecektir.

321

Günlük verilerden uzun yıllar potansiyel don başlangıç tarihleri, don bitiş tarihleri, don süresi toplam
gün uzunlukları hesaplanacaktır. Don olayları hesaplanırken uzun yıllar normalleri (ortalama) ve uzun
yıllar ekstrem veri analizleri yapılacaktır. İstasyonlar ve limonun vejatasyon ve dinlenme dönemleri
bazında don zarar katsayıları elde edilmeye çalışılacaktır. Bu sayede Antalya bölgesinde limonun don
risk potansiyelleri elde edilmiş olacaktır.
Yüksek olasılıklı ve düşük olasılıklı don riskleri belirlenerek bitkilerin ölüm ve stres eşiklerinde
kullanılacaktır. Haritalar ile hangi alanlarda yüksek olasılıklı ve düşük olasılıklı don riskleri olduğu
belirlenecektir.
İklimsel yüksek olasılıklı riskli alanların olduğu yerlerde yetiştiricilik yapılmaması tavsiye edilecektir.
Diğer alanlar çeşit için kısmen uygun veya uygun olabilmektedir. Bazı uygunluk haritaları çok faktöre
bağlı olduğu için farklı koşullara göre ayrı ayrı üretilmesi gerekmektedir.
Böylece farklı lokasyonlarda çeşitlerin iklim parametrelerine karşı gösterdiği tepkiler incelenecektir.
Gelişimlerinde homojen dağılım gösteren koşullar esas alınacaktır. Günlük ortalama sıcaklıklardan elde
edilen etkili sıcaklık toplamı (EST) incelenecektir. Çeşitlerin gelişim dönemlerindeki iklim parametre
eşikleri ile ilişkileri incelenirken arazi gözlemi ile tahmin arasındaki korelasyon da belirleyici olacaktır.
Farklı lokasyonlarda çeşidin tahmini fenolojik gelişim günlerine göre uyumlulukları incelenecektir. Bir
çeşidin farklı lokasyonlarda gelişim günlerinin uyumlu olması halinde tahmini gelişim günleri haritaları
üretilecektir. Üretilen haritalarda limon çeşidinin gelişim günleri ile alanların uygunluğu kontrol
edilecektir.
İklim parametrelerinin, çeşidin vejetasyon ve dinlenme dönemleri için ölüm, stres, yaşam konforuna
ait iklim koşulları incelemesi yapılacaktır. Örneğin; çeşidin tomurcuk patlaması ile vejatasyon bitiş
(dinlenme dönemi başlangıç) dönemleri arasında minimum sıcaklık kullanılarak ölüm, stres analizleri
yapılacaktır.
Çeşitler bazında; vejatasyon ve dinlenme dönemleri için yüksek olasılıklı riskli alanlar haritası ile bu
dönemlerine ait haritalar (vejatasyon dönemi don riskleri, düşük sıcaklık, nem, yağış, rüzgar,
güneşlenme gibi temel analizler) üretilecektir. Risk ve uygun olmayan koşullar için sıcaklıklar, nem,
yağış, güneşlenme gibi temel iklim parametreleri sorgulanarak enterpolasyon haritaları üretilecek ve
eşik değerlerine göre sınıflanarak limon için riskli alan haritaları üretilecektir. Risk haritalarının
çakıştırma (overlay) ile üst üste getirilmesiyle risk faktörünün en yoğun, az yoğun, daha az yoğun
olduğu ve hiç riskli olmadığı bölgeler olmak üzere 4 sınıflı haitası üretilmiş olacaktır.
Parametrelerin ağırlıklandırılmasında uzman görüşleri ve literatürlere başvurulacaktır. Daha sonra
Analitik Hiyerarşi Yöntemi (Analytic Hierarchy Process - AHP) göre analiz edilecektir.. Analitik
Hiyerarşi Süreci; alternatif karar noktasını birden çok kriteri baz alarak değerlendirdiğinden ve bu
yapıyı hiyerarşi ile görsel olarak da sunabildiğinden anlaşılması ve uygulanması oldukça kullanışlı
kılmaktadır.
Çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan Analitik Hiyerarşi Yöntemi (Analytic Hierarchy
Process - AHP), Thomas L. Saaty tarafından (Saaty,1977, 1980, 1986) çok ölçütlü karar verme
problemlerinin çözümünde kullanılabilir bir model olarak geliştirilmiştir. En iyi bilinen ve en yaygın
kullanılan çok kriterli analiz yaklaşımlarından biri olan AHP yöntemi, birden çok kritere bağlı olan bir
problemin çözümünde, kullanıcıların kriterlerin ağırlıklarını belirlemesine olanak sağlamaktadır. Karar
vermede AHP kullanılırken bazı aşamalar takip edilir. Öncelikle, eldeki karar problemi ile ilgili amaç,
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kriterler ve alternatifler belirlenir ve bunlara dayalı hiyerarşik bir yapı oluşturulur. Daha sonra, kurulan
hiyerarşiye dayalı yapılan bütün değerlendirmeler matris yapısına dönüştürülür. Bu matris kriterlerin
göreli önemini gösteren ikili karşılaştırmalar içerir. Karşılaştırmalar 1’den 9’a kadar değer alır. Örneğin
iki kriter eşit önemdeyse matrise 1 değeri girilir, bir kriter diğerine göre aşırı düzeyde önemli ise 9
girilir. Değerlendirmeler tek sayılar (1,3,5,7,9) üzerinden yapılır, çift sayılar (2,4,6,8) ise tercihler
birbirine yakın olduğunda kullanılan ara değerleridir. Son aşama olan sentez aşamasında ise, her bir
kriter için göreli önem ağırlıkları hesaplanır. Karşılaştırmalar insanlar tarafından yapıldığı için bazı
tutarsızlıklar görülebilir. Bu nedenle, yapılan değerlendirmeler kullanılarak bir tutarlılık oranı hesap
edilir. Tutarlılık oranının kabul edilebilir düzeyde olması için %10’un altında olması gerekir (Saaty,
1990). Bu değerin üzerinde bir tutarsızlığın görülmesi durumunda değerlendirmelerin yeniden
yapılması gerekir. Problem, hiyerarşik bir yapıya oturtulduktan sonra, hiyerarşiyi oluşturan ölçütlerin
ağırlıkları hesaplanır (Öztürk ve Batuk, 2010). Bir düzeydeki ölçütlerin hiyerarşide hemen bir üst
düzeyde yer alan ölçütler açısından değerlendirmesinde Saaty (1990) tarafından önerilen tercih
ölçeğinden (Tablo 1) yararlanılarak bir puanlama yapılır ve ikili karşılaştırma matrisi oluşturulur
(Saaty, 1990; 2004). İkili karşılaştırma matrisi n adet öğe için n(n-1)/2 adet karşılaştırmadan oluşur
(Malczewski, 1999; Öztürk ve Batuk, 2010).
Tablo 1. İkili Karşılaştırmalarda Kullanılan Önem Skalası (Saaty, 1990)
Önem Derecesi

Tanım

Açıklama
Kriterler eşit öneme sahip.

1
Eşit Önem

3
Biraz Önemli

5
Fazla Önemli

7
Çok Fazla

9

Son Derece Önemli

Ara Dönem Dereceleri

Deneyimler ve yargılar bir kriteri diğerine karşı
biraz önemli kılar.
Deneyimler ve yargılar bir kriteri diğerine karşı
güçlü şekilde önemli kılmaktadır.
Önemli kriter diğerine göre çok güçlü şekilde
üstündür.
Eldeki bilgiler ve deneyimler bir kriterin diğerine
göre çok büyük oranda üstün olduğunu
belirtmektedir.

Ara rakamlar gerektiğinde kullanılabilir.

2, 4, 6, 8

ÇALIŞMA TAKVİMİ
Çalışma Takvimi Çizelgesi
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Yapılacak Faaliyetler

Aylar (2020 I. Yıl)
1* 2
3
4

1-İklim ve fenoloji veri tabanlarında
proje standardizasyonu ve verilerin X X X X
güncellenmesi
2-Proje süresince arazi şartlarında
limonda vejatasyon ve dinlenme
X
dönemlerine ait gözlem kayıtlarının
alınarak veri girişlerinin sağlanması
3-Temsili oalarak seçilen limon
çeşitlerinin uzun yıllar iklim
karakterizasyonlarının bulunarak
X X
vejatasyon
ve
dinlenme
dönemlerine ait harita altlıklarının
üretilmesi
4-Vejatasyon
ve
dinlenme
dönemlerine
ait
haritaların
X
doğruluklarının incelenmesi ve
güncellenmesi
5-Limon çeşitlerinde vejatasyon ve
dinlenme
dönemlerine
ait
potansiyel iklim, topoğrafya, bitki
su tüketimi gibi temel doğal risk
analizlerinin
incelenmesi
ve
çakıştırma
(overlay)
işlemi
yapılarak
risk
haritalarının
üretilmesi
6-Limon çeşitlerinin doğal risk
analizleri
haritalarının
uyumluluklarının
proje
ekibi
tarafından incelenmesi
Aylar (2021 II. Yıl)
13 14 15 16
1-İklim ve fenoloji veri tabanlarında
proje standardizasyonu ve verilerin X X X X
güncellenmesi
2-Proje süresince arazi şartlarında
limonda vejatasyon ve dinlenme
X X X X
dönemlerine ait gözlem kayıtlarının
alınarak veri girişlerinin sağlanması
3-Temsili oalarak seçilen limon
çeşitlerinin uzun yıllar iklim
karakterizasyonlarının bulunarak
X X X X
vejatasyon
ve
dinlenme
dönemlerine ait harita altlıklarının
üretilmesi
4-Vejatasyon
ve
dinlenme
dönemlerine
ait
haritaların
doğruluklarının incelenmesi ve
güncellenmesi
5-Limon çeşitlerinde vejatasyon ve
dinlenme
dönemlerine
ait
potansiyel iklim, topoğrafya, bitki X
X
su tüketimi gibi temel doğal risk
analizlerinin
incelenmesi
ve
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5

6

7

8

9

10

11

12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

17

18

19

20

21

22

23

24

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

çakıştırma
(overlay)
işlemi
yapılarak
risk
haritalarının
üretilmesi
6-Limon çeşitlerinin doğal risk
analizleri
haritalarının
X X X X X
uyumluluklarının
proje
ekibi
tarafından incelenmesi
Aylar (2022 III. Yıl)
25 26 27 28 29
1-İklim
ve
fenoloji
veri
tabanlarında proje standardizasyonu X X X X X
ve verilerin güncellenmesi
2-Proje süresince arazi şartlarında
limonda vejatasyon ve dinlenme
X X X X X
dönemlerine ait gözlem kayıtlarının
alınarak veri girişlerinin sağlanması
3-Temsili oalarak seçilen limon
çeşitlerinin uzun yıllar iklim
karakterizasyonlarının bulunarak
X X X X X
vejatasyon
ve
dinlenme
dönemlerine ait harita altlıklarının
üretilmesi )
4-Vejatasyon
ve
dinlenme
dönemlerine
ait
haritaların
doğruluklarının incelenmesi ve
güncellenmesi
5-Limon çeşitlerinde vejatasyon ve
dinlenme
dönemlerine
ait
potansiyel iklim, topoğrafya, bitki
su tüketimi gibi temel doğal risk
X
X X
analizlerinin
incelenmesi
ve
çakıştırma
(overlay)
işlemi
yapılarak
risk
haritalarının
üretilmesi
6-Limon çeşitlerinin doğal risk
analizleri
haritalarının
uyumluluklarının
proje
ekibi X X X X X
tarafından incelenmesi ve sonuç
raporunun yazılması
* Proje Başlangıç Tarihi 01/01/2020

X
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X
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X

X
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Proje Yürütücülerinin Projeye Katkıları
Yapılacak
Faaliyetlerdeki Çalışma Takvimi
Sorumlulukları
Proje süresince arazi şartlarında
limonda vejatasyon ve dinlenme
dönemlerine
ait
gözlem
kayıtlarının
alınarak
veri
Ocak 2020-Aralık 2022
girişlerinin sağlanması, Limon
çeşitlerinin doğal risk analizleri
haritalarının
uyumluluklarının
proje ekibi tarafından incelenmesi
İklim ve fenoloji veri tabanlarında
proje
standardizasyonu
ve Ocak 2020-Aralık 2022
verilerin güncellenmesi, temsili
325

Kadir Aytaç Özaydın

Ertuğrul TURGUTOĞLU

Zeynep Eryılmaz

Gülay DEMİR

oalarak seçilen limon çeşitlerinin
uzun
yıllar
iklim
karakterizasyonlarının bulunarak
vejatasyon
ve
dinlenme
dönemlerine ait harita altlıklarının
üretilmesi ), Vejatasyon ve
dinlenme
dönemlerine
ait
haritaların
doğruluklarının
incelenmesi ve güncellenmesi,
Limon çeşitlerinde vejatasyon ve
dinlenme
dönemlerine
ait
potansiyel iklim, topoğrafya, bitki
su tüketimi gibi temel doğal risk
analizlerinin
incelenmesi
ve
çakıştırma
(overlay)
işlemi
yapılarak
risk
haritalarının
üretilmesi
İklim ve fenoloji veri tabanlarında
proje
standardizasyonu
ve
verilerin güncellenmesi, temsili
oalarak seçilen limon çeşitlerinin
uzun
yıllar
iklim
karakterizasyonlarının bulunarak
vejatasyon
ve
dinlenme
dönemlerine ait harita altlıklarının
üretilmesi ), Vejatasyon ve
dinlenme
dönemlerine
ait
haritaların
doğruluklarının
incelenmesi ve güncellenmesi,
Limon çeşitlerinde vejatasyon ve
dinlenme
dönemlerine
ait
potansiyel iklim, topoğrafya, bitki
su tüketimi gibi temel doğal risk
analizlerinin
incelenmesi
ve
çakıştırma
(overlay)
işlemi
yapılarak
risk
haritalarının
üretilmesi
Proje süresince arazi şartlarında
limonda vejatasyon ve dinlenme
dönemlerine
ait
gözlem
kayıtlarının
alınarak
veri
girişlerinin sağlanması, Limon
çeşitlerinin doğal risk analizleri
haritalarının
uyumluluklarının
proje ekibi tarafından incelenmesi
Proje süresince arazi şartlarında
limonda vejatasyon ve dinlenme
dönemlerine
ait
gözlem
kayıtlarının
alınarak
veri
girişlerinin sağlanması, Limon
çeşitlerinin doğal risk analizleri
haritalarının
uyumluluklarının
proje ekibi tarafından incelenmesi
Proje süresince arazi şartlarında
limonda vejatasyon ve dinlenme
dönemlerine
ait
gözlem
kayıtlarının
alınarak
veri
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Ocak 2020-Aralık 2022

Ocak 2020-Aralık 2022

Ocak 2020-Aralık 2022

Ocak 2020-Aralık 2022

girişlerinin sağlanması, Limon
çeşitlerinin doğal risk analizleri
haritalarının
uyumluluklarının
proje ekibi tarafından incelenmesi
Proje Sonuçları Uygulama Aktarımı
Proje Adı

Antalya İlinde Limon (Citrus limon L.) Yetiştiriciliğini Kısıtlayan Soğuk
ve Don Riski Bulunan Alanların Belirlenmesi ve Haritalanması

PROJENİN AMACI:
Bu projenin gerçekleşmesi sonucunda;
PROJENİN AMACI:
Bu projenin gerçekleşmesi sonucunda;
• Bu çalışma limonun, Antalya genelinde çok önemli bir geçim kaynağı olması,
yetiştiriciliğinin yaygın olarak yapılması ve buna rağmen bugüne kadar don riskleri ve
ekstrem düşük sıcaklık yönünden potansiyel olarak yetişebileceği bölgelerin nereleri
olduğunun ele alınmaması nedeniyle planlanmıştır.
•

Antalya bölgesi için ilk kez yapılacak olan bu çalışma sonucunda, erkenci ve orta mevsim
çeşitler (interdonato ve kütdiken) olarak limonun yetişmesini kısıtlayan potansiyel olarak
düşük ve yüksek riskli alanların haritaları çıkarılacak ve bundan sonraki çalışmalar da bu
haritalar referans olacaktır.

•

Limonun vejatasyon ve dinlenme dönemlerine ait ekstrem düşük sıcaklıkların eşik
değerlerine göre riskli bölgeler belirlenecektir.

•

Bu haritalar, sürdürülebilir kalkınma için geleceğimize yönelik tarımsal üretim
planlamasında, ülke kaynaklarının verimli ve doğru bir şekilde kullanılmasında yol gösterici
olacağı düşünülmektedir. Ayrıca karar vericiler, akademisyenler, araştırmacılar ve üreticiler
için yol gösterici olacaktır. Örneğin, tarımsal destekler verilirken bu tür haritaların baz
alınarak, limon için riskli olan alanlarda yetiştirilmesinin engellenmesi ile, arazilerimizin
yanlış kullanımının önününe geçilebilir ve üreticilerimizin maddi ve manevi zararları
engellenebilir.

ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI
Sıra
1

Proje Çıktıları

Riskli alan haritası

Çıktıların Uygulamaya Aktarılma Mekanizmaları
Turunçgil üretici birlikleri, fidan üreticileri, özel
şirketler, il müdürlükleri vs. vasıtasıyla;
 Limon üretimi yapılan Tarım ve Orman İl
Müdürlüklerinin web sayfalarına interaktif bir harita
olarak yayınlanacak ya da jpeg harita olarak
konulacaktır.
 Bu haritalarla ilgili broşür bastırılabilir ve üretici
birliklerine, fidan üreticilerine, tarımsal üretimle
ilgili kurum ve kuruluşlara vs. bilgilendirilecektir.


2

Riskli alan haritası

Antalya bölgesi için ilk kez yapılacak olan bu
çalışma sonucunda, erkenci ve orta mevsim çeşitler
(interdonato ve kütdiken) olarak “limonun
yetişebileceği potansiyel olarak düşük ve yüksek
riskli alanların haritaları” çıkarılacak ve bundan
sonraki çalışmalar için bu haritalar referans
olacaktır.
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3

Riskli alan haritası

4
Riskli alan haritası
5
Riskli alan haritası

6
Riskli alan haritası

Bu haritaların, sürdürülebilir kalkınma için geleceğimize
yönelik tarımsal üretim planlamasında,
ülke
kaynaklarının verimli ve doğru bir şekilde
kullanılmasında yol gösterici olacağı düşünülmektedir.
Ayrıca karar vericiler, akademisyenler, araştırmacılar,
tarım danışmanları ve üreticiler içinde önemlidir.
Sonuçlar
bildiri,
makale,
kongrelerde
vs.
yayınlanacaktır.
Bu proje ile uygun ekim alanlarının ve bitki türünün
tespitinde, üretimin önceden planlanabilmesi ve tarımsal
verimliliğin artırılması açısından da önemlidir.
Aynı zamanda bu proje sonunda elde edilecek çıktılar
sayesinde, limonun vejatasyon dönemi (başlangıç ve
bitiş) ve dinlenme dönemine (başlangıç ve bitiş) ait
bitkinin istediği en düşük kritik eşik değerlerine göre
uygun yetiştirme alanları belirlenerek literatüre katkı
sağlaması açısından önemlidir.
Proje Antalya Bölgesinde, soğuk ve don riski yönünden
limon çeşitlerine ait iklim ve topografya açısından
yüksek olasılıklı riskli alanların belirlenerek haritalarının
yapılması, ilk kez yapılması bakımından bilimsel
anlamda oldukça önemlidir.

TALEP EDİLEN BÜTÇE
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Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Projeleri

BATEM
Toplam

BATEM
2020

BATEM
2021

BATEM
2022

TARM
2020

TARM
2021

TARM
2022

TARM
toplam

GENEL BÜTÇE
SERMAYE GİDERLERİ

06

06 1
06
06
06
06
06
06

1
1
1
1
1
3

MAMUL MAL ALIMLARI

11.350

Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları
1
1 01 Büro Mefruşatı Alımları
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
2
2 02 Bilgisayar Alımları
2 90 Diğer Makine Teçhizat Alımları
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI

Bilgisayar Yazılımı Alımları
06 3 1
06 3 1 01 Bilgisayar Yazılımı Alımları
06 5
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
Kira Giderleri
06 5 6
06 5 6 02 Taşıt Kiralaması Giderleri
06 6
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
Enerji Giderleri
06 6 4
06 6 4 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları
06 9
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ
Yolluk Giderleri
06 9 2
06 9 2 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları

Yıllara göre toplam
Toplam

0 .
0
0 kırtasiye
0
0 bilgisayar
0 GPS, Harddisk

500
5.000
4.170

1.680

80.000

0 .
0
0 Y. danışmanlık

80.000

12.600

0 .
4.500

4.500

0
0 araç kirası

3.600

12.600

0 .
4.500

4.500

0
0 araç akaryakıt

3.600

42.780

26.610 .
0
17.140

14.620

11.020

8.930

9.290

8.390

159.330 115.810 25.300
159.330
159.330

18.220

8.930

9.290
26.610

8.390

Proje toplam

harcırah 35 gün/yıl

26.610 1 Enstitü Top.
26.610 1 Enstitü Top.

185.940
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Proje Özeti:
Avokado Yetiştiriciliğinin Ekonomik Analizi
Tarım; insanların beslenmesinde, giyinmesinde ve ekonomilerinde önemli bir role sahiptir (Bahçeci Duman, M.
2018). Özellikle, gelişmekte olan ülkelerde yaşayan fakir insanların yaklaşık% 75’nin geçim kaynakları tarım
olmuştur(Bahçeci, 2018; Cornwall,&Jewkes, 1995). Tarımdaki yetiştirilen bazı meyve türleri tarım için önem
arz etmektedir bunlardan avokadonun birçok ülke için tarımdaki temel geçim kaynağı olmuştur buna en iyi örnek
verilebilecek ülke ise Meksika’dır. Avokado özellikle dünya’da yüksek fiyattan alıcı bulması ve besin değerinin
yüksekliğinden dolayı tercih edilmektedir. Dünya’da en çok avokado yetiştiricisi olan ülkeler sırasıyla; Meksika,
Dominik Cumhuriyet, Peru, Endonezya, Kolombiya, Brezilya, Kenya, Venezuela ve Şili‘dir. İsrail gibi tarımdaki
lider ülkeler bile 1960 lı yıllarda avokadonun yüksek gelir getirdiğini düşünerekten muz ağaçlarını söküp yerine
avokado ağacı dikmişlerdir. Ülkemiz ’dede İsrail’de olduğu gibi her geçen gün avokado üretimi artmaya
başlamıştır. Özellikle ülkemizde ağaç sayısı ve üretim oranları yönüyle başı Akdeniz Bölgesi çekmektedir. Tarım
ve Orman İl Müdürlüğü 2018 TÜİK(20018) verilerine göre 5397dekar ve 2765(ton) avokado üretimi yapılmakta
olup bunun 2242 (ton)’u Antalya’da üretilmektedir. Türkiye üretim ve üretim alanının yaklaşık %81’i ile Antalya
ilk sırada yer almaktadır. Yıllık avokado ihracatı ise yaklaşık 85 bin dolar civarındadır buda ihracatta ne kadar
önemli bir rakama sahip olduğunun göstergesidir. Avokado, gıda endüstrisinde tüketilmesinin yanında yağ
içeriklerinden dolayı, kozmetik endüstrisinde de kullanılmaktadır. Avokado ülke ve bölge ekonomisine katkı
sağlaması ve dış ticaret açısından önemli bir ürün olmasına rağmen avokadonun ekonomik durumu ile ilgili
olarak herhangi bir araştırma yapılmamıştır. Bu nedenle avokado yetiştiriciliği ve ekonomisine yönelik olarak
yapılacak araştırmalar sektörün güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması açısından oldukça önem
kazanacaktır.
Bu çalışma kapsamında Antalya ili avokado üretiminin sosyo ekonomik yapısı mevcut veri ve bilgiler ışığında
ortaya konmaya çalışılacaktır. Önerilen proje ile Türkiye’de ekonomik açıdan avokado yetiştiriciliğinin analiz
edilmesi ve gelişim olanaklarının belirlenmesi hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Avokado yetiştiriciliği, Ekonomik analiz
Current Status of Avocado Producers in Antalya Province and Problems & Solutions
Avocado has been the main source of income for agriculture in many countries. It is preferred because of its high
price and high nutritional value in the world. Most of the countries in the world are avocado growers; Mexico,
Dominican Republic, Peru, Indonesia, Colombia, Brazil, Kenya, Venezuela and Chile. Even the leading
countries in agriculture, such as Israel, removed the banana trees and planted the avocado tree in the 1960s when
they thought that the avocado had a high income. In our country, as in Israel, the production of avocado has
been increasing day by day. Especially in our country, the Mediterranean region attracts the number of trees
and production rates. According to 2018 TURKSTAT (20018) data, 5397 decares and 2765 (tonnes) of
avocados are produced, of which 2242 (tonnes) are produced in Antalya. Turkey production and production
areas of Antalya ranks first with approximately 81%. Annual avocado exports are around 85 thousand dollars.
Avocado is used in the cosmetics industry because of its fat content as well as being consumed in the food
industry. Although the avocado contributes to the country and the region's economy and is an important product
in terms of foreign trade, no research has been conducted on the economic status of avocado. In particular,
research at regional level is gaining importance in terms of achieving a strong and sustainable structure of the
sector. Within the scope of this study, the socio-economic structure of the avocado production in Antalya will
be explored in the light of current data and information. With the proposed project analyzing the economic
development of avocado cultivation in Turkey and it aims to identify the possibilities.
Keywords: Avocado cultivation, Economic analysis
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Projenin Amacı ve Gerekçesi:
Avokado, Türkiye için yeni bir meyve türü olmasına rağmen umut verici bir meyve mahsulüdür. Özellikle
Akdeniz kıyı kuşağının ekolojik ve toprak özellikleri avokado yetiştiriciliğine uygundur. 1970'lerde başlayan
çalışmalar, avokadonun bölgede ticari olarak yetiştirilebileceğini göstermiştir. Son 10-15 yılda kurulan meyve
bahçelerinden elde edilen meyveler yurt içi ve yurtdışı pazarlarda satılmaktadır. Avokado gerek ekonomik
anlamda gerek sağlık yönünden birçok katkı ve faydası vardır.(Demirkol, A.1995).
Demirkol, A. (2002), Avokado (Persea americana Mill.) Türkiye'nin Akdeniz şeritlerinde yetiştirilmektedir. Bu
çalışma, 1970'lerde Kaliforniya'dan getirilen dört avokado çeşidi (Fuerte, Hass, Bacon ve Zutano) çeşitleri ilk
olarak Antalya'daki Narenciye ve Sera Bitkileri Araştırma Enstitüsü meyve bahçesine dikilmiş ve başarılı
sonuçlar vermiştir. Daha sonra, Akdeniz Bölgesi'nin ekolojik olarak farklı dört bölgesinde ekilmişlerdir.
1980'lerde Kaliforniya ve Korsika'dan Türkiye'ye yeni ek çeşitler de tanıtılmıştır.
Dünya üzerinde en çok avokado yetiştiricisi olan ülkeler sırasıyla; Meksika, Dominik Cumhuriyet, Peru,
Endonezya, Kolombiya, Brezilya, Kenya, Venezuela ve Şili‘dir (Çizelge1). İsrail gibi tarımdaki lider ülkeler
bile 1960 lı yıllarda avokadonun yüksek gelir getirdiğini düşünerekten muz ağaçlarını söküp yerine avokado
ağacı dikmişlerdir. Ülkemizdede İsrail’de olduğu gibi her geçen gün avokado üretimi artmaya başlamıştır.
Özellikle ülkemizde ağaç sayısı ve üretim oranları yönüyle başı Akdeniz Bölgesi çekmektedir. Tarım ve Orman
İl Müdürlüğü 2018 TÜİK(20018) verilerine göre 5397dekar ve 2765(ton) avokado üretimi yapılmakta olup
bunun 2242 (ton)’u Antalya’da üretilmektedir. Türkiye üretim ve üretim alanının yaklaşık %81’i ile Antalya ilk
sırada yer almaktadır. Yıllık avokado ihracatı ise yaklaşık 85 bin dolar civarındadır.
TÜİK’ten elde edilen verilere bakılacak olursa avokadonun her geçen gün üretimin ve veriminin arttığını (şekil1)
2004 yılında avokado üretimi 400 ton iken 2017’e gelindiğinde bu oran 2765 ton’a yükselmiştir. Yapılan
çalışmalar incelendiğinde bu oranın giderek artacağı da düşünülmektedir.
Çizelge1: Dünyada Avokado Üretimi
Ülkeler
Meksika
Dominik Cumhuriyeti
Peru
Endonezya
Kolombiya
Brezilya
Kenya
Venezuela
Şili
ABD
Türkiye
Diğer ülkeler
Dünya

ton
2.029.886
637.688
466.758
363.157
314.275
213.041
194.279
133.922
133.636
132.730
2.765
1.302.261

%
34,26
10,76
7,88
6,13
5,30
3,60
3,28
2,26
2,26
2,24
0,05
21,98

5.924.398

100,00

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı (TÜİK-2017)
Çizelge2: Dünya Avokado İthalatı 2016 (1000 $)
ABD

1.992.886

Hollanda

625.727

Fransa

376.645

Birleşik Krallık

236.976

1
2
3
4
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5
6
7
8

Japonya
Almanya
İspanya
Kanada

211.145
205.818
200.076
174.406

9

Çin

78.388

.

.

.

70

Türkiye

503

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı (TÜİK-2017)
Çizelge3: Dünya Avokado İhracatı 2016 (1000 $)
1
2
3
4
5

Meksika

2102981

Hollanda

608919

Peru
Şili
İspanya

396583
358567
274717

ABD

128663

Yeni Zelanda

87720

Kenya

74166

Güney Afrika

72202

Türkiye

85

6
7
8
9
54

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı (TÜİK-2017)
Çizelge4: Türkiye’de İller itibariyle Avokado üretimi
İller
Antalya
Mersin
Hatay
Muğla
Adana
Toplam

Üretim
ton
2.242
426
21
76
0
2.765

%
81,08
15,41
0,76
2,75
0,00
100,00

Meyve Veren Ağaç
Sayısı
Adet
%
42.101
82,49
6.624
12,98
265
0,52
2.050
4,02
0
0,00
51.040
100,00

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı (TÜİK-2017)
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Meyve Vermeyen Ağaç
Sayısı
Adet
%
31.254
79,24
5.534
14,03
33
0,08
440
1,12
2.180
5,53
39.441
100,00

Toplam
Sayısı
Adet
73.355
12.158
298
2.490
2.180
90.481

Ağaç
%
81,07
13,44
0,33
2,75
2,41
100,00

Şekil 1: Türkiye’de Yıllar itibariyle Avokado üretimi

Çizelge5: Antalya İlinde Avokado Üretim

Üretim

Meyve Vermeyen Ağaç Sayısı

Meyve Veren Ağaç Sayısı

Üretim

Ton

%

Adet

%

Adet

%

Alanya

1257

56,07

13560

43,39

20950

49,76

Gazipaşa

717

31,98

10400

33,28

15950

37,89

Manavgat
Diğer
İlçeler

141

6,29

4874

15,59

1875

4,45

127

5,66

2420

7,74

3326

7,90

Toplam

2242

100,00

31254

100,00

42101

100,00

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı (TÜİK-2017)
Özetle Projenin Amacı ve Gerekçesi;
Antalya ili ve ilçelerinde avokado yetiştiriciliğine yer veren tarım işletmelerinin sosyo-ekonomik yapılarının
belirlemek, yıllık faaliyet sonuçlarının ortaya koymak, pazarlama yapılarının tespit etmek, bitkisel ürün
desteklerinden yararlanma durumunu öğrenmek, uygulanan politikalar ve avokado yetiştiriciliği faaliyetinin
sürdürülebilirliği hakkında üretici görüşlerini almak, , yetiştiricilikteki başarıyı etkileyen faktörleri belirlemek,
üretim ve pazarlama sorunlarının saptanarak çözüme yönelik önerilerin geliştirilmesi ve elde edilen sonuçların
ilgili kesimlere ulaştırılması amaçlanmaktadır.
Antalya ili ve ilçelerinde avokado yetiştiriciliğine yer veren tarım işletmelerinin sosyo-ekonomik yapılarının
belirlenmesi, pazarlama yapılarının, bitkisel ürün desteklerinden yararlanma durumu, üretim ve pazarlama
sorunlarının net olarak belirlenememesi, çiftçilerin avokado yetiştiriciliğindeki eksiklerinin ve bilgi
ihtiyaçlarının bilinmemesi en önemli sorundur. En önemliside Avokado Türkiye için yeni bir ürün olduğundan
ve pazarlama potansiyeli yüksek bir ürün olduğundan dolayı bu projenin gerekçesini oluşturmaktadır. Özetle;
bu çalışmanın amacı, Avokado yetiştiricilerinin üretimde karşılaştığı sorunları tespit etmek, pazarlama
yapılarını incelemek ve geleceğe yönelik ön görülerde bulunmayı amaçlamıştır. Ayrıca, şu ana kadar Avokado
ile ilgili herhangi bir ekonomik analiz olmadığı içinde bu projenin öncelikli bir gerekçe olduğunun göstergesidir.
Proje ile Elde Edilmek İstenilen Çıktılar ve Kullanım Alanlarını
Antalya il ve ilçelerini kapsayan avokado üretimi yapan işletmelerin;
• Sosyo-ekonomik yapısı,
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• Ekonomik yapıları ve yıllık faaliyet sonuçları,
• Pazarlama yapısı,
• Sektördeki sorunları,
• Bitkisel üretim desteklerinden yararlanma durumları,
• İşletmecilerin uygulanan politikalardan memnuniyeti ve beklentileri,
• İşletmelerde avokado yetiştiriciliğini etkileyen faktörler,
• Paydaşlarla birlikte sektörün iyileştirilmesi için öneriler belirlenmiş olacaktır.
Araştırma sonuçları politika yapıcılar, paydaşlar, ilgili kesimler ile paylaşılacaktır. Bu yapılan çalışmalar
neticesinde yeni ve umut veren bir ürün yapılan tespitler neticesinden temelininde doğru şekilde atılmasına
olanak sağlayacaktır.
LİTERATÜR ÖZETİ:
FAO’nun verilerine göre; Dünya’nın 2008 yılı toplam avokado üretimi 3.532.011 ton ve avokado üretim alanı
423.262,4 hektardır (Anonymous, 2010 a). Üretimde ilk sıraları; Meksika, Endonezya, A.B.D. , Brezilya,
Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti, İspanya ve Şili gibi ülkeler yer almaktadır (Anonymous, 2010a).
Williams ve ark. (2017). Hızla büyüyen ABD avokado ithalatı üzerine araştırmalarda bulunup, ABD avokado
endüstrisi için sonuç odaklı etki analiz neticesinde; 2015 yılında ABD’deki Meksika avokado ithalatında 1,5
milyar ABD dolarının, ABD ekonomisi üzerinde o yılki pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğunu
bulmuşlardır. Ayrıca, 2015 yılında Meksika’dan yapılan her avokado ithalatı ABD’de 2.31 ABD Doları,
ABD’de GSYH’de 1.41 ABD Doları, ABD işgücü gelirlerinde ise 0.79 ABD Doları olduğunu ve 1 milyon ABD
doları ithalat için yaklaşık 12,3 iş imkânı yaratmıştır. Ayrı bir ekonometrik analiz sonucu bunu
desteklemektedir. Meksika avokado ithalatının ABD ekonomisi için büyüme yanlısı olduğu sonucuna
varmışlardır.
Naamani (2007)’nin bildirdiğine göre; Dünya’nın yıllık avokado üretiminin tahmini olarak, 2.0 ile 4.1 milyon
ton arasında değişmekte olduğu tahmin edilmektedir. Net üretim miktarının belirlenememesi ve farklı avokado
üretim değerlerin ortaya çıkmasında en önemli sebep olarak, Asya’da Çin ve Endonezya, Güney Amerika’da
Kolombiya ve Brezilya, Afrika’da Etiyopya ve Kongo gibi bazı ülkelerden güvenilir verilerin alınamaması
gösterilmektedir.
Gustafson, (1967). Avokado endüstrisinin parlak olduğunu ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını hatta
çiftçilerin avokadonun muzdan daha iyi kazanç olduğunu düşünerek muz ağaçlarını söküp yerine avokado
ağaçlarını dikmişlerdir.
Bergh(1992), Avokadonun birçok kullanım alanı vardır; kozmetik sektöründe( krem, maske, güneş koruyucu…),
sağlık ve gıda sektörü (bebek maması). Avokado yağı çeşitli mutfak ve sağlık faydalarına sahiptir. Diğer
meyvelerden daha büyük kullanımının önemli avantajları vardır: insan kilo kontrolü, yüksek besin değeri,
antioksidanlar kaynağı, inme önleyici, protein kaynağı, lif kaynağı; kanser önleyici ve diğer diyet faydaları
olarak avantajları söylenebilir.
Talavera ve ark.(2017),Avokado ve cherimoya gibi subtropikal meyveler, dünya çapında artan ticari öneme sahip
olduğunu ve çok çeşitli ülkelerde gıda güvenliği için kilit ürünler olduğunu belirtmiştir çalışmasında.
Bulagi (2015), Güney Afrika'daki 1994 - 2011 yılları arasındaki tarımsal ihracat ile gayri safi yurtiçi hâsıla
arasındaki ilişkinin nedensellik analizini yapmıştır. Yapılan analizler sonucunda; elma, avokado, mango ve
portakal ihracatı, GSYİH'da tarımda ve ülke ekonomisinde büyük katkılar sağladığını yaptığı çalışmayla tespit
etmiştir.
Chan-Halbrendt ve ark. (2007). 2005–2006 yılları içinde toplanan bilgiler de avokado için ortalama üretim
maliyetinin dönüm başına 900 dolar olduğunu, Avokado’dan gelen ortalama gelir dönüm başına 2761 dolardır.
Maliyet ve gelir verilerinden çiftlik başına marj hesaplanarak dönüm başına 1861 dolar tespit edilmiştir.
Nurdan Tuna Güneş ve ark. (2017) Türkiye, meyvecilik için çok uygun bir iklime sahiptir ve ılıman meyvelerin
(fındık, fıstık, ceviz, elma, armut, ayva, kayısı, son yıllarda, tatlı ve ekşi kiraz vb.) ve subtropik meyvelerin
(portakal, mandalina, limon, incir gibi) yetiştirilmesi için uygundur Ayrıca, yeni türler de (avokado ve kivi
gibi) başarıyla yetiştirilmektedir.
Demirkol, A. (1995). Avokado'nun Türkiye için umut veren yeni bir meyve türü olduğunu ve Türk ekonomisine
önemli katkılar sağlayacağını iddia etmiştir. Avokadonun Akdeniz bölgesinde ve diğer subtropik bölgeler
yetişebileceğini vurgulamıştır. Yakın gelecekte ekili alanlarda ve üretimde bazı olumlu değişiklikler
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beklenildiğini ve bu durumda, iç tüketim ve ihracat açısından Türkiye ekonomisine önemli katkılar
sağlanacağını düşünmüştür.
Demirkol, A. (2002), Avokado (Persea americana Mill.) Türkiye'nin Akdeniz şeritlerinde yetiştirilmektedir. Bu
çalışma, 1970'lerde Kaliforniya'dan getirilen dört avokado çeşidi (Fuerte, Hass, Bacon ve Zutano) çeşitleri ilk
olarak Antalya'daki Narenciye ve Sera Bitkileri Araştırma Enstitüsü meyve bahçesine dikilmiş ve başarılı
sonuçlar vermiştir. Daha sonra, Akdeniz Bölgesi'nin ekolojik olarak farklı dört bölgesinde ekilmişlerdir.
1980'lerde Kaliforniya ve Korsika'dan Türkiye'ye yeni ek çeşitler de tanıtılmıştır.
FAO(2004), Avokado'nun ekonomik ve sosyal açıdan birçok önemi vardır. Üreticiler, pazarlamacılar,
işletmeciler ve tüketicilere faydası vardır. Örneğin; Tarım işleri, hasat, ambalajlama, paketleme, ulaşım ve
pazarlama sektörüne istihdam olanağı sağlamaktadır. Meksika'da 21.511 üretici, 47.000 daimi işçi, 70.000
mevsimlik işçi ve 187.000 doğrudan üretime olanaklar sağlamaktadır.
Kalkışım ve ark. (2011).Gümüşhane merkez ve ilçelerinde, meyvecilik üretimi yapan işletmelerde, meyveciliğin
genel durumu ve çiftçi uygulamalarının ne düzeyde olduğunu belirlemek amacıyla çalışma yapılmış ve
araştırmada kullanılan veriler, 2010 yılı üretim döneminde, meyve yetiştiriciliği yapan 65 işletmede yüz yüze
yapılan anketlerle elde edilmiştir. Anketlerden elde edilen sonuçlara göre, üreticiler 15 yıldan daha uzun süreden
beri meyvecilikle uğraşmaktadır. Üreticilerin %78,46’sı çiftlik gübresi kullanmakta, %53,85’i kimyasal ilaç
kullanmamakta ve %89,23’ü bahçe toprağını işlemektedir. Bahçelerin önemli bir kısmı yerel çeşitlerle kurulmuş
olup, işletmelerin %63,08’i 5 dekardan daha az bir alana sahiptir. Meyvelerin büyük bir çoğunluğu aile ihtiyacı
için kullanılmaktadır. Bu araştırmanın sonuçları değerlendirildiğinde, Gümüşhane İl’i ve ilçelerinde
meyveciliğin yoğun olarak yapılmakta olduğu, dolayısıyla çiftçi uygulamalarının geliştirilmesi ve bilgi
eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini ortaya konmuştur.
Başaran (2011) çalışmasında; Balıkesir, Bursa ve Çanakkale'de zeytin ve zeytinyağı üreten küçük ve orta ölçekli
işletmelerin durumları ortaya konmuş, üretimleri ve sorunlarına yönelik bilgi düzeyleri ve tutumları incelenerek
beklentileri belirlenmiştir. Çalışma sofralık zeytin üretiminin yoğun olduğu Bursa'da ve özellikle yağlık zeytin
üretiminin yoğun olarak yapıldığı Balıkesir ve Çanakkale illerindeki toplam 264 üretici ve 71 işletme ile yüz
yüze görüşülerek yapılmıştır. Verilerin analizinde Faktör Analizi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve
Uyum Analizinden yararlanılmıştır. İşletmelerin zeytin ve zeytinyağı ihracatına ve sektörde yaşanan sorunlara
yönelik yargılara katılımları da faktör analiziyle değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılan üreticilerin %45'i
ilkokul, %44'ü ortaokul ve lise mezunudur. Sahip oldukları zeytin arazisinin %74'7'si 3-49 da arasında, %17,4'ü
50-99 da arasında ve %7,9'u 100 da ve üzerindedir. Yapılan uyum analizi sonucunda ilkokul mezunu olan
üreticilerin (%45,0'i)arazi büyüklüğünün 0-49 da arasında; ortaokul ve lise mezunu üreticilerin (%44,0) ise 5099 da arazi büyüklüğü arasında yoğunlaştığı görülmüştür. Üreticiler açısından zeytincilikte yaşanan en önemli
sorun girdi maliyetlerinin yüksekliği (%27,5) olarak belirtilirken; işletmeler açısından maliyetlerin yüksekliği
(%15,7) en önemli sorun olarak belirtilmiştir. Üreticilere yönelik yapılan Tek Yönlü Varyans (ANOVA)
analizinde Balıkesir ilindeki üreticiler Bursa ve Çanakkale'deki üreticilere göre zeytinciliğimizin sorunlarını
daha fazla desteklediklerini ve katıldıklarını belirtmişlerdir. Çalışmada araştırmaya katılan üreticilerin ve
işletme sahiplerinin zeytinciliğe ve sorunlarına bakış açıları araştırılmış ve sorunların çözümüne yönelik
alternatif öneriler getirilmiştir.
Akın, & Eyduran. , 2017 çalışmasında; 1988-2015 yılları avokado üretim FAOSTAT verilerini kullanarak 20162025 dönemi için Türkiye’deki avokado üretimini modelleyerek 1988-2015 dönemi avokado üretimine ait
zaman serisi verilerinin durağan olmadığını ve Durağanlık, zaman serilerinin ilk derece farkının alınmasıyla
sağlanmıştır. Avokado üretimini tahminlemede üç üstel düzleştirme (Holt, Brown ve Damped) yöntemini
kıyaslayarak Brown üstsel düzleştirme modeli, avokado üretimini tahminlemede en uygun yöntem olarak
tanımlanmıştır. Türkiye’deki avokado üretiminin 2016-2025 dönemi için 2004 tondan 3156 tona yükseleceğini
tespit etmiştir. Bu araştırmadan elde edilen sonuçların, Türkiye’de gıda güvenliği için makro seviyede
politikaların geliştirilmesine ve avokado üretiminin gelecekte daha iyi bir şekilde planlanmasına yardımcı
olacağı düşünülmektedir.
Ozcatalbas (2009), çalışmasında dünyada elma yetiştiriciliğinde üretim miktarı, verimlilik ve alan bakımından
gelişmeler ile elmanın dış ticaretteki önemini incelenmiştir. Türkiye’nin dünyada ve Avrupa’da elma üretim
sektöründeki rolü tartışılmıştır. Çalışmada dünyada üretim miktarı bakımından en önemli ülkeler, ülke payları,
en önemli ihracatçı ve ithalatçı ülkeler ortaya koyulmuştur. Buradan hareketle Türkiye’nin elma üretimi, verim,
üretim alanı, ihracat ve ithalat bakımından mevcut konumu üzerinde durulmuş ve elma yetiştiriciliğinin
geliştirilmesi yönünde öneriler tartışılmıştır.
Bayram ve ark. (2006)’na göre; Türkiye'de ticari olarak üretilen birçok ürün, çok sık pazarlama sorunları ve
önemli fiyat dalgalanmaları ile karşı karşıya kalmıştır. Akdeniz bölgesinde avokado üretiminin
yaygınlaştırılması, sorunun üstesinden gelmek için uygun bir alternatif olarak görülmektedir. Türkiye, talebin%
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80'ini sağlayan Meksika, Şili, Peru, Dominic Republic, Kenya ve Güney Afrika gibi büyük ihracatçılara kıyasla
Avrupa'ya yakınlığı ile coğrafi bir avantaja sahip. 1970 yılında piyasaya sürülen avokado, Akdeniz bölgesinin
kıyı bölgesindeki üretim alanı genişletilmiştir. En büyük adaptasyon çalışması BATEM'de 1989'dan 2004'e
kadar 42 çeşit denenmiştir ve sonuç olarak, "Bacon", "Fuerte", "Hass", "Zutano" ve "Ettinger" çeşitleri ticari
üretim için önerilmiştir.
Avokado insan sağlığı ve beslenmesi açısından da oldukça önemli bir meyvedir. Pieterse, (2003), avokado,
Tekli doymamış yağ asitlerinden dolayı koroner kalp hastalığı koruma sağlayan tekli doymamış yağ asitleri ve
diğer besinler bakımından zengin bir meyvedir. Ayrıca kilo kaybına sebebiyet veren serum lipitlerini incelemek
adına çalışmalarda bulunmuştur. Menzel (2002), Avokadoların nispeten yüksek besin ve besin değeri göz önüne
alındığında, bu meyvenin büyük ölçekli üretimi ve tüketimi, gelişmekte olan Asya'daki yetersiz beslenme
sorununu önemli ölçüde hafifletebilir. Bu nedenle, Asya'da yaşanabilir bir avokado endüstrisinin gelişimi için
çok iyi bir fırsat ve potansiyel var. Bu nedenle bölge ülkeleri, ticari avokado kültürünü dikkate almaya teşvik
edilmektedir. Bu, avokado üretimine ve sorunların etkili çözümüne yönelik kısıtlamaların kritik teşhisi için
çağrıda bulundu.

MATERYAL ve METOT
Araştırmanın materyalini üreticilerden anket yöntemi ile elde edilen birincil veriler ile Ulusal ve Uluslararası
istatistiki veriler ve kaynaklar ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ve Antalya Tarım İl Müdürlüğü’nden
elde edilen Antalya ilindeki Avokado yetiştiricileri varlığı ile ilgili ikincil veriler oluşturmaktadır.
Antalya ilinde ÇKS'ye kayıtlı toplam 532 avokado üreticisi 2.542,861 da alanda faaliyet göstermektedir. ÇKS
kayıtlarına göre üreticilerin yetiştiricilik yaptığı alanlar dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda Varyasyon
Katsayısı (CV)'nın %60 olduğu bulunmuş ve %75'in altında olmasından dolayı tabakalandırmaya gerek
duyulmamıştır. Basit tesadüfi örnekleme yöntemine ait formül kullanılarak %8 hata ve %90 güven aralığında
çalışılması durumunda yapılan hesaplamalarda 119 anket yapılması gerektiği belirlenmiştir. Hatalı anketlerin
yerine değerlendirilmek üzere %5 (6 adet) fazladan anket yapılması planlanmıştır. Bu durumda yapılacak
toplam anket sayısı 125 olacaktır. Antalya ili avokado üretim alanı ve çiftçi sayısı dikkate alındığında üretim
alanının %79'unu, üretici sayısının %90,6'sını kapsayan Alanya ve Gazipaşa ilçeleri gayeli olarak seçilmiştir.
Yapılacak anket sayıları bu ilçelerin üretim alanlarına oransal olarak dağıtıldığında Alanya ilçesinde 89,
Gazipaşa ilçesinde ise 36 anket yapılacaktır. Anket yapılacak köyler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün
görüşleri doğrultusunda belirlenecektir.
Araştırma bölgesinde avokado yetiştiriciliği maliyetinin ortaya konulabilmesi, işletmelerin üretim maliyetlerini
hesaplamak, masraf unsurlarını fiziki-mali (parasal değerler) açıdan belirlemek, karlılıklarını hesaplamak ve
avokado yetiştiriciliğinde yaşanılan sıkıntıları üretici görüşlerini belirleyebilmek amacıyla gerekli olan veriler,
Antalya il ve ilçelerinde avokado yetiştiriciliği yapan işletmelerden anket yoluyla elde edilecektir. Araştırmada
üreticilerden veri toplamak amacıyla oluşturulan anket formları avokado yetiştiricileri doğrudan ziyaret edilerek
elde edilecektir. SWOT analizi güçlü ve zayıf yönlerinizi anlamanıza, fırsatların farkına varılmasına ve
karşılaşabilecek tehditleri görülmesine yardımcı olacak yararlı bir analiz tekniğidir (Pickton & Wright, (1998).
İşletmeler açısından; SWOT(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analizleri bulunduğunuz piyasayı
sürdürülebilir nişlere ayırmanıza yardımcı olur(ibid). SWOT analiziyle çiftçinin zayıf ve güçlü yönleri tespit
edilerek odak grup toplantıları düzenlenecektir. Avokado sektöründe yer alan paydaşların katılımı ile odak grup
toplantısı yapılacak, bu toplantıdan çıkan sonuçlar ve diğer ikincil kaynaklardan elde edilen veriler kullanılarak
Antalya avokada üretiminin zayıf, güçlü, fırsat ve tehditlerinin ortaya konulacağı SWOT analizi yapılacaktır.
Bilgilere ulaşmada kullanılacak anket formu aracılığıyla;
İşletmecilerin demografik bilgileri,
İşletme faaliyetlerine ilişkin bilgiler,
İşletmenin fiziki altyapısına ilişkin bilgiler,
İşletmecilerin sosyal katılım durumu,
Üretim ve Pazarlama kanallarının belirlenmesi,
İşletmecilerin Verilen Destekler ve Uygulanan Politikalara İlişkin Görüşleri
Hazırlanan anket formu ön teste tabi tutularak işlerliği kontrol edilecek ve ankete son şekli verilecektir.
Elde edilen verilerin analizinde; basit tanımlayıcı istatistikler (%’deler, ortalamalar ve grafik vb.), Kruskal
Wallis , Ki Kare, logit regresyon ve varyans analizleri kullanılacaktır. Avokado işletmelerinin yıllık faaliyet
sonuçlarının değerlendirilmesinde GSÜD, brüt kar, net kar ve nisbi kar hesaplanacaktır (Erkuş ve ark. ,1995).
Üretici görüşlerinin belirlenmesinde Likert Ölçeği kullanılacaktır. Proje için gerek duyuldukça ileriki
aşamalarda gerekli analizler eklenilip ya da çıkarılacaktır.
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ÇALIŞMA TAKVİMİ
Çalışma Takvimi Çizelgesi
Yapılacak Faaliyetler

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Konu ile ilgili literatür çalışması, anket
formlarının hazırlanması, örnekleme
süreci ve çalışma için gerekli
koordinasyonun sağlanması

Üretici düzeyinde anket uygulamasının
gerçekleştirilmesi
Üreticiye
uygulanan
anketlerin
kontrolü, anket verilerinin bilgisayar
ortamına aktarılması
Verilerin analiz ve değerlendirilmesi
Konu ile ilgili uzmanların görüşlerinin
alınması
Verilerin
analiz
sonuçlarının
yorumlanması ve rapor ve /veya
makalelerin yazımı

YÖNETİM DÜZENİ

Proje Yürütücülerinin Projeye Katkıları
Adı Soyadı

Melike BAHÇECİ DUMAN

Şerife Gülden YILMAZ

Yapılacak Faaliyetlerdeki Sorumlulukları

Çalışma Takvimi

Proje Koordinasyonu
Literatür Araştırması
Anket Formlarının Hazırlanması
Anketlerin Yapılması
Analizlerin Gerçekleştirilmesi
Değerlendirme
ve
Sonuç
Hazırlanması

1-12 ay

Literatür Araştırması
Anket Formlarının Hazırlanması
Anketlerin Yapılması
Analizlerin Gerçekleştirilmesi
Değerlendirme
ve
Sonuç
Hazırlanması

Dr. Süleyman BAYRAM

Raporlarının
1-12 ay

Raporlarının
1-12 ay

Anket formların hazırlanması
Anketlerin Yapılması
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12

Avokado ile ilgili teknik bilgi alınması

Mahmut Alper ARSLAN

Anket formların hazırlanması
Anketlerin Yapılması
Avokado ile ilgili teknik bilgi alınması

1-12 ay

Prof. Dr. Mehmet Ziya FIRAT

Analizlerin Gerçekleştirilmesi
Değerlendirme
ve
Sonuç
Hazırlanması

11-12 ay

Prof.
Dr.
ÖZÇATALBAŞ

Orhan

Anket Formlarının Hazırlanması
Analizlerin Gerçekleştirilmesi
Değerlendirme
ve
Sonuç
Hazırlanması

Raporlarının
1-12 ay
Raporlarının

Proje Sonuçları Uygulama Planı (PSUP)

Proje Adı:

Avokado Yetiştiriciliğinde Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

PROJENİN AMACI: Avokado Yetiştiriciliğinde Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri kapsamında
sektörün sosyo-ekonomik yapısını birincil ve ikincil verilerle şu ana kadar avokado ile herhangi bir ekonomik
çalışma yapılmamış olmasından dolayı üreticilere, politikacılara ve araştırıcılara ışık tutması amacıyla avocado
ile ilgili ekonomik analizi gerçekleştirmektir.
ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI
Proje tamamlandıktan sonra, elde edilen çıktılar avokado üreticilerine sempozyum, bildiri ve yayın yoluyla
aktarılacaktır.

Sıra

Proje Çıktıları

Çıktıların
Mekanizmaları

1

Avokado işletmelerinin sosyo-ekonomik
yapısını ve avokado üretimin fiziki ve
mali yapısını incelemek: avokado
üretiminde ele alınan bölgede birim alan
başına sağlanacak gelir ve giderler ile
karlılıkları
ortaya
konulacaktır.
Böylelikle üretici ve ilgili paydaşlar için
gerek yatırım kararı gerekse politika
oluşturma açısından yol gösterici veriler
ortaya konacaktır.

2

Avokado yetiştiriciliğindeki sorunların
tespit edilmiş olacaktır.

3

Avokado yetiştiricliğinin pazarlama yapısı
belirlenmiş olacak.

346

Uygulamaya

Aktarılma

Elde edilen veriler; çiftçiye ve sektöre makale, eğitim
ve yayım çalışmalarıyla ilgili sektöre ve paydaşlara
paylaştırılacaktır.
Sonuç raporu hazırlanarak yayın halinde TAGEM’e
sunulacaktır.

TALEP EDİLEN BÜTÇE
I.Yatırım Tutarı
YILLARA GÖRE DAĞILIM

06 SERMAYE GİDERLERİ

1.Yıl

06.1- Mamul Mal Alımları
06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri
06.3- Gayri Maddi Hak Alımları
06.5- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
06.9- Diğer Sermaye Giderleri
Toplam
Genel Toplam

5.500
2.000
6.000
14.000
5.000
32.500
32.500

II. Bütçe Gerekçesi ve Yatırım Tutarının Dağılımı
TALEP EDİLEN BÜTÇE KODLARI VE AÇIKLAMALARI
I
I
I
III
GİDERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI
I
V
0
SERMAYE GİDERLERİ
6
0
1
MAMUL MAL ALIMLARI
6
0
1 2
Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları
6
0
1 2
02 Bilgisayar Alımları
6
0
1 2
90 Diğer Makine Teçhizat Alımları
6
0
1 3
Avadanlık Alımları
6
0
1 3
90 Diğer Avadanlık Alımları
6
0
2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
6
0
2 6
Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
6
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6

01

Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları

YIL
2020
(1.Yıl)

5.500
5.000
3.500
1.500
500
500
2.000
2.000

2

6

2.000

3

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI

3

1

Bilgisayar Yazılımı Alımları

3

1

01

5

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

14.000

5

4

Enerji Giderleri

6.100

5

4

02

Akaryakıt ve Yağ Alımları

5.550

5

4

03

Elektrik Alımları

550

5

5

Haberleşme Giderleri

400

5

5

01

400

6.000
6.000

Bilgisayar Yazılımı Alımları

6.000

Posta ve Telgraf Giderleri
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0
6
0
6
0
6
0
6
0
6

5

6

Kira Giderleri

7.500

5

6

02

9

DİĞER SERMAYE GİDERLERİ

5.000

9

2

Yolluk Giderleri

5.000

9

2

01

Taşıt Kiralaması Giderleri

7.500

Yurtiçi Geçici Görev Yollukları

5.000

TOPLAM

32.500

GENEL TOPLAM

32.500
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EKLER:
Antalya İlindeki Avokado Üreticilerinin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri
Tarih:….../……/201
İli:
İlçe:
Köy:
Yaşınız:
Eğitiminiz (yıl) veya son mezun olduğunuz okul:
Ailedeki birey sayısı
Ailede kaç kişi tarımda çalışıyor?
Kaç yıldır tarımla uğraşıyor sunuz?
-Herhangi bir kooperatif/birliğe üye mi siniz? 1: Evet 2: Hayır Evet ise [ ],:…………………………….
Hangisi:
Tarım dışı geliriniz var mı?

1:Evet [ ]

2:Hayır [ ]

Evet ise meşgul olunan iş ve yıllık gelir (TL)

İş:……………...................................
Gelir:……………................TL/Yıl

Toplam tarımsal gelirinizin % kaçını Avokado üretimimden elde % ………………..
ediyorsunuz

Toplam arazi varlığı
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Çeşidi
Adedi
Traktör
Römork
Mibzer
Fırfır
Diskaro veya goble disk)
Pulluk
Tapan
Kültüvatör
Patlatma
Holder
Tırmık
…………….
…………….
Mülk Arazi Kiralanan
(da)(da)
Arazi (da)

Yaşı

Kiraya Verilen Ortak İşletilen Toplam Arazi Toplam
Parsel
Arazi (da)
Arazi (da)
(da)
Sayısı (adet)

Sulu
Kuru
Toplam
Avokado Üretimi
yaptığınız
alan(da)
Veya Ağaç sayısı
(adet)

İşletmenin Alet Makine Varlığı
Kullanılan Sulama yöntemi ve basınçlı sulama ise ne zaman tesis edildiği:
Kaç yıldır avokado yetiştiriciliği yapıyorsunuz? ……. yıl
Sizi Avokado yetiştiriciliğine yönelten sebepler nelerdir? Önem sırasına göre sıralayanız
□Karlı olması □Aile işgücünü değerlendirme
□Pazarlama kolaylığı □Alternatif ürün arayışı
□ Diğer ………..
Tarımdan elde edilen gelirin ne kadarını(%) Avakado yetişitiriciliği oluşturuyor. %...............
İlk Avokado yetiştiriciliğini kimden duydunuz? …………………………………………..
İlk Avakado fidanı dikimini hangi yılda, kaç fidan (veya dekar alanda) yaptınız?
Yılı:……………….
Fidan sayısı veya Alan (da): ……………………
Hangi avokado çeşitini(veya çeşitlerini)yetiştiriyor sunuz?
□Has □Bacon
□Fuerte
□Zutano
□ Ettinger
□Pinkerton □Diğer ………..
Mevcut çeşitlerden memnun musunuz? □ Evet
□ Hayır
Cevap hayır ise, Hangi özellikleri taşıyan çeşit istiyorsunuz? ………………………………….
Avokado fidanı satın aldığınız yer?
□BATEM □Özel fidan satış yerleri □ Diğer Kurum ve kuruluşlar………..
Tarım Sigortası yaptırıyormusunuz? Evet se hangi kapsamı içeriyor.
Evet

Hayır

Hırsızlık

Gerek duymadım
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Doğal afet

Pahalı

Sigorta desteğinden yararlanıyor musunuz?
İlk Avokado Üretimine nasıl karar verdiniz?
Öncesinde ne üretiyordunuz?........................
Bahçenin dikim aralığı? ………………………..
Avokado bahçenizin konumu nedir?
□ Rakım ……. m □ Denizden uzaklığı ……….m
□Düz arazi
□Teraslınmış arazi □□□
İmkanınız olsa yeni bahçe tesis eder misiniz? Nedenleri □ Evet ………………………………..
□ Hayır……………………………….
Avokado yetiştiriciliğinden memnun olma durumu?
1:Çok memnunum -- 2:Memnunum -- 3:ararsızım

4.Memnun değilim

5.Hiç memnun değilim

Avokado yetiştiriciliğinde kullanılan aile işgücü
Aile Bireyleri

Cinsiyet
1:Erkek 2:Kadın

Yaşı

Çalıştığı süre (Gün/Yıl)

İşletme Sahibi
Eşi

Avokado Yetiştiriciliğinde Geçici İşçi Kullanımı

Yevmiye
(gün/yıl)

Ücret
(TL/gün)

İşgücünün Yoğun kullanıldığı En Fazla İşgücüne İhtiyaç Duyan İşler
aylar
(Dikim, Çapa, Hasat vs)

Kadın
Erkek
İşletmede Avokado üretimi
Toplam Üretim Miktarı Satılan Miktar (Kg)
(Kg)

Depolanan Miktar Satış Fiyatı
(Kg)
(TL/Kg)

İşletmede Avokado ve Avakodo dışında yetiştirilen diğer ürünler
Ürün Adı
Arazi Tipi
Üretim
Üretim
1:Sulu
Alanı (da)
(Kg)
2:Kuru
Avakado
…
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Miktarı Satılan Miktar Satış
(Kg)
(TL)

Fiyatı

Avokado yetiştiriciliğinde devlet desteklerinden yararlanıyor musunuz?
1:Evet 2:Hayır

[]

Evet ise;
1: Kimyevi Gübre Desteği
2: Mazot Desteği
3: Toprak Analizi Desteği
4: Tarım Sigortası
5: …………………

[]

Gübre kullanımı için toprak analizi yaptırıyor musunuz?

[

]

1:Evet 2:Bazen 3:Hayır

Avokado hasadında hangi kriterleri dikkate alıyorsunuz?
□ Çeşidine göre □Pazarın talep durumuna göre □ e □ Danışmanın önerisine göre □ Göz kararına göre □ Diğer
……….
İşletmede Avokado hasat zamanları (%)
Hasat Zamanları
Agustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Avokado hasat şekli ?
□El ile □Makasla keserek □Yere düşürerek □Diğer …………….
Hasat sonrası herhangi bir uygulama yapıyor musunuz? □ Evet
□ Hayır
Cevap evet ise, yapılan uygulamalar nelerdir?
□Boylama □Ambalajlama
□Depolama □ Diğer …………..
Depolama yapılıyorsa, Depo türü nedir? □Adi depo □Soğuk depo □Atmosfer kontrollü depo
Depolama süresi nedir? ………….gün/ay
İşletmenin Avokado satışı yapılan yerler (%)
Avokadonun Satış Yerleri
Kendim
pazarda

Mahalli
Toptan
pazarcılara tüccara

Halde
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Mahalli
Pazarlar

Ticaret Borsası Avocado ile iştigal eden
Kanalıyla
firmalara (kozmetik vs)

% payı
Satış fiyatı

İşletmede Avokado satış biçimleri (%)
Satış Biçimleri
Hasattan sonra toptan
Ağaç başı
götürü

Hasattan
perakende

sonra Depoladıktan Sonra toptan

Ürünü kime satıyorsunuz
Kendim perakende
Kendim bahçeden
Komisyoncu/halde satıyorum
Zincir marketler
……………
Avokado yetiştiriciliğinde üretimde karşılaştığınız sorunlar nelerdir?
1: Kesinlikle katılmıyorum 2:Katılmıyorum 3:Kararsızım
4:Katılıyorum 5:Kesinlikle katılıyorum
İsmine doğru fidan bulamıyorum
Girdi maliyetlern çok yüksek
İşgücü ücretleri yüksek
İstediğim çeşitleri bulamıyorum
Ruhsatlı ilaç bulamıyorum
Teknik bilgim yetersiz
Sulama suyu kalitesizdir
Hasat işlemi çok zor
Don olayı üretimimi sınırlıyor
Dolu üretimimi etkiliyor
Rüzgar fırtına üretimimi engelliyor
Hırsızlık bu bölgede büyük sorun
Hırsızlıktan dolayı erken hasat yapıyorum
Size göre Avokado yetiştiriciliğinin güçlü yönleri nelerdir?
1: Kesinlikle katılmıyorum 2:Katılmıyorum 3:Kararsızım
4:Katılıyorum 5:Kesinlikle katılıyorum
Karlı bir üretim dalı olması
Aile işgücünün değerlendirilmesi
Pazarlama kolaylığı
Depolanabilmesi
Kaliteli ürün (aroma, tat vs)
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Depoladıktan
perakende

Sonra

Size göre Avokado yetiştiriciliğinin zayıf yönleri nelerdir?
1: Kesinlikle katılmıyorum 2:Katılmıyorum 3:Kararsızım
4:Katılıyorum 5:Kesinlikle katılıyorum
Piyasada fiyat istikrarlı değildir
Üretim maliyetlerinin (işgücü, girdi vb.) yüksektir
Kooperatif/üretici birlik olmayışı yoktur
Üretim alanlarının küçük ve çok parçalıdır
Sulama suyu yetersizdir
Çeşitlerin verimi düşüktür
Üretimde mekanizasyon eksikliği vardır
Bahçemde yeterli verimi alamıyorum
İklim şartlarının yeterince u…………………………………………………………….)

Avokado yetiştiriciliğinde pazarlamada karşılaştığınız sorunlar nelerdir? 1: Kesinlikle
katılmıyorum 2:Katılmıyorum 3:Kararsızım
4:Katılıyorum 5:Kesinlikle katılıyorum
Fiyat istikrarsızlığı
Çeşitler bazında hasat doğru zamanda yapılmamaktadır
Üretim yetersizliği
Üreticilerin örgütlenememesi (kooperatif/üretici birlik olmayışı)
Ürünün sınıflandırılmaması (boylanmaması)

1: Kesinlikle katılmıyorum 2:Katılmıyorum 3:Kararsızım
4:Katılıyorum 5:Kesinlikle katılıyorum
Mevcut arazide Avokado yetiştiriciliğine devam edeceğim
Avokado ekim alanını azaltarak üretime devam edeceğim
Avokado ekim alanını artırarak üretime devam edeceğim
Avokado yetiştiriciliğini tavsiye ederim
Avokado bahçesi tesis masrafları (1 da)
Kullanılan İşgücü ve Çekigücü
Maliyet Unsurları

Birimi

Miktarı

Tutarı (TL)

İşgücü
Saat

İşgücü ve Çekigücü Masrafları
Arazi çevirme
Sürüm
Diskaro
Sürgü
Tesviye
Fidan yerlerinin işaretlenmesi
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Tutar (TL)

Çekigüc
ü
Saat
T
u
t
a
r
(
T
L
)

Fidan çukuru açma
Çiftlik gübresi verme
Fidan dikimi ve herekleme
Can suyu verme
Fidanlara gölgelik yapma
Toprak tahlili
Diğer ……………..
Materyal Masrafları
Fidan bedeli
Çiftlik Gübresi bedeli
Su Bedeli
Çit bedeli
Damla sulama tesis bedeli (var ise)
Gölgelik malzemesi masrafı
Diğer ………………….
Arazi Kirası
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Avokado Bahçesi Ekonomik Verime Yatış Dönemi Masrafları (1 da)
Maliyet Unsurları

1.Yıl Masrafları

2.Yıl Masrafları

3.Yıl Masrafları

-

-

-

4.Yıl Masrafları

İşgücü ve Çekigücü Masrafları
Toprak işleme
Gübreleme İşçiliği
Zirai Mücadele İşçiliği
Budama İşciliği
Sulama İşçiliği

-

-

-

Hasat işçiliği
Diğer …………..
Materyal Masrafları
Kimyasal Gübre bedeli
Zirai ilaç bedeli
Su Bedeli
Elektrik Bedeli
Ambalaj malzemesi bedeli
Diğer …………..
Avokado Bahçesi Ekonomik Verime Yatış Dönemi Masrafları Devamı
Maliyet Unsurları

5.Yıl Masrafları

6.Yıl Masrafları

İşgücü ve Çekigücü Masrafları
Toprak işleme
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7.Yıl Masrafları

8.Yıl Masrafları

Gübreleme işçiliği
Zirai mücadele işçiliği
Budama işçiliği
Sulama işçiliği
Hasat işçiliği
Diğer …………..
Materyal Masrafları
Kimyasal Gübre Masrafı
Zirai ilaç Masrafı
Su bedeli
Elektrik bedeli
Ambalaj malzemesi bedeli
Diğer …………..
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Avokado Üretim Masrafları (1 da)
Kullanılan İşgücü ve Çekigücü
Maliyet Unsurları

İşgücü
ve
Masrafları
Toprak işleme

İşlem
(ay)

Zamanı Kaç Kez Birimi
Yapıldı

Çekigücü

Tava
yapımı
(Salma
sulama yapılıyorsa )
Gübreleme işçiliği
Zirai ilaçlama işçiliği
Sulama işçiliği
Hasat işciliği
Taşıma
ve
Nakliye
Giderleri
Ambalajlama işçiliği
Diğer ……………..
Materyal Masrafları
Kimyasal gübre masrafları
Çiftlik gübresi masrafı
Zirai ilaç Masrafı
Su bedeli
Ambalaj
Masrafı

malzemesi

Elektrik bedeli
Diğer ……………..
Pazarlama giderleri
Arazi kirası
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Miktar Tutarı
ı
(TL)

İşgücü
Saat Tutar
(TL)

Çekigücü
Saat Tutar
(TL)

ÜRETİCİLERİN YENİLİKLERE VE ÇEVREYE KARŞI TUTUMLARI
1. Tarımsal yeniliklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri size uygundur?
1(*)

2

3

4

5

Tarımla ilgili basılı yayınları okur musunuz?
Okuduğunuz yayınlardan öğrendiklerinizi uygular mısınız?
Tarımla ilgili TV programları izler misiniz?
İzlediğiniz TV programlarından öğrendiklerinizi uygular mısınız?
İnternetten tarımla ilgili konuları araştırır mısınız?
(*) 1) Hiç; 2) Çok az; 3) Bazen; 4) Çoğunlukla; 5) Sürekli
2. Avokado yetiştiriciliğinde bilgi ve yenilikleri öğrenme kaynaklarınız nelerdir? (Önem sırasına göre ilk
üçünü işaretleyiniz)
( ) Tarım İl Müdürlüğü ( ) Önder çiftçiler
( ) Köydeki diğer çiftçiler ( ) Üniversite
(
)
Muhtar ( ) Görsel basın (TV, Radyo vb.)
( ) Yazılı basın (dergi, gazete vb.)
( ) Internet
(
) Araştırma enstitüleri
( ) Gübre, ilaç bayileri
( ) Tarım Danışmanı
( ) Diğer
…………………………
3. Bölgenize getirilecek olan yeni bir tarımsal yatırım, teknoloji veya teknolojik ürüne karşı tutumunuz ne
olur?
( ) Hemen kabul ederim
( ) Önce Çevremde bulunan diğer (önder) çiftçilerin kabul etmesini beklerim
( ) Sonuçlarını gördükten sonra kabul ederim
( ) Herkes kabul ettikten sonra en son ben kabul ederim
( ) Hemen kabul etmem önce araştırırım
4. Aşağıdaki tarımsal yenilikleri veya yeni tekniği uyguluyor musunuz?
E

H

E ise yılı

Sulama
sistemi
değişikliği
Tarım sigortası
İyi tarım uygulamaları
Organik tarım
Toprak analizi
Hibrit sebze tohum/fidesi
Örtü altı yetiştiriciliği
Sertifikalı tohum
Koruyucu toprak işleme
5.Avokado yetiştiriciliği konusunda herhangi bir eğitime/seminere katıldınız mı?
Evet ( )
Hayır ( )
Cevabınız evet ise; katıldığınız bu eğitim yetiştiricilikte etkili oldu mu?
Hiç
etkili
Etkili
Kısmen etkili
Çok etkili oldu
olmadı
olmadı
oldu

6.Aşağıdaki konulara yönelik olarak size uygun geleni işaretleyiniz.
Doğru / uygun ilaçlama araçlarını/ekipmanı kullanırım.
İlaçların yarılanma ömrünü biliyorum.
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Tamamen
etkili
oldu

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

İlaçlama sırasında koruyucu maske takarım.
İlaçlama ile hasat arasında geçen sürenin önemi vardır.
İlaç miktarını tavsiyeye tam uygun olarak yaparım
İlaçlama ile hasat arasında geçen sürenin önemi vardır.
İlaç miktarını tavsiye edilenden daha az kullanırım
İlaç miktarını tavsiye edilenden daha fazla kullanırım
Fazla ilaç kullanımı üretim maliyetini artırır
Fazla ilaç kullanımı insan sağlığına zarar verir
(*) 1) Kesinlikle hayır; 2) Hayır; 3) Kısmen; 4) Evet; 5) Kesinlikle evet

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

( ) Bilmiyorum

7.Size göre çevrenizde Avokado yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları yani doğru üretim teknikleri tam
olarak uygulanmakta mıdır?
1) Evet uygulanmaktadır
2) Hayır;
3) Kısmen;
4) Bilmiyorum/Karasızım
Cevap Hayır veya Kısmen ise;
8.Size göre iyi tarım uygulamaları yani Avakado yetiştiriciliğinde doğru üretim teknikleri kullanımını
sağlamak için neler yapılmalıdır.
1.
2.
3.
4.
5.

9.Çevrenizde Avakado yetiştiriciliğinde pazarlama sorunu yaşanmakta mıdır?
1) Evet
2) Hayır;
3) Kısmen;
4) Bilmiyorum/Karasızım
Cevap Evet veya Kısmen ise;
Size göre Avokado ürününün pazarlamasında sorunları çözmek için neler yapılmalıdır?
1.
2.
3.
4.
5.
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5
5
5
5

Anket Tarihi:…………………..
İli :…..………..…….
YAŞ SEBZE VE MEYVE İHRACATI İLE İLGİLİ ANKET FORMU
1-FİRMA VE YÖNETCİLERİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
1.1Firmanın Ünvanı:
1.2Kuruluş tarihi:
1.3Şirket türü:
1.4.Faaliyet alanları(Önem sırasına göre ilk 3’ ü)
a)……………………………………….
b)……………………………………….
c)…………………………………….
1.5 Çalışan sayısı
a) Uzmanlık alanlarına göre ..............................................................................................
b)Deneyimlerine göre:…………………………………………………………
c)Bu faaliyet alanında çalıştıkları yıllara göre……………………………………
1.6. Firma Yöneticisinin(Anket yapılan):
a)Adı ve soyadı……………………………………
b)Tahsil durumu…………………………………
c) İhracattaki deneyimi:………………………………
d)Firmadaki deneyimi:………………………………..
2-FİRMANIN İHRACATLA İLGİLİ FAALİYETLERİ (2018-2019 yılları itibariyle)
2.1- Firmanızın toplam yaş sebze meyve ihracatı içinde sebze, meyve ve turunçgil ürünlerinin yaklaşık
olarak payı nedir?
%
Sebze ……..
Meyve ……..
Turunçgil ……..
Avokado……
2.2-Ürün bazında faaliyetlerinizin en yoğun olduğu olduğu ülkeler nerelerdir?
ÜLKELER

%

SEBZE

MEYVE

RUSYA
ORTA DOĞU

AB
DİĞER

2.3.Yakın gelecekte en cazip olacak pazarlar hangileri olabilir?
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TURUNÇGİL

AVOKADO

a)……………………………………. c)…………………………….
b)………………………………………….. d)…………………………….
3-İHRACAT İLE İLGİLİ BİLGİLER
3.1- İhracatını yaptığınız yaş sebze meyve ürününü nereden sağlıyorsunuz? Birden çok seçenekse yüzde
payı nedir? Ve avokado için % oranı nedir?
a) Kendi üretimimiz (%................)
b)Doğrudan üreticiden alınıyor (%.................)
c)Komisyoncu aracılığıyla alınıyor (%................)
d)Toplayıcı/tüccar (%................)
e)Diğer ....................
3.2- Yaş sebze meyve ürününü üreticiden ne şekilde alıyorsunuz? Ve avokado için % oranı nedir? Eğer
birden çok seçenekse yüzde olarak belirtiniz.
a) Götürü usulü (%........)
b) Kiloyla alış (%..........)
3.3- Genel olarak yaş sebze meyve ihracatınızı aşağıdaki şekillerden hangisiyle
yapıyorsunuz? Ve avokado için nasıl yapıyorsunuz?
a) İhracat sezonu öncesi yapılan bağlantılara göre
b) İhracat sezonu süresi içinde gelen taleplere göre
c) Diğer (Belirtiniz)................................................
3.4- Firmanız dış pazarda nasıl temsil edilmektedir?
a) Doğrudan kendim (Firmanın satış şubesi)
b) İthalatçı
c) Yurt dışında komisyoncu
d) Yurt içinde komisyoncu
e) Diğer(Belirtiniz)....................................................
3.5- İhracatınızı aşağıdaki teslim şekillerinden hangilerine göre yapıyorsunuz?
a) FOB
b) CF
c) CIF
d) Yurtiçinde teslim
e) Diğer (belirtiniz) ........................
3.6- İhraç ettiğiniz yaş sebze meyve ürününü hangi yoldan gönderiyorsunuz? Toplam yaş sebze meyve
ihracat miktarı içindeki payı ve hangi ülkelere olduğunu belirtir misiniz?
Toplam içindeki
payı(%)

Karayolu

Denizyolu

Demiryolu
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Hangi ülkelere

Havayolu

3.7- İhracatı yapılan yaş sebze meyve ürünlerini sigorta ettiriyor musunuz?
a) Evet b) Hayır
Hayır ise niçin?
………………………………………………………………………………………
………..................................................................................................................
3.8- Yaş sebze meyve ihracatı yaparken hangi ihracat teşviklerinden yararlanıyorsunuz önem derecesine
göre sıralayınız?
a) Vergi iadesi ( )
b) İhracat kredisi ( )
c) Vergi muafiyeti, istisnası, indirimi ( )
d) DFİF Primi ( )
e) Navlun primi ( )
f) Döviz tahsisi ( )
g) Diğer (belirtiniz) ....................... ( )
3.9- Yaş sebze meyve ihracatı yaparken yararlandığınız ihracat teşvikleri ile ilgili
· Yeterli buluyorum a) Evet b)Hayır
· Zamanında buluyorum a)Evet b)Hayır
· Önerilerim ..................................................................................
4-PAZARLAMA İLE İLGİLİ BİLGİLER
4.1- Pazarla ilgili bilgiyi nereden sağlıyorsunuz? (Önem derecesine göre sıralayanız)
Pazardaki temsilci / dağıtıcımızdan
Pazar ülkedeki hükümet ve endüstri yayınlarından
T.C. hükümeti yayınlarından
İhracatçılar birliği
İGEME
Kendi Pazar araştırmalarımızdan
Pazar araştırma firmalarından
İnternetten
Diğer (Belirtiniz) ..................................
4.2 Dış pazarla ilgili ne tür bilgilere ihtiyacınız oluyor?(Size göre en önemli üç tanesini belirtiniz.)
1. ......................................... 2. ......................................... 3. ...........................................
5-İHRAÇ FİYATLARI
5.1- İhracat fiyatınızı belirlenmesinde aşağıda belirtilen unsurların ne derece etkili olduklarını puanlayabilir
misiniz?
( 5:çok etkili, 4:etkili, 3:normal, 2:etkisiz, 1:çok etkisiz)
1 2 3 4 5
Rakip ülke fiyatları
Firma maliyetleri
İhracatın yapıldığı ülkedeki müşteri isteği
Yerli diğer ihracatçılar fiyatları
T.C. Hükümeti fiyat politikası
İhracatın yapıldığı ülkedeki fiyat politikası
Aracı firmalar
Ürünün kalitesi, imajı
5.2- Yurt-içindeki yaş sebze meyve ihracatçısı firmalar arasında herhangi bir rekabet var mı?
a) var b) yok
Varsa hangi konularda?...............................................................................................
5.3- İhracatımızın artması için ihracatçı firmalar arasında işbirliği yapılması yararlı olur mu?
a) Evet b) Hayır
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Ø Evetse hangi alanda?
a) Dış Pazar bilgisi sağlama
b) Pazar bulma
c) Asgari ihraç fiyatını belirleme
d) Tüm ihracat faaliyetlerini birlikte yürütme
e) Tek marka altında satış
f) Diğer ...............................
5.4- Şuan ihracatçı firmalarla herhangi bir işbirliği yapıyor musunuz?
a)evet b)hayır
Evetse hangi alanda ......................................................................................................... .
5.5- İhracatını yaptığınız yaş sebze meyve ürününde marka kullanıyor musunuz?
a)evet b)hayır
Evetse ne tür marka kullanıyorsunuz?
a) Firma markası
b) Aracı firma markası
c) Değişik ülkelere ve kaliteye bağlı olarak farklı markalar
d) Ortak Marka (Birkaç firmayla)
e) Diğer (belirtiniz) .....................................................................
6-SORUNLARINIZ
6.1- yaş sebze meyve ihracat firmalarının genel sorunları nelerdir?(En önemli 3ü)
1-.................................................................................................................................................
2-.................................................................................................................................................
3-.................................................................................................................................................
6.2- Yaş sebze meyve ihracatında sizin firmanızın karşılaştığı genel sorunlar nelerdir?
1-..................................................................................................................................................
2-..................................................................................................................................................
3-..................................................................................................................................................
6.3- Yaş sebze meyve ihracatında karşılaştığınız firma içi sorun ve kısıtlayıcı engeller nelerdir?
1-.................................................................................................................................................
2-.................................................................................................................................................
3-..................................................................................................................................................
6.4- Size göre bu sorunlar ve kısıtlayıcı engeller karşısında ne gibi önlemler düşünüyorsunuz?
1-.................................................................................................................................................
2-.................................................................................................................................................
3-..................................................................................................................................................
6.5- Size göre bu sorunlar karşısında devletten beklentileriniz nelerdir?
1-.................................................................................................................................................
2-.................................................................................................................................................
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PROJE ÖZETİ
Proje Özeti: Ekinezya (Echinacea purpurea (L.) Moench)’nın Kozmetik Amaçlı Kullanılabilirliğinin
Araştırılması
Asteraceae (Compositae) familyasına ait olan az sayıdaki ekinezya türleri otsu ve çok yıllık bitkilerdir. Projenin
konusunu oluşturan Echinacea purpurea (L.) Moench türü ile beraber Echinacea angustifolia (DC.) Hell. ve
Echinacea pallida (Nutt.) Nutt tıbbi amaçlarla kullanılan ekinezya türleridir. Ekinezya üzerine yapılmış
çalışmalar bitkilerin fitokimyasal içeriklerinin türlere, bitkininin kısımlarına veya yetiştirilme, kurutma,
depolama gibi dış etmenlere bağlı olarak çeşitlilik gösterdiğini işaret etmektedir. Ekinezya aktif bileşenleri genel
olarak fenilpropanoidler (kafeik asit türevleri), alkilamidler, polisakkaritler ve uçucu yağ bileşenleri olarak
sınıflandırılmaktadır. Projede odaklanılacak kimyasal bileşen grubu olan kafeik asit türevlerinden kikorik asit,
kafeik asit, klorojenik asit, kaftarik asit, sinarin ve ekinakozid ekinezya türlerinde en fazla miktarda bulunan
fenolik bileşenlerdir. E. purpurea türü toplam fenolik maddeler açısından tıbbi kullanımı olan diğer iki türden
daha zengindir. Merhem, losyon, krem, kuru ve sıvı ekstre, diş macunu ve tentür gibi birçok farklı formda
preparatları bulunan E. purpurea nın immünomodilatör, antiviral, antienflamatuvar, antioksidan aktiviteleri başta
olmak üzere farklı aktiviteleri in vitro, in vivo ve klinik çalışmalarla ortaya konmuştur. Çalışma kapsamında Ege
Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde yetiştirilmiş ve tescil ettirilmiş E. purpurea “Tutar” bitkisi materyal olarak
kullanılacaktır. Farklı dönemlerde hasat edilecek bitkisel materyallerin biyokimyasal içerikleri belirlenecektir.
Majör fenolik (kafeik asit türevi) bileşenleri belirlenen farklı bitki kısımlarının ekstraksiyonu için parametreler
değiştirilerek optimum ekstraksiyon şartları belirlenecektir. Elde edilen ekstrelerden kuru ekstre elde edilecek
ve kuru ekstrelerin tirozinaz, kollajenaz ve elastaz enzimleri üzerine olan etkileri in vitro olarak çalışılacaktır.
Elde edilen kuru ekstrelerin majör fenolik bileşenler açısından stabilitesi belirlenmiş periyotlarda ve şartlarda
araştırılacak ve saklama koşulları ile dayanım süreleri hakkında bilgi sahibi olunacaktır. Projede son dönemde
oldukça popüler olan ekinezya bitkisinin ülkemizde tescil edilmiş bu türünün biyokimyasal içeriğinin
belirlenmesi ve enzimler üzerine etki ederek kozmetik amaçlarla kullanılabilirliğinin araştırılması
hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Echinacea purpurea, fenolik, ekstraksiyon, anti-tirozinaz, anti-kollajenaz, anti-elastaz
Abstract: Investigation of the Usability of Echinacea (Echinacea purpurea (L.) Moench) for Cosmetic Purposes
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A small number of echinacea species belonging to the family Asteraceae (Compositae) are herbaceous and
perennial plants. Along with Echinacea purpurea (L.) Moench, which is the subject of this project, Echinacea
angustifolia (DC.) Hell. and Echinacea pallida (Nutt.) Nutt are the species used for medicinal purposes. Studies
on echinacea indicate that the phytochemical content of the plants vary depending on species, parts of the plant
or external factors such as cultivation, drying and storage. The active components of echinacea are generally
classified as phenylpropanoids (caffeic acid derivatives), alkylamides, polysaccharides and volatile compounds
of the essential oil. Caffeic acid derivatives, which are the group of chemical components to be focused on in
the project, cichoric acid, caffeic acid, chlorogenic acid, caftaric acid, cynarine and echinacoside are the phenolic
compounds the most commonly found in echinacea species. In terms of phenolic compounds E. purpurea was
found to be richer than the other two species used for medicinal purposes. Besides other activities,
immunomodilator, antiviral, anti-inflammatory, antioxidant activities of E. purpurea, which can be found in
many different forms of preparations such as ointment, lotion, cream, dry and liquid extract, toothpaste and
tincture, have been demonstrated in vitro, in vivo and in clinical studies. E. purpurea cultivated and registered
by the Aegean Agricultural Research Institute will be used as material. The biochemical content of the plant
materials harvested at different seasons will be determined. Optimum extraction conditions will be determined
by changing parameters for extraction of different plant parts with known major phenolic components (caffeic
acid derivatives). Dry extracts will be obtained from the extracts and the activities of the dry extracts on
tyrosinase, collagenase and elastase enzymes will be studied in vitro. Stability and storage conditions of the dry
extracts will be investigated in terms of major phenolic compounds in determined periods and conditions. The
aim of this study is to investigate the biochemical content of the echinacea cultivated and registered in our
country, and its usefulness for cosmetic purposes.

Projenin Amacı ve Gerekçesi:
Proje kapsamında T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
tarafından
geliştirilen
ve
tescil
ettirilen
Echinacea
purpurea
“Tutar”
(Proje
no:
TAGEM/TBAD/15/A04/P06/01) bitkisinin farklı dönemlerde hasat edilmiş bitki kısımlarının biyokimyasal
içerikleri belirlenecektir. Elde edilen veriler Avrupa Farmakopesi dahilindeki E. purpurea verileri ile
kıyaslanacaktır. Bitki içeriğindeki majör fenolik (kafeik asit türevi) bileşenler belirlenecek ve bu bileşenlerce
zengin ekstreler elde edebilmek amacıyla çözücü, çözücü konsantrasyonu, sıcaklık ve süre gibi parametreler
değiştirilerek optimum şartlar belirlenecektir. Elde edilen sıvı ekstrelerdan kuru ekstreler elde edilecektir.
Birçok farklı formda preparatları bulunan ve tıbbi bitki pazarında önemli bir paya sahip ekinezya bitkisinin
sıklıkla soğuk algınlıkları ve üst solunum yolları rahatsızlıklarında kullanıldığı bilgisiyle beraber bitkinin
kozmetik alanında da değerini araştırmak amacıyla anti-tirozinaz, anti-kollajenaz ve anti-elastaz aktiviteleri
araştırılacaktır. Fenolik bileşenlerce zengin olan ve antioksidan kapasitesi çalışmalarla ortaya konmuş
bitkinin enzimler üzerine olan etkisi ile kafeik asit türevi bileşenleri arasındaki ilişki araştırılacaktır. Farklı
koşullarda muhafaza edilen kuru ekstrelerin belirlenen majör kafeik asit türevi bileşenleri bakımından
stabilitesi belirli periyotlarla çalışılacak ve ekstrelerin herhangi bir uygulama olmadan saklanabilme şartları
hakkında bilgi edinilmiş olunacaktır.
Proje ile Elde Edilmek İstenilen Çıktılar ve Kullanım Alanları:
Ülkemiz sınırları içerisinde yetiştirilen ve tescil ettirilen E. purpurea"Tutar" bitkisinin farklı kısımlarının 3
ayrı hasat döneminde biyokimyasal içeriği ortaya konulmuş olunacaktır.
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Bitkinin ekstraksiyonu için optimum ekstraksiyon şartları belirlenmiş ve elde edilen ekstrelerin antitirozinaz, anti-kollajenaz ve anti-elastaz aktiviteleri ortaya konulmuş olunacaktır.
Bitkiden elde edilen ekstrelerin herhangi bir uygulama olmaksızın dayanıklılığı ve uygun saklama koşulları
belirlenmiş olunacaktır.
Hazırlanacak yayın çalışmaları ile literatüre katkı sağlanacak, bilgilendirme toplantıları, liflet ve sonuç
raporları ile elde edilen veriler özel sektör ve üreticilerle paylaşılacaktır.
Tespit edilecek metodlar ve aktiviteler ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda yapılacak bildiriler
ile ilgili sektörlere ulaştırılacaktır. Ayrıca ihtiyaç durulması halinde özel sektör ile bilgi alışveriş toplantıları
gerçekleştirilecektir.
Standardize edilmiş ekstrenin dayanıklılığının belirlenmesiyle piyasada yer alan benzeri ürünlerin son
tüketim tarihlerinin belirlenebilmesi için olası mevzuat/yönetmelik oluşturulması için veri oluşturulacaktır.

LİTERATÜR ÖZETİ:
Asteraceae (Compositae) familyasına ait Ekinezya türleri başlıca Kuzey Amerika’da doğal yayılış gösteren
otsu ve çok yıllık bitkilerdir. Tıbbi olarak kullanımı bulunan Ekinezya türleri Echinacea angustifolia (DC.)
Hell., Echinacea pallida (Nutt.) Nutt. ve Echinacea purpurea (L.) Moench türleridir. E. purpurea isminin
çoğunlukla farklı türler için de kullanılıp hatalara yol açıldığı konusunda ortak bir görüş bulunmaktadır
(Barnes vd., 2005). Ekinezya cinsi için ilk taksonomik sınıflandırma 1968 yılında Mc Gregor tarafından
yapılmış ve cins 9 tür altında toplanmıştır (Echinacea purpurea, E. angustifolia var angustifolia, E. pallida,
E. sanguinea, E. tennesseensis, E. atrorubens, E. paradoxa var. paradoxa E. paradoxa var. neglecta, E.
simulata, E. laevigata, E. angustifolia var. strigosa) (Flagel vd., 2008). Binns vd. (2002) tarafından
yayınlanan taksonomik sınıflandırmada ise bitkiler 4 tür ve 2 alttür altında gruplandırılmıştır. Mc Gregor
tarafından yapılan taksonomik sınıflandırma botanikte yaygın olarak kabul edilmektedir.
İsmini Grekçedeki dikenli anlamına gelen “echinos” sözcüğünden alan ekinezya bitkisinin anavatanı Kuzey
Amerika olmakla birlikte bitki Kanada, Güney Amerika, Rusya, Afrika, Avrupa ve Pasifiklere kadar yayılış
göstermektedir. Birçok tıbbi preparatı bulunan bitki son yıllarda Amerika tıbbi bitki endüstrisinde önemli bir
paya sahiptir (Muntean vd., 1998; Çalışkan ve Odabaş, 2011)
Ekinezya türleri fitokimyasal olarak incelendiğinde türlere, bitki kısımlarına (kök, çiçekler, toprak üstü
kısım) veya bitkinin yetişme, kurutma, depolama şartlarına göre kimyasal içeriğin değiştiği gözlenmiştir
(Mistrikova ve Vaverkova, 2006). Ekinezya türlerinin biyoaktivelerinin tek bir kimyasal gruptan
kaynaklanmadığı ve farklı grupların aktiviteye katkılarının olduğu konusunda ortak bir görüş bulunmaktadır.
Ekinezya aktif bileşenleri genel olarak fenilpropanoidler (kafeik asit türevleri), alkamidler, polisakkaritler ve
uçucu yağ bileşenleri olarak sınıflandırılmaktadır. Bunun yanında bitkilerin yapılarında alkaloidler,
flavonoidler, antosiyaninler, steroller ve yağ asitleri gibi farklı gruplar da bulunmaktadır (Barnes vd., 2005).
Bu projede odaklanılacak kimyasal bileşen grubu olan kafeik asit türevlerinden kikorik asit, kafeik asit,
klorojenik asit, kaftarik asit, sinarin ve ekinakozid ekinezya türlerinde en fazla miktarda bulunan fenolik
bileşenlerdir. Fenolik maddelerin tamamı düşünüldüğünde proje kapsamında çalışılacak olan E. purpurea
türünün diğer türlere göre daha zengin olduğu görülmüştür (Pellati vd., 2004).
Ekinezya türlerinin tıbbi amaçlarla ilk kullanımı Amerikan yerlilerine dayanmaktadır ve kayıtlarda yerliler
tarafından yaralar, yılan ısırmaları, başağrısı ve soğuk algınlıkları için sıkça kullanıldığı bilgisi
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bulunmaktadır. E. purpurea, E. pallida ve E. angustifolia nın en yaygın yayılış gösterdiği alan ve ekinezyayı
en çok kullandığı rapor edilen kabilelerin yerleşim bölgeleri örtüşmektedir. Bunun yanında bölgede diğer
türlerin de tıbbi kullanımı bulunmuş olabilir. Amerikadan on sekizinci yüzyılın ikinci yarısında Avrupaya
geçen ekinezya Alman Doktor Meyer tarafında “Meyer’in kan temizleyicisi” tentürü adı altında tanıtılmıştır.
Nevralji, başağrısı, romatizma, dispepsi ve yara tedavisi gibi birçok durum için kullanılabileceği
bildirilmiştir. Tanıtımı yapılan bu ilk tür E. angustifolia olarak sonradan teşhis edilmiştir. Projenin konusu
olan E. purpurea ise on dokuzuncu yüzyıl başlarında tıbbi bitki olarak tanınmaya başlamış ve taze toprak
üstü kısımlarından elde edilen suyun oldukça etkili olduğu düşünülmüştür. Popularitesinin artmasıyla E.
purpurea preparatlarında zamanla katıştırmalar görülmüştür (Bauer, 2000). Günümüzde E. purpurea ile
hazırlanan preparatlarda da etikettekinden farklı türlere veya bitki kısımlarına sıkça rastlanabilmektedir
(Barnes vd., 2005)
Merhem, losyon, krem, kuru ve sıvı ekstre, diş macunu ve tentür gibi birçok farklı formda preparatları
bulunan E. purpurea dünya genelinde bitkisel ilaç veya gıda takviyesi olarak raflarda sıkça yer almaktadır.
Amerika’da tıbbi bitki endüstrisinin yaklaşık %10’luk kısmını oluşturan bitki ülkemizde çoğunlukla ithal
edilmekle birlikte özellikle bitkinin Ege ve Akdeniz bölgelerinde kültüre alma çalışmaları yapılmaktadır
(Çalışkan ve Odabaş, 2011).
E. purpurea nın diğer ekinezya türleri gibi özellikle immünomodilatör etkileri üzerinde durulmaktadır.
İmmünomodilatör etkinin mekanizması tam olarak açıklanamasa da birden fazla mekanizmanın bu etkiyi
sağlayabileceği düşünülmekte ve fagositik aktivite, makrofaj aktivasyonu ve doğal öldürücü hücrelerin
aktivasyonu gibi yollarla immun sistem desteklenmektedir. İmmunomodilatör etkinin özellikle içerikteki
polisakkaritler, glikoproteinler ve kikorik asitten ileri geldiği yapılan çalışmalar sonucunda rapor
edilmektedir (Block ve Mead, 2003; Çalışkan ve Odabaş, 2011).
Immünomodilatör etkisinin yanında antiviral aktiviteleri de çalışmalar sonucunda rapor edilen E. purpurea
bitkisi bu etkileri nedeniyle soğuk algınlıkları ve üst solunum yolları rahatsızlıklarında çokça tercih
edilmektedir ve bitkiyi içeren çok sayıda preparat çoğunlukla gıda takviyesi olarak raflarda yer almaktadır.
Vimalanathan ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada E. purpurea toprak üstü kısmından elde edilen
ekstrelerın anti-rinovirüs etkisi olmadığı fakat anti-influenza, anti-HSV ve anti-koronavirüs etki gösterdiği
bildirilmiştir. Tek başlarına antiviral etkisi değerlendirilen polisakkaritler, alkilamidler ve kafeik asitler
virüslere karşı düşük etkili bulunmuştur; etkinin çoğunlukla polisakkaritler ve kikorik asitten kaynakladığı
fakat içerikteki diğer bileşenlerin ve toprak üstü kısmında bulunup çiçeklerden elde edilen ekstrelerde
bulunmayan başka bileşenlerin de etkiye katkı sağladığı açıklanmıştır (Vimalanathan vd., 2008; Hudson,
2011).
Antiviral etkinin yanında E. purpurea üzerine yapılan başka çalışmalarda antibakteriyel ve antifungal etkiler
görülmüştür. Bitkiden elde edilen etanolik ekstrelerın Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus
subtilis, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae üzerine inhibe edici etkileri
rapor edilmiştir. Özellikle S. aureus, C. Albicans ve S. cerevisiae üzerine eritromisin ve tylosin tartarattan
daha etkili bulunmuştur (Stanisavljevic vd., 2009). E. purpurea etanolik ve sulu ekstrelerinin antiparazitik
etkilerinin değerlendirildiği başka bir çalışmada ise ekstrelerin yaygın bir şekilde parazitik
hastalıklara yol açan Leishmania donovani ve Trypanosoma brucei üzerine doza bağımlı olarak inhibe edici
etkileri olduğu sonucu bildirilmiştir (Hudson, 2011).
Yapılan çalışmalar ile E. purpurea ve ekinezya türlerinin farklı mekanizmalar ile gösterdiği antienflamatuvar
etkiler ortaya konmuştur. E. purpurea kökleri ile Clifford ve arkadaşları tarafından yapılan in vitro çalışmada
köklerden izole edilen alkilamidlerin COX-1 ve COX-2 enzimlerini inhibe ettiği görülmüş ve
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antienflamatuvar etkiler bildirilmiştir (Clifford vd., 2002). 5-lipooksijenaz enzimini inhibe eden E. purpurea,
E. pallida ve E. angustifolia kök ekstreleri Merali ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmanın konusu olmuş
ve inhibe edici etkilerin köklerde bulunan alkilamid miktarıyla orantılı olduğu rapor edilmiştir (Merali vd.,
2003). E. purpurea uçucu yağının antienflamatuvar etkilerinin araştırıldığı in vivo bir çalışmada düşük dozlar
da dahil olmak üzere yağın ksilen ile oluşturulmuş fare kulağı ödeminde etkili sonuçlar oluşturduğu
görülmüştür. Kandaki pro-enflamatuvar sitokinlerin (IL-2, IL-6 ve TNF-α) seviyesi de sonucu doğrulamıştır
(Yu vd., 2013).
Literatürde E. purpurea btikisinin farklı yöntemlerle ortaya konmuş antioksidan özelliklerini konu edinen
birçok çalışma bulunmaktadır (Hu ve Kitts, 2000; Sloley vd., 2001; Thygesen vd., 2007; Orhan vd., 2009).
Bitkinin farklı kısımlarından elde edilen ekstrelerin farklı yöntemlere antioksidan kapasitelerinin araştırıldığı
bir çalışmada kapasitenin kikorik asit miktarı ile doğru orantılı olduğu görülmüştür. Kikorik asit ve
ekstrelerin antioksidan kapasitelerinin bilinen bir antioksidan olan rosmarinik asit ile kıyasalanabilir seviyede
olduğu bildirilmiştir. Bununla beraber köklerden elde edilen alkilamidlerin tek başına antioksidan etki
göstermediği bildirilmiştir (Thygesen vd., 2007).
Çalışmalar sonucunda açıklanmış yukarıda sıralanan aktiviteleri, E. purpurea bitkisinin üstsolunum yolu
rahatsızlıklarında ve soğuk algınlıklarında çokça kullanılan etkili ve popüler bir bitki olmasını
açıklamaktadır. Bu projede bitkinin bu bağlamda değerli olduğu bilgisiyle beraber kozmetik alanında da
kullanılabilirliği konusu yapılacak in vitro çalışmalarla araştırılacaktır. Bitkiden elde edilecek ekstrelerin cilt
yapısında enzimler üzerine etki ederek olumlu sonuçlar gösterip gösteremeyeceği ve bu etkilerin
hidroksisinnamik asit türevleri olan yapıdaki fenolik bileşenlerle bağlantılı olup olmayacağı araştırılacaktır.
Araştırma sırasında bitkiden elde edilecek ekstrelerin anti-tirozinaz, anti-kollajenaz ve anti-elastaz aktivitesi
değerlendirilecektir.
Echinacea purpurea bitkisinin ekstraksiyonuna dair literatürde oldukça çok sayıda çalışmaya rastlanmaktadır.
Katıştırma tespiti, içerikteki bir etken maddenin tayini veya stabilitenin değerlendirilmesi gibi farklı
amaçlarla yapılan çalışmalarda ekstraksiyon prosesleri de değişkenlik göstermektedir. Literatürde 15 dakika
sonikasyona tabi tutulmadan 14 gün maserasyona bırakmaya kadar farklı ekstraksiyon şekillerinin olduğu
Soxhlet ekstraksiyonu, süperkritik akışkan ekstraksiyonu veya mikrodalga destekli ekstraksiyon gibi çeşitli
tekniklerin yer aldığı, içerikteki kafeik asit türevi bileşenlere yönelik ekstraksiyonlarda çözgen olarak ise
çoğunlukla etanol veya metanolün farklı oranlarda su ile karışımlarının kullanıldığı görülmüştür (Bruni vd.,
2018).
Tirozinaz enzimi ve Anti-tirozinaz aktivite:
Memeli, mantar ve bitkilerde bulunan ve cilde rengine veren melanin, melanosit hücreleri tarafından lizozom
benzeri melanozom adındaki organellerde üretilir. Deride melanin üretimi (melanogenezis) Tirozinaz-Bağlı
Protein1 (TRP1), Tirozin-Bağlı Protein2 (TRP2) ve tirozinaz enzimleriyle sağlanır. Bu enzimler arasında
melanin üretiminde asıl belirleyici olan tirozinaz enzimidir ve üretimin ilk ve en kritik aşamasında rol alır.
Tirozinaz iki ayrı mekanizma, tirozinin 3,4-dihidroksifenilalanine (DOPA) hidroksilasyonunu sağlayarak ve
DOPA nın DOPA-kinon a oksidasyonunu sağlayarak etki etmektedir. Derideki pigmentasyonda genetik
faktörlerin yanısıra UV-ışınlara maruz kalma, kimyasallara maruz kalma, lazer uygulamaları, akne ve başka
cilt hastalıklarına cevaben oluşma gibi etmenler bulunmaktadır. Ciltteki istenmeyen pigmentasyonun
giderilmesinde melaninin azaltılması istenmekte ve tirozinaz enzimi inhibisyonu da bu amaçla
hedeflenmektedir (Mapunya vd., 2012; Alğın Yapar, 2017). Tirozinazın bilinen inhibitörü kojik asittir. Kojik
asit kozmetik alanında cilt beyazlatıcı olarak kullanıldığı gibi gıda endüstrisinde gıda katkısı olarak enzimatik
kararmayı önlemek amacıyla kullanılmaktadır (Chen vd., 1991). Antirozinaz aktivite için tıbbi bitkilere sıkça
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başvurulmaktadır ve farklı çalışmalarla bitkilerin antitirozinaz aktivitesi araştırılmıştır (Marongiu vd., 2007;
Prasad vd., 2009; Ye vd., 2010; Mapunya vd., 2012).
Kollajenaz enzimi ve Anti-kollajenaz aktivite:
Kollajen cilt kuru ağırlığının yüzde seksenini oluşturur ve cildin gerilme direncini sağlar. Fibroblastlar
tarafından üretilen kollajen bağları fotoyaşlanmaya bağlı etkiler nedeniyle zayıflar ve ekstrasellüler matriks
üzerinde kırışıklıklar, cildin kalınlığını kaybetmesi ve pigmentasyon gibi sonuçlar oluşur. Matriks
metalloproteinazlarından olan kollajenaz enzimi cilt yapısında bulunan kollajen ve diğer bazı maddelerin
parçalanmasını sağlar. Yaşa ve dış etkenlere bağlı olarak artan enzim aktivitesi cilt yapısındaki kollajen
yıkımını da artırmaktadır (Thring vd, 2009). Anti-kollajenaz aktivite gösteren bitkisel ekstrelerdan bu
bağlamda fayda sağlanabilmektedir ve literatür bu konudaki çalışmaları içermektedir (Makimura vd., 1993;
Chanvorachote vd., 2009; Thring vd, 2009; Karim vd., 2014)
Elastaz Enzimi ve Anti-elastaz aktivite:
Elastin kollajen gibi bağ dokusunun ana elemanlarındandır ve ciltteki ekstrasellüler matriks, arterler ve
ciğerler gibi farklı bölgelere elastikiyet veren proteindir. Bir serin proteaz olan elastaz elastini ve cilt
yapısındaki farklı proteinleri parçalar. Kollajenaz enziminde olduğu gibi yaşlanmaya, UV-A ve UV-B
ışınlarına maruziyete, cillteki serbest oksijen radikallerinin artmasına bağlı olarak elastaz enzim aktivitesi de
artar ve bu durum cildin elastikiyetini kaybetmesi ve sarkmasıyla sonuçlanır (Thring vd, 2009; Sökmen vd.,
2016). Bitkilerin anti-elastaz aktivitelerinin araştırılması amacıyla yapılan çalışmalar literatürde yer
almaktadır (Thring vd, 2009; Moon vd., 2010; Sahasrabude vd., 2010).
MATERYAL ve METOT:
1.Materyal
1.1 Bitkisel Materyal
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından
TAGEM/TBAD/15/A04/P06/01 no lu proje kapsamında geliştirilen ve tescil ettirilen E. purpurea bitkisi
materyal olarak kullanılacaktır.
1.3 Kimyasallar ve Reaktifler
Çalışmada fenolik bileşen analizinde kullanılacak olan standartlar; klorojenik asit, kafeik asit, kikorik asit,
ekinakosid, kaftarik asit ve sinarin. Fenolik bileşen analizinde kullanılması öngörülen hareketli fazlar;
metanol, etanol, asetik asit çözeltisi, fosforik asit çözeltisi ve asetonitrildir. Organik bileşen analizinde
kullanılacak olan standartlar; fumarik asit, kuinik asit, malik asit, okzalik asit, sitrik asit, süksinik asit, şikimik
asit ve tartarik asittir. Hareketli faz olarak potasyum dihidrojen fosfat çözeltisi kullanılacaktır. Askorbik asit
analizinde standart olarak; askorbik asit standardı ve hareketli faz olarak potasyum dihidrojen fosfat çözeltisi
kullanılacaktır. Şeker bileşenleri analizinde; fruktoz, glikoz, maltoz ve sakkaroz standartları ile hareketli faz
olarak asetonitril çözeltisi kullanılacaktır. Toplam klorofil ve toplam karotenoid analizlerinde aseton çözeltisi
kullanılacaktır. Toplam fenolik ve toplam flavonoid analizlerlerinde Folin-Ciocalteu reaktifi, sodyum
karbonat, glasial asetik asit, gallik asit, sodyum nitrit, alüminyum klorür hekzahidrat ve sodyum hidroksit
kullanılacaktır. Antosiyanin analizinde; potasyum klorit, sodyum asetat trihidrat ve potasyum klorür
kimyasalları kullanılacaktır. Uçucu yağ bileşimi belirlenmesinde örnek analiz öncesi n-Hekzan ile
seyreltilecektir.
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Antitirozinaz aktivite tayini için; L-DOPA, DMSO, mantar tirozinaz enzimi ve kojik asit kullanılacaktır.
Antikolajenaz aktivite tayini için; Trisin tamponu, Clostridium histolyticum Collagenase (ChC), N-[3-(2Furyl)acryloyl]- Leu-Gly-Pro-Ala (FALGPA) kullanılacaktır. Antielastaz aktivite tayini için; insan nötrofil
elastaz enzimi (HNE), Tris- HCl tamponu, N-MethoxysuccinylAla-Ala-Pro-Val p-nitroanilide (MAAPVN)
ve soybean tripsin inhibitörü kullanılacaktır.
2. Metot
2.1 Bitkinin Toplanması ve Analize Hazırlanması
E. purpurea bitkisi çiçeklenme öncesi, tam çiçeklenme ve çiçeklenme sonrası olmak üzere 3 dönemde hasat
edilecektir. Bitkinin kökleri, toprak üstü kısımları ve çiçekleri kullanılacaktır. Hasat edilen bitkiler 40 oC’de
kurutma fırınında kurutulacak ve analizlere hazır hale getirilecektir.
2.2. Bitki Kök ve Topraküstü Kısımlarının Biyokimyasal İçeriğinin ve Majör Kafeik Asit Türevi Bileşenlerin
Belirlenmesi
2.2.1 Majör Kafeik Asit Türevi Bileşenlerin Belirlenmesi
Farklı dönemlerde hasat edilmiş bitki kısımlarının içeriğindeki kafeik asit türevleri (kikorik asit, kafeik asit,
klorojenik asit, kaftarik asit, sinarin ve ekinakozid) Pellati vd. (2004) metoduna göre HPLC cihazı
kullanılarak belirlenecektir.
2.2.2. Biyokimyasal İçeriğin Belirlenmesi
Toplam Fenolik Madde Miktarı
Toplam fenolik madde miktarı analizi UV-Vis spektrofotometre cihazında yapılacaktır (Spanos ve Wrolstad,
1990). Kurutulup öğütülecek bitki örneklerinden 0,1 mg hassasiyette belirli bir miktar tartılıp %80’lik
metanol çözeltisi ile homojenize edildikten sonra manyetik karıştırıcıda ekstree olması için 24 saat süre ile
bekletilecek ve daha sonra elde edilecek olan ekstre +4oC’de belirli bir hızda santrifüj edilecektir. Daha
sonra, elde edilecek ekstre 0.45µm’lik membran filtreden geçirilerek süzülecek ve analize hazır hale
getirilecektir. Ekstree edilecek örneklerden 150 µL ekstre 2400 µL saf su, 150 µL Folin-Ciocaltaeu (1:10)
çözeltisi konarak 30-40 saniye vortekste karıştırılacaktır. 3-4 dakika sonra 300 µL 1 N Na2CO3 çözeltisi
ilave edilerek 20oC’de karanlık koşullarda 2 saat bekletilecektir. Çözeltilerin UV-Vis spektrofotometrede
725 nm dalga boyunda absorbansları okunacaktır. Standart gallik asit çözeltileri ile bir kalibrasyon grafiği
hazırlanacak ve sonuçlar bu kalibrasyon grafiği kullanılarak hesaplanacaktır. Bitkilerde bulunan toplam
fenolik madde miktarı, gallik asit eşdeğeri (GAE) (mg/100 mL) olarak ifade edilecektir.
Toplam Flavonoid Madde Miktarı
Toplam flavonoid madde miktarı analizi UV-Vis spektrofotometre cihazında yapılacaktır (Karadeniz vd.,
2005). Kurutulup öğütülecek bitki örneklerinden 0,1 mg hassasiyette belirli bir miktar tartılıp %80’lik
metanol çözeltisi ile homojenize edildikten sonra ekstree olması için manyetik karıştırıcıda 24 saat süre ile
bekletilecektir. Daha sonra, elde edilecek ekstrat +4oC’de belirli bir hızda santrifüj edilecektir. Ardından,
elde edilecek olan ekstre 0,45µm’lik membran filtreden geçirilerek süzülecek ve analize hazır hale
getirilecektir. Ekstre edilecek örneklerden 1mL alınarak üzerlerine 4mL saf su ve 0,3mL %5’lik NaNO2
çözeltisi konarak karıştırılacak ve 5dk sonra 0,6 mL %10’luk AlCl3.6H2O eklenecek; 5dk sonra da 2 mL 1
M’lık NaOH ilave edilecek ve toplam hacim saf su ile 10 mL’ye tamamlanacaktır. Elde edilecek karışımlar
iyice vortesklendikten sonra UV-Vis spektrofotometrede 510 nm dalga boyunda karışımların absorbansları
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okunacaktır. Standart kateşin çözeltileriyle hazırlanacak olan kalibrasyon grafiğinin kullanılması ile sonuçlar
hesaplanacaktır. Bitkilerde bulunan toplam flavonoid madde miktarı mg kateşin eşdeğeri (CE)/100 mL
olarak ifade edilecektir.
Toplam Klorofil ve Karotenoid Miktarı
Toplam klorofil ve karotenoid miktarı analizi UV-Vis spektrofotometre cihazında yapılacaktır (Arnon, 1949;
Kırk, 1965). Kurutulup öğütülecek bitki örneklerinden 0,1 mg hassasiyette belirli bir miktar tartılıp %80’lik
aseton çözeltisi ile homojenize edildikten elde edilecek olan ekstrat +4oC’de belirli bir hızda santrifüj
edilecektir. Daha sonra, elde edilecek ekstre 0.45µm’lik membran filtreden geçirilerek süzülecek ve analize
hazır hale getirilecektir. Ekstre edilecek örneklerin 480, 645 ve 663 nm dalga boyunda UV-Vis
spektrofotometrede absorbans değerleri okunarak aşağıdaki formüle göre bitkilerde bulunan toplam klorofil
ve toplam karotenoid değerleri hesaplanacaktır.
Toplam Klorofil Miktarı (mg/g) = [(0,0202xA645) + (0,00802xA663) x10]/örnek ağırlığı
Toplam Karotenoid Miktarı (mg/g) = A480+(0,114xA663-0,638xA645)
Toplam Antosiyanin Miktarı
Hazırlanan ekstreden deney tüpüne 1 mL aktarılarak üzerine 24 mL 0,025 M potasyum klorür (pH 1,0)
çözeltisi eklenecektir. Aynı şekilde diğer bir tüpe de aynı ekstrean 1 mL alınarak, üzerine 24 mL 0,4 M
sodyum asetat (Ph 4,5) çözeltisi eklenecektir. Daha sonra, elde edilecek karışımların absorbans değerleri UVVis spektrofotometrede çoklu dalga boyunda 520 ve 700 nm’de okunacaktır. Okumalarda referans numune
olarak saf su kullanılacaktır (AOAC, 2005). Aşağıdaki formül kullanılarak toplam antosiyanin miktarı
siyanidin-3-glikozit cinsinden hesaplanacaktır:
Toplam antosiyanin (siyanidin-3-glikozit, mg/L) = (AxMWxDFx103) /ε x 1
Burada; A (absorbans değeri) = (A520nm – A700nm) pH1,0 – (A520nm – A700nm) pH4,5
MW (siyanidin-3-glikozitin molekül ağırlığı) = 449,2 g/mol DF; seyreltme faktörü = 1
ε (molar absorpsiyon katsayısı)= 26.900 M-1.cm-1 (siyanidin-3-glikozit için)
Organik Asit Bileşenleri Analizi
Organik asit bileşen miktar analizi HPLC cihazında yapılacaktır (Nour vd., 1997). Kurutulup öğütülecek
bitki örneklerinden belirli bir miktar tartılıp, saf su ile karıştırıldıktan sonra elde edilecek karışım manyetik
karıştırıcıda ekstrakte olması için 24 saat süre ile bekletilecek ve daha sonra elde edilen ekstre süzülerek elde
edilecek numune 0,45 µm’lik filtreden geçirilerek HPLC cihazına enjekte edilecektir. Okzalik asit, malik
asit, fumarik asit, şikimik asit, süksinik asit, tartarik asit, kuinik asit, sitrik asit standartları kullanılacaktır.
Kolon: Ters faz C-18 (250mmX4,6mm; id: 5µm)
Kolon Sıcaklığı: 25oC
Dedektör: PDA
Hareketli Faz: 50mM KH2PO4(aq); pH= 2,8 (izokratik akış)
Akış Hızı: 0,6 mL/dk
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Enjeksiyon Hacmi: 20 µL
Dalga Boyu: En uygun dalga boyu analiz esnasında belirlenecektir.
Askorbik Asit (C Vitamini) Analizi
C vitamini analizi HPLC cihazında yapılacaktır (Watada, 1982). Kurutulup öğütülecek bitki örneklerinden
belirli bir miktarda ayrı ayrı tartılacak herbirinin üzerine %3’lük metafosforik asit çözeltisi ilave edilerek her
bir karışım homojenize edilecektir. Homojenize edilen bu örnekler belli bir hızda 4oC ’de santrifüj
edilecektir. Santrifüj işleminden sonra, üst faz süzülerek belli oranda %3’lük metafosforik asit çözeltisi ile
seyreltilip 0.45µm’lik filtreden geçirilerek HPLC cihazına enjekte edilecektir.
Kolon: Ters faz C-18 (250mmX4,6mm; id: 5µm)
Kolon Sıcaklığı: 25oC
Dedektör: PDA
Hareketli Faz: 25mM KH2PO4(aq); pH= 2,3 (izokratik akış)
Akış Hızı: 0,9 mL/dk
Enjeksiyon Hacmi: 20µL
Dalga Boyu: En uygun dalga boyu analiz esnasında belirlenecektir.
Yukarıda önerilen metot ile istenen sonucun elde edilemesi durumunda hareketli faz türü, kolon sıcaklığı,
enjeksiyon hacmi, akış hızı gibi parametler değiştirilerek en doğru sonucun elde edilmesi sağlanacaktır.
Şeker Bileşeni Analizi
Şeker bileşeni miktar analizi HPLC cihazında yapılacaktır (Malgerajo vd., 2000). Bunun için ilk olarak,
kurutulup öğütülecek bitki örneklerinden belirli bir miktar tartılacak ve bir miktar saf su ile karıştırılıp
homojenize edilecektir. Elde edilecek bu karışımdan 1mL alınarak 3mL %100 asetonitril çözeltisi ile
karıştırılarak vortekslenecektir. Daha sonra, ekstre süzülerek 0.45µm’lik filtreden geçirilecek ve HPLC
cihazına enjekte edilecektir.
Kolon: Ters faz NH2 (250mmX4,6mm; id: 5µm)
Kolon Sıcaklığı: 25oC
Dedektör: RID
Hareketli Faz: Asetonitril: saf su (v:v; 70:30) (izokratik akış)
Akış Hızı: 0,9 mL/dk
Enjeksiyon Hacmi: 10µL
Dalga Boyu: En uygun dalga boyu analiz esnasında belirlenecektir.
Yukarıda önerilen metot ile istenen sonucun elde edilemesi durumunda hareketli faz türü, kolon sıcaklığı,
enjeksiyon hacmi, akış hızı gibi parametler değiştirilerek en doğru sonucun elde edilmesi sağlanacaktır.
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Uçucu Yağ Elde Edilmesi ve Yağın Karakterizasyonu
Bitkilerden uçucu yağ miktarı tayininde, Türk Standartları Enstitüsü, Baharat, Çeşni Veren ve Tıbbi BitkilerUçucu Yağ Tayini (TS 8882) metodu kullanılacaktır. Bitki materyalinde nem oranı da belirlenecek ve yağ
verimi susuz materyal üzerinden hesaplanacaktır. Bitki türlerine ait uçucu yağların bileşen analizleri Gaz
Kromatografi Kütle Spektrometresi (GC-MS/FID) sistemi kullanılarak belirlenecektir.
Gaz Kromatografi Kütle Spektrometresi Analizi:
Örnekler 1:100 oranında hekzan ile seyreltilip Gaz kromatografisi (Agilent 7890A) cihazına 1 μl olarak 40:1
split oranı ile enjekte edilecektir. Bileşenlerin ayrımı için kapiler kolon (HP Innowax Capillary; 60.0 m x
0.25 mm x 0.25 μm) kullanılacaktır. Kolon, bitiminde bir ayraç (splitter) yardımıyla FID ve kütle
spektrometresi dedektörüne (Agilent 5975C) akış 1:1 oranında olacak şekilde ikiye ayrılmıştır. Analizde
taşıyıcı gaz olarak 0,8 ml/dk akış hızında helyum kullanılacaktır. Enjektör sıcaklığı 250°C’de tutulmuş, kolon
sıcaklık programı 60°C’de 10 dakika, 60°C’den 220°C’ye 4°C/dakika (40 dakika) ve 220°C’de 10 dakika
olmak üzere toplamda 60 dakika olacak şekilde ayarlanacak, kütle detektörü için tarama aralığı (m/z) 35-450
atomik kütle ünitesi ve elektron bombardımanı iyonizasyon enerjisi 70 eV olması sağlanacaktır. Uçucu yağın
bileşenlerinin teşhisinde OIL ADAMS, WILEY ve NIST kütüphanelerinin verileri esas alınacaktır. Uçucu
yağ bileşen oranlarında ise FID dedektörünün verileri kullanılacaktır.
2.3 Optimum Ekstraksiyon Koşulunun Belirlenmesi
2.3.1 Ekstraksiyon Çözgeni ve Çözgen Konsantrasyonunun Belirlenmesi
Ekstraksiyon sıcaklığı ve süresi sabit tutularak, belirli miktar bitki örneği sırasıyla %100 metanol, %90 (v/v)
metanol, %70 (v/v) metanol, %50 (v/v) metanol, %30 (v/v) metanol, %100 etanol, %90 (v/v) etanol, %70
(v/v) etanol, %50 (v/v) etanol, %30 (v/v) etanol çözeltileri ve %100 saf su ile çalkalamalı su banyosu
içerisinde ekstre edilecektir. Ekstreler HPLC ile analiz sonrasında önceden belirlenmiş majör kafeik asit
türevi bileşenlerce değerlendirilecek ve en uygun çözgen ve çözgen konsantrasyonu seçilecektir.
2.3.2 Ekstraksiyon Sıcaklığının Belirlenmesi
Belirlenecek olan çözgen konsantrasyonu ile belirli bir sabit sürede üç farklı sıcaklıklarda (30, 45, 60 °C)
ekstraksiyon tekrarlanacak ve HPLC ile analiz sonuçlarına göre optimum ekstraksiyon sıcaklığı
belirlenecektir. Belirtilen sıcaklıklarda istenen sonucun elde edilememesi durumunda farklı sıcaklıklar
denenecektir.
2.3.3 Ekstraksiyon Süresinin Belirlenmesi
Belirlenecek olan çözgen konsantrasyonunda ve sıcaklıkta farklı sürelerde (30 dakika, 1 saat, 2 saat, 3 saat,
6 saat, 24 saat) ekstraksiyon tekrarlanacak ve HPLC ile analiz sonuçlarına göre ekstraksiyon için optimum
süre belirlenecektir.
2.4. Majör Kafeik Asit Türevi Bileşenlerce Zengin Ekstrelerin Belirlenmesi ve Kuru Ekstrelerin
Hazırlanması
Belirlenmiş majör kafeik asit türevi bileşenleri en fazla miktarda bulunduran sıvı ekstreler optimum
ekstraksiyon şartları ile elde edildikten sonra öncelikle döner evaporatörde (IKA RV 10) vakum altında (50
mbar) çözücü uzaklaştırılacak ve daha sonra Christ Beta 2-8 LD Plus Liyofilizatör kullanılarak kuru ekstreler
elde edilecektir.
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Dondurarak kurutma koşulları:
20 dk dondurma
4 saat ana kurutma (-18°C; 1,2 mbar)
18 saat son kurutma (-60°C; 0,0011 mbar)
2.5. Ekstrelerin Anti-tirozinaz, Anti-kollajenaz ve Anti-elastaz Aktivitelerinin Belirlenmesi
Tirozinaz inhibitör aktivite L-DOPA ‘nın substrat olarak kullanıldığı dopachrome yöntemi ile ölçülecektir.
Tartılan 5 mg ekstre 2 ml %50 DMSO içinde çözülecektir. Mikroplakadaki kuyucuklara 40 µL örnek çözelti,
80 µL fosfat tamponu (pH 6.8), 40 µL 0,02 mg/ml tirozinaz çözeltisi ve 40 µL L-DOPA (2.5 mM)
eklenecektir. Bu karışım 37ºC de 30 dakika bekletilecektir. Benzer şekilde, her örnek için L-DOPA ilave
edilmeden kör hazırlanacaktır. Örnek ve körlerin absorbansları 470 nm de okunacaktır. Kojik asit pozitif
kontrol olarak kullanılacaktır. Kör ve kontrol, örnek çözeltisi yerine %50 DMSO eklenmesiyle
hazırlanacaktır. Tirozinaz inhibitör aktiviteleri kojik asite eşdeğer olarak hesaplanacaktır (mgKAE/g) (Lim
vd., 2009). Gerekli görülürse metotta modifikasyonlar yapılacaktır.
% Tirozinaz İnhibisyonu= (Akontrol -Aörnek)/ Akontrol x 100
Kolajenaz inhibitör aktivite Örnekler DMSO içerisinde çözülecektir. Clostridium histolyticum (ChC) 50
mM Trisin tamponu (0,4M NaCl ve 0.01M CaCl2 pH 7.5) içerisinde çözülecektir. Aynı tampon içerisinde 2
mM N-[3-(2-Furyl)acryloyl]- Leu-Gly-Pro-Ala (FALGPA) çözeltisi hazırlanacaktır. 25 µL tampon, 25 µL
örnek çözeltisi and 25 µL enzim her kuyucuğa eklenecek ve 15 dk inkübasyona bırakılacaktır. Daha sonra
50 µL substrat ilave edilecek ve spektrofotometrede 340 nm optik yoğunluk ölçülecektir. Aşağıdaki formüle
göre inhibisyon miktarı hesaplanacaktır (İlhan vd., 2016). Gerekli görülürse metotta modifikasyonlar
yapılabilecektir.
% Kollajenaz İnhibisyonu= Akontrol – Aörnek x 100 / Akontrol
Elastaz İnhibitör aktivite Örnek çözeltisi ve human neutrophil elastase enzyme (HNE) (17 mU/mL) 0.1 M
Tris-HCl tamponu (pH 7.5) içerisinde karıştırılacaktır ve 25 ºC de 5 dk inkübasyona bırakılacaktır. Daha
sonra karışıma N-MethoxysuccinylAla-Ala-Pro-Val p-nitroanilide (MAAPVN) eklenecek ve 37ºC de 1 saat
inkübasyona bırakılacaktır. 1 mg/mL soybean tripsin inhibitörü ilavesiyle reaksiyon durdurulacak akabinde
405 nm de optik yoğunluk ölçülecektir. Aşağıdaki formüle göre % inhibisyon hesaplanacaktır (İlhan vd.,
2016). Gerekli görülürse metotta modifikasyonlar yapılabilecektir.
% Elastaz İnhibisyonu= Akontrol –Aörnek x 100 / Akontrol
2.6. Kuru Ekstrelerin Farklı Saklama Koşullarında Stabilitesinin Değerlendirilmesi
Elde edilen kuru ekstrelerin HPLC analizleriyle belirlenen majör kafeik asit türevi bileşenleri baz alınarak
herhangi bir uygulama olmaksızın dayanım süresi ve koşulları araştırılacaktır. Oda sıcaklığında ve +4ºC
buzdolabı şartlarında saklanan ekstreler 0. gün, 15. gün, 1.ay, 3. ay, 6. ay, 9. ay ve 12. ayda tekrar analize
tabi tutulacak ve içerikteki değişimler ortaya konacaktır.

2.7. İstatistiksel Analiz

376

İstatiksel analizlerde tesadüf blokları deneme deseni uygulanacaktır. Ortalamaların karşılaştırılmasında
Duncan çoklu karşılaştırma testi kullanılacaktır. Ekstre içerikleri ile enzimler üzerine olan aktiviteler
arasındaki korelasyon araştırılacaktır.
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YÖNETİM DÜZENİ

Proje Yürütücülerinin Projeye Katkıları

Adı Soyadı

Yapılacak Faaliyetlerdeki Sorumlulukları Çalışma Takvimi

Ayşe Erdoğan

Malzeme Alımları ve Proje Alt Yapısının 1-6. ay
Oluşturulması

Tuba Seçmen
Doç.Ünal
Dr. Muharrem
Gölükcü
Dr.
Karık

Bitkisel Materyallerin Çoğaltılması,
Hasatı ve Kurutma işlemleri

4-11. ay, 16-23. ay, 2835. ay
6-16. ay

Doç. Dr. Muharrem Gölükcü

Bitkisel Materyallerin Analize Hazır
Hale Getirilmesi, Biyokimyasal
İçeriklerin Belirlenmesi

OrçunErdoğan
Çınar
Ayşe

Ekstraksiyon İşlemleri

17-24. ay

Orçun Çınar
Ayşe Erdoğan

Tuba
OrçunSeçmen
Çınar
Ayşe Erdoğan
Tuba Seçmen
Ayşe
OrçunErdoğan
Çınar
Orçun Çınar
Ayşe Erdoğan
Tuba Seçmen
Ayşe
Erdoğan
Doç Dr.
Gülmira Özek
Tuba Seçmen

HPLC analizleri, optimum ekstraksiyon 20-30. ay
şartlarının belirlenmesi
Sıvı ekstrelerden kuru ekstrelerin elde
edilmesi

29-36. ay

Ekstrelerin anti-tirozinaz, anti-kollajenaz, 30-36. ay
anti-elastaz enzim aktivitelerinin
araştırılması
Sıvı ve kuru ekstrelerin stabilite
çalışmaları

29-46. ay

Sonuçların istatistiksel olarak
değerlendirilmesi ve sonuç raporunun
hazırlanması

46-48. ay

Orçun Çınar
Ayşe Erdoğan
Doç. Dr. Muharrem Gölükcü

382

EK-2
PROJE SONUÇLARI UYGULAMA PLANI (PSUP)
Proje
Adı:

Ekinezya (Echinacea purpurea (L.) Moench)’nın Kozmetik Amaçlı Kullanılabilirliğinin Araştırılması

PROJENİN AMACI:
Projede,
Ülkemizde yetiştirilip tescil edilen E. purpurea "Tutar" bitkisinin biyokimyasal karakterizasyonunun yapılması
Bitkinin ekstraksiyonu için optimum şartlarının belirlenmesi ve elde edilecek ekstrelerin belirlenen enzimler
üzerine olan etkinliğininin araştırılması
Elde edilen ekstrelerin herhangi bir uygulama olmaksızın stabilitesinin ortaya konması amaçlanmaktadır.

ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI

Sıra

Proje Çıktıları

Çıktıların Uygulamaya Aktarılma Mekanizmaları

Ülkemiz sınırları içerisinde yetiştirilen ve tescil Hazırlanacak yayın çalışmaları ile literatüre katkı
ettirilen E. purpurea "Tutar" bitkisinin farklı sağlanacak, bilgilendirme toplantıları, liflet ve sonuç
kısımlarının 3 ayrı hasat döneminde biyokimyasal raporları ile elde edilen veriler özel sektör ve üreticilerle
içeriği ortaya konulmuş olunacaktır.
paylaşılacaktır.
Bitkinin ekstraksiyonu için optimum ekstraksiyon Tespit edilecek metodlar ve aktiviteler ulusal ve
şartları belirlenmiş ve elde edilen ekstrelerin anti- uluslararası kongre ve sempozyumlarda yapılacak
tirozinaz,
anti-kollajenaz
ve
anti-elastaz bildiriler ile ilgili sektörlere ulaştırılacaktır. Ayrıca ihtiyaç
durulması halinde özel sektör ile bilgi alışveriş toplantıları
aktiviteleri ortaya konulmuş olunacaktır.
gerçekleştirilecektir.
Bitkiden elde edilen ekstrelerin herhangi bir
uygulama olmaksızın dayanıklılığı ve uygun Standardize
edilmiş
ekstrenin
dayanıklılığının
belirlenmesiyle piyasada yer alan benzeri ürünlerin son
saklama koşulları belirlenmiş olunacaktır.
tüketim tarihlerinin belirlenebilmesi için olası
mevzuat/yönetmelik
oluşturulması
için
veri
oluşturulacaktır.

TALEP EDİLEN BÜTÇE
Yatırım Tutarı

YILLARA GÖRE DAĞILIM
06 SERMAYE GİDERLERİ
1.Yıl

2.Yıl

3. Yıl

4.Yıl

06.1- Mamul Mal Alımları

5200

3000

2500

2500

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri

24100

15200

7000

4500

06.3- Gayri Maddi Hak Alımları

-

-

-

-

06.4- Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması

-

-

-

-

06.5- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

-

-

-

-

06.6- Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

1000

1000

500

500

06.7- Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

-

-

-

-

06.8- Stok Alımları

-

-

-

-

06.9- Diğer Sermaye Giderleri

500

1000

1000

1000

Toplam

30800

20200

11000

8500

5. Yıl

70500

Genel Toplam

Bütçe Gerekçesi ve Yatırım Tutarının Dağılımı

YILLARA GÖRE DAĞILIM
06 SERMAYE GİDERLERİ
1.Yıl

2.Yıl

3. Yıl

4.Yıl

06.1.3.04 Laboratuvar Gereçleri Alımları

5200

3000

2500

2500

06.2.7.01 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik
Ürün Alımları

24100

15200

7000

4500

06.6.2.01 Malzeme Giderleri

1000

1000

500

500

06.9.2.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları

500

1000

1000

1000

Toplam

30800

20200

11000

8500

384

5. Yıl

Genel Toplam

70500

TEKLİF ONAYI

Adı Soyadı

Tarih

Ayşe ERDOĞAN
Proje Lideri
Dr. Abdullah ÜNLÜ
Teklif Eden Kuruluş Müdürü
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PROJE ADI

Patlıcan Gen Havuzunda Yer Alan Genotiplerin Bazı Morfolojik, Biyokimyasal Ve
Biyotik Karakterler Bazında Markör Yöntemiyle Seleksiyonu

PROJE TÜRÜ
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PROJE ADI
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*Çalıştığı kuruluşun adı da belirtilecektir.
PROJE ÖZETİ
Türkiye patlıcan üretimi bakımından dünyada önde gelen ülkelerden birisidir. Örtüaltı
alanlarımızın yaklaşık % 15’inde patlıcan yetiştiriciliği yapılmaktadır. Yetiştiriciliği yapılan çeşitler hibrit
olup, önemli bir kısmı yabancı orijinlidir. Hibrit çeşitlerin tohumunun yer yıl yeniden temin edilmesinin
gerekmektedir. Bu durum, ülkemiz üreticisini dışa bağımlı kılmakta ve döviz kaybına neden olmaktadır.
Ülkemizde sebze ıslahı konusunda çalışmalar yürüten özel sektör kuruluşları tarafından diğer türlerde çok
sayıda çeşit piyasaya sunulurken, patlıcanda sektöre yeni çeşit arzı düşük seviyede kalmakta ve uzun
yıllardan beri aynı çeşitler üretilmektedir.
Biyotik stres koşullarına dayanık/tolerant, istenilen tüketim ve pazarlama özelliklerine sahip çeşit
elde etme çalışmalarının en önemli kısmını bireylerin testlenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi
oluşturmaktadır. Bitkilerin, klasik olarak test edilmesi uzun zaman almakta, fazla iş gücü gerektirmekte,
çevre faktörleri etkilemekte ve inokulasyon sırasında sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu problemler ıslah
çalışmalarının yavaş ilerlemesine neden olmaktadır. Son yıllardaki tarımsal biyoteknolojideki gelişmelerle
bütün bu olumsuzluklar, istenilen karaktere karşı dayanıklılık sağlayan gene bağlı moleküler markır veya
markırların geliştirilmesiyle aşılabilmektedir. Moleküler markırları kullanarak bitkilerin çok erken
döneminde (fide dönemi) istenilen karaktere ait geni taşıyıp/taşımadıkları hızlı ve güvenli şekilde test
edilebilmektedir.
Çalışmamızda; moleküler markırlar yardımıyla BATEM patlıcan gen havuzunda yer alan
genotiplerin Verticillium dahliae ve Ralstonia solanacearum hastalıklarına karşı tolerant/dayanıklı olup
olmadıkları ayrı ayrı belirlenecektir. Ayrıca, F. oxysporum Schlecht. f. sp. melongenae ve V. dahliae
hastalık etmenlerine dayanıklılığın multipleks PCR koşulları optimize edilerek eş zamanlı teşhisi
yapılacaktır. Verticillium dahliae fungal hastalığına karşı dayanıklı/tolerant hat/çeşit geliştirmek amacıyla
başlatılmış ıslah programında yapılan klasik testlemelere ilave olarak moleküler testlemeler yapılacaktır.
Bununla birlikte, S. incanum x S. melongena melezlemeleri sonucunda elde edilen genotiplerin F2
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aşamasında 1:2:1 oranında ayırımını moleküler markırlarla yapılacaktır. Yine, BATEM patlıcan gen
havuzunda yer alan genotiplerin, patlıcanda en önemli morfolojik ve biyokimyasal karakterlerden olan,
meyve uzunluğu, eni, tat (miraculin) ve antosiyanin genleriyle ile ilişkili moleküler markırlar yardımıyla
testlemeleri yapılacaktır.
Böylece elde edilen sonuçlar, gerek kurumumuz gerekse ülkemizde ve yurtdışında yer alan kamu
kuruluşları ve özel sektörün ıslah programlarında ve araştırmalarında kullanabileceklerdir. Projeden elde
edilecek bilgilerin kongre, sempozyum ve dergilerde bilim camiasıyla paylaşılarak, hem ulusal hem de
uluslararası yeni iş birliği imkanları sağlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Patlıcan, Fomg gen, Ve gen, ERs1 gen, meyve şekli, antosiyanin, melez
Turkey is one of the leading countries in terms of eggplant production in the world. Eggplant is
grown in approximately 15 % of greenhouse area in our country. Cultivated varieties are hybrids and an
important part of them is of foreign origin. The seeds of hybrid varieties are obliged to be renewed each
year. This situation makes our country growers dependent on foreign hybrid seeds and this leads to loss of
foreign exchange. In our country, while a lot of varieties of other species are presented to the market with
the vegetable breeding studies of private sector, new varieties of eggplant are supplied to the market
insufficiently and the same varieties are produced for many years.
The most important part of the work of obtaining varieties that are resistant / tolerant to biotic and
abiotic stress conditions and with the desired consumption and marketing features is the test of the
individuals and the evaluation of the results. It takes a long time for plants to be tested classically, requires
more labor, affects environmental factors, and problems are encountered during inoculation. These problems
lead to slow progress of the breeding activities. With the developments in agricultural biotechnology in
recent years, all these problems can be overcome by the development of gene-linked molecular markers or
markers which provide resistance to the desired character. Using molecular markers, plants can be tested
quickly and safely in the very early period (seedling period) when they carry the gene of the desired.
In our study; genotypes located in the BATEM eggplant gene pool with the help of
molecular markers Verticillium dahliae and Ralstonia solanacearum against tolerant / resistant will be
determined. In addition, Multiplex PCR conditions of Fusarium oxysporum Schlecht. f. sp. melongenae
and Verticillium dahliae disease factors will be optimized and concurrent diagnosis will be made. Molecular
tests will be carried out in addition to the classical tests carried out in the breeding program initiated to
develop durable / tolerant lines / varieties against Verticillium dahliae fungal disease. However, the
genotypes obtained as a result of S. incanum x S. melongena hybridization will be made by molecular
markers at the ratio of 1: 2: 1 at F2 stage. Again, genotypes in the BATEM eggplant gene pool will be tested
with the help of molecular markers which are related to the fruit length, width and anthocyanin genes, which
are the most important morphological characters in the eggplant.
Thus, the results obtained can be used both in our institution and in our country and abroad, in
public institutions and private sector in the improvement programs and researches. The information gathered
from the project will be shared with the scientific community in congresses, symposiums and journals and
new national and international cooperation.

Key words: Eggplant, Fomg gene, Ve gene, ERs1 gene, fruit shape, anthocyanin, hybrid

Projenin Amacı ve Gerekçesi: Patlıcan dünyada üretilen sebzeler içerisinde domates, biber ve
hıyardan sonra 4. sırada yer almaktadır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre
dünyada 2016 yılında 1.793.98 hektar alanda, 51.288.169 ton patlıcan üretilmiştir. Dünya patlıcan üretimi son
25 yılda 4 kattan fazla artış göstermiştir. Çin, ekim alanı ve üretim bakımından lider konumundadır. Çin,
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780.675 hektar alanda, 32.001.667 ton patlıcan üreterek dünya patlıcan üretiminden %62,3 paya sahiptir. Çin’
i 664.000 hektar üretim alnı ve 12.552.000 ton üretim miktarıyla Hindistan takip etmektedir. Bu iki ülke, dünya
patlıcan üretiminin %86,8 ini karşılamaktadır. Mısır (1.194.315 ton), Türkiye (854.049 ton), İran (677.730 ton)
ve Endonezya (509.749 ton) dünya patlıcan üretiminde önde gelen ülkelerdir. Birçok yemeğin temel ögesi
olması nedeniyle sevilerek tüketilen patlıcan, hem serada hem de açık alanda yetiştirilmektedir. Patlıcan iklim
ve toprak isteği yanında, bakım şartlarının zor olmasına bağlı olarak her üreticinin kolaylıkla tercih etmediği
bir sebzedir. Ülkemiz, dünyadaki yerini korumalı ve ihracata daha fazla ağırlık vermelidir. Ürettiği patlıcanın
sadece %2,5 kadarını pazarlayabilen ülkemizin bunu daha yüksek seviyelere çıkarma potansiyeli mevcuttur.
Patlıcanın örtüaltı üretiminde kullanılan hibrit tohumluğun yarısı ithal edilmekte her yıl yurtdışına
döviz ödenmektedir. Bu döviz kaybının önlenmesi için ülkemiz üreticisinin ihtiyacını karşılayacak güncel
çeşitlerin ıslah edilmesi gerekmektedir. Ancak ülkemizde diğer türlerde olduğu gibi, patlıcan ıslah
çalışmalarına yeterince kaynak ve zaman ayrılmamaktadır. Sebze ıslah çalışmaları yürüten kamu ve özel sektör
kuruluşlarında ülkemiz için önem arzeden diğer tüm türlerde ıslah programları sürdürülürken, patlıcan ıslah
çalışmaları çok az sayıda kurumda yürütülmektedir. Patlıcanda ticari kaydı yapılarak, üreticinin hizmetine
sunulan çeşit sayısı diğer türlere göre oldukça azdır. Bugüne kadar domateste 555, biberde 203 çeşit ticari
kayda alınırken, patlıcanda ise 1994 yılından bu yana sadece 50 hibrit çeşit ticari kayda alınabilmiştir. Bu
çeşitlerden ikisi Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nün ülkemiz üreticisinin ihtiyaçları gözönüne
alınarak Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM)’ne vermiş olduğu görevle 1995 yılında
başlatılan ‘Örtüaltı Yetiştiriciliğine Uygun F1 Hibrit Patlıcan Çeşitlerinin Islahı’ projesi kapsamında
geliştirilmiştir. Proje kapsamında çeşit geliştirme çalışmalarının yanı sıra, özel sektörün çeşit geliştirebilmesi
için yarıyol materyalleri geliştirilmiştir. Ülkemizde ilk defa toprak kökenli hastalık olan Fusarium’a dayanıklı
hat geliştirme çalışmaları yürütülerek, özel sektörün çeşit geliştirebilmesi için 205 adet hat geliştirilmiş,
işbirliğinde bulunulan firmaların kullanımına sunulmuştur. Özel sektörün çeşit geliştirebilmesi amacıyla
materyal geliştirme amaçlı işbirliği çalışmaları halen sürdürülmektedir. Proje kapsamında yürütülen
çalışmalarla gen havuzu genişletilmiş ve ülkemiz üreticisinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek güncel çeşitlerin
geliştirilmesi için büyük bir potansiyel haline dönüştürülmüştür.
Bu çalışma ile, ıslah çalışmalarının hızla sürdürülmesi, daha ileri seviyelere taşınması, ülkemiz
üreticilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek çeşitlerin ve özel sektörün taleplerini karşılayabilecek gen
havuzunun muhafaza edilmesi için, ülke çapında kamu tarafından yürütülen tek örtüaltı yetiştiriciliğine
yönelik patlıcan ıslah programı için gerekli enstitümüz gen havuzundaki ıslah materyallerinin moleküler
tekniklerle biyotik, morfolojik ve biyokimyasal birçok özellik açısından en hızlı ve doğru bir şekilde
moleküler yöntemlerle testlenmesi ve seleksiyonu amaçlanmaktadır. Amaçlarımızı ve gerekçelerini maddeler
halinde kısaca şu şekilde açıklayabiliriz.
Amaç 1: SCAR markırları kullanılarak Verticillium dahliae hastalıklarına tolerant/dayanıklı
genotiplerin belirlenmesi.
Gerekçe: Biyotik stres olarak, gerek dünyada gerekse ülkemizde patlıcan yetiştiriciliğinde en fazla
sorun oluşturan fungal hastalıklardandır. Klasik test metodlarında sonuçların alınması uzun zaman almakta,
iklim koşulları da başarıyı etkilemektedir. Ayrıca, yapılacak çalışmalarda etmenin virülensliğinin korunması
oldukça zor olup uzmanlık gerektirmektedir. MAS amaçlı moleküler markırların kullanımıyla daha kısa
sürede güvenilir sonuçların elde edilmesi mümkün olabilmektedir. V. dahliae için yapılana klasik
testlemelerde yaşanan zorluklar daha fazladır. Bununla ilgili olarak Enstitümüzde ıslah programı
başlatılmıştır. Fakat, testlemeler klasik olarak yapılmaktadır. İlk defa bu çalışmayla moleküler olarak da
testleme yapılacaktır. Ayrıca, gen havuzunda yer alan bazı genotiplerin Verticillium dahliae hastalığına
tolerant/dayanıklılık durumlarını belirlemek farklı dayanıklılık kaynakları oluşturmak açısından önemlidir.
Amaç 2: Patlıcan genotiplerinin mültipleks PCR ile aynı anda Fusarium oxysporum Schlecht. f. sp.
melongenae ve Verticillium dahliae hastalık etmenlerine tolerant/dayanıklı olup olmadıklarını belirlemek.
Gerekçe: Dayanıklı/tolerant hat/çeşit geliştirmek amacıyla dayanıklılık kaynağı olarak kullanılan S.
incanum ve ıslah hattı (Solanum melongena L.) her iki hastalığa da dayanıklılık sağlamaktadır. Dolayısıyla
elde edilen genotipler aynı anda her ikisine de dayanıklılık sağlayabilir. Bununla birlikte, farklı dayanıklılık
kaynakları da kullanılabilir. Bu durumda da, her ikisi için ayrı ayrı çalışma yapmak gerekebilir. Multipleks
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PCR yaparak aynı anda 2 hastalık için de bilgi sağlamış olacağız. Böylece hem zamandan hem de malzemeden
kazancımız olacaktır. Patlıcanda ülkemizde ilk defa yapılmış olacaktır.
Amaç 3: CAPS moleküler markırı ile BATEM gen havuzundaki genotiplerin Ralstonia solanacearum
hastalığına karşı tolerant/dayanıklılıklarını belirlemek.
Gerekçe: Yine biyotik stres olarak, patlıcan yetiştiriciliğinde dünyada birçok ülkede çok fazla sorun
oluşturan, fakat ülkemizde patlıcanda henüz var olmayan bakteriyel hastalıklardandır ve ülkemiz için karantina
etmenidir. Bu nedenle, ülkemizde klasik testleme yapmak, bulaştırma ihtimali nedeniyle doğru olmayacaktır.
Fakat, günümüz koşullarında hastalık ve zararlı etmenlerinin dünya üzerinde yayılımı maalesef hızlı
olmaktadır. Yapılan bir çok literatür taramalarında, dayanıklılık kaynağı olarak S. melongena’nın kullanıldığı
bildirilmiştir. Bununla birlikte, ülkemizdeki en kapsamlı patlıcan gen havuzunu oluşturan BATEM gen
havuzundaki materyallerin taranması, ileride yapılacak ıslah programları için temel oluşturacaktır. Ayrıca,
yöntemin optimizasyonu yapılmış olacağı için talep edilmesi durumunda hızlı ve güvenilir cevap
verilebilecektir.
Amaç 4: S. incanum x S. melongena melezlemeleri sonucunda elde edilen genotiplerin F2 aşamasında
melez, S. incanum ya da S. melongena olup olmadığını belirlemek.
Gerekçe: S. incanum yabani bir patlıcan türü olup, günlük ticari tüketime uygun olmamakla beraber
birçok biyotik ve abiyotik strese dayanıklık/tolerantlık kaynağı oluşturmaktadır. Bu nedenle, kültürü yapılan
S. melongena ile melezleme çalışmaları yoğun olarak yapılmaktadır. Yapılacak olan moleküler testleme ile,
melezleme sonucunda elde edilen F2 aşamasındaki bireylerin (1:2:1) ayrımı, bitkeler fide aşamasında
yapılarak, zamandan, yetiştirme alanından ve masraflarından tasarruf sağlamaktır.
Amaç 5: Morfolojik karakterden meyve uzunluğu (fl1.1) ve meyve çapı (fs, fas) ile ilişkili markırlar
ve SNP analizi sonucu elde edilmiş sekans bilgilerine göre yeni tasarlanacak markırlarla testleme yapmak.
Gerekçe: Morfolojik karakterlerin birçoğu multigen kontrol edilmektedir. Çalışmamızda
değerlendireceğimiz özellikler de aynı şekildedir. Ayrıca, çevre faktörü de karakterin belirlenmesinde olumsuz
etki yaratabilir. Bu nedenle, moleküler markırlarla ilişki kurmak hem güvenirliliği arttıracak hem de zamandan,
yetiştirme alanından ve masraflarından tasarruf sağlamak mümkün olacaktır. Portis vd., (2015) yapmış
oldukları çalışmada meyve çapı ve dikenlilik karakteriyle ilişkili gene yakın SNP analizleri sonuçlarını
vermiştir. Fakat, henüz rutin testleme yapılabilecek markırlar bulunmamaktadır. Çalışmamızda, bu sekans
sonuçları belli SNP analizlerine göre primer tasarlanarak rutin testleme imkanı araştırılacaktır.
Amaç 6: Antosiyanin (meyve sapı antosiyanin (an2), meyve kabuğu rengi (ant1), meyve antosiyanin
sentezleme (ans)) analizlerini moleküler markırlarla yapmak.
Gerekçe: Antosiyanin en önemli renk maddesidir ve patlıcan için çok önemlidir. Yine antosiyanin de
multigen kontrol edilmektedir ve çevre faktörleri de karekterin ortaya çıkmasında etkinlik gösterebilmektedir.
Bu nedenle, moleküler markırlarla ilişki kurmak hem güvenirliliği arttıracak hem de zamandan, yetiştirme
alanından ve masraflarından tasarruf sağlamak mümkün olacaktır. Takeuchi, (2006), Liao vd., (2009) ve
Barchi vd., (2012) yapmış oldukları çalışmalarda belirlenmiş, antosiyanin karakteriyle ilişkili an2, ant1 ve ans
genlerine yakın spesifik moleküler markırlarla gen havuzumuzda bulunan genotiplerin testlemesi yapmak
önemlidir.
Amaç 7: Tatla ilişkili olan miraculin (EgMir) için SNP analizi sonucu elde edilmiş sekans bilgilerine
göre yeni tasarlanacak markırla analiz yaparak moleküler bağlantı kurmak.
Gerekçe: Patlıcan tüketiminde acılık son derece önemlidir. Bu özellik multigen olarak kontrol
edilmekte olup, çevre ve yetiştirme koşullarından oldukça etkilenir. Bu nedenle, moleküler markırlarla ilişki
kurmak güvenirliliği arttıracaktır. Bu konuda yapılan haritalama çalışmasında patlıcanda EgMir geniyle yakın
ilişkili SNP markır belirlenmiştir (Nishida, 1999). Fakat, bu çalışmada SNP sekans sonuçlarından
yararlanılarak primer tasarlanacak ve acı-tatlı karakterlerden oluşturduğumuz popülasyon kullanılarak genetik
ilişki belirlenecek ve markır olarak kullanıma uygunluğu araştırılmış olacaktır.
Amaç 8: Ayrıca, optimizasyonu sağlanan moleküler teknikler kamu ve özel sektörün kullanımına
sunulacaktır.
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Gerekçe: Özellikle, ıslah çalışmalarının yoğun yürütüldüğü özel sektörlerin bu konuda yoğun
taleplerinin olması, çalışmanın gerekliliğini arttırmıştır.

Proje ile Elde Edilmek İstenilen Çıktılar ve Kullanım Alanları
Örtüaltı alanlarımızda yetiştirilen sebze önemli sebze türlerinden birisi patlıcandır. Ülkemiz patlıcan
üretimi bakımından dünyada önemli bir yere sahip olup, İtalya, İspanya, Yunanistan, Fransa ve Hollanda’nın
önünde gelmektedir. Patlıcan tarla yetiştiriciliği yanında özellikle 1980’li yıllardan itibaren örtüaltında da
yetiştirilmektedir. Bugün örtüaltı alanlarımızın yaklaşık % 15’inde patlıcan yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ekimi
yapılan çeşitlerin büyük bölümünün yabancı orijinli olmasından dolayı dışarıya bağımlılık söz konusudur.
Geliştirilecek çeşitlerin ülkemiz üreticisinin hizmetine sunulmasıyla hibrit patlıcan tohumluğu
açısından dışa bağımlılık azalacak, her yıl yurt dışına ödenen döviz ülkemizde kalarak ekonomiye katkıda
bulunulacaktır. Bir ülkenin ya da bir kuruluşun gen havuzu ne kadar zengin olursa ve genotipler hakkındaki
bilgimiz ne kadar fazla olursa, ıslah programlarındaki başarımızda o kadar fazla olur. Islah çalışmalarında,
gerek ıslah çalışmalarına başlamadan önce gerekse başladıktan sonra karakterlerin takibini yapmak amacıyla
morfolojik, fenolojik ve pomolojik analizler ve klasik testlemeler yapılmaktadır. Bu durum, hem bazen
güvenirlilik sorunu oluşturmakta hem de fazla zaman, iş gücü, yetiştirme alanı ve masraflara neden olmaktadır.
Bu nedenle, özellikle son yıllarda tarımsal biyoteknolojide yapılan yoğun çalışmalar, ıslah çalışmalarında da
önemli katkılar sunmakta, elde edilen güvenirliliğin artmasıyla birlikte, zaman, iş gücü, alan ve masraflardan
kazanç elde edilmektedir.
Proje ile elde edilmek istenilen çıktılar ve kullanım alanları kısaca şu şekilde maddeleyebiliriz;
Çıktı 1: BATEM gen havuzunda yer alan genotipler Verticillium dahliae fungal hastalığına karşı
dayanıklı/tolerant durumları SCAR moleküler markırla tespit edilecektir.
Çıktı 2: BATEM’de Verticillium dahliae fungal hastalığına karşı dayanıklı/tolerant hat/çeşit
geliştirmek amacıyla başlatılmış ıslah programı mevcuttur. Fakat, testlemeler klasik olarak yapılmaktadır. İlk
defa moleküler testleme yapılacaktır.
Çıktı 3: BATEM gen havuzunda yer alan genotipler Ralstonia solanacearum bakteriyel hastalığına
karşı dayanıklı/tolerant durumlarının CAPS moleküler markırla tespit edilecektir. Bu çalışma ülkemizde ilk
kez yapılacaktır.
Çıktı 4: Multipleks PCR ile genotiplerin eş zamanlı olarak Fusarium oxysporum Schlecht. f. sp.
melongenae, Verticillium dahliae
ve Ralstonia solanacearum hastalık etmenlerine daynıklılıkları
belirlenecektir.
Çıktı 5: S. incanum x S. melongena melezlemeleri sonucunda elde edilen genotiplerin F2 aşamasında
1:2:1 oranında ayırımını moleküler markırla yapmak. Bu çalışma ülkemizde ilk kez yapılacaktır.
Çıktı 6: Patlıcanda en önemli morfolojik karakterlerden olan, meyve uzunluğu ve eni ile ilişkili
genlere yakın moleküler markırlar yardımıyla genotipleri belirlemek. Bu çalışma ülkemizde ilk kez
yapılacaktır.
Çıktı 7: Patlıcan için antosiyanin çok önemlidir. BATEM gen havuzunda yer alan genotiplerin ant1
ve ans genleriyle ilişkili moleküler markırlar yardımıyla testlemeleri yapılacaktır.
Çıktı 8: Patlıcanda acılık oldukça önemlidir, tüketici tarafından istenilmeyen bir özelliktir. Tatla ilgili
olan miraculin (EgMir) ile ilişkili SNP analizi sonucu elde edilmiş sekans bilgilerine göre yeni tasarlanacak
primerle analiz yaparak moleküler bağlantı kurulmuş olacaktır.
Çıktı 9: Projeden elde edilecek bilgilerin kongre, sempozyum ve dergilerde bilim camiasıyla
paylaşılarak, hem ulusal hem de uluslararası yeni iş birliği imkanları sağlanacaktır.
Kullanım alanları: Gerek kurumumuz gerekse ülkemizde yer alan kamu kuruluşları ve özel sektörün
ıslah programlarında ve araştırmalarında kullanabilecektir. Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji camiası
kullanabilecektir.
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LİTERATÜR ÖZETİ:
Patlıcan (Solanum melongena), ılıman iklimlerde ufak ağaç şeklinde gelişmekte olan çok yıllık bir
kültür bitkisidir. Üretim açısından patlıcan Solanaceae familyası içerisinde patates ve domatesten sonra
dünyada üçüncü sırada yer alan önemli bir sebzedir (Anonymous, 2000). Patlıcan bitkisi, ilk olarak eski dünya
ülkelerinden Çin, Hindistan ve Tayland’da kültüre alınmıştır (Anonymous, 2000). Avrupa’ya ilk
getirildiğinde dekoratif amaçla kullanılmıştır. Ülkemizde pek çok yemekte sebze olarak sevilerek
tüketilmektedir. Yemeklik olmanın yanı sıra uzun yıllardır halk arasında ilaç niyetine kullanılmaktadır.
Yüksek potasyum içeriğinin yanı sıra patlıcanın vitamin B-6, folat, magnezyum, niacin, manganez ve B-1
vitamini (thiamin) bulundurduğu bilinmektedir. Ayrıca son yıllarda antioksidan özelliği vurgulanan patlıcanın
bu özelliğini kabuğundaki nasunin maddesinden aldığı bilinmektedir (Harman, 2018). Birleşmiş Milletler
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre dünyada 2016 yılında 1.793.98 hektar alanda, 51.288.169 ton
patlıcan üretilmiştir. Dünya patlıcan üretimi son 25 yılda 4 kattan fazla artış göstermiştir (Tablo 1). Çin, ekim
alanı ve üretim bakımından lider konumundadır. Çin, 780.675 hektar alanda, 32.001.667 ton patlıcan üreterek
dünya patlıcan üretiminden %62,3 paya sahiptir. Çin’ i 664.000 hektar üretim alnı ve 12.552.000 ton üretim
miktarıyla Hindistan takip etmektedir. Bu iki ülke, dünya patlıcan üretiminin %86,8 ini karşılamaktadır. Mısır
(1.194.315 ton), Türkiye (854.049 ton), İran (677.730 ton) ve Endonezya (509.749 ton) dünya patlıcan
üretiminde önde gelen ülkelerdir (FAO, 2016). Türkiye, dünya patlıcan üretiminde 4. sırada yer almaktadır
(Tablo 2).
Tablo 1. Dünya’ da yıllara göre patlıcan ekim alanı ve üretim (FAO,2016).
Yıllar
Ekim alanı (ha)
Üretim(ton)
1990

836.861

11.359.116

1995

1.115.723

18.256.618

2000

1.5208.238

27.409.763

2005

1.826.516

32.075.890

2010

1.717.642

44.073.890

2011

1.752.393

45.005.712

2012

1.803.765

46.951.760

2013

1.854.094

48.880.838

2014

1.853.340

49.976.051

2015

1.800.655

50.577.940

2016

1.793.978

51.288.169

Tablo 2. Ülkelere göre patlıcan ekim alanı ve üretim (FAO, 2016).
Ülke
Ekim Alanı
Üretim (ton)
(ha)
Çin
780.675
32.001.667
Hindistan

664.000

12.552.000

Mısır

48.556

1.194.315
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Türkiye

24.783

854.049

İran

21.977

677.730

Endonezya

44.829

509.749

Tablo 3.a. Türkiye’de yıllara göre patlıcan üretimi (TÜİK,2017)
(TÜİK, 2017)
Yıllar
Üretim
(ton)

b. İllere göre patlıcan üretimi
İller

Üretim
(ton)

1990

735.000

Antalya

202.601

1995

750.000

Mersin

181.493

2000

924.000

Samsun

60.820

2005

930.000

Balıkesir

42.761

2010

846.998

Muğla

36.972

2011

821.700

Adana

34.434

2012

799.285

Bursa

33.829

2013

826.941

Gaziantep

30.603

2014

827.380

Hatay

29.925

2015

805.259

İzmir

25.183

2016

854.049

Şanlıurfa

22.590

2017

883.917

Ülkemizde 2017 yılında, 883.917 ton patlıcan üretimi gerçekleşmiştir (Tablo 3.a). En fazla patlıcan üretimi
yapılan Antalya’ da 202. 601 ton üretim yapılmaktadır. Antalya’yı, 181.493 tonla Mersin izlemektedir. Bu iki
ilin üretimdeki payı %43,4’tür. Bunlar dışında patlıcan üretiminde önde gelen illerimiz; Samsun, Balıkesir,
Muğla Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İzmir ve Şanlıurfa’dır (Tablo 4b). Ülkemiz patlıcan üretiminin %40’ı
örtü altında yapılmaktadır. Dünya patlıcan ticaretine bakacak olursak, üretimde dünyada 4. sırada olan
Türkiye, ihracatta aynı başarıyı gösterememektedir. İspanya, dünya patlıcan ihracatında lider konumundadır.
1334.200 ton patlıcan ile 182.597.000 dolar gelir sağlamaktadır (Tablo 4). Onu 56.999 ton patlıcana
52.937.000 dolar ile Meksika ve 45.292ton patlıcana 82.420.000 dolar gelir ile Hollanda izlemektedir. Patlıcan
ithalatında ise ABD, Fransa, Almanya, Rusya, Kanada ve İngiltere başı çekmektedir. Bu ülkeler patlıcan
ithalatına ortalama 60 milyon dolar ödemektedir. Türkiye patlıcan ihracatını artırsa da bu yeterli bir oran
değildir (Tablo 5).
Tablo 4. Ülkelere göre patlıcan ihracatı (FAO 2013).
Ülkeler
Miktar (ton)
Değer (dolar)
İspanya

134.200

182.597.000

Meksika

56.999

52.937.000
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Hollanda

45.292

82.420.000

Ürdün

24.701

14.012.000

ABD

19.185

24.713.000

İran

17.674

13.405.000

Tablo 5. Türkiye’nin yıllara göre patlıcan ihracatı (TÜİK,2018).
Yıllar
Miktar (ton)
Değer (dolar)
2000

3.663

1.953.407

2005

6.114

5.658.833

2010

9.618

8.660.255

2011

10.244

9.310.308

2012

11.420

9.419.247

2013

13.405

13.069.114

2014

20.144

13.953.938

2015

20.419

12.923.470

2016

21.743

12.356.125

2017

22.430

12.192.568

2018

1.387

1.133.865

Morfolojik ve Biyokimyasal Özellikler
Patlıcanda tohum çimlenmesiyle beraber kazık kök gelişir. Kazık kök 3-5 cm boy alınca, kök
boğazından yan kökler oluşmaya başlar ve 80-100 cm toprak derinliğine iner. Toprak yüzeyine yakın kökler
80-120 cm kadar çevreye yayılır. Örtü altı yetiştiriciliğinde ise kökler daha az gelişir, 40-60 cm derinlik ve 5070 cm çevreye yayılma gözlenir. Bitki gövdesinde 4-5 yapraklı fide döneminden itibaren odunlaşma başlar.
Bitkinin boyu ortalama 70-120 cm’dir. Sera içinde ise 200-300 cm’ye kadar uzayabilir. Yapraklar çeşitlerine
göre büyük farklılık gösterir genellikle tek parça, kenarları düz, oval ve sivri uçlu bazı çeşitlerde parçalı
yapıdadır. Patlıcanın meyveleri, uzun, ince, sivri uçlu, uzun silindirik, küt veya sivri uçlu, uzun yumurta,
yuvarlak, basık yuvarlak şeklindedir ve beyazdan açık mor ve üzeri kırçıllı, siyaha yakın mor ve kırmızı renge
kadar renk değişimine sahiptir. Meyve uzunluğu ortalama 20-30 cm arasında değişir, bazı çeşitlerde 40-60
cm’ye kadar çıkar. Meyve ağırlığı 50-400 g arasındadır. Yuvarlak çeşitlerde meyveler 500-1000 g’ a kadar
çıkar (Harman, 2018).
Tüketici taleplerine ve ekolojik koşullara göre değişen patlıcan üretiminde çok fazla çeşitlilik vardır.
Islah programlarında, biyotik ve abiyotik strese dayanıklı/tolerant çeşit geliştirmenin yanı sıra tüketici ve
pazarlama kriterlerine uygun kalitede patlıcan çeşidi elde etmek için birçok morfolojik özellik değerlendirilir.
Bunlardan en önemlileri arasında meyve şeklini içeren meyve eni ve boyu ile renk pigmentlerini oluşturan
antosiyanindir.
Morfolojik ve biyokimyasal karakterlerin çoğu multigen kontrol edilmekte olup, analizi çevre ve
yetiştirme koşullarına göre değişim gösterebilmektedir (Portis vd., 2015; Toppino vd., 2016). Bu nedenle, son
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yıllarda tarımsal biyoteknoloji alanında yapılan çalışmalardaki artışlarla bu konulara da eğilim artmıştır.
Bununla birlikte, domates ve patates gibi birçok Solaneceae familyasına ait türlerde yoğun bir çalışmaya
rastlanırken, patlıcan için yapılan çalışmalar maalesef sınırlı kalmıştır.
Patlıcanda meyve rengi ve meyve şekliyle ilgili olarak QTL çalışmaları yapılmıştır (Doğanlar vd.,
2002; Frary vd., 2003; Barchi vd., 2012; Frary vd., 2014; Portis vd., 2014; Cericola vd., 2014). Bununla
birlikte, ıslah çalışmalarında MAS amaçlı markırları kullanılabilmek için gene yakın (2.5-3.0 cM’den yakın
olmalı) olmaları gerekmektedir. Meyve kabuk renginde ant1 geni ile yakın bağlantıda olan SCAR markırı
(Liao vd., 2009) çalışmamızda kullanılacaktır. Ayrıca, meyvede antosiyanin sentezlemede etkin olan ans
genine (Takeuchi, 2006), meyve uzunluğu ile ilişkili fl1.1 genine (Frary vd., 2014) ve meyve şeklinde önemli
Fs genine (Portis vd., 2015) yakın markırlar bulunmakla beraber, henüz ıslah çalışmalarında rutin olarak
kullanılabilecek CAPS/SCAR markıra çevrilmemiş primerler kullanılacaktır.
Patlıcanda acılık tüketim için önemlidir ve çoklu gen tarafından kontrol edilmekte olup, çevre
koşulları da oldukça etkilidir. Miraculin, son zamanlarda yoğun çalışılan, birçok tarımsal üründe (Kato vd.,
2010; Ezura ve Hiwasa-Tanase, 2018) olduğu gibi patlıcanda da etkili olan (López-Galiano vd., 2017) tatla
ilişkili önemli basit bir glikoproteindir ve tatlı değildir, fakat varlığında tatlılık hissi verir (Misaka, 2013).
Özellikle son yıllarada, taransgenik çalışmalarda özellikle Solanacea’larda model bitki olarak domateste
(Yano vd., 2010; Hiwasa-Tanase vd., 2012). Çalışmamızda, patlıcanda EgMir geniyle yakın ilişkili, SNP
dizisi belli olan markırdan (Nishida, 1999) primer tasarımı yapılacaktır.
Patlıcanda Fungal Solgunluk Hastalığı
Patlıcanda solgunluk hastalığına Verticillium dahliae Kleb. ve Fusarium oxysporum Schlecht. f.sp.
melongenae Matuo and Ishigami etmenleri yol açmaktadır (Summerel ve ark., 2001; Pegg ve Brady, 2002).
Yapılan çalışmalarda da Akdeniz ve Ege Bölgelerinde Fusarium solgunluğunun yaygın bir şekilde var olduğu
saptanmıştır (Yücel, 1994). Toprak kökenli bir hastalık olduğundan, toprakta uzun yıllar canlı olarak
kalabilmekte ve şartlar hastalık için uygun olduğunda gelecek yıl ekilen yeni bitkide de solgunluk
gözlenmektedir. Fusarium oxysporum f. sp. melongenae (Fomg) % 50’ye varan verim kaybıyla ülkemizde
örtü altı ve açık tarla patlıcan yetiştiriciliğinde çok önemli bir sorun olmaktadır (Altınok, 2005). Patlıcanda
Fusarium solgunluk etmeni dünyada ilk kez Japonya’da Matuo ve Ishigami (1958) tarafından bildirilmiştir.
Etmenin bildirildiği diğer ülkeler, Asya (Kennet vd., 1970; Kishi, 1974), Hollanda (Van Steekelenburg, 1976),
İtalya (Capelli vd., 1993; Stravato vd., 1993) İsrail (Goth ve Webb, 1981), ABD (Alfieri vd., 1994), Kore
(Cho ve Shin, 2004), İspanya (Urrutia Herrada vd., 2004) ve Türkiye (Altınok, 2005) şeklinde sıralanabilir.
Patojenik Fusarium türleri 100’den fazla konukçu bitkide solgunluk veya kök çürüklüğü şeklinde
belirti sergilemekte ve dayanıklı spor yapıları ile toprakta uzun süre canlılığını sürdürebilmektedir. En genel
yayılma yolu toprak olan Fusarium oxysporum’ların, tohumla taşınması da mümkün olabilmektedir.
Patlıcanda kolonize olabilen üç farklı solgunluk etmeni; F. oxysporum f. sp. melongenae (Altınok, 2005),
Verticillium dahliae (Bhat ve Subbarao, 1999) ve F. oxysporum f. sp. radicis lycopersici (Rowe, 1980)
bildirilmiştir. Aynı alanda ve hatta aynı bitkide birlikte bulunabilen bu etmenler arasında, yeşil aksam
belirtileri oldukça benzer olan Fusarium ve Verticillium solgunluk patojenleri için iletim demeti belirtileri
daha karakteristik olmaktadır (Snyder ve Smith, 1981; Stravato vd., 1993). Enfekteli bitkilerde ksilemde
gözlenen kahverengileşme, Fusarium solgunluğunda floem dokusuna kadar ulaşabilirken, Verticillium
solgunluğunda ksilem dokusuyla sınırlı kalmaktadır (Stravato vd., 1993; Altınok ve Kamberoğlu, 2005). Genç
köklerden bitkiye giren Fusarium solgunluk etmeni, makro ve mikrokonidileriyle iletim demetlerini tıkayarak
su ve besin elementlerinin taşınmasını engellemekte, alt yapraklardan üst yapraklara doğru bitkide genel bir
solgunluğa neden olmakta ve şiddetli enfeksiyonlarda bitkiyi tamamen kurutabilmektedir (Altınok, 2005).
Solgunluk hastalıklarının kontrolünde toprak fumigasyonu ve 2-5 yıllık ekim nöbeti önerilmektedir (Yücel,
1994; Elmer ve Ferrandino, 1993). Toprak fumigasyonu hem ekonomik olmadığından hem de topraktaki
yararlı mikroflorayı olumsuz etkilediğinden kullanımı sınırlıdır. Ayrıca solarizasyon uygulamasının da toprak
kökenli patojenlere etkili olduğu bilinmektedir. Ancak, büyük yetiştirme alanlarında solarizasyon uygulaması
pratikte mümkün olamamaktadır. Fusarium oxysporum konukçuya özelleşmesi ile bilinen (“special form”
veya “formae speciales”) en yaygın patojenlerden biridir (Booth, 1971; Nelson vd., 1994; Kistler, 2001). Özel
konukçularında hastalık oluşturma kapasiteleri morfolojilerinden çok fizyolojileri ile ilişkilidir (Booth, 1971;
Nelson vd., 1994; Kistler, 2001). Toprak kökenli patojenler değişen toprak koşullarına sürekli adapte olabilme
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yeteneklerinden dolayı mücadelede ayrı bir önem arz etmektedir. Başarılı bir adaptasyon, farklı
mekanizmalarda bazı varyasyonların elde edilebilmesine bağlıdır. Genetik özelliklerine dayalı fizyolojik
ırk/ırkları henüz tanımlanmamış bu etmen için, literatürde tek bir vejetatif uyum grubu kayıtlıdır (Katan, 1999;
Altınok ve Can 2010).
Günümüzde anaç olarak kullanılan çeşitlerin dışında, ticari olarak yetiştiriciliği yapılan patlıcan
çeşitlerinde bu hastalığa karşı dayanıklılık bildirilmemiştir. Patlıcanda Fusarium solgunluğuna karşı yapılan
araştırmaların çoğu dayanıklılık kaynaklarının belirlenmesi yönündedir (Boyacı 2007; Mutlu, vd., 2008).
Yabani bir tür olan Solanum aethiopicum ile kültür patlıcanı (S. melongena) arasında yapılan somatik
melezlemelerden elde edilen somatik hibritlerin Fusarium solgunluğuna dayanıklı olduğu bildirilmiştir (Rizza
vd., 2002). Rotino vd. (2004), kültür ve yabani formların melezlenmesiyle elde edilen somatik hibritlerin
reaksiyonu incelenmiş ve dayanıklılığın dominant tek gen tarafından yönetildiği vurgulanmıştır.
Verticillium solgunluğu, toprak kökenli bir patojen olan V. dahliae’nin yol açtığı patlıcan
hastalıklarından birisi olup yaygın olarak karşılaşılan solgunluklardandır. Hastalığa karşı etkili bir kimyasal
mücadele olmaması nedeniyle kültürel önlemler ile mücadele yapılmaya çalışılmaktadır. Kültürel yöntemler
arasında; toprak sıcaklığında ani düşüşlerin engellenmesi için düzenli sulamanın yapılması, sıcak bölgelerde
yetiştiricilik yapılmadığı dönemlerde solarizasyonun uygulanması, fungusla bulaşık alanlarda hastalıklı
bitkilerin sökülüp atılması, toprak işlemeye dikkat edilmesi ve bunların yanı sıra ekim nöbetinin uygulanması
sayılabilmektedir. Bununla birlikte, kültürel yöntemler kullanarak hastalıktan kurtulma çabaları veya tarım
ilaçları kullanarak yapılan savaşım, V. dahliae ile mücadelede çok fazla etkin olmadığı gibi ekonomik de
değildir. Yetiştiricilik sırasında kültürel önlemler almak, düşük etkili bir korunma yöntemi olarak sadece
hastalığın çıkışını ve yayılmasını yavaşlatıcı rol oynamakta, dayanıklı çeşit kullanmaktan başka bir çıkar yol
görülmemektedir.
Biyotik stres olarak, gerek dünyada gerekse ülkemizde patlıcan yetiştiriciliğinde en fazla sorun
oluşturan fungal hastalıklardan Fusarium oxysporum Schlecht. f. sp. melongenae ve Verticillium dahliae
etmenlerine karşı tolerant/dayanıklı çeşitler elde etmek amacıyla ülkemizde de ıslah programları
başlatılmıştır. Klasik test metodlarında sonuçların alınması uzun zaman almakta, iklim koşulları da başarıyı
etkilemektedir. Ayrıca, yapılacak çalışmalarda etmenin virülensliğinin korunması oldukça zor olup uzmanlık
gerektirmektedir. MAS amaçlı moleküler markırların kullanımıyla daha kısa sürede güvenilir sonuçların elde
edilmesi mümkün olabilmektedir. Mutlu vd., (2008), Fusarium oxysporum Schlecht. f. sp. melongenae
hastalığına dayanıklılık sağlamada ilişkili olan Fomg genine 2.6 cM yakınlıkta SCAR markırı elde etmiştir.
Yine, Liu vd. (2015) tarafından Verticillium dahliae etmenine karşı dayanıklılık sağlamda ilişkili Ve genine
2.7 cM yakınlıkta SCAR markırı geliştirmiştir.
Patlıcanda Bakteriyel Solgunluk Hastalığı (Ralstonia solanacearum)
Bakteriyel Solgunluk geniş bir konukçu dizisinde etkili olan ve farklı bitki türlerinde değişik
isimlendirmelere tabi bir hastalıktır. Türkiye’de iç karantinaya tabi olup, en fazla zarar oluşturduğu domates
(Solanum lycopersicum L.) ve patates (Solanum tuberosum L.) yetiştiriciliğini önemli oranda sekteye uğratan,
mücadelesi zor yıkıcı hastalıklardan birisidir. Bu hastalığın bilinen etmeni aerobik obligat bir bakteri olan
Ralstonia solanacearum (Rs)’dur. Önemli ve yaygın bakteriyel hastalıklardan biri olan bu etmen tropik,
subtropik ve ılıman bölgelerde 50’yi aşkın bitki familyasını temsil eden 200’den fazla türde tespit edilmiştir.
Domates ve patates ile birlikte konukçu dizinine dahil birçok bitki türü, dünyada birçok gelişmekte olan ülke
için ihracat ürünü veya iç tüketimleri için temel besin kaynağı olduğundan bu etmenle mücadele stratejik
öneme sahiptir. Ralstonia solanacearum (Smith, 1896) (Pseudomonas solanacearum E. F. Smith) dünyada ilk
defa Burrill tarafından 1890 yılında Japonya’da rapor edilmiştir. Bu etmen ilk olarak çürümüş patates
yumrularında bulunmuştur. R. solanacearum etmeninin sebep olduğu bakteriyel solgunluk birçok tropik ve
subtropik bölgede geniş bir konukçu aralığı ile tanımlanmaktadır. Hassas konukçuların yokluğunda yabancı
otlar etmenin hayatta kalabilmesi için önemli rol oynamaktadır (Granada and Sequeria, 1983). Etmenin
konukçularından bazıları; patates (Solanum tuberosum), patlıcan (Solanum melongena), biber (Capsicum
annuum), domates (Solanum lycopersicum), sardunya (Pelargonium zolnale), zencefil (Zingiber officinale),
muz (Musa spp.), flamingo çiçeği (Anthurium spp.), pamuk (Gossypium hirsutum), dut (Morus spp.), Manila
keneviri (Musa textilis), börülce (Vigna sinensis), kabakgiller (Cucurbitaceae), sümbül fasulyesi (Hyacinthus
orientalis), hint keneviri (Cannabis sativa), moringa (Moringa oleifera), hindistan cevizi (Cocos nucifera),
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biftek otu (Perilla crispa), susam (Sesamum indicum), çilek (Fragaria vesca) ve ıspanak (Spinacia oleracea)
vb. bitkileri ve tilki üzümü (Solanum nigrum), yabani yasemin (Solanum dulcamara), semizotu (Portulaca
oleracea) gibi bazı yabancı otları, Dahlia spp., Heliconia spp., Hibiscus spp., Lesianthus spp., Lilium spp.,
kadifeçiçeği, palmiye, Pothos spp., Strelitzia spp., Verbena spp. ve Zinnia spp. gibi süs bitkilerini; okaliptüs
ve black sapote, hint ayvası ve neem gibi meyve ağaçlarını enfekte edebilmektedir. Genellikle yaralar ve doğal
açıklıklar yoluyla bitki köklerine saldırarak, vasküler parankima ve kök korteksinin hücreler arasındaki
boşluklarda kolonize olmaktadır. Sonuç olarak da ksıleme giriş (şekil b) yaparak gövde ve yapraklara doğru
yayılmaktadır. Korteks dokusuna yoğun bir istila sonucu gövdenin dış yüzeyinde suya batırılmış gibi
lezyonlar oluşmaktadır. İlk belirtiler en genç yapraklarda sarkık ve cansız oluşum şeklinde görülür. Patojen
için uygun çevresel koşullar oluştuğunda (doymuş nemle birlikte 25 ºC civarında toprak sıcaklığı), epinasti
ve tek taraflı veya bitkinin tamamında oluşabilen solgunluk görülür. Bunu izleyen birkaç gün içerisinde
bitkiler tamamen çöker (Champoiseau vd., 2009).
Bakteriyel solgunluk hastalığını toprakta kontrol etmek oldukça zordur (Jones, 1997). Bakteriyel
solgunluk hastalığını kontrol ve eradike etmek için ana etmenler sağlıklı tohumluk kullanımı ve temiz arazi
seçimidir. Ancak birçok geleneksel faktör bakteri yoğunluğunu etkilemektedir, örneğin çevre koşulları
(sıcaklık ve toprak nemi), konukçu bitkinin olmadığı rotasyon programları, daha az hassas çeşit kullanımı ve
kültürel önlemler gibi. Bu hastalığı kontrol ve baskılamak için konukçu bitki dayanıklılığı ve biyolojik
kontrol’ü içeren çeşitli kontrol stratejileri de geliştirilmiştir. Bakteriyel solgunluk için ana kontrol stratejisi
dayanıklı çeşit kullanımıdır. Diğer kontrol yöntemleri, kültürel, kimyasal ve biyolojik gibi bakteriyel
solgunluk hastalığına karşı patojenin geniş konukçu aralığı ve genetik çeşitliliğinden dolayı çok etkili
olmadığı bulunmuştur. Patojenin populasyonu özellikle biovar ve ırkları hakkındaki bilgi hastalığa karşı
patojen-hedef ve coğrafi-hedef yönetim stratejilerinin formüle edilmesi için gereklidir (Champoiseau vd.,
2010).
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de Ralstonia solanacearum karantina etmenidir. Bu nedenle,
moleküler testlemeler daha da önem kazanmıştır. Salgon vd. (2017) tarafından Ralstonia solanacearum
etmenine karşı dayanıklılık sağlamda ilişkili Ve genine 1.4 cM yakınlıkta CAPS markırı geliştirmiştir.
Antosiyaninler; patlıcan, kırmızı yemişler, kiraz, çilek, siyah üzümde bulunmaktadır. Antosiyaninler
bitkilere kırmızı, mor ve morumsu pembe rengini veren baskın pigmentlerdir. Çiçeklerdeki pigmentasyon,
çiçeğin içeriğindeki antosiyanin türüne ve miktarına göre belirlenmektedir (Du H. Vd., 2017). Antosiyanin,
antioksidan olması dolayısıyle son yıllarda, oldukça önemli bir madde olduğu vurgulanmıştır. Patlıcan yüksek
antosiyanin içeriği nedeniyle çok önemli bir bitkidir.

MATERYAL ve METOT:
Materyal
BATEM gen havuzunda bulunan S. melongena, S.incanum, S. torvum, S. macrocarpon, S.
melongena gr. E (S. insanum), S. integrifolium patlıcan türlerine ait genotipler, S. melongena x S.incanum,
S. melongena x S. macrocarpon, , S. melongena x S. melongena, S. melongena x S. melongena gr. E (S.
insanum), (fusarium için ve S. melongena x S.incanum ve S. melongena x S. melongena (verticillium
için) melezleme kombinasyonlarından elde edilen toplamda 250 adet hat ve bir adet F2 populasyonu (100
adet bitki) materyal olarak kullanılacaktır.
Metot
5.2.1. DNA ekstraksiyonu
Fide döneminde, bitkilerden alınan 0,5 g taze yaprak dokusundan Doyle ve Doyle (1990) CTAB
(hexadecyltrimethyl ammonium bromide) methodu kullanılarak genomik DNA eldesi sağlanacaktır. Her
örnek için 0.2 g taze yaprak 0.6 ml ekstraksiyon çözeltisi [ 1.4 M of NaCl, 20 mM of EDTA, 100 mM of
Tris-HCL (pH 8), 2% CTAB ve 1.2 µl of beta-mercaptoethanol] içinde ezilece. Elde edilen karışım 60 ◦C’
de 30 dakika inkübe edilecek. Ardından chloroform-isoamyl alcohol (24:1) ekstraksiyonu yapılacak ve 2/3
hacim isopropanol ile –20 ◦C’de 2 saat boyunca çökeltilecek. 10 dakika 3000 rpm de santrifüjlenerek
çökelti elde edilecek, ve % 76’lik etanol ve 10 mM ammonium acetate içeren 0.75 ml yıkama sıvısı ile iki
kez yıkanacak, DNA’lar steril distil suda çözülecek, Lamda DNA kontrolü kullanarak ve ethidium bromide
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ile boyayarak %1 lik agaroz jelde konsantrasyonları tespit edilerek DNA miktarına ve kalitesine bakılacak
ve izole edilen DNA’ların tamamı -20 ◦C’de saklanacaktır
5.2.2. PCR reaksiyon koşulları ve veri analizleri
Patlıcana ait literatürler taranarak biyoinformatik olarak primer haline getirilebileceği öngörülen
ve direk primer halinde kullanımı bildirilen karakterlere ait gen dizilimleri yada primerler çalışmaya dahil
edilmiştir. Bu çalışmalardaki incelenecek karakterler, ilişkili olduğu genler, gene yakın tarama
yapabileceğimiz primerler ve baz dizilimleri Tablo 6’da verilmiştir. PCR sonucu elde edilen ürünler 100
bp plus DNA büyüklük markörleriyle ile birlikte %2,5’luk agaroz jelinde elektroforez yöntemiyle
ayrıştırılarak DNA interkalar boya (safety dye) ile boyandıktan sonra görüntüleme cihazında ultraviyole
ışık altında görüntülenecektir.
Tablo 6. Çalışılacak karakterler, ilişkili genler ve primer dizilimleri
Karakter

İlişkili
gen

Primerin
adı

Kesi
m
Enzi
mi

Primer dizilimi (5’–3’)

Literatür

Fusarium

Fomg

SCAR426

-

F:
TGAGTCCAAACCGGACTACAAG

Mutlu
vd.

R:
GACTGCGTACGAATTAACTCTAC
G

2008

F:GAATCTTCACAAGCTCCAGCTC
CAT

Liu vd.

oxysporum
Schlecht. f.
sp.
melongena
e
Verticilliu
m dahliae

Ve

SlVR844

-

2015
R: CTTTCCTTCAATCATCTCGT
Ralstonia
solanacearu
m

ERs1

CAPS_903

NcoI

F: CCCATTTCACACACA AGCAA

Salgon
vd.

R: CTCTATTGCCACCCCA AGTG
2017

Meyve
şekli
(meyve
uzunluğu,
meyve
çapı)

fl1.1

C2At5g519
70

TaqI,
XbaI

(meyve
uzunluğu)

Fs

F:AAGCTTACACTTGCACATTACC
AGA

2014
R:TCTTCTTGAGAGAATCCAAACC
TGTG
9226PstIL3
98

-

SNP dizisinden primer tasarlanacak

(meyve
eni/boyu)
Antosiyani
n (meyve
kabuğu
rengi,
meyve

ant1
(kabuk
rengi)

Frary vd.

Portis
vd.
2015

SCAR

-

SCAR
E:GAATTCAGCTACGATAAATAA
G
SCAR
M:TAACGGGTCATTACATGTTGG
C
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Liao vd.
2009

antosiyanin
sentezleme

ans

AB269921

-

(antosiyan
in
sentetaz)
S. incanum
x S.
melongena

F: GARGARAARGARAARTAYGC

Takeuchi
,

R: GGYTCRCARAANACNGCCCA
2006

T1480

HindI

F: ACCACCTTGGATGAATACCG

Villarroy
a,

R: TGCAACAGCTTTTCCCTCTC
2009

Tad
(miraculin)

EgMir

AB023651

-

SNP dizisinden primer tasarlanacak

Nishida,
1999

5.2.2.1. Fusarium oxysporum Schlecht. f. sp. melongenae
BATEM gen havuzunda yer alan 50 adet hattın dayanıklı/hassas olarak belirlenecektir. PCR
reaksiyon koşulları Mutlu vd., (2008)’e göre yapılacaktır. Sonuçlar, bandların varlığı ve yokluğuna göre
değerlendirilecektir.
Patlıcanda Fusarium oxysporum Schlecht. f. sp. melongenae’ye karşı reaksiyonlarının belirlenmesi
Fusarium oxysporum Schlecht. f. sp. melongenae izolatı PDA (Patates Dekstroz Agar) besi
ortamında kültüre alınarak 24 0C’de 10 gün süreyle geliştirilecektir. Fungus kültüründen alınan diskler
erlenmayerler içerisinde Pitrat ve ark. (1991)’na göre hazırlanmış olan sıvı sentetik besi ortamına (sıvı
sentetik ortamın içeriği: Solüsyon A (Kalsiyum nitrat 100g/l, Potasyum nitrat 25g/l)’ dan 20 ml’ e, Solüsyon
B (Magnezyum sülfat 25 g/l)’ den 20 ml, Solüsyon C (Monopotasyum fosfat 12.5 g/l)’ den 20 ml, Solüsyon
E (sitrik asit 25 g/l, malik asit 25 g/l)’ den 1 ml, Oligoelementler (Demir 40g/l, mangan sülfat 3 g/l, bakır
sülfat 3 g/l, çinko sülfat 3 g/l ve borax 6 g/l)’ den 1 ml, 50 g Sakkaroz, 5 g Malt ve distile su ile ortam 1 lt’
ye tamamlanacaktır.) inokule edilerek, 23±1 ◦C’ de 8 gün süre ile dairesel bir çalkalayıcıda gelişmesi
sağlanacaktır. Bu süre sonunda elde edilen sıvı kültür filtreden geçirilerek spor süspansiyonu elde edilecek,
spor yoğunluğu hemasitometre kullanılarak 106 konidi/ml olarak ayarlanacaktır (Boyacı, 2007, Mutlu ve
ark., 2008).
Testlemelerde inokulasyon yöntemi olarak fide kök daldırma metodu kullanılacaktır (Gordon ve
ark, 1989; Zink ve Gubber, 1985). Testleme için bitkiler 2-4 yapraklı olduğu dönemde kökleriyle birlikte
viyollerden çıkartılarak akan musluk suyu altında yıkanacak ve fidelerin kök uçları tıraşlanarak, 106
konidi/ml konsantrasyonunda hazırlanan süspansiyona yaklaşık 5 dakika süre ile daldırılacaktır. Kontrol
olarak hassas kontrol, dayanıklı kontrol ve inokule edilmemiş negatif kontrol bulundurulacaktır. Bitkiler
daha sonra 23-25 C’ deki klima odalarında inkübasyona bırakılacaktır (Boyacı, 2007, Mutlu ve ark., 2008).
Denemeler 4. haftanın sonunda, hassas ve dayanıklı olarak değerlendirilmesi 1-5 skalasına göre yapılacaktır
(Cappelli ve ark, 1995).
5.2.2.2. Verticillium dahliae
BATEM gen havuzunda yer alan 50 adet hattın dayanıklı/hassas olarak belirlenecektir. PCR
reaksiyon koşulları Liu vd., (2015)’e göre yapılacaktır. Sonuçlar, bandların varlığı ve yokluğuna göre
değerlendirilecektir.
Patlıcan bitkisinde Verticillium dahliae için hastalık testlemesi
Verticillium dahliae izolatı verticillium spesifik besi ortamında (Sucrose 7.5 gr, KCL 0.5 gr,
K2HPO4 1.0 gr, NaNO3 2.0 gr, MgSO4 7H2O 0.5 gr, FeSO4 7H20 0.01 gr, Agar 20 gr, su 1 Lt , 5 ml
ethanol, 100 mg streptomycine ve 250 mg chloramphenicol) kültüre alınarak 23±10C’de 10 gün süreyle
geliştirilecektir. Verticillium’ a karşı hastalık testlemeleri için verticillium spesifik ortamında geliştirilmiş
olan fungus kolonilerinden korkbor yardımıyla alınan diskler sıvı sentetik besin ortamı içerisine (Sucrose
7.5 gr, KCL 0.5 gr, K2HPO4 1.0 gr, NaNO3 2.0 gr, MgSO4 7H2O 0.5 gr, FeSO4 7H20 0.01 gr , su 1 Lt,
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5 ml ethanol, 100 mg streptomycine ve 250 mg chloramphenicol ) atılarak ve 23 ± 1 °C sıcaklıkta 15 gün
süre ile dairesel bir çalkalayıcıda gelişmesi sağlanacaktır. Testlemelerde inokulasyon yöntemi olarak fide
kök daldırma metodu kullanılacaktır. Bitkiler 2-4 yapraklı olunca kökleriyle birlikte çıkartılıp, yıkanacak
ve kök uçları traşlanarak, patojenin 106 konidi/ml konsantrasyonunda hazırlanmış süspansiyona 45 dak.
süreyle daldırılarak inokule edilecek ve bu bitkiler “1:1” oranında “torf:perlit” karışımı doldurulmuş
180x165 mm boyutlarındaki saksılara dikilecektir. Testlemelerde kontrol olarak; hassas kontrol, dayanıklı
kontrol ve inokule edilmemiş negatif kontrol bulundurulacaktır. Değerlendirmeler dikimden 2 ay sonra
hassas-tolerant olarak 0-5 skalasına göre yapılacaktır (Khiareddine ve ark. 2006, Kim ve ark. 2000, UsluKıran ve ark., 2007, Gümrükcü ve ark, 2014).
Ayrıca, S. incanum x S. melongena 50 adet hattın melezleme kombinasyonlarından elde edilen
genotiplerin tolarant/hassas olarak belirlenecektir. PCR reaksiyon koşulları Liu vd., (2015)’e göre
yapılacaktır.
Sonuçlar,
bandların
varlığı
ve
yokluğuna
göre
değerlendirilecek
ve
TAGEM/BBAD/10/A09/P01/12 nolu TAGEM projesinde yapılmış olan klasik testleme sonuçlarına göre
karşılaştırması yapılacaktır.
5.2.2.3. Ralstonia solanacearum
BATEM gen havuzunda yer alan F2 populasyonundan 100 adet bitki dayanıklı/hassas olarak
belirlenecektir. PCR reaksiyon koşulları Salgon vd., (2017)’e göre yapılacaktır. Sonuçlar, bandların varlığı
ve yokluğuna göre değerlendirilecektir.
5.2.2.4. Multiplex PCR
Fusarium oxysporum Schlecht. f. sp. melongenae ve Verticillium dahliae fungal hastalık etmenleri
multipleks PCR ile eş zamanlı yapılacaktır. Patlıcanda ilk defa yapılacak olduğu için öncelikle optimizsayon
çalışmaları yapılacaktır.
5.2.2.5. Meyve Şekli
Meyve şekli olarak meyve uzunluğu ve meyve çapı değerlendirilecektir. BATEM gen havuzunda
yer alan 46 adet yuvarlak ve 46 adet uzun meyve şekline sahip genotipler materyal olarak kullanılacaktır.
Poligenik kontrol edilen karakter olduğu için, farklı araştırmacılar tarafından farklı lokuslar için yapmış
olduğu çalışmalar dikkate alınacaktır. Frary vd. (2014) ve Wu vd. (2009) çalışmalarında genle yakın ilişkide
olan primerlerin baz dizilimleri mevcuttur ve PCR koşulları da bunlara göre yapılacaktır. Bununla birlikte,
Portis vd. (2015)’nın yapmış oldukları çalışmada, kullanmış oldukları SNP primerlerine göre sekans
sonuçları mevcuttur, fakat primelerin baz dizilimleri bulunmamaktadır. Bu nedenle öncelikle, fs ve fas
genleri için primer-prob tasarımı yapılacaktır. Elde edilen primer rutin PCR için kullanılacaktır. Sonuçlar,
bandların varlığı ve yokluğuna göre değerlendirilecek ve TAGEM/BBAD/10/A09/P01/12 nolu TAGEM
projesinde yapılmış olan klasik testleme sonuçlarına göre, PAST (Paleontological Statistics)
(http://folk.uio.no/ohammer/past/) bilgisayar programı kullanılarak karşılaştırması yapılacak, filogenetik
ilişki belirlenecektir.
5.2.2.6. Antosiyanin
BATEM gen havuzunda yer alan 43 adet koyu mor, 43 adet morumsu kırmızı ve 6 adet beyaz
meyve rengine sahip genotipler materyal olarak kullanılacaktır. Poligenik kontrol edilen karakter olduğu
için, farklı araştırmacılar tarafından farklı lokuslar için yapmış olduğu çalışmalar dikkate alınacaktır.
Antosiyanin sentezleme enzimi (Takeuchi, 2006) ve meyve kabuğu rengi olarak koyu mor ve morumsu
kırmızı ayırımında (Liao vd., 2009) çalışmalarında genle yakın ilişkide olan primerlerin baz dizilimleri
mevcuttur ve PCR koşulları da bunlara göre yapılacaktır. Sonuçlar, bandların varlığı ve yokluğuna göre
değerlendirilecek ve TAGEM/BBAD/10/A09/P01/12 nolu TAGEM projesinde yapılmış olan klasik
testleme sonuçlarına göre, PAST (Paleontological Statistics) (http://folk.uio.no/ohammer/past/) bilgisayar
programı kullanılarak karşılaştırması yapılacak, filogenetik ilişki belirlenecektir.
5.2.2.7. S. incanum x S. melongena
S. incanum x S. melongena melezlemeleri sonucunda elde edilen genotiplerin F2 aşamasında 1:2:1
oranında ayırımını Villarroya (2009)’nın yapmış olduğu çalışmaya göre moleküler markırla yapılacaktır.
Sonuçlar, bandların varlığı ve yokluğuna göre değerlendirilecektir.
5.2.2.8. Tat (miraculin)
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BATEM gen havuzunda yer alan 10 adet acı, 20 adet tatlı meyve özelliğine sahip genotipler
materyal olarak kullanılacaktır. Nishida vd. (1999)’nın yapmış oldukları çalışmada, kullanmış oldukları
SNP primerlerine göre sekans sonuçları mevcuttur, fakat primelerin baz dizilimleri bulunmamaktadır. Bu
nedenle öncelikle, EgMir geni için primer-prob tasarımı yapılacaktır. Elde edilen primer rutin PCR için
kullanılacaktır. Sonuçlar, bandların varlığı ve yokluğuna göre değerlendirilecektir.
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1-36 ay

Görkem SÜLÜ

Moleküler
çalışmalarda
araştırmacıdır.

yardımcı

1-36 ay

Emine GÜMRÜKÇÜ

Fungal hastalıkların klasik testlemesinde
yardımcı araştırmacıdır.

1-12 ay

Tüm

Proje Sonuçları Uygulama Planı (PSUP)
Proje
Adı:

Patlıcan Gen Havuzunda Yer Alan Genotiplerin Bazı Morfolojik, Biyokimyasal Ve Biyotik Karakterler
Bazında Markör Yöntemiyle Seleksiyonu

PROJENİN AMACI:

Çalışmamızda, moleküler markırlar yardımıyla BATEM patlıcan gen havuzunda yer alan genotiplerin Verticillium
dahliae ve Ralstonia solanacearum hastalıklarına karşı tolerant/dayanıklı olup olmadıkları belirlenecektir. Ayrıca,
Fusarium oxysporum Schlecht. f. sp. melongenae ve Verticillium dahliae hastalık etmenlerine dayanıklılığın
multipleks PCR koşulları optimize edilerek eş zamanlı teşhisi yapılacaktır. Verticillium dahliae fungal hastalığına
karşı dayanıklı/tolerant hat/çeşit geliştirmek amacıyla başlatılmış ıslah programında yapılan klasik testlemelere
ilave olarak moleküler testlemeler yapılacaktır. Bununla birlikte, S. incanum x S. melongena melezlemeleri
sonucunda elde edilen genotiplerin F2 aşamasında 1:2:1 oranında ayırımını moleküler markırlarla yapılacaktır.
Yine, BATEM patlıcan gen havuzunda yer alan genotiplerin, patlıcanda en önemli morfolojik ve biyokimyasal
karakterlerden olan, meyve uzunluğu, eni ve antosiyanin ve miraculin genleriyle ile ilişkili moleküler markırlar
yardımıyla testlemeleri yapılacaktır. Böylece elde edilen sonuçlar, gerek kurumumuz gerekse ülkemizde ve
yurtdışında yer alan kamu kuruluşları ve özel sektörün ıslah programlarında ve araştırmalarında
kullanabileceklerdir. Projeden elde edilecek bilgilerin kongre, sempozyum ve dergilerde bilim camiasıyla
paylaşılarak, hem ulusal hem de uluslararası yeni iş birliği imkanları sağlanacaktır.
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Sıra

1
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4

Çıktıların
Uygulamaya
Aktarılma
Mekanizmaları

Proje Çıktıları

BATEM gen havuzunda yer alan genotiplerin Verticillium dahliae fungal
Projeden elde edilecek
hastalığına karşı dayanıklı/tolerant durumlarının moleküler markırla tespiti
bilgilerin
kongre,
sempozyum
ve
Verticillium dahliae’ya dayanıklılık ıslahı programında moleküler testlemesi
dergilerde
bilim
camiasıyla
hem
Fusarium oxysporum Schlecht. f. sp. melongenae ve Verticillium dahliae paylaşılarak,
ulusal
hem
de
hastalık etmenlerine dayanıklılığın multipleks PCR ile eş zamanlı tespiti
uluslararası yeni iş
birliği
imkanları
BATEM gen havuzunda yer alan genotipler Ralstonia solanacearum bakteriyel
sağlanacaktır.
hastalığına karşı dayanıklı/tolerant durumlarının moleküler markırla tespiti

5

S. incanum x S. melongena melezlemeleri sonucunda elde edilen genotiplerin
F2 aşamasında 1:2:1 oranında ayırımını moleküler markırla yapmak

6

Patlıcanda en önemli morfolojik karakterlerden olan, meyve uzunluğu ve eni ile
ilişkili genlere yakın moleküler markırlar yardımıyla genotipleri belirlemek

7

BATEM gen havuzunda yer alan genotiplerin atosiyaninle ilişkili an2, ant1 ve
ans genlerinin moleküler markırlar yardımıyla testlemeleri

8

BATEM gen havuzunda yer alan genotiplerin tatla (miraculin) ilişkili EgMir
geninin moleküler markırlar yardımıyla testlemeleri

TALEP EDİLEN BÜTÇE
I. Yatırım Tutarı
YILLARA GÖRE DAĞILIM (TL)
06 SERMAYE GİDERLERİ
1.Yıl

2.Yıl

3. Yıl

100.000

40.000

25.000

06.1- Mamul Mal Alımları
06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri
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06.3- Gayri Maddi 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
06.9- Diğer Sermaye Giderleri
Toplam

100.000

40.000

25.000

Genel Toplam

100.000

40.000

25.000

II. Bütçe Gerekçesi ve Yatırım Tutarının Dağılımı

GİDERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI
6 SERMAYE GİDERLERİ
6 1 Mamul Mal Alımları
6 1 2 Büro ve işyeri Makine Techizat Alımları

6 1 2 4

Laboratuar Cihazı Alımları (hassas terazi, CO2 tüpü,
mikroskop, mikropipet)

6 1 2 5

İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları

9
6 1 2 0

Diğer makine teçhizat alımları

6 1 3 5

Zirai Gereç Alımları

9
6 1 3 0

Diğer Avadanlık Alımları (zirai gübre, ilaç)

6 2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri
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2020

2021

2022

(1.Yıl)

(2.Yıl)

(3. Yıl)

6 2 6 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
6 2 6 1

Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları

6 2 7 1

Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımı

100.000 40.000

25.000

100.000 40.000

25.000

6 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
6 5 2 Malzeme Giderleri
6 5 2 4

Özel Tesisat Giderleri

6 5 4 Enerji Giderleri
6 5 4 2

Akaryakıt ve Yağ Alımları

6 5 4 3

Elektrik Alımları

6 9 Diğer Sermaye Giderleri
6 9 2 Yolluk Giderleri
6 9 2 1

Yurtiçi Geçici Görev Yollukları

6 9 2 2

Seyyar Görev Tazminatları

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
3 6 2 1

Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri

TOPLAM
GENEL TOPLAM

165.000
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Gelişmiş sulama teknolojilerinde sulamadan beklenen faydanın sağlanabilmesi için seçilen sistemin
tekniğine uygun projelendirilmesi, kurulması ve işletilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda diğer sulama
sistemlerine göre birçok avantajı bulunan yüzeyaltı damla sulama sisteminde bölge toprağına uygun lateral
derinliği, verilecek sulama suyu miktarı ve toprak altında suyun izlenip değerlendirilmesi konusunda
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışma Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Aksu Yerleşkesi
Uygulama Arazisinde tesadüf blokları şeritvari parseller deneme desenine göre 3 tekrarlı arazi denemesi
olarak 2 yıl süreyle yürütülecektir. Bitki materyali olarak susam bitkisi seçilmiştir. Çalışmada farklı lateral
derinlikleri alt faktör konuları (20, 30 ve 40 cm) ve farklı su dozları (%100, %70, %40 ve susuz) ise ana

faktör konuları oluşturmaktadır. Bitki gelişme periyodu boyunca nem takibi Frequency Domain
Reflectrometry (FDR) nem sensörleri ve nötron metre cihazı ile yapılacaktır. Çalışmanın birincil hedefi olan
optimum sulama suyunu ve uygun lateral derinliğini tespit etmek için toprak profili boyunca nem dağılım
modelini belirlemek gerekmektedir. Bunun için HYDRUS simülasyon programı kullanılacaktır. Bu hedef
kapsamında tarla kapasitesi (TK), solama noktası (SN), % kum, % silt, % kil, birim hacim ağırlığı, hidrolik
iletkenlik, toprak su içeriği (θ), başlangıç nem koşulları (θ r), evaporasyon (Ev), Transpirasyon (Tr),
mekansal kök dağılımı hesaplanacak değerlerdir. Ayrıca bitki su stres indeksi (CWSI), yaprak sıcaklığı,
yaprak alan indeksi (YAİ) değerleri belirlenecektir. Çalışmanın sonucunda susam yetiştiriciliği için uygun
lateral derinliği ve sulama programı ortaya konulacaktır. Ayrıca ülkemizde toprak-bitki-atmosfer modelinin
oluşturulmasında ilk kez HYDRUS simülasyon programı kullanılarak optimum ıslak alan dağılımı
belirlenecektir.
Anahtar Kelimeler: Sulama, Susam, HYDRUS, Yüzeyaltı damla sulama

The Determination of Applicable Lateral Depth in Subsurface Drip Irrigation Management and
Testing with Hydrus Simulation Model
Abstract
In order to obtain the expected benefit from irrigation in advanced irrigation technologies, it is necessary to
project, install and operate the system according to the technique of the selected system. In this context, in
the underground drip irrigation system which has many advantages compared to other irrigation systems, it
is necessary to study the appropriate lateral depth of the soil, amount of irrigation water to be given and
evaluation and evaluation of the water under the soil. The study will be carried out as a 3-replicate field
experiment for 2 years according to the design of the randomized blocks striped parcel plot in the West
Mediterranean Agricultural Research Institute Aksu Campus Application Area. Sesame plant was selected
as plant material. In the study, different lateral depths constitute the main factor issues in sub-factor subjects
(20, 30 and 40 cm) and different water doses (100%, 70%, 40% and anhydrous). During the plant
development period, moisture will be deposited with Frequency Domain Reflectrometry (FDR) humidity
sensors and neutron meter device. It is necessary to determine the moisture distribution model along the soil
profile to determine the optimum irrigation water, which is the primary goal of the work, and the appropriate
lateral depth. The HYDRUS simulation program will be used for this. The objective of this study is to
investigate the effects of soil moisture content (θ), initial moisture conditions (θr), evaporation (Ev), soil
water content (θ), foliar point (SN),% sand,% silt,% clay, unit weight, hydraulic conductivity, Transpiration
(Tr) is the value at which spatial root distribution is to be calculated. In addition, plant water stress index
(CWSI), leaf temperature, leaf area index (YAI) values will be determined. As a result of the work,
appropriate lateral depth and irrigation program will be set up for sesame cultivation. In addition, for the
first time in the creation of the soil-plant-atmosphere model in our country, the optimum wet area
distribution will be determined using the HYDRUS simulation program.
Keywords: Irrigation, Sesame, HYDRUS, Subsurface drip irrigation
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Mevcut su kaynakları ile daha geniş alanların sulanabilmesi için; toprak, bitki, su kaynağı, ekonomi vb.
faktörlerin göz önüne alınması gerekmektedir. Bunun yanında, bitki büyüme mevsimi boyunca, topraktaki
nem eksikliğine duyarlı dönemlerde bitki su ihtiyacının tam olarak karşılanması, topraktaki nem eksikliğine
bağlı olarak bitki gelişmesinin önemli düzeyde etkilenmediği dönemlerde ise sulama yapılmayarak ya da
kısıtlı su uygulayarak sulama suyundan tasarruf sağlanabilir ve mevcut su kaynağı ile daha geniş alan
sulanabilir. Ancak bunun için yeterli ve kısıtlı su koşullarında bitki su tüketimi ile verim değerlerinin
bilinmesine ihtiyaç vardır. Değinilen veriler her bir bitki cinsi için çok sayıda araştırma yapılarak
sağlanabilir.
Gelişmiş sulama teknolojileri ile çevreye zarar vermeden aynı miktarda veya daha fazla ürünü, daha az
sulama suyu ve iş gücü ile üretmek mümkün olmaktadır. Ancak, sulamadan beklenen yararın sağlanabilmesi
için koşullara en uygun sulama yönteminin seçilmesi, yöntemin gerektirdiği sistemin tekniğe uygun
projelendirilmesi, projede öngörüldüğü biçimde kurulmasına ve işletilmesine bağlıdır.
Aynı zamanda suyu en etkin kullanan ve doğru işletilen bu yöntem seçiminde; ekonomik açıdan iş gücünü
azaltıcı olması, yabancı ot kontrolünü sağlaması, hastalıklarla mücadele etmesi ya da yayılımına neden
olmaması gibi yeni bir takım kriterlere de sahip olması gerekmektedir. Bu bağlamda sulamadan beklenen
faydanın sağlanabilmesi için, su ve enerji tasarrufu sağlayan, su kayıplarını minimum düzeye indiren,
çevreyi kirletmeyen, ürün miktarında ve kalitede artış sağlayan basınçlı sulama sistemleri, özellikle
yüzeyaltı ve yüzey üstü damla sulama sistemlerinin kullanılması ve doğru sulama zamanı planlanmasıyla
suyun en çok kullanıldığı tarımsal sulamada su kaynaklarının etkin kullanımı ve su tasarrufu sağlanmasını
gerçekleştirilebilir. Ancak ülkemizde yeni yeni kullanılmaya başlanan yüzeyaltı damla sulama sisteminin
kullanımı ve tasarımı ile yapılan çalışma sayısı az olduğu için bilgi eksikliği mevcuttur.
Bölgede susam yetiştiriciliğinde uygun sulama yöntemini ve bu yöntemde optimum sulama suyu
kullanımını belirlemek, böylelikle üreticilere ve planlayıcılara karar aşamasında yardımcı olmak
hedeflenmektedir. Ayrıca çalışmada yüzeyaltı sulama sisteminin problemlerinden olan lateral derinliği,
sistem kullanımı, suyun izlenip değerlendirilememesi sorunlarına çözüm aranmaktadır. Ülkemizde toprakbitki-atmosfer modellerinin oluşturulmasında ilk kez Hydrus simülasyon programı kullanılarak sistem
tasarımını ve optimum ıslak alan dağılımını belirlemede kullanımı araştırılacaktır. Ayrıca yüzeyaltı damla
sulama sistemi uzun yıllar toprak altında kaldığı için az işçilik gerektirmekte olup ikinci ürün fırsatı
tanımaktadır.
"Kısıtlı Su Koşullarında Su Tasarrufu Sağlayan Sulama Yöntemlerine Göre Bitki Sulama Programlarının
Oluşturulması" ülkesel projesi (2015-2018) kapsamında, 20 adet araştırma projesi yürütülmektedir. Bu
projeler yürütülürken yüzeyaltı damla sulama lateral derinliği, uygulanan su miktarı ve suyun izlenip
değerlendirilememesi ile ilgili problemler tesbit edilmiştir. Bu bağlamda da projenin sonuçları gerekli
araştırmacılara ve sonrasından çiftçiye aktarım aşamasında gerekliliği önem arz etmektedir.
Proje ile Elde Edilmek İstenilen Çıktılar ve Kullanım Alanlarını Açıklanmalıdır.
(1) Yüzeyaltı sulama sistemi projelendirme kriterlerinin neler olduğuna dair yeterli bilgi
bulunmamaktadır, bunun için suyun toprak altındaki hareketi Hydrus simülasyon programı ile
ortaya konularak projelendirmeye katkısı araştırılacaktır.
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(2) Susam yetiştiriciliğinde yüzeyaltı sulama sistemi için uygun lateral derinliği ve su kısıtı
uygulamasının verim ve kalite parametrelerine etkisi belirlenecektir.
(3) Suyun yatay ve düşey hareketini Hydrus simülasyon modelleme programı ile değerlendirilmesi ve
izlenmesi araştırılacaktır.
(4) Oluşturulacak modelin yüzeyaltı damla sulama sistemi tasarımları için su dağılım desenini
oluşturmakta kullanılması olumlu sonuç verir ise tasarımcılara ve kullanıcılara kolaylık
sağlayacaktır.

1. LİTERATÜR ÖZETİ:
1.1 Yüzeyüstü ve yüzeyaltı sulama sisteminin karşılaştırılması ile ilgili literatür özetleri
Yüzeyaltı damla sulama verimi arttırdığı, su uygulamasının azaldığı, bitki kalitesini değiştirdiği ve diğer
kültürel işlemlerin azaldığı (Ayars ve ark. 2015; Ayars ve ark. 1999; Abuarad ve ark. 2013; Kazumba ve
ark. 2010) görülmektedir.
Bahçe bitkileri ürünleri verimi birçok olayda SDI ile diğer sulama sistemlerine istinaden eşit veya daha fazla
olmaktadır. Güney Carolina’ da tatlı mısırda yapılan çalışmada toprakaltı damla sulama sisteminde diğer
sulama sistemlerine göre %12 ile %14 arasında bir verim artışı olduğunu bildirmişlerdir. (Phene ve Beale,
1976). Teksas ve Kaliforniya’da domates ürününde karık sulamadan %20 daha fazla verim sağlanmaktadır.
Fakat Arizona’da Kantalup cinsi kavunda, soğanda ve havuçta Teksas’da tatlı mısır aynı olmaktadır.
(Wendt, 1977) Arizona’da lahana SDI’da karık sulamadan %35 daha fazla verim sağlanmıştır ve aynı
zamanda %35 daha fazla kabak bitkisi her iki yağmurlama ve karık sulama sistemi ile elde edilmiştir. Buna
rağmen karık suyuna gübre ilave edildiğinde (üre fosfat) lahana ve kabak bitkisinin verimi SDI sistemi kadar
arttırmaktadır. Hatta toprak altı damla sulamanın kabak bitkisi için yaz aylarında buharlaşmayı azalttığından
avantajı vardır. (Clark, 1991) tarihindeki raporundan Florida’da domates veriminde SDI ile sızma sulama
sisteminin veriminin aynı olduğunu bildirmiştir.
Kaliforniya, İsrail ve New Mexico’da patates bitkisinde yapılan çalışmaları yağmurlama ve toprakaltı damla
sulama sistemlerinde karşılaştırma yaptıklarında, Kaliforniya ve Idaho’da patates verimleri toprakaltı damla
sulama sisteminde yağmurlamadan daha fazla olmuştur. New Mexico’da ise bölgenin bir kısmında verim
artışı görülürken, bir kısmında olmamıştır (DeTar ve ark., 1996). Güney Karolina’da sığır bezelyesi, taze
fasulye sarı kabak, misket kavunu ve brokoli, Kaliforniya’da domates, İsrailde bezelye ve armut verimi New
Mexico’da marul, Mısır’da domates ve salatalık verimleri her sistemde de artış olmuştur. Clark 1993
ölçümlerinde yüzey damla sulama ile toprak altı damla sulama sisteminden daha fazla domates verimi elde
edildiğini açıklamıştır. Fakat her iki sistemde de ilk üç hafta toprak altı damla sulama sistemi yapılmıştır.
Her sezonda ikinci ürün olarak sebze ve meyve ürünü almak için aynı toprak altı damla sulama sisteminin
kullanılması gerekir (Camp ve ark., 1993).
Tunus’ta toprakaltı ve yüzey damla sulama sistemlerinin patlıcan bitkisi üzerine etkilerini araştırmak için
yapılan bir çalışmada, toprakaltı damla sulama sisteminin yüzey damlaya göre %23.2 su tasarrufu ve
verimde %40 gibi önemli bir artış sağladığı belirlenmiştir. Toprakaltı damla sulama sisteminin yüzey
damlaya göre daha üniform toprak nem içeriği sağladığı belirtmişlerdir. Toprakaltına yerleştirilen
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laterallerden patlıcanın bitki boyu, verimi ve su kullanım randımanını arttırdığı görülmüştür (Douh ve
Boujelben, 2010).
Çin’de iki sulama yöntemi (yüzey ve toprakaltı) ve dört farklı fertigasyon düzeyinin dolmalık biber üzerine
etkisinin araştırıldığı çalışmada dolmalık biber verimi toprakaltı damla sulama sisteminde yüzey damla
sulamaya göre 2007 yılında %4, 2008 yılında da %13 daha yüksek ve önemli çıkmıştır. (Kong ve ark.,
2011).
Yüzey ve toprak altı damla sulama sistemlerinin mısır bitkisi üzerindeki etkisini değerlendirmek için yapılan
çalışmada sulama aralığı, miktarı ve uygulama yönteminin verim ve verim bileşenleri üzerindeki etkisi
araştırılmıştır. Tane verimi değerleri 8.4 t/ha (susuz) ile 13.14 t/ha (haftalık tam sulama) arasında
değişmiştir. Deneme konularına ilişkin verimlerde önemli farklılık olmamasına karşılık genelde yüzey
damla sulama konularında daha yüksek verim elde edildiği belirtilmiştir (Howell ve ark., 1995; Howell ve
ark., 1997).
Henggeler 1995 raporunda batı Teksas’ın birkaç kazasında yapılan araştırmada karık sulama yapan
çiftliklerde Toprak altı damla sulama yapıldığında pamuk veriminin % 20 arttığı bildirilmiştir. Hawayi’ de
ise yağmurlama sistemine karşılık toprak altı damla sulama sistemi kullanıldığında Yonca bitkisinde de aynı
durum görülmüştür. Bununla beraber her hasat zamanında yağmurlama sistemi kurup kaldırmak için daha
fazla iş gücüne ihtiyaç bulunmaktadır. Bui ve Osgood 1990, Zoldoske 1993 raporunda bir kampüsde yapılan
denemelerinde çim bitkisinin SDI ile yağmurlama sisteminden aynı sonucu almıştır. Fakat yağmurlama
sisteminin maliyeti daha yüksek olmuştur. Hawayi’ de verimi SDI ile karık sulamadan daha iyi olmuştur.
Tayvan’ da ki aynı çalışma siltli toprakta yapılmış ve sonuç aynı olmuştur ( Huang 1982 ).
1.2 Yüzeyaltı sulama sistemi lateral derinliği ile ilgili literatür özetleri
Lateral derinlik değişken bir uygulamadır, bundan dolayı bitki verim farkına etkisi hakkında çok az şey
söylenir. Lateral derinlikler 0.02 m ile 0.70 m, lateral genişlikleri 0.25-5 m arasında değişmektedir. Bu
değişim bitki ve toprağa göre olur. Bir çok konuda durum toprağın cinsi ve su karakteristiğine göre bölge
şartlarında olup bu konuyu iyice anlayarak yapılacak işlemi optimize etmekle mümkün olur. Bu durumu
dikkate alarak yapılan işlemlerde birkaç çeşit lateral derinlik denenerek verim farkı saptanmıştır.
Literatürlerde yer alan kimi araştırma sonuçlarına göre bazı bitkilerde kullanılabilecek lateral gömülme
derinlikleri ve lateral aralıkları Çizelge 1.1’de verilmiştir (Camp, 1998). Yüzeyaltı damla sulama
sistemlerinde lateral derinliği yetiştirilen bitkiye göre değişim göstermektedir. Yapılan birçok araştırmada
(soya, mısır, ayçiçeği, domates, bakla vs.) 20-60 cm aralığında lateral derinlikleri kullanılmıştır. 20-40 cm
lateral derinlik aralığında olması gerektiği belirtilmektedir (Pablo ve ark. 2007; Vories ve ark. 2009; Lamm
ve ark. 2010; Hanson ve ark. 1997). Bunun yanısıra Hindistan’da yürütülen 2 ayrı denemede 0-20 cm
aralığında lateral derinliği denenmiş olup 10 cm derinliğin patates ve bamya için ideal olduğunu
bulmuşlardır (Singh ve Rajput 2007; Gençoğlan ve ark. 2006).
Domates bitkisi için 20 ve 40 cm lateral derinliğinde yapılan yüzey altı damla sulama çalışmalarında bitki
kök yoğunluğunun 40 cm derinlikte yoğunlaştığı belirtilmiştir. Ayrıca domates verim ve kalitesinin; lateral
derinliklerinin istatistiksel olarak etkilemediği belirtilirken, uygulanan sulama suyu miktarının etkilediği
belirlenmiştir (Machado ve Oliveira 2005; Clark ve ark., 1991). Yapılan bazı çalışmalarda uygun lateral
derinliğini 45 cm olarak belirlenmiştir (Hutmacher ve ark., 1985; Phene ve ark., 1990,1992). Kahlaoui ve
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ark. (2011), Tunus’ un Tunis şehrinde yapmış oldukları çalışmada yüzeyaltı damla sulama ve damla sulama
sistemlerini kullanarak üç farklı domates çeşidindeki fizyolojik tepkileri incelemişlerdir. Araştırma
sonunda; yüzeyaltı damla sulama ve damla sulama ile sulanan bitkiler karşılaştırıldığında, yüzeyaltı damla
sulama sistemi ile sulanan bitkilerde yaprak alanının, klorofil miktarının, K+, Ca2+ değerlerinin yükseldiği
ancak Na+ ve Cl- değerlerinde azalma olduğunu tespit etmişler ve yüzeyaltı damla sulamanın domates
üretimi için etkili bir seçenek olabileceğini belirtmişlerdir.
Çizelge 1.1. Bazı bitkilerde lateral derinlik ve aralıkları
Bitki
Kaynak
Lateral Derinliği (m)

Lateral Mesafesi (m)

Bar-Yosef ve ark., 1991

0.30

0.45

Batchelor ve ark., 1994

0.15

1.0

Clark ve ark., 1991

0.25-0.40

1.37

Clark ve ark., 1993

0.30

1.5

Davis ve ark., 1985

0.45

1.63

El-Gindy ve El-Araby, 1996

0.25

0.30

Martin ve ark., 1996

0.18

1.0

Bogle ve ark., 1989

0.15-0.20

2.0

Grattan ve ark., 1988

0.25

1.5

Hutmacher ve ark., 1985

0.45

1.63

Nightingale ve ark.,1985

0.45

1.7

Phene ve ark., 1990,1992b

0.45

1.63

Rose ve ark., 1982

0.46

1.52

0.15-0.30

1.5

Sutton ve ark., 1985

0.12

1.32

Chase, 1985

0.07

0.30

Martin ve ark., 1996

0.18

1.0

Thompson ve Doerge, 1996

0.15

1.02

Bracy ve ark., 1995

0.15

1.0

Schwankel ve Prichard, 1990

0.10

0.76

Hıyar

El-Gindy ve El-Araby, 1996

0.25

0.30

Fasulye

Camp ve ark., 1993

0.30

0.76-1.52

Domates

Schwankel ve ark., 1990

Marul

Dolmalık biber
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Camp ve ark., 1993

0.30

0.76-1.52

Rubeiz ve ark., 1989

0.15

-

Buck ve ark., 1981

0.02-0.15

1.5

Phene ve ark.,1989

0.45

-

Pier ve Doergo, 1995a

0.20

2.0

Pier ve Doergo, 1995b

0.20

2.0

Kabak

Kavun

Karpuz

Patane ve ark. (2011), Sicilya’ da yapmış oldukları çalışmada, damla sulama sistemiyle sulanan sanayii
domatesinde buharlaşma ile hesaplanan sulama suyu miktarlarının %0, %50, %100, %100-50
(çiçeklenmeye kadar %100 ve daha sonraki dönem için %50)’ sini uygulamışlardır. Araştırma sonunda en
yüksek verim %100 sulama konusundan elde edilmiştir. Ancak birim su kısıtına oranla daha az verim
azalması nedeniyle (ky<1), %50 veya %100-%50 sulama miktarlarının önerilebileceğini belirtmişlerdir.
1.3. Toprak nem sensörü ve Hydrus modelleme programı ile ilgili literatür özetleri:
Toprak nem sensörleri ve Hydrus modelleme programı toprak nemini belirlemede son yıllarda oldukça
kullanılan ve r2 değeri yüksekliği ile tahmin etmede kullanılabileceği birçok araştırıcı tarafından
belirtilmiştir (Anlauf ve ark. 2012; Bufon ve ark. 2012; Demirel 2012; Cardenas-Lailhacar ve Dukes 2010;
Vrugt ve ark. 2001). Mailhol ve ark. (2011), ürün model PILOTE ve HYDRUS-2D kullanılarak nemin ve
gerçek evapotranspirasyonun tahmin edilmesi üzerine bir çalışma yapmışlardır. Tınlı toprakta mısır bitkisi
yetiştirilmiştir. Hydrus 2-D programı ile evapotranspirasyon su stresi koşullarında tahmin edilmiştir.
PILOTE modelin su üretkenliği tahmininde kullanılabilir olduğu fakat biraz daha adaptasyon gerektiği,
HYDRUS-2D modelinin ise evapotranspirasyonu gerçek değerinden daha düşük tahmin ettiği sonucuna
varmışlardır.
Fazackerley ve Lawrence (2010), çim alanlarında su tüketimini azaltmak için yaptıkları çalışmada, normal
koşullar altında kullanılan sulama suyu miktarı ile EC-5 (Decagon) sensörleri yardımıyla konrollü sulama
programlamasını karşılaştırmışlardır. Araştırmacılar, normal koşullar altında 719 mm su uygulanırken,
kontrollü sulama koşullarında 324 mm su uygulandığını belirtmişlerdir.
McCready ve ark. (2009), Florida’da arazi koşullarında St.augustinegrass çim çeşidinde yaptıkları
çalışmada, iki farklı toprak sensörü (Lawnlogic LL1004 ve Aclima Digital TDT RS500), iki farklı ET
sensörü (Toro ve Rain Bird) ve yağmur sensörleri kullanmışlardır. Yağmur sensörlerini iki farklı seviye (3
mm ve 6 mm) ve 3 farklı sulama aralığında (1, 2, 7 gün/hafta) test etmişlerdir. Araştırmacılar, farklı
uygulamaları su tasarrufu açısından sensör kullanılmayan parseller ile karşılaştırmışlardır. Çalışmada,
toprak nem sensörleri kullanarak su kısıtı yaptıkları parsellerde sulama suyundan yüksek oranda tasarruf
sağlanmasına rağmen, bitkilerin görsel kalite bakımından kabul edilebilir seviyenin altında olduğunu
gözlemlemişlerdir. Bununla birlikte, toprak neminin yaklaşık olarak tarla kapasitesinde bulunduğu zaman
görsel kalitenin iyi olduğunu ve sensör uygulanmayan parsele göre %11-53 arasında su tasarrufu
sağlandığını bildirmişlerdir.
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McCoy ve McCoy (2009), arazi koşullarında yaptıkları çalışmada, Bentgrass çim çeşidinde farklı derinliğe
yerleştirilen (76 mm, 152 mm ve 229 mm) TDR sensörler kullanarak toprak nemini, buna bağlı olarak
sulama suyu miktarını, bitki su tüketimini, drene olan su miktarını belirlemişlerdir. Elde edilen verileri
HYDRUS/2D modelleme programı ile karşılaştırmışlardır. Her iki yıl için model etkinliğini (ME) 0.330.78, hata kareler ortalamasının karekökünü (RMSE) 0.015-0.028 m3/m3 arasında bulmuşlardır. Sonuç
olarak, HYDRUS/2D simülasyon modelinin arazi koşullarındaki toprak nem içeriğini belirlemede oldukça
başarılı olduğunu bildirmişlerdir.
Zhou ve ark. (2007), Çin’de bağ da yapmış oldukları çalışmada, farklı derinliklerde (0-10 cm ve 10-20 cm)
toprak nem içeriklerini tahmin etmek için APRI ve HYDRUS/2D programlarını kullanmışlardır.
Araştırmacılar, sulama sonrasında ölçülen ve tahmin edilen su içerikleri arasında korelasyon analizi
yapmışlar ve söz konusu model programlarında korelasyon katsayısı (r) değerlerini sırasıyla 0.859-0.940 ve
0.730-0.943 ve RMSE değerlerini 0.010-0.022 cm3/cm3 ve 0.012-0.031 cm3/cm3 arasında elde etmişlerdir.
Söz konusu model programlarının toprak nem içeriğini tahmin etmek için kullanılabileceğini belirtmişlerdir.
Blonquist ve ark. (2006), elektromanyetik sensörler yardımıyla çim bitkisinde (Kentucky bluegrass) sulama
programının belirlenmesi üzerine yaptıkları bir araştırmada, potansiyel bitki su tüketimi ile TDT
sensörlerinden elde edilen ölçüm değerlerini karşılaştırmışlardır. Çimin etkili kök derinliğindeki nemin
tahmini için HYDRUS/2D modelleme programını kullanmışlardır. TDT sensörü 0.80 m derinliğe
yerleştirildiğinde yaklaşık olarak %16 daha az sulama suyu verildiğini belirtmişlerdir. Bununla birlikte, bitki
su tüketimini 7.14 mm/gün olarak sabitlediklerinde ise %53 oranında daha az sulama suyu uygulanmıştır.
Ayrıca, modelleme sonucunda yağmur gibi kontrol edilemeyen durumlarda çim bitkisinin 30 cm
derinliğinin altına drene olan suyun belirlenemeyeceğini bildirmişlerdir. Skaggs ve ark. (2004), toprağa üç
farklı sulama suyu miktarı (20, 40 ve 60 L/m) uygulayarak HYDRUS/2D modelleme programında suyun
hareketinin simülasyonu oluşturmuşladır. Çalışma sonucunda, RMSE değerlerini farklı uygulamalara göre
0.012–0.071 m3/m3 arasında hesaplamışlardır. Provenzano (2007), toprak altı damla sulama yönteminde 2
farklı damlatıcı debisinde (2 ve 4 l/s), infiltrasyon sürecini HYDRUS–2D simülasyon programını kullanarak
belirlemiştir. Araştırmacı, söz konusu programın toprak içerisindeki infiltrasyon sürecini izlemede başarılı
olarak kullanılabileceğini belirtmiştir.

2. MATERYAL ve YÖNTEM
2.1. MATERYAL
2.1.1. Araştırma Yerinin Coğrafik Konumu
Deneme Antalya-Alanya Karayolu üzerinde, Antalya ilinin 20 km doğusunda bulunan Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma
Enstitüsü arazisinde yürütülecektir. Deneme yeri 36o 52’ Kuzey enlemi ve 30o 50’ Doğu boylamında yer almakta olup
ortalama yükseltisi 15 m’dir.
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Şekil 2.1. Çalışma alanının yeri ve konumu
2.1.2 Araştırma Yerinin İklim Özellikleri
Araştırmanın yürütüleceği Antalya yöresi tipik Akdeniz iklimine sahiptir. Yaz ayları sıcak ve kurak kış ayları ılık ve
yağışlı geçmektedir. Antalya ili uzun yılar ortalama iklim değerleri Çizelge 2.1’de verilmiştir.

Çizelge 2.1 Antalya İli uzun yıllar ortalama iklim değerleri (Meteoroloji Genel müdürlüğü, 2017)

Sıcaklık
Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Yıllık(Ort,Top)

(oC)
9,7
10,1
12,5
15,9
20,4
25,3
28,3
27,9
24,5
19,7
14,4
10,9
18,3

Oransal
Nem
(%)
70,9
70,6
71,9
71,4
66,2
55,2
54,3
56,7
58,8
64,1
70,1
71,4
65,1

Rüzgar
Hızı
(m/s)
2,9
3,1
2,8
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2,8
2,4
2,5
2,9
2,9

Yağış
(mm)
214,2
161,8
96,8
56,5
30,0
7,3
3,3
1,7
11,3
76,7
160,2
248,7
1068,5

Güneşlenme
Süresi
(h/D)
5,21
5,54
6,53
8,59
9,51
11,36
11,54
11,26
9,54
8,03
6,24
5,07
8,2

Buharlaşma
(mm)
72,0
77,1
108,6
131,8
179,4
245,5
280,1
254,4
202,7
145,4
85,8
69,3
1852,1

Buhar
Basıncı
(hPa)
8,2
8,3
9,7
12,3
15,9
18,9
21,7
22,1
18,4
14,1
10,8
8,9
14,1

2.1.3. Araştırma Yerinin Toprak Özellikleri
Deneme alanından alınan toprak örneklerinin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri Çizelge 2.2’de verilmiştir. Deneme
alanı tarımsal üretimi kısıtlayıcı bir durumun söz konusu değildir. Denemenin kurulacağı alanda yapılan infiltrasyon
testleri sonucu toprağın su alama hızı 13.5 mm/h olarak belirlenmiştir.
Çizelge 2.2 Araştırma alanı topraklarının fiziksel özellikleri
Derinlik

Kum

Kil

Silt

Bünye

CaCO3

EC

(cm)

(%)

(%)

(%)

Sınıfı

(%)

(dS/m)

0-30

13

44

43

SiC

25,6

0,103

TK

SN

(g/g)

(g/g)

23,38

12,80

pH
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8,3

Hacim
Ağırlığı
(gr/cm3)
1,31

30-60

13

40

47

SiC

24,8

0,108

8,3

23,56

11,30

1,38

60-90

13

38

49

SiCL

23,7

0,156

8,4

22,16

11,95

1,43

2.1.4 Araştırmada Kullanılan Bitki Özellikleri
Bitki materyali olarak Akdeniz bölgesinde yaygın olarak ekilen ve BATEM adına tescilli Muganlı 57 susam çeşidi
kullanılacaktır (Şekil 1). Muganlı 57 susam çeşidine ait bazı özellikler aşağıda verilmektedir:
Sap uzunluğu: 80-150 cm; sap şekli, dört köşe; kapsüllü yan dal sayısı: 3-7 adet; yaprak rengi: açık yeşil; tüylülük
durumu: seyrek; yaprak şekli: eliptigal yırtmaçlı; çiçek rengi: beyaz; çiçek sayısı: her yaprak koltuğunda 1 adet, bazen
2-3 adet; kapsül boyu: 3-3.5 cm; kapsül genişliği: 0.9 cm; bitkide kapsül sayısı: 70-140 adet; dane rengi: sarı açık
kahverengi; dane uzunluğu: 3.1 mm; dane genişliği: 1.9 mm; 1000 dane ağırlığı: 3-5 g; erkencilik durumu: orta erkenci
(95-120 gün); dane dökme durumu: az; verim: 60-150 kg/da; yağ oranı:(%) 50-60, protein oranı: (%) 18-20, fusarium’a
dayanıklılığı: orta, verticilum’a dayanıklılığı: orta; rhizoctonia’ya dayanıklılığı: orta, alternaria’ya dayanıklılığı: iyi ve
virüs hastalıklarına dayanıklılığı: orta’dır. Toprak derinliği açısından sınırlayıcı bir durum söz konusu değil ise susam
etkili kök derinliği 90 cm alınacaktır.

Şekil 2.2. Muganlı 57 susam bitkisi ve tohumu.
2.1.5 Araştırmada Kullanılan Su Kaynağının Özellikleri
Araştırmada kullanılacak sulama suyu, arazi içerisinde bulunan derin kuyudan pompaj sistemi ile sağlanacaktır.
Sulamada kullanılacak sulama suyunun bazı özellikleri Çizelge 2.4’de verilmiştir. Sulama suyu kalite sınıfı olarak
T2A1 sınıfında yer almaktadır. Kullanılacak olan sulama suyu tabloda da görüldüğü gibi tarımsal üretim açısından
her hangi bir sınırlamaya neden olmayan(tuzluluk, sodiklik vb gibi) iyi kalitede bir su olarak değerlendirilebilir.
Çizelge 2.4 Araştırmada kullanılan sulama suyunun bazı kimyasal özellikleri
Katyonlar (me/L)
pH

7,3

Anyonlar (me/L)
Sınıf

EC (dS/m)

0,56

Na+

K+

Ca++

Mg+

CO˭

HCO3-

0,49

0,05

4,23

1,85

0,0

5,03

Cl̅

SO4˭

0,53

1,06

T2A1

2.1.6. Araştırmada Kullanılacak Yüzeyaltı Damla Sulama Sisteminin Özellikleri
Denemede kullanılacak olan yüzeyaltı damla sulama sistemi için denetim biriminde; kum çakıl filtre, disk
filtre, manometre, su sayacı, vanalar ve bağlantı parçaları; gübre tankı ve gübre enjeksiyon sistemi yer
alacaktır. Yüzey üstü damla sulama iletim sisteminde PE borulardan oluşan ana hat, manifold ve lateraller
toprak altına gömülecektir. Toprağın infiltrasyon özellikleri dikkate alınarak damlatıcı aralığı ve debisi
belirlenecektir. Lateraller; Islatılan alan yüzdesi P≥30 olması için her bitki sırasına bir lateral, gelecek
şekilde yerleştirilecektir.
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Yüzeyaltı damla sulama sisteminde lateraller toprak yüzeyinin 20, 30, 40 cm altına yerleştirilecektir.
Lateraller, çizel ile açılan izlerin temizlenmesiyle oluşturulan yüzlek arkların içine gömülecektir. Bu
sistemde ana hat ve manifold borular deneme alanında toprak yüzeyine yerleştirilecek olup yüzeyaltı
damla sulama sistemine uygun lateral boru hatları seçilecektir. Manifold çıkışlarına hava tahliye vanası
yerleştirilecektir. Lateral sonlarına 40 cm derinliğinde trençerle hendek açılacak ve lateral çıkışları bu
hendek içinde yer alacaktır. Açılan hendek drenaj kanalına bağlanacaktır.
2.2 YÖNTEM
Çalışma Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Aksu Yerleşkesi Uygulama arazisinde tesadüf blokları şeritvari
parseller deneme desenine göre 3 tekrarlı arazi denemesi olarak 2 yıl süreyle yürütülecektir. Bitki materyali olarak
susam bitkisi seçilmiştir. Çalışmada farklı lateral derinlikleri alt faktör konuları (20, 30 ve 40 cm) ve farklı su dozları
(%100, %70, %40 ve susuz) ise ana faktör konuları oluşturmaktadır.
Sulama Konuları
Alt faktör konuları:

Lateral derinliği
D1: 20 cm toprak derinliği
D2: 30 cm toprak derinliği
D3: 40 cm toprak derinliği

Ana faktör konuları:

Sulama düzeyi
S1: 10-90 cm toprak derinliğindeki elverişli nemin % 30’u tüketildiğinde tarla
kapasitesi düzeyine ulaştırılacak miktarda sulama suyu uygulanması
S2: S1 konusunun % 70’i kadar sulama suyu uygulanması
S3: S1 konusunun % 40’ı kadar sulama suyu uygulanması
S4: Yağışa dayalı üretim (susuz)

Bir blok 12 parselden oluşmakta olup üç blokta toplam 36 parsel mevcuttur (Şekil 2.2). Bir parsel 12 bitki sırasından
oluşacak ve kenarlarda kalan 1’er sıra ile parsel başlarından ve sonlarından 1 m kenar tesiri olarak bırakılarak ortada
kalan 10 sıra bitkiden gözlem ve ölçümler alınacaktır (Şekil 3.3). Ayrıca parseller arasında susam ekili iki sıra (2m
mesafe) parseller arası mesafe olarak bırakılacaktır. Nedeni; parseller arasında oluşabilecek sıcak hava kaynaklı fazla
buharlaşmanın olmasını engellemek ve tüm parsellerde homojen bir ortam sağlamaktır.
Susam ekimi 10x70 cm mesafe aralıklar ile yapılacağı için bir parselin boyutu 8.40x20 m²’ye denk gelmektedir. Bir
bloğun alanı ise 2016 m² olup toplam çalışmanın alanı 6048 m² dir.
Çalışmada toprak nem takibinde nem sensörleri (Drill drop - Frequency Domain Reflectrometry (FDR) sensör) ve
nötron metre cihazı (503 DR Hydroprobe) kullanılacaktır. Ancak FDR sisteminde kullanılan nem sensör fiyatları
oldukça yüksek olmasından kaynaklı sadece ikinci blokta yer alan parsellerde bitki büyüme periyodu boyunca
kullanılacaktır. Ayrıca toprak altında yanal nem hareketini Hydrus programında haritalandırabilmek için nem sensörleri
ile aynı doğrultuda olacak şekilde 15 cm önüne ve arkasına akses tüpleri yerleştirilecektir. Diğer blokta yer alan
parsellerin nem takibi nötron metre cihazı ile yapılacaktır. Nem takibi ve cihazların kalibrasyonu ile ilgili ayrıntılı bilgi
2.3.3’de verilmiştir.
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Şekil 2.2. Bloklar içerisinde konuların dağılımı

Şekil 2.3. Parsel boyutları ve gözlem alınacak bitkiler
2.3. HYDRUS SİMULASYONU
Hydrus programı, toprak profilinde suyun toprakta akışını modellemek için Van Genuchten-Mualem su akış denklemi
parametreleri hesaplamak için Rosetta PTF modelini kullanmaktadır. Toprak su içeriği alanı Şekil 4’teki gibidir. Hydrus
programında hesaplamalar geometri alanı içerisinde ağ üzerinde yapılmaktadır.
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Şekil 2.4 Hydrus Simülasyonu için 20, 30 ve 40 cm’de kullanılacak etki alanı
Rosetta modelinde veri girişi en üst düzeyde seçilecektir; bunlar TK, SN, kum, silt, kil, birim hacim ağırlığı, hidrolik
iletkenlik ve toprak hacimsel su içeriğidir. Van Genutchen-Mualem hidrolik parametrelere ek olarak, Hydrus için
Transpirasyon (Tr), mekansal kök dağılımı, evaporasyon (Ev), yağış ve sulama başlangıç nem değerleri ve toprağın
gözenek yapısını açıklayan parametre (I) gerekmektedir. İlk toprak hacimsel su içeriği FDR kullanılarak ölçülecektir.
Tr ampirik eşitlikler yardımı ile belirlenecektir (Lascano, 2000). Model simülasyonu; a) bitkinin yetişme dönemi
boyunca ve b) en yüksek ET’yi temsil eden günde yapılacaktır. En yüksek ET’nin olduğu günde Hydrus simülasyon
programı ile sulama olayında 48 saatlik bir periyot için simülasyon işlemi yapılacaktır. Bu işlemin amacı ET’nin en
yüksek olduğu gündeki suyun topraktaki durumunu belirlemektir. En yüksek ET’nin olduğu günü belirlemek için uzun
yıllık günlük iklim parametreleri alınarak FAO-56 Penman Monteith Eşitlik 3.2 kullanılarak hesaplanacaktır. Ya da
uzun yıllara ait ortalama günlük iklim verileri incelenerek sıcaklığın en yüksek, solar radyasyonun en düşük olduğu gün
tesbit edilerek ET’nin en yüksek olduğu gün belirlenecektir.
2.3. PARAMETRELER VE DEĞİŞKENLER
2.3.1 Toprak Fiziksel Özellikleri
Deneme alanında toprak profilinden bozulmamış toprak örneklerinde TK ve birim hacim ağırlığı değerleri
belirlenecektir. Bozulmuş toprak örneklemesi ile tekstür, SN ve ilk sulamaya başlamadan önceki nem değerleri 120 cm
toprak katmanına kadar her 0-30 cm derinlikte belirlenecektir. Bozulmamış örnekler 60 mm boyunda ve 5.3 mm iç
çapında paslanmaz çelik halkalar kullanılarak alınacaktır. Bozulmuş toprak örneklerinde Gee ve Bauder’in hidrometre
metodu kullanılarak toprak dokusu (kil, silt ve kum yüzdeleri) belirlenecektir. Tekstür sınıflandırmasında ABD toprak
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tekstür sınıflandırması dikkate alınacaktır. Bozulmamış örneklerin doymuş hidrolik iletkenlikleri (Ks) permeametre
(permeabilite aleti) yöntemi kullanılarak belirlenecektir. -33 ve -1500 kPa basınçta toprak su tutma potansiyeli basıç
kabı kullanılarak belirlenecektir. Bu ölçülen toprak özellikleri Van Genuchten-Mualem denklemi parametrelerini
hesaplamak için Rosetta modeline girdi olarak kullanılacaktır.

2.3.2. Van Genuchten-Mualem Model Parametreleri-Rosetta
Rosetta programı Van Genuchten-Mualen model parametreleri kullanılacaktır. Bunlar; Ks, doygun koşullardaki
hacimsel su içeriği (θs), başlangıç nem koşulları (θr) ve Gardner düzeltme katsayısı α’dır.
2.3.3. Hacimsel Toprak Su İçeriği Ölçümü
Toprak profilinde hacimsel su içeriği sürekli olarak FDR-Drill drop nem sensörleri ile izlenecektir. Nem sensörleri için
gerekli olan problar toprak yüzeyine paralel olarak 120 cm derinliğe kadar yerleştirilecektir. Sensör her 10 cm bir
derinlikte nem ölçümünü hacimsel olarak gerçekleştirecektir. Ayrıca toprak altında yanal nem hareketini Hydrus
programında haritalandırabilmek için nem sensörleri ile aynı doğrultuda olacak şekilde 15 cm önüne ve arkasına akses
tüpleri yerleştirilecektir. Bu blokta nem takibi nem sensörleri ve nötron metre cihazı ile yapılacaktır. Diğer blokta yer
alan parsellerin nem takibi ise bitki büyüme periyodu boyunca nötron metre cihazı ile yapılacaktır. FDR, kalibrasyonu
hacimsel su içeriği (θ h) ile toprak dielektrik sabitesi (ε h) arasındaki ilişkiye dayanmaktadır. Bitki ekimi yapılmadan
önce nem sensörleri yerleştirilir ve kalibrasyonu yapılır.
Çalışmada 1. ve 3. blokta nem ölçümü nötron metre cihazı (503 DR Hydroprobe) ile yapılacaktır. Nötron ölçüm tüpleri
her 30 cm de bir 120 cm toprak derinliğine kadar, toprak su içeriği izlenecek biçimde her parselin bir adet
yerleştirilecektir. 0-30 cm toprak katmanındaki nem değerinin doğru bir şekilde ifade edilebilmesi için gravimetrik
olarak belirlenecektir. Nötron metre cihazının deneme alanına göre kalibrasyonu yapılacaktır. Kalibrasyon işlemi için
4x4 m boyutlarında iki adet parsel oluşturulduktan sonra parselin birine 120 cm’ lik toprak profili doygun hale gelene
kadar su uygulanacak ve diğer parsele ise yonca bitkisi ekilecektir. Böylece yüksek (ıslak) ve düşük (kuru) toprak su
içeriği koşulları elde edilerek, her bir parsele 3’ er adet nötron metre ölçüm borusu yerleştirilerek her bir borudan 30 cm
toprak derinliklerinde dörder adet bozulmamış toprak örneği alınacaktır. Kalibrasyon amacıyla, hacme dayalı belirlenen
toprak su düzeylerine karşın nötron metre sayım oranları istatistiksel biçimde değerlendirilerek, farklı toprak katmanları
için ayrı ayrı regresyon denklemleri elde edilecektir.
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Şekil 2.5 Yeşil daireler nem sensörleri ve nötron metrenin kullanılacağı parseller, pembe daireler ise sadece nötron
metre ile ölçüm yapılacak parseller
2.3.4. Toprak Su İçeriği Gözlemlerinin Gravimetrik Yöntemle Belirlenmesi
Mevcut toprak neminin gravimetrik yöntemle belirlenmesinde toprak burgusu kullanılacaktır. Bunun için bitki kök
bölgesi boyunca her 30 cm lik katmanlardan yaklaşık ortasından 100-150 gram civarında bozulmuş toprak örnekleri
alınacaktır. Toprak örnekleri, nemin buharlaşması önlenecek şekilde daha önceden darası alınmış kaplara konarak, gün
içerisinde laboratuvarda tartılacaktır. Toprak örneklerinin yaş ağırlıkları hassas terazi ile elde edildikten sonra etüvde
105 °C de 24 saat (sabit ağırlığa ulaşılıncaya kadar) bekletilip tekrar tartılacaktır. Toprak örneğinin mevcut nem miktarı
hesaplanacaktır.
2.3.5. Toprak Su Bütçesine Göre Bitki Su Tüketiminin Belirlenmesi
Çalışmada; bitki su tüketimi hesaplamalarında su bütçesi eşitliğinden yola çıkarak yağış, derine sızma, sulama, deneme
başı ve sonundan toprak profili nem farkı dikkate alınacaktır (Jensen ve ark., 1990; Allen ve ark., 1998; Evett, 2002).
Toprak altı ve üstü sulama yönteminde deneme konuları için bitki su tüketimi su bütçesi eşitliği (3.1) dikkate alınarak
hesaplanacaktır.
ET = I + P - DP - RO ± ΔS
ET = Bitki su tüketimi (mm),
I = Sulama suyu miktarı (mm),
P = Yağış (mm),
DP = Derine sızma (mm),
RO = Yüzey akış (mm),
ΔS = İki örnekleme arasındaki nem değişimi (mm).

(3.1)

Burada 90 cm kök derinliği altındaki toprak nemi (90-120 cm) izlenerek derine sızma kayıpları belirlenecektir.
2.3.6. Hydrus 2D\3D Programı için Evaporasyon (Ev) ve Transpirasyon (Tr) Değerlerinin Hesaplanması
Belmans ve ark. (1983)’na göre; buharlaşma ve terleme değerlerinin model içerisinde ayrı ayrı girilmesi gerekmektedir.
Evaporasyon ve transpirasyonun ayrı ayrı belirlenmesinde ampirik eşitliklerden yararlanılacaktır. Bunun için öncelikle
Referans bitki su tüketimi FAO-56 Penman-Monteith (Allen ve ark., 1998; ASCE EWRI, 2005) Eşitlik 3.2 kullanılarak
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hesaplanacaktır. Ayrıca, çalışmada Allen ve ark. (1998)’de standart koşullar için verilen kc katsayısı, aynı kaynakta
verilen yöntemler kullanılarak yerel rüzgar hızı ve oransal neme göre yerel koşullara adapte edilecektir (Eşitlik 3.3).
Diğer yandan çalışma kapsamında toprak su bütçesine göre her bir deneme konusu için hesaplanan ETc değerleri ETo
ile oranlanarak, belirlenen Kc katsayıları ile karşılaştırılacaktır. Gerekli iklim verileri çalışma alanı içerisinde yer alan
meteoroloji istasyonundan tedarik edilecektir.

ETo = [

900
𝑢2(𝑒𝑠−𝑒𝑎)
𝑇+273

0.408𝛥(𝑅𝑛−𝐺)+Ɣ

𝛥+Ɣ(1+0.34𝑢2)

]

(3.2)

ET0 = Referans bitki su tüketimi (mm/gün),
Rn = Net radyasyon (MJ/m2/gün),
G = Toprak ısı akısı (MJ/m2/gün),
(es-ea) = Havadaki buhar basıncı eksiği (kPa),
es = Havanın doygun buhar basıncı (kPa),
ea = Havanın o andaki buhar basıncı (kPa),
Δ = Buharlaşma basıncı eğrisi eğimi (kPa/°C),
Ɣ = Psikrometrik sabit (kPa/°C),
u2 = 2 m yükseklikteki rüzgar hızı (m/s).
ETc = kc x ETo

(3.3)

2.3.7. Evaporasyon (Ev)
Günlük Ev değeri, günlük hesaplanan ETc değerinden günlük Tr değeri çıkartılarak bulunmaktadır. Eşitlik 3.2
yardımıyla hesaplanan ETc değerindeki buharlaşma değerlerinin oranları Eşitlik 3.4 yardımıyla hesaplanacaktır
(Blonquist ve ark., 2006).
E = ET x e-kxLAI

(3.4)

Eşitlikte, k: güneş radyasyonu için bir katsayısı, LAI: bitkinin yaprak alan indeksi (toplam yaprak alanının yapraklar
tarafından örtülen alana oranı) (m2/m2), ET: bitki su tüketimi (mm), E: toprak yüzeyinden meydana gelen buharlaşma.

2.3.8. Transpirasyon (Tr)
Eşitlik 3.2 yardımıyla hesaplanan ETc değerindeki terleme değerlerinin oranları Eşitlik 3.5 yardımıyla hesaplanacaktır
(Blonquist ve ark., 2006).
T = ET – E

(3.5)

ET: bitki su tüketimi (mm), E: toprak yüzeyinden meydana gelen buharlaşma, T: bitki yüzeyinden meydana gelen
buharlaşma.
2.3.9. Bitki Su Stres İndeksi (CWSI)
Bitkinin ihtiyaç duyduğu suyun zamanında karşılanması gerekmektedir. Toprak içerisinde yeterli miktarda su
bulunmadığı zaman bitki fizyolojisi olumsuz yönde etkilenmektedir. Farklı sulama yöntemlerinde bitki verim ve kalitesi
açısından bitki stres düzeyleri belirlenmelidir.
Bitki su stres indeksi hesaplanmasında Idso ve ark. (1981)’de belirtilen deneysel yöntemden yararlanılmıştır. Bu amaçla
su stresi oluşturulmayan S1 konusuna ilişkin ölçümler ile belirlenen bitki örtüsü sıcaklığı atmosfer sıcaklığı farkı (TcTa) ve atmosferin buhar basıncı açığı (VPD) değerlerinin doğrusal regresyonu ile alt baz hattı (LL), su uygulanmayan
S4 konusundan ve kurutulmuş bitkilerden alınan ölçümlerden yararlanılarak üst baz hattı (UL) belirlenerek temel grafik
elde edilecektir. CWSI değerleri anılan grafikten yararlanılarak Eşitlik (3.6) ile belirlenecektir.
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CWSI=[(Tc-Ta) – (LL)] / [ (UL) – (LL)] (1)

(3.6)

Burada, Tc ve Ta sırası ile bitki örtüsü ve hava sıcaklığıdır. LL hesaplamanın yapıldığı Tc ve VPD’ ye ilişkin temel
grafikteki alt limit değeri, UL üst limit değeridir.
2.3.10. Örtü yüzey sıcaklığı ve bağıl nem ölçümleri:
Termal görüntüler, 8-14 µm spektrum aralığında ölçüm yapan, 32° x 23°/0.1 m lense, 160x120 piksel çözünürlüğünde
dedektöre, 3.3 mrad geometrik çözünürlüğe ve ≤0.08 ºC termal hassasiyete sahip termal kamera yardımıyla elde
edilecektir. Termal görüntüler ile elde edilen kanopi sıcaklıkları, her iki sulamada bir sulama öncesi olmak üzere 10:00
ile 14:00 saatleri arasında yapılacaktır. Termal kamera bahsedilen bu saatler içerisinde arazi denemesindeki bitki sıra
üzerine dik ve parallel olmak üzere dört yönden, görüş alanında bitki, ve toprağı göz önünde bulunduralacak şekilde
konumlandırılacaktır. Böylelikle bitkilerden biri ıslak referans, biri kuru referansı belirlemek için diğerleri de kanopi
sıcaklıklarının ölçümlerinde kullanılacaktır. Ölçümler her sulama konusunun her bir tekerrüründe gerçekleştirilecektir.
Ortalama kanopi sıcaklığı görüntü içerisindeki toprak gibi diğer öğeler ayrıldıktan sonra sadece bitki için
hesaplanacaktır. Ölçümlerde aletin emissivite değeri bitki yüzeyi olduğu için 0.95 alınacaktır (Jones ve ark., 2002). Islak
ve kuru yaprak yüzeyleri referans yüzey olarak kullanılacaktır (Leinonen ve Jones, 2004).
2.3.11. Net radyometre ölçümleri
CNR-2 net radyometre özellikle radyasyon dengesinin dikkate alındığı, arazi denemeleri için geliştirilmiş bir cihazdır.
Net kısa dalga radyasyonu ve net uzun dalga radyasyonu ölçme kabiliyetindedir. Sabit ve taşınabilir bir biçimde
kullanılabilir özelliktedir. 300-2800 nm kısa dalga, 4500-42000 nm uzun dalga spektral bölgede ölçüm alınmaktadır.
Net radyometre bitkilerin en üst aksamından yaklaşık 50 cm yukarıda olacak biçimde, kabarcıklı düzeç dikkate alınarak
sehpa aracılığı ile konumlandırılacak ve ölçüm alınacaktır.
2.3.12. Buhar Basıncı Açığının (VPD) Hesaplanması
Bitkinin su stresine karşı göstereceği etkiyi belirlemede önemli olan buhar basıncı açığı (VPD), CWSI’nın
hesaplanmasında belirleyici olarak kullanılmaktadır. VPD (kPa) hesabı aşağıdaki eşitlik yardımıyla belirlenecektir.
Deneme süresince hava sıcaklığı ve bağıl nem deneme arazisinde kurulu olan meteoroloji ölçüm aletinden elde
edilecektir (Ward ve Elliot, 1995; Allen ve ark., 1998).

VPD  es  ea
es  exp

16 .78T  116 .9
T  273 .3

ea  e s

RH
100

(3.7)
(3.8)

(3.9)

Eşitlikte; es, doygun buhar basıncı (kPa), ea, gerçek buhar basıncı (kPa), T; hava sıcaklığı (oC) ve RH; nispi
nem (%)’dir.
2.3.13. Su-Verim İlişkileri
Su stresi nedeniyle meydana gelen birim bitki su tüketimi azalışına karşılık verimde meydana gelen azalmayı belirlemek
için aşağıda verilen su üretim fonksiyonu eşitliği kullanılacaktır. Son yıllarda bu ilişkileri belirlemek için birçok model
geliştirilmiştir. Bunlar içerisinde Stewart eşitliği en yaygın kullanılan modellerden birisidir (Stewart ve ark. 1976,
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Doorenbos ve Kassam 1979). Bu model oransal su tüketimi eksikliği ile oransal verim azalışı arasındaki ilişkiye
dayanmaktadır.



y 
ETa 
1  a   k y .1 

 Ym 
 ETm 

(3.10)

Bu eşitlikte; Ya; su kısıntısı koşullarında gerçek verim, Ym; tam sulama koşulunda en yüksek verim, ETa; su kısıntısı
koşullarında gerçek su tüketimi, ETm; tam sulama koşulunda en yüksek su tüketimi, ky; su-verim tepki etmenini
göstermektedir.
Denemede, parsellerden elde edilen patlıcan verimi ile mevsimlik su tüketimleri arasındaki ilişkiler bu model
kullanılarak elde edilecektir. Bunun için S1 konusu dikkate alınarak belirlenecektir.
2.3.14. Su Kullanım Etkinliği
Ele alınan farklı sulama konuları ve su kısıntılarının verimliliğini değerlendirmek için su kullanım etkinliğinden
yararlanılacaktır. Farklı sulama konularına göre toplam su kullanım etkinliği (WUE) ve sulama suyu kullanım etkinliği
(IWUE) olmak üzere iki şekilde hesaplanacaktır (Howel ve ark., 1990).

WUE 

YLD
ETa

(3.11)

Esitlikte; YLD; susam verimi (kg/ha), ETa; mevsimlik gerçek bitki su tüketimi (mm)’ dir.

IWUE 

YLD
I

(3.12)

Eşitlikte; I; mevsimlik sulama suyu miktarı, (mm) olarak tanımlanmaktadır.
2.3.15 .Yaprak Alan İndeksi Ölçümleri
Bunun için 5 günde aralıkla ölçümler alınacak ve yaprak alan indeksi (LAI) tahmin edilecektir. Yaprak alanı planimetre
ile ölçülecektir.
LAI= toplam yaprak alanı/taç iz düşüm alanı

(3.13)

Formülasyondan da anlaşılacağı üzere önce her bir parselden seçilen üç susam bitkisinin kapladığı iz düşüm alanı
ölçülecek daha sonra bitkideki yaprakların hepsinin alanı ölçülecek ve oranlanacaktır.
2.3.16. Topraklarda yapılacak analizler ve yöntemleri
Deneme alanı topraklarından katmanlara göre 0-120 cm derinliğe kadar alınacak örneklerde tarla kapasitesi, solma
noktası, hacim ağırlığı ve toprak bünyesi gibi fiziksel analizler ile 0-20 ve 20-40 cm derinliklerden alınan örneklerde
ise toprak reaksiyonu, elektriksel geçirgenlik, her sezon başı ve sonunda tuz içeriği, organik madde, fosfor, potasyum
ve kireç gibi kimyasal analizler ise Tüzüner ve ark. 1990 ile Richards 1954’de verilen ve aşağıda kısaca açıklanan
metotlarla yapılacaktır.
Toprak reaksiyonu (pH): Saf su ile sature edilmiş toprak macununda cam elektrotlu Beckman pH metresi
ile elektrometrik olarak ölçülecektir.
EC (dS/m): EC ise saturasyon eksraktının geçirgenliğinin kondaktivimetre aletiyle okunarak, her mevsim
başında ve sonunda ölçülecektir.
Kireç (%): Scheibler kalsimetresi ile toprağın 1/3’lük HCl ile muamele edilmesi sonucu oluşan CO2‘in
hacmi ölçülerek,
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Alınabilir fosfor (P2O5 kg/da): Ekstrakt eriği 0.5 M (pH 8.5) olan sodyum bikarbonat Olsen ve ark. (1954)
tarafından geliştirilen yöntemle,
Alınabilir potasyum (K2O kg/da): Toprak 1 N amonyum asetat (pH 7) çözeltisi ile ekstrakte edildikten
sonra çözeltiye geçen potasyum miktarı fleymfotometreyle okunarak,
Organik madde (%): Modifiye edilmiş Walckley–Black yöntemine göre,
Toprak bünyesi: Bouyoucus hidrometre yöntemi kullanılarak,
Hacim ağırlığı (g/cm3): Bozulmamış toprak örneklerinde hacmi belirli silindirlerle,
Tarla kapasitesi ve solma noktası (%): Tarla kapasitesi bozulmamış toprak örneklerinde 1/3 atm basınçta,
solma noktası ise bozulmuş örneklerde 15 atm basınçta yapılacaktır.
Çözünebilir İyonlar (Ca++. Mg+2. Na+. K+. CO-23. HCO-3. Cl-. SO-24)(me/l): sature edilmiş toprak
örnekleri ekstrakta edildikten sonra Flamefotometrik+Titrimetrik yöntemle meq/l olarak belirlenecektir.
Toplam Tuz(%): Kondaktivimetre aleti ile saturasyon macununda elektriksel iletkenliğin ölçülmesiyle
saptanacaktır.
2.3.17. Meyve Analiz ve Yöntemleri
Yağ oranı
Toplam tohum yağ oranı, tahıl ve tahıl ürünleri Toplam Yağ Tayini TS 4967’ye göre yapılacaktır. Tam olarak
kurutulmuş ve ince bir şekilde parçalanmış, gerektiğinde öğütülmüş materyal, bir yağ çözgeni ile Soxhlet aygıtında
sürekli olarak ekstrakte edilecek. Toplanan ekstrakttaki çözücünün tümü uçurulduktan sonra geriye kalan yağ
tartılacaktır. Soxhelet ekstraksiyon balonu etüvde kurutularak sabit tartıma getirilir, darası alınarak not edilecek. Eğer
materyal kuru ise doğrudan, değilse 105°C’de kurutma dolabında kurutulduktan sonra öğütülüp ekstraksiyon kartuşuna
5-10 g örnek tartılacaktır. Kartuş soxhelet ekstraksiyon balonuna yerleştirilip, üzerine yaklaşık 140 ml petrol eteri ilave
edilip ve cihaza yerleştirililecek. Su ve basınç kontrolleri yapıldıktan sonra analiz başlatılacaktır. Petrol eteri, 40-60
˚C’de 30 dakika kaynadıktan sonra 150˚C ekstraksiyon sıcaklığında 126 dakika süre ile devamlı ekstraksiyon yapılacak.
Analiz bittikten sonra balon 100˚C’de yaklaşık 1 saat etüvde tutulacak sonra etüvden çıkarılan balon desikatöre konup,
soğuyan cam balon tartılırak ve yağ miktarı not edilecektir.
Hesaplama:
% Yağ = (M2-M1/m)*100
M1

: Sabit tartıma getirilmiş balonun ağırlığı (g)

M

2: Balonda son tartımda bulunan toplam yağ miktarı (g)

M

: Alınan örneğin ağırlığı (g)dır.
Yağ verimi

Dekara verim ile yağ oranının çarpılması sonucu hesaplanacaktır.
Yağ asidi kompozisyonu
Yağ asidi kompozisyonu William (1993) tarafından belirtilen yöntemle göre kapilar kolon Gaz Kromatografi cihazı
kullanılarak yapılacaktır. 0,1g yağ örneği üzerine 0,2 ml 2N metanollü KOH çözeltisi dökülüp vortekslenecektir. Daha
sonra üzerine 2 ml n-Heptan ilave edilip tekrar vortekslenmesinden 5 dakika sonra üst faza alınacaktır. Örnek Gaz
kromatografisi (Agilent 7890A) cihazına 1 μl olarak 40:1 split oranı ile enjekte edilecektir. Bileşenlerin ayrımı için
kapiler kolon (HP 5MSCapillary; 30.0 m x 0.25 mm x 0.25 μm) kullanılılacaktır. Kolon, bitiminde bir ayraç (splitter)
yardımıyla FID ve kütle spektrometresi dedektörüne (Agilent 5975C) akış 1:1 oranında olacak şekilde ikiye ayrılmıştır.
Analizde taşıyıcı gaz olarak 0,8 ml/dk akış hızında helyum kullanılacaktır. Enjektör sıcaklığı 250°C’de tutulmuş, kolon
sıcaklık programı - 100°C’de 5 dakika, 200°C’ye 5°C/dakika (20 dakika), 200°C 20 dakika, 200°C’den 280°C’ye
20°C/dakika (4 dakika) ve 280°C’de 6 dakika - toplamda 55 dakika olacak şekilde ayarlanacaktır. Kütle detektörü için
tarama aralığı (m/z) 35-450 atomik kütle ünitesi ve elektron bombardımanı iyonizasyon enerjisi 70 eV’dir. Yağ
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asitlerinin teşhisinde WILEY ve NIST kütüphanelerinin verileri esas alınacaktır. Yağ asitlerinin oranlarında ise FID
dedektörünün verileri kullanılacaktır.

2.3.18. Kültürel Uygulamalar
Toprak Hazırlığı, Ekim ve Diğer Tarımsal İşlemler
Susam tohumları çok küçük olduğundan dolayı sağlıklı bir çıkış sağlamak için tohum yatağı iyi hazırlanmalıdır. Bu
amaçla toprak sürmek için yeterli neme sahip değilse sulanıp tava geldikten sonra 15-20 cm derinlikte kulaklı pulluk
ile sürülecektir. Daha sonra kesekleri parçalamak için diskaro çekilecektir. Daha sonra gübreleme ve yabancı ot
ilaçlaması yapılacak arkasından tekrar diskaro ve tırmık çekilip gübre ve ilacın toprağa iyice karışması sağlanacaktır.
Tohum yatağı hazırlandıktan sonra dekara 300 gram susam tohumu gelecek biçimde mibzer ile ekim yapılacaktır.
Toprak işleme koşulları uygun olduğunda ve toprak sıcaklığı 15 0C’ye ulaştığında nisan 15 – mayıs 15 tarihleri
arasında ekim işlemi yapılacaktır. Ekim esnasında mibzer ayarları sıra arası 70 cm, sıra üzeri 10 cm ve ekim derinliği
2-3 cm biçimde yapılacaktır. Bitki boyu 10-15 cm’ye ulaşınca ot durumuna göre bir veya iki çapa yapılacaktır. Gerekli
görüldüğü durumlarda hastalık ve zararlılar ile mücadele için ilaçlama yapılacaktır.
Gübreleme
Toprak hazırlığı ile birlikte toprak analizlerinden elde edilen sonuçlara göre gübre uygulaması yapılacaktır. Ekim
öncesi yapılan toprak analiz sonuçlarına göre topraktaki besin maddesi miktarı dekara 10 kg saf azot ve 6 kg saf fosfor
6 kg saf potasyum olacak biçimde gübreleme yapılacaktır. Türkiye’de susam üzerine yapılan araştırmalardan
bazılarında uygulanan gübre miktarları: Çalışkan ve ark. (2004) tarafından susam da bitki ekim metodunun ve ekim
yoğunluğunun ele alındığı bir araştırmada ekimden önce toprağa 8 kg/da N, 8 kg/da P2O5, çiçeklenme başlangıcında
8 kg/da N olacak biçimde gübre uygulaması yapılmıştır. Gerçek ve ark. (2004) tarafından gerçekleştirilen susamda
farklı sıra arası mesafelerin ve farklı sulama yöntemlerinin verime etkisi incelenmiş ve ekimden önce dekara 10 kg
saf N ve 6 kg P2O5 olacak biçimde gübre uygulaması yapılmıştır. Boydak ve ark. (2007) tarafından gerçekleştirilen
yağmurlama ve damla sulama yöntemlerinin susam verimine etkisinin irdelendiği bir araştırmada ekimden önce
toprağa 10 kg/da N, 6 kg/da P2O5 uygulanmıştır. , Öztürk ve Şaman (2012) tarafından ikinci ürün olarak ekilen
susamda farklı sıra arası mesafelerin denenmesini konu alan bir araştırmada dekara 6 kg N, 6 kg P2O5 ve 6 kg K
olacak biçimde gübre uygulaması yapılmıştır.
Hasat
Susamda çiçeklenme alt boğumlarda başlayarak üst boğumlara doğru devam eder. Bu sebeple ilk olarak oluşan alt
boğumda yer alan kapsüller erken, sonra oluşan üst boğumlarda yer alan kapsüller ise daha geç olgunlaşır. Bu
durumdan dolayı üst boğum kapsüllerinin henüz daha taze olduğu bir dönemde, alt boğumlarda bulunan kapsüller
olgunlaşarak tohumlarını dökmeye başlar. Üst boğumlardaki kapsüllerin olgunlaşması beklenirse, taneleri daha iri
olan ve yağ içeriği daha yüksek olan alt kapsüllerin çatlaması sonucu verim kaybı olacaktır, eğer alt kapsüllerin
olgunlaşmasını takiben erken hasat edilirse, bu durumda henüz tam olgunlaşmamış üst kapsüllerde olgunlaşma yeteri
kadar olmadığı için verim kayıpları olacaktır.
Kültürü yapılan susam çeşitlerinde olgunlaşma ile birlikte kapsüllerin çatlaması ve hasattan önce tohum dökülmesi
nedeniyle önemli verim kayıpları olabilmektedir. Bu durumdan meydana gelen verim kayıplarını azaltabilmek için
bitkiler tam olgunlaşmadan hasat edilecek, kökleri ile birlikte sökülen bitkiler önce çatı şekline (gümül haline) getirilip
kurutulacak ve kurutulduktan sonra çırpılarak tohumları alınacaktır. Her konuya ait ortadaki iki sıranın hasadı
yapıldıktan sonra tohum verimleri kaydedilecektir.
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projelendirmeye
katkısı toplantısında tüm araştırmacılar ile paylaşılacaktır.
araştırılacaktır.
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Susam yetiştiriciliğinde yüzeyaltı sulama
sistemi için uygun lateral derinliği ve su
kısıtı uygulamasının verim ve kalite
parametrelerine etkisi belirlenecektir.
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2
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1
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2
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Batı Akdeniz Bölgesi Mısır Islahı Araştırmaları
Ülkesel Mısır Entegre Ürün Yönetimi Projesi çatısı altında yürütülecek olan bu araştırma projesi
kapsamında, Akdeniz Bölgesi başta olmak üzere Ülkemizin diğer mısır üreten bölgelerine uygun,
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ıslah yöntemi (pedigri) ve bu yöntemin bazı aşamalarına entegre edilmiş doubled haploid metodu ile
genetik uzaklıkları belirlemek amacıyla moleküler markırlar kullanılacaktır.
Araştırma süresince elde edilecek çeşit/çeşitler ile ıslah materyali gerek diğer kamu araştırma
enstitüleri ve gerekse de yerli özel sektörün hizmetine sunulacaktır. Yapılacak çalışmalardan üretilecek
yayınlar hem yurt içi ve hemde yurt dışı bilimsel yayın organlarında yayınlanacaktır.
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West Mediterranean Region Maize Breeding Researches
The aim of this research is to develop high-yielding, stable and high quality maize hybrids not only for
Mediterranean region but also for other maize production areas of the country. In the research, different
type of maize (dent, flint, popcorn, silage maize etc.) germplasm will be studied. The research will be
carried out with the cooperation among BATEM and other research institutes in between 2019-2023.
In the study, hybrid maize breeding (pedigree) method, doubled haploid and molecular methods will
be used.
Developed hybrids and inbred lines will be released. The findings with project will be published in the
related journals.

Key words: Maize, inbred line, hybrid, yield, quality
Projenin Amacı ve Gerekçesi:
Ülkemiz tanelik mısır üretimi yıllık 5.9 milyon ton civarında olup, üretilen mısırın yıllık iç tüketimi
karşılama oranı ise yaklaşık olarak % 85-90 civarındadır (TÜİK, 2017). Silajlık mısır üretimi son
yıllarda artış göstermiş ve 20 milyon ton civarında üretimimiz söz konusudur. Ülkemizde gerek silajlık
mısır ve gerekse de tane mısır büyük oranda hayvan beslenmesinde kullanılmaktadır. Şeker (tatlı), cin
(patlak), ve beyaz renkli tane mısır gibi özel mısır tipleri ise doğrudan insan gıdası olarak
kullanılmaktadır.
Çok geniş kullanım alanlarına sahip bir bitki olan mısır bitkisinde günümüze kadar yapılan çalışmalar
neticesinde verim ve kalitede oldukça başarılı sonuçlar alınmıştır. Bu nedenle Ülkemizde mısır üretimi
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gün geçtikçe tercih edilir olmuş ve artmıştır. Mısır üretiminin artmasında yüksek verim için modern
teknolojiler (sulama, gübreleme, bakım işlemleri vs.) oldukça önemli olmakla birlikte, ıslah çalışmaları
ile verimli ve kaliteli çeşitler en büyük pay sahibidirler.
Bitki ıslahı ile ileri teknoloji bir paket halinde (tohum) üreticiye sunulmakta ve sürdürülebilir mısır
üretimi için bu teknolojinin kullanımı gerekmektedir. Ülkemizde piyasada yer alan mısır çeşitleri
çoğunlukla yabancı kökenli uluslararası büyük firmaların çeşitler olup, özellikle tanelik (yemlik)
segmentinde piyasaya hâkim yerli çeşit sayısı oldukça azdır. Yerli çeşitlerin daha fazla piyasada yer
alabilmesi için pazarlama imkânları nedeniyle yerli özel sektör kurumlarının daha aktif çalışması
gerekmektedir. Bununla birlikte kamu mısır ıslah araştırmaları devam etmeli, özellikle kaynak
materyal, yarı-yol materyali, saf hatların geliştirilmesi ve ortak melezlerin elde edilmesi piyasada yerli
mısır tohumculuğunu arttıracaktır.
Geçmişten günümüze kadar kamu mısır araştırmaları sayesinde günümüze kadar mısır ıslahı devam
etmiş ve çok sayıda çeşit, hat ve populasyon geliştirilmiştir. Akdeniz Bölgesi Mısır Islah Çalışmaları
projesi kapsamında Ülkemizde BATEM en çok mısır çeşidi geliştiren ve tescil eden (farkli tiplerde 16
adet çeşit) araştırma enstitülerinden biridir. Hâlihazırda germplasm (hat, hibrit, populasyon) geliştirme
çalışmaları devam etmekte ve yeni dönem (2019-2023) ile birlikte yerli tohumculuğun gelişmesi için
mısır ıslah çalışmalarına devam edilecektir.
Bu araştırma ile mısırda hat ve çeşit ıslahı amaçlanmıştır. Tanelik mısırda yüksek verim ile birlikte
kaliteli çeşitler geliştirilmeye çalışılacaktır.

Silajlık mısırda kalite değerleri yüksek hatların ve

hibritlerin geliştirilmesi, cin mısırda patlama emsali yüksek, ağızda kavuz bırakmayan, gevrek ve
lezzetli yeni hibrit çeşitlerin geliştirilmesi planlanmıştır.
Proje ile Elde Edilmek İstenilen Çıktılar ve Kullanım Alanlarını Açıklanmalıdır.
Mısır ıslah çalışmalarına devam edilerek, geçmişten günümüze kadar yoğun emeklerle geliştirilen ıslah
mirasına sahip çıkmak
Cin mısır, silajlık mısır ve tanelik mısır tiplerinde yarı-yol, elit ve saf hat geliştirmek ve böylelikle yerli
çeşit geliştirme çalışmaları için kaynak materyal oluşturmak,
Hayvan beslenmesinde ve mısıra dayalı sanayi ve gıda sektöründe önemli bir yer tutan mısır bitkisinde
bu sektörlere uygun yeni hibrit çeşitler geliştirmek
Geliştirilen hibrit çeşitlerin yerli özel tohumculuk firmalarına üretim haklarının devredilmesi ile bu
alanda faaliyet gösteren firmaların tohumculuk ve Ar-Ge çalışmalarına katkıda bulunmak ve talep
halinde yardımcı olmaktır.

LİTERATÜR ÖZETİ:
Mısır, ülkemizde yetiştiriciliği yapılan en önemli kültür bitkilerinden bir tanesidir. Türkiye’nin yıllık
mısır üretimi 2017 yılında 5.900.000 ton, ekiliş alanı 639.000 ha olup, buğday ve arpadan sonra en çok
yetiştirilen 3. tarla bitkisi konumundadır (TÜİK, 2017). Mısır sıcak iklim bitkisi olması nedeniyle
ülkemizde yazın yetiştirilen ana ve 2. ürün bitkisidir.
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Ülkemizde tanelik mısır ekim alanında % 31 ile Akdeniz Bölgesi ilk sırada yer alırken, bunu % 22 ile
Güney Doğu Anadolu Bölgesi, % 17 ile Karadeniz Bölgesi, % 13 ile Marmara ve Ege Bölgeleri, % 4 ile
İç Anadolu Bölgesi takip etmektedir. Doğu Anadolu Bölgesinin payı ise % 1’in altında olmuştur.
Ülkemizde silajlık mısır ekim alanının bölgelere göre dağılımı tanelik mısırdan farklılık göstermektedir.
Silajlık mısır ekim alanının % 33’ü Marmara, % 31’i Ege, % 13’ü Karadeniz, % 10’u İç Anadolu, % 8’i
Akdeniz, % 3’ü Güneydoğu Anadolu, % 2’si Doğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır (Anonim, 2012).
Mısırda kendileme ve serbest tozlama üzerine temel araştırmalar East (1907) ve Shull (1909) tarafından
yapılmıştır. Geliştirilen kendilenmiş hattın genel kombinasyon kabiliyetini ölçmede yoklama melezi
kullanılır. İyi uyuşum gösterenler daha ileri seviyede ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere seçilir ve
özel kombinasyon kabiliyetini tespit için diallel melezlerine alınır. Hibrit kombinasyonlarında
kendilenmiş hatların kombinasyon uyuşması için gruplandırılması ve seçilmesi Griffing (1956), Baker
(1978), Hallauer ark. (1981) tarafından tartışılmıştır. Yüksek verim potansiyelli ve istenen karakter
yönünden iyi olan hibrit geliştirme programına alınır. Burada dikkat edilecek husus aynı olgunlaşma
grubunda olan hatların melezlenmesidir.
Stabilite performansının ve adaptasyon kabiliyetinin geliştirilmesi ıslah programlarında önem
kazanmaktadır. Regrasyon katsayısı (bi) genetik adaptasyonun tahmininde en iyi sonucu vermektedir
(Yue ark.,1990). Eberhart ve Russel’e (1966) göre bir kültür çeşidinin değişik şartlarda stabil olması, bu
regrasyondan minimum sapma (Sdi²=0) ile mümkündür. Yue (1990) mısırda test edilen çevre şartlarında
stabilitenin değişmesini; analize giren diğer hibritler ve hibritler arasındaki korelasyonla ilgisi olduğunu
belirtmiştir.
Mısır ıslahında kendilenmiş hatların elde edilmesi çeşit ıslahının en temel ve önemli aşamasını
oluşturmaktadır. Kendilenmiş hatların elde edilmesinde farklı ıslah yöntemleri kullanılmakla birlikte,
klasik ıslahta genellikle pedigri metodu kullanılmakta ve bu yöntemde ise hatların elde edilmesi en az 67 yıl sürmektedir (Hallauer ve Miranda 1981). Söz konusu sürenin kısaltılması için günümüzde en iyi
alternatif yaklaşım ise in-vivo maternal haploid ya da double haploid (% 100 homozigot) tekniğidir. Bu
yöntemde çok daha kısa sürede(yaklaşık olarak 1-2 yıl içerisinde) saf hatlar elde edilmektedir. Saf hat
elde etmenin yanında katlanmış haploid tekniğinin kantitatif genetik, operasyonel, lojistik ve ekonomik
avantajları da bulunmaktadır (Nei 1963; Melchinger ark., 2005; Rober ark., 2005; Seitz 2005; Smith
ark., 2008; Geiger, 2009). Özellikle ticari mısır ıslahında klasik ıslaha alternatif yöntemler içerisinde en
çok tercih edilen ve kullanılan yöntemdir (Geiger ve Gordillo, 2009; Prigge ve Melchinger, 2012).
Haploid ve dihaploid teknikleri sayesinde homozigot mısır hatları elde etmek ve bunların nesillerini
kendilemeyle devam ettirmek mümkündür. Bir indirgeyici hattın kullanımı in vivo da haploid bitki
üretiminin basit, hızlı ve ucuz olarak elde edilmesini mümkün kılan bir yöntemdir (Rober ark., 2005).
Günümüzde double haploidler, mısır araştırmalarının pek çok alanında ve dünya çapında klasik melez
mısır ıslahında yaygın olarak kullanılmaktadır. Hohenheim Üniversitesi’nde geliştirilen RWS
indirgeyici hattı, son yıllarda geliştirilen en etkili indirgeyici hatlardan birisi olup, ılıman iklimlere
adaptasyonu iyi fakat aynı zamanda da tropikal iklimlere de uyum sağlayabilen bir hat olmuştur. RWS
indirgeyici hattının melezinden haploid tohum elde etme oranı yaklaşık % 8’dir (Rober ark., 2005). RWS
indirgeyici hattından başka, RWK-76 hattı ve bu hattın RWS hattı ile melezi olan RWS X RWK-76
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melezi de Hohenheim Üniversitesi Bitki Islahı Enstitüsü’de geliştirilmiş olup, haploid bitki elde etmede
kullanılmaktadır (Rober ark., 2005). RWK-76 hattı ve RWS X RWK-76 melezinden haploid bitki elde
edilme başarısı yaklaşık % 9 -10’dur (Geiger ve Gordillo, 2009). Donör olarak kullanılan indirgeyici
hatların haploid bitki elde etme başarılarında, önemli farklılıklar saptanmıştır. Bu başarı oranını,
genotipin yanında çevresel faktörler, kullanılan metot ve toz verme zamanı da etkilemektedir (Rober
ark., 2005).
Harmanşah ve Kaman( 1987) silaj mısırın önemine değinerek silaj mısırı diğer yem bitkileriyle
karşılaştırmış ve silaj mısırı hayvanın protein açığını kapatan bir yem değil, hayvana enerji veren bir
yem gözüyle bakılması gerektiğini bildirmiş, hazmolabilirliğinin kolay ve turşu niteliğinde olması
yönüyle de aynı zamanda iştah açıcı olduğunu belirtmişlerdir.
Silajlık mısır üretiminde önemle üzerinde durulan verim özelliklerinden kuru madde verimi ile
ilgili olarak farklı ekolojik koşullarda farklı çeşitlerle yürütülen araştırmalarda kuru madde verimlerinin
1461–1653 kg/da arasında değiştiği belirlenmiştir. Silaj kalitesini etkileyen kuru madde oranının ise
çeşitler göre %16–43 arasında değiştiği saptanmıştır (Ak ve Doğan, 1997).
Silajlık mısır çeşit geliştirme çalışmaları ile BATEM tarafından BURAK, ŞAFAK ve BATEM-EFE
çeşitleri tescil edilmiş ve ülke tarımına kazandırılmıştır. Ayrıca ortak melez yaklaşımı kapsamında Mısır
Araştırma Enstitüsü ile birlikte AGA (baba ebeveyn BATEM hattıdır) çeşidi 2016 yılında tescil edilmiş
ve üreticilerin hizmetine sunulmuştur.
Cin (patlak) mısır (Zea mays L. everta), mısır bitkisinin en eski formlarından biri olup, sert mısırdan
seleksiyon ile daha yüksek patlama hacmi için modifiye edilmiştir (Dickerson, 2003; Alexander, 1988).
Cin mısır, diğer mısır varyete grubu içerisinde taneleri en sert ve en küçük olan mısır tipidir. Genellikle
çerezlik olarak değerlendirilmekte ve yüksek fiyata alıcı bulmaktadır Özkaynak ve Samancı 2001). Cin
mısır (Zea mays L. everta) zengin besin içeriği, içerdiği vitamin ve mineraller nedeniyle beslenme
açısından önemli bir yerde olması Özkan (2007), tok tutucu ve mide asidini emici özelliğiyle de iyi bir
diyet ürünü olması (Ülger 1998), düşük kalorisi ve tam tahıllı mısır enerjisi alımı ile açlık duygusunu
azaltması ile vücut kilo kontrolünde ihtiyatlı bir seçim olabilmesi Nguyen ve ark. (2012) ile diğer mısır
varyete grupları arasında özel bir yere sahiptir. Cin mısırın patlama özelliği ile patlak mısır haline
getirilerek çerez olarak kullanılabilmesi kendisini diğer mısır tiplerinden ayıran en önemli özelliğidir.
Tüm mısır tipleri patlamaz. Çünkü patlamaya uygun mısırların endosperminin büyük kısmı camsı
yapıdadır. Tanedeki protein matriksi ile nişasta tanecikleri arasında hava boşluğu az olduğundan suyun
buharlaşması sonucu olan basınç kabuğu patlatmaya yeter. Hava mevcut olduğu zaman basınç kabuğu
parçalayamaz veya çok az açar (Tekkanat ve Soylu 2005). Tane içindeki yağ ve su ısıtıldığında, bu durum
basınçlı buhar kazanına benzeyen nem geçirmez tabaka ile kaplı gövdedeki nemi çevirir. Cin mısırın
tanesi ısıtıldığında endospermdeki nem buharlaşır ve genleşir. Bu koşullar altında tohum jelatinindeki
nişasta yumuşar ve esnek hale gelir. Oluşan basınç etkisi gövdenin kırılma anına kadar artmaya devam
eder. Patlama olayı tanedeki buhar basıncının 2.5 t/m3 (135 psia) ulaştığı 177 0C de meydana gelir
(Hoseney ve ark. 1983). Cin mısır tanesinin içinde bulunan yumuşak endosperm veya yumuşak nişasta
granülleri patlama sırasında daha uzağa yayılması dışında çok az değişikliğe uğrarlar (Ziegler, 2001).

441

Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere tüm dünyada yoğun bir şekilde üretimi yapılan cin
mısırının ülkemizde üretimi ve ticareti ile ilgili net bir istatistiki bilgi ve veri bulunmamaktadır.
Ülkemizde Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Marmara bölgesinde yoğun yetiştiricilik
yapılmaktadır. Özellikle Denizli, Aydın, Isparta, Burdur, Antalya, Adana ve Kahramanmaraş illeri cin
mısır üretiminin daha yoğun yapıldığı yerlerdir. Ülkemizde cin mısırın tüketiminin giderek arttığı dikkati
çekmektedir. Doğrudan insan beslenmesinde kullanılan cin mısır tipinde yerli üretimin artması için
öncelikli ve acil konulardan bir taneside yerli çeşitlerin ıslah edilerek üreticilere ulaştırılmasıdır. Nitekim
hali hazırda Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi (TTSM) 2013 yılı kayıtlarına göre ülkemizde
200 tescilli 55 üretim izinli olmak üzere toplam 255 mısır çeşidinin, sadece 6 adedi cin mısır çeşidinden
oluşmaktadır (TTSM 2013). TTSMM tarafından tescil edilen 6 cin mısır çeşidinden 3 adedi (Antcin-98,
Nermincin, Koçcin) BATEM’ e, 3 adedi özel tohumluk firmalarına aittir. Özel tohumluk firmalarına ait
çeşitler de, ebeveynleri yurt dışından ithal edilerek sözleşmeli ekim yöntemi ile tarımı yapılan çeşitlerdir.
Ülkemizde yaygın olarak yapılan cin mısır tarımında ihtiyaç duyulan kaliteli ve yerli çeşit ihtiyacı
ortadadır. Bu nedenle, tane veriminin yüksek olması yanında, lezzetli, ağızda kolay dağılan, patlama
hacmi ve patlayan tane oranının yüksek olduğu çeşitlerin yetiştirilmesi önem kazanmaktadır (Ülger
1998). Bunun yanında sürdürülebilir mısır ıslahında genetik materyalin geliştirilmesi en az çeşit kadar
önemlidir. Bu nedenle cin mısırda öncelikle hibrit çeşit ıslahı için kendilenmiş hatların geliştirilmesi
önemli bir aşamayı oluşturmaktadır.
Cin mısırda daha eski yıllarda tercih edilen açıkta tozlanan mısır çeşitleri yerine F1 hibrit tohumların
tercih edilmesinin ana nedeni, F1 hibrit tohum ekilerek elde edilen tanelerin daha iyi patlama hacmine
sahip olması, olgunluk süresine daha homojen bir zamanda ulaşması ve daha homojen bir tohum tipine
sahip olmasıdır (Ziegler ve ark. 1984). Melez çeşitlerin tane ürünü üniform olduğundan gelişmiş
ülkelerde üretilen ticari cin mısırlarının çoğu üçlü veya tek melezdir (Aldrich ve ark.1982). F1 hibrit
tohum elde edilmesinin ilk aşaması kendilenmiş hatların elde edilmesidir. Kendilenmiş cin mısır
hatlarının geliştirilmesi için başlangıç populasyonlarından pedigri yöntemi ile hatların geliştirilmesi,
gelecek dönem çeşit ıslahı çalışmaları için gereklidir. Pedigri yöntemi ticari mısır çeşit ıslah
programlarında yoğunlukla kullanılmaktadır. Pedigri yönteminde başlangıç populasyonlarından
seleksiyonla kendileme işlemi yapılarak genotipler bir sonraki generasyona aktarılır.
Hatlar arasındaki melezleme çalışmalarındaki uygun anaç hatların belirlenmesinde kombinasyon
yetenekleri büyük önem taşımaktadır. Geliştirilen kendilenmiş hattın genel kombinasyon kabiliyetini
ölçmede yoklama melezi kullanılır. Erken test (yoklama melezi) yöntemi ile melezlemelerde yer alacak
hatlar belirlenir. Daha sonra Genel Kombinasyon Yeteneği (GKY) yüksek hatlar arasında yapılan
melezlemeler ile hibritler elde edilir. Yoklama melezi oluşturmada amaç, kendileme ile özellikleri baskı
altına alınmış bir kendilenmiş hattın, bir varyete ile serbest tozlaşmaya bırakılarak bu baskıdan
kurtularak verim potansiyellerini tam olarak ortaya çıkmasına imkan sağlamaktır (Sade, 1999). Yoklama
melezinden hangileri yüksek uyum sağlamışsa, o kendilenmiş hatların “genel kombinasyon kabiliyeti”
yüksek demektir (Sade, 1999; Genç ve Yağbasanlar, 2002). İyi uyuşum gösterenler daha ileri seviyede
ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere seçilir ve özel kombinasyon kabiliyetini tespiti için diallel
melezlerine alınır.
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Hibrit çeşit ıslahında, agronomik özellikleri iyi olan hatların geliştirilmesi kadar bu hatların melez
kombinasyonlarında nasıl performans gösterecekleri de önemlidir. Mısır ıslah çalışmalarında melez
kombinasyonlarda kendilenmiş hatların potansiyel değerini belirleyen uyuşma yeteneklerinden, genel
kombinasyon uyuşması bir anacın diğer anaçlar ile olan melezlerinin ortalama değeri; özel kombinasyon
uyuşması ise melezin değerinin diğer melezlerden olan farklılığıdır (Poehlman, 1995). Hatların hibrit
performansları hakkında en kesin sonuçları diallel yöntemler verdiği halde, bu yöntemler çok sayıda hat
olduğu zaman pratik olmamaktadır (Erdal ve ark. 2010). Yoklama melezlemesi yoluyla hatların genel
uyum yeteneklerinin belirlenmesi ve bu sonuçlara dayanarak hibrit ıslah programlarına devam edilmesi
daha pratik olup bu metod en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesidir (Çeçen ve Çakmakçı, 1998;
Özkaynak ve Samancı, 2003; Aydın ve ark. 2007; Erdal ve ark. 2010). Davis (1927) ile Jenkins ve
Brunson (1932), genel bir test edici ile hatların genel uyum yeteneklerinin belirlenebileceğini
önermişlerdir. Daha sonra yapılan çalışmalarda ise test edici olarak farklı genetik yapıya sahip
homozigot hatların kullanılması önerilmektedir (Russel ve Eberhart, 1975; Hoegemeyer ve Hallauer,
1976).
Bitki ıslahında melez çeşit geliştirme açısından önem taşıyan heterozis ticari anlamda birçok türde
uygulama alanı bulmuştur. Melez gücünün yüksek olduğu kendilenmiş hatlar arasındaki melezlerin anaç
ortalama değerine (heterosis) veya üstün anaç değerine (heterobeltiosis) üstünlük göstermesi seklinde
tanımlanmaktadır. Melez çeşidin performans bakımından kendilenmiş anaçlardan üstün olması
(heterozis), melezi oluşturan anaçların kombinasyon yeteneği ile de önemli bir ilişki göstermektedir.
Mısırda heterozis ile yapılan çalışmalarda (Altınbaş, 1995; Konak ve ark., 1999; Turgut, 2000; Kara,
2001) heterozis oranlarının bitki veriminde %72-141, tane veriminde %-2-235 arasında değiştiğini
bildirmişlerdir.
Ziegler (2001) cin mısır germplasmının diğer atdişi ve sert mısır tiplerine nazaran daha dar bir genetik
yapıya sahip olduğunu bildirmiştir. Bu durumun daha çok kısmi düzeyde sert mısır hatlarının cin mısıra
dönüştürülmesinden kaynaklandığı rapor edilmiştir (Kantety ve ark. 1995). Dar genetik taban heterosis
ıslahının en etkili şekilde kullanıldığı bitkilerden biri olan mısırda sorun oluşturabileceği kaçınılmazdır.
Bu nedenle melezlemelerde G.K.Y yüksek hatların seleksiyonunun yanında yüksek heterosis için genetik
uzaklıklarına dayalı melezlemelerin yapılması yüksek verimli ve kaliteli hibritlerin elde edilmesine
olanak sağlayabilir. Son yıllarda moleküler markırlar yardımıyla genetik uzaklıklarına dayalı
melezlemelerin yapılması ön plana çıkmıştır Genetik çeşitlilik çalışmalarında morfolojik ve agronomik
değerlendirmelerin yetersiz kaldığı durumlarda, yetersiz kısımlar daha çok biyokimyasal markörler ile
giderilebilmektedir (Cömertpay 2008). Jones ve ark.‘ a göre bir moleküler markör, kalıtımı güvenilir
şekilde belirlenebilen, bir protein ve DNA değişkenidir. Mısır ıslah çalışmalarında moleküler
markörlerin kullanılması, morfolojik değerler ile kıyaslandığında hem hatlar arasındaki genotipik
uzaklıkların belirlenmesi ile aralarındaki farklılığı hem de gen kaynaklarının kullanılması ve korunması,
bakımından bitkinin DNA sı düzeyine kadar inerek güvenilir ve etkili bir sonuç vermektedir. Bu
özelliklerinden faydalanmak için değişik araştırıcılar (Helentjaris ve ark. 1986; Coe ve ark. 1995;
Melchinger 1993; Gardiner ve ark. 1993; Dubreuil ve ark. 1996; Pejic ve ark. 1998; Rebourg ve ark.
2001; Gauthier ve ark. 2002; Karanja ve ark. 2009; Yadav ve ark. 2010; Babic ve ark. 2012)
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çalışmalarında DNA markörleri kullanmışlardır. Moleküler markörler materyallerin farklı allel
numaralarının bir sonucu olarak hatların heterotik gruplarını tanımlamada daha yararlı olabilir (Barata
ve Caena 2006). Genetik uzaklıkların belirlenmesinde birçok moleküler markör tekniği (SSR, RFLP,
RAPD, AFLP, SNP) kullanılmasına rağmen, mısırda moleküler karakterizasyonda daha detaylı bilgi
verdiğinden dolayı SSR markörler tercih edilmektedir (Matsuoka ve ark. 2002). Çalışmada kullanılacak
olan SSR olarak da bilinen mikrosatellitler, birçok özelliğinden (ko-dominant kalıtım özelliği
göstermeleri, lokusa özgü olmaları, genom içinde düzgün yayılış göstermeleri, genom hakkında diğer
moleküler markörlere göre daha fazla bilgi vermeleri ve PCR’ a dayalı bir teknik olması, yüksek
polimorfizm göstermeleri, multiallelic olmaları) dolayı birçok araştırmacı (Beckmann ve Soller 1990;
Condit ve Hubbel 1991; Roder ve ark.1995; Liu ve ark. 1996; Roder ve ark.1998; Liu ve ark. 2003;
Balestre ve ark. 2008; Dandolini ve ark. 2008; Okumuş ve ark. 2009) tarafından tercih edilen ve birçok
bitki türünde (mısır, soya, kolza, çeltik, arpa, buğday) başarıyla kullanılan bir DNA markörüdür.
Dünyada daha birçok araştırmacı (Senior ve ark. 1998; Ragot ve ark. 1999; Kozhukhova ve Sivolap
2004; Le Clerck ve ark. 2005; Laborda ve ark. 2005; Enoki ve ark. 2005; Reif ve ark. 2005; Beyene ve
ark. 2006), mısırda genetik farklılığı incelemek ve parmak izi çıkarmak için SSR markörlerini
kullanmışlar ve olumlu sonuçlar almışlardır. Özellikle cin mısır varyete grubunda bazı araştırmacılar
(Kantety ve ark. 1995; Dandolini ve ark. 2008; Da Silva ve ark. 2009; Trindade ve ark. 2010) tarafından
yapılan moleküler karakterizasyon çalışmalarında SSR markörler kullanılmıştır.
Cin mısırda kalite özelliklerinin başında patlama hacmi yüksek olması, iyi bir görünüme sahip olması,
lezzetli, ağızda kavuz bırakmaması, düşük patlamamış tane oranı gibi özellikler gelmektedir. Patlama
hacmi cin mısırın en önemli kalite kriteridir (Song ve ark. 1991) ve diğer mısır türlerinden ayıran en
önemli özelliğidir. Patlama hacmi; bir gram patlamamış tane tarafından üretilen patlamış gevreğin
santimetre küp miktarı olarak tanımlanmaktadır (Ziegler 2001). Dünyada patlama hacmini ölçmek için
kabul edilen endüstri standart aleti Cretors ve Co. tarafından geliştirilen Metrik Ağırlık Hacim Test
Cihazı (MWVT) dır (Ziegler 2001). Cin mısırda kalite özelliklerinden olan patlama genişliği, kantitatif
bir özelliktir ve 4 ya da 5 gen tarafından kontrol edilmektedir (Vattikonda 1983; Ziegler 2001). Mısırın
diğer tipleri örneğin sert mısır da patlayabilse dahi hiçbirisi cin mısırın patlama genişliğine sahip değildir.
Patlama hacmi için kalıtım dereceleri 0,62 ile 0,96 arasında değişmektedir (Tirado ve ark. 1985).
Bir diğer kalite özelliği de tane iriliğidir. Song ve ark (1991) ve Özkan (2007)’a göre cin mısırında
patlama hacmini etkileyen faktörlerden birisi de tanenin iriliğidir. Aynı araştırmacılar patlama hacminin
artmasıyla patlamamış tane sayısında azalma olduğunu, en yüksek patlama hacmi ve en az patlamayan
tane sayısının orta boyutlu (5,16-5,95 mm); en az patlama hacmi ve en çok patlamamış tane sayısının ise
en küçük boyutlu tanelere (4,36-4,76 mm) sahip üründen elde edildiğini bildirmektedirler. Özkan ve
Ülger (2008) farklı araştırmacıların (Pajic ve Babic 1991; Gözübenli ve ark. 2000) tane iriliği ile patlama
hacmi arasında ters bir ilişki bulduklarını bildirmişlerdir. Aynı araştırmacılar çalışmalarında tane
irilikleri ile patlama hacmini değerlendirmişler ve en yüksek patlama hacmine 5,5-6,0 mm iriliğindeki
tohumlarda ulaşmışlardır. Wang ve ark. (1999) tohum iriliğini ve patlama hacmini değerlendirmişler ve
5-6 mm iriliğindeki tanelerde en yüksek patlama hacmine, 7 mm iriliğindeki tanelerde de en düşük
patlama hacmine ulaştıklarını bildirmişlerdir.
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Bir diğer kalite kriteri patlamamış tane oranıdır. Patlamamış tane oranı; patlatma işleminden sonra
patlamayan veya çok az açılmış (7.14 mm elekten geçen) tanelerin toplam tane sayısına oranı olarak
tanımlanmaktadır. Patlamamış taneler yayılma hacmini olumsuz etkilerler ve kusurlu olarak
sınıflandırılırlar (Song ve ark. 1991). Hansen (2012) göre bazı yüksek kalitedeki cin mısır tohumları
%98 patlama oranına sahiptirler. Tekkanat ve Soylu (2005) çalışmalarında patlamayan tane oranının
%2,42 ile %9,9 oranında olduklarını tespit etmişlerdir. Ertaş ve ark. (2008)’na göre patlamamış tane
oranı % 12,43 ile 16,91 arasında değişmektedir.

MATERYAL ve METOT:
MATERYAL ve METOT
Materyal
1.1.1 Araştırma Yeri
Islah çalışmaları Antalya-Alanya Karayolu üzerinde, Antalya ilinin 20 km doğusunda bulunan Batı
Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü arazisinde yürütülecektir. Araştırma yeri 36o 52’ Kuzey enlemi
ve 30o 50’ Doğu boylamında yer almakta olup ortalama yükseltisi 15 m’dir. Bunun yanında başta
Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü olmak üzere diğer işbirliği yapılan kurum
arazileri(lokasyon) araştırmada kullanılacaktır.
1.1.2. Bitkisel Materyal
Çalışmada materyal olarak 1982 yılından itibaren BATEM’de mısır araştırmaları projesi kapsamında
oluşturulan kendilenmiş hatlar, popülasyonlar ve hibrit çeşitlerin yanısıra yurt içinden, yurt dışından ve
koordinatör enstitü tarafından sağlanacak yarı-yol materyali, populasyon ve hatlar kullanılacaktır. Bu
amaçla at dişi, sert, cin mısır ve silajlık özellikleri taşıyan ekseriyetle sarı renkli mısır tipleri ile
çalışılacaktır. TK 56 (FRB 73, stif-stalk), TK 72 (FRMO 17, Lancester), TK 12 (FR 632, stiff-stalk) ve
ADK 451( Leaming) ve Ant-24702 (Lancester) saf hatları Sarı atdişi ve sarı sert hatların
geliştirilmesinde, Ant-90082 (Mo20W), Ant-91137 (Pop 47A) ve AKD 90-2 saf hatları beyaz
kendilenmiş hat geliştime için ve Ant-89989 (P.206), Ant-92180 (Hp 72-11), Ant-93179
(YerlixYug)Sarı), Ant-90159(SarıTaneÜniform) ile 85 Ant 2503 saf hatları cin mısır hat geliştirme
çalışmalarında yoklama melezi sırasında tester olarak kullanılacaktır.
Ön verim ve bölge verim denemelerinde kullanılacak standart çeşitler, çalışılan mısır tipine (at dişi, cin
vs) göre ve TTSM denemelerinde yer alan standart (kontrol) çeşit listesi dikkate alınarak kullanılacaktır.
1.2. Metot
Melez mısır çeşit geliştirme ıslah prosedürü (pedigri ıslahı) uygulanacaktır. Programa göre: populasyon
geliştirme (half-sib ıslah yöntemi, tekrarlamalı seleksiyon, populasyonlardan safhat veya aile geliştirme
(koçandan sıraya seleksiyon yöntemi), safhatların genel kombinasyon uyuşması testi için yoklama
melezi yapımı ve yoklama melezi verim denemesi, kombinasyon uyuşması yüksek hatlar arası diallel
melez yapımı ve diallel melez verim denemesi, özel kombinasyon uyuşması yüksek tek melezin seçimi,
elde edilen melezlerin verim denemesi ve ön testler (verim ve verim öğeleri), lokasyon testleri, tescil
işlemleri ve ticari melez mısır elde edilecektir. Yöntemi genel hatları ile şekil 1’de verilmiştir.
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MELEZ MISIR ÇEŞİT GELİŞTİRME ISLAHI PROGRAMI

Başlangıç Populasyonları

1-3 Yıl

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7

Klasik ve doubled haploid yöntemleri ile hat geliştirme
(kendileme, seleksiyon, genel uyum yeteneği belirleme)

Genel kombinasyon yeteneği (GKY) yüksek hatların üretimi,
moleküler yöntemlerle hatların genetik uzaklıklarının
belirlenmesi

GKY iyi olan saf hatlar arasında özel kombinasyon uyuşması
testi için melez yapımı

Ön melez verim denemesi

6-8 Yıl (klasik), 2-3
yıl (Doubled
haploid)

1Yıl

1Yıl

1Yıl

Elde edilen başarılı melezlerin lokasyon verim denemeleri

Tescil işlemleri

1Yıl

2 Yıl

Ticari hibrit mısır
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1.2.1. Kendilenmiş Mısır Hatlarının Geliştirilmesi
1.2.1.1. Klasik yöntemle mısır hatlarının geliştirilmesi
Kendilenmiş mısır hatlarının geliştirilmesi için, farklı kademelerden (S0-S6, durulmuş) 250-300 adet
tanelik ve silajlık, 100-150 adet S5-S6 cin mısır mısır materyali ile çalışılacaktır. Diğer taraftan projeye
in-vivo maternal haploid tekniği (doubled haploid) entegre edilerek daha kısa zamanda (2-3 yıl) saf hat
elde edilmeye çalışılacaktır. Projenin bu kısımdaki çalışmaları aşağıda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
Klasik mısır ıslahı yöntemleri ile kaynak popülasyonlardan alınan materyal kendilenerek generasyon
ilerlemesi yapılacaktır. Araştırmanın bu diliminde yaklaşık olarak 350 (tanelik, cin ve silajlık) adet farklı
kademelerden materyal ile çalışılacaktır. Açılan materyalde kendileme çalışmaları Russel ve Eberhart
(1975)'ın uyguladığı teknik kullanılarak gerçekleştirilecektir. Kendileme işleminde, önce seçilen hattın
koçan sürgünleri pelur kâğıt torbalarla kapatılarak toz almaları engellenecektir. Aynı bitkilerin tepe
püskülleri, koçan sürgünlerindeki ipekler fırça görünümünü aldıklarında kraft kâğıt torba ile kapatılarak
izole edilecektir. İzole edilen tepe püskülünün çiçek tozları, aynı bitkinin önceden izole edilen koçan
sürgünlerine verilerek tozlama işlemi gerçekleştirilecektir. Kendilenmiş koçanlar kraft kâğıt torba ile
hasada kadar izole durumda tutulacaktır. Kendileme esnasında; kendileme işleminin yapılacağı her bitki
değiştiğinde, eller alkol ile yıkanarak, bir önceki bitkiden kalan polenlerin bir sonraki bitkiye geçişi
önlenecektir. Kendileme blokları 5 metre uzunluğunda, sıra üzeri mesafe 20 cm ve sıra arası 70 cm
olacak şekilde iki sıralı ekilecektir. Kendileme işlemi her hatta en az 10 bitkide yapılacaktır. Koçanların
hasat edilmesinden sonra koçan seleksiyonu yöntemi ile seçilen koçanlar bir sonraki döneme
aktarılacaktır.
1.2.1.2. In-vivo maternal haploid tekniği ile saf mısır hatlarının geliştirilmesi
Bu yöntemde tanelik ve silajlık mısır materyali ile çalışılacaktır. Cin mısırda indirgeyici materyal henüz
elimizde bulunmadığından cin mısır materyalinde sadece klasik hat geliştirme yöntemleri çalışılacaktır.
Double haploid yönteminde indirgeyici (inducer) RWS, RWK-76 veya bunlarına melezi baba (toz verici)
olarak kaynak popülasyonlar ana (toz alıcı) olarak kullanılacaktır. Çalışmada kaynak popülasyonlar,
baba tozlayıcı olan indirgeyiciler ile Mısır Araştırma Enstitüsü (MAEM), Sakarya arazilerinde
melezlenecektir. Melezleme için ana ve baba blokları 5 metre uzunluğunda, sıra üzeri mesafe 25 cm ve
sıra arası 70 cm olacak şekilde iki sıralı olacak şekilde ekilecektir. Her iki sırada bir sıra boş bırakılarak
melezleme yapılırken rahat hareket etme olanağı sağlanacaktır. Ekim işlemi ekim tabancaları ile
gerçekleştirilecektir. Her kombinasyon için en az 5 koçanda melezleme yapılacaktır. Baba (toz verici)
olarak kullanılacak indirgeyici RWSxRWK-76 melezinin bitkilerinden alınan polenler ile ana olarak
kullanılacak bitkilerden mümkün olduğu kadar fazla bitkiye toz vermek hedeflenecektir. Melezleme
işleminde, önce ana olarak seçilen hatların koçanları, koçan püskülü çıkmadan önce pelur kağıt torbalarla
kapatılarak toz alması önlenecektir. Baba olarak ekilen indirgeyici hattın tepe püskülleri kraft kağıt torba
ile çiçek tozu dökmeye başlamadan hemen önce kapatılarak izole edilecektir. İzole edilen baba hatların
çiçek tozları, izole edilen ana hatlara koçan püskülü çıkmaya başlayınca verilecek ve tozlama işlemi
gerçekleştirilecektir. Melezlenmiş koçanlar kraft kâğıt torba ile hasada kadar izole edilecektir.
Melezleme işleminde bir sorun yaşanmaması için ana (toz alıcı) olarak kullanılacak materyaller ve baba
(toz verici) olarak kullanılacak indirgeyici genotipin FAO olum gruplarına göre ekim zamanı
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ayarlanacaktır. İndirgeyici genotipin püskül verme dönemi ile ana bitkileri toz alma dönemi
senkronizasyonunu garanti etmek için ana (toz alıcı) bitkiler 2 farklı zamanda ekilecektir.
1.2.1.3. Haploid tohumların seleksiyonu
İndirgeyici genotip ile başlangıç materyallerinin melezleme işleminden sonra, tanelerin hasat
olgunluğuna geldiği siyah nokta (blackpoint) döneminde koçanlar el ile hasat edilecektir. Haploid
tohumların seleksiyon yöntemi renk markörü yardımıyla, Rober ark. (2005) ve Uluslararası Mısır ve
Buğday Geliştirme Merkezi (CIMMYT, 2010)’in uyguladığı tekniğe göre yapılacaktır. Bu tekniğe göre,
indirgeyici hatlar ile başlangıç materyallerinin melezleme işleminden sonra elde edilen koçanlarda 3
farklı kategoride tohum oluşması beklenmektedir.
- Birinci kategoride renksiz embriyo ve renksiz endosperme sahip tohumlar, bunlar kontaminasyondan
dolayı yabancı toz almış ve/veya kendilenmiş olan haploid olmayan tohumlardır. Bu kategorideki
tohumlar çok az bir orana sahiptir.
- İkinci kategoride mor renkli embriyo ve mor renkli endosperme sahip tohumlar, bunlar da mor renkliliği
tayin eden dominant genlerden dolayı mor renge sahip, ancak haploid olmayan tohumlardır. Bu
kategorideki tohumlar toplamda en yüksek orana sahip tohumlardır.
- Üçüncü kategoride ise renksiz embriyo ve mor renkli endosperme sahip tohumlar olup, bunlar haploid
olarak kabul edilen tohumlardır.
Projenin bir sonraki iş paketinde, kromozom katlaması için colchicine uygulaması yapılmak üzere
çimlendirilecek olan tohumlar üçüncü kategorideki haploid olduğu kabul edilen tohumlardır. Haploid
tohum elde etme oranı çevresel faktörler, indirgeyici genotip ve ana olarak kullanılan genotipler ile
tozlama zamanına göre değişmekle beraber genel olarak % 8-10 ‘dur. (Geiger ve Gordillo, 2009).
1.2.1.4. Haploid tohumların çimlendirilmesi ve kromozom katlaması için colchicine uygulamasının
yapılması
Seçilen haploid tohumlar Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü (MAEM)’nden Antalya BATEM’e
getirilerek, çimlendirme ve katlama (colchicine) işlemlerine tabi tutulacaktır. Seçilmiş haploid
tohumları, karanlıkta iklim odasında 2-3 gün süreyle 26 °C’de petrilerde çimlendirilme işlemine tabi
tutulacaktır. Bu işlem için, haploid tohumlar petrilere yerleştirilecek, petrilerin üzeri alimunyum folyo
ile kapatılarak tohumların çimlenmesi için sürekli nemli tutulacaktır. Koleoptil uzunluğu 2 cm oluncaya
kadar bekletilecektir.
Haploid olduğu tespit edilmiş tohumlar n=10 kromozomlu yapıda olduğu için fertil olmayan
tohumlardır. Bu tohumların 2n=20 kromozomlu, yani fertil duruma gelebilmeleri için colchicine
uygulayarak kromozom katlaması işlemine tabi tutulması gerekmektedir. Bunun için çimlendirilmiş
bitkiciklere colchicine uygulaması yapılacaktır. Colchicine uygulaması için en ideal koleoptil uzunluğu
1-2 cm olup, daha uzun olan koleoptiller kısaltılacaktır. Bu proje kapsamında, haploid tohumların
kromozom katlaması işlemi Deimling vd, (1997)’nin uyguladığı yönteme göre yapılacaktır. İklim
odasında 2-3 gün süreyle 26 C’de çimlendirilme işlemine tabi tutulan haploid tohumların koleoptil
uzunluğu 1-2 cm e ulaştığında % 0,04 colchicine ve % 0,5 DMSO(Dimethyl Sulfoxid) çözeltisinde 18
ºC’de, 12 saat süreyle bekletilecektir. Daha sonra 20 dakika su ile yıkanarak viyollere dikilecek, iklim
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odasında % 80 nemde tutulacaktır. İklim odasında 2-3 yapraklı duruma gelinceye kadar bekletilecek,
daha sonra tarlaya şaşırtılacaktır.
1.2.1.5. Katlanmış haploid bitkilerde kendileme yapılması
Katlanmış haploid olarak belirlenen bitkilerde kendileme işlemi, Russel ve Eberhart (1975)’ın
uyguladığı teknik kullanılarak gerçekleştirilecektir. Kendileme işleminde, önce seçilen hattın koçanları
pelur kâğıt torbalarla kapatılarak toz alması engellenecektir. Aynı bitkilerin tepe püskülleri kraft kâğıt
torba ile çiçek tozu dökmeye başladığında kapatılarak izole edilecektir. İzole edilen tepe püskülünün
çiçek tozları, aynı bitkinin önceden izole edilen koçanı püskül çıkarınca verilerek tozlama işlemi
gerçekleştirilecektir. Kendilenlenmiş koçanlar kraft kâğıt torba ile hasada kadar izole durumda
tutulacaktır. Kendileme esnasında; kendileme işleminin yapılacağı hat (bitki) değiştiğinde, eller alkol ile
yıkanarak, bir önceki hattan kalan polenlerin bir sonraki hatta geçişi önlenecektir.
1.2.1.6. Genel kombinasyon yeteneği (GKY) testi için yoklama melezi
Yoklama melezi, Antalya BATEM Aksu Tarla Bitkileri deneme arazisinde mısır ıslahı parsellerinde
yürütülecektir. Yoklama melezi yapılacak materyal S2-S5 kademesine getirilecek olan aday hatlardan
yapılacaktır. Yöntemde iki farklı izole sahada (bitişiğinde veya en az 500 m uzaklıkta mısır üretimi
olmayan) hatlar ana ebeveyn olarak ekilecek ve hemen bitişik sıralara baba (tester)’lar ekilecektir. Ana
ve baba sıra sayısı sırasıyla 4 ve 2 şeklinde olacaktır. Yoklama melezi işleminde, tepe püskülü
döneminde ana olarak kullanılan aday hatların tepe püskülleri elle koparılmak (tuğ çekimi) suretiyle
araziden uzaklaştırılacak böylelikle sadece baba ebeveyn ile tozlaşma sağlanarak test melezleri elde
edilecektir.
1.2.1.7. Yoklama melezi verim denemelerinin kurulması ve GKY yüksek hatların tespiti
Yoklama melezi verim denemeleri mümkün olduğunca farklı lokasyonlarda yürütülecektir. Denemeler
Latis Deneme Desenine 2 veya 3 tekerrürlü olarak kurulacaktır. Verim denemeleri parselleri 5 metre
uzunluğunda, sıra üzeri mesafe 18 cm ve sıra arası 70 cm olacak şekilde 2 sıra şeklinde ekilecektir.
1.2.1.7. Moleküler analizler
Moleküler analizler daha çok genetik uzaklıkları belirlemek amacıyla Sakarya MAE’de halen devam
eden ‘Ülkesel Mısır Biyoteknoloji Araştırmaları Projesi’ kapsamında yapılacaktır. Bunun için saf mısır
hatları MAE arazilerinde ekilerek yaprak örnekleri alınacaktır. Materyal SSR markırları ile karakterize
edilecek ve genetik uzaklıklar belirlenecekrtir. Projenin bu diliminde en az 100 adet saf hatın genetik
uzaklıkları belirlenmeye çalışılacaktır.
1.2.2. Melez çeşit verim denemelerinin kurulması
Çeşit Verim Denemeleri Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulacaktır.
Denemelerde parseller; 2-4 sıralı, sıra uzunluğu 5 m, sıra arası 0,7 m, sıra üzeri 0,18 m olacak şekilde
kurulacaktır. Denemeler Tohumluk Tescil Sertifikasyon Müdürlüğü Tarımsal Değerleri Ölçme
Denemeleri Teknik Talimatı (TDÖDTT) 2010 ‘a göre kurulacaktır.
1.2.3. Mısır bitkilerine uygulanacak kültürel işlemler
Ekim öncesi toprak hazırlığı ve gübrelemesi: Sonbaharda derin sürüm yapıldıktan sonra ilkbaharda
yüzlek sürüm yapılacak ve ikinci sınıf toprak işleme aletleri (kültüvatör, diskaro) kullanılarak tohum
yatağı hazırlanacaktır. Ekim işleminden önce 15-15-15 gübresinden 60 kg/da vermek suretiyle dekara 9
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kg saf azot (N) ve 9 kg saf fosfor (P205) ve 9 kg saf potasyum (K20) gelecek şekilde taban gübresi
verilecektir (Kırtok, 1998). Ancak toprak analiz sonuçlarına göre bu değerler değişkenlik
gösterebilecektir.
Ekim, seyreltme ve üst gübreleme: Mısır bitkileri sıra arası 70 cm, sıra üzeri 20 cm ve ekim derinliği 56 cm olacak şekilde ekilecektir. Ekim işlemi toprak sıcaklığının 10°C nin üzerine çıktığı dönemde
yapılacaktır. Mısır bitkilerinin bitki boyu 10-15 cm olunca, birinci çapası ve gerektiğinde seyreltme
işlemi, 40-50 cm olunca da ikinci çapası yapılacaktır. İkinci çapa (bitkiler 40-50 cm boylandığında) ile
birlikte boğaz doldurma işlemi makine ile yapılacaktır. Boğaz doldurma ile birlikte denemelere üst gübre
olarak % 46’lık üre gübresi uygulamak suretiyle parsellere 16 kg/da saf azot verilecektir. Gübreleme
işleminde toplamda 25 kg/da saf azot, 9 kg/da saf fosfor ve 9 kg/da saf potasyum uygulanmış olacaktır.
Yabancı ot mücadelesi: Yabancı otlarla mücadele, kendileme ve melezlemelerin yapıldığı ıslah
bahçelerinde hatların herbisitlerden olası etkilenmelerine karşı herbisit uygulaması yapılmayacak,
kültürel uygulamalar, fiziksel ve mekanik yöntemler (el çapası, ara çapa makinesi, el ile yolma) ile
yapılacaktır.
Yoklama melezi ve melez verim denemelerinde ise yabancı otlarla mücadele herbisitle yapılacak ve sıra
üzerinde gelişen yabancı otların olması durumunda el çapası uygulanacak, tüm parsellerde iki kez de
traktörle sıra arası çapa yapılacaktır.
Hasat: Hasat, bitkilerin kuruduğu ve tane neminin % 15-20 seviyelerine indiği zaman elle yapılacaktır.
Çeşit denemelerinde ise, tanelerin fizyolojik olum dönemini tamamladıktan (siyah nokta (blackpoint)
oluştuğu dönem) sonra el ile hasat edilerek yapılacaktır. Her iki hasat işleminden sonra her bir ayrı
genotip ayrı ayrı numaralandırılacak ve ayrı ayrı depolanacaktır.
1.2.4.Araştırmada İncelenecek Özellikler
Araştırmada değerlendirilecek ve aşağıda ayrıntılı olarak verilen özellikler, Mısır Tarımsal Değerleri
Ölçme Denemeleri Teknik Talimatına ve UPOV (2009)’a göre ölçülecektir.
1. % 50 erkek çiçeklenme gün sayısı (gün): Ekim tarihinden tepe püsküllerinin salkımının 1/3 kısmında
anter dökme tarihine kadar geçen süredir.
2.Bitki boyu (cm): Döllenme sonrası toprak seviyesinden tepe püskülünün en uçtaki noktasına kadar
olan mesafedir.
3.İlk koçan yüksekliği (cm): Toprak seviyesinden bitki üzerindeki en üst koçanın bağlı olduğu boğuma
kadar olan dikey mesafenin cm olarak ölçümüdür.
4.Yatma (adet): Her parselde 30 dereceden fazla yatan bitki sayısıdır.
5.Bitki görünümü (1-5): Çok iyi (1), iyi (2), orta (3), kötü (4), çok kötü (5).
6.Koçan görünümü (1-5): iyi (1), orta (3), kötü (5).
7.Koçan ucu kapalılığı (1-5):Tam kapalı (1), Az açık (2) orta açık (3) açık (4) çok açık (5)
8.Düzeltilmiş tane verimi (kg/da): Parsel koçan ağırlığı tane koçan oranı ve hasat nemi dikkate alınarak
parsel verimi hesaplanan değerdir. Elde edilecek olan parsel verimi dekara çevrilerek tane verimi (kg/da)
elde edilecektir.
PV= Parsel Koçan Ağırlığı (g) x [(100-% Nem)/85) x ((Tane/Koçan Oranı)/100 ]
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9. Patlama hacmi (cin mısır) (cm3/g):: Tekkanat ve Soylu (2005)’e göre 50 g lık örnekler tartılacak ve
patlatılması yapılacaktır. Daha sonra 2000 ml lik cam silindirde patlayan tanenin hacmi ölçülecektir.
Bulunan değer 50’ ye bölünecek ve cm3/g cinsinden patlama hacmi ölçülmüş olacaktır.
10. Patlamayan Tane Oranı (%) (cin mısır): Doffing ve ark. (1990)’na göre yapılacak olup, patlamamış
tane sayısının toplam taneye oranının 100 ile çarpılması ile tespit edilecektir.
11. Lezzet Testi (1-5) (cin mısır): Her hatta ait patlatılan numuneler sabit deneklere test ettirilecek ve 15 skalası kullanılarak puanlandırılması sağlanacaktır (TDÖDTT 2010).
12. Ağızda Sakızlaşma Testi (1-5) (cin mısır): Her hatta ait patlatılan numuneler sabit deneklere test
ettirilecek ve 1-5

skalası kullanılarak puanlandırılması sağlanacaktır (TDÖDTT 2010).

13. Patlama şekli (mantar ve kelebek) (cin mısır): Hallauer (2001)’e göre yapılacaktır.
14. Protein içeriği (%) :Genotiplere ait örnek numunelerde Dumas klasik yöntemi ile protein miktarı
belirlenecektir. ICC Standart No.167 ve AOAC Official Method 992.23
15. Tane Nişasta İçeriği (%): TS EN ISO10520, TS 1252 EN ve ICC Standart No. 23/1 yöntemine göre
yapılacaktır
16. Tane Yağ İçeriği (%): Genotiplere ait örnek numunelerde Sokselet Metodu ile yağ miktarı
belirlenecektir. AOAC Official Method 920.39 ve ISO 6492.
17. Yeşil ot verimi (kg/da): Silaj amaçlı denemelerde, yeşil ot verimi orta iki sıradan hasat edilen
bitkilerin tartılması ile belirlenecektir. Hamur olum dönemine gelen, koçanda süt çizgisi ½-1/3
durumunda olan bitkiler ( (% 60-65 su) hasat edilecektir. Biçim toprak seviyesinden 5-6 cm yükseklikten
yapılacak ve elde edilen veriler birim alan verime çevirilecektir (kg/da).
18. Kuru madde verimi (kg/da): Biçimden sonra her parselden yeşil ot için hasat edilen parseli temsil
eden 1 bitki rastgele alınıp parçalanır (1-2 cm) ve kurutma dolabında 48 saat 105 0C‘ de kurutulur. Örnek
daha sonra 24 saat desikatörde bekletilip tartılır ve kuru madde oranı belirlenir Elde edilen kuru madde
değeri yeşil ot verimi ile çarpılarak birim alan kuru madde verimine çevrilir.
19. Silaj kalite analizleri : Ham protein (%), Hazmolabilir ham protein (%), Ham selüloz (%), NDF
(Nötral deterjan lif), ADF (Asit deterjanda lif), ADL (Asit deterjan lignin), Hemi selüloz (NDF –ADF)
Selüloz (ADF – ADL) ve Metabolik enerji (Kcal/kg) gibi içerik analizleri TTSM (2010)’a göre MAE
kalite labaratuvarlarında yapılacaktır.
ÇALIŞMA TAKVİMİ
Çalışma Takvimi Çizelgesi
AYLAR (1'inci ile 5'inci yıl arası )
Yapılacak faaliyetler

1

2

3

4

Ekim ve tohum hazırlıkları

x

X

x

x

x

Ekim ve bakım işlemleri
Gözlem ve seleksiyon

5

6

7

8

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Hasat işlemleri

x
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9

10

x

x

11

12

Hasat

sonu

verilerin

x

x

x

değerlendirilmesi
(*)Yazım vb. alanları gerektiği kadar uzatılabilir.
YÖNETİM DÜZENİ
Projede görev alacak kişilerin her birinin projedeki sorumluluğu ve çalışma takvimleri tanımlanmalıdır.
Proje yürütücülerinin projeye katkısı
Adı soyadı

Yapılacak

faaliyetlerdeki

Çalışma takvimi

sorumluluklar
Dr. Şekip ERDAL

Projenin

çalışmalarının

yapılması
Hatların

Mehmet PAMUKÇU

tüm

geliştirilmesi,

1-60. aylar

melez

yapımı, denemelerin takip edilmesi,

1-60. aylar

raporların hazırlanması
Hatların
Ahmet ÖZTÜRK

geliştirilmesi,

melez

yapımı, denemelerin takip edilmesi,
raporların

hazırlanması

,

proje

yürütülmesi,

çeşit

1-60. aylar

harcamalarının yapılması
Denemelerin
Mustafa SOYSAL

tescil

işlemleri,

bitki

koruma

1-60. aylar

faaliyetleri
PROJE SONUÇLARI UYGULAMA PLANI (PSUP)

Proje Adı:

Akdeniz Bölgesi Mısır Islah Çalışmaları

PROJENİN AMACI: Projenin genel amaçları değil, çıktılara yönelik amaçlar kısaca yazılır.
Bu araştırma ile Batı Akdeniz Bölgesi başta olmak üzere Ülkemiz mısır tarımında ihtiyaç duyulan kaliteli ve verimli
yerli mısır çeşitlerinin ıslahı amaçlanmıştır.
ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI

Sıra

Proje Çıktıları

Çıktıların Uygulamaya Aktarılma Mekanizmaları

1

Yerli hibrit mısır çeşitlerinin geliştirilmesi

Çeşitlerin kayıt (tescil) altına alınması

2

Tescil edilen çeşitlerin üretimde yer almasını
sağlamak
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Özel sektöre çeşit ya da hat devri protokolü

Talep halinde yerli özel sektör ile ortak çalışmalar
3

yapılarak, yerli özel sektörün AR-GE niteliğinin Ortak proje yapmak veya ortak çeşit geliştirmek
arttırılmasına yardımcı olmak
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TALEP EDİLEN BÜTÇE
Yatırım Tutarı
06 SERMAYE GİDERLERİ

YILLARA GÖRE DAĞILIM
1.Yıl

2.Yıl

3.Yıl

4.Yıl

5.Yıl

06.1- Mamul Mal Alımları

6.000

10.000

5.000

2.000

5.000

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri

10.000

6.000

10.000

15.000

10.000

06.5- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

3.000

3.000

5.000

3.000

1.000

06.6- Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

0

0

0

0

0

06.7- Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

0

0

0

0

0

06.8- Stok Alımları

0

0

0

0

0

06.9- Diğer Sermaye Giderleri

1.000

1.000

0

0

4.000

Toplam

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Genel Toplam

100.000

II. Bütçe Gerekçesi ve Yatırım Tutarının Dağılımı
GİDERİN

EKONOMİK

1.Yıl

2.Yıl

3.Yıl

4.Yıl

5.Yıl

6.000

10.000

5.000

2.000

5.000

6.000

10.000

5.000

2.000

5.000

10.000

6.000

10.000

15.000

10.000

10.000

6.000

10.000

15.000

10.000

3.000

3.000

5.000

3.000

1.000

SINIFLANDIRMASI
6

SERMAYE GİDERLERİ

6

1

Mamul Mal Alımları (Toplam)

6

1

2

Büro ve işyeri Makine Techizat
Alımları

6

1

2

5

İşyeri Makine ve Teçhizat
Alımları

6

1

2

9

Diğer makine teçhizat alımları

0

Datalogger, Par sensörü ve
Foton ölçer)

6

1

3

4

Laboratuar Gereçleri Alımları

6

1

3

9

Diğer Avadanlık Alımları (zirai

0

gübre, ilaç)

6

2

Menkul

Sermaye

Üretim

Giderleri

(Toplam)
6

2

6

Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları

6

2

7

1

(Kolchisin+kimyasal)
Kimyevi Madde İle Kauçuk ve
Plastik Ürün Alımı

6

5

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

6

5

2

Malzeme Giderleri
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Özel Tesisat Giderleri

6

5

2

4

6

5

4

Enerji Giderleri

6

5

4

2

Akaryakıt ve Yağ Alımları

2.000

2000

3.000

2000

1000

6

5

4

3

Elektrik Alımları

1.000

1000

2.000

1000

0

6

5

7

1

Müteahhitlik Giderleri

6

9

Diğer Sermaye Giderleri (Toplam)

1.000

1.000

0

0

4.000

6

9

2

Yolluk Giderleri

6

9

2

1

Yurtiçi Geçici Görev Yollukları

1.000

1.000

0

0

4.000

6

9

2

2

Seyyar Görev Tazminatları

TOPLAM

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

GENEL TOPLAM

100.000
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PROJE ÖZETİ

Enstitümüz susam araştırmalarında köklü bir kuruluştur. Enstitümüzde 1950’de başlayan ve şimdiye kadar kesintisiz
devam eden ıslah çalışmaları sonucunda yurt içindeki köy populasyonlarından seleksiyonla, yurt dışından introdüksiyon
yöntemiyle ve melezleme çalışmalarıyla şimdiye kadar toplam 150 civarında hat geliştirilmiştir. Bu hatlar içinden
MUGANLI-57, GÖLMARMARA, ÖZBERK-82, BAYDAR-2001, BATEM-UZUN, BATEM-AKSU çeşitleri tescil
ettirilmiştir. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda yine aynı şekilde introdüksiyon, seleksiyon ve melezleme
çalışmalarıyla genetik materyaller daha da zenginleştirilecektir. Yeni geliştirilecek genetik materyaller gözlem
bahçelerinde denenerek özellikleri belirlenecek ve bunun sonucunda verimli, indeterminant/determinant, erkenci, bol
kapsüllü ve daha az kapsül çatlatan gibi özellikler bakımından öne çıkanlar çeşit ön verim ve çeşit verim denemelerine
alınacaktır. Verim denemelerinde stabil olarak standartları geçen hatlar tescile aday olarak sunulacaktır. Susam genetik
materyallerin ve tescilli çeşitlerin muhafazası ve yenilenmesine devam edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Susam, Islah, Verim, Kalite

Abstract: West Mediterranean Region Sesame Breeding Studies
Our institute is the most established institution in sesame research. A total of 150 lines have been developed up to now
with the selection of domestic population populations, the introduction method and crossbreeding studies as a result of
the continuous breeding sesame studies that started in 1950 at our institute. MUGANLI-57, GÖLMARMARA, ÖZBERK82, BAYDAR-2001, BATEM-UZUN, BATEM-AKSU cultivars were registered within these lines. In the following
studies, genetic materials will be enriched by introduction, selection and hybridization studies. Newly developed genetic
materials will be tested in observation gardens and their properties will be determined. As a result, the most prominent
features such as yielding, determinant, early, abundant encapsulated, less capsule cracking conditions will be taken into
yield trials. Stable lines in yield trials will be presented as candidates for registration. Preservation and renewal of sesame
genetic materials and registered varieties will be continued.

Key Words: Sesame, Breeding, Yield, Quality

Projenin Amacı ve Gerekçesi:
Susam; tek yıllık ve yazlık olarak yetiştirilen, tropik ve suptropik bölgelere uyumlu bir yağlı tohumlu kültür
bitkisidir. Susam coğrafyamızın kadim ürünlerinden birisidir. Ülkemizde fazla tüketilen tahin ve helva yapımının temel
maddesidir ve çok tüketilen simit yapımının da vazgeçilmez gıdasıdır. Ancak ülkemizde üretilen susamın yaklaşık 7 katını
ithal etmekteyiz ve bu oran giderek artmaktadır. 2017 yılına göre Türkiye’nin susam üretimi 18.410 ton ve ithalatı ise
157.011 ton olmuştur (TUİK, 2018). Antalya susam üretiminde 3.374 tonluk üretiyle Manisa’dan sonra ikinci sıradadır
(TUİK, 2018). Susam çok erkenci (3-3.5 aylık) ve kuraklığa çok dayanıklı olması (taban arazilerde hiç sulanmadan da
yetiştirilebilir) nedeniyle üretim potansiyeli çok yüksek bir bitkidir. Ancak ülkemizde ortalama veriminin düşük (70
kg/da) olması nedeniyle çok fazla ekim alanı bulamamaktadır. 200 kg/da’a kadar verimi arttırmak mümkündür. Bunun en
önemli yollarından biri de yüksek verimli tescilli çeşitlerin kullanılmasıdır. Ülkemizde ekilen tohumların çoğu çiftçilerin
elinde bulunan karışık köy populasyonlarıdır. Yüksek verimli susam çeşitleri elde etmek için genetik verim kapasitesi iyi
olan çeşitlerle çalışılması gerekmektedir. Bu nedenle susam ıslah çalışmalarında yüksek verim önemli ıslah amaçları
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arasında yer almaktadır. Ülkemizde genellikle her boğumda 1 kapsül oluşturan ve her bir kapsülü 2 karpelli olan çeşitler
yetiştirilmektedir. Çünkü bu çeşitlerin verimleri 3 kapsüllü ve 4 karpelli çeşitlerden yüksektir. 3 Kapsüllü ve 4 karpelli
çeşitlerin 1000 dane ağırlıkları daha düşüktür. Yapılacak çalışmalarla bunların da 1000 dane ağırlıkları arttırılarak verim
daha da arttırılabilecektir. Susam tarımında en önemli verimde kayıplara yol açan nedenlerden biri de kapsüllerin erken
çatlaması, bazı kapsüller çatlarken bazılarının hala olgunlaşmaya devam etmesidir. Daha az kapsül çatlatan hatların
belirlenmesi de bu çalışmanın amaçlarındandır.

Proje ile Elde Edilmek İstenilen Çıktılar ve Kullanım Alanları: Elde edilecek çıktılar üstün özellikli yeni susam çeşit ve
hatlarının geliştirilmesidir. Çeşitlerin kullanım alanları; Akdeniz ve Ege Bölgelerindeki kıyı ovaları, Akdeniz geçiş
iklimine sahip yerlerdir. Geliştirilecek yeni hatlar ıslah çalışmalarında materyal olarak kullanılacaktır. Bu hatların diğer
araştırma kurumlarıyla paylaşımı sağlanabilecektir.

LİTERATÜR ÖZETİ:
Bilmez (2015) Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Deneme Alanında, Akdeniz, Ege ve Güneydogu
Anadolu Bölgesi’nden toplanan toplam 110 adet susam materyali (107 adet yerli ve 3 adet standart çeşit ile yaptığı
çalışmada, Türkiye’nin farklı cografik bölgelerinden toplanan susam yerel çeşitlerinin agro-morfolojik özelliklerine dayalı
genetik çeşitliligin belirlenmesi ile gelecekte yapılacak ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere bir altyapı oluşturulması
amaçlanmıştır. Ele alınan kriterler yönünden varyabilitenin oldugu belirlenmiştir. Kantitatif özellikler bakımından
incelenen genotiplerin birbiriyle karşılaştırılmasında çok geniş aralıklarda degerler elde edildigi, sonraki ıslah
çalışmalarında bu genotiplerin dikkate alınması gerektigi bildirilmektedir.
Tan (2012), Sesamum cinsi 40 türü kapsamaktadır. Bunlardan 26 adedi yabani tür, 13 adedi kısmen kültürü yapılan tür ve
sadece 1 adedi kültürü yapılan susam (Sesamum indicum L.) türüdür. Bu türün 2n=26 ve 2n=52 kromozoma sahip iki alt
türünün dünyada kültürü yapılmaktadır. Alt türlerden (2n=52) birisi Hindistan, ABD, Japonya ve Venezuella’da, diğer alt
tür (2n=26) ise tropikal ve ılıman bölgelerde yayılış göstermektedir.
Tan (2012), Kültürü yapılan susam bitkisi kazık köklü olup yaprakları yeşil veya koyu yeşil renkte, dar, uzun parçasız veya
geniş ve parçalı şekildedir. Yaprak kenarları dilimli, dişli veya yırtmaçlı, tam (bütün yırtmaçsız) olabilir. Yaprak
koltuklarından çıkan çiçek sayısına göre tek veya üç kapsüllü olan bitkideki kapsüller, iki karpelli (bicarpellatum) veya dört
karpelli (guadrocarpellatum)’dir. Ülkemizdeki susam kapsüllerinde genel olarak ara zarların uçları açık olduğu için çatlayan
tip susamlar olarak tanımlanmaktadır.
Uzun ve Furat (2005); Akdeniz, Ege, Doğu, Güneydoğu ve Trakya Bölgelerinden topladıkları 105 farklı susam
genotiplerinin morfolojik ve tarımsal özellikler bakımından incelediklerini bildirmişler. Bu özellikler bakımından susam
genotiplerinin geniş bir varyasyon gösterdiğini, ilk kapsül yüksekliğinin 23-60 cm, bitki boyunun 80-193 cm, bitkide kapsül
sayısının 96-237 adet/bitki, bin tane ağırlığının 3.0–4.4 g arasında ve dekara tohum veriminin 50-114.7 kg/da arasında
değiştiğini belirtmişlerdir.
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Tan (2007), bir sıcak iklim bitkisi olan susam tropikal, subtropikal ve ılıman iklim (orta kuşak iklimi) kuşağında, uygun
sıcaklık ve yağış koşullarında yetişme imkânı bulabilmektedir. Susam, en ideal gelişimini 25° kuzey ve güney paralelleri
arasında sergilemekte olup, kuzeyde 42° ve güneyde de 35° paralellerine kadar çıkmaktadır. Bu kapsamda Türkiye, dünya
susam yetiştiricilik sahası içerisinde en kuzey sınırda yer almaktadır. Sıcağı seven ve sıcaklık şartları bitkinin doğal
gelişimini sekteye uğratmamak kaydıyla arttıkça vejetasyon süresi de kısalan susamın toplam sıcaklık ihtiyacı 2500–
2800°C’dir. Çimlenme için sıcaklığın 12 °C’nin altına düşmemesi gerekmektedir. Türkiye şartlarında 90 – 120 günlük
vejetasyon süresi boyunca aylık ortalama sıcaklıkların 20 °C’nin altına düşmemesi iyi bir verimin göstergesidir.
Baydar (2000), yaptığı çalışmalarla, yağ bitkilerinde yağ asitleri kompozisyonunun sürekli sabit kalmayıp yağ asitleri
sentezinin genetik, ekolojik, morfolojik, fizyolojik ve kültürel uygulamalara bağlı olarak değiştiğini belirtmiştir.
İpkin ve ark. (1986), 2. ürün tarımında önemli bir seçenek olan susamda tarımı yapılan popülasyonların yerine uygun
çeşitlerin bulunması amacıyla her yıl sayıları değişen yerli ve yabancı materyaller ile 104 popülasyon örneği üzerinde
çalışılmıştır. Denemeler tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Yapılan çalışmalar
sonucunda üstün verimli bulunan sarı susam 57/10 ve TR 39697 kod nolu çeşitlere Muganlı-57 ve Özberk-82 adları
verilerek üretim izni alınmış ayrıca Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nde ıslah edilen Gölmarmara
çeşidine üretim izni alınarak 1986 yılında bu çeşitler tescil ettirilmişlerdir
Özerden ve ark. (1994), 2. ürün susam bitkisinin verimini arttırmada en uygun azotlu gübre dozunun ve bunun uygulama
şeklini belirlemek amacıyla 10 konulu bir deneme kurulmuş. Denemede materyal olarak Muganlı-57 susam çeşidi
kullanılmıştır. Azotlu gübre olarak Amonyum sülfat etkili madde olarak 0-2-4-6-8 kg/da’lık dozları ile 5 kg/da P2O5 ve 5
kg/da K2O sabit olarak toprağa verilmiştir. Bir kısım parsellere azotlu gübrenin tamamı ekimden önce, diğer yarısı ise 1.
sudan önce verilmiştir. Deneme bölünmüş parsel deneme desenine göre kurulmuştur. Yapılan çalışma sonucunda susamda
sulu şartlarda en uygun azotlu gübre dozu denemesinde ortalama verim yönünden gübre verilme şekli ve dozları istatistiki
farklılıkları önemsiz bulunmuştur. En yüksek verimi dekara 103.4 kg ile 4 kg/da saf N uygulamasından elde edildiği
bildirilmiştir.
İpkin ve ark. (1991), susam tarımının yoğun olarak yapıldığı Antalya ilinde son yıllarda artan oranlarda solgunluk, virüs ve
benzeri hastalıkların yoğunluklarının belirlenmesi ve tanımlanması, kök ve kök boğazı çürüklüklerine karşı tohum
ilaçlaması ile mücadele imkanlarının araştırılması amacıyla doğal koşullarda duyarlılığı belirlenecek 21 susam hattı tesadüf
blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Yapılan çalışma sonucu; kök ve kök boğazı çürüklüğüne
karşı kurulan tohum ilaçlaması ile mücadele imkanlarının araştırılması çalışmalarında kontrol parselleri ile ilaçlı parseller
arasında hastalık çıkışı bakımından farklılık tespit edilememiştir. Enfeksiyon bakımından en düşük seviyelerde yer alan 87AN, Gölmarmara, Muganlı-57, Özberk-82, 9/10-2-1 nolu çeşit ve hatlar kök ve kök boğazı hastalıklarına karşı dayanıklılık
gösterdiği, diğer çeşitlerin ise belirli ölçülerde hassaslık gösterdikleri görülmüştür. Denemeye alınan 21 çeşit ve hattın tümü
Fillodi (Mycoplazma) hastalığına ait belirtiler taşıyan bitkilerin görülmüş olması, çeşitlerden hiçbirinin bu hastalığa
dayanıklı olmadığını bildirmişlerdir.
Özerden ve çağırgan (1998), Susamda mutasyon yolu ile varyasyon yaratarak çeşit geliştirmek amacı ile antalya bölgesine
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adapte olmuş Muganlı-57, Çamdibi, Özberk-82 ve Gölmarmara çeşitlerine 60 Co kaynaklı Gamma ışınlarının 20,30 kradlık
dozları ile hızlı nötronların 1 ve 2 kradlık 2 ayrı dozu uygulanmış ayrıca mutagen uygulanmayan bir kısım materyal kontrol
olarak ayrılmıştır. Yapılan gözlemlerde dozların artması ile birlikte letalitenin arttığı, bitki gelişmesinde anormalliklerin
olduğu, kapsül içindeki tohumların olgunlaşmayıp kavuz olarak kaldığı gözlenmiştir. Sonuç olarak mutagen dozlarının
susam çeşitlerinde değişik düzeylerde varyasyon yarattığı, özellikle G-30 dozunun en yüksek varyasyon oluşturduğunu
bildirmişlerdir.
Özerden ve Çağırgan (1999),

Determinant ve indeterminant özellik bakımından açılma gösteren F2 ve F3

Populasyonlarından ve durulmuş hatlardan oluşan verim denemelerinde bu iki büyüme tipindeki bitkileri verim ve verim
komponentleri bakımından karşılaştırmışlar, L.T.15 ve 6x mug determinant populasyonları tek bitki verimi yönünden aynı
populasyondan seçilen indeterminantları geçtiğini bildirmişlerdir
Malane ve Caviness (1985), determinant tip çeşitler , çiçeklenmeden önce tüm vejetatif gelişmelerini tamamlamasına
karşılık indeterminant çeşitlerde ise çiçeklenme başlangıcından uzun bir süre daha gelişmesine devam ettiğini , ve ayrıca
dolu, böcek ve hastalık gibi doğal olaylara determinant ve indeterminant tipler farklı tepki göstermişlerdir.
Anonymous (1986), Susam ıslahında çalışırken iki karpelli, üç kapsüllü, dallanmayan veya dallanan bitki grupları,
determinant büyüme özelliği olan ve hastalıklara dayanıklılık gibi özelliklerin dikkate alınması gerektiği bildirilmiştir.
Weiss (1971), kapalı kapsüllü çeşitlerin açık kapsüllü çeşitlere nazaran verimlerinin çok düşük olmaları nedeniyle
çalışmaların, kapsülleri yarı açık ve tam açık, üç kapsüllü ve determinant olan çeşitlerin geliştirilmesi yönünde ağırlık
verilmesi gerektiğini bildirmiştir.
Ashri (1984) susamda genetik varyabiliteyi arttırmak, özellikle verimli çatlamayan ve arzu edilen mekanizasyona uygun
susam çeşitlerini elde etmek amacı ile, uniform olgunlaşma gösteren determinant büyüme tipli çeşitlerle, büyük çoğunluğu
FAO’dan temin edilen çeşitler arasında melezlemeler yapmış, bunun sonucunda determinant hatların ebeveynlerinden daha
kısa olduğunu, ve determinant hatlardaki iyi özelliklerin aktarılabileceği bildirilmiştir.
Kang ve ark. (1984), yüksek verimli çeşit elde etmek için iki karpelli, üç kapsüllü, dallanan tip çeşitleri tavsiye ettiklerini
ve bunlara ayrıca determinant büyüme özelliği kazandırabilirse daha iyi sonuç elde edeceklerini bildirmişlerdir.

MATERYAL ve METOT: Çalışma materyali olarak; introdüksiyon, seleksiyon, melezleme yöntemlerine göre şimdiye
kadar geliştirilmiş olan hatlar kullanılacaktır. İntrodüksiyon, melezleme, seleksiyon yöntemleriyle bu materyaller
zenginleştirilecektir.
Antalya, Muğla ve Adana illerindeki tarım teşkilatından yardım alınarak susam yetiştiren üreticiler tespit edilecek,
hasat döneminde söz konusu iller gezilerek farklı özellik gösteren bitkilere ait tohum numuneleri toplanacaktır. Yurt içi
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yurtdışı susam ıslahı yapan kurumlardan ve gen bankalarından materyal temini yapılacaktır.
Melezleme çalışmaları varyasyon oluşturmak için yapılacaktır. Bunun için öncelikle hatlar arasında uygun
kombinasyonlar yapılarak populasyon oluşturulacak ve bu populasyon içinden seleksiyon yöntemlerine göre hat veya
çeşitler geliştirilmeye çalışılacaktır. Açılan materyallerde seleksiyon yöntemi olarak pedigri ve tek tohum soyu (Single seed
descent) yöntemi kullanılacaktır. Aynı zamanda tekrarlamalı seleksiyon (Recurrent selection) yöntemi uygulanacaktır.
Bunun için üstün ve farklı özelliklere sahip olan hatlar yan yana ekilerek yapay olarak toz almaları sağlanacaktır. Birkaç
genarasyon populasyonu geliştirme çalışmaları devam edilecek daha sonra uygun seleksiyon yöntemleri kullanılarak üstün
özelliklere sahip olan hatlar seçilecektir.
Tarla denemeleri Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Tarla Bitkileri Bölümünde yürütülecektir. Ekim,
çapalama, sulama, gübreleme gibi bakım işleri tekniğine uygun olarak yapılacaktır. Ana ürün ekimleri Mayıs ayı
ortalarında, 2. Ürün ekimleri Haziran ayı ortalarında ve hasatlar ise Eylül ayında yapılacaktır. Gözlem bahçelerinde genetik
materyaller, 5 m uzunluğunda birer sıralık gözlem bahçelerinde Augmented deneme desenine göre ekilerek morfolojik ve
tarımsal özellikleri belirlenecektir. Gözlem bahçelerinde öne çıkan hatlar çeşit ön verim denemelerine alınacak, çeşit ön
verim denemelerinde öne çıkanlar ise çeşit verim denemelerinde denenecektir. Farklı yıllarda ve yerlerdeki çeşit verim
denemelerinde öne çıkan hat yada hatlar çeşit tesciline aday olarak sunulacaktır. Verim denemeleri Tesadüf Blokları
Deneme Deseninde 3 tekerrürlü olarak kurulacaktır ve her parsel 5 m uzunluğunda 4 sıradan oluşacaktır. Ekim sıklığı 70x510 cm şeklinde olacaktır. Ayrıca genetik materyallerin muhafazası ve yenileme çalışmalarına devam edilecektir.
Deneme ve gözlem bahçelerinde şu morfolojik ve tarımsal özellikler belirlenecektir: Gözlemler her parselden rastgele
seçilen 5 bitkide yapılacaktır.
Toplam Yağ Miktarı Soxhelet ekstraksiyon balonu etüvde kurutularak sabit tartıma getirilecek. Darası alınarak not ediecek.
Örnek, kurutulup, öğütüldükten sonra yaklaşık 5g. kadar tartılıp ve soxhelet kartuşuna konularak, kartuş soxhelet
ekstraksiyon balonuna yerleştirilecek. Üzerine yaklaşık 140 ml. Petrol eteri ilave edilir ve cihaza yerleştirilecek. Su ve
basınç kontrolleri yapıldıktan sonra analiz başlatılacak. Analiz bittikten sonra balon etüve konur ve 1000C’de yaklaşık 1
saat etüvde tutulup etüvden çıkarılan balon desikatöre konup ve soğuması beklenecek. Cam balon tartılıp ve miktarı not
edilecek. Formül tardımı ile toplam yağ miktarı hesaplanacak.
Hesaplama:
% yağ = (M2-M1/m)*100
M1 = Sabit tartıma getirilmiş balonun ağırlığı (g).
M2 =Balonda son tartımda bulunan toplam yağ miktarı (g).
m = Alınan örneğin ağırlığı (g)dır.
Yağ asitleri bileşimi: Yağ asidi bileşimini belirleyebilmek için Garces ve Mancha (1993)’nın metodu kullanılarak yağ
asitlerinin metil ester formları hazırlanarak ve GC/MS’e enjekte edilecek. Bunun için yaklaşık 0,1 g yağ tartılarak üzerine
0,2 ml 2N KOH (metanolde hazırlanmış) eklenecek sonra üzerine 2 ml hekzan ilave edilecek. Vortex cihazında iyice
karışım sağlandıktan sonra üstte kalan faz GC/MS cihazına enjekte edilecek. Taşıyıcı gaz olarak 1 mL/dakika akış hızında
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olan helyum gazı kullanılacak. Örnekler 1 μl enjeksiyon hacminde ve 40:1 split oranında enjekte edilecektir. Cihazın
enjeksiyon bloğu 250°C’de sabit tutulacak. Fırın sıcaklık program ise 150°C’den 230°C’ye kadar dakikada 2°C arttırılacak,
230°C’de 10 dakika sabit tutulacak. Toplam analiz süresi 50 dakika sürecektir.
Verim: Parsellerde orta iki sıra hasat edilerek dekara verimler hesaplanacaktır.
%50 Çiçeklenme Tarihi: Parsellerdeki bitkilerin yarısının çiçeklendiği tarih alınacaktır.
İlk Kapsül Tarihi: İlk kasüllerin görüldüğü tarih alınacaktır.
Kapsül Yüksekliği: İlk kapsülün yüksekliğine bakılacaktır.
İlk Çiçeklenme Gün Sayısı: Her parseldeki bitkilerin, ekimden itibaren ilk çiçeklenme zamanına kadar geçen gün sayısı
olarak belirlenecektir.
Bin Tane Ağrlığı: Her parseldeki bitkilerin sayımı yapılacaktır.
Kapsül Çatlama Durumu: Daha az kapsül çatlatan bitkiler parsellerde gözlemlenerek seçilecektir.
Kapsül Karpel Sayısı: Her parseldeki kalper sayılarına bakılacaktır.
Kapsül Tüylülüğü: Skala değerine göre bakılacaktır.
Dane (kapsül) verimi (kg/da): Her bir parseldeki bitkilerin tamamı hasat edilecek ve parsel veriminden gidilerek dekara
verimi kg/da olarak hesaplanacaktır.
Bitki başına kapsül sayısı (adet/bitki): Her bir parselde hasat edilen bitkilerin kapsüllerin tamamı sayılarak parseldeki bitki
sayısına bölünerek hesaplanacaktır.
Tohum Rengi: Tohum kabuk renginin beyaz, kahverengi, sarı, koyukahve, siyah gibi renklerine bakılarak karar verilecektir.
Phyllody ve solgunluk hastalığına dayanıklılık: Her parseldeki hastalıklı bitki adetine göre belirlenecektir.
Bitki Boyu (cm): Hasat olgunluğuna gelen ve her parselden tesadüfen seçilen bitkilerde ölçüm yapılır. Toprak yüzeyi ile
tepe noktası arasında kalan mesafe cm cinsinden ölçülerek ortalama değer alınır.
Yan Dal Sayısı (adet): Bitkide bulunan ana sapa bağlı ve üzerinde fertil kapsül bulunan yan dallar sayılır.
Fizyolojik Olgunlaşma Gün Sayısı (gün): Bitkinin alt kısmındaki kapsüllerin kısmen sararıp çatlamaya başladığı devredir.
Gün sayısı olarak belirtilir.
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Yağ Oranı (%): Her parselden elde edilen tohumlardan alınan örnekler, Soxhlet cihazında petrol eteri ile ekstrakte edildikten
sonra % olarak hesaplanacaktır.
Yağ Asitleri Bileşimi Tayini: GC-MS/FID metoduna göre Enstitümüz laboratuvarında yapılacaktır.
Değerlendirme: Araştırma bulguları bilgisayar paket programları kullanılarak analiz edilecektir. Sonuçlarının
değerlendirilmesinde varyans analizi, LSD testi uygulanacaktır.
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YÖNETİM DÜZENİ
Proje Yürütücülerinin Projeye Katkıları
Adı Soyadı

Yapılacak Faaliyetlerdeki Sorumlulukları

Çalışma

Takvimi

(Toplam Ay)

Proje lideri olarak yağ analizleri dışında kalan tüm
Hacı TEK

proje faaliyetleri, değerlendirme ve rapor yazımlarında

60

sorumlu olmak
Proje yürütücüsü olarak yağ analizleri dışında kalan
Mehmet Kocatürk

tüm proje faaliyetleri, değerlendirme ve rapor

60

yazımlarında sorumlu olmak
Proje yürütücüsü olarak yağ analizleri dışında kalan
Dr. Abdullah Kadiroğlu

tüm proje faaliyetleri, değerlendirme ve rapor

60

yazımlarında sorumlu olmak
Proje yürütücüsü, yağ analizlerinden sorumlu olmak

Dr. Fatih Alpay VURAN

15

Proje yürütücüsü olarak yağ analizleri dışında kalan
tüm proje faaliyetleri, değerlendirme ve rapor

Ahmet EREN

60

yazımlarında sorumlu olmak
Proje yürütücüsü olarak yağ analizleri dışında kalan
Prof.Dr. Bülent UZUN

tüm proje faaliyetleri, değerlendirme ve rapor

60

yazımlarında sorumlu olmak
PROJE SONUÇLARI UYGULAMA PLANI (PSUP)

Proje Adı:

Batı Akdeniz Bölgesi Susam Islah Çalışmaları

PROJENİN AMACI: Yeni susam çeşit ve hatları geliştirmek ve bunların morfolojik ve tarımsal özelliklerini belirlemek.

Hasattaki zorlukları giderecek yeni susam çeşitleri tescil ettirerek bitkinin daha büyük alanlara ekilmesini sağlamak.

ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI
Bu proje sürekli bir proje olup yeni hatlar ve nihayetinde yeni çeşitler geliştirilerek susam üreticilerinin hizmetine sunulacaktır.
Geliştirilen çeşitlerin satış hakkı özel sektöre devredilerek bu çeşitlere ait tohumlukların daha etkili bir şekilde yaygınlaşması
sağlanmaya çalışılacaktır. Geliştirilen hatların muhafazası sağlanacak ve bu konuda çalışma yürüten diğer kurumlarla bu hatların
paylaşımı sağlanacaktır.
Sıra

Proje Çıktıları

Çıktıların Uygulamaya Aktarılma Mekanizmaları
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Diğer tarım teşkilatları ve örgütlerle işbirliği halinde bu çeşitlerin
tanıtımlarının yapılarak ekim alanlarının yaygınlaştırılması. Özel

Yeni susam çeşitleri

1

tohumculuk kuruluşlarına üretim hakkının devredilerek ekim
alanlarının arttırılmasının sağlanması.
Diğer araştırma kurumlarıyla da paylaşım sağlanarak bu hatların ıslah

Yeni susam hatları

2

çalışmalarında değerlendirilmesinin sağlanması

TALEP EDİLEN BÜTÇE
I.Yatırım Tutarı
Yıllara Göre Dağılım

06. SERMAYE GİDERLERİ (TL)

1. yıl

2.yıl

3.yıl

4.yıl

5.yıl

3.397

3.397

3.397

3.397

3.397

06

1

Mamul Mal Alımları

06

2

Menkul Sermaye Üretim Giderleri

1.103

1.103

1.103

1.103

1.103

06

6

Menkul

4.412

4.412

4.412

4.412

4.412

06

9

Diğer
Sermaye Giderleri
Giderleri

Mallarin

Büyük

Onarim

3.088

3.088

3.088

3.088

3.088

Toplam

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Genel Toplam

60.000

Bütçe Gerekçesi ve Yatırım Tutarının Dağılımı
Yıllara Göre Dağılım

06 SERMAYE GİDERLERİ
6

1

6

1

3

6

1

3

6

1

3

6

1

3

6

1

6

6

1

6

6

2

6

2

6

6

2

6

6

2

7

6

2

7

6

2

8

6

2

8

6

6

6

6

1

2

6

6

1

1

6

6

4

6

6

4

6

6

6

6

6

6

6

6

7

6

9

6

9

2

Yolluk Giderleri

6

9

2

Yurtiçi Geçici Görev Yollukları

1.yıl

2.yıl

3.yıl

4.yıl

5.yıl

3.397

3.397

3.397

3.397

3.397

Avadanlık Alımları

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

1

Tamir Bakım Aleti Alımları

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5

Zirai Gereç Alımları

750

750

750

750

750

90

Diğer Avadanlık Alımları

750

750

750

750

750

Yayın Alımları

897

897

897

897

897

Basılı Yayın Alımları

897

897

897

897

897

1

1
1
1

2
2

1

1.103

1.103

1.103

1.103

1.103

Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları

500

500

500

500

500

Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları

500

500

500

500

500

Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün

500

500

500

500

500

Kimyevi
Alımları Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün
Metal
Ürün Alımları
Alımları

500

500

500

500

500

103

103

103

103

103

Metal Ürün Alımları

103

103

103

103

103

4.412

4.412

4.412

4.412

4.412

Malzeme Giderleri

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Malzeme giderleri

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Enerji Giderleri

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Akaryakıt ve Yağ Alımları

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Kiralar

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Taşıt Kiralaması Giderleri

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Müteahhitlik Hizmetleri

1.412

1.412

1.412

1.412

1.412

3.088

3.088

3.088

3.088

3.088

3.088

3.088

3.088

3.088

3.088

3.088

3.088

3.088

3.088

3.088

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Toplam
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Genel toplam

60.000
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1.1. Proje Özeti: Batı Akdeniz Soya Islah Çalışmaları
Ülkemizin artan soya (Glycine max L.) tüketimini karşılamak, ekolojik dengeyi korumak, bitki ürün çeşitliliği
sunmak ve üreticilerin maddi kayıplarını azaltmak için soya ekiliş alanlarının artmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Ülkemizin yıllık 2,3 milyon tona yaklaşan eşdeğer soya tohum tüketiminin büyük bir kısmını karşılayabilecek
durumda olması, gelecek için umut verici olmasına rağmen, üreticilerin ekonomik ve teknik yönden desteklenmesi
ve soya yetiştiriciliği yapılan bölgelere uygun yeni soya çeşitlerinin geliştirilmesi için ülkesel soya ıslah
projelerinin yürütülmesi kaçınılmaz olmaktadır. Batı Akdeniz bölgesi için hazırlanan soya ıslah projesi ile;
Akdeniz bölgesine uygun, ana/ikinci ürün olarak yetişebilen, üstün verimli, hastalıklara dayanımı iyi olan ve
biyoteknolojik yolla elde edilen soya çeşitlerine alternatif olabilecek çeşitlerin geliştirilmesi yanında elde edilen
çeşitlerin muhafazası ve sertifikalı tohumluk üretimi amaçlanmaktadır. Antalya’da Batı Akdeniz Tarımsal
Araştırma Enstitüsünde yapılacak olan bu çalışmada yurtiçi/yurtdışı kaynaklı soya hat/çeşitler ile melezlemeler
yapılacak ve F2’den itibaren açılan generasyonlarda Pedigri ve Tek tohum soyu metotlarına göre bitki seçimleri
yapılacaktır. Ayrıca, önceki yılların ıslah programlarından gelen değişik kademelerdeki hatlar da değerlendirmeye
alınacaktır. Üstün özelliklere sahip olan ileri kademe hatlar değişik bölgelerde denendikten sonra, uygun olanlar
tescile sunulacaktır.

Abstract
The increase of soybean (Glycine max L.) planting area in Turkey is needed to meet the growing soybean
consumption of our country, to protect ecological environment, to provide with a variety of crops and to decrease
the risk of producers. The capacity of our country to meet a large amount of equivalent soybean seed approaching
to 2,3 million tone is promising for the future. However, producers should be supported in finance and technique
and national soybean breeding projects should be carried out to develop new varieties suitable for the regions
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planted soybean. This study prepared for the Western Mediterranean region aims at improving soybean varieties
high yielding, growing as main and double crop, tolerant to diseases, suitable for Mediterranean region and
alternative to cultivars developed through biotechnology. Besides, the available varieties are purposed to preserve
and to produce as certified seed. Soybean breeding project will be carried out in Bati Akdeniz Agricultural Research
Institute, Antalya. Domestic and foreign soybean lines/varieties of high quality will be intercrossed and appropriate
lines will be selected from F2 to F6 generation by using Pedigree and Single seed descent methods. Advanced
soybean lines will be submitted to registration after regional trials.
Anahtar Kelimeler: Soya, verim, çeşit, melezleme, seleksiyon
Key words: Soybean, yield, variety, crossing, selection
1.2. Projenin Amacı ve Gerekçesi:
Soya, 5000 yıl önce Doğu Asya ovalarında keşfedilmiştir. Anavatanı, Çin’in kuzeydoğusundaki sulak ovalar olan
soya, genetik orijin merkezi Çin ve Mançurya’dır (Nazlıcan, 2013). 11. ve 17. yüzyıllar arasında Doğu Çin’de
yetiştirilmeye başlanan soya bitkisi zamanla Kore, Japonya, Vietnam, Filipinler, Tayland, Malezya, Nepal ve
Hindistan’a yayılmıştır. 17. yüzyılın başında Avrupa’ya getirilmişse de verimli olarak yetiştirilememiştir. 1804’te
ABD sınırlarında yetiştirilmeye başlanmış olan soya tarımı günümüzde en çok bu ülkelerde yapılmaktadır (Kınacı,
2011).
Soya değerli bir yağ ve protein bitkisidir. İnsan ve hayvan beslenmesinde, yağ ve protein kaynağı olarak en
öncelikli bitkilerin başında yer almaktadır. Soya, tohumlarında bulunan % 18-24 yağ ve % 36-40 oranındaki protein
ile önemli bir yağ ve protein bitkisidir. Yağında bulunan oleik ve linoleik yağ asitlerinin yüksek, linolenik yağ asidi
oranının düşük olması nedeniyle kaliteli bir yağa sahiptir. Soya yağında doymamış yağ oranı yüksektir, hayvansal
yağlarda düzeyi oldukça yüksek olan kolesterol sıfırdır. Soya yağı, demir, B ve E vitaminleriyle kalsiyum, fosfor,
magnezyum ve çinko bakımından zengindir (Arıoğlu ve ark.2010). Laktoz adı verilen süt şekerini ihtiva etmez.
100 % bitkisel bir ürün olduğu için laktoz intoleransı olan kişilerde rahatlıkla kullanılabilir. Soyanın bir diğer
özelliği ise, diğer bitki ve hayvan yem kaynaklarına göre, birim alandan daha fazla ve ucuz protein sağlanmasıdır.
Soya, proteininde bulunan yüksek orandaki lycine nedeniyle kanatlı hayvan beslenmesinde önemli bir yere sahiptir.
Soya proteini, hayvansal proteine en yakın protein olup, biyolojik değeri çok yüksektir. Bu nedenle soya yağsız
unu özellikle kümes ve küçükbaş hayvanları, süt ve besi sığırları rasyonlarında protein kaynağı olarak
kullanılmaktadır. Bunun yanında gerek soya unu ve gerekse soya tüm olarak insan beslenmesinde, özellikle uzak
doğu ülkelerinde yüzyıllardan beri önemli gıda maddesi (soya sütü, tofu, Natto, soya filizi, edamame, vb) olarak
görülmektedir. Soya gıda maddesi olarak kullanımının yanı sıra soya lesitini şeklinde birçok maddenin içeriğinde
yer edinmektedir. Mürekkep, sabun, deterjan, macun, tutkal, mukavva, kozmetik ve kimyasal boya, maya, tarım
ilaçları, tıbbi ilaç, antioksidan, biyoyakıt gibi birçok alanda kullanılmaktadır (Altınyüzük ve Özden, 2017). Bu
kullanım alanlarının yanı sıra, soya baklagil bitkisi olması sebebiyle köklerindeki nodoziteler sayesinde toprağa
azot kazandırmakta ve kendinden sonra gelen bitkiye de fayda sağlamaktadır. Bu simbiyotik ilişki sonucunda
tarımsal girdilerde büyük paya sahip olan gübreleme maliyeti de azalmaktadır. Diğer baklagil bitkileri gibi soya
toprağı iyileştirici özellikleri sebebiyle iyi bir münavebe bitkisidir.
Ülkemizde gerek yağlı tohumlu bitkiler üretimimiz ve gerekse soya üretimimiz ithalat rakamlarına kıyasla daha az
miktarda olup, işlenebilir tarım alanlarının ancak %4’lük kısmında yağlı tohum üretimi yapılmaktadır, ancak bu
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oran ABD ve AB ülkelerinde yaklaşık %20-30 dolaylarında gerçekleşmektedir (Onat ve ark, 2017). TÜİK
verilerine göre, ülkemizdeki soya üretimi genel olarak istikrarlı olmamakla birlikte tarım politikalarına bağlı olarak
dönemsel artış ve azalışlarla dalgalı bir seyir izlemektedir. Ülkemizde en fazla soya tarımı ve soya üretimi Akdeniz
bölgesinde yapılmaktadır. 2017 yılında Türkiye soya üretimi 140.000 tondur (FAO, 2018). Bu projeyle soya
yetiştirmeye uygun, yılda birden fazla ürün alınabilecek durumda olan Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Ege
Bölgesinde hem ana ürün hem de ikinci ürün olarak, Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu Bölgesinde ana ürün
olarak soya ekim alanlarının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
Devlet teşvik ve desteklemeleriyle 1980 yılından itibaren Türkiye’de soyanın ekim alanlarında büyük artışlar
olmuştur. Üreticilerin soya yetiştiriciliği yaparken karşılaştığı yetiştirme teknikleri ve çeşit ile ilgili sorunlarına
şimdiye kadar değişik isimler altında yürütülmüş olan soya araştırmaları projesi kapsamında çözüm bulunmaya
çalışılmıştır. Tüm dünyada olduğu gibi üreticilerin ihtiyacı olan soya çeşitleri başlangıçta introdüksiyon yoluyla
temin edilmiştir. Daha sonra iyi özelliklere sahip olan üstün verimli ve iyi adaptasyon göstermiş çeşitler esas
alınarak çeşit geliştirmek için melezleme ve ıslah programları başlatılmıştır.
Bu proje ile; soya tarımının daha fazla yaygınlaşması için, ana ve ikinci ürüne uygun bölgelerde ikinci ürün ve/veya
ana ürün olarak yetiştirilebilen, yüksek verimli, kaliteli (özellikle yağ ve protein), hastalık ve zararlılara toleranslı
yeni çeşitlerin geliştirilmesi amacıyla planlanmıştır. Bu şekilde üreticilere yerli çeşitler sunulmaya çalışılacaktır.
Ülkemiz genelinde yüksek verim potansiyeline sahip, ana ve ikinci ürüne uygun, kaliteli, yatmaya dayanıklı
çeşitlerin geliştirilmesi için projenin önceki dilimlerinde Enstitümüzde yürütülen ve bugünde devam etmekte olan
melezlemeler, seleksiyonlar ve denemeler neticesinde bugüne kadar Amsoy-71, Williams, Mitchell, ATAEM-7,
Batem-Erensoy, Göksoy ve Kocatürk adıyla 7 adet soya çeşidi geliştirilmiş ve tescil edilmiştir.
Bu projede, melezleme çalışmalarıyla yeni populasyonların elde dilmesi, elde edilen hatlardan tek bitki
seçimlerinin yapılması (F2-F5), ileri kademedeki hatların çeşitli verim ve kalite unsurları bakımından test edilmek
üzere verim denemelerine alınmasıyla, sürdürülen 2014-2018 yılları arasındaki çalışmaların devamı şeklinde
düşünülmekte olup, ana ürün ve ikinci ürün koşullarında yapılacak olan seleksiyonlarla bölgenin ihtiyacı olan yeni
çeşitlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Oluşturulacak olan yeni melezleme kombinasyonları ile elde edilecek
olan erken generasyon ve ileri kademedeki hatlar ile farklı projeler yapma imkânı oluşacaktır. Geliştirilecek olan
bu yeni çeşitlerin ticarileştirilmesi ile ülkemizde kaliteli yem ve gıda temini için önemli bir kaynak olan soyada
yerli çeşitlerin geliştirilmesi ve tohumluk üretiminin sağlanarak tohumlukta ve yağ sanayindeki dışa
bağımlılığımızı ortadan kaldırılmasına katkı sağlanmaya çalışılacaktır.
Bu kapsamda projenin hedefleri,
Bölge koşullarına adapte olabilen, II, III ve IV. olgunlaşma gruplarında, yüksek verimli yeni soya çeşitleri
geliştirmek,
Gıda yağ ve yem sanayine uygun yağ ve protein özellikleri bakımından nitelikli yeni soya çeşitleri geliştirmek,
Soya ıslah çalışmaları için yeni genetik kaynak oluşturmak,
Elde edilen yeni genetik kaynakların, ıslahta etkili bir şekilde kullanabilmesi için morfolojik ve kalite özellikleri
bakımından tanımlamak,
Proje ile Elde Edilmek İstenilen Çıktılar:
Proje sürekli bir ıslah projesidir 2020-2024 tarihlerini kapsayan proje döneminde; yapılacak olan melezlemelerin
yanı sıra projenin daha önceki döneminden elde edilen açılan materyallerde seleksiyonlara devam edilecek, ileri
kademeye gelmiş olan hatlarla verim denemelerine devam edilecektir. Bölge verim denemeleri sonuçlarına göre
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belirlenecek hat/hatlar Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü’ne çeşit adayları olarak
gönderilecektir.
Proje ile elde edilmek istenen çıktılar; Bölge yetişme koşullarına uyumlu, II, III ve IV. olgunlaşma gruplarında
çiftçinin ihtiyaçları doğrultusunda yüksek verimli hat ve çeşit geliştirmek, üreticilerin ve sanayicilerinin taleplerine
uygun kaliteli hat ve çeşit geliştirmek, Akdeniz bölgesi koşullarıyla iyi uyum gösterebilen soya germplasmını
zenginleştirmek, geliştirilen yerli soya hat ve çeşitleri tohumculuk sektörünün hizmetine sunmak ve böylece yerli
tohumculuk sektörünü desteklemek
2. LİTERATÜR ÖZETİ:
İlisulu (1973) soyada bitki boyu ile tohum verimi arasında olumlu bir ilişkinin bulunduğunu, bitkide bakla ve
baklada tohum sayısı ile tane iriliğinin verimi arttıran unsurlar olduğunu bildirmiştir.
Boerma ve Cooper (1975) pedigri ve tek tohum nesli metotlarını verim açısından karşılaştırdıkları çalışmalarında
metotlar arasında önemli farklılık bulmadıklarını bildirmişlerdir.
Bernard ve Lindahl (1977), tarafından yürütülen bir çalışmada tohum kalitesi ve bakla tutma üzerine etkili şiddetli
stres şartları altında F2 den F5’ e kadar devam eden pedigri seleksiyonu sonucunda Woodworth soya çeşidi
geliştirilmiştir. Seleksiyon boyunca her yıl iyi tohum kalitesi, bakla tutumu, bitki büyüme hızı ve yatmaya
dayanıklılık karakterleri dikkate alınmıştır.
Tsuchiya ve Sunada.(1978) ilk bakla yüksekliğinin bitkiler sık yetiştirildiğinde arttığını, bunun ana saptaki boğum
aralarının uzama yeteneğinden kaynaklandığını ve ilk bakla yüksekliğinin, çiçeklenme ve olgunlaşma süresi ile
sıkı bir korelasyon içinde olduğunu belirtmişlerdir.
Thompson ve ark. (1982) geçci çeşitlerin daha fazla yaprak oluşturduğunu ve gelişmelerinin daha yavaş olduğunu,
ayrıca; çeşitlerin ısı ve ışık isteklerinin farklı olmasından dolayı, yetişme periyodundaki iklim değişikliklerinin
gelişme devrelerinin süresini etkileyebileceğini bildirmişlerdir.
Altunay ve ark. (1984) ülkemiz için uygun soya çeşitlerinin I. ve IV. olgunlaşma grubundan olduğunu, daha geçci
çeşitlerin hasat olgunluğuna gelmelerinde problemler yaşandığını ve ikinci ürün için 85-120 gün arası yetişme
süresinin yeterli geldiğini belirtmişlerdir.
Arıoğlu ve Ersoy (1985), Adana’da ikinci ürün olarak buğday hasadından sonra 9 soya çeşidi ile yürüttükleri bir
çalışmada; Corsoy-79 çeşidinden 395,96 kg/da ile en yüksek tohum veriminin elde edildiğini, Amsoy 71 ve
Mitchell çeşitlerinden ise 359,97 ve 285,57 kg/da tane verimi sağlandığını belirtmişlerdir. Bu araştırma sonucunda
ilk meyve yüksekliği ve yağ oranının tohum verimini olumlu, bitki boyu, yetişme süresi, meyve sayısı, dal sayısı
ve 100 tane ağırlığının ise tohum verimini olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir.
Hartwig ve Edwards (1987), Amerika’da ilk olarak 1944 yılında soya çeşitleri I - VII olgunluk gruplarında
sınıflandırılmış ve bu coğrafik olgunlaşma grupları enlem kuşağına paralel olarak dağıtılmıştır. Daha sonraki
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yıllarda erken olgunlaşan soya çeşitleri 000, 00 ve 0 olgunluk grubunda ve daha geç olgunlaşan çeşitler ise VII,
VIII, IX ve X olgunlaşma grupları içinde sınıflandırılmıştır. Böylece ABD’de soya çeşitleri toplam 13 olgunlaşma
grubu içinde sınıflandırılmıştır.
Cinsoy (1992) dört adet soya melezinde ilk bakla yüksekliği, bitki boyu gibi bitki özelliklerinin gen etkilerinin
tiplerini belirleyen çalışmasında; ilk bakla yüksekliği özelliğinin eklemeli gen tarafından kontrol edildiği ve kalıtım
değerinin yüksek olduğunu bulmuştur.
Soyada saf hat geliştirmede kullanılan farklı ıslah metotları bulunmaktadır. Her metodun üstün ve zayıf yanları
mevcuttur. Bu nedenle soya ıslahçıları populasyonun durumunu, çevre şartlarını ve diğer faktörleri de dikkate
alarak generasyon ilerlemesi boyunca bir veya birden fazla seleksiyon metodu kullanabilmektedirler. Soya
ıslahında kullanılan başlıca ıslah metotları pedigri, bulk, tek tohum veya tak bakla ve mass seleksiyonudur.
(Wilcox,1987 ve Fehr, 1993).
Cinsoy ve ark. (1996), F2 populasyonunda yapılacak seleksiyonlarda, bitkide bakla sayısı, bitkide dal sayısı, 100
tane ağırlığı ve bitki veriminin öncelikle dikkate alınması gerektiğini belirtmişlerdir.
İşler ve Çalışkan (1998), Güneydoğu Anadolu Bölgesi ekolojik koşullarında 1993 yılında 10 soya çeşidi ile
yürütülen bir çalışmada; bitki verimi, ilk meyve yüksekliği, dal sayısı ve bitki boyunun dekara tohum verimi
üzerine en etkili özellikler olduğu ve bölge koşullarında yapılacak ıslah çalışmalarında, bu özelliklerin önemli
seleksiyon kriterleri olarak dikkate alınması ve her bölge için özel çeşit geliştirme programlarına önem verilmesi
sonucuna varılmıştır.
Homer ve ark. (2000), Karadeniz Bölgesinin sahil ve geçit bölgelerine uygun soya çeşitlerini belirlemek ve
geliştirmek amacıyla yapmış oldukları çalışmada, ana ürün koşullarında, II. ve III. olum grubundaki soya çeşit ve
hatlarının olgunlaşma sürelerinin 120–151 gün arasında, bitki boylarının 72.9–128,8 cm ve 100 tane ağırlıklarının
16.2–25,0 g arasında değiştiğini belirlemişlerdir.
Cober ve Voldeng (2000) ise Kanada’da yaptıkları soya ıslahı çalışmalarında yağ ve protein içerikleri arasında
benzer şekilde ters bir korelasyon (r = -0.85) bulurken, protein içeriği – dane verimi ve yağ içeriği – dane verimi
arasında istatistiksel anlamda bir ilişki tespit edememişlerdir.
Vollmann ve ark. (2000), Orta Avrupa ıslah programlarında yer alan erkenci soya hatlarının verim ve kalite
özelliklerini inceledikleri çalışmalarında, soya hatlarının tane verimlerinin 182.6-299.3 kg/da, ham protein
oranlarının % 30.2-43.4 ve ham yağ oranlarının ise % 17.4-24.8 arasında değiştiğini bildirmişlerdir.
Wilcox ve Shibles (2001) yağ – protein içerikleri arasında (r = -0.88) ve protein içeriği dane verimi arasında (r =
-0.45) ters ilişki varken, yağ içeriği ve dane verimi arasında (r = 0.38) doğru yönde bir ilişki olduğunu bulmuşlardır.
Karasu ve ark. (2002), Bursa ekolojisi şartlarında ana ürün koşullarına uygun 8 soya çeşidini ele alarak yapmış
oldukları bir araştırmada en yüksek dekara tane veriminin 210.7 kg/da ile SA-88, 205.9 kg/da ile Ataem-I, 196.9
kg/da ile Corsoy, 194.6 kg/da ile Ataem-II ve 192.1 kg/da Hogston-78 çeşitlerinden elde edildiğini; bitki başına en
yüksek tane verimin 18.8 g/bitki ile Ataem-II, 17.6 g/bitki ile Mitchell ve 16.1 g/bitki ile Corsoy çeşitlerinden elde
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edildiğini; baklada tane sayısı bakımından en yüksek değerleri 2.14 adet/bakla ile SA-88, 2.02 adet/bakla ile
Ataem-II ve 1.98 adet/bakla ile Mitchell çeşitlerinin verdiğini belirtmişlerdir. Ayrıca araştırıcılar bu denemede, en
yüksek bitki boyu ve buna bağlı olarak ilk bakla yüksekliği değerlerinin en yüksek Etae- 8, A-3127 ve Ataem-II
çeşitlerinden elde edildiğini; en yüksek 1000 tane ağırlığı değerlerinin ise 190.4 g ile Corsoy, 190.1 g ile Ataem-I,
180.9 g ile SA-88 ve 180.6 g ile Ataem-II çeşitlerinden sağlandığını ifade etmişlerdir.
Arıoğlu ve ark. (2005)’a göre; ikinci ürün ekimlerinde bölge koşullarına uygun, yüksek verimli, ilk bakla
yüksekliği fazla olan erkenci ve orta erkenci çeşitlerin ekilmesi gerekmektedir. Kullanılan çeşidin uygun olmaması
halinde, üretim teknikleri ne kadar uygun olursa olsun beklenen verim elde edilemeyecektir. Araştırıcıların, II.
ürün koşullarına uygun, yüksek verimli soya çeşitlerini geliştirmek amacıyla yaptıkları bir araştırma; 1993 yılında
melezleme programıyla başlatılmış ve 2003 yılına kadar devam etmiştir. Melezleme yönteminin uygulandığı bu
ıslah programında; S4240, Williams ve A3127 gibi soya çeşitleri ebeveyn olarak seçilmişlerdir. Melezlemeyi
takiben F2-F5 arasında tek bakla nesli metodu uygulanmıştır. Islah amacına uygun tek bitki seçimleri yapılmış ve
sonuçta 16 hat belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda Atakişi ve Arısoy çeşitleri elde edilmiştir.
Sincik ve ark. (2005), Bursa koşullarında bazı soya çeşitlerinin tohum verimi ve verim unsurlarının belirlenmesi
için üç yıl süreyle (2002-2004) Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uygulama ve Araştırma Merkezi deneme
tarlalarında bir çalışma gerçekleştirmiştir. Dokuz soya çeşidinin (Ataem-1, Corsoy, SA-88, Hodgson-78, Ataem2, Mitchell, A-3127, Etae-8 ve A-3935) kullanıldığı araştırma tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı
olarak yürütülmüştür. Çalışmada bitki boyu, ilk baklanın yerden yüksekliği, bitkide bakla sayısı, baklada tane
sayısı, 1000 tane ağırlığı ve tane verimi gibi çeşitli özellikler incelenmiştir. En yüksek bitki boyu 89,7cm ile Corsoy
çeşidinden

elde

edilmiş

olup,

bunu

Ataem-2

(82,2

cm)

ve

SA-88

(78,3

cm)

çeşitleri izlemiştir. İlk baklanın yerden yüksekliği bakımından Ataem-2 (15,6 cm) çeşidi, bitkide bakla sayısı
bakımından ise SA-88 (68,7 adet) çeşidi diğer çeşitlere göre daha yüksek değerler vermiştir. Ayrıca Corsoy (181,1
g) ve Ataem-2 (175,6 g) çeşitlerinin 1000 tane ağırlığı diğer çeşitlere göre daha yüksek bulunmuştur. En yüksek
tane verimleri A-3127 (287,2kg da-1), Corsoy (281,0 kg da-1), Etae-8 (276,3 kg da-1) ve Ataem-2 (273,5 kg da1)çeşitlerinden elde edilmiştir.
Zaimoğlu ve ark. (2005), Çukurova Bölgesinde II. ürün koşullarında yetiştirilebilecek yüksek verimli soya çeşit ve
hatları ile bunların önemli tarımsal ve kalite özelliklerini belirlemek amacıyla yürüttükleri çalışmada materyal
olarak; 2001 yılında 23 adet, 2002 yılında 29 adet, 2003 yılında 25 adet ve 2004 yılında ise 13 adet farklı
olgunlaşma

grubuna

giren

soya

çeşitleri ve

hatlarını kullanmışlardır

(Inton,

Amsoy-71,

Amcor-

89,Cu-290, LN-89,3264, Apollo, Sloan, Newton, Flint, OlympusAthow, Sa 88, Macon, A.3127, LG90-2550,
Irregious, Maverick, Cisne, Omaha, Stressland A.3935, SxW-3,SxW-5, SxW-6, SxW-7, SxW-10, SxW-11, AxW3, AxW-4, AxW-5, M4 S.4240, SxW-2(B), SxW-2(A), Lg-91-7350R, Ks-4694, Kent, Türksoy, Nazlıcan).
Araştırma sonuçlarına göre; denemeye alınan soya çeşit ve hatlarının tohum verimi 2001 yılında
266,1-377,8 kg/da, 2002 yılında 91,2-379,5 kg/da, 2003 yılında 219,7-367,4 kg/da ve 2004 yılında 161,4-326,0
kg/da arasında değişim göstermiştir. 4 yıllık deneme sonuçlarına göre, dekara tohum verimi bakımından; SxW-7,
SxW-3, SxW-11, AxW-3, LN-893264, Cisne, Irregious, çeşit ve hatları, bölge standart çeşitlerinden daha yüksek
değerler verdikleri ve bölgede başarıyla yetiştirilebilecekleri saptanmıştır.
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Cinsoy ve ark. (2005), Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünde 24 soya genotipi ve 4 standart soya çeşidini (S-4240,
SA 88, A-3935, Umut 2002) ana ve ikinci ürün koşullarında ekmek suretiyle yaptıkları çalışmada; ana ürün
ekimlerinde bitki boyunun 90-124 cm (Umut 2002 113 cm), ilk bakla yüksekliğinin 11,2-18,2 cm (Umut 2002 17,4
cm), verimin 122-342 kg da (Umut 2002 299,6 kg/da), 1000 tohum ağırlığının 114,0-155,0 g (Umut 2002 120,6
g); ikinci ürün ekimlerinde ise, bitki boyunun 75-110 cm (Umut 2002 113 cm), ilk bakla yüksekliğinin 9-16,7 cm
(Umut 2002 17,4 cm), verimin 273-339 kg/da (Umut 2002 299,6 kg/da). 1000 tane ağırlığının 136,0-167,0g (Umut
2002120,6 g) arasında değiştiğini, ortalama verim ve 1000 tane ağırlıklarının ikinci üründe daha yüksek
bulunduğunu bildirmişlerdir.
Ünal (2008), Batı Akdeniz Araştırma Enstitüsü’nde yaptığı bir çalışmada, soyada tane veriminin 349.1-506.4
kg/da, yağ oranının %18.4-21.4, yağ veriminin 69.1-106.5 kg/da, protein oranının %34.4-38.6, protein veriminin
118.7-184.3 kg/da, bin tane ağırlığının 171.2-222.3 g, bitki boyunun 90.7-119 cm, bitki başına bakla sayısının
55.0-75.0 adet, ilk bakla yüksekliğinin 9.7-20.3 cm ve fizyolojik olgunlaşma süresinin 134.3-144.0 gün arasında
değiştiğini bildirmiştir.
Arıoğlu ve ark. (2010), yüksek verimli ve beyazsinek zararlısına dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi amacıyla 19932003 yılları arasında yürüttükleri ıslah çalışmasında S.4240 ve Williams çeşitlerini 1993 yılında melezlemişlerdir.
Bu araştırmada, açılma generasyonlarında teksel bitki seleksiyonu tekli tohum soyu yöntemine göre yapılmıştır.
Araştırmada 2000 yılının sonunda ıslah amacına uygun 9 hat seçilmiştir. 2001 -2003 yılları arasında tekerrürlü
tarla denemeleri sonunda SW-3, SW-7 ve SW-11 hatları aday çeşitler olarak belirlenmiştir.
Arıoğlu ve ark. (2011), ikinci ürün koşullarına uygun, yüksek verimli soya çeşitlerini geliştirmek amacıyla 19972010 yılları arasında yaptıkları bir ıslah çalışmasında melezlenmek üzere S 4240 ve A 3966 soya çeşitlerini
ebeveyn olarak kullanmışlar ve açılan generasyondaki seleksiyon işlemini “Tek Tohum Soyu” seleksiyon
yöntemine göre yapmışlardır. Çalışmanın 2005-2010 yılları arasında tekrarlamalı verim denemeleri devam etmiş
olup, HA. 16-21 ve HA.36-37 nolu ıslah hatları yeni çeşit adayları olarak belirlenmiştir.
Kınacı (2011), Çanakkale koşullarında soya çeşitlerinin verim ve bazı kalite unsurlarını belirlemek üzere 2010
yılında yürüttüğü araştırmada; Athow, Ataem, Cinsoy, Nazlıcan, Nova, Umut 2002, Batem Erensoy, BDS 27 Aday,
Deficiance, A3935 ve Arısoy çeşitleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, tohum verimi en yüksek (405,9
kg/da)

Athow

çeşidinden

alınmış,

bunu

Ataem

(335,5

kg/da)

izlemiş,

en

düşük

değer ise Nazlıcan ve Batem Erensoy çeşitlerinden (134,2kg/da) elde edilmiştir. Athow ve Ataem çeşitleri en
yüksek yağ verimine ulaşırken (sırasıyla 85,0 kg/da ve 69,0 kg/da), en yüksek protein verimi de yine Athow ve
Ataem çeşitlerinde (sırasıyla 142,9 kg/da ve 127,9 kg/da) tespit edilmiştir.
Eren ve ark. (2012), Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün geliştirdiği soya hat/çeşitleriyle yapılan 2005
ve 2006 yılı yağ ve protein analiz sonuçlarına göre çeşitlerin yağ ve protein içerikleri arasında ters bir ilişki olduğu
( r = - 0.79 ) bulunmuştur. 2006 yılında yapılan soya yağ analizlerinde ise en yüksek yağ oranını % 20.32 ile ATA119 ve en yüksek protein oranını % 34.37 ile ATAEM-7 çeşidi verirken, en düşük yağ oranını % 16.92 ile ATAEM7 ve en düşük protein oranını % 27.72 ile A-3935 çeşitleri vermiştir. Antalya 2006 yılı ortalama yağ oranı %
18.40 ve ortalama protein oranı % 32.06 olmuştur.
Ghodrati (2013), 12 farklı soya genotipinin 2009-2011 yılları arasında 3 yıl süreyle verim, verim komponentleri
ve bazı kalite özellikleri bakımından genotipik varyasyon, fenotipik korelasyon ve geniş anlamda kalıtım

480

derecelerini araştırmıştır. Araştırma sonucunda ele alınan soya genotiplerinin tohum verimleri 206.7-432.9 kg/da,
1000 tane ağırlıkları 131.6-223.3 g, bitki boyları 33-115 cm, ilk bakla yükseklikleri 9.4-40 cm,
bitkide bakla sayıları 18-73 adet, çiçeklenme gün sayıları 27-55 gün, fizyolojik olgunluk gün sayıları 98-117 gün,
ham yağ oranları % 21-26, ham yağ verimleri 48.9-97.3 kg/da, ham protein oranları % 30-40 ve ham protein
verimleri 71.7-170.1 kg/da arasında değişmiştir.
Yıldırım

(2017),

Araştırmasında

materyal

olarak

TAGEM

bünyesindeki

araştırma

enstitülerince

geliştirilmiş olan 10 adet ileri kademedeki (F9) hat (KASM-03, KASM-02, KANA, KAMA, BDUS-04, BATEM
207, BATEM 223, BATEM 306, BATEM317, BDSA 05) ve kontrol grubu olarak 4 adet çeşit (ARISOY, ATAEM7,BRAVO, NOVA) kullanmıştır. Araştırma bulgularına göre birim alandan elde edilen tane verimi bakımından
KANA (399,83 kg/da), BATEM 317 (389,30 kg/da) ve KAMA (367,18 kg/da) çeşit adaylarının, erkencilik
açısından BRAVO (103,7 gün), ATAEM-7 (104,7 gün) ve ARISOY(106,25 gün) çeşitleri ile KASM 03 (106,5gün)
hattının Ege Bölgesi’nde ikinci ürün olarak ümitvar genotipler olduğu anlaşılmıştır.
Altınyüzük (2017), Adana ilinde 2015 yılı ikinci ürün yetiştirme sezonunda soya çeşitlerinin Çukurova
koşullarında II. Ürün olarak verim ve kalite özelliklerinin incelenmesi amacıyla bu çalışmayı yürütmüştür.
Çalışma, Tesadüf Blokları Deneme Deseni'ne göre üç tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Araştırmada; Arısoy,
Atakişi, Blaze, Nova, May 5312, SA-88, Bravo, Adasoy, Türksoy, Cinsoy, İlksoy, Ataem -7, Umut 2002, Batem
Erensoy ve Çetinbey çeşitleri materyal olarak kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, dekara tohum verimi en
yüksek Atakişi (489.9 kg/da) çeşidinden alınmış, bunu Umut 2002 (457.2 kg/da), İlksoy (451.8 kg/da) ,Cinsoy
(449.2 kg/da) ve Batem Erensoy (441,9 kg/da) çeşitleri izlemiş, en düşük verim değeri ise Adasoy (395 kg/da) ve
Türksoy (401.8 kg/da) çeşitlerinden elde edilmiştir. Yağ verimi en yüksek Atakişi (90.4 kg/da) ve İlksoy (90.3
kg/da) çeşitlerinden alınmış, bu çeşitleri Umut 2002 (88 kg/da) ve Cinsoy (86.5 kg/da) çeşitleri izlemiştir. Protein
verimi en yüksek Atakişi (154.8 kg/da) çeşidinden alınmış, bunu Batem Erensoy (143.2 kg/da) ve Umut 2002
(142.1 kg/da) çeşitleri izlemiştir. Sonuç olarak; tohum verimi, yağ ve protein verimi bakımından Çukurova
koşullarında Atakişi, İlksoy, Umut 2002, Cinsoy ve Batem Erensoy çeşitlerinin ikinci ürün olarak başarıyla
yetişebilecekleri kanısına varılmıştır.
Kulan ve ark (2017), Eskişehir koşullarında bazı soya çeşitlerinin tarımsal özellikleri ile yağ oranı bakımından
performanslarının değerlendirilmesi amacıyla 2014 ve 2015 yıllarında yürüttükleri çalışmada materyal olarak
Arısoy, Atakişi, Nova, Cinsoy, Umut-2002, Ataem-7, Bravo, Çetinbey, Blaze, May-5312, Galina, Rubin ve
Vojvodanka çeşitlerini kullanmışlardır. Çalışmada çeşitlerin ilk bakla yüksekliği, bitki boyu, dal sayısı, bitki başına
bakla sayısı, bitki başına tane verimi, dekara tane verimi ve yağ oranı incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre,
incelenen özellikler bakımından soya çeşitleri arasında önemli farklıklar belirlenmiştir. En yüksek bakla sayısı
Arısoy ve Cinsoy çeşitlerinde belirlenmiştir. Dekara tene verimi Arısoy çeşidinde 311 kg/da, Cinsoy çeşidinde 305
kg/da ve Ataem-7 çeşidinde 303 kg/da olarak gerçekleşmiştir. Yağ oranı bakımından ise Atakişi çeşidi % 23.1 ve
Çetinbey çeşidi ise % 22.9 ile en yüksek değere sahip çeşitler olarak belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, incelenen
soya çeşitleri arasında Arısoy, Cinsoy, Ataem-7 ve Atakişi çeşitlerinin Eskişehir koşullarına uygun olabileceği
belirlenmiştir.
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3. MATERYAL ve METOT:
3.1. Materyal: Proje kapsamında yapılacak olan melezlemelerde kullanılacak materyaller yurt içindeki ve/veya yurt
dışındaki araştırma kuruluşlarından temin edilen (349 adet) soya hat/çeşitleri ve mevcut ıslah programından
geliştirilen ara kademedeki hatlar (F3-F6), koordinatör Enstitü tarafından ihtiyaç duyulması halinde gönderilecek
olan ara kademedeki hatlar soya hat/çeşitleri kullanılacaktır. Melezleme de kullanılacak ebeveynler ise piyasada
yer alan ticari çeşitler, ıslah amaçlarına sahip ileri hatlar ve yurt dışından getirtilecek olan istediğimiz özelliklere
sahip çeşitlerdir. Bunlardan ıslah amaçlarımız arasından uygun ebeveynlerle kombinasyonlar oluşturularak
melezlemeler yapılacaktır.
3.2. Metot:
3.2.1. Melezleme: Melezleme çalışmaları, konusunda yeterince bilgi, tecrübe ve alt yapı donanımına sahip olan
BATEM teknik personeli tarafından yürütülecektir. Yüksek verim, erkencilik ve kalite kriterleri dikkate alınarak
melez kombinasyonları belirlenecek ve melezlemeler yapılacaktır. Melez bahçesi her çeşit 5m uzunluğunda 2 sıra
olacak şekilde ekilecektir. Her bir melez kombinasyondan 15-20 adet melez bakla elde edilmesi planlanmaktadır.
3.2.2. Seleksiyon: Fehr (1993)’e göre melezleme sonrası, F2 generasyonundan itibaren Pedigri ve Tek tohum soyu
(Single-seed descent) metotları kullanılarak seleksiyon yapılacaktır. Pedigri seleksiyonu F2 generasyonunda
başlayacak ve homozigot hatlar (durulmuş hatlar) oluşuncaya kadar devam edecektir.
Pedigri Seleksiyon Metodu Şeması
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1.YIL: Melezleme
2.YIL: F1 Bitkilerinin yetiştirilmesi
3. YIL: F2 Generasyonundan tek bitki seçilmesi
4.YIL: Tek bitki döllerinin yetiştirilmesi, en üstün sıraların belirlenmesi ve buradan en üstün F3 bitkilerinin
seçilmesi
5.YIL: Tek sıra üretimi,üstün familya seçimi,üstün sıra seçimi,üstün F4 bitki seçimi
6. YIL: Tek sıra üretimi,üstün familya seçimi,üstün sıra seçimi,üstün F5 bitkisi seçimi
7. YIL: Tek sıra üretimi,üstün familya seçimi,üstün sıra seçimi,üstün F6 bitkileri seçimi (toplu hasat)
8. YIL: F6 bitki dölleri ile tekerrürlü denemelerin başlatılması(ön verim denemeleri)
3.2.3. Materyal Değişimi: Ülkesel proje disiplini içerisinde, elde edilen açılan materyalin çoğaltılarak diğer
araştırma enstitüleriyle paylaşımı sağlanacaktır. Bu çerçevede;
3.2.4. Açılan Materyal: Melezleme çalışmaları ve ardından F1-F3 kademelerinden açılan materyallerin eldesi ve
F4’ ten başlamak üzere materyal değişimi yapılarak, durulmuş hatlardan oluşan gözlem bahçeleri ilgili enstitülere
gönderilecektir.
3.2.5. Verim ve Bölge Verim Denemeleri: Verim denemeleri ana ürün ve ikinci ürün koşullarında, Tesadüf Blokları
Deneme Deseninde 3 tekerrürlü olarak kurulacaktır. Ana ürün için toprak sıcaklığına ve bölgenin yağış durumuna
bağlı olarak 25 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında, ikinci ürün için ise, ön bitkilerin hasadından hemen sonra
mutlaka Haziran ayı içerisinde (10 Haziran-30 Haziran) ekim yapılacaktır. Sıra arası 70 cm, sıra üzeri ana üründe
4-5 cm olacaktır. Sıra sayısı 4, sıra uzunluğu 5 m, ekim derinliği 3-5 cm olacaktır. Çalışmalar iki aşamada
gerçekleştirilecektir.
Enstitüler, açılan materyaller üzerinde yaptıkları seleksiyonlar sonucu elde ettikleri, bölgelerine iyi adapte olmuş
hatları kendi lokasyonlarında denemeye alacaklardır.
Enstitülerin kendi lokasyonlarında denedikleri materyallerden ümitvar görülenler diğer enstitü adaylarıyla birlikte
denemeye alınarak tescil denemeleri öncesinde çeşitlerin değişik lokasyonlardaki potansiyelleri test edilecektir.
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3.2.6. Kalite Analizleri: Analizler, ileri kademe verim denemeleri ve bölge verim denemelerinde yer alan
hat/çeşitlerde yapılacaktır. Hasat işlemleri sonrası tohum temizliği yapılacak ve uygun nem değerlerine sahip
numunelerde ham yağ ve ham protein tayini yapılacaktır.
3.2.7. Verilerin değerlendirilmesi ve İstatistik analizler: Her yıl elde edilen tane verimi, yağ oranı, protein oranı
gibi veriler varyans analizi ile değerlendirilerek, grupların farklılıkları F testi ile belirlenecektir Çalışmaların
bütünlüğü bakımından, teknik çalışmalarla ilgili talimatlar ve gözlem formları koordinatörlerce temin edilecektir.
Elde edilen verilerin istatistiksel analizi ve değerlendirilmesi ilgili enstitülerce yapılacak ve deneme sonuçları ilgili
koordinatör kuruluşa iletilecektir.
Verim denemelerinde ve farklı kaynaklardan elde edilecek materyallerde aşağıdaki ölçüm ve gözlemler alınacaktır.
Gözlemler her parselden rast gele seçilen 5 bitkide yapılacaktır.
İncelenecek özellikler:
1.%50 Çiçeklenme gün sayısı (gün): Çıkıştan itibaren parseldeki bitkilerin %50 sinin çiçeklendiği devre gün sayısı
olarak belirlenecektir.
2. Fizyolojik olgunlaşma gün sayısı (gün) : Çıkıştan itibaren baklaların ve bitkinin yapraklarının %95 ‘inin
kuruduğu devre gün sayısı olarak belirlenecektir.
3. Bitki boyu (cm): Hasat olgunluğuna gelen bitkilerde kök boğazı (toprak yüzeyi) ile son olgun bakla arasında
kalan açıklık ölçülecektir.
4. İlk bakla yüksekliği (cm): Hasat olgunluğuna gelen bitkilerde kök boğazı ile meyve bağlayan (fertil) ilk baklanın
bağlandığı nokta arasındaki açıklık ölçülecektir.
5. Bitkide bakla sayısı (adet): Hasat olgunluğuna gelen bitkilerde bakla sayımı yapılır ve bitki başına düşen
ortalama bakla sayısı belirlenecektir.
6. Yatma (1-5) :Parseldeki bitkilerin yatma durumları (1-5) skalasına göre değerlendirilecektir.
1....yatma yok
2....bitkilerin %10-25’i yatmış
3....bitkilerin %25-50’si yatmış
4....bitkilerin %50-75’i yatmış
5....tüm bitkiler yatmış
7. Baklada çatlama ve tane dökme (1-5) :Parseldeki bitkilerin çatlama ve dane dökme durumları (1-5) skalasına
göre değerlendirilecektir.
1....hiçbir bitkide tane dökme yok
2....Bitkilerin %10’unda tane dökme var
3....bitkilerin %20-25’inde tane dökme var
4....bitkilerin %25-50’de tane dökme var
5....bitkilerin %50’den fazlasında tane dökme var
8. Hasat nemi (%) : Hasat edilen bitkilerde tane verimleri alınırken % de cinsinden nem değeri ölçülecektir.
9. Parsel verimi (g): Her parselin hasat nemi düzeltilmeden alınmış tane ağırlığı tartılarak belirlenecektir (Verimler,
%13 neme göre düzeltilecektir).
10. 1000 tohum ağırlığı (g) :Her tekerrürden 4 paralel alınan 100’er adet tohumun ağırlıkları ortalamasının 10 ile
çarpılması ile elde edilecektir.

484

11. Kömür çürüklüğü (Macrophomina phaseolina) (1-5): Bu hastalığın kök veya sap üzerindeki gri noktalar
şeklindeki belirtileriyle birlikte, solma ve kuruma durumları da dikkate alınarak değerlendirilir.
1....parseldeki bitkilerin hiçbirinde hastalık yok
2....bazı bitkilerin köke yakın sap kısmı üzerinde gri noktalardan oluşan lekeler var.
3...bitkilerin çoğunda, dökülmeden bitki üstünde kuruyup kalmış yaprakların yanısıra, sap içinde ve dış
yüzeyinde gri noktacıklardan oluşan lekeler var ve bazı bitkilerde de zayıf kalan sap nedeniyle yatma görülür.
4....bitkilerin yarıdan fazlasında yatma görülmekte, yapraklı olarak kurumuş haldeki saplar zayıf ve aşağıdan
yukarıya kadar koyu gri lekelerle dolu, ayrıca erken kuruma nedeniyle bitkide birçok boş kalmış bakla vardır.
5....parselin tamamı zayıf sap nedeniyle yatmış, bitkiler koyu gri-siyah renkte lekeli bir yüzeyle kaplı ve
baklaların çoğu boştur.
12.Yağ Oranı: Numuneler petrolyum benzin ile Soxhelet cihazında ekstrakte edilecek ve sonuçlar % olarak
hesaplanacaktır (James, 1995).
14. Protein Oranı: Örneklerin azot (N) içeriği Kjeldahl metodu ile belirlenecektir. Protein oranı ise Nx5.71 formülü
ile belirlenecektir (AOAC, 2000).
15. Hasat ve harman: Parseldeki baklaların %100 e yakınının olgunlaştığı ve hasat nemi, %13-15’e düştüğü
dönemde hasat edilecektir. Hasat ortadaki 2 sırada sıra başlarından 0.5 m atılarak yapılacaktır.

4. ÇALIŞMA TAKVİMİ
Ülkesel Soya Islah Çalışmaları projesi altında başlatılan melezleme programından gelen değişik kademedeki açılan
materyallerin değerlendirilmesinin yanında, 2020 yılında başlatılacak olan Ülkesel Soya Islah Çalışmaları projesi ile ana ve
baba çeşitlerin seçilmesi ile melezleme programlarına devam edilecek ve takip eden yıllarda da melezleme ve seleksiyon
çalışmaları yapılacaktır. Ana ürün çalışmalarında ekim işleri her yılın Nisan-Mayıs ayları içerisinde, ikinci üründe ise bölgede
buğday hasadının bitiminden hemen sonra yapılacaktır. Akdeniz bölgesi koşullarında denemelerin hasatları her yılın EylülEkim ayları içerisinde yapılmaktadır.
Çalışma Takvimi Çizelgesi- 1. yıl

Yapılacak
Faaliyetler

Aylar
1

2

3

4

5

Tohum ve ekim haz.
Tarla haz. ve ekim
Seyreltme, çapa, sulama, ilaçlama
Morfolojik gözlemler
Melezleme
Seleksiyon
Hasat-harman ve analizler
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6

7

8

9

10

11

12

Değerlendirme, rapor hazırlama vb.

Çalışma Takvimi Çizelgesi- 2. yıl

Yapılacak
Faaliyetler

Aylar
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tohum ve ekim haz.
Tarla haz. ve ekim
Seyreltme, çapa, sulama, ilaçlama
Morfolojik gözlemler
Melezleme
Seleksiyon
Hasat-harman ve analizler
Değerlendirme, rapor hazırlama vb.

Çalışma Takvimi Çizelgesi- 3. yıl

Yapılacak
Faaliyetler

Aylar
1

Tohum ve ekim haz.
Tarla haz. ve ekim
Seyreltme, çapa, sulama, ilaçlama
Morfolojik gözlemler
Melezleme
Seleksiyon
Hasat-harman ve analizler
Değerlendirme, rapor hazırlama vb.

Çalışma Takvimi Çizelgesi- 4. yıl
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Yapılacak

Aylar

Faaliyetler

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tohum ve ekim haz.
Tarla haz. ve ekim
Seyreltme, çapa, sulama, ilaçlama
Morfolojik gözlemler
Melezleme
Seleksiyon
Hasat-harman ve analizler
Değerlendirme, rapor hazırlama vb.

Çalışma Takvimi Çizelgesi- 5. yıl

Yapılacak

Aylar

Faaliyetler

1

Tohum ve ekim haz.
Tarla haz. ve ekim
Seyreltme, çapa, sulama, ilaçlama
Morfolojik gözlemler
Melezleme
Seleksiyon
Hasat-harman ve analizler
Değerlendirme, rapor hazırlama vb.

5. YÖNETİM DÜZENİ
Proje Yürütücülerinin Projeye Katkıları
Adı Soyadı

Yapılacak Faaliyetlerdeki Sorumlulukları

Çalışma Takvimi

Çalışma takvimine uygun bir şekilde iş programının
sağlanması, ekim, kültürel işlemler, gözlemler melezleme,
Abdullah KADİROĞLU

seleksiyon, hasat, verilerin temin edilmesi, istatistik analizler
ve değerlendirmeler ve her türlü iş paketinin yürütülmesi ve
yürütülmesinin sağlanması
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60 ay

Çalışma takvimine uygun bir şekilde iş programının
Metin Durmuş ÇETİN

sağlanması, ekim, kültürel işlemler, gözlemler melezleme,
seleksiyon, hasat, verilerin temin edilmesi, istatistik analizler

60 ay

ve değerlendirmeler ve her türlü iş paketinin yürütülmesi ve
yürütülmesinin
sağlanması
Çalışma takvimine
uygun bir şekilde iş programının
sağlanması,
Muharrem GÖLÜKCÜ

hasat

sonrasında

elde

edilen

deneme 15 ay

tohumlarında yağ analizlerinin yapılması
Çalışma takvimine uygun bir şekilde iş programının
sağlanması,

Asuman YERDELEN

hasat

sonrasında

elde

edilen

deneme 15 ay

tohumlarında protein analizlerinin yapılması
Çalışma takvimine uygun bir şekilde iş programının
sağlanması, ekim, kültürel işlemler, gözlemler melezleme,

Hacı TEK

seleksiyon, hasat, verilerin temin edilmesi, istatistik analizler

60 ay

ve değerlendirmeler ve her türlü iş paketinin yürütülmesi ve
yürütülmesinin sağlanması
PROJE SONUÇLARI UYGULAMA PLANI (PSUP)
Proje Adı

Batı Akdeniz Soya Islah Çalışmaları

PROJENİN AMACI:
Soya tarımının daha fazla yaygınlaşması için, ana ürün ve ikinci ürüne uygun bölgelerde ikinci ürün ve/veya ana ürün
olarak yetiştirilebilen üstün verimli, kaliteli, hastalık ve zararlılara tolerant/dayanıklı yeni, yerli soya çeşit ve hatları
geliştirmek ve bunların morfolojik ve tarımsal özelliklerini belirlemek. Soya genetik kaynaklarının özelliklerini
belirleyerek bitki ıslahı projelerine gen kaynağı oluşturmak
Yeni soya çeşitlerini tescil ettirmek, tescil edilen çeşitleri üreticilerin/sektörün hizmetine sunmak ve bu çeşitlerin ekim
alanlarının yaygınlaştırmasını sağlamak, dolayısıyla ülkemizde soya ekim alanlarının ve soya üretim miktarlarının
artışına katkıda bulunmak.
ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI
Sıra

Proje Çıktıları

Çıktıların Uygulamaya Aktarılma
Mekanizmaları
-Üreticilerimizin,

yağ

ve

yem

sanayicisinin

ihtiyaçlarını

karşılayacak yeni, yerli çeşitler geliştirilerek milli ekonomiye
katma değer sağlanması,
-Diğer tarım teşkilatları ve tarım örgütleri ile işbirliği halinde bu
1

Yeni soya çeşitlerinin geliştirmesi

çeşitlerin

tanıtımlarının

yapılarak

ekim

alanlarının

yaygınlaştırılması,
-Özel tohumculuk kuruluşlarına üretim hakkının devredilerek
ekim alanlarının arttırılmasının sağlanması
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Kongre, sempozyum, bilimsel dergilerde makaleler hazırlanarak

Yayın

2

yapılan çalışmaların tanıtımı sağlanacaktır.

Projede yıllık yapılan faaliyetlerin

3

sunumu

Bakanlık Grup toplantıları

TALEP EDİLEN BÜTÇE
I. Yatırım Tutarı
06. SERMAYE GİDERLERİ (TL)

1. YIL

2.YIL

3.YIL

4.YIL

5.YIL

06

1

MAMUL MAL ALIMLARI

4630

4630

4630

4630

4630

06

2

MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ

3000

3000

3000

3000

3000

06

6

MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

3650

3650

3650

3650

3650

06

9

DİĞER SERMAYE GİDERLERİ

3720

3720

3720

3720

3720

TOPLAM

15000

15000

15000

15000

15000

GENEL TOPLAM

75000

II. Bütçe Gerekçesi ve Yatırım Tutarının Dağılımı
TAGEM BÜTÇESİ (TL)
GİDERLERİN
I

II

III

IV

ÖNERİLEN

1.

BÜTÇE

YIL

21200

Alımları
Zirai Gereç Alımları

EKONOMİK

2.YIL

3.YIL

4.YIL

5.YIL

4240

4240

4240

4240

4240

8800

1760

1760

1760

1760

1760

7000

1400

1400

1400

1400

1400

Alımları

5400

1080

1080

1080

1080

1080

Yayın Alımları

1950

390

390

390

390

390

Basılı Yayın Alımları

1950

390

390

390

390

390

5500

1100

1100

1100

1100

1100

5500

1100

1100

1100

1100

1100

7000

1400

1400

1400

1400

1400

7000

1400

1400

1400

1400

1400

SINIFLANDIRMASI
Avadanlık Alımları

06

1

3

06

1

3

01

06

1

3

05

06

1
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PROJE ÖZETİ
Proje Özeti: Batı Akdeniz Yerfıstığı Islah Çalışmaları
Yerfıstığı enstitümüzde ilk kez 1935 yılında denenmiştir. Enstitümüzde 1950’de başlayan ve şimdiye kadar
kesintisiz devam eden ıslah çalışmaları sonucunda yurt içindeki köy populasyonlarından seleksiyonla, yurt
dışından introdüksiyon yöntemiyle, melezleme ve mutasyon çalışmalarıyla şimdiye kadar toplam 650 civarında
hat geliştirilmiştir. Bu hatlar içinden NC-7, ÇOM, GAZİPAŞA, FLORİSPAN, BATEM-5025 ve BATEMCİHANGİR çeşitleri tescil ettirilmiştir. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda yine aynı şekilde introdüksiyon ve
melezleme çalışmalarıyla genetik materyaller daha da zenginleştirilecektir. Yeni geliştirilecek genetik
materyaller gözlem bahçelerinde denenerek özellikleri belirlenecek ve bunun sonucunda verim ve kalite
bakımından öne çıkanlar çeşit ön verim ve çeşit verim denemelerine alınacaktır. Verim denemelerinde stabil
olarak standartları geçen hatlar tescile aday olarak sunulacaktır. Yerfıstığı genetik materyallerin ve tescilli
çeşitlerin muhafazası ve yenilenmesine devam edilecektir.
AnahtarKelimeler: Yerfıstığı, Islah, Verim, Kalite
Abstract: The Western Mediterranean Peanut Breeding Studies.
Peanut was first tested in our institute in1935. As a result of peanut breeding studies from 1950 until now, about
650 breeding lines were developed by selection of local populations, introduction of abroad materials, breeding
and mutation methods. NC-7, ÇOM, GAZİPAŞA, FLORİSPAN, BATEM-5025 and BATEM-CİHANGİR
peanut varieties were registered from these lines. Hereafter in future studies, genetic material will be improved
by introduction and hybridization studies. Properties of these materials will be determined in observation plots.
Lines that superior to those properties like yield and quality will be tested in yield trials. The lines superior to
standarts in yield trials will be presented for registration as a candidate. The peanut genetic materials and varieties
will be conserved and renewed.
Key Words: Peanut, Breeding, Yield, Quality
Projenin Amacı ve Gerekçesi: Yerfıstığı, baklagiller familyasından tek yıllık, yazlık, yağlı tohumlu bir kültür
bitkisidir. Meyvelerini toprak altında oluşturması yerfıstığına özgüdür. Yerfıstığı bir baklagil bitkisi olması
nedeniyle iyi bir münavebe bitkisidir. Tohumları yaklaşık olarak %45-55 yağ, %20-25 protein ve %18
karbonhidrat içerir. Bol miktarda K, Ca, Mg, P, S, Zn ve Fe gibi madensel maddeler içerir. A, B ve E
vitaminlerince de zengindir. Yerfıstığı yağı yüksek oleik asit içeriğine (%50-55) sahip olduğu için yüksek yanma
sıcaklığına sahiptir ve bu nedenle dünyada kızartma yağı olarak çok tercih edilmektedir. Kısaca, yerfıstığı
doğrudan insan beslenmesinde çok önemli bir üründür. Yerfıstığı, Akdeniz ikliminin etkisinde kalan, sulanabilen
ve fazla ağır olmayan topraklara sahip yerlerde ekonomik olarak yetiştirilebilmektedir. Dünyada ağırlıklı olarak
yağı için değerlendirilirken ülkemizde büyük çoğunluğu çerez olarak değerlendirilmektedir. Çok azı pasta,
çukolata, şekerleme vs. yapımında değerlendirilir. Elde edilen ürünün yaklaşık 2-2.5 katı kadar hayvan
beslenmesinde çok değerli olan kuru sap elde edilir.
Ülkemizde yerfıstığının yaklaşık 100 yıllık bir geçmişi vardır. Ülkemizde yaklaşık olarak 42 bin ha alanda 164
bin tonluk kabuklu yerfıstığı üretimi yapılmıştır (FAOSTAT, 2016). Bu miktar, yıllara göre değişmekle birlikte,
toplam tüketimimizin yaklaşık %90-95’ine tekabül etmektedir. Artan nüfusumuza parallel olarak artan
tüketimimizin karşılanabilmesi için yerfıstığı üretimimizin de arttırılması gerekmektedir. Bunun en önemli
yollarından biri de üstün özellikli çeşitlerin ekilmesidir. Yerfıstığında verimli çeşitlerden başka verimi etkileyen
erkenci ve hasat kayıpları daha az olan çeşitlerin geliştirilmesi önemlidir. Yerfıstığının olgunlaşması ekimden
itibaren ortalama 5 ayı bulmaktadır. Bu nedenle özellikle ikinci ürün ekilişlerinde hasatın sonbahar yağışlarına
denk gelme ihtimali artmaktadır. Yerfıstığı meyvelerini toprak altında geliştirdiği için etkili yağışlara denk gelen
yerlerde hasat gecikmekte ve bu da hasat kayıplarını arttırmaktadır. Bu nedenle ikinci ürün tarımına uygun
erkenci çeşitlerin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Özellikle daha ağır topraklada hasat sırasında toprakta kalan
hasat kayıpları yüksek olmaktadır. Gineforları (meyve sapları) güçlü çeşitlerin geliştirilmesiyle özellikle
makinalı hasatda hasat kayıpları azaltılabilir. Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yüksek oleik
asit içeren (%70’in üzerinde) çeşitlere talep artmaktadır çünkü bu ürünlerin raf ömürleri daha fazla olmaktadır.
Bu nedenle yüksek oleik tipi hat ve çeşitlerin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bu konuda son yıllarda
enstitümüzde ıslah çalışmalarına başlanmıştır.
Enstitümüz, yerfıstığı araştırmaları konusunda en köklü ve öncü bir kurumdur. Enstitümüzde 1935 yılından beri
ıslah ve yetiştirme tekniği konularında yerfıstığı çalışmaları devam etmektedir. Yapılan ıslah çalışmaları
sonucunda NC-7, ÇOM, GAZİPAŞA, FLORİSPAN, BATEM-5025 ve BATEM-CİHANGİR çeşitleri tescil
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ettirilmiştir. Enstitümüzde yürütülen çalışmalar sonucunda tescil ettirilen NC-7 çeşidimiz Türkiye çapında
yaklaşık %90 oranında ekim alanına sahiptir. Ülkemizde 4’ü Çukurova Üniversitesi Zirat Fakültesi’ne
(OSMANİYE-2015, ARIOĞLU-2011, HALISBEY, SULTAN), 1’i Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma
Enstitüsü’ne (AYŞEHANIM) ve 1 adet de özel sektor kuruluşu olan Polen Tohumculuk’a (PEGGY) ait tescilli
yerfıstığı çeşitleri bulunmaktadır. Bu çeşitlerden sadece FLORİSPAN çeşidi Spanish tipi olup diğerlerinin hepsi
Virginia tipidir. FlORİSPAN, diğer çeşitlere göre ortalama 21 gün daha erkencidir. Buna ragmen bu çeşidin
danelerinin küçük olması ve veriminin biraz daha düşük olmasından dolayı ekim alanı bulamamıştır. BATEMCİHANGİR çeşidi geçci bir çeşittir, özellikle yağmura kalan geç hasatlarda toprakta çürüme oranı daha az
olduğundan bu konuda avantaj oluşturmaktadır ancak geçcilik tercih edilen bir özellk değildir. Diğer çeşitlerin
hepsi orta geçcidir. Bu nedenle Virginia tipi çerezlik kalitesi yüksek ikinci ürün tarımına uygun daha erkenci
çeşitlerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. HALİSBEY, OSMANIYE-2015, ARIOĞLU-2013 ve
SULTAN çeşitlerinin meyve verimleri diğer çeşitlerden önemli ölçüde yüksektir. Ancak bu çeşitlerin kabuk
kalınlığının fazla olması büyük bir dezavantaj oluşturmaktadır. Bu çeşitlerdeki yüksek meyve verim özelliği ile
ince kabukluluk ve tercihen yüksek oleik asit özelliklerinin birleştirilmesi gerekmektedir. NC-7 çeşidi, verimli
ve kaliteli bir çeşit olarak en yaygın ekilen bir çeşittir. Ancak bu çeşidin gineforları zayıf olduğundan hasat
kayıpları fazladır. Ayrıca bu çeşit demir noksanlığından çok etkilenmektedir. NC-7’nin bu noksan yönlerini
tamamlayacak bir ıslah çalışması gerekmektedir.
Bu projenin amacı; bölge şartlarına uyumlu, verimli, iç oranı yüksek, iri tohumlu, lezzetli, yüksek oleik asitli,
erkenci, ikinci ürün tarımına uygun, hasat kayıpları az, kök boğazı ve yaprak leke hastalıklarına toleranslı hat ve
çeşit geliştirmek ve bunların muhafazasını sağlayarak başlangıç tohumluklarını üretmektir.
Proje ile Elde Edilmek İstenilen Çıktılar ve Kullanım Alanları: Verimli, kaliteli, erkenci, yüksek oleik asit içeren
yeni yerfıstığı çeşit ve hatlarının geliştirilmesidir. Çeşitlerin kullanım alanları Akdeniz ve Ege Bölgelerindeki
kıyı ovaları ile GAP bölgesinde yerfıstığı tarımına uygun yerlerdir. Geliştirilecek yeni hatlar ise ıslah
çalışmalarında materyal olarak kullanılacaktır. Bu hatların diğer araştırma kurumlarıyla paylaşımı
sağlanabilecektir.
LİTERATÜR ÖZETİ:
Bölük (1969); verimli, yağ oranı yüksek ve yetiştirme süresi kısa yerfıstığı hatlarının tespiti amacıyla Antalya,
Menemen ve Tarsus’da çalışmalar yürütmüştür. Yağlık (Spanish tipi) çeşitlerde iç oranı % 69-76, çerezlik
çeşitlerde iç oranı % 67-72 olarak tespit edilmiştir. Yağlık çeşitlerin 1000 dane ağırlığı 421-461 g ve çerezlik
çeşitlerin ise 610-720 g olarak bulunmuştur. Kuru maddede yağ miktarının ise % 50.7-53.2 g arasında değiştiği
tespit edilmiştir. Ortalama gelişme süresi 140-150 gün olarak bulunmuştur. Yüksek verimli çeşitlerin (B. Dagan
ve Anamur B.) ekimine ve tohumluk olarak üretimine başlanmıştır. Ayrıca Anamur B. çeşidinden seleksiyon
yoluyla elde edilen Çom çeşidi tohumluk olarak üretilmek üzere ıslah programına alınmıştır. Yağlık çeşitlerin
piyasası bulunmadığından üretime alınmamıştır. Ayrıca Runner tipi tam yatık tiplerin bakım işlemleri zor
olduğundan bu tiplerin ekiminden vazgeçilmiştir.
Kayganacı ve İpkin (1986), yüksek verimli ve hastalıklara dayanıklı yerfıstığı çeşitleri geliştirmek amacı ile yerel
populasyonlardan yaptıkları seleksiyon çalışmalarıyla, çerezlik Çom ve Gazipaşa çeşitlerini 1986 yılında tescil
ettirmişleridir. Aynı yıl, Türkiye’nin tek Spanish tipi çeşidi olan yurtdışı kökenli Florispan çeşidini tescil
ettirmişlerdir.
İpkin (1988), Virginia tipi çerezlik çeşit ve hatlarla yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Amerikan menşeli NC-7
çeşidi ana üründe 467 kg/da ve ikinci üründe 420 kg/da verim vererek ilk sırada yer almıştır. Bu çeşidin çerezlik
kaliteside oldukça yüksek bulunmuştur. NC-7 çeşidine 1988 yılında üretim izni alınmış ve 1991 yılında ise tescil
ettirmiştir.
İpkin (1997), genetik çeşitliliği arttırmak amacıyla iki ayrı yerfıstığı hattında yaptığı mutasyon çalışmalarında,
mutagen uygulaması sonrasında önemli varyasyonlar elde etmiş ancak genetik kazanç negatif yönde olmuştur.
Qingshu (1996), Çin’de yerfıstığı ıslahının 1950’lerde başladığını ve 1991’e kadar 200’den fazla yüksek verimli
hattın geliştirildiğini belirtmiştir. 16 çeşidin %80 oranında ekiliş gösterdiğini ve son zamanlarda geliştirilen daha
verimli çeşitlerin ekiminin yaygınlaştığını belirtmişdir.
Isleib vd. (1997), NC-7 ve NC-9 çeşitlerinin melezlenmesi ile NC 12C çeşidini geliştirmişlerdir. Bu çeşitin
Virjinya tipi iri tohumlu, verimli, bazı kalite kriterleri bakımından yüksek ve bazı hastalıklara dayanıklı olduğunu
belirtmişlerdir.
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Dünyada kültürü yapılan yerfıstığı çeşitleri Hypogaea ve Fastigiata olarak 2 alt türe; Hypogaea, Hirsuta, Fastigiata
ve Vulgaris olarak 4 varyete grubuna; Virginia, Runner, Peruano, Spanish ve Valencia olmak üzere 5 pazar tipine
ayrılmaktadır. Bu ayrımda dallanma modeli, büyüme formu ve kapsül özellikleri önemli rol oynamaktadır.
Virginia tipleri yarı yatık/yarı dik, Runner tipleri tam yatık, Spanish ve Valencia tipleri yarı dik/tam dik büyüme
formundadırlar. Virginia ve Runner tiplerinin olgunlaşma gün sayıları 140-160, Spanish ve Valencia tiplerinin ise
110-130 gündür (Krapovickas, 1968).
Yerfıstığı bitkisinde vejetatif ve generatif olmak üzere iki tip dal meydana gelir. Generatif dallar vejetatif dallara
göre daha kısadır ve üzerinde sadece birkaç yaprak ve çiçek bulunur. Bitki gövdesinin ortasında dik olarak gelişen
bir ana sap vardır. Ana sap hypogaea alt türünde vejetatif olarak, fastigiata alt türünde generatif olarak gelişir. Ana
sapın en alt boğumundan bir çift kotiledonal dal meydana gelir. Kotiledonal dallardan çıkan lateral dallar çok
kuvvetli gelişir ve bitkide üretilen toplam meyve sayısının önemli bir kısmını karşılar. Alternatifli dallanma
modelinde (hypogaea alt türüne dahil bitkilerin sahip olduğu) lateral dallar üzerinde vejetatif ve generatif dallar
alternatifli olarak birbirini takip ederken, sıralı dallanma modelinde (fastigiata alt türüne dahil bitkilerin sahip
olduğu) lateral dallar üzerinde daima sıralı olarak birbirini takip eden generatif dallar gelişir (Baydar ve Erbaş,
2014).
Yerfıstığında yüksek verimli çeşit geliştirmede seleksiyon kriteri olarak en çok bitki başına kapsül ve tohum sayısı
ile bitki başına kapsül ve tohum ağırlığı seçilmektedir. Geniş F2 populasyonlarında bitki başına kapsül ağırlığı
seleksiyon kriteri olarak kullanılarak yapılacak döl testleri ile yüksek verimli çeşitler ve hatlar geliştirilebilir. Her
ne kadar 100 tane ağırlığı sayılan bu dört özellik kadar yaygın bir seleksiyon kriteri değilse de, kapsül eni ve boyu
ile birlikte en yüksek kalıtım derecesi veren özelliktir. Verim için belirlenen kalıtım derecesi değerleri genelde
düşük çıkmaktadır. Genetik kontrolünde kantitatif etkili pek çok eklemeli (aditif) gen rol oynamaktadır (Baydar
ve Erbaş, 2014).
ABD’de Florida bölgesinde geliştirilen yerfıstığı çeşitleri bitki ıslahı ile verimin nasıl artırılacağını gösteren tipik
bir örnektir. Bu bölgede uygulanan sistemli bir yerfıstığı ıslah proğramı ile kısa zamanda büyük gelişmeler elde
edilmiştir. 1928 yılında başlatılan ıslah çalışması ilk meyvesini 15 yıl sonra geliştirilen "Dixie Runner" çeşidi ile
vermiş ve bu çeşit kısa zamanda üreticiler tarafından benimsenerek hızlı bir yayılış göstermiştir. 1952 yılında
"Dixie Runner"e göre %50 daha verimli olan "Early Runner", 1969’da ise "Early Runner"e göre %20 daha verimli
olan "Florunner", 1977’de "Florunner"e göre %10 daha verimli olan "Early Bunch" çeşidi geliştirilmiştir. Böylece
Florida bölgesinde ilk ve son geliştirilen yerfıstığı çeşitleri arasında %100’lük bir genetik verim kapasitesi artışı
sağlanmıştır. Eski ve yeni yerfıstığı çeşitleri arasındaki en önemli verim farkını yaratan faktör üretilen toplam
fotosentetik asimilasyon ürünlerinin vejetatif ve generatif organlar arasındaki dağılım ve meyve dolum peryodu
süresidir. Günlük üretilen asimilasyon maddelerinin çoğunluğunu meyve için harcayan genotiplerin yüksek
verimli çeşit geliştirmede başarı şansı daha yüksektir (Duncan vd., 1978; Emery vd., 1981)
Çok sayıda hattın erkencilik özelliklerinin belirlenmesinde kabuk kırma yönteminin kullanılması çok zordur.
Önemli (2005) ve Bera vd. (2004) tarafından da uygulandığı gibi, erkencilik indeksi yöntemiyle hatların şahit
çeşitlerle ve kendi aralarındaki erkencilik farkları ortaya konabilmektedir. Bu yönteme göre, belli bir olgunlaşma
gün sayısında hasat edilen hatlara ait bitkilerdeki sayılan olgun meyve sayısı o bitkilerdeki toplam meyve sayısına
oranlanarak erkencilik indeksleri belirlenmektedir. Elde edilen oran yani indeks, şahit çeşitlerle ve birbirleriyle
kıyaslanarak erkencilik durumları ortaya konmaktadır. Önemli (2005)’in 9 hat ile yaptığı çalışmaya göre, ekimden
140 gün sonra hesaplanan erkencilik indeksleri 44 ile 60 arasında değişmiştir. Bera vd. (2004), Hindistan’da 760
adet Spanish tipi yerfıstığı hattını 8 erkenci kontrol çeşidi ile birlikte tarla şartlarında erkencilik bakımından
denemişlerdir. Hatlar arasında verim ve verim kriterleri bakımından büyük bir varyasyon belirlenmiştir.
Çimlenmeden 80 gün sonraki meyve olgunlaşma yüzdesinde önemli varyasyon belirlemişlerdir. Çimlenmeden 80
gün sonraki hasatta, 42 hattın meyvelerinin %70’den fazlası olgunlaştığı, yani bu hatların ekimden 80 gün sonra
optimum hasat olgunluğuna geldiği tespit edilmiştir. Bu 42 hattın içindeki 18 hattın ertesi yılda da erkenciliği
belirlenmiş ve aynı zamanda da istenilen agronomik özelliklere sahip olduğu belirlenmiştir.
Çalışkan vd. (2008), ekim zamanı (15 Nisan, 1 Mayıs, 15 Mayıs, 1 Haziran ve 15 Haziran) ve çıkıştan itibaren
hasat sürelerinin (120, 140 ve 160 gün) etkilerini Hatay’da NC-7 ve Çom yerfıstığı çeşitlerinde araştırmışlardır.
En uygun ekim zamanları Mayıs ortası ve Haziran başı olarak bulunmuştur. Hasat süresi uzadıkça verim artmış
ancak 140 günde de tatminkar bir verime ulaşılmıştır.
Arıoğlu vd. (2013), Çukurova ana ürün koşullarında farklı hasat zamanlarının etkilerini araştırmışlardır. Hasat
zamanı geciktikçe verimde önemli artışlar olmuştur. Eylül ayından sonra yapılan hasatlarda ise hasat kayıplarının
artması nedeniyle verimde az da olsa azalmalar meydana gelmiştir.
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Wright ve Baker (2011), Avustralya’da kuraklıktan ve aflatoksinden kurtulmak amacıyla yaptıkları melezleme ve
açılan materyallerde seleksiyon çalışmaları sonucunda “Tingoora” adlı çok erkenci, yüksek oleik asit içeren
yerfıstığı çeşidini geliştirmişlerdir. Bunun için, Hindistan kaynaklı çok erkenci çeşit ile yüksek oleikli yerel çeşit
melezlenmiştir. Bu çeşidin geliştirilmesi ilk melezden sadece 7 yıl sonra olmuştur, çünkü 1 yılda birkaç generasyon
elde edilerek ıslah süresi hızlandırılmıştır. Bu çeşit, ekimden 110 gün sonra hasat olgunluğuna gelebilmektedir,
kötü şartlarda bile yüksek verimlidir (2-6 t/ha), meyve tutumu daha determinant karakterli ve ana kök etrafında
yoğunlaşmıştır böylece hasatı da çok kolay olmaktadır.
Arıoğlu ve İşler (1990a), Çukurova Bölgesinde ana ürün olarak yetişebilecek bazı Runner ve Virginia tipi yerfıstığı
çeşitleri (17 Virginia, 1 Runner) üzerine bir araştırma yürütmüşlerdir. En yüksek verim 75/1073 (458.5 kg/da) ve
V. Banbimp (462.2 kg/da) çeşitlerinden elde edilmiştir. Virginia grubuna giren Shulamith, Bocounba, Homobay
ve GK-3 çeşitlerinin de yüksek verimli oldukları saptanmıştır. Tohum iriliğinin az olmasından dolayı Runner grubu
çeşitlerin Çukurova Bölgesinde fazla şanslı olmadıkları tahmin edilmişdir.
Arıoğlu ve İşler (1990b), Çukurova Bölgesinde ana ürün olarak yetiştirilecek bazı Spanish ve Valancia tipi
yerfıstığı çeşitlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma yürütmüşlerdir. 15 çeşitin bitki başına meyve sayısı 35.2290.09 adet, 100 tohum ağırlığı 32.85-63.25 g, kabuk oranı % 19.26-26.67 ve dekara verim değerleri ise 221.86452.58 kg arasında değişim göstermiştir. Meyve kalitesi ve dekara verimleri bakımından ilk sıralarda yer alan
ICGS-19, Early Ramir, Florispan, ICGS-5, ICGS-14, Dixie Anak ve Senegal-57 çeşitlerinin Çukurova Bölgesinde
ana ürün olarak başarıyla yetişebilecekleri saptanmıştır. Valancia grubuna giren çeşitlerin verim ve kalite
değerlerinin düşük olması nedeniyle bu bölgede yetiştirilemeyecekleri ortaya çıkmıştır.
Arıoğlu vd. (2005) tarafından, yüksek verim ve kaliteli yerfıstığı çeşidi geliştirmek amacıyla, 1993-2003 yılları
arasında Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde, melezleme ıslah ve pedigri seleksiyon yönteminin
kullanıldığı çalışmalar yürütülmüştür. NC-7 ile kırmızı tohumlu 75/1073 hattı ebeveyn olarak seçilmiştir. Tek bitki
seçiminde; gelişme formu, demir eksikliğine tolerans; tohum rengi, iriliği ve kalitesi dikkate alınmıştır. 10 yıllık
çalışma sonucunda verim denemelerinde verimli, iri ve kırmızı tohumlu olarak öne çıkan [2000-19-B(K)] hattı
tescile sunulmuş ve tescil denemeleri sonucunda 26 Nisan 2005 tarihinde “OSMANİYE-2005” adıyla tescil
ettirilmiştir.
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinin yerfıstığı ıslah çalışmaları kapsamında, Adana çiftçi
populasyonlarından seleksiyon yöntemiyle seçilen 5025 hattı, 1990 ile 2002 yılları arasında Adana ve Antalya
şartlarındaki çok sayıda verim denemelerinde denenerek verim ve çerezlik kalitesi bakımından ümitvar bulunmuş
ve tescile aday olarak sunulmuştur. Ayrıca bu hattın, insan sağlığı bakımından önemli bir fenolik bileşik olan
resveratrol içeriği standart çeşitlere göre önemli oranda yüksek bulunmuştur. 2003 ve 2004 yıllarında Adana,
Hatay ve Antalya lokasyonlarındaki tescil denemeleri sonucunda, 5025 hattının ortalama meyve verimi 487.4
kg/da olarak bulunmuş ve bu verim standart ortalamasını ortalama %9.7 oranında geçmiştir. Bu hattın İç oranı
(%75), 100 tane ağırlığı (90-95 g) ve lezzeti de standartlardan üstün bulunmuştur. Sonuçta bu hat 2005 yılında
BATEM-5025 adıyla BATEM adına tescil ettirilmiştir (Kadiroğlu vd., 2015a).
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün (BATEM) ıslah çalışmaları kapsamında Hindistan’dan getirtilen
ICGV-88378 hattı, 2005-2010 yılları arasında Antalya şartlarındaki çeşit verim denemelerinde meyve verimi ve
bazı kalite özellikleri bakımından genellikle standartları geçerek ilk sıralarda yer almış ve 2010’da tescile aday
olarak sunulmuştur. 2011 ve 2012 yıllarında Adana, Manisa ve Antalya lokasyonlarında kurulan tescil denemeleri
sonucunda; meyve verimi bakımından standart ortalaması civarında, tane verimi bakımından ise nispeten iç
oranının (%76) daha yüksek olmasından dolayı standart ortalamasının biraz üstünde bir verim elde edilmiştir.
Çerezlik kalitesi bakımından lezzet ve görünümü daha yüksek bulunmuştur. 2013 yılında Tohumluk Tescil ve
Sertifikasyon Müdürlüğü tarafından yapılan tescil komitesinde ICGV-88378 hattı, BATEM-CİHANGİR adıyla
(1968-1984 yılları arasında enstitümüzde yerfıstığında başarılı çalışmalar yapan Cihangir KAYGANACI’ya atfen)
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü adına tescil ettirilmiştir (Kadiroğlu vd., 2015b).
Normal yerfıstığı çeşitlerinin yağında ortalama %50 gibi yüksek oleik asit bulunurken, yüksek oleik çeşitlerde ise
bu oran %75-80 ve daha üzerlerindedir. Bu nedenle yüksek oleik yerfıstığı yağı zeytin yağına eşdeğer ve hatta
ondan daha kalitelidir. Yerfıstığında yüksek oleik asit özelliğini belirleyen ilk araştırıcılar Allan Norden ve
arkadaşları olmuştur. Norden ve ark. (1987), 494 yerfıstığı genotipinin yağ asidi kompozisyonlarını araştırmışlar
ve bu genotipler içerisinde ilk kez 2 ıslah hattının doğal olarak %80 oleik asit ve %2 linoleik asit içerdiğini
belirlemişlerdir. Bu durum dünyada yerfıstığında yağ asidi içeriğindeki esas değişimi meydana getirmiştir. Gorbet
ve Knauft (1997), Norden ve arkadaşlarının geliştirdiği yüksek oleik F435 hattını ticari Runner tipi bir çeşitle
melezlemeleri sonucunda 1995 yılında ilk ticari yüksek oleik “SunOleic 95R” çeşidini geliştirmişlerdir. Daha
sonra, gama ışınlarıyla yapılan mutasyonlarla yüksek oleik Georgia-02C ve Georgia Hi-O/L çeşitleri

497

geliştirilmiştir. CAPS (cleaved amplified polymorphic sequence) marker’larla yapılan çalışmalar sonucunda
Georgia-02C ve Georgia Hi-O/L çeşitlerindeki yüksek oleik özelliği mutasyonu ile daha önce doğal olarak yüksek
oleik özelliği tespit edilen F435 hattının genetik mutasyonunun aynı olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra, bu özellik
kullanılarak yapılan melezlemelerle Runner, Virginia ve Spanish tipi yüksek oleikli pek çok çeşit geliştirilmiştir
ve bu çalışmalar hızla devam etmektedir.
Pek çok araştırmada yüksek oleik asit özelliğinin basit kalıtıma sahip bir veya iki genle control edildiğini rapor
edilmiştir. Moore ve Knauft (1989), yerfıstığında doğal mutasyonla ortaya çıkan yüksek oleik özelliğinin 2
lokustaki bir veya 2 ressesif genle (ol1 ve ol2) kontrol edilmekte olduğunu ortaya koymuşlardır. Melezlemelerle
bu özelliğin diğer çeşitlere aktarımı ve açılan materyallerin erken generasyonlarında bu özelliğe sahip hatların
seçimi kolay olabilmektedir.
Virginia tipi (çerezlik) çeşitlerde oleik asidi control eden genlerin muhtemel genotiplerinin; Ol1Ol1ol2ol2,
ol1ol1Ol2Ol2 ve Ol1Ol1Ol2Ol2 şeklinde olabileceği Isleib ve ark. (1996) tarafından bildirilmiştir. Düşük-orta
düzeyde oleik/linoleik oranına sahip Spanish tipi (yağlık) çeşitlerdeki genotipin Ol1Ol1ol2ol2veya ol1ol1Ol2Ol2
şeklinde olabileceği Lopez ve ark. (2001) tarafından rapor edilmiştir. Ayrıca yerfıstığında oleik asit kalıtımının
kantitatif kalıtımla belirlendiği ile ilgili araştırmalar mevcuttur. Bunlar; eksik baskınlık, eklemeli gen etkisi,
eklemeli gen x eklemeli epistasi şeklindedir (Isleib ve ark., 2006; Singkham ve ark., 2011, Mercer ve ark., 1990,
Upadhyaya ve Nigam, 1999).
Godoy ve ark. (2017) tarafından Brezilya’da erkenci ve yüksek oleik asitli 2 adet yerfıstığı çeşidi melezleme
yöntemiyle geliştirilerek tescil ettirilmiştir. İlk yılda yüksek oleik bir hatla diğer bir hat melezlenmiştir. F1 ve F2
tohumlarının tümü ekilmiştir. F2 bitkilerinden elde edilen 500 bitki meyveye göre seçilmiş ve bunlar gaz
kramotagrafisinde analiz edilerek bunlar içinden yükseik asit özelliği olan 120 hat seçilmiştir. F6’a kadar diğer
özelliklere göre seleksiyona devam edilmiştir. F6’da 120 bitki 100 günde hasat edilerek bunlar içinden 90 bitki
seçilmiş ve tarla denemelerine alınmış ve en sonunda iki adet çeşit tescil ettirilmiştir.
Çin’de Shandong Yerfıstığı Araştırma Enstitüsünde 4 yüksek oleik asit mutantı tanımlanmıştır (ikisi doğal
mutasyonla, ikisi yapay mutasyonla). In situ embriyo kurtarma tekniği ile interseksiyonel hibritler elde edilmiştir.
Yağ asitleri, yağ, protein içeriklerinin (bulk yada tek tohumda) Near infra-red spectroscopy (NIRS) ile
belirlenebilecek kalibrasyonlar geliştirilmiştir. FAD2 genlerini (doymamış yağ asidi sentezleyen genler) belirleyen
allel spesifik PCR geliştirilmiştir. Sonuçta tüm yöntemler kullanılarak 12 adet yüksek oleik asitli yerfıstığı çeşidi
tescil ettirilmiştir. 2016 yılında, geliştirilen bu çeşitlerden olan Huayu-963, sadece yağmur ile sulanan şartlarda
ve verimi düşük yerlerde 630 kg/da verim vermiştir. Huayu-663 çeşidi ise bağ alanı aralarında sulu şartlarda 975
kg/da verim vermiştir. Aynı zamanda yüksek oleik asit içeren hatlar içinden soğuk ve tuzluluğa dayanıklı,
gineforları güçlü, mineral içerikleri yüksek Spanish ve Virginia tiplerde olanlar geliştirilmiştir (Wang ve ark.,
2017).

MATERYAL ve METOT:
Çalışma materyali olarak introdüksiyon, mutasyon, seleksiyon, melezleme yöntemlerine göre şimdiye kadar
geliştirilmiş olan 630 civarındaki gen bankamızdaki hat kullanılacaktır. Bu hatların 80 adeti Spanish tipi olup hepsi
yurtdışından getirilmiştir. 550 adet hat Virginia-Runner tipi olup bunların 380’i introdüksiyon (ABD ve
Hindistan’dan), 70’i seleksiyon, 50’si melezleme ve 50’si mutasyon yöntemiyle geliştirilmiştir. Bu proje ile
introdüksiyon ve melezleme ıslah yöntemleriyle bu genetik çeşitlilik daha da zenginleştirilecektir.
Yerfıstığı toprakta geliştiği için melezleme kolaylığı ve melezlerin tutma şansını arttırmak için bitkiler saksılarda
yetiştirilecektir. Melezlemeden bir gün öncesinde akşama doğru ana olarak kullanılacak bitkinin açmamış
çiçeklerinde emaskülasyon yapılacak. Ertesi günü sabah saat 8-9 gibi emaskülasyonu yapılmış çiçeklerin
stigmaları üzerine baba çiçeklerinden cımbızla alınan polenler bırakılacaktır. Melezleme yapılan çiçek boğumuna
tel bağlanarak işaretlenecektir.
Melezlemelerden gelen açılan mataryallerde modifiye bulk yöntemi olan tek tohum soyuna göre seleksiyon
yapılacaktır. F6 kademesinden sonra amacımıza uygun bitkiler seçilerek standart çeşitlerle birlikte ön verim
denemelerine ve daha sonrasında çeşit verim denemelerine alınacaktır.
En önemli melezleme ıslahı amaçlarımızdan birisi olan yüksek oleik asitli çeşit geliştirme çalışmalarında F2’den
itibaren açılan materyallerde pedigri seleksiyon yöntemine göre oleik asit oranlarına göre seleksiyon yapılacaktır.
Yüksek oleik asit kaynağı olarak 2014’de ABD’den introdüksiyonla getirtilen PI-599592 hattı (oleik asit %80
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civarında) baba olarak kullanılacaktır. Bu hat yüksek oleik asitli olmasına karşın verimi düşüktür. Verimi yüksek
çerezlik çeşitlere yüksek oleik asit özelliği de kazandırılması amaçlanmaktadır. Her yıl ortalama 2-4
kombinasyonda melezlemeler yapılacaktır. Aşağıdaki resimlerde yapılacak muhtemel melez kombinasyonları ve
özellikleri gösterilmiştir.
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İntrodüksiyon çalışmasında; dünyada en önemli yerfıstığı gen kaynağına sahip olan ABD Tarım Bakanlığı
(USDA) ve Hindistan’daki uluslararası araştırma merkezi olan ICRISAT’dan tohum talebinde bulunulacaktır.
İntrodüksiyonla getirilecek tohumlar (yaklaşık 200 adet) ilk yıl 5 m uzunluğunda birer sıralara ekilerek aşağıda
belirtilen UPOV kriterlerine göre morfolojik ve tarımsal özellikleri belirlenecektir. Gözlem bahçelerinde verim ve
kalite bakımından öne çıkan hatlar çeşit ön verim denemelerine alınacak, çeşit ön verim denemelerinde öne
çıkanlar ise çeşit verim denemelerinde denenecektir.
Tarla denemeleri Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Tarla Bitkileri Bölümüne ait Aksu Ovasındaki
tarlalarda ana ve ikinci ürün olarak kurulacaktır. Ekim, çapalama, sulama, gübreleme gibi bakım işleri tekniğine
uygun olarak yapılacaktır. Ekimler ana üründe Mayıs ayı ortalarında ve ikinci üründe ise Haziran ayı ortalarında
yapılacaktır. Hasatlar ise Ekim ayı ortalarında yapılacaktır. Böylece ekimden hasata kadar geçen süre ana üründe
yaklaşık 5 ay ve ikinci üründe ise yaklaşık 4 ay olacaktır. Böylece denenen hatların ikinci ürün tarımındaki
performansları belirlenmiş olacaktır. İkinci ürün tarımına uygun olanlar aynı zamanda ana ürün tarımında daha
erken hasat edilebilme şansı elde edebilecektir. Verim denemeleri Tesadüf Blokları Deneme Deseninde 3
tekerrürlü olarak kurulacaktır ve her parsel 5 m uzunluğunda 4 sıradan oluşacaktır. Ekim sıklığı 70x15-20 cm
şeklinde olacaktır.
Çeşit verim denemelerinin kuruluşu, bakımı, alınacak gözlemler ve ölçümler Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon
Merkezi Müdürlüğü’nün (TTSM) Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri Teknik Talimatına göre (aşağıda
belirtilen şekilde) yapılacaktır. Farklı yıllarda ve yerlerdeki çeşit verim denemelerinde öne çıkan hat yada hatlar
çeşit tesciline aday olarak sunulabilecektir.
Ayrıca genetik materyallerin muhafazası ve yenileme çalışmalarına devam edilecektir.
Çeşit verim denemelerinde TTSM’e göre alınacak gözlemler ve ölçümler:
Gözlemler, her parselden seçilecek 5 bitkide yapılacaktır.
Çiçeklenme Gün Sayısı (gün): Her parseldeki bitkilerin, ekimden itibaren ilk çiçeklenme zamanına kadar geçen
gün sayısı olarak belirlenecektir.
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Ginefor Oluşumu Gün Sayısı (gün): Çıkış ile döllenmiş çiçeğin ginefor oluşturma başlangıcındaki süredir. Gün
sayısı olarak belirtilir.
Kapsül Sayısı (adet): Bitki başına düşen olgunlaşmış kapsül sayısıdır.
Büyüme Formu: Kapsül doldurma döneminde bitkinin dik, yatık veya yarı yatık olmasıdır.
Meyve (kapsül) Verimi (kg/da): Her bir parseldeki bitkilerin tamamı hasat edilecek ve parsel veriminden gidilerek
dekara meyve verimi kg/da olarak hesaplanacaktır.
Bitki Başına Meyve Sayısı (adet/bitki): Herbir parselde hasat edilen 4 bitkinin meyvelerinin tamamı sayılacak ve
4’e bölünerek hesaplanacaktır.
100 Tohum Ağırlığı (g): Her tekerrürden tesadüfi alınan 4x100 adet tohumun ağırlıkları alınarak elde edilecektir.
İç Oranı (%): Her parselden 100’er gr kapsül (meyve) tartılacak. Elle iç haline getirildikten sonra içler tartılıp
ortalaması alınacak ve % olarak ifade edilecektir.
Yaprak Leke Hastalığı (Cercospora spp.): 1-5 skalasına göre değerlendirilecektir. 1-dayanıklı, 5-hassas
Kök Boğazı Çürüklüğü (Aspergillus niger): Parselde hastalığa yakalanan bitki adet olarak belirtilecek.
İki Noktalı Kırmızı Örümcek (Tetranychus urticae): 1-5 skalasına göre değerlendirilecektir. 1-kırmızı örümcek
yok, 5-yaprakların tamamına yakınında gümüşi renk oluşmuş.
Lezzet: çiğ ve kavrulmuş tohumların birkaç kişi tarafından tadılmasıyla 1-4 skalasına göre karar verilecektir. 1’den
4’e doğru lezzet artmaktadır.
TTSM’nin kriterleri dışında şu ölçümler de yapılacaktır:
1. Kalite Tohum Oranı (%): Toplam tohum içerisinde bulunan iri, tam olgun ve tohumluk niteliği taşıyabilen
tohumlar ayrılarak sayılacak ve bulunan değer toplam tohum sayısına oranlanarak hesaplanacaktır.
Yağ asidi Oranı (%): Sadece yüksek oleik asitli çeşit geliştirme ıslahında yapılan melezlemelerden gelen açılan
materyallerde belirlenecektir. Bu materyallerin yağı çıkartıldıktan sonra esterleştirilecek ve gaz kramotografisinde
yağ asitleri oranları belirlenecektir.
Gineforların Sağlamlığı: Hasat sırasında her parselden seçilen ortalama 4 bitkinin meyveleri elle kopartılarak 1-4
skalasına göre karar verilecektir. 1’den 4’e doğru kapsülün kopma direnci artmaktadır.
Toprakta Kalan Kapsül (meyve) Sayısı: Hasattan sonra her parselde kalan kapsül adeti olarak belirlenecektir.
Erkencilik İndeksi: Ekimden 140 gün sonra hasat edilen hatlara ait bitkilerdeki sayılan olgun meyve sayısı o
bitkilerdeki toplam meyve sayısına oranlanarak erkencilik indeksleri belirlenecektir (Önemli, 2005 ve Bera vd.,
2004).
Tane Verimi (kg/da): Her bir hatta ait dekara meyve verimlerinin o hatta ait iç oranlarıyla çarpılmasıyla
hesaplanacaktır.
Sadece gözlem bahçelerinde ve açılan materyallerdeki seleksiyonlarda hatların morfolojik karakterizasyonunun
ortaya konmasında UPOV kriterlerine göre şu özellikler belirlenecektir: Büyüme şekli, ana sapın gelişme şekli,
yan dalların büyüme şekli, genel dallanma durumu, olgunlaşma zamanı, yaprakçık büyüklüğü, yaprakçık rengi,
çiçeklenme dizilişi, ana sapta çiçeklenme durumu, kapsül boğumluluğu, kapsül yüzeyinin yapısı, kapsülde tane
sayısı, kapsülde gaga çıkıntısı, gaganın şekli, tane rengi, tane şekli, tane büyüklüğü, 100 tohum ağırlığı, kabuk
oranı. Belirlenecek tüm bu özelliklerin açıklamaları UPOV kriterlerinde mevcuttur, burada ayrıntıya girilmemiştir.

ÇALIŞMA TAKVİMİ
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Çalışma Takvimi Çizelgesi
Yapılacak faaliyetler
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Yıl
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Tohum hazırlığı
Çeşit ön verim denemesi
Çeşit Verim Denemesi
Gözlem Bahçesi
Melezlemeler
Hasat sonrası ölçüm-tartım,
analiz
Yapılacak faaliyetler
Yurt dışı tohum temini
Tohum hazırlığı
Çeşit Verim Denemesi
Gözlem Bahçesi
Melezlemeler ve seleksiyon
Hasat sonrası ölçüm-tartım,
analiz
Yapılacak faaliyetler
Tohum hazırlığı
Çeşit Verim Denemesi
Gözlem Bahçesi
Çeşit bölge verim denemesi
Melezlemeler ve seleksiyon
Hasat sonrası ölçüm-tartım,
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Yapılacak faaliyetler
Tohum hazırlığı
Çeşit ön verim denemesi
Çeşit Verim Denemesi
Gözlem Bahçesi
Çeşit bölge verim denemesi
Melezlemeler ve seleksiyon
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Çeşit ön verim denemesi
Gözlem Bahçesi
Çeşit bölge verim denemesi
Melezlemeler ve seleksiyon
Hasat sonrası ölçüm-tartım,
analiz
Tescile başvuru
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Proje Çıktıları

Çıktıların Uygulamaya Aktarılma Mekanizmaları

1

Yeni yerfıstığı çeşitleri

Diğer tarım teşkilatları ve örgütlerle işbirliği halinde bu
çeşitlerin tanıtımlarının yapılarak ekim alanlarının
yaygınlaştırılması. Özel tohumculuk kuruluşlarına üretim
hakkının devredilerek ekim alanlarının arttırılmasının
sağlanması.

2

Yeni yerfıstığı hatları

Diğer araştırma kurumlarıyla paylaşım sağlanarak bu hatların
ıslah çalışmalarında değerlendirilmesinin sağlanması

TALEP EDİLEN BÜTÇE
I.YatırımTutarı
06. SERMAYE GİDERLERİ (TL)

Yıllara Göre Dağılım
1. yıl

2.yıl

3.yıl

4.yıl

5.yıl

6

1

Mamul Mal Alımları
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3.397

3.397

3.397

6

2

Menkul Sermaye Üretim Giderleri
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1.103

1.103

1.103

1.103
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6
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PROJE ÖZETİ
Batı Akdeniz Bölgesi Nohut (Cicer arietinum L.) Islah Araştırmaları
Türkiye’de Nohut, baklagiller içerisinde hem ekim alanının genişliği hem de üretim değeri bakımından
ilk sıradadır. Türkiye toplam nohut ekim alanlarının %10,6’sı, üretimin % 9,47’si Batı Akdeniz’dedir. Batı
Akdeniz Bölgesi Ülkesel Nohut yetiştiriciliğinin en yoğun olduğu üretim sahasıdır. Milli çeşit listemizde
tescilli 35 nohut çeşidi mevcuttur. Batı Akdeniz bölgesi şartlarında geliştirilmiş nohut çeşidimiz yoktur. Bölge
özel konumu açısından diğer nohut üretim bölgelerinden farklı bir ekolojiye sahiptir. Nohut ülkesel ıslah
projesinde görüldüğü gibi, nohut ıslah programları bölgesel uygulandığında daha verimli sonuçlar elde
edilmektedir. Sürdürülebilir üretim açısından Batı Akdeniz bölgesi nohut üretim sahasında da bölgesel ıslah
programına ihtiyaç vardır.
Bölgede yapılacak bu ıslah araştırmaları ile; üretici taleplerini karşılayabilecek yüksek verimli, iri taneli,
makinalı tarıma uygun, erkenci, yemeklik ve leblebilik nohut çeşitleri geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Proje Ülkesel nohut ıslah çalışmalarının bir parçası olarak Batı Akdeniz Bölgesinde yürütülecektir. Proje
materyali, ülkesel ıslah projesi kapsamında sağlanacak farklı ıslah kademesindeki açılan materyal, durulmuş
hatlar, ülkesel çeşit uyum denemeleri, ülkesel bölge verim denemeleri, ülkesel gözlem bahçesi materyali,
İntrodüksiyon materyali ve batı akdeniz bölgesinden toplanacak yerel çeşit ve popülasyonlardan oluşacaktır.
Projede Ülkesel projeden sağlanacak materyalin ıslah kademelerine bağlı olarak 1. Inrodüksiyon, 2.
Seçme (a. Teksel seleksiyon (saf hat seleksiyonu), b. Toptan seleksiyon (Mass seleksiyon) ve 3. Melezleme
ıslah yöntemlerinden uygun olanı kullanılacaktır.
Batı Akdeniz bölgesi için hazırlanmış bu proje ile ülkesel Nohut ıslah projesinin Batı Akdeniz’deki
çalışmalarının çıktıları beş yıllık sonuçlar şeklinde yayınlanarak paydaşlara ulaştırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: nohut, ıslah, verim, kalite, Antraknoz yanıklığı
Chickpea (Cicer arietinum L.) breeding reserchs for Bati Akdeniz Region
Chickpeas in Turkey, in terms of both cultuvation area and production is ranked first in legumes. Total
10,6% cultivation area and 9,47% production of chickpea in turkey is in the bati akdeniz region. There are 35
varieties of chickpeas registered in our national list. There is no chickpea cultivation developed in the ecology
of the Bati Akdeniz region. The region has a different ecology than the other chickpea production areas in
terms of its specific location. As seen in the national breeding project of chickpea, chickpea breeding programs
are more efficient when applied regionally. In terms of sustainable production, regional breeding program is
needed in the chickpea production area of the Bati Akdeniz region.
With these breeding researches in the region; It is aimed to develop high-yielding, coarse grained,
machine-based, early, edible and leblebilic chickpea varieties that can meet the demands of the producer. The
project will be carried out in the Bati Akdeniz Region as part of the national chickpea breeding study.
The project material consist of that populations, lines, national adaptation trials, national region yield trials,
national observation garden material and Introductory material to be brought from abroad and local varieties
and populations from the Bati Akdeniz region.
In the project, depending on the improvement breeding stages of the material to be obtained from the
national project;1. Selection, 2. Selection (a.) Single selection (pure line selection), b) In bulk selection (Mass
selection) and 3. Hybridisation methods shall be used as appropriate.
With this project prepared for the Bati Akdeniz region, the results of the studies of the national Chickpea
breeding project in the Bati Akdeniz will be published as five-year results and delivered to the stakeholders.

Key words: Chickpea, breeding, yield, quality, Ascochyta blight
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Projenin Amacı ve Gerekçesi:
Dünyada gelişmekte olan diğer ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de hızlı nüfus artışı görülmekte, bu
durum daha fazla beslenme ihtiyaçlarını ortaya çıkartmaktadır. Beslenme ihtiyaçlarının giderilmesi de ancak
tarımsal üretimin artırılması ile olasıdır(Akçin, 1988a; Meral vd., 1998). Nohut, hayvansal protein
kaynaklarının yetersiz ve pahalı olduğu ülkelerde, sağlıklı ve dengeli beslenebilmek için çok önemli ve ucuz
bir protein kaynağı olarak büyük öneme sahiptir(Akçin, 1988a). İçerdiği yüksek protein oranı ile bitkisel
protein ihtiyacının karşılanması ve bileşimindeki nişasta ile insan beslenmesinde önemli bir enerji kaynağı
olan nohut, yapısında yer alan lif düzeyinin yüksekliği ile de sağlık ve beslenme bakımından önemli bir
baklagildir. Sağlıklı bir insanın ihtiyaçları göz önüne alınarak, normal gelişim fizyolojisi için ihtiyaç duyulan
esansiyel aminoasit miktarı belirlenen faktöryele en yakın baklagildir (FAO/WHO, 1965). Çocuk gelişimi için
önemli olan histidine amino asidi, nohut tane proteininde anne sütünden daha fazladır. Farmakolojik organik
asitler içeren nohut gövde ve yaprakları tıpta kullanılmaktadır (Akçin, 1988).
2008 yılında 486.199 ha ile dünyada en büyük üçüncü nohut yetiştiricisi ülke konumunda olan Türkiye
ekim alanı, 134.512 ha daralma ile 2016 yılında 351.687 ha’a yedinci sıraya gerilemiştir. Ancak bu daralma
kaynaklı üretim kayıpları bölgesel ıslah programları ile geliştirilen yüksek verimli çeşitler sayesinde
azaltılmıştır. Fakat yine de yıllık üretim daralması 63 bin tondur. Dünyada verim, üretim değeri ve ekim
alanlarının tamamında artış olduğu görülmektedir. Ülkemizde ise verimde dünya ortalaması üzerinde verim
alınmasına karşın hem ekim alanı hem de üretim değeri bakımından sürekli bir azalma söz konusudur.
Türkiye’de Nohut, baklagiller içerisinde hem ekim alanının genişliği hem de üretim değeri bakımından ilk
sıradadır. Bu nedenle üretim değerlerindeki azalma diğer herhangi bir baklagilden daha fazla olumsuz etkide
bulunmaktadır. Türkiye toplam nohut ekim alanlarının %10,6’sı, üretimin %9,47’si Batı Akdeniz’dedir. Bu
üretim sahası en yoğun ülkesel üretim sahası olmasına karşın, ekim alanı daralması, üretim değeri düşüşleri
bu bölgede de görülmektedir. Bölgede en yüksek birim alan verimlerinin alınıyor olmasına karşın, yetiştiricilik
tekniği ve bölge şartları için tescilli çeşitlerin olmayışı önemli problemlerdir. Bu durum bölgedeki toplam
420.235 dekarlık üretim arazilerinden homojen verim alınmasını engellemektedir. Yıllara göre bölgede
ortalama birim alan verimlerinde 63 ile 179 kg/da arasında büyük farkların olduğu görülmektedir. Yeni
geliştirilmiş olan nohut çeşitlerimiz belli oranlarda bu verim kayıplarını tolere etmektedir. Ancak bölgenin
yağış rejimi, sıcaklık değişimleri ve yanıklık hastalığı epidemilerinin farklılığı nedeni ile de bu çeşitlerin tüm
sahada aynı performansı gösteremedikleri ya da stabilite problemi yaşadıkları yürütülen 4 yıllık ön çalışmada
görülmüştür.
Batı Akdeniz bölgesinde geniş adaptasyon yeteneğine sahip yüksek verimli çeşit ihtiyacı duyulmaktadır.
Yapılan araştırma çıktıları, ülkemizde nohut için tüm çevrelere uyum sağlama yeteneğine sahip çeşit
varlığından söz edilemeyeceğini göstermektedir. Hatta bu çalışmalar nohut için adaptasyon sınırlarının
darlığının da birer göstergesidirler. Bu durumda nohut için bütün çevrelere uyum sağlayabilecek çeşit yerine
özel bölgeler için yüksek verimli çeşitlerin belirlenmesi(Özdemir vd., 1999), yazlık ve kışlık veya elverişli ve
elverişsiz çevre koşulları için çeşit ıslahlarının ayrı ayrı yapılması da zorunludur(Singh ve Bejiga, 1990).
Bu proje Batı Akdeniz bölgesi özel konumu, ekim alanının genişliği ve üretim değerlerinin yüksekliği ile
artırılabilir ekonomik üretim potansiyeli dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bölgede yoğun nohut ekim alanı ve
karşılaşılan problemler (çeşit tavsiyesi, yanıklık kaynaklı problemler, yetiştiricilik ile ilgili bilgi ihtiyacı vb.)
nedeni ile bölge çiftçisi yoğun talepleri, il/ilçe müdürlüğü talepleri bölgede Nohut araştırmalarına ihtiyaç
olduğunu göstermektedir. Tarım havzaları destekleme modelinde nohut, bölgede kesişen 3 havza içinde
destekleme kapsamındadır. Proje ve bölge ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilk ön çalışmalara 2014 yılında
ülkesel nohut ıslah araştırmaları koordinatörlüğünden temin edilen çeşitler (8 çeşit) iki yıl boyunca yazlık
ekimleri yapılarak gözlemlenmiştir. 2017 yılında çeşit listesinde bulunan sahil ve geçit kuşağına uygun tüm
çeşitlerin (18 çeşit ve 3 yerel çeşit) bölgeye uyum yeteneklerini belirlemek üzere ülkesel nohut ıslahı
kapsamında iki lokasyonda iki yıllık denemeleri gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda Islah projesi için gerekli
olan ön bilgilere ulaşılmıştır. Öncelikle uzun ıslah programlarına başlamadan, bölgedeki verim değerlerini en
kısa sürede yükseltebilecek mevcut tescilli çeşitler için 2 yıllık uyum denemeleri tamamlanmıştır. Eski çeşitler
gibi, bu çeşitlerinde yaklaşık 10-15 yıllık sürede başta yanıklık hastalığı etmenine karşı olmak üzere, iklimsel
ve bölgesel değişimlerden etkileneceği açıktır. Ülkesel nohut araştırmaları kapsamında yürütülen bölgesel
ıslah programlarının bulundukları bölgede yüksek verimli, kaliteli ve yüksek uyum yeteneklerine sahip çeşitler
elde etmelerindeki başarılarının Batı Akdeniz Bölgesi içinde gerçekleştirilmesine ihtiyaç vardır. 4 yıllık ön
çalışmalar sonrasında bölgedeki nohut yetiştiriciliği hakkında günümüz ve geleceğe yönelik taleplerini
karşılamak üzere hazırlanan bu ıslah AR-GE çalışmasının amaçları;
 Batı Akdeniz bölgesine uygun, üreticilerin taleplerini karşılayabilecek, yüksek verimli, yanıklığa
tolerant, iri taneli, dik gelişen, erkenci ve makinalı tarıma uygun yemeklik ve leblebilik nohut çeşit
adayları geliştirmek
 Bölgede bulunan yerel çeşitler, populasyonları toplayarak ülkesel ıslah çalışmaları varyasyon
kaynaklarına dahil etmek.
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 Batı Akdeniz Bölgesinde proje çıktısı materyalin uyum sınırlarını belirlemek
 Batı Akdeniz Bölgesinde ülkesel nohut ıslah araştırmaları kapsamında ülkesel nohut bölge verim
denemeleri, ülkesel nohut çeşit uyum denemeleri ve ülkesel nohut gözlem bahçesi çalışmalarını
gerçekleştirmek.
 Batı Akdeniz Bölgesi Islah faaliyetlerinde üniversite ve özel sektör işbirliğinde çalışmalar başlatmak.
 Üniversite ve özel sektör işbirliğinde ıslah projeleri geliştirmek için farkındalık oluşturmak
amaçlanmıştır.
Proje ile Elde Edilmek İstenilen Çıktılar ve Kullanım Alanlarını Açıklanmalıdır.
Günümüzde insan beslenmesinde protein kaynakları hayvansal yada bitkisel olarak elde edilebilmektedir.
Tüm dünyada hayvansal protein kaynakları beslenme açısından daha çok tercih edilmektedir. Ancak artan
nüfus, ekonomik nedenler, savaşlar, adaletsiz dağılım gibi nedenler ile hayvansal proteinlere ulaşmak her
geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Gelişmiş ülkelerin beslenme kültürlerinde hayvansal proteinler ile beraber
bitkisel protein kaynağı kullanımı giderek artmakta iken gelişmekte olan ülkelerde ise tersine bir durum söz
konusudur. Hayvansal proteinlere ulaşmanın zorlaştığı ya da yeterince bulunamadığı durumlarda baklagil
bitkileri ihtiyaç duyulan protein kaynağı olarak ön plana çıkarlar. Bir baklagil bitkisi olarak nohut, ülkemizde
en yoğun olarak üretilen baklagil bitkisidir. İçerdiği %16.4-31.2’lik protein ve %38.1-73.3’lük karbonhidrat
oranı ile hem bir protein hem de bir enerji kaynağıdır. Yapısında bulundurduğu temel amino asit içeriği
bakımından da beslenme açısından faydalı bir bitkidir. Yetiştiriciliği için toprak seçiciliği az ve birçok tarla
bitkisinin yetişemeyeceği kurak ve yarı kurak arazilerde başarı ile yetiştirilebildiği gibi o toprakları bitki besin
maddelerince de zenginleştirir. Bitkinin hemen her kısmı değerlendirilebilir niteliktedir. Kökleri toprağı
zenginleştirirken, bitki gövdesinde ve yapraklarda doğal olarak bulunan kimyasallar farmakolojide
kullanılmaktadır. Taşıması, paketlenmesi, muhafazası ve uzun süre depolanması kolaydır. Nohut mutfak
kültürü çok geniş olan, sadece su ile ateş üzerinde bir kapta yemek olabilen ender kültür bitkilerindendir.
Askeri hareketler, büyük göçler gibi istenmeyen durumlarda kolayca beslenme ihtiyacını karşılayabilecek
stratejik bir bitkidir.
Ülkemiz 2008 de 4.8 milyon da ekim alanı ile dünya üçüncü büyük nohut üreticisi iken, son 10 yılda
yaklaşık 1.34 milyon da daralarak 3.5 milyon da ile yedinci nohut yetiştiricisi ülke konumuna gerilemiştir.
Bölgesel ıslah faaliyetleri sayesinde geliştirilmiş olan yüksek verimli çeşitler sayesinde dünya genelinden daha
yüksek birim alan verimlerini yakalamış olmamıza rağmen, ekim alanı ve üretim miktarı bakımından sürekli
bir azalma yaşanmaktadır. Dünyada ise ekim alanı, üretim miktarı ve birim alan verimlerinin tamamında artış
söz konusudur. Yılda ortalama 63 000 tonluk bir üretim daralması yaşadığımız bu dönemde, kilogram eder
olarak 3 TL kabul ettiğimizde, yaklaşık bu daralma sonucu 189 000 000 TL/yıl kayıp yaşamaktayız ve bu oran
gün geçtikçe artmakta. Tabi bu kayıpların beslenme, sanayi ve katma değer kayıpları açısında çarpan etkisi
çok daha büyük olmaktadır.
Bölgesel ıslah programları ile geliştirilen çeşitler sayesinde yakalanan başarı, nohut çeşitlerinde uyum
sınırlarının darlığı nedeni ile tüm sahada görülememektedir. Batı Akdeniz bu açıdan güzel bir örnektir.
Türkiye toplam nohut ekim alanlarının %10,6’sı, üretimin %9,47’si Batı Akdeniz’dedir(Antalya, Isparta ve
Burdur). Batı Akdeniz bölgesi Ülkemizin en yoğun nohut üretim sahasıdır. Bölgede verim ortalaması 63-179
kg/da arasında değişmektedir. Bölgede alternatif yüksek verimli çeşit kullanımının yanı sıra yerel çeşitler ve
populasyonlar da kullanılmaktadır. Ancak ekolojik uyum problemleri nedeni ile bölgede tavsiye edilen yeni
çeşitlerde bölgeye uyum yeteneği tam olarak görülememekte ve yıllara görede farklılık yaşanmaktadır.
Bölgede çiftçi ihtiyaçlarına cevap verecek, bölge ortalama verimlerini dengeleyecek tüm bölgeye uyum
yeteneği yüksek çeşit ihtiyacı vardır. Bölgede ıslah faaliyetleri ile mevcut üretim potansiyeli artırılarak üretici
ve ülkesel açıdan ekonomik kazanımlar elde edilecektir.
Proje ile ilk beş yıl elde edilmek istenen çıktılar ve kullanım alanları;
Ülkesel nohut ıslah araştırmaları kapsamında hat/açılan materyal/yeni çeşitlere ait, bölge denemeleri
(gözlem/seleksiyon/verim/uyum) gerçekleştirilecek, ülkesel program araştırma materyali bölge içinde test
edilecektir.
Batı Akdeniz bölgesine yüksek uyumlu çeşit adayları elde edilecek Bölgesel uyum denemelerine
alınacaktır.
Bölgede nohut yetiştiriciliği hakkında araştırma sonuçları, yayım faaliyetleri ile bölge çiftçisine
ulaştırılacak.
Bölgesel ıslah faaliyetlerinde Üniversite, Özel sektör ve Enstitü işbirliği çalışmaları yapılarak yenilikçi
bilimsel konuların ıslah programında kullanılması için araştırma fırsatları aranacak.
LİTERATÜR ÖZETİ:
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Beslenme Açısından Nohutun Önemi
İçerdiği yüksek protein oranı ile bitkisel protein ihtiyacının karşılanması, bileşimindeki nişasta ile insan
beslenmesinde önemli bir enerji kaynağı olan nohut, yapısında yer alan lif düzeyinin yüksekliği ile de sağlık ve
beslenme bakımından önemli bir baklagildir. Nohut özellikle baklagil olmayan bitkiler ve hayvansal ürünlere
oranla daha fazla temel aminoasit içermesi, vitaminlerce zengin olması ve beslenmedeki protein açığının
giderilmesi yönünden çok önemli bir bitkidir. Nohut tanesi, hem protein hem de karbonhidratça zengin olması
nedeni ile tüketildiğinde, hem et hem de ekmek vazifesi görmektedir(Akçin, 1988b). İnsan besini, sanayi ve
ekonomik yönden çok değerli olan nohut, artıkları(sap, saman, kabuk vb.) kaliteli bir hayvan yemidir. Sanayide
leblebi, suni kahve, çörek mayası, un, lokum vb. yapımında kullanılan katma değeri yüksek bir bitkidir. Protein,
mineral madde ve vitaminlerce zengin olması nedeni ile binlerce yıldır insan beslenmesinde önemli rol
oynamıştır. Nohut taneleri Ca ve P’ca oldukça zengindir. Sağlıklı bir insanın ihtiyaçları göz önüne alınarak,
normal gelişim fizyolojisi için ihtiyaç duyulan esansiyel aminoasit miktarı modellenirken yumurta amino asit
içeriği referans olarak kabul edildiğinde (yumurta protein skoru:100), fasulye tanesi 43, Nohut tanesi 62,
mercimek tanesi 37, bakla tanesi 38, börülce tanesi 43 ve bezelye tanesi protein skoru 38 olarak bulunmuştur.
Yumurtaya en yaklaşan protein skoru nohuttadır(FAO/WHO, 1965). Özellikle çocukların beslenmesinde önemli
olan histidine amino asidi, nohut tane proteininde anne sütünden daha fazladır. Nohudun gövde ve yapraklarında
malic asit, malonic asit ve citric asit gibi tıpta kullanılan farmakolojik organik asitler de fazlaca bulunmaktadır.
Nohut tanesi besin öğeleri bakımından %15-20 protein, %60-70 karbonhidrat, %5-6 toplam lipid, %3-4 lif
içermektedir. Toplam karbonhidrat bileşimi bakımından ise %38-50 nişasta, %5-9 çözünür şekerler, %7-13,5 ham
lif ile %19-22 diyet lif (Kaur vd., 2004; Sinhg vd., 2003) içermektedir.
Dünya, Türkiye ve Batı Akdeniz’de Nohut
2016 yılı verilerine göre Nohut 56 ülkede 12,7 milyon hektarlık alanda ekilmiştir. Hindistan ilk sırada yer
alırken, Türkiye 351.7 bin ha ekim alanı ile yedinci sırada yer almaktadır (tablo 1).
Tablo 1: 2016 yılı Dünya nohut ekim alanı(FAO, 2018)
Sıra no
Ülke adı
Ekim alanı (ha)
Dünya geneli (56 ülke)
12.653.120
1
Hindistan
8.392.652
2
Pakistan
1.004.681
3
Avusturalya
677.444
4
İran
433.356
5
Myanmar
363.870
6

Rusya

357.945

7

Türkiye

351.687

8

Etyopya

225.608

9

Tanzania

116.388

10

Malavi

115.727

2008 yılında 486.199 ha ile dünyada en büyük üçüncü nohut yetiştiricisi ülke konumunda olan Türkiye ekim
alanı, 134.512 ha daralma ile 2016 yılında 351.687 ha’a yedinci sıraya gerilemiştir. 2008 yılında 107 kg/da olan
verim ortalamamız 2016 yılında 129 kg/da’a yükselmiştir(Tablo 2). Bu peryotta dünya birim alan verim artışı 18
kg/da olarak gerçekleşmişken, ülkemizde birim alanda sağlanan verim artışı dünya ortalamasının 4 kg/da üzerinde
22 kg/da olarak gerçekleşmiştir. Türkiye toplam nohut üretim değerlerinde alan daralması nedeni ile yıllık
yaklaşık 63 bin ton kadar bir azalış olduğu görülmektedir. Alan daralmasının büyüklüğüne karşın yürütülmüş
olan ıslah faaliyetleri sonucunda, verimi yüksek çeşitlerin geliştirilmiş olması sayesinde alan daralması kaynaklı
üretim kayıpları beklenenden az olmuştur. Dünyada ise, verim, üretim değeri ve ekim alanlarının tamamında artış
olduğu görülmektedir.
Tablo 1: Türkiye ve Dünya nohut Üretim değerleri değişimi(FAO, 2018)
Ekim alanı (ha)
Üretim değeri ton
Verim ort. (kg/ha)
Yıl

2008

2016

2008

2016

2008

2016

Türkiy

486.199

351.687

518.026

455.000

1.066

1.294

12.092.95

0,779

0,955

e
Dünya

11.112.99
1

12.650.07
8

8.655.43
4

0

Türkiye’de Nohut, baklagiller içerisinde hem ekim alanının genişliği hem de üretim değeri bakımından ilk
sıradadır(Tablo 3).
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Tablo 2: 2017 yılı Türkiye baklagil ekim alanları ve üretim miktarı(TÜİK, 2018)
Baklagil Ekim Alanları (da) 2018
Kuru tane
2014
2015
Fasulye
911.103
935.840
Bakla (İnsan Tüketimi İçin)
32.274
28.827
3.885.17
3.593.04
Nohut
5
2
9
2.324.46
2.074.69
Mercimek (Kırmızı)
1
0
3
Mercimek (Yeşil)
170.476
163.881
Bezelye
11.490
11.118
Acı Bakla (İnsan Tüketimi İçin)

3.767
7.338.74

Toplam

6

2016
898.197
27.512
3.595.28
9
2.354.74

2.693.18
1

3.742
6.811.14
0

2017
897.221
29.116
3.953.09

167.617
10.882

232.201
9.415

3.761
7.058.00

3.714
7.817.94

1

7

Baklagil Üretim Miktarları (ton) 2018
2014

2015

2016

2017

Fasulye

215.000

235.000

235.000

239.000

Bakla (İnsan Tüketimi İçin)

6.971

6.260

6.280

6.847

Nohut

450.000

460.000

455.000

470.000

Mercimek (Kırmızı)

325.000

340.000

345.000

400.000

Mercimek (Yeşil)

20.000

20.000

20.000

30.000

Bezelye

2.987

3.125

2.919

2.673

Acı Bakla (İnsan Tüketimi İçin)
411
409
411
402
Türkiye toplam nohut ekim alanlarının %10,6’sı, üretimin %9,47’si Batı Akdeniz (Antalya, Isparta ve
Burdur)’dedir (Tablo 4).
Tablo 3: Yıllara göre Türkiye ve Batı Akdeniz’de nohut üretim değerleri (1000 ton)(TÜİK, 2018)
Düzey/yıl
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017
6
6
5
5
5
5
5
4
5
5
4
4
4
4
Türkiye
20 00 52 05 18 63 31 87 18 06 50 60 55 70
6
5
5
5
7
6
6
6
6
6
6
6
6
4
Batı Akdeniz toplam
6
8
4
9
5
7
0
1
2
0
0
2
5
5
2
2
1
2
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
Antalya-7
2
0
6
9
0
6
6
5
4
3
4
5
9
3
1
1
1
1
1
1
1
1
Burdur-15
8
7
9
9
9
8
2
2
4
8
7
0
1
0
3
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Isparta-32
2
6
4
2
9
1
6
9
7
7
7
8
7
4
2004 yılından 2017 yılına kadar birim alan verimleri incelendiğinde, Antalya üretim sahasında ortalama
verimlerin Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleştiği, ancak bunun her zaman böyle olmadığı belli yıllarda
keskin düşüşler yaşandığı görülmektedir. Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz üretim sahasında ise
ortalama verimler hemen her yıl Türkiye ortalamasının altında kalmıştır(Tablo 5).
Tablo 4: Nohut dekara ortalama verim (kg/da) değerlerinin yıllara göre değişimi(TÜİK, 2018)
2
004
Türki
ye
Antal
ya-7
Burdu
r-15
Ispart
a-32

2
005

1
03

1
08

9
0

1

1

9

1
17

9
3

1
11

1
20

76

4
1

07

1

1

8

2
017

29

63

5
1

05

1

1

8

2
016

29

57

5
1

13

1

1

1

2
015

16

45

02
1

03

1

1

8

2
014

21

69

2
1

04

1

1

8

2
013

27

79

4

05

1

1

9

2
012

22

76

5
9

6

1

1

8

2
011

19

76

7
6

7

1

1

9

2
010

24

55

2
1

08

1

1

7

2
009

07

20

7
1

10

1

7

6

2
008

01

7

3
1

22

1

9

6

2
007

06

6

4

2
006

8
4

1
14

1
05

Batı Akdeniz Bölgesi ülkesel nohut üretiminin en yoğun olduğu üretim sahasıdır. Milli çeşit listemizde 2018
yılı itibari ile tescilli 35 nohut çeşidi mevcuttur(TTSM, 2018). Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı
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Akdeniz bölgesi şartlarında geliştirilmiş nohut çeşidimiz yoktur. Batı Akdeniz sahip olduğu özel konumu nedeni
ile bitki örtüsü, iklim toprak yapısı ve daha birçok özellik bakımından diğer bölgelerden farklıdır. Bölgede nohut
üretiminde farklı yerel populasyonlar ve tescilli çeşitler kullanılmaktadır. Bu farklı tohumluk kullanımı nedeni
ile birim alanda alınan verim gerçek potansiyelin altında kalmaktadır. Dünyadaki diğer üretim sahalarının tersine
Ülkemizde üretim değeri ve üretim alanı bakımından sürekli bir azalma olduğu görülmektedir. Bu durum Batı
Akdeniz bölgesinde de söz konusudur. Batı Akdeniz bölgesinde nohut ortalama verimi bakımından diğer geçit
kuşağı nohut üretim sahalarından daha yüksektir. Bu yüksek verim değerleri tüm Batı Akdeniz üretim sahasında
elde edilememektedir. Yetiştirilen çok farklı yerel ve tescilli çeşitler, iklim ve toprak yapısındaki bölgesel
farklılık, hastalık etmen ve zararlı populasyonlarındaki özel durumlar vb. nedeni ile lokaliteler halinde çok yüksek
verimler alınsa da tüm sahada elde edilememektedir. Bu ıslah projesi ile Batı Akdeniz Bölgesi için, birim alan
verimlerinde homojen dağılım gösterme yeteneğine sahip, geliştirilecek yeni çeşit/çeşitler ile hem bölgesel hem
de ülkesel üretim değerlerinde artış yaşanacağı gibi, sağlıklı beslenme ve katma değer bakımından büyük faydalar
sağlanacaktır.
Geçmişte yapılan çalışmalar
Nohutun kökeni olarak doğu Yunanistan ile Himalayalar, kuzey yarım kürede Kırım ve Etiyopya olarak
gösterilmiştir(Candolle, 1886). 1926 yılında nohutun birkaç kökeni olduğu dile getirilerek, Güney -Batı Asya ile
Akdeniz bölgesi birinci derece gen merkezi, Etiyopya ikinci derece gen merkezi olarak gösterilmiştir(Vavilov,
1926). Popova küçük taneli nohutlar için Doğu Akdenizi Bölgesini ve Etiyopyayı, büyük taneli nohutlar içinde
Batı Akdeniz yöresini gen merkezi olarak belirtmektedir(Popova, 1937). Nohuttun kültüre alınma tarihi hakkında
farklı kaynaklar vardır. Arkeolojik kazılarda, Filistin’de M.Ö.4000 yıllarında(Halbaek, 1959) ülkemizde BurdurHacılar kazısında M.Ö.5450 yıllarından ürün olarak kullanılan nohut örneklerine rastlanmıştır. Nohut bitkisi,
Leguminosae familyasında yer alan Papilionidae (kelebek çiçekliler) familyasının çok önemli türlerini kapsayan
Cicer genusundan Cicer arietinum L. olarak bildirilmiştir(Şehirali, 1988a). Cicer cinsine ait dünyada toplam 43
tür bulunmaktadır. Tek yıllık Cicer arietinum, Cicer bijugum, Cicer echinosperumi, Cicer pinnatifidum, cicer
reticulatum türleri ile çok yıllık olan Cicer montbretti. Cicer anatolicum ve Cicer floribundum türleri yanında
Cicer heterophylum gibi türlerle birlikte 16 nohut türü Türkiye’de bulunduğu bilinmektedir(Davis, 1970;
Ladizinsky ve Adler, 1976; Muehlbauer vd., 1990; Öztürk, 2011; Şehirali ve Özgen, 1988). Yurt dışında, farklı
çevrelerde nohut çeşitlerinin / hatlarının / introdüksiyon materyalinin üzerinde birçok çalışma
gerçekleştirilmiştir(Singh, 1971). Avustralya’da (Berger vd., 2004; Cassells ve Caddick, 2000; Nielsen, 2001;
Regan vd., 2001; Siddique ve Pritchard, 1993), Hindistan’da (Deshmukh vd., 2004; Saini ve Faroda, 1997),
Kanada’da (Gan vd., 2004), Etyopya’da (Bejiga vd., 1994), Pakistan’da (Hassan vd., 2001; Kazi vd., 2002; Khan,
2003), Amerika’da (Kidambi vd., 1990; Machado vd., 2003), İspanya’da (Kamel, 1990), Yeni Zellanda’da
(McKenzie ve Hill, 1995; Verghis vd., 1999), Fransa’da (Plancquaert vd., 1990), İtalya’da (Saccardo vd., 1997)
ve Lübnan’da (Yau, 2005) yapılan çalışmalarda bitkisel özellik ve performans açısından genotiplerin
bulundukları çevreye bağlı olarak varyansları genel olarak önemli çıkmıştır. Çin’de Türkiye orijinli materyalin
de içinde bulunduğu 3267 nohut örneğinde, çiçeklenme gün sayısının 58-94 gün ve bitki boyunun 15-50 cm
olduğu tespit edilmiştir(Singh vd., 1983). Kıbrıs'ta yerel nohut çeşitlerinde, tane veriminin dekara 149-169 kg,
1000 tane ağırlığının 132-330 g, bitki boyunun 24-43 cm, bakla sayısının 8-26 adet olduğu(Hadjichristodoulou,
1984) saptanmıştır. Dört tanesi yerli olmak üzere toplam 101 adet genetik materyal ile yapılan çalışmada, nohutta
bitki veriminin 6,71-24,67 g/bitki, 100 tane ağırlığının 9,83-35,65 g, ana dal sayısının 1,67-3,43 adet ve bitki
boyunun da 12,47-26,87 cm olduğu (Tosun ve Eser, 1975). Değişik orijinli nohut hatlarının Çukurova şartlarında
adaptasyonlarının incelendiği çalışmada tane verimi 271 ile 274 kg/da arasında değişmiştir (Türkoğlu, 1988).
Nohut gövdesinin çeşitlere ve ekolojiye göre 18-75 cm arasında olduğu ve ülkemiz nohutlarında bitkide meyve
sayısının 14-160 adet arasında değiştiği bildirilmiştir(Geçit, 1988). Nohutta bin tane ağırlığının çeşitlere bağlı
olarak 110-550 g arasında değiştiği kaydedilmiştir (Şehirali, 1988b). Yüksek erken çimlenme ve çıkış ile bitki
örtülerinin hızlı gelişimi gibi özellikler, nohutta verim ile yüksek pozitif korelasyon göstermiştir(ICARDA, 1989;
ICRISAT, 1989; Saxena, 1987; Summerfield vd., 1990). Osman Tosun Gen Bankası ve nohut tarımı yönünden
önemli olarak bilinen illerden toplanan 160 köylü populasyonu ile Ankara koşullarında yürütülen çalışmada,
çiçeklenme süresinin 47-61 gün, bitki boyunun 24,2-42,0 cm, ilk bakla yüksekliğinin 13,0-33,6 cm, olgunlaşma
süresinin 84,0-98,0 gün, metrekaredeki bitki sayısının 28,0-46,0 adet, bitkideki birinci dal sayısının 1,2-4,4 adet,
ikinci dal sayısının 1,4-6,4 adet, bitkide bakla sayısının 3,0-46,0 adet, bin tane ağırlığının 126-481 g, bitkide tane
veriminin 0,4-5,8 g ve birim alan tane veriminin de 20,0-208 kg/da olarak tespit edilmiştir (D Eser vd., 1991).
Nohutun, ülkemizde genellikle ilkbaharda ekildiğini ve 90-100 kg/da dolaylarında tane verimi elde edildiğini
belirtilirken, Çukurova gibi Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde ise çeşitlerin kışlık olarak yapılan ekimlerinde,
ortalama tane veriminin 250-300 kg/da’a kadar çıkabildiği saptanmıştır (M Engin, 1989). Çanakkale, Balıkesir,
Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla illerinden topladıkları 117 genotip ve tescilli 8 çeşit üzerinde yapılan çalışmada,
araştırıcılar bitkide bakla sayısının çeşitler arasında 7,2 ile 46,0 adet (ortalama 20,9 adet), baklada tane sayısının
0,8 ile 1,3 adet (ortalama 1,06 adet), bitkide tane sayısının 6,2 ile 66,6 adet (ortalama 22,3 adet), bitkide tane
ağırlığının 1,5 ile 16,8 g (ortalama 6,2 g) ve 100 tane ağırlığının ise 16,7 ile 48,5 g (ortalama 35,3 g) arasında
değiştiğini rapor etmişlerdir (Cinsoy vd., 1997). Adana ekolojik koşullarında iki yıllık olarak yürüttükleri
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araştırmalarında, kışlık olarak ekilen 23 adet nohut genotipinde, çiçeklenme süresinin 97,7-115,2 gün, olgunlaşma
süresinin 161,8-173,5 gün, bitki boyunun 67,9-84,2 cm, bitkide bakla sayısının 15,8-27,3 adet, bitkide tane
sayısının 17,0-37,5 adet ve tane veriminin de 178,6-271,9 kg/ da arasında değiştiğini tespit edilmiştir (Anlarsal
vd., 1999). Bursa koşullarında üç yıl süreyle kışlık ve yazlık olarak yetiştirdikleri 17 nohut çeşit ve hattından
oluşan populasyonda birinci ve üçüncü yıla ilişkin kışlık ekimlerde tane verimlerinin, yazlık ekimlerden daha
düşük olduğunu bildiren araştırmacılar, birinci yıldaki verim düşüklüğüne bazı hat ve çeşitlerde ortaya çıkan
yanıklık zararının neden olduğunu belirtmişlerdir (Azkan vd., 1999). Isparta'da, 11 adet nohut hat, çeşit ve ekotipi
içeren sette, bitki boyunun 26,68-22,05 cm arasında değiştiği, en düşük değerin bölgeye ait bir ekotipte saptandığı
belirtilmiştir. Bitkide ana dal sayısının 2,6-3,15 adet, yan dal sayısının 2,52-3,44 adet arasında olduğu, yine en az
yandal sayısının yerel ekotipte saptandığı, 1000 tane ağırlıklarının 522,6-311,6 g, bitki tane veriminin ise 2,673,56 g arasında değiştiği, bitki tane verimi bakımından üst sınırın yerel ekotipe ait olduğunu bildirilmiştir (Karasu
vd., 1999). Bornova ekolojisinde iki farklı lokasyonda yapılan denemelerde, sırası ile bitki tane verimini 7.6-10.0
ve 6.2-9.3 g, bitkide bakla sayısını 17.4-22.9 ve 14.5-22.7 adet, bitkide tane sayısını 18.6-25.6 ve 15.1-22.4 adet,
baklada tane sayısını 1.01-1.11 ve 0.93-1.18 adet, 100 tane ağırlığını 36.7-44.1 ve 35.6-45.2 g olarak tespit
edilmiştir(Öncan, 2000). Bornova’da kış yetiştirme mevsiminde yeni geliştirilmiş sekiz kabuli nohut hattı ve iki
çeşitte tane verimi ve bazı agronomik özelliklerin incelendiği araştırmada, tane veriminin 123,3-221,5 kg/da, 100
tane ağırlığının 40,1-44,5 g, bitki boyunun 60,7-68,4 cm, hasat indeksinin %34,4-42,4 ve bitki tane veriminin
11,1-13,9 g arasında olmak üzere önemli değişim gösterdiği belirlenmiştir (Altınbaş ve Sepetoğlu, 2001).
Erzurum koşullarında nohutta çeşit adayı ve hatlarının verim ve verim unsurlarını belirlemek amacıyla yapılan
çalışmada, nohutta tane verimine etki eden en önemli unsurların bitkide bakla sayısı ve dal sayısı olduğu, makineli
hasat için uzun boylu ve sanayi için iri taneli nohut ıslahına ağırlık vermek gerektiğini belirtilmiştir(Ağsakallı
vd., 2001). Antalya’da 2000-2002 yılları arasında 41 nohut genotipin’de yapılan çalışmada bitki boyu değerleri
40-59 cm arasında, bitkide bakla sayısı 26-67 adet, tane verimi 87.1-167.6 kg/da, biyolojik verim 205.91-399.41
kg/da ve yüz tane ağırlığı 27-45 g arasında tespit edilmiştir(Toker ve Çancı, 2003). Diyarbakır kuru ve sulu
koşullarda bazı nohut hat ve çeşitlerde yapılan çalışmada çeşitler ve ekim koşulları arasında önemli farklılıkların
olduğu vurgulanmıştır. Kuru şartlarda çeşitler arasında dane verimi 67,1-152,8 kg/da arasında olurken, sulu
şartlarda 129,9-273,1 kg/da arasında olmuştur. Ayrıca kuru ve sulu şartlarda sırasıyla bitki boyu 34,0-49,7 ve
41,0-56,3 cm, ilk bakla yüksekliği 21.7-33.3 ve 25.7-36.3 cm, 1000 tane ağırlığı 324.3-455.0 ve 338.7-467.0 g
olarak belirlenmiştir (Türk ve Koç, 2003). İzmir koşullarında iki farklı populasyona ait 21 nohut hattı ve 3 nohut
çeşidi ile yürütülen çalışmada, genotiplere ait tane verimi 9,2-13,9 gr/bitki, bitki boyu 58,8-69,0 cm ve hasat
indeksi değerleri ise %33,6-42,4 arasında değişim göstermiştir. Her iki populasyonda da hasat indeksi ile tane
verimi arasında olumlu, bitki boyu ile de olumsuz ilişkilerin gözlendiği araştırma bulgularına göre, farklı
yetiştirme yıllarında tutarlı bir şekilde elde edilebilecek %35-40 düzeyinde hasat indeksi performansının yüksek
verimli ve makinalı hasada uygun kışlık nohut çeşitlerinin geliştirilmesine katkıda bulunabileceği sunucuna
varılmıştır (Altınbaş, 2004). Diyarbakır yöresinden toplanan 43 kabuli tip, 3 desi tip yerel nohut çeşidi ile iki
tescilli nohut (Güney Sarısı ve Diyar 95) çeşidi kullanıldığı denemede, çıkış süresi 24,5-26,8 gün, %50
çiçeklenme gün sayısı 76,2-84,6 gün, olgunlaşma gün sayısı 111,66-125,83 gün, bitki boyu 24,4-34,18 cm, bitkide
ana dal sayısı 1,8-3,2 adet, bitkide yan dal sayısı 2,6-5,37 adet, bitkide bakla sayısı 15,3-34,7 adet, bitkide tane
sayısı 15,07-49,47 adet, bitki tane verimi 4,29-7,26 g, 100 tane ağırlığı 9,61-39,81 g ve tane verimi 121,5-166,6
kg/da olarak bulunmuştur (Biçer ve Anlarsal, 2004). Çukurova ekolojik koşullarında üç yıl iki lokasyon üzerinden
yürütülen ve 21 adet nohut genotipini kullanıldığı çalışmada; bitki boyunun 75,58-82,23 cm, ilk bakla
yüksekliğinin 35,20-39,47 cm, çiçeklenme süresinin 101,89-109,33 gün, 100 tane ağırlığının 32,93-36,19 g ve
tane veriminin ise 149,34-287,74 kg/da arasında değiştiğini belirlenmiştir (Mart vd., 2005). Elazığ’da yapılan bir
çalışmada ortalama bitki boyu 32,80 cm, ana dal sayısı 3,63 adet, yan dal sayısı 11,40 adet, ilk bakla yüksekliği
16,03 cm, bakla sayısı ve tane sayısı 35,50 ve 36,33 adet, tohum sayısı 1-1,04 adet/bakla, tane ve kes verimi 98,20
ve 90,92 kg/da ve 100 dane ağırlığı 38,58 g olarak tespit edilmiştir (Bakoğlu, 2005). Bursa koşullarında kışlık
olarak yetiştirilebilecek nohut hatlarının belirlenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmada 10 adet nohut hattı 2
adet çeşit ve 1 adet yerli populasyon kontrol olarak kullanılmak üzere iki yıl süre ile denenmiştir. Çalışmada
genotiplere ait bitki boyu 62,1-80,7 cm, ilk meyve yüksekliği 30,5-46,1 cm, dal sayısı 2,58-3,23 adet, bitkide
bakla sayısı 18,6-40,5 adet, bitkide tane sayısı 21,4-48,9 adet, baklada tane sayısı 1,17-1,60 adet, 1000 dane
ağırlığı 318,8-473,6 gr ve tane verimi ise 177,5-365,8 kg/da arasında değişim göstermiştir (Kaçar vd., 2005).
Isparta ekolojik koşullarında 11 çeşidin adaptasyonunu ve çeşitlerin farklılıklarını belirlemek amacıyla yapılan
çalışmada, gözlenen tüm özelliklerde çeşitler arası farklılıkların önemli olduğu saptanmıştır. Dane verimi
bakımından en yüksek değeri, Isparta yöresinde yaygın olarak kullanılan üretilip tüketime sunulan İspanyol nohut
(125.6 kg/da) ve Akçin-91 (123.2 kg/da) verirken, diğer çeşit ve hatlardan düşük dane verimi (104.6-115.3 kg/da)
elde edilmiştir (Karasu ve Vural, 2006). Denemede ele alınan karakterlerin ortalama değerleri bitki boyu için
24,66 cm, ilk bakla yüksekliği için 16,70 cm, bitkide dal sayısı için 2,81 adet, bitkide bakla sayısı için 7,56 adet,
bitkide tane sayısı için 8,04 adet, 1000 dane ağırlığı için 423,6 g, hasat indeksi için %49 ve tohum verimi için de
112,8 kg/da olarak ölçülmüştür (Vural ve Karasu, 2007). Harran Ovası koşullarında farklı nohut çeşitleriyle
yapılan çalışmada tane veriminin 260.24-134.56 kg/da bitki boyunun 47.66-38.66 cm, bakla sayısının 36.00-
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15.66 adet/bitki ve yüz tane ağırlığının 39.33-45.33 g arasında olduğu tespit edilmiş ve yöre için Akçin-91
çeşidinin en uygun olduğu ifade edilmiştir (Öztaş vd., 2007). Çukurova ekolojik koşullarında verime etki eden en
önemli unsurlar; ilk lokasyon için sırasıyla çiçeklenme süresi, yüz tane ağırlığı ve ilk meyve yüksekliği olurken,
diğer lokasyon içinse sırasıyla çiçeklenme süresi, bitki boyu ve ilk meyve yüksekliği olarak belirlenmiştir(Mart
vd., 2007). Çukurova ve Orta Anadolu yöresinden toplanan 43 yerel nohut genotipinin bitkisel ve tarımsal
özelliklerini belirlemek amacıyla, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü araştırma
alanında yürütülen çalışmada, genotiplerin çıkış süresi 35,1-36,5 gün, metrekaredeki bitki sayısı 15,8-20,3 adet,
çiçeklenmeye kadar geçen süre 119-124 gün, olgunlaşmaya kadar geçen süre 164-178 gün, bitki boyu 60,1-70,5
cm, ilk bakla yüksekliği 31,5-40,7 cm, ana dal sayısı 2,68-4,71 adet, yan dal sayısı 3,19-5,97 adet, bitkide bakla
sayısı 19,2-37,9 adet, bitkide tane sayısı 18,0-31,4 adet, bitkide tane verimi 6,6-16,1 g, tane verimi 91-211 kg/da
ve 100 tane ağırlığı 37,6-51,5 g arasında değişim göstermiştir (Karaköy ve Gülcan, 2008). Ankara koşullarında 3
yıl yürütülen yüksek alanlarda kışlık nohut yetiştirme imkânlarının araştırıldığı çalışmada, 9 hat ve 2 kontrol
çeşidi olmak üzere 11 genotip kullanılmıştır. Denemede tane verimi 190,0-293,1 kg/da, 100 tane ağırlığı 30-48
gr, %50 çiçeklenme gün sayısı 192- 201 gün ve bitki boyu 34-57 cm arasında değişim göstermiştir (Aydoğan vd.,
2009a). Antalya koşullarında 377 adet genotip kullanılarak yürütülen çalışmada, kuraklık ve sıcaklık stresinin
nohutta verim komponentleri üzerine etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Bölge koşulları için normal olan
zamandan iki ay sonra yapılan ekimlerde verim ve verim komponentlerinin kuraklık ve sıcaklık stresinden
olumsuz etkilendikleri belirlenmiştir. İki yıllık ortalamaya göre, çalışmada kullanılan genotiplere ait bazı verim
komponentleri değerleri ise şöyle bulunmuştur, %50 çiçeklenme süresi 54,5 gün, olgunlaşma süresi 74,0 gün,
bitki boyu 22,0 cm, ilk bakla yüksekliği 18,5 cm, bitkide dal sayısı 2,0 adet, bitkide bakla sayısı 2,5 adet, biyolojik
verim 14,0 kg/da, tohum verimi 1,0 g/bitki, hasat indeksi %9,0 ve 100 tane ağırlığı 22,5 g olarak belirlenmiştir
(Çancı ve Toker, 2009). Muş’ta kıraç şartlarda 4 nohut çeşidinin tane verimi ve bazı özelliklerinin incelendiği
araştırmada en yüksek tane verimi 132.8 kg/da ile Aziziye-94 çeşidinden, en düşük tane verimi ise 91.9 kg/da ile
Çağatay çeşidinden elde edilmiştir. Bitki boyu 36.7-43.1 cm arasında, dal sayısı 3.1-3.3 adet arasında, bakla sayısı
21.6-25.5 adet arasında, baklada tane sayısı 19.3-23.3 adet arasında, ilk bakla yüksekliği 19.8-26.5 cm arasında
ve 100 tane ağırlığı 40.7-43.9 g arasında değişmiştir (Babagil, 2010). Konya ekolojisinden toplanan 21 nohut
populasyonu ve 5 tescilli nohut çeşidinin kullanıldığı çalışmada çıkış süresi 15.17-23.17 gün, çiçeklenmeye
başlama süresi 27.75-39.92 gün, çiçeklenme süresi 45.66 – 61.66 gün, vejetasyon süresi 90.33 – 105.33 gün, bitki
boyu 30.45 – 40.05 cm, bakla sayısı 20.12–30.42 adet/bitki, baklada tane sayısı 0.94-1.25 adet/bakla, ana dal
sayısı 2.68-3.78 adet/bitki, yaprak sayısı 74.95-93.13 adet/bitki, ilk bakla yüksekliği 15.08-22.33 cm, tane verimi
78.14-154.12 kg/da olarak belirlenmiştir (Bayrak, 2010). Eskişehir ekolojik şartlarında 5 farklı nohut çeşidi ile
yapılan çalışmada bitki boyu 25.87-27.20 cm, ilk meyve yüksekliği 12.43-15.48 cm, çiçeklenmeye kadar geçen
gün sayısı 51-59 gün, bitkide bakla sayısı 15.62-19.98 adet/bitki, bitkide tane sayısı 15.80-18.70 adet/bitki, bitkide
tane verimi 6.17-7.84 gram/bitki, birim alan tane verimi 77.07-138.27 g/m2, yüz tane ağırlığı 40.40-44.03 g
arasında değişim göstermiştir (Bıçaksız, 2010). Bingöl kıraç şartlarında yürütülen çalışmada, 3 hat ve 10 nohut
çeşidinin tane verimi ve bazı özelliklerinin incelendiği araştırmada tohum verimi 61.6-158.2 kg/da, bitki boyu
24.7-32.9 cm, bitki başına yan dal sayısı 2.2-5.8 adet, alt bakla yüksekliği 14.9-25.3 cm, bitkide bakla sayısı 6.115.0 adet, bitkide tohum sayısı 2.2-5.8 adet, ve bin dane ağırlığı 228.8-317.7 g arasında değişmiştir (Bakoğlu,
2011). Çukurova koşullarında iki yıl yürütülen ve 20 adet genotipin yer aldığı çalışmada, genotiplere göre
değişmekle beraber çiçeklenme süresinin 84,6-99,0 gün, bitki boyunun 62,2-75,6 cm, ilk meyve yüksekliğinin
23,2-30,4 cm, 100 tane ağırlığının 36,98-50,70 g, ana dal sayısının 2,7-3,7 adet ve tane veriminin 138,8-217,9
kg/da arasında değişim gösterdiğini saptamıştır (Karaköy, 2011). Bingöl ekolojik koşullarında sekiz nohut
çeşidinin verim ve verim komponentlerini belirlemek amacıyla yürütülen çalışmada kullanılan çeşitlere ait bir
yıllık sonuçlara göre, bitki boyu 41.4-46.6 cm, ilk bakla yüksekliği 20.8-29.9 cm, ana dal sayısı 2.2-2.6 adet,
bitkide bakla sayısı 17.7-30.3 adet, bitkide tane sayısı 15.9-29.8 adet, bitki verimi 5.80-9.79 adet, baklada tane
sayısı 1.03-1.16 adet, 100 tane ağırlığı 42.88-49.21 g, tane verimi 72.4-108.2 kg/da, çıkış süresi 11-12 gün,
çiçeklenme süresi 39-44 gün ve olgunlaşma süresi 76-79 gün olarak bulunmuştur (Beysarı, 2012). Van-Gevaş
ekolojik koşullarında bazı nohut çeşitlerinin ikinci ürün olarak yetiştirilmesi amacıyla iki çeşit ve bir yerel
popülasyon denediği çalışmada, bitki boyu 48,26-39,63 cm, ilk bakla yüksekliği 24,96-22,56 cm, dal sayısı 21,3311,90 adet, bakla sayısı 37,76-23,83 adet, bitki tane sayısı 44,43-27, 60 adet ve 100 tane ağırlığı 47,56-30,63 g
olarak belirlenmiştir (Erdin, 2013). Elazığ ekolojik koşullarındaki verim ve verim komponentlerini belirlemek
amacıyla denenen 11 nohut çeşidinde bir yıllık sonuçlara göre, bitki boyu 41,2-56,9 cm, ilk bakla yüksekliği 24,435,1 cm, ana dal sayısı 3,0-4,4 adet, bitkide bakla sayısı 17,7-35,4 adet, bitkide tane sayısı 17,4-33,1 adet, bitki
verimi 4,7-11,0 g, baklada tane sayısı 0,88-1,07 adet, 100 tane ağırlığı 25,6-38,5 g, tane verimi 58,2-100,1 kg/da,
çıkış süresi 14,7-19,3 gün, çiçeklenme süresi 57,0-62,3 gün ve olgunlaşma süresi 70,3-72,3 gün olarak
bulunmuştur (Kaya, 2014). İleri kademe durulmuş hatların Konya ekolojik koşullarında verim karakterlerinin
belirlenmesi amacıyla 5 nohut hattı ve 2 tescilli çeşit ile kurulan denemede en kısa vejetasyon süresi 88.25 gün,
en uzun çiçeklenme süresi 56.5 gün, en yüksek olma üzere sırası ile ilk bakla yüksekliği 29.5 cm, bitki boyu 43.25
cm, 100 tane ağırlığı 40.85 g ve en yüksek tane verimi 132.52 kg/da olarak tespit edilmiştir (Bayrak vd., 2015).
Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden toplanan yabani populasyon ve tescil edilmiş bazı nohut
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çeşitlerinin Haymana koşullarında morfolojik ve fenolojik özelliklerin tanımlanması ve kışa dayanıklılık
yönünden incelenmesi amacıyla, bir yıl süre ile yürütülen çalışmada 124’ü C. reticulatum L. 35’i C. echinesporum
L. yabani populasyonu ve 5 nohut çeşidi kontrol olmak üzere toplam 164 materyal denenmiş çalışmaların ıslah
programları için ümitvar sonuçlar elde edilmiş ancak kesin yargı için erken olduğu öngörülmüştür(Jaafar, 2015).
Kahramanmaraş’ta 11 çeşit ve 2 yerel populasyonun kullanıldığı çalışmada ilk bakla yüksekliği 38,6-25,50 cm,
bitkide dal sayısı 3,3-4,16 adet/bitki, bitkide bakla sayısı 80,767-48,800 adet/bitki, bitkide tane sayısı 86.07-4526 adet/bitki, 100 dane ağırlığının 49.80-31.83 gr, verimi ortalamasının 267.933-425.400 kg olarak belirlenmiştir
(Çerikçi, 2017a).
Adaptasyon çalışmalarında tespit edilmiş olan, çıkış gün sayısı, %50 çiçeklenme gün sayısı, fizyolojik olum
gün sayısı, bitki boyu, ilk bakla yüksekliği, bitkide dal sayısı, bitkide bakla sayısı, baklada tane sayısı, 100 tane
ağırlığı, tane verimi incelendiğinde genotipe ve yetiştirilen çevreye bağlı olarak önemli farklılıkların olduğu
görülmektedir. Değişim olarakda adlandırılan bitkisel özelliklerdeki bu farklılıklar genotip ve çevre ile bunların
etkileşimlerinden meydana gelmektedir(Şehirali ve Özgen, 1988). 1971’de farklı yer, tarih ve farklı yıllarda 40
nohut hattı ile yapılan çalışmada deneme materyalini değerlendirme açısından yer ve tarımsal uygulama ile
genotipik interaksiyonun, farklı yıllardan daha önemli olduğu saptanmıştır (Chandra vd., 1971). Yine değişen
çeşit, çevre ve çeşit x çevre interaksiyonunun tane verimi ve diğer incelenen tüm karakterlere etkisinin çok önemli
olduğu bilinmektedir (Bozoğlu ve Gülümser, 2000). Ülkemizde genelde ilkbaharda ekilerek tarımı yapılan
nohutta tane verimlerinin istenen seviyede olmamasının sebeplerinden biri tohumluk materyali olarak kullanılan
çeşitlerdeki stabilite problemidir. Bu nedenle sadece yüksek verim dikkate alınarak çeşit kullanımında verim ile
ilgili sorunlar yaşanabilmektedir. Nohut bitkisinde adaptasyon yeteneğinin genişliği çeşit belirlenmesinde en
önemli kriterlerdendir (Özdemir vd., 1999). Geçmiş çalışmaların çıktıları, nohut için bütün çevrelere uyum
sağlayan çeşitlerin varlığından söz edilemeyeceğini göstermektedir. Hatta bu çalışmalar nohutta adaptasyon
sınırlarının darlığının da birer göstergesidirler. Bu durumda nohut için bütün çevrelere uyum sağlayabilecek çeşit
yerine özel bölgeler için yüksek verimli çeşitlerin belirlenmesi (Özdemir vd., 1999), kabuli tip nohutlarda yazlık
ve kışlık veya elverişli ve elverişsiz çevre koşulları için çeşit ıslahlarının ayrı ayrı yapılması da zorunludur (Singh
ve Bejiga, 1990).
Çeşitlerin uyum yetenekleri, hastalık ve zararlılara karşı tepkilerinin bölgeler arasında farklılık göstermesi,
nohut bitki çeşitlerinde adaptasyon sınırlarının dar olması vb. nedenler sonucu olarak, nohut ıslah programları
bölgesel uygulandığında daha verimli sonuçlar elde edilmektedir. Kendine döllenen bir bitki olan nohut bitkisinde
ıslah yöntemleri; 1. Gen merkezlerinden tohumluk getirilmesi (inrodüksiyon), 2. Seçme (a. Teksel (saf hat
seleksiyonu), b. Toptan (Mass seleksiyon) ve 3. Melezleme ıslah yöntemleri ile tüm bitkilerde uygulanabilen 4.
Mutasyon ıslahı ve 5. Poliploidi yöntemleri kullanılabilmektedir(Şehirali ve Özgen, 1988; Şehirali, 1988c)
Nohut ülkemizde 523 alt havzada desteklenmektedir. Ülkemizde bölgesel ıslah çalışmaları başarılı sonuçları
vermektedir. Bu proje ile Batı Akdenizde 420 bin da ekim alanında ülkesel ıslah programı çatısı altında
çalışmalara başlanmış olacaktır. Bölgede elde edilecek çıktılar yanında literatür karşılığı olmayan Batı Akdeniz
bölgesine ait yetiştiricilik konularında bilimsel çıktılara ulaşılacaktır.
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MATERYAL ve METOT:
Batı Akdeniz bölgesi nohut ıslah çalışmaları, Antalya ve Isparta lokasyonlarında yürütülecektir. Bu sebeple
Antalya ve Isparta’ya ait bazı iklim ve toprak özellikleri aşağıda değerlendirilmiştir.
Antalya da, yıllık ortalama 18,7 ˚C sıcaklık görülmekte, en düşük ve en yüksek sıcaklık ortalaması sırası ile
13,6 ˚C ve 24,1 ˚C olarak gerçekleşmektedir.
Tablo 5: Antalya ili uzun (1981-2017) yıl iklim verileri (Anonim, 2018a)
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Toplam yağış 1064,4 mm’dir. Yazlık nohut arazi çalışmalarının gerçekleşeceği Mart-Ağustos döneminde,
ortalama 21,9 ˚C sıcaklık görülmekte, en düşük ve en yüksek sıcaklık ortalaması sırası ile 16,5 ˚C ve 27,5 ˚C
olarak gerçekleşmektedir. Nohut 15-30 ˚C’de çimlenebilmektedir. Optimum çimlenme sıcaklık isteği 20 ˚C’dir.
Nohutta 35 ˚C ‘ye kadar olan yüksek sıcaklık fazla yaprak oluşumunu sağlar. 35 ˚C’den daha yüksek sıcaklıklar
bitki gövdesini zayıflatır. 15 ˚C altı sıcaklıklar ve karanlık dallanmayı artırır. Yeni çimlenmiş bazı nohut
çeşitlerinin -12 ˚C’ye kadar dayandığı dikkate alındığında (Şehirali, 1988d) bölgenin yazlık ve kışlık nohut
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çalışmalarına uygun olduğu görülmektedir. Bölgede ortalama en düşük sıcaklık, yazlık ekimde Isparta’da 4,7 ˚C
(Nisan), kışlık ekimde ise -1,9 ˚C (Ocak)’dir. Batı Akdenizde iklim, yazlık ve kışlık nohut çalışmalarına uygun
özelliktedir.
Tablo 6: Isparta uzun (1981-2017) yıl iklim verileri (Anonim, 2018b)
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Toprak
Denemenin kurulacağı Aksu deneme alanı toprağı (Tablo 1), siltli killi tın bünyede, hafif tuzlu, kuvvetli
alkalli, fazla kireçli ve yeterli derece organik madde içermektedir. Isparta lokasyonu deneme alanı toprağı (Tablo
2), tınlı bünyeli, organik madde içeriği yüksek, orta alkali yapıdadır.
Tablo 7: Aksu lokasyonu deneme alanı toprak örneği özellikleri
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Tablo 8:Isparta lokasyonu deneme alanı toprağı fiziksel ve kimyasal özellikleri
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Materyal
Batı Akdeniz’de ıslah programı için hazırlıklara 2015 yılında başlanmıştır. Bu amaçla 2 yıl ön hazırlık ve
2017’den itibaren de 2 yıl “Ülkesel Nohut Islah Araştırmaları Batı Akdeniz Bölgesi Nohut Adaptasyon
Çalışmaları” adlı proje gerçekleştirilmiştir. Bu proje ile sahil ve geçit kuşağına uyum sağlayabilen tescilli 18 çeşit
ve 3 yerel populasyonun performansları belirlenmiştir. Bu proje çıktıları baz alınarak farklı çevre ve ıslah
amaçlarında kullanılmak üzere; Çağatay, Çakır ve Sezenbey çeşitleri standart çeşit olarak kullanılacaktır.
Proje materyal akışı;
Ülkesel Nohut Islah Araştırmaları projesinden sağlanacak. Koordinatör enstitüden (TARM); açılan ve
durulmuş hatlar temin edilecektir. Ülkesel çeşit uyum, Ülkesel bölge verim, Ülkesel gözlem bahçesi kurulacaktır
Uluslararası ve yurtiçi gen merkezlerinden temin edilecek tohumluklar,
Batı Akdeniz Bölgesinden toplanacak yerel çeşitler, populasyonlar
Metot
Islah projesi kapsamında koordinatör enstitüden gelecek materyalin ıslah kademesine göre uygulanmak üzere
ıslah yöntemi ve yıllara göre uygulanışları aşağıda verilmiştir.
Inrodüksiyon Islahı (saf/durulmuş hatlar için)
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1’inci yıl: Gözlem bahçesinde 8 m uzunluğunda 70 cm aralıklarla mibzer ile sıralara ekimlerin yapılması,
Islah amacına yönelik olarak uygun olan sıraların toplu olarak seçilmesi.
2’inci yıl; Seçilen materyalin 5 m (uzunluk) x 35 cm x 4 sıra şeklinde parsellere ekimi ve tohum çoğaltma
(ön verim)
3.- 4’üncü yıl; Tesadüf blokları deneme deseninde 5 m x 35 cm x 4 sıra ekim normunda 4 tekerrürlü çeşit
verim denemelerinin kurulması
5.-6’ıncı yıl; Tesadüf blokları deneme deseninde 5 m x 35 cm x 4 sıra ekim normunda 4 tekerrürlü bölge
verim denemeleri kurulması,.
Seleksiyon ıslahı
Teksel seleksiyon (saf hat seleksiyonu)
1’inci yıl: 12 m’lik bloklara 45 cm (sıra arası) x 4 sıra şeklinde populasyon ekimlerinin yapılması, üstünlük
gösteren tipteki bitkilerin seçilerek ayrı ayrı hasat edilmesi
2’inci yıl; Seçilen tek bitkilerin 8 m (uzunluk) x 70 cm (sıra arası) x 1 sıra şeklinde ekimi, gözlem sonuçlarına
göre tip dışı bulunduran sıraların elemine edilmesi. Kalan tek bitki sıralarının ayrı ayrı hasat ve harman edilmesi
3’üncü yıl; Tek bitki hatlarının 5 m (uzunluk) x 70 cm (sıra arası) sıralara(yeterli tohumluk olan hatlar ikişer
sıra) her 10 sırada bir kontrol çeşit/çeşitler olmak üzere ekimler yapılır. Kenar tesirlerinden karışmalar
engellenecek şekilde hasat yapılır. Kontrol çeşitten üstün özellikteki hatlar seçilerek bir sonraki aşamaya geçilir.
4’üncü yıl; Tesadüf blokları deneme deseninde 5 m x 45 cm x 4 sıra ekim normunda 4 tekerrürlü çeşit verim
denemeleri kurulması,
5’inci yıl; 4 tekerrürlü çeşit verim denemeleri tekrarı
6’ıncı yıl; 4 tekerrürlü çeşit verim denemeleri tekrarı
7’nci yıl; 4 tekerrürlü çeşit verim denemelerin de üstünlük gösteren çeşitlerin bölge verim denemelerinin
kurulması.
8’inci yıl; Bölge verim denemelerinin tekrarı.
9’uncu yıl; Bölge verim denemelerinin tamamlanarak uyum sınırlarının belirlenmesi ve çeşit adayı hatların
tescil işlemlerinin tamamlanması.
10’uncu yıl; tescil edilen yeni çeşitlerin tohumluklarının üreticiye ulaştırılması
Toptan seleksiyon (Mass seleksiyon)
Populasyon (yerel çeşitler, eski çeşitler) tedarik edildikten sonra;
1’inci yıl: dane şekli ve rengine göre benzerlik gösteren tipler popülasyon/yerel çeşit tohumluğu içinden
seçilir. Tohum miktarına göre 4 m (uzunluk) x 70 cm (sıra arası) x 10 cm (sıra üzeri) şeklinde parsel bloklarına
ekimi yapılır. Aynı tip içindeki farklı bitkiler köklenerek atılır. Bitki sayısı 200-400 bitkiye kadar indirilerek toplu
hasat harman işlemi yapılır. Bu çalışma gerektiğinde bazı tipler için birkaç yıl devam ettirilebilir
2’inci yıl; Bu yıldan itibaren elde edilen tipteki tohumlar kontrol/yerel çeşit ile birlikte Tesadüf blokları
deneme deseninde 5 m x 45 cm x 4 sıra ekim normunda 4 tekerrürlü çeşit verim denemelerine alınır. Çeşitlere ait
tarımsal, teknolojik ve patolojik karakter tespitleri yapılır.
3’üncü yıl; Tesadüf blokları deneme deseninde 5 m x 45 cm x 4 sıra ekim normunda 4 tekerrürlü çeşit verim
denemelerine devam edilir. Çeşitlere ait tarımsal, teknolojik ve patolojik karakter tespitleri yapılır.
4’üncü yıl; Tesadüf blokları deneme deseninde 5 m x 45 cm x 4 sıra ekim normunda 4 tekerrürlü çeşit verim
denemelerine devam edilir. Çeşitlere ait tarımsal, teknolojik ve patolojik karakter tespitleri yapılır.
5’inci yıl; Üstün çeşitlerin bölge verim denemelerine alınması
6’ıncı yıl; Üstün çeşitlerin bölge verim denemelerinde ilk iki yılda, üstünlük gösteren çeşit adaylarının
tohumluk çoğaltımının yapılması.
7’nci yıl; Çeşitlerin bölge verim denemeleri ve üstünlük gösteren çeşitlerin tescil işlemlerinin tamamlanması
8’inci yıl; Tescil edilen yeni çeşitlerin tohumluklarının üreticiye ulaştırılması
Melezleme (kombinasyon) ıslah yöntemleri (pedigri, bulk) (Şehirali, 1988e)
Teksel Seçme (Pedigri):
Ülkesel Melezleme programından sağlanacak materyal için geliş kademesi esas olmak üzere seleksiyon
çalışmaları yıllara göre aşağıda ayrıntılandırılmıştır.
1’inci yıl; Sahip oldukları karakterler yönünden birbirini tamamlayan iki çeşit seçilir ve bunlar anaç olarak
kullanılarak melezlenir. Melezlemede anaç olarak kullanılacak çeşitler, baba çeşitlerin ana bitki sıralarının
arasında olacak şekilde melezleme 2-4 m genişliğinde ve sıralar arası mesafe 50 cm olan bloklarda yetiştirilir.
Her parsel arasında 1 m kenar tesirleri bırakılacak. Anaç olarak kullanılacak çeşitler çiçeklenme zamanları farklı
olan çeşitlerde melezleme yapma olanağı sağlamak için 10-20 günlük aralıkla birkaç farklı tarihte ekilir.
2’inci yıl; birinci yıl elde edilen F1 bitkileri 50 x 20 ya da 50 x 40 cm ekim sıklığında melez tohum yetiştirme
bloklarında yetiştirilir. F1 dölünde açılma olmayacağı için bitkiler topluca hasat ve harman edilir.
3’üncü yıl; bir önceki yıl elde edilen tohumlar ekilerek F2 bitkileri yetiştirilir. Bu generasyonda açılma başlar.
Bitkiler arasındaki genotipik farklılığın kolaylıkla görülebilmesi için F2 bitkileri 50x15 ya da 50x20 cm ekim
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sıklığında yetiştirilir. Eldeki tohumluğun fazla olması, ekilen sıra sayısını artırır. Bu ekimde daha önce açıklandığı
gibi yapılmalıdır. Yetişme süresince yapılan gözlemlerle, üstünlük gösteren bitkiler seçilir ve ayrı ayrı hasat ve
harman edilirler.
4’üncü yıl; Seçilen tek bitki tohumları F3 bitkilerini yetiştirmek amacıyla gözlem parsellerine ekilirler.
Burada ekim sırası, her bitkiden elde edilen tohumluk miktarına bağlı olarak değişir. Yetiştirme süresince yapılan
gözlemlere göre üstünlük gösteren bitkiler seçilir ve ayrı ayrı hasat harman edilir.
5’inci; seçilen bitkilerde Dördüncü yıl yapılan işlemlerin aynısı yapılır. F4 bitkileri elde edilir.
6’ncı yıl; Seçilen tek bitkilerde homozigotluk büyük ölçüde artmıştır. Bu nedenle beşinci yılda tek bitklirden
sağlanan tohumluk 4 m lik bloklarda sıralar halinde yetiştirilerek F5 bitkileri elde edilir. Yetiştirme mevsimi
süresicne yapılan gözlemlere göre üstünlük gösteren bitki sıraları seçilir. Seçilen sıralarda tip dışı bitkiler atılır ve
kalan bitkiler topluca hasat ve harman edilir.
7’inci yıl; F6 düzeyine gelmiş olan tohumlukla ön verim denemelerine geçilir. Bu denemeler 5 m’lik bloklarda
25x10 cm yada 30x10 cm ekim sıklığında, üçer sıralı ve yeterli tohumluk varsa tekrarlamalı olarak yapılır.
8’inci, 9’uncu ve 10’uncu yıllar; F7-F8-F9 ön verim denemelerinden seçilmiş olan çeşit adayları, çeşit verim
denemelerine alınır. Üç yıl süren bu dönemde çeşit adaylarının tarımsal, teknolojik ve patolojik karakterlerinin
kontrolü tamamlanır.
11’inci, 12’ci ve 13’cü yıllar; F10-F11-F12, çeşit verim denemelerinde üstünlük gösteren çeşit adayları,
değişik ekolojik koşullara bölge çeşit verim denemeleri alınır. Bu denemelerde üstünlük gösteren çeşit adaylarının
tescil işlemleri tamamlanır. Bölge çeşit verim denemelerinin ilk iki yılında üstünlük gösteren çeşit adayının
tohumluk üretimlerine başlanır. Böylece, çeşit tescil edildiğinde elde dağıtılacak kadar tohumluğun bulunması
sağlanır.
14’üncü yıl; Tescil edilen çeşidin yaygınlaştırılması.
Toplu Seçme (Bulk)
Bu yöntemin teksel seçmeye oranla üstünlüğü, daha az emek ve zaman gerektirmesi ile seçme işlemlerine
daha sonraki kuşaklarda başlanmasındadır. Ülkesel Melezleme programından sağlanacak materyal için geliş
kademesi esas olmak üzere seleksiyon çalışmaları yıllara göre aşağıda ayrıntılandırılmıştır.
1’inci yıl; taşıdığı karakterler yönünden birbirini tamamlayan çeşitler anaç olarak seçilir ve teksel seçme
bölümünde açıklandığı üzere yetiştirilip melezlenir.
2’inci yıl; önceki yıl elde edilen melez tohumlar F1 dölü olarak gözlem parsellerinde yetiştirilir. F1 bitkileri
üniform olduğundan burada herhangi bir işlem yapılmaz. Bitkiler topluca hasat ve harman edilirler.
3’üncü yıl; F1 bitkilerinden sağlanan tohumlar toplu olarak gözlem parsellerinde yetiştirilerek F2 bitkileri
elde edilir. Yetiştirme süresince parsellerde görülen tip dışı bitkiler atılır, kalan bitkiler toplu hasat ve harman
edilir.
4’üncü yıl; F2 bitkilerinden sağlanan tohumlar toplu olarak gözlem parsellerinde yetiştirilerek F3 bitkileri
elde edilir. Yetiştirme süresince parsellerde görülen tip dışı bitkiler atılır, kalan bitkiler toplu hasat ve harman
edilir.
5’inci yıl; F4 dölü olarak yetiştirilen bitkiler arasında isteğe uygun tek bitkiler seçilir. Seçilen bitkiler ayrı
ayrı hasat ve harman edilir.
6’ncı yıl; seçilen tek bitkilerden elde edilen tohumlar bitki sıraları halinde yetiştirilerek F5 bitkileri elde edilir.
Bu dönemde isteğe uygun bitki sıraları seçilir. Seçilen sıralardaki bitkiler topluca hasat ve harman edilir.
7’inci yıl; F5’te seçilen hatlar ön verim denemelerine alınarak basit verim kontrolü yapılır. F6 bitkileri elde
edilir.
8’inci, 9’uncu ve 10’uncu yıllar; F7-F8-F9 ön verim denemelerinden seçilmiş olan çeşit adayları, çeşit verim
denemelerine alınır. Üç yıl süren bu dönemde çeşit adaylarının tarımsal, teknolojik ve patolojik karakterlerinin
kontrolü tamamlanır.F11 bitkileri elde edilir.
11’inci, 12’ci ve 13’cü yıllar; sırası ile F11-F12-F13 dölleri çeşit verim denemelerinde üstünlük gösteren çeşit
adayları, değişik ekolojik koşullara bölge çeşit verim denemeleri alınır. Bu denemelerde üstünlük gösteren çeşit
adaylarının tescil işlemleri tamamlanır.
Kültürel İşlemler, Tekerrürlü Denemelerin Kurulması ve Gözlemlerin Alınması
Islah çalışmaları Antalya-Aksu ilçesi BATEM tarla bitkileri araştırma arazisinde ve Isparta Uygulamalı
Bilimler Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi tarla bitkileri bölümü (PDT’da Isparta
lokasyonu: seleksiyon faaliyetleri lokasyonu olarak karara bağlanmıştır. Karar kapsamında bütçe artırılma
kararıda alınmıştır) araştırma arazisinde olmak üzere iki lokasyonda gerçekleştirilecektir. Islah programı
uyum/verim/bölge verim denemeleri ihtiyaçlarına göre lokasyon sayısı artırılabilecektir. Tekerrürlü denemeler
“Tesadüf blokları deneme deseni’ne” göre 4 tekrarlamalı olarak kurulacaktır. (Diğer kademe ıslah amaçlı
materyal ekimleri yöntem kısmında belirtilmiştir).
Denemelerin Kurulması
Tohumluk Miktarı
Tane iriliklerine göre değişmekle birlikte m2’de 45 sağlam bitki olacak şekilde tohumluk kullanılacaktır.
Ekim
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Batı Akdeniz’de nohut tarımının yoğun olarak yapıldığı iç bölgelerimizde 15 Mart ile 30 Nisan tarihleri arası
en uygun ekim zamanı olarak belirtilebilir(Çağırgan ve Toker, 2001; Özçelik vd., 2001; Şehirali, 1988b).
Ekim derinliği:
Ekim derinliği 5-6 cm’dir. (Toprak nem durumuna göre 10 cm’ye kadar artırılabilir)
Sıra üzeri:
0.05 m, Sıra arası: 0.45m, Parselde sıra sayısı: 6 sıra (Hasatta ortadaki 4 sıra (sıra başlarından 0,50 cm kenar
tesiri alınarak) hasat edilecektir, Parsel uzunluğu: 5m ekimde parsel alanı: 13.50 m2, hasat edilecek parsel alanı:
7.20 m2 (4 m x 4 sıra x 0.45 m)
Kültürel İşlemler
Gübreleme
Yapılan toprak analiz sonucu esas olmak üzere, gübrelemede dekara 3-4 kg/da saf N ve 5-6 kg/da P2O5
hesabı ile gübre uygulanacaktır.
Bakım
Yabancı ot kontrolü, çıkış öncesi ve sonrası uygulana bilen herbisit kullanılarak yada çapalama veya elle
toplama şeklinde gerçekleştirilecektir. Islah seleksiyon faaliyetlerinde ilk yıl herbisit uygulama etkisini ortadan
kaldırmak için sıraya ekimlerde, yabancı otları elle sökerek, ara çapa makinası kullanarak veya çapalayarak
mekanik ot kontrolü yapılacaktır.
Alınacak Gözlemler
Çeşitli araştırıcıların(Aydoğan vd., 2009b; Babagil, 2010; Çerikçi, 2017b; Dürdane vd., 2007; Jaafar, 2015)
uyguladıkları yöntemler esas alınarak aşağıdaki gözlem ve ölçümler yapılacaktır. Bitki düzeyinde gözlemler her
parselden rastgele seçilen en az 10 bitkide olmak üzere gözlemler aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.
Çıkış Gün sayısı (gün)
Ekim tarihinden sonra parsellerde %50 çıkışın sağlandığı güne kadar geçen süre gün olarak belirlenecektir.
Çiçeklenme Gün Sayısı (gün)
Çıkış ile bitkilerin %50’sinde çiçeklenmenin görüldüğü tarih arasındaki gün sayısı olarak belirlenecektir.
Büyüme formu
Dik(60˚- 90˚), yarı dik (30˚- 60˚) ve yatık (0˚ - 30˚) şeklinde belirlenecek.
Fizyolojik Olum (gün)
Çıkış ile bitki tacının ortasındaki baklaların sarardığı tarih arasındaki gün sayısı olarak belirlenecektir.
Bitki Boyu (cm)
Hasat döneminde toprak yüzeyi ile bitkinin doğal halinde iken en üst noktası arasındaki dikey açıklık
ölçülerek belirlenecektir.
İlk Bakla Yüksekliği (cm)
Hasat döneminde toprak yüzeyi ile meyve bağlayan ilk bakla arasındaki dikey açıklık ölçülerek
belirlenecektir.
Bitkide Dal Sayısı (adet)
Hasatta parsel içinde daha önce belirlenen bitkilerde dal sayımı yapılacak ve ortalaması alınarak
belirlenecektir.
Bitkide Bakla Sayısı (adet)
Hasatta parsel içinde daha önce belirlenen bitkilerde bakla sayımı yapılıcak ve bitki başına düşen ortalama
bakla sayısı adet olarak belirlenecektir.
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 belirlenecektir.
Hastalık Durumu (yanıklık hastalığı:Ascochyta rabiei L.)
Normal hastalık okumaları
Parseldeki bitkilerinin antraknoza yakalanma durumları 1-9 skalasına göre değerlenecektir. Hastalık
okumaları, çiçeklenme sonu ve bakla bağlama dönemi sonunda yapılacaktır. Ayrıca Antraknoz dışında görülen
hastalıklar belirtilecektir. Sıkala okumalarına göre;
1 = Toleranslı ( Lezyon yok )
3 = Orta toleranslı ( Birkaç bitkide lezyon görülebilir.)
5 = Orta hassas ( Bitkilerin çoğunluğunda lezyon vardır, hasar azdır.)
7 = Hassas (Bitkilerin çoğunda ve bitki saplarının %50’sinde yaygın lezyonlar vardır. Birkaç bitki ölmüş,
belirgin hasar vardır.)
9 = Çok hassas (Bitkilerin hemen hepsi ölmüştür.
Dayanıklılık testlemeleri (çeşit verim aşamasındaki materyalde uygulanacak)
Hastalık testlemelerin de kullanılacak yetiştirme ortamı (toprak:kum:pomza taşı (1:1:1, v:v:v)) kuru
sıcaklıkla sterilizasyon fırını kullanılarak pastörize edilecektir. Çalışmada 15 cm çaplı saksılar kullanılacaktır.
Genotiplerin tohumları steril edilmiş yetiştirme ortamına ekilerek hastalık inokulasyonu yapılana kadar düzenli
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olarak sulanacaktır. Deneme süresi boyunca normal kültürel pratikler yürütülecektir. Deneme tesadüf parselleri
deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulacaktır.
Patojen inokulasyonu: Batı Akdeniz bölggesi nohut üretim sahasında hastalıklı bitkilerden normal mikolojik
yöntemlere göre izole edilmiş nohut antraknozu temin edilecektir. Patojen patates dekstroz agar üzerinde kültüre
alınarak çoğaltılacaktır. Bunun için çok sayıda besi ortamı içeren petri kabında kültüre alınarak 25°C’de 14 gün
süreyle inkübe edilecektir. Yeterli spor miktarı elde edildiğinde hastalık aşılaması yapılmak üzere spor
süspansiyonu hazırlanacaktır. Patojenin gelişen kültürlerinden steril distile su kullanılarak sporlar bir spatül
yardımıyla kazınacak ve sporlar toplanacak; thoma lamı kullanılarak spor yoğunluğu 106 spor ml -1’e
ayarlanacaktır. Elde edilen spor süspansiyonu saksılarda yetiştirilen genotiplere bir el pülverizatörü yardımıyla
uygulanacaktır. Spor süspansiyonu uygulanan bitkiler üzerine polietilen poşetler kapatılarak içerisinde nem
oranının muhafazsı için 48 saat süreyle bırakılacak ve daha sonra çıkarılarak simptom gelişimi gözlenecektir.
Değerlendirme: Denemenin değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen 1-9 hastalık skalası
kullanılacaktır(Chongo vd., 2004). Elde elden skala düzeyleri üzerinden indeks değeri ve hastalık şiddeti
hesaplanacak ayrıca suna bağlı olarak skalada yer alan dayanıklılık düzeyleri de belirlenecektir.
100 Tane Ağırlığı (g)
Tane kuruduktan sonra her parselden alınan ürün içinden saf tohumluktan rast gele seçilen 4 paralel halindeki
100 tanenin ağırlık ortalaması alınarak %14 neme göre düzeltilmiş 100 tane ağırlığı belirlenecektir.
Hasatta Tane Nemi (%)
Hasat edilen bitkilerde tanelerin nem değeri tespit edilerek kaydedilecektir.
Elek analizi (mm)
100 gram numune alınıp, 9, 8, 7 ve 6 numaralı elekte, 3 dakika elendikten sonra elekler üstünde kalan numune
ayrı ayrı tartılacak ve ortalaması alınacaktır.
Tane Verimi (kg/da)
Her parselden ortadaki 4 sıra toplu olarak hasat edilecek, harmanlanarak parsel dane verimleri belirlenecektir.
Hasat-Harman
Hasat harman işlemi ıslah projesi kapsamında aynı anda yürütülen farklı çalışmaları içereceğinden farklılık
gösterecektir. Islah sıra ve parsellerindeki hasat harman işlemi, ıslah yöntemlerinde belirtildiği gibi yapılacak. Ön
verim, verim ve bölge verim aşamasında deneme alanlarında parsel biçerdöveri ile hasat harman işlemi
yapılacaktır. Araştırma parselleri için hasat işlemi belirtilen şekil ve örnek sayısı kadar kenar tesiri etkisinin yok
edilmesi istenen parsellerde hasat işleminde ise parsel başından ve sonundan 0,5 m, kenarlardan birer sıra kenar
tesiri olarak atıldıktan sonra kalan alandaki bitkiler hasat ve harman edilerek gerçekleştirilecektir. Özel çalışma
konuları projeye eklendiğinde (serada, saksıda, tek bitki, poliploidi, kademe atlatma vb.) uygulanacak hasat
harman işlemleri ayrıca projeye eklenecektir.
Sonuçların Değerlendirilmesi
Her bir çalışma konusuna ait elde edilen veriler literatür karşılıklarında olduğu gibi yapılacaktır(Aydoğan vd.,
2009b; Babagil, 2010; Çerikçi, 2017b; Dürdane vd., 2007; Jaafar, 2015; Yurtsever, 2011). Analizler ıslah aşaması
(gözlem bahçesinde ise bitkisel özelliklere göre seleksiyon, verim denemelerinde ise tesadüf bloklarında
uygulanan analiz yöntemleri vb. gibi) baz alınarak uygun metoda göre yapılacaktır.
ÇALIŞMA TAKVİMİ
Çalışma Takvimi Çizelgesi
AYLAR (1'inci ile 5'inci yıl arası )
Yapılacak faaliyetler

1

2

3

x

x

x

Deneme yeri hazırlıkları

x

x

x

x

Gözlem, ekim, ölçüm,
seleksiyon, hasat, harman.
Hastalık dayanıklılık çalışmaları

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Materyal
analizleri

temini,

toprak

Çıktıları değerlendirme ve
paylaşım çalışmaları

4

5

6

7

8

9

10

11 12

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(*)Yazım vb. alanları gerektiği kadar uzatılabilir.
YÖNETİM DÜZENİ
Projede görev alacak kişilerin her birinin projedeki sorumluluğu ve çalışma takvimleri tanımlanmalıdır.
Proje yürütücülerinin projeye katkısı
Adı soyadı
Yapılacak faaliyetlerdeki sorumluluklar
Çalışma takvimi
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Proje iş takviminde belirtilen faaliyetlerin takvime uygun
olarak gerçekleştirilmesini sağlamak, proje ara ve sonuç
raporlarını hazırlamak.
Proje yürütücülerinin sorumluluklarını yerine getirmelerini
sağlamak, bilgilendirme de bulunmak,
Toprak analizleri, deneme yeri hazırlıkları, ekim,
gözlem/ölçüm, seleksiyon, Hastalık gözlemleri, bitki koruma
faaliyetleri, hasat, harman. Lokasyon çalışmalarında Proje iş
takvimine uygun çalışmalara yardımcı olmak
Toprak analizleri, deneme yeri hazırlıkları, ekim,
gözlem/ölçüm, seleksiyon, bitki koruma faaliyetleri, hasat,
harman. Lokasyon çalışmalarında Proje iş takvimine uygun
çalışmalara yardımcı olmak.
Isparta lokasyonu, deneme yeri hazırlıkları, gözlem bahçesi,
verim, bölge verim denemeleri çalışmalarına yardımcı olmak,
gözlem, ölçüm, işlemlerini yapmak. Isparta lokasyonu seleksiyon
faaliyetlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını değerlendirmek.
Nohut hastalıkları ile ilgili proje çalışmalarını
gerçekleştirmek. Batı Akdeniz antraknoz tespitlerini yapmak,
seleksiyon sonucunda elde edilecek çeşit verim denemeleri
materyalinin,
yanıklık
hastalığına
karşı
dayanıklılık
testlemelerini yapmak.

60 ay

60 ay

60 ay

4-60 ay
1.Yıl: 4’üncü
ay’dan 11’inci aya
kadar.
2-3-4-5.Yıl: 12
ay.
2, 3, 4 ve 5.
yıllar
4, 5, 6, 7, 8.
aylar (20 ay) arası

PROJE SONUÇLARI UYGULAMA PLANI (PSUP)
Batı Akdeniz Bölgesi Nohut (Cicer arietinum L.) Islah araştırmaları
Proje Adı:
PROJENİN AMACI: Projenin genel amaçları değil, çıktılara yönelik amaçlar kısaca yazılır.
T Ülkesel nohut ıslah araştırmaları kapsamında, Batı Akdeniz bölgesine uygun, üreticilerin taleplerini
karşılayabilecek, antarknoza dayanıklı veya tolerant, yüksek verimli, iri taneli, dik gelişen, erkenci ve makinalı
tarıma uygun yemeklik ve leblebilik nohut çeşitleri/çeşit adayları geliştirmek.
ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI
Sıra
1
2

3

Proje Çıktıları
Çeşit adayları geliştirmek

Çıktıların Uygulamaya Aktarılma Mekanizmaları
İlk beş yılda elde edilecek çeşit adayları bölge verim denemeleri ne
alınacak.

Populasyon/hat/ yerel çeşit/
Projenin sürekliliğini sağlamak üzere varyasyon kaynağı olarak
açılan materyal.
kullanılacak
Kongrelerde, değerlendirme toplantılarında ve çiftçi yayım
Bölgesel bazda elde edilecek faaliyetlerinde; sunum, bildiri, poster, liflet, el broşürü, makaleler
bilgiler
hazırlanarak ve tarla günlerinde doğrudan gösterilerek paydaşlara
ulaştırılacak

Batı Akdenizde nohut ıslah faaliyetleri ile ilgili çalışmalar
Enstitü, üniversite ve özel
gerçekleştiren paydaşlar ile ortak projeler, çalışmalar iş birlikleri için
sektör işbirliğini geliştirmek
farkındalık oluşturulacak
TALEP EDİLEN BÜTÇE
Yatırım Tutarı
4

06 SERMAYE GİDERLERİ

YILLARA GÖRE DAĞILIM
1.Yıl
2.Yıl

522

3. Yıl

4.Yıl

5. Yıl

06.1- Mamul Mal Alımları
06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri
06.3- Gayri Maddi 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
06.9- Diğer Sermaye Giderleri
Toplam
Genel Toplam

8500

8000

9000

8500

11500

4750
5000

4750
5000

4750
5000

4750
5000

4750
5000

9000
27250
143250

10000
27750

10000
28750

10000
28250

10000
31250

202

EKONOMİK KODLAMA
I
I

I
II

I

I

6

2

1
0

6

2

6

V

0

202
1

Mik

AÇIKLAMA

tar

202
2

Mik
tar

202
3

Mik
tar

Mik
tar

Diğer Hizmet Alımları

6

1

Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımı

2

7

1

Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları

6

5

4

2

Akaryakıt ve Yağ Alımları

6

5

4

3

Elektrik Alımları

250

250

250

250

6

5

5

2

Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri

500

500

500

500

6

6

2

1

Malzeme Giderleri (Bakım ve Onarım)

6

9

2

1

Yurtiçi Geçici Görev Yollukları

0

200
0

150
0

650
0

650

400

500
0
900
272

TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ

50

25
0
50
0

500

100

50
00

100
00

287
50

40
00

0

00
277

50

400

500

100

85
00

0

0

00

700

400

500

30
00

0

0

0

0

700

400

0

150
0

0

0

0

200
0

0

0

0

Mi
ktar

9

0

20
24

10
000

282
50

31
250
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PROJE ÖZETİ
Ülkemizde mantar üretimi sürekli bir artış ve yaygınlaşma eğilimi içerisinde olup, üretimin %53’ünü
Antalya ili tek başına karşılamaktadır. Antalya mantar üretiminin % 97’si ise Korkuteli ilçesinde
gerçekleştirilmektedir. Son yıllarda, Korkuteli mantar üretim işletmelerinde yeşil küf (Trichoderma
agressivum) hastalığı nedeniyle ciddi verim kayıpları yaşanmaktadır.
Kültür mantarı üretimi için gerekli olan sıcaklık ve nem koşulları aynı zamanda yeşil küf hastalığı
için de uygun bir gelişme ortamı oluşturmaktadır. Bu koşullarda, yeşil küf hastalığı kompost ve örtü
toprağını kolonize ederek kültür mantarı ile besin ve yer bakımından rekabete girmekte ve kültür mantarı
üretimini sınırlandırabilmektedir. Yeşil küf hastalığına neden olan Trichoderma agressivum’un 4 farklı ırkı
olmasına rağmen yalnızca iki ırkı (Trichoderma aggressivum f. europaeum (Th-2) ve Trichoderma
aggressivum f. aggressivum (Th-4)) mantar üretim alanlarında epidemi yapabilmektedir. Etmenin, üretim
öncesinde kompost ve örtü toprağından direkt ve hızlı bir şekilde tespit edilememesi, üretim esnasında
ortaya çıkan hastalık ile mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Ülkemizde, hastalığa karşı ruhsatlı bir kimyasal
bulunmamaktadır ve kullanılan tavsiye dışı kimyasalların yoğun ve bilinçsiz kullanımı, hem insan ve çevre
sağlığını tehdit etmekte hem de üründe kalıntı sorununa neden olmaktadır. Dolayısıyla, etmenin inokulum
kaynağı olan üretim materyallerinin etmen ile bulaşık olup olmadığının önceden belirlenmesi; hastalığa
karşı gereken mücadele tedbirlerinin önceden alınması ve verim kayıplarının büyük oranda önüne geçilmesi
açısından önem arz etmektedir.
Projenin amacı, kültür mantarı üretimini olumsuz yönde etkileyen yeşil küf hastalığı etmeni T.
aggressivum’un Th-2 ve Th-4 ırklarının, FRET tekniği kullanılarak multipleks Real-time PCR ile üretim
öncesi kompost ve örtü toprağından hızlı ve direkt olarak tespitini sağlayacak analiz metodunun
geliştirilmesidir.
Proje başarı ile sonuçlandırıldığında; mantar üretim materyallerinin T. aggressivum ile bulaşık olup
olmadığı önceden belirlenerek, ileride bu sebeple oluşabilecek ürün kayıplarının önüne geçilebilecektir.
Patojenin hızlı, etkin ve direkt tespitini sağlayan analiz metodu geliştirilmiş olacaktır. Projeden elde
edilecek sonuçlar, ulusal/uluslararası dergi, kongre ve sempozyumlarda sunularak ülkemizin bilimsel
alandaki etkinliği ve rekabet gücü artırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: FRET tekniği, Mantar kompostu, Multipleks Real-time PCR, Örtü toprağı,
Trichoderma aggressivum f. europaeum, Trichoderma aggressivum f. aggressivum
In our country, mushroom production is in a tendency to increase and spread continuously and 53%
of the production is realized in Antalya province. 97% of Antalya mushroom production is carried out in
Korkuteli town. In recent years, there has been serious loss of yields due to green mold (Trichoderma
aggressivum) disease in mushroom production enterprises of Korkuteli.
The temperature and humidity conditions required for cultivation of mushrooms also provide a
suitable environment for green mold disease. In these conditions, the green mold disease is competition
with mushroom in terms of food and space by colonized the compost and casing soil and it can limit the
production of mushrooms. Although Trichoderma aggressivum causing green mold disease has four
different strain, its only two strain (Trichoderma aggressivum f. europaeum (Th-2) ve Trichoderma
aggressivum f. aggressivum (Th-4)) are epidemic in the mushroom production areas. Failure to detect the
pathogen directly and quickly from the compost and casing soil prior to production makes it difficult to
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control the disease that occurs during production. In our country, there are no a licensed chemical against
the disease and the intense and unconscious use of the out of advice chemicals is both threatening for human
and environmental health and caused residual problem on the product. Therefore, pre-determination of
whether the production materials which that inoculum source of the pathogen is contamined with the
pathogen is important in terms of take precautionary measures against the disease and avoid the loss of
yields substantially.
The aim of the project is that to developed of the method of analysis which can provide quickly and
directly to detect Th-2 and Th-4 strains of T. agressivum -pathogen of green mold disease which is affecting
in a negative way the mushroom production- with multiplex Real-time PCR by FRET technique from
compost and casing soil previously.
When the project is successfully concluded; mushroom production materials will be determined
whether or not contaminated with T. agressivum previously and it will be possible to prevent the product
losses that may occur in the future. A method of analysis that provides a rapid, effective and direct detection
of the pathogen will be developed. The results obtained from the project will be presented in national /
international journals, congresses and symposiums to increase the efficiency and competitiveness of our
country in the scientific field.
Key words: FRET technique, Mushroom compost, Multipleks Real-time PCR, Casing soil, Trichoderma
aggressivum f. europaeum, Trichoderma aggressivum f. aggressivum
Projenin Amacı ve Gerekçesi
Ülkemizde, kültür mantarı üretimi 1990’lı yıllardan itibaren ticari olarak değer kazanmış ve bu tarihten
itibaren ticari bir sektör olarak gelişmeye başlamıştır. Türkiye mantar üretimi 2017 yılında 40.874 tona
ulaşmış olup, bu üretimin %53’ü Antalya’da gerçekleşmektedir. Beyaz şapkalı mantar (Agaricus bisporus),
ülkemizde ve dünyada en fazla üretimi yapılan mantar türüdür. Kültür mantarı üretiminde çok önemli bir
yere sahip olan beyaz şapkalı mantar yetiştiriciliğinde son yıllarda özellikle yeşil küf hastalığı (Trichoderma
aggressivum) nedeniyle ciddi verim kayıpları yaşanmaktadır. Yeşil küf hastalığı etmeni T. aggressivum,
kompost ve örtü toprağını kolonize ederek kültür mantarı ile besin ve yer bakımından rekabete girmekte ve
kültür mantarı üretimini olumsuz yönde etkilemektedir. Patojenin 4 farklı ırkı olmasına rağmen, yalnızca iki
ırkı (Trichoderma aggressivum f. europaeum (Th-2) ve Trichoderma aggressivum f. aggressivum (Th-4))
mantar üretim alanlarında epidemi yapabilmektedir.
Ülkemizde, etmenin mücadelesine yönelik ruhsatlı bir kimyasalın bulunmaması ve
Mücadelede etkili olan tavsiye dışı kimyasalların yoğun ve aşırı dozda kullanımından dolayı üründe kalıntı
sorununun meydana gelmesi gibi nedenler ile, Trichoderma aggressivum’un agresif ırklarının üretim
öncesinde kompost ve örtü toprağından hızlı ve doğru bir şekilde tespit edilmesi, muhtemel ürün
kayıplarının önlenebilmesi açısından çok önemlidir.
Dolayısıyla, yapılması planlanan bu proje ile;
- Genetik olarak birbirine yakın olan Trichoderma aggressivum f. europaeum (Th-2) ve Trichoderma
aggressivum f. aggressivum (Th-4) ırklarını birbirinden ayırt edecek spesifik primer ve probe geliştirilmesi,
- Böylece, kültür mantarı üretimini olumsuz yönde etkileyen yeşil küf hastalığı etmeni T.
aggressivum’un Th-2 ve Th-4 ırklarının, FRET tekniği kullanılarak multipleks Real-time PCR ile üretim
öncesi kompost ve örtü toprağından hızlı ve direkt olarak tespitini sağlayacak analiz metodunun
geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Proje ile Elde Edilmek İstenilen Çıktılar ve Kullanım Alanları
Türkiye’de Mantar yetiştiriciliğinin en yoğun olarak yapıldığı Antalya ilinde mantar üretim alanlarında
ciddi ürün kaybına neden olan Trichoderma agresif ırkları (Th-2veTh-4) üretim aşamasından önce kompost
ve örtü toprağından direkt tespit edilebilecektir. Böylece üreticilerin hasat döneminde yaşayabileceği ürün
kayıplarının önüne geçilecektir.
Proje çalışması sonucunda geliştirilecek olan analiz metodu, kamu ve özel sektör ile paylaşılacaktır. Ayrıca
geliştirilecek olan primer ve probe, özel sektör (ALTIGEN.BİOLAB) iş birliği ile hazır kit haline getirilerek
yeni bir ürün geliştirilmiş olacaktır.
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LİTERATÜR ÖZETİ
Kültür mantarı yetiştiriciliği ilk olarak 17.yy’da Fransa’da yapılmıştır. 1900’lü yıllardan sonra Amerika
Birleşik Devletleri, İngiltere, Macaristan, Danimarka ve Almanya gibi ülkelerde de mantar üretimine
başlanmıştır (Günay, 1995). 2000-2016 yılları arasındaki mantar üretim miktarlarına göre en fazla kültür
mantarı üreten beş ülke, Çin, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda ve Polonya şeklinde sıralanabilir
(FAO, 2016).
Türkiye’de kültür mantarı üretimi 1990’lı yıllardan itibaren ticari olarak değer kazanmış ve bu tarihten
itibaren ticari bir sektör olarak gelişmeye başlamıştır (Eren ve Pekşen, 2016). Ülkemizde kültür mantarı ilk
üretim verileri 10 ton ile 1982 yılına ait olup, 2016 yılında ise üretim miktarı 40.272 tona ulaşmıştır. Türkiye
mantar üretiminin % 53’ü Antalya ilinde; bu üretimin % 97’ si ise Korkuteli ilçesinde gerçekleştirilmektedir
(TÜİK, 2017).
Çizelge 1. Türkiye kültür mantarı üretim değerleri (TÜİK, 2017).
Üretim (ton)

2017

Korkuteli
21.500

Antalya
22.044

Türkiye
40.874

Korkuteli
Antalya
(%)
97

Antalya
Türkiye
(%)
53

Kültür mantarları, besin içerikleri türlere göre değişmekle birlikte proteince zengin olup, insanlar için
önemli amino asitleri içerirler. Yağ, karbonhidrat ve tuz içerikleri düşük, buna karşılık lif, folik asit, B
kompleks vitaminleri, D vitamini, fosfor, potasyum, kalsiyum ve demir gibi mineral madde içerikleri
yüksektir. Selenyum mineralinin bulunduğu besin kaynakları sınırlı olmakla birlikte mantarlar önemli bir
selenyum kaynağıdır. Besin değerleri yanında farmakolojik özellikleri, modern tıp için anti kanser ve
bağışıklık sistemini güçlendirici özellikleri ile polisakkarit ve polisakkarit-protein kompleksi kaynağıdırlar.
Beyaz şapkalı mantar (Agaricus bisporus), ülkemizde üretimi en fazla yapılan mantar türü olup, bunu
istiridye, kayın, kavak, yaprak mantarı gibi değişik isimlerle adlandırılan mantar türleri izlemektedir
(Anonim, 2015).
Kültür mantarı üretiminde çok önemli bir yere sahip olan beyaz şapkalı mantar yetiştiriciliği son yıllarda
özellikle yeşil küf hastalığı nedeniyle büyük oranda etkilenmekte ve ciddi verim kayıpları yaşanmaktadır.
2014 yılında yeni mantar üreticilerinin sektöre girmesine rağmen, geçmiş yıllara göre mantar üretim
miktarındaki azalmanın en önemli nedeni mantar işletmelerinde görülen yeşil küf hastalığının oluşturduğu
verim kayıplarıdır (Eren ve Pekşen, 2016).
Yeşil küf hastalığı kompost ve örtü toprağını kolonize ederek kültür mantarı ile besin ve yer bakımından
rekabete girmekte ve kültür mantarı üretimini olumsuz yönde etkilemektedir. 1985 yılında İrlanda ‘da Yeşil
küf hastalığı ilk geniş çapta epidemiyi yapmıştır. Yeşil küf hastalığının İrlanda ve İngiltere mantar sektöründe
neden olduğu zararın 3-4 milyon sterlin olduğu bildirilmiştir (Seaby, 1996). Daha sonraki yıllarda yeşil küf
epidemileri A.B.D., Kanada, Güney Amerika, Asya, Avustralya ve Avrupa ülkelerinde rapor edilmiştir
(Anderson ve ark., 2000). Yeşil küf hastalığına neden olan Trichoderma harzianum’un 4 farklı ırkı olmasına
rağmen yalnızca iki ırkı mantar üretim alanlarında epidemi yapabilmektedir. Trichoderma aggressivum f.
europaeum (Th-2) ve Trichoderma aggressivum f. aggressivum (Th-4) sırasıyla Avrupa ve Kuzey
Amerika’da bulunmaktadır (Seaby 1987; Chen ve ark., 1999). Trichoderma harzianum’un agresif ırklarının
hızlı, doğru ve hassas bir şekilde tanımlanması ürün kayıplarının önlenebilmesi ve hastalıkla mücadele
açısından önemlidir (Castle ve ark., 1998).
Yeşil küf etmenlerinin tanılanması ile ilgili yapılan çalışmalarda; Kuzey Amerika mantar çiftliklerinden
izole edilen 160 Trichoderma izolatının RAPD ve RFLP teknikleri kullanılarak moleküler karakterizasyonu
yapılmış ve izolatlar 3 farklı gruba ayrılmıştır. İrlanda ve İngiltere’ de yeşil küf hastalığına neden olan Th-2
ırkı ile Kuzey Amerika izolatlarının çoğunluğunu oluşturan Th-4 ırkı yüksek benzerlik göstermiştir (Castle
ve ark., 1998). Polonya’da, mantar çiftliklerinden izole edilen 24 Trichoderma izolatının RAPD ve
multipleks PCR tekniği kullanılarak moleküler tanımlanması ve karakterizasyonu yapılmıştır. Araştırma
sonucunda, Trichoderma aggressivum türünün kompost ve örtü toprağını kolonize ederek kültür mantarı
üretimini olumsuz yönde etkilediği, diğer Trichoderma türlerinin ise kompost veya örtü toprağında hastalık
oluşturmadığı tespit edilmiştir (Szczech ve ark., 2008). Sırbistan’da 2006-2010 yılları arasında yapılan
benzer bir çalışmada, beyaz şapkalı mantar üreten 13 çiftlikten izole edilen izolatlar ITS1/ITS4 sekans
analizlerine göre Trichoderma atroviride, T. koningii, T. virens, T. aggressivum f. europaeum olarak 5 türde
sınıflandırılmıştır (Kosanović ve ark., 2013). Japonya’ da mantar çiftliklerinden izole edilen Trichoderma
türlerinin morfolojik ve filogenetik analizi sonucunda, Trichoderma mienum olarak adlandırılan yeni bir tür
tespit edilmiştir (Kim ve ark., 2012). Macaristan’da beyaz şapkalı mantar üreten tesislerden faz üç
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aşamasındaki komposttan Avrupa’da ilk kez Trichoderma aggressivum f. aggressivum tespit edilerek rapor
edilmiştir (Hotvani ve ark., 2017).
Kültür mantarı üretimini olumsuz yönde etkileyen Trichoderma aggressivum’un Benzimidazole grubu
fungisitler kullanılarak kimyasal kontrolü mümkündür. Ancak, birçok Avrupa ülkesinde mantar
patojenlerine karşı Benzimidazole grubu fungisitlerin kullanımı sınırlandırılmıştır. Kuzey Amerika’da ise,
Trichoderma aggressivum’un Benzimidazole grubu fungisitlere direnç kazandığı rapor edilmiştir (Romaine
ve ark., 2008). Ülkemizde ise kültür mantarı üreticilerinin bu hastalığa karşı ruhsatsız bazı kimyasalları
kullandığı ve alınan numunelerde MRL değerlerin sıklıkla aşıldığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda, mantar
üretiminden önce inokulum kaynaklarından etmenin tespit edilmesi çok önemlidir.
Bitki hastalık ve zararlıların tespitinde klasik yöntemlerin yanı sıra moleküler yöntemlerden de
yararlanılmaktadır. Bu yöntemlerden biri de FRET (Floresan Rezonans Enerji Transferi) tekniğidir. FRET
tekniğinde hibridizasyon probları, hedef DNA’nın birbirine yakın bölgelerine hibridize olacak şekilde
tasarlanır (genellikle iki bağlanma bölgesinin arasında 1-5 nükleotidlik boşluk olur). Eğer iki prob da
hibridize olur ise, iki boya da birbirine yakınlaşır ve FRET alıcı boyası flourometre ile ölçülebilen sinyale
neden olur. PCR ürünlerinin oluşumu, PCR primerlerinin yanısıra hibridizasyon probu olarak adlandırılan,
fluoresanla işaretlenmiş iki adet sekans spesifik oligonükleotid prob kullanarak görüntülenir. Hibridizasyon
probları çift olarak dizayn edilir ve çiftlerden biri verici boya (3’-Floresein), diğeri ise alıcı boya (5’-Red640 veya 5’-Red-705) ile işaretlenir (Jothikumar ve ark.,2009).
Türkiye’de kültür mantarı yetiştiriciliğinde sorun olan yeşil küf hastalığının mücadelesi konusundaki
eksikliğin giderilmesi, pestisitlere alternatif olabilecek çevre dostu mücadele metotlarının araştırılması
amacıyla, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde TAGEM/BSAD/16/7/02/03 no’lu bir proje
yürütülmektedir. Bu proje kapsamında, 2016-2017 yılları arasında Antalya’nın Korkuteli ilçesi mantar
üretim işletmelerinden alınan kompost ve örtü toprağından Trichoderma aggressivum f. aggressivum (Th-4)
izolatları elde edilmiştir. Yapılan saha gözlemlerinde, yeşil küf hastalığının üretim alanlarında çok yaygın
olduğu ve üreticilerin bu konuda ciddi şikâyetleri olduğu tespit edilmiştir.
Literatür taraması sonucunda, Trichoderma aggressivum’un komposttan tespit edilmesine yönelik
benzer bir çalışmaya rastlanmıştır. Faz 2 aşamasında Trichoderma aggressivum f. europaeum inokule edilen
ve faz 3 aşamasına getirilen komposttan patojenin tespiti için 4 farklı metod denenmiş ve TaqMan probu
kullanılarak Real-time PCR ile Trichoderma aggressivum f. europaeum’un tespitine yönelik bir çalışma
yapılmıştır. Çalışma sonucunda temsili örneklemenin ve seyreltme oranının patojeni tespit etmede önemli
bir rol oynadığı vurgulanmıştır (O’Brien ve ark.,2016).
Önerilen projenin söz konusu çalışmadan en önemli farkları ise;
• Trichoderma ırklarının (Th-2 ve Th-4) tespit edilmesinde TaqMan probe yerine FRET tekniğinin
kullanılacak olması,
• Hastalığın başlıca inokulum kaynaklarından biri olan örtü toprağının ilk kez kullanılacak olması,
• FRET tekniği ile her iki agresif ırkın (Th-2 ve Th-4), multipleks Real-time PCR ile üretim öncesinde
kompost ve örtü toprağından direkt olarak tespit edilecek olması,
şeklinde sıralanabilir. Ayrıca, bu projenin kendine özgü en önemli farklılığı ise ülkemiz şartlarında
uygulanabilir ve pratiğe aktarılabilir niteliğe sahip olmasıdır.

MATERYAL ve METOT:
1-Materyal
2016-2017 yılları arasında TAGEM/BSAD/16/7/02/03 projesi kapsamında Antalya’nın Korkuteli
ilçesi mantar üretim işletmelerinden alınan kompost ve örtü toprağından izole edilen Trichoderma
aggressivum f. aggressivum (Th-4) izolatları ve Dr. Lorant Hatvani’den (Szeged Üniversitesi
Mikrobiyoloji Bölümü-Macaristan) temin edilen iki adet T. aggressivum f. europeum izolatı (1746-1763)
inokulum kaynağı olarak kullanılacaktır. Yapay inokulasyon için kompost ve örtü toprağı kullanılacaktır.
Ayrıca izolatların geliştirilmesi ve muhafazasında kullanılmak üzere Patates Dekstroz Agar (PDA), Malt
Ekstrakt Agar (MEA), petri kutuları ve cam tüpler vb. cam malzeme ve in vivo çalışmalarının yürütüleceği
kompost ve örtü toprağı kutuları çalışmanın diğer materyallerini oluşturacaktır. DNA izolasyonu,
PowerSoil DNA Isolation kiti (MO BIO Labs) kullanılarak gerçekleştirilecektir. Real-time PCR’da
ırkların tespit edilmesi için de, işaretli FRET primer, probe seti, master mix ve filtreli pipet uçları (10µl100µl -1000µl) kullanılacaktır.
2. Yöntem
2.1-Kompost ve Örtü Toprağının Hazırlanması
Kompost, üretim öncesi aşamasında iken Korkuteli kompost üretim firmalarından ve örtü toprağı
ise mantar üretim işletmelerinden temin edilecektir. Bu kapsamda, survey çalışmaları süresince üretim
materyali temini için proje çalışanlarına teknik destek verilmesi konusunda Korkuteli İlçe Tarım ve
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Orman Müdürlüğü ile ikili işbirliği yapılacaktır. Kompost ve örtü toprağı BATEM laboratuvarlarına
ulaştırıldıktan sonra, 121°C’de 2 saat süre ile otoklavda steril edilecek ve 10x15x20 cm hacimdeki steril
plastik kutulara konularak ağızları kapatılacaktır.
2.2-İnokulumun Hazırlanması
Moleküler olarak tanılanan Th-2 ve Th-4 izolatları eğik agardan Trichoderma spesifik ortamına
(TSM) aktarılarak 25°C ‘de %85 nisbi nemde 7 gün inkübe edilecektir. Her bir petri kutusuna 15 ml steril
saf su ilave edilerek steril bir fırça ile sporlar koloni yüzeylerinden ayrılacak ve 1L ‘lik steril behere steril
tülbentten süzülerek aktarılacaktır. Beher içindeki spor süspansiyonundan pipetle alınan bir damla
solüsyon hemasitometrede incelenerek spor sayımı yapılacak ve spor yoğunluğu 1x10 6 konidi/ml olacak
şekilde ayarlanacaktır.
2.3-Komposta Yapay İnokulasyon
Komposta Trichoderma ırklarının inokulasyonu Hatvani ve ark. (2007)’ nın metodu modifiye
edilerek uygulanacaktır. Bu kapsamda; 5, 10 ve 25 ml (1x10 6 konidi/ml) yoğunluğundaki Th-2 ve Th-4
izolatlarının spor süspansiyonları 1 kg komposta inokule edildikten sonra inokule edilmiş kompost
10x15x20 cm hacimdeki steril plastik kutulara konularak 25°C ‘de % 80-85 nisbi nemde 3 gün inkübe
edilecektir. Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre 4 tekerrürlü (3 uygulama+1kontrol) olarak
kurulacaktır.
2.4-Örtü toprağına Yapay İnokulasyon
Tıpkı komposta yapay inokulasyon metodunda olduğu gibi aynı yöntem örtü toprağına da
uygulanacaktır. Deneme planı, Çizelge 2.’de verilmektedir:
Çizelge 2. Örtü toprağı ve komposta yapay inokulasyon deneme planı
Tespit Edilecek Irk

Th-2

Uygulama Alanı

Kompost

Th-4
Örtü
Toprağı
1
0
m
l

25
ml

Örtü
Toprağı

Kompost

Uygulama Dozu

5 ml

5 ml

Alınacak Numune
Miktarı

10 gr

10 gr

Seyreltme Oranı

10-1

10-1

Tekerrür Sayısı

4

4

1
0
ml

25
ml

Eğer 10-1 seyreltme oranında ırk tespiti başarılı oluyorsa 10-2 seyreltme oranı Th-2 ve Th-4 varlığı
açısından incelenecektir. Şayet 10-2 seyreltme oranında da başarılı olunursa 10-3 ve üzeri seyreltmeler
değerlendirilecektir. Bu şekilde agresif ırkların hangi hassasiyetlerdeki seyreltme oranlarında tespit
edilebileceği belirlenecektir.
Eğer 10-1 seyreltme oranında ırk tespiti başarılı olamıyorsa alınan numune miktarı artırılacaktır. 20
g ve üzeri numune miktarı alınarak ırk tespit çalışmaları yapılacaktır. Sonuç itibariyle, bu çalışma ile Th2 ve Th-4 ırklarının tespitinin en iyi hangi inokulum yoğunluğunda ve seyreltme oranında yapılabileceği
ortaya konacaktır. Ayrıca, metot optimize edildikten sonra her iki ırk aynı anda hem kompost ve hem de
örtü toprağına inokule edilecektir. Böylece, metodun karışık enfeksiyon olduğu durumlarda her iki ırkı da
aynı anda tespit edip edemediği test edilecektir.
2.5 -Kompost ve Örtü toprağından DNA izolasyonu
Komposttan ve örtü toprağından yeşil küf etmeninin izolasyonu, Nazir ve ark.(2007)’ nın metodu
modifiye edilerek yapılacaktır. Bu doğrultuda, bir numune için 1 kg örtü toprağı ve kompostun farklı
noktalarından toplamda10 g numune alınacak ve 90 ml steril saf su ile karıştırılarak 10-1 oranında
seyreltme sağlanacaktır. Seyreltilen ve homojen hale getirilen örtü toprağı ve kompost örneklerinden 50
ml steril tüplere aktarılacaktır. Daha sonra bu çözeltiden her bir örnek için 500ul alınarak 1,5 ml lik
eppendorf tüplere aktarılarak DNA izolasyonu aşamasına geçilecektir. DNA izolasyonu High Pure PCR
Template Preparation kiti kullanılarak gerçekleştirilecektir. İzolasyon prosedürleri, ilgili üreticinin
belirttiği şekilde gerçekleştirilecektir. DNA ekstraktları, PowerClean DNA Clean-Up kiti (MO BIO Labs)
kullanılarak saflaştırılacaktır. Genomik DNA miktarları ve saflıkları, Thermoscientific Multiscan Go

533

cihazı kullanılarak spektrofotometrik olarak ölçülecektir. İzole edilen DNA’ların saflığı 260 nm ve 280
nm’deki absorbanslarının oranı ile kontrol edilecek, ideal saflıktaki kaliteli DNA’nın A260/A280
absorbans oranının 1,8-2,0 olması beklenecektir. Genel olarak, reaksiyon başına 50-100ng DNA’nın
Trichoderma ırklarının tespitinde yeterli olacağı düşünülmektedir.
2.6- Primer, Probe Tasarımı ve Optimizasyonu
Trichoderma ırklarına ait spesifik primerlerin tasarımı ve optimizasyonu Batı Akdeniz Tarımsal
Araştırma Enstitüsü (BATEM) Bitki Sağlığı Bölümü Tarımsal Biyoteknoloji laboratuvarlarında
gerçekleştirilecektir. Bu amaçla, NCBI gen bankasından Trichoderma ırklarına (Th-2 ve Th-4) ait aynı
gen bölgelerinin nükleoitidleri indirilecek ve hizalanacaktır. Sekanslar arasında bulunan farklılıkları
çoğaltacak primer ve probe clustal W aling programı ve oligo7 software kullanılarak tasarlanacaktır. Elde
edilen primer ve probe’ların spesifikliği BLAST programı ile kontrol edilecektir. Tasarlanan primerlerin
optimizasyonu Tm° sıcaklıkları baz alınarak ve benzer çalışmalarda kullanılan protokollerin
modifikasyonu ile sağlanacaktır.
Çizelge 3. Örnek PCR koşulları
Roche LightCycler® FastStart DNA Master HybProbe kullanımı
Tek reaksiyon
(hacim)

Tek reaksiyon
(konsantrasyon)

7,4µl

-

1,6µl

3mM

1µl
1µl
1µl
1µl
2µl

0,5 µM
0,5 µM
0,2 µM
0,2 µM
x

Bileşenler
Su, PCR-grade ( Roche FastStart ile
birlikte sağlanmaktadır)
25 mM Mg2+ solüsyonu (Roche FastStart
ile birlikte sağlanmaktadır)
Forward Primer(F)(ara stok 10 µM)
Reverse Primer(R)(ara stok 10 µM)
FL probe (ara stok 4 µM)
LC Probe (ara stok 4 µM)
Enzim Karışımı (Roche FastStart:tüp 1a
ve 1b birleşim)

Çizelge 4. Örnek döngü koşulları
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2.7- Veri Analizi
Th-2 ve Th-4 ırklarının ayrımında, erime eğrisi analiz programında (Melting Curve) türler
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arasındaki tek nükleotid farkından kaynaklanan Tm° sıcaklıklarındaki farklılık referans alınarak ırk ayrımı
gerçekleştirilecektir. Irk ayrımında kullanılabilecek örnek sıcaklık değerleri Şekil 1.’de verilmiştir:

Şekil 1. Irk ayrımında kullanılabilecek örnek sıcaklık değerleri
Ön Çalışma Sonuçları
Antalya’nın Korkuteli ilçesi Mantar üretim işletmelerinden alınan kompost ve örtü toprağından
izole edilen Trichoderma izolatlarının DNA izolasyonu gerçekleştirilmiştir. Trichoderma izolatlarının
moleküler teşhisi amacıyla White ve ark. (1990)’nın bildirmiş oldukları ITS1 ve ITS4 primerlerine ek
olarak Lane ve ark. (2010)’nın bildirmiş oldukları TEF-1 gen bölgesini çoğaltan primerler ön çalışmada
kullanılmıştır. PCR ürünleri %1,5 luk agaroz jelde görüntülenerek doğrulanmış ve sekans analizine
gönderilmiştir. Sekans dataları GenBank veri tabanında bulunan Trichoderma ırkları (Th-2veTh-4) ile
karşılaştırılması yapılarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda Th-4 ırkı moleküler olarak
tanımlanmıştır. Daha sonra sekans dataları Mega 7.0 programı kullanılarak hizalanmış ve ırkları
birbirinden ayıran 2 farklı SNP (Single Nücleotide Polymorphism) bölgesi tespit edilmiştir. Yapılması
planlanan bu projede, SNP bölgesi referans alınarak primer ve probe dizaynı yapılacaktır. Böylece,
birbirine genetik olarak çok yakın olan bu iki ırk birbirinden ayırt edilebilecektir.

Şekil 2. 1.SNP Bölgesi

Şekil 3. 2.SNP Bölgesi
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Şekil 4. ITS1-ITS4 (550bp) ve TEF-1 gen bölgesini (1250bp) çoğaltan primerler kullanılarak elde
edilen PCR görüntüleri
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YÖNETİM DÜZENİ
Proje Yürütücülerinin Projeye Katkıları
Adı Soyadı
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Kompost ve toprağının hazırlanması; DNA
izolasyonu; Primer ve Probe tasarımı,
optimizasyonu; Real-time PCR çalışmaları;
Veri analizi; Arazi çalışması sonrası elde
edilen örneklerin analizi, Sonuç raporu
yazımı

1-2,4-6,6-9,10-15,1618,19-21,22-24

İlker KURBETLİ

Kompost ve örtü toprağının hazırlanması;
İnokulumun hazırlanması; Yapay
inokulasyon; Arazi çalışması sonrası elde
edilen örneklerin analizi; Sonuç raporu
yazımı

1-2,2-3,3-4,19-21,22,24

Doç. Dr. İlknur
POLAT

Primer ve Probe tasarımı, optimizasyonu; Veri
analizi; Sonuç raporu yazımı

6-9,16-18,22-24

Dr. Aytül KİTAPCI

DNA izolasyonu; Primer ve Probe tasarımı,
optimizasyonu; Veri analizi; Sonuç raporu
yazımı

4-6, 6-9,16-18,22-24

Dr. Mehmet
AYDOĞDU

Kompost ve örtü toprağının hazırlanması;
İnokulumun hazırlanması, Yapay
inokulasyon; Arazi çalışması sonrası elde
edilen örneklerin analizi; Sonuç raporu
yazımı

1-2,2-3,3-4,19-21, 22,24

PROJE SONUÇLARI UYGULAMA PLANI (PSUP)
Proje Adı:

Mantar Üretiminde Yeşil Küf Hastalığına Neden Olan Trichoderma aggressivum f.
europaeum ve Trichoderma aggressivum f. aggressivum Irklarının Üretim
Materyalinden Multipleks Real-time PCR İle Hızlı Tespiti

PROJENİN AMACI:
Yeşil küf hastalığı etmeni T. aggressivum, kompost ve örtü toprağını kolonize ederek kültür mantarı ile
besin ve yer bakımından rekabete girmekte ve kültür mantarı üretimini olumsuz yönde etkilemektedir.
Patojenin 4 farklı ırkı olmasına rağmen, yalnızca iki ırkı (Trichoderma aggressivum f. europaeum (Th2) ve Trichoderma aggressivum f. aggressivum (Th-4)) mantar üretim alanlarında epidemi
yapabilmektedir.
- Ülkemizde, etmenin mücadelesine yönelik ruhsatlı bir kimyasalın bulunmaması ve
- Mücadelede etkili olan tavsiye dışı kimyasalların yoğun ve aşırı dozda kullanımından dolayı üründe
kalıntı sorununun meydana gelmesi
gibi nedenler ile, Trichoderma aggressivum’un agresif ırklarının üretim öncesinde kompost ve örtü
toprağından hızlı ve doğru bir şekilde tespit edilmesi, muhtemel ürün kayıplarının önlenebilmesi ve
hastalığın mücadelesinde ruhsatsız kimyasalların kullanımının azaltılması açısından çok önemlidir.
Dolayısıyla, yapılması planlanan bu proje ile;
- Genetik olarak birbirine yakın olan Trichoderma aggressivum f. europaeum (Th-2) ve Trichoderma
aggressivum f. aggressivum (Th-4) ırklarını birbirinden ayırt edecek spesifik primer ve probe
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-

geliştirilmesi,
Böylece, kültür mantarı üretimini olumsuz yönde etkileyen yeşil küf hastalığı etmeni T.
aggressivum’un Th-2 ve Th-4 ırklarının, FRET tekniği kullanılarak multipleks Real-time PCR ile
üretim öncesi kompost ve örtü toprağından hızlı ve direkt olarak tespitini sağlayacak analiz metodunun
geliştirilmesidir.

ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI
Sıra

Proje Çıktıları

Çıktıların Uygulamaya Aktarılma
Mekanizmaları

1

Mantar üretiminde ciddi
verim kayıplarına neden
olan ve epidemi
yapabilen agresif
Trichoderma ırklarının
(Th-2,Th-4) kompost
veya örtü toprağıyla
bulaşık olup
olmadığının, mantar
üretimi öncesi tespit
edilmesi.

- Hastalığa karşı gereken mücadele tedbirleri
önceden alınarak birim alandan daha fazla
verim elde edilebilecektir.

2

Araştırma ile kültür mantarı
yetiştiriciliğinde sorun
olan yeşil küf hastalığına
karşı analiz metodu
geliştirilmesi.

-Mantar üretiminin yoğun olarak yapıldığı
Antalya bölgesinde kompost veya örtü
toprağından yeşil küf hastalığının hızlı ve
direkt tespitine yönelik çalışma yapan ve
bu konuda rutin çalışan herhangi bir kamu
veya özel kuruluş bulunmamaktadır. Bu
bakımdan, yapılması düşünülen bu proje
ile, mantar üreticilerine kompost veya örtü
toprağının yeşil küf hastalığıyla bulaşık
olup olmadığına dair analiz hizmeti
üreticilerin hizmetine sunulacaktır. Ayrıca,
geliştirilen primer ve prob’un BATEM
adına patenti alınacaktır.

3

- Trichoderma ırklarının (Th2,Th-4) kompost ve örtü
toprağından direct ve
hızlı bir şekilde tespiti
için yeni bir ürün
geliştirilmesi.
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- Yeşil küf hastalığının tespitinde kullanılacak
olan spesifik primer ve probe, özel sektör
ile (Altıgenbio lifescience ltd.) ikili
işbirliği yapılarak hazır kit haline
getirilecektir.

TALEP EDİLEN BÜTÇE
I. Yatırım Tutarı
YILLARA GÖRE DAĞILIM
06 SERMAYE GİDERLERİ
1.Yıl

2.Yıl

06.1- Mamul Mal Alımları

45.000

35.000

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri

500

500

750

1.750

Toplam

46.250

37.250

Genel Toplam

83.500

06.3- Gayri Maddi 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
06.9- Diğer Sermaye Giderleri

II. Bütçe Gerekçesi ve Yatırım Tutarının Dağılımı

GİDERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI
6 SERMAYE GİDERLERİ
6 1 Mamul Mal Alımları
6 1 2 Büro ve işyeri Makine Techizat Alımları
Laboratuar Cihazı Alımları (hassas terazi, CO2
6 1 2 4
tüpü, mikroskop, mikropipet)
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2020
(1.Yıl)

2021
(2.Yıl)

6 1 2 5 İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları
9
6 1 2
Diğer
0
makine teçhizat alımları
6 1 3 4 Laboratuar Gereçleri Alımları

45.000

35.000

500

500

6 1 3 5 Zirai Gereç Alımları
9
6 1 3
Diğer
0
Avadanlık Alımları (zirai gübre, ilaç)
6 2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri
6 2 6 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
6 2 6 1 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları
Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün
6 2 7 1
Alımı
6 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
6 5 2 Malzeme Giderleri
6 5 2 4 Özel Tesisat Giderleri
6 5 4 Enerji Giderleri
1000

6 5 4 2 Akaryakıt ve Yağ Alımları
750

750

TOPLAM

46.250

37.250

GENEL TOPLAM

83.500

6 5 4 3 Elektrik Alımları
6 9 Diğer Sermaye Giderleri
6 9 2 Yolluk Giderleri
6 9 2 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
6 9 2 2 Seyyar Görev Tazminatları
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon
3 6 2 1
Giderleri
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PROJEDEKİ KATKISI
Yayla koşulları denemeleri

PROJE ÖZETİ
Gynura cinsi Asteracea familyasında yer alan çok yıllık otsu bir cinstir. 44 türle temsil edilen cins, Tropik
Afrika'dan Güney ve Doğu Asya'ya, tropik Avustralya'dan da bir türle Avustralasya'ya yayılışı bulunmaktadır.
En yüksek çeşitlilik ise Güneydoğu Asya'da bulunmaktadır. Gynura türleri, vejetasyondaki açık alanlarda veya
nehir kenarları boyunca ya da yol kenarlarındaki bitki örtüsünde bulunmaktadır. Deniz seviyesinden 3000 m
yüksekliğe kadar yayılış göstermektedirler.
Geleneksel olarak, birçok farklı ülkede böbrek rahatsızlığı, romatizma, diyabet, kabızlık ve hipertansiyon gibi
çok çeşitli sağlık rahatsızlıklarının tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Gynura cinsinin geleneksel
kullanımlarına dayanarak, çeşitli hastalıkların tedavisi için yüksek bir terapötik potansiyele sahip olduğu
görülmekte, bu da onu, etkinliğinin geleneksel iddiaları için bilimsel kanıtları doğrulamak ve sağlamak
amacıyla çalışmalar için bir hedef haline getirmektedir.
Bu proje ile Antalya’nın Serik ilçesinde saksılarda yetiştirilerek yaygın olarak kullanılan Gynura
malaccensis’in Antalya koşullarında yetiştirilme olanakları araştırılarak sonraki çalışmalar için temel
oluşturulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Gynura malaccensis, adaptasyon, kültürel üretim
Abstract:
The Investigation of Growing Possibilities of Gynura malaccensis R.O. Belcher Plant in Antalya Conditions
The genus Gynura is a perennial herbaceous genus in the Asteracea family. There are 44 species in the genus,
distributed from tropical Africa to South and East Asia, and Australasia with one species in tropical Australia.
The highest diversity exists in Southeast Asia. Species of Gynura grow either in open places in primary
vegetation, such as tree fall gaps or alongriver margins, or in secondary vegetation such as road sides. They
can be found from sea level to up to 3000 m altitude.
Traditionally, it is widely used in many different countries to treat a wide range of health disorders such as
kidney disease, rheumatism, diabetes, constipation and hypertension. Based on the traditional uses of the
genus Gynura, it appears to have a high therapeutic potential in the treatment of various diseases. This makes
it a target for prof and verification of traditional activity claims as a scientific.
With this project, the investigation of growing possibilities of Gynura malaccensis, which has been widely
used by being grown in flower pots in Serik district of Antalya, will be builded up the basis for further
studies.

Anahtar Kelimeler: Gynura malaccensis, adaptation, cultivation
PROJENİN AMACI VE GEREKÇESİ:
Antalya İli ve İlçelerinde yapılan çalışmalar sırasında özellikle merkezde ve Serik ilçesinde halkın şeker
hastalığını tedavi etmek amacıyla saksıda yetiştirerek günlük olarak taze 2-5 yaprak tüketerek kullandıkları
bir bitki dikkat çekmiştir. Yapılan taramalar sonucunda Türkiye florasında yer almayan bitkinin Gynura
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cinsine ait olduğu saptanmıştır. Teşhis anahtarı elde edildikten sonra uzman bir bitki sistematikçisi
yardımıyla bitki Gynura malaccensis olarak tanımlanmıştır. Cins ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında
bitkinin antihipertansif (kan basıncını düşüren), kardiyoprotektif (kalbi koruyan), anti-hiperglisemik (kan
şekerinin yükselmesini baskılayan), özellikle şeker rahatsızlığına bağlı cinsel ve üreme fonksiyonlarını
iyileştirme, anti-kanser, anti-mikrobiyal, anti-oksidan, organ koruyucu ve anti-inflamatuar aktivitelere sahip
olduğunu bildiren birçok yayına rastlanmıştır. Ancak G. malaccensis türü ile ilgili bir çalışmaya
rastlanmamıştır.
En yaygın kullanılan tür G. procumbens olmakla birlikte, G. divaricata, G. pseudochina, G. segetum, G.
formosana, G. bicolor, G. nepalensis, G. cusimbua, G. medica, G. aurantiaca, G. japonica, G.
tambuyukonensis, G. eliptica ve G. scandens türleri ile ilgili çalışmalar da yer almaktadır.
Tropik Afrika’dan Güney ve Doğu Asya’ya, Tropik Avustralya’dan Avustralasya’ya kadar yayılış gösteren
Gynura cinsi yayılış gösterdiği ekolojilerde farklı şekillerde ve farklı amaçlarla geleneksel tıpta
kullanılmaktadır. Yaygın olarak bitkinin tüketilen kısmı yaprağıdır ve tüketiminin güvenli olduğu bilimsel
olarak kabul edilmiştir, (Rosidah ve ark. 2008).
Malezya’da taze yapraklar genel olarak çiğ tüketilirken Tayland’da sebze olarak pişirilerek kullanılmaktadır.
Malezya’da “Yaşamın uzaması” anlamına gelen “Sambung Nyawa” olarak adlandırılırken, Çin’de “100
hastalık” anlamına gelen “Bai Bing Cao” denilmektedir. Bu isimlerle anılmasının nedeni geleneksel tıpta
birçok amaçla kullanılmasıdır. Örneğin Endonezya’da böbrek rahatsızlığını hafifletmek için yaygın olarak
kullanılırken Vietnam’da ateş tedavisinde kullanılmaktadır. Tayland’da ise romatizmayı hafifletmek ve viral
hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.
Araştırmalar sonucunda bir şekilde Antalya’ya getirilerek elde ele çoğaltılıp kullanılan bitkinin birçok
hastalığın tedavisinde kullanılma potansiyeline sahip olduğu görülmüştür. Bu proje ile Gynura malaccensis
türünün Antalya’da ova ve yayla koşullarında yetiştirilme olanakları araştırılarak daha sonra yapılacak olan
çalışmalara ışık tutulması amaçlanmaktadır. Türe ait çalışma bulunmaması da ayrıca projeyi özgün
yapmaktadır.
LİTERATÜR ÖZETİ:
Gynura ilk defa Cassini (1825) tarafından Hindistan'dan Senecio pseudochina Jussieu esasına dayanarak
tanımlanmıştır. Gynura Cass. Asteracea familyasının Senecioneae sınıfında yer alan çok yıllık otsu bir cinstir.
Homojen bir diskiform kapitula, çoğunlukla sarı renk korolla ve uzun dışa çıkık stil kolları ile karakterize
edilen cins bir türle Tropik Avustralya'da bulunmakta olup, Tropik Afrika'dan Güney ve Doğu Asya'ya ve
Avustralasya'ya kadar yayılış göstermektedir. En yüksek çeşitlilik Güneydoğu Asya’dadır. Gynura türlerinin
öncelikli yayılış alanları ağaç açıklıkları ve nehir kenarları iken ikincil olarak yol kenarlarında
bulunmaktadırlar. Deniz seviyesinden 3000 m yüksekliğe kadar yayılış göstermektedirler, (Vanijajiva ve W.
Kadereit, 2011).
Gynura malaccensis R.O. Belcher bitkisi 50-100 cm boylanabilen, lifli kökleri olan, dik gövdeli, yarı
sukulent ve seyrek tüylüdür. Yaprak sapı 1-3 cm uzunluğunda, yakacıksız ve tüysüzdür. Yaprak ayaları
mızraksı, 5-10 x 2-3 cm, tüysüz, taban kamamsı, tepe keskin sivri uçlu, kenarlar kaba ve aralıklı dişlidir.
Kapitula belirsiz talkımlarda 3-8 tane bileşik salkımda, çiçek kümesi sapı ince uzun, 5-10 cm uzunluğunda,
tüylü, brakteler 2-4, 3-6 mm uzunluğunda tüysüz; pulsu gülcük 11-13 mm uzunluğunda, 3-6 mm çapında;
dış çanak brakteleri 3-5, 3-6 mm uzunluğunda, tüysüz; pulsu gülcük yaprağı 12-14, 1-2 mm genişliğinde,
seyrek tüylüdür. Çiçekler 20-30 adet, korolla sarı, 9-11 mm uzunluğunda, dışa çıkık kısım 3.5-4 mm. anterler
2 mm uzunluğunda, anter kök boğazı uzamıştır. Boyuncuk 3 mm uzunlığunda, gagalı kapçıklar 4 mm
uzunluğunda, kahverengi, tüysüz; sakaopodyum silindirik, sarımsı; pappus 10-12 mm uzunluğunda, kirli
beyazdan sarımsıya renklidir. Ekim ayında çiçeklenir, 300-400 m’de yayılış göstermekte olup sadece
Malezya ve Endonezya’da kaydı vardır. Gynura malaccensis özellikle ince uzun çiçek kümesi sapı ve kaba
ve aralıklı dişli kenarlı mızrak şeklindeki yaprakları ile karakterize edilir, (Vanijajiva ve W. Kadereit, 2011).
İngilizcede ‘Leaves of the Gods’, ‘Googoolipid’, ‘Mallucan spinach’, ‘Cholesterol spinach’ gibi isimleri olan
bitkinin yayılış gösterdiği ülkelerdeki yerel isimleri: Malezya’da ‘Daun dewa’, ‘Dewa raja’, ‘Akar sebiak’,
‘Kelemai merah’, ‘Kacham akar’; Endonezya’da ‘Daun dewa’, ‘Akar sebiak’, ‘Dan Kelemai merah’, ‘Bai
bing coa’, ‘Ngokilo’; Kamboçya’da ‘Chi angkam’; Tayland’da ‘Pra-kham dee khwaai’, ‘Ma kham dee
khwaai’ (Pattani), ‘Mu maeng’, ‘Sang’ (Chumphon), ‘Paetumpung’; Vietnam’da ‘Kim That Tai’, ‘Cay Tieu
Duong’, ‘Tiem Vinh Phong’; Çin’de ‘Lam Fei Yip’, ‘Bai Bing Ca’ olarak verilmiştir,
(http://www.globinmed.com).
Gynura’nın yetiştiriciliği ve üretimi ile ilgili araştırma bulunamamıştır ancak diğer kaynaklarda G.
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sarmentosa için, neredeyse tüm toprak tiplerinde yetiştiği, büyüme periyodu boyunca 2500-3000 mm düzenli
yağış istediği, uygun pH’nın 5-7 olduğu, dikimden 1-2 hafta önce tarlanın sürülerek yatak hazırlandığı, bitki
materyalinin 10-25 cm uzunluğundaki 4-6 internod bulunduran çeliklerle yapıldığı belirtilmiştir,
(http://www.globinmed.com). Yine aynı kaynakta arazide 150 cm sıra arası ve 60 cm sıra üzeri mesafede
1111 bitki/da veya 1m x1m mesafelerde tüplerde üretiminin yapıldığı, 1 t/da tavuk gübresi veya 4 ay
aralıklarla 10:10:10 dengeli gübrenin her uygulamada 30 kg/da olarak uygulanabileceği, her aşamada yabancı
ot kontrolü gerektiği bu nedenle malçlama yapılabileceği, suyu seven bir bitki olduğu, ciddi bir hastalık ve
zararlısının bulunmadığı, bitkinin dikiminden 9-10 hafta sonra ilk hasatın yapılabileceği ve 2 hafta aralıklarla
hasatın devam ettiğini, kurutma içinse 45°C’yi geçmeden bitki neminin % 10-12 seviyesine düşürülmesi
gerektiği belirtmiştir.
Hipertansiyon, koroner vasküler hastalık ve inme de dahil olmak üzere birçok kardiyovasküler hastalık için
anahtar bir risk faktörüdür (Lu ve ark., 2012). G. procumbens uygulamasının, hipertansif sıçanlarda sistolik
kan basıncında ve ortalama arter basıncında anlamlı düşüşe neden olduğu bildirilmiştir (Hoe ve Lam, 2005;
Kim ve ark., 2006; Hoe ve ark., 2007).
G. procumbens, geleneksel tıpta diyabet tedavisi için yaygın olarak kullanılmaktadır ve hipoglisemik etkisi
in-vivo çalışmalarda bildirilmiştir (Hamid ve ark., 2004; Algariri ve ark., 2014). G. procumbens’in sadece
diyabetik hayvanlarda hipoglisemik etki yaratarak glukoz tolerans testi sırasında kan glikoz seviyelerinde
belirgin bir düşüşe ve glikoz yükselmesinin bastırılmasında etkili olduğu bildirilmiştir, (Zhang ve Tan, 2000;
Algariri ve ark., 2013). G. procumbens tedavisinin insülin düzeyi üzerindeki etkisi araştırılmış ve G.
procumbens ekstresi ile insülin salgılayan hücre çizgilerinin uyarıldığını bildirmiştir, (Hamid ve ark. 2004).
Diyabetin önemli komplikasyonlarından biri de infertilitedir ve bu komplkasyonun tedavisinde G.
procumbens’in etkisi ile ilgili çalışmalar da yapılmıştır, (Ramalho- Santos ve ark., 2008). Çalışmalar genel
olarak G. procumbens'in, infertil diyabetik erkeklerin üreme fonksiyonunu, özellikle sperm sayımlarında,
kalitelerinde ve motilitesinde artışa neden olduğu yönündedir.
G. procumbens uzun zamandır lösemi, rahim ve meme kanserleri gibi kanserler için geleneksel tedavi olarak
kullanılmakta (Agustina ve ark., 2006) olması birçok araştırıcıyı G. procumbens'in anti-tümoaktivitesini
bilimsel olarak araştırmaya yöneltmiştir (Maw ve ark., 2011). Yapılan çalışmalarda elde edilen sonuçlarda
bu durumu desteklemektedir.
Günümüzde mevcut ilaçlara karşı sıtma, virüs ve bakterilerden oluşan dirençli suşların artan insidansı,
bitkisel bitkilerden alternatif terapötiklerin araştırılmasını önemli bir ilgi alanı haline getirmektedir (Tan ve
ark., 2015). Yapılan araştırmalar G. procumbens'in Candida albicans ve Aspergillus niger gibi mantarlara
karşı antifungal aktiviteye sahip olduğunu göstererek herpes simpleks virüsü ve sıtma parazitleri gibi patojen
enfeksiyonlarında geleneksel kullanımını destekleyici kanıtlar sağlamıştır (Kaewseejan ve ark., 2012; Nasir
ve ark., 2015).
G. procumbens ekstraktlarının antioksidan aktivitesi, serbest radikal süpürme yeteneğini ölçmek için DPPH
testi ile değerlendirilmiştir, (Akowuah ve ark., 2009; Afandive ark., 2014). Bitkinin antioksidant kapasitesini
belirlemek için yapılan karşılaştırmalı bir çalışmada, G. procumbens'in etanol özütü, test edilen farklı bitki
ekstreleri arasında en yüksek DPPH inhibisyon yüzdesini (% 52.81) göstermiştir (Maw ve ark., 2011).
Bununla birlikte, G. procumbens ekstraktının indirgeyici özelliği, demirli redüksiyon kullanılarak da test
edilmiştir (Kaewseejan ve ark., 2015). G. procumbens'in farklı bölümlerinin antioksidatif kapasitesini ayırt
etmek için yaptıkları çalışmada Krishnan ve arkadaşları, (2015) kök ekstraktının bitkinin diğer kısımlarına
kıyasla en yüksek antioksidan aktivitesini gösterdiğini ortaya koymuştur. Çalışmalara dayanarak, G.
procumbens’i güçlü bir doğal antioksidan kaynağı olarak göstermişlerdir.
G. procumbens'in vücut doku ve organlarının hasarına karşı koruyucu etkisi de değerlendirilmiştir. G.
procumbens'in etanolik ekstrakt uygulanmasının gastroprotektif bir etki gösterdiği bildirilmiştir (Mahmood
ve ark., 2010). Deri hasarı ile ilgili bir çalışmada da G. procumbens'in antiphotoaging özelliği olduğu ve
insan dermal fibroflastlarında ultraviyole ışınım tarafından ortaya çıkan matriksmetallo proteininin
ekspresyonunda anlamlı bir inhibisyona neden olduğu bildirilmiştir (Kim ve ark., 2011). Her iki çalışmada
da elde edilen sonuçlar, koruyucu etkilerinin G. procumbens'in ROS süpürücü aktivitesi ile ilişkili
olabileceğini göstermiştir (Mahmood ve ark., 2010; Kim ve ark., 2011). Bu ve benzeri çalışmalara dayanarak,
G. procumbens'in gen ekspresyonu düzeyinde sahip olduğu düzenleyici etkisi olan antioksidatif özellikleri
nedeniyle anorganoprotektif ajan olarak önemli bir potansiyeli olduğu kabul edilmektedir.
Thai halk tıbbında G. procumbens iltihabı tedavi etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır (Wiart, 2006).
Bununla beraber test hayvanlarında yaralar üzerine etanol ekstresinin topikal uygulaması, kontrol grubu ile
karşılaştırıldığında anlamlı dermal iyileşme işaretleri ve daha hızlı iyileşme oranı gösterdiği bildirilmiştir,
(Zahra ve ark., 2011).
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MATERYAL ve METOT:
Materyal: Kullananlardan çelik alınarak köklendirilecek ve elde edilen bitkiler projede kullanılacaktır. Klonal
olarak çoğaltılan bitkilerden deneme parselleri oluşturulacaktır. Ayrıca proje başladıktan sonra gen bankaları
aracılığı ile G. procumbes’in tohumuna ulaşılmaya çalışılacak, tohum sağlanabilirse iki tür ayrı ayrı
çalışılarak karşılaştırılacaktır.
Metot:
1. Materyalin çoğaltılması: Anaç olarak kullanılacak bitkilerden alınan çelikler bitki büyüme düzenleyicisi
kullanılarak çoğaltılacaktır. Aynı zamanda tohum alınarak tohumla üretim olanakları da araştırılacaktır.
Çelikle ve tohumla çoğaltımda % 70 torf ve % 30 perlit karışımı kullanılacaktır. Yeterli kök gelişimi
sağlandıktan sonra bitkiler tarlaya aktarılacaktır.
2. Deneme parsellerinin oluşturulması: Deneme parselleri 4.8m x 3m büyüklüğünde olacaktır. Fideler sırtlara
40x100 cm, 60x100 cm ve 80x100 cm sıra arası ve sıra üzeri mesafelerde dikilecektir. Her parsel 6 m
uzunluğundaki 4 sıradan oluşacaktır. Gübreleme ahır gübresi ile yapılacaktır. Bitkinin ihtiyacına göre sulama
yapılacaktır. Denemeler 3 tekerrürlü olarak yürütülecektir.
3. Alınacak gözlemler
Çimlenme yüzdesi: Elde edilen tohumlar petrilerde 4 tekerrürlü olarak çimlendirilerek (çimlenen tohum
sayısı/toplam tohum sayısı) x 100 formülüne göre çimlenme yüzdesi hesaplanacaktır.
Köklenme yüzdesi: Elde edilen bitkilerden çelikler alınarak bitki büyüme düzenleyicisi kullanılarak 4
tekerrürlü olarak köklendirme çalışması yapılacaktır.
Bitki boyu: Her parselden tesadüfi olarak seçilen 10 bitkinin toprak yüzeyinden bitki uç noktasına kadar olan
yükseklik ölçülerek ortalaması alınacaktır.
Taze herba (toprak üstü bitki) verimi: Parsellerdeki bitkiler toprak yüzeyinden 10 cm üstten biçilerek
tartılacaktır.
Taze folium (yaprak) verimi: Yapraklar saplardan ayrılarak tartılacak ve taze yaprak verimi bulunacaktır.
4. Gerçekleştirilecek analizler
Ekstraksiyon: Örneklerden fenolik madde ekstraksiyonunda Cai vd. (2004)’nin belirttiği yöntem modifiye
edilerek kullanılacaktır. 2 g yaprak örneği oda sıcaklığında 20 ml’lik %80’lik metanolle 24 saat boyunca
ekstrakte edilecek, 4500 rpm’de 10 dk santrifüj edildikten sonra 0.45 µm’lik şırınga filtreden geçirilecektir.
Ekstraktlar 18°C’da muhafaza edilecektir (Karadeniz vd. 2005). Ekstraksiyon ve bütün analizler 3’er defa
tekrarlanacaktır.
Toplam Fenolik Madde Tayini: Toplam fenolik maddelerin 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-Ciocalteu 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 Madde Miktarının Tayini: Toplam flavonoid madde 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 Aktivite Tayini (DPPH Yöntemi): Ölçümlerde stabil radikal DPPH solusyonu kullanılacaktır.
Ekstrelerin 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) üzerindeki serbest radikalleri temizleyici etkileri Lafka vd
(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. İnhibisyon (%): (Akontrol - Aörnek)/Akontrol x 100
Akontrol: 0.1 ml metanol + 3.9 ml DPPH çözeltisinin metanole karşı okunan absorbans değeri A örnek:
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
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için DPPH'ın etkisini %50 azaltan etkili konsantrasyon (EC50) hesaplanacaktır.
Antimikrobiyal aktivite analizleri: İzolatların antibakteriyel aktiviteleri, agar disk difüzyon yöntemiyle test
edilecektir. (Sağdıç vd., 2006). Antibakteriyel aktivite için, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus
ve Salmonella typhimurium (ATCC 14028) olmak üzere üç test bakterisi seçilecektir. Öncelikle analizlerde
pozitif ve negatif kontrol olarak kullanılacak olan antibiyotik ve çözgenin bakteriler üzerindeki etkisine
yönelik uygulama yapılacaktır. Pozitif kontrol olarak Staphylococcus aureus (ATCC 25923) için Penicillin
G (CT 043 B), Salmonella typhimurium (ATCC 14028) ve Listeria monocytogenes (ATCC 19115) için
Ampicillin (CT 003 B) diskleri, negatif kontrol olarak ise ekstrakt çözgeni kullanılacaktır. Nutrient Agar besi
yeri (Merck) bulunan petrilerin yüzeyine Nutrientbroth (Merck) içindeki 22 saatlik test bakterilerinin
kültürlerinden (106- 107kob/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 işaretlenen
noktalara steril pens yardımıyla yerleştirilecektir. Ekstrakte edilen özütlerin ön denemelerle oluşturulacak
%1, %5 ve % 10’luk konsantrasyonlarından her bir disk üzerine mikropipetle25 μl damlatılacak ve kontrol
olarak antibiyotik ve çözgen diskleri kullanılacaktır. Diskler petrilere yerleştirilecek, petriler 35±1°C’de 24
saat inkübasyona bırakılacak ve inkübasyon sonunda disklerin çevresinde oluşan inhibisyonzonlarının çapı
kumpasla milimetrik olarak ölçülecektir.
Etken madde analizleri (quercetin-3-O-P-D-glucoside ve kaempferol-3,7-di-O-P-D-glucoside): Ekstraksiyon
için;0.5g kuru öğütülmüş bitki materyalinin üzerine 9.5 ml %80’lik metanol ilave edilerek orbital
çalkalayıcıda 1 saat ekstraksiyonu gerçekleştirilecektir. Daha sonra 10 dakika boyunca 5000 rpm’de santrifüj
edilecektir. Daha sonra tüpün üst fazında yer alan sıvı kısım toplanarak başka bir tüpe aktarılacaktır. Tüpte
kalan kalıntı üzerine 10 ml çözücü (%80’lik MeOH) eklenerek aynı işlemler tekrarlanacaktır.Bu işlem 3 kez
tekrarlandıktan sonra ekstraktların hacimleri 30 ml’ye tamamlanacaktır. Daha sonrasında ekstraktlar 0,45µ
enjektör filtresinden geçirilecek ve etken madde analizi için HPLC cihazına enjekte edilecektir, Cemeroğlu,
(2010).
HPLC Şartları: Kolon, C 18, 30 °C kolon fırın sıcaklığı; Enjeksiyon Hacmi, 20 µl; Mobil Faz, akış hızı 0.9
mL/dak.; Çözelti A, Su/asetik asit/metanol (88/2/10, v/v/v); Çözelti B, Metanol/asetik asit/su (90/2/8, v/v/v).
Gradient Akış programı; Başlangıçta A:B 100:0, 15. dakikada A:B 85:15, 25. dakikada A:B 50:50, 35.
dakikada A:B 30:70, 50. dakikada A:B 25:75, 55. dakikada A:B 100:0, (Proestos etal., 2006).
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PROJE SONUÇLARI UYGULAMA PLANI (PSUP)

Proje Adı:

Gynura malaccensis R.O. Belcher Bitkisinin Antalya Koşullarında Yetiştirilme
Olanaklarının Araştırılması

PROJENİN AMACI:
- Bu araştırmanın sonucundan elde edilen veriler doğrultusunda Tıbbi olarak büyük değer
taşıyan Gynura malaccensis R.O. Belcher bitkisinin Antalya ova koşullarında kültürel
tarıma uygunluğu belirlenecektir.
- Tarıma uygun olan çeşit veya çeşitlerin yakın bölgelerdeki adaptasyonu da sonraki
çalışmalarda denenerek ürünün yetiştirilebileceği alanlar belirlenmeye çalışılacaktır.
Böylece belirlenen alanlardaki yetiştiricilere yeni bir ürün kazandırılmış olacaktır.
- Doğal yayılış gösterdiği coğrafyalarda bir çok amaçla geleneksel kullanımı olan bitkinin
üretimi ile ilgili eksikliklerin bu araştırma ile giderilmesinden sonra elde edilen ürünün
sanayisi ile ilgili çalışmalara başlanabilecektir.
- Üretim imkanı ve koşulları belirlendikten sonra elde edilen ürünün işlenmesine yönelik
çalışmalar yapılabilecektir
ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI
Sıra

1

2

Proje Çıktıları

Çıktıların Uygulamaya
Aktarılma Mekanizmaları

Gynura malaccensis R.O. Belcher
bitkisinin Antalya ova ve yayla
koşullarında kültürel tarıma
uygunluğu belirlenecektir.

Proje sonuç raporu ilgililerle
paylaşılacak, tanıtımı
yapılacaktır

Üretim imkanı ve koşulları
belirlen-dikten sonra elde
edilen ürünün işlen-mesine
yönelik çalışmalar yapılabilecektir

Proje sonuçları ulusal-uluslararası
toplantılarda ilgililerle,
sektörle ve üreticilerle
paylaşılacaktır, üretimi ve
işlenerek katma değeri yüksek
ürün eldesi için paydaşlar
bilgilendirilecek-tir
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TALEP EDİLEN BÜTÇE
YatırımTutarı

YILLARA GÖRE DAĞILIM
06 SERMAYE GİDERLERİ
1.Yıl

2.Yıl

3.Yıl

06.1-Mamul Mal Alımları

3000

3000

3000

06.2-Menkul Sermaye Üretim Giderleri

10000

10000

10000

06.3-Gayri Maddi Hak Alımları

-

-

-

06.4-Gayrimenkul Alımları ve
Kamulaştırılması

-

-

-

06.5-Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

-

-

-

06.6-Menkul Malların Büyük Onarım
Giderleri

1000

1000

1000

06.7-Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

-

-

-

06.8-Stok Alımları

-

-

-

06.9-Diğer Sermaye Giderleri

-

-

-

14000

14000

14000

Toplam
GenelToplam

42000

Bütçe Gerekçesi ve Yatırım Tutarının Dağılımı
YILLARA GÖRE DAĞILIM
06 SERMAYE GİDERLERİ
1.Yıl

2.Yıl

3.Yıl

06.1.3.04 Laboratuvar Gereçleri Alımları

3000

3000

3000

06.2.7.01 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün
Alımları

10000

10000

10000

06.6.2.01 Malzeme Giderleri

1000

1000

1000

14000

14000

14000

Toplam

42000

Genel Toplam
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PROJEDEKİ KATKISI
Arazi çalışmaları ve yayla
koşulları denemeleri

PROJE ÖZETİ
Proje Özeti:
Lamiaceae (Ballıbabagiller) familyasında yer alan Sideritis L. cinsi dünya üzerinde 150’den fazla
tür içermektedir. Türkiye’nin başlıca Batı ve Güney Anadolu bölgesinde yayılış gösteren
Sideritis L. cinsi, 44 tür (55 takson) ile temsil edilmektedir. Sideritis cinsinde yer alan 55
taksonunun 41’inin endemik olması nedeni ile ülkemiz bu cinsin iki esas gen merkezinden biri
olarak kabul edilmektedir. Cinse ait diğer gen merkezi Sideritis seksiyonuna ait yaklaşık 50
türün bulunduğu Güneybatı Avrupa’daki İber Yarımadası bölgesidir.
Yoğun olarak Akdeniz bölgesinde yayılış gösteren Sideritis türleri, hem ülkemizde hem de Avrupa
folklorik tıbbında uzun yıllardır çay olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde yayılış gösteren
türlerden S. stricta ve S. congesta ekonomik değere ve öneme sahip iki türdür. Yurt içinde yoğun
olarak tüketildiği gibi yurtdışından da yüksek talep görmektedir.
Doğadan kontrolsüz olarak yoğun bir şekilde toplanan dağ çayına her geçen gün artan talep bitkinin
kültürel üretimini zorunlu hale getirmektedir. Bu proje ile ekonomik değere sahip bu türlerin
doğal populasyonları değerlendirilerek kültürel üretiminde kullanılabilecek standart sentetik
çeşit geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sideritis congesta, Sideritis stricta, dağçayı, sentetik çeşit

Abstract
SyntheticVariety Breeding in Sideritis congesta P. H. Davis et Hub.-Mor. and Sideritis stricta Boiss.
et Heldr. Apud Bentham Species
The genus Sideritis L., which belongs to the family Lamiaceae, includes 100-150 or more species in
the world. The genus Sideritis L, distributed in the regions of mainly West and South Anatolia
in Turkey, are represented by 44 species (55 taxa). Because 41 of the 55 taxa in the genus
Sideritis are endemic, ourcountry is considered as one of the two main gene centers of this genus.
The other gen center belonging to the genus Sideritis is the Iberian Peninsula region in South
western Europe, where there are about 50 species, which are belonging to the Sideritis section.
Sideritis species which are extensively distributed in the Mediterranean region have been used
as tea for many years both in our countryand in European folkloric medicine. S. stricta and S.
congesta are two species of economic value and importance. As it is consumed intensively in the
country, it has a high demand from abroad. S. stricta and S. congesta, distributed in our country,
are two species of economic value and importance. The ever-increasing demand for mountain
tea, which is collected intensively from nature, is making compulsory the plant's cultural
production. With this project, by evaluating the natural populations of these species which have
economic value is aimed to develop a standard synthetic type that can be used in cultural
production.
Keywords: Sideritis congesta, Sideritis stricta, mountain tea, syntetic variety
Projenin Amacı ve Gerekçesi:
Bugün dünyada kullanılan bitki sayısı Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 20.000 civarında bulunmaktadır.
Bunlardan 4.000 drog yaygın bir şekilde kullanılırken halen dünyada 2.000, Batı Avrupa'da ise
500 kadar tıbbi bitkinin ticareti yapılmaktadır (Arslan, N., 1990).
Ülkemizde tıbbi olarak kullanılan bitkilerin sayısı 500 civarında olup, neredeyse tamamı doğal olarak
yetişmektedir. Bunlardan çok az bir kısmı kültüre alınmıştır. Aktarlarda satılan bitki sayısı 300
civarında olup 70-100 kadar bitkinin ihracatı yapılmaktadır (Başer, K.H.C., 1997).
Türkiye florası, belirlenen 10.000’in üzerinde bitki çeşidi ile Avrupa’nın tamamının sahip olduğu bitki
sayısına (yaklaşık 12.000) yakın olup, büyük bir çeşitlilik ve zenginlik göstermektedir. Floranın
1/3’ünü aromatik bitkiler oluşturmakta olup, 3.000 kadar bitki de endemiktir (Başer, K.H.C.,
1997).
Tıbbi aromatik bitkiler açısından ülkemiz önemli gen merkezlerinden birisidir, bu tarif içerisine giren

556

çok sayıda bitki ülkemizde bulunmaktadır. Bu bitkilerin büyük çoğunluğu kültüre alınmamış ve
doğadan toplama şeklinde temin edilmektedir. Bu da büyük çoğunluğu endemik olan ve yok olma
tehlikesiyle karşı karşıya olan bitki türlerinin devamlılığını tehlikeye sokmakta ve etkin bir
şekilde kullanılamamaktadır.
Gerek ekonomi ve gerekse insan sağlığı açısından düşünüldüğünde tıbbi bitkilerin önemi
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkilerdeki etkili maddelerin sentetik yolla
elde edilenlere nazaran etkisinin çok yönlü olması, ilaç sanayi yanında, meşrubat, parfüm ve
kozmetik endüstrisi gibi alanlarda da kullanılması, ayrıca insanların sentetikler yerine doğal
ürünlere yönelmesi tüketimi hızlandırmış, buna bağlı olarak da üretim zorunluluğunu ortaya
çıkarmıştır. Üretimin yapılması için yetiştirme tekniğinin geliştirilmesi ve üretim alanlarının
genişletilmesi ve teşvik edilmesi gerekmektedir.
Tıbbi aromatik ve doğal kaynak niteliğindeki bitkilerin ekonomik öneme sahip olabilecek türler tespit
edilmeli ve tespit edilen türlerin bir an önce kültüre alınması gerekmektedir. Toplama yoluyla ve
bilinçsiz tarım uygulamalarıyla endemik ve kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerin
üzerindeki baskıyı azaltacaktır.
Sideritis congesta ve Sideritis stricta zengin floramızda yer alan endemik dağ çayı türleridir. Yurt
içinden ve yurt dışından yüksek talep gören bu türlerin neredeyse tamamı doğadan
toplanmaktadır. Son yıllarda bir çok üreticinin dikkatini çekmekle birlikte Sideritis congesta ve
Sideritis stricta türlerine ait ticari bir çeşit bulunmamasından dolayı kültürel üretimi
yaygınlaşamamaktadır.
Bu proje ile doğadan toplanarak ihracatı yapılan ancak üretimi neredeyse hiç olmayan Sideritis
congesta ve Sideritis stricta türlerini üretimi için standart sentetik tohum geliştirilerek üretiminin
arttırılmasını sağlamak, biyolojik çeşitliliğimizin ve endemik bitkilerin korunması, dolayısıyla
gen kaynaklarının muhafazasına katkıda bulunmak, floramızda bulunan ekonomik öneme sahip
türlerin tarıma kazandırılması ve kültüre alınarak üretim çalışmalarının başlaması ile flora
üzerindeki doğadan toplama ile yapılan baskı azalması, üretilecek ekonomik değeri yüksek
kaliteli ürün ile iç ve dış piyasadaki talebin karşılanması hedeflenmektedir.
LİTERATÜR ÖZETİ:
Tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yer alan Lamiaceae (Ballıbabagiller) familyası dünyada 224 cins
ve yaklaşık 5.600 türle temsil edilen en geniş çiçekli bitki familyalarından birisidir (Naghibi vd
2005, Martin vd 2009). Lamiaceae familyası için önemli bir gen merkezi olan ülkemizde, bu
familya toplam 45 cins, 565 tür ve 765 takson ile temsil edilmektedir. Lamiaceae familyasının
birçok üyesi uçucu yağlar bakımından zengin özelliktedir (Başer 1994, Güner vd 2000).
Lamiaceae familyasında yer alan Sideritis L. 150’den fazla tür içeren bir cinstir. Türkiye’de başlıca
Batı ve Güney Anadolu Bölgesi’nde yayılış gösteren Sideritis cinsi, 55 tür ve tür altı seviyede
takson ile temsil edilmektedir. Ülkemizde en çok dağ çayı adıyla bilinmekte olan bu cinse ait
türler, halk ilacı ve bitkisel çay olarak kullanılmaktadır. Çeşitli araştırmalar sonucu, bu cinse ait
bazı türlerin ateş düşürücü, antioksidatif, antimikrobiyal ve antienflamatuar, antiülser, antikatarak
gibi özelliklere sahip olduğu tespit edilmiştir (Şahin vd 2005a).
Yoğun olarak Akdeniz bölgesinde yayılış gösteren Sideritis türleri, hem ülkemizde hem de Avrupa
folklorik tıbbında uzun yıllardır kullanılmaktadır. Bu türlerin ağrı kesici, antiromatizmal,
antimikrobiyal, sinir sistemini uyarıcı, yatıştırıcı, antitusif, antienflamatuar, sindirim
kolaylaştırıcı ve gaz söktürücü etki gösterdikleri belirlenmiştir (Yeşilada ve Ezer 1989, Ezer vd
1991).
Sideritis cinsinin ismi Yunanca kökenli bir kelime olan ve demir anlamına gelen “sideros”tan
gelmektedir. Bu isim, bu cinse ait bitkilerin yaraları iyileştirme özelliğinden dolayı verilmiştir
(Yordanova ve Apostolova 2000). Bu cinse ait türler ülkemizde en çok dağ çayı ve yayla çayı
adıyla bilinmektedir. Ancak bunlardan farklı olarak sarıkız çayı, kuyruk çayı, ada çayı gibi değişik
yöresel isimlere de sahiptir (Kırımer vd 2000, Şahin 2005b).
Bu türler Akdeniz ülkelerinde ve ülkemizde halk ilacı ve bitkisel çay olarak geniş çapta
kullanılmaktadır. Bu bitkilerden sağlanan çaylar soğuk algınlığına karşı, gastrointestinal
rahatsızlıkları giderici ve diüretik olarak oldukça önem taşımaktadır (Baytop 1984).
Tabanda odunsu çok yıllık bir tür olan Sideritis stricta Boiss. et Heldr. Apud Bentham Antalya ve
Muğla’da kayıtları bulunmaktadır. Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında çiçeklenen
türün habitatı olarak yalılar ve mantar meşesi gösterilmektedir. 0-915 m yükseklikler arasında
yayılış gösteren tür, Türkiye’de Güneybatı Anadolu’da, Dünya üzerinde ise Türkiye’de yayılış
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göstermektedir, (Davis, PH. 1982).
Morfolojik özellikleri: 55-65 cm, yeşil veya sarımsı, aşağıda basık salgı bezsiz yünsü tüylü, yukarıda
salgı bezli ve yayılan salgı bezsiz tüylü; Aşağı yapraklar basık beyaz ipeksi tüylü, tüysüz, orta
gövde yaprakları yeşil, yumuşak seyrek tüylü, yoğun ağsı damarlı, şeritsi-mızraksıdan
mızraksıya, keskin sivri veya sivri uçlu, ince dişli, sapsız, 3-5 x 0.5-1 cm; Çiçek durumu halkaları
10-18 adet, en altta 1-3 cm mesafede, orta ve yukarı sık dizilişli; Orta pulsu yapraklar yuvarlakyüreksiden böbreksiye, 1-1.5 x 1-2 cm, 2-3 mm sivri uçlu, basık yumuşak seyrek tüylüden
tüysüze, 2-3 mm salgı bezsiz kirpiksi tüylü; Çanak yapraklar 10-11 mm, dişler şeritsi mızraksı,
3-4.5 mm, yayılmış tüylü, borucuk salgı bezli; Taç yapraklar sarı,12-16 mm, tüylü ve içinde
kahverengi olukcuklu, (Davis, PH. 1982).
Tabanda odunsu ve çok yıllık olan Sideritis congesta P. H. Davis et Hub.-Mor. Antalya ve İçel’de
yayılış göstermektedir. Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında çiçeklenen türün habitatı
Firigana, açık Pinus brutia ormanlıkları ve mantar çalılığı olarak gösterilmektedir. Dünya
üzerinde sadece Türkiye’de Güney Anadolu’da yayılış gösteren S. congesta, 0-1000 m yükseklik
aralığında yayılış göstermektedir, (Davis, PH. 1982).
Morfolojik özellikleri: 20-75 cm, basit veya az dallanmış, altlar yoğun basık keçemsi tüylü, zayıf
örümcekağsı, düzensiz salgı bezli, yukarılar yeşilimsi; Orta gövde yaprakları dikdörtgensiden
dikdörtgensi-mızrak, sivri uçlu, sapsız, ince kör-ince dişliden testere dişliye, 1.5-3 x 0.5-1.2 cm;
Çiçek durumu halkaları 5-12 adet, 6 çiçekli, sık dizilişli veya aşağılarda 1-3 cm mesafeli; Orta
pulsu yapraklar sarımsı-yeşil, sapsız salgı bezli ince sık tüylü, genişleyen yumurta biçimliden
yuvarlağa, 1.2-2 x 1-2 cm, 2-7 mm sivri uçlu, alt pulsu yapraklar ince testere dişliden belirgin
testere dişli, tabanda büzülmüş; Çanak yapraklar 9-11 mm, dişler şeritsi-mızrak, 3.5-5 mm, keskin
sivri uçlu, salgı bezsiz tüylü; Taç yapraklar sarı, 12-16 mm, tüylü ve içinde kahverengi olukcuklu,
(Davis, PH. 1982).
Sideritis stricta türünün doğal ve kültür formlarının morfolojik, anatomik, ekolojik ve uçucu yağ
içerikleri yönünden karşılaştırıldığı yüksek lisans tezinde Dülgeroğlu (2013) ikisi doğal ikisi
kültür olmak üzere 4 farklı lokasyonda örnek alarak karşılaştırma yapmıştır. Çalışmanın sonuçları
Sideritis stricta türünün uygun koşullarda kültürü alındığı zaman doğal formlarına benzer kalitede
ürün elde edildiğini göstermiştir.
Sarı ve arkadaşları (2005) dağ çayında (Sideritis perfoliata) bitki sıklığının verim üzerine etkisini
araştırdıkları çalışmalarında 45 cm ve 70 cm olmak üzere iki farklı sıra arası ve 10, 20 ve 30 cm
olmak üzere üç farklı sıra üzeri mesafe uygulanmış ve dikim sıklığının verim değerlerinden
toplam yeşil herba verimi üzerine olan etkisini önemli bulunurken, diğer verim değerleri üzerine
olan etkisi önemsiz bulmuşlardır. Yıl faktörünün drog-gövde, yaprak verimi hariç diğer tüm verim
değerlerini önemli derecede etkilediğini, ikinci yıl verim değerlerinin üçüncü yıldakilerden daha
yüksek olduğunu ve dağ çayı tarımında üreticilere 70 cm sıra arası mesafenin uygun olduğunu
bildirmişlerdir.
Sentetik varyeteler genel kombinasyon uyumu yüksek hatların aralarında açık döllenmesi ile
oluşturulur. Hibrit tohum eldesinin ekonomik olmadığı durumlarda heterosis etkisinin F1
tohumlukdan daha az olduğu sentetik varyeteler kullanılır. Kombinasyon uyuşması üstün olan
hatlar arasında açık döllenme ile elde edilen sentetik varyete tohumları %100 F1 olmamakla
birlikte heterozit etkisi göstermektedir. Genel kombinasyon uyuşması ise Poly-Cross denen özel
bir kombinasyon uyuşması testi ile saptanmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkiler öncelikli olarak
tarıma uygun olmayan taşlık, eğimli ve atıl alanlar için önerilen çok yıllık bitkilerdir. Bu nedenle
kullanılan çeşitin bu elverişsiz koşullara uygun olması ve ucuza mal olması önem arz etmektedir.
Sentetik çeşitler tek ve çift melezler gibi homojen olmadıkları ve daha fazla sayıda ebeveynden
elde edildikleri için elverişli olmayan koşullarda daha iyi uyum sağlamaktadır (Demir, 1990).
Sideritis türlerine ait ülkemizde sadece S. perfoliata’da Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde ıslah
çalışmaları yürütülerek çeşit tescil ettirilmiştir. Ülkemize endemik olan S. stricta ve S. congesta
ile ilgili bir ıslah çalışması bulunmamaktadır.

MATERYAL ve METOT:
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Materyal: Antalya’nın farklı yerlerinden ve Fethiye’den tohum toplanarak başlangıç materyali elde
edilecektir. Bu amaçla S. congesta için Gebiz, Alanya, Gazipaşa ve Anamur, S. stricta için
Geyikbayırı, Saklıkent, Termesos ve Fethiye’ye arazi çalışmaları gerçekleştirilerek tarama
yapılacaktır. Elde edilen tohumlar çimlendirilip fideler elde edilecek ve tarlaya aktarılan bu
fidelerde yapılan gözlemler, ölçümler ve analizler sonrasında poly-cross kombinasyon uyuşması
testi için genotip seçimi yapılacaktır. Seçilen genotipler klonal olarak çoğaltılarak poly-cross
tarlası oluşturulacak ve bu parsellerden elde edilen tohumların verim denemeleri
gerçekleştirilecektir.
Metot: Çalışmanın arazi ve laboratuar kısmı Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Aksu
yerleşkesinde yer alan deneme arazilerinde ve Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkez
Laboratuvarında yürütülecektir. Projenin arazi çalışmları Antalya, Mersin ve Muğla’da
gerçekleştirilecektir.
Üretim
- Tohumun çimlendirilmesi: Sideritis tohumları % 70 torf ve % 30 perlit karışımında önce yastıklarda
çimlendirilecektir. Daha sonra 3-4 yapraklı dönemde viyollere veya tüplere aktarılacaktır. Yeterli
kök gelişimi sağlandıktan sonra tarlaya aktarılacaktır.
- Fidelerin şaşırtılması: Fideler hazırlanan sırtlara 50x70cm sıra arası ve sıra üzeri mesafelerde
şaşırtılacaktır. Gübreleme ahır gübresi ile yapılacaktır. Bitkinin ihtiyacına göre sulama
yapılacaktır.
Alınacak gözlemler:
Çimlenme yüzdesi: İlk yıl introdüksiyon olarak getirilen tohumlarda (çimlenen tohum sayısı/toplam
tohum sayısı) x 100 formülüne göre hesaplanacaktır. İkinci yıl elde edilen tohumlar ise
çimlendirme kabininde kontrollü koşullarda üç tekerrürlü olarak çimlendirilecek ve aynı formül
kullanılarak hesaplanacaktır.
Bitki boyu: Her parselden tesadüfi olarak seçilen 5 bitkinin toprak yüzeyinden bitki uç noktasına kadar
olan yükseklik ölçülerek ortalaması alınacaktır.
Dal sayısı: Her parselden tesadüfi olarak seçilen 5 bitkinin yan dalları sayılarak ortalaması alınacaktır.
Çiçek durumu sayısı: Her parselden tesadüfi olarak seçilen 5 bitkinin çiçek durumu sayılarak
ortalaması alınacaktır.
Çiçek durumu uzunluğu: Her parselden tesadüfi olarak seçilen 5 bitkinin çiçek durumu uzunlukları
ölçülerek ortalaması alınacaktır.
Analizler
Ekstraksiyon: Örneklerden fenolik madde ekstraksiyonunda Cai vd. (2004)’nin belirttiği yöntem
modifiye edilerek kullanılacaktır. 2 g yaprak örneği oda sıcaklığında 20 ml’lik %80’lik metanolle
24 saat boyunca ekstrakte edilecek, 4500 rpm’de 10 dk santrifüj edildikten sonra 0.45 µm’lik
şırınga filtreden geçirilecektir. Ekstraktlar 18°C’da muhafaza edilecektir (Karadeniz vd. 2005).
Ekstraksiyon ve bütün analizler 3’er defa tekrarlanacaktır.
Toplam Fenolik Madde Tayini: Toplam fenolik maddelerin 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-Ciocalteu 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 Madde Miktarının Tayini: Toplam flavonoid madde 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 Aktivite Tayini (DPPH Yöntemi): Ölçümlerde stabil radikal DPPH solusyonu
kullanılacaktır. Ekstrelerin 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH) üzerindeki serbest radikalleri
temizleyici etkileri Lafka vd (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
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inkübasyon sonrasında, örneklerin absorbansı UV spektrofotometre kullanılarak 515 nm’de
metanole karşı ölçülecektir. Örneklerin serbest radikalleri temizleyici etkileri aşağıdaki formül
kullanılarak hesaplanacaktır. İnhibisyon (%): (Akontrol - Aörnek)/Akontrol x 100 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.
Antimikrobiyal aktivite analizleri: İzolatların antibakteriyel aktiviteleri, agar disk difüzyon
yöntemiyle test edilecektir. (Sağdıç vd., 2006). Antibakteriyel aktivite için, Listeria
monocytogenes, Staphylococcus aureus ve Salmonella typhimurium (ATCC 14028) olmak üzere
üç test bakterisi seçilecektir. Öncelikle analizlerde pozitif ve negatif kontrol olarak kullanılacak
olan antibiyotik ve çözgenin bakteriler üzerindeki etkisine yönelik uygulama yapılacaktır. Pozitif
kontrol olarak Staphylococcus aureus (ATCC 25923) için Penicillin G (CT 043 B), Salmonella
typhimurium (ATCC 14028) ve Listeria monocytogenes (ATCC 19115) için Ampicillin (CT 003
B) diskleri, negatif kontrol olarak ise ekstrakt çözgeni kullanılacaktır. Nutrient Agar besi yeri
(Merck) bulunan petrilerin yüzeyine Nutrientbroth (Merck) içindeki 22 saatlik test bakterilerinin
kültürlerinden (106- 107kob/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 işaretlenen noktalara steril pens yardımıyla yerleştirilecektir. Ekstrakte edilen özütlerin
ön denemelerle oluşturulacak %1, %5 ve % 10’luk konsantrasyonlarından her bir disk üzerine
mikropipetle25 μl damlatılacak ve kontrol olarak antibiyotik ve çözgen disklerikullanılacaktır.
Diskler petrilere yerleştirilecek, petriler 35±1°C’de 24 saat inkübasyona bırakılacak ve
inkübasyon sonunda disklerin çevresinde oluşan inhibisyonzonlarının çapı kumpasla milimetrik
olarak ölçülecektir.
Islah
Islah metodu olarak yabancı döllenen bitkilerde kullanılan çoklu melezleme (Poly-cross) yöntemi
kullanılacak ve ıslah programı sonunda sentetik varyete elde edilecektir. Bitkiler verim ve içerik
değerlerine göre pozitif yönde seçilecektir. Aynı zamanda çiçeklenme dönemlerinin uyuşması da
göz önünde tutulacaktır.
İlk yıl arazi çalışmaları yapılarak tohum toplanacak ve başlangıç materyali elde edilecektir. Bu
tohumlar çimlendirilerek elde edilen fideler araziye şaşırtılacak, ikinci yıl bu populasyonlardan
tek bitki seçimi yapılacaktır. Seçilen tek bitkiler üçüncü yıl klonal olarak çoğaltılacak ve dördüncü
yıl çoklu melezlerin ekimi gerçekleştirilerek poly-cross tarlası oluşturulacaktır. Beşinci yıl ise
dördüncü yıl elde edilen tohumlar ekilerek verim denemelerine geçilecektir, (Demir, İ., 1990).
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YÖNETİM DÜZENİ
Projede görev alacak kişilerin her birinin projedeki sorumluluğu ve çalışma takvimleri tanımlanmalıdır.
Proje Yürütücülerinin Projeye Katkıları
Adı Soyadı

Yapılacak Faaliyetlerdeki Sorumlulukları

Çalışma Takvimi

Dr. Ahu Çınar

Projenin hazırlanması, materyal ve metotta belirtilen işlemlerin
gerçekleştirilmesi, üretim-kültürel işlemler ve rapor yazımı

01.01.2020 – 31.12.2024

Dr. Safinaz Elmasulu

Arazi çalışmaları ve Antalya yayla koşulları denemeleri

01.06.2020 – 31.12.2023

Dr. Arzu Bayır Yeğin

Toplam fenolik madde tayini, toplam flavonoid madde tayini,
antioksidan aktivite analizleri

01.07.2021 – 31.12.2023

Nurtaç Çınar

Antimikrobiyal aktivite analizleri

01.07.2020 – 31.12.2023

Orçun Çınar

Uçucu yağ analizleri

01.07.2020 – 31.12.2023
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PROJE SONUÇLARI UYGULAMA PLANI (PSUP)

Proje Adı:

Sideritis congesta P. H. Davis et Hub.-Mor. ve Sideritis stricta Boiss. et Heldr.
Apud Bentham Türlerinde Sentetik Çeşit Islahı

PROJENİN AMACI:
- Ülke tarımına ekonomik değeri yüksek çeşitler kazandırılacaktır
- Bu araştırmanın sonucunda Antalya florasından yoğun olarak toplanan iki endemik dağ çayı
türü üzerindeki toplama baskısı azaltılarak bitki gen kaynaklarımızın korunması
sağlanacaktır
ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI
Sıra

Proje Çıktıları

Çıktıların Uygulamaya Aktarılma
Mekanizmaları

1

Sideritis congesta ve Sideritis stricta
türlerinde sentetik çeşit ıslahı için
yarı yol materyali elde edilecektir

Projenin devamında belirtilen türlerde
sentetik çeşit çıkarılarak ülke
tarımına yeni türler
kazandırılacaktır

TALEP EDİLEN BÜTÇE
YatırımTutarı
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0
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0
-
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-
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-

-
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i
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-
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500
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Toplam
GenelToplam
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Bütçe Gerekçesi ve Yatırım Tutarının Dağılımı
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Genel Toplam

75.000

06.1.3.04 Laboratuvar Gereçleri
Alımları
06.2.7.01 Kimyevi Madde İle Kauçuk
ve Plastik Ürün Alımları

1.Yıl
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PROJEDEKİ KATKISI

Kalite Analizlerinin yapılması

PROJE ÖZETİ
Proje Özeti: Sorgum (Sorgum bicolor L.) ıslah çalışmaları
Bu çalışma Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarla bitkileri bölümü deneme alanında
yürütülecektir. Bu projeyle, USDA ve ICRISAT’tan sağlanan 797 adet sorgum populasyonundan teksel
seleksiyon ıslah yöntemiyle çeşit/çeşitler geliştirmek amaçlanmıştır. İlk yıl 797 populasyon ocakvari ekilip hem
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morfolojik karakterizasyon yapılacak hemde tohum çoğaltılacaktır. İkinci yıl tüm populasyonlar tek sıra ekilip
200 adet silajlık, 50 adet tanelik tek bitki seçilecektir. Populasyondaki bitkilerin morfolojik özelliklerine göre
(silajlıklar, bol yapraklı, ince gövdeli, bitki boyu yüksek, yatmaya ve hastalıklara dayanıklı, danelikler tane verimi
yüksek kısa boylu ve hastalıklara dayanıklı) seçim yapılacaktır. Üçüncü yıl 200 adet silajlık, 50 adet tanelik
genotipten seçilen 50 adet silajlık, 20 adet tanelik genotiple, dördüncü yıl mikro verim denemesi kurulacaktır.
Beşinci yıl ise 15 adet silajlık, 10 adet tanelik genotiple verim denemesi kurulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sorgum, verim, çeşit, tek bitki seleksiyonu
ABSTRACT
Sorghum (Sorgum bicolor L.) Breeding Studies
This study will be carried out in the Field Crops Department of Bati Akdeniz Agricultural Research Institute.
With this project, it was aimed to develop variety/varieties by single plant selection metod via selection from
797 populations which provided by USDA and ICRISAT. In the first year, 797 populations will be sown as a
batch cultivation for characterization and seeds duplication. Second year, all populations will be sown single
line. The selection will be made according to the morphological characteristics of the plants in the population
(For silage genotypes, multi-leaf, thin stem, high plant height, lodging and disease resistant, for grain sorghum
genotypes, high grain yield, low plant height and disease resistant).200 silage and 50 grain sorghum single
plants will be selected from batch cultivations in the third year. Micro-yield experiments will be established
with 50 silages and 20 grain sorghum genotypes in the fourth year. 15 silage sorghum and 10 grain sorghum
genotypes will be tested by yield trial in the fifth year.
Key words: Sorghum, yield, variety, single plant selection

Projenin Amacı ve Gerekçesi:
Ülkemiz hayvancılık açısından önemli bir yere sahip olmasına karşın, kaliteli ve ucuz kaba yem ihtiyacı tam olarak
karşılanamadığından, birim hayvandan alınan verim oldukça düşüktür. Hayvansal üretimde; girdilerin % 60-70’ni
yem giderleri oluşturmaktadır (Anonim, 2018; Ayan ve ark., 2006). Türkiye’de TUIK, 2017 verilerine göre 16.6
milyon büyükbaş, 44.3 milyon küçükbaş hayvan varlığına sahiptir. Bu hayvan mevcudu için yılda yaklaşık 60
milyon ton kaliteli kaba yeme ihtiyaç duyulmaktadır, fakat kaliteli kaba yem üretimimiz 40 milyon ton düzeyinde
kalmaktadır. Kaba yem ihtiyacını karşılamada yem bitkileri ekim alanı genişletilmesi ve değişik iklim ve toprak
koşullarına uyabilecek yem bitkilerinin de ekim nöbetine sokulması gerekir. Birim alandaki yüksek üretim
kapasitesi ve kalitesi nedeniyle mısır, kaba yem açığımızı karşılama noktasında en fazla potansiyele sahip yem
bitkisi konumundadır. Ancak, Akdeniz iklim kuşağında yer alan ülkemizin yaz döneminde düşen yağış miktarının
azlığı bu bitkinin üretim potansiyelini tam olarak ortaya koymasını engellemekte, ayrıca sulama olanaklarının
yetersizliği, bu bitkinin ekim alanının kısıtlı kalmasına neden olmaktadır (Kırbaş, 2012). Özellikle marjinal kıraç
ve yamaç alanlarda tarımsal faaliyetlerde ihtiyaç duyulan sulama suyunun, bitkinin ihtiyaç duyduğu gelişme
dönemlerinde karşılanma ihtimali ise her geçen gün giderek azaltmaktadır (Tardieu, 2005). Bu nedenle suyun
sınırlı olduğu yarı kurak bölgelerde farklı bitki gelişim dönemlerindeki su stresini daha iyi tolere edebilen ya da
su stresine dayanabilen bitki türlerini geliştirmek bitki ıslahçılarının en önemli hedeflerinden birisidir. Kuraklık
başta olmak üzere çok farklı stres şartlarını daha iyi tolere edebilen ve böylece stres varlığında verim kayıplarını
en aza indirecek yeni bitki çeşitlerinin geliştirilmesi stratejik öneme sahiptir (Tiryaki 2016). Kuraklık ve su
kıtlığının son yıllarda dünyanın birçok bölgesinde ve ülkemizde en önemli problemlerden birisi olarak karşımıza
çıktığı günümüzde, silaj üretiminde, su kıtlığına oldukça hassas olan mısır (Pandey et al., 2000; Çakır, 2004)’ın
yerine ikame edilebilecek en önemli bitki sorgumdur. Diğer tahıllara göre değişik çevresel streslere karşı daha
dayanıklı ve üretimi genellikle daha ekonomik (Awika ve Rooneyl, 2004) olan sorgum (Sorghum bicolor L.),
kurağa dayanıklı bir bitki olup, düşük girdilerin hakim olduğu bölgelere adapte olmuştur (Li ve ark., 2010). Kurak
ve sıcağın hakim olduğu bölgelerde sorgum tarımının yapılmasını sağlayan başlıca bitki özellikleri; az su ve
gübreye ihtiyaç duyması, kurak, sıcak ve tuzlu bölgelerde yetişebilmesidir. Sorgum mısıra göre iki kat daha fazla
kök üretmekte (House, 1985), diğer bitkilere göre suyu (Bean ve ark., 2002; Sanchez ve ark., 2002; Sanderson ve
ark., 1992) ve bitki besin elementlerini (N, P, K) daha etkili kullanarak, alınan birim maddeye karşılık, daha fazla
verim vermektedir (Bean ve ark., 2002; Kimbrough, 2002). Birim biyokütle üretimi için sorgum, mısıra göre
ortalama %45 civarında daha az su ve yaklaşık %30 civarında daha az azotlu gübre tüketmektedir. Diğer bir
ifadeyle sorgum mısıra göre aynı su miktarı ile iki kat ve aynı azot miktarı ile ise %30 daha fazla biyokütle
üretebilme potansiyeline sahiptir (Bean ve ark., 2002; Kimbrough, 2002). Sorgum, mısıra göre fosfor ve
potasyuma da daha az ihtiyaç duymaktadır (Kimbrough; 2002). Suyun kısıtlı olduğu şartlarda, sorgumun
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gövdesinin uzun süre yeşil kalabilme özelliği daha yüksek verim elde edilmesini sağlamaktadır (Borrell ve ark.,
2000; Henzell ve ark., 1992; Rosenow ve ark., 1983). Bu özelliklerin yanı sıra sorgum, farklı pH aralıklarına (5.08.5), tuzlu ve organik bileşiklerce fakir topraklara ve yüksek sıcaklıklara uyumlu bir bitkidir (Kimber, 2000; Duke,
1983). İçerdiği fitokimyasallar sayesinde, sorgumun hastalıklara ve zararlılara dayanımı yüksektir (Awika ve
Rooneyl, 2004). Sorgum dünya sıcak iklim tahılları içinde ekim alanı ve üretim bakımından mısır ve çeltikten
sonra 3. sırayı alırken; Türkiye'de ise daha gerilerde yer almaktadır (Emeklier ve Köksoy 1997).. Ancak yıllar
bazında yeni çeşitlerin ıslahı, farkındalığın artması, devlet desteği, hayvancılığın artması ile kurak ve tuzlu
alanların değerlendirilmesi gibi etmenlerle sorgum ekim alanı her geçen gün artmaktadır (Arslan 2018). TUİK
2017 verilerine göre Ülkemizde 17.900 da alanda sorgum yetirştirilmektedir.
Kesif yem açısından bakıldığında; ülkemizde hububat tarımının esas olduğu bölgelerde ekim nöbetinde
kullanılabilecek tane yem bitkisi üretimi büyük önem taşımaktadır. Yüksek besin içeriği, taşıma, depolama ve
muhafazalarının kolay olması gibi nedenlerle tane yem bitkileri diğer yem bitkilerine oranla daha büyük bir öneme
sahiptir. Bir yem bitkisinde en önemli özellik, birim alana verdiği sindirilebilir kuru madde miktarının yüksek
olmasıdır. Gelişmiş ülkelerde yem amacıyla yaygın olarak yetiştirilen mısır ve sorgum gibi bitkilerden ortalama
900 ila 1453 kg sindirilebilir kuru madde elde edilebilmektedir (Undersander ve ark. 1990). Ülkemizin ekolojik
şartlarında yeterince yağmur almayan bölgelerde mısır için elverişli değildir. Bu gibi bölgelerin sulu koşullarında
mısıra alternatif ve kuraklığa mısıra oranla daha dayanıklı olan tane sorgum yetiştiriciliği önerilmektedir. Sorgum,
mısır üretimi için iklimin uygun olduğu bölgelerde mısıra oranla verimi biraz düşük olsa da, kurak bölgelerde
mısır kadar, hatta bazen mısırdan da daha iyi bir verim sağlandığı bildirilmektedir (Grant ve Stock, 1996).
Tanesinin öğütülmesi ile elde edilen undan yapılan ekmek sorgumun en yaygın olarak insan beslenmesinde
kullanılma yollarından birini oluşturmaktadır (House 1985). Sorgumun tanesi insan beslenmesinde kullanıldığı
gibi hayvan yemi olarak da yaygın bir şekilde kullanım alanı bulmaktadır. Tane sorgum parçalanarak hayvanlara
selüloz (lif) kaynağı olarak yedirilmektedir (Bennett 1990). Diğer taraftan bitki sapı ve yaprakları yeşil olarak
doğranmak suretiyle veya saman ve silaj yem olarak hayvanların beslenmesinde kullanılmaktadır. Tane sorgum
büyükbaş hayvanların beslenmesi yanında, küçükbaş ve kanatlıların beslenmesinde de büyük önem taşımaktadır.
Sorgum, mısır ve buğday gibi diğer tane yemlerden % 10-15 daha ucuzdur ve % 2.0-3.5 daha fazla ham protein
içermektedir. Ham protein düzeyi % 15'e kadar çıkabilir. Ayrıca %3 yağ ve %70 oranlarında nişasta bulunmaktadır
(House, 1985). Tane sorgum aynı zamanda riboflavin, niacin, ve pantotenik asit gibi birçok vitaminleri de
bünyesinde bulundurmaktadır (Bennett, 1990). Mısırın yem değerinin % 95'ine sahiptir. Sorgum, mısırın % 97100’ü kadar metabolize olabilir enerji (ME) içerir. Tane sorgumda yaklaşık olarak % 69-72 nişasta, % 9-14 ham
protein, % 3 ham yağ, % 2 ham selüloz ve % 1,5 kadar ham kül bulunur. Ham yağ bakımından mısırdan fakir,
protein bakımından mısırdan biraz daha zengindir (Kün, 1985). Sorgum tane veriminin ve kalitesinin diğer hayvan
yemi olarak kullanılan tahıllara göre yüksek olması, bitkinin önemini ortaya koymaktadır.
Türkiye Milli Çeşit Listesine baktığımızda 11 adet sorgum, 2 adet sudan otu ve 6 adet de sorgumxsudanotu melezi
çeşidi bulunmaktadır. Çeşit sayısı son derece yetersizdir. Özel sector ve resmi kurumlarda son yıllarda sorgum
ıslah çalışması yok denecek kadar azdır. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yapılan çalışmalar
neticesinde Enstitü adına kayıtlı 6 adet silajlık ve 6 adet te tanelik sorgum çeşidi bulunmaktadır. Özel sektörce
tescil ettirilen çeşitler ise yurt dışında ticari çeşit olarak kullanılan çeşitlerden ülkemizde adaptasyon sonrası
yeniden tescil ettirilen çeşitlerdir. Silaj sorgumda çeşit yetersizliğinin yanı sıra tane tipi sorgum konusunda yeterli
değiliz. Nitekim, Bakanlığımızca hazırlanan 2016-2020 Master Planda Sıcak İklim Tahıllarına ait Araştırma
konuları alt başlığında “Tane Tipi Sorgum Çeşit Geliştirmek” yer almaktadır.
Ülke tarımı açısından ihtiyaç duyulan hem silajlık hemde tane tipi sorgum çeşitleri geliştirmek, bu projenin ana
hedefi arasındadır. USDA ve ICRISAT’tan sağlanan genotipler arasından teksel seleksiyonla seçilerek elde
edilecek çeşitler sorgumdaki çeşit azlığına bir parça da olsa çözüm sağlayacaktır.
LİTERATÜR ÖZETİ:
Sorgum, vejetasyon süresince birden fazla biçilebiliyor olması (Tüsüz ve ark. 1984), susuzluğa, hastalık ve zararlılara
mısır bitkisinden daha fazla dayanıklı (McGinty, 1972) olması ve yüksek sıcaklıklarda daha iyi gelişme göstermesi
(Okuyucu, 1975) nedeniyle silajlık olarak yaygın kullanılan bir bitkidir. Sorgum dünyanın az yağışlı tropik, subtropik ve
ılıman bölgelerinde yetiştirilen, çok geniş bir genetik varyasyona sahip (kırk binden fazla çeşidi bulunan) önemli bir gıda,
yem ve endüstri bitkisi olma özelliğini taşımaktadır. Ayrıca abiotik ve biotik faktörlerin üretim için sınırlayıcı bir rol
oynadığı bölgelerde sorgum tarımı başarıyla yapılmaktadır (Rooney, 2004; Aydın, 2004; Zulfiqar ve Asim, 2002; Kimber,
2000; Rooney, 2000; Woods, 2000; Murty ve Kumar, 1995; Poehlman ve Sleper, 1995; Doggett, 1988; House, 1985).
Sorgum bir C4 bitkisi olarak güneş enerjisini kimyasal enerjiye çevirme (fotosentetik randıman) bakımından C3 bitkilerine
(buğday, arpa, yulaf gibi) oranla 2 kat veya daha fazla etkinliğe sahip olup fotosentez randımanı 4 g biyokütle/Mj güneş
enerjisi olarak tespit edilmiştir. Bununla birlikte diğer bitkilerin yetiştirilmesinde güçlük çekilen aşırı derecede sulu olan
arazilerde fotosentetik etkinliği ve mineral maddeleri en üst düzeyde kullanma kabiliyetinden dolayı bu şartlarda üretimi
rahatlıkla yapılmaktadır (Gosse, 1995; Woods ve ark., 1995). Dünya’da sorgum tarımının yapıldığı alanlar 45o kuzey ve
40o güney paralelleri arasında yayılmış olup, 3000 m yüksekliğe kadar yetiştirilmektedir (Grenier ve ark., 2001; Kimber,
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2000). Sorgum (Sorghum bicolor L. Moench) tuzluluğun yoğun şekilde yaşandığı kurak ve yarı-kurak alanlara adapte
olmuş, tuzluluğa orta derecede toleranslı bir C4 bitkisidir (Nawaz et al., 2010). Sorgum aynı zamanda kuraklığa ve yüksek
sıcaklığa toleranslıdır (Pholsen et al., 1998; Berenguer and Faci, 2001; Khalili et al., 2008). Sorgumun bu özelliği, özellikle
tuzluluğun potansiyel bir problem olduğu kurak ve yarı-kurak alanlarda ekim potansiyeli olduğunu göstermekte ve bu
alanlarda yetiştirilebilecek sorgum çeşitlerinin tuzluluğa tepkilerinin bilinmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Antalya’nın sahil kesiminde sorgum ve sudan otunun, ot eldesi amacıyla en az 3 defa biçim verebildiği ve besin değeri
olarak mısıra yakın olması nedeniyle kaba yem kaynağı olarak daha ekonomik olduğunu bildirilmektedir (Çeçen ve ark.
2005). Sorgum ana ve ikinci ürün olarak ekilebilmekte, ekim döneminde bölgedeki iklim şartlarına göre ekim tarihin
yıldan yıla farklılık göstermekte ve bu nedenle başta silaj kalitesi olmak üzere bitki gelişim ve besin madde içeriğide
değişim göstermektedir (Öten ve Çakmakçı, 2010). Karataş (2011), Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri
Bölümü Uygulama arazisinde ikinci ürün sorgum çeşitlerinde farklı biçim devrelerinin verim ve kalite üzerine etkilerini
araştırmak için yapılan araştırma; silajlık sorgum çeşitlerinin hamur olum zamanında biçilmesinin uygun olduğunu
bildirmiştir. Ülkemizde sorgumla ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Çeçen at al (2005), kuru ot verimini sorgum da 1654
kg/da, sudan otunda 1246 kg/da olarak tespit etmişlerdir. Karadaş (2008), sorgumun kuru madde verimini 1908.98 2343.41 kg/da, Mülayim at al (2009), 1273.5 - 2184.8 kg/da, Tugay (2009), 3683-4791 kg/da olarak tespit etmiştir. Soya
(1999), 1050 - 1423 kg/da, Yılmaz (2000), 1453.40- 1975.60 kg/da, Gül ve Baytekin (1999), sorgumun yeşil ot verimini
5355- 8173 kg/da olarak tespit edilmiştir. Açıkgöz (2001) silaj sorgumda genel olarak yeşil ot verimini sulanabilen
şartlarda 7000-10000 kg/da, kıraç şartlarda 1500 kg/da olarak bildirmiştir.
Nazlı (2011), Adana sulu koşullarında sorgum x sudanotu melezi tarımında bazı organik atıkların kullanım olanaklarını
araştırmıştır. Çalışma sonucunda toplam yeşil ot verimi 5172-8312 kg/da, kuru ot verimini 1173-1693 kg/da, ham protein
verimini 90,9-143,7 kg/da, ham protein oranını % 8,30-10,30, ADF oranı % 36,31-37,49, NDF oranı % 58,15-61,24
aralığında olduğunu ifade etmiştir. Jeon ve ark. (2012), çalışmalarında, bitki boylarının, 226.3-329.5 cm; yaprak
sayılarının, 8.5-11.7 adet/bitki; sap çapının, 6.9-11.0 mm; yeşil ot verimlerinin, 40712-86199 kg/ha; kuru madde
verimlerinin, 11097-16206 kg/ha; ham protein oranlarının, % 3.5-6.5; NDF oranlarının, % 65.4-76.1 ve ADF oranlarının,
% 40.0-50.8 arasında değiştiğini bildirmektedirler. Salman ve Budak, (2015), incelenen çeşitlerin ortalama; bitki
boylarının, 262.7-345.0 cm; sap oranının, % 74.15-76.94; yaprak oranının, % 23.06-25.84; yeşil ot veriminin, 11569.316174.8 kg/da; kuru madde veriminin, 2988.9-5210.3 kg/da; ham protein oranının, % 7.90-9.57 arasında değiştiğini
belirlemiştir. Tuğay (2009) Konya şartlarında yaptıkları çalışmada; Sorgum-Sudanotu melezi (Bovital) çeşidinde 4791
kg/da, süpürge darısı populasyon çeşidinde 3683 kg/da, Rox çeşidinde 3683 kg/da, kuru madde verimlerini ise SorgumSudanotu melezi (Bovital) çeşidinde 1544.8 kg/da, silajlık Sorgum Rox çeşidinde 1300.1 kg/da, süpürge darısı
(populasyon) çeşidinde 1325.55 kg/da olarak belirlemiştir. Kuru madde içeriğini ortalama %31.65 olarak, ortalama bitki
boyunu 91.55 cm ve ortalama sap çapını da 12.95 mm olarak tespit etmiştir. Ayan (2008), Konya koşullarında yürüttüğü
çalışmada 5 farklı sorgum çeşidinde 4 farklı ekim zamanında, çiçeklenme gün sayısını ortalama 70 gün, salkım ağırlığı
118-407 g olgunlaşma gün sayısı 98-105 gün, hektolitre 38-39, değerlerini bulmuş. Karadaş (2011), Konya koşullarında
farklı sıra aralıklarında ikinci urun olarak yetiştirilen sorgum x sudan otu melezinde (Jumbo) 45 cm sıra aralığında m2
’deki sap sayısını 42.9 adet, bitki boyunu 218.3 cm, sap çapını 19.86 mm, bitki ağırlığını 271.3 g, yeşil ot verimini 7613.2
kg/da, kuru madde oranını % 30.8, kuru madde verimini 2343.4 kg/da, yaprakta NDF (Notral Deterjant Fiber) oranını %
72.9, sapta NDF (Notral Deterjant Fiber) oranını % 60.3 ve bitkide NDF (Notral Deterjant Fiber) oranını ise % 74.3 olarak
tespit ettiğini bildirmiştir. Mulayim ve ark. (2009), Konya şartlarında yaptıkları araştırmada sorgum x sudan otu
melezinden Bovital çeşidinde bitki boyunda 142.3 cm bulmuşlardır.
Ülkemizde sorgumla ilgili yapılan çalışmalara baktığımızda genellikle agronomik çalışmalarla sınırlı olduğu
görülmektedir. Islah çalışması yapan özel ve resmi kuruluş son derece azdır. Özel firmalar genellikle yurt dışında ticari
olarak satışı yapılan çeşitleri getirip adaptasyon denemesi sonrası yeni ticari isimle tescil ettirmektedir. Bu yönüyle
dünyanın değişik bölgelerinden temin edilip seleksiyon ıslahı ile yeni çeşit elde edilen bir çalışma, hem ülkemiz çiftçisinin
ihtiyacına yöneliktir hem de Bakanlık stratejik mastır planı doğrultusundadır. Ayrıca bu proje dünyanın değişik ülkelerine
ait çok sayıda genetik materyalin kullanılmış olması yönüyle hem bu materyallerden yararlanmak isteyen diğer kuruluşlara
kolay materyal temini açısından hem de araştırma sonucunda yayınlanacak yayınların literatüre katkı sağlaması açısından
büyük önem arz etmektedir.
MATERYAL ve METOT:
Proje materyalini International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT)’tan ve Amerika Birleşik
Devletleri Tarım Bakanlığı Gen Bankasından (USDA- U.S. National Plant Germplasm System) temin edilen
populasyonlar oluşturmaktır (Çizelge 1). Metot olarak, kendine döllenen bitkilerde uygulanan teksel seleksiyon ıslah
yöntemi kullanılacaktır. Teksel seleksiyon, bir populasyondan seçilen her bitkinin döllerini ayrı ayrı test etme ilkesine
dayanır. Özellikle kendine döllenen bitkilerde hat ve çeşit geliştirmede en fazla uygulanan metottur. Çeşide ait
populasyondan, amaca uygun çok sayıda elit bitki (A hatları) seçilir. Elde edilen elit bitkilerin tohumları tek sıralara
standart çeşitle 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 oluşturur. C hatlarından seçilen daha az sayıda D hatları, en az iki farklı
lokasyonda yetiştirilir. Üstün verim performansı gösteren hatlar çeşit adayı olarak tescile sunulur (Baydar, 2007).
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Uygulanacak teksel seleksiyon metoduna ait aşamalar Şekil 1’de gösterilmiştir.
Denemede ilk yıl (2020) tüm populasyon ve hatlar teksel seleksiyon ıslah yöntemi doğrultusunda ocakvari ekim
yapılacaktır. Denemeye alınan tüm populasyon ve hatlar ilk yıl sorgum tanımlayıcı kriterlerine göre morfolojik olarak
karakterize edilecektir. Birinci yılsonunda karakterize edilen ve aynı zamanda tohum çoğaltımı yapılan tüm genotipler
ikinci yıl (2021), 5 m uzunluğunda ve 70 cm sıra arası mesafede tek sıra olarak ticari çeşitlerle birlikte ekilecektir. Bu yıl
alınan gözlemler ile (Çiçeklenme süresi (gün), Salkım sıklığı (Skala 1-9), Bitki boyu (cm), Fizyolojik olgunlaşma süresi
(gün), Başak yapısı, Yatma durumu, Hastalık (Var-Yok)) denemeye alınan materyallerden 200 adet silajlık ile 50 adet
tanelik sorgum genotipi seçilerek elit bitki döllerinin oluşturulması hedeflenmektedir. Oluşturulan elit bitki dölleri ile
üçüncü yıl, silajlık olarak tespit edilenler hatlar, 5 m sıra uzunluğunda ve sıra arası 45 cm olacak şekilde, tanelik olarak
tespit edilenler ise 5 m sıra uzunluğunda ve 70 cm sıra arası mesafede ayrı olarak ekilecektir. Üçüncü yılın (2022) sonunda
belirlenen gözlemler alınarak silajlıklardan 50 adet hat, taneliklerden 20 adet hat seçilmesi hedeflenmektedir. Dördüncü
yıl (2023) seçilen hatlar BATEM’de ayrı ayrı mikro verim denemesine alınacaktır. Mikro verim ve verim denemelerinde
üçer tane ticari çeşit, kontrol amaçlı kullanılacaktır. Dördüncü yıl mikro verim denemesinde ön plana çıkan silajlıklardan
15 adet, taneliklerden 10 adet hatla beşinci yıl (2024) verim denemesi kurulacaktır. Verim denemelerinde çeşit adaylarının
belirtilen kalite kriterleri de incelenerek ümitvar çeşit adayı olarak seçilecek hatların kaliteleride belirlenecektir.
Verim denemelerinde denemeler, tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak kurulacaktır.
Ocak usulü
ekim

1. Yıl
Populasyon

2. Yıl
A-Dölleri

Elit bitki dölleri

3. Yıl
B-Dölleri

Mikro verim
denemeleri

Verim
denemeleri

4. Yıl
C-Dölleri

5. Yıl
D-Dölleri
Verim denemesi

6. Yıl
Verim denemesi

7. Yıl
En üstün saf hat üretilir

Şekil 1. Teksel seleksiyon
Denemede tane sorgum parselleri 5 m sıra uzunluğunda, 70 cm sıra arası ve 5 cm sıra üzeri mesafede 4 sıra olacak
şekilde kurulacak, ekimde parsel alanı 14 m2 olacak ve hasatta 2 sıra kenar tesiri bırakılıp, 2 sıra biçilecek ve
hasatta parsel alanı 7 m2 olacak şekilde biçim biçim gerçekleşmiş olacaktır. Silaj sorgum parselleri 5 m sıra
uzunluğunda, 45 cm sıra arası ve 5 cm sıra üzeri mesafede 6 sıra olacak şekilde kurulacak, deneme alanı 13.5
m2 olacak ve hasatta parsellerin 2 sırası kenar tesiri olarak bırakılıp 4 sıra biçilecek ve hasatta 9 m 2 biçim
gerçekleşmiş olacaktır.
Denemenin yürütüleceği Antalya İline ait uzun yıllar iklim verileri Çizelge 1’de verilmiştir. Deneme süresi boyunca
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Türkiye’de Sulanan Bitkilerin Bitki Su
Tüketimi Rehberi”’de belirtildiği üzere Antalya ili sorgum yetiştirme alanlarında silajlık ve tanelik sorgumların
aylık su tüketim miktarları dikkate alınarak sulama yapılacaktır.
Çizelge 1. Deneme alanına ait vejetasyon dönemi ayları uzun yıllar iklim verileri
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Uzun Yıllar
İklim Ögeleri
Yağış (mm)

Mayıs
31.8

Haziran
7.9

Temmuz
3

Ağustos
2.4

Eylül
13.7

Ekim
78.8

Ort. Sıcaklık (oC)
20.5
25.4
28.4
28.2
24.7
20
Denmenin yürütüleceği Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Aksu yerleşkesinde bulunan Tarla
Bitkileri deneme alanlarının toprak özellikleri Çizelge 2’de verilmiştir.
Çizelge 2. Denemenin Yütrütüleceği Alana Ait Toprak Özellikleri
pH

8.5

Kuvvetli alkali

Kireç (%)

24.4

Çok yüksek

EC (mikromhos)

198

Tuzsuz

Kum (%)

15

Kil (%)

44

Mil (%)

42

Organik madde (%)

1.8

Milli kil
Düşük

Ekimden önce toprak hazırlığı esnasında, toprak analizleri dikkate alınarak 20-25 kg da-1 azot, 8-10 kg da-1 P2O5
ve K2O’yu tamamlayacak şekilde gübreleme yapılacaktır. Azotun yarısı, fosfor ve potayumun tamamı ekimle
birlikte, azotun kalan kısmı ise parçalar halinde üst gübre olarak verilecektir. Ekim dekara 2-2.5 kg tohum
olacak şekilde yapılacaktır. Ekim toprak sıcaklığının 15-18 0C’yi bulduğu nisan ayında gerçekleştirilecektir
(Açıkgöz, 2001).
Çizelge 3. Kullanılacak bitkisel materyal listesi
Enstitü
Sıra No
Gen Merkezi
No
1
BS1
USDA
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

BS2
BS3
BS4
BS5
BS6
BS7
BS8
BS9
BS10
BS11
BS12
BS13
BS14
BS15
BS16
BS17
BS18
BS19
BS20
BS21
BS22
BS23

USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
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Tür

Ülke

Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor

China
South Africa, Limpopo
China,Beijing
South Africa, KwaZulu
South Africa
South Africa
South Africa
India
Kenya
Sudan
Sudan
Sudan
Sudan
Zaire
Sudan
Sudan, Kordofan
Sudan
Sudan
Sudan
Sudan
Uganda
Uganda

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

BS24
BS25
BS26
BS27
BS28
BS29
BS30
BS31
BS32
BS33
BS34
BS35
BS36
BS37
BS38
BS39
BS40
BS41
BS42
BS43
BS44
BS45
BS46
BS47
BS48
BS49
BS50
BS51
BS52
BS53
BS54
BS55
BS56
BS57
BS58
BS59
BS60
BS61
BS62
BS63
BS64
BS65
BS66
BS67
BS68
BS69
BS70
BS71
BS72

USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA

Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
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Uganda
Uganda
Swaziland
Swaziland
Yemen
Zambia
Malawi
Tanzania
Zaire
Malawi
Malawi
Malawi
Malawi
Tanzania
Tanzania
Tanzania
Zaire
Zaire
Kenya
Kenya
Kenya
Sudan
Turkey
Turkey
Turkey
India
India
India
India
syria
Ethiopia
Taiwan
Taiwan
Sudan
Pakistan
Former Serbia and Monteneg
syria
Mexico, Sonora
Ethiopia
Ethiopia
India
Nigeria
Ethiopia
Ethiopia
China
Sudan,Southern
United States,Texas
United States,Nebraska

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

BS73
BS74
BS75
BS76
BS77
BS78
BS79
BS80
BS81
BS82
BS83
BS84
BS85
BS86
BS87
BS88
BS89
BS90
BS91
BS92
BS93
BS94
BS95
BS96
BS97
BS98
BS99
BS100
BS101
BS102
BS103
BS104
BS105
BS106
BS107
BS108
BS109
BS110
BS111
BS112
BS113
BS114
BS115
BS116
BS117
BS118
BS119
BS120
BS121

USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA

Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sweet sorghum
Sweet sorghum
Sweet sorghum
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
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United States,Maryland
United States,Georgia
Hungary
Australia

Sudan

United States,Mississippi
United States,Mississippi
United States,Mississippi
United States,Mississippi
United States,Mississippi
United States,Mississippi
United States,İllinois
United States,İllinois
Malawi
Malawi
Mexico
South Africa
Portugal
Tanzania
France
Kenya
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

BS122
BS123
BS124
BS125
BS126
BS127
BS128
BS129
BS130
BS131
BS132
BS133
BS134
BS135
BS136
BS137
BS138
BS139
BS140
BS141
BS142
BS143
BS144
BS145
BS146
BS147
BS148
BS149
BS150
BS151
BS152
BS153
BS154
BS155
BS156
BS157
BS158
BS159
BS160
BS161
BS162
BS163
BS164
BS165
BS166
BS167
BS168
BS169
BS170

USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA

Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
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Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

BS171
BS172
BS173
BS174
BS175
BS176
BS177
BS178
BS179
BS180
BS181
BS182
BS183
BS184
BS185
BS186
BS187
BS188
BS189
BS190
BS191
BS192
BS193
BS194
BS195
BS196
BS197
BS198
BS199
BS200
BS201
BS202
BS203
BS204
BS205
BS206
BS207
BS208
BS209
BS210
BS211
BS212
BS213
BS214
BS215
BS216
BS217
BS218
BS219

USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA

Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
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Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia

220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268

BS220
BS221
BS222
BS223
BS224
BS225
BS226
BS227
BS228
BS229
BS230
BS231
BS232
BS233
BS234
BS235
BS236
BS237
BS238
BS239
BS240
BS241
BS242
BS243
BS244
BS245
BS246
BS247
BS248
BS249
BS250
BS251
BS252
BS253
BS254
BS255
BS256
BS257
BS258
BS259
BS260
BS261
BS262
BS263
BS264
BS265
BS266
BS267
BS268

USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA

Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor

576

Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Japan
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Yemen
Yemen
Yemen
Yemen
Yemen
Yemen
Yemen
Togo
Togo
Benin
Benin

269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317

BS269
BS270
BS271
BS272
BS273
BS274
BS275
BS276
BS277
BS278
BS279
BS280
BS281
BS282
BS283
BS284
BS285
BS286
BS287
BS288
BS289
BS290
BS291
BS292
BS293
BS294
BS295
BS296
BS297
BS298
BS299
BS300
BS301
BS302
BS303
BS304
BS305
BS306
BS307
BS308
BS309
BS310
BS311
BS312
BS313
BS314
BS315
BS316
BS317

USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT

Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor

577

Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Benin
Togo
Togo
Malawi
Zambia
Malawi
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Italy
Argentina
Sudan
Mali
India, Uttar Pradesh
Togo
Australia
United States,Mississippi
United States,Mississippi
United States,Mississippi
Uganda
Uganda
Uganda
Uganda
Uganda
Uganda
Uganda
Uganda
Uganda
India
India
India
India
India
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
India
India
China

318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366

BS318
BS319
BS320
BS321
BS322
BS323
BS324
BS325
BS326
BS327
BS328
BS329
BS330
BS331
BS332
BS333
BS334
BS335
BS336
BS337
BS338
BS339
BS340
BS341
BS342
BS343
BS344
BS345
BS346
BS347
BS348
BS349
BS350
BS351
BS352
BS353
BS354
BS355
BS356
BS357
BS358
BS359
BS360
BS361
BS362
BS363
BS364
BS365
BS366

ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT

Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
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China
China
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Iran
Afghanistan
South Africa
Egypt
Nigeria
Kenya
South Africa
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
India
Uganda
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Nigeria
Japan
Pakistan
South Africa
Uganda
Uganda
Kenya
Kenya
Kenya
Sudan

367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415

BS367
BS368
BS369
BS370
BS371
BS372
BS373
BS374
BS375
BS376
BS377
BS378
BS379
BS380
BS381
BS382
BS383
BS384
BS385
BS386
BS387
BS388
BS389
BS390
BS391
BS392
BS393
BS394
BS395
BS396
BS397
BS398
BS399
BS400
BS401
BS402
BS403
BS404
BS405
BS406
BS407
BS408
BS409
BS410
BS411
BS412
BS413
BS414
BS415

ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT

Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
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Thailand
Chad
Chad
United States of America
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Zimbabwe
Sudan
Australia
United States of America
Saudi Arabia
Turkey
India
Ethiopia
Nicaragua
Cuba
Venezuela
Mexico
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Argentina
Botswana
Cameroon
Cameroon
Cameroon
Cameroon
Cameroon
Cameroon
Cameroon
Cameroon
Cameroon
Cameroon
Cameroon
India
India
India
Sudan
Sudan
Bangladesh
Botswana
Botswana
Zimbabwe
India
Senegal

416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464

BS416
BS417
BS418
BS419
BS420
BS421
BS422
BS423
BS424
BS425
BS426
BS427
BS428
BS429
BS430
BS431
BS432
BS433
BS434
BS435
BS436
BS437
BS438
BS439
BS440
BS441
BS442
BS443
BS444
BS445
BS446
BS447
BS448
BS449
BS450
BS451
BS452
BS453
BS454
BS455
BS456
BS457
BS458
BS459
BS460
BS461
BS462
BS463
BS464

ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT

Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor

580

Niger
Niger
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
Indonesia
Kenya
Malawi
Malawi
Syria
Botswana
Botswana
Sri Lanka
Myanmar
Somalia
Somalia
Sudan
Zambia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Ethiopia
Gambia
Mozambique
Yemen
Yemen
Tanzania
Tanzania
Tanzania
India
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Zambia
Zambia
Ghana
Ethiopia
Ethiopia
Rwanda
Mali

465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513

BS465
BS466
BS467
BS468
BS469
BS470
BS471
BS472
BS473
BS474
BS475
BS476
BS477
BS478
BS479
BS480
BS481
BS482
BS483
BS484
BS485
BS486
BS487
BS488
BS489
BS490
BS491
BS492
BS493
BS494
BS495
BS496
BS497
BS498
BS499
BS500
BS501
BS502
BS503
BS504
BS505
BS506
BS507
BS508
BS509
BS510
BS511
BS512
BS513

ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT

Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
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Mali
Mali
Mali
Mali
Mali
Togo
Benin
Madagascar
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Sudan
Burkina Faso
Sierra Leone
Morocco
South Africa
South Africa
Yemen
Yemen
Yemen
Yemen
Yemen
Yemen
Yemen
Yemen
Yemen
Yemen
Swaziland
Swaziland
Swaziland
Swaziland
Swaziland
Swaziland
Swaziland
Swaziland
Swaziland
Lesotho
Lesotho
Lesotho
Lesotho
Lesotho
Lesotho
Lesotho
Lesotho
South Africa
South Africa
China
Zimbabwe

514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562

BS514
BS515
BS516
BS517
BS518
BS519
BS520
BS521
BS522
BS523
BS524
BS525
BS526
BS527
BS528
BS529
BS530
BS531
BS532
BS533
BS534
BS535
BS536
BS537
BS538
BS539
BS540
BS541
BS542
BS543
BS544
BS545
BS546
BS547
BS548
BS549
BS550
BS551
BS552
BS553
BS554
BS555
BS556
BS557
BS558
BS559
BS560
BS561
BS562

ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
ICRISAT
BATEM
BATEM
BATEM
BATEM
BATEM
BATEM
BATEM
BATEM
BATEM
Uludağ Ünv.
USDA
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Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum sudananse
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor

Zimbabwe
Zimbabwe
Zimbabwe
Zimbabwe
Zimbabwe
Zimbabwe
Zimbabwe
Zimbabwe
China
China
China
China
China
China
China
China
Korea
Korea
Korea
Korea
Korea
Cameroon
Cameroon
Uganda
Uganda
Uganda
Burundi
Zaire
Algeria
Yemen
Yemen
Yemen
India
India
Somalia
Tanzania
Honduras
Kenya
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
United States of America

563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611

BS563
BS564
BS565
BS566
BS567
BS568
BS569
BS570
BS571
BS572
BS573
BS574
BS575
BS576
BS577
BS578
BS579
BS580
BS581
BS582
BS583
BS584
BS585
BS586
BS587
BS588
BS589
BS590
BS591
BS592
BS593
BS594
BS595
BS596
BS597
BS598
BS599
BS600
BS601
BS602
BS603
BS604
BS605
BS606
BS607
BS608
BS609
BS610
BS611

USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA

Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
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United States of America
India
India
Somalia
Zambia
Zambia
Zambia
Malavi
Malavi
Tanzania
Zambia
Zambia
Tanzania
Tanzania
India
India
India
India
Ethiopia
China
Ethiopia
Zambia
Zambia
Zambia
Zambia
Zambia
Zambia
Zambia
Zambia
Zambia
Zambia
Zambia
Zambia
Zambia
Zambia
Zambia
Zambia
Zambia
Zambia
Zambia
Zambia
Zambia
Zambia
Zambia
Zambia
Zambia
Zambia
Zambia
Zambia

612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660

BS612
BS613
BS614
BS615
BS616
BS617
BS618
BS619
BS620
BS621
BS622
BS623
BS624
BS625
BS626
BS627
BS628
BS629
BS630
BS631
BS632
BS633
BS634
BS635
BS636
BS637
BS638
BS639
BS640
BS641
BS642
BS643
BS644
BS645
BS646
BS647
BS648
BS649
BS650
BS651
BS652
BS653
BS654
BS655
BS656
BS657
BS658
BS659
BS660

USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA

Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
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İndia
Niger
United States of America
United States of America
Mauritania
United States of America
United States of America
United States of America
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
South Africa
Honduras
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America

661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709

BS661
BS662
BS663
BS664
BS665
BS666
BS667
BS668
BS669
BS670
BS671
BS672
BS673
BS674
BS675
BS676
BS677
BS678
BS679
BS680
BS681
BS682
BS683
BS684
BS685
BS686
BS687
BS688
BS689
BS690
BS691
BS692
BS693
BS694
BS695
BS696
BS697
BS698
BS699
BS700
BS701
BS702
BS703
BS704
BS705
BS706
BS707
BS708
BS709

USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA

Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
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United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
Mali
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
Sudan
İndia
United States of America
United States of America
United States of America

710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758

BS710
BS711
BS712
BS713
BS714
BS715
BS716
BS717
BS718
BS719
BS720
BS721
BS722
BS723
BS724
BS725
BS726
BS727
BS728
BS729
BS730
BS731
BS732
BS733
BS734
BS735
BS736
BS737
BS738
BS739
BS740
BS741
BS742
BS743
BS744
BS745
BS746
BS747
BS748
BS749
BS750
BS751
BS752
BS753
BS754
BS755
BS756
BS757
BS758

USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA

Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
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United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America

759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797

BS759
BS760
BS761
BS762
BS763
BS764
BS765
BS766
BS767
BS768
BS769
BS770
BS771
BS772
BS773
BS774
BS775
BS776
BS777
BS778
BS779
BS780
BS781
BS782
BS783
BS784
BS785
BS786
BS787
BS788
BS789
BS790
BS791
BS792
BS793
BS794
BS795
BS796
BS797

USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA
USDA

Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor
Sorghum bicolor

United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
Mali
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
Sudan
İndia
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America
United States of America

VERİM DENEMELERİNDE ALINACAK GÖZLEMLER
Verim denemelerinde alınacak gözlemlerde T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon
Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri Teknik Talimatı’nda belirtilen
sorgumda tescil gözlemlerinde alınacak gözlemler dikkate alınacaktır.
MORFOLOJİK VE VERİM GÖZLEMLERİ
Silaj Sorgum
Salkım oluşturma süresi (gün)
Kenar sıralarda ekim tarihi ile bitkilerin % 50’ sinde salkımların bayrak yaprak kınından çıktığı tarih kadar geçen
süre kaydedilecektir.
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Bitki boyu (cm)
Çiçeklenmenin tamamlanmasından sonra toprak seviyesi ile salkımın en uç noktası arasında kalan dikey mesafe
ölçülecektir.
Yaprak ve sap oranı (%)
Her parselden rastgele seçilen en az 5 bitkinin yaprak ve sap ağırlığı belirlenip ve toplam bitki ağırlığına
oranlanacaktır.
Biçimden sonraki gelişme
Her biçimden sonra bitkilerin gelişme hızı skala değerine göre belirlenecektir.
Skala
Sınıf
1
Çok iyi
2
İyi
3
Orta
4
Zayıf
5
Çok zayıf
Yatma
Fizyolojik olumdan sonra parseldeki bitkilerin dik duruşuna göre 45 0‘lik açıdan fazla yatan bitkiler tespit edilip, 19 skalasına göre değerlendirilecektir.
Skala
Yatma (%)
1
Yatma yok
3
1-25
5
26-50
7
51-75
9
76-100
Yeşil ot verimi (kg/da)
Yeşil ot verimi; her biçimde dört sıradan hasat edilen bitkilerin tartılması ile belirlenecektir. Biçimler, hamur
olum dönemi ve toprak seviyesinden 8-10 cm yükseklikten yapılacaktır. Elde edilen parsel değeri dekara
dönüştürülerek yeşil ot verimine ulaşılacaktır.
Kuru madde verimi (kg/da)
Biçimden sonra her parselden elde edilen bitkilerden 2-3 adedi bıçakla 1-2 cm boyunda parçalanıp, yeşil ot
içerisinden rastgele 0.5 kg’lık örnek alınıcak ve kurutma dolabında 48 saat 105 0C‘de kurutulacaktır. Örnek
daha sonra 24 saat desikatörde bekletilip tartılacak ve kuru madde oranı belirlenecektir. Elde edilen kuru
madde oranı, dekara yeşil ot verimi ile çarpılarak dekara kuru madde verimine çevrilecektir.
Tane Sorgum
Çiçeklenme süresi (gün)
Ekim tarihi ile parseldeki bitkilerin % 50’sinde salkımların görüldüğü tarihe kadar geçen süre gün olarak
kaydedilecektir.
Salkım da başakcık sıklığı
1-9 skalasına göre değerlendirilecektir.
Skala
Sınıf
1
Çok sık
3
Sık
5
Orta
7
Seyrek
9
Çok seyrek
Sap sayısı (adet/m)
Her parselde, 1 metredeki bitki sapları sayılarak belirlenecektir.
En üst yaprak ile salkım arasındaki mesafe
Her parselden seçilen on bitkide en üst yaprak ile salkım arasındaki mesafe ölçülecektir.
Parselde bitki sayısı
Hasattan önce parselin ortasındaki 2 sırada salkım oluşturan bitki sayısı tespit edilcektir.
Bitki boyu (cm)
Çiçeklenmenin tamamlanmasından sonra toprak seviyesi ile salkımın en uç noktası arasında kalan dikey mesafe
ölçülecektir.
Fizyolojik olgunlaşma süresi (gün)
Ekim tarihi ile fizyolojik olgunlaşma tarihi arasında geçen süre kaydedilecektir. Fizyolojik olgunlaşmanın
tespiti için ise tanelerin salkıma bağlandığı yerde siyah noktaların oluşmasına bakılacaktır.
Salkım da tane ağırlığı (g)
Fizyolojik olgunlaşma tarihinde, her parselden rastgele seçilen en az 5 bitkiye ait salkımlardan elde edilen taneler
in tartılması ile belirlenecektir.
Dekara tane verimi (kg/da)
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Her parselde ortadaki iki sıradan hasat edilen salkımlardan elde edilen taneler dekara çevrilerek hesaplanacaktır.
KALİTE ANALİZLERİ
Azot (N) içeriğinin belirlenmesi
Azot içeriğinin belirlenmesinde Kjeldahl metodu kullanılacaktır.
Ham Protein oranı
Nx6.25 formülü ile belirlenecektir (AOAC, 1990).
ADF/NDF oranı
Yemlerin hücre duvarı bileşenlerini oluşturan % NDF ve %ADF içerikleri Van Soest ark. (1991) tarafından
açıklanan yönteme göre ANKOM lif analiz cihazı (Fiber analizer ) ile tespit edilecektir.
SKM/KMT oranı
Sindirilebilir kuru madde miktarı ve Kuru madde tüketim oranı, Schroeder (1994) tarafından açıklanan formüle
göre hesaplanacaktır.
Buna göre, SKMO=88.9-(0.779x%ADF); KMT=120/%NDF. Örneklerin nispi yem değerleri ise, NYD=(%SKM
X %KMT)/1.29 eşitliği kullanılacaktır.
Net Enerji
Net Enerji (NEL) (Mcal/kg)=1.892-(0.0141*ADF) formülünden hesaplanacaktır
Devamlı proje niteliğindeki bu ıslah çalışmasında ilk 5 yıllık dilim Şekil 1’de belirtildiği gibi bölge verim
denemesi aşamasına kadar gerçekleştirilecektir. Bölge verim denemesi sonucunda verim ve kalite açısından
ön plana çıkan çeşit adayları ikinci beş yıllık dönemde verim denemesi ve çeşit adayı üstün döllerin tohum
çoğaltma aşaması olarak planlanıp devamında yeni çeşit adayları çeşit tescili amacıyla Tohumluk Tescil ve
Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğüne sunulacaktır.
Nişasta Tayini
Sorgum numuneleri ilkin seyreltik hidroklorik asit ile muamele edilir, arıtmanın ve filtrelemenin ardından
çözeltinin optik dönüşü polarimetri ile ölçülür. Daha sonra örnekler% 40 etanol ile ekstre edilir ve süzülür.
Bu solüsyonunda optik rotasyonu polarimetre ile ölçülür. İki ölçüm arasındaki fark bilinen faktör ile çarpılıp
nişasta miktarı belirlenir (ICC, 1994).
İstatistiki Analizler
Çalışmada elde edilen verilerin istatistiki analizi tesadüf blokları deneme desenine göre SAS (1998) istatistik
programında Proc GLM işlemine göre yapılacaktır.
ÇALIŞMA TAKVİMİ
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Çalışma Takvimi Çizelgesi (2020-2024 yılları)
YÖNETİM DÜZENİ
Proje Yürütücülerinin Projeye Katkıları
Adı Soyadı

Yapılacak Faaliyetlerdeki
Sorumlulukları

Çalışma Takvimi

Dr. Mehmet ÖTEN

Tohum yatağının hazırlanması,
parselasyon ve ekim, bakım ve
kültürel işlemler, gözlemlerin
alınması, hasat ve harman,
verilerin değerlendirilmesi, ara
sonuç raporunun yazılması.

1.-60. aylar

Dr. Semiha
KİREMİTCİ

Tohum yatağının hazırlanması,
parselasyon ve ekim, bakım ve
kültürel işlemler, gözlemlerin
alınması, hasat ve harman,
verilerin değerlendirilmesi, ara
sonuç raporunun yazılması.

1.-60. aylar

Mehmet
PAMUKÇU

Tohum yatağının hazırlanması,
parselasyon ve ekim, bakım ve
kültürel işlemler, gözlemlerin
alınması, hasat ve harman,
verilerin değerlendirilmesi, ara
sonuç raporunun yazılması.

1.-60. aylar

Dr.Cengiz
ERDURMUŞ

Gözlemlerin alınması, verilerin
değerlendirilmesi, ara sonuç
raporunun yazılması.

9-15/20-26/31-39/4251/57-60. aylar

Doç.Dr.Mehmet
ARSLAN

Kalite Analizlerinin yapılması

44-45/55-56. aylar

Dr.Filiz ÖKTÜREN
ASRİ

Kalite Analizlerinin yapılması

44-45/55-56. Aylar

Orçun ÇINAR

Kalite Analizlerinin yapılması

44-45/55-56. Aylar
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PROJE SONUÇLARI UYGULAMA PLANI (PSUP)
Proje
Adı:

Sorgum (Sorgum bicolor L.) Islah Çalışmaları

PROJENİN AMACI:
• Silajlık ve tanelik sorgum çeşitleri geliştirmek ve ülke hayvancılığına katkıda bulunmak.
ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI
Proje tamamlandıktan sonra, elde edilen çıktıların nasıl uygulamaya aktarılacağı;
Çeşit geliştirmek için teksel seleksiyon prosedürü uygulanırken gen havuzunda bulunan populasyonlar
morfolojik olarak tanımlanacak olup, bu veriler ışığında diğer araştırmacılar için amaca uygun
materyal kullanımı sağlanacaktır.
İlk beş yılın sonunda verim denemesi yapılmış olacak ve ikinci dilimde bölge verim, verim denemesi,
tohumluk çoğaltımı ve çeşit tescile başvuru gerçekleştirilecektir.
Elde edilen veriler kongre, sempozyumlarda sunulacak ve yayınlar yapılacak olup, literatüre katkı
sağlanacaktır.

Sıra

Proje Çıktıları

Çıktıların Uygulamaya Aktarılma
Mekanizmaları

1

Silajlık ve tanelik sorgum çeşit
adaylarının eldesi

Tanıtım günleri yapılarak

2

Silajlık ve tanelik hatların morfolojik
olarak tanımlanması

Talep eden Kamu kuruluşu ve
Üniversitelerle paylaşarak

3

Proje materyali ile ilgili verilerin
paylaşımı

Kongre, sempozyum, bilimsel dergilerde
yayın yaparak

TALEP EDİLEN BÜTÇE
I. Yatırım Tutarı
06 SERMAYE
GİDERLERİ

YILLARA GÖRE DAĞILIM
1.Yıl

2.Yıl

3. Yıl

4.Yıl

5. Yıl

7000

7000

7000

9000

9000

7000

7000

7000

5000

5000

06.9- Diğer Sermaye
Giderleri
Toplam

1000

1000

1000

1000

1000

15000

15000

15000

15000

15000

Genel Toplam

15000

15000

15000

15000

15000

06.1- Mamul Mal
Alımları
06.2- Menkul Sermaye
Üretim Giderleri
06.3- Gayri Maddi Hak
Alımları
06.4- Gayrimenkul
Alımları ve
06.5-Kamulaştırılması
Gayrimenkul
Sermaye Üretim
06.6-Giderleri
Menkul Malların
Büyük Onarım
06.7-Giderleri
Gayrimenkul
Büyük Onarım
06.8-Giderleri
Stok Alımları

II. Bütçe Gerekçesi ve Yatırım Tutarının Dağılımı
TALEP EDİLEN BÜTÇE : (Entegre ve Ülkesel Projelerde bu kısım doldurulacaktır.)
YILLARA GÖRE DAĞILIM
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1.Yıl

2.Yıl

3. Yıl

4.Yıl

5. Yıl

4000

4000

4000

6000

6000

3000

3000

3000

3000

3000

4000

4000

4000

3000

3000

2000

2000

2000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

06.9- Diğer Sermaye
Giderleri
06 9 2 01 Yurtiçi Geçici
Görev Yollukları
Toplam

1000

1000

1000

1000

1000

15000

15000

15000

15000

15000

Genel Toplam

15000

15000

15000

15000

15000

06 SERMAYE
GİDERLERİ
06.1- Mamul Mal
Alımları
06 1 3 04 Laboratuvar
Gereçleri Alımları
06 1 3 05 Zirai Gereç
Alımları
06.2- Menkul Sermaye
Üretim Giderleri
06 2 7 01 Kimyevi
Madde İle Kauçuk
06 2 ve
6 01
KağıtÜrün
ve Kağıt
Plastik
Ürünleri
Alımları
06.3-Alımları
Gayri Maddi Hak
Alımları
06.4- Gayrimenkul
Alımları ve
06.5-Kamulaştırılması
Gayrimenkul
Sermaye Üretim
06 5 Giderleri
4 02 Akaryakıt ve
Yağ Alımları
06 5 4 03 Elektrik
Alımları
06 5 5 01 Posta ve
Telgraf Giderleri
06.6- Menkul Malların
Büyük Onarım
06.7-Giderleri
Gayrimenkul
Büyük Onarım
06.8-Giderleri
Stok Alımları

KAYNAKÇA
AÇIKGÖZ, E., (2001). Yem Bitkileri. VIPAS Yayın No 58, 584s. Bursa.
ANONİM, (2018). Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürülüğü yayınları.
https://www.tarimorman.gov.tr/HAYGEM/Belgeler/Hayvancılık.pdf. Erişim Tarihi: 10.09.2018.
ARSLAN M. (2018). Hasat Sonrası Yeşil Kalan Tane Sorgum (Sorghum bicolor L.) Genotiplerinin Silaj
Olarak Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. T.C. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla
Bitkileri Anabilim Dalı.
AWIKA, J.M., ROONEY, L.W. (2004). Sorghum Phytochemicals and Their Potential Impact on Human
Health, Phytochemistry, 65, 1199–1221.
AYAN, İ., ACAR, Z., BAŞARAN, U., AŞCI, Ö, Ö., MUT, H., (2006). Samsun Ekolojik Koşullarında Bazı
Burçak (Vicia ervilia L.) Hatlarının Ot ve Tohum Verimlerinin Belirlenmesi. Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(3): 318-322.
AYDIN, S. (2004). The Relationship Between Grain Yield and Waxy Endosperm in Sorghum bicolor
(Linn) Moench. A Dissertation, Texas A&M University, College Station, TX.
BAYDAR, H. (2007). Genetik (Bitki Genetiği ve Islahı). Sülayman Demirel Üni. Ziraat Fak. Isparta. Yayın
No:23.238 s.
BEAN, B., MCCOLLUM, T., PIETSCH, D., ROWLAND, M., PORTER, B., VANMETER, R. (2002).
“Texas Panhandle Forage Sorghum Silage Trial”, The Agriculture Program of Texas A&M University
System.
BENNETT, F.W. (1990). Modern Grain Sorghum Production. Iowa State Univ. p.3-9. Iowa State
University Press, Ames IA.
BERENGUER MJ, FACİ JM, (2001). Sorghum (Sorghum bicolor L. Moench) Yield Compensation
Processes Under Different Plant Densities and Variable Water Supply. European Journal of Agronomy,
15(1): 43-55. BORRELL, A.K., HAMMER, G.L., HENZELL, R.G. (2000). “Does maintaining green
leaf area in sorghum improve yield under drought? II. Dry matter production and yield”, Crop Science,
40:1037-1048.
ÇAKIR, R. (2004). Effect of Water Stress at Different Development Stages on Vegetative and Reproductive
Growth of Corn. Field Crops Research, 89: 1-6.

592

ÇEÇEN, S., ÖTEN, M., ERDURMUŞ, C., (2005). Batı Akdeniz Sahil Kusağında sorgum, sudan otu ve
mısırın II. ürün olarak degerlendirilmesi Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Akdeniz
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(3),337-341
DOGGETT, H. (1988). Sorghum. 2nd Ed John Wiley and Sons, Inc., New York.
DUKE
JA
(1983).
Hand
book
of
EnergyCrops.www.hort.purdue.edu/newcrop/duke_energy/Sorghum_bicolor.html.
EMEKLİER H. Y., KÖKSOY N. F. (1997). Sorgum (Sorgum bicolor L, Moench )' da Ekim Zamanı ve
Bitki Sıklığının Verim Öğelerine Etkisi, Tarım Bilimleri Dergisi, 3 (3) 20-28.
GOSSE, G. (1995). ‘‘Rendement Energetique Et Bilan De CO2 D’une Culture’’. C.R. Acad. Agric. Fr. 81
(5), pp. 93-107.
GRANT, R., STOCK, R. (1996). Harvesting Corn And Sorghum for Silage. NebGuide; Published by
Cooperative Extention, Institute of Agriculture and Natural Resources, University fo Nebreska,
Lincoln. NE.; 1-8.
GRENIER, C., BRAMEL-COX P.J.,·NOIROT, M., PRASADA RAO K.E., HAMON, P., (2000).
Assessment of Genetic Diversity in Three Subsets Constituted from The ICRISAT Sorghum Collection
Using Random vs Non-Random Sampling Procedures. Theoretical and Applied Genetics, 101:190–
196.
GÜL, İ., BAYTEKİN, H., (1999), Diyarbakır Sulu Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Silaj
Sorgum, SorgumxSudanotu Melezi ve Sudan Otu Çesitlerinde Verim ve Verim Özelliklerinin
İncelenmesi, Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi Cilt III. Çayır-Mera Yem Bitkileri ve Yemeklik Dane
Baklagiller, Adana, 166-171
HENZELL, R.G., BRENGMAN, R.L., FLETCHER, D.S., McCOSKER, A.N. (1992). Relationships
between yield and non-senescence (stay-green) in some grain sorghum hybrids grown under terminal
drought stress, p. 355–358. In M.A. Foale, R.G. Henzell and P.N. Vance (ed.) Proceedings of the
Second Australian Sorghum Conference, Gatton, Feb 4–6 1992. Australian Institute of Agricultural
Science, Melbourne. Occasional Publication No. 68.
HOUSE, R.L. (1985). A guide to sroghum breeding. 2nd eds. ICRISAT, Patacheru, India.
ICC, (1994). Determination of starch content by hydrochloric acid dissolution. International Association
for Cereal Science and Technology Method No.123/1.
JEON, B.T., MOON, S.H., LEE, S.M., (2012). A Comparative Studies on The Growth Characteristics and
Feed Components of Sorghum X Sudangrass Hybrids at Paddy Field Cultivation, Journal of The
Korean Society of Grassland and Forage Science, 32 (1), 29-38.
KARADAŞ, S., (2008). Farklı Ekim Sıklıklarında İkinci Ürün Olarak Ekilen Sorgumxsudan otu Melezinin
Verim ve Bazı Verim Unsurlarının Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Konya.
KARADAŞ, S., (2011). Farklı Ekim Sıklıklarında İkinci Ürün Olarak Ekilen Sorgum x Sudan Otu
Melezlerinin Verim ve Bazı Verim Unsurlarının Belirlenmesi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı Konya–2011.
KHALİLİ A, AKBARİ N, CHAİCHİ MR, (2008). Limited Irrigation and Phosphorus Fertilizer Effects on
Yield and Yield Components of Grain Sorghum (Sorghum bicolor L.var. Kimia). American-Eurasian
Journal of Agricultural and Environmental Sciences,3(5): 697-702.
KIRBAŞ, R., (2012). Samsun Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Bazı Silajlık Sorgum x Sudanotu
Çeşitlerinin Verim Ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz Mayıs
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
KIMBER, C.T. (2000). Origins of Domesticated Sorghum and Its Early Diffusion to India and China, pp.
3-96. In C. W. Smith, R. A. Frederiksen (Eds.) Sorghum: Origin, History, Technology, And Production.
Wiley Series in Crop Science, New York.
KIMBROUGH, L., (2002). Corn and Sorghum for Silage. Extension Service of Mississippi State
University. URL: http://msucares.com/pubs/infosheets/is485.htm.
KÜN, E. (1985). Sıcak iklim Tahılları. A. Ü. Zir. Fak. Yayınevi, Ankara.
Lİ, R., ZHANG, H., ZHOU, X., GUAN, Y., YAO, F., SONG, G., WANG, J., ZHANG, C. (2010). Genetic
Diversity in Chinese Sorghum Landraces Revealed By Chloroplast Simple Sequence Repeats,
Genetic Resources and Crop Evolution, 57, 1–15.
McGınty, D.D., (1972). Sorghum in Animal Nutrition, Oxfort and IBH Publishing Co. 461-481
MULAYİM, M., ÖZKÖSE, A. ve IŞIK, S., (2009). Konya Koşullarında Sorgum x Sudanotu Melezi
Çeşitlerinde Verim ve Bazı Tarımsal Özelliklerin Belirlenmesi. Türkiye Sekizinci Tarla Bitkileri
Kongresi, 19- 22 Ekim 2009 Sunulu Bildiriler. Hatay.
MURTY, D.S., KUMAR, K.A., (1995). Traditional uses of sorghum and millets. In: Dendy, D.A.V., (Ed.),
Sorghum and Millets: Chemistry and Technology, American Association of Cereal Chemists, St Paul,
MN, pp. 185–221.
NAWAZ K, TALAT A, IQRA, HUSSAİN K, MAJEED A, (2010). Induction of Salt Tolerance in Two

593

Cultivars of Sorghum (Sorghum bicolor L.) by Exogenous Application of Proline at Seedling Stage.
World Applied Sciences Journal, 10 (1): 93-99.
NAZLI, R. İ., (2011). Sorgum x Sudanotu Melezi (Sorghum bicolor x Sorghum bicolor var. sudanense)
Tarımında Bazı Organik Atıkların Kullanım Olanakları. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
OKUYUCU, F., (1975). Die Reaktion Von Verschidenen Sorghum Sorten (Sorghum dochna Forsk. ‘
snowden’) Auf Tageslange und Temperatur und Deren Auswirkungen auf Die Leistungsfahigkeit
Unter Differenzierten Klimabdingungen Dis. Giessen
ÖTEN, M., ÇAKMAKÇI, S., (2010). Determination of Optimum Seed Sowing Time for Six Different
Sorghum Cultivars in Purpose of Silage Production in Mediterrenean Coastline. Second Interneetional
Symposium on Sustainable Development. P: 464-467 june 8-9, 2010, Sarajevo
PANDEY, R.K., MARANVİLLE, J.W., ADMOU, A. (2000). Deficit Irrigation and Nitrogen Effects on
Maize in a Sahelian Environment . I. Grain Yield and Yield Components. Agric. Water Manage., 46:
1-13.
PHOLSEN S, KASİKRANAN S, PHOLSEN P, SUKSRİ A, (1998). Dry Matter Yield, Chemical
Components and Dry Matter Degradability of Ten Sorghum Cultivars (Sorghum bicolor L. Moench)
Grown on Oxic Paleustult Soil. Pakistan Journal of Biological Sciences, 1(3): 228-231.
POEHLMAN, J. M., SLEPER, D. A. (1995). Breeding Field Crops, pp. 345–366. 4th Edn. Iowa State
University Press / AMES.
ROONEY, W.L. (2000). Genetics and Cytogenetics, pp.261-307. In C. W. Smith, R. A. Frederiksen (eds.)
Sorghum: Origin, History, Technology, And Production. Wiley Series in Crop Science, New York.
ROONEY, W.L., (2004). Sorghum Improvements-Integrating Traditional and New Technology to Produce
Improved Genotypes. Advances in Agronomy, 83, 37–109.
ROSENOW, D.T., J.E. QUISENBERRY, C.W. WENDT, ClARK, L.E. (1983). Drought tolerant sorghum
and cotton germplasm. Agricultural Water Management, 7:207–222.
SALMAN, A., BUDAK, B., (2015). Farklı sorgum x sudanotu melezi (Sorghum bicolor x Sorghum
sudanense Stapf.) çeşitlerinin verim ve verim özellikleri üzerine bir araştırma, Adnan Menderes
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12 (2), 93-100.
SANCHEZ, A.C., SUBUDHI, P.K., ROSENOW, D.T., NGUYEN H.T., (2002). Mapping QTLs
Associated with Drought Resistance in Sorghum (Sorghum bicolor L. Moench). Journal of Plant
Molekuler Biology, 48: 713–726.
SANDERSON, M.A., JONES, R.M., WARD, J., WOLFE, R., (1992). Silage Sorghum Performance Trial
at Stevensville: Forage Research in Texas. Rep. PR-5018. Texas Agric. Exp. Stn., Stephensville.
SOYA, H., (1999). İkinci Ürün Olarak Yem Bitkileri Tarımı. Çayır Mera Amenajmanı ve Islahı, Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ankara, 93-103
TARDIEU, F. (2005). Plant Tolerance to Water Deficit: Physical Limits and Possibilities for Progress. C.R.
Geosciences, 337: 57-67.
TİRYAKİ İ. (2016). Yoncada (Medicago sativa L.) Kuraklık Stresi ve Tolerantlık Mekanizması. KSÜ Doğa
Bilimleri Dergisi. 19(3):296-305.
TUĞAY, M., (2009). Toprak İşlemeli ve İşlemesiz Uygulamaların İkinci Ürün Sorgumun (Sorghum spp.)
Verim ve Kalitesine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla
Bitkileri Anabilim Dalı.
TÜSÜZ, M., POLAT, N., ÜNAL, F., AYDEMİR, G., ATEŞ, M., (1984). İkinci Üründe Silaj Sorgum Ve
Sudan Otu Tarımı. İkinci Ürün Tarımı Araştırma – Yayım Projesi Konu Uzmanları Yayınları Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanlığı Ziraat İşletmeleri Genenel Müdürlüğü
UNDERSANDER, D. J., SMİTH, L. H., KAMİNSKİ, A. R., KELLİNG, K. A., DOLL, J. D. (1990).
Sorghum-Forage. Alternative Field Crops Manual, University of Minesota: Center for Alternative
Plant, Animal Products and the Minesota Extention Service, MI. 1990; 2-10.
WOODS, J. (2000). Integrating Sweet Sorghum and Sugarcane for Bioenergy: Modelling the Potential for
Electricity and Ethanol Production in SE Zimbabwe, PhD thesis, King’s College London.
YILMAZ, İ., HOSAFLIOĞLU, İ., (2000). Sorgum (Sorgum bicolor L. Moench) ve Sorgum x Sudanotu
Melezi (Sorgum bicolor x Sorgum sudanense Stapf.) Çeşitlerinin Silaj Amacıyla İkinci Ürün Olarak
Yetiştirme Olanakları. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 15(1): 49-56
ZULFIQAR, A. M., ASIM, M, 2002. Fodder Yield and Quality Evaluation of the Sorghum Varieties.
Pakistan Journal of Agronomy, 1 (2–3): 60–63.
TEKLİF ONAYI
Adı Soyadı
Proje Lideri

Dr. Mehmet ÖTEN

594

Tarih

İmza

Teklif Eden Kuruluş Müdürü

Dr. Abdullah ÜNLÜ

595

PROJE ADI

Su Ürünleri Desteklerinin Etkilerinin Analizi

PROJE TÜRÜ

GÜDÜMLÜ

PROJE NO

TAGEM/TEPD/17/G/A08/P01/07

ARAŞTIRMA
A15 Tarım Ekonomisi
FIRSAT ALANI
ARAŞTIRMA
Tarımsal Politika Araştırmaları
PROGRAMI
PROGRAM
Yüksek
ÖNCELİĞİ
PROJE TEKLİF EDEN KURULUŞUN
ADI

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü

ADRESİ

Samsun - Ordu Karayolu 17. km Gelemen, Tekkeköy / SAMSUN

PROJE KOORDİNATÖRÜ
ADI SOYADI

Dr. Mehmet AYDOĞAN

KURUMU

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

TELEFONU

0 505 351 11 46

E-POSTA

aydogan.mehmet@tarim.gov.tr

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ
ADI SOYADI

KURUMU

Prof. Dr. Vedat
CEYHAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tarım Ekonomisi
Bölümü

Doç. Dr. Orhan
GÜNDÜZ

Yunus Emre Terzi

Ali ÇANKAYA

Dr. Osman UYSAL

Serhan CANDEMİR

E-POSTA

İnönü Üniversitesi,
Battalgazi Meslek
Yüksekokulu
Karadeniz Tarımsal
Araştırma Enstitüsü
Tarım Ekonomisi
Bölümü
Su Ürünleri Merkez
Araştırma Enstitüsü –
Trabzon Tarım
Ekonomisi Bölümü
Alata Bahçe Kültürleri
Araştırma EnstitüsümERSİN Tarım
Ekonomisi Bölümü
Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı
Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Tarım
Ekonomisi Bölümü

596

vceyhan@omu.edu.tr

orhangunduz@inonu.edu.tr

yunusemre.terzi@tarim.gov.tr

ali.cankaya@tarim.gov.tr

uysalosman@tarim.gov.tr

serhan.candemir@tarim.gov.tr

Meltem EMRE

Eğirdir Meyvecilik
Araştırma Enstitüsü
Tarım Ekonomisi
Bölümü

Meltem.emre@tarim.gov.tr

Önder ERALP

Zeytincilik Araştırma
Enstitüsü

onder.eralp@tarim.gov.tr

Fatma Tuğba ÇÖTELİ

Su Ürünleri Araştırma
Enstitüsü MüdürlüğüElâzığ

fatmatugba.coteli@tarim.gov.tr

Tuba BEŞEN

Batı Akdeniz Tarımsal
Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü - Antalya

tuba.besen@tarim.gov.tr

Nadir USLU

Balıkçılık ve Su Ürünleri
Genel Müdürlüğü

Mehmet KİLCİ

Tarımsal Araştırmalar ve
Politikalar Genel
Müdürlüğü

mkilci@tagem.gov.tr

Rahmi TAŞCI

Tarımsal Ekonomi ve
Politika Geliştirme
Enstitüsü Müdürlüğü

rahmi.tasci@tarim.gov.tr

PROJE TOPLAM
BÜTÇESİ
(TL)

PROJE BAŞLAMA
TARİHİ
(GÜN/AY/YIL)

PROJE BİTİŞ TARİHİ
(GÜN/AY/YIL)

194.400

01/01/2018

31/12/2018

İŞBİRLİĞİ
İŞBİRLİĞİ YAPILAN
KİŞİLER* / KURULUŞLAR

İŞBİRLİĞİ
ŞEKLİ

PROJEDEKİ
KATKISI

OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Samsun

TEKNİK

TEKNİK

TEKNİK

İnönü Üniversitesi, Battalgazi MYO - Malatya
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü

TEKNİK

*Çalıştığı kuruluşun adı da belirtilecektir.

597

TEKNİK
TEKNİK

PROJE ÖZETİ
Proje Özeti: Türkçe/İngilizce olarak en fazla 300 kelimeyle yazılmalıdır.
Bu çalışma su ürünleri yetiştiriciliği desteklemelerinin işletme ve sektörel düzeydeki etkilerinin
belirlenmesi amacıyla, su ürünleri yetiştiriciliğinin en fazla yapıldığı 23 ilde, 486 kültür balıkçılığı
yapan işletme, 18 su ürünleri yetiştirici birliği ve 43 Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personeli ile
gerçekleştirilecektir. Anket yapılacak su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelerin sayısının
belirlenmesinde tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemi; mülakat yapılacak konu uzmanlarının
belirlenmesinde ise tam sayım yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmanın birincil ve temel materyalini su ürünleri yetiştiren işletmelerden anket, su ürünleri yetiştirici
birlikleri ve GTHB İl Müdürlüklerinde görevli Su Ürünleri Şube Müdürlüğündeki konu uzmanlarından
mülakat ve gözlem yoluyla elde edilen veriler oluşturacaktır. Araştırmanın ikincil materyalleri ise Su
Ürünleri ve Balıkçılık Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu ve FAO’dan elde edilecek
verilerden oluşmaktadır.
Temel araştırma sorusu; “devlet desteklemelerinin su ürünleri yetiştiriciliğine etkisi nedir?” olup
araştırmada, su ürünleri yetiştiriciliği desteklemelerinin etkisi işletme ve sektör düzeyinde analiz
edilecektir. Desteklemeden yararlanan işletmelerin ekonomik analizi yapılarak rantabilite oranları
belirlenecek, üretim fonksiyonları yardımıyla devlet desteklemelerinin işletmeye ve su ürünleri
sektörüne sağladığı katkılar tahmin edilecek ve fayda/masraf analizi ile yatırımların değerlendirmesi
yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: kültür balıkçılığı, devlet desteklemeleri, etki analizi, fayda/masraf, zaman serisi

Abstract: Assessing Impact of Fisheries Support by Government
This study will be carried out throughout Turkey in order to determine the impact of fisheries support by
government at the firm and sectoral levels. The primary and basic material of the study will be data
from surveys from aquaculture firms. The number of firms to be surveyed was determined by stratified
random sampling method. The secondary materials of the study consist of data obtained from General
Directorate of Fisheries and Aquaculture, Turkish Statistical Institute and FAO. In the survey 486
aquaculture firms will be surveyed.
Basic research question is what is the impact of fisheries supports by government on aquaculture?
Economic analysis of the aquaculture firms benefiting from the government support will be done.
Production functions and profitability ratios will be calculated for these aquaculture firms. As a result,
the contributions of fisheries support to the aquaculture firms and the aquaculture sector will be
estimated. In the analysis of data, cost-benefit analysis and time series analysis (VAR) method will be
used.
Keywords: aquaculture, fisheries support, impact assessment, cost-benefit analysis, time series

1. Projenin Amacı ve Gerekçesi:
1.1. Giriş
Su ürünleri içerdikleri zengin protein ve besin elementleri açısından insanlar için önemli besin kaynakları
arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu durum su ürünlerine önemli bir talep oluşturmaktadır.
Dünyada su ürünleri arzı avcılık ve yetiştiricilik yöntemleri ile sağlanmaktadır. Su ürünleri avcılığı
Türkiye’de yasalar çerçevesinde yılın yedi buçuk ayında yapılabilmektedir. Yıl içerisinde avcılıkla
elde edilen ürünler belirli bir üretim miktarını ve üretim standardını garanti edememektedir. Ayrıca
elde edilecek olan su ürünlerinin deseni de belirsizdir. Bu belirsizlikler ve su ürünleri avcılığının
belirli bir dönemde yapılabilmesi su ürünleri piyasasında yüksek fiyat dalgalanmalarına neden
olmaktadır. Kontrollü ve denetimi zor olan avcılık hem deniz eko-sistemine ağır zararlar vermekte
hem de insanların güvenilir, ucuz ve sürekli su ürünlerine ulaşımını zorlaştırmaktadır. İnsanlar için
güvenilir ve sürekli bir gıda güvencesi sağlanması, aşırı avlanma sebebiyle denizlerdeki balık
rezervlerinin azalması ve artan nüfusa paralel olarak gerçekleşecek balık talebini karşılamak amacıyla
Türkiye’de su ürünleri arzının avcılıktan ziyade daha kontrollü bir üretim şekli olan yetiştiriciliğe
geçiş ile sağlanması bir zorunluluk olarak görülmektedir.
Türkiye’de bu değişime ayak uydurabilmek için kültür balıkçılığı alanında gerekli önlemleri almaktadır.

598

Bu önlemlerden en önemlilerinden birisi su ürünleri üreten işletmelerin devlet tarafından
desteklenmesidir. Bu kapsamda alabalık, levrek, çipura ve diğer su ürünlerini üreten işletmelere
yıllara göre farklılık göstermekle birlikte kg başına destekleme ödemesi yapılmaktadır. Bu
desteklemeler neticesinde Türkiye, kültür balıkçılığı üretiminde dünya genelinde ilk sıralara
yükselmiştir.
Devlet desteklemelerinin temel amacı; destek sağlanan sektörde yeterli ve güvenli besin arzının
sağlanması, üretimde kalite ve verimliliğin artırılması ve bunlara bağlı olarak üretim miktarının
artırılması şeklinde özetlenebilir.
Kamu kaynaklarının politika aracı olarak herhangi bir sektörün gelişimi için kullanılmasının yanında
kaynakların amaca uygun şekilde etkin ve verimli kullanıldığının belirlenmesi hem kaynağı dağıtan
hem de kaynağın finansmanını sağlayan vatandaşlar açısından önemlidir. Türkiye’de verilen bu tür
desteklerin amaçlara ulaşmadığı her zaman gündemde olmuştur. Bu durum su ürünleri sektörü için de
geçerliliğini korumaktadır. Devlet desteklemelerinin devam edip etmeyeceği; hedeflenen etkinin
gerçekleşip gerçekleşmediği ile yakından ilgilidir. Bu bakımdan, 2003 yılından itibaren sektöre
verilmeye başlanan su ürünleri yetiştiriciliği desteklemelerinin sektörün gelişimine katkısının
araştırılması gerekmektedir.
Yapılması planlanan bu çalışmada, su ürünleri yetiştiriciliğinde balık haricindeki türlerin üretim ve ticaret
hacminin az olması sebebi ile özellikle kültür balıkçılığı üzerinde durulmaktadır.
1.2. Dünya’da ve Türkiye’de Kültür Balıkçılığının Mevcut Durumu
Dünya’nın toplam yüzey alanının yaklaşık dörtte üçünün sularla kaplı olduğu ve besin değeri taşıyan su
ürünlerinin yaklaşık 200 m derinliğe kadar yaşayabildikleri göz önüne alındığında karasal besin
üretiminin mevcut potansiyelinin su ürünleri yetiştiriciliğinin mevcut potansiyeli karşısında ne kadar
küçük kaldığı görülebilmektedir. Başka bir deyişle; su ürünleri üretiminin gelecekte ilerleyen
teknoloji ile birlikte dünyada sürekli, güvenilir ve ucuz gıda arzı potansiyeline sahip bir tarımsal
üretim şekli olduğu söylenebilir.
Dünya’da kültür balıkçılığı deniz ve iç sular olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Dünyada iç sularda
kültür balıkçılığının %70,2’si Çin (%60,1) ve Hindistan’da (%10,1) yetiştirilmektedir (Çizelge 1).
Özellikle Çin, dünyada iç sularda kültür balıkçılığının en fazla olduğu ülke konumundadır. Denizlerde
kültür balıkçılığı yapan ülkeler ise üretim kapasitelerine göre sırasıyla Norveç, Çin, Şili ve Endonezya
şeklinde devam etmektedir. Türkiye’nin potansiyeli olması ve her geçen gün üretimini artırmasına
rağmen kültür balıkçılığı yapan ülkeler arasında hak ettiği yeri alamadığı görülmektedir. Türkiye’nin
iç sularda kültür balıkçılığı yetiştiren ülkelerde alt sıralarda iken denizlerde kültür balıkçılığı yapan
ülkeler arasında 9. sırada olduğu, dünya toplam üretiminden %2,4 oranında pay aldığı görülmektedir.
Ülke olarak yapılacak çalışmalar ve geliştirilecek politikalar ile kültür balıkçılığı alanında daha üst
seviyelerde yer almayı hedeflemek kaçınılmaz görülmektedir.
Çizelge 1. Ülkelere ve yetiştiricilik şekline göre kültür balıkçılığı üretimi (ton) (FAO, 2013)
İç Sularda Yetiştiricilik
Denizde Yetiştiricilik
Üretim
Üretim
Ülke
Ülke
(ton
(
(to
24.817.
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%
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10,
1.123.5
1 1
Hindistan
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4
5
,
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0
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Vietnam
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4
,
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5
1.647.8
3,9 4
375.73
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Bangladeş
Filipinler
7
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27
9
5
1.091.6
2,6
242.90
4
Mısır
Japonya
4
5
88
4
5
,
2,1
156.22
2
Myanmar
869.384
İngiltere
2
0
1,1 1
124.74
2 ,
Tayland
467.249
Yunanistan
7
0
0,9 3
122.02
2 ,
Brezilya
388.700
Kanada
1
4
0,7 4
138.87
2 ,
Filipinler
318.798
Türkiye
1
9
2.713.4
6,5 7
820.08
1 ,
Diğerleri
Diğerleri
4
81
8
41.292.
10 7
5.806.4
1 4
DÜNYA
DÜNYA
,0
167
0
21
1
Dünyada kültür balıkçılığının en az iki bin yıl önce başladığı bilinmektedir. M.Ö. 475 yılında Fan Li, sazan 0
yetiştiriciliği ile ilgili ilk eseri yazmıştır. Türkiye’de ilk kültür balıkçılığı denemeleri 1970’li yıllarda
başlamıştır. Türkiye’de yaşanan 2001 krizinden sonra maliyetlerin yükselmesi ile birlikte kültür
balıkçılığı üretiminde sert bir düşüş yaşanmıştır. Kriz sonrasındaki dönemlerde, özellikle 2006-2007
yıllarında kültür balıkçılığına verilen desteklemeler ile üretimde ve kapasite artırımında hızlı bir artış
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sağlanmıştır. FAO’nun verilerine göre; Türkiye, kültür balığı üretimini Çin ve Hindistan’ın ardından
en hızlı arttıran 3. ülke konumuna gelmiştir (Şahin, 2011).
Son istatistiki verilere göre Türkiye’de gıda değeri taşıyan su ürünleri üretimi 672.241 tondur (Çizelge 2).
Bu üretimin %64,2’si avcılık; geriye kalan %35,8’i ise kültür balıkçılığından sağlanmaktadır. Çizelge
2 incelendiğinde, avcılık ile elde edilen toplam balık arzının yıllar içerisinde dalgalanmalar gösterdiği
ve azalış trendinde olduğu görülmektedir. Özellikle 2000 yılında 500 bin ton civarında olan avcılıkla
balık üretiminin 2015 yılı sonunda 430 bin ton civarına düştüğü görülmektedir. Avcılık yoluyla balık
üretimi hem denizlerde hem de iç sularda azalmaktadır. Diğer bir ifade ile Türkiye’nin deniz ve iç
sularındaki balık rezervleri ve çeşitliliği giderek azalmaktadır. Uzun yıllar avcılıkla balık üretimi
verileri incelendiğinde, avcılıkla denizlerden daha fazla balık elde edildiği (%92,1) görülürken son
yıllarda iç sulardan avcılıkla balık elde etmede bir artış (%7,9) olduğu görülmektedir.
Türkiye’de kültür balıkçılığı 2000 yılında toplam balık arzının %13,5’lik kısmını karşılarken, bugün bu
rakamın %35,8 seviyesine ulaştığı görülmektedir. Diğer bir ifade ile Türkiye’de yıllar boyunca
artmakla birlikte, 2015 yılında toplam balık arzının yarısına yakını yetiştiricilik ile elde edilmiştir.
Türkiye’de kültür balıkçılığının ilk başlarda iç sularda yapıldığı ancak günümüzde denizlerden daha
fazla yararlanıldığı görülmektedir. İç su ve denizde balık yetiştiriciliği arasındaki fark denizler lehine
2004 yılından bu yana sürekli artmaktadır.
Çizelge 2. Türkiye 2000- 2015 yılları arası balık üretim miktarları (GTHB, 2017)
Avcılık (ton)
Yetiştiricilik (ton)
Yıl
l
Topl
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a
İçsu
a
İçsu
z
z
r
m
460.5
42.8
503.3
200
2
2
4
35.64
43.38
0
1
4
5
6
5
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43.3
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1
2
3
29.73
37.51
1
0
3
3
0
4
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43.9
566.6
200
4
3
8
26.86
34.29
2
4
8
2
8
7
463.0
44.6
507.7
200
7
9
7
39.72
40.21
3
4
8
2
6
7
504.8
45.5
550.4
200
9
8
8
49.89
44.11
4
7
5
2
5
5
380.3
46.1
426.4
200
8
1
9
69.67
48.60
5
1
5
6
3
4
488.9
44.0
533.0
200
6
8
4
72.24
56.69
6
6
2
8
9
4
589.1
43.3
632.4
200
2
2
5
80.84
59.03
7
9
1
0
0
3
453.1
41.0
494.1
200
1
1
2
85.62
66.55
8
3
1
4
9
7
425.2
39.1
464.4
200
7
8
6
82.48
76.24
9
5
7
2
1
8
445.6
40.2
485.9
201
8
5
3
88.57
78.56
0
0
9
9
3
8
201
477.6
37.0
514.7
88.34
100.4
1
5
9
5
4
4
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a
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79.03
1
67.24
4
61.16
5
79.94
3
94.01
0
118.2
7
7
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4
3
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7
3
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8
6
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2
9
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4
1
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a
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7
6
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7
7
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4
7
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1
5
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9
2
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7
3
661.9
9
1
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2
3
646.3
1
0
623.1
9
1
653.0
8
0
703.5
4

8
201
2
201
3
201
4
201
5

396.3
2
2
339.0
4
7
266.0
7
8
397.7
3
1

7
36.1
2
0
35.0
7
4
36.1
3
4
34.1
7
6

5
432.4
4
2
374.1
2
1
302.2
1
2
431.9
0
7

100.8
5
3
110.3
7
5
126.8
9
4
138.8
7
9

6

0

5

111.5
5
7
123.0
1
9
108.2
3
9
101.4
5
5

212.4
1
0
233.3
9
4
235.1
3
3
240.3
3
4

644.8
5
2
607.5
1
5
537.3
4
5
672.2
4
1

Türkiye’de su ürünleri yetiştiriciliği denizde levrek, çipura ve alabalık; iç sularda ise alabalık çeşidinde
yaygın olarak yapılmaktadır. 2016 yılında Türkiye’de elde edilen yetiştirilen balık türleri ve illere
göre dağılımı Çizelge 3 ve Çizelge 4’te verilmiştir.
Çizelge 3. İllere göre levrek (deniz) ve çipura (deniz) üretim miktarları (TÜİK, 2017)
Levrek üretimi (deniz)
Çipura üretimi (deniz)
Üretim miktarı
Üretim miktarı
İl
(ton)
%
İl
(ton)
%
5
0
54
,
,
Muğla
41.000
7
Muğla
32.000
9
3
8
36
,
,
İzmir
31.239
6
İzmir
21.456
8
5
,
5,
Aydın
4.050
0
Aydın
3.150
4
2
,
2,
Ordu
1.829
3
Mersin
1.140
0
1
,
0,
Mersin
1.560
9
Antalya
277
5
1
Samsu
,
0,
n
887
1
Hatay
216
4
0
0,
Antaly
,
0
a
192
2
Çanakkale
15
1
0
Trabzo
,
10
n
90
1
Toplam
58.254
0
1
0
0
Topla
,
m
80.847
0
Çizelge 3 incelendiğinde levrek ve çipura üretiminin Ege bölgesinde yoğunlaştığı görülmektedir. Denizde
levrek üretiminin %94,4’ü Ege bölgesinde, %3,5’i Karadeniz bölgesinde ve geriye kalan %2,2’si ise
Akdeniz bölgesinde yetiştirilmektedir. Benzer şekilde denizde çipura üretiminin %97,2’si Ege
bölgesinde ve %2,8’i ise Akdeniz bölgesinde yetiştirilmektedir.
İç sularda genel olarak gökkuşağı alabalık yetiştirilmektedir. 2016 yılı verilerine göre ülkede yaklaşık 70
ilde iç sularda alabalık yetiştirildiği tespit edilmiştir. Çizelge 4 incelendiğinde, 24 ilde üretilen toplam
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alabalık miktarı ülkede üretilen toplam alabalık miktarının %87’sine denk gelmektedir.
Çizelge 4. İçsu ve denizlerde yetiştirilen alabalık miktarının illere göre dağılımı (TÜİK, 2017)
Üretim
Üretim
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1.3. Türkiye Su Ürünleri Dış Ticareti
Türkiye’de 2015 yılında avcılık ve yetiştiricilik yöntemiyle elde edilen 672.241 ton su ürünün yaklaşık
%18’ini ihraç edilmiştir. Geriye kalan %78,5’lik kısım ise iç piyasada tüketilmiş ve
değerlendirilemeyen kısımdan oluşmaktadır. Su ürünleri ihracat ve ithalatına ilişkin veriler
incelenerek Çizelge 5’te verilmiştir.
Çizelge 5. Türkiye su ürünleri dış ticareti verileri (TÜİK, 2017)
Y
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1
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0
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2

4
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2
0
1
5
2
0
1
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121.05
3

692.220.
595

1.879.701.163

110.761

250.969.6
60

685.46
7.7
49

145.46
9

790.303.
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2.398.269.090
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180.753.6
29
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Türkiye su ürünleri ithalat ve ihracat verileri incelendiğinde, 2011 yılına kadar ithalatın ihracattan fazla
olduğu ancak bu yıldan sonra ihraç edilen miktarın daha fazla olduğu görülmektedir. Diğer bir ifade
ile 2011 yılından itibaren balıkçılık sektörünün dış ticaret dengesine pozitif bir katkı yapmaya
başladığı görülmektedir. Türkiye toplam ihracatının %0,43’ünü su ürünleri oluşturmaktadır (TÜİK,
2017).
1.4. Su Ürünleri Yetiştiricilerine Sağlanan Devlet Desteklemeleri
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından su ürünleri yetiştiren işletmeler;
Halkın sağlıklı ve dengeli beslenmesi için gerekli olan hayvansal protein ihtiyacının karşılanması ile gıda
güvenliğine katkı sağlamak,
Üretimde sürdürülebilirliği temin etmek,
Teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak, çevreye duyarlı yetiştiriciliği teşvik etmek,
Yeni türlerin yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasını sağlamak,
Kırsal kesimin kalkınmasına ve istihdama katkıda bulunmak,
Sektörün kayıt altına alınmasının sağlanması amacıyla 2003 yılından itibaren desteklenmektedir.
Su ürünleri yetiştiriciliğine verilen destekleme verileri Çizelge 6’da verilmiştir. Çizelge 6 incelendiğinde,
desteklenen ürün miktarının yıllara göre artış eğiliminde olduğu görülmektedir.
Çizelge 6. Yıllara göre toplam su ürünleri yetiştiricilik desteklemeleri (BSGM, 2017)
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GTHB içsu ve denizde alabalık yetiştiriciliğine 0,65 TL/kg, çipura-levrek üretimi için 0,85 TL/kg
7
1
A
3
4
destekleme ödemesi (2016 yılına kadar) yapmaktadır.
9
M
7
1.5. Projenin Gerekçesi
.
Dünya toplam su ürünleri üretimi içerisinde avcılık yoluyla elde edilen üretim miktarının sürdürülebilir
3 su
olması açısından en fazla 100 milyon ton ile sınırlı kalacağı düşünülmektedir. Bu nedenle artan
6
ürünleri talebinin karşılanmasında yetiştiriciliğe olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Nitekim su ürünleri
8
yetiştiricilik sektörü %11’lik büyüme hızıyla gıda sektörleri arasında en hızlı büyüyen sektör
konumuna gelmiştir (FAO, 2008).
Sağlık Bakanlığı’nın 2004 yılında yayımlanan “Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi”nde Omega-3 içeriği
yüksek olduğundan sağlıklı beslenme için haftada iki kez balık yenilmesi önerilmektedir. Aynı
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yönetmelikte yağ ve kolesterol içeriği yüksek olan yağlı etler yerine beyaz et ve balıketinin tercih
edilmesi önerilmektedir. Toplumun sağlıklı beslenme bilinç düzeyinin giderek arttığı düşünüldüğünde
önümüzdeki yıllarda balıketine olan talepte artış olacağı söylenebilir. Avlanma yöntemi yoluyla
balıketi üretim imkânlarının sınırlı olması balıketi üretiminde alternatif yollarının araştırılmasını
gerektirmektedir. Bu durum kültür balıkçılığı sektörünün öneminin giderek artmasına neden olacaktır.
Kültür balıkçılığının geliştirilmesinde ekonomik ve toplumsal açıdan iki temel gerekçe son derece önemli
ve belirleyicidir. Toplumun insanca beslenmesi bakımından bu sektörün yaşamsal önemi vardır.
Tarımın ve daha genelde de ekonominin daha fazla katma değer yaratması açısından bu sektörün son
derece önemli potansiyeli vardır. Yapılacak araştırma ile bu potansiyelin büyümesinde etkili olan
faktörler ortaya çıkartılacaktır.
Türkiye kültür balıkçılığı kurulu mevcut kapasitesi 2015 yılı itibari ile 485.227 ton/yıl’dır. Aynı şekilde
Türkiye’de 2015 yılında 240.334 ton civarında kültür balıkçılığı yöntemi ile balık üretimi
gerçekleştirilmiştir (TÜİK, 2016). Bu durum Türkiye’de üretim kapasitesi olmasına rağmen sektörün
ancak yarı kapasite ile üretim yaptığını ifade etmektedir. Başka bir deyişle Türkiye’de kültür
balıkçılığı gelişmeye oldukça açık durumdadır. Ancak bu gelişmenin önündeki engellerin ortaya
çıkartılması ve çözüm önerileri geliştirilmesi gerekmektedir.
Kültür balıkçılığı GTHB tarafından 2003 yılından beri desteklenmektedir. Bu kapsamda yapılan
desteklemelerin kültür balıkçılığı işletmelerinin 2001 kriz sonrasında yaşanan daralmadan
çıkmalarında oldukça etkili olduğu bilinmektedir. GTHB, 2003 yılından beri kültür balıkçılığı
kapsamında üretilen Alabalık için 0,65 TL/kg, levrek ve çipura için 0,85 TL/kg ve yeni türler için ise
1 TL/kg civarında destekleme yapmaktadır. Ancak bu desteklemelerin üretime etkisi ve sürdürülebilir
büyümeye etkisi net olarak bilinmemektedir. Yapılacak çalışma ile devlet desteklemelerinin su
ürünleri yetiştiriciliğine etkileri araştırılacaktır.
1.6. Projenin Amacı
Projenin temel amacı su ürünleri yetiştiriciliği desteklemelerinin işletme düzeyinde ve sektörel etkilerini
belirlemek olup alt amaçlar;
Kültür balıkçılığı işletmelerinin üretim karakteristiklerini (girdi kullanımı, uyguladıkları yetiştirme
teknikleri vb.) belirlemek,
Kültür balıkçılığı işletmelerinin pazarlama karakteristiklerini (fiyat, pazarlama yerleri, pazarlama
kanalları, pazarlama stratejileri vb.) saptamak,
Kültür balıkçılığı yapan işletmelerin devlet desteklerinden yararlanma düzeyini saptamak,
Kültür balıkçılığı yapan işletmelerin devlet desteklerinden yararlanma düzeyi ile kültür balıkçılığı
işletmelerinin sosyo-ekonomik özellikleri arasındaki ilişkileri belirlemek,
Devlet desteklemelerinin kültür balıkçılığı işletmelerine etkilerini belirlemek,
1.7. Araştırmanın Hipotezleri
Devlet desteklemelerinin kültür balıkçılığı işletmelerinin gelişmesine pozitif etkisi vardır,
Kültür balıkçılığı yapan işletmelerin devlet desteklemelerinden yararlanma düzeyleri sahip oldukları
sosyal ve ekonomik özelliklere göre farklılıklar göstermektedir,
Devlet desteklemeleri su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün gelişmesine pozitif katkı sağlamaktadır.
1.8. Proje ile Elde Edilmek İstenilen Çıktılar ve Kullanım Alanları
Bu çalışma sonucunda, su ürünleri yetiştiriciliğine yapılan devlet desteklemelerinin etkisi işletme ve sektör
düzeyinde tespit edilecektir. Elde edilen sonuçlar başta politika yapıcılar, sektör temsilcileri ve diğer
paydaşlar için temel veri kaynağı olabilecektir.
Projenin çıktıları aşağıdaki gibidir;
Su ürünleri işletmelerinin kârlılık durumunu gösteren harita,
Su ürünleri tipi itibariyle maliyet haritaları,
Su ürünleri desteklerinin etkilerini gösteren fayda-masraf oranının coğrafik olarak dağılımını gösteren
harita,
Su ürünleri desteklerinin etkilerinin işletme ölçeğine bağlı olarak değişimi,
Su ürünleri desteklerinin etkilerinin yetiştiricilik tipi (denizde, iç sularda) itibariyle dağılımı,
Su ürünleri desteklerinin sektörel etkisinin parasal değeri,
Su ürünleri desteklerinin işletme düzeyindeki etkisinin parasal değeri,
Su ürünleri destekleri ile üretim arasındaki ilişkinin yönü,
Hâlihazırda yürütülen desteklemenin devam etmesine ilişkin öneriler,
2. LİTERATÜR ÖZETİ:
Bu bölümde daha önce yapılmış çalışmalar üç kategoride incelenmiştir. Birinci kategoride kültür
balıkçılığı üzerine yapılan çalışmalar, ikinci kategoride devlet desteklemeleri ve etkileri üzerine
yapılan çalışmalar ve son aşamada ise devlet desteklemelerinin etkilerinin ölçülmesinde kullanılan
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metotlara ilişkin yapılan çalışmalara yer verilmiştir.
Atamanalp ve ark. (2006), Farklı tip havuzların yavru alabalık yetiştiriciliğinde karlılık üzerine etkisinin
ekonomik analizi adlı çalışmalarında, ekonomik analiz sonuçlarına göre, beton havuzların diğer tüm
gruplara göre daha olumlu sonuçlar sağladığı belirlenmiştir.
Aydın ve Çağıltay (2010), Gümüşhane ilinde kültür balıkçılığı potansiyeli ve değerlendirilmesi adlı
çalışmalarında, Gümüşhane ilindeki akarsu ve kaynak suları debi olarak çok yüksek değerlere sahip
olmasalar bile diğer özellikleri ile alabalık üretimi için çok uygun kriterlere sahip olduğu
belirtmişlerdir. Özellikle kaynak sularının sıcaklığının yumurta ve yavru balık üretimi için uygunluğu
ve debilerinin yıl boyunca fazla değişmemesi bu kriterlerin başında gelmektedir. En büyük
olumsuzluk su sıcaklık değerlerinin düşük olması nedeniyle balıkların satış boyuna ulaşma süresinin
uzaması olduğunu ifade etmişlerdir.
Aydın ve Sayılı (2009), Samsun ilinde alabalık işletmelerinin yapısal ve ekonomik analizi adlı
çalışmalarında, Samsun ilinde ağ kafeslerde ve karadaki havuzlarda alabalık üretimi yapan
işletmelerin yapısal ve ekonomik analizi yapılmıştır. İşletmelerden 2008 yılında anket yöntemi ile
elde edilen verilere göre; işletme başına ortalama, ağ kafeslerde üretim yapan işletmelerde 1094 m3
ve karada üretim yapan işletmelerde ise 109 m3’ lük havuz alanı bulunmaktadır. İşletme başına
üretilen balık miktarı, ağ kafeste 42,43 ton ve karadaki havuzlarda ise 6,60 ton olarak saptanmıştır.
Ağ kafeste alabalık yetiştiren işletmelerde, işletme başına düşen toplam aktif sermaye içerisinde en
önemli payı balık sermayesi (%57,27) almaktadır. Karadaki alabalık işletmelerinde ise aktif sermaye
içerisindeki en büyük pay bina-havuz sermayesine (%51,88) aittir. İşletmelerde gayrisafi hâsıla
içerisinde en büyük payı büyük boy (porsiyonluk) balık satışları oluşturmaktadır. Yem masrafı, ağ
kafeste alabalık üretimi yapılan işletmelerde işletme ve üretim masrafları içerisinde en yüksek paya
(sırasıyla %47,86 ve %44,38) sahiptir. Karadaki işletmelerde ise en yüksek pay yavru balık giderine
(sırasıyla %28,49 ve %25,41) aittir. Tüm işletmelerin alabalık üretiminden kar sağladıkları
hesaplanmıştır. Rantabilite oranları; ağ kafes işletmelerinde %19.66 ve karadaki işletmelerde ise
%11,18 olarak belirlenmiştir.
Baki ve Dalgıç (2008), Ordu ili Perşembe ilçesinde denizde levrek yetiştiriciliği yapan işletmelerin üretim
ve teknik özellikleri adlı çalışmalarında, levrek balığı yetiştiriciliği yapan işletmelerin üretim ve
teknik özelliklerini incelemişlerdir. Toplam yedi adet ruhsatlı işletmeden, faal olarak çalışan ve üretim
kapasiteleri 60 ile 120 ton/yıl olarak değişen beşinin üst düzey yöneticileriyle yüz yüze görüşmeler
yapılarak işletmelerin durumlarını belirlemeye yönelik veriler toplanmıştır. İşletmeler yıllık 30 ila 60
tonluk üretim yapmaktadır. İşletmelerin ikinci tür olarak yetiştiriciliğine başladıkları levrek
üretiminde doğal şartların zorluğu yanında, hastalık sonucu yaşanan ölümler ve genel pazarlama
problemleri nedeniyle üretim miktarlarının sınırlı kaldığı belirtilmektedir.
Bozoğlu ve ark. (2006), Karadeniz bölgesinde farklı alabalık üretim sistemlerinin ve bazı politikaların
sonuçlarının değerlendirilmesi adlı çalışmalarında; havuz, barajlarda ve denizlerdeki su ürünleri
yetiştiricilik sistemleri sosyal, biyo-teknik ve ekonomik olarak karşılaştırılmıştır. Rasgele seçilmiş
havuzda yetiştiricilik yapan 75 işletme; baraj veya göllerde yetiştiricilik yapan 6 işletme ve denizde
yetiştiricilik yapan 3 işletmeden veriler elde edilmiştir. Verilerden elde edilen sonuçlara göre
denizlerde yetiştiricilik yapan çiftliklerin sosyal yapıları diğer sistemlerden oldukça gelişmiş olduğu
tespit edilmiştir. Ancak bununla birlikte küçük işletmelerin, özellikle havuz işletmelerinin teknik ve
ekonomik olarak daha başarılı olduğu tespit edilmiştir. Üretim maliyetleri havuz, göl ve denizlerde
sırasıyla % 32, 39 ve 50 olduğu tespit edilmiştir.
Çelikkale ve ark. (1999), Türkiye su ürünleri sektörü, potansiyeli, mevcut durumu ve çözüm önerileri adlı
çalışmalarında; Türkiye’nin coğrafi konumu itibarı ile su ürünleri avcılığı ve üretimi yönünden
dünyanın şanslı ülkeleri arasında olduğunu ifade etmişlerdir. Üç tarafı denizlerle çevrili olup, pek çok
sıcak ve soğuk su balığının üretilebileceği su kaynaklarına sahip olduğu ve yapılan araştırmalara göre
Türkiye’nin iç su kaynaklarının yılda 1 milyon ton civarında su ürünleri üretimi potansiyeli olduğu
bildirilmişlerdir.
Demir ve Sönmez (2008), Türkiye su ürünleri üretiminin ekonomik ve yapısal analizi isimli çalışmalarında
Türkiye’de yıllara göre su ürünleri yetiştiriciliğinin gelişimi ortaya koyarak su ürünleri
yetiştiriciliğinin yeterince yapılmadığından bahsetmiştir.
Gümüş ve Yılmaz (2011), Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Antalya ilinin su ürünleri
yetiştiricilik potansiyelinin belirlenmesi, yetiştiricilik yoluyla elde edilen mevcut üretim durumunun
ortaya konması, su ürünleri dağıtım kanalları ve pazarlama sorunları tespitinin yapılması amacıyla
yürüttükleri çalışmalarında, Antalya’da akuakültür çalışmalarının sürdürülebilir gelişimini GZFT
analizi ile açıklanmaya çalışmışlardır. Araştırma sonucunda, Türkiye su ürünleri yetiştiriciliğinde arz
ve talebin; doğru üretim politikalarına, tüketici taleplerine, iç ve dış pazarlama imkânlarına, sektörel
fırsat ve tehditlere, gıda sağlığı ve güvenliğine ve çevre politikalarına bağlı olarak şekillendirilmeye
çalışıldığını ifade edilmiştir.
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Kayapınar (2007), Avrupa birliği ülkeleri ve Türkiye’de su ürünleri yetiştiricilik sektörünün analizi adlı
çalışmasında Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’de su ürünleri yetiştiriciliğinin mevcut durumu ve
sürdürülebilir gelişime yönelik potansiyel yaklaşımlar tartışılmıştır.
Kocaman ve ark. (2002), Erzurum’da faaliyet gösteren alabalık işletmelerinin yapısal ve ekonomik analizi
adlı çalışmalarında, büyük bir gelişme ve üretim potansiyeli bulunan Erzurum ilinde alabalık
yetiştiriciliği yapan işletmelerin yapısal durumlarının ortaya koymuş ve yetiştiricilik faaliyetlerinin
ekonomik açıdan analiz etmişlerdir. İşletmelerin aktif sermayeleri içerisinde en büyük sermaye
grubunun bina ve havuz varlığının (%38,4) yer aldığı, işletme masraflarının içerisinde ise en büyük
payın %50,9 ile yem harcamasından oluştuğu tespit edilmiştir. İncelenen işletmelerin 11 tanesinin kar
ettiği ve 10 tanesinin ise zarar ettiği tespit edilmiştir.
Kurtoğlu (2006), Doğu Karadeniz iç su yetiştiricilik işletmelerinin örgütlenmesi adlı çalışmasında; kurulu
bulunan işletmelerin sayıca çoğunluğunun aile işletmeleri olduğu, toplam yetiştiricilik kapasitesinin
ağırlıklı kesimini ise ortaklık, şirket veya kooperatiflerin kapasitelerinin teşkil ettiği tespit edilmiştir.
Muir ve Beveridge (1994), Kıyıda kültür balıkçılığı yetiştiriciliğinde, kaynaklar, planlama ve yönetim adlı
çalışmasında, avcılık yolu ile balık üretiminin % 1-2 den daha fazla yıllık artış göstermeyeceği, hatta
fiziksel ve biyolojik kapasite, giderek bozulan çevre şartları ve avlanma giderlerindeki artışlar
nedeniyle gittikçe azalacağı, kültür balıkçılığının ise geleneksel balıkçılıktaki bu azalmayı telafi
edebileceğini ileri sürmüşlerdir.
Orhan (2015), Baraj göllerinin alternatif ekonomik faaliyetlerde kullanımı: Borçka baraj gölü örneği adlı
çalışmasında; ancak sınırlı bir süre yararlanılabilen veya ekonomik olarak işletilebilen barajların, bu
süre içerisinde, gerek ülkemize ve gerekse bulunduğu yöreye nasıl daha fazla gelir getirebileceği
sorusunun cevabı aramıştır. Çalışmada, Borçka Baraj gölündeki kültür balıkçılığı tesislerinin düşük
istihdam seviyesinde çalıştığı, tesislerin genellikle aile işletmeleri olduğunu ifade etmiştir. Sektörün
en büyük sorunlarının başında yem maliyetlerinin yüksek olması gösterilmiştir.
Özdemir ve Aras (2003), Türkiye ve Avrupa birliği (ab) su ürünleri sektörünün üretim, tüketim, ihracat
ve ithalat yönünden karşılaştırılması adlı çalışmalarında Türkiye ve Avrupa Birliği’ne bağlı ülkelerin
su ürünleri sektörlerini üretim, tüketim, ihracat ve ithalat yönünden karşılaştırarak Türkiye’deki su
ürünleri yetiştiricilerinin desteklenmesine vurgu yapmıştır.
Öztürk (2011), Keban baraj Gölü’nde kafeste alabalık yetiştiren işletmelerin ekonomik analizi adlı yüksek
lisans tezinde, son yıllarda alabalık üretiminin hızla arttığı Elazığ ili Keban Baraj Gölü’nde kafeste
alabalık yetiştiriciliği yapan işletmelerin ekonomik analizini ve bölge balıkçılığının ekonomisini
bilimsel veriler ile ortaya koymayı hedeflemiştir. Araştırma sonuçlarına göre; işletmelerin ortalama
teorik kapasiteleri 264 ton/yıl iken, fiili kapasiteleri ortalama 167,35 ton/yıl olduğu hesaplanmıştır.
İşletmelerde mali rantabilite ortalama % 22,88, ekonomik rantabilite % 18,40, sermaye devir oranı
0,53 ve sermaye devir hızı 1,89 olarak hesaplanmıştır.
Tan ve ark. (2014), doğal kaynakların kullanımı ve sürdürülebilirliği açısından su ürünleri sektörünün
mevcut durumu ve SWOT analizi: Türkiye TR22 Bölgesi Örneği adlı çalışmalarında, TR22 bölgesini
(Çanakkale ve Balıkesir) örnek göstererek bölgenin üretim potansiyelini ortaya koymuştur. Ayrıca
sektörün SWOT analizini yaparak bölgenin su ürünleri yetiştiriciliği potansiyelini tam olarak
kullanamadığını ve potansiyelin tam olarak kullanılabilmesi için devlet teşviklerinin önemine vurgu
yapmaktadır.
Yeşilayer ve ark. (2013), mevcut durum ve destekleme politikaları bakış açısından, Türkiye ve Avrupa
birliği su ürünleri yetiştiriciliğinin karşılaştırılması adlı çalışmalarında, Türkiye’nin mevcut su
ürünleri durumu, Avrupa ve Dünya ile mukayesesi yapılmış aynı zamanda AB ile ortak balıkçılık
politikalarının, ortak piyasa düzenleri ve mevcut destekleme ve izlenmesi gereken politikalar
açıklanmaya çalışılmıştır. Türkiye, yetiştiricilik bakımından elverişli olan durumunu daha verimli
değerlendirebilmek için gerekli olan özendirme, koruma ve destekleme politikalarını en iyi şekilde
düzenlemelidir. Kredi faiz oranlarını sübvanse ederek düşürülmeli, kredi kullanım aşamasındaki
zorlukları ve bürokratik engelleri kaldırmalıdır. AB ülkeleri ve üçüncü dünya ülkeleri ile balıkçılık
anlaşmaları yapılarak dışa açılma stratejileri belirlenmelidir. Su ürünleri sektörünün dış rekabette
şansını artıracak önlemler alınmalıdır. Üretimi yapılan mevcut balık çeşitlerinin yanında diğer yeni
türlerin yetiştiriciliği, yem geliştirilmesi, su ürünleri işleme teknolojisi ve mevcut avlanabilir balık
stoklarının tespiti konusunda bilimsel araştırmalara önem verilerek finansal bakımdan
desteklenmelidir. Türkiye’de henüz kalite kontrol sisteminin kurulmamış olması, yönetimin yetersiz
kalması, arz edilen ürünlerin menşei belgelerinin, sağlık sertifikalarının ve etiket bilgilerinin eksik
olması karşılaşılan ve giderilmezse ileride de büyüyecek muhtemel sorunlardan en önemlileridir.
Gerek iç pazarda ve gerekse dış satımla tüketicilere kaliteli ve nitelikli balık sunulabilmesi için, üretme
ve işleme sektöründe kalite, sağlık ve hijyen kurallarına azami önem verilmeli, organik ve iyi tarım
uygulamalarının geliştirilmesine çalışılmalı, soğutma ve soğuk zincire uyulması yönünde gerekli
kontrol ve denetimlerin sağlanması gerekmektedir.
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Çelik ve Şahin Demirbağ (2013), yem bitkisi desteklemelerinin yem bitkisi üretim miktarına etkisini
inceledikleri çalışmalarında; yem bitkisi desteklemelerinin, yem bitkileri üretim miktarı üzerine
pozitif etkisi olduğunu ifade etmektedirler.
Güneş ve ark. (2004), yeni şeker yasası ile şeker pancarındaki devlet desteklemelerinin kaldırılmasının
etkilerini işletme düzeyinde incelemişlerdir. Desteklemelerin kaldırılmasından sonraki dönemlerde
şekerpancarı ekim alanlarının %50 oranında azaldığını tespit etmişlerdir. Bu azalışın oranı küçük
miktarda arazide şeker pancarı üretimi yapan işletmelerde diğerlerine göre daha az olduğunu
belirtmektedirler.
Demirdöğen ve Olhan (2013), devlet desteklemelerinin üretici risk tutumunu değiştirdiği ve gelir
dalgalanmasını azalttığı için üretimde bir etkide bulunduğunu belirtmişlerdir. Üreticinin başlangıç
refahı ve desteğin üretici geliri içerisindeki payı etki düzeyini etkilemektedir.
Konyalı (2008), buğday üreten işletmelerde devlet desteklemelerinin, tüketici gelirlerine %22 oranında bir
katkı sağladığını tespit etmiştir.
Erdal ve Erdal (2008), bazı tarımsal ürünlerde devlet desteklemesi ile üretim miktarları arasındaki ilişkiyi
Granger nedensellik ile incelemişlerdir. Analiz sonuçlarına göre; pamuk, ayçiçeği ve soya ürünlerinde
üretim alanları ve prim ödemeleri arasında nedensellik ilişkisi bulunamazken, kanola üretim alanı ve
prim ödemesi arasında tek yönlü, mısır üretim alanı ve prim ödemesi arasında ise çift yönlü bir ilişki
tespit edilmiştir. Yapılan prim ödemelerinin üreticileri piyasa fiyatlarına karsı korumada etkili olduğu
tespit edilmiştir.
Menek ve Kızılaslan (2008), DGD desteklemelerinin işletme içerisinde kullanım alanlarını
incelemişlerdir. DGD desteğinden yararlanan işletmelerin %58,2’si aldıkları bu desteğin tamamını
tarımsal üretime tahsis etmektedirler.
Aksu ve Dellal (2016), yem bitkisi desteklemelerinin ile işletmelerin hayvan varlığına etkisini incelediği
çalışmasında, işletmelerin hayvan varlıklarındaki artış miktarı ile yem bitkisi desteklemeleri arasında
pozitif yönlü bir ilişki olduğunu tespit etmiştir.
Özüdoğru ve ark. (2015), bazı bitkisel ürünlerde uygulanan prim desteklemelerinin ürün arzına etkilerini
incelediği çalışmasında, ayçiçeği ve soya üretiminde destekleme politikalarının arzı etkilemediğini
belirtmişlerdir. Ancak desteklemelerin üreticiler ve sürdürülebilirlik açısından önemli bir destekleme
modeli olduğunu ifade etmişlerdir.
Çobanoğlu ve ark. (2014), Kırsal kalkınma desteklemelerinin üretici/yatırımcılar üzerine net etkisini
araştırdıkları çalışmalarında söz konusu destekten yararlanan üretici ve/veya yatırımcıların yıllık
üretim miktarlarında önemli artışlar olduğu, geleceğe yönelik hedeflerinde, üretim ölçeklerini
arttırmayı planladıkları belirmişlerdir. Araştırmada müdahalenin net etkisini ortaya koymak için
Karşıt Durum Etki Değerlendirme Yöntemi kullanılmıştır.
Yücer ve ark. (2013), tarım arazilerinin bölünmesini önlemeye yönelik yasal düzenleme için tarım
arazilerinin bölünmesine neden olan faktörlerin etkisinin ortaya çıkartılmasında düzenleyici etki
analizinden yararlanmışlardır.
ORAN (2016), KOBİ’lere sağlamış oldukları mali desteklerin hedeflenen amaçlara katkısını tespit etmek
amacıyla hazırlamış olduğu etki analizi raporunda, mali desteklerden yararlanan firmaların destek
sonrası durumlarını tanımlayıcı istatistiki metotlarla ortaya koymuştur.
Pınar (2013), Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın KOBİ’lere sağlamış olduğu mali destek programının
etkilerini araştırdığı çalışmada, destek alan işletmelerin finansal tablolarından yararlanarak destek
öncesi ve sonrası değişimleri Farkın Farkı yöntemi ile ortaya koymuştur.
Meydan (2014), Kalkınma Ajanslarının sağlamış oldukları desteklemelerin KOBİ’lere net etkisini ölçmek
için karşıt durum etki değerlendirmesi yönteminden yararlanmıştır. Söz konusu yöntem temel olarak
“Müdahalenin net etkisi nedir?” sorusuna cevap aramaktadır. Karşıt durum etki değerlendirmesinde,
desteklerden faydalanmış olan müdahale grubu ile desteklerden faydalanmamış olan karşılaştırma
grubunun mukayesesi yapılarak müdahalenin net etkisi ortaya konulmaktadır.
DOĞAKA (2016), KOBİ’lere sağladıkları mali desteklemelerin etkisini Karşıt Durum Etki Analizi ile
incelemiştir. KOBİ’lere sağlanan mali desteklerin net etkisi incelenmiştir.
Yukarıda verilen daha önce yapılan çalışmalar incelendiğinde, öncelikle su ürünleri yetiştiren işletmelerin
mevcut durumlarının ortaya koyulması ve problemlerinin belirlenmesi gerektiği ana fikri ortaya
çıkmaktadır. Daha önce yapılan araştırmalar ülkedeki su ürünleri yetiştiren işletmeleri ele almakta
olup, bu işletmelerin yapısal ve/veya ekonomik analizleri ile verimliliklerini ortaya koyulmaya
çalışmıştır. Daha önce yapılan çalışmaların çoğunluğunun mevcut su ürünleri yetiştiren işletmeleri
ekonomik olarak analiz ettiği, mevcut durum tespiti yapıldığı ve sorunların belirlendiği, Türkiye’nin
balıkçılık politikası ile AB OTP politikalarının karşılaştırıldığı görülmektedir. Ancak sağlanan devlet
desteklemelerinin su ürünleri yetiştiren işletmelere katkısını ortaya çıkaran çalışma olmadığı
görülmektedir. Desteklemeler konusunda yapılan çalışmalar genellikle bitkisel üretim ve hayvansal
üretim ile ilgilidir. Dolayısı ile yapılacak bu çalışma, su ürünleri yetiştiriciliği desteklemelerinin

608

işletmelere net etkisini ortaya koyacak olması sebebi ile öncü bir çalışma olacaktır. Daha önce yapılan
etki analizi çalışmalarının metodolojileri incelendiğinde, müdahalenin net etkisini ortaya çıkarmada
çoğunlukla karşıt durum etki analizi yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir.

3. MATERYAL ve YÖNTEM:
3.1. Araştırma Alanı
Bu araştırma Türkiye’de yetiştiricilik yöntemi ile üretilen toplam balık miktarının %93,6’sının üretildiği
Çizelge 7’de belirtilen 23 ilde gerçekleştirilecektir.
Çizelge 7. Önemli balık yetiştiriciliği yapılan iller ve kapasiteleri (BSGM, 2016)
Tesis
sa
S
Üretim miktarı
yı
Nİl
(ton)
TR üretiminden aldığı pay (%)
sı
1

Muğla

89.500

37,3

332

2

İzmir

52.695

22

79

3

Elazığ

17.300

7,2

157

4

Aydın

9.395

3,9

42

5

Burdur

5.915

2,5

66

6

Samsun

5287

2,2

29

7

Trabzon

4940

2,1

70

8

Tokat

4.528

1,9

38

9
1

Kayseri

3.618

1,5

43

0Denizli

3.600

1,5

113

1Isparta
Kahramanm
2
araş

3.017

1,3

76

2.932

1,2

40

3Mersin

2.700

1,1

37

4Antalya

2469

1

60

5Gaziantep

2.452

1

14

6Şanlıurfa

2.450

1

23

7Malatya

2.148

0,9

71

8Van

2.023

0,8

36

9Ordu

1.829

0,8

23

0Sivas

1.759

0,7

48

1Adana

1.680

0,7

32

2Kütahya

1.329

0,6

23

3Gümüşhane

1.043

0,4

34

Toplam

224.609

93,6

1.486

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

3.2. Yöntem
Araştırma verileri; Türkiye’de denizde ve iç sularda su ürünleri yetiştiriciliği yapan, tesadüfi örnekleme
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metoduyla seçilmiş işletmelerden ve konuyla ilgili kurum ve kuruluşların kayıtları ile daha önce
yapılmış araştırma sonuçlarından elde edilecektir.
Araştırmada kullanılacak metotlar;
Araştırma verilerinin toplanmasında kullanılacak metot,
Tarım işletmelerinin ekonomik analizinde kullanılacak metot,
İşletme planlarının elde edilmesinde kullanılacak metot ve
İşletmelerin etkinlik analizinde kullanılacak metot olmak üzere 4 grup altında toplanmaktadır.
3.2.1. Araştırma verilerinin toplanmasında kullanılacak yöntem
Türkiye’de su ürünleri yetiştiriciliği yapan 2326 işletme bulunmaktadır. Bu işletmelerden 425 tanesi
denizde, 1901 tanesi de iç sularda üretim yapmaktadır (BSGM, 2016). 2015 yılı itibari ile Türkiye’de
240.334 ton su ürünü yetiştirilmiştir. Toplam yetiştiricilik miktarının %97,8’ini alabalık (%45,0),
çipura (%21,6) ve levrek (%31,3) oluşturmaktadır. Bu sebeple diğer su ürünleri çalışma kapsamına
alınmamıştır. Çalışma alanı olarak belirlenen illerde toplam su ürünleri yetiştiren 1.505 işletme
bulunmaktadır. Ayrıca 18 tane su ürünleri yetiştiriciliği birliği bulunmaktadır. 43 ilde GTHB İl
Müdürlüğünde Su Ürünleri Şube Müdürlüğü bulunmaktadır.
Daha önce yapılan saha çalışmasında 20 ton/yıl üretim kapasitesinin altında üretim yapan işletmelerin
desteklemelerden yararlanmadığı tespit edilmiştir. Dolayısı ile araştırmanın amacının su ürünleri
yetiştiriciliğine sağlanan desteklemelerin etkilerini ortaya çıkarmak olduğu için bu işletmeler çerçeve
listeden çıkartılmıştır.
Araştırma verileri su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelerden, ilgili kurum ve kuruluşlar ile daha önce
yapılmış araştırma sonuçlarından elde edilecektir. İşletme düzeyindeki verilerin elde edilmesinde,
Türkiye’de deniz (349 adet) ve iç sularda (850 adet) olmak üzere 23 ilde faaliyet gösteren 1199 adet
su ürünleri işletmesi araştırmanın ana kitlesini oluşturmaktadır. Ana kitleyi oluşturan tarım
işletmelerinin, 2016 yılındaki üretim kapasiteleri (ton) esas alınarak çerçeve listesi oluşturulmuştur.
Türkiye’de faaliyet gösteren su ürünleri işletmeleri ölçek bakımından homojenlik göstermediğinden,
anket yapılacak su ürünleri işletmelerinin sayısı deniz ve iç sularda olmak üzere ayrı ayrı tabakalı
tesadüfi örnekleme metoduna göre belirlenmiştir (Yamane, 1967).

Formülde; N ana kitledeki balık yetiştiren işletme sayısını, d araştırmada kabul edilen hata payını (%±10),
n anket yapılacak su ürünleri işletmesi sayısını ifade etmektedir. Örnekleme sürecinde, %10 hata
payı ve %95 güven aralığında çalışılmış ve anket yapılacak su ürünleri işletmesi sayısı ve tabakalara
göre dağılımı Çizelge 8 ve Çizelge 9’da verilmiştir. Anket yapılacak su ürünleri işletmelerinin
belirlenmesinde tesadüfi sayılar tablosu kullanılmıştır. İnceleme alanında tesadüfi sayılar tablosu ile
belirlenen örneğe seçilmiş su ürünleri yetiştiren işletmelerin bulunamadığı durumlarda anket yapmak
üzere, yine tesadüfi sayılar tablosu yardımıyla örnek hacminin %20’si kadar yedek işletme tespit
edilmiştir.
Çizelge 8. Anket yapılması planlanan su ürünleri işletmelerinin tabaka ve illere göre dağılımı (deniz)
Anket sayıları
İller

1. tabaka (<500
ton)

Antalya

2. tabaka (>=500
ve <1500
ton)

3. tabaka
(>=150
0 ton)

Toplam

1

1

2

7

7

Aydın
İzmir

12

17

20

49

Muğla

25

25

15

65

1

4

5

Trabzon
Mersin

1

1

2

Ordu

5

2

7

3

3

Samsun
Toplam

43

50

47

140

Çizelge 9. Anket yapılması planlanan su ürünleri işletmelerinin tabaka ve illere göre dağılımı (iç sular)
İller
Anket sayıları
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1. Tabaka
(<=35
ton)

2. Tabaka
(>35
ve
<300
ton)

3. Tabaka
(>=300
ton)

Toplam

Adana

3

1

1

5

Antalya

9

7

Aydın

6

6

1

13

Burdur

9

7

4

20

Denizli

5

4

Elazığ

33

18

16

67

Gümüşhane

2

5

2

9

Isparta

6

9

1

16

Kahramanmaraş

1

7

2

10

Kütahya

1

1

1

3

Malatya

11

5

4

20

Mersin

3

1

Muğla

46

18

10

74

Samsun

2

2

2

6

Sivas

2

2

5

9

Şanlıurfa

1

3

4

8

Tokat

3

4

3

10

Trabzon

6

4

10

Van

5

7

12

Ordu

1

2

3

Kayseri
Gaziantep
Toplam

155

16

9

4

4

13

17

1

4

5

118

73

346

Su ürünleri yetiştiren işletmeler düzeyindeki verileri toplamak amacıyla kullanılan anket formları,
araştırma amaçlarına ulaşmayı sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Anket formlarının alanda
işlerliğini test etmek için araştırma alanında pilot çalışma yapılacaktır. Pilot çalışma sonucunda,
ankette yer alan soruların bazıları anket formundan çıkarılacak, gerekli olduğu düşünülen bazı
sorular ise anket formuna eklenecektir. Anket soruları araştırmacılar tarafından su ürünleri
işletmelerinin yöneticileri ile yüz yüze yapılan görüşmeler ile doldurulacaktır. Anket uygulamasında
işletme yöneticilerinden sağlıklı veri almayı kolaylaştıracak ortamların oluşturulmasına özen
gösterilecek ve anketlerin doldurulmasında işletme yöneticilerinin beyanları esas alınacaktır. Sağlıklı
verilere ulaşmak için pilot çalışma sonrası oluşturulan veri tabanına günlük veri girişi yapılacak,
gerektiğinde eksik ve hatalı veriler aynı kişiler ile görüşülerek tamamlanacak veya düzeltilecektir.
Bunun yanı sıra anket uygulaması esnasında yapılan gözlemler günlük not edilerek, analiz ve rapor
yazımı safhasında kullanılacaktır. Araştırmada kullanılacak anket formları Ek-1’de verilmiştir.
3.2.2. Analiz aşamasında uygulanacak yöntem
3.2.2.1. İncelenen işletmelerin gruplandırılmasında uygulanacak yöntem
İncelenen su ürünleri işletmelerinde yetiştirilen balık türü, yetiştirme ortamı ve teknolojisi çok farklı
olduğundan denizde ve iç sularda ayrı ayrı incelenecektir. Benzer şekilde denizde ve iç sularda
faaliyet gösteren su ürünleri işletmelerinin sermaye yapıları, işletmeci profili ve ekonomik
performansları birbirlerinden büyük oranda farklık gösterdiğinden, bu çalışmada işletmeler ölçekleri
itibariyle gruplara (Küçük, Orta, Büyük) ayrılarak incelenecektir. Tabakalı örnekleme yöntemiyle
belirlenen sayıda ve tesadüfi sayılar tablosu ile işletmelerden anket yoluyla elde edilen veriler analiz
edildikten sonra, sadece üretim kapasitesine göre gruplandırılmış işletmeler, daha homojen gruplara
ayırmak amacıyla kümeleme analizi kullanılacaktır. Kümeleme analizi, birimleri, kişileri veya
nesneleri birbirlerine benzerliklerine göre sınıflandırmayı amaçlayan çok değişkenli istatistiksel bir

611

tekniktir. Kümeleme analizi, araştırmacıya uygun, işe yarar ve özetleyici bilgiler elde etmede
yardımcı olmaktadır (Hair ve diğ., 1998, Tatlıdil, 2002,). Kümeleme analizinde kriter olarak işletme
yöneticisinin eğitim gördüğü yıl sayısı, işletmenin üretim kapasitesi (ton), işletme sermayesi ve
ekonomik rantabilite değişkenleri kullanılacaktır. Kümeleme analizi sonuçlarına göre incelenen su
ürünleri işletmeleri denizde ve iç sularda olmak üzere küçük işletmeler, orta büyüklükteki işletmeler
ve büyük işletmeler olmak üzere 3 grupta incelenecektir. Analizler belirlenen bu üç grup için ayrı
ayrı gerçekleştirilecektir.
3.2.2.2. İşletmelerin sosyo-ekonomik yapılarının analizinde uygulanan yöntemler
İşletmelerin yıllık faaliyet sonuçları incelenirken, işletmeler bir bütün olarak değerlendirilecektir.
İşletmelerin sermaye bileşimlerinin ortaya koyulmasında sermayenin fonksiyonlarına göre
sınıflandırılması esas alınacaktır (İnan, 1994; Cinemre, 2002).
İşletmelerde sermaye unsurlarının değerleri yılsonu itibariyle belirlenecek olup, aşağıda belirtilen
yaklaşımlar kullanılacaktır.
İşletme kafes/havuz büyüklüğü, işletme sahibinin mülk kafes/havuz varlığına ortağa ve kiraya tuttuğu
kafes/havuz büyüklüğünün eklenmesi sonucu bulunan değerden ortağa ve kiraya verdiği kafes/havuz
büyüklüğünün çıkarılması ile bulunacaktır (Erkuş, 1979).
Toprak sermayesinin belirlenmesinde işletme yöneticisinin beyanları ve yöredeki rayiç bedeller esas
alınacaktır (Mülayim, 1985; Güneş ve Mülayim, 1986). Sadece balıkçılık üretim tesisi ve yönetim
binasının olduğu arazi dikkate alınacaktır.
Bina, alet-makine ve havuz/kafes sermayelerinin değerlerinin biçilmesinde, yeniler için maliyet bedeli,
eskiler için eskime ve yıpranma durumu dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır (Bülbül, 1979;
Kıral, 1993; Kıral ve ark., 1996).
Malzeme ve mühimmat sermayesinin belirlenmesinde işletmecinin beyanı esas alınacaktır (Erkuş, 1976).
İşletmelerin para mevcudu, alacakları ve borçları saptanırken işletmecinin beyanı esas alınacaktır
(Demirci, 1978).
Bina ve alet-makinalarda amortisman hesaplanmasında Gelir İdaresi Başkanlığının belirttiği amortisman
oranları dikkate alınarak doğru hat yöntemi kullanılacaktır.
Alet makine ve bina sermayesinin faizi sabit kıymet değeri üzerinden hesaplanacaktır. Sabit masraf
kalemlerinden olan alet-makine, kafes/havuz ve bina sermayesinin faizinin hesaplanmasında reel faiz
(%5) kullanılacaktır (Kıral ve ark, 1999).
İşletmelerin yıllık faaliyet sonuçlarının analizinde gayrisafi üretim değeri (GSÜD), gayri safi hâsıla, saf
hâsıla, tarımsal gelir, brüt kâr, nispi ve net kâr, ekonomik rantabilite ve mali rantabilite
hesaplanacaktır.
Gayri safi üretim değeri (GSÜD), işletmede tarımsal faaliyetler neticesinde elde edilen balık ürün
değerleri ile bu değere yıl içerisinde meydana gelen prodüktif demirbaş kıymet artışı (PDKA)’nın
ilavesi ile elde edilecektir (Erkuş ve ark., 1996).
Gayri safi hâsıla (GSH); GSÜD’ne, işletme dışı tarımsal gelir ve ikamet edilen binaların kira karşılığının
eklenmesiyle elde edilecektir (Açıl ve Demirci, 1984). Konut değerlerinin %5’i kira karşılığı olarak
belirlenecektir (Erkuş ve ark., 1995; Kılıç, 1997). İşletmenin Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığından (GTHB) aldığı destekler işletme dışı tarımsal gelir içerisinde hesaplanacaktır.
Saf hâsıla, işletmelerin bir üretim dönemi içerisinde iyi işletilip işletilmediğini, üretim dalları arasındaki
organizasyonun olup olmadığını ve işletme sonucunu bir bütün olarak göstermesi bakımından
objektif bir ölçü olarak ele alınmakta ve kullanılmaktadır (Açıl ve Köylü, 1971). Araştırmada saf
hasıla; gayri safi hasıladan (GSH) işletme masraflarının çıkarılması ile elde edilecektir (Erkuş ve
ark., 1995).
Tarım işletmelerinde işletmecinin başarısı, saf hasıladan çok tarımsal gelirle ölçülmektedir (Erkuş ve
Demirci, 1996). Tarımsal gelir ise; saf hasılaya aile iş gücü karşılığının eklenmesi ve bundan borç
faizlerinin ve kiracılık-ortakçılık paylarının düşürülmesi ile elde edilecektir (Erkuş ve Demirci, 1985;
Erkuş ve ark., 1995).
İşletmeci ve aile fertlerinin işletmedeki çalışmaları karşılığının
hesaplanmasında yöredeki ücretli işgücüne ödenen ücretler esas alınacaktır.
GSÜD’den değişken masrafların çıkarılmasıyla brüt kâr, işletme masraflarının çıkarılmasıyla net kâr,
GSÜD’nin işletme masraflarına bölünmesiyle de nispi kâr hesaplanacaktır.
Su ürünleri yetiştiren işletmeler için rantabilite, bir işletmenin belirli bir zaman zarfında elde ettiği kârın,
o işletme emrinde çalışan sermayeye oranı olarak tanımlanmaktadır. İşletme faaliyetlerinin, iyilik
derecesini ortaya koymada ve işletmeleri birbirleriyle karşılaştırmada kullanılan rantabilite oranları,
aşağıdaki denklemler vasıtasıyla hesaplanacaktır (Erkuş ve diğ., 1995).
Ekonomik rantabilite = (Saf hâsıla / Aktif sermaye) *100
Mali rantabilite = (Öz sermaye rantı / Öz sermaye) *100
Öz sermaye rantı; saf hâsıladan, borç faizleri ile kiracılık ve ortakçılık bedellerinin düşülmesiyle
bulunacaktır.
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Araştırmada yetiştiricilik yöntemi ile üretilen balık birim maliyeti hesaplanacaktır. Balık maliyeti
kapsamında, balık üretimi için yapılan üretim masraflarından balık üretim dalını doğrudan
ilgilendiren masraflar ayrılacaktır (Kıral ve ark., 1999). Balık üretiminde kullanılan yem masrafları,
iş gücü, enerji giderleri, ilaç masrafları, balık sermayesinin faizi, sigorta primi, vergi, alet ve
makinelerin masrafları (tamir bakım, amortisman vb.) hesaplanacaktır. Balık üretim maliyetlerinin
belirlenmesinde Kıral ve ark. (1999) tarafından sabit ve değişken masraflar sınıflandırılmasının esas
alındığı tablodan yararlanılmıştır. Balık üretimi toplam masraflarının balık üretim miktarına
bölünmesi ile birim balık maliyeti bulunacaktır.
Toplam balık üretim masrafları (TL)
Birim maliyet (TL/Kg) =
Toplam balık üretimi (kg)
Literatüre yönelik parasal karşılaştırmaların gerekli olduğu durumlarda, söz konusu çalışmalarda elde
edilen veriler enflasyon oranı ile aynı yıla getirilmek suretiyle karşılaştırma yoluna gidilecektir.
3.2.2.3. Su ürünleri desteklerinin etkilerinin belirlenmesinde izlenecek yöntem
Su ürünleri için verilen desteklerin etkilerinin ortaya çıkartılmasında işletme düzeyinde anket yoluyla
elde edilen veriler ile desteklerin etkilerinin incelenmesinde kullanılacak değişkenlere (üretim,
destek miktarı, ihracat, balık fiyatı, yem fiyatı vb.) ait zaman serisi verileri kullanılacaktır.
Su ürünleri desteklerinin etkisinin ortaya çıkartılmasında önce işletme düzeyinde etkiler ortaya
koyulacak, daha sonra analiz sonuçlarından elde edilen değerler kullanılarak sektörel etki ortaya
koyulacaktır. İşletme düzeyindeki etkiler ve sektörel etkilerin ortaya koyulmasında fayda masraf
analizi kullanılacaktır. İşletme düzeyinde fayda balık üretim miktarı, masraf ise alınan destekleme
miktarından oluşmaktadır. Sektörel düzeyde ise balık üretim artışı, istihdam artışı, verimlilik artışı
ve ihracat artışı toplam faydayı göstermektedir. Masraf ise desteklemenin sosyal ve ekonomik
masraflarını ifade etmektedir.
3.2.2.3.1. Su ürünleri desteklerinin işletme düzeyindeki etkilerinin ölçülmesi
Su ürünleri yetiştiricilik desteklemeleri, üretilip pazarlanan su ürünü miktarı üzerinden pazarlama
aşamasında verilen arz yönlü bir politikanın destekleme aracı olduğundan, su ürünleri desteklerinin
işletme düzeyinde etkileri su ürünleri üretimine ve dolaylı olarak işletme gelirine etki ettiği
varsayımıyla incelenecektir. Bu yaklaşımla verilen su ürünleri desteğinin, takip edilen yılın su
ürünleri üretimine etkisi olacağından, bu araştırmada su ürünleri üretiminin, bir yıl önce verilen su
ürünleri desteğinin bir fonksiyonu olduğu düşünülerek analiz yapılacaktır. Su ürünleri desteği farklı
ölçekteki işletmelerde, farklı şekilde kullanılmaktadır. Küçük ve orta ölçekli işletmeler, aldıkları bu
destekleri bir sonraki yılın değişken masrafları (yavru balık, yem, işgücü, enerji vb.) için
kullanmakta iken, büyük ölçekli işletmeler aldıkları destekleri hem değişken girdi temini için hem
de yatırım (kapasite artırımı, teknoloji yenileme vb.) için kullanmaktadırlar. Bu durum su ürünleri
desteklerinin etkilerinin hem kısa dönemde hem de uzun dönemde incelenmesini gerektirmektedir.
Su ürünleri desteklerinin kısa dönemdeki etkisi; incelenen işletmelerin aldıkları destekleri kullanma
biçimlerini ve oranlarını ortaya koyan norm değerler ve işletme düzeyinde tahmin edilecek üretim
fonksiyonları yardımıyla ortaya çıkartılacaktır. Bu amaçla öncelikle su ürünleri işletmelerinde
doldurulmuş anketler yardımıyla, işlemelerin desteği nasıl kullandığı ortaya koyulacaktır. Bu sayede
incelenen işletmelerde alınan destekle hangi değişken girdinin ne kadar kullanıldığı ve dolayısıyla
desteğin hangi değişken girdiye hangi oranda dağıtıldığı tespit edilebilecektir. Takiben incelenen
işletmelerde her bir işletme grubu için üretim fonksiyonu tahmin edilecektir. Üretim fonksiyonunun
bağımlı değişkeni üretim miktarı (ton) olacaktır. Yem (kg), yavru balık (adet), işgücü (saat), enerji
(TL), sigorta primleri (TL) ve sabit sermaye yatırımları (TL/yıl) üretim fonksiyonunun bağımsız
değişkenlerini oluşturacaktır. Üretim fonksiyonun tahmininde alternatif matematik kalıplar
denenecek (Cobb-Douglas, kuadratik vb.) ve en iyi sonuç veren fonksiyon tipi kullanılacaktır.
Tahmin edilen üretim fonksiyonlarında değişken varyans probleminin olup olmadığı uygun bir
yaklaşımla (Breush Pagan testi, White testi vb.) ortaya koyulacaktır. Değişken varyans problemi ile
karşılaşılması durumunda Box-Cox dönüşümü kullanılacaktır. Üretim fonksiyonu tahmininde çoklu
doğrusallığın varlığı Frish’in kavşak çözümlemesi yaklaşımıyla sınanacaktır. Üretim fonksiyonu
tahmin edildikten sonra her bir değişkene (yem, işgücü, yavru balık, enerji vb.) ait regresyon
katsayısı (eğim) ve anket sonuçlarına dayanarak belirlenen desteğin değişkenlere dağıtım oranları
kullanılarak, desteğin kısa dönemde üretimde meydana getirdiği değişiklik ortaya koyulacaktır.
Desteğin üretim miktarında meydana getirdiği değişiklik miktarı, su ürünü fiyatı ile çarpılarak, su
ürünleri desteğinin işletme gelirine etkisine ulaşılacaktır.
Su ürünleri desteklerinin uzun dönemdeki etkisi ise işletmelerin desteği yatırım amaçlı kullanması ile
mümkün olacaktır. İncelenen işletmelerin aldıkları desteği yatırıma dönüştürülmesi halinde ortaya
çıkacak değişiklikler, olası değişikliklerin takip edilebilen ve ölçülebilen bir değişken olarak
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tanımlanması ve bu değişkende meydana gelen değişimin ölçülmesi ile ortaya koyulacaktır. Yatırım
sonucunda uzun dönemde ortaya çıkan değişiklikler aşağıdaki değişkenlerle tanımlanacak ve
ölçülecektir.
Havuz büyüklüğü artışından kaynaklanan üretim artışı (ton/yıl)
Kafes sayısı artışından kaynaklanan üretim artışı (ton/yıl)
Verimlilik artışı (kg)
Maliyet avantajı
Fiyat avantajı
İstihdam artışı
İhracat artışı
Diğer (anket sonuçları ile genişletilecek)
Araştırmada iç sularda ve denizde ve her bir işletme grubu için kısa dönem ve uzun dönem etkileri ortaya
koyulduktan ve parasal olarak ifade edildikten sonra, olumlu etkiler fayda olarak tanımlanacaktır.
İşletmelere aktarılan destek miktarı ise masraf olarak kabul edilecektir. Analiz sonucunda elde edilen
fayda ve masrafın oranlanması yoluyla, su ürünleri desteğinin etkisi ortaya çıkartılacaktır. Bu oranın
birden büyük çıkması, olumlu etkinin varlığını ve aktarılan her bir TL karşılında elde edilen faydayı
gösterecektir. Tersi durumda ise, desteğin etkisinin istenen düzeyde olmadığı anlamına gelecektir.
Fayda masraf oranları küçük, orta ve büyük işletmeler için ayrı ayrı hesaplanacaktır.
3.2.2.3.2. Su ürünleri desteklerinin sektörel düzeydeki etkilerinin ölçülmesi
Su ürünleri sektöründe yer alan küçük, orta ve büyük işletme sayısı ile ilişkili ölçeklerde sağlanan faydalar
çarpılarak, su ürünleri sektöründe sağlanan toplam faydaya ulaşılacaktır. Su ürünleri sektörüne
aktarılan kaynak masraf kabul edilip, sektörel fayda ile oranlanarak su ürünleri desteğinin sektörel
etkisi ortaya koyulmuş olacaktır. Bu oranın birden büyük çıkması, su ürünleri desteğinin sektöre
olumlu etkisinin varlığını gösterecektir. Bu oran sayesinde sektöre aktarılan her bir TL karşılında
elde edilen sektörel fayda elde edilen rakamın birden çıkarılması ile elde edilecektir. Tersi durumda
ise, desteğin sektörel etkisinin istenen düzeyde olmadığı şeklinde yorum yapılacaktır.
3.2.2.3.3. Su ürünleri desteklerinin etkisinin zaman serisi yardımıyla ortaya koyulmasında kullanılacak
yöntem
Araştırmada, balık üretim miktarı ile destekleme miktarı, dış talep, döviz kuru, ekonomik büyüme oranı,
fiyatlar, rakip fiyatlar, rakip ülkelerdeki balık üretim miktarı gibi zaman serisi değişkenleri arasındaki
nedensellik ilişkisi analiz edilecektir.
Zaman serisi ile ilgili analizlerin amacı, gözlem kümesince temsil edilen gerçeğin anlaşılması ve zaman
serisindeki değişkenlerin gelecekteki değerlerinin doğru bir şekilde tahmin (forecast) edilmesidir
(Allen, 1964).
VAR (Vector Autoregression) yöntemi son zamanlarda birçok zaman serisi çalışmalarında
ekonometristlerin benimsediği bir yöntem olmuştur. Ancak birçok ekonometrist VAR analizinin
amacının parametre tahmini olmadığını, fakat değişkenler arası ilişkilerin belirlenmesi olduğunu
ifade etmektedirler (Sims, 1980; Cooley ve Roy, 1985; Rosenweigh ve Tallman, 1991; Doan, 1992).
VAR modelini dört adımda özetleyen Pagan (1987)’a göre öncelikle, veriler VAR’a uygun bir forma
dönüştürülür yani durağanlaştırılır. Bunun nedeni, zaman serisi analizleri için geliştirilmiş olan
olasılık teorilerinin sadece durağan zaman serileri için geçerli olmasıdır. Çünkü durağan olmayan
zaman serileri için t, F, χ2 testlerine dayalı geleneksel hipotez testi prosedürleri kuşkulu hale
gelmektedir (Gujarati, 1995). Daha sonra, nedensellik testi yardımıyla gecikme değerleri ve
değişkenler seçilir. Üçüncü aşamada, gecikme değerleri azaltılarak ve katsayılar düzleştirilerek VAR
basitleştirilmeye çalışılır. Son olarak, ortogonalizasyon işlemiyle şoklar elde edilir.
VAR modeli yardımıyla hesaplanan katsayıların yorumlanması oldukça karmaşık ve zor olduğu için Sims
(1980), VAR modelinin hareketli ortalamalar bölümünden elde edilen etki tepki analizlerinin ve
varyans ayrıştırmalarının yapılmasını önermektedir (Zengin, 2001). Etki-tepki fonksiyonları,
değişkenlerden birine bir birimlik şok uygulandığında diğer değişken veya değişkenlerin bu değişime
gösterdikleri tepkiyi vermektedir.
Zaman serilerinde yer alan değişkenlerdeki durağanlığın tespiti için en yaygın araç Geliştirilmiş Dickey
Fuller (ADF) birim kök testidir (Dickey ve Fuller, 1979).
Dickey-Fuller’in ortaya koyduğu üç denklem türü bulunmaktadır ;
Sabitsiz trendsiz Dickey-Fuller denklemi
: ΔYt =γY(t-1) +ut
Sabitli trendsiz Dickey-Fuller denklemi
: ΔYt =a+γY(t-1) +ut
Sabitli trendli Dickey-Fuller denklemi
: ΔYt =a+bt+γY(t-1) +ut
Değişkenlerin gecikme sayısı için Schwarz Bilgi Kriterinden (SIC) faydalanılacaktır.
Çalışmada değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi ve ilişkinin yönü Granger nedensellik testi
yardımıyla araştırılacaktır. Granger nedensellik analizi; bir değişkenin cari değerleri ile diğer
değişkenin geçmiş değerleri arasında bir ilişkinin olup-olmadığını ve şayet bir ilişki varsa bu ilişkinin
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yönünü test etmektedir. Granger nedensellik testi aşağıdaki modeller kullanılarak yapılmaktadır
(Granger, 1969).

m

m

Yt   0   i Yt i    i X t i   i
i 1

i 1

m

m

i 1

i 1

X t   0    i X t i    i Yt i   i
Burada; Y: Bağımlı Değişken, X:Bağımsız Değişkeni ifade etmektedir.
Modeller karşılıklı olarak sınandıktan sonra hesaplanan F değerleri dikkate alınarak, hipotezler reddedilir
veya kabul edilir. Şayet;
Yt
Xt ise X, Y’yi etkilemektedir.
Xt
Yt ise X, Y’yi etkilemektedir.
Elde edilen VAR modelini oluşturan değişkenlere uygulanan bir birimlik şokun kendisi veya diğer
değişkenler üzerindeki etkisi Etki Tepki Analizleri yardımıyla incelenebilmektedir.
Etki-tepki fonksiyonu iki değişkenli VAR matris formunda,
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Hareketli ortalama gösterimi yt ve zt serileri cinsinden,
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kapalı biçimde ise,


zt    i t i şeklinde yazılabilmektedir (Uysal ve ark., 2008).

i 0
Yt ve Zt serileri arasındaki etkileşimleri incelemek için hareketli ortalama gösterimi oldukça kullanışlı
bir yol olmaktadır. i katsayıları, Yt ve Zt serilerinin zaman içindeki hareketleri üzerindeki yt ve zt
serilerinin sıçrayışlarının etkilerini genelleştirmek amacıyla kullanılmaktadır. jk(0) matrisinin dört
elemanının etki çarpanı olduğuna dikkat edilmelidir. Örneğin, 12(0), aynı dönemde zt serisindeki
bir birimlik değişikliğin Yt serisi üzerindeki etkisini göstermektedir. Aynı mantıkla, 11(1) ve 12(1)
öğeleri sırasıyla yt-1 ve zt-1 bir dönemli gecikmelilerinin bir birimlik değişimlerinin Y t serisi
üzerindeki etkisini belirtmektedir (Kadılar, 2000).
11(i), 12(i), 21(i) ve 22(i) katsayılarına etki tepki fonksiyonu adı verilmektedir. Etki-tepki fonksiyonları
grafiksel olarak {yt} ve {zt}serilerinin değişik şoklar karşısındaki tepkileri şeklinde çizilmektedir
(Barışık ve Kesikoğlu, 2006). Etki Tepki Analizine ilişkin uygulamalar yapıldıktan sonra VAR’ın
hareketli ortalamalar bölümünden elde edilen varyans ayrıştırmaları, değişkenlerin kendilerinde ve
diğer değişkenlerden birinde meydana gelecek olan bir değişmenin yüzde olarak ne kadarının
kedisinden ne kadarının da diğer değişkenlerden kaynaklandığını göstermektedir. Bir değişkende
meydana gelen değişmelerin büyük bölümü kendisindeki şoklardan kaynaklanıyorsa bu durum, söz
konusu değişkenin dışsal olarak hareket ettiğini, modeldeki diğer değişkenlerden kaynaklanıyorsa
değişkenin içsel olduğunu ifade etmektedir (Enders, 2004)
Araştırmada zaman serileri kullanılarak yukarıda izah edilen yöntemlerle Türkiye’de su ürünleri
sektöründe desteklemeler ile makroekonomik göstergeler arasındaki nedensellik ilişkisi analiz
edilecektir.

ÇALIŞMA TAKVİMİ
Çalışma Takvimi Çizelgesi
Yapılacak
Faaliyetler

Aylar
1

2

3

4

Ön büro çalışması
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Su ürünleri işletmelerinin kârlılık durumunu gösteren haritaların hazırlanması,
Su ürünleri tipi itibariyle maliyet haritalarının hazırlanması,
Su ürünleri desteklerinin etkilerini gösteren fayda-masraf oranının coğrafik olarak dağılımını gösteren
haritaların hazırlanması,
Su ürünleri desteklerinin etkilerinin işletme ölçeğine bağlı olarak değişiminin saptanması,
Su ürünleri desteklerinin etkilerinin yetiştiricilik tipi (denizde, iç sularda) itibariyle dağılımının
belirlenmesi,
Su ürünleri desteklerinin sektörel etkisinin parasal değerinin hesaplanması,
Su ürünleri desteklerinin işletme düzeyindeki etkisinin parasal değerinin hesaplanması,
Su ürünleri destekleri ile üretim arasındaki ilişkinin yönünün belirlenmesi,
Hâlihazırda yürütülen desteklemenin devam etmesine ilişkin öneriler geliştirilmesi,
ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI
Sıra

Proje Çıktıları

Çıktıların Uygulamaya Aktarılma
Mekanizmaları

1

Sonuç Raporu

Bakanlığın ilgili birimlerine ulaştırılmak üzere
TAGEM’e gönderilecektir.

2

Toplantı

Bakanlık tarafından talep edilmesi halinde
toplantı yapılacaktır.

Bildiri, yayın

AYK tarafından izin verilmesi durumunda
kongre ve sempozyumlarda bildiri;
ulusal/uluslararası dergilerde makale
şeklinde yayın yapılacaktır.

3

TALEP EDİLEN BÜTÇE
I. Bütçe Gerekçesi ve Yatırım Tutarının Dağılımı
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Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli masraf kalemleri hesaplanarak aşağıda verilmiştir.
TALEP EDİLEN BÜTÇE: (Entegre ve Ülkesel Projelerde bu kısım doldurulacaktır.)
2018 Yılı (TL)

06 SERMAYE GİDERLERİ
06.1- Mamul Mal Alımları

53.200

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri

6.700

06.3- Gayri Maddi Hak Alımları

0

06.4- Gayrimenkul Alımları ve
Kamulaştırılması

5.000

06.5- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

70.100

06.6- Menkul Malların Büyük Onarım
Giderleri

9.000

06.7- Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

2.500

06.8- Stok Alımları

0

06.9- Diğer Sermaye Giderleri

47.900

Toplam

194.400

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Samsun Bütçe Dağılımı
2018 Yılı
(TL)

06 SERMAYE GİDERLERİ
06.1- Mamul Mal Alımları

17.000

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri

2.500

06.3- Gayri Maddi Hak Alımları
06.4- Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması
06.5- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

13.500

06.6- Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

4.000

06.7- Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

1.500

06.9- Diğer Sermaye Giderleri

10.400

Toplam

48.900

2018 Yılı
(TL)

Talep Edilen Bütçe Kodları ve Açıklamaları
06.1.1.01---- (Büro Mefruşatı Alımları; Dolap yapımı)
06.1.2.90-----(Diğer Makine Teçhizat Alımları; kesintisiz güç kaynağı ve DSLR
Fotoğraf makinası )
06.1.6.01---- (Basılı yayın alımları ve yapımları; liflet, broşür, sonuç raporu
basımı)

5.000

06.2.6.01-----(Kâğıt ve kâğıt ürünleri alımları; fotokopi A4)

1.000

06.2.7.01-----(Kimyevi madde ile kauçuk ve plastik ürün alımları; toner)

1.500

06.5.4.02-----(Akaryakıt ve yağ alımı)

10.500

06.5.4.90-----(Diğer enerji alımları; elektrik ödemeleri)

3.000

06.6. 9.1-----(Taşıt bakım giderleri)

4.000
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7.000
5.000

06.7.5.02-----(Telefon abonelik ve kullanım giderleri)

1.500

06.9.2.01-----(Yurtiçi geçici görev yollukları)

10.400

Toplam

48.900

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Mersin Bütçe Dağılımı
2018 Yılı
(TL)

06 SERMAYE GİDERLERİ
06.1- Mamul Mal Alımları
06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri

1.000

06.3- Gayri Maddi Hak Alımları
06.5- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

11.700

06.6- Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
06.7- Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
06.9- Diğer Sermaye Giderleri

5.000

Toplam

17.700

2018 Yılı
(TL)

Talep Edilen Bütçe Kodları ve Açıklamaları
06.1.2.02 Bilgisayar Alımları
06.2.6.01 Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Alımları

1.000

06.5.4.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları

5.000

06.5.5 Haberleşme Giderleri

1.700

06.5.6.2 Araç Kiralama

5.000

06.9.2.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları

5.000

Toplam

17.700

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / İzmir Bütçe Dağılımı
2018 Yılı (TL)

06 SERMAYE GİDERLERİ
06.1- Mamul Mal Alımları

7.000

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri

2.000

06.5- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

10.000

06.6- Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

2.000

06.7- Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

1.000

06.9- Diğer Sermaye Giderleri

9.000

Toplam

31.000
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Talep Edilen Bütçe Kodları ve Açıklamaları

2018 Yılı
(TL)

06.1.2.02-----(Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları; Bilgisayar alımları)

4.000

06.1.2.90-----(Diğer makine teçhizat alımı)
06.1.6.01---- (Basılı yayın alımları ve yapımları; liflet, broşür, sonuç raporu
basımı)

3.000

06.2.6.01-----(Kâğıt ve kâğıt ürünleri alımları; fotokopi A4)

1.000

06.2.7.01-----(Kimyevi madde ile kauçuk ve plastik ürün alımları; toner)

1.000

06.5.4.02-----(Akaryakıt ve yağ alımı)

9.000

06.5.4.90-----(Diğer enerji alımları; elektrik ödemeleri)

1.000

06.6. 9.1-----(Taşıt bakım giderleri)

2.000

06.7.5.02-----(Telefon abonelik ve kullanım giderleri)

1.000

06.9.2.01-----(Yurtiçi geçici görev yollukları)

9.000

Toplam

31.000

Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Isparta Bütçe Dağılımı
2018 Yılı
(TL)

06 SERMAYE GİDERLERİ
06.1- Mamul Mal Alımları

16.000

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri

800

06.3- Gayri Maddi Hak Alımları
06.4- Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması
06.5- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

17.300

06.9- Diğer Sermaye Giderleri

8.500

Toplam

42.600

2018 Yılı
(TL)

Talep Edilen Bütçe Kodları ve Açıklamaları
06.1.2.02-----(Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları; bilgisayar, tablet
alımları)
06.1.2.90-----(Diğer Makine Teçhizat Alımları; toner)
06.1.6.01---- (Basılı yayın alımları ve yapımları; liflet, broşür, sonuç raporu
basımı)
06.2.6.01-----(Kâğıt ve kâğıt ürünleri alımları; fotokopi A4)

14.000
1.000
1.000
800

06.5.4.02-----(Akaryakıt ve yağ alımı)

7.000

06.5.4.03-----(Elektrik Alımları)

1.200

06.5.5.01-----(Posta ve telgraf giderleri)

300

06.5.5.02-----(Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri

400

06.5.5.03-----(Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişim Giderleri)

400

06.5.6.02-----(Taşıt Kiralama Giderleri)

8.000

06.9.2.01-----(Yurtiçi geçici görev yollukları)

8.500
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Toplam

42.600

Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Isparta Bütçe Dağılımı
2018 Yılı
(TL)

06 SERMAYE GİDERLERİ
06.5- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

2.000

06.9- Diğer Sermaye Giderleri

4.500

Toplam

6.500

Talep Edilen Bütçe Kodları ve Açıklamaları

2018 Yılı (TL)

06.5.4.02-----(Akaryakıt ve yağ alımı)

2.000

06.5.4.90-----(Diğer enerji alımları; elektrik ödemeleri)
06.6. 9.1-----(Taşıt bakım giderleri)

1.000

06.7.5.02-----(Telefon abonelik ve kullanım giderleri)
06.9.2.01-----(Yurtiçi geçici görev yollukları)

3.500

Toplam

6.500

Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Elazığ Bütçe Dağılımı
2018 Yılı
(TL)

06 SERMAYE GİDERLERİ
06.1- Mamul Mal Alımları

2.000

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri
06.4- Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması
06.5- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

6.000

06.6- Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri

3.000

06.7- Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
06.9- Diğer Sermaye Giderleri

7.000

Toplam

18.000
2018 Yılı
(TL)

Talep Edilen Bütçe Kodları ve Açıklamaları
06.1.2.02-----(Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları; Bilgisayar alımları)
06.1.6.01---- (Basılı yayın alımları ve yapımları; liflet, broşür, sonuç raporu
basımı)

2.000

06.2.7.01-----(Kimyevi madde ile kauçuk ve plastik ürün alımları; toner)
06.5.4.02-----(Akaryakıt ve yağ alımı)

6.000

06.5.4.90-----(Diğer enerji alımları; elektrik ödemeleri)
06.6. 9.1-----(Taşıt bakım giderleri)

3.000

06.7.5.02-----(Telefon abonelik ve kullanım giderleri)
06.9.2.01-----(Yurtiçi geçici görev yollukları)

7.000

Toplam

18.000

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Antalya Bütçe Dağılımı
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2018 Yılı (TL)

06 SERMAYE GİDERLERİ
06.1- Mamul Mal Alımları

5.000

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri

400

06.3- Gayri Maddi Hak Alımları
06.4- Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması
06.5- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

12.800

06.6- Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
06.7- Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
06.9- Diğer Sermaye Giderleri

3.500

Toplam

21.700

Talep Edilen Bütçe Kodları ve Açıklamaları

2018 Yılı (TL)

06.1.2.02-----(Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları; Bilgisayar alımları)
6.1.2.90-----( Diğer Makine Teçhizat Alımları

4.000

6.1.6.90-----( Diğer Yayın Alımları ve Yapımları

500

6.2.6.1 -----(Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Alımları

400

6.5.4.2 -----(Akaryakıt ve Yağ Alımları

3.750

6.5.4.3 -----(Elektrik Alımları

700

6.5.5.1 -----(Posta ve Telgraf Giderleri

100

6.5.5.2 -----(Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri

100

6.5.5.3 -----(Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri

150

6.5.6.2 -----(Taşıt Kiralaması Giderleri

8.000

6.9.2.1 -----(Yurtiçi Geçici Görev Yollukları

3.500

Toplam

21.700

500

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü – Antalya
2018 Yılı (TL)

06 SERMAYE GİDERLERİ
06.5- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

1.000

06.7- Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
06.9- Diğer Sermaye Giderleri

2.000

Toplam

3.000

Talep Edilen Bütçe Kodları ve Açıklamaları

2018 Yılı (TL)

6.5.4.2 -----(Akaryakıt ve Yağ Alımları

1.000

6.9.2.1 -----(Yurtiçi Geçici Görev Yollukları

2.000

Toplam

3.000

Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü
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2018 Yılı (TL)

06 SERMAYE GİDERLERİ
06.1- Mamul Mal Alımları

2.000

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri
06.5- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri

2.000

06.9- Diğer Sermaye Giderleri

1.000

Toplam

5.000

Talep Edilen Bütçe Kodları ve Açıklamaları

2018 Yılı (TL)

06.1.2.02-----(Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları; Bilgisayar alımları)
6.5.4.2 -----(Akaryakıt ve Yağ Alımları

2.000

6.5.6.2 -----(Taşıt Kiralaması Giderleri

1.000

6.9.2.1 -----(Yurtiçi Geçici Görev Yollukları

1.000

Toplam

5.000

1.000
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PROJE ÖZETİ
Türkiye, birçok meyve türünün olduğu gibi zeytinin de anavatanıdır. Ayrıca coğrafi konumu, arazi yapısı,
ekolojik yatkınlığı nedeniyle dünyanın en önemli zeytin üreticisi ülkeleri arasında yer almaktadır. Ülkemizin farklı
iklim ve ekolojik koşullara sahip bölgelerine dağılmış olan bir çok zeytin çeşidi bulunmaktadır. Akdeniz bölgesinin
yerel çeşitlerinden olan Tavşan Yüreği zeytin çeşidi, zeytinciliğin hızla yaygınlaştığı bölge için büyük önem
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taşımakta, ticarette de iri kalibre sofralık zeytin alanında önemli bir açığı kapatacak potansiyele sahip
bulunmaktadır.
Zeytin tarımının çok eski tarihlere dayandığı ülkemizde, yüzlerce, hatta binlerce yıldır yetiştirilen çeşitlerde
zaman içinde farklılıkların meydana gelme olasılığı son derece yüksektir. Türkiye’de yetiştiriciliği yapılan birçok
çeşitte, başta yüksek ve düzenli verim olmak üzere, meyve kalite özellikleri, taç yapısı, gelişme kuvveti, biyotik ve
abiyotik faktörlere dayanıklılık gibi çeşitli kriterlerin ele alındığı birçok seleksiyon çalışması gerçekleştirilmiştir.
1979 yılında şekillenen ve I. Safhası tamamlanan projede II. Safha çalışmaları tamamlanamamış ancak büyük
değere sahip II. Safha uygulama parseli Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından günümüze kadar iyi
şekilde korunmuştur.
Bu noktadan hareketle özellikle I. Aşamada belirlenen tipler arasında diğerlerine göre verimi ve sofralık
kalitesi yüksek olan, periyodisite eğilimi daha az olan, meyvelerinde şekil bozukluğu göstermeyen, iri meyveli
tiplerin tespit edilmesi ve bu tiplerin çoğaltılarak kaybolmadan üretici ve tüketicilerin hizmetine sunulması
planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Zeytin, Tavşan Yüreği, Seleksiyon
Turkey is also the homeland of many fruits such as olives. Moreover, it is one of the most important olive
producer countries in the world because of its geographical location, land structure and ecological predisposition.
There are many types of olives which are distributed in different regions of Turkey with different climate and
ecological conditions. Tavşan Yüreği olive variety, which is one of the local varieties of the Mediterranean region,
is of great importance for the region where olive cultivation is rapidly spreading, and it has the potential to close a
significant gap in the field of olives with a large caliber.
In the varieties cultivated for thousands of years, the probability of occurrence of differences over time is
extremely high. Many selection studies have been carried out in order to evaluate various criteria such as fruit
quality characteristics, crown structure, growth force, biotic and abiotic factors, especially high and regular yield.
In the project, which was formed in 1979 and completed phase I, II. Phase studies could not be completed. However,
II. Phase implementation parcel has been well preserved by West Mediterranean Agricultural Research Institute
until today.
Starting from this point, it is planned to determine the types of coarse fruits with higher yield and table
quality, with a lower tendency for periodicity compared to others, and to present these types to the service of
producers and consumers without being lost.
Key words: Olive, Tavşan Yüreği, Selection

Projenin Amacı ve Gerekçesi:

Botanik olarak zeytin, Oleaceae familyasının Olea cinsinin, Olea europaea türünün, Olea europaea var. sativa alt
türünde yer almaktadır (Flahault, 1986; Bozdoğan, 2002; Özkaya ve ark., 2009). Zeytin için en uygun üretim
alanları Kuzey ve Güney yarım kürenin 30 º ile 45 º enlemleri arası olup, Akdeniz iklim kuşağında, denize paralel
dağlara kadar olan kıyı şeridi ve dikey uzanan dağların etekleri zeytin için ideal yetişme alanlarını oluşturmaktadır
(Karakır, 1992).
Dünyada 30’u Kuzey yarım kürede, 8’i ise Güney yarım kürede olmak üzere toplamda 38 ülkede ekonomik
anlamda zeytin üretimi yapılmaktadır. Dünya zeytin üretim alanlarının yaklaşık % 95’i Akdeniz Bölgesinde
bulunmaktadır. İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye, Tunus, Suriye, Fas, Portekiz, Fransa ve Cezayir en önemli
zeytin üreticisi ülkelerdendir. 2014 yılı FAO istatistiklerine göre Dünya’da yaklaşık 10.040 hektar alandan 15
milyon 517 bin ton zeytin üretimi gerçekleşmiştir. Türkiye 938 hektar üretim alanında 1 milyon 768 bin ton
üretimle dünya üretim alanlarının yaklaşık % 9.3’lük bir payına sahiptir. İspanya gerek üretim alanı gerekse üretim
miktarı ile dünyada ilk sırada yer almaktadır (Anonim, 2016a).
Türkiye coğrafi konumu, arazi yapısı, ekolojik yatkınlığı ve bitkinin anavatanı olması nedeniyle dünyanın en
önemli zeytin üreticisi ülkeleri arasındadır. Ülkemiz zeytin dikiliş alanı bakımından Dünya’da 5. sırada yer
almaktadır. Özellikle 2005 yılından itibaren dikim alanları ve ağaç varlığındaki artış, dünya çapında önemli bir
üretim artışı beklentisine yol açmıştır (Özaltaş ve ark., 2016).
Ülkemizde zeytin yetiştiriciliği yapılan meyveliklerin alanı 2016 yılı TÜİK verilerine göre 8.455.420 dekar olup,
üretim 1.730.000 tona ulaşmıştır. Ağaç başına ortalama verim 13 kg iken, meyve veren ağaç sayısı 147.403.130,
meyve vermeyen ağaç sayısı 26.354.958 olarak bildirilmektedir (Anonim, 2016b).
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Ülkemizde yakın zamana kadar farklı bölgelere farklı zeytin çeşitlerinin yayılmış olduğu görülmektedir. Bu
bölgelere zeytin çeşit bölgeleri demek mümkün olup, mevcut ağaçların büyük bir bölümünü bir ya da birkaç çeşit
oluşturmaktaydı. Güney Marmara’daki Gemlik, Kuzey Ege’deki Ayvalık, Güney Ege’deki Memecik Bölgeleri
bunların en önemli olanlarıdır. Ancak son 15-20 yıllık dönemde zeytinin çelikle üretiminin yaygınlaşması ile
özellikle Gemlik ve Ayvalık çeşitleri bütün zeytin bölgelerine girmiştir (Tutar, 2010). 1991 yılında ülkemizde
yapılan bir çalışmada toplam ağaç varlığı bakımından yetiştiriciliği yapılan çeşitlerin oranı Memecik çeşidinde %
45.5, Ayvalık çeşidinde % 19, Gemlik çeşidinde % 11, Erkence çeşidinde % 3.5, Kilis Yağlık çeşidinde % 2.8,
Halhalı çeşidinde % 2.2, Nizip Yağlık çeşidinde % 2, Çekişte çeşidinde % 1.5, Domat çeşidinde % 1.4, Uslu
çeşidinde % 1, Sarı Haşebi çeşidinde % 0.7, Sarı Ulak çeşidinde % 0.6, Saurani çeşidinde % 0.6, ve % 8.2’de diğer
çeşitler olarak bildirilmiştir (Canözer, 1991). Ancak 2014 ve 2015 yılında yapılan bir çalışma ile Türkiye’nin tüm
zeytin üreticisi bölgelerindeki zeytin çeşitlerinin yüzde dağılımları çıkarılmıştır. Buna göre toplam zeytin ağacı
varlığımızın, % 48.71’i Gemlik, % 20.66’sı Ayvalık, % 19.11’i Memecik, % 7.56’sı Domat ve % 3.73’ü diğer
zeytin çeşitlerinden oluştuğu tespit edilmiştir. (Özaltaş ve ark., 2016). Ayvalık zeytin çeşidinin geçmiş yıllardan
günümüze kadar toplam ağaç varlığı bakımından yerini koruduğu ve oransal değer olarak 2. sırada yer aldığı
görülmektedir.
Klonal seleksiyon, çeşit içi varyasyonu değerlendirerek genetik iyileştirme sağlamak üzere, zeytin ıslahında en
yaygın olarak kullanılan yöntem olmuştur Başta yüksek ve düzenli verim olmak üzere, meyve kalite özellikleri,
taç yapısı, gelişme kuvveti, biyotik ve abiyotik faktörlere dayanıklılık gibi çeşitli kriterlerin ele alındığı birçok
çalışma gerçekleşmiştir (Bartolini ve ark., 2000; Sefer ve ark., 2011; Özdemir ve ark., 2016).
Ülkemizde zeytin ıslah çalışmaları kapsamında belli başlı çeşitlerde tip tespiti ve klon seleksiyonu konusunda
yapılan çalışmalar bulunmaktadır. Fakat bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan üstün tiplerin yaygınlaşmaları tam
olarak sağlanamamıştır. Gemlik ve Memecik çeşidinde klon seleksiyonu çalışmaları tamamlanmıştır. Ege Bölgesi
çeşitlerinden Erkence, Akdeniz Bölgesi çeşitlerinden Tavşan Yüreği ve Silifke Yağlık, Güneydoğu Anadolu
Bölgesi çeşitlerinden Nizip Yağlık ve Kilis Yağlık’ta da benzer çalışmalar yapılmıştır (Tutar, 2010). Domat zeytin
çeşidinde ise klon seleksiyonu çalışması halen devam etmektedir. Öte yandan ağaç varlığı bakımında 2. sırada
bulunan Ayvalık zeytin çeşidinde sonuçlanmış bir çalışma bulunmamaktadır. Sadece 32 yıl önce (1982-1986) 6
ilçede (İzmir’in Dikili İlçesinde, Balıkesir’in Ayvalık, Burhaniye, Havran, Edremit, Ayvacık ilçelerinde)
yürütülmüş bir çalışmada 12 adet klon belirlenmiştir. Ancak bu çalışmanın ikinci kısmı tamamlanmamıştır.
Zeytin tarımının çok eski tarihlere dayandığı ülkemizde, yüzlerce, hatta binlerce yıldır yetiştirilen çeşitlerde zaman
içinde farklılıkların meydana gelme olasılığı son derece yüksektir. Bu durum yapılacak seleksiyonlarda başarı
şansını arttıran önemli bir faktör olacaktır (Tutar, 2010).
Ülkemiz tarım alanlarının yaklaşık % 3’ünü oluşturan zeytinde; bazen değişik plantasyonlarda, bazen de aynı
plantasyondaki değişik fertlerde; gelişme, meyve kalitesi ve verim bakımından farklılıklara rastlandığı, gerek bölge
içinde yapılan gözlemlerden, gerekse zeytin üreticileri ile yapılan görüşmelerden bilinmektedir. Tavşan Yüreği
zeytin çeşidi sofralık olarak kendi ekolojisinde üstünlük gösterdiğinden, her yıl düzenli ve yeterli ürün veren, şekil
bozukluğu göstermeyen, iri meyveli seçilmiş bir Tavşan Yüreği tipi büyük çapta üretimi yapılan diğer çeşitlerle
rekabet edebilecek ve daha çok aranan bir çeşit haline gelebilecektir.
Bu noktadan hareketle yapılmak istenen bu proje ile ilk planda hedeflenen; Tavşan Yüreği zeytin çeşidine ait
popülasyon içerisinden seleksiyon kriterleri esas alınarak diğerlerinden üstün bulunarak belirlenen ve çoğaltılan
tipler arasından yapılacak ölçüm, gözlem ve analizlerle seçilen bu tipler arasındaki farklılıkları ortaya koymak ve
diğerlerine göre öne çıkan tip yada tiplerin sektöre sunulması amaçlanmaktadır. Özellikle verimi ve sofralık kalitesi
daha yüksek olan, periyodisite eğilimi daha az olan, meyvelerinde şekil bozukluğu göstermeyen, iri meyveli tiplerin
tespit edilmesi ve bu tiplerin kaybolmadan çiftçi ve ülke ekonomisine kazandırılması hedeflenmektedir. Çalışmanın
bu kısmında eldeki tipleri muhafaza etmek ve daha sonra bütün tipleri aynı şartlarda değerlendirebilmek amacıyla
kurulan tescil gözlem bahçesinin değerlendirilmesi planlanmaktadır. Böylece çeşitlerde çeşit dejenerasyonunun
önlenmesi, damızlık ağaç seçimi ve kontrolü ile üstün vasıflı fidan üretimine esas olacak materyal seçilmiş
olacaktır.
Proje ile Elde Edilmek İstenilen Çıktılar ve Kullanım Alanları
* Tavşan Yüreği zeytin çeşidine ait popülasyon içerisinden seleksiyon kriterleri esas alınarak belirlenen yüksek ve
düzenli meyve veren, sofralık özellikleri yüksek, meyvelerinde şekil bozukluğu göstermeyen iri meyveli genotipler
arasında diğerlerine göre öne çıkanlar seçilerek sektörün kullanımına sunulacaktır.
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* Çalışma yapılan alanlardaki popülasyonun morfolojik, pomolojik ve teknolojik özelliklerine ait envanter
oluşturulacaktır.
* Ümitvar olarak seçilen genotipler çoğaltılarak koruma altına alınacaktır. Böylece hem çalışılan bölgelerin genetik
zenginliği kaybolmaktan korunacak hem de Tavşan Yüreği zeytin çeşidinin yetiştiği alanlar için muhtemel üstün
özellik gösteren adayların üretime kazandırılmasına yardım edilecektir.
* Kendi ekolojisine adapte olmuş yüksek ve kaliteli ürün veren genotiplerin belirlenmesi ıslah süresini kısaltacaktır.
* Selekte edilen ümitvar genotipler ile, Tavşan Yüreği zeytin çeşidinde çeşit dejenerasyonunun önlenmesini,
damızlık ağaç seçimi ve kontrolü ile üstün vasıflı fidan üretimine esas olacak materyalle üretim yapılmasını
sağlanacaktır.
* Yapılacak seleksiyon çalışması mevcut çeşitte iyileşme sağlayacağı için yeni kurulacak bahçelerde verim ve
kalitenin yükselmesine neden olacaktır.
* Islahçılara, üreticilere ve tüketicilere selekte edilen genotiplerin tanıtılması ve yaygınlaştırılması konusunda
çalışmalar yürütülerek yapılan çalışmanın sonuçlarının geniş kitlerere ulaşması sağlanacaktır.
LİTERATÜR ÖZETİ:
Akdeniz uygarlığının sembolü olan zeytin ağacı, tarih boyunca bu bölgede kurulan tüm medeniyetlerin temelini
oluşturmuştur. Zeytinin anavatanının ve gen merkezinin Güneydoğu Anadolu olduğu ezelden beri
bilinmektedir. Son yıllardaki çalışmalarda Hatay, Kahramanmaraş ve Mardin şeridinde zeytin ağacının en alt
türüne rastlanılmış olması bu yargıyı kesinleştirmektedir. Güneydoğu Anadolu’da ilk yerleşimini tamamlayan
zeytin, Batı Anadolu’ya ve oradan da Ege adaları yolu ile Yunanistan, İtalya, Fransa ve İspanya’ya kadar
uzanmıştır (Anonim, 2016c).
Zeytinde modern anlamda ilk ıslah çalışmalarına 1927 yılında İtalya ve İspanya başta olmak üzere Akdeniz
ülkelerinde başlanmıştır. İtalya’dan Frantoio ve Ascolana Dura, İspanya’dan Gordale ve Manzanilla,
Fransa’dan Picholine Languedoc ilk seçilen çeşitlerdir ve belli bölgelerde sınırlı olsa da günümüzde bu çeşitler
yetiştirilmeye devam edilmektedir. Bu çeşitlerden Frantoio yağlık, diğerleri ise çift amaçlı veya sofralık olarak
yetiştirilmektedir (Kamal, 2008; Özdemir ve ark., 2011).
Klon seleksiyonu verim ve kaliteyi artırıcı çalışmaların en önemlilerinden birisidir. Klon seleksiyonu
çalışmalarında amaç; bir çeşit içerisindeki var olan farklılıklardan yararlanılarak, amaca uygun en üstün tipleri
ve klonları belirlemektir (Dokuzoğuz, 1964). Yapılan klon seleksiyonu çalışmalarında; verim ve gelişme
kriterleri ile birlikte özellikle son yıllarda kaliteyle ilgili değerlendirmeler de ön plana çıkmıştır. Klon
seleksiyonu yöntemi ile daha verimli, kaliteli, hastalık ve zararlılara dayanıklı çeşitler geliştirilebilmektedir
(Gülcan ve İlter, 1975). Türkiye’de zeytinde klon seleksiyonu çalışmaları ilk olarak ülkesel bir proje
kapsamında 1979 yılında başlamıştır (Gür ve ark., 2006).
İspanya’ da Picual, Manzanilla ve Hojiblanca çeşitlerinde yürütülen seleksiyon çalışmasında yüksek ve düzenli
verim kriterleri açısından incelemeler yapılmıştır. Çalışma kapsamında Picual çeşidinde incelenen 1750 fert
içerisinden 20 fert, Manzanilla çeşidinde 180 fertten 4 fert selekte edilmiştir. Ancak Hojiblanca çeşidinde 470
fert içerisinde farklı bir tipin belirlenemediği bildirilmiştir (Berenguer, 1978).
Fas’ın en önemli çeşidi Picholine Moroccaine çeşidinde yaşlı ve genç ağaçlar üzerinde yürütülen çalışmada; bir
ağacın veriminin genetik yapı ve çevre faktörlerinin bir bileşkesi olarak ortaya çıktığını, özellikle iyi çevre
koşulları altında oluşan yüksek verimin ağacın genetik yapısından kaynaklanan verim gücüne gösterge
oluşturabileceği belirtilmiştir. Araştırmada incelenen 622 yaşlı fertten 4 tip, ayrıca 67 genç ağaç içerisinden
verim ve periyodisite durumu dikkate alınarak 4 tip selekte edilmiştir (Boulouha, 1982).
Antalya ve çevresinde yaygın olarak yetiştirilen Tavşan Yüreği zeytin çeşidinde 1982-1986 yılları arasında bir
seleksiyon çalışması yürütülmüştür. Çalışma kapsamında 1982 yılında 39 ağaç seçilmiş, 1986 yılında bu sayı
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128’e çıkarılmıştır. Ağaçların verimleri, 1 kg’daki dane adedi, % et oranı, % et/çekirdek oranı, sapın kopma
durumu, meyvelerin ağaç üzerindeki olgunluk durumu ve boncuklanma oranı belirlenmiştir. 1985 yılından
itibaren % yağ oranı ve meyve eti sertliği tayinleri yapılmıştır (Luma ve ark., 1986a).
Edremit Araştırma İstasyonu’nda 1982-1986 arasında Ayvalık zeytin çeşidinde yaptıkları klon seleksiyonu
çalışmalarında, verimi yüksek, periyodisiteye eğilimi az, iri daneli ve ufak çekirdekli, yüksek yağ oranına sahip
ağaçlar bulunmaya çalışmışlar ve 5 yıl süren bu çalışmada toplam 303 ağaç üzerinde gözlem ve laboratuvar
çalışmaları yapmışlardır. Sonuçta en iyi özellik gösteren, Ayvalık çeşidine ait 12 ağaç seçilmiştir (Luma ve ark.,
1986b).
Silifke Yağlık zeytin çeşidinde yürütülen klon seleksiyonu çalışmasında Mersin’in Silifke ve Mut ilçelerinde
verimleri çok farklı olmayan 17 klon adayı belirlenmiştir. Seçilen klonların periyodisite katsayılarının düşük
olduğu, meyve iriliğinin farklılık gösterdiği, meyve et oranının % 9.8-85.3, yağ oranlarının ise % 19.54-33.91
arasında değişim gösterdiği bildirilmiştir (Aydın ve Nizamoğlu, 1995).
Marmara bölgesinin önemli salamuralık çeşidi olan Gemlik zeytin çeşidinde klonal seleksiyon çalışmasının ilk
aşamasında, verim, kalite ve periyodisiteye eğilim yönünden daha iyi özellikler gösterdiği belirlenen 23 adet
klon, aynı koşullar altında yetiştirilerek bu özellikleri bakımından seçilmiştir. Seçilen klonlar 1988-1998 yılları
arasında Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsüne dikilerek eşit şartlarda karşılaştırmıştır. Seçilen tipler
arasından verim, periyodisite, meyve et oranı ve kg’daki dane sayısı açısından en üstün performansı G20/1
klonunun gösterdiği; ayrıca sırasıyla O12, G20/7, G4/3, G20/3, G12/2 ve M2/3 nolu klonların da dikkati çeken
diğer klonlar olduğu bildirilmiştir (Kaynaş ve ark., 1998).
İtalya’da yürütülen zeytin ıslah çalışmaları sonucunda I-77’nolu klonun soğuğa dayanım ve verimlilik
yönünden diğer klonlara kıyasla üstün özellikler gösterdiği ve I-77’nin meyve ve yağ özelliklerinin (klorofil,
toplam polifenol ve duyusal değerleri) tespit edildiği bildirilmiştir (Ranalli ve ark, 2000).
Tunus’ta en yaygın olarak bulunan Chemlali Sfax zeytin çeşidinde yapılan seleksiyon çalışması sonucu seçilmiş
olan 31 adet klonun bazı yağ özellikleri, yağ asidi bileşenleri ve fenolik madde düzeyleri belirlenmiştir (Kamoun
ve ark., 2002).
Ege Bölgesinin en yaygın çeşidi olan Memecik çeşidinde 1979 yılında başlatılan klon seleksiyonu çalışmasında
Aydın, İzmir ve Muğla illerinde 51 bahçeden seçilen 331 fert kendi ekolojilerinde incelenmiş ve başta yüksek
ve düzenli verim özelliği olmak üzere sofralık ve yağlık bazı kriterler dikkate alınarak 10 klon adayı ümitvar
olarak seçilmiştir. Seçilen 10 klon adayı, eşit koşullar altında karşılaştırılmak amacıyla 1991-1992 yıllarında
Zeytincilik Araştırma Enstitüsünün Kemalpaşa’daki deneme alanına dikilmiştir. 2008 yılına kadar yürütülen
araştırmada seçilen klon adayları, başta verim performansları ve alternans eğilimleri olmak üzere sofralık ve
yağlık bazı önemli kalite kriterleri dikkate alınarak incelenmiştir. Çalışma sonucunda; klonlar arasında
genellikle önemli farklılıklar belirlenmemiş olmakla birlikte, Değiştirilmiş Tartılı Derecelendirme yöntemine
göre yapılan sıralamada Klon 7, Klon 8 ve Klon 9 ilk sıraları almıştır. Çift amaçlı olarak tanınan memecik
çeşidinde klon 7’nin yağlık, klon 8’in sofralık ve klon 9’un ise en iyi çift amaçlı klon olduğu bildirilmiştir (Arsel
ve ark., 2008).
Zeytin yetiştiriciliğindeki hızlı teknolojik değişikliklerin ıslah programlarına ve yeni çeşitlere olan ilgiyi
artırmasından dolayı 1971'de İtalya'da yeni çift amaçlı (yağlı ve sofralık) zeytin seleksiyonunu amaçlayan bir
ıslah programı başlatılmıştır. Yürütülen çalışmada Orta ve Güney İtalya'nın üç farklı lokasyonunda yetiştirilen
134 zeytin genotipinin agronomik performansı (meyve ve yağ verimi, meyve büyüklüğü, et/çekirdek oranı, yağ
içeriği) tanımlanmıştır. Yirmi bir genotip, yüksek verim ve verim etkinliği yönünden olası yeni çeşitlerin
adayları olarak seçilmiştir. Genotiplere ait birçok veriler, zeytin üzerinde incelenen özelliklerin değişkenliğinin
değerlendirmeye izin vermiştir. Farklı iklimlere sahip üç lokasyonda birçok genotipin var olması zeytinin bazı
özellikleri üzerinde çevresel (E²) ve genotipik (kalıtsallık: H²) etkilerin kantitatif analizine izin vermiştir. Hem
çevre hem de kalıtım, test edilen tüm parametreler üzerinde önemli etkilere sahip olmuştur. Kuru meyvedeki

631

yağ içeriği ve et/çekirdek oranı esasen genetik olarak kontrol altındayken, çevrenin ortalama meyve ağırlığına
ve yağ içeriğine kalıtsal etkiden daha büyük oranda etki yaptığı bildirilmiştir (Padula ve ark., 2008).
İspanya’nın özellikle Katolanya Bölgesinin en önemli zeytin çeşitlerinden olan Arbequnia’da 1986 yılında
başlayan klon seleksiyonu çalışmasında seçilen 15 adet klon 1992 yılında Mas Bove Merkezinde karşılaştırma
parseline dikilmiştir. Seçilen 15 klon içerisinde "IRTA-i•18®" adlı klon iyi agronomik özellikleri nedeniyle
tescil edilmiştir. "IRTA-i•18®" ve 5 adet klonda (5, 6, 23, 25 ve 28) 1996-2003 yılları arasında 7 yıllık dönem
süresince alınan yağ örneklerinin bazı analitik nitelikleri
(UV ışıkta özgül soğurma, toplam polifenol,
spektroskopik yakıcılık, oksidatif stabilite ve yağ asidi bileşenleri) ve duyusal test değerleri tespit edilmiştir.
İncelenen klonların kimyasal kompozisyonları arasında büyük farklılıkların olduğu ve "IRTA-i•18®" den elde
edilen yağın, hemen hemen her yıl dikkate alınan tüm özellikler açısından en dengeli olduğu bildirilmiştir
(Romero ve ark., 2008).
Türkiye'deki yerli zeytin çeşitleri içerisinde zengin bir potansiyele sahip olan Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki
Trabzon İli Akçaabat'ta yetişen üstün özellik gösteren zeytin genotiplerini ön seleksiyon yöntemi ile belirlemek
amacıyla 2006 yılında bir çalışma yürütülmüştür. Çalışmada seçilen 13 yerli zeytin genotipinde bazı pomolojik
özellikler; meyve, çekirdek ve yaprak özellikleri gözlemlenmiştir. Bu genotiplerde meyve ağırlığı 3.17 g ile
7.36 g arasında; bir kilogramdaki meyve adedi 135.75 ile 315.86 arasında; taze oranı % 83.67 ile % 91.32 ve
çekirdek ağırlığı 0.37 g ile 0.82 g arasında belirlenmiştir. Karşılaştırılmak üzere kullanılan 'Gemlik' çeşidinde
ise bu değerler sırasıyla 4.54 g, 221.08, 83.92 ve 0.73 g olarak tespit edildiği bildirilmiştir (Bostan, 2009).
Adıyaman, Mardin, Şanlıurfa ve Şırnak illerinde yetişen zeytin ağaçlarının oluşturduğu populasyon içerisinden
üstün nitelikli tipleri seçmek amacıyla yürütülen seleksiyon çalışmasının ilk aşamasında belirlenen 142 tipten
sürgün, yaprak ve meyve örnekleri alınarak incelenmiştir. Belirlenen tipler seleksiyon kriterleri doğrultusunda
“Tartılı Derecelendirme Yöntemine göre değerlendirilmiş ve 38 tip (20 sofralık ve 18 yağlık) çeşit adayı olarak
seçilmiştir. Seçilen sofralık tiplerde, 100 g’daki meyve sayısı 11 (Yurteri-4) ile 25 (Derik-20 ve Yedi kardeşler1), et/çekirdek oranı 5.85 g (Yardere-2) ile 11.40 g (Yedi kardeşler-3) ve toplam yağ oranı % 3.0 (Eski kale) ile
% 13.0 (Amak-1) arasında belirlenmiştir. Yağlık tiplerde ise, meyve ağırlığı 1.14 g (Derik zeytin pınarı-2) ile
8.99 g (Yurteri-4), et/çekirdek oranı 2.73 g (Zinnar-5) ile 11.40 g (Yedi kardeşler-3), toplam yağ oranı % 2.0
(Eski kale çıkışı) ile % 13.0 (Amak-1), oleik asit % 63.25 (Gürmeşe2) ile % 74.31 (Yurteri-6) ve linolenik asit
oranı ise %0.49 (Yedi kardeşler-1, Eski kale çıkışı) ile %1.42 (Beşdeğirmen-2) arasında değişmiştir. Seçilen
sofralık ve yağlık 38 tipin, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nden sağlanan 6 yerli ve 4 yabancı
referans çeşitle birlikte, SSR yönteminde 10 mikrosatelit markör kullanılarak, genetik düzeyde allel profilleriyle
genetik tanımlamaları yapılmış, aralarındaki genetik benzerlikler belirlenmiştir. Kümeleme analizi sonucu
oluşturulan dendogramlarda hem sofralık hem de yağlık tiplerde 2 ana grup ortaya çıkmıştır. Genotiplerin büyük
kısmını kapsayan birinci grup içinde, çok sayıda alt grup gözlenmiştir. Yapılan AFLP analizi ile de bu bulgu
desteklenmiştir. Genotipler arasında homonim ve sinonime rastlanmamıştır. Seçilen sofralık tiplerden Amak-1
ve Yedi kardeşler-3, yağlık tiplerden Zinnar-5 ile Yurteri-4 ve Gürmeşe-1 ile Gürmeşe-2 arasında yakın bir
benzerlik saptanmıştır (Sakar, 2009).
Ayvalık zeytin çeşidinde yürütülen bir çalışmada Balıkesir İlinin Edremit İlçesi Avcılar Köyü mevkiinde tek
lokasyonda beş farklı yükseklikte (25-250 m) seçilen bahçelerde 2006 ve 2007 yıllarında farklı hasat
dönemlerinde (yeşil, renk dönümü ve siyah dönem) alınan meyve örneklerinde meyve kalitesi ve aroma
bileşenleri belirlenmiştir. Tüm hasat yılları ve dönemlerinde Ayvalık çeşidi zeytin meyvelerinin ortalama
ağırlığı 168.34-386.20 g, et/çekirdek oranı sırası 1.86-3.75 arasında, su % 38.59-53.72 ve kuru madde de yağ
içerikleri % 22.90-44.20 arasında saptanmıştır. Ayrıca naturel zeytinyağlarında farklı uçucu birikimlerinin çeşit
özelliği olarak ortaya çıkan genetik faktörler yanında enzim miktarı ve aktivite farklılıklarına da bağlı olduğu,
yükseklik ve farklı olgunluk dönemlerinin de önemli etki yarattığı bildirilmiştir (Toker, 2009).
İzmir çevresinde yaygın olarak yetiştirilen “Erkence” zeytin çeşidinde 4 yıl boyunca yürütülen bir çalışmada
Erkence çeşidinin yoğun olarak bulunduğu Karaburun, Çeşme, Urla, Seferihisar, Menderes, Güzelbahçe ve
Foça ilçelerindeki zeytinlikler taranarak morfolojik bakımdan farklı görülen ağaçlar yanında meyve, yağ ve
verim özellikleri yönünden üstün görülenler belirlenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda öne çıkan 20
farklı tip ümitvar olarak seçilmiştir. Selekte edilen tiplerin yağ oranının % 18 ile % 41, olgunlaşma zamanının
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10 Ekim ile 30 Aralık, hurmalaşma oranının % 0 ile % 86.7 verimlilik katsayısının ise 6.7 ile 2.7 arasında
değiştiği bildirilmiştir (Tutar, 2010).
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yoğun olarak yetiştirilen Nizip Yağlık ve Kilis Yağlık zeytin çeşitlerinde
verimi ve yağ oranı yüksek, periyodisite eğilimi az ve boncuklanma oranı düşük olan tiplerin tespit edilmesi
amacıyla 2004-2009 yılları arasında Gaziantep ve Kilis illerine bağlı köylerde bir seleksiyon çalışması
yürütülmüştür. Seleksiyon kriterleri doğrultusunda incelene 29 adet Kilis Yağlık klonu ile 40 adet Nizip Yağlık
klonu arasından; verim açısından Kilis Yağlık çeşidinde 28 nolu klon, Nizip Yağlık çeşidinde ise 26 nolu klon
en yüksek değeri almıştır. Ayrıca boncuklanmama oranı bakımından Kilis Yağlık çeşidinde 22 nolu klon, Nizip
Yağlık çeşidinde 29 nolu klon en yüksek değerleri almıştır. Verim, boncuklanmama oranı, periyodisite eğilimi,
yağ oranı dikkate alınarak yapılan göreceli puanlamada; Kilis Yağlık çeşidinde 28, 10, 29, 4, 1, 3, 30 nolu tipler,
Nizip Yağlık çeşidinde ise; 31, 34, 3, 27, 26, 9, 17, 15 nolu tipler en yüksek puanları aldığı ve belirlenen bu
klonların aynı koşullarda yarıştırılmak üzere seleksiyon II parseline aktarıldığı bildirilmiştir (Gözel ve ark.,
2011).
Gaziantep’teki zeytin populasyonu içerisinden üstün nitelikli genotipleri seçmek amacıyla 2012-2014 yılları
arasında yürütülen seleksiyon çalışmasının ilk aşamasında, 25 genotip tespit edilmiştir. Belirlenen genotiplerin
meyve ağırlığı, meyve şekli, toplam yağ oranı, yağ asitleri kompozisyonu, lentisel büyüklüğü, habitüs, boğum
arası uzunluk gibi özellikleri incelenmiştir. Genotipler arasında çok önemli farklılıkların tespit edildiği
çalışmada seçilen tiplerin meyve ağırlığı 10.82 ile 18.74 g arasında belirlenmiştir. Yağ asitleri miktarlarının;
palmitik asit % 12.57 (Karkamış 3) - % 19.82 (Oğuzeli 1), stearik asit % 2.31 (Islahiye 1) - % 4.23 (Araban
2), oleik asit % 58.68 (Oğuzeli 3) - % 72.86 (Karkamış 3), linoleik asit % 5.10 (Araban 1) - % 21.06 (Oğuzeli
3) ve linolenik asit %0.73 (Oğuzeli 1) - % 1.71 (Nizip 9 ve Nizip 10) arasında değiştiği bildirilmiştir (Sakar,
2015).
Gemlik çeşidinde yürütülen klonal seleksiyon projesi kapsamında seçilen 23 klon içerisinden verim değerleri
yüksek bulunan G20/1 ve G20/7 klonlarının çeşit tescil işlemleri için gerekli olan bazı yağ özelliklerinin
belirlenmesi için incelemeler yapılmıştır. Yapılan analizlerde G20/1 ve G20/7 klonlarının ve karşılaştırmak
amacıyla da Gemlik çeşidi zeytinlere ait yağların serbest yağ asidi miktarı, peroksit değeri, ultraviyole ışıkta
özgül soğurma değeri ve yağ asidi kompozisyonu tanımlanmıştır. G20/7 ve Gemlik zeytinine ait yağların 270
nm’deki özgül soğurma değerinin ‘Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği’nde belirtilen limitten
daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen diğer bileşenler ve değerler açısından ise tüm örneklerin
natural sızma zeytinyağı için belirtilen limitlere uygun olduğu tespit edilmiştir. G20/7 zeytinine ait
zeytinyağının yağ asitleri açısından Gemlik çeşidinin zeytinyağından istatiksel olarak önemli bir farka sahip
olmadığı, G20/1 zeytinine ait yağın ise sadece linolenik ve eikosenoik asit kompozisyonunun Gemlik zeytini
yağından farklı olduğu tespit edilmiştir. G20/7 zeytinine ait yağın 232 nm’deki özgül soğurma değerinin Gemlik
zeytinine ait yağda istatistiksel olarak önemli farka sahip olduğu bildirilmiştir (Özdemir ve ark., 2016).
Şırnak ilindeki zeytin gen kaynaklarının oluşturduğu popülasyon içerisinden üstün nitelikli olanları belirlemek
amacıyla 2005-2007 yıllarında yürütülen çalışmada, 34 genotipten sürgün, yaprak ve meyve örnekleri
alınmıştır. Belirlenen genotiplerde ağaç, meyve ve yaprak özellikleri ile toplam yağ ve yağ asitleri
kompozisyonları incelenmiştir. Şırnak ili genotiplerinin çoğunlukla dik ve yarı dik taç yapısında ve tiplerin
çoğunluğunun eliptik uzun şekilli yaprağa sahip oldukları tespit edilmiştir. İncelenen tiplerde meyve ağırlığı
0.70 g (Deran5) - 4.20 g (Serekani) ve meyve şekli tiplerin çoğunluğunda eliptik olarak belirlenmiştir. Toplam
yağ oranı % 2.0 ile % 8.8 arasında değişim göstermiştir. Yağ asitleri miktarları, palmitik asit % 12.57 (Karkamış
3) - % 19.82 (Oğuzeli 1), stearik asit % 2.31 (Islahiye 1) - % 4.23 (Araban 2), oleik asit % 58.68 (Oğuzeli 3)
- % 72.86 (Karkamış 3), linoleik asit %5.10 (Araban 1) - % 21.06 (Oğuzeli 3) ve linolenik asit % 0.73 (Oğuzeli
1) - % 1.71 (Nizip 9, Nizip 10) olarak değiştiği bildirilmiştir (Sakar ve ark., 2017).

MATERYAL ve METOT:
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Materyal
Yürütülmesi planlanan bu çalışmada Akdeniz Bölgesinin önemli bir çeşidi olan Tavşan Yüreği zeytin çeşidi
kullanılacaktır. Çalışma, 1979 yılında şekillenen ve 1982 yılında başlayıp 1989 yılında ilk aşaması tamamlanan
Tavşan Yüreğinde Klonal Seleksiyon Projesinin II. Safhasıdır. Projenin de ana materyali seleksiyon kriterleri
doğrultusunda seçilerek çalışmaya dahil edilen 10 klona ait ağaçlardır.
Metot
Seçilmiş klon adayları tesadüf blokları deneme desenine uygun olarak 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 3 ağaç
olacak şekilde 7x7m aralık ve mesafelerde dikilmiştir. 1996 Yılında meydana gelen tabi afet nedeniyle zarar
gören 6 nolu klondan 2 ve 9 nolu klondan 1 ağaç olmak üzere toplam 3 adet ağaç sökülerek deneme dışına
çıkarılmıştır. Ayrıca 9 ağacında kısmen zarar gördüğü tespit edilmiştir. Çalışmanın ilk aşamada 87 ağaç ile
yapılması planlanmaktadır.
Zeytinin periyodisite gösteren bir bitki olması nedeniyle 2 var 2 yok yılı alınacak veriler ile değerlendirme
yapılacaktır.
Klon adaylarının performanslarının değerlendirilmesinde Tartılı Derecelendirme Yöntemi kullanılacaktır
(Michelson ve ark., 1958).
Buna göre;
Seçilmiş Klon Adaylarında Araştırılan Kriterler
- Fenolojik gözlemler ve tespitler
* Çiçeklenme başlangıcı
* Tam çiçeklenme
* Çiçeklenme sonu
- Ağaç Taç Özellikleri
* Taç eni
* Taç Yüksekliği
* Taç Hacmi
* Taç İzdüşüm Alanı
- Meyve Verimleri
* Ağaç Başına Düşen Kümülatif Verim
- Periyodisite Eğilimleri
- Pomolojik Ölçümler
* 100 tane ağırlıkları
* 100 çekirdek ağırlıkları
* Meyve yağ oranları
* Tanelerin et-çekirdek oranları
* Tane en boy ölçüm ve oranları
* Çekirdek en boy ölçüm ve oranları
- Hastalıklara, zararlılara ve çevresel koşullara tepkileri
Morfolojik, Pomolojik ve Teknolojik Özelliklerin Belirlenmesi:
Verim: Zeytin ağacının periyodizite eğilimden dolayı genotiplerin verimlilik durumu dört yıl süre ile takip
edilerek ağaçların verim potansiyelleri tespit edilecektir. Normal şartlarda ağaç başına verimin hasat zamanında
ürün miktarının tartılmasıyla bulunması gerekmektedir. Ancak, doğada geniş bir alanda çalışırken ağaçları ayrı
ayrı hasat ederek ürünü tartmak mümkün değildir. Bu nedenle seçilen ağaçların verim değerleri gözlem yoluyla
yapılacaktır. Ağacın taç büyüklüğüne ve dal yoğunluğuna göre vermesi mümkün olan maksimum verime oranla,
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gözlem yapılan yılda vermiş olduğu ürün miktarının az veya çok oluşuna göre verim düzeyi 1-5 skalası
kullanılarak puanlandırılacaktır. Bu puanlar ile tiplerin verimlilikleri belirlenecektir.
Meyve ağırlığı (g): İncelenmek üzere seçilen her tipten ağacın farklı yönlerinden tesadüfi olarak toplanan 100
meyvenin hassas terazide gram olarak tartılmasıyla belirlenecektir (Anonim, 2000). Meyve ağırlığı belirlendikten
sonra 1 kilogramdaki dane adedi hesaplanacaktır.
Çekirdek ağırlığı (g): Meyve ağırlığı belirlenen 15 adet meyvede çekirdeğin hassas terazide gram olarak
tartılmasıyla belirlenecektir (Anonim, 2000).
Meyve et oranı (%): Meyve ağırlığından çekirdek ağırlığı çıkarılarak et ağırlığı belirlenecektir. Belirlenen et
ağırlığının meyve ağırlığına oranlanması ile meyvenin etlilik durumu % olarak aşağıdaki formüle göre
hesaplanacaktır (Anonim, 2000).
Meyve et oranı (%) : Meyve ağırlığı (g) – Çekirdek ağırlığı (g) X 100
Meyve ağırlığı
Olgunluk indeksi: Zeytinin olgunluk derecesi hasat zamanının belirlenmesinde önemli bir faktördür. Zeytin
meyvelerinin hasat zamanındaki olgunluk durumu elde edilen yağ miktarını ve kalitesini etkilemektedir. Bu
nedenle incelenen genotiplerde meyvelerin olgunluk düzeyleri, bir kilogram zeytin örneğinden rastgele alınan
100 adet zeytin meyvesi değerlendirilerek 8 olgunluk kategorisi ve olgunluk indeksi formülü kullanılarak
aşağıdaki şekilde belirlenecektir (Boskou, 1996).
Bu yöntemde;
0 Kabuk rengi koyu yeşil olan zeytinleri,
1 Kabuk rengi sarı veya sarımsı olan zeytinleri,
2 Kabuk rengi kırmızımsı lekeli sarımsı olan zeytinleri,
3 Kabuk rengi kırmızımsı veya açık menekşe olan zeytinleri,
4 Kabuk rengi siyah ve meyve eti hala tamamıyla yeşil olan zeytinleri,
5 Kabuk rengi siyah ve meyve eti kalınlığının yarısına kadar menekşe olan zeytinleri,
6 Kabuk rengi siyah ve meyve eti hemen hemen çekirdeğe kadar menekşe olan zeytinleri,
7 Kabuk rengi siyah ve meyve eti tamamıyla koyu renk olan zeytinleri temsil etmektedir.

Her bir gruptaki dane adedi ait olduğu grubun numarası ile çarpılarak, elde edilen değerlerin toplamı, toplam dane
adedine bölünecek ve böylece ürünün olgunlaşma ve hasada uygunluk düzeyini belirleyen “Olgunluk İndeksi”
(O.İ.) belirlenecektir.
O.İ. = (0 * n0) + (1 * n1) + (2 * n2) + (3 * n3) + (4 * n4) + (5 * n5) + (6 * n6) + (7 * n7) / 100
Et-çekirdek ayrım düzeyi: Seçilen genotiplerden alınan meyve örneklerinde olgunluk indeks değeri 4 olan
meyve örneklerinde et-çekirdek ayrım düzeyi belirlenecektir. Meyvelerin et-çekirdek ayrım düzeyi kolay, orta
ve zor olmak üzere 3 kategoride değerlendirilecektir (Anonim, 2000). Her bir genotipten tesadüfî olarak seçilen
toplam 15 adet meyve örneği kullanılacaktır.
Meyve yağ oranı: Yağ miktarının belirlenmesinde Soxhlet Extraction wiyh Petroleum Ether (AOAC Method
945.16) metodu kullanılacaktır. Projede incelenmek üzere seçilen tiplerin tamamında yaş meyvede yağ miktarı
belirlenecektir.
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Tartılı derecelendirme puanlarının hesaplanması: Tartılı derecelendirme yönteminde dikkate alınan özelliklerin
önem derecesine göre çarpan değeri ve katsayı değerleri çizelgede belirtilmiştir. Tüm özellikler için sınıf aralıkları
belirlendikten sonra sınıf değeri o özelliğin katsayısı ile çarpılacaktır. Değerlendirmeler neticesinde en yüksek
puanı alan klonlar ümitvar olarak seçilecektir.
Genotiplerin Seçiminde Kullanılacak Değiştirilmiş Tartılı Derecelendirme Metodu ve Karakterlerin Önem
Dereceleri
Karakterler

Önem Dereceleri
(%)

VERİM

40

YAĞ ORANI (%)

15

MEYVE BÜYÜKLÜĞÜ
(kg/adet)

15

MEYVE ET ORANI (%)

15

AĞAÇ ŞEKLİ

15

Sınıflar
Çok yüksek
Yüksek
Orta
Düşük
Çok düşük
Çok yüksek
Yüksek
Orta
Düşük
Çok yüksek
Yüksek
Orta
Düşük
Yüksek
Orta
Az
Sarkık
Yayvan
Dik

Puanlar
5
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
3
2
1
3
2
1

Sınıf
Aralıkları
-

Verilerin istatistiki değerlendirmesi ve Tartılı derecelendirme puanlarının hesaplanması:
Seleksiyon çalışması sonucunda elde edilen 4 yıllık veriler tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılarak
önemlilik testine tabi tutulacaktır. Aralarında fark bulunan özellikler % 95 önem düzeyine göre Asgari Önemli
Fark Testi (LSD) ile gruplandırılacak, yüzde ve skala değerlerine sahip veriler analiz edilecektir. Verilerin çizelge
değerlerinde ise gerçek değer ortalamaları kullanılacaktır (JMP®, Version 11, 2013).
Çoklu varyant istatistiksel analizler grubu içinde yer alan faktör analizi “Principle Component” esaslarına göre
uygulanarak; temsil yeteneği yüksek karakter grupları saptanacak, uygulamada Pearson’s korelasyon katsayıları
kullanılacaktır (Yıldırım ve ark., 1989).
Genotipler arasındaki benzerlik düzeylerini belirlemek amacıyla da, kümeleme (Cluster) analizi yapılacaktır.
Kümelerin kombinasyonunda basit bağlantı ve en yakın komşu yöntemi kullanılacaktır. Ayrıca Pearson yakınlık
matriksi kullanılarak da çeşitler arasındaki yakınlık belirlenecek, hiyerarşik kümelenme sonuçlarını gösterme
amacıyla da dendrogram kullanılacaktır (Hair ve ark., 1998, Kalaycı, 2009)
Çalışmada incelenecek bütün özelliklerden hangilerinin diğerlerini ne oranda temsil edebilme yeteneğine sahip
olduklarının saptanabilmesi için, incelenecek tüm özellikler birbirleriyle olan yakınlık ilişkilerine göre
gruplandırılacaktır. Gruplandırmada temel bileşen analizlerinden faktör analizi bütün genotiplere uygulanacak ve
ulaşılan verilere göre, çalışmadaki toplam varyasyon saptanacaktır. Genotipler arasındaki varyasyona bağlı olarak
incelenen tüm özellikleri temsil edebilecek olan ana özellikler faktör gruplarında toplanacak ve varyasyon oranları
belirlenecektir.
Değerlendirmede öne çıkan parametrelerin seçiminde, ortaklık katsayısı en yüksek olan bir ya da bir kaç özellik
seçilebilecektir. Faktör grubu içerisinde ortaklık katsayısı en yüksek ve birbirine yakın olan özelliklerin diğer
özellikleri de temsil edebilecekleri bilinmektedir. Faktör grupları içerisinde seçilecek olan özelliklere göre Tartılı
Derecelendirme Metodu oluşturulacaktır.
Karakterler belirlendikten sonra Tartılı Derecelendirme Yönteminde dikkate alınan özelliklerin önem derecesine
göre çarpan değeri ve katsayı değerlerine ait çizelge oluşturulacaktır. Tüm özellikler için sınıf aralıkları
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belirlendikten sonra sınıf değeri o özelliğin katsayısı ile çarpılacaktır. Böylece seçilen klon/klonlar sınıf
değerlerine göre puanlanacak ve her bir klon için toplam puan hesaplaması yapılacaktır. Değerlendirmeler
neticesinde en yüksek puanı alan klonlar seçilerek kamuya kazandırılacaktır.
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Yapılacak
Faaliyetler

ÇALIŞMA TAKVİM
Çalışma Takvimi Çizelgesi

I. YIL: 2020
II. YIL: 2021
III. YIL: 2022
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Proje Yürütücülerinin Projeye Katkıları
Yapılacak Faaliyetlerdeki
Çalışma Takvimi
Sorumlulukları
Projenin
hazırlanmasından Proje Süresince
sonuçlandırılmasına kadar her aşamada
görev alır.
Projenin hazırlanması, gözlem ve Proje Süresince
ölçümlerin yapılması.
Proje sahasının bakımı, numune alımı, Proje Süresince
gözlem, gözlem ve ölçümlerin yapılması.
Numune alımı, gözlem ve ölçümlerin Proje Süresince
yapılması, sonuçların yorumlanması.
Proje materyalinden alınan numune Proje Süresince
analizlerinin
yapılması.
Analiz
sonuçlarının yorumlanması.
Projenin
hazırlanması.
Morfolojik Proje Süresince
gözlemler. Sonuçların değerlendirilmesi
ve yorumlanması.
Deneme deseninin oluşturulması ve takibi. Proje Süresince
Morfolojik gözlemler.
Sonuçların
değerlendirilmesi
ve
yorumlanması.

PROJE SONUÇLARI UYGULAMA PLANI (PSUP)
Proje Adı

Tavşan Yüreği Zeytin Çeşidinde Klonal Seleksiyon (II. Aşama)

PROJENİN AMACI:
Yürütülmesi planlanan bu projede 1. Aşaması tamamlanan ve Tavşan Yüreği zeytin çeşidine ait
popülasyon içerisinden seleksiyon kriterleri esas alınarak seçilen genotipler arasından özellikle;
* yüksek ve düzenli meyve veren
* yağ oranı yüksek
* iri meyveli ve sofralık üretime uygun genotiplerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma
sonunda Tavşan Yüreği zeytin çeşidinin yetiştiği alanlar için muhtemel üstün özellik gösteren adayların
üretime kazandırılması hedeflenmektedir.
ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI
Sıra

Proje Çıktıları

1

Kendi ekolojisine adapte olmuş yüksek ve
Yapılacak bu çalışma ile mevcut genetik
kaliteli ürün veren genotiplerin korunması
kaynakların değerlendirilmesi sağlanacaktır.
sağlanacaktır.
Seçilmiş genotipler içerisinden daha kaliteli ve Proje
sonunda
seçilecek
bireyler
verimli olanlar saptanarak bunlardan yararlanma çoğaltılarak
kamunun
kullanımına
yoluna gidilecektir.
sunulacaktır.
Verimin ve kalitenin yükseltilmesi ile
Yeni kurulacak olan bahçelerin daha verimli ve
yetiştiricinin birim alandan elde edeceği
kaliteli, özellikleri tanımlanmış materyalden
gelir yükselecektir. Bu durum ayrıca
oluşması sağlanacaktır.
ürünlerimizin dış ticaret şansını ve rekabet

4

5

Çıktıların Uygulamaya Aktarılma
Mekanizmalar
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gücünü de artıracaktır. Böylece Tavşan
Yüreği zeytin çeşidi ile yapılan üretimin
standart hale gelmesi sağlanacaktır.
Proje sonuçları toplantılarda, seminerlerde
ilgili
kuruluşlara
ve
çiftçilere
duyurulacaktır.
Ayrıca
ulusal
ve
uluslararası platformlarda bilimsel makale
ve bildiriler yapılacaktır.

7
Proje sonuçları hedef kitleye duyurulacaktır.

TALEP EDİLEN BÜTÇE
I. Yatırım Tutarı
06 SERMAYE GİDERLERİ

YILLARA GÖRE DAĞILIM
1.Yıl

2.Yıl

3.Yıl

4. Yıl

06.1- Mamul Mal Alımları

3.250

350

350

350

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri

5.850

5.850

5.850

5.850

2.500

2.500

2.500

2.500

11.600

8.700

8.700

8.700

06.3- Gayri Maddi 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
06.9- Diğer Sermaye Giderleri
Toplam
Genel Toplam

37.700 TL

II. Bütçe Gerekçesi ve Yatırım Tutarının Dağılımı
AÇIKLAMA

YILLAR
2020
2021

2022

2023

06 SERMAYE GİDERLERİ
06.1-MAMUL MAL ALIMLARI
6

1

3

5

Zirai gereç alımları

Diğer avadanlık
6
1 3
90
alımları
06.2-MENKUL SERMAYE ÜRETİM
GİDERLERİ

6

6

2

2

6

7

Kumpas, hassas terazi vb. gereçlerin
alımında harcanacaktır.
Proje kapsamında kullanılacak olan
diğer malzeme alımları için
harcanacaktır.

01

Kağıt ve Kağıt
Ürünleri Alımları

Proje kapsamında kullanılacak olan
dokümantasyon işleri ve kağıt
ambalaj ve karton kutu alımı için
harcanacaktır.

01

Kimyevi Madde İle
Kauçuk ve Plastik
Ürün Alımları

Proje kapsamında kullanılacak olan
kimyasal madde alımı için
harcanacaktır.

2000

1250

350

350

350

250

250

250

250

5600

5600

5600

5600

2500
11.600

2500
8.700

06.5-GAYRİMENKUL SERMAYE
ÜRETİM GİDERLERİ
Akaryakıt ve yağ
6
5 4
02
alımları
TOPLAM
GENEL TOPLAM

Motorin

640

2500
8.700

2500
8.700
37.700 TL
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açıkça vurgu yapılmalıdır. Ayrıca nasıl yürütüleceği (deneysel tasarım/yaklaşım, yöntemler, ekip, aşamalar ve
zaman) özetlenmelidir.
Proje Özeti: Türkiye Turunçgil Çeşit Geliştirme Programı – 2 (TTÇGP-2)
Turunçgil üretiminde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli faktör virüs ve virüs benzeri hastalıklarıdır.
Ülkemiz turunçgil plantasyonları, önemli ekonomik kayıplara neden olan birden fazla virüs ve virüs benzeri
hastalıklarla bulaşıktır. Bu nedenle “Virüs ve Virüs Benzeri Hastalıklardan Temiz Turunçgil Aşı gözü Elde Edilmesi”
çalışmalarına 1988 yılında başlanmıştır. Bu çalışma kapsamında sürgün ucu aşılama tekniği (SUA) ve sıcaklık
tedavisi (ST), biyolojik indekslemeler, serolojik testler uygulamaya konulmuştur. Özellikle verim ve kaliteyi
artırmak ve dünya pazarında rekabet gücüne ulaşabilmek için birçok ülkenin çeşit geliştirme, arındırma ve
indeksleme konularını içeren Turunçgil Çeşit Geliştirme Programlarının uygulanmasına çok önceden başladıkları
görülmektedir.
Ülkemizde 1988 yılında FAO destekli olarak ismi Narenciye Araştırma Enstitüsü olan Batı Akdeniz
Tarımsal Araştırma Enstitüsünde başlatılan bu proje 1994 yılında “Türkiye Turunçgil Çeşit Geliştirme Programı”
sürekli bir proje haline gelmiştir.
1.
2.
3.

Çeşitli ıslah yöntemleri kullanılarak geliştirilen turunçgil çeşitlerinin arındırılması ve indekslenmesi,
Ana Damızlık Blok ve Aşı Gözü Çoğaltım Bloklarının kurulması,
Ana materyalin muhafazası amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında 1992-2018 yılları arasında 121 portakal, 58 mandarin, 56 limon, 14 altıntop ve 22 diğer turunçgil
tür ve çeşitlerinden olmak üzere toplam 271 değişik turunçgil çeşidi programa dahil edilmiştir. Projenin bundan
sonraki diliminde ülkemizde geliştirilen veya turunçgil genetik kaynak envanterinde bulunan bireylerin
arındırma çalışmalarına devam edilerek virüs ve virüs benzeri hastalıklardan temiz üretim materyallerinin
turunçgil sektörünün hizmetine sunulması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Turunçgil, virüs, sürgün ucu aşılama, arındırma, indeskleme

Abstract: The Citrus Variety Improvement Program in Turkey -2 (CVIPT-2)
Virus and virus like diseases are one of the main factor causing low citrus fruit production and quality.
Almost of citrus trees in Turkey are infected with one or more virus and virus like disease caused the large
economic losses. The establish of a Citrus Variety Improvement Program in Turkey (CVIPT) in 1988 was needed
to solve this problem. In this study, shoot-tip grafting (STG), thermotherapy, biological and serological indexing
for propagation ‘virus-free’ citrus budwood have carried out. It is seen that many countries around the world have
already started the 'Citrus Variety Improvement Program', which includes a variety of development, sanitation and
indexing issues.
This project was started in Antalya Citrus Research Institute with support from FAO in 1988 and then
project title has been Citrus Variety Improvement Program in Turkey (CVIPT) in 1994.
In the project;
1. Sanitation and indexing of citrus varieties developed using various breeding methods,
2. Establishing the foundation and budwood increasing blocks,
3. Preservation of main material has intended.
A total of 271 different citrus species, including 121 orange, 58 mandarin, 56 lemon, 14 grapefruit and 22 other
citrus varieties, were taken into the sanitation program between 1992-2018. In the next stage of this project, the
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sanitation and indexing of citrus varieties which new developed or in the citrus germplasm collection in our
country will be continued.

Key words: Citrus, virus, shoot-tip grafting, sanitation, indexing

Projenin Amacı ve Gerekçesi: Ar-Ge ile giderilmesi planlanan ihtiyaç belirtilmelidir. Mevcut durum
değerlendirmesi yapılarak projenin belirtilen ihtiyaca yönelik amacı ayrıntılı olarak yazılmalıdır.
Virüs ve virüs benzeri hastalıkların varlığı turunçgil tarımında çok büyük ekonomik kayıplara neden
olmakta, hatta turunçgil yetiştiriciliğini tehdit eder duruma gelmektedir. Virüs ve virüs benzeri hastalıklar ağacın
ömrünü kısaltmakta, verimi düşürmekte ve meyve kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Turunçgillerde virüs
ve virüs benzeri hastalıkların verimi % 10-50 oranında azalttığı belirtilmektedir. 1960’lı yıllardan itibaren
Türkiye’de virüs ve virüs benzeri hastalıkların yayılımı ile ilgili olarak yapılan çalışmaların sonuçları, verim
düşüklüğünün başlıca nedenlerinden birisinin turunçgil bahçelerinde bu hastalıkların yaygın olarak bulunması
olduğunu göstermiştir. Özellikle verim ve kaliteyi artırmak ve dünya pazarında rekabet gücüne ulaşabilmek için
birçok ülkenin çeşit geliştirme, arındırma, indeksleme ve introdüksiyon konularını içeren turunçgil çeşit geliştirme
programlarının uygulanmasına çok önceden başladıkları görülmektedir.
Ülkemizde ise bu programlara benzer bir program FAO destekli olarak 1988 yılında Narenciye ve
Seracılık Araştırma Enstitüsünde başlanmıştır. Proje çerçevesinde 1992 yılında ilk virüsten ari turunçgil aşı gözü
ve 1996 yılında ise ilk virüsten ari turunçgil fidanı üretimi gerçekleştirilmiştir. 1994 yılında proje TAGEM
destekli olarak “Türkiye Turunçgil Çeşit Geliştirme Programı (TTÇGP)” adını almış ve sürekli bir program haline
getirilmiştir. Program kapsamında; sürgün ucu aşılama tekniği, biyolojik ve serolojik indekslemeler (Psorosis,
Tatterleaf, Tristeza, Cachexia, Exocortis, Stubborn) ile sıcaklık tedavisi kullanılmakta olup arındırılmış bireylerin
serada ve arazide adına doğruluk değerlendirmeleri yapılmaktadır.
Proje kapsamında 1992-2018 yılları arasında toplam 271 turunçgil tür ve çeşidi programa dahil edilmiştir.
TÜBİTAK tarafından desteklenen ve 2007-2009 yılları arasında yürütülen “Türkiye Turunçgil Genetik
Kaynaklarının Toplanması, Karakterizasyonu, Muhafazası ve Değerlendirilmesi” projesi neticesinde ülkemizde
964 adet turunçgil genetik kaynağının mevcut olduğu belirlenmiştir. Projenin 2018 yılına kadar olan diliminde
arındırılan turunçgil tür ve çeşitleri dışında ülkemizin daha birçok turunçgil genetik kaynağına sahip olması bu
projenin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda projenin gelecek aşamalarında öncelikle ülkemiz
turunçgil genetik kaynaklarında bulunan bireyler yanında introdüksiyon yoluyla getirilen ve ıslah yoluyla
elde edilen çeşitlerin arındırma çalışmalarının yapılarak virüs ve virüs benzeri hastalıklardan temiz üretim
materyallerinin turunçgil sektörünün hizmetine sunulması hedeflenmektedir.

Proje ile Elde Edilmek İstenilen Çıktılar ve Kullanım Alanlarını Açıklanmalıdır.
1987 yılında FAO ile Türkiye arasında imzalanan TCP/TUR/8855 numaralı “Turunçgil Virüs ve Virüs
Benzeri Hastalıkların Kontrolü ile Turunçgillerin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında; 1988-1989 yıllarında
“İndikatör Bitkilerle İndeksleme ve Arındırma Konularında Hazırlıklar”, 1990-1991 yıllarında “Arındırma ve
İndeksleme Laboratuvarına İşlerlik Kazandırılması ile Arındırılmış İlk Bitkilerin Elde Edilmesi” ve 1992-1993
yıllarında “Elde Edilen Temiz Aşı gözünün Dağıtımı ve Ana Damızlık Bloğunun Kurulması” çalışmaları
yapılmıştır. 1994 yılında ise projenin sürekliliğini sağlamak amacıyla TAGEM destekli olarak “Türkiye Turunçgil
Çeşit Geliştirme Programı” olarak değiştirilmiştir.
Virüs hastalıkları genel olarak; meyve kalitesini bozarlar, ürünü azaltırlar, ağacın ömrünü kısaltır ve
gelişimini zayıflatırlar, bazıları ise ağaçların ölümüne neden olurlar, aşı noktasında problemler yaratabilirler, bazı
tür ve çeşitlerin yetiştirilmesini sınırlandırırlar, uygun anacın kullanımına sınırlamalar getirirler, diğer hastalık ve
zararlıların etkisinin artışına neden olurlar, araştırma sonuçlarına olan güvenirliliği azaltırlar, üreticilerin zaman,
emek ve paralarının boşa harcanmasına neden olurlar. Turunçgil yetiştiriciliğinde ekonomik bir üretimin yolu olan
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yüksek verim ve kaliteli meyve elde edilmesini ortam koşulları dışında bitkinin genetik yapısı ve virüs hastalıkları
etkilemektedir. Bu nedenle çeşit geliştirme; bitkinin genetik yapısında değişiklik olması ile bitkinin virüs ve
benzeri hastalıklardan arındırılması şeklinde iki yolla mümkündür.
Virüs ve virüs benzeri hastalıklarla bulaşık ağaçları tedavi edecek bir yol henüz bilinmemektedir.
Hastalıklarla bulaşık ağaçlardan alınan aşı gözleri ile fidan üretimi, virüs ve virüs benzeri hastalıkların
yayılmalarında en büyük rolü oynamaktadır. Bu nedenle virüs ve virüs benzeri hastalıkların olumsuz etkilerini
gidermek için ilk koşul arındırılmış kaynaklardan elde edilen materyalle fidan üretimidir.
Bu amacı sağlamak için kurulan Türkiye Turunçgil Çeşit Geliştirme Programı kapsamında 1992 yılında
ilk virüsten ari üretim materyali elde edilmiş ve 1992-2018 yılları arasında projenin bu aşamasında 121 portakal,
58 mandarin, 56 limon, 14 altıntop ve 22 diğer turunçgil tür ve çeşitlerinden olmak üzere toplam 271 değişik
turunçgil çeşidi programa dahil edilmiş olup bu tür ve çeşitler ile tespit edilen virüs ve virüs benzeri hastalıklarla
ilgili detay bilgi Çizelge 1. de verilmiştir.
Çizelge 1. TTÇGP kapsamında programa alınan tür ve çeşitler ile indeksleme sonuçları

TÜR

SUA’dan geçip
SUA’ dan sonra Kontrol İndeksleme
Programa
kontrol
Sonuçları
giren
indekslemesine
arındırılmış
alınan birey
Exo
Ca
Ps
Tr
Stb
TL
çeşit sayısı
sayısı

Portakal

121

194

16

8

20

1

3

-

Mandarin

58

112

5

4

17

1

2

-

Limon

56

97

11

1

19

1

2

-

Altıntop

14

110

2

2

2

-

-

-

Diğer

22

28

4

-

2

-

-

-

Toplam

271

482

38

15

60

3

7

0

*Exo: Exocortis, Ca: Cachexia, Ps: Psorosis, Tr: Tristeza, Stb: Stubborn, TL: Tatterleaf

LİTERATÜR ÖZETİ: Bu proje alanında şimdiye kadar yurtiçi ve yurtdışında yapılan araştırmaları ve bu
çalışmalardan elde edilen bulguların kısa bir özetini yazın. Teklif edilen araştırmanın mevcut bilgi birikimine ne
gibi katkıda bulunacağını özellikle belirtilmelidir.
Turunçgil yetiştiriciliği gerek dünyada, gerekse ülkemizde hızlı bir gelişme sürecindedir. Son 30 yılın
dünya turunçgil üretimi incelendiğinde; 1983 yılında yaklaşık 60 milyon ton olan üretimin, 1990 yılında
66 milyon tona; 2016 yılında ise 9.453.478 hektar alanda 146.429.018 tona yükseldiği görülmektedir. Dünya
turunçgil üretiminde 2016 yılı verilerine göre Çin, Brezilya ve Hindistan ilk üç sırayı alan ülkelerdir. Türkiye,
2016 yılında 4.293.007 ton üretim ile önemli turunçgil üreticisi ülkeler arasında 8. sırada yer almıştır (FAO, 2018).
Türkiye’de toplam turunçgil üretiminin % 86,78’i Akdeniz, % 12,70’i Ege, % 0,29’u Batı Marmara,
% 0.16’sı Karadeniz ve % 0.07’si Güneydoğu Anadolu bölgelerinden elde edilmektedir (TUİK, 2018).
Ülkemiz 2017 yılı turunçgil üretimi içerisinde portakallar 1.950.000 ton ile ülkemizde en fazla üretimi yapılan tür
iken, mandarin 1.550.469 ton ile ikinci sıradadır. Bu iki türü 1.007.133 ton ile limon, 260.000 ton ile altıntop,
2.124 ton ile turunç izlemektedir (AKİB, 2018). Ülkemizin 2017 yılı toplam yaş meyve ve sebze ihracatı içinde
turunçgiller; 1.672.800 ton ve 849,6 milyon $’lık bir payla birinci sırada yer almaktadır. Turunçgil ihracatının
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697.200 tonunu mandarin, 475.100 tonunu limon, 368.800 tonunu portakal, 131.600 tonunu altıntop ve 42 tonunu
diğer turunçgil tür ve çeşitleri oluşturmaktadır. Ülkemizin 2017 yılında turunçgil ihracatı yaptığı ülkeler arasında
Rusya Federasyonu, Irak ve Ukrayna ilk üç sırada olup, bu üç ülkeye yapılan ihracat toplam ihracatın
% 67,6’sını oluşturmaktadır (AKİB, 2018).
Dünyanın çeşitli yerlerinde turunçgillerde etkili olan 80’e yakın virüs ve virüs benzeri hastalık
bildirilmiştir (Salibe, 1986). Virüs ve virüs benzeri hastalıklar turunçgil tarımı üzerinde pek çok olumsuz etkiye
sahip olup, ekonomik turunçgil üretimini sınırlayıcı en önemli faktörlerden birisidir. Bunlardan bir kısmı
bulaştıkları ağaçları fark edemeyecek derecede zararlandırırken diğer kısmı da üretim kaybı nedeniyle turunçgil
tarımını engelleyecek hatta hassas tür veya anaç-kalem kombinasyonlarını ölüme götürebilecek derecede zarar
verebilmektedir. Virüs ve virüs benzeri hastalıkların, turunçgil teknolojisi gelişmemiş ülkelerde verimi % 10-50
oranında azalttığı belirtilmektedir.
1960’lı yıllardan itibaren Türkiye’de virüs ve virüs benzeri hastalıkların yayılımı ile ilgili olarak yapılan
çalışmaların sonuçları, ülkemizde verim düşüklüğünün başlıca nedenlerinden birisinin turunçgil bahçelerinde bu
hastalıkların yaygın olarak bulunması olduğunu göstermiştir. Ülkemizde Tristeza (Göçüren), Psorosis-A
(Kavlama A), Psorosis-B (Kavlama B), Concave gum (Çukur zamklı kavlama), Blind pocket (Kör cep), Taracco
pit, Xyloporosis-cachexia (Gözenek), Exocortis (Cüceleşme), Satsuma dwarf (Satsuma cüceleşmesi), Cristacortis,
Tatterleaf, Stubborn (Palamutlaşma- yediverenleşme) ve Crinky leaf (Buruşuk yapraklılık) gibi hastalık
etmenlerinin varlığı bilinmektedir.
Ülkemizde turunçgil tarımının yoğun olarak yapıldığı Akdeniz Bölgesinde, çoğunlukla tek anaç olarak
Yerli turunç anacının kullanılması nedeniyle, göçüren virüsü (Tristeza), ülkemiz turunçgil endüstrisi için sürekli
bir tehlikedir. Bölgemizde yapılan çalışmalar neticesinde göçüren virüsü ile bulaşık ağaçların veriminin % 79,299,4 arasında düştüğü bildirilmiştir (Dolar, 1976). Virüs hastalıklarının neden olduğu problemler şunlardır.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Meyve kalitesini bozarlar,
Ürünü azaltırlar,
Ağacın ömrünü kısaltır ve gelişimini zayıflatırlar,
Bazı ağaçların ölümüne neden olurlar,
Aşı noktasında bazı problemler ortaya çıkarırlar,
Bazı tür ve çeşitlerin yetiştirilmesinde problem yaratırlar,
Uygun anacın kullanımına sınırlamalar getirirler,
Diğer hastalık ve zararlıların etkisinin artışına neden olurlar,
Araştırma sonuçlarına olan güvenirliliği azaltırlar,
Üreticilerin zaman, emek ve paralarının boşa harcanmasına neden olurlar.

Virüs ve virüs benzeri hastalıklarla bulaşık ağaçları tedavi edecek bir yol henüz bilinmemektedir.
Hastalıklarla bulaşık ağaçlardan alınan aşı gözleri ile fidan üretimi, virüs ve virüs benzeri hastalıkların
yayılmalarında en büyük rolü oynamaktadır. Bu nedenle virüs ve virüs benzeri hastalıkların olumsuz etkilerini
gidermek için ilk koşul arındırılmış kaynaklardan elde edilen materyalle fidan üretimidir. Arındırılmış materyaller
ile kurulmuş olan bahçelerde de sonradan virüs hastalıklarının yayılmalarının önüne geçilmelidir. Turunçgillerde
virüs ve virüs benzeri hastalıkların yayılmalarında başlıca üç faktör rol oynamaktadır.
1) Bulaşık kaynaktan alınan aşı gözleri ile fidan üretiminin yapılması,
2) Taşıyıcı böceklerle (vektörler) bulaşık bitkilerden temiz bitkilere hastalık etmenlerinin geçmesi,
3) Bulaşık ağaçlarda kullanılan alet ve ekipmanların, temiz ağaçlarda da kullanılmasıdır (mekanik bulaşma).
Virüsten ari fidanlarla tesis edilen bahçelerde sonradan mekanik yolla bulaşmaların önlenmesi için budama ve
hasat işlemlerinde kullanılan alet ve ekipmanlar % 1’lik sodyum hipoklorit solüsyonu ile dezenfekte edilmelidir.
Turunçgillerde, yetiştirilecek çeşidin ağacının uzun ömürlü ve kuvvetli olması, yeterli ve düzenli ürün
vermesi, bazı hastalık ve zararlılara dayanıklı olması istenmektedir. Sofralık turunçgil çeşitlerinde; meyve iriliği,
şekil ve renk bakımından albeni, kabuğun kolay soyulması, dilim zarlarının inceliği, iyi tat ve aroma ile
çekirdeksizlik aranan karakterlerdir. Turunçgil yetiştiriciliğinde ekonomik bir üretim için, ortam koşullarının en
uygun duruma getirilmesi; verim ve kaliteyi belli bir düzeye kadar arttırabilir. Verim ve meyve kalitesini ortam
koşulları dışında bitkinin genetik yapısı ve virüs hastalıklarının varlığı da etkilemektedir. Bu nedenle çeşit
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geliştirme; bitkinin genetik yapısında değişiklik olması ile bitkinin virüs ve benzeri hastalıklardan arındırılması
şeklinde iki yolla mümkündür.
Virüs ve virüs benzeri hastalıkların varlığı turunçgil tarımında çok büyük ekonomik kayıplara neden
olmakta, hatta turunçgil yetiştiriciliğini tehdit eder duruma gelmektedir. Virüs ve virüs benzeri hastalıklar ağacın
ömrünü kısaltmakta, verimi düşürmekte ve meyve kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. 1933 yılında
Fawcett’in psorosis (kavlama) hastalığı etmeninin virüs olduğunu bildirmesinden günümüze kadar turunçgillerde
etkili olan 80’e yakın virüs ve virüs benzeri hastalık olduğu tespit edilmiştir.
Virüs hastalıkları ile ilgili olarak 1956-1960 yılları arasında Dr. Chapot tarafından yapılan çalışmalarda
Türkiye’de bazı turunçgil virüs hastalıklarının varlığı belirlenmiştir (Hızal ve Göral, 1987). 1960 yılında Akdeniz
Bölgesinde stubborn üzerine simptomolojik olarak yapılan bir çalışmada, Washington navel’de % 89, Thomson
navel’de % 75 ve yerli portakallarda % 12 bulaşıklık belirlenmiştir (Cengiz, 1965). 1960’lı yılların sonunda Ege
Bölgesi Satsuma mandarinlerinde yapılan bir çalışmada bölgede % 15,6 oranında exocortis hastalığı ile bulaşıklık
bulunmuştur (Azeri, 1973). 1971-1972 yıllarında Ege Bölgesi Satsuma mandarinlerinde virüs hastalıklarının
tespiti için yapılan bir çalışmada incelenen 93 Satsuma mandarini ağacından 43’ünde Tristeza virüsü bulunmuştur.
Ayrıca bölgede % 15 psorosis ve % 42 exocortis hastalığına rastlanılmıştır (Azeri ve Heper, 1973). 1968-1970
yıllarında Adana, Antalya, Hatay ve İçel illerinde simptomolojik taramalar sonucunda tristeza virüsü bulunduğu
saptanmıştır. Hastalığın ağaçların veriminde % 79,2-99,4 ve meyve kalitesinde %35-40 oranında düşüklüğe neden
olduğu belirtilmiştir (Dolar, 1976).
Turunçgil virüs ve viroid hastalık etmenlerinin tanılanmasında birçok yöntem kullanılmaktadır. Farklı
indikatör bitkilerde belirti oluşumu yani biyolojik indeksleme yöntemi 1960’lı yıllardan bu yana kullanılmaktadır
(Roistacher, 1991). 1970’li yıllarda geliştirilen serolojik testler biyolojik indekslemeye göre daha hızlı ve kolay
tanılamaya yardımcı olmuştur. Serolojik yöntemler arasında; ELISA/DAS-ELISA, Immünodifüzyon Testi,
Doğrudan Doku Blotlama Yöntemi (DTBIA) ve Western Blot Testi yer almaktadır (García vd., 1997). Nükleik
asitlere dayalı moleküler tanı yöntemleri de turunçgil virüs hastalıklarının teşhisinde başarıyla kullanılmaktadır.
Bu yöntemler arasında, Standart PCR, RT-PCR, Multipleks PCR, Nested PCR, IC-PCR, Real-Time PCR
bulunmaktadır. Turunçgil virüs ve viroid hastalık etmenlerinin, nükleik asitlerin çoğaltımına dayalı yöntemler ile
tanılanması daha hassas ve güvenilir sonuçları da beraberinde getirmektedir.
Virüs ve virüs benzeri hastalıklardan temiz üretim materyali elde edilmesi amacıyla şimdiye kadar
aşağıdaki yöntemler kullanılmıştır.
Yetiştirilen kültür çeşitleri içerisinden seleksiyonla ve indekslemelerle temiz bireylerin belirlenmesi
Bu yöntem; ilk kez 1937 yılında Kaliforniya’da aşı gözü seleksiyonuna bağlı olarak başlatılmıştır (Göral,
1987). Öncelikle verimli, çeşit özelliklerine uygun meyve veren, görünür bir virüs ve virüs benzeri hastalık belirtisi
olmayan ağaçlar seçilerek bilinen virüs ve virüs benzeri hastalıklar bakımından indekslenmesiyle temiz bireyler
belirlenmektedir.
1.

Nuseller bitkiler içinden seleksiyon
Turunçgil virüsleri genellikle tohum ile taşınmamaktadır. Bazı asitler (nükleik asit) virüsleri elimine
etmektedir (Hızal, 1973). Cameron (1971)’e göre ise virüslerin iletim dokuları ile taşınmaları ve nuseller dokuda
iletim dokusunun bulunmamasıdır. Nuseller bitkilerin ana ile aynı genetik yapıda ve virüs hastalıklarından temiz
olması, tohumdan yetişen nuseller bitkiler içinden verimli, çeşit özelliğine uygun meyve veren bireylerin seçilmesi
ve aşı gözü kaynağı olarak kullanılması yöntemidir. Nuseller bitkilerin kullanılması virüs sorunlarının çözümü
için kısıtlayıcı bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Bunlar;
2.

Virüs hastalıklarının ender de olsa tohumlardan geçmesi,
Nuseller çöğürlerin, zigotik çöğürlerden ayrılmasındaki zorluklar,
Bazı çeşitlerin monoembriyonik olması,
Gençlik karakterlerinin uzun yıllar devam etmesidir.
Sıcaklık tedavisi (Termoterapi)
Bu yöntemde, virüs ve virüs benzeri hastalıkları inaktif duruma getirmek için bitkilere sıcaklık
uygulaması yapılmakta ve bazı virüslerden temiz bitkiler elde edilmektedir. Sıcaklık tedavisi ile; Tristeza
a)
b)
c)
d)
3.
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(göçüren), Psorosis A (kavlama), Concave Gum, Infecteous Variegation, Tatterleaf ve Vein Enation virüs
hastalıkları inaktif hale getirilebilmektedir (Navarro, 1976). Saksılarda yetiştirilen bitkiler budandıktan sonra 8
saat karanlık koşullarda 29 0C sıcaklıkta ve 16 saat aydınlık koşullarda 40 0C’ye ayarlanmış odalarda muhafaza
edilmektedir. 12-16 hafta sonra yeni oluşan sürgünlerden alınan ve virüsten temiz olduğu düşünülen gözler ile
üretim yapılmaktadır (Youtsey, 1978).
Sürgün ucu aşılama yöntemi
Bu yöntem; 1975 yılında Navarro ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. Katılaştırılmış Murashige &
Skoog (1962) ortamı içeren tüpler içerisinde ve karanlık ortamda 27 0C sıcaklıkta 2 hafta süre ile yetiştirilen anaç
üzerine 2-3 yaprak taslağı ve apikal meristemi içeren 0,14-0,18 mm.’lik bir parçanın stereo mikroskop altında özel
aletler yardımıyla aşılanmasından oluşan bir yöntemdir (Taşdemir vd., 1991).
4.

Turunçgil yetiştiriciliği yapan birçok ülkede kendi koşullarına ve olanaklarına bağlı olarak virüs
hastalıklarından temiz üretim materyali elde edilmesi için “Turunçgil Çeşit Geliştirme Programları"
oluşturulmuştur. Dünyadaki bazı turunçgil çeşit geliştirme programları ile ilgili öncü çalışmalar 1937 yılında
Kaliforniya’da (Şekil 1) başlatılmış ve geliştirilmiştir (Nauer vd., 1980). Buna benzer bazı programların
İspanya’da (Navarro vd., 1988), Güney Afrika Cumhuriyeti (Von Broembsen ve Lee, 1988), Avustralya’da
(Forsyth, 1985), Brezilya’da (Santos Filho vd., 1984), İtalya’da (Continella vd., 1988), Tayvan’da (Yen vd., 1979),
Çin Halk Cumhuriyeti’nde (Zhang, 1985), Japonya’da (Kuhara vd., 1981), Fas’ta (Nadori vd., 1986), Arjantin’de
(Pujol ve Benatena, 1965), Endonezya’da (Supriyanto ve Whittle, 1989), Türkiye’de (Göral vd., 1992), İsrail’de
ve Fransa’da (OEPP/EPPO, 1980) başarılı bir şekilde yürütüldüğü bildirilmektedir.
Çeşitli ülkelerde yürütülmekte olan bu programlar, birbirlerine benzerlik göstermekte; ancak ayrıntılar
yönünden farklılıkları vardır. Bu programlar ana hatları ile incelendiğinde; ilk önce türe ve çeşide özgü özellikleri
gösteren üstün verimli ve simptomolojik olarak sağlıklı görünen ana kaynak ağaçlar seçilmekte ve bunlar meyve
kalite özellikleri yönünden incelenmektedir. Seçilen bu kaynak ağaçlar virüs ve virüs benzeri hastalıklar yönünden
indekslenmekte, temiz çıkanlar ile temel bloklar oluşturulmakta iken bulaşık olanlar termoterapi ve doku kültürü
teknikleri (sürgün ucu aşılama) kombine bir şekilde kullanılarak bu hastalıklardan arındırılmaktadır. Daha sonra
çoğaltılan fidanlar sertifikasyon işlemine alınmakta ve temel blok ağaçları meyve kalite özellikleri ve hastalıklar
yönünden periyodik olarak kontrol edilmektedir.
Ülkemizde, çeşitli ıslah yöntemleri kullanılarak geliştirilen turunçgil çeşitlerinin arındırılması ve
indekslenmesi, ana damızlık blok ve aşı gözü çoğaltım bloklarının kurulması ve ana materyalin muhafazası
amacıyla FAO ile Türkiye arasında imzalanan TCP/TUR/8855 numaralı “Turunçgil Virüs ve Virüs Benzeri
Hastalıkların Kontrolü ile Turunçgillerin Geliştirilmesi Projesi” 1987 yılında başlamıştır. Bu proje ile İspanya ve
Kaliforniya’da uygulanan turunçgil çeşit geliştirme programlarının en iyi yönlerini içeren, fakat Türkiye koşulları
için şekillendirilen bir program oluşturulmuştur (Göral vd., 1992)

MATERYAL ve METOT: Projenin bilimsel içeriği ve kullanılacak yöntemler/teknikler ile kullanılacak
materyal ayrıntılı biçimde tanımlanmalıdır. Seçilen yöntemin diğerlerine göre üstünlükleri ve zayıflıkları
belirtilmelidir. Yapılacak ölçümler, derlenecek veriler ayrıntılı biçimde anlatılmalıdır.
1. Materyal
Materyal olarak; ülkemiz turunçgil genetik kaynaklarında bulunan tür ve çeşitler, yurtdışından ülkemize
getirilen, ülkemizde ıslah yoluyla elde edilen, bulaşık veya sağlık durumu şüpheli olan turunçgil tür, çeşit ve
tipleri ile testlemelerde kullanılan indikatör test bitkileri kullanılmaktadır. İndikatör test bitkisi olarak; Meksika
laymı, Madam Vinous portakalı, Pineapple portakalı, Parson’s special mandarini UC- 10 seleksiyonu, Etrog sitron
UC-861-S-1 seleksiyonu, Kara mandarin, Kara limon, Dweet tangor, Troyer sitranjı, Kaba limon
kullanılmaktadır. Arındırılmış çeşitlerin arazide ve serada muhafazasında ise anaç olarak Troyer sitranjı ve Yerli
turunç kullanılmaktadır.
2.

Metot
Projeye materyal olarak gelen veya alınan turunçgil tür ve çeşitlerinin virüs ve virüs benzeri
hastalıklardan arındırılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar basamaklar halinde aşağıda sunulmuştur.
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a) Aday bitkilerin seçimi ve ön sıcaklık tedavisi,
b) Sürgün ucu aşılama,
c) Mikro aşılama,
d) Biyolojik indeksleme,
e) Moleküler analizler,
f) Sıcaklık tedavisi (Termoterapi),
g) Adına doğruluk değerlendirmesi,
h) Genetik kaynak / Ana damızlık ve aşı gözü çoğaltım bloklarının kurulması
a) Aday bitkilerin seçimi ve ön sıcaklık tedavisi
Arındırma çalışması için seçilen bireyler, arındırmaya alınmadan 2-4 hafta önce bazı virüs hastalıklarının
inaktif hale getirilmesi amacıyla 30±4 0C’ye ayarlanmış ortamlarda muhafaza edilecek ve bireylerin burada yaprak
budamaları yapılarak yaprak koltuklarından yeni sürgün oluşumu teşvik edilecektir. Bu uygulama sıcaklık artışı
ile aktif hale gelen bazı virüs benzeri hastalıklar açısından ise olumsuz etki yapabilmektedir.
b) Sürgün ucu aşılama (SUA)
Sürgün ucu aşılama çalışmasında (Navarro, 1981); sürgün oluşumunu teşvik etmek amacıyla yaprak
budaması ile aynı zamanda in vitroda sürgün ucu aşılamada anaç olarak kullanılacak Troyer sitranjı tohumları her
iki tohum kabuğu soyularak, agar ile katılaştırılmış Murashige & Skoog (1962) ortamına ekilmektedir. Bitkilerin
yaprak koltuklarından çıkan yeni sürgünler yaklaşık 1 cm boya ulaştığında, sürgün ucu kaynağı olarak
kullanılmaktadır. Büyümüş olan Troyer sitranjı çöğürleri aseptik koşullar altında kültür tüplerinden çıkartılarak
kotiledonlar ve yan tomurcuklar kesildikten sonra 3-4 cm epikotil (gövde) ve 1,5-2 cm hipokotil (kök) kalacak
şekilde kısaltılır. Binoküler altında epikotilin üst kısmında ters “T” şeklinde kesim yapılarak anaç aşılama için
hazırlanmış olur. Daha önceden büyük yaprakları alınmış sürgünlerde aseptik koşullar ve binoküler altında apikal
meristeme ilaveten üç yaprak taslağı ile birlikte 0,14-0,18 mm boyutundaki sürgün ucu alınarak, anaçlar üzerinde
açılan kesim yerine yerleştirilir. Sürgün uçlarının taban kesim yüzeyi, ters T kesiminin yatay kısmıyla anacın
kabuk yüzeyine değecek şekilde konur. Aşılanmış bitkiler, sıvı MS ortamında kültüre alınır. Kültürler 27 ºC’de
günlük 16 saat 1000 lüks aydınlık koşullarda tutulur. Elde edilen virüsten ari bitkilerin sayısı; patojene, sürgün
ucunun büyüklüğüne, aşılamayı yapan kişinin el becerisine ve bazı patojenler için sürgün ucu kaynağı bitkilerin
geliştiği çevre koşullarına bağlıdır (Ulubelde, 1985).
c) Mikro aşılama
Sürgün ucu aşılamadan sonra bitkicikler genelde 1,5-2 ay sonra in vivo koşullara aktarma büyüklüğüne
gelmektedirler. Sürgün ucu aşılama sonucu elde edilen bireyler, seralarda yetiştirilen kaba limon anacı üzerinde
“T” şeklinde kabuk açılarak aşılanacaktır (De Lange, 1978). Aşılanmış bitkilerin bakımları yapılarak ertesi yıl
Şubat-Mart aylarında en az 1 m boya ulaşanlar biyolojik indekslemeye alınacaktır.
d) Biyolojik indeksleme
Türkiye Turunçgil Çeşit Geliştirme Programı’nda, Tristeza (göçüren), Psorosis (kavlama), Tatterleaf,
Exocortis (cüceleşme), Cachexia-Xyloporosis (gözenek) ve Stubborn (palamutlaşma, yediverenleşme) olmak
üzere 6 adet virüs ve virüs benzeri hastalık yönünden kontrol edilmektedir (Roistacher, 1988). Biyolojik
testlemede incelenen hastalıklar, kullanılan indikatör bitkiler ve tekerrür sayıları Çizelge 2’de verilmiştir. Tristeza,
Psorosis, Tatterleaf, Exocortis ve Cachexia indekslemelerinde kabuk inokulasyonu yapılırken Stubborn
indekslemelerinde etmenin özelliğinden dolayı yanaştırma kalem aşısı şeklinde inokulasyon yapılmaktadır.
Çizelge

2.

İndekslenen hastalıklar, kullanılan
bitki sayısı ve indeksleme ortamları

İndekslenen
hastalıklar

İndikatör Bitkiler

indikatör

Teker.
Say
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bitkiler,

tekerrür

Bitki/ Saksı

sayıları,

saksıdaki

İndeksleme ortamı

Tristeza

Meksika Laymı

4

3

Serin

Pineapple portakalı

4

3

Serin

Kara mandarin

4

3

Serin

Kara limon

4

3

Serin

Dweet tangor

4

3

Serin

Troyer sitranjı

4

3

Serin

4

1

Sıcak

4

1

Sıcak

4

1

Sıcak

Psorosis

Tatterleaf

861-S-1 Etrog citron/
Exocortis
Kaba limon
Parson special mandarini/
Cachexia
Kaba limon
Madam Vinous portakalı

Stubborn

e) Moleküler Analizler
İzolasyon çalışmaları CTAB yöntemi ile yapılacaktır (Saponari vd., 2013). Bu amaçla öncelikle genç
sürgünlerden alınacak yaprak ve sürgün dokuları önce steril havanlarda sıvı azot yardımı ile ezilecektir. Elde edilen
total nükleik asitler kullanılıncaya kadar -20 °C’ de saklanacaktır.
Tristeza (göçüren), Psorosis (kavlama), Tatterleaf, Exocortis (cüceleşme), Cachexia-Xyloporosis (gözenek)
virüs ve virüs benzeri hastalıklar için hedeflenen genlerin çoğaltılması iki aşamalı tersine transkripsiyon polimeraz
zincir reaksiyonu yöntemi (RT-PCR) ile yapılacaktır. Bu amaçla Bio-Rad firmasından temin edilen iScript cDNA
sentez kiti kullanılacaktır. Turunçgil palamutlaşma hastalığı (Stubborn) için hedeflenen gen ise polimeraz zincir
reaksiyonu ile çoğaltılacaktır.
Moleküler çalışmalarda kullanılacak olan spesifik primerler ise Vector NTI programı kullanılarak
tasarlanmıştır (Çizelge 3). Elde edilen RT-PCR ve PCR ürünleri %1,5 agaroz jelinde elektroforez yöntemiyle
ayrıştırılıp görüntülenecektir.
Çizelge 3. Vector NTI programı kullanılarak tasarlanan spesifik primerler

Virüs

Primer dizisi
-

ATGGACGACGAAACAAAGAATTGA

+

TCAACGTGTGTTGAATTTCCCAA

-

ATGAGTTTGGAAGACGTGCTTCAA

+

CAGTGGCAAAGTCAAATGCCCCC

-

CATGCTCCAACAAAGAAATTCCC

+

TTCTGCCATCTGGAGTGAGGC

CTV

CTLV

CpSV
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Hedef gen

Ürün boyu

Kılıf protein

672

Kılıf protein

577

Kılıf protein

352

CeVD

CCaVd

-

GGATCTTTCTTGAGGTTCCTGTGG

+

ACGATCGGATGTGGAGCCAG

-

GAGACTTACCTGAGAAAGGAGCCC

+

AACCGAGAGGTGATGCCACC

-

GCGGACAAATTAAGTAATAAAAGAGC

+

GCACAGCATTTGCCAACTACA

CSD

Kılıf protein

244

Kılıf protein

186

P58

450

f) Sıcaklık tedavisi (Termoterapi)
Biyolojik indeksleme ile aynı zamanda indekslenen bireylerden alınan iki adet aşı gözü Troyer sitranjı
çöğürlerine aşılanarak, bu bitkilere 12 hafta süresince 16 saat aydınlıkta 40°C’de, 8 saat karanlıkta 30°C’de
sıcaklık tedavisi uygulanmaktadır (Roistacher, 1977). Biyolojik indekslemeler sonucu virüsten arındırılmış olduğu
belirlenen bireylerin çoğaltılmasında sıcaklık tedavisi uygulanan aşı gözlerinin sürgünleri kullanılmaktadır.
g) Adına doğruluk değerlendirmesi
İndekslemeler sonucu temiz bulunan bireyler; adına doğruluk değerlendirmeleri yapılmak üzere iki farklı
anaç üzerine aşılanarak seralarda hızlı bir şekilde meyve vermesi teşvik edilmektedir. Meyve veren bireylerde
morfolojik ve pomolojik özellikler değerlendirilerek çeşidin adına doğru olduğu ve herhangi bir karışıklık veya
mutasyon gibi bir durumun olup olmadığına bakılmaktadır.
h) Genetik kaynak / Ana damızlık ve 1. kademe aşı gözü bloklarının kurulması
Biyolojik indeksleme ile virüs ve virüs benzeri hastalıklardan temiz bulunan ve adına doğrulukları
belirlenen bireylerden ticari olanlar 1. kademe aşı gözü çoğaltım bloğu ile birlikte ana damızlık veya genetik
kaynak bloklarında, ticari olmayan bireyler ise sadece ana damızlık veya genetik kaynak bloklarında iki anaç
üzerinde (Yerli turunç ve Troyer sitranjı) muhafaza edilmektedir. İki farklı anaç kullanılmasının amacı ise farklı
virüs ve virüs benzeri hastalıkların epidemi yapması durumunda farklı anaç üzerine aşılı bireylerin korunmasını
sağlamaktır.
Programda 1992-2018 yılları arasında değişik turunçgil tür ve çeşitlerinden 271 adedi virüs ve virüs
benzeri hastalıklardan arındırma çalışmalarına dahil edilmiş ve bunlardan 242 adet turunçgil tür ve çeşidinin
program kapsamında ana damızlık blok veya genetik kaynak muhafaza parsellerine iki farklı anaç (Yerli turunçTroyer sitranjı) üzerinde dikimleri gerçekleştirilmiştir.
1. kademe aşı gözü bloğunda bulunan bireylerden virüsten ari üretim materyali ve fidan elde edilmesi
amacıyla aşı gözü çoğaltım bloklarına materyal temin edilmekte ve bu bloklardan virüsten ari üretim materyali ve
fidan üretimi yapılmaktadır. Herhangi bir virüs bulaşması veya bitkilerin yenilenmesi amacıyla 2-3 senede bir aşı
gözü çoğaltım bloklarındaki bireyler, 1. kademe aşı gözü bloğu kullanılarak yenilenmektedir.

653

ÇALIŞMA TAKVİMİ
Proje çerçevesinde yapılacak faaliyetler çalışma takvimi çizelgesinde gösterilmelidir. Projenin belli başlı aşamaları
ve bunlardan her birinin ne zaman gerçekleşeceği açık biçimde belirtilmelidir. Çizelge gerektiği kadar
çoğaltılabilir.

Yapılacak
Faaliyetler

Çalışma Takvimi Çizelgesi

Aylar

1

2

3

4

5

6

7

İndikatör
tohumu
ekimi

X

Lab.anaç
tohumu
ekimi

X

X

X

SUA

X

X

X

X

Arındır
ma için
seçim ve
aşılama

X

X

X

Biyoloji
k
indeksle
me inok.

X

X

Termote
rapi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

İndeksle
me
kontrolle
ri

X

Mikroaşı
lama

8

9

1
0

1
1

1
2

1
3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1
4

1
5

1
6

İndikatör
çöğür
şaşırtma

1
8

1
9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Molekül
er analiz

1
7

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2
6

2
7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2
8

2
9

30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Adına
doğruluk
değerlen
dirmeler

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aşı gözü
kaynakla
rının
kurulma
sı

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Arındırıl
anların
parsel/se
rada
muhafaz
a

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gelişme
rapor
hazırlığı

(*)Yazım vb. alanları gerektiği kadar uzatılabilir.
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Yapılacak
Faaliyetler

Aylar

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Arındır
ma için
seçim ve
aşılama

X

X

X

Biyoloji
k
indeksle
me inok.

X

X

Termote
rapi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

İndikatör
tohumu
ekimi
Lab.anaç
tohumu
ekimi
SUA

İndeksle
me
kontrolle
ri

X

X

X

X

X

X

X

3
8

3
9

4
0

4
1

4
2

Mikroaşı
lama

X

Molekül
er analiz

X

X

İndikatör
çöğür
şaşırtılm
ası

X

X

4
3

4
4

X

4
5

X

4
6

4
7

4
8

4
9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5
0

5
1

5
2

5
3

5
4

5
5

5
6

X

5
7

5
8

5
9

60

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Adına
doğruluk
değerlen
dirmeler

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aşı gözü
kaynakla
rının
kurulma
sı

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Arındırıl
mış
bitkilerin
parsel/se
rada
muhafaz
ası

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gelişme ve
ara sonuç
rapor
hazırlığı
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YÖNETİM DÜZENİ
Projede görev alacak kişilerin her birinin projedeki sorumluluğu ve çalışma takvimleri tanımlanmalıdır.
Proje Yürütücülerinin Projeye Katkıları
Adı Soyadı

Şenay KURT

Yapılacak Faaliyetlerdeki Sorumlulukları

Çalışma Takvimi

- İndikatör tohumu ekimi
- İn vitro anaç tohumu ekimi
- Sürgün ucu aşılama
- Arındırma için seçim ve aşılama
- Biyolojik indeksleme için inokulasyonlar
- Termoterapi
- İndeksleme kontrolleri
- Mikroaşılama
- İndikatör çöğür şaşırtılması
- Adına doğruluk değerlendirmeleri
- Aşı gözü kaynaklarının kurulması
- Arındırılmış bitkilerin parsel/serada
muhafazası
- Gelişme ve ara sonuç rapor hazırlığı

Ekim-Ocak 2020-2024
Kasım-Mart 2020-2024
Kasım-Nisan 2020-2024
Şubat-Nisan 2020-2024
Şubat-Mart 2020-2024
Şubat-Temmuz 2020-2024
Ocak-Aralık 2020-2024
Mayıs 2020-2024
Mayıs-Haziran 2020-2024
Ocak-Aralık 2020-2024
Ocak-Aralık 2020-2024
Ocak-Aralık 2020-2024
Ekim-Kasım 2020-2024

Ertuğrul TURGUTOĞLU

- İndikatör tohumu ekimi
- İn vitro anaç tohumu ekimi
- Sürgün ucu aşılama
- Arındırma için seçim ve aşılama
- Biyolojik indeksleme için inokulasyonlar
- Termoterapi
- İndeksleme kontrolleri
- Mikroaşılama
- İndikatör çöğür şaşırtılması
- Adına doğruluk değerlendirmeleri
- Aşı gözü kaynaklarının kurulması
- Arındırılmış bitkilerin parsel/serada
muhafazası

Ekim-Ocak 2020-2024
Kasım-Mart 2020-2024
Kasım-Nisan 2020-2024
Şubat-Nisan 2020-2024
Şubat-Mart 2020-2024
Şubat-Temmuz 2020-2024
Ocak-Aralık 2020-2024
Mayıs 2020-2024
Mayıs-Haziran 2020-2024
Ocak-Aralık 2020-2024
Ocak-Aralık 2020-2024
Ocak-Aralık 2020-2024

Gülay DEMİR

- İndikatör tohumu ekimi
- İn vitro anaç tohumu ekimi
- Sürgün ucu aşılama
- Arındırma için seçim ve aşılama
- Biyolojik indeksleme için inokulasyonlar
- Termoterapi
- İndeksleme kontrolleri
- Mikroaşılama
- İndikatör çöğür şaşırtılması
- Adına doğruluk değerlendirmeleri
- Aşı gözü kaynaklarının kurulması
- Arındırılmış bitkilerin parsel/serada
muhafazası

Ekim-Ocak 2020-2024
Kasım-Mart 2020-2024
Kasım-Nisan 2020-2024
Şubat-Nisan 2020-2024
Şubat-Mart 2020-2024
Şubat-Temmuz 2020-2024
Ocak-Aralık 2020-2024
Mayıs 2020-2024
Mayıs-Haziran 2020-2024
Ocak-Aralık 2020-2024
Ocak-Aralık 2020-2024
Ocak-Aralık 2020-2024

Nejla ÇELİK

- Moleküler analizler

Mayıs-Haziran 2020-2024
Eylül-Ekim 2020-2024

Bengi TOPKAYA

- Moleküler analizler

Mayıs-Haziran 2020-2024
Eylül-Ekim 2020-2024

Gizem GÜLER

- İn vitro anaç tohumu ekimi
- Sürgün ucu aşılama
- Mikroaşılama

Kasım-Mart 2020-2024
Kasım-Nisan 2020-2024
Mayıs 2020-2024
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PROJE SONUÇLARI UYGULAMA PLANI (PSUP)
Proje tamamlandıktan sonra elde edilmesi öngörülen çıktıların uygulamaya aktarılması ve yaygınlaştırılması proje
lideri tarafından hazırlanır ve imzalanır.
Proje Adı:

Türkiye Turunçgil Çeşit Geliştirme Programı – 2 (TTÇGP-2)

PROJENİN AMACI: Projenin genel amaçları değil, çıktılara yönelik amaçlar kısaca yazılır.

Ülkemizde geliştirilen veya turunçgil genetik kaynak envanterinde bulunan bireylerin arındırma çalışmalarına
devam edilerek virüs ve virüs benzeri hastalıklardan temiz üretim materyallerinin turunçgil sektörünün hizmetine
sunulması amaçlanmaktadır. Arındırılan tür ve çeşitlerin serada ve arazide muhafazası sağlanacaktır.

ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI
Proje tamamlandıktan sonra, elde edilen çıktıların nasıl uygulamaya aktarılacağı;
• Yetiştirme tekniklerine ilişkin bilgi ise; çiftçiye ve sektöre nasıl ulaştırılacağı, (kongre sempozyum, bildiri,
yayın, broşür, kitap, Bilgi alışveriş toplantılarında sunulması, Bakanlığın eğitim yayım programlarına alınması
dahil)
• Çeşit, ırk, hat, aşı, ilaç ya da teknoloji ise; tescil, patent ve özel sektöre devri ile ilgili mekanizmalar
• Sürekli projelerde ise; ilk 5 yıllık dönemde ne elde edileceği/edildiği, ara materyalden yararlanacak diğer
araştırma kuruluşları kimler olacağı,
• Metot ya da yöntem ise; kullanacak kurumlara duyurulması,
• Mevzuat değişikliği gerektiren sonuçlar ise; ilgili bakanlık ya da birimlere ulaştırılması, uygulamaya aktarma
aşama ve mekanizmaları adım adım somut olarak belirtilmelidir.

Sıra

Proje Çıktıları
Proje sonucunda elde edilecek, her türlü
ürün, sistem, prototip, bilgi, pilot
uygulama, malzeme, üretim tekniği,
yöntem, yazılım vb. proje çıktısı olarak
yazılmalıdır.

Çıktıların Uygulamaya Aktarılma
Mekanizmaları

1

Sürgün ucu aşılamaya alınan bireylerde (15
adet) arındırma çalışmaları sonucu temiz
bulunanlarda aşıgözü kaynaklarının eldesi

Virüs ve virüs benzeri hastalıklardan temiz bireylerin
serada ve araziye dikilerek muhafaza altına alınması

2

Turunçgil sektörüne temiz üretim materyali
sağlanması

Arındırılmış bireylerden ticari olanlarının aşı gözü
kaynaklarının oluşturulması yoluyla üretime
kazandırılması

3

Proje sonucu elde edilen çıktıların turunçgil Bilimsel dergi veya kongrelerde makale, poster veya
sektörü ile paylaşılması
bildiri şeklinde sunulacaktır.
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TALEP EDİLEN BÜTÇE
Talep edilen bütçe ve gerekçesi belirtilmelidir. Analitik bütçe olarak 06 Sermaye Giderleri bölümünde aşağıdaki
belirtilen tablo doldurulmalıdır. Proje süresi bir yıldan fazla ise yıllık maliyetleri ayrı ayrı hesaplanmalıdır.
I. Yatırım Tutarı
YILLARA GÖRE DAĞILIM
06 SERMAYE GİDERLERİ
1.Yıl

2.Yıl

3. Yıl

4.Yıl

5. Yıl

06.1- Mamul Mal Alımları

6.000

9.500

6.000

7.000

7.000

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri

16.000

20.000

23.300

25.000

30.000

06.9- Diğer Sermaye Giderleri

2.000

2.500

2.700

3.000

3.500

Toplam

24.000

32.000

32.000

35.000

40.500

06.3- Gayri Maddi 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

Genel Toplam

163.500

II. Bütçe Gerekçesi ve Yatırım Tutarının Dağılımı

I

II

III

IV

06

1

3

05

06

2

7

01

Giderlerin
Ekonomik
Sınıflandırması
Zirai Gereç
Alımı
Kimyevi Madde
ile Kauçuk ve

Önerilen
Bütçe

1. Yıl

2. Yıl

3. Yıl

4. Yıl

5. Yıl

35.500

6.000

9.500

6.000

7.000

7.000

59.000

8.000

10.000

13.000

13.000

15.000
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Plastik Ürün
Alımları
06

2

9

01

Diğer Giderler

55.300

8.000

10.000

10.300

12.000

15.000

06

9

2

01

Yurtiçi Geçici
Görev Yollukları

13.700

2.000

2.500

2.700

3.000

3.500

24.000

32.000

32.000

35.000

40.500

Toplam
GENEL TOPLAM

ALT PROJE NO’SU VE KODU

163.500

1. Yıl

2. Yıl

3. Yıl

4. Yıl

5. Yıl

Toplam

GENEL TOPLAM

PROJE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK ALT PROJELER LİSTESİ
(Entegre ve Ülkesel Projelerde bu kısım doldurulacaktır.)

Alt proje no

Proje adı

Başlama
tarihi

Proje lideri

Bitiş tarihi

Çıktılar*

* : Proje kapsamında elde edilecek ürün, teknik bilgi, model, patent gibi çıktılara ilişkin çok kısa bilgi verilmelidir.
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Proje Özeti: Melezleme Yoluyla Yeni Mandarin Çeşitlerinin Geliştirilmesi
Turunçgiller dünyada en çok üretilen meyve grubudur. Gerek dünyada gerekse ülkemizde hızlı bir üretim
artışı görülmektedir. Dünya turunçgil üretimi incelendiğinde; 2016 yılında ise 9.453.478 hektar alanda
146.429.018 tona yükseldiği görülmektedir. Ülkemiz 2016 yılı turunçgil üretimi 4.293.007 ton olup, yaklaşık
1.672.800 tonluk turunçgil ihracatı yapılmaktadır. Dünyada gerçekleşen çok hızlı üretim artışı nedeniyle turunçgil
pazarlarında çok büyük bir rekabet yaşanmaktadır. Diğer Akdeniz ülkeleriyle dış pazarlarda rekabet edebilmek
için ilk koşul kalite ve verimi artırarak yıl boyunca üretim yapabilmek, ihracattaki pazar boşluğunu doldurabilecek
yeni çeşitleri kullanmaktır.
1997 yılında sürekli proje olarak başlatılan proje kapsamında öncelikle Klemantin mandarini ile bazı
mandarin çeşitleri arasında melezlemeler yapılmakta ve turunçgil pazarlarında rekabet edebilmek için
geliştirilecek yüksek verimli ve kaliteli çeşitler ile mandarin üretim sezonunun genişletilmesi sağlanarak,
erkenci ve geççi çeşitler ile pazardaki üretim boşluğu doldurulmuş olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Islah, mandarin, melezleme, turunçgil

Abstract: The improvement of the new mandarin varieties via crossing-2
Citrus is the most widely produced fruit group in the world. There has been a rapid increase in the production
both in the world and in our country. The increase of citrus world annual production reached more than 146,5
million tons. Approximately 4.3 million tons of citrus fruits are produced in Turkey. With total export of 1.7
million tons.
Other Mediterranean countries to be able to compete in foreign markets with quality and efficiency by
increasing the initial conditions can produce throughout the year, exports to fill the gap in the market is to use new
varieties. The hybridizations will be made between Clementine mandarin and some mandarin varieties in the
project launched in 1997. With this project to compete with world citrus markets; improving early and late
mandarin cultivars by spanning the productions made with the mid-season cultivars to a longer time at the same
time by developing cultivars that have high yield and quality.

Key words: Breeding, mandarin, crossing, Citrus

Projenin Amacı ve Gerekçesi: Ar-Ge ile giderilmesi planlanan ihtiyaç belirtilmelidir. Mevcut durum
değerlendirmesi yapılarak projenin belirtilen ihtiyaca yönelik amacı ayrıntılı olarak yazılmalıdır.
Dünya’da 12 milyon kadar turunçgil meyvesi pazarlanmaktadır ve bunun yaklaşık olarak yarısı
Avrupa’da gerçekleşmektedir. Avrupa’da İngiltere, Almanya Fransa ve Hollanda en büyük turunçgil ithalatçısı
ülke konumundadırlar. Dünyada en çok turunçgil ihraç eden ülke İspanya’dır. İspanya, özellikle Akdeniz
havzasında gerçekleşen portakal, mandarin ve limon ticaretinin neredeyse % 50’sini karşılamakta olup, turunçgil
sektörünü bu pazarları elde tutacak biçimde yönlendirmekte ve geliştirmektedir. İspanya daha çok Batı Avrupa ve
Doğu Avrupa pazarlarına turunçgil satmaktadır. Ayrıca Türkiye’nin hâkim olduğu Rusya ve Ukrayna pazarına da
sınırlı ölçüde de olsa girmiştir. Türkiye ise 10–15 yıl öncesine kadar turunçgil meyvelerinin önemli bir kısmını
ihraç ettiği Batı Avrupa pazarından hızla çekilmektedir. Ülkemiz turunçgil ihracatını Doğu Avrupa pazarlarına
(özellikle Rusya, Ukrayna, Romanya, Polonya, Bulgaristan vd.) ve bazı Ortadoğu (Irak, Suudi Arabistan, İran,
vd.) ülkelerine yapmaktadır. Bu pazarların büyük bir kısmı tüketici refleksleri henüz gelişmekte olan ülkelerdir.
Dolayısıyla son yıllarda olduğu gibi Ülkemizin pazar kayıpları yaşama riski giderek artmaktadır. Bu riskli
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pazarlarda tutunabilmek ve daha istikrarlı ve iyi bir ithalatçı olan Batı Avrupa pazarlarına girmek için turunçgil
sektörünü güçlendirmek gerekmektedir. Bu da daha kaliteli üretim yapmamızı sağlayacak yeni çeşitlerin
geliştirilerek turunçgil sektörünün rekabet gücünü arttırmakla mümkündür.
Turunçgil ihracatında Ülkemize rakip durumda olan ülkelerdeki meyve hasat dönemi Ülkemizdeki ile
çakışmaktadır ve bu da pazarlardaki rekabeti daha çok arttırmaktadır. Türkiye turunçgil sektörünün Avrupa
pazarlarında söz sahibi olabilmesi için değişen pazar özelliklerine göre turunçgil tür ve çeşitlerine yönelmesi
gerekmektedir.
1997 yılında başlatılmış ve süreklilik arz eden bu projede; Klemantin mandarini çeşidinin farklı
klonları ve bazı melezleri arasında kontrollü melezlemeler yapılarak; bol ve kararlı verime sahip, yüksek oranda
partenokarpik ve pazarlanabilir irilikte meyve oluşturan, erkenci, orta mevsim veya geççi, kaliteli mandarin
melezlerinin geliştirilmesi ve böylece Klemantin mandarini ile birlikte mandarin pazarını geliştirebilecek kaliteli
yeni melez çeşitlerin elde edilmesi amaçlanmaktadır.
Bu amaçla bir yandan pazar istekleri doğrultusunda değişik kombinasyonlarda melezleme çalışmalarına
devam edilirken diğer bir yandan da melez bireylerin amaçlara uygun özellik gösterenleri arasından çeşit
adaylarının seçimi için çalışmalar sürdürülmektedir. Bu melezlemeler sonucu elde edilen ümitvar bireyler,
bahçecilik performansları bakımından değerlendirilmekte ve üstün bulunanlar yetiştiricilerin hizmetine sunulmak
üzere tescile sunulacaktır.
Bu kapsamda projenin gelecek aşamalarında öncelikle seçim ve değerlendirme parsellerinde yer alan
melez bireylerin değerlendirilmesi ve yeni melezleme kombinasyonlarının devreye sokulmasıyla elde edilecek
ülkemize özgü mandarin çeşitlerinin ülkemiz turunçgil sektörünün hizmetine sunulması hedeflenmektedir.

Proje ile Elde Edilmek İstenilen Çıktılar ve Kullanım Alanlarını Açıklanmalıdır.
Turunçgil ihracatında Ülkemize rakip durumda olan ülkelerdeki meyve hasat dönemi Ülkemizdeki ile
çakışmaktadır ve bu da pazarlardaki rekabeti daha çok arttırmaktadır. Türkiye turunçgil sektörünün Avrupa
pazarlarında söz sahibi olabilmesi için değişen pazar özelliklerine göre turunçgil tür ve çeşitlerine yönelmesi
gerekmektedir.
Bu çalışma sonunda arzu edilen özellikleri taşıyan çeşitlerin elde edilmesi ile, Klemantin mandarininin
yanında pazarda tutulabilecek, verimli ve kaliteli mandarin melezleri Ülkemiz turunçgil yetiştiricilerinin hizmetine
sunulacaktır. İhracat şansı yüksek yeni melez çeşitlerle kurulacak bahçeler sayesinde, üreticilerimiz gelirlerini
arttırma olanaklarına kavuşurken, ülkemizin dış pazarlarda söz sahibi olması yolunda da katkı sağlanmış olacaktır.

LİTERATÜR ÖZETİ: Bu proje alanında şimdiye kadar yurtiçi ve yurtdışında yapılan araştırmaları ve bu
çalışmalardan elde edilen bulguların kısa bir özetini yazın. Teklif edilen araştırmanın mevcut bilgi birikimine ne
gibi katkıda bulunacağını özellikle belirtilmelidir.
Turunçgil yetiştiriciliği gerek dünyada, gerekse ülkemizde hızlı bir gelişme sürecindedir. Son 30 yılın
dünya turunçgil üretimi incelendiğinde; 1983 yılında yaklaşık 60 milyon ton olan üretimin, 1990 yılında
66 milyon tona; 2016 yılında ise 9.453.478 hektar alanda 146.429.018 tona yükseldiği görülmektedir. Dünya
turunçgil üretiminde 2016 yılı verilerine göre Çin, Brezilya ve Hindistan ilk üç sırayı alan ülkelerdir. Türkiye,
2016 yılında 4.293.007 ton üretim ile önemli turunçgil üreticisi ülkeler arasında 8. sırada yer almıştır (FAO, 2018).
Türkiye’de toplam turunçgil üretiminin % 86,78’i Akdeniz, % 12,70’i Ege, % 0,29’u Batı Marmara,
% 0.16’sı Karadeniz ve % 0.07’si Güneydoğu Anadolu bölgelerinden elde edilmektedir (TUİK, 2018).
Ülkemiz 2017 yılı turunçgil üretimi içerisinde portakallar 1.950.000 ton ile ülkemizde en fazla üretimi yapılan tür
iken, mandarin 1.550.469 ton ile ikinci sıradadır. Bu iki türü 1.007.133 ton ile limon, 260.000 ton ile altıntop,
2.124 ton ile turunç izlemektedir (AKİB, 2018). Ülkemizin 2017 yılı toplam yaş meyve ve sebze ihracatı içinde
turunçgiller; 1.672.800 ton ve 849,6 milyon $’lık bir payla birinci sırada yer almaktadır. Turunçgil ihracatının
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697.200 tonunu mandarin, 475.100 tonunu limon, 368.800 tonunu portakal, 131.600 tonunu altıntop ve 42 tonunu
diğer turunçgil tür ve çeşitleri oluşturmaktadır. Ülkemizin 2017 yılında turunçgil ihracatı yaptığı ülkeler arasında
Rusya Federasyonu, Irak ve Ukrayna ilk üç sırada olup, bu üç ülkeye yapılan ihracat toplam ihracatın
% 67,6’sını oluşturmaktadır (AKİB, 2018).
Melezleme, üremede ve dolayısıyla kalıtımda yapay kontroldür. İstenilen karakterlerin birleşmesini
sağlamak için, bu karakterleri gösteren ana ve babaları seçmeyi ve melez bireylerden seleksiyonu içermektedir
(Furr,1969). Birçok turunçgil ıslah programı, yeni çeşitler ve anaçlar geliştirmek için, kontrollü melezlemeler
yoluyla elde edilen binlerce melez bireyden üstün vasıflı tiplerin seçimi esasına oturtulmuş geleneksel metotlarla
yürütülmektedir. Tüm ıslah çalışmalarının amacı evrensel problemleri çözmeye yönelik olmakla birlikte, çoğu
ıslah programlarının amacı; geniş olduğu kadar; meyve kalitesini geliştirmeye veya market ihtiyaçlarını
karşılamak için erkenci veya geççi çeşitlerin geliştirilmesi gibi öncelikli lokal problemlerin çözümüne de
yöneliktir (Davies ve Albrigo, 1994).
Turunçgillerin melezlemesinde bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır. Turunçgillerde görülen yüksek orandaki
heterozigoti ve bu nedenle F1 generasyonundaki karakterlerde ortaya çıkan geniş açılımlar, nuseller embriyoninin
yaygın oluşu, morfolojik karakterleri belirleyici genlerin çok iyi bilinmemesi ve dolayısıyla melez çöğürleri
nüseller çöğürlerden ayırmada görülen zorluklar, melez çöğürlerin uzun süren (5-15 yıl) gençlik kısırlığı periyodu,
düşük oranlarda da olsa çeşitler arasında görülen kısırlık, turunçgil ıslahının çok uzun süreye ve büyük alanlara
ihtiyaç göstermesi nedeniyle masraflı oluşu, turunçgil ıslahında önemli bir engel teşkil etmektedir (Cameron ve
Frost, 1968; Göral, 1978a; Davies ve Albrigo, 1994). Bu nedenle, dünya genelinde önemli turunçgil çeşitlerinin
çoğu mutasyon veya yabani türler arasında gerçekleşen doğal melezlemeler sonucu oluşmuştur (Davies ve
Albrigo, 1994). Turunçgillerde melezlemede karşılaşılan bütün bu zorluklara karşılık cinsler arasındaki gen
benzerlikleri ve yüksek oranda melezlenebilmesi nedeniyle de melezleme için materyal çokluğu sağlamaktadır.
Turunçgil tür ve çeşitleri genellikle kendine verimli olmasına karşın, bazı tür ve çeşitlerde mutlak gamet
kısırlığı ile kendine ve melezlemede uyuşmazlık görülmektedir. Klemantin mandarini, Orlando tanjelo ve
Minneola tanjelo çeşitlerinde kendine kısırlık vardır (Cameron ve Soost, 1969). Robinson, Osceola, Page, Lee ve
Nova mandarinlerinde de kendine uyuşmazlık olduğu bildirilmiştir (Frost ve Soost, 1968). Kendine kısır çeşitlerin
melezlerinin de kısırlık gösterdiği ilk çalışmalarda belirlenmiştir. Kendine uyuşmaz çeşitlerin melezleri de kendine
uyuşmazlık göstermektedir. Melezlerdeki uyuşmazlık özelliğinin kalıcılığı (kalıtımı), turunçgillerde uyuşmazlık
allellerinin bulunduğunu göstermektedir. Klemantin ve Orlando tanjelo gibi kendine uyuşmaz çeşitlerle yapılan,
türler ve çeşitler arası melezlemelerde elde edilecek tüm bireylerin kendine uyuşmaz olacağı ileri sürülmektedir
(Cameron ve Soost, 1969; Frost ve Soost, 1968).
Melezleme çalışmalarında kolaylık sağlanması açısından, tohum ebeveyni (ana) olarak sadece zigotik tohum
veren çeşitlerin kullanılması önerilmektedir (Göral, 1978 a; Davies ve Albrigo, 1994). Bu grupta; Şadoklar,
Klemantin, Kinshiu ve Wilking mandarini, Temple ve Klemantin tanjeloları girmektedir. Yararlanılabilecek
oranda melez verecek çeşitler arasında King mandarini, Ruby portakalı, Eureka ve Lizbon limonları sayılabilir
(GÖRAL, 1987 a).
Turunçgillerde ıslah çalışmaları, binlerce yıl öncesinden Eski Çin'de, yabani türler içerisinden üstün nitelikli
fenotiplerin seçilmesi şeklinde başlamıştır (Davies ve Albrigo, 1994). Bununla birlikte, turunçgillerde ilk
melezleme çalışmaları 1893 yılında, Florida da W.T. Swingle ve H.J. Webber tarafından başlatılmıştır (Chapot,
1975; Davies ve Albrigo, 1994). Bu araştırmacıların elde ettikleri melezler 1894-1895 yıllarındaki donlar
yüzünden tahrip olmuştur (Chapot, 1975).
1914-1918 yılları arasında H.B. Frost, Kaliforniya'da yapmış olduğu melezlemelerden elde ettiği bireylerden
1935 yılında "Wilking", "Kinnow" ve "Kara" mandarinlerini; 1940 yılında "Pearl" tanjelosunu; 1951 yılında ise
J.M. Cameron'la birlikte "Frua" mandarinini ve "Sweet" tangoru elde etmiştir. Kaliforniya'da 1928-1945 yılları
arasında birkaç bin melez elde edilmiş ve bunlardan "Encore" ve "Pixie" mandarini H.B. Frost, J.M. Cameron ve
R.K.Soost tarafından; erkenci, pembe etli ve acı olmayan "Chandler" şadoku R.K. Soost ve J.M. Cameron
tarafından geliştirilmiştir (Chapot, 1975).

665

1942 yılında, Gardner ve Bellows, Florida'da Orlando tangelo ve Klemantin mandarinini melezlemişler ve
elde edilen dört selektif birey 1959 yılında P.C. Reece ve F.E. Gardner tarafından "Robinson", "Lee", "Osceola"
ve "Nova" ismi verilerek üreticilerin hizmetine sunulmuştur (Chapot, 1975; Davies ve Albrigo, 1994). 1942
yılında da Minneola tangelo ile Klemantin mandarini melezlemelerinden elde edilen "Page" mandarini 1963
yılında piyasaya sunulmuştur (Davies ve Albrigo, 1994).
1948 yılında, Florida ve Kaliforniya'da genişletilmiş bir ıslah programı başlatılmış ve 155 farklı melezleme
yapılmıştır. Bu melezlerden "Fremont", "Fairchild" ve "Fortune" mandarinleri 1964 yılında J.R. Furr tarafından
tanıtılmıştır (Chapot, 1975). Robinson ve Osceola arasındaki melezlemeler sonucunda "Sunburst" mandarin
melezi elde edilmiş olup, 1982 yılında üreticilerin hizmetine sunulmuştur (Davies ve Albrigo, 1994).
1962 yılında, P.C. Reese tarafından Bowar x Temple arasında yapılan melezlemeler sonucunda "Fallglo"
çeşidi 1972 yılında selekte edilmiş, tarla denemeleri de sonuçlandırıldıktan sonra, 1987 yılında üretim için
piyasaya sunulmuştur. 1963 yılında, C.J. Hearn ve P.C. Reese tarafından, bir mandarin melezi (Klemantin x
Orlando) ile bir orta mevsim portakalı olan 15-3 arasında yapılan melezlemeler sonucunda 1972 yılında selekte
edilen "Ambersweet" 1989 yılında piyasaya sunulmuştur (Davies ve Albrigo, 1994). 1975 yılında, Russo, Avana
mandarini ile Duncan altıntopunun melezi olan "Mapo" tanjelosunu ümitvar bir hibrit olarak tanıtmıştır (Göral,
1987 a).
Okudai ve ark, (1991a), Japonya’da Imamura satsuma ile Nakano 3 mandarini melezlemesiyle Hayaka
mandarini elde ettiklerini, meyvelerin sarı portakal renginde, ortalama 150 g ağırlığında ve kolay soyulabilir,
ayrıca birçok satsuma ve mandarin çeşidinden daha tatlı ve aromalı olduğunu bildirmişlerdir. Aynı araştırıcılar
Kiyomi tangor ile Minneola tanjelo melezlemesi ile Seihou çeşidi elde etmişlerdir. Bu çeşidin meyvelerinin
yuvarlak, koyu portakal renginde, yaklaşık 200 g ağırlığında, pürüzsüz, orta kalın kabuklu ve çekirdeksiz,
olgunlaşma döneminin ise Ocak ortasından sonuna kadar olduğunu saptamışlardır.
Nankou mandarini Japonya’da Miho wase ile Klemantin çeşitleri melezlenerek elde edilmiştir. Meyveler
ortalama 130 g ağırlığında, koyu portakal renginde ve kolay soyulabilir özelliktedir. Meyve eti sulu ve Satsumadan
daha tatlıdır. Tohumsuz ve monoembriyonik bir çeşittir. Olgunluk Aralık ortasından sonuna kadar olup bu çeşit
Xanthomonas campestris’e dirençlidir (Okudai ve ark., 1991b).
Chen ve ark. (1991), Çin'de yürüttükleri çalışmalarında Weizhou Satsuma mandarini ile S8 portakalını
melezlemişler ve bu melezlemeden elde ettikleri populasyondan Wanmi adlı, Ocak ayı ortasında olgunlaşan, geççi,
meyve ağırlığı ortalama 120 g, kabuk rengi kırmızı-turuncu,hemen hemen tohumsuz, çok sulu, S.Ç.K.M.'si % 11.8
ve normal koşullar altında 3 ay muhafaza edilebilen çeşit selekte etmişlerdir.
Sykes ve Lewis (1996), Avustralya’da tohumsuz turunçgil çeşitleri elde etmek amacı ile Silverhill satsuma
ile Imperial mandarin, portakal ve pummelo çeşitleri melezlenmiştir. Embriyo kurtarma tekniği kullanılarak yeni
ümitvar bireyler elde edilmiştir.
Matsumoto ve ark. (1999a), Miho-core mandarini, Miho wase ile Encore çeşitlerinin melezlenmesiyle
Japonya’da elde edilmiştir. Ağaç tacı nispeten küçük, dağınık büyüyen ve dikensiz özelliktedir. Meyve hemen
hemen çekirdeksizdir. Meyveler yassı ve ortalama 150–200 g ağırlığındadır. Kabuk ince, koyu portakal renginde
ve soyulabilir özelliktedir. Meyve eti suludur ve olgunluk Aralık ortası ile sonu arasındadır. Kuru madde miktarı
% 11–12, asit miktarı % 0.8–1 arasındadır.
Matsumoto ve ark. (1999b), Amakusa, erkenci bir çeşit olan 14 (Kiyomi x Okitsu) ile Page çeşidinin
melezlenmesiyle elde edilmiştir. Ağaç tacı orta büyüklüktedir. Genç yaşlarda hafif dikenlilik görülürken, ilerleyen
yaşlarda bu durum görülmez. Erkek kısırlığa bağlı olarak meyveler tohumsuzdur. Ancak diğer çeşitlerle karışık
yapılan yetiştiricilikte meyveler tohumlu olabilmektedir. Meyveler yassı şekilli olup, ortalama ağırlık 170–200 g
civarındadır. Kabuk kırmızımsı portakal renklidir. Olgunluk Aralık sonu-Ocak aylarıdır. Kuru madde miktarı %
11–12, asit miktarı % 1 civarındadır.
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Roose ve ark. (2000), Gold Nugget mandarin çeşidinin Wilking X Kincy (Willowleaf/King//King/Dancy)
melezlenmesi sonucu 1950’lerde elde edildiğini, bu mandarin çeşidinin meyvelerinin 60 mm uzunluğunda ve 70
mm genişliğinde, yaklaşık 150 g ağırlığında olduğunu belirtmiştir. Genç yaştaki ağaçlarının yaşlı ağaçlara göre
daha iri meyve verme eğilimine girdiğini, meyvelerinin Ocak-Şubat aylarında olgunlaştığını, meyve et renginin
portakal ve kabuk renginin parlak turuncu, kabuğunun 4-5 mm kalınlığında ve kolay soyulabilme özelliğine sahip
olduğunu, ayrıca Kaliforniya koşullarında kurumadde içeriğinin %13.5-%16 arasında değiştiğini bildirmişlerdir.
Pio ve ark. (2000), Brezilya’da tohumsuz mandarin çeşitleri elde etmek amacıyla Klemantin ile Cravo
mandarinlerini melezlemiş ve bu çalışma sonucunda Klemantin Caçula 3 ve Klemantin Caçula 4 tiplerini
tohumsuz ve çok iyi yeme kalitesine sahip iki yeni çeşit olarak tanımlamışlardır.
Rapisarda ve ark. (2008), Monreal Clementine mandarini ile Taracco portakalının melezlenmesi
neticesinde Tacle ve Clara triploid mandarin melezlerinin geliştirildiğini bildirmişlerdir. Bu çeşitlerin
meyvelerinin antosiyanin içeriğinden dolayı kırmızı etli, kolay soyulabilir, sulu ve Monreal mandarini gibi tatlı
olduğu bildirilmiştir.
Klemantin mandarini, Ülkemizde uzun yıllardan beri bilinmesine karşın, kapama bahçe şeklinde
plantasyonlarındaki artış istenilen düzeye ulaşmamıştır. Bunda, özellikle yabancı tozlanma olmayan bahçelerde
meyve tutumu ve meyve iriliğinde ortaya çıkan problemler ve dolayısıyla düzensiz ve düşük verim önemli rol
oynamıştır. Yeterli düzeyde yabancı tozlanma ile meyve tutumunda artışlar elde edilmekte, fakat, meyve başına
çekirdek sayısında önemli artışlar ortaya çıkmaktadır (Göral, 1987b; Tuzcu, 1990). Az ürün veren Klemantin
mandarini ağaçlarına gibberellik asit (GA) uygulaması, meyve tutumu ve üründe artış sağlamasına karşın, küçük
meyve oluşumuna ve renklenmede gecikmelere neden olmaktadır. Klemantin mandarininde bilezik alma
uygulaması ile meyve tutumunda artış sağlanmakta, ancak, ikinci yıl üründe kayıplar söz konusu olmaktadır
(Göral, 1987 b). Klemantinlerde meyve tutumu ve ürün artışı için yapılan gibberellik asit uygulamaları küçük
meyve oluşumuna, bilezik alma uygulaması takip eden yılda verim düşüklüğüne ve yabancı tozlanma
çekirdeksizlik avantajının kaybolmasına neden olduğundan bu çeşitte görülen sorunları çözmede yetersiz
kalmaktadır.
Süreklilik arz eden bu projede, Klemantin mandarini çeşidinin farklı klonları ve bazı melezleri arasında
kontrollü melezlemeler yapılarak; bol ve kararlı verime sahip, yüksek oranda partenokarpik ve pazarlanabilir
irilikte meyve oluşturan, erkenci, orta mevsim veya geççi, kaliteli mandarin melezlerinin geliştirilmesi ve böylece
Klemantin mandarini ile birlikte mandarin pazarını geliştirebilecek kaliteli yeni melez çeşitlerin elde edilmesi
amaçlanmaktadır. Bu amaçla bir yandan pazar istekleri doğrultusunda değişik kombinasyonlarda melezleme
çalışmalarına devam edilirken diğer bir yandan da melez bireylerin amaçlara uygun özellik gösterenleri arasından
çeşit adaylarının seçimi için çalışmalar sürdürülmektedir. Bu melezlemeler sonucu elde edilen ümitvar bireyler,
bahçecilik performansları bakımından değerlendirilmekte ve üstün bulunanlar yetiştiricilerin hizmetine sunulmak
üzere tescile sunulacaktır.

MATERYAL ve METOT: Projenin bilimsel içeriği ve kullanılacak yöntemler/teknikler ile kullanılacak
materyal ayrıntılı biçimde tanımlanmalıdır. Seçilen yöntemin diğerlerine göre üstünlükleri ve zayıflıkları
belirtilmelidir. Yapılacak ölçümler, derlenecek veriler ayrıntılı biçimde anlatılmalıdır.
1. Materyal
Proje materyalini;
1997 yılında 6 farklı kombinasyonda yapılan melezlemeler sonucu elde edilen ve projenin 2008 yılı ara sonuç
raporunda seçimi yapılmış ve bahçe değerlendirmelerine alınmış olan 13 adet melez birey (6-118, 6-10,
6-97, 6-99, 2-244, 6-2, 5-55, 1-80, 1-2, 1-8, 3-2, 3-14, 1-26),
1998 yılında 2 farklı kombinasyonda yapılan melezlemeler sonucu elde edilen ve projenin 2014 yılı ara sonuç
raporunda seçimi yapılmış ve bahçe değerlendirmelerine alınmış olan 12 adet melez birey (7-256, 7-217, 7-58, 811, 7-236, 7-100, 7-140, 7-118, 7-94, 7-229, 7-133, 7-161),
Ayrıca farklı kombinasyonlardan elde edilerek seçim parselinde bulunan melez bireyler ve yeni yapılacak
melezlemeler sonucu elde edilecek bireyler oluşturmaktadır.
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2.

Metot
Çalışmalar Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Meyvecilik Bölümü Serik-Kayaburnu
arazisinde, 2 x 4 m aralıklarla tesis edilmiş / edilecek olan Melez-I parselleri (seçim parselleri) ile Melez-I
parselinden seçilmiş bireyler ile 4 x 6 m aralıklarla tesis edilmiş / edilecek olan parsellerde (bahçe
değerlendirmeleri) yürütülecektir.
A) Çeşit adayı olarak seçilen melez bireylerin değerlendirme çalışmaları
Seleksiyon çalışmaları sonucunda, çeşit adayı olarak seçilen melez bireyler ve melezlemelerde ana ve baba
ebeveyn olarak kullanılan çeşitler, Yerli turunç anacı üzerine aşılanacaktır. Fidanlar şaşırtma büyüklüğüne
ulaştıklarında deneme parseline, 4 x 6 m aralıklarla, 10 tekerrürlü olarak Tesadüf Parselleri Deneme Desenine
göre dikilecektir. Çeşit adayları arasındaki farklılıkların belirlenmesinde Duncan çoklu karşılaştırma testi ve
Değiştirilmiş Tartılı Derecelendirme Metodu kullanılacaktır (Düzgüneş, 1963, Yazgan, 1969).
I) İncelenecek Fenolojik Özellikler :
Melez bireylerin çiçeklenme durumları :
Çiçeklenmenin Başlangıcı : Ağaçlarda çiçeklerin % 5-10 ‘un açtığı dönem.
Tam Çiçeklenme : Ağaçlarda çiçeklerin % 70-75 ‘inin açtığı dönem.
Çiçeklenme Sonu : Ağaçlarda Çiçeklerin Taç yaprakların %90-95 ‘inin döküldüğü dönem.
II) İncelenecek Morfolojik Özellikler :
1.Anaç çapı (mm) : Ağaçların aşı yerinin 10 cm aşağısından kompasla ölçülecektir.
2.Kalem Çapı (mm) : Ağaçların aşı yerinin 10 cm üzerinden kompasla ölçülecektir.
3.Ağaç yüksekliği (cm) : Toprak seviyesinden taçın üst noktası arasındaki mesafe ölçülecektir.
4.Ağaç taç çapı (cm) : Taçın en geniş kısmı taç çapı olarak ölçülecektir.
5.Taç hacmi (cm3) : Ağaçlarda taç hacmi aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır.
V = 2/3  x h x r2

veya

V = 0.5233 x h x R2
V = Taç hacmi (cm3)
R = Çap (cm)
R = Yarıçap (cm)
H = Yükseklik
III.Ağaçların verimi :
1.Ağaç başına verim (kg) : Her bir ağactan elde edilen meyve miktarıdır.
2.Kümülatif verim (kg) : Her ağacın verime yattıktan itibaren, deneme sonuna kadar toplam meyve verim
miktarıdır.
3.Birim gövde kesit alanına düşen meyve ( kg-meyve / cm2) : Ağaç gövdesinin (aşı noktasının 10 cm
üzerinden) birim kesit alanına düşen meyve verim miktarıdır.
4.Taç hacmine düşen birim meyve (kg / m3) : Ağaç birim taç hacim alanına düşen meyve verim miktarıdır.
5.Taç izdüşüm alanına düşen birim meyve (Kg / m2) : Ağaç taç izdüşüm alanına düşen verim miktarıdır.
Gövde kesit alanı ile taç izdüşüm alanı aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır
A=xr2
A = Alan (cm2 veya m2)
r = Yarıçap ( cm veya m)
IV) İncelenecek Pomolojik Özellikler :
1.Meyve ağırlığı (mm)

: Her meyvenin teker teker ağırlığı tartılacaktır.
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2.Meyve uzunluğu (mm) : Meyvelerin çanak yapraklarının üst yüzeyi ile çiçek ucu arasındaki en uzun mesafe
kompasla ölçülecektir.
3.Meyve genişliği (mm) : Meyve eksenine dik olan en geniş çap kompasla ölçülecektir.
4.İndeks
: Meyve genişliğinin, meyve uzunluğuna oranlanması ile bulunacaktır.
5.Kabuk kalınlığı (mm) : En geniş çaptan enlemesine kesilen meyvede albedo ve flavedo ile beraber kompasla
ölçülecektir.
6.Dilim sayısı
: Enlemesine kesilen meyvede dilim miktarı sayılacaktır.
7.Orta eksen genişliği (mm) : En geniş çaptan kesilen meyvede iki dilim arasında kalan orta eksen açıklığı
kompasla ölçülecektir.
8.Meyve başına ortalama çekirdek sayısı (adet): 25 meyvede sayılan toplam çekirdek sayısının, meyve adetine
bölünmesiyle bulunacaktır.
9.Usare miktarı (%)
: Meyve presi ile sıkılan 25 meyvenin posa ağırlığının, 25 meyve ağırlığından
çıkarılması ile hesaplanacaktır.
10.Suda çözülebilir kuru madde miktarı (SÇKM) (%): 25 meyvenin usaresi sıkıldıktan sonra, süzülerek alınan
örnek digital refraktometre de okunacaktır.
11.Usaredeki asit miktarı (%) : 25 meyvenin usare karışımından, süzülerek alınan 5 ml’lik miktarın, 0,1 N
NaOH ile titrasyonu ile hesaplanacaktır.
Asitlik hesaplaması aşağıdaki formüle göre yapılacaktır :
0.07 x S x F x N
% A = ---------------------- x 100
V
S = Harcanan NaOH miktarı (ml)
F = Faktör
N = Normalite (0.1)
V = Alınan usare miktarı (ml)
12.SÇKM / Asit miktarı : Suda çözülebilir % kuru madde miktarının, % asit miktarına oranlanması ile
bulunacaktır.
13.Meyve şekli :
a) Kutupları yassı (oblate)
b) Küresel ( globose)
c) Yumurta ( ovoid)
d) Elipsoid ( ellipsoid)
e) Eğri, meyilli ( oblique)
f) Ters yumurta ( obovoid)
g) Armut Şeklinde ( pyriform) olarak değerlendirilecektir.
14.Meyvelerde kabuk rengi : Minolta Chromameter CR-400 ile belirlenecektir.
15.Meyvede orta eksen (columella) yapısı :
a) Açık (boş)
b) Yarı açık (yarı boş)
c) Kapalı (katı, dolu) olarak değerlendirilecektir.
Tüm pomolojik çalışmalar, hasat edilen meyvelerden, tesadüfe bağlı olarak alınacak hastalıksız ve sağlam
25 adet meyve üzerinde yapılacaktır.
Melez
bireylerde,
çeşit
adaylarının
seçiminde
ele
alınınan
100 üzerinden verilen ağırlıklı puanlar aşağıda verilen şekilde olacaktır :
Özellikler
Verim
Verim düzenliliği
Meyve başına ortalama çekirdek sayısı
SÇKM / Asit oranı
Usare miktarı
Meyve çapı
Kabuk kalınlığı
Meyve kabuk rengi

özellikler

Relatif değerler
20
10
10
15
10
7
5
5
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ve

bunlara

Meyve ağırlığı
Meyvede et rengi
TOPLAM

14
4
100

B) Melez bireylerin seçiminde incelenecek özellikler
I) İncelenecek Fenolojik Özellikler :
1.Melez bireylerin çiçeklenme durumları :
Çiçeklenmenin Başlangıcı : Ağaçlarda çiçeklerin % 5-10 ‘un açtığı dönem.
Tam Çiçeklenme : Ağaçlarda çiçeklerin % 70-75 ‘inin açtığı dönem.
Çiçeklenme Sonu : Ağaçlarda Çiçeklerin Taç yapraklarının % 90-95 ‘inin döküldüğü dönem.
II) İncelenecek Pomolojik Özellikler :
1.Meyve ağırlığı (mm)
: Her meyvenin teker teker ağırlığı tartılacaktır.
2.Meyve uzunluğu (mm) : Meyvelerin çanak yapraklarının üst yüzeyi ile çiçek ucu arasındaki en uzun mesafe
kompasla ölçülecektir.
3.Meyve genişliği (mm) : Meyve eksenine dik olan en geniş çap kompasla ölçülecektir.
4.İndeks
: Meyve genişliğinin, meyve uzunluğuna oranlanması ile bulunacaktır.
5.Kabuk kalınlığı (mm) : En geniş çaptan enlemesine kesilen meyvede albedo ve flavedo ile beraber kompasla
ölçülecektir.
6.Dilim sayısı
: Enlemesine kesilen meyvede dilim miktarı sayılacaktır.
7.Orta eksen genişliği (mm)
: En geniş çaptan kesilen meyvede iki dilim arasında kalan orta eksen açıklığı
kompasla ölçülecektir.
8.Meyve başına ortalama çekirdek sayısı (adet): 25 meyvede sayılan toplam çekirdek sayısının, meyve adetine
bölünmesiyle bulunacaktır.
9.Usare miktarı (%)
: Meyve presi ile sıkılan 25 meyvenin posa ağırlığının, 25 meyve ağırlığından
çıkarılması ile hesaplanacaktır.
10.Suda çözülebilir kuru madde miktarı (SÇKM) (%) : 25 meyvenin usaresi sıkıldıktan sonra, süzülerek alınan
örnek digital refraktometre de okunacaktır.
11.Usaredeki asit miktarı (%) : 25 meyvenin usare karışımından, süzülerek alınan 5 ml’lik miktarın, 0,1 N
NaOH ile titrasyonu ile hesaplanacaktır.
Asitlik hesaplaması aşağıdaki formüle göre yapılacaktır :

12.SÇKM / Asit miktarı (%)
bulunacaktır.

0.07 x S x F x N
% A = ---------------------- x 100
V
S = Harcanan NaOH miktarı (ml)
F = Faktör
N = Normalite (0.1)
V = Alınan usare miktarı (ml)
: Suda çözülebilir % kuru madde miktarının, % asit miktarına oranlanması ile

Tüm pomolojik çalışmalar, hasat edilen meyvelerden, tesadüfe bağlı olarak alınacak hastalıksız ve sağlam
25 adet meyve üzerinde yapılacaktır. Melez bireylerde, çeşit adaylarının seçiminde ele alınan özellikler ve bunlara
100 üzerinden verilen ağırlıklı puanlar aşağıda verilen şekilde olacaktır.
Özellikler
Olgunlaşma zamanı
Meyve başına ortalama çekirdek sayısı
SÇKM / Asit oranı
Usare miktarı
Meyve kabuğunun ete bağlılığı

Relatif değerler
15
15
15
12
8
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Kabuk kalınlığı
Meyve kabuk rengi
Meyve ağırlığı
Meyvede et rengi
TOPLAM

7
7
15
6
100

Melez bireyler, meyvenin olgunlaşma zamanına göre aşağıdaki şekilde gruplandırılacak ve her grup kendi
içerisinde ayrı ayrı puanlamaya tabii tutulacaktır.
a) Çok erkenci
b) Erkenci
c) Orta mevsim
d) Geççi

ÇALIŞMA TAKVİMİ
Proje çerçevesinde yapılacak faaliyetler çalışma takvimi çizelgesinde gösterilmelidir. Projenin belli başlı aşamaları
ve bunlardan her birinin ne zaman gerçekleşeceği açık biçimde belirtilmelidir. Çizelge gerektiği kadar
çoğaltılabilir.
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Yapılacak
Faaliyetler

Çalışma Takvimi Çizelgesi

Parseller
deki
bireyleri
n bakımı

Aylar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

30

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Melezle
meler
Melezle
meler
sonucu
elde
edilen
tohumlar
ın
çıkarılıp
ekilmesi

Melez
çöğürleri
n bakım
işlemleri

X

X

X

Melez
çöğürleri
n
şaşırtılm
ası

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Melez
bireyleri
n dikimi

X

X

X

X

X

X

Fenoloji
k
gözlemle
r

X

X

X

X

X

X

Meyve
veren
bireylerd
e
pomoloji
k
analizler

X

Gelişme
raporu
hazırlan
ması

X

X

X

X

X

X

(*)Yazım vb. alanları gerektiği kadar uzatılabilir.
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X

X

X

X

X

Yapılacak
Faaliyetler
Parseller
deki
bireyleri
n bakımı

Aylar

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7

3
8

3
9

4
0

4
1

4
2

4
3

4
4

4
5

4
6

4
7

4
8

4
9

5
0

5
1

5
2

5
3

5
4

5
5

5
6

5
7

5
8

5
9

60

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Melezle
meler
Melezle
meler
sonucu
elde
edilen
tohumlar
ın
çıkarılıp
ekilmesi

Melez
çöğürleri
n bakım
işlemleri

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Melez
çöğürleri
n
şaşırtılm
ası

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Melez
bireyleri
n dikimi

X

X

X

X

Fenoloji
k
gözlemle
r

X

X

X

X

Meyve
veren
bireylerd
e
pomoloji
k
analizler
Gelişme
ve ara
sonuç
raporunu
n
hazırlan
ması

X

X

X

X

X

X

X

(*)Yazım vb. alanları gerektiği kadar uzatılabilir.

673

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

YÖNETİM DÜZENİ
Projede görev alacak kişilerin her birinin projedeki sorumluluğu ve çalışma takvimleri tanımlanmalıdır.
Proje Yürütücülerinin Projeye Katkıları
Adı Soyadı

Ertuğrul TURGUTOĞLU

Şenay KURT

Gülay DEMİR

Yapılacak Faaliyetlerdeki Sorumlulukları

Çalışma Takvimi

- Parsellerdeki bireylerin bakımı

Ocak-Aralık 2020-2024

- Melezlemeler

Mart-Nisan-Mayıs 2020-2024

- Melezlemeler sonucu elde edilen tohumların
çıkarılıp ekilmesi

Kasım-Aralık 2020-2024

- Melez çöğürlerin bakım işlemleri

Ocak-Aralık 2020-2024

- Melez çöğürlerin şaşırtılması

Nisan-Haziran 2020-2024

- Melez bireylerin dikimi

Mart-Nisan 2020-2024

- Fenolojik gözlemler

Mart-Nisan 2020-2024

- Meyve veren bireylerde pomolojik analizler

Eylül-Aralık 2020-2024

- Gelişme ve ara sonuç rapor hazırlığı

Ekim-Kasım- 2020-2024

- Parsellerdeki bireylerin bakımı

Ocak-Aralık 2020-2024

- Melezlemeler

Mart-Nisan-Mayıs 2020-2024

- Melezlemeler sonucu elde edilen tohumların
çıkarılıp ekilmesi

Kasım-Aralık 2020-2024

- Melez çöğürlerin bakım işlemleri

Ocak-Aralık 2020-2024

- Melez çöğürlerin şaşırtılması

Nisan-Haziran 2020-2024

- Melez bireylerin dikimi

Mart-Nisan 2020-2024

- Fenolojik gözlemler

Mart-Nisan 2020-2024

- Meyve veren bireylerde pomolojik analizler

Eylül-Aralık 2020-2024

- Parsellerdeki bireylerin bakımı

Ocak-Aralık 2020-2024

- Melezlemeler

Mart-Nisan-Mayıs 2020-2024

- Melezlemeler sonucu elde edilen tohumların
çıkarılıp ekilmesi

Kasım-Aralık 2020-2024

- Melez çöğürlerin bakım işlemleri

Ocak-Aralık 2020-2024

- Melez çöğürlerin şaşırtılması

Nisan-Haziran 2020-2024

- Melez bireylerin dikimi

Mart-Nisan 2020-2024

- Fenolojik gözlemler

Mart-Nisan 2020-2024

- Meyve veren bireylerde pomolojik analizler

Eylül-Aralık 2020-2024
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PROJE SONUÇLARI UYGULAMA PLANI (PSUP)
Proje tamamlandıktan sonra elde edilmesi öngörülen çıktıların uygulamaya aktarılması ve yaygınlaştırılması proje
lideri tarafından hazırlanır ve imzalanır.
Proje Adı:

Melezleme Yoluyla Yeni Mandarin Çeşitlerinin Geliştirilmesi-2

PROJENİN AMACI: Projenin genel amaçları değil, çıktılara yönelik amaçlar kısaca yazılır.

1997 yılında başlatılmış ve süreklilik arz eden bu projede; Klemantin mandarini çeşidinin farklı klonları ve
bazı melezleri arasında kontrollü melezlemeler yapılarak; bol ve kararlı verime sahip, yüksek oranda partenokarpik
ve pazarlanabilir irilikte meyve oluşturan, erkenci, orta mevsim veya geççi, kaliteli mandarin melezlerinin
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Elde edilecek ümitvar bireyler ile turunçgil pazarlarında rekabet edebilmek için
geliştirilecek yüksek verimli ve kaliteli çeşitler ile mandarin üretim sezonunun genişletilmesi sağlanarak, erkenci
ve geççi çeşitler ile pazardaki üretim boşluğu doldurulmuş olacaktır.

ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI
Proje tamamlandıktan sonra, elde edilen çıktıların nasıl uygulamaya aktarılacağı;
• Yetiştirme tekniklerine ilişkin bilgi ise; çiftçiye ve sektöre nasıl ulaştırılacağı, (kongre sempozyum, bildiri,
yayın, broşür, kitap, Bilgi alışveriş toplantılarında sunulması, Bakanlığın eğitim yayım programlarına alınması
dahil)
• Çeşit, ırk, hat, aşı, ilaç ya da teknoloji ise; tescil, patent ve özel sektöre devri ile ilgili mekanizmalar
• Sürekli projelerde ise; ilk 5 yıllık dönemde ne elde edileceği/edildiği, ara materyalden yararlanacak diğer
araştırma kuruluşları kimler olacağı,
• Metot ya da yöntem ise; kullanacak kurumlara duyurulması,
• Mevzuat değişikliği gerektiren sonuçlar ise; ilgili bakanlık ya da birimlere ulaştırılması, uygulamaya aktarma
aşama ve mekanizmaları adım adım somut olarak belirtilmelidir.

Sıra

Proje Çıktıları
Proje sonucunda elde edilecek, her türlü
ürün, sistem, prototip, bilgi, pilot
uygulama, malzeme, üretim tekniği,
yöntem, yazılım vb. proje çıktısı olarak
yazılmalıdır.

1

Çeşit tescili için çeşit adaylarının
belirlenmesi

Çıktıların Uygulamaya Aktarılma
Mekanizmaları

Değerlendirme parsellerinden proje amacına uygun
olarak ümitvar olarak belirlenen melez bireylerin çeşit
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tescil denemelerinin kurulması

2

Proje sonucu elde edilen çıktıların turunçgil Bilimsel dergi veya kongrelerde makale, poster veya
sektörü ile paylaşılması
bildiri şeklinde sunulacaktır
.

TALEP EDİLEN BÜTÇE
Talep edilen bütçe ve gerekçesi belirtilmelidir. Analitik bütçe olarak 06 Sermaye Giderleri bölümünde aşağıdaki
belirtilen tablo doldurulmalıdır. Proje süresi bir yıldan fazla ise yıllık maliyetleri ayrı ayrı hesaplanmalıdır.
I. Yatırım Tutarı
YILLARA GÖRE DAĞILIM
06 SERMAYE GİDERLERİ
1.Yıl

2.Yıl

3. Yıl

4.Yıl

5. Yıl

06.1- Mamul Mal Alımları

5.000

5.500

6.000

6.500

9.500

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri

6.000

9.250

11.500

13.500

15.000

06.9- Diğer Sermaye Giderleri

2.000

2.500

3.000

3.000

3.500

Toplam

13.000

17.250

20.500

23.000

28.000

06.3- Gayri Maddi 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

Genel Toplam

101.750

II. Bütçe Gerekçesi ve Yatırım Tutarının Dağılımı
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I

II

III

IV

06

1

3

04

06

1

3

05

06

2

7

01

06

2

9

01

06

9

2

01

Giderlerin
Ekonomik
Sınıflandırması

Önerilen
Bütçe

Laboratuar
Gereçleri
Alımları
Zirai Gereç
Alımı
Kimyevi Madde
ile Kauçuk ve
Plastik Ürün
Alımları

1. Yıl

2. Yıl

3. Yıl

4. Yıl

5. Yıl

7.000

1.000

1.000

1.000

1.500

2.500

25.500

4.000

4.500

5.000

5.000

7.000

7.750

1.000

1.250

1.500

2.000

2.000

Diğer Giderler

47.500

5.000

8.000

10.000

11.500

13.000

Yurtiçi Geçici
Görev Yollukları

14.000

2.000

2.500

3.000

3.000

3.500

20.000

27.000

27.000

30.000

32.500

Toplam

101.750

GENEL TOPLAM

ALT PROJE NO’SU VE KODU

1. Yıl

2. Yıl

3. Yıl

4. Yıl

5. Yıl

Toplam

GENEL TOPLAM

PROJE KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK ALT PROJELER LİSTESİ
(Entegre ve Ülkesel Projelerde bu kısım doldurulacaktır.)
Alt proje
no

Proje adı

Başlama
tarihi

Proje lideri

Bitiş tarihi

Çıktılar*

* : Proje kapsamında elde edilecek ürün, teknik bilgi, model, patent gibi çıktılara ilişkin çok kısa bilgi verilmelidir.
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Tarih

Proje Lideri
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İmza

Proje No

TAGEM / TBAD / 16 / A04 / P06 /

Proje Başlığı

Stevya’nın (Stevia rebaudiana Bertoni) Ülkemiz Farklı Bölgelerine
Adaptasyonu ve Sentetik Çeşit Geliştirilmesi
Dr. Ahu ÇINAR

Proje Lideri
Proje Yürütücüleri

Dr. Saadet Tuğrul Ay, Kadriye Yüksel, Orçun Çınar, Dr. Arzu Bayır
Yeğin, Dr. Emine Topuz

Başlama- Bitiş Tarihleri

01.01.2016- 31.12.2020

ProjeBütçesi

2016

2017

2018

2019

2020

50.000

7.000

7.000

7.000

7.000

Kurum Payı (Varsa)

Toplam: 78.000

Diğer Kurum Bütçesi (Varsa)

-

Kalan: 21.000

Proje Özeti:
Anavatanı Güney Amerika olan Stevia rebaudiana (stevya, bal otu, şeker otu) bitkisi, 1887 yılında Güney
Amerikalı doğa bilimci Antonio Bertoni tarafından keşfedilmiştir. Asteraceae familyasında yer alan bitki, nemli
ortamı sever, ortalama 25 oC sıcaklıkta yetişir ve 60-90 cm kadar boylanmaktadır. Kuzey Amerika’da tespit
edilen 80’den, Güney Amerika’da ise 200’den fazla türü olduğu belirtilmektedir. Stevya ekstresinin ana
bileşenleri steviosid, rebaudiosid-A ve steviol molekülleridir.
Paraguay ve Brezilya'da yüzyıllardan beri tatlandırıcı ve tedavi edici özellikleri nedeniyle kullanılan stevya
Japonya'da da otuz yılı aşkın bir süredir milyonlarca kişi tarafından tatlandırıcı ve gıda katkısı olarak
kullanılmaktadır. Kurutulmuş haldeki şeker otu yaprakları normal şekerden 10-15 kat daha tatlıdır. İşlenerek
toz haline getirilmiş stevya, normal şekerden 200-300 kat daha tatlıdır. Kalorisi olmayan stevya bitkisi kan
şekerini arttırmamaktadır. Stevyanın insülin duyarlılığını ve hatta salınımını arttırıcı etkilerinin olduğunu
gösteren bazı araştırmaların varlığı diyabet tedavisinde kullanımını destekler niteliktedir.
Stevya, son yıllarda birçok ülkede üreticilerin dikkatini çekerek introdüksiyon materyali olarak üretilmeye
başlamıştır. Türkiye’de de birçok bölgede meraklı çiftçiler ve firmalar tarafından üretimi yapılmakla beraber
adaptasyonu ve ürün kalitesi ile ilgili çalışmalar sınırlıdır.
Bu araştırma ile ülkemize farklı kaynaklardan getirilen stevya populasyonlarının altı farklı lokasyonda
(Antalya, Yalova, İzmir, Eskişehir, Tokat, Şanlıurfa) adaptasyonu ve ülkemizde stevya üretiminde
kullanılabilecek standart sentetik çeşit geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Sekiz farklı kaynaktan sağlanan stevya çeşidi ile üç tekerrürlü tesadüf parselleri deneme desenine uygun olacak
şekilde deneme kurulmuştur. Daha sonra farklı bir kaynaktan sağlanan çeşit de az sayıda fide olması nedeni ile
tek parselle denemeye eklenmiştir.
Toplam 1072 genotipte boy, dallanma ve ağırlık ölçümleri yapılmış, glikozit içeriği için yaprak örnekleri alınıp
kurutulmuştur. Tek bitkilerden elde edilen ve herba verimini doğrudan ekileyen bitki boyu ve bitki ağırlığı
verilerine göre 218 genotip seçilerek glikozit analizleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen steviosit ve rebaudiositA miktarlarıyla Reb-A/Stevioside oranı değerlendirilerek bu genotiplerden 41’i seçilmiştir.
Bu yıl yapılan çalışmalarda seçilen 41 genotipten üçü kurumuş olduğu için örnek alınamamıştır. 38 genotipin
boy, dallanma ve yaprak ağırlığı ölçümleri yapılmış, içerik analizleri için örnek alınmıştır.
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PROJE BAŞLIĞI

Düşük Şeker İçerikli Turunç Marmelatı Üretiminde Steviol
Glikoziti Rebaudioside A Kullanım Olanaklarının Araştırılması

PROJE NUMARASI

TAGEM/HSGYAD/B/19/A3/P2/1212

PROJE LİDERİ

Demet YILDIZ TURGUT

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURULUŞ

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
(BATEM)

PROJE BAŞLANGIÇ YILI

2019

RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU DÖNEM

01 /01/2018 ile

31/12./2019 arası

Projenin Amacı ve gerekçesi, metodolijisi:
Günümüzde gerek şişmanlık, hipertansiyon, obezite, diyabet gibi rahatsızlıkların artması gerekse tüketicilerin
doğal içerikli gıda ürünlerine olan talebi nedeniyle gıda endüstrisindeki firmalar ürün formülasyonlarında yer
alan şeker oranını azaltarak daha düşük enerji içeren doğal katkılı ürünler üretme yoluna gitmektedirler.
Tatlandırıcılar, gıda sektöründe geniş bir tüketici kitlesine hitap etmektedir. Düşük kalorili veya düşük şeker
içerikli ürünlerin üretiminde pek çok yapay ve doğal tatlandırıcı kullanılmaktadır. Ancak bazı yapay
tatlandırıcıların insan sağlığı ile ilgili riskler barındırmaları, dahil oldukları üründe istenmeyen tat oluşumuna
yol açmaları gibi sebeplerle, sektör tüketiciye daha sağlıklı, besleyici özelliği olan doğal tatlandırıcılar sunmaya
çalışmaktadır. Güney Amerika orijinli Stevia rebaudiana bitkisinden elde edilen steviozit ve rebaudoside A
yıllardır Japonya, Çin, Kore ve Brezilya başta olmak üzere birçok ülkede reçel, marmelat gibi farklı gıdalarda
doğal tatlandırıcı olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde 30/06/2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Türk Gıda
Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği’nde E 960 koduyla steviol glikozitler (steviol eşdeğerleri) olarak
gıdalarda kullanımına izin verilmiştir. Bu bitkinin fonksiyonel özelliklerinin anlaşılmasıyla birlikte son yıllarda
ülkemizde de yetiştiriciliği ve adaptasyonu ile ilgili çalışmalar ivme kazanmıştır.
Yüksek şeker içerikleri nedeni ile oldukça yüksek enerji veren gıdalar olarak bilinen marmelatlar ülkemizde ve
dünyada çok uzun yıllardan beri değişik formülasyonlarda hazırlanmakta ve yaygın bir şekilde tüketilmektedir.
Ancak, günümüzde değişen yaşam koşullarına bağlı olarak ortaya çıkan sağlık problemleri nedeniyle, tüketiciler
bu tip gıdalardan kaçınmaktadır. Ülkemizde hammaddenin bulunabilirliği ve kültürel değerler gibi nedenlerle
bir çok yöresel reçel ve marmelat çeşidi bulunmaktadır. Bunların arasında geleneksel turunç marmelatı, özellikle
hammaddenin yoğun olarak yetiştiği Akdeniz Bölgesinde üretilmekte, tüketiciler tarafından beğeni ile
tüketilmekte ve bölge ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadır. Yapılan literatür çalışmasında düşük şeker
içerikli turunç marmelatı ile ilgili bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Bu projenin amacı düşük şeker içerikli turunç marmelatı üretiminde doğal tatlandırıcı olarak steviol glikozit
Rebaudioside A’nın kullanılabilirliğini ortaya koymak ve bu tatlandırcının ürün kalitesi ve raf stabilitesine
etkisini araştırmaktır. Bu kapsamda düşük şeker içerikli farklı marmelat reçeteleri oluşturulacak ve bu ürünlerde
duyusal ve kalite analizleri gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda duyusal analizler sonucu seçilen 3 üründe raf
stabilitesi çalışmaları gerçekleştirilecektir.

1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:.
Proje 2018 HSGYAD PDT’ de sunulmuş, AYK tarafından desteklenmesine karar verilmiştir. Proje
01/01/2019 yılı itibariyle başlayacaktır. Proje ile ilgili ön hazırlıklar yapılmıştır.
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1.2. Dönem Bulguları:
Proje konusu ile ilgili 2018 yılında yayınlanan bilimsel araştırma taramaları gerçekleştirilmiştir. Proje ile ilgili
ön hazırlıklar yapılmıştır.

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:
Yapılması düşünülen ara yayın henüz yoktur.
3. Darboğazlar:
Proje ile ilgili henüz herhangi bir darboğaz bulunmamaktadır.

4. Projede Önerilen Değişiklikler * :
4.1. Materyal ve Yöntem:
Materyal ve yöntemle ilgili henüz bir değişiklik yoktur.
4.2. Proje Faaliyet Takvimi:
Proje faaliyet takvimi ile ilgili henüz bir değişiklik yoktur.
4.3. Personel:
Personel ile ilgili henüz bir değişiklik yoktur.
4.4. Bütçe:
Bütçe ile ilgili henüz bir değişiklik yoktur.

Adı Soyadı

Tarih

Kuruluş Amiri

Dr. Abdullah ÜNLÜ

20.12.2018

Proje Koordinatörü /
Proje Lideri

Demet YILDIZ TURGUT

20.12.2018
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İmza

PROJE BAŞLIĞI

Domates Islahı Programları için Nitelikli Genitörlerin
(Yarıyol Materyali) Geliştirilmesi ve Tohum
Teknolojisi Projesi

PROJE NUMARASI

TAGEM/BBAD/10/A01/P01/12

PROJE LİDERİ

İbrahim ÇELİK

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
KURULUŞ

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM)

PROJE BAŞLANGIÇ YILI

01/01/2015

RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU
DÖNEM

01/01/2018 ile 31/12/2018 arası

Projenin Amacı ve gerekçesi, metodolojisi:
Domates (Solanum lycopersicum L.), Dünya’da ve Türkiye’de yetiştirilen en önemli sebzedir.
Özellikle örtüaltı alanlarımızın % 50’sinden fazlasında domates yetiştirilmekte ve serada yetiştirilen
domates çeşitlerinin % 100’ünü de F1 hibrit çeşitler oluşturmaktadır. Bu proje kapsamında yürütülen
domates ıslah çalışmaları ile örtüaltı yetiştiriciliğine uygun, yüksek verimli, biyotik ve abiyotik stres
koşullarına dayanıklı hibrit ve hat geliştirmek hedeflenmiştir
1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:
2015 ilkbahar döneminde çeşit adaylarıyla verim denemesi kurulmuştur. Denemede; iri tipte 52 aday
çeşit ve 3 kontrol çeşit, çeri-armudi tipte ise 18 aday çeşit ve 5 kontrol çeşit yer almıştır. Çeşit
adaylarının verim, meyve ve bitki özellikleri bakımından gözlemleri yapılmıştır.
2014 tarihinde “İPEKCE” ismi ile üretim izni alınan domates çeşidi Alanya’nın Toslak bölgesinde
çiftçi seralarında denemeye alınmıştır. Böylelikle çeşitin farklı lokasyonlardaki performansları
belirlenmiştir.
Bu proje kapsamında; gen havuzundaki domates hatlarının moleküler işaretleyiciler kullanılarak
Domates Sarı Yaprak Kıvırcıklık Virüsü (Tomato Yellow Leaf Curl Virus=TYLCV), Domates Lekeli
Solgunluk Virüsü (Tomato Spotted Wilt Virus = TSWV), Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü (Fusarium
oxysporum f.sp. radicis lycopersici =FORL) ve nematoda (Meloidogyne incognita) karşı testlemeleri
devam etmiştir.
Moleküler testlemelerde dayanıklı bulunan hatlar, FORL ve TSWV’ye karşı ayrıca klasik olarak da
testlenmiştir. Moleküler testlemeler ile klasik testlemelerin sonuçları birarada değerlendirilmiştir.
Buna göre her iki testlemede dayanıklı bulunan hatlar, melezleme ve karakterizasyon çalışmalarında
kullanılmak üzere belirlenmiştir.
2016 İlkbahar döneminde çeşit adaylarıyla verim denemesi kurulmuştur. Denemede; iri, tekli, çeri,
plum ve kokteyl tiplerinde domates çeşit adayları ve kontrol olarak ticari domates çeşitleri yer almıştır.
Çeşit adaylarının verim, meyve ve bitki özellikleri bakımından gözlemleri yapılmıştır. Ümitvar olarak
belirlenen aday çeşitlerle farklı lokasyonlarda denemeler kurulacaktır. Bakteriyel solgunluk
hastalığına Clavibacter michiganensis subsp.michiganensis’a karşı yeni dayanıklılık kaynaklarının
araştırılması ve ıslahta etkin kullanımı önemlidir. Bu amaçla 55 genotip TGRC’den, 27 genotip ise
BATEM gen havuzundan olmak üzere toplam 82 genotipin hastalığa reaksiyonu araştırılmıştır. Her
genotipten 10 bitki olmak üzere toplam 820 adet fideye inokülasyon yapılmıştır. Dayanım durumları
tespit edilen farklı yabani genotipler çeşit geliştirme çalışmalarında kullanılmak üzere domates ıslah
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programına dahil edilmiştir. 2014 tarihinde “İPEKCE” ismi ile üretim izni alınan domates çeşidimiz
24 Ekim 2016 tarihinde tescil edilmiştir. Bu proje kapsamında; gen havuzundaki domates hatlarında
Domates Sarı Yaprak Kıvırcıklık Virüsü (Tomato Yellow Leaf Curl Virus), Domates Lekeli Solgunluk
Virüsü (Tomato Spotted Wilt Virus)’ne karşı klasik testlemeler yapılmıştır. Dayanıklı bulunan hatlar,
melezleme ve karakterizasyon çalışmalarında kullanılmak üzere belirlenmiştir.
2017 İlkbahar döneminde çeşit adaylarıyla verim denemesi kurulmuştur. Denemede, 34 domates çeşit
adayları ile 1 adet ticari domates çeşidi de kontrol olarak yer almıştır. Sera denemesi tesadüf blokları
deneme desenine göre kurulmuştur. Çeşit adaylarının verim, meyve ve bitki özellikleri bakımından
gözlemleri yapılmıştır. Buna göre 3 adet çeşit adayı tespit edilmiştir. “İPEKCE” ismi ile tescili alınan
domates çeşidinde tohum üretimi yapılmıştır. Bu proje kapsamında; gen havuzundaki domates
hatlarının Domates Sarı Yaprak Kıvırcıklık Virüsü (Tomato Yellow Leaf Curl Virus=TYLCV),
Domates Lekeli Solgunluk Virüsü (Tomato Spotted Wilt Virus = TSWV) karşı klasik ve moleküler
testlemeleri devam etmiştir. Dayanıklı bulunan hatlar, melezleme ve karakterizasyon çalışmalarında
kullanılmak üzere belirlenmiştir.
1.2. Dönem Bulguları:
Verim denemesi: İlkbahar döneminde çeşit adaylarıyla verim denemesi kurulmuştur. Denemede,
28 domates çeşit adayı iki tekerrürlü olarak yetiştirilmiş ve tartılı hasat yapılarak verim ve meyve
sayıları yönünden değerlendirilmiştir.
İlkbahar döneminde verim denemesi, Sonbahar döneminde 50 F3 popülasyonunda bitki gözlemi
ve seleksiyon yapılmıştır. Bu hatlarda Domates Sarı Yaprak Kıvırcıklık Virüsü (Tomato Yellow Leaf
Curl Virus=TYLCV), Domates Lekeli Solgunluk Virüsü (Tomato Spotted Wilt Virus = TSWV) karşı
klasik ve moleküler testlemeleri devam etmiştir.
Saflaştırma: 83 hatta tohum yenilemesi morfolojik gözlemler yapılmıştır.
Tohum üretimi: 2016 Yılında STK kaydı gerçekleştirilen “İpekce” çeşidinde denemeler için
tohum üretimi yapılmaktadır.
Tanıtım ve yayım çalışmaları: “İpekce” domates çeşidinin tanıtımı için, Antalya BATEM iş
birliği ile Denizli İl TOM Çal ve Çameli ilçelerindeki çiftçi seralarında 2 demonstrasyon çalışması
sürdürülmüştür.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:
3. Darboğazlar: Yoktur
4. Projede Önerilen Değişiklikler * :
*Projedeki değişiklikler ATK’da onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
4.1. Materyal ve Yöntem: -4.2. Proje Faaliyet Takvimi:
4.3. Personel:
2018 Yılı Sebzeler ve Süs Bitkileri PDGT kararları gereği,
Proje lideri olan Dr. Aylin KABAŞ’ın kurumdan ayrılması nedeniyle projeden çıkarılmasına ve
yerine proje liderliğinin İbrahim ÇELİK tarafından yürütülmesine
Serkan AYDIN’ın projeye dahil edilmesi
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4.4. Bütçe: --

Adı Soyadı

Kuruluş Amiri
Proje Koordinatörü /
Proje Lideri

Tarih

Dr. Abdullah ÜNLÜ

İbrahim ÇELİK
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İmza

PROJE BAŞLIĞI

Ege Bölgesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çeşit Geliştirme
Çalışmaları

PROJE NUMARASI

TAGEM/TBAD/15/A04/P06/01

PROJE LİDERİ

Dr. Ünal KARIK

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURULUŞ

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

PROJE BAŞLANGIÇ YILI

01/01/2015

RAPORUN İLGİLİ OLDUĞUDÖNEM

01/01/2018 ile 31/12/2018 arası

Projenin amacı ve gerekçesi, metodolojisi:
Bu çalışmanın amacı; daha önce Enstitüde adaptasyon, verim, kalite ve seleksiyon çalışmaları
yürütülmüş ancak tescil ettirilmemiş bazı tıbbi ve aromatik bitki türlerinde çeşit geliştirmeye yönelik
çalışmaların yürütülmesidir. Çalışmada ele alınacak olan türler şevketi bostan (Scolymus hispanicus), dağçayı
(Sideritis perfoliata), oğulotu (Melissa officinalis), ekinezya (Echinacea purpurea) ve salep orkideleri (Serapias
vomeracea, Orchis sancta)’dir. Çalışma devamlı bir proje şeklinde öngörülmekte olup, yürütmekte olduğumuz
diğer adaptasyon ve ıslah çalışmalarında öne çıkan ve ekonomik önemi olan türler de zamanla bu projeye dahil
edilecektir. Böylece hem bölge hem de ülke çiftçisine tıbbi ve aromatik bitkilerde tarla üretimi için elzem olan
standart üretim materyali sağlanarak, ülkemizin bu konudaki eksiğinin kapanmasına katkı sağlanacaktır.

1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:
Proje 2015 yılında başlamış ve tescil edilecek olan şevketi bostan (Scolymus hispanicus), dağçayı
(Sideritis perfoliata), oğulotu (Melissa officinalis), ekinezya (Echinacea purpurea) ve salep orkideleri (Serapias
vomeracea, Orchis sancta) türlerinde TTSM’nin belirlediği yönteme göre FYD denemelerine esas olacak şekilde
fide dikimleri yapılmıştır. Denemelerde sulama, yabancı ot temizliği, gübreleme ve ilaçlama uygulamaları
yapılmıştır. 2015 yılı içerisinde FYD denemesi kurulan türlerin çiçeklenme dönemlerine göre gözlemleri
alınmış, TTSM ile koordineli olarak alınan gözlemler çeşit özellik belgesini oluşturmak üzere kaydedilmiştir.
Bitkilerin çiçeklenme dönemleri farklı tarihlerde olduğu için her tür için uygun gözlem tarihi belirlenerek 2016
yılı çalışması tamamlanmıştır. Aynı gözlemler 2017 yılı içerisinde de yapılarak tescil için son aşamaya
geçilmiştir. Ayrıca elde edilen bitkilerde uçucu yağ bileşenleri, toplam fenolik madde ve toplam flavanoid madde
analizleri gerçekleştirilmiştir.

1.2. Dönem Bulguları:
TTSM tarafından 12.04.2018 tarihinde yapılan tescil toplantısında proje kapsamında çeşit tescil çalışmaları
yürütülen Enstitüye ait aşağıda adı ve hangi türe ait oldukları yazılı toplam 7 adet çeşit adayı tescil edilerek çeşit
ünvanı kazanmıştır. Önümüzdeki dönemde bu çeşitlere ait orijinal tohum üretim alanları tesis edilerek sertifikalı
tohum satışına başlanacaktır.
Tescil edilen türler:
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OĞUZ İzmir Kekiği (Origanum onites), KARIK Anadolu Adaçayı (Salvia fruticosa) , ELİF Tıbbi Adaçayı (Salvia
officinalis) , GÜRBAŞAK Dağçayı (Sideritis perfoliata), SARI Şevketi bostan (Scolymus hispanicus), TUTAR
Ekinezya (Echinacea purpurea), MELİS Oğulotu (Melissa officinalis).

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:

3. Darboğazlar:

4. Projede Önerilen Değişiklikler *: Varsa proje ile ilgili önerilen değişiklik önerileri yazılmalıdır.
*Projedeki değişiklikler ATK’da onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
4.1. Materyal ve Yöntem:

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:

4.3. Personel:

4.4. Bütçe:

Adı Soyadı

Kuruluş Amiri
Proje Koordinatörü /
Proje Lideri

Tarih

Ali PEKSÜSLÜ

Ünal KARIK
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İmza

PROJE BAŞLIĞI

Sakız (Pistacia lentiscus L. var. Chia Duham.) İçin Uygun
Anaçların Belirlenmesi

PROJE NUMARASI

TAGEM/TBAD/12/A04/PO6/006

PROJE LİDERİ

Mehmet TUTAR

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURULUŞ

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ

Deniz AKSOY, Celal ŞAFAK, Salih GÖKKÜR, Erol
KÜÇÜK, Andaç ÇAVDAR, Fatih ÇAĞIR, Müge ŞAHİN,
Fatih Alpay VURAN (BATEM), Prof. Dr. Murat
KARTAL (Bezmialem Vakıf Üni.)

PROJE BAŞLANGIÇ YILI

2011

RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU
DÖNEM

01/01/2018 ile 31/12/2018 arası

Projenin Amacı ve gerekçesi, metodolojisi:
Sakız bitkisi halen Sakız Adası’nın güneyinde yetiştirilmekte ve dünyanın birçok yerine buradan ihraç
edilmektedir. Elli yıl öncesine kadar İzmir’in Çeşme İlçesinde de ekonomik anlamda yetiştirilmekte
idi. Ancak son yıllarda artan turizm faaliyetleri, tarımsal nüfusun şehirlere göçü, tarım alanlarının
betonlaşması gibi sebeplerle terk edilmiştir. Yörede az sayıda kalan sakız ağaçları çoğaltılarak sakız
tarımı tekrar canlandırılmaya çalışılsa da özellikle üretiminin zor olmasından dolayı yaygınlaşma şansı
bulamamıştır.
Ancak son yıllarda yapılan bazı bilimsel araştırmalar uygun zamanda yapılması halinde kültür
sakızının bazı Pistacia türleri üzerinde yüksek aşı tutma oranlarını yakalayabileceğini göstermektedir.
Bu durumda hangi Pistacia türlerinin sakızla aşı uyuşması gösterdiğini, hangilerinde yeterli çöğür ve
fidan gelişmesinin olduğunu ve türlerin damla sakızı verim ve kalitesine etkisini belirlemek bir ihtiyaç
haline gelmiştir. Projenin birinci amacı bu ihtiyacı karşılamak, sakız ağacı için en uygun anacı
belirlemektir.
Diğer yandan uzun vadede, sakızın hızlı ve kitlesel üretimi mümkün olduğunda kurulacak
plantasyonlar ile Türkiye’nin sakız ithal eden değil, ihraç eden bir ülke konumuna gelmesi de
hedeflenmektedir. Bu amaca yönelik olarak uygun olduğu düşünülen ekolojilerde adaptasyon
parselleri kurularak yetiştirilebileceği potansiyel alanlar belirlenecektir.

1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:
Projenin ilk diliminde ülkemizde doğal yayılış gösteren Pistacia türlerinin tohum çimlenme özellikleri
ve çöğür gelişme durumları incelenmiş, üzerlerine kültür sakızı aşılanarak aşı tutma oranları ve fidan
gelişmeleri gözlenmiştir. Genel olarak bütün türler kolaylıkla çimlenebilmektedirler. En iyi çöğür
gelişimi atlantik sakızı (P. atlantica) ve yabani sakız (P. lentiscus) türlerinde gözlenmiştir. Aşı tutması
ve aşılı fidanların gelişimi bakımından Atlantik sakızı biraz daha öne çıkmaktadır.
Diğer yandan eskiden aşılanmış ve ağaç haline gelmiş bitkilerde yapılan yaprak ve sakız analizlerinde
uçucu yağ bakımından anaçların herhangi bir olumsuzluk teşkil etmediği belirlenmiştir.
Doğada ve tarla kenarlarında kendiliğinden büyüyen Atlantik sakızı ağaçlarında çevirme aşıları
denenmiş ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Bu türün yoğun olduğu yerlerde aşılı sakızlıklar
oluşturulabilecektir. Bu amaçla İzmir’in Aliağa ve Urla İlçeleri ile Muğla’nın Ula ilçesinde birer pilot
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uygulama gerçekleştirilmiştir.
Aşılama yanında havai daldırma ile de fidan üretilebileceği belirlenmiş bu yöntemle yetiştirilen
fidanlar kullanılarak İzmir ve Muğla İllerinde deneme bahçeleri kurulmuştur.
1.2. Dönem Bulguları:
Ege Orman Vakfı ile anlaşılarak 500 adet fidan üretimi gerçekleştirilmiştir. Geçmiş yıllarda yapılan
deneler sonucunda uygulamanın daha kolay olması nedeniyle havai daldırma yöntemi ile köklendirilen
dallar kesilip fidan olarak kullanılmaya başlanmıştır.
İzmir’in Çeşme ve Urla ilçelerinde birer aşılama programı gerçekleştirilmiştir. Çeşme’de sakızlık tesis
etmek üzere araziye dikilmiş olan 2 yaşındaki P. atlantica fidanları aşılanmış ve %50 civarında bir
başarı sağlanmıştır. Bunun yanında Urla’da yaşlı ağaçlara yapılan aşılamalarda başarı oranı %100’e
yaklaşmıştır.
Dönem içerisinde Muğla iline 200 adet fidan teslim edilmiş olup gelişme durumları gelecek yıllarda
incelenecektir.
Diğer taraftan 2018 yılı için programa alınan Gökçeada, Bozcaada ve Söke’deki plantasyonların
kurulması 2019 yılı başında gerçekleştirilecektir.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:
3. Darboğazlar: Varsa gerçekleştirilemeyen faaliyetler, nedenleri ve öneriler eklenmelidir.

4. Projede Önerilen Değişiklikler * : Varsa proje ile ilgili önerilen değişiklik önerileri yazılmalıdır.
*Projedeki değişiklikler ATK’da onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
4.1. Materyal ve Yöntem: Varsa materyal ve yöntemde tavsiye edilen değişiklikler yazılmalıdır.

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Varsa proje faaliyet takviminde önerilen değişiklikler yazılmalıdır.
4.3. Personel: Varsa görev alan araştırmacılar ile ilgili değişiklik önerileri yazılmalıdır.
4.4. Bütçe: Varsa bütçe ile ilgili değişiklikler yazılmalıdır.

Adı Soyadı

Tarih

Kuruluş Amiri

Dr. Ali PEKSÜSLÜ

Proje Lideri

Mehmet TUTAR
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İmza

PROJE BAŞLIĞI

Antalya Florasında Yetişen Adaçayı (Salvia spp.) Türlerinde Seleksiyon
Islahı ( II. Aşama)

PROJE NUMARASI

TAGEM/17/A07/P06/10

PROJE LİDERİ

Dr. Fatma UYSAL BAYAR

BATEM
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
KURULUŞ
RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU 2018 Yılı Gelişme Raporu
DÖNEM
Projenin Amacı ve gerekçesi, metodolijisi:

Bu araştırma farklı lokasyonlardan toplanan Anadolu Adaçayı (S. fruticosa Mill.) türünde,
klon seleksiyonu ıslah yöntemi ile seçilen C-klonlarının,morfolojik, fenolojik, agronomik
ve kalite özelliklerini belirlemek ve içeriklere ait aylık değişimleri inceleyerek amaca uygun
ürün elde etmek için doğru hasat zamanını belirlemek amacıyla yürütülmektedir. Araştırma
sonucunda, Ülkemizin Anadolu adaçayı bitkisinde ihtiyaç duyulan çeşit veya çeşitlerin elde
edilmesi hedeflenmiştir. Çalışmada BATEM’de yürütülen ‘Antalya Florasında Yetişen
Bazı Adaçayı (salvia spp.) Türlerinde Seleksiyon Islahı’ projesi ve ‘Antalya Florasında
Bulunan Anadolu Adaçayı (salvia fruticosa mill.) Populasyonlarında Seleksiyon Islahı ile
Üstün Özelliklere Sahip Genotiplerin Belirlenmesi’ isimli doktora tezinden seçilen 6 adet
C-klonu materyal olarak kullanılmıştır.
1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:

Projenin ilk yılı olan 2017’de, deneme, Antalya ekolojik koşullarında tesadüf blokları deneme
desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Analizler için, dikimden itibaren her ay örnek
alınmıştır.
1.2. Dönem Bulguları:

Projenin devamında, analizler için her ay örnek alma işlemi devam etmektedir. Hasat 2018 yılının
Mart ayında yapılmıştır. Kalite analizleri 2018 yılı için gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar
aşağıda verilmiştir.
Morfolojik ve Verim Değerler

Uçucu Yağ Oranları (%)
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FK4-9 klonal hatta ait uçucu yağ bileşenleri

FK4-14 klonal hatta ait uçucu yağ bileşenleri

FK3-16 klonal hatta ait uçucu yağ bileşenleri
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FK5-7 klonal hatta ait uçucu yağ bileşenleri

FD2-9 klonal hatta ait uçucu yağ bileşenleri

FD4-13 klonal hatta ait uçucu yağ bileşenleri
692

Standart klonal hatta ait uçucu yağ bileşenleri

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: Yok
3. Darboğazlar: Yok
4. Projede Önerilen Değişiklikler: Yok

4.1. Materyal ve Yöntem: Yok
4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Yok
4.3. Personel: Yok
4.4. Bütçe: Yok

Adı Soyadı
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Tarih

İmza

PROJE BAŞLIĞI

Antalya Koşulların Zencefil (Zingiber officinale )’in Farklı Yetiştirme
Koşullarında Bazı Kalite ve Verim Parametrelerinin Belirlenmesi

PROJE NUMARASI

TAGEM/17/A07/P06/09

PROJE LİDERİ

Dr. Fatma UYSAL BAYAR

BATEM
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
KURULUŞ
RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU 2018 Yılı Gelişme Raporu
DÖNEM

Projenin Amacı ve gerekçesi, metodolijisi:

Tıbbi aromatik bitkiler arasında önemli bir yere sahip olan zencefil, baharat ve tıbbi olarak
uzun yıllardır kullanılmaktadır. Zencefil Dünya pazarında ekonomik değeri yüksek bir
baharat ve tıbbi bitkidir. Tropik ve yarı tropik iklimlerde yetiştiriciliği yapılan zencefile ait
ise ülkemizde yapılan herhangi bir adaptasyon çalışması bulunmamaktadır. Bu kapsamda,
ithalata konu olan bu türde, adaptasyon çalışmaları önem arz etmektedir. Bu proje ile
zencefilin sera ve açık alanda, farklı dikim zamanlarındaki verim ve kalite performansını
belirmek, ürün desenini artırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amaçlanmıştır.
1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:

Denemenin ilk yılı olan 2017 yılında, 4 farklı dikim zamanında (Aralık, Ocak, Şubat, Mart),
açık alan, gölgelik alan ve sera ortamında dikimler gerçekleştirilmiştir. Sulama, gübreleme vb.
kültürel işlemler yapılmıştır. Aralık ve Ocak ayı dikimleri, dikimden 10 ay sonra hasat
edilmiştir. Elde edilen verilere göre; bitki boyu, 110,41-121,75 cm arasında değişim
gösterirken, en yüksek taze verim, 766,85 g/bitki ile sera ortamında Ocak dikiminden elde
edilmiştir. Açık alan dikimlerinde ve gölgelik alan Aralık dikiminde çıkış sağlanamamıştır.
İkinci yıl deneme kurulmuş ve hasat gerçekleştirilmiştir. İkinci yıl en yüksek bitki boyu 116,50
cm ile gölgelik alandan elde edilirken en yüksek taze rizom verimi 524,94 kg/da ile sera mart
dikiminden elde edilmiştir. Kuru rizom ağırlıkları için kurutma ve kalite analizleri devam
etmektedir.

1.2. Dönem Bulguları:

Denemenin İkinci yılı 2018’de; 4 farklı dikim zamanında (Aralık, Ocak, Şubat, Mart), açık
alan, gölgelik alan ve sera ortamında dikimler gerçekleştirilmiştir. Sulama, gübreleme vb.
kültürel işlemler yapılmıştır. Aralık ve Ocak ayı dikimleri, dikimden 10 ay sonra hasat
edilmiştir. Elde edilen verilere göre; en yüksek bitki boyu 116,50 cm ile gölgelik alandan elde
edilirken en yüksek taze rizom verimi 524,94 kg/da ile sera mart dikiminden elde edilmiştir.
Kuru rizom ağırlıkları için kurutma ve kalite analizleri devam etmektedir.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:
İlk yıl sonuçları 4. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumunda sunulmuştur.

1. Uysal Bayar F., Kaya A., Çınar O., Atmaca S., 2018. Zencefil (Zingiber officinale
)’in Farklı Ortam ve Dikim Zamanlarında Verim ve Kalite Parametrelerinin
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Belirlenmesi. 4. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu. 2-4 Ekim
Çeşme/İzmir.

3. Darboğazlar: Toprak yapısının uygun olmaması nedeniyle, açık alan dikimlerinde çıkış
sağlanamamıştır.
4. Projede Önerilen Değişiklikler: Varsa proje ile ilgili önerilen değişiklik önerileri yazılmalıdır

4.1. Materyal ve Yöntem: YOK
4.2. Proje Faaliyet Takvimi:
4.3. Personel: Projeye Doç. Dr. Köksal Aydınşakir’in eklenmesi
4.4. Bütçe: YOK
Bütçe Harcamaları Özeti:
Proje başlangıcından itibaren dönemler üzerinden proje için harcanan ödeneklerin ana kalemler bazında
dökümü yapılacaktır.
Adı Soyadı

695

Tarih

İmza

PROJE BAŞLIĞI

Batı Akdeniz Bölgesi’nde Çiftçilerin Toprak Analizine Dayalı
Gübre Kullanım Davranışlarının Değerlendirilmesi ve Toprak
Analiz Desteğine Esas Önerilerin Geliştirilmesi (Entegre Proje)

PROJE NUMARASI

TAGEM/TEPD/18/G/A08/P01/02-06

PROJE LİDERİ

Şerife Gülden YILMAZ

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURULUŞ

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü

PROJE BAŞLANGIÇ YILI

2018

RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU DÖNEM

01./01/2018 ile 31./12/2018 arası

Projenin Amacı ve gerekçesi, metodolijisi:
Bitkisel üretimde birim alandan kaliteli ve bol ürün almanın en önemli unsurlarından birisi dengeli gübrelemedir.
Dengeli gübreleme; toprak özelliklerine bağlı olarak bitkilerin ihtiyacı olan, toprakta noksan bütün bitki besin
elementlerini uygun zamanda, uygun miktar ve formlarda ve uygun şekilde vermektir. Toprak analizleri dengeli
gübreleme ile bitkisel üretimde verim ve kalite artışı yanında, toprakların verimlilik potansiyellerinin korunması,
insan ve hayvanların beslenmesi ve sağlığı, çevre kirliliğinin önlenmesine de çok önemli katkılar
sağlayabilmektedir (Gezgin, 2011).
Toprak analizinin amacı, toprak yapısı ile içeriğinde bulunan bitkilere yarayışlı besin maddesi miktarlarını
belirlemek ve o toprakta yetiştirilecek bitkilerin ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin eksik olan kısmını
gübrelemeyle tamamlamaktır. Toprak analizi sonucunda hangi gübrelerin ne zaman, ne şekilde ve ne miktarda
verileceği belirlenmektedir.
Toprak analizi yaptırmadan yapılan gübreleme sonucunda;
-İhtiyaçtan az gübre kullanılabilir. Bu durumda bitki iyi beslenemez, elde edilecek ürünün ekonomik değeri
düşük olur.
-Gereğinden fazla gübre kullanılabilir. Girdi maliyeti arttığı gibi, fazla gübre toprağa ve ürüne olumsuz etki
yaratabilir.
-Yanlış gübre kullanılabilir. Bunun sonucunda ürün azalabilir, yatabilir veya kuruyabilir.
-Yanlış zamanda ve yanlış şekilde gübre kullanılabilir. Gübreden beklenen yarar sağlanamaz (Şahinli ve ark.,
2016).
Türkiye’de toprak analizi desteklemesi ilk olarak 2005 tarihinde başlamıştır. 2005 yılında yayınlanan 28/03/2005
tarih ve 2005/8629 sayılı kararnamenin ekinde yer alan Bakanlar Kurulu Kararının birinci maddesiyle doğrudan
gelir desteğine ilave olarak toprak analiz desteği verilmesi kararlaştırılmıştır. Buna dayalı olarak 30 Nisan 2005
tarihli resmi gazete 2005/21 sayılı tebliğin 11. maddesinin b maddesiyle de toprak analizi desteğinin nasıl
alınacağı belirlenmiş 2006 yılından itibaren de dekar başına 2,5 TL toprak analizi desteği ödemesi yapılmaktadır.
2006 yılında yayımlanan 2006/27 no’lu tebliğde Doğrudan Gelir Desteği (DGD) ödemeleri ile birlikte toprak
analizi yaptıran üreticilere ilave toprak analizi desteklemesi yapılmıştır. Her toprak analizi için en fazla 60 da’a
kadar ödeme yapılmıştır.
2007 yılında 16 Şubat 2007 tarihli 26436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/14 sayılı tebliğde ilave destek
ödemesi olarak DGD’ye ek olarak toprak analizi desteklemesine devam edilmiştir. 2008 yılında 31 Aralık 2008
tarihli 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/70 ve 18 Mart 2010 tarihli çiftçi kayıt sistemine dahil olan
çiftçilere toprak analizi destekleme ödemesi yapılmasına dair ayrı bir tebliğ yayımlanarak, her toprak analizi için
en fazla 50 da kadar ve dekar başına 2,5 TL destek ödemesi yapılmıştır. 8 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazetede
yayınlanan 2009/41 ve son olarak 18 Mart 2010 tarihli 27525 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/10
numaralı tebliğlerde; mazot ve kimyevi gübre desteklemesine toprak analizi desteklemesi de eklenerek; çiftçi
kayıt sistemine dahil olan çiftçilere mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi olarak
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yenilenmiştir. Toprak analizi desteği dekar başına 2,5 TL olarak belirlenmiş olup 50 da ve üzeri arazilerde
kimyevi gübre desteklemesinden yararlanmak için toprak analizi şartı getirilmiştir. 2014 yılı tarımsal
desteklemelere ilişkin kararda toprak analizi desteği dekar başına 2,5 TL olarak belirlenmiş olup, karar 12 Nisan
2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır (Küçükkaya ve Özçelik 2014). 5 Mayıs 2016 tarihli 29703 sayılı
Resmi Gazete ’de yayımlanan kararla toprak analiz desteği kaldırılmış olup ancak 2017’de asgari 50 dekar ve
üzeri tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar analiz başına yetkili Toprak Analiz Laboratuvarlarına 40 lira
destek verilmiştir.(www.tarim.gov.tr.2016).
Halen Türkiye’de toprak analizini yapmaya yetkili 111`i özel sektöre, 58`i ziraat odalarına, 25`i üniversitelere,
10`u belediye ve özel idarelere, 17`si ticaret borsalarına ve 47`si bakanlığa ait olmak üzere toplam 268
laboratuvar bulunmaktadır (https://tbs.tarsey.gov.tr/ExternalPages/YetkiliLaboratuvarListesi.aspx).
Bu sebeplerle bu projede;









Verim, maliyet, bitki, insan ve çevre sağlığı açısından çok önemli olan gübreleme konusunda üretici
davranışlarını, üreticilerin bu konudaki eğilimlerini ve gübre tavsiyelerine bakış açılarını ortaya
koymak,
Gübre tavsiyelerine uymuyorlarsa nedenlerini ve uyuyorlarsa etkilerini ortaya koymak,
Toprak analizi yaptırma amaçlarını ortaya çıkarmak,
Toprak analiz desteğinin etkisini ve laboratuvarların çalışma durumunu belirlemek,
Türkiye’de uygulanmış ve/veya uygulanmakta olan gübre desteği etkilerini analiz etmek
Toprak analiz desteğine ilişkin öneriler geliştirmek,
Gübre tavsiyeleri konusundaki sorunları araştırmak ve sorunların çözümüne yönelik öneriler sunmak
Üreticilerin, yayım örgütü ve araştırma enstitüsü ile ilişkilerini ve bilgi kaynaklarını ortaya koymak
amaçlanmıştır.

Yapılan analizler ve değerlendirme sonucunda Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili kurumları, araştırma sonuçlarını
kullanması, kırsal kesimde daha etkin bir eğitim- yayım sağlanabilmesi, tarımsal destekleme politikası unsurları
için bilgi anlamında katkı sağlanabilmesi, gübre tavsiyelerinin uygulanması konusunda eksikliklerin ortaya
konularak tüm paydaşlar açısından konuya dikkat çekilmesi, gübre tavsiyelerinin güvenilirliği konusunda
paydaşların bakış açılarının ortaya konulması, gübre tavsiyelerinin günümüz teknolojisinde yeterli olup,
olamadığı konusuna dikkat çekilmesi, mevcut sistemin daha sağlıklı ve verimli işleyebilmesi için çözüm
olanaklarının ortaya konulması hedeflenmektedir.
Çalışmanın materyalini birincil ve ikincil kaynaklardan elde edilecek veriler oluşturmaktadır. Çalışmada ikincil
nitelikli veriler; Türkiye İstatistik Kurumu, T.C. Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı, FAO, yurt içi-yurt dışı
üniversiteler ve yayım servisleri, daha önce yapılmış çalışmalar ve internet sitelerinden elde edilmektedir.
Bu projede Antalya İli alt proje araştırma alanı olarak belirlenmiş olup, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca bildirilen
laboratuar listeleri aşağıda belirtilmiştir.
Çizelge 1. Araştırma İlleri Toprak Analizi Yapan Laboratuvarlar
Antalya

Muratpaşa

Batı akdeniz tarımsal araştırma enstitüsü toprak analiz laboratuvarı

Kepez
Kepez

Msa tarımsal analiz laboratuvarı zirai danışmanlık tarım gıda inş. San. Tic. Ltd.
Şti.-kepez şubesi
Agriolaben gıda ve zir.lab.hiz.san.tic.ltd.şti.

Kepez

Profesyonel çevre analiz lab. Gıda tar.ve kal.hiz.san. Ve tic.a.ş.

Korkuteli

Antalya korkuteli ziraat odası toprak bitki lab.

Döşemealtı

Doktolab tarım araştırma sanayi ve ticaret a.ş.

Elmalı

Elmalı ziraat odası başkanlığı toprak analiz laboratuvarı

Manavgat

Manavgat ziraat odası tarımsal analiz laboratuvarı
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Alanya

Alanya gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğü toprak bitki analiz laboratuvarı

Alanya

Ali kaan kiriş -test

1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
1.1.Geçmiş Dönem Bulguları
Proje 2018 yılında başladığından dolayı geçmiş dönem bulgusu bulunmamaktadır.

1.2. Dönem Bulguları:
Toprak, bitki, insan ve çevre sağlığı açısından üreticilerin toprak analizine dayalı gübre tavsiyelerine göre gübre
kullanımını benimsemeleri günümüz dünya bilincinde bir gereklilik olduğundan ülkesel proje olarak gerçekleşen
projenin Antalya alt proje alanı olarak belirlenmiştir. Bu projede; verim, maliyet, bitki, insan ve çevre sağlığı
açısından çok önemli olan gübreleme konusunda üretici davranışlarını, üreticilerin bu konudaki eğilimlerini,
gübre tavsiyelerine uyup uymadıklarını belirlemek konunun üretici, yayımcı, uzman açılarıyla değerlendirilmesi
ve bölgede uygulanmış ve/veya uygulanmakta olan gübre desteği etkilerinin analiz edilmesi amaçlandığından
bu doğrultuda anket soruları oluşturulmuştur.
Projede kapsamında bulunan Antalya İli’nde gayeli olarak belirlenen 3 Toprak Analizi laboratuvarına 2015
yılında başvuran 60 üretici ve belirlenen ürün üzerinden toprak analiz desteği almamış 40 üretici ile yüz yüze
görüşme yöntemiyle veri temini sağlanmaya başlanmıştır. Ayrıca belirlenen laboratuvarlarda gübre tavsiyesi
veren uzmanlar ve araştırmanın yürütüldüğü Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarımsal yayım elemanları
ile görüşülerek, konu ile ilgili tüm paydaşlara ulaşılması sağlanmıştır. Bunlara ilaveten ilgili laboratuvar
sorumluları ve tarımsal yayım elemanları ile de ayrı ayrı görüşülerek araştırmaya yönelik bilgi alınmıştır.
Gübreleme ve yenilikler konusunda üretici davranışlarını, üreticilerin bu konudaki eğilimlerini etkileyen
faktörlerin belirlenmesi için faktör analizi, üreticilerin sosyo-ekonomik özellikleri, üreticilerin gübre
tavsiyelerinden memnuniyetleri ve üreticilerin laboratuvarlara güveni gibi değişkenler ile ilişkisinin belirlenmesi
için lojistik regresyon, üreticilerin, yayımcılar ve araştırma enstitüsü ile ilişkilerini, bilgi kaynaklarını ortaya
koymak için chi-kare analizi, etki analizi için double-hurdle (çift eşik: çift engel) ve veri zarflama ve kısmi
bütçeleme analizinde kullanılmak üzere gerekli veriler anket yöntemiyle temin edilmiştir. Bununla birlikte
yayımcı ve laboratuvarda gübre tavsiyesi veren uzmanlarlada görüşme sağlanmıştır. Temin edilen veriler
bilgisayar ortamında veri tabanına işlenerek analiz sürecine hazır hale getirilmiştir.

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:
Ülkesel Proje olduğu için yapılacak analizler ve genel değerlendirme sonucunda proje koordinatörü ve proje
liderleriyle birlikte ilgili yayın hazırlığı yapılacaktır.

3. Darboğazlar:
Ülkesel projeye ilişkin Enstitümüzce kendi sorunluluğumuzda olan saha çalışmaları tamamlanmış olup
hazırlanan veri tabanı proje koordinatörüne iletilmiştir. Proje kapsamında bulunan bazı enstitülerin çalışmalarını
tamamlaması ve analiz aşamasına geçilmesi beklenmektedir.
4. Projede Önerilen Değişiklikler *
*Projedeki değişiklikler ATK’da onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
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4.1. Materyal ve Yöntem:
Değişiklik önerilmemektedir.

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:.
Değişiklik önerilmemektedir.

4.3. Personel:
Değişiklik önerilmemektedir.

4.4. Bütçe:
Değişiklik önerilmemektedir.

Adı Soyadı

Kuruluş Amiri

Proje Koordinatörü /
Proje Lideri

Tarih

Dr. Abdullah ÜNLÜ
Proje Koordinatörü: İlkay
ÖZDEMİR (Uluslararası
Tarımsal Araştırma ve Eğitim
Merkezi Müdürlüğü)
Proje Lideri: Dr. Şerife Gülden
YILMAZ
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Proje: Yerel Sebze Genetik Kaynaklarının Toplanması
Muhafazası Karakterizasyonu ve Değerlendirilmesi,
PROJE BAŞLIĞI

Alt Proje:
Göller Bölgesinde Yerel Kavun Genotiplerin Morfolojik ve
Moleküler Karakterizasyonu ve Seleksiyon Yoluyla Islahı

PROJE NUMARASI

TAGEM/TBAD/15/A01/P01/003

PROJE LİDERİ

Dr. Fatih ERDOĞAN

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURULUŞ

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

PROJE BAŞLANGIÇ YILI

01/01/2015

RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU DÖNEM

01/01/2018 - 31/12/2018

Projenin Amacı ve gerekçesi, metodolijisi: kısaca belirtilmelidir.
Ülkemizin biyoçeşitlilik ve genetik kaynaklar bakımından önemli bir potansiyele sahiptir. Birçok bitki türünde
olduğu gibi kavunda da dünyada ikinci gen merkezlerinden biridir. Var olan genetik kaynaklarımızın çeşitli
nedenlerle kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Çalışmamıza konu olan göller bölgesinin de geçiş
bölgesi olması sebebiyle hem ekolojik hem de bölge halkının ticari kaygılardan uzak yetiştiricilik yapması bu
bölgedeki genetik kaynaklarımızın korunmasına olanak sağlamıştır. Bizim amacımız bu bölgeden elde ettiğimiz
materyalleri tanımlayarak gen bankalarında muhafaza altına alınması ve ıslah çalışmalarına katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Çalışmamızın materyalini Isparta (Tüm ilçe/köy), Burdur (Tüm ilçe/köy), Konya (Akşehir, Tuzlukçu,
Doğanhisar, Hüyük, Beyşehir), Afyonkarahisar, Denizli (Çardak, Baklan, Güney, Çivril), Antalya (Korkuteli ve
Elmalı) ilçe ve köylerinden proje kapsamından toplanan yerel kavun genotipleri oluşturmaktadır. Toplanan yerel
materyallerin heterojenliğinin durulması için 3 yıl kendileme yapılmıştır. S2 kademesinde materyallerin
morfolojik gözlemleri için 47 IPGRI kriterlerine göre veriler alınmıştır ve bu materyalleri ISSR yöntemi ile
moleküler karakterizasyon çalışması yapılacaktır.
1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
1.1.Geçmiş Dönem Bulguları: Projenin başlangıcından itibaren elde edilen bulgular dönemler itibari ile
özetlenmelidir.
2015 Yılı;
- Proje bir kısmı Doktora tez’i kapsamında yapılmış olup toplamda 94 adet yerel kavun genotipte
çalışılmıştır. Tez kapsamında kendilmesi 3 yıl yapılmış genotiplerin morfolojik, fenolojik ve pomolojik
ölçümlerden elde edilen sonuçlar en yüksek, en düşük ve ortalama değerler Çizelge 1’de verilmiştir.
İncelediğimiz tüm kriterlerin verileri istatistik paket programında Temel bileşenler analizi yapılmıştır.
Sonuç olarak bölgeden toplanan yerel kavun genotipler %73 varyasyon gösterdikleri tespit edilmiştir.
-

Tagem projesi kapsamında yılında toplanmış olan 10 genotip projeye dahil edilmiştir.

Çizelge 1. Kantitatif karakterlerin en yüksek, en düşük ve ortalama değerleri.
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1.2. Dönem Bulguları: Rapor dönemi için planlanan başlıca faaliyetlerden, tamamlananlar ile elde edilen
sonuçları özetlenmelidir.
2016 Yılı;
Bir önceki yıl toplanmış olan 10 genotipin araziye dikimi gerçekleştirilerek 2016 yılında morfolojik ölçüm ve
gözlemler alınmıştır. Elde edilen sonuçlardan bazıları çizelge 2’de verilmiştir. Ayrıca genotiplerde kademe
ilerlemesi gerçekleştirilmiştir.
Çizelge 2. Kantitatif karakterlerin ortalama, en yüksek ve en düşük değerleri.
Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Mean

25,07

34,43

2,52

7,70

4,41

Ana Gövde Kalınlığımm

6,91

11,07

9,13 Meyve boyu

17,67

28,67

22,27

Bitki boğum sayısı

8,50

10,80

9,75 Meyve eni

10,00

19,50

16,85

36,71

53,80

0,92

4,50

2,92

5,20

6,90

5,93 Meyve et kalınlık

12,86

68,77

33,48

Yaprak aya uzunluğu

10,13

13,00

11,82 Meyve sap uzunluk

22,79

74,34

54,94

Yaprak aya genişliği

15,40

18,60

17,12 Meyve sap kalınlık

5,65

9,98

7,82

Yaprak sap uzunluğu

9,95

15,40

13,45 Meyve dış tabaka kalınlık

3,18

8,79

6,26

İlk çiçeklenme

79,00

86,00

82,00 100 tohum ağırlık

3,39

7,12

5,98

Dişi çiçek erkencilik

88,00

94,00

90,82 SÇKM

7,30

13,23

10,35

Erkek çiçek erkencilik

79,00

86,00

82,00 pH

5,30

6,40

5,96

Çiçek sap uzunluğu

6,11

20,37

11,71 Tohum boşluğu çap

58,77

117,71

91,39

Olgunlaşma zamanı

139,00

156,00

3,89

6,05

5,43

Ana Gövde Uzunluğu

Boğum arası uzunluk
Bitkide dallanma

Mean
30,71 Bitki başına verim

42,75 Meyve ağırlık

144,27 Tohum büyüklüğü

1.3. Dönem Bulguları: Rapor dönemi için planlanan başlıca faaliyetlerden, tamamlananlar ile elde edilen
sonuçları özetlenmelidir.
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2017 Yılı;
Toplamda 10 adet yerel kavun genotipler 2017 yılında heterojenliklerinin durulması için kendileme yapılarak
kademe ilerlemesi gerçekleştirilmiştir.
1.4. Dönem Bulguları: Rapor dönemi için planlanan başlıca faaliyetlerden, tamamlananlar ile elde edilen
sonuçları özetlenmelidir.
2018 Yılı;
Toplamda 8 adet yerel kavun (2 genotip dahil edilmemesi darboğazlar kısmında belirtilmiştir) genotipinde
heterojenliklerin durulması için kademe ilerlemesi yapılmıştır. Ayrıca bu genotiplere ait bazı morfolojik ölçüm
ve gözlemeler Çizelge 3’de verilmiştir. Genotiplerin akrabalıkların tespiti için örneklerin DNA’lar çıkartılmış
olup -20 ⁰C ‘de muhafaza edilmektedir.

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:
3. Darboğazlar: Varsa gerçekleştirilemeyen faaliyetler, nedenleri ve öneriler eklenmelidir.
1- Bitkilerin araziye aktarıldığı dönemden (fide dönemi) sonra kötü hava şartları ve kültürel işlemlerin yetersiz
kalması sebebiyle 10 genotipten 2’sinde sağlıklı bir şekilde veri alınamamıştır. Ayrıca bu genotiplerden kademe
ilerlemesi yapılamamıştır.
2- Dönem tayinlerinde atamamın yapılması ile moleküler çalışmalar yapılamamıştır.

4. Projede Önerilen Değişiklikler * : Varsa proje ile ilgili önerilen değişiklik önerileri yazılmalıdır.
*Projedeki değişiklikler ATK’da onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
4.1. Materyal ve Yöntem: Varsa materyal ve yöntemde tavsiye edilen değişiklikler yazılmalıdır.

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Varsa proje faaliyet takviminde önerilen değişiklikler yazılmalıdır.

4.3. Personel:

4.4. Bütçe: Varsa bütçe ile ilgili değişiklikler yazılmalıdır.

Adı Soyadı

Tarih

Kuruluş Amiri

Dr. Abdullah ÜNLÜ

Proje Koordinatörü /
Proje Lideri

Dr. Fatih ERDOĞAN
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PROJE BAŞLIĞI

Hıyar Islahı Programları İçin Nitelikli Genitörlerin (yarı yol
materyali) Geliştirilmesi ve Tohum Teknolojisi Projesi

PROJE NUMARASI

TAGEM/BBAD/10/A09/P01/13

PROJE LİDERİ

Dr. Volkan GÖZEN

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURULUŞ

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü/ANTALYA

PROJE BAŞLANGIÇ YILI

2015

RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU DÖNEM

01/01/2018 ile 01/12/2018 arası

Projenin Amacı ve gerekçesi, metodolijisi: kısaca belirtilmelidir.
Bu proje kapsamında yürütülecek olan hıyar ıslah çalışmaları ile örtüaltı yetiştiriciliğine uygun,
verimli, abiyotik-biyotik streslere tolerant nitelikli hatların ve çeşitlerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Dünyada toplam 2.14 milyon ha alanda, 80.6 milyon ton hıyar (Cucumis sativus L.) üretilmektedir.
Ülkemizde ise 2016 yılı verilerine göre üretim alanı 37.5 bin ha olup, bu alandan elde edilen üretim değeri
ise 1.81 ton’dur. Hıyar üretim değerimiz Çin ( 1 . 1 5 m i l y o n h a ; 61.9 milyon ton), Rusya (68.7 bin ha;
1.99 milyon ton) sonra üçüncü sırada yer almaktadır (FAO, 2018). Ülkemizde 1,1 milyon ton hıyar üretimini
örtüaltı tarımından elde edilmekte bu değerin 780 bin ton’u açık tarla koşullarından elde edilmektedir. 780 bin
ton’un 140 bin ton’u turşuluk hıyar üretimidir. Örtüaltı üretiminin %20’sini hıyar üretimi oluşturmaktadır.
Özellikle son yıllarda örtüaltında Beith Alpha tiplerinin yanısıra mini, badem, dikenli ve slicer gibi farklı
tipler de abiyotik ve biyotik stres koşullarına tolerant hibritler talep görmektedir.
Çalışma 1995 yılında Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nce başlatılan projenin devamı
niteliğindedir. Projede materyal olarak daha önce yürütülen çalışmalarda geliştirilen farklı kademelerdeki hatlar
kullanılmaktadır. Projede hatlarda ve çeşitlerde abiyotik ve biyotik stres çalışmaları klasik olarak testlemeleri
yapılacaktır. Çalışmada hat-yarıyol ıslah materyali geliştirmede pedigri yönteminden, çeşit geliştirmede ise
heterosis ıslahı uygulanmaktadır.

1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
1.1.Geçmiş Dönem Bulguları: Projenin başlangıcından itibaren elde edilen bulgular dönemler itibari ile
özetlenmelidir.
2010-2014 yılı ilkbahar dönemini kapsayan süreçte geliştirilen safhatlar ve yarıyol materyalleri
kullanılarak yeni ıslah programları açılması 2015-2019 yılları arasında planlanmaktadır. Nitekim 2014 sonbahar
döneminde açılan ıslah programı kapsamında, 14 saf hat ve 2 tester ile yapılan genel kombinasyon yeteneği
(GKY) melezlemesinden (top cross) 28 F1 kombinasyonu elde edilmiştir.
2015 ilkbahar ve sonbahar döneminde; GKY melezlemesinden elde edilen 28 F1 hibrit ebeveynleri ile
birlikte 2 tekerrürlü verim denemesine tabi tutulmuşlar ve verim yönünden değerlendirilmiştir. Bahar dönemi
elde edilen verilere göre bitki başına toplam verim 2098,6-3943 g/bitki arasında değişim göstermiştir. Erkenci
verim yönünden değerlendirildiğinde; bitki başına erkenci verim 390,8-1366,4 g/bitki arasında değişim
göstermiştir. Bahar dönemi verim yönünden öne çıkan kombinasyonlar: 10, 22, 3, 6, 24 ve 10 nolu melezlerin
olduğu görülmüştür.
Sonbahar dönemi yapılan denemede; bitki başına toplam verimleri 2278,7-3803 g arasında değişim
göstermiştir. Erkenci verim yönünden değerlendirildiğinde; bitki başına erkenci verim 330,9-1275,3 g/bitki
arasında değişim göstermiştir. Sonbahar döneminde öne çıkan genotipler; 10,11, 21, 14 ve 29 olmuştur.
Sera verim denemeleri yanısıra, hat ve yarıyol ıslah materyali geliştirmek üzere; başlatmış olduğumuz
yalancı melezlemeler ve kendileme çalışmaları sonucu 4 farklı kombinasyondan 45 adet F2 ve 291 adet F3 (3
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farklı kombinasyondan) kademesinde genotipler elde edilmiştir. Ayrıca gen havuzumuzda yer alan dikenli hıyar
populasyonlarında ve farklı kademedeki genotiplerden kademe ilerlemeleri ve tohum üretimleri yapılmıştır.
Önümüzdeki dönemlerde de genotiplere ait kademe ilerlemelerine devam edilecektir.
2015 yılı içinde Bakanlığımızın “2007/1 usul ve esaslarına ilişkin tebliğe göre iki adet işbirliği projesi ve
3 adet hat satışı gerçekleştirilmiştir.
2016 ilkbahar döneminde genel kombinasyon yeteneği (GKY) yüksek 6 hat ile özel kombinasyon melezi
(ÖKM) yapılmıştır. 15 adet hibrit kombinasyonu elde edilmiştir. 2016 ilkbahar dönemi elde edilen hibritlerin
verim bakımından özel kombinasyon yetenekleri (ÖKY) belirlemek üzere sonbahar döneminde verim denemesi
kurulmuştur.
Denemede; bitki başına toplam verim 2189,6-3460,3 g/bitki arasında değişim göstermiş ve 20, 21 ve 15
nolu hibrit kombinasyonları öne çıkmıştır. Erkenci verim yönünden değerlendirdiğimizde ise erkenci verim 1451003,2 g/bitki arasında değişim göstermiş ve 15, 17 ve 14 nolu kombinasyonlar öne çıkmıştır.
Abiyotik-biyotik stresler çalışmaları kapsamında; 2016 ilkbahar dönemde Kabak Sarı Mozaik Virüsüne
(Zucchini Yellow Mosaic Virus-ZYMV) yönelik 41 hattın testlemesi yapılmış ve 3 hattımız yüksek tolerant ve
1 hattımız orta düzeyde tolerant olduğu belirlenmiştir. Abiyotik stres çalışması olarak tuz testlemesi yapılmıştır.
42 hattımız da testleme yapılmış ve 4 hattımız yüksek tolerant, 6 hattımız ise orta düzeyde tolerant olduğu tespit
edilmiştir.
2016 yılı içerisinde ıslah çalışmaları kapsamında; hem ilkbahar dönemi hem de sonbahar dönemi hat ve
yarıyol ıslah materyali geliştirmek üzere farklı meyve tiplerinde ve kademedeki genotiplerde kendileme ve
seleksiyon çalışması yapılmıştır.
Uygulamaya aktarılan sonuçlar; 2015 yılında Bakanlığımızın “2007/1 usul ve esaslarına ilişkin tebliğe
göre iki adet işbirliği projesi yapılmıştır. Ayrıca özel sektör tohum firmalarına 2015 yılında 3 adet hat ve 2016
yılında 1 hattımızın satışı gerçekleştirilmiştir.
2017 ilkbahar döneminde; 15 adet hibrit kombinasyonun özel kombinasyon yetenekleri (ÖKY)
belirlemek üzere bahar dönemi performansları verim ve verim bileşenleri yönünden test edilmiştir. Denemede;
erkenci verim yönünden değerlendirdiğimizde 129,8-1351,6 g/bitki arasında değişim göstermiş, bitki başına
verim değerleri 2330,3-4440,9 g/bitki arasında değişim göstermiştir., Verim değerleri değerlendirildiğinde 21,
20, 2 ve 12 no’lu kombinasyonların kontrollere göre verim açısından benzer performansa sahip olduğu
belirlenmiştir.
2017 ilkbahar döneminde her iki dönemde (2016 ilkbahar ve sonbahar) öne çıkan genel kombinasyon
yeteneği (GKY) yüksek 6 hat ile özel kombinasyon melezi (ÖKM) yapılmıştır. 15 adet hibrit kombinasyonu elde
edilmiştir.
2017 sonbahar döneminde ise, 15 adet hibrit kombinasyonların güz dönemi performansları verim ve verim
bileşenleri yönünden test edilmiştir. Denemede; erkenci verim değerleri 795,5 g ile 1358,5 g arasında, bitki
başına verim değerleri 1759,7 g ile 4360,3 g arasında değişim göstermiştir. Tüm verim değerleri
değerlendirildiğinde 7, 12, 2, 10 ve 11 no’lu kombinasyonların kontrollere göre öne çıkan ve bezer özelliklere
sahip genotiplerdir.
Biyotik stresler çalışmaları kapsamında;
2017 ilkbahar dönemde Kabak Sarı Mozaik Virüsüne (Zucchini Yellow Mosaic Virus-ZYMV) yönelik
47 genotipin testlemesi yapılmış, 5 genotip yüksek tolerant ve 4 genotip orta düzeyde tolerant olduğu
belirlenmiştir.
2017 sonbahar döneminde verim denemesinde yer alan 30 genotip hem ZYMV’e hemde Hıyar Mozaik
Virüsüne (Cucumber Mosic Virus-CMV)’ne yönelik testlemesi yapılmıştır. Sonuç olarak hem ZYMV’de 4
genotip yüksek tolerant ve 4 genotip orta düzeyde tolerant olduğu; CMV’de ise 30 genotipten 6 genotipin yüksek
tolerant ve 14 genotipin ise orta düzeyde tolerant olduğu tespit edilmiştir.
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Hat ve yarıyol materyali geliştirme; 2017 ilkbahar döneminde farklı tiplerdeki F3 ve F4 kademesindeki 89
materyalde saflaştırmak amacıyla kendileme ve seleksiyon çalışması yapılmıştır.

1.2. Dönem Bulguları: Rapor dönemi için planlanan başlıca faaliyetlerden, tamamlananlar ile elde edilen
sonuçları özetlenmelidir.
2018 ilkbahar döneminde; 2016 ve 2017 ilkbahar dönemlerinde verim denemelerinde öne çıkan 15 adet
hibrit kombinasyonun performanslarını verim ve verim bileşenleri yönünden test edilmiştir. Denemede; bitki
başına verim değerleri 3040,1 g ile 4408 g arasında değişim gösterirken, meyve sayısı yönüyle
değerlendirildiğimizde 19,4-51,5 adet meyve arasında değişim göstermiştir. Toplam verimde 7, 8, ve 10 nolu
melezler öne çıkmıştır. Erkenci verim yönünden değerlendirdiğimizde ise erkenci verim 778,9-1175 g/bitki
arasında değişim göstermiş, meyve sayısında ise 5,9-12,3 adet meyve arasında değişim göstermiştir. Erkenci
verimde ise 8, 10 ve 14 nolu melezler dikkat çekmiştir.
Biyotik stresler çalışmaları kapsamında; 2018 ilkbahar dönemde verim denemesinde yer alan 30 genotipte
Kabak Sarı Mozaik Virüsüne (Zucchini Yellow Mosaic Virus-ZYMV) yönelik testlemesi yapılmış, 4 genotip
yüksek tolerant ve 3 genotip orta düzeyde tolerant olduğu belirlenmiştir.
2018 sonbahar döneminde 37 genotip hem ZYMV’e hemde Hıyar Mozaik Virüsüne (Cucumber Mosic
Virus-CMV)’ne yönelik testlemesi yapılmıştır. Sonuç olarak hem ZYMV’de 2 genotip yüksek tolerant ve 4
genotip orta düzeyde tolerant olduğu; CMV’de ise 30 genotipte belirtiye rastlanmamıştır. Ayrıca külleme
hastalığı (Podosphaera xanthii)’ na karşı 30 genotipte testlenmiş, sadece 2 genotipte orta düzeyde tolerantlık
belirlenmiştir.
Hat ve yarıyol materyali geliştirme; 2018 ilkbahar döneminde farklı tiplerdeki 117 no’lu dikenli hıyar
populasyonunda 25 adet F4 ve 115 mini hıyar popülasyonunda 37 adet F5 kademesindeki materyalde
saflaştırmak amacıyla kendileme ve seleksiyon çalışması yapılmıştır. 2018 sonbahar döneminde 115 mini hıyar
popülasyonunda 37 adet F6 kademesindeki materyalde saflaştırmak amacıyla kendileme ve seleksiyon çalışması
yapılmıştır.
Kademe ilerlemenin yanı sıra tohum üretimi ve denemelerde öne çıkan hibiritlerin ebeveynlerimde
melez çalışmalarına devam edilmiştir.
Bir sonraki Yıl Yapılacak Faaliyetler: Yarıyol materyallerinde kendileme-melezleme ve seleksiyon ve
tohum üretimi, gen havuzunun abiyotik-biyotik testleme ve hibrtilere ait ilkbahar verim denemesi çalışmaları
yapılacaktır.

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:
Bir adet 30. Uluslararası Bahçe Bitkileri Kongresinde sözlü sunum yapılmıştır.

3. Darboğazlar: Varsa gerçekleştirilemeyen faaliyetler, nedenleri ve öneriler eklenmelidir.
Biyotik testlemelerden Hıyar Damar Sarılık Virüsü (CVYV) hastalık testlemeleri elimizde yeterli izolat olmadığı
için bu yıl yapılamamıştır.
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4. Projede Önerilen Değişiklikler * : Varsa proje ile ilgili önerilen değişiklik önerileri yazılmalıdır.
*Projedeki değişiklikler ATK’da onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
4.1. Materyal ve Yöntem: Varsa materyal ve yöntemde tavsiye edilen değişiklikler yazılmalıdır.

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Varsa proje faaliyet takviminde önerilen değişiklikler yazılmalıdır.

4.3. Personel: Varsa görev alan araştırmacılar ile ilgili değişiklik önerileri yazılmalıdır.
Dr. Esra CEBECİ’nin patlıcan ıslahı çalışmalarında projeye dahil edilmesi sebebi ile projeden çıkarılması.

.4. Bütçe: Varsa bütçe ile ilgili değişiklikler yazılmalıdır.

Adı Soyadı

Tarih

Kuruluş Amiri

Dr. Abdullah ÜNLÜ

Proje Koordinatörü /
Proje Lideri

Dr. Volkan GÖZEN
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PROJE BAŞLIĞI

Antalya ve Muğla İllerinde Nar Ağaçlarında Kök ve Kökboğazı Çürüklüğüne
Neden Olan Phytophthora Türleri ile Bazı Nar Çeşitlerinin Hastalığa Karşı
Duyarlılıklarının Belirlenmesi

PROJE NUMARASI

TAGEM-BS-15/08-09/02-16

PROJE LİDERİ

İlker KURBETLİ

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURULUŞ
PROJE BAŞLANGIÇ YILI
RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU
DÖNEM

BATEM
2016
01.01.2018 ile 31.12.2018 arası

Projenin Amacı ve Gerekçesi, Metodolojisi:
Bu proje ile ülkemiz nar üretiminin yaklaşık yarısının yapıldığı Antalya ve Muğla illerinde nar
ağaçlarında kurumalara neden olan Phytophthora türlerinin tespit edilmesi ve bazı nar
çeşitlerinin hastalığa karşı duyarlılık düzeylerinin belirlenmesi hedeflenmektedir.
Bu proje kapsamında nar üretim alanlarında sürveyler yapılacak ve hastalıklı bitki ve toprak
örnekleri toplanacaktır. Bu örneklerden Phytophthora türleri izole edilecek ve patojenisite
testleriyle türler arasındaki virülenslik farklılıkları ortaya konulacaktır. Tür teşhisleri etmenin
morfolojik özelliklerine ve DNA dizilerine dayanılarak yapılacaktır. Hastalığın farklı nar
çeşitleri üzerindeki reaksiyonları patojenisite testleriyle ortaya konulacaktır.
1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
1.1 Geçmiş Dönem Bulguları: Çalışmanın ilk yılında Antalya ilçelerinde arazi çalışmaları
gerçekleştirilmiş olup, 1189 da alanı kapsayan toplam 71 bahçede incelemeler yapılmış ve
hastalık belirtisi gösteren toplam 90 ağacın köklerinden 34 adet bitki ve 80 adet toprak örneği
alınarak izolasyon çalışmaları için laboratuvara getirilmiştir. Yapılan izolasyonlar sonucu 14
tanesi bitki dokusundan, 48 tanesi ise topraktan olmak üzere toplam 62 adet izolat elde
edilmiştir. Elde edilen izolatlar MUA içeren eğik tüplerde ve steril saf suda 20°C’de
depolanmıştır.
Projenin ikinci yılında arazi çalışmalarına devam edilmiştir. Bu dönemde Antalya ilinden çok
Muğla ilinde sürveyler yürütülmüştür. 494 da alanı kapsayan 40 bahçedeki 54 ağaçtan 17 adet
bitki, 54 adet ise toprak örneği alınmıştır. Böylelikle çalışma süresince toplamda 1683 da alanı
kapsayan 111 bahçede incelemeler yapılmış olup, hastalık belirtisi gösteren toplam 144 ağacın
köklerinden 51 adet bitki ve 134 adet toprak örneği alınarak izolasyon çalışmaları için
laboratuvara getirilmiştir. Yapılan izolasyon çalışmalarında ise bugüne kadar 19’u bitki
dokusundan, 79’u topraktan olmak üzere toplam 98 adet Phytophthora izolatı elde edilmiştir
(Çizelge 2). Elde edilen izolatlar MUA içeren eğik tüplerde ve steril saf suda 20°C’de
depolanmıştır.
Sürvey çalışmaları süresince yapılan gözlem, inceleme ve sayımlarla tüm bahçeler için
kaydedilen hastalıklı ağaç yüzdeleri, yapılan izolasyonlarla da desteklenerek her ilçede
hastalığın bulunma oranı aşağıda verilen formülle ayrı ayrı hesaplanmıştır (Bora ve Karaca,
1970).
Farklı türlere ait toplam 18 izolatla (ManMÇ, KumSal3, ÇığAy4, Ak1, SerYuk1.1, ManHD,
KumHız1, ÇığAy2.1, Ak3, SerYuk1.2a, SerHAK, KumUl, KumSal2, AkKar3, AkKar1.2a,
Kon6, Kon8, FinSa2.1a) yürütülen patojenisite çalışmasının sonuçları, 0-4 skalasına ve kök
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ağırlıklarına göre değerlendirilmiştir. Bu sonuçlara göre en yaygın 2 türe ait ve patojenisite
testinde en agresif bulunan izolatlar (SerYuk1.1 ve Ak3) çeşit reaksiyon denemelerinde
kullanılacaktır.
1.2. Dönem Bulguları:
1.2.1. DNA izolasyonu, PCR ve DNA dizileme
HA’da karanlıkta 25°C’de bir hafta geliştirilen fungusun misellerinden 100–150 mg tartılarak tissuelyser (doku
parçalayıcı) ile ezildikten sonra Promega Wizard Genomic DNA Kit (Madison, WI, USA) protokolüne uygun
olarak total DNA ekstraksiyonu yapılmıştır. Elde edilen total DNA, fungusun internal transcribed spacer (ITS)
bölgesine ait üniversal primerler kullanılarak çoğaltılmıştır. Bu bölgelerin çoğaltılması için ITS6/ITS4, primer
çifti (Çizelge 1) kullanılarak PCR işlemine tabi tutulmuştur. PCR uygulaması için toplam miktar 50 µl olacak
şekilde mix hazırlanmıştır. Reaksiyon karışımı; her bir reaksiyon için 4 µl DNA (yaklaşık 10 ng), 5 µl 10x buffer
(75 mM Tris HCl, pH 9.0, 50 mM KCl, 20 mM (NH 4)2SO4) (Biotools), 2 µM primer (MWG-Biotech), 5 mM
MgCl2, 2 mM dNTPs, 2 U Taq polimeraz (Biotools), 5 µl bovine serum albumin (BSA) (10 mg/ml; Sigma
Aldrich) içermiştir.
Hedef DNA

Primer Dizisi

Internal
transcribed spacer

ITS-6: F 5’ GAA GGT GAA GTC GTA ACA AGG 3’
ITS-4: R 5’ TCC TCC GCT TAT TGA TATGC 3’

Ürün
boyutu
900 bp

Elde edilen PCR ürünleri %1.5’lik agaroz jele yüklenerek 1 X TAE (40 mM Tris-borate, 1 mM EDTA, pH:8.0)
buffer içerisinde elektroforezde yürütülmüştür. Bu amaçla hazırlanan 1 L 10 X TAE buffer için (108 g Tris base,
55 g Boric acid ve 40 ml 0.5 M EDTA) son hacim suyla 1 L’ye tamamlanarak manyetik karıştırıcı yardımıyla
çözülmüştür. % 1.5’lik agaroz jel hazırlamak için erlenmayer içinde 1.5 g agaroz 100 ml 1 X TAE tampon çözelti
mikrodalga fırında ısıtılarak çözülmüştür. Biraz soğuduktan sonra yatay elektroforez tankına uygun tarak
takılarak dökülmüştür. Yaklaşık 1 saat sonunda jel polimerize olduktan sonra elektroforez tankı 1 X TAE
koşturma buffer’ı ile doldurulmuş ve tarak çıkartılmıştır. PCR ürünü (7 µl) içeren ependorf tüpün içerisine
yükleme boyası (DNA safe dye, 3 µl EZ-one, Ambresco) ilave edilerek karıştırılmıştır. İlk kuyucuğa marker
GeneRuler 100 bp DNA Ladder Plus (MBI Fermentas GmbH, Germany), diğer kuyucuklara hazırlanan örnekler
toplam 10 µl olacak şekilde yüklenerek koşturulmuştur. Daha sonra jeldeki bantlar transillüminatör yardımıyla
görüntülenerek fotoğrafları çekilmiştir.
Elde edilen PCR ürünlerinin sekans analizleri (DNA dizileme) GENOKS (Aziziye Mah. Cinnah Cad. 64/B 06690
Çankaya-Ankara) firmasına yaptırılmış ve bu DNA dizileri GenBank (NCBI-National Center for Biotechnology
Information)’ta kayıtlı diziler ile karşılaştırılmıştır. Tüm izolatların DNA dizileri GenBank’ta erişim numaraları
alınarak depolanmıştır (MH219822-MH219913 ve MH219916).
1.2.2. Çeşit reaksiyon testi için nar fidanı yetiştirilmesi
Nar çeşitlerinin Phytophthora kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalığına karşı hassasiyetlerini belirlemek için
patojenisite testinde virülensi en yüksek bulunan en yaygın iki türe (P. nicotianae ve P. palmivora) ait birer izolat
kullanılacaktır. Hicaznar, Katırbaşı, Aşınar, Fellahyemez, İzmir 1513, İzmir 23, BATEM Esinnar, BATEM
Hicrannar, BATEM Yılmaznar ve BATEM Onurnar çeşitleri denemelerde kullanılacaktır.
Söz konusu çeşitlere ait nar fidanlarının yetiştirilmesi için 05.02.2018 tarihinde BATEM nar koleksiyon bahçesine
gidilerek 8 farklı nar çeşidinden (Hicaznar, Aşınar, Fellahyemez, Katırbaşı, BATEM-Hicrannar, BATEMOnurnar, BATEM-Esinnar ve BATEM-Yılmaznar) çelikler alınmıştır. Bu çelikler 06.02.2018 tarihinde,
içerisinde torf+pomza (3:1, v/v) karışımı bulunan siyah torbalara (15 x 35 cm), her bir torbada 2 adet çelik olacak
şekilde dikilmiştir. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünden getirtilen 2 farklı nar çeşidine (İzmir 23 ve İzmir 1513)
ait çelikler ise 20.02.2018 tarihinde aynı şekilde dikilmiştir. Torbalar BATEM Bitki Sağlığı Bölümü seralarına
konulmuş ve haftada bir kez sulanmıştır. İki hafta sonra dikilen çeliklerin tomurcuklarının patlamaya başladığı
gözlemlenmiş, ilerleyen haftalarda çelikler tamamen yeşermiştir. Nadiren de olsa bazı çelikler kurumuştur.
Bitkiler 11.05.2018 tarihinde açık alana çıkartılmıştır.

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:
3. Darboğazlar:
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4.Projede Önerilen Değişiklikler:
4.1. Materyal ve Yöntem:
4.2. Proje Faaliyet Takvimi:
4.3. Personel:
4.4. Bütçe:
Adı Soyadı

Tarih

Kuruluş Amiri

Dr. Abdullah ÜNLÜ

31.12.2018

Proje Koordinatörü / Proje Lideri

İlker KURBETLİ

31.12.2018
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İmza

Proje No
Proje Adı

TAGEM/TBAD/B/19/A7/P6/1066
Kadife Çiçeğinden (Tagetes erecta L.) Lutein Pigmentinin İzole
Edilerek Saflaştırılması

Projeyi Yürüten Kuruluş

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Projeyi Destekleyen Kuruluşlar

TAGEM

Proje Lideri

Dr. Fatih Alpay VURAN

Başlama-Bitiş Tarihleri

Orçun ÇINAR, Kadriye YÜKSEL, Tuba SEÇMEN, M.
Uğur KAHRAMAN, Timur TONGUR (Akdeniz Üni.),
Prof. Dr. Murat KARTAL (Bezmialem Vakıf Üni.)
01/01/2019-31/12/2021

Raporun Ait Olduğu Dönem

01/01/2018-31/12/2018

Projenin Yıllara Göre Bütçesi

2019: 20.000 TL

Proje Yürütücüleri

2020: 15.000 TL

2021: 15.000 TL

Proje Özeti:
Sağlıklı beslenmeye yönelik bilincin artması ile birlikte; insan sağlığı açısından önem teşkil eden
birçok bileşeni en iyi şekilde korumaya yönelik yeni işleme teknikleri önem kazanmıştır. Buna bağlı
olarak son yıllarda, karotenoitler, antosiyaninler ve fenolik bileşikler gibi antioksidan özellik gösteren
birçok bileşenin eldesi üzerine birçok çalışma yapılmaktadır.
Karotenoitler; geniş dağılımları, yapısal farklılıkları, çok çeşitli etki ve fonksiyonlarıyla doğada
bulunan en önemli pigment gruplarından birini oluşturmaktadır. Sarı, turuncu, kırmızı ve turuncu
bitki pigmentlerinin ana kaynağı olan karotenoitler meyve ve sebzelerde yaygın olarak
bulunmaktadır. Bitkiden izole edilerek saflaştırılması planlanan lutein karotenoiti doğal bir gıda
boyası olmasının yanında özellikle göz sağlığında gıda takviyesi olarak ve tavukçuluk sektöründe
yem katkı maddesi olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Dünyada ticari olarak lutein üretimi,
ülkemizde de kolaylıkla yetiştirilebilen kadife çiçeği (Tagetes erecta L.) bitkisinden sağlanmaktadır.
Bu çalışmada, doğal renklendirici (E161b) özelliğine sahip luteinin, kadife çiçeğinden farklı
ekstraksiyon ve saflaştırma yöntemleriyle en yüksek verim ve saflıkta (en az %50 saflık) üretimi
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle, satın alınacak hazır kadife çiçeği ekstraktı üzerine
1. yılda analizler yapılarak en uygun ekstraksiyon, sabunlaşma ve saflaştırma koşulları
belirlenecektir. 2. ve 3. yılda ise bu uygun koşullar, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü AksuMerkez biriminde tohumundan yetiştirilecek olan turuncu renkli Tagetes erecta L. bitkisi üzerine
uygulanacaktır.
Ayrıca, izole edilerek saflaştırılan luteinin dayanıklılığını test edebilmek için azot atmosferli ortamda
iki farklı sıcaklıkta (25oC ve -20oC) depolama (10., 20., 30., 60. ve 90. günlerde analiz) yapılacaktır.
Çalışma, bir bütün olarak ele alındığında, ülkemizde üretimi olmayan bu çok pahalı doğal
renklendiricinin endüstriyel ölçekte üretimi için altyapı oluşturulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Karotenoit, Lutein, Tagetes erecta, Ekstraksiyon, Kromatografi, Saflaştırma
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PROJE BAŞLIĞI

Enkapsüle Edilen Origanum minutiflorum ve Citrus sinensis Uçucu
Yağları veİzole Edilen Karvakrol’ ün in Vitro Salım Davranışlarının
Belirlenmesi

PROJE NUMARASI

TAGEM/17/A07/P06/07

PROJE LİDERİ

Kadriye YÜKSEL

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURULUŞ

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

PROJE BAŞLANGIÇ YILI

01/01/2017

RAPORUN İLGİLİ OLDUĞUDÖNEM

01/01/2018 ile 31/12/2018 arası

Projenin amacı ve gerekçesi, metodolojisi:
Uçucu yağlar ve bunların etken maddeleri enkapsülasyonla kararlı hale getirilip, zararlı çevresel faktörlerden
korunarak raf ömrü uzatılmakta ve kullanım olanakları artırılmaktadır. Çalışmamızda uygulanacak prosesler
sonucunda mikro/nanodüzeyde enkapsülasyon gerçekleştirilerek elde edilecek ürünlerin kontrollü salım
göstermesi ve etkinlik süresinin artması beklenmektedir. Materyal olarak Origanum minutiflorum’un seçilme
nedeni Güney Batı Anadolu’da endemic bir tür olması ve önemli bir ticari hacme sahip olması iken Citrus
sinensis uçucu yağının seçilme nedeni ülkemizde yetiştirilen turunçgillerden yan ürün anlamında uçucu yağ elde
etmek için değerlendirilmemesi ve Citrus uçucu yağlarının yurt dışından ithal edilmesidir. Enkapsülasyon
prosesi olarak, uçuculukları yüksek ve ısıya karşı duyarlı olan uçucu yağlar ve etken maddeleri için oda
koşullarında ve düşük sıcaklıklarda çalışabilme imkanı vermesinden dolayı etkili bir teknik olan sol-jel yöntemi
tercih edilmiştir. Ayrıca çalışmamızda enkapsülasyon tekniği için sol-jel yöntemine alternatif olarak fiziksel
yöntemlerden biri olan dondurarak kurutma (Liyofilizasyon) ve kimyasal tekniklerden moleküler inklüzyon
yöntemi de uygulanarak üç yöntemle elde edilen enkapsüle ürünlerin in vitro salım davranışlarının
karşılaştırılarak saptanması çalışmanın ana amacıdır. O. Minutiflorum ve C. Sinensis uçucu yağlarının yanısıra
O. Minutiflorum uçucu yağının ana bileşeni olan fenolik yapıdaki antimikrobiyal özelliği ile ön plana çıkan
karvakrol etken maddesinin izolasyonu ve sonarsında belirtilen üç yöntemle enkapsülasyonu da
gerçekleştirilecektir. Enkapsülasyon çalışmalarında önemli bir parameter olan enkapsülasyon verimi her üç
yöntemle elde edilen ürünlerde belirlenerek karşılaştırılacaktır. Çalışmanın son aşamasında ise enkapsüle
ürünlerde raf stabilitesi incelenecektir.

1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:
Projenin ilk yılında proje malzemelerinin temini ve ön çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan
Origanum minutiflorum türü ve Citrus sinensis uçucu yağı işbirliği yapılan kuruluş tarafından temin edilmiş
olup Origanum minutiflorum kuru bitkisinden uçucu yağının eldesi laboratuvar koşullarında ve pilot ölçekte
gerçekleştirilmiş ve karşılaştırılmıştır. Elde edilen Origanum minutiflorum uçucu yağında içerik ve kalite
analizleri yapıldıktan sonra karvakrol etken maddesinin izolasyonu (metot optimizasyonu) ve karakterizasyonu
gerçekleştirilmiştir. Uçucu yağların ve izolasyon sonucu elde edilen karvakrolün enkapsülasyon çalışmaları ve
metotların optimizasyonlarına devam edilmiştir.
Enkapsülasyon verimi ve etken madde yükleme verimi çalışmaları:
Elde edilen enkapsüle ürünlerde enkapsülasyon verimi ve etken madde yükleme verimi gerçekleştirilmiştir. Bu
kapsamda sol-jel yöntemi ile elde edilen ürünlerde silikanın ortama eklenmesinden sonra enkapsüle ürünler
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çökerek sıvı fazdan ayrılır. Sıvı fazdan ayrılan ürünler kurumaya bırakılarak katı enkapsüle olmuş uçucu yağlar
ve karvakrol elde edilmiştir. Kalan sıvı fazda enkapsüle olmayan uçucu yağlar ve karvakrolün saptanması için
UV-Vis spektrofotometrede etken maddenin kantitatif tayini yapılarak enkapsülasyon verimi tayin edilmiştir.
Enkapsüle uçucu yağların ve etken maddelerin in-vitro salımı çalışmaları :
İn vitro salım çalışmaları kapsamında enkapsüle ürünlerde gastrik, intestinal ortamlarda ve simüle vücut
sıvısında uçucu yağların ve etken maddelerin salım davranışları incelenmiştir. Simüle vücut sıvısında (DPBS)
in-vitro salım çalışmaları için 0.1 g enkapsüle toz örnek 50 mL pH değeri 7.25-7.4 aralığında olan simüle vücut
sıvısında ̴ 37°C’de manyetik karıştırıcıda yavaş yavaş çalkalamaya bırakılmıştır. Salınan uçucu yağı/etken
madde miktarı spektrofotometrik yöntemle 276 nm’de ölçüm yapılarak belirlenmiştir. Sol-jel yöntemi ile elde
edilen enkapsüle O. minutiflorum uçucu yağının (AS40-OM) simültane vücut sıvısı içerisindeki salımı ilk on
dakika içerisinde etken madde salımı gerçekleşmiştir.
Simüle gastrik ortamda 0.1 g enkapsüle toz örnek 50 mL pH değeri 1.2 (simüle gastrik pH) olan KCl–HCl
tampon çözeltisinde ̴ 37°C’de manyetik karıştırıcıda yavaş yavaş çalkalamaya bırakılmıştır. Salınan etken madde
miktarı spektrofotometrik yöntemle 276 nm’de ölçüm yapılarak belirlenmiştir. Sol-jel yöntemi ile elde edilen
enkapsüle O. minutiflorum uçucu yağının (AS40-OM) simüle gastrik ortam içerisindeki salımı 95 dak. içerisinde
etken madde salımı gerçekleşmiştir.
Simüle intestinal ortamda 0.1 g enkapsüle toz örnek 50 mL pH değeri 7.4 (simüle gastrik pH) olan KH 2PO4–
NaOH tampon çözeltisinde ̴ 37°C’de manyetik karıştırıcıda yavaş yavaş çalkalamaya bırakılmıştır. Salınan etken
madde miktarı spektrofotometrik yöntemle 276 nm’de ölçüm yapılarak belirlenmiştir. Sol-jel yöntemi ile elde
edilen enkapsüle O. minutiflorum uçucu yağının (AS40-OM) simüle intestinal ortam içerisindeki salımı 35 dak.
içerisinde etken madde salımı gerçekleşmiştir.
Sol-jel yöntemi ile elde edilen enkaspüle ürünlerde farklı ortamlarda yapılan salım çalışmaları sonucu en uzun
ve kontrollü salımın asidik ortamda yani gastrik mide ortamında olduğu görülmüştür. Bu yöntemle elde edilen
mezogözenekli enkapsüle sistemler asit katalizörlü olarak gerçekleştiği için asidik ortamda ürünlerin çözünme
hızlarının daha düşük olduğu düşünülmektedir. Bu durumda elde edilen sol-jel enkapsüle sistemler midede
uzatılmış kalış süreleri sayesinde etken maddenin emiliminin ve biyoyararlanımının artması açısından umut
vericidir.

1.2. Dönem Bulguları:
Bu dönemde elde edilen kekik uçucu yağı ve bu yağdan izole edilen karvakrol etken maddesinin sol-jel yöntemi ile
enkapsülasyonu ve bu enkapsüle katı toz materyalden etken maddenin salımı çalışmaları (optimizasyonu ve
belirlenen uygun koşullarda çalışmanın gerçekleştirilmesi) yürütülmüştür. Salım çalışmaları enkapsüle ürün elde
edildikten hemen sonra farklı pH’a sahip ortamlarda (simultane vücut sıvısı, gastrik ve intestinal ortamlar) etken
maddenin (karvakrol) enkapsüle sistemden zaman içerisinde ortama geçişinin spektrofotometrik yöntem ile
ölçümüne dayanmaktadır. Bu kapsamda enkapsülasyon ve ardından hemen zamana karşı ölçüm alındığı için madde
kaybı olmadan salınan etken maddenin miktarlarının doğru saptanabilmesi için salım çalışmaları yapılmıştır.
Öncelikle karvakrol etken maddesinin kalibrasyon eğrisi çizilmiştir. Bu kalibrasyon eğrisi bilinen farklı
konsantrasyonlardaki karvakrol çözeltilerinin absorpsiyon ölçümleri alınarak çizilmiştir. In vitro salım çalışmaları
kapsamında enkapsüle ürünlerde gastrik, intestinal ortamlarda ve simüle vücut sıvısında uçucu yağların ve etken
maddelerin salım davranışları incelenmiştir. Salım çalışmaları 0.1 g enkapsüle toz örnek 50 mL farklı ortamlarda
̴ 37°C’de çalkalayıcılı inkübatörde kapalı sistemde yavaş yavaş çalkalamaya bırakılmıştır. Salınan uçucu yağ/etken
madde miktarı spektrofotometrik yöntemle 276 nm’de ölçüm yapılarak belirlenmiştir.

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:
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3. Darboğazlar:

4. Projede Önerilen Değişiklikler *: Varsa proje ile ilgili önerilen değişiklik önerileri yazılmalıdır.
*Projedeki değişiklikler ATK’da onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
4.1. Materyal ve Yöntem:

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:

4.3. Personel:

4.4. Bütçe:

Adı Soyadı

Kuruluş Amiri
Proje Koordinatörü /
Proje Lideri

Tarih

Abdullah ÜNLÜ

Kadriye YÜKSEL
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İmza

PROJE BAŞLIĞI

Kavun Islahı Programları İçin Nitelikli Genitörlerin (Yarıyol
Materyali) Geliştirilmesi ve Tohum Teknolojisi Projesi

PROJE NUMARASI

TAGEM/BBAD/10/A09/P01/15

PROJE LİDERİ

Zir. Yük. Müh. Mine ÜNLÜ

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURULUŞ

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/
ANTALYA

PROJE BAŞLANGIÇ YILI

01/01/2015

RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU DÖNEM

01/01/2018 ile 31/12/2018 arası

Projenin Amacı ve gerekçesi, metodolojisi:
Bu proje kapsamında örtüaltı yetiştiriciliğine uygun, verimli, erkenci, hastalıklara ve nakliyeye
dayanıklı ayrıca pazarın talebini karşılayacak, çeşit ebeveyni olabilecek ıslah materyalleri geliştirilerek, yerli
hibrit çeşitlerin üretimde yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Projede yazlık ve kışlık kavun hatlarında
kendileme, klasik ve moleküler hastalık testlemeleri, morfolojik karakterizasyon, geliştirilen tüm saf hatların,
heterozis gücü bilinen bir hat ile melezlenmek suretiyle genel kombinasyon yeteneklerinin belirlenmesi, genel
kombinasyon yeteneği yüksek olan hatların özel kombinasyon yeteneklerinin tespiti, heterosis oranlarına
bakılarak aday F1 hibritlerin seçimi, aday hibritlerin farklı lokasyonlarda performanslarının belirlenmesi ve öne
çıkan hibritlerin ticari çeşitlerle verim denemelerinin kurulması, performansı beğenilen hibritlerin ticari kayda
alınması aşamaları gerçekleştirilecektir.

1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:
2016 Yılı Çalışmaları: Örtüaltı kavun yetiştiriciliği için geliştirilen 40 adet F1 hibrit kombinasyonu, 3
piyasa çeşidi ile 2 tekerrürlü ve her tekerrürde 10 bitki olacak şekilde tesadüf blokları deneme desenine göre
denemeye alınmış, verim ve meyve özellikleri bakımından değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, “Örtüaltı
Kavun Yetiştiriciliği için Geliştirilen Hibritlerin Verim ve Meyve Özellikleri Bakımından Değerlendirilmesi”
isimli makale ile Ordu’da düzenlenen 11. Sebze Tarımı Sempozyumunda sunulmuştur.
Proje kapsamında, kışlık kavun tipinde F6 kademesinde 55 hat, Kabak Sarı Mozaik Virüsüne (Zucchini
yellow mosaic virus) karşı klasik olarak testlenmiş, testleme sonucunda 1 hat ZYMV’ye tolerant olarak
bulunmuştur. Ayrıca bu dönem 103 adet farklı kademelerdeki ve farklı meyve tiplerindeki hatlarda saflaştırma
amacıyla kendileme çalışmaları da yapılmıştır.
Küllemeye (Podosphaera xanthii) karşı dayanıklılık çalışmalarımızda bugüne kadar yazlık tip
kavunlarda tolerant hatlar geliştirilmiştir. Oysa ülkemizde kavun üretiminin % 85’ini oluşturan kışlık kavunlarda
küllemeye dayanıklı yerli ticari çeşitler bulunmamaktadır. Bu nedenle, yerli çeşitlerin geliştirilmesinde
kullanılacak küllemeye dayanımı yüksek hatlara ihtiyaç vardır. Bu projede de BATEM kavun
gen havuzunda bulunan 212 adet kışlık tipteki genotipler küllemeye karşı klasik yöntemle testlenmiş ve herhangi
bir dayanıklılık tespit edilememiştir. Çalışmalarımızın bundan sonraki aşamalarında kışlık kavunlarda
küllemeye dayanıklı hatlar ve çeşitler geliştirilerek sektörün kullanımına sunulacaktır.
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1.2. Dönem Bulguları:
2017 Yılı Çalışmaları:
Ülkemizde kavun üretiminin % 85’ini oluşturan kışlık kavunlarda küllemeye dayanıklı yerli ticari çeşitler
bulunmamaktadır. Bu nedenle, yerli çeşitlerin geliştirilmesinde kullanılacak küllemeye dayanımı yüksek hatlara
ihtiyaç vardır. Dayanıklı hatlar ve çeşitler geliştirilerek sektörün kullanımına sunmak amacıyla; 2016 yılında
USDA ARS North Central Regional Plant Introduction Station ‘dan getirilen dayanıklı genitörle, küllemeye
hassas 5 adet BATEM kışlık kavun saf hattı arasında melezlemeler yapılmıştır. Elde edilen F1’ler ile hassas ana
hatlar arasında geriye melezleme çalışmaları yürütülmüş ve Geriye Melez 1 (GM1) tohumları elde edilmiştir.
Enstitümüze ait ÜNLÜ kavun çeşidinin STK kaydı gerçekleştirilmiştir. Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması
kapsamında Batem ile Denizli (Acıpayam) ve Konya (Çumra) İl GTH (Gıda Tarım Hayvancılık) Müdürlüğü
KTV (Koordinasyon ve Tarımsal Veriler) Şube Müdürlüğü ile yapılacak olan Çeşit Tanıtımı Projesi için ÜNLÜ
kavun çeşidinin tohum üretimi yapılmıştır. 2017 ilkbahar döneminde kışlık kavun çeşit adaylarıyla verim
denemesi kurulmuştur. 9 adet hibrit kombinasyonu 2 ticari çeşitle, 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 10 bitki olacak
şekilde tesadüf blokları deneme desenine göre denemeye alınmış ve verim bakımından değerlendirilmiştir.
Yapılan varyans analizine göre 4 aday çeşidimiz kontrol çeşitlerle aynı grupta yer almıştır. (Tablo1)
Tablo1.Varyans Analiz Tablosu
Çeşitler

Toplam Verim

K1

A

K2

A

B

Kontrol 1

A

B

C

24724,333

K3

A

B

C

23433,333

Kontrol 2

A

B

C

23383,333

K4

A

B

C

23286,667

K5

B

C

D

22428,333

K6

B

C

D

22086,667

K7

C

D

19786,667

K8

C

D

19700,000

D

17710,000

K9

28375,000
26566,667

CV (%)

13,12

LSD 0.05

5110

Dayanıklılık Çalışmaları: Bakteriyel Meyve Lekesi Hastalığı etmeni Acidovorax citrulli’ye karşı gen
havuzunda bulunan 26 adet kavun genotipleri testlenmiştir. Etmen başta karpuz ve kavun olmak üzere kabakgil
bitkilerinin meyvelerinde başlangıçta küçük, su emmiş lekeler olarak görülür; daha sonra hızla genişleyen bu
lekeler meyvenin tüm yüzeyini kaplar. İleriki dönemlerde, çatlaklar ortaya çıkar ve aşırı nemli koşullarda bu
çatlaklardan bakteriyel akıntı sızar. Bu, hastalığın meyvedeki tipik belirtisidir. Fidelerde ise, kotiledon ve yaprak
lezyonları açık kahverengi şekildedir. Bugüne kadar üzerinde çok fazla çalışma yürütülmesine karşın etmen ile
henüz etkili ve kesin bir mücadele yöntemi yoktur. Dolayısıyla, son yıllarda yoğunlukla etmene karşı dayanıklı
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çeşitlerin geliştirilmesi üzerinde durulmaktadır. Bu çalışmanın amacı, bazı kavun genotiplerinin “Bakteriyel
Meyve Lekesi Hastalığı” etmeni Acidovorax citrulli’ye karşı reaksiyonlarını belirlemektir. Ac’ye karşı
reaksiyonu belirlenecek 3-4 gerçek yapraklı kavun fidelerine patojen inokulasyonu, nodüller ve gövdenin
yaralanması ile patojen süspansiyonunun önce püskürtülmesi, ardından enjekte edilmesi şeklinde
gerçekleştirilmiştir (Silveira et al. 2003). İnokulasyondan 16 gün sonra sonuçlar değerlendirilmiş ve 11 adet
genotip tolerant olarak tespit edilmiştir. Değerlendirmede 0-6 skalası kullanılmıştır. 0: belirti yok; 1: %1–5
enfekteli alan; 2: %6–12 enfekteli alan; 3: %13–37 enfekteli alan; 4: %38–62 enfekteli alan; 5: %63–87 enfekteli
alan; and 6: %88–100 enfekteli alan (Azevedo, 1997).
Bu genotiplerden 23 adeti de verim ve kaliteyi olumsuz olarak etkileyen yaprak biti Aphis gossypii ‘ye karşı test
edilmiş, her bir kavun hattı için 20 adet test bitkisi dikilmiştir. Denemeler bitkiler 7-8 yapraklı dönemlerde iken
gerçekleştirilmiş olup saksı ve yaprakların birbirine teması engellenmiştir. Yumuşak uçlu fırça yardımıyla her
bir test bitkisine 10 adet A. gossypii ergini (7-10 günlük) aktarılmıştır. Değerlendirmeler 24 ve 72 saat sonunda
yapılmıştır. 24 saat sonunda 0-7 birey kalan bitkiler dirençli, 8-10 birey bulunanlar hassas (Pitrat ve Lecoq,
1980), 72 saat sonunda 0-5 birey kalan bitkiler dirençli, 5’den fazla olanlar hassas olarak tespit edilmiştir
(Fereres, 1994). Direnç oranı her bir hattaki dirençli bitkinin tüm bitki sayısına bölümü ile elde edilmiştir. Ayrıca
F6 kademesinde 109 adet küllemeye tolerant yazlık kavun hatları, Kabak Sarı Mozaik Virüsüne (Zucchini
Yellow Mosaic Virus- ZYMV) ve Hıyar Mozaik Virüsüne (Cucumber Mosaic Virus- CMV) karşı klasik olarak
testlenmiştir. Değerlendirmeler 0-5 skalasına göre yapılmıştır. Tolerant bulunan hatlar çeşit geliştirme
çalışmalarında kullanılmak üzere kavun ıslah programına dahil edilmiştir. Bir sonraki Yıl Yapılacak
Faaliyetler: Dayanıklı bulunan hatlarda melezleme çalışmaları yapılarak hibritler oluşturulacaktır. Elde edilen
hibrit kombinasyonları ile verim denemeleri kurulacaktır. Ünlü kavun çeşidi için tanıtım ve yayım faaliyeti
yapılacaktır.

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:
Proje çalışmalarını kapsayan 1 adet yayın yapılacaktır.

3. Darboğazlar:
Herhangi bir darboğaz bulunmamaktadır.

4. Projede Önerilen Değişiklikler * : Varsa proje ile ilgili önerilen değişiklik önerileri yazılmalıdır.
*Projedeki değişiklikler ATK’da onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
4.1. Materyal ve Yöntem:
Materyal ve Yöntem ile ilgili herhangi bir değişiklik yoktur.

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:
Proje faaliyet takvimi önerilen şekilde uygulanmaktadır.
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4.3. Personel:
Zir.Yük.Müh. Serap Melike İçöz, Zir.Yük.Müh. Musa Kırışık, Zir.Yük.Müh. Emine Gümrükçü, Zir.Yük.Müh.
Selda Çalışkan’ın projeye dahil edilmesi

4.4. Bütçe:
Bütçe ile ilgili herhangi bir değişiklik yoktur.

Adı Soyadı

Tarih

Kuruluş Amiri

Dr. Abdullah ÜNLÜ

Proje Koordinatörü /
Proje Lideri

Zir.Yük.Müh. Mine Ünlü
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Proje No
Proje Adı
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluşlar

Kesme Çiçek ve İç Mekan Kalanşo (Kalanchoe blossfeldiana) Çeşitlerinin Geliştirilmesi

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Proje Lideri
Proje Yürütücüleri

Mehmet Uğur KAHRAMAN
Ayşe Serpil KAYA (Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü)
Dr. Özgül KARAGÜZEL (Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü)
Dr. Hatice Filiz BOYACI (Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü)
Emine GÜMRÜKÇÜ (Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü)
Aytekin AKTAŞ (Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü)
Bayram KOLAK (Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü)
Prof. Dr. Yeşim Yalçın MENDİ (Çukurova Üniversitesi)

Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Yıllara Göre
Bütçesi (¨¨)

01/01/2018 – 31/12/2022
2018
2019

2020

15.000

15.000

15.000

2021
10.000

2022
10.000

TOPLA
M
65.000
TL

Proje Özeti:
Yapılması planlanan bu projenin öncelikli amacı, klasik melezleme yöntemiyle hem iç hem de dış pazara uygun kesme ve
iç mekan kullanımına yönelik yerli Kalanşo çeşitlerinin geliştirilmesidir. Çeşit geliştirme çalışmalarında dikkat edilecek
en önemli hususlardan biri geliştirilecek çeşidin ticari ve ekonomik açıdan ülkemizde ve dünyada en çok talep gören
tür/çeşitler arasında yer almasıdır.
Yapılacak olan çalışma ülkemizde Kalanşo bitkisinde yürütülecek ilk orijinal ıslah çalışması olacaktır.
Bitkisel materyal olarak Kalanchoe blossfeldiana ‘African Ruby’, Kalanchoe blossfeldiana ‘LindsayQ3’, Kalanchoe
blossfeldiana ‘Tender White’, Kalanchoe blossfeldiana ‘Petero’, Kalanchoe blossfeldiana ‘Leonardo’, Kalanchoe
blossfeldiana ‘Hekla’, Kalanchoe laciniata ve Kalanchoe daigremontiana kullanılacaktır. Elde edilen hibritlerde klon
seleksiyonu yapılarak çeşit eldesine gidilecektir. Kesme çiçek olarak kullanılabilecek genotipler için ayrıca vazo ömrü
testleri de uygulanacaktır. İç mekanda kullanılacak bitkiler için ise saksıda çiçekli kalma süresi değerlendirilecektir.
Yürütülecek olan ıslah çalışması ile Dünyada ve Türkiye’de önemli bir kesme çiçek ve iç mekan bitkisi
olan Kalanşoda en az bir kesme bir de iç mekan çeşidinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu sayede materyal
bakımından dışa bağımlılık azaltılarak, sektöre yerli çeşitlerin sunulması ve yurt dışına ödenen döviz miktarının
önemli ölçüde azalması sağlanacaktır.
Anahtar
Kelimeler

Kalanşo, Kesme Çiçek, İç Mekan, Islah, Melezleme
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PROJE BAŞLIĞI

Kiraz Üretimi ve Pazarlamasında Rekabet Gücünün
Araştırılması: Antalya İli Örneği

PROJE NUMARASI

TAGEM/TEPD/18/A08/P01/004-04

PROJE LİDERİ

Betül Sayın

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURULUŞ

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü

PROJE BAŞLANGIÇ YILI

2018

RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU
DÖNEM

01/01/2018 ile 31/12/2018 arası

Projenin Amacı ve gerekçesi, metodolojisi:
Proje kapsamında Antalya İli kiraz üretiminin rekabet edebilirliğini belirlemek üzere yapılacak çalışmalar
aşağıda sıralanmıştır.


Antalya’da kiraz sektörünün durumunun ortaya konulması ve rekabet gücünün belirlenmesi,



Kiraz sektörünün yarattığı katma değerin, il ekonomisine katkılarının ortaya konması,



Farklı sosyo-ekonomik ve kültürel koşullara sahip üreticilerin, ürün arzı ve kalitesi üzerine etkilerinin
belirlenmesi,



Risk oluşturan işletmeler ve yetiştiricilik koşulları hakkında detaylı bilgi üretilmesi ve yaklaşımlarının
karşılaştırılması,



Çiftçilerin bakış açısıyla kiraz yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliği için en önemli risklerin neler
olduğunun ortaya konması, gelecek öngörülerinin ve bu konudaki strateji, uyum faaliyetleri ve
eylemlerinin belirlenmesi,



Rekabetçi ve sürdürülebilir bir üretim sistemi için GTHB’nin risk yönetimini geliştirmesine katkı
koyacak bilgi birikiminin artırılması, araştırma ve yayım öncelliklerinin belirlenmesi, politika önerileri
oluşturulmasıdır.
Antalya İli Akdeniz Bölgesi kiraz üretim miktarı yönünden % 24.51 payla ilk sırada, üretim alanı bakımından
ise % 14.18 payla Isparta’dan sonra ikinci sırada olduğundan kiraz üretiminin rekabet edebilirliğini belirlemek
çalışmalarında Antalya İli kapsama alınması gereken iller arasındadır.
Ülkesel projede uygulanan yöntem ile paralel olarak, TÜİK verilerine göre Antalya ilinde en fazla kiraz
üretiminin yapıldığı Gazipaşa ve Korkuteli İlçeleri araştırma alanı seçilmiştir. Bu ilçelerde en fazla kiraz alanı
ve üretimine sahip üçer köy belirlenmiştir. Her ilçede 15’er üretici ile anket yapılacaktır. Anket yapılacak
çiftçiler, üretimi gerçekleştiren ve GTHB Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçiler arasından tesadüfi
sayılar tablosundan yararlanılarak belirlenecektir.
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Araştırma kapsamında mevcut ve gelecekteki kiraz üretimiyle ilgili eğilimleri belirlemek amacıyla tasarlanmış
olan EK-1 soru formu kullanılarak, yüz yüze görüşme tekniği ile veri toplanacaktır. Yaşanan gelişmeler, üretici
anket verilerine dayanılarak kiraz üretimi açısından değerlendirilecek olup, kiraz üretimi karşılaştırmalı olarak
incelenecektir. Çiftçilerin, son yıllarda yaşanan teknolojik gelişme, mevsimsel iklim değişimi ve ekonomik
koşullardaki değişimlerden etkilenme durumları ile kırılganlıkları değerlendirilecektir.
Kiraz pazarlama kanalında yer alan ve faaliyet gösteren aracı, komisyoncu ve ihracatçıların faaliyet şekillerini
ve pazarlama durumunu ortaya koyabilmek amacıyla, bu kişilere yönelik tasarlanmış EK-2 soru formu
kullanılacaktır. Yüz yüze görüşme tekniği ile veriler toplanacak ve değerlendirilecektir. Anket yapılacak aracı,
komisyoncu ve ihracatçılar, kiraz yetiştiricileri ve konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler
sırasında elde edilen bilgiler doğrultusunda gayeli olarak seçilecektir.
Anketlerin uygulanmasından önce cevaplayıcılar ve anketi yürüten görüşmeciler açısından sorun yaratan
herhangi bir unsur olup olmadığı pilot uygulama yapılarak değerlendirilecektir. Sorunlar tespit edilerek gerekli
düzenlemeler yapılacaktır. Böylelikle anketin geçerliliği sağlanacaktır. Araştırmada elde edilen veriler,
Microsoft Office Excel ve SPSS programlarında analiz edilecektir.
Araştırma kapsamında yer alan her bölge için kiraz sektörünü geliştirme olanaklarının belirlenmesine yönelik
plan ve stratejilerin ortaya konulmasında SWOT Analizinden faydalanılacaktır.
Pazarlamada SWOT analizi, bir ülkenin, bölgenin veya kurumun iç ve dış durum analizini içeren ve analize
konu olan faktörlerin geniş çaplı araştırılmasına olanak sağlayan bir analiz tekniğidir (Aktan, 2007). Bu analiz
tekniği; ülkenin, bölgenin veya kurumun kendi yapısal durumu ile rakiplerin ve piyasanın durumunun ayrıntılı
şekilde ortaya konulduğu, rekabet gücünün ölçüldüğü ve çıkan sonuca göre stratejilerin belirlendiği bir
yöntemdir (Emeksiz, 1999).
SWOT Analizi, organizasyonun iç ve dış çevresinin değerlendirilmesine olanak tanıyan bir analiz tekniği olup,
örgütsel ve çevresel faktörlerin olumlu ve olumsuz yönleriyle incelenmesini içermektedir.
SWOT, aşağıda İngilizce kelimelerin baş harflerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır.
S: Strength (Organizasyonun güçlü/üstün olan yönlerinin tespit edilmesi demektir.)
W: Weaknesses (Organizasyonun güçsüz/zayıf olan yönlerinin tespit edilmesi demektir.)
O: Opportunities (Organizasyonun sahip olduğu fırsatları ifade etmektedir.)
T: Threats (Organizasyonun karşı karşıya bulunduğu tehdit ve tehlikeleri ifade etmektedir.)
SWOT Analizi sonucu elde edilen veriler strateji oluşturmak amacıyla SOR analizi ile
değerlendirilecektir.
1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:

1.2. Dönem Bulguları: İzmir’de gerçekleştirilen proje koordinasyon toplantısına katılım sağlanarak
araştırmada kullanılacak anket formu geliştirildi. Antalya İli Korkuteli, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde her
ilçede 15 olmak üzere 45 üretici ile görüşülerek anket yapıldı. Verilerin bilgisayar ortamına aktarılması
çalışmalarına başlandı.

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: Yok

3. Darboğazlar: Yok

4. Projede Önerilen Değişiklikler * : Varsa proje ile ilgili önerilen değişiklik önerileri yazılmalıdır.
*Projedeki değişiklikler ATK’da onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
4.1. Materyal ve Yöntem: Yok
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4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Yok

4.3. Personel: Projeye Dr. Tuba Beşen ve Mehmet Ali Çelikyurt’un eklenmesi

4.4. Bütçe: Yok

Adı Soyadı
Kuruluş Amiri

Dr. Abdullah Ünlü

Proje Lideri

Dr. Betül Sayın

Tarih
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Antalya İlinde Farklı Konukçularda Xylella fastidiosa Etmeni
ile Vektör Böcek Türlerinin Varlığının Araştırılması ve Risk
Yönetimine Esas Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi

PROJE BAŞLIĞI
PROJE NUMARASI

TAGEM/BSAD/16/1/02-09(5)

PROJE LİDERİ

Kübra YILDIZ

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURULUŞ

Batı Akdeniz
(BATEM)

PROJE BAŞLANGIÇ YILI

2017

RAPORUN
DÖNEM

İLGİLİ

OLDUĞU

01/01/2018 ile

Tarımsal

Araştırma

Enstitüsü

31/12/2018 arası

 Projenin Amacı ve gerekçesi, metodolijisi:
Bu çalışmanın amacı Antalya ilinde önemli konukçu bitki türleri olan zeytin, bağ, badem ve
turunçgillerde etmenin varlığının araştırılması; vektörlerinin bölgede bulunup bulunmadığının belirlenmesi ve
konu ile ilgili farkındalık yaratılmasıdır. Bu hedefleri yerine getirebilmek amacıyla Antalya ilinde zeytin, bağ,
badem ve turunçgil üretim alanlarında survey çalışmaları yürütülecek, bitki ve vektör örnekleri toplanacak ve bu
örnekler serolojik (ELISA) ve moleküler (real time PCR) yöntemler ile analiz edilecektir. Bu yöntemlerle yapılan
tespit sonucu tanı (serolojik ve moleküler testler) çalışmaları gerçekleştirilecektir. Ayrıca hastalığın izlenmesi için
programlar oluşturulacak; üretici ve teknik teşkilatta farkındalık yaratmak için eğitim çalışmaları yürütülecektir.
Bu çalışma sonunda elde edilecek veriler ülkesel risk değerlendirilmesinde ve X. fastidiosa’nın önlenmesine
yönelik ulusal eylem planının oluşturmasında kullanılabilecektir. Ayrıca tespit edilmesi durumunda eradikasyon
çalışmaları başlatılacak ve etmenin ülkede yayılmasını önleyecek tedbirler alınabilecektir.

1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:
2017 yılında proje çalışmalarına başlanmıştır. Sürveyler Antalya ilinde Kepez, Kaş, Manavgat ve
Serik ilçelerinde 24 zeytin bahçesinde gerçekleştirilmiş ve toplam 124 adet örnek alınmıştır. Laboratuvara
getirilen örneklerin her birinden 2 tekerrür halinde 500’er mg’lık olmak üzere yaprak damarı çıkarılmış sıvı
azot içerisinde ezildikten sonra -20 0C de analiz edilinceye kadar saklanmıştır. Analiz aşaması ise CTABmetodu (Saponari et al., 2014) kullanılarak yapılmış (Saponari et al., 2014) ve Real time PCR ile analize tabi
tutulmuştur (Harper et al (2010). Real-time PCR yöntemiyle yapılan analizler sonucu 2017 yılında alınan hiç
bir örnekte Xylella fastidiosa etmeni tespit edilmemiştir.
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1.2. Dönem Bulguları
İlgili rapor döneminde yapılması gereken çalışmalar kapsamında survey ve laboratuvar
çalışmaları bulunmaktadır.
1.2.1. Materyal ve Metot
1.2.1.1. Materyal
Çalışmanın materyalini turunçgil alanlarından ve çiftçiler tarafından tarafımıza ulaştırılan
örnekler, vektör böcek örnekleri, atrap, primerler, analizlerde kullanılan kimyasal ve sarf malzemeleri
oluşturmuştur.
1.2.1.2 Metot
1.2.1.2.1. Survey çalışmaları:
Xylella fastidiosa etmeni ile vektör böcek türlerinin varlığının araştırılması amacı ile Antalya
illinde Mayıs-Ekim ayları arasında tesadüfi örnekleme yöntemine (Bora ve Karaca 1970) göre turunçgil
bahçelerinde surveyler yapılmıştır. Surveylere bu ilde en fazla üretim yapan veya coğrafik koşullar bakımından
farklılık gösteren Konyaaltı, Finike, Kumluca ve Manavgat ilçelerinde 23 adet turunçgil bahçesi incelenmiştir
(Çizelge 1).
Survey kapsamına alınan her bahçe alanı köşegenleri doğrultusunda gezilerek ve bitkiler
yapraklarda kısmi yanıklık (leaf scorch), nekroz, lekelenme, sararma, dallarda kuruma, geriye ölüm, cüceleşme
gibi belirtiler yönüyle incelenmiştir. Bahçenin 5 farklı noktasından tesadüfen seçilen 1 bitkiden (bahçe başına
toplam 3) her birinden 4 adet olmak üzere 20 cm uzunluğunda (5-6 boğum içeren) sürgün örnekleri alınmıştır.
Örnek alınan bitkiler GPS cihazı ile koordinatları belirlenmiştir (Çizelge 3.). Alınan örnekler etiketlenerek
torbalara yerleştirilmiş, analiz edilmek üzere soğuk zincirde laboratuvara getirilmiş ve analizleri yapılıncaya
kadar -20ºC’de muhafaza edilmiştir. Ayrıca zorunlu survey kapsamında Isparta ilinden 1 adet lavanta ve
Antalya ilinin Gebiz ilçesinden 1 adet Badem çiftçi analiz örneği olarak gönderilmiştir.
Vektör böcekler açısından yapılan çalışmalarda ise, survey alanında gerçek veya potansiyel vektör
oldukları bilinen Cicadellidae, Cercopidae, Cicadidaeve Membracidae familyalarına ait böcek türlerinin varlığı
araştırılmış ve darbe veya atrap yöntemi kullanılarak örneklemeler yapılmıştır. Toplanan böcekler familyalarına
göre ayrılarak etil alkol içinde laboratuvara getirilmiştir.
Çizelge 1. Sürvey yapılan il/ilçe, üretim alanları (dekar), toplam ağaç sayısı (adet), incelenen alan, ağaç, örnek
alınan bahçe sayıları

İl

İlçe

Toplu
meyveliklerin
alanı (da)

Toplam
ağaç
sayısı
(Adet)

İncelenen
alan (da)

İncelenen
ağaç sayısı
(Adet)

Tahmini
incelenen
bahçe sayısı
(Adet)

Antalya

II. yıl-Turunçgil (portakal, mandarin ve limon)
Konyaaltı

16.895

422.375

168,95

4.224

4

Finike

34.025

850.625

340,25

8.506

8
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Kumluca

30.822

770.550

308,22

7.706

7

Manavgat

15.974

399.350

159,74

3.994

4

Toplam

97.716

2.442.900

977,16

24.430

23

1.2.1.2.2. Etmenin Tespiti
Proje kapsamında 2017 yılında Antalya ilinde turunçgil bahçelerinde sürveyler yapılmıştır. İlçenin
yoğun olarak üretim yapılan alanlarında tesadüfi olarak seçilen bahçelerin köşegenleri doğrultusunda
yürünerek ağaçlar incelenmiştir. Yapılan incelemede hastalık belirtisine benzer belirti görülen ağaçlar tercih
edilerek örnek alınmıştır. Belirti yoksa tesadüfi olarak seçilen ağaçlardan örnek alınmıştır. Alınan her örneğin
koordinatları alınmış ve etiketlenmiştir. Her bahçeden toplanan bitki örneklerinden her ağaçtan alınan rastgele
bir sürgünde bulunan olgun yaprakların damarları çıkartılmıştır. Toplam 0,5 g yaprak damarı tartılarak havanda
sıvı azot içerisinde ezildikten sonra CTAB-metodu (Saponari et al., 2014) kullanılarak DNA ekstraksiyonları
yapılmıştır.
DNA numunelerinin kalite ve miktar tayinleri Nanodrop spektrofotometre cihazında yapılmış olup,
DNA numunelerinin 260 nm, 280 nm’de absorbans değerleri ile 260 nm/280 nm ve 260 nm/230 nm oranları
ölçülmüştür. Spektrofotometrik okumalar 3 tekerrürlü olarak yapılmıştır. Daha sonra örnekler moleküler (Real
time PCR) olarak analiz edilmiştir. Bahçelerde yapılan gözlemlerde hastalık etmenine ait belirtilerin
olmadığından dolayı serolojik (ELİSA) tanı işlemleri gerçekleştirilmemiştir.

Real-time PCR testi Harper et al.(2010, erratum 2013)’ye göre aşağıda belirtilen XF-F ve XF-R
primerleri ile XF-P probu kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

XF-F(forward) 5’-CAC GGC TGG TAA CGG AAG A-3’
XF-R (reverse) 5’-GGG TTG CGT GGT GAA ATC AAG-3’
XF-P (probe) 5’ 6FAM -TCG CAT CCC GTG GCT CAG TCC-BHQ-1- 3’

PCR karışımı total genomik DNA (2 µl), 2X master mix (10 µl),10 µM forward primer (0,6 µl), 10 µM
reverse primer (0,6 µl), 10 µM prob (0,2 µl), 50 µg/µl BSA (0,12 µl) ve su (6,48 µl) içerecek şekilde
hazırlanmıştır.
Bu karışım tüplere yüklenerek aşağıdaki koşullara ayarlanan real-time cihazına yerleştirilmiştir.

50 0C

2 dak.

1 döngü

950C

10 dak.

1 döngü
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94 0C

10san
40 döngü

62 0C

40 san

Ct (threshold cycle) değeri 35’ten az olan örnekler pozitif olarak değerlendirilmiştir.

1.2.1.2.3. Vektörlerin Tespiti
Survey alanında gerçek veya potansiyel vektör oldukları bilinen Cicadellidae, Cercopidae,
Cicadidae ve Membracidae familyalarına ait böcek türlerinin varlığı araştırılmış ve darbe veya atrap yöntemi
kullanılarak örneklemeler yapılmıştır.
Vektör belirleme çalışmaları hastalık surveylerinin yapıldığı aynı bahçelerde yürütülmüştür.
Ayrıca yabancı ot popülasyonunun yoğun olduğu bahçelerde otlarda vektörlerin belirlenmesinde atrap yöntemi
kullanılmıştır.
Darbe yönteminde bahçeyi temsil edecek şekilde köşegenler boyunca gezilerek tesadüfen seçilen
ağaçların altına beyaz örtü tutulduktan sonra dala bir sopa ile 3 kez vurulmuş ve örtü üzerine düşen söz konusu
familyalara ait böcekler toplandıktan sonra etiketlenmiştir. Atrap yönteminde ise bahçe içerişinde bulunan
yabancı otlarda atrap ile süpürmeler yapılmış ve böcekler toplanmıştır. Ergin böcekler toplanarak eppendorf
tüplerdeki alkol içine konulup etiketlendikten sonra buz kutusu içinde laboratuvara getirilmiş ve -20º C’de
muhafaza edilmiştir. Daha sonra teşhise hazır hale getirilmiştir.

1.2.2.Bulgular
1.2.2.1. Sürvey Çalışmaları
Sürvey çalışmaları Antalya ili Konyaaltı, Finike, Kumluca ve Manavgat ilçelerinde 23 adet
turunçgil bahçesi incelenmiştir Bahçelerde yapılan gözlemlerde hastalık etmenine ait belirtilerin olmadığı
görülmüştür. Surveylerde incelenen bahçelerden 130 adet örnek alınmıştır (Çizelge 2.).
Çizelge 2. 2018 yılında Antalya İli turunçgil üretim alanlarında incelenen bahçe ve alınan örnek sayısı.
İl

Antalya

İlçe

Alan (da)

İncelenecek
bahçe
sayısı

Konyaaltı

167 596

4

20

Finike

176 740

8

45

Kumluca

201 287

7

41

Manavgat

115 007

4

24

Toplam

820 886

23

130

1.2.2.2. Etmenin Tespiti
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Alınan
örnek
sayısı

Örnekler moleküler (Real time PCR) olarak analiz edilmiş olup, Xylella fastidiosa etmenine
rastlanılmamıştır. Bahçelerde yapılan gözlemlerde hastalık etmenine ait belirtilerin olmadığından dolayı
serolojik (ELİSA) tanı işlemleri gerçekleştirilmemiştir.
1.2.2.3. Vektörlerin Belirlenmesi
Yapılan survey çalışmalarının yürütüldüğü 23 bahçenin her birinden böcek örneği alınmıştır. Örnekler
laboratuvarda teşhis için hazır hale getirilmiş, ön eleme işlemi için ülkesel proje koordinatörü tarafından
belirlenen kişiye (Dr. Işıl ÖZDEMİR) gönderilmiş olup bu işlemden sonra teşhis için Doç. Dr. Emine DEMİR’e
yollanmıştır.
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Çizelge 2. Sürvey çalışmalarının yürütüldüğü il/ilçe/köy, bahçeye ait bilgiler ve örnek alınan ağaçlara ait koordinatlar.

Ağaç Koordinatları
İl

İlçe

Köy

Beşikçi

Beşikçi

Kumluca

ANTALYA

Beykonak

Beykonak

Merkez

Ağaç
sayısı

4. Ağaç
1. Ağaç

3. Ağaç

7. Ağaç

2. Ağaç

6. Ağaç

36º 21.623ʹ N

36º 21.631ʹ N

36º 21.643ʹ N

36º 21.631ʹ N

030º 20.920ʹ E

030º 20.913ʹ E

030º 20.922ʹ E

030º 20.908ʹ E

-

-

36º 21.738ʹ N

36º 21.744ʹ N

36º 21.755ʹ N

36º 21.725ʹ N

36º 21.720ʹ N

36º 21.698ʹ N

36º 21.696ʹ N

030º 20.549ʹ E

030º 20.566ʹ E

030º 2.564ʹ E

030º 21.558ʹ E

030º 20.559ʹ E

030º 20.545ʹ E

030º 20.532ʹ E

-

700
Adet

36º 21.327ʹ N

36º 21.309ʹ N

36º 21.738ʹ N

36º 21.307ʹ N

36º 21.308ʹ N

36º 21.302ʹ N

36º 21.308ʹ N

36º 21.320ʹ N

030º 19.292ʹ E

030º 19.329ʹ E

030º 19.342ʹ E

030º 19.352ʹ E

030º 19.327ʹ E

030º 19.318ʹ E

030º 19.310ʹ E

030º 19.293ʹ E

300
Adet

36º 20.905ʹ N

36º 20.903ʹ N

36º 20.929ʹ N

36º 20.911ʹ N

36º 20.891ʹ N

-

-

-

030º 18.640ʹ E

030º 18.661ʹ E

030º 18.659ʹ E

030º 18.681ʹ E

030º 18.688ʹ E

200
Adet

36º 22.017ʹ N

36º 22.022ʹ N

36º 22.029ʹ N

36º 22.023ʹ N

36º 22.001ʹ N

-

-

-

030º 16.631ʹE

030º 16.604ʹE

030º 16.589ʹE

030º 16.586ʹE

030º 16.602ʹE

200

36º 22.057ʹ N

36º 22.060ʹ N

36º 22.071ʹ N

36º 22.071ʹ N

36º 22.044ʹ N

-

-

-

Adet

030º 16.300ʹ E

030º 16.288ʹ E

030º 16.287ʹ E

030º 16.300ʹ E

030º 16.392ʹ E

300

36º 21.949ʹ N

36º 21.950ʹ N

36º 21.962ʹ N

36º 21.980ʹ N

36º 21.999ʹ N

36º 21.984ʹ N

-

-

Adet

031º 15.955ʹE

031º 15.945ʹE

031º 15.948ʹE

031º 15.966ʹE

031º 15.993ʹE

031º 15.969ʹE

150
Adet
600
Adet

36º 21.617ʹ N

8. Ağaç

5. Ağaç

030º 20.931ʹ E

Hacıveliler

Hacıveliler
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150

36º 21.170ʹ N

36º 21.167ʹ N

36º 21.180ʹ N

36º 21.148ʹ N

36º 21.141ʹ N

Adet

030º 14.523ʹ E

030º 14.504ʹ E

030º 14.492ʹ E

030º 14.512ʹ E

030º 14.528ʹ E

500

36º 20.813ʹ N

36º 20.790ʹ N

36º 20.787ʹ N

36º 20.788ʹ N

Adet

030º 14.646ʹ E

030º 14.654ʹ E

030º 14.680ʹ E

300

36º 20.223ʹ N

36º 20.202ʹ N

Adet

030º 14.719ʹ E

800
Adet

-

-

-

36º 20.803ʹ N

36º 20.814ʹ N

36º 20.828ʹ N

-

030º 14.599ʹ E

030º 14.577ʹ E

030º 14.602ʹ E

030º 14.617ʹ E

36º 20.192ʹ N

36º 20.182ʹ N

36º 20.170ʹ N

36º 20.187ʹ N

-

-

030º 14.736ʹ E

030º 14.764ʹ E

030º 14.744ʹ E

030º 14.734ʹ E

030º 14.727ʹ E

36º 20.568ʹ N

36º 20.557ʹ N

36º 20.558ʹ N

36º 20.558ʹ N

36º 20.563ʹ N

36º 20.571ʹ N

36º 20.601ʹ N

-

030º 11.706ʹ E

030º 11.697ʹ E

030º 11.671ʹ E

030º 11.645ʹ E

030º 11.620ʹ E

030º 11.636ʹ E

030º 11.602ʹ E

300

36º 20. 891ʹ N

36º 20. 913ʹ N

36º 20. 922ʹ N

36º 20. 939ʹ N

36º 20. 905ʹ N

-

-

-

Adet

030º 08.919 ʹ E

030º 08.916 ʹE

030º 08.921ʹE

030º 08.927 ʹE

030º 08.943 ʹE

300

36º 20.581ʹ N

36º 20.577ʹ N

36º 20.587ʹ N

36º 20.589ʹ N

36º 20.587ʹ N

Adet

030º 07.600ʹ E

030º 07.570ʹ E

030º 07.522ʹ E

030º 07.503ʹ E

030º 07.585ʹ E

100

36º 20.773ʹ N

36º 20.747ʹ N

36º 20.738ʹ N

36º 20.746ʹ N

36º 20.747ʹ N

-

-

-

Adet

030º 07.651ʹ E

030º 07.639ʹ E

030º 07.631ʹ E

030º 07.611ʹ E

030º 07.641ʹ E

250

36º 19.764ʹ N

36º 19.778ʹ N

36º 19.771ʹ N

36º 19.779ʹ N

36º 19.758ʹ N

-

-

-

Adet

030º 07.893ʹ E

030º 07.918ʹ E

030º 07.928ʹ E

030º 07.934ʹ E

030º 07.928ʹ E

Hasyurt

Hasyurt

Hasyurt

Finike

Sahilkent

Turunçova

-

Yeşilyurt

Yeşilyurt

Yeşilyurt
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Ağaç Koordinatları
İl

İlçe

Köy

Ağaç
sayısı

1. Ağaç

300

36º 53.37ʹ N

36º 53.38ʹ N

36º 53.33ʹ N

36º 53.31ʹ N

36º 53.37ʹ N

Adet

030º 35.58ʹ E

030º 35.58ʹ E

030º 35.56ʹ E

030º 35.56ʹ E

030º 35.62ʹ E

200
Adet

36º 53.22ʹ N

36º 53.22ʹ N

36º 53.22ʹ N

36º 53.23ʹ N

36º 53.24ʹ N

030º 34.4ʹ E

030º 34.5ʹ E

030º 34.4ʹ E

030º 34.7ʹ E

030º 34.5ʹ E

250

36º 53.38ʹ N

36º 53.39ʹ N

36º 53.42ʹ N

36º 53.42ʹ N

36º 53.98ʹ N

Adet

030º 33.18ʹ E

030º 33.19ʹ E

030º 33.23ʹ E

030º 33.23ʹ E

030º 33.17ʹ E

200
Adet

36º 53.0ʹ N

36º 53.4ʹ N

36º 53.11ʹ N

36º 53.12ʹ N

36º 53.5ʹ N

030º 33.45ʹ E

030º 33.43ʹ E

030º 33.33ʹ E

030º 33.3ʹ E

030º 33.44ʹ E

150

36º 54.093ʹ N

36º 54.125ʹ N

36º 54.136ʹ N

36º 54.154ʹ N

36º 54.129ʹ N

Adet

031º 12.861ʹ E

031º 12.864ʹ E

031º 12.889ʹ E

031º 14.911ʹ E

031º 12.903ʹ E

800

36º 50.591ʹ N

36º 50.589ʹ N

36º 50.610ʹ N

36º 50.604ʹ N

Adet

031º 20.482ʹ E

031º 20.462ʹ E

031º 20.463ʹ E

1000

36º 47.785ʹ N

36º 47.801ʹ N

Adet

031º 27.540ʹ E

031º 27.621ʹ E

4. Ağaç

7. Ağaç

8. Ağaç

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36º 50.597ʹ N

36º 50.595ʹ N

36º 50.588ʹ N

36º 50.586ʹ N

031º 20.455ʹ E

031º 20.427ʹ E

031º 20.398ʹ E

031º 20.412ʹ E

031º 20.446ʹ E

36º 47.817ʹ N

36º 47.822ʹ N

36º 47.819ʹ N

36º 47.901ʹ N

-

-

031º 27.532ʹ E

031º 27.525ʹ E

031º 27.553ʹ E

031º 27.548ʹ E

3. Ağaç

5. Ağaç

2. Ağaç

6. Ağaç

Bahtılı

ANTALYA

Konyaaltı

Doyran

Doyran

Kartepe

Manavgat

Taşağıl

Evrenseki

Merkez
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Sarıcalar

300
Adet

36º 48.859ʹ N

36º 48.826ʹ N

36º 48.811ʹ N

36º 48.793ʹ N

36º 48.784ʹ N

031º 26.752ʹ E

031º 26.799ʹ E

031º 26.761ʹ E

031º 26.771ʹ E

031º 26.781ʹ E
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-
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RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU
DÖNEM

01/01/2018 ile 31/12/2018 arası

Projenin Amacı ve gerekçesi, metodolojisi: Her yıl artan sağlık problemleri ile birlikte
yaygınlaşan sağlıklı yaşam kültürü içerisinde enginar, son yıllarda önemli bir yer tutmuş ve
tüketimi hızla artmıştır. Bununla birlikte, enginar yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi hastalık
ve zararlılar olumsuz etkilemektedir. Ülkemizde Antalya, İzmir ve Aydın illeri iklim
koşullarıyla enginar yetiştiriciliğine elverişli olmakla birlikte bu iklim koşulları aynı zamanda
hastalıklar ve zararlılar açısından da oldukça elverişli bir durum oluşturmaktadır. Ayrıca,
ülkemizde enginar hastalık ve zararlıları konusunda kapsamlı bir çalışmanın bulunmaması da
ciddi bir eksiklik teşkil etmektedir. Bu itibarla, Antalya, İzmir ve Aydın illerinde enginar
üretim alanlarında hastalık ve zararlı sürveylerinin yapılması, verim ve kaliteyi etkileyen
hastalık ve zararlıların tespit edilmesi, bu etmenlerin üretim alanlarındaki yayılışı ve zarar
derecelerinin belirlenmesi, yaygınlığı saptanan ve ekonomik olarak zarar yapan etmenlere
karşı gerekli bitki koruma tedbirlerinin alınması önem arz etmektedir. Bu çalışma ile
Türkiye’de enginar hastalık ve zararlıları konusundaki eksikliğin giderilmesi ve üreticiler için
kılavuz olabilecek bitki koruma önlemlerinin teşkil edilmesi amaçlanmaktadır.
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1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
1.1.Geçmiş Dönem Bulguları: (2017)
Projeye 2017 yılı itibariyle Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü’nün katılması ve
proje kapsamında yapılan çalışmaların her enstitünün kendi bünyesinde yürütülmesi
nedeniyle proje çalışmaları her enstitü için ayrı olarak değerlendirilmiştir.
2017 Yılı Bulguları (BATEM)
Mikoloji Bulguları

Proje kapsamında mikoloji disiplininde yapılan çalışmalarda saptanan etmenler Çizelge 4’ de
verilmiştir. Çizelge incelendiğinde Antalya İlinde 8 farklı lokasyonda en fazla rastlanan
hastalıklar külleme (Leveillula taurica), Ramularia yaprak leke hastalığı (Ramularia cynarae)
ve gri küf hastalığı (Botrytis cinerea) olmuştur. Külleme ve Ramularia yaprak leke hastalığı
öncelikle bitkilerin alt yaşlı yapraklarında daha sonra üst yapraklarda görülmüştür. Gri küf
hastalığı enginar başlarında ve baş sapında dikkati çekmiştir. Kök çürüklüğü hastalıkları ise
hastalıkla enfekteli bitkilerde solgunluk ve gelişme geriliği şeklindeki belirtileri ile
gözlenmiştir.
Çizelge 4. Saptanan Fungal Hastalık Etmenleri
Tarih
Lokasyon
Saptanan Etmen
11.04.2017
Serik-Karadayı
Leveillula taurica
11.05.2017
Ramularia cynarae
Fusarium sp.,
Botrytis cinerea
Sclerotinia sclerotiorum
24.04.2017
Manavgat-Kum Mevkii
Ramularia cynarae
Botrytis cinerea
24.04.2017
Manavgat-Cevizler
Ramularia cynarae
Verticillium sp.
Fusarium sp.
Macrophomina paseolina
24.04.2017
Manavgat-Doğançam
Ramularia cynarae
Fusarium sp.
08.05.2017
Gazipaşa-Bakılar
Leveillula taurica
Ramularia cynarae
Fusarium sp.,
Botrytis cinerea
Sclerotinia sclerotiorum
22.05.2017
Kumluca-Hasyurt
Leveillula taurica
Ramularia cynarae
Botrytis cinerea
Verticillium sp.
22.05.2017
Kumluca-Rhodiapolis
Leveillula taurica
Ramularia cynarae
Botrytis cinerea
Fusarium sp.
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Verticillium sp.
10.04.2017

Serik-Kocayatak

11.05.2017

Serik-Gebiz Yolu

Ramularia cynarae
Botrytis cinerea
Botrytis cinerea
Ramularia cynarae

Bakteriyoloji Bulguları
Antalya ili enginar üretim alanlarında 2017 yılında gerçekleştirilen sürvey çalışmaları
süresince bakteriyel hastalık şüphesi ile analize alınan enginar bitkilerinde genel olarak, çiçek
kısmında kahverengi renk değişikliği ve çürüklük gözlenmiştir. Bu belirtilerden yapılan
izolasyonlar sonucunda elde edilen izolatlara patojenisite testleri ve biyokimyasal tanı testleri
gerçekleştirilmiştir. Patojenisite testleri kapsamında, inokulasyondan yaklaşık 1 hafta sonra
sağlıklı enginar bitkilerinde herhangi bir belirti meydana gelmemiş ve “hastalık yok” olarak
değerlendirilmiştir. İzolat ve re-izolatlara uygulanan biyokimyasal tanı test sonuçları da
karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.
Elde edilen üç adet izolat, NA’da gri-beyaz, King B’de ise beyaz renkli koloniler
oluşturmuştur. Elde edilen izolatların ikisi “gram pozitif” biri ise “gram negatif” özellikte
olup, tütün bitkisinde aşırı duyarlılık reaksiyonu meydana getirmemişlerdir. Ayrıca izolatlara
uygulanan oksidaz testi sonucunda iki izolat pozitif sonuç vermiş ve katalaz testi sonucunda
ise iki izolat negatif sonuç vermiştir. Pektolitik aktivite testinde, patates dilimlerinde
izolatların inokule edildiği yerlerde yumuşama meydana gelmemiş ve bu durum negatif olarak
kabul edilmiştir. Tanı testleri sonucunda elde edilen bulgular,
Çizelge 5’de verilmiştir:
Çizelge 5. İzolatlara uygulanan biyokimyasal testler sonucunda elde edilen bulgular
İzolat
Gram
Tütün HR Oksidaz
Katalaz Testi Pektolitik Aktivite
reaksiyon
Testi
Testi
Serik/Karadayı-1
+
+
Serik/Karadayı-2
+
Kumluca/Hasyurt
+
+
-

Gerçekleştirilen izolasyonlar ve tanı testleri sonucunda, oluşan belirtilere bakteriyel bir
patojenin neden olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.
Viroloji Bulguları
Yapılan RT-PCR analizleri sonucunda, Manavgat ve Serik ilçelerindeki farklı tarlalardan
toplanan şüpheli 10 adet enginar örneğinden 530 bp büyüklüğünde bant veren Artichoke
yellow ringspot nepovirus (AYRSV) etmeni tespit edilmiştir. Analiz sonucunun doğruluğunu
teyit etmek amacıyla istenilen bant büyüklüğünde sonuç veren PCR ürünlerinden bir tanesi
seçilerek, DNA dizilimi belirlenmesi amacıyla Genoks (Ankara) firmasına gönderilmiştir.
Entomoloji Bulguları
Sürvey sonucu aşağıdaki tabloda belirtilen zararlılar tespit edilmiştir (Çizelge 6).

Çizelge 6. Tespit edilen zararlılar
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Tarih

İl

İlçe

Zararlı etmen
Liriomyza huidobrensis (yaprak galerisinekleri)
Helix aspersa (salyangoz)
Vanessa cardui (Lepidoptera )
Aphididae (yaprakbitleri)
Acarina: Eriophyidae (Akar)

11. 04. 2017

Antalya

SerikKaradayı
Aphididae (yaprakbitleri)
Tetranychus urticae (kırmızıörümcek)
Acarina: Eriophyidae (Akar)

22.05.2017

Antalya

KumlucaHasyurt

Vanessa cardui (Lepidoptera )
Tebenna micalis (Lepidoptera:Choreutidae)
Thripidae (Thrips)
Empoasca (Hom.: Cicadellidae) yaprak pireleri

11.05.2017

Antalya

SerikGebiz

Aphididae (yaprakbitleri)

Helix aspersa (salyangoz)

08.05.2017

Antalya

GazipaşaBakılar

Tebenna micalis (Lepidoptera:Choreutidae)
Aphididae (yaprakbitleri)
Liriomyza huidobrensis (yaprak galerisinekleri)
Vanessa cardui (Lepidoptera )

Tespit edilen doğal düşmanlar
Aphidius colemani (Hymenoptera: Braconidae) yaprakbiti parazitoiti
Coccinella septempunctata (Coleoptera: Coccinellidae) genel avcı

Proje 2017 yılı Genel Bulguları (BATEM)
Projenin 2017 yılı genel bulguları Çizelge 7 ‘ de verilmiştir.
Çizelge 7. 2017 yılı sürvey ve bulguları
Sürvey
İlçe
yapılan

Saptanan Farklı Etmen Sayısı
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Ekim
Alanı
(Da)

Sürvey
Alanı
(da)

tarla
sayısı

Alınan
örnek

Fungus

Bakteri

Virüs Böcek

sayısı

Manavgat

40

25

5

13

5

-

-

-

Aksu

255

10

1

1

2

-

-

-

Serik

550

150

18

23

4

-

1

7

Kumluca

50

50

4

14

5

-

-

6

Döşemealtı

15

-

-

-

-

-

-

-

Aksu

100

10

1

1

-

-

-

-

Gazipaşa

630

75

12

12

5

-

-

5

Muratpaşa

10

5

2

1

2

-

-

-

1650

325

43

65
6

-

1

9

Toplam

Farklı
Etmen
Sayısı
(Toplam)

Projenin ikinci yıl (2017) sürveyleri, 22.02.2017-18.10.2017 tarihleri arasında Antalya İlinde
sekiz farklı lokasyonda (Muratpaşa, Kepez, Aksu, Serik, Kumluca, Döşemealtı, Manavgat ve
Gazipaşa) yapılmıştır. Toplam 325 dekar enginar üretim alanında 43 tarladan 65 adet numune
alınmıştır. Yapılan sürveyler sonucunda mikoloji disiplininde 6 farklı fungus türü, viroloji
disiplininde 1 virüs saptanmıştır. Bakteriyoloji disiplininde ise şüpheli olarak alınan
numunelerden herhangi bir patojen bakteri tespit edilmemiştir. Entomoloji disiplininde ise 9
farklı zararlı böcek türü ve 2 doğal düşman belirlenmiştir.
Proje kapsamında Batı Akdeniz Bölgesinde 2 yıllık (2016-2017) sürveyler tamamlanmıştır. Projede
yaygın olarak saptanan Fungal hastalıklar çizelge 8’ de verilmiştir.
Çizelge 8. Saptanan fungal hastalıkların yaygınlıkları
Hastalık
Oranı
(H.O)

Külleme
(Leveillula
taurica)

Ramularia
yaprak lekesi
(Ramularia
cynarae) (%)

(%)

Gri küf

Kök çürüklüğü

(Botrytis
cinerea)

(Fusarium spp.,
Sclerotinia sclerotiorum,

(%)
Sclerotium rolfsii Verticillium sp.)
(%)

2016

14.2

17.4

14.7
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3.3

2017

30.1

24.4

15.2

4.0

Ortalama

22.1

20.9

15.0

3.6

1.2. Geçmiş Dönem Bulguları: (2017) (Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü)
Entomoloji Bulguları

Enginar alanlarında sorun olan böcek ve akar türlerini belirlemek için Aydın ve İzmir illerinde
2017 yılında yapılan sürvey çalışmalarının sonuçları Çizelge 8 ve 9’da görülmektedir.
Çizelge 8. Aydın İlinde 2017 yılında enginar yetiştiriciliğinde sürvey yapılan alanlar
bulunan zararlı ve yararlı türler*
İlçe

Köy

Gözlem
Tarihi

Zararlılar

Alan

Yararlılar

(da)
Efeler

Çeştepe

29.3.2017

YGS, Dolycoris
baccarum,

10

CS

Curculionidae
29.3.2017

15

YGS, SYL,
Dolycoris baccarum

29.3.2017

15

YB, Telkurdu,
Dolycoris baccarum

29.3.2017

5

YB,YGS

29.3.2017

24

Dolycoris baccarum
SYL, CAS

Ovaeymi
r

29.3.2017

30

YB, ERİ

29.3.2017

20

YB

27.04.2017

10

YB,COLL, A, CAS, ERİ

18.10.2017

8

YB,THR, SYL

29.3.2017

5

YB, YGS, COLL

CS

YB, THR, COLL, CAS,
Baltaköy

Tepeköy

27.04.2017

10

ERİ, SYL

18.10.2017

10

THR,YGS,LEP

27.04.2017

5

YB,THR,ERİ,COLL,A
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HYM, SYR

Gölhisar

27.04.2017

12

YB,
THR,A,YGS,COLL,
YP,COL,ERİ

Şahnalı

18.10.2017

10

YGS,THR,YP,A,HEM

18.10.2017

10

YB, THR,COLL

18.10.2017

CS , SYR

YB,THR,A,LEP,YGS

18.10.2017

17

YB, THR, LEP

18.10.2017

10

-

18.10.2017

15

THR,YGS,LEP

241

Toplam

*A:Akar ; CAS:Cassidae; COL:Coleoptera; COLL:Collembola; ERİ:Eriophyidae,
YB:Yaprakbiti; LEP:Lepidoptera; SLY:Salyangoz; SYR:Syriphidae larva; THR:Thrips;
YGS:Yaprak galeri sineği; YP:Yaprak piresi; CHR:Chysoperla sp.; CS:Coccinella septempunctata,
HYM:Hymenoptera;HEM:Hemiptera
Çizelge 9. İzmir İlinde 2017 yılında enginar yetiştiriciliğinde sürvey yapılan alanlar
bulunan zararlı ve yararlı türler*
İlçe

Köy

Gözlem
Tarihi

Zararlılar

Alan

Yararlılar

(da)
Demircili

YB,THR,YGS,COLL, A, ERİ,

10.4.2017
10

10

Eurygaster austriaca, Nezara
viridula
SLY, THR; YGS, COLL, ERİ,

10.4.2017

10

Urla

Nezara viridula
YB,THR,YGS,COLL, ERİ

10.4.2017

Balıklıova

CS

Dolycoris baccarum, Nezara
viridula
YB,COLL, A, ERİ,

10.4.2017

CS, HYM.

2

Dolycoris baccarum

10.4.2017

5

YB,YGS,COLL, ERİ, Kulağakaçan

13.06.2017

2

YB,YP,THR, A

13.06.2017

2

YB,A,YP,THR,ERİ

02.11.2017

1

YB,A,THR,ERİ
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CHR

SYR

Ildırı

02.11.2017

5

THR,YB

02.11.2017

10

THR,YB

20.4.2017

3

YB,THR,YGS,

CS

COLl, CAS,ERİ,LEP,
Dolycoris baccarum,Nezara viridula
20.4.2017

7

THR,YGS, COLL,A,ERİ,CAS,LEP,

CS

Nezera viridula
20.4.2017

9

YB,THR,YGS, COLL, A,COL, ERİ,
CAS,Curculionidae,Nezera viridula

13.06.2017

3

YB,A

Çeşme

13.06.2017

Ovacık

THR,YB,A

CHR

CHR, CS

11.10.2017

10

Enginar kurdu

02.11.2017

20

YB,THR,A,COLL, LEP,
ERİ,Enginar kurdu

CS

02.11.2017

5

THR,YB,ERİ,LEP

HYM

02.11.2017

7

THR,YB,A,ERİ,LEP

21. 3.2017

4

YB, THR,YGS

CS

21. 3.2017

5

YB,KÖ

Faydalı
akar

21. 3.2017

13

YB,COLL

CS, CHR

5

YB

Faydalı
akar

11.10.2017

1

YB,A,THR

11.10.2017

1

YB,A,THR, YGS

11.10.2017

0,5

-

21. 3.2017

HYM

Toplam 150,5
*A:Akar ; CAS: Cassidae; COL:Coleptera; COLL: Collembola; ERİ: Eriophyidae; HEM:
Hemiptera; YB:Yaprakbiti;
LEP:Lepidoptera; SLY:Salyangoz; SYR:Syriphidae larva; THR:Thrips,YGS: Yaprak
galeri sineği;YP:Yaprak piresi;
CHR:Chysoperla sp.; CS:Coccinella septempunctata, HYM:Hymenoptera.
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Çizelge 8 ve 9’ da görüldüğü gibi Aydın’da 241 da, İzmir’de 150,5 da alanda sürvey yapılmıştır.
Aydın’da erken dönemde mart ve nisan aylarında saptanan zararlılar arasında dikkati çekenler
Salyangoz Helix sp. (Pulmanata:Helimacidae), Dut kımılı Dolycoris baccarum L., Pis kokulu
yeşilböcek Nezara viridula (L) (Hemiptera:Pentatomidae), Aceria cynarae (Corti, 1905)
(Acarina:Eriophyidae),
Cassida
spp.
(Coleoptera:Chrysomelidae)
ve
Yaprakbiti
(Hemiptera:Aphididae) olmuştur.
Polifag olan Salyangozlar kültür bitkilerinin yaprak, meyve ve sürgünlerde kemirerek beslenmektedir.
Saptandığı tarlalarda enginar yapraklarındaki populasyonun yoğun, zararının oldukça önemli olduğu
görülmüş üreticilerin de ilaç uyguladıkları belirlenmiştir. Şili ve Kaliforniya’da salyangoz enginarın
önemli zararlıları arasında yer almaktadır (Anonymous, 2017; Larraín et al. 2013).
Akdeniz orjinli olan D.baccarum’un Akdeniz ülkelerinde yüksek populasyonlara ulaştığında zarara
neden olduğu bildirilmektedir. Ana konukçusu hububat bitkileri olan etmenin dut, fasulye, tütün,
ayçiçeği ve enginarı içine alan geniş bir konukçu dizini olduğu belirtilmektedir (Schaefer and Panizzi,
2000). Türkiye’de sebze zararlıları arasında yer alan ve Dut kımılı olarak adlandırılan etmenin
enginarda zararına ilişkin bir kayıt yoktur ancak mercimekte sorun olduğu tebeşirlemeye neden
olduğuna dair bilgiler mevcuttur (Anonymous, 2008). Bornova’da biyolojisine yönelik yapılan bir
araştırmada D. baccarum’un yumurta, nimf ve erginlerinin genellikle generatif organları oluşmaya
başladığı dönemde daha çok alçak boylu bitkilerde bulunduğu, var olan literatürle birlikte 60
familyaya ait toplam 271 bitki türünde kayıtlı olduğu bildirilmektedir. Bornova’da 3 döl verdiği ve ilk
erginlerin mart ayında görülmeye başladığı belirtilmiştir (Karsavuran, 1986). Yürütülen sürvey
çalışmalarında Aydın’da görülen D.baccarum’un gerek enginar yapraklarında gerekse enginarın baş
kısmında herhangi bir zarar belirtisi gözlenmemekle birlikte üreticilerle yapılan görüşmelerde rutin
olarak ilaçlama yapıldığı bildirilmiştir. Aynı familyadan olan N.viridula, D.baccarum ile birlikte
İzmir’de görülmüştür. N.viridula polifag bir tür olup Ülkemizde sebzeler içinde börülce, fasulye,
domates, biber ve patlıcandaki zararı önemlidir (Anonymous, 2008).
Bir diğer zararlı Aceria cynarae (Acarina:Eriophyidae) enginarda ilk kez saptandığı için Türkiye’de
ilk kayıt niteliği taşımaktadır. Enginardaki zararı özellikle daha çok üst yapraklarda kıvrılmalarla
şeklinde görülmüştür. Bu akarın yoğun populasyonlarda bitkinin büyümesinde duraklamaya neden
olduğu belirtilmiştir1.
Yaprakbitleri de bazı tarlalarda yoğun olarak görülmüş, özellikle bitkinin baş kısmında koloniler
halinde yoğunlaştığı ve fumajine neden oldukları saptanmıştır. Sonbaharda üretim döneminde Aydın
ve İzmir’de bazı Lepidoptera türlerinin enginarın baş kısmında galeriler açarak beslendiği ve bu
enginarları pazarlanamayacak hale getirdiği görülmüştür.
Doğal düşmanlarla ilgili çalışmalarda ise en yaygın görülen tür Coccinella septempunctata L.
(Coleoptera:Coccinellidae) olmuş, yaprakbiti saptanan tarlalarda da önemli yaprakbiti predatörü olan
Syriphidae familyasına bağlı larvalar bulunmuştur. Kültüre alınan Lepidoptera larvalarında
Hymenoptera takımına bağlı parazitoitlerin çıkışı olmuştur.
Sonuç olarak enginar alanlarında yapılan sürvey çalışmalarında üretim dönemi süresince çok sayıda
zararlı böcek türü bulunmuş, genel olarak yaprak başına bulunuş oranları oldukça düşük olmuştur.
Bununla birlikte en önemli zararın Lepidoptera takımına bağlı türler ile Salyangoz tarafından
oluşturulduğu belirlenmiştir.
Fitopatoloji bulguları: Enginarda fungal hastalıkların belirlenmesi amacıyla İzmir (Çeşme ve Urla)
ve Aydın (Efeler) illerinde 21 Mart-15 Kasım 2017 tarihleri arasında sürvey çalışmaları yapılmıştır
(Çizelge 10). Çizelge 10’da yer aldığı gibi sürvey çalışmasında toplam 459 da enginar üretim alanında
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37 tarlada incelemeler yapılmıştır. İzmir ili Urla ilçesi enginar ekiliş alanlarında fungal hastalık
belirtisine rastlanmamıştır. İzmir ili Çeşme ilçesinde ve Aydın (Efeler)’da hastalık belirtisi gösteren
enginar bitkilerinden 10 adet örnek alınmıştır. Toplanan enginar örneklerinde Rhizoctonia sp.,
Fusarium spp., Pythium sp., Sclerotinia sp. ve Botrytis sp. fungal etmenleri tespit edilmiştir. Elde
edilen 16 izolatın patojenisite denemeleri devam etmektedir.
Çizelge 10. İzmir ve Aydın illerinde 2017 yılında enginarda sürvey yapılan ilçe, ekim alanı, incelenen
sürvey alanı, sürvey yapılan tarla sayısı, alınan örnek sayısı ve tespit edilen fungal etmenler
İl

İlçe

Ekim
alanı
(da)

Sürvey
alanı
(da)

Sürvey Alınan
yapılan örnek
tarla sayısı
sayısı

3000

102

23

6

Rhizoctonia sp., Fusarium spp.,
Pythium sp., Sclerotinia sp., Botrytis
sp.

Urla

2590

29

6

-

-

Efeler

4500

328

8

4

Rhizoctonia sp., Fusarium spp.,
Sclerotinia sp., Botrytis sp.

Çeşme
İzmir

Aydın

Tespit edilen fungal etmen

Toplam

10090

459

37

10
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1.1. Dönem Bulguları (BATEM)
Mikoloji Çalışmaları
Tanılama çalışmaları
İki yıllık sürveyler kapsamında enginar bitkilerinin hastalık belirtileri görülen kısımlarından
izole edilen fakat tür olarak tanılama işlemleri bitmemiş fungusların tanılama işlemleri
yapılmıştır. Saf kültürleri elde edilen funguslar tür teşhisi için trinoküler mikroskobu ile
incelenerek tanılama, fungus morfolojisine göre literatürlerde verilen teşhis anahtarlarından
yararlanmak suretiyle yapılmıştır (Correl et al. 1987; Mordue, 1974; Mullen, 2001; Koike et al.
2011).
Moleküler tanılama
Projede iki yıllık sürveyler sonucu tür düzeyinde morfolojik tanılaması yapılan fungusların (Leveillula
taurica, Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Verticillium dahliae, Macrophomina phaseolina)
moleküler olarak da teşhisleri yapılmıştır. Moleküler teşhiste tüm izolatların DNA ekstraksiyonları
Qiagen izolasyon kiti kullanılarak yapılmıştır. DNA’ların %1 lik agaroz jelde ve nanodrop
spektrofotometrede konsantrasyonları tespit edilmiş ve kalitesine bakılmıştır.
İzolatlarının moleküler tanılaması ITS (internal transcribed spacer=genler arası bölgeler) bölgesine göre
ITS-1 ve ITS-4 primerleri kullanılarak yapılmıştır.
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Primerlerin baz dizilimleri aşağıdaki gibidir.
ITS1 primerinin dizilimi (5'->3') TCCGTAGGTGAACCTGCGG TM 65 °C
ITS4 primerinin dizilimi (5'->3') TCCTCCGCTTATTGATATGC TM 58 °C
PCR işlemleri White ve ark. (1990)’ e göre yapılmıştır.
PCR ürünleri %1 lik agaroz jelde görüntülenmiş ve DNA dizi analizinden sonra izolatlar GenBank’ taki
en yüksek benzerliklerdeki izolatlar ile kıyaslanarak değerlendirilmiştir (Tablo 1).

Tablo 1. Fungusların gen bankasındaki diğer izolatlarla benzerlikleri
İzolat
No

Lokasyon

Çalışılan
Bölge

Bölge
Uzunluğu

Benzerlik Oranı (Gen Bankası)

Gzp-1

Gazipaşa

ITS1/ITS-4

577 bp

% 99; Leveillula taurica(MH698492)
% 99; L. taurica (KU886148)
% 99; L. taurica (KF703447)

Gzp-2

Gazipaşa

ITS1/ITS-4

581 bp

% 99; L. taurica (AB667880)
% 99; L. taurica (GQ860947)
% 99; L. taurica (AY912077)

Srk-1

Serik

ITS1/ITS-4

581 bp

% 99; L. taurica (KF703447)
% 99; L. taurica (JQ885445)
% 99; L. taurica (KP164030)

Mnv-1

Manavgat

ITS1/ITS-4

497 bp

% 100; Verticillium dahliae (AB551184)
% 99; V. dahliae (FJ900178)
% 100; V. dahliae (MK287620)

Kum-1

Kumluca

ITS1/ITS-4

510 bp

% 99; V. dahliae (KM013460)
% 99; V. dahliae (KY750269)
% 99; V. dahliae (KC156639)

Kum-2

Kumluca

ITS1/ITS-4

498 bp

% 99; V. dahliae (MG910491)
% 99; V. dahliae (MF149108)
% 99; V. dahliae (KX025142)

Srk-3

Serik

ITS1/ITS-4

513 bp

% 99; Sclerotinia sclerotiorum (KY569443)
% 99; S. sclerotiorum (KC848769)
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% 99; S. sclerotiorum (MF408293)
Srk-4

Serik

ITS1/ITS-4

514 bp

% 99; S. sclerotiorum (MH393290)
% 99; S. sclerotiorum (JN012605)
% 99; S. sclerotiorum (KM272343)

Gzp-3

Gazipaşa

ITS1/ITS-4

512 bp

% 99; S. sclerotiorum (MG640575)
% 99; S. sclerotiorum (KJ576850)
% 99; S. sclerotiorum (KM277933)

Mnv-2

Manavgat

ITS1/ITS-4

555

bp

% 99; Macrophomina phaseolina (LT799974)
% 99; M. phaseolina (LT799974)
% 99; M. phaseolina (LT799974)

Gzp-4

Gazipaşa

ITS1/ITS-4

466 bp

%100; Botrytis cinerea (MK322316)
%100; B. cinerea (MH997910)
% 100; B. cinerea (KT323192)

Kum-3

Kumluca

ITS1/ITS-4

486 bp

% 100; B. cinerea (MG846512)
% 100; B. cinerea (KY817366)
% 100; B. cinerea (MF140446)

Srk-5

Serik

ITS1/ITS-4

478 bp

% 100; B. cinerea (MF442632)
% 100; B. cinerea (KY319171)
% 100; B. cinerea (KU992699)

Mücadele Çalışmaları:
Yaprak Hastalıklarının Mücadelesi:
İki yıllık sürvey sonuçları dikkate alındığında; bölgede özellikle bakımsız tarlalarda tespit edilen
külleme (L. taurica) ve yaprak leke hastalığı (Ramulari cynarae) hastalıklarına karşı alınabilecek
bitki koruma önlemleri araştırılmıştır. Hâlihazırda her iki hastalığın bitkilerin alt yaşlı
yapraklarından başladığı, yapılan iki yıllık sürveylerde saptanmıştır. Dolayısıyla söz konusu
hastalıkların ilk belirtileri görüldüğünde bitkilerin alt yapraklarının alınarak imha edilmesi
alınabilecek en akılcı, çevre dostu kültürel bir mücadele yöntemidir. Yapılan saha çalışmalarında
hastalığın mücadelesinde kullanılabilecek bu uygulamanın çoğu üretici tarafından enginar
bitkisinin rutin bakım işlemleri olarak yapıldığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda fungisitlerin çevre
üzerine olumsuz etkileri de göz önüne alındığında her iki yaprak hastalığına karşı söz konusu
kültürel mücadele uygulamasının bu hastalıkların mücadelesinde kullanılabilecek en uygun
metot olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda, söz konusu yaprak hastalıklarına karşı bitkilerin
alt yapraklarının alınarak inokulumun imha edilmesi şeklindeki kültürel mücadele uygulaması
bu hastalıkların mücadelesinde kullanılabilir.
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Solgunluk Hastalığı (Verticillium dahliae)’nın Mücadelesi:
İki yıllık sürveylerde Verticillium solgunluk hastalığının üç lokasyonda saptanması hastalığa
karşı mücadelenin gerekli olmadığı sonucunu çıkarmamaktadır. Nitekim, Verticillium dahlia’nın
neden olduğu solgunluk hastalığı tüm dünyada enginarın en önemli hastalıkları arasındadır.
Özellikle enginar bitkileri fide devresinde hastalıktan çok etkilenmekte ve bitki ölümleri
görülmektedir. Enginar bitkisinin Ülkemizde vejetatif olarak üretildiği ve çok yıllık (en az 7 yıl)
bir bitki olarak yetiştiriciliğinin yapıldığı göz önüne alınırsa; hastalıkla mücadele edilmesi
gerektiği anlaşılmaktadır.
Solgunluk hastalığının mücadelesinde ise hastalığa karşı dayanıklı/tolerant çeşitlerin
kullanılması en etkili mücadele yöntemidir. Bu noktada ülkemizde yetiştirilen enginar
çeşitlerinin (Sakız, Bayrampaşa, Green globe, Kıbrıs ve Romanesco) hastalığa karşı test edilmesi
ve dayanıklı/tolerant olarak saptanan çeşitlerin enginar yetiştiriciliğinde üreticilere önerilmesi
önem arz etmektedir. Bu kapsamda; yaptığımız sürveylerde izole edilen virülensliği yüksek iki
izolat ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen 5 enginar çeşidinde test edilmiştir.
Çeşit reaksiyonu çalışması
İnokulumun hazırlanması:
Her iki izolatın saf kültürlerinin uç kısımlarından ayrı ayrı alınan 0.5 cm’lik miseliyal diskler
spesifik Verticillum ortamına aktarılmış ve 25 °C’ de yaklaşık bir ay inkübe edilmiştir. Bu süre
sonunda her bir petriye 15 ml steril saf su konularak steril bir fırça yardımıyla sporların suya
geçmesi sağlanmış ve spor süspansiyonu 1×107konidi/ml olacak şekilde hemasitometrede sayım
yapılarak ayarlanmıştır. Dört haftalık enginar fidelerinin uç kökleri tıraşlanarak spor
süspansiyonlarına 20 dakika süre ile daldırılmış ve daha önce bir gün ara ile 121 °C’ de 30 dakika
olarak iki kez steril edilmiş torf içeren 12 cm’lik saksılara dikilmiştir. Deneme tesadüf parselleri
deneme desenine göre kontrollerde dahil olmak üzere 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur. İki ay
sonra enginar çeşitleri 0-4 skalasına göre değerlendirilmiştir (Bhat ve Subbarao,1999).
Tablo 2. Verticillium solgunluk hastalığı değerlendirme skalası
Skor
Reaksiyon
Değerlendirme
0
Hastalık belirtisi yok
Bağışık
1
Bitki yapraklarının % 1-25’si Dayanıklı
hastalıktan etkilenmiş (nekrotik
ve/veya solmuş)
2
Bitki yapraklarının % 26-50’si Orta dayanıklı
hastalıktan etkilenmiş (nekrotik
ve/veya solmuş)
3
% 51-75
Hassas
4
% 76-100
Çok hassas
Testleme yapılan 5 enginar çeşidinden Romanesco çeşidi hastalığa karşı orta dayanıklı
bulunmuştur.
Bir sonraki Yıl Yapılacak Faaliyetler:
-Verticillium solgunluk hastalığına karşı ülkemizde yetiştirilen 4 enginar çeşidinin daha hastalığa karşı
reaksiyonları belirlenecektir.
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-Gri küf hastalığının mücadelesinde ise uygulanacak mücadele yöntemlerinde insan ve çevre sağlığını
dikkate alınarak hastalığa karşı biyolojik preparatlar (Pseudomonas fluorescens strain, Ampelomyces
quisqualis isolate, Bacillus subtilis QST 713 ırkı) denenecektir.

Entomoloji Çalışmaları
Zararlı çalışmalarında sürveyler ve zararlıların teşhis kısmı tamamlanmış ve geçen yıl gelişme raporu
olarak sunulmuştur. Sonuç olarak enginar alanlarında yapılan sürvey çalışmalarında üretim dönemi
süresince çok sayıda zararlı tespit edilmiş ancak bu zararlıların yaprak başına bulunuş oranları mücadele
eşiğine ulaşmayacak oranda düşük olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte enginarda ilk kez tespit
edilen bu zararlılardan bazı zararlı türlerinin mücadele eğiğine ulaştığı tespit edilmiştir. Buna göre en
önemli zararı Lepidoptera takımına bağlı türler, yaprakbitleri ve salyangozların oluşturduğu tespit
edilmiştir. Bu zararlılardan Salyangozun genel zararlı olması ve halihazırda açık alanlarda kullanılan
ruhsatlı bir ilacının olması nedeniyle Yaprakbitleri ve Lepidopter zararlısına karşı mücadele çalışılması
düşünülmektedir. Bu zararlılarla mücadelede uygulanacak kontrol yöntemlerinin insan ve çevre sağlığını
dikkate alınarak seçilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle bu zararlılara karşı bekleme süresi kısa ve
çabuk parçalanabilen biyolojik ve bitkisel kökenli preparatlar (Bacillus thuringiensis, Azadirachtin
Spinosad, entomopatojen fungus vb.) kullanılması öncelikle düşünülmektedir.
2018 yılı mücadele çalışması planlanan zararlıların istenilen popülasyona ulaşmadığı ve uygun tarla
bulunamadığından mücadelesi 2019 yılına bırakılmıştır.
2019 yılı çalışma planında mücadelesi yapılması düşünülen zararlılardan Lepidopter zararlıları için
bekleme süresi kısa olan ve biyolojik kökenli olan Spinosad ve Bacillus thuringiensis berliner var
kurstaki; Yaprakbitleri için ise bitkisel kökenli Azadirachtin ve entegre mücadele uygulamalarında
yaprakbitleri için önerilen Yağ asitlerinin potasyum tuzlarının uygulanması planlanmaktadır.
1.2. Dönem Bulguları (Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü)

1.2. Dönem Bulguları:
1.2.1. Materyal ve Yöntem:
Bu çalışmanın ana materyalini Aydın, İzmir illerinde enginar alanlarında bulunan enginar
bitkileri, bu bitkilerde bulunan zararlı ve yararlı türler, funguslar etmenlerin tanısı için referans izolatlar,
inkübatör, çeşitli kimyasallar, Zeiss marka stereobinoküler mikroskop, örnek kutuları ve çalışma için
gerekli olan diğer malzemeler oluşturmuştur.
1.2.1.1. Zararlı Böcek ve Akar Türlerinin Tespiti
Sürveyler Aydın ve İzmir illerinde nisan-ekim aylarında yapılmıştır. Üretim alanını temsil edecek
şekilde köşegenler doğrultusunda tarlaya girilip zikzak oluşturacak şekilde yürünerek örnekleme
yapılmıştır. Her tarladan rastgele seçilmiş 10 bitkinin alt, orta ve üst kısmından olmak üzere 30 yaprak
alınmış, etiket bilgileri (toplandığı il, ilçe, köy, tarih, bitkinin fenolojik dönemi ve arazi numarası) ile
önce kağıt sonra naylon torbalara konularak buz kutusu içerisinde laboratuvara getirilmiştir.
Stereo mikroskop altında incelenen bitkilerin yaprakları ve meyvelerin taç yapraklarında bulunan
zararlıların ergin ve ergin öncesi dönemleri sayılarak kaydedilmiştir. Sayımlar (beyazsinek, yaprakbiti ve
galeri sineklerinin ergin öncesi dönemleri ve akarlar) stereo mikroskop altında yaprak alt yüzeyinin 12
cm2’lik alanında yapılmıştır. Örneklerden elde edilen yumurta, larvalar iklim odalarında kültüre alınarak
ergin olmaları sağlanmıştır.
Doğal Düşmanlarının Tespiti
Bulunan doğal düşmanlardan predatörler teşhise hazır hale getirilmiştir. Lepidoptera türleri
laboratuvara getirilerek kültüre alınmış, parazitoit çıkışı sağlanmış, teşhis için ilgili taksonomiste
gönderilmek üzere hazırlanmıştır.
Toplanan örneklerin muhafazası ve teşhisi
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Örneklemelerden elde edilen materyaller (Akarlar, Yaprakbitleri, Thripsler, Yaprakgaleri
sinekleri vb. ) % 70’lik alkol içinde muhafaza edilmiştir. Toplanan thrips ve akarlar Düzgüneş (1980)’e
göre preparatları yapılarak teşhise hazır hale getirilmiştir. Hemiptera takımı Pentatomidae familyası
örnekleri Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümünden Prof. Dr. Yusuf KARSAVURAN,
Acarina takımı Eriophyiidae familyasına bağlı örnekler Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki
Koruma Bölümünden Doç. Dr. Evsel DENİZHAN İNANÇ ve Ankara ZMMAE’den Dr. Heval DİLER
tarafından, Yaprakbitleri Ankara ZMMAE’den Dr. Işıl ÖZDEMİR Lepidoptera türleri Ankara
ZMMAE’den Dr. Mustafa ÖZDEMİR, Coleopterea takımı Chrysomelidae familyası tür teşhisleri Gazi
Üniversitesi Fen Fakütesi Biyoloji Bölümünden Prof. Dr. Hüseyin ÖZDİKMEN ve Dr. Neslihan SİLKİN
ile Ankara ZMMAE’den Didem CORAL ŞAHİN tarafından ve Yaprak galeri sinekleri Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümünden Prof. Dr.Hasan SUNGUR CİVELEK ve Dr.
Oktay DURSUN, Dermaptera takımı türleri Celal Bayar Üniversitesi, Alaşehir MYO’dan Doç.Dr.Sinan
ANLAŞ tarafından teşhis edilmiştir.
1.2.1.2. Fungal Hastalıkların Belirlenmesi
İzmir (Çeşme ve Urla) ve Aydın (Efeler) illerinde mart ayından itibaren başlayarak 2018 yılı
boyunca enginarda fungal hastalıkların belirlenmesi amacıyla sürvey çalışmaları yapılmıştır. Karaca ve
Bora (1970)’ya göre basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile ekiliş alanlarının en az %1-2’sinde bitkilerde
sayımlar yapılmıştır. Yaprak lekesi, solgunluk, kök çürüklükleri gibi fungal hastalık belirtileri gözlenen
bitkilerden örnek alınmıştır. Sürvey çalışmalarında toplanan hastalık belirtisi olan bitki örnekleri, etiket
bilgileri (toplandığı il, ilçe, köy, tarih, bitkinin fenolojik dönemi ve arazi numarası) ile önce kağıt sonra
naylon torbalara konularak buz kutusunda laboratuvara getirilmiştir. Yapılacak izolasyonlar için, tanı
çalışmaları veya testler için buzdolabında (+4ºC,-20ºC) saklanmıştır.Hastalık belirtisi gösteren
bitkilerden alınan örnekler yıkandıktan sonra yüzeysel olarak sterilize edilmiş ve su agar (WA) besi
ortamı bulunan petri kaplarına yerleştirilerek 24±1°C’deki inkubatörde gelişmeye bırakılmıştır. Yaklaşık
bir hafta sonra gelişen fungus kolonileri, tür tanıları için PDA ortamına aktarılarak saflaştırılmıştır. Saf
olarak kültüre alınan funguslarmikroskopta incelenerektanılama, morfolojisine göre literatürlerde verilen
teşhis anahtarlarından yararlanmak suretiyle yapılmıştır.
Patojenisite testleri için hastalıklı bitkilerin kök ve kök boğazından elde edilen fungal izolatlar
uygun besi ortamlarında 24±1°C’de ayarlı inkubatörde 7-10 gün süreyle inkubasyona bırakılmış ve saksı
toprağına kepek veya yulaf kültüründe geliştirilen fungus inokulumu %5 oranında verilmiştir. Bu şekilde
hazırlanan saksılara, enginar fideleri dikilmiş ve iklim odası koşullarında gelişmeye bırakılmıştır. Bitkiler
4 hafta süreyle gözlenerek solgunluk ve gelişme geriliği gösteren bitkiler kaydedilmiştir. Bu süre sonunda
bitkiler sökülerek toprak altı aksamı yıkanıp incelenmiş, reizolasyon yapılarak etmenlerin inokule
edilenler ile aynı olup olmadığına bakılmış ve bitkiler hasta-sağlam olarak değerlendirilmiştir.
1.2.2. Sonuçlar ve Tartışma
Entomoloji çalışmaları:
Aydın ve İzmir illerinde 2018 yılında enginar alanlarında böcek ve akar türlerini belirlemek için yapılan
sürveyler sonucunda bulunan türler Çizelge 1 ve 2’de görülmektedir.
Çizelge 1. Aydın İlinde 2018 yılında enginar yetiştiriciliğinde sürvey yapılan alanlar,
bulunan zararlı ve yararlı türler*
İlçe

Köy

Gözlem
Tarihi

Alan

Zararlılar

(da)

(adet/yaprak)
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Yararlılar

Efeler

Çeştepe

Baltaköy

Tepeköy

12.04.2018

10

12.04.2018

1

3.4ERİ,0.02A,0.05THR,0.2
COLL,
0.02YGS,0.02YP,SLY, 0.1
Dolycoris baccarum

11.10.2018

8

0.3YB,0.03THR

5
12.04.2018

0.02YB,0.1YGS,0.1THR,0.3
ERİ, 0.02Dolycoris
baccarum

12.04.2018

20

0.1YB,2ERİ,0.05THR,0.02
A,SLY, 0.02 Dolycoris
baccarum

12.04.2018

10

0.02YB,0.2ERİ,0.05CAS

26.04.2018

50

0.2YB,0.4ERİ,0.02COLL,
0.02CAS,0.1YGS,LEP,
0.02Dolycoris baccarum

26.04.2018

20

1.9ERİ,0.1THR,0.05YGS,
Telkurdu

26.04.2018

30

0.1YB,1.4ERİ,0.2A,0.04CO
LL,0.05THR,CAS, SLY

11.10.2018

70

0.8 YB, 0.08COLL,LEP

11.10.2018

8

0.1YB,SLY,LEP

11.10.2018

40

1.4YB,0.03COLL,LEP

HYM

30

0.04YB,0.08ERİ,0.04A,
0.02THR,CAS,
0.04Peridroma saucia,
Telkurdu, 0.02Dolycoris
baccarum,0.02 Nezara
viridula, 0.02 Carpocoris sp.

CS

7

0.06 THR, LEP

HYM

Gölhisar

Şahnalı

26.04.2018

11.10.2018
Toplam

0.07YB,0.4ERİ,0.04YGS,
0.02COLL,SLY

SYR, avcı
akar

CS,CHR,HY
M

HYM

309

*A:Akar ; CAS:Cassidae; COL:Coleoptera; COLL:Collembola; ERİ:Eriophyidae,
YB:Yaprakbiti;
LEP:Lepidoptera; SLY:Salyangoz; SYR:Syriphidae larva; THR:Thrips; YGS:Yaprak galeri
sineği;
YP:Yaprak piresi; CHR:Chysoperla sp.; CS:Coccinella septempunctata, HYM:Hymenoptera
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Çizelge 2. İzmir İlinde 2018 yılında enginar yetiştiriciliğinde sürvey yapılan alanlar,
bulunan zararlı ve yararlı türler*

İlçe

Köy

Gözlem
Tarihi

Zararlılar

Yararlılar

3

0.2YB,0.1ERİ,0.01CAS,0.07COLL
,0.03THR,
0.01YP,0.03YGS,0.01Nezara
viridula, SA,SLY, KK

SYR,CS,A

3

0.08YB,0.06THR,0.1YGS,0.01CO
LL,SLY, Forficula auricularia

D

03.05.2018

2

0.05YB,1.5ERİ,0.02A,0.05THR

03.05.2018

5

0.1YB,0.2ERİ,0.05COLL,SLY

03.05.2018

8

0.2YB,0.05ERİ,SLY

6

0.1YB,0.08ERİ,0.02A,0.08COLL,S
LY

4

0.4YB,1.5ERİ

2

0.03YB,126ERİ,0.01COLL,SLY,K
K

3

0.03YB,0.2ERİ,
0.01THR,0.01YP,0.08YGS,
0.01Cacoecimorpha pronubana,
0.01Agonopterix subpropinquella,
Forficula auricularia,
0.03Carpocoris sp.

0,5

0.1YB,0.1THR,0.05COLL,0.05YG
S,SLY,LEP,0.1Telkurdu

04.10.2018

1

SLY,0.4Enginar kurdu

8

0.04YB,1.6ERİ,0.06COLL,0.08TH
R, Forficula smyrnensis, LEP

CHR

03.05.2018

10.04.2018

9

0.07YB,0.2ERİ,0.3YGS,SLY

D

10.04.2018

5

0.03YB,0.3ERİ,0.01A,0.03THR,0.0 CHR,CS,SY
1COLL,0.01YGS,CAS
R

Alan
(da)

Demircili
03.04.2018

03.04.2018

03.05.2018
03.05.2018
Balıklıova

03.04.2018

Urla

03.04.2018

04.10.2018

Kuşçular

Çeşme

Ildırı
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CS

CHR,D,A

CHR,CS,D,
HYM

10.04.2018

5

1.3YB,0.1A,0.7COLL,0.05ERİ,0.1
YGS,SLY, Forficula smyrnensis,
0.01Dolycoris baccarum

10.04.2018

4

1.1YB,0.04ERİ,0.02A,
0.1COLL,0.04YGS,0.02THR,KK

10.04.2018

8

0.2YB,0.02ERİ,0.1COLL,0.2YGS,
SLY, Forficula auricularia

10.04.2018

1

2.3YB,1.5ERİ,0.1A,0.1COLL,0.02
THR, 0.03YGS, Forficula
auricularia

04.10.2018

35

0.1YB,0.1COLL

04.10.2018

60

0.05YB,0.2THR,0.05COLL

31.10.2018

20

1YB,0.2THR,LEP

CS,SYR

31.10.2018

40

0.2YB,0.03A,0.06YGS,0.02UB,0.0
6Telkurdu, LEP

CS

31.10.2018

35

12.7YB,0.3COLL,0.2THR,LEP

SYR

Karaburun

Ovacık

Karareis

Toplam

CHR

CHR

CHR

267,5

*A:Akar ; CAS: Cassidae; COL:Coleptera; COLL: Collembola; ERİ: Eriophyidae; HEM:
Hemiptera; YB:Yaprakbiti;
LEP:Lepidoptera;SA:Samanakarı;SLY:Salyangoz;
THR:Thrips,UB:Unlubit;YGS:Yaprak galeri sineği;

SYR:Syriphidae

larva;

YP:Yaprak piresi;CHR:Chysoperla sp.; CS:Coccinella septempunctata, D;Diptera,
HYM:Hymenoptera
Çizelge 1 ve 2’ de görüldüğü gibi Aydın’da 309 da, İzmir’de 267,5 da alanda sürvey yapılmıştır.
Aydın’da erken dönemde mart ve nisan aylarında saptanan zararlılar arasında dikkati çekenler Salyangoz
Helix sp. (Pulmanata:Helimacidae), Dut kımılı Dolycoris baccarum L., Pis kokulu yeşilböcek Nezara
viridula (L), Carpocoris sp K. (Hemiptera:Pentatomidae), Karanfil yaprakbükeni Cacoecimorpha
pronubana
Hübner
(Lepidoptera:Tortricidae),
Agonopterix
subpropinquella
Stainton
(Lepidoptera:Depressariidae), Peridroma saucia Hübner (Lepidoptera:Noctuidae), Aceria cynarae
(Corti, 1905) (Acarina:Eriophyidae), Cassida spp. (Coleoptera:Chrysomelidae) ve Yaprakbiti
(Hemiptera:Aphididae) olmuştur.
İzmir ilindeki sürveylerde enginarın daha çok enginar başının iç kısmında bulunan
Kulağakaçanlar Forficula auricularia (Linnaeus, 1758) ve Forficula smyrnensis (Serville, 1839)
(Dermaptera: Forficulidae) olarak teşhis edilmiştir. F. auricularia polifag bir türdür. Çoğunlukla
bitkilerde beslenmekle birlikte yaprakbitleri, psillidler, böcek yumurtaları, bitki artıklarıyla da
beslendikleri kayıtlıdır (Moerkens et al., 2009; Capinera,2001). Erken dönemde beslenmeleri sonucunda
bitkide kısmi tahribata yol açmakta, genellikle gelişme geriliğine ve bitkide deformasyona neden
olmaktadır (Earbald 1896; Crumb et al., 1941). F. auricularia’nın nektarin alanlarında bulunan en önemli
predatörlerden olduğu belirtilmekle birlikte taş çekirdekli meyvelerde ekonomik zarara neden olduğu da
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bildirilmektedir (Kordan et al., 2014). F. smyrnensis’in Ege Bölgesi kiraz bahçelerinde yoğun olarak
bulunduğu kayıtlıdır (Tezcan et al., 2009).
Sürveyler sırasında üreticiler, Kulağakaçanların erken dönemde enginarın çiçek tablasının oluşma
evresinde tabladaki tüyler ile beslendiği takdirde enginar tablasının gelişemediğini başın büyümesini
engellediği belirtmişlerdir. Gözlemlerde ve alınan örneklerde yoğun görülmeyen kulağakaçanların
enginardaki zararına ilişkin herhangi literatüre rastlanmamıştır. Bununla birlikte Forficula spp. İzmir’de
saptanırken Aydın‘da yapılan sürveylerde de saptanmamıştır. İzmir’de sürvey yapılan Urla, Çeşme
ilçelerinde ürün çeşitliliği fazla olup, meyve bahçeleri ve enginar alanları içiçe girmiş durumdadır oysa
Aydın’daki enginar tarlaları yekpare büyük alanlar şeklinde olup, genellikle bu tarlaların çevrelerinde
meyve plantasyonları bulunmamaktadır. İzmir’de Forficula spp.’nin meyve bahçelerinden enginara geçiş
yaptıkları düşünülmüştür.
Bulunan diğer türler değerlendirildiğinde 2017 yılında yapılan çalışmada olduğu gibi bahar
döneminde Lepidoptera takımına bağlı türlerin yoğunluğu sonbahara göre daha az olmuştur. Bahar
döneminde Cacoecimorpha pronubana H. (Lepidoptera:Tortricidae), Agonopterix subpropinquella S.
(Lepidoptera:Depressariidae) ve Peridoma saucia Hübner (Lepidoptera:Noctuidae) türleri bulunmuştur.
Bunlarda P. saucia ve C. pronubana’nın konukçuları arasında enginarın da bulunduğunu bildirilmiştir
(Pemberton et al.,1980). P. saucia soğan, biber, lahanagiller, patates, enginarında içinde olduğu 127
konukçu dizininde beslendiği bildirilmiştir (Capinera, 2008; CABI, 2012). Güney Avrupa’da enginarın
önemli bir zararlısı olarak kabul edilmektedir (Shields et al.,1985; CABI, 2012). Larvaların gün içerisinde
toprak yüzeyindeki bitki artıklarında saklandığı ve geceleri aktif beslendiği belirtilmiştir (Hollingsworth,
2018). Kaliforniya’da P. saucia dahil olmak üzere Lepidoptera takımından bazı türlerin enginarda
özellikle tek yıllık üretimde sorun olduğu büyüme noktalarında beslenerek zarar yaptığı bildirilmektedir
(Anonymous, 2018).
Cacoecimorpha pronubana Türkiye’de ilk defa Ege Bölgesi’nde (Söke-İzmir) Japon eriğinde
daha sonraki yıllarda gül, pamuk, karanfil, yasemin, hint elması ve zeytinde bulunmuştur (Bodenheimer,
1941; Nizamoğlu, 1962; Gül-Zümreoğlu, 1972; Giray, 1980; Önder et al., 1982; Kaçar et al., 2008).
Ülkemizin karantina zararlıları listesinde yer alan C. pronubana polifag bir tür olup süs bitkilerinde, en
çokta karanfillerde zarara neden olduğu için Karanfil yaprakbükeni olarak adlandırılmıştır (Kaçar
&Ulusoy 2008; Kaçar,2015). Çoğunlukla sert yapraklı, kışın yeşil kalan bitkileri tercih eden C.
pronubana larvalarının bitkinin genç ve taze yapraklarında, çiçeklerinde, meyvelerinde beslendiği
belirtilmiştir (D’Aguilar & Deportes 1974; Inserra et al. 1987; Mertens 1999; Anonymous 2002, Kaçar
ve Ulusoy 2008). Agonopterix subpropinquella S. (Lepidoptera:Depressariidae)’nin enginar
yapraklarında zarar yaptığı bildirilen zararlının larvaları konukçu bitkinin yaprağında açtığı galeriyi terk
ettikten sonra yaprağın alt yüzeyinde beslenmesine devam etmektedir ((Inra, 2008; Hering, 1967).
İlkbaharda mart ve nisan aylarında Aydın ve İzmir’de Dolycoris baccarum görülmüştür (Çizelge
1 ve 2). Ana konukçusu hububat bitkileri olan etmenin dut, fasulye, tütün, ayçiçeği ve enginarı içine alan
geniş bir konukçu dizini olduğu, 60 familyaya ait toplam 271 bitki türünde kayıtlı olduğu bildirilmektedir
(Karsavuran, 1986; Schaefer and Panizzi, 2000). Türkiye’de sebze zararlıları arasında yer alan ve Dut
kımılı olarak adlandırılan etmenin enginarda zararına ilişkin bir kayıt yoktur. D. baccarum’un biyolojisi
gereği kışlayan bir tür olup, erginler baharda kışlaktan çıkıp Roasaceae familyası bitkileri olmak üzere
çok sayıda bitkide bulunabildiği belirtilmektedir (Anonymous, 2018). Bu bilgi zararlının sürveylerde
daha çok bahar aylarında saptanmasına açıklık getirmiştir.
Sonbaharda yapılan arazi çalışmalarında Karaburun’da çok sayıda Lepidoptera türlerine ve
yaprakbitlerine rastlanmıştır. Yaprakbitlerinin fumajine neden olacak yoğunluğa ulaştığı, özellikle
bitkinin baş kısmında koloniler halinde bulunduğu saptanmıştır. Lepidoptera larvalarının daha çok
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büyümekte olan baş kısmında beslendikleri ve oluşturdukları yenikler ile ekonomik kayıplara neden
oldukları görülmüştür. Bu türlerin teşhis çalışmaları henüz sonuçlanmamıştır.
Doğal düşmanlarla ilgili çalışmalarda ise en yaygın tür Coccinella septempunctata L.
(Coleoptera:Coccinellidae) ile yaprakbiti predatörü Syriphidae familyasına bağlı larvalar bulunmuştur.
Kültüre alınan Lepidoptera larvalarından parazitoit çıkışı olmuştur.
Fungal hastalıklarla ilgili çalışmalar:
Enginarda fungal hastalıkların belirlenmesi amacıyla İzmir (Çeşme ve Urla) ve Aydın (Efeler)
illerinde 16 Mart-16 Kasım 2018 tarihleri arasında sürvey çalışmaları yapılmıştır (Çizelge 3).
Çizelge 3. İzmir ve Aydın illerinde 2018 yılında enginarda survey yapılan ilçe, ekim alanı,
incelenen survey alanı, sürvey yapılan tarla sayısı, alınan örnek sayısı ve tespit edilen fungal etmenler
İl

İlçe

Ekim
alanı
(da)

Sürvey
alanı
(da)

Sürvey Alınan
yapılan örnek
tarla sayısı
sayısı

Tespit edilen fungal etmen

Çeşme

3000

140

17

-

-

Urla

2590

5

1

-

-

Efeler

4500

210

40

1

Botrytis sp.

Toplam

10090

355

58

1

İzmir
Aydın

Çizelge 3’de yer aldığı gibi sürvey çalışmasında toplam 355 da enginar üretim alanında 58 tarlada
incelemeler yapılmıştır. İzmir ili Çeşme ve Urla ilçeleri enginar ekiliş alanlarında fungal hastalık
belirtisine rastlanmamıştır. Aydın (Efeler)’da hastalık belirtisi gösteren enginar bitkilerinden 1 adet örnek
alınmıştır. Alınan örnekte Botrytis sp. fungal etmeni tespit edilmiştir. Elde edilen izolatın patojenisite
denemeleri devam etmektedir. 2019 yılında patojenisite çalışmalarına devam edilecektir.

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: 2019 yılında fungal hastalıklar ve entomoloji ile
ilgili yapılan çalışmaların yayınlanması düşünülmektedir.

3. Darboğazlar: Varsa gerçekleştirilemeyen faaliyetler, nedenleri ve öneriler eklenmelidir.

4. Projede Önerilen Değişiklikler * :
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4.1. Materyal ve Yöntem: Varsa proje materyal ve yöntem kısmında önerilen değişiklikler
yazılmalıdır.

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Varsa proje faaliyet takviminde önerilen değişiklikler
yazılmalıdır.

4.3. Personel:

4.4. Bütçe: Varsa bütçe ile ilgili değişiklikler yazılmalıdır.

Adı Soyadı

Tarih

Kuruluş Amiri

Dr. Abdullah ÜNLÜ

Proje Koordinatörü /
Proje Lideri

Dr. Mehmet AYDOĞDU
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PROJE BAŞLIĞI

Mantar Üretiminde Yeşil Küf (Trichoderma spp.) Hastalığına
Karşı Alternatif Mücadele Yollarının Araştırılması

PROJE NUMARASI

TAGEM/BSAD/16/7/ 02/03

PROJE LİDERİ

Dr. Mehmet AYDOĞDU

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
KURULUŞ

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü

PROJE BAŞLANGIÇ YILI

2017

RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU
DÖNEM

01/01/2018 ile 31/12/2018 arası

Projenin Amacı ve gerekçesi, metodolijisi: Dünyada ve ülkemizde yetiştiriciliği yapılan
mantarların başında beyaz şapkalı mantar (Agaricus bisporus) gelmektedir. Kültürü yapılan
beyaz şapkalı mantar, işletmelerde mantarın istediği uygun sıcaklık ve nem şartlarında
yetiştirilmektedir. Kültür mantarı yetiştiriciliği için uygun olan bu sıcaklık ve nem koşulları
yeşil küf (Trichoderma spp.) hastalığı için de uygun bir gelişme ortamı oluşturmaktadır. Bu
şartlarda, yeşil küf hastalığı kompost ve örtü toprağını kolonize ederek kültür mantarı ile besin
ve yer bakımından rekabete girmekte ve kültür mantarı üretimini sınırlandırmaktadır.
Nitekim, son yıllarda mantar üreticilerinden bu konuda şikâyetlerin gelmesi ve yapılan saha
gözlemlerinde de bu durum gözlenmiştir. Bununla birlikte, üreticilerin bu hastalığa karşı
tavsiye dışı bazı pestisitleri kullandıkları ve alınan numunelerde MRL değerlerinin
çoğunlukla aşıldığı bildirilmektedir. Bu durum, gerek insan sağlığının tehdit altına girmemesi
ve gerekse üreticilerin zarar görmemesi açısından bir çalışmanın yapılmasını gerekli kılmıştır.
Bu itibarla, Korkuteli mantar üretim işletmelerinde hastalığın inokulum kaynaklarının
belirlenmesi ve bu hastalığa karşı gerekli bitki koruma tedbirlerinin alınması önem arz
etmektedir. Bu çalışma ile Türkiye’de kültür mantarı yetiştiriciliğinde sorun olan yeşil küf
hastalığı ve mücadelesi konusundaki eksikliğin giderilmesi, pestisitlere alternatif olabilecek
çevre dostu mücadele metodlarının araştırılması ve üreticiler için hastalığa karşı bitki koruma
önlemlerini kapsayan bir kılavuzun oluşturulması amaçlanmıştır.

1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
1.1.Geçmiş Dönem Bulguları: (2017)
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1.2.3. Tanılama çalışmaları
Morfolojik tanılama
İnkübasyon süresi sonunda farklı besi ortamlarında izole edilen fungal gelişmeler PDA besi
ortamına aktarılarak saf kültürleri elde edilmiştir. Saf olarak kültüre alınan funguslar cins
düzeyinde tanılama için ışık mikroskobunda, tür teşhisi için trinoküler mikroskobu ile
incelenmiş tanılama, fungus morfolojisine göre verilen teşhis anahtarlarından yararlanmak
suretiyle yapılmıştır (Samuels ve ark., 2002). Teşhisleri yapılan izolatlar +4 ºC’de eğik
agarlarda saklanmıştır.
Moleküler tanılama
Çalışmada morfolojik tanılaması yapılan fungusların moleküler olarak da teşhisleri
yapılmıştır. Moleküler teşhiste tüm izolatların DNA’ları Qiagen izolasyon kiti kullanılarak
çıkarılmıştır.
DNA’ların
%1 lik agaroz jelde ve nanodrop spektrofotometrede
konsantrasyonları tespit edilmiş ve kalitesine bakılmıştır. İzole edilen DNA’ların tamamı
-20 oC’de saklanmıştır. Trichoderma izolatlarının moleküler teşhisi fungusun ITS (internal
transcribed spacer=genler arası bölgeler) bölgesine göre yapılmıştır. Bu tanılamada White ve
ark. (1990)’nın bildirmiş oldukları ITS-1 ve ITS-4 primerleri kullanılmıştır. Primerlerin baz
dizilimleri aşağıdaki gibidir.
ITS1 primerinin dizilimi (5'->3') TCCGTAGGTGAACCTGCGG TM 65 °C
ITS4 primerinin dizilimi (5'->3') TCCTCCGCTTATTGATATGC TM 58 °C
PCR işlemleri White ve ark. (1990)’ e göre yapılmıştır.
PCR ürünleri %1 lik agaroz jelde görüntülenmiş ve 550 bp büyüklüğünde bantlar elde
edilmiştir. DNA dizi analizinden sonra izolatlar GenBank’ taki en yüksek benzerliklerdeki
izolatlar ile kıyaslanarak değerlendirilmiştir (Tablo 1).
Tablo 1. Çalışmada kompost ve örtü toprağından izole edilen Trichoderma türleri
İzolat No Lokasyo Çalışılan
Bölge
Benzerlik Oranı (Gen Bankası)
n
Bölge
Uzunluğu
462(5)

Karşıyaka ITS-1/ITS-4 550 bp
Mh.

345

Yeşilyayl
a Köyü
Yelten
Köyü
Akyar
Mh.
Ulucak
Mh.
Kargalık
Mh.
Ulucak
Mh.
Ulucak
Mh.
AntalyaKorkuteli
Çevre
Yolu

3
45
392
452(15)
398
397
38

ITS-1/ITS-4 550 bp

% 99; Trichoderma harzianum
(AF345950.1)
% 99; T. aggressivum f.
aggressivum (AY605756)
% 99; T. harzianum (KX343093)

ITS-1/ITS-4 550 bp

% 98; T. harzianum (KU882056)

ITS-1/ITS-4 550 bp

% 99; T. harzianum (KU215922)

ITS-1/ITS-4 550 bp

% 99; T. harzianum (KX528328)

ITS-1/ITS-4 550 bp
ITS-1/ITS-4 550 bp

% 97; T. aggressivum f.
aggressivum (NR_137299)
% 99; T. harzianum (JX465478)

ITS-1/ITS-4 550 bp

% 99; T. harzianum (KY381958)

ITS-1/ITS-4 550 bp

% 100; T. harzianum KX632477
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394

Ulucak
Mh.
Kargalık
Mh.
Yelten
Köyü

ITS-1/ITS-4

Çom 1

Çomaklı
Köyü

ITS-1/ITS-4 550 bp

47

Küçükkö
y
Çomaklı
Köyü

ITS-1/ITS-4 550 bp

448(19)
467

Çom 2

550bp

ITS-1/ITS-4 550 bp
ITS-1/ITS-4 550 bp

ITS-1/ITS-4 550 bp

453(14)

Karşıyaka ITS-1/ITS-4 550 bp
Mh.

39

Akyar
Mh.

ITS-1/ITS-4 550 bp

Şem 1/1

Şemik
Tepesi

ITS-1/ITS-4 550 bp

393

Ulucak
Mh.

ITS-1/ITS-4 550 bp

455

Yelten
Köyü

ITS-1/ITS-4 550 bp

K3

AntKorkuteli
D635
Karayolu
Yelten
Köyü

ITS-1/ITS-4 550 bp

Bozova
Köyü

ITS-1/ITS-4 550 bp

Kuz 42

Boz 1

ITS-1/ITS-4 550 bp

% 94; T. harzianum (KU215928)
% 96; T. aggressivum f.
aggressivum (KP009379)
% 99; T. harzianum (THU78878)
% 99; T. aggressivum f.
aggressivum (KP009379)
% 99; T. aggressivum f.
aggressivum (KP009379)
% 99; T. aggressivum f.
europaeum (FN549908)
% 99; T. harzianum (KY381958)
% 99; T. aggressivum f.
aggressivum (KX379162)
% 99; T. harzianum (AF345949)
% 97; T. harzianum (THU78877)
% 97; T. aggressivum
(KX379162)
% 99; T. aggressivum f.
aggressivum (KP009379) % 99;
T. harzianum (AF345950)
% 99; T. harzianum (THU78878)
% 99; T. aggressivum f.
aggressivum (KP009379)
% 99; T. aggressivum f.
aggressivum (AY605756)
% 98; T. aggressivum f.
europaeum (FN549908)
% 99; T. aggressivum f.
aggressivum (KP009379)
% 99; T. aggressivum f.
europaeum (FN549908 )
% 99; T. aggressivum f.
aggressivum (AY605755)
% 99; T. aggressivum f.
europaeum (NR_145035)
% 99; T. harzianum (KX878977)
% 99; T. lixii (Hypocrea lixii)
JX244279
% 99; T. aggressivum f.
aggressivum (KP009379) % 99; T.
harzianum (AF345949)

2017 yılında Korkuteli mantar üretim işletmelerinden kompost ve örtü toprağından toplam 71
numune alınmış ve yeşil küf hastalığı açısından incelenmiştir. Bu bağlamda toplam 23
Trichoderma izolatı elde edilmiştir. Bu bulgular ile kompost ve örtü toprağının mantar üretim
işletmelerindeki yeşil küf hastalığının inokulum kaynakları arasında olduğu belirlenmiştir.
1.2. Dönem Bulguları (2018)
Moleküler tanılama çalışmaları
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2018 yılında projenin ilk yıl(2017) çalışmalarında sürveyler sonucu kompost ve örtü
toprağından izole edilen 23 Trichoderma izolatı arasında agresif Trichoderma izolatlarının
tanılaması yapılmıştır bu bağlamda agresif olarak tanılanan Trichoderma izolatları tablo 2’de
verilmiştir.
Tablo 1. Çalışmada kompost ve örtü toprağından izole edilen Trichoderma türleri
İzolat No Lokasyon Çalışılan
Bölge
Benzerlik Oranı (Gen Bankası)
Bölge
Uzunluğu
462(5)
Th-4
345
3
45
392
398
397
38

394
448(19)
Th-4
467
Çom 1
Th-4
47
Çom 2
453(14)
39
Th-4
Şem 1/1
393
Th-4
455
Th-4
K3
Th-4

Karşıyaka
Mh.
Yeşilyayla
Köyü
Yelten
Köyü
Akyar Mh.
Ulucak
Mh.
Ulucak
Mh.
Ulucak
Mh.
AntalyaKorkuteli
Çevre
Yolu
Ulucak
Mh.
Kargalık
Mh.
Yelten
Köyü
Çomaklı
Köyü
Küçükköy
Çomaklı
Köyü
Karşıyaka
Mh.
Akyar Mh.
Şemik
Tepesi
Ulucak
Mh.
Yelten
Köyü
AntKorkuteli

ITS-1/ITS4
ITS-1/ITS4
ITS-1/ITS4
ITS-1/ITS4
ITS-1/ITS4
ITS-1/ITS4
ITS-1/ITS4
ITS-1/ITS4

ITS-1/ITS4
ITS-1/ITS4
ITS-1/ITS4
ITS-1/ITS4
ITS-1/ITS4
ITS-1/ITS4
ITS-1/ITS4
ITS-1/ITS4
ITS-1/ITS4
ITS-1/ITS4
ITS-1/ITS4
ITS-1/ITS4

550 bp
550 bp

% 99; T. aggressivum f.
aggressivum (AY605756)
% 99; T. harzianum (KX343093)

550 bp

% 98; T. harzianum (KU882056)

550 bp

% 99; T. harzianum (KU215922)

550 bp

% 99; T. harzianum (KX528328)

550 bp

% 99; T. harzianum (JX465478)

550 bp

% 99; T. harzianum (KY381958)

550 bp

% 100; T. harzianum KX632477

551bp
550 bp
550 bp
550 bp

% 94; T. harzianum (KU215928)
% 96; T. aggressivum f.
aggressivum (KP009379)
% 99; T. harzianum (THU78878)

550 bp

% 99; T. aggressivum f.
aggressivum (KP009379)
% 99; T. harzianum (KY381958)

550 bp

% 99; T. harzianum (AF345949)

550 bp

% 97; T. harzianum (THU78877)

550 bp

% 99; T. aggressivum f.
aggressivum
% 99; T. harzianum (THU78878)

550 bp
550 bp
550 bp
550 bp
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% 99; T. aggressivum f.
aggressivum (AY605756)
% 99; T. aggressivum f.
aggressivum (KP009379)
% 99; T. aggressivum f.
aggressivum (AY605755)

Kuz 42
Boz 1
Th-4

D635
Karayolu
Yelten
Köyü
Bozova
Köyü

ITS-1/ITS4
ITS-1/ITS4

550 bp

% 99; T. harzianum (KX878977)

550 bp

% 99; T. aggressivum f.
aggressivum

Agresif İzolatların Patojenisite Çalışmaları
İnokulumun hazırlanması
PDA üzerinde gelişen bir haftalık saf Trichoderma izolatlarının koloni uçlarından 0,5 cm çaplı
mantar delici ile alınan miseliyal 5 disk 250 ml’lik erlen içerisinde bulunan daha önceden iki
defa 121 °C otoklav edilmiş buğday taneleri üzerine laminar kabinde bırakılarak ağızları
alüminyum folyo ile kapatılmıştır. Erlenler her gün bir iki defa sallanılarak fungus
misellerinin buğday tanelerini homojenize sarması sağlanmıştır.
İnokulasyon
21 günlük inkübasyon periyodundan sonra buğday tanelerini kaplayan ve spor veren izolatlar
her biri içerisinde 2 kg mantar kompostu bulunan kaplara aktarılarak inokulumun kompost
içerisinde homojen olarak karışması sağlanmıştır. İnokulasyondan sonra kompost üzerine örtü
toprağı serme işlemi yapılmıştır. Patojenisite testi süresince (65 gün) mantar yetiştiriciliği için
yapılan normal yetiştiricilik işleri devam ettirilmiştir. İnokulasyondan sonra ortam sıcaklığı
20-22 °C ve nispi nem en az % 85 olacak şekilde iklimlendirme yapılmıştır. İnokulasyonan
yaklaşık 20 gün sonra yeşil küf izolatları kompostu büyük oranda kolonize etmiştir.
Kolonize olan kısımlardan izolatlar reizole edilerek patojenisite çalışmaları bitirilmiştir.
Mücadele Çalışmaları
25.10.2018 tarihinde Korkuteli İlçesinde Ersanlar Kompost firmasından 30 pres torba (her bir
torba 14 kg) kompost temin edilerek BATEM Çallı Bitki Sağlığı Bölümüne getirilmiştir.
Deneme ünitelerinin oluşturulması amacıyla 5 gün boyunca pres torbalardan çıkarılan
kompost 40 cm çapındaki torbalara her bir torbada 2 kg kompost olacak şekilde tartılarak
aktarılmıştır. Aktarma işleminden sonra torbalar 25 °C ‘de 20 gün süre ile inkübasyona
bırakılarak mantar misellerinin kompostu sarması sağlanmıştır.
5.11.2018 tarihinde ise Korkuteli İlçesinde Kuzenler Mantar işletmesinden 9 çuval (her çuval
20 kg) örtü toprağı temin edilmiştir.
Mantar miselleri kompostu sardıktan sonra, 18-22.11. 2018 tarihleri arasında örtü toprağının
eleme işlemi gerçekleştirilerek toprak içerisindeki taş, büyük çakıl, bitki kökleri vb.
istenmeyen maddeler temizlenmiştir. Örtü toprağı temizleme işleminden sonra temizlenen
topraklar otoklav poşetlerine alınarak 121 °C 20 dakika süre ile otoklav edilerek steril hale
getirilmiştir.
1. Deneme (Mantar Çeşit Reaksiyonu)
Bu denemede kültür mantarının (Agaricus bisporus) un bilinen beyaz ırkı ile kahverengi ırkı
(kestane mantarı)’nın yeşil küf hastalığının agresif izolatlarına (Çom1 ve 39) karşı olan
reaksiyonları kontrol uygulamaları da dahil olmak üzere tesadüf parselleri deneme desenine
göre dört tekerrürlü olarak değerlendirilmiştir. Bu amaçla kurulan denemede her bir muamele
için 1 x 106/ml konidi yoğunluğundaki 1 ml inokulum poşetlerdeki kompostun orta bölgesine
enjekte edilmiştir. İnokulasyon işleminden sonra torbalar 25 °C ‘de 15-20 gün süre ile
758

inkübasyona bırakılarak mantar misellerinin kompostu sarması sağlanmıştır. Mantar miseli
sardıktan sonra kompost tahta bir tokmak yardımıyla bastırılarak preslenmiş ve yüzeyi
düzleştirilmiştir. Bu işlemden sonra daha önceden steril edilmiş örtü toprağı eklenerek normal
mantar yetiştirme koşulları (20-22 ºC sıcaklık ve % 85 nispi nem; 10 gün) sağlanmıştır.
Kompost üzerine toprak serilmesinden sonra toprağın nemini muhafazası için her gün toprak
düzenli olarak sulanmıştır.
Örtü toprağı serilmesinden 10 gün sonra toprak kompost tabakasına kadar alt üst edilerek
tırmıklama işlemi gerçekleştirilmiştir. Tırmıklamadan üç gün sonra mantar miseli toprak
yüzeyini sardığında tekrar sulama işlemine başlanmıştır. 25 ºC olan mantar odası sıcaklığı her
gün bir derece düşürülmek suretiyle kademeli olarak 16-18 ºC’lere düşürülmüş ve mantar
odasına her saatte 15 dakika süre ile oksijen sağlayan havalandırma işlemine başlanmıştır. Bu
işleme mantar çıkışı boyunca (1. ve 2. flaş; yaklaşık 20 gün) devam edilmiştir. Örtü toprağını
miselin sarmasından yaklaşık bir hafta sonra mantar çıkışları (1. flaş) görülmüştür. 1. flaşla
birlikte çıkış yapan mantarlardan pazarlama büyüklüğüne gelenler tek tek tartılarak her
muamele (poşet)’den elde edilen verim değerleri kayıt edilmiştir. Yaklaşık 10 gün boyunca
devam eden 1. flaş süresince bu işleme her gün devam edilmiştir. 1. flaştan sonra 4 gün
boyunca tekrar sulama yapılmıştır. 1. flaştan bir hafta sonra mantar çıkışları tekrar başlamış
(2. flaş) ve tıpki 1. flaşta olduğu gibi her muamelede çıkış yapan ve pazar büyüklüğüne gelen
mantarlar tek tek tartılarak verim değerleri kayıt edilmiştir.
Sonuç itibariyle iki flaştan bir muamele ve kontrollerden elde edilen verimler kıyaslanmış ve
çeşitlerden elde edilen verimler kıyaslanarak hangi çeşidin hastalıktan daha az etkilendiği
diğer bir deyimle hastalığa karşı daha dayanıklı olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 2. Varyans analiz tablosu (kareler ortalaması ve önem seviyesi)
Varyasyon kaynağı
Beyaz şapkalı mantar
Kestane mantarı
Tekerrür
212.33
114.77
Uygulama
43225.00**
3135.44**
Hata
327.33
185.77
CV %
3.21
2.32
**, % 1 seviyesinde önemli

Tablo 3. Kontrol uygulamasına göre diğer uygulamaların karşılaştırılması (Dunnett testi ve
LSD) - A. bisporus, (Beyaz şapkalı mantar)
Verim(g)

Ortalama

Kontrol
39/Toprak
Çom1/Toprak

701,33 a
501,33 b
486,33 b

Fark
(kontrole
göre)

Önem
seviyesi

Verim kaybı
(%)

-200
-215

**
25.8
**
30.6
Ortalama
28.2
**, kontrol ile diğer uygulama arasındaki fark % 1 seviyesinde önemli, LSD: 68.03
Beyaz şapkalı mantar üretiminde örtü toprağına yapılan inokulasyonlarda her iki izolatın da
mantar veriminde önemli (p≤0.01) verim kayıpları oluşturduğu ortaya çıkmaktadır.
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Beyaz şapkalı mantar üretiminde örtü toprağına yapılan inokulasyonlarda ortalama verim
kaybı % 28.2 olurken bu oran kahverengi mantarda % 8.75 olmuştur. Bu bulgulardan
kahverengi mantarın yeşil küf hastalığına karşı beyaz şapkalı mantarlardan daha dayanıklı
olduğu sonucunu ortaya koymaktadır.
2. Deneme (Örtü toprağındaki inokuluma karşı dezenfektan özellikli bileşiklerin
değerlendirilmesi)
Bu denemede örtü toprağında agresif yeşil küf izolatlarının bulunması halinde, örtü toprağına
uygulanacak dezenfektan özellikli çeşitli bileşik ve uygulamaların etkisi araştırılmıştır. Bu
amaçla deneme kontrol uygulamaları ile birlikte dört tekerrürlü olarak tesadüf parselleri
deneme desenine göre kurulmuştur. Bu amaçla kurulan denemede mantar miselinin
kompostu sarmasından sonra örtü daha önce steril edilmiş örtü toprağı serilmiştir. Bu
işlemden sonra her bir muamele için 1 x 106/ml konidi yoğunluğundaki 1 ml inokulum örtü
toprağının yaklaşık 2 cm derinliğine gelecek şekilde orta bölgesine enjekte edilmiştir.
İnokulasyondan bir gün sonra, aşağıdaki bileşikler belirtilen dozlarda örtü toprağı yüzeyine
sprey halde uygulanmıştır.
1-Hidrojen peroksit (H202) :% 0.01, 0.1, ve 1 dozlarında,
2-Formaldehit (CH2O) : % 0.1, 0.5 ve 1 dozlarında,
3-Sodyum hipoklorit (NaOCl): % 1, 5 ve 10 dozunda,
4-Klor (sıvı formülasyonda): 0.1, 0.5 ve 1 ppm dozunda,
Uygulamaları ayrı ayrı deneme ünitelerinde ayrı deneme olarak değerlendirilmiştir. Hasat
edilen mantar verimleri uygulama ve kontrolleri dikkate alınarak değerlendirmeler
yapılmıştır.

Tablo 4. Varyans analiz tablosu (uygulamalar)
Varyasyon
Hidrojen
Formaldehit
kaynağı
peroksit
Tekerrür
42.25
4.08
Uygulama
3401.86**
3763.63**
Hata
235.36
136.97
CV %
2.69
2.10
**, % 1 seviyesinde önemli

Sodyum
hipoklorit
549.25
3369.44**
149.36
2.12

Klor
475.08
3959.86**
146.86
1.89

1-Hidrojen Peroksit Uygulaması
Tablo 5. Kontrol uygulamasına göre diğer uygulamaların karşılaştırılması (Dunnett testi ve
LSD)
Verim(g)
Ortalama
Fark (kontrole Önem
% Değişim
göre)
seviyesi
Kontrol
524.67 b
Hid.perok/1.doz 579.67 a
55.00
**
10.4
Hid.perok/2.doz 605.33 a
80.67
**
15.3
Hid.perok/3.doz 567.33 ba 42.67
8.1
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**, kontrol ile diğer uygulama arasındaki fark % 1 seviyesinde önemli, LSD: 46.44
Hidrojen peroksit uygulamalarında, 1. ve 2. doz ‘lar verimde önemli (p≤0.01) verim artışına
neden olmuş diğer bir deyimle 1. ve 2. uygulama dozları hastalığa karşı etkili bulunmuştur.
Uygulama dozları kendi içerisinde değerlendirildiğinde; verimde en yüksek artışa 2.
uygulama dozu neden olmuştur. 1.doz uygulaması, ikinci uygulama dozundan daha düşük
miktarlarda mantar veriminde pozitif yönde artış sağlarken bu artış 2. uygulama dozuna göre
daha düşük olmuştur. Bu durum 2. dozun uygulama için ideal olduğunu bu dozun altındaki
uygulamalarda ise uygulamanın hastalık üzerine etkisinin düşmesi ile ilişkili olabileceği
sonucunu doğurabilir. 3. uygulama dozunda ise 2. uygulama dozuna göre toprağa uygulanan
etken madde miktarı daha fazla olmasına rağmen verim artışı 2. doza göre daha düşük
olmuştur. Bu durum ise 2. dozdan daha yüksek dozların mantar miseli gelişmesine negatif bir
etki oluşturmasından kaynaklanabilir.
2- Formaldehit Uygulaması
Tablo 6. Kontrol uygulamasına göre diğer uygulamaların karşılaştırılması (Dunnett testi ve
LSD)
Verim(g)
Ortala
Fark (kontrole Önem seviyesi
ma
göre)
Kontrol
512.00 c
Formaldehit/1.doz 591.33 a
79.33
**
15.4
Formaldehit/2.doz 576.66 ba
64.66
**
12.6
Formaldehit/3.doz 543.66 bc
31.66
6.1
**, kontrol ile diğer uygulama arasındaki fark % 1 seviyesinde önemli, LSD: 35.42
Mantar üretiminde örtü toprağına hastalığa karşı yapılan formaldehit uygulamalarında, 1. ve
2. doz ‘lar verimde önemli (p≤0.01) verim artışına neden olmuş, diğer bir deyimle 1. ve 2.
uygulama dozları hastalığa karşı etkili bulunmuştur.
Uygulama dozları kendi içerisinde değerlendirildiğinde; verimde en yüksek artışa 1.
uygulama dozu neden olurken uygulama dozu arttıkça verimde uygulamalar arasında verim
artışında azalmalar görülmüştür. Bu durum uygulama dozunun belli bir noktadan sonra
mantar miseli gelişmesine negatif bir etki oluşturmuş olmasından kaynaklanabilir.
3-Sodyum Hipoklorit Uygulaması
Tablo 7. Kontrol uygulamasına göre diğer uygulamaların karşılaştırılması (Dunnett testi ve
LSD)
Verim(g) Ortalama Fark (kontrole Önem
göre)
seviyesi
Kontrol
540.33 b
Sodyum
610.66 a 70.33
**
13.0
hipoklorit/1.doz
Sodyum
596.66 a 56.33
**
10.4
hipoklorit /2.doz
Sodyum
554.33 b 14.00
2.5
hipoklorit /3.doz
**, kontrol ile diğer uygulama arasındaki fark % 1 seviyesinde önemli, LSD: 36.99
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Sodyum hipoklorit uygulamalarında, 1. ve 2. dozların önemli (p≤0.01) verim artışına neden
olduğu diğer bir deyimle her iki doz da hastalığa karşı etkili bulunmuştur
Uygulama dozları kendi içerisinde değerlendirildiğinde; en yüksek verim artışı 1. uygulama
dozunda saptanmıştır. Bununla birlikte uygulama dozu arttıkça verim artışında düşmeler
görülmektedir ki bu 3. uygulama dozunda barizdir. Bu durum belli bir uygulama dozundan
sonra etken maddenin mantar miseli gelişmesini olumsuz etkilediği ve dolayısıyla verimde de
azalmalar oluşabileceği kanısını çıkarabilir.
4- Klor Uygulaması
Tablo 8. Kontrol uygulamasına göre diğer uygulamaların karşılaştırılması (Dunnett testi ve
LSD)
Verim(g)
Ortalama
Fark
Önem
% Değişim
(kontrole
seviyesi
göre)
Kontrol
588.00 b
Klor/1.doz
641.00 a
53.00
**
9.0
Klor/2.doz
670.33 a
82.33
**
14.0
Klor/3.doz
658.33 a
70.33
**
11.9
**, kontrol ile diğer uygulama arasındaki fark % 1 seviyesinde önemli, LSD: 36.68
Klor uygulamalarında, her üç doz da verimde önemli (p≤0.01) artışa neden olmuştur.
Uygulama dozları kendi içerisinde değerlendirildiğinde; verimde en yüksek artışa 2.
uygulama dozu neden olmuştur. 1. dozda verimde pozitif yönde bir artış sağlanırken, bu artış
2. uygulama dozuna göre daha düşük olmuştur. Bu durum 2. dozun uygulama için ideal
olduğunu bu dozun altındaki uygulamalarda uygulamanın hastalık üzerine etkinliğinin
düşmesi ile ilişkili olabileceğinden kaynaklanabilir.
3. Uygulama dozunda ise 2. uygulama dozuna göre toprağa uygulanan miktar daha fazla
olmasına rağmen, verim artışı 2. doza göre daha düşük olmuştur. Bu durum ise 2. dozdan daha
yüksek dozların mantar miseli gelişmesine negatif bir etki oluşturmasından kaynaklanabilir.
3. Deneme (Sıcaklık Uygulamaları)
Mantar üretiminde kullanılan örtü toprağında agresif yeşil küf izolatlarının bulunması
durumunda sıcaklık uygulamalarının nasıl bir etki oluşturacağına dair ayrı bir deneme daha
yapılmıştır. Bu denemede, uygulama için ayrılan komposta örtü toprağı sermeden önce her
bir poşete gelen örtü toprağı miktarları tartılmış ve topraklar otoklav poşetlerine alınmış ve
poşetlerdeki toprağa diğer uygulamalarda olduğu gibi aynı şekilde 1 x 106/ml konidi
yoğunluğundaki 1 ml inokulum verilmiştir. İnokulasyon işleminden sonra otoklav poşetleri
kapatılarak 60 ºC, 90 ºC ve 120 ºC 30 dakika süre ile her bir sıcaklık değerinde ayrı ayrı olmak
üzere otoklav edilerek kontrollerde dahil olmak üzere deneme 4 tekerrürlü olarak tesadüf
parselleri deneme desenine göre kurulmuştur. Otoklavdan sonra poşetlerdeki toprak
sıcaklığının düşmesi beklenerek ertesi gün komposta örtü toprağı serilmiştir.
Örtü toprağında inokulum bulunması halinde, dezenfektan özellikli bileşikler ve sıcaklık
uygulamalarının hastalık üzerine nasıl bir etki oluşturacağına dair her iki denemede de
uygulamalar sonrasında (kompost üzerine toprak serildikten sonra) tıpkı 1. denemede olduğu
gibi rutin mantar yetiştiriciliği için gereken işlemler yapılmış ve her iki flaştaki mantar
verimleri de aynı şekilde değerlendirilmiştir.
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Sonuç itibariyle iki flaştan her bir muamele ve kontrollerden elde edilen verimler kıyaslanarak
uygulamaların hastalık üzerine etkisi tespit edilmiştir.
Tablo 9. Kontrol uygulamasına göre diğer uygulamaların karşılaştırılması (Dunnett testi ve
LSD)
Verim(g)
Ortalama
Fark
Önem
% Değişim
(kontrole
seviyesi
göre)
Kontrol
495.66 b
Sıcaklık/60 °C
590.66 a
95.00
**
19.1
Sıcaklık/90 °C
606.66 a
111.00
**
22.3
Sıcaklık/120 °C 601.33 a
105.66
**
21.3
**, kontrol ile diğer uygulama arasındaki fark % 1 seviyesinde önemli, LSD: 30.61
Sıcaklık uygulamalarında, her üç sıcaklık derecesinin önemli (p≤0.01) verim artışına neden
olduğu diğer bir deyimle sıcaklık uygulamaları hastalığa karşı etkili bulunmuştur. Sıcaklık
dereceleri kendi içerisinde değerlendirildiğinde; verimde en yüksek artış 90 °C’de
saptanmıştır. Bununla birlikte 120 °C uygulamasında 90 °C’ye göre verimde %1’lik negatif
yönlü bir fark görülmektedir ki bu mantar örtü toprağında faydalı mikrobiatanın belirli bir
sıcaklık değerinden itibaren zarar gördüğü, dolayısıyla söz konusu canlı biotanın mantar
miseli gelişmesindeki etkinliklerinin azalması ve dolayısıyla verimde kısmi olarak azalmanın
başladığı kanısını oluşturabilir.
Projenin 3. Yılında (2019) Yapılacak Faaliyetler: Mücadele çalışmalarında denemelerde
etkili bulunan bileşik (klor) ile ilgili denemenin tekrarlanarak, denemeye pozitif kontrol
karakterinin eklenmesi ve bu denemeden alınan numunelerin kalıntı analizlerinin yapılması
planlanmaktadır. Bunun dışında, kompostta inokulumun bulunması halinde yapılabilecek
uygulamalara dair çalışmalarda biyolojik mücadele üzerinde durulacaktır. Bu kapsamda
projenin ilk yılında komposttan yeşil küf izolasyonu sırasında petride yeşil küfe karşı
antagonistik özellik gösteren 5 adet bakteri izole edilmiş ve saf kültürleri BATEM Bitki
Sağlığı Bakteriyoloji Laboratuvarında muhafaza edilmiştir. Bu izolatların yeşil küfün agresif
izolatlarına karşı etkisi gerek in vitro ve gerekse in vivo koşullarda test edilecektir. Bu amaçla
antagonist özelliği kesin olarak ortaya konan izolatlar ve ayrıca bazı ticari bakteriyel
(Pseudomonas fluorescens, Bacillus subtilis QST 713) biyolojik preparatlar komposta
uygulanarak etkileri araştırılacaktır.
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ANASTASİ, A., VARESE, G. C., MARCHİSİO, V. F. (2005). Isolation and identification of
fungal communities in compost and vermicompost. Mycologia ,97(1): 33-34.
NAZİR, N., MİRAZ, J.H., AKHTAR, N., BAJWA, R., NASİM, G. (2007). Some studies on
thermophilic and thermotolerant fungi from Lahore, Pakistan. Mycopath. 5(2):95-100.
SAMUELS, G. J., DODD, S. L., GAMS, W., CASTLEBURY, L. A., PETRİNİ, O. (2002).
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Trichoderma species associated with the green mold epidemic of commercially grown
Agaricus bisporus. Mycologia, 94(1), pp. 146-170.
WHİTE, T. J., T. BRUNS, S. LEE, J. TAYLOR. (1990). Amplification and direct sequencing
of fungal ribosomal RNA genes for phylogenetics. p. 315–322. In M. A. Innis, D. H. Gelfand,
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2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:

3. Darboğazlar:

4. Projede Önerilen Değişiklikler * :
4.1. Materyal ve Yöntem:
Trichodermanın agresif izolatlarına karşı in vivo koşullarda mücadele çalışmalarına
başlamadan önce; Hidrojen peroksit (H202), Formaldehit (CH2O), Sodyum hipoklorit
(NaOCl), Klor (sıvı formülasyonda) gibi bileşiklerin etkinliklerinin in vitro koşullarda
belirlenmesi proje teklifinde verilmiş fakat uygulama içerisine girilince bu işlemlerin
yapılmasında bazı sıkıntılar yaşanmıştır. Bu sıkıntılar şunlardır; bilindiği gibi in vitro
çalışmalarında söz konusu bileşiklerin mantar üretiminde sorun olan agresif Trichoderma
izolatlarına karşı etkinliğinin görülmesi gerekmektedir fakat ilgili bileşiklerin aynı zamanda
mantarın (Agaricus bisporus) gelişmesine karşı engelleyici bir etkisinin de olmaması
gerekmektedir. Bu bağlamda öncelikle söz konusu bileşiklerin Agaricus bisporus’un in vitro
koşullarda gelişmesine karşı olumsuz etkisi olmaması gerekmektedir. Yaptığımız çalışmada
Agaricus bisporus’un in vitro koşullarda (Patates dektros agar (PDA) ortamında gelişmesi
oldukça zayıf olmuştur. Bu doğrultuda A. bisporus’un gelişmesi değişik besi ortamları
kullanılarak denenmiştir. Bu kapsamda, su agar (WA), malt ekstrakt agar (MEA), sebze
ekstrakt agar (V8), arpa yaprak ekstrakt agar (BLEA), buğday yaprak ekstrakt agar(WLEA),
mısır unu agar(CMA), maya agar (YEA), czapex agar gibi çok değişik besi ortamları
kullanılmış olmasına rağmen söz konusu ortamlarda da A. bisporus’un gelişmesi oldukça
zayıf bulunmuş olduğundan bileşiklerin in vitro koşullarda A. bisporus gelişmesine olan
etkisinin belirlenmesi mümkün görülmemiştir. Bu bağlamda, in vivo çalışmalarına
geçilmiştir.
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4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Varsa proje faaliyet takviminde önerilen değişiklikler
yazılmalıdır.

4.3. Personel:,

4.4. Bütçe: Varsa bütçe ile ilgili değişiklikler yazılmalıdır.

Adı Soyadı

Tarih

Kuruluş Amiri

Dr. Abdullah ÜNLÜ

Proje Koordinatörü /
Proje Lideri

Dr. Mehmet AYDOĞDU
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Karanfil Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Batı Çiçek Tripsi
[Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera:
Thripidae)] ’nin Bazı İnsektisitlere Karşı Direnç Durumunun
Belirlenmesi

PROJE BAŞLIĞI

PROJE NUMARASI

TAGEM/BSAD/B/18/A2/P2/335

PROJE LİDERİ
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PROJE BAŞLANGIÇ YILI

2018

RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU DÖNEM

01/01/2019 ile 31/12/2019 arası

Projenin Amacı ve gerekçesi, metodolijisi:
Ülkemiz karanfil yetiştiriciliğinde F.occidentalis’e ruhsatlı iki adet insektisit bulunmaktadır(methiocarb,
formetanate hydrochloride). Zararlının çeşitli biyolojik özelliklerinden dolayı direnç kazanmasının kolay olduğu
bilindiğinden direnç gelişiminin kolay olacağı düşünülmektedir. Üreticiler ve ihracatçılar ile de
görüşmelerimizden bu düşüncenin doğru olduğu anlaşılmakta ve karanfilde önemli bir karantina etmeni olan bu
zararlının ihracatta büyük sıkıntılara sebep olduğu görülmektedir.
Bu projede karanfilde F.occidentalis’e ruhsatlı methiocarb ve formetanate hydrochloride’in Antalya karanfil
alanlarından elde edilen popülasyonlara karşı güncel direnç durumları belirlenecektir. Ayrıca Antalya ilinde
bilindiği üzere örtüaltı sebze üretimi yoğun olarak yapılmaktadır. Sebze üretim alanları ile süs bitkileri üretim
alanlarının birbirlerine çok yakın olması sebebiyle zararlılar bir üretim alanından diğerine rahatlıkla
bulaşabilmektedir. F. occidentalis de sebze ve süs bitkileri üretim alanlarında bulunabilen ve bir seradan diğer
seraya rahatlıkla geçebilen bir zararlıdır. Projede kullanılan malathion, azadiracthin ve spinosad her ne kadar
karanfilde F. occidentalis’e ruhsatlı olmasa da, sebzelerde thrips türlerine ruhsatlı olduğundan dolayı projede
seçilmiştir. Seçilen diğer aktif madde pyridalyl ise sebze seralarında Helicoverpa armigera ve Tuta absoluta’ya
karşı ruhsatlı olup uygulama zamanı thrips mücadele zamanı ile örtüşmektedir. F. occidentalis’in pyridalyl’e
karşı direnç durumu merak edilmiş ve bu nedenle pyridalyl de projeye dahil edilmiştir.

1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:
Geçmiş rapor döneminde yapılan çalışmalar:
2018 yılı (1. Yıl) çalışmaları sırasında spinosad ve methiocarb aktif maddeleri kullanılmıştır. Bioassay(ilaç
testleri) çalışmaları esnasında mikropipet, tek kullanımlık plastik petriler, tek kullanımlık plastik bardaklar,
pamuk, ince ve yumuşak uçlu fırça, yumuşak uçlu pens, 100 ml.’lik ölçü silindiri, 10 ml.’lik pipet, eldiven gibi
laboratuvar malzemeleri kullanılmıştır.
Yürütülen bioassay çalışmaları sonucu Antalya Tarım, Tempo Tarım, Flaş Tarım, Erkut Tarım ve Ada Tarım
popülasyonlarında spinosad için elde edilen LC değerleri Çizelge 1’de verilmektedir.
Çizelge 1. F. occidentalis popülasyonunda spinosad’a direnç düzeyi
Popülasyon

n

eğimse
m

LC
50

mg(e.m.)/l
(%95’lik güven
sınırı)

*LC50
değerlerine
göre
duyarlılık
farklılıkları
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LC
90

mg(e.m.)/l
(%95’lik
güven sınırı)

LC
99

mg(e.m.)/l
(%95’lik güven
sınırı)

(=direnç
katı)

Hassas

401

1.5±0.3

Antalya

413

1.4±0.2

Flaş

401

1.3±0.1

Tempo

395

1.4±0.1

Erkut

408

2.0±0.3

Ada

411

2.1±0.1

1.4
(0.6-3.1)
32.4
(21.4-65.3)
26.8
(16.5-52.8)
15.4
(8.5-24.0)
17.3
(12.0-25.5)
40.0
(25.4-72.8)

23.1
19.1
11.0
12.4
28.6

2.6
(1.4-4.3)
125.6
(110.4-295.7)
132.9
(72.4-183.7)
112.4
(86.8-221.3)
102.3
(76.3-210.8)
140.8
(88.5-261.7)

3.1
(1.8-6.8)
175.2
(152.2-301.6)
176.1
(132.8-298.5)
148.5
(113.7-242.6)
135.6
(101.2-220.5)
195.9
(147.6-320.2)

*: Popülasyonların LC50 değeri / Hassas popülasyonun LC50 değeri.
e.m.: etkili madde=aktif madde, n: testte kullanılan böcek sayısı

Ada Tarım popülasyonu, spinosad’a 2,6-kat kadar yüksek bir direnç göstermiştir, laboratuvar testlerinde
dirençli popülasyonun %90’ını öldürecek (LC90) doz değeri spinosad’ın halen pratikte tavsiye edilen dozunun
üzerindedir. Sonuçlar, bu popülasyonların alındığı lokasyonlarda

söz konusu zararlıya karşı spinosad’la

yapılacak uygulamaların başarısız kalabileceğini göstermektedir.
Yürütülen bioassay çalışmaları sonucu Antalya Tarım, Tempo Tarım, Flaş Tarım, Erkut Tarım ve Ada Tarım
popülasyonlarında mrthiocarb için elde edilen LC değerleri Çizelge 2’de verilmektedir.
Çizelge 2. F. occidentalis popülasyonunda methiocarb’a direnç düzeyi
Popülasyon

n

eğimsem

LC
50

mg(e.m.)/l
(%95’lik
güven sınırı)

Hassas

401

1.4 ±0.3

Antalya

409

1.5±0.2

Flaş

401

1.4±0.2

Tempo

395

1.3±0.1

Erkut

411

1.4±0.1

Ada

406

2.0±0.3

32.8
(19.9-41.1)
70.5
(49.3-89.8)
86.3
(53.2-96.5)
85.6
(52.3-100.2)
78.7
(51.0-93.7)
90.5
(59.3-139.8)

*LC50
değerlerine
göre
duyarlılık
farklılıkları
(=direnç
katı)
2.1
2.6
2.6
2.4
2.7

LC
90

LC
99

mg(e.m.)/l
(%95’lik güven
sınırı)

mg(e.m.)/l
(%95’lik güven
sınırı)

81.6
(62.4-95.4)
513.9
(425.5-998.2)
550.7
(433.2-957.6)
541.3
(312.5-967.6)
516.8
(432.6-1012.3)
620.6
(389.5-1212.3)

115.1
(96.5-136.5)
632.4
(532.4-1024.8)
701.6
(648.6-1357.3)
687.1
(624.7-1101.6)
650.8
(554.2-1142.7)
745.6
(701.5-1443.2)

*: Popülasyonların LC50 değeri / Hassas popülasyonun LC50 değeri.
e.m.: etkili madde=aktif madde, n: testte kullanılan böcek sayısı

Ada Tarım popülasyonu, methiocarb’a 1,28-kat kadar bir direnç göstermiştir, laboratuvar testlerinde dirençli
popülasyonun %90’ını öldürecek (LC90) doz değeri methiocarb’ın halen pratikte tavsiye edilen dozunun
üzerindedir. Sonuçlar, bu popülasyonun alındığı lokasyonlarda
yapılacak uygulamaların başarısız kalabileceğini göstermektedir.
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1.2. Dönem Bulguları:
2019 yılı (2. Yıl) çalışmaları sırasında malathion, azadiracthin, formetanate hydrochloride ve pyridalyl aktif
maddeleri kullanılmıştır.
İnsektisit testleri için (Contreas vd., 2008)’ın yöntemi uyarlanıp, yaprak daldırma yöntemi kullanılmıştır. (IRAC
Test Method:1068). Frankliniella occidentalis popülasyonunda Lethal konsantrasyon (LC) değerlerinin
belirlenmesi için %0 ile %100 arasında ölüm dağılımı oluşturacak en az 6 farklı doz serisi hazırlanmıştır.
Kontrollerde sadece su (+Tx-100) kullanılmıştır. 3 cm çapındaki börülce yaprak diskleri hazırlanan insektisit
konsantrasyonlarına 5 saniye süreyle daldırılıp kurutulduktan sonra zeminine agar dökülen petrilere
yerleştirilmiştir. Ağız aspiratörü ile üretim kaplarından toplanan ergin dişi thripsler karbondioksitle geçici süre
bayıltılarak test hücrelerine aktarılmış ve son olarak strech filmle kapatılarak hava alması için strech filmin üzeri
böcek iğnesiyle delinmiştir. Teste tabi tutulan thripsler test hücrelerinde 2 gün boyunca insektisit kalıntılarına
maruz bırakıldıktan sonra ölüm kontrolleri yapılmıştır.
Elde edilen ölüm oranları probit analizine tabi tutularak LC50, LC90 ve LC99 değerleri belirlenmiştir. Bu testte her
faklı konsantrasyon için en az 4 tekerrür ve her tekerrür için en az 20-25 adet dişi thrips ergini kullanılmıştır.
Denemelerden 2 gün sonra elde edilen ölü-canlı sayımları kullanılarak polo-plus paket programı ile probit analizi
yapılmış (LeOra Software 1994) ve lethal konsantrasyonlar hesaplanmıştır.
Yürütülen bioassay çalışmaları sonucu Antalya Tarım, Tempo Tarım, Flaş Tarım, Erkut Tarım ve Ada Tarım
popülasyonlarında malathion için elde edilen LC değerleri Çizelge 3’de, azadiracthin için elde edilen LC
değerleri Çizelge 4’de, formetanate hydrochloride için elde edilen LC değerleri Çizelge 5’de ve pyridalyl için
elde edilen LC değerleri Çizelge 6’de verilmektedir.
Çizelge 3. F. occidentalis popülasyonunda malathion’a direnç düzeyi
Popülasyon

n

eğimse
m

Hassas

406

2.0±0.3

Antalya

402

1.8±0.2

Flaş

400

1.5±0.1

Tempo

398

1.3±0.1

Erkut

405

1.7±0.2

Ada

403

2.1±0.1

LC
50

mg(e.m.)/l
(%95’lik güven
sınırı)

99.8
(81.4-115.3)
205.4
(181.4-225.3)
260.8
(235.5-292.8)
346.8
(308.5-424.0)
273.3
(212.0-298.5)
420.2
(375.4-472.8)

*LC50
değerlerine
göre
duyarlılık
farklılıkları
(=direnç
katı)
2.05
2.61
3.47
2.73
4.21

LC
90

LC
99

mg(e.m.)/l
(%95’lik
güven sınırı)

mg(e.m.)/l
(%95’lik güven
sınırı)

397
(366.4-465.3)
525.6
(500.4-695.7)
632.9
(572.4-683.7)

615
(591.4-665.3)
645.2
(632.2-701.6)
698.1
(638.8-728.5)

612.4
(586.8-641.3)
502.3
(476.3-530.8)
640.8
(588.5-661.7)

648.5
(599.7-675.6)
635.6
(601.2-670.5)
715.9
(647.6-745.2)

*: Popülasyonların LC50 değeri / Hassas popülasyonun LC50 değeri.
e.m.: etkili madde=aktif madde, n: testte kullanılan böcek sayısı

Çizelge 4. F. occidentalis popülasyonunda azadiracthin’e direnç düzeyi

LC
Popülasyon

n

eğimse
m

Hassas

401

1.6±0.2

Antalya

399

1.5±0.2

Flaş

412

1.3±0.1

50

mg(e.m.)/l
(%95’lik güven
sınırı)
0.1
(0.04-0.3)
0.6
(0.2-1.0)
0.5

*LC50
değerlerine
göre
duyarlılık
farklılıkları
(=direnç
katı)
6
5

768

LC
90

LC
99

mg(e.m.)/l
(%95’lik
güven sınırı)

mg(e.m.)/l
(%95’lik güven
sınırı)

0.9
(0.4-1.4)
1.0
(0.8-1.3)

1.2
(0.04-0.3)
1.1
(0.9-1.4)

0.9

1.1

(0.2-0.9)
Tempo

395

1.4±0.2

Erkut

402

2.2±0.3

Ada

400

2.3±0.4

0.5
(0.1-0.9)
0.3
(0.2-0.6)
0.7
(0.3-0.9)

5
3
7

(0.7-1.4)

(0.8-1.4)

1.0
(0.6-1.3)
0.8
(0.4-1.1)
1.3
(0.9-1.4)

1.2
(0.5-1.5)
1.1
(0.8-1.5)
1.5
(1.0-1.8.)

*: Popülasyonların LC50 değeri / Hassas popülasyonun LC50 değeri.
e.m.: etkili madde=aktif madde, n: testte kullanılan böcek sayısı

Çizelge 5. F. occidentalis popülasyonunda formetanate hydrochloride’e direnç düzeyi
Popülasyon

n

eğimsem

LC
50

mg(e.m.)/l
(%95’lik
güven sınırı)

Hassas

401

1.4±0.1

Antalya

408

1.3±0.2

Flaş

399

1.4±0.3

Tempo

396

1.8±0.4

Erkut

400

1.5±0.3

Ada

403

2.1±0.4

40.3
(29.6-59.8)
60.4
(39.3-89.8)
76.3
(55.6-96.9)
65.6
(52.3-79.2)
78.7
(62.1-88.6)
80.5
(62.9-96.3)

*LC50
değerlerine
göre
duyarlılık
farklılıkları
(=direnç
katı)
1.5
1.9
1.6
1.9
2

LC

LC

90

99

mg(e.m.)/l
(%95’lik güven
sınırı)

mg(e.m.)/l
(%95’lik güven
sınırı)

120.5
(102.9-144.3)
323.9
(305.6-348.2)
350.7
(333.2-397.3)
381.3
(354.3-412.1)
366.8
(332.3-402.1)
389.6
(338.5-415.3)

180.6
(162.3-204.7)
436.6
(405.4-464.8)
455.6
(406.3-487.2)
486.1
(422.7-500.6)
474.8
(439.1-498.7)
506.9
(471.5-543.6)

*: Popülasyonların LC50 değeri / Hassas popülasyonun LC50 değeri.
e.m.: etkili madde=aktif madde, n: testte kullanılan böcek sayısı

Çizelge 6. F. occidentalis popülasyonunda pyridalyl’e direnç düzeyi
Popülasyon

n

eğimsem

LC
50

mg(e.m.)/l
(%95’lik
güven sınırı)

Hassas

401

1.5±0.2

Antalya

398

1.6±0.3

Flaş

411

1.9±0.4

Tempo

405

1.8±0.4

Erkut

406

2.1±0.3

Ada

402

2.3±0.2

15.4
(8.5-24.0)
42.4
(31.4-63.3)
46.8
(36.5-72.8)
49.3
(42.0-75.5)
57.3
(42.0-75.5)
60.0
(45.4-82.8)

*LC50
değerlerine
göre
duyarlılık
farklılıkları
(=direnç
katı)
2.75
3.03
3.20
3.72
3.89

LC
90

LC
99

mg(e.m.)/l
(%95’lik
güven sınırı)

mg(e.m.)/l
(%95’lik güven
sınırı)

32.1
(11.5-53.5)
75.6
(60.4-95.3)
82.9
(67.2-93.4)
105.4
(76.2-121.5)
112.3
(86.4-132.5)
120.8
(98.6-144.3)

41.8
(22.6-69.9)
95.6
(90.4-112.7)
92.9
(72.5-123.7)
112.4
(96.8-131.3)
132.3
(96.3-150.8)
140.8
(121.5-161.7)

*: Popülasyonların LC50 değeri / Hassas popülasyonun LC50 değeri.
e.m.: etkili madde=aktif madde, n: testte kullanılan böcek sayısı

Bielza ve ark. (2007) Murcia’da önceden hiç spinosad uygulaması yapılmamış alanlardan topladıkları
F.occidentalis örneklerinin LC50 değerlerini 0.005-0.077 mg/l arasında ve hassas olduğunu tespit etmişlerdir.
Almeria’dan toplanan örnekler ise Bielza’nın elindeki hassas popülasyonla karşılaştırıldığı zaman spinosada
karşı dirençli bulunmuştur. Ayrıca yapılan çalışmada spinosad’ın methiocarb, acrinathrin ve formetanate ile
çapraz dayanıklılığının olmadığı tespit edilmiştir.
Dağlı vd. (2010), Antalya ve ilçelerinden alınan populasyonlarda methiocarb’a direnç LC50 değerlerine göre
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1.4-15.3 kat arasında tespit etmiştir. Popülasyonların alındığı tüm noktalarda

methiocarb’la yapılacak

uygulamaların başarısız kalabileceği belirtilmiştir.
Dağlı vd. (2010), Antalya ve ilçelerinden alınan populasyonlarda spinosad’a direnç LC50 değerlerine göre 1.0141 kat arasında tespit etmiştir. Popülasyonların alındığı tüm noktalarda spinosad’la yapılacak uygulamaların
başarısız kalabileceği belirtilmiştir.
Dağlı (2018), Antalya’dan alınan bir F. occidentalis popülasyonunda spinosad direncini araştırmış ve
popülasyonda LC50 değerlerine göre 235 kat bir duyarlılık kaybı tespit etmiştir.
Buradaki çalışma sonuçları spinosad ve methiocarb gibi mücadelede kritik öneme sahip insektisitlerin direnç
yüzünden örnek alınan tüm lokasyonlarda etkisiz kalabileceğini göstermiştir. İlave araştırmalarla spinosad ve
methiocarb direncinin ülke genelindeki yaygınlığı ortaya çıkarılmalı ve direnç sorunu olmayan lokasyonlarda
sınırlı defa uygulanmasına izin verilerek bu insektisitin etkili kullanım ömrü uzatılmaya çalışılmalıdır.
Ancak bu yıl yapılan çalışmalarda azadiracthin ve formetanate hydrochloride’in (Ada Tarım hariç) LC99
değerlerine bakılarak örnek alınan lokasyonlarda direnç sorunu olmadığı belirlenmiştir. Bunun yanı sıra
pyridalyl ve malathion bazı lokasyonlarda LC99 değerine bakılarak tavsiye dozunda etkisiz kalabileceği tespit
edilmiştir. Pyridalyl’e karşı dirençli popülasyonlarının tespit edilmesinin nedeni, karanfilde yeşilkurt zararlısı
ile mücadelede kullanılıyor olması ve dolayısıyla bunun da dolaylı yoldan trips popülasyonlarını etkiliyor olması
olarak düşünülmektedir. Malathion direncinin nedeni ise uzun yıllardır aktif maddenin trips dahil birçok
zararlıya karşı mücadelede kullanılıyor olması şeklinde söylenebilir.
2020 yılında direnç yönetimi ile ilgili çalışmanın tamamlanarak gelişme ve sonuç raporu getirilmesi
planlanmaktadır.

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:

3. Darboğazlar:
Herhangi bir darboğaz bulunmamaktadır.

4. Projede Önerilen Değişiklikler * : Varsa proje ile ilgili önerilen değişiklik önerileri yazılmalıdır.

*Projedeki değişiklikler ATK’da onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
4.1. Materyal ve Yöntem:

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:
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4.3. Personel:

4.4. Bütçe:
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PROJE BAŞLIĞI

Farklı Kullanım Amaçlarına Uygun Mersin (Myrtus communis L.)
Genotiplerinin Belirlenmesi

PROJE NUMARASI

TAGEM/TBAD/B/19/A7/P6/970

PROJE LİDERİ

Esra ALIM

BATEM
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
KURULUŞ
RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU 2018 Yılı Gelişme Raporu
DÖNEM
Proje Özeti:

Akdeniz maki topluluğunun en önemli tıbbi bitkilerinden biri olan mersin (Myrtus communis L.)
Akdeniz ve Ege bölgelerinde olmak üzere Türkiye’nin tüm sahil şeridinde 500 m rakıma kadar
yetişmektedir. Mersin bitkisinin doğada siyah ve beyaz meyveli olarak iki formu bulunmaktadır.
Beyaz meyveli mersin özellikle Akdeniz bölgesinde ticari bir ürün olarak taze tüketimde, siyah
meyveli mersin ise sofralık olarak ve gıda sanayisinde kullanılmaktadır. Ayrıca bitkinin yaprakları
zengin uçucu yağ içeriğinden dolayı farmakoloji ve kozmetik sektörleri gibi farklı alanlarda kullanım
alanı bulmaktadır.
Son yıllarda hem meyve hem de uçucu yağ özelliklerinden dolayı mersin bitkisine olan talep
artmıştır. Ancak ticari olarak üretimi yapılmadığından dolayı artan talep yerel halk tarafından
doğadan toplanarak karşılanmaya çalışılmakta, fakat yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle mersinin
sofralık meyve üretimine yönelik çeşit geliştirme çalışmalarının yapılması ve mersin üretiminin
arttırılması oldukça önemlidir. Mersin bitkisi üzerine yapılan çalışmalar daha çok meyve ve
yaprakların biyokimyasal içeriklerini belirlenmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Ancak sofralık
tüketimeuygun ve uçucu yağ miktarları bakımından mersin tiplerinin seleksiyonu ve yetiştiriciliği
konusunda bir çalışmaya rastlanmamıştır. Proje kapsamında ülkemizde ilk defa bölgesel çapta siyah
ve beyaz meyveye sahip mersin bitkileri arasında meyve ve uçucu yağ özellikleri dikkate alınarak iri
meyveli, az çekirdekli, uçucu yağ özellikleri ve biyokimyasal özellikleri üstün olan genotipler
belirlenecektir. Bu konuda yurtdışı kaynaklı bir yayına rastlanmamış olması nedeniyle, bu durum
muhtemelen diğer ülkeler için de bir ilk olacaktır.
Projede Akdeniz bölgesinde (Hatay-Fethiye arasında) doğal olarak yetişen farklı tipteki siyah ve
beyaz meyveli mersin populasyonlarına mümkün olduğu kadar ulaşılmaya çalışılarak farklı tipteki
mersin bitkilerinden alınan çeliklerden elde edilen fidanlar sayesinde geniş bir varyasyon
oluşturulmaya çalışılacak ve gen havuzunun oluşması sağlanacaktır. Projede elde edilen fidanlar ile
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde (BATEM) mersin kolleksiyon bahçesi kurulacak ve
öne çıkan tipler mersin çeşit adaylarını oluşturacaktır. Proje 2019-2023 yılları arasında yürüyecektir.
Ayrıca elde edilen genotipler bir sonraki aşamada yapılacak olan ıslah çalışmalarında gen havuzunun
oluşumunu sağlayacaktır. Projede belirlenen bitkilere ait meyvelerin fiziksel, biyokimyasal
özellikleri ile yapraklarının uçucu yağ içeriklerinin belirlenmesiyle kalite özellikleri ortaya
çıkacaktır. Ayrıca projede deneme alanlarının toprak özellikleri ile meyvelerin pomolojik özellikleri
ile biyokimyasal içerikleri arasındaki ilişkiler belirlenecektir.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: yok
3. Darboğazlar: Yok
4. Projede Önerilen Değişiklikler: Yok

4.1. Materyal ve Yöntem: Yok
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4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Yok
4.3. Personel: Yok
4.4. Bütçe: Yok
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E. Işıl DEMİRTAŞ, İlker KURBETLİ, Nuri ARI

Toplam: 29000 TL

Proje Özeti:
Doğal ortamda yetişen narın besin elementi noksanlığı, kuraklık, tuzluluk gibi olumsuz toprak
ve iklim koşullarına dayanıklı olduğu bilinmektedir. Bu durum narın mikorizaya bağımlı olabileceğini
düşündürmektedir. Mikoriza ile infekte olmuş bitkilerin abiyotik ve biyotik stres koşullarına
dayanıklılığını arttırdığı ve doğadaki bitkilerin % 80’den fazlasının mikorizaya bağımlı olduğu
bildirilmektedir. Ancak narın mikorizaya bağımlılık durumunu bildiren çok sınırlı çalışma bulunmaktadır.
Ancak ülkemizde mikoriza fungusunun narın gelişimi üzerine hiçbir çalışmaya rastlanmamıştır.
Projenin amacı; narın mikorizaya bağımlılığını ve mikoriza aşılı narda besin elementi alımını, nar
fidanlarının kök ve yeşil aksam gelişimine etkisini belirlemek ve mikorizal infeksiyonun sağlandığı
köklerin kök çürüklüğü hastalığına ( Phytophthora nicotianae) karşı direnci arttırıp arttırmadığını tespit
etmektir. Proje sonucunda narın mikorizaya bağımlılığının belirlenmesi ile mikoriza aşılı fidan üretimi
teşvik edilecek ve yaygınlaştırılmaya çalışılacaktır.
Projede Enstitümüzün tescilli çeşitlerinden Hicaznar çeşiti kullanılacaktır. Fosfor dozları 0-2550 mg/kg ve Zn dozları 0-1,5-3 mg/kg olarak uygulanacaktır. Mikoriza türü olarak Glomus mosseae,
Glomus Etunicatum ve Glomus Clarium kullanılacaktır. Deneme bölünmüş parseller deneme desenine
göre kurulacak, ana parsellere gübreler, alt parsellere de mikoriza konusu yerleştirilecek ve deneme 4
tekerrürlü her parselde 6 bitki bulunacaktır. Uygulamaların bitki gelişimine etkisini belirlemek amacıyla
fidanların boyu, gövde çapı, kök ve yeşil aksam yaş ve kuru ağırlıkları belirlenecektir. Yaprak
örneklerinde N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu analizleri yapılacaktır. Projede ayrıca kök çürüklüğü için
virülensi yüksek bir adet Phytophthora nicotianae izolatı ile Hicaznar çeşidine ait nar fidanları
kullanılacaktır. Testte, mikoriza ile aşılanmış nar fidanları, yapay olarak P. nicotianae bulaştırılan
toprağa şaşırtılacaktır.
Araştırma projesinin çalışma takvimi henüz başlamadığından, herhangi bir bulgu
bulunmamaktadır.
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PROJE BAŞLIĞI

Mısırda Kuraklık Stresine Toleranslı Çeşit Islahı

PROJE NUMARASI

TAGEM/17/A07/P02/002

PROJE LİDERİ

Ahmet ÖZTÜRK

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
KURULUŞ

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Ensstitüsü Müdürlüğü
(BATEM)

PROJE BAŞLANGIÇ YILI

2017

RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU
DÖNEM

01/01/2018 ile 31/12/2018 arası

Projenin Amacı ve Gerekçesi, Metodolijisi
Mısırda kuraklıkla mücadelede en etkili yöntemlerden bir tanesi de kuraklığı ya da su
stresini tolere edebilecek çeşitlerin ıslah edilmesidir. Kuraklıktan kaçma ya da diğer tarımsal
yaklaşımlar yararlı olabilirken üretici açısından tohumdan (genetik materyal) gelebilecek
herhangi bir tolerans daha cezbedicidir.
Yürütülen bu araştırmada; kuraklığa toleranslılık ıslahı için oluşturulan popülasyonlardan
ileri kademede nitelikli hatlar ve in-vivo maternal haploid tekniği ile katlanmış mısır hatları elde
edilecek ve önceki dönemlerde başarılı olan saf hatlar birbirleri ile melezlenerek aday çeşitler
geliştirilecektir. Proje hedefleri aşağıda sıralanmıştır.
 Kuraklığa toleranslı ümitvar ileri ve saf kademede mısır hatları elde etmek
 Hem normal koşullarda ve hem de kuraklık koşullarında ülkemiz şartlarına uygun
aday çeşitler geliştirmek
 Proje sonunda elde edilecek aday hatlar ile mevcut ıslah materyalini
zenginleştirmek
 Daha sonraki kuraklık çalışmalarında kullanılabilecek hassas ve tolerant çeşit
ve/veya hatları ıslah çalışmalarına kazandırmak.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
1.1. Geçmiş Dönem Bulguları:
Projede 2017 yılı içinde yapılan çalışmalar;
1.1.1 Genotiplerden kuraklığa toleranslı kendilenmiş mısır hatlarının geliştirilmesi iş paketi
kapsamında; 139 adet S2 kademedi atdişi hat S3 kademesine getirilmiştir.
1.1.2 In-vivo maternal haploid tekniği ile saf mısır hatlarının geliştirilmesi iş paketi
kapsamında; in vivo maternal double haploid yöntemi kullanılmıştır. Double haploid yönteminde
indirgeyici (inducer) RWS x RWK-76 melezi baba (toz verici) olarak kaynak popülasyonlar (KTP1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 numaralı populasyonlar) ana (toz alıcı) olarak kullanılmıştır. Çalışmada kaynak
popülasyonlar, baba tozlayıcı olan indirgeyici RWS x RWK-76 melezi ile 2017 yılında Mısır
Araştırma Enstitüsü (MAEM), Sakarya arazilerinde melezlenmiştir.
1.1.3 Saf hatlar arasında melezlemelerin yapılması iş paketi kapsamında; 21 adet melez
kombinasyonu elde edilmiştir. Elde edilen melez kombinasyonları 2018 yılında Antalya ve Konya’da
melez verim denemesine alınmıştır.
1.2. Dönem Bulguları:
Projenin ikinci yılı olan 2018 yılı içinde proje metninde belirtilen plan doğrultusunda proje
çalışmaları devam ettirilmiştir. 2018 yılı içinde yapılan çalışmaların detayları aşağıda sunulmuştur.
1.2.1. Genotiplerden kuraklığa toleranslı kendilenmiş mısır hatlarının geliştirilmesi iş paketi
kapsamında;
2018 yılı içinde 93 adet mısır hattı S3:4 kademesinde kendilenmiş ve bir üst kademeye
aktarılmıştır.
1.2.2. In-vivo maternal haploid tekniği ile saf mısır hatlarının geliştirilmesi iş paketi
kapsamında;
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Proje çalışmalarında kullanılan 9 adet popülasyona ait tohumlar 2017 yılında Sakarya
MAEM’de inducer hat ile melezlenmiş ve, aynı popülasyonlara ait 594 adet tohumdan 2018 yılında
BATEM’de in vivo maternal haploid tekniği uygulamaları ile D0 bitkileri elde edilmiştir.
1.2.3. Genel kombinasyon yeteneği (GKY) testi için yoklama melezi kapsamında;
Genel kombinasyon kabiliyetini belirlemek için yapılan yoklama melezinde 100 adet hat
kullanılmıştır. İki tester ile yapılan yoklama melezi, Antalya BATEM Aksu Tarla Bitkileri deneme
arazisinde mısır ıslahı parsellerinde dizayn edildi.
1.2.4. Saf hatlar arasında melezlemelerin yapılması iş paketi kapsamında;
Saf hatlardan melez yapım çalışmaları 2017-2018 sera sezonunda BATEM Aksu tarla bitkileri
ıslah seralarında ve 2018 tarla sezonunda Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü deneme arazilerinde
gerçekleştirilmiştir. Yapılan melezlemeler neticesinde gelecek yıllarda değerlendirilmek üzere
toplam 19 adet melez elde edilmiştir.
1.2.5. Melez çeşit verim denemelerinin kurulması kapsamında;
Melez verim denemeleri 2018 yılında iki farklı lokasyonda (Antalya BATEM, Konya BDUAE)
yürütülmüştür. Her iki lokasyonda da denemeye alınan 21 çeşit adayı ve 4 ticari çeşit ile toplam 25
adet materyal hem tam su hem kurak koşullarda değerlendirilmiştir. Deneme sonucunda kurak
koşullarda Antalya lokasyonunda BDK13xChat4 melezi en iyi verim performansı gösterirken,
Konya koşullarında BDK13xAnti69 melezi en iyi verim performansına ulaşmıştır.
Projede 2019 yılında yapılacak çalışmalar:
 Kendilenmiş hatların geliştirilmesi kapsamında BATEM’de yaklaşık 90-100 hatta
generasyon atlatma çalışması yapılacaktır,
 In-vivo maternal haploid tekniği ile; 9 adet popülasyon Sakarya MAEM’de inducer hatlar ile
melezlenecek haploid bitkiler elde edilececektir.
 Yoklama melezi ile elde edilen tohumlar BATEM ve BDUTAEM’de yoklama melezi verim
denemesine alınacaktır,
 Melez verim denemesinde değerlendirmek üzere melez kombinasyonları oluşturulacaktır.
2019 yılı içinde de sonraki yıl melez verim denemsinde değerlendirmek için melez çeşit verim
denemelerinin kurulması kapsamından da BATEM ve BDUTAEM’de 25 adet melez, melez verim
denemesine alınacaktır.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: Düşünülmemektedir.
3. Darboğazlar: Bulunmamaktadır.
4. Projede Önerilen Değişiklikler:
4.1.
Materyal Yöntem: Yok
4.2.
Proje Faaliyet Takvimi: Yok
4.3.
Personel: Yok
4.4.
Bütçe: Yok

Adı Soyadı

Tarih

Kuruluş Amiri

Dr. Abdullah ÜNLÜ

Proje Koordinatörü /
Proje Lideri

Ahmet ÖZTÜRK
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İmza

PROJE BAŞLIĞI

Pelargonium graveolens L. Her. (Itır) Uçucu Yağının
Antikandidal Aktivitesinin Araştırılması

PROJE NUMARASI

TAGEM/TBAD/B/19/A7/P6/1007

PROJE LİDERİ

Muslime TANRİSEVEN

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURULUŞ

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

PROJE BAŞLANGIÇ YILI

01/01/2019

RAPORUN İLGİLİ OLDUĞUDÖNEM

01/01/2018 ile 27/11/2018 arası

Projenin amacı ve gerekçesi, metodolojisi:
Toplumun kültür unsurları içerisine nüfuz eden ve asırlar boyunca sosyal kültürün neredeyse her alanında etnik
kullanımı olan türler üzerine yapılan araştırmalarda son 10 yılda ciddi artış gözlenmektedir. Dünya genelinde
“doğal olana yönelim ve sentetik olandan kaçış” eğiliminin bu yönlü araştırmalara ivme kazandırdığı
bilinmektedir. Toplumsal yazılı ve sözlü kaynaklarımızda kullanımına yer verilen ve geçmişte kültürün yaşayan
bir unsuru olan Pelargonium graveolens L’Hér, Itır, bu projenin çalışma konusu olarak seçilmiştir. Dünya
genelinde introdüksiyonla yayılımı olan bu tür üzerine yapılan bilimsel çalışmalar incelenmiş ve etnobotanik,
tarihsel ve kültürel kullanımı dikkate alınarak gastrointestinal sistem (GİS) patojenleri üzerine yoğunlaşılmıştır.
Günümüzde sağlıklı bireylerde dahi yaşam kalitesini düşüren fungal opportunistik patojen Candida albicans
üzerinde Pelargonium graveolens L’Hér uçucu yağının etkilerinin; patojenin virulansı üzerine oldukça etkili
olan konak doku pH’larının deneysel olarak modellenmesi ve kurulacak olan bu deneysel modellerde
Pelargonium graveolens uçucu yağının etkinliğinin ortaya konması projenin ana amacı olarak hedeflenmiştir.
Konak mikroçevresine ait ortam koşullarının bu fungusun virulansı ve fizyolojik özellikleri üzerinde ciddi
etkileri olduğu düşünüldüğünde, bu proje kapsamında kurulacak deneysel modellerden elde edilecek verilerin
uygulamaya ve antifungal bitkisel ürün geliştirmeye temel sağlayacağı ve bu ürünleri geliştiren sektörlere hizmet
edeceği düşünülmektedir. Özellikle orofarinks, vulvovaginal ve GİS’te üreme gösteren bu patojenin
Pelargonium graveolens L’Hér’den elde edilecek formülasyonlarla kontrol altına alınabileceği düşünülmektedir.
Pelargonium graveolens uçucu yağınının aktif bileşenlerinin gıda, tarım, kozmetik, aromaterapi, ecza, sağlık,
gibi birçok sektörde farklı amaçlarla kullanımının olduğu düşünüldüğünde, sentetik kimyasallara alternatif
olabilme kapasitesine sahip doğal ürünlerin geliştirilmesinde de önemli bir aday olduğu görülmektedir. Bu türe
ait çalışmalar ve bu projeden elde edilecek verilerin Itır’ın geleneksel hayattaki yerinin bilimsel değeri ile birlikte
ortaya konmasını sağlayacağı ve bu türün geleneksel ve modern teknoloji alanlarında kullanımının
yaygınlaştırılmasına katkı sağlayarak bu kütürel unsurun yeniden hayat bulacağı düşünülmektedir.

1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:
Proje 2019 Ocak yılında başlayacağı için geçmiş dönem bulguları bulunmamaktadır.

1.2. Dönem Bulguları:
Proje 2019 Ocak yılında başlayacağı için dönem bulguları bulunmamaktadır.

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:
Proje henüz başlamadığı için ara yayın yapılması düşünülmemektedir.
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3. Darboğazlar: Projede dar boğazlar bulunmamaktadır.

4. Projede Önerilen Değişiklikler *: Varsa proje ile ilgili önerilen değişiklik önerileri yazılmalıdır.
*Projedeki değişiklikler ATK’da onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
4.1. Materyal ve Yöntem: Projenin materyal ve metodu, grup kararları ve AYK onayı ile yapılan
değişikliklere göre düzenlenmiştir. Grup kararları doğrultusunda Materyal ve t bulunan disk difüzyon
yönteminin çıkarılmıştır. Daha önce proje metninde yer alan mikrodilisyon yöntemi ile devam edilmesi karara
bağlanmıştır.

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:
Proje faaliyet takvimi 2019 yılı Ocak ayının ilk iş gününde başlayacaktır.

4.3. Personel:
Proje personelinde değişiklik bulunmamaktadır.

4.4. Bütçe:
AYK kararları doğrultusunda projenin toplam bütçei 70.000 TL olarak belirlenmiştir.

Adı Soyadı

Kuruluş Amiri
Proje Koordinatörü /
Proje Lideri

Proje No:
Proje Başlığı

Tarih

İmza

Abdullah ÜNLÜ

Muslime TANRİSEVEN

TAGEM/TSKAD/B/19/A9/P1/1075
Organik Materyal Uygulamalarının Anadolu Adaçayı (Salvia fruticosa Mill.) ve
İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Bitkilerinin Beslenme Durumları, Verim ve
Kaliteleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
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Projeyi Yürüten Kuruluş

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM)

Projeyi Destekleyen
Kuruluş

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Proje Yürütücüsü

Dr.Filiz ÖKTÜREN ASRİ

Yardımcı Araştırmacılar

Dr. Fatma UYSAL BAYAR, E.Işıl DEMİRTAŞ, Murat ŞİMŞEK, Dr.Cevdet
F.ÖZKAN, Nuri ARI, Dr.Fatih Alpay VURAN

Başlama- Bitiş Tarihleri

01.01.2019-31.12.2022

Projenin Toplam Bütçesi:

2019: 17.000 TL 2020: 24.000 TL 2021: 12.000 TL 2022: 5.000 TL Toplam:
58.000 TL

Proje Özeti: Ülkemizin doğal florasında yayılış gösteren ve uzun yıllardan beri yaygın bir şekilde tüketilen
Adaçayı (Salvia spp.) ve Kekik (Origanium spp.) türleri artan yerel talep ve ihracat nedeniyle doğadan aşırı
şekilde toplandığından ciddi bir tahribat tehdidi altındadır. Tüm doğal kaynaklarda olduğu gibi sürdürülebilir
kullanım ilkelerine bağlı teknik uygulamalarla kültürel yetiştiricilik yaygınlaştırılmalıdır. Tıbbi bitkiler ilaç
hammaddesi olarak da kullanıldıklarından ve ülkemiz tıbbi tedavinin alternatif yollarını resmen
benimsediğinden, kimyasal ilaç ve gübreleme uygulamalarına yer verilmeden verimli ve standart kalitede ürün
elde edilmesi gerekmektedir. Bu durum organik gübrelemenin önemini arttırmaktadır. Mevcut durumda ticari
olarak yetiştiricilik yapan ihracatçı üreticiler organik gübre kaynaklarından ahır gübresinden yararlanmaktadır.
Ancak olgunlaşmasını tamamlamış ahır gübresinin bulunabilirliği oldukça kısıtlıdır. Bu yüzden açığı kapatacak,
bulunabilirliği ve uygulanabilirliği kolay olan farklı organik materyallere ihtiyaç vardır. Planlanan bu çalışmada
Anadolu adaçayı ve İzmir kekiği yetiştiriciliğinde vermikompost, tavuk gübresi, mantar atık kompostu ve
şilempe kaynaklarının ahır gübresine alternatif olarak kullanım olanaklarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu
amaçla tesadüf blokları desenine göre 4 tekerrürlü kurulacak denemelerde, uygulanacak organik gübre miktarının
belirlenmesinde adaçayı ve kekik bitkilerinin ihtiyacı olan 15 kg/da azot düzeyi baz alınacaktır.
Araştırma projesinin çalışma takvimi henüz başlamadığından, herhangi bir bulgu bulunmamaktadır.

PROJE BAŞLIĞI

Orta Anadolu Bölgesinde Hayvansal Gübrelerin
(Tavuk, Sığır, Koyun) Potansiyeli, Besin maddesi
İçerikleri ile Mineralizasyon Durumlarının
Belirlenmesi
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PROJE NUMARASI

TAGEM/TSKAD/13/A13/P04/1

PROJE LİDERİ

Dr. Hesna ÖZCAN

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURULUŞ

Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma
Enstitüsü

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ

Dr. Derya SÜREK, Dr. Mehmet KEÇECİ, Dr. Tuba
BESEN, Gamze DEPEL, Murat PEKER, Çağla ATEŞ,
Emre KARMAZ, Dr. Havva S. ŞENDEMİRCİ, Prof. Dr.
Sadık USTA

PROJE BAŞLANGIÇ YILI

2013

RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU
DÖNEM

01/01/2017 ile 31/12/2017 arası

Projenin Amacı ve gerekçesi, metodolojisi: Bu çalışma ile Ankara, Bolu, Tokat, Amasya, Konya,
Çankırı, Çorum ve Samsun illerinde hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı yerlerin belirlenerek,
bölgesel olarak envanterlerinin çıkartılması, bölgesel olarak belirlenen işletmelerden alınacak olan
ham ve mineralize olmuş hayvansal gübrelerinin kimyasal özellikleri ve farklı tekstüre sahip
topraklarda mineralize olma durumlarına buna bağlı olarak oluşabilecek nitrat kirliliğinin tespit
edilmesi amaçlanmıştır. Proje, ön etüt çalışması, inkübasyon denemesi ve tarla denemesi olmak üzere
üç aşamadan oluşmaktadır. Projede; büyükbaş hayvan gübresi, küçükbaş hayvan gübresi, kanatlı
gübresi kullanılmıştır.
Ön etüt Çalışması: İşletmelerin tespit edilmesi, hayvan sayılarının ve üretim şekillerinin belirlenmesi.
Ön etüt çalışmalarından sonra tespit edilen işletmelerden ham ve mineralize olmuş hayvansal
gübrelerden örnekleme yapılmıştır.
İnkübasyon Denemesi: İnkübasyon denemesi, tesadüf parselleri deneme desenine göre 3
tekrarlamalı olarak 3 farklı hayvansal gübre kullanılarak, 3 farklı bünyede (ağır, orta ve hafif
bünyeli) ve 4 farklı zamanda örnekleme yapılarak (15 gün, 45 gün, 90 gün ve 180 gün) şekilde
kurulmuştur. Alınan örneklerde NO3 ve NH4 analizleri yapılmaktadır.
Tarla Denemesi: Çalışma tarla şartlarında Ankara’da hafif, orta, ağır bünyeli toprakta;
- tesadüf blokları deneme deseninde,
- 3 tekerrürlü olarak,
- sulu ve kuru koşullarda,
- 3 farklı hayvansal gübre kullanılarak buğday bitkisi ile kurulmuştur.
Farklı derinliklerden alınan toprak örneklerinde;
- toplam karbon,
- toplam azot,
- amonyum ve nitrat analizleri yapılmaktadır.
1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
1.1.Geçmiş Dönem Bulguları: Proje çalışma alanı içerisinde yer alan 8 ildeki (Ankara, Konya, Bolu,
Çorum, Çankırı, Amasya, Tokat ve Samsun) büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı yetiştiriciliği yapan
işletmelerin belirlenmesi amacıyla Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Büyükbaş ve Küçükbaş
Hayvancılık Daire Başkanlığı ve Kanatlılar ve Küçükevciller Daire Başkanlığından veriler talep
edilmiş, işletmelerin şehir bazında işletme sayısı ve hayvan kapasiteleri alınmış ve değerlendirilmiştir.
İşletmeler sahip oldukları hayvan sayılarına göre sınıflandırılmıştır. Yapılan değerlendirmeyle
Büyükbaş ve küçükbaş hayvan işletmeleri 01-05, 06-10, 11-25, 26-50, 51-100, 101-200, 201 ve üzeri
hayvana sahip işletmeler şeklinde toplam 7 sınıf altında toplanmıştır. Bu şekilde illerin büyükbaş ve
küçükbaş olarak sahip oldukları hayvan potansiyelleri işletme yoğunlukları açısından da
gözlemlenmiş, örnekleme büyüklüğü belirlenirken hangi işletmelere öncelik verilmesi gerektiği
belirlenmiştir. Çalışma alanı içerisindeki iller bazında kanatlı işletme sayıları damızlık ve
kuluçkahane, besi, yumurta ve toplam olarak alınmıştır.
Projede; 22 adet besi tavuğu işletmesinden, 20 adet yumurta tavuğu işletmesinden, 43 adet büyük baş
işletmesinden ve 20 adet küçükbaş işletmesinden 105 adet ham ve 84 adet olgunlaşmış olmak üzere
toplamda 189 adet gübre örneği alınmıştır. İşletmelerde, özellikle usulüne uygun mineralize edilmiş
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gübre bulmak mümkün olmamıştır. Mineralize edilmiş gübre olarak alınan örnekler işletmenin bir
köşesine yığılmış ve bekleme süreleri belli olmayan gübre yığınlarından alınmıştır. Özellikle etlik piliç
işletmelerinde hastalık oluşturabileceği için kümeslerin altından çıkan gübreler hemen işletmenin
dışına taşınmaktadır. Bu nedenle etlik piliç işletmelerinden alınan ham örnek sayıları ile mineralize
edilmiş örnek sayıları arasında fark oluşmuştur. Alınan gübre numunelerinde nem, pH ve EC, organik
madde, toplam azot, makro ve mikro elementler ve ağır metaller (P, K, Ca, Mg, Mn, Fe, Zn, Cu, Cr,
Pb, Cd, Ni), karbon (C), C/N oranları ayrıca mineral NH4 ve NO3 ve toplam bor (ppm) analizleri kuru
madde üzerinden yapılmış ve değerlendirilmiştir. Ham olarak 43 işletmeden alınan büyükbaş hayvan
gübrelerinin analizleri sonucunda; organik madde miktarının %54.69 -%94.54 arasında değiştiği ve
ortalama olarak %83.13 olduğu, toplam azot miktarının ise %1.02-%2.76 arasında değiştiği ve
ortalama olarak %1.83 olduğu belirlenmiştir. Ham gübrelerin C/N oranı 7.83-46.21 arasında
değişmekte olup ortalama 22.82 olarak bulunmuştur. “Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral
Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı
Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı Ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik” te (Tarih: 29 Mart
2014 Sayı:29856); “çevre, insan ve hayvan sağlığını korumak amacı ile bu Yönetmelikte ifade
edilen ürünlerdeki ağır metal oranları mg/kg (ppm) cinsinden Cd:3, Cu:450, Ni:120, Pb:150, Zn:1100,
Cr:350 değerlerini geçemez” ifadesi bulunmaktadır. Ham olarak alınan büyükbaş hayvan gübresi
örneklerinin analizleri sonucunda Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Cr değerleri yönetmelik sınırları içerisinde
bulunmuştur. Mineralize edilmiş olarak 41 işletmeden alınan büyükbaş hayvan gübrelerinin analizleri
sonucunda; organik madde miktarının %25.75 -%88.40 arasında değiştiği ve ortalama olarak %67.39
olduğu, toplam azot miktarının ise %0.73-%3.39 arasında değiştiği ve ortalama olarak %2.10 olduğu
belirlenmiştir. Mineralize edilmiş gübrelerin C/N oranı 10.37-45.25 arasında değişmekte olup
ortalama 17.72 olarak bulunmuştur. Mineralize edilmiş olarak alınan büyükbaş hayvan gübresi
örneklerinin analizleri sonucunda Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Cr değerlerinin yönetmelik sınırlar değerleri
içerisinde olduğu görülmüştür. Proje kapsamında 8 ilden alınan ham Küçükbaş hayvan gübresi analiz
sonuçları, ortalamaları, en düşük ve en yüksek değerleri; mineralize edilmiş küçükbaş hayvan gübresi
analiz sonuçları, ortalamaları, en düşük ve en yüksek değerleri verilmiştir. Ham olarak 20 işletmeden
alınan küçükbaş hayvan gübrelerinin analizleri sonucunda; organik madde miktarının %34.52 %86.42 arasında değiştiği ve ortalama olarak %71.82 olduğu, toplam azot miktarının ise %1.15-%2.95
arasında değiştiği ve ortalama olarak %1.91 olduğu belirlenmiştir. Ham gübrelerin C/N oranı 13.4838.26 arasında değişmekte olup ortalama 20.65 olarak bulunmuştur. Ham olarak alınan küçükbaş
hayvan gübresi örneklerinin analizleri sonucunda Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Cr değerlerinin yönetmelik
sınırlar değerleri içerisinde olduğu görülmüştür. Mineralize edilmiş olarak 19 işletmeden alınan
küçükbaş hayvan gübrelerinin analizleri sonucunda; organik madde miktarının %20.07 -%82.86
arasında değiştiği ve ortalama olarak %56.99 olduğu, toplam azot miktarının ise %1.05-%2.71
arasında değiştiği ve ortalama olarak %1.78 olduğu belirlenmiştir. Mineralize edilmiş gübrelerin C/N
oranı 9.61-28.17 arasında değişmekte olup ortalama 16.69 olarak bulunmuştur. Mineralize edilmiş
olarak alınan küçükbaş hayvan gübresi örneklerinin analizleri sonucunda Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Cr
değerlerinin yönetmelik sınırlar değerleri içerisinde olduğu görülmüştür. Proje kapsamında alınan ham
yumurta tavuğu gübresi analiz sonuçları, ortalamaları, en düşük ve en yüksek değerleri; mineralize
edilmiş yumurta tavuğu gübresi analiz sonuçları, ortalamaları, en düşük ve en yüksek değerleri
verilmiştir. Ham olarak 20 işletmeden alınan yumurta tavuğu gübresinin analizleri sonucunda; organik
madde miktarının %44.45 -%84.64 arasında değiştiği ve ortalama olarak %67.97 olduğu, toplam azot
miktarının ise %1.89-%6.61 arasında değiştiği ve ortalama olarak %4.13 olduğu belirlenmiştir. Ham
gübrelerin C/N oranı 5.36-16.18 arasında değişmekte olup ortalama 9.08 olarak bulunmuştur. Ham
olarak alınan yumurta tavuğu gübresi örneklerinin analizleri sonucunda Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Cr
değerlerinin yönetmelik sınırlar değerleri içerisinde olduğu görülmüştür. Mineralize edilmiş olarak 15
işletmeden alınan yumurta tavuğu gübresinin analizleri sonucunda; organik madde miktarının %29.38
-%78.47 arasında değiştiği ve ortalama olarak %62.14 olduğu, toplam azot miktarının ise %1.51%6.07 arasında değiştiği ve ortalama olarak %3.59 olduğu belirlenmiştir. Mineralize edilmiş
gübrelerin C/N oranı 5.58-17.16 arasında değişmekte olup ortalama 10.33 olarak bulunmuştur.
Mineralize edilmiş olarak alınan yumurta tavuğu gübresi örneklerinin analizleri sonucunda Cd, Cu,
Ni, Pb, Zn, Cr değerlerinin yönetmelik sınırlar değerleri içerisinde olduğu görülmüştür. Proje
kapsamında alınan ham besi tavuğu gübresi analiz sonuçları, ortalamaları, en düşük ve en yüksek
değerleri; mineralize edilmiş besi tavuğu gübresi analiz sonuçları, ortalamaları, en düşük ve en yüksek
değerleri verilmiştir. Ham olarak 22 işletmeden alınan besi tavuğu gübresinin analizleri sonucunda;
organik madde miktarının %79.58 -%91.50 arasında değiştiği ve ortalama olarak %86.01 olduğu,
toplam azot miktarının ise %2.75-%6.88 arasında değiştiği ve ortalama olarak %4.10 olduğu
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belirlenmiştir. Ham gübrelerin C/N oranı 6.13-16.36 arasında değişmekte olup ortalama 10.81 olarak
bulunmuştur. Ham olarak alınan besi tavuğu gübresi örneklerinin analizleri sonucunda Cd, Cu, Ni, Pb,
Zn, Cr değerlerinin yönetmelik sınırlar değerleri içerisinde olduğu görülmüştür. Mineralize edilmiş
olarak 9 işletmeden alınan besi tavuğu gübresinin analizleri sonucunda; organik madde miktarının
%43.96 -%87.85 arasında değiştiği ve ortalama olarak %73.79 olduğu, toplam azot miktarının ise
%1.98-%5.13 arasında değiştiği ve ortalama olarak %3.26 olduğu belirlenmiştir. Mineralize edilmiş
gübrelerin C/N oranı 8.66-16.35 arasında değişmekte olup ortalama 11.37 olarak bulunmuştur.
Mineralize edilmiş olarak alınan besi tavuğu gübresi örneklerinin analizleri sonucunda Cd, Cu, Ni, Pb,
Zn, Cr değerlerinin yönetmelik sınırlar değerleri içerisinde olduğu görülmüştür. Tüm örneklerde nitrat
analizi de yapılmış fakat örneklerde nitrat azotu çıkmamıştır. Bu nedenle analiz sonuçlarının verildiği
çizelgelerde nitrat azotu verilmemiştir. Ham ve mineralize edilmiş büyükbaş hayvan gübresi azot
analiz sonuçları, işletme isimleri ve alındığı iller bazında verilmiştir. Tarla denemesinde kullanılan
büyük baş hayvan gübresi ham olarak TİGEM-Polatlı’dan getirilmiş ve kontrollü şartlarda
kompostlanmıştır. Ham ve mineralize edilmiş küçükbaş hayvan gübresi azot analiz sonuçları, işletme
isimleri ve alındığı iller verilmiştir. Tarla denemesinde kullanılan küçükbaş hayvan gübresi ham olarak
TİGEM-Polatlı’dan getirilmiş ve kontrollü şartlarda kompostlanmıştır. Ham ve mineralize edilmiş
kanatlı gübresi azot analiz sonuçları, işletme isimleri ve alındığı iller verilmiştir. Tarla denemesinde
kullanılan kanatlı gübresi ham olarak Türem’den getirilmiş ve kontrollü şartlarda kompostlanmıştır.
1.2. Dönem Bulguları:
1.2.1.Orta Anadolu Bölgesinde Hayvansal Gübrelerin (Tavuk, Sığır, Koyun) Potansiyeli, Besin
Maddesi İçerikleri ile Mineralizasyon Durumlarının Belirlenmesi Projesi Anket Sonuçları
Orta Anadolu Bölgesinde Hayvansal Gübrelerin (Tavuk, Sığır, Koyun) Potansiyeli, Besin maddesi
İçerikleri ile Mineralizasyon Durumlarının Belirlenmesi Projesi kapsamında işletmelerin ekonomik,
çevresel ve yaptıkları uygulamalarla ilgili profillerin ortaya çıkarılması amacıyla anket çalışması
yapılmıştır. Yüz yüze yapılan anketlerle elde edilen veriler çalışmanın materyalini oluşturmaktadır.
Anketler ile elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Veriler oransal dağılımları ile
çizelgelere aktarılmıştır. Çalışma kapsamında işletmelerin sosyo-ekonomik değerlendirilmesinin de
yapılması planlanmıştır. Ancak anketlerin yapılması sırasında üreticilerden sosyo-ekonomik
değerlendirmenin yapılmasını sağlayacak bilgiler alınamamıştır. Bu nedenle bu raporda işletmelerin
çevresel özelliklerine yönelik bir değerlendirme gerçekleştirilmiştir. Orta Anadolu Bölgesinde
Hayvansal Gübrelerin (Tavuk, Sığır, Koyun) Potansiyeli, Besin Maddesi İçerikleri ile Mineralizasyon
Durumlarının Belirlenmesi Projesi kapsamında Ankara, Amasya, Bolu, Çankırı, Çorum, Konya,
Samsun ve Tokat illerinde hayvancılık faaliyeti yapan toplam 101 işletme anket yapılmıştır.
İşletmelerin 40 tanesi sadece büyükbaş hayvan, 17 tanesi sadece kanatlı, 41 tanesi sadece küçükbaş
hayvan yetiştirirken, 2 işletme küçükbaş ve büyükbaş hayvan üretimini birlikte yaparken 1 işletme
küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı üretimini birlikte gerçekleştirmektedir. Birden fazla hayvan çeşidini
üreten işletmelerin değerlendirmeleri tek cins havya üreten işletmeler kapsamında değerlendirilmeye
alınmamıştır. Anket yapılan işletmelerin %46’sı kanatlı hayvan üretimi, %35’i büyükbaş hayvan
üretimi, %15’i küçükbaş hayvan üretimi yaparken %3’ü büyükbaş ve küçükbaş hayvan üretimini
birlikte yapmakta, %1’i ise büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan üretimi yapmaktadır. Birden fazla
hayvansal üretim yapan işletmeler in oranının çok düşük olması nedeniyle bundan sonra yapılan
değerlendirmeler kapsamına alınmamışlardır. Büyükbaş hayvan üretimi yapan 40 işletmede toplam
32 766 adet, küçükbaş hayvan üretimi yapan toplam 17 işletmede 17 749 adet ve kanatlı üretimi yapan
41 işletmede 7 591 450 adet üretim kapasitesi bulunmaktadır. İşletme sahiplerinin işletmelerini
genişletmeyi, büyütmeyi planlamaları bu faaliyete devam edeceklerinin bir göstergesi olarak
değerlendirilebilir. Araştırma kapsamında işletme sahiplerinin işletmeyi büyütmeyi düşünüp
düşünmedikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Büyükbaş hayvansal üretim faaliyeti yapan işletmelerin
61.54’ü, küçükbaş hayvansal üretim faaliyeti yapan işletmelerin %64.71’i ve kanatlı hayvan üretimi
yapan işletmelerin %58.54’ü işletmesini genişletmeyi düşünmektedir. Hayvansal üretim yapan
işletmeler üretim faaliyetleri için yabancı iş gücüne ihtiyaç duyabilmektedir. İncelenen işletmelerde
en fazla daimi işçi istihdam eden işletmelerin %60 ile büyükbaş hayvan üretimi yapan işletmeler
olduğu bunu sırasıyla küçükbaş ve kanatlı üretimi yapan işletmelerin takip ettiği belirlenmiştir.
İşletmelerin üretim faaliyetlerinde iş yüküne artan ihtiyacı artırabilmektedir. Belirli bir dönem
içerisinde sınırlı olarak artan iş gücü geçici işçi istihdamı yoluyla karşılanmaktadır. Araştırma
kapsamında yer alan işletmelerin geçici iş gücü istihdam durumları değerlendirilmiştir. En fazla geçici
iş gücü istihdam eden işletmelerin küçükbaş hayvansal üretimi yapan işletmeler olduğu belirlenmiştir.
Büyükbaş ve kanatlı üretimi yapan işletmelerin geçici işgücü istihdamının küçükbaş işletmelere göre
782

oldukça düşük olduğu görülmektedir. İşletmelerde işgücü daimi ve geçici işgücü istidamı kapsamında
ele alınmıştır. Hayvansal üretim yapan işletmelerde daimi kadın işgücü miktarı daimi erkek iş gücü
miktarından çok düşük bir düzeydedir. Toplam daimi kadın işgücü oranı %9.98 iken daimi çalışan
erkek işgücü oranı %90.02’dir. Hayvansal üretim faaliyeti yapan işletmelerde geçici kadın iş gücü
büyükbaş ve küçükbaş hayvan işletmelerinde istihdam edilmezken diğer hayvansal üretim yapan
işletmelerde de geçici kadın iş gücü miktarı erkek işgücü miktarına göre çok düşüktür. Toplam geçici
çalışan kadın iş gücü oranı %17.86 iken geçici çalışan erkek iş gücü oranı %82.14’tür. Geçici olarak
istihdam edilen kadınların oranı daimi olarak istihdam edilen kadınların oranından daha yüksektir.
1.2.2. Kompostlama
Deneme kullanılan gübreler ham olarak alınmış, kompostlama süreci, havalandırma sağlayan çark
sistemi bulunan, nem sensörlü bir kompostlama aleti kullanılarak yapılmıştır. Kompostlama işlemi
15-20 gün içerisinde tamamlanmıştır.
1.2.3. İnkübasyon Denemesi
İnkübasyon denemesi, tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak 3 farklı hayvansal
gübre kullanılarak, 3 farklı bünyede (ağır, orta ve hafif bünyeli) ve 4 farklı zamanda örnekleme
yapılacak (15 gün, 45 gün, 90 gün ve 180 gün) şekilde kurulmuştur.
İnkübasyon denemeleri tamamlanmıştır ve analizler devam etmektedir.
1.2.4.Tarla Denemesi: Denemeler, Haymana-Culuk Köyünde 3 farklı bünyeye sahip mevkide sulu
ve kuru koşullarda Tosunbey buğday çeşidi kullanılarak 21.10.2016 tarihinde kurulmuştur.
Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre kurulmuştur. Tüm gübreler parsellere, toprak analiz
sonuçlarına göre Orta Anadolu’da buğday için gerekli olan kuru koşullarda 8 kg N/da ve suluda
koşullarda 15 kg N/da olacak şekilde hesaplanarak verilmiştir. Diğer temel gübrelemeler yapılmıştır.
Deneme parselleri 3m x 6m =18 m2’dir. Deneme parseller arasına 3 m, bloklar arasına 3 m boşluk
bırakılarak kurulmuştur.
Konular: K: Kontrol, BB: Büyükbaş hayvan gübresi, KB: Küçükbaş hayvan gübresi, TG: Kanatlı
gübresi, KG: Kimyasal gübre
Deneme Sonuçları: Denemelerden kardeşlenmenin sonunda, sapa kalkma döneminde Haziran ayının
başında ve süt olum aşamasında Temmuz ayının başında 0-20, 20-40, 40-60, 60-80 cm derinliklerden
amonyum, nitrat analizleri ve toplam karbon, toplam azot analizleri için toprak numuneleri alınmıştır.
Amonyum ve nitrat analizleri yapılmıştır. Toplam karbon, toplam azot analizleri devam etmektedir.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:
Henüz bir ara yayın yapılması düşünülmemektedir.
3. Darboğazlar: Kuru ve sulu koşullarda planlanan projede, sulama zamanlarında yoğun yağış
nedeniyle sulu denemelerde sulama yapılamamıştır. Sadece sulu denemelerde ekim zamanı can suyu
verilmiştir.
4. Projede Önerilen Değişiklikler * : Varsa proje ile ilgili önerilen değişiklik önerileri yazılmalıdır.
*Projedeki değişiklikler ATK’da onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
4.1. Materyal ve Yöntem:
4.2. Proje Faaliyet Takvimi:
Proje de tarla denemeleri Temmuz 2017’nin son günlerinde hasat edilebildiğinden, analizlerin ve
değerlendirmelerin yetişmemesi nedeniyle bu yıl toplu sonuç getirilmiştir. Sonuç raporunun 2018
yılında getirilmesi talep edilmektedir.
4.3. Personel:
Personelde herhangi bir değişiklik talebi bulunmamaktadır.
4.4. Bütçe:
Bütçe de herhangi bir değişiklik olmamıştır.
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Projenin amacı ve gerekçesi, metodolijisi:
Orthurus heterocarpus (Boiss.) Juz (Syn. Geum heterocarpum), memleketimizin Güney Anadolu bölgesinde
rastlanılan çok yıllık rizomlu bir bitkidir. Karanfil ya da karanfil kökü olarak bilinen kurutulmuş kökleri halk
arasında çaya lezzet katmak için kullanılmaktadır. Kimyasal içeriğinde: Flavonoit, kumarin(Tanker N., vd. 1990)
köklerinin tanen, reçine, acı maddeler ve uçucu yağ(% 0.99-1.1) içerdiği belirtilmiştir(Baytop, T., 1994). Diyare
ve mide ağrısının tedavisi için kaynatılarak içilmektedir. Toz halde karabiber yerine köfteye ve yemeklere
konulmaktadır. Bitkinin toprakaltı kısımları kuruyunca karanfil gibi bir koku yaydığından karanfil olarak
adlandırılmıştır. İçeriğindeki en önemli uçucu yağ bileşeni ÖJENOL’dür (Tanker ve Şener 1977). Öjenol,
Türkiye'nin ithal ettiği başlıca ilâç hammaddelerinden biridir. Yıllık dış ticaret istatistiklerinde elde edilen
bilgilere göre 1985 yılında 2-3 ton kadar tüketilmekte iken son üç yılda (2011-2013) bu miktar 12-13 tona kadar
çıkmıştır(TÜİK). Ülkemize ithal edilen Öjenol, tropik bölgelerde yetişen bir bitki olan Eugenia
caryophyllata’nın çiçek tomurcuklarından elde edilmektedir. Bu bitki ülkemiz florasında yetişmemektedir. O.
heterocarpus (Boiss.) Juz’un köklerinden elde edilen uçucu yağ ticari karanfil yağından (Eugenia
caryophyllata’dan elde edilen yağ) daha yüksek oranda öjenol içermekte ve karanfil yağının kullanıldığı yerlerde
kullanılmaktadır. Bu bitki ilaç endüstrimize öjenol kaynağı olarak hammadde sağlamak yönünden katkıda
bulunabilecek niteliktedir (Tanker ve Şener 1977). O. heterocarpus (Boiss.) Juz’un köklerinden elde edilen
uçucu yağ ticari karanfil yağından (Eugenia caryophyllata’dan elde edilen yağ) daha yüksek oranda öjenol
içermekte ve karanfil yağının kullanıldığı yerlerde kullanılmaktadır. Bu bitki ilaç endüstrimize öjenol kaynağı
olarak hammadde sağlamak yönünden katkıda bulunabilecek niteliktedir (Tanker ve Şener 1977). Bu proje ile
Güney Anadolu’da bulunan ve halk arasında "karanfil", "karafil kökü" gibi isimlerle tanınan Orthurus
heterocarpus (Boiss.) Juz. bitkisi ve toprakaltı kısımlarının morfolojik açıdan incelenmesi, uçucu yağ bileşimi,
toplam fenolik madde miktarı ve antioksidant aktivitelerinin belirlenmesi rizom, tohum ve çelikle çoğaltım
olanaklarının araştırılarak kültüre alınması amaçlanmaktadır. Analizler Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Türkiye Tıbbi Aromatik Bitkiler Laboratuvarı’nda, çoğaltım çalışmaları ise yine enstitümüzün Tıbbi
Aromatik Bitkiler Bölümüne ait 6 nolu serada yürütülmektedir.

1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
1.1. Dönem Bulguları:
2018 yılı temmuz ayında materyal (rizom ve tohum) temini için 4 farklı lokasyona (Beyreli Köyü-Çiğdem DağıGeyran Yaylası-Bozkır yolu) arazi çalışmaları yapılmıştır. Çoğaltım çalışmaları için araziden getirilen rizomlar
torf-perlit karışımında her lokasyondan 50 adet olacak şekilde saksılara ekilmiştir. Kasım ayında bu rizomlardan
hayatta kalabilenlerden enstitümüze ait Aksu yerleşkesi arazisinde tarla denemesi kurulmuştur. Tarla denemesi
kurulurken bitki sayısının az olması sebebiyle tesadüf parselleri deneme desenine göre her lokasyondan 30 adet
bitki kullanılmıştır. Deneme 3 tekerrürlü olarak sıra arası ve sıra üzeri 40 cm ve her parselde 10 adet bitki olmak
üzere toplam 120 bitki ile kurulabilmiştir.
Daha önce tohumlara 4 farklı önişlem (meserasyon-sülfirik asit-soğuk uygulama-giberellik asit ) farklı süre ve
dozlarda ayrı ayrı uygulanarak çimlendirme denemeleri yapılmıştı. Fakat bu şekilde yapılan uygulamalardan
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herhangi bir sonuç elde edilememiştir. 2018 yılındaki çalışmalarda aynı tohumlara 3 farklı önişlem üst üste
uygulanarak farklı bir deneme uygulanmıştır. Bunun için, ağustos ayında her lokasyondan 30 ar adet tohum
alınarak, içerisinde nemlendirilmiş perlit bulunan kaplarda soğuk katlamaya (+4 °C) alınmıştır. Tohumlar mart
ayı içerisinde soğuk katlamadan çıkarılarak meserasyon (40° C) ve Giberellik asit (GA3) önişlemlerinden
geçirildikten sonra 3 tekerrürlü olarak torf-perlit karışımında viyollere ekilmiştir ve tohumlarda çimlenme
gözlemleri yapılmıştır.

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:
Henüz bir ara yayın düşünülmemektedir.

3. Darboğazlar:
Herhangi bir dar boğaz bulunmamaktadır.

4. Projede Önerilen Değişiklikler * : Varsa proje ile ilgili önerilen değişiklik önerileri yazılmalıdır.
* Projedeki değişiklikler ATK’da onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
4.1. Materyal ve Yöntem:
Değişiklik önerisi yoktur.

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:
Değişiklik önerisi yoktur.

4.3. Personel:
Değişiklik önerisi yoktur.

4.4. Bütçe:
Değişiklik önerisi yoktur.

Adı Soyadı

Kuruluş Amiri
Proje Koordinatörü /
Proje Lideri

Tarih

Abdullah ÜNLÜ

21.12.2018

Fulya YÜCEOL

21.12.2018
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İmza

PROJE BAŞLIĞI

Sardunya (Pelargonium sp.) ’da Gen Havuzu Oluşturulması ve
Klon Seleksiyonu ile Çeşit Geliştirilmesi

PROJE NUMARASI
PROJE LİDERİ

Özgül KARAGÜZEL

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURULUŞ

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

PROJE BAŞLANGIÇ YILI

2016

RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU DÖNEM

2019

Projenin özeti:
Son yıllarda Dünyada ve Türkiye’de iç ve dış mekan süs bitkilerine olan talep giderek artmaktadır. Buna karşın
ülkemiz gerek iç mekan gerekse dış mekan süs bitkilerinde yıllardır ithalatçı ülke konumundadır. Bunun başlıca
nedeni üretim materyalindeki dışa bağımlılıktır. Üretim materyalinde dışa bağımlılık ancak ıslah çalışmalarıyla
geliştirilecek yeni tür/çeşitlerle azaltılabilir ve/veya sonlandırılabilir. Son yıllarda ülkemizde süs bitkileri
sektöründe yeni tür/çeşitlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ivme kazanmış ve bazı türler (karanfil, şakayık,
lale, sümbül, süsen, zambak, acı çiğdem, kum zambağı ve ağlayan gelin) ya tescil edilmiş ya da tescil edilme
aşamasına gelmiştir. Ülkemiz süs bitkileri sektörünün gelişmesi ve dünya piyasalarında rekabet gücünün
artırılması amacıyla öncelikle piyasada ticari açıdan en çok talep gören tür/çeşitlerin geliştirilmesi oldukça önem
arz etmektedir. Sardunya (Pelargonium zonale L.) da gerek ülkemiz gerekse dünyada çiçekli süs bitkileri (iç
mekan ve dış mekan) içerisinde en popüler ve en fazla yetiştirilen türler arasında yer almaktadır. Yapılması
planlanan bu çalışmanın amacını; sardunya’da gen havuzunun oluşturulması ve melezleme yoluyla istenen
varyabilitenin sağlanarak klon seleksiyon ıslahı yöntemiyle yerli sardunya çeşitlerimizin geliştirilmesi
oluşturmaktadır.

1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
1.1.Geçmiş Dönem Bulguları: 2018 yılında Nisan ve Haziran ayları arasında melezleme yapılmış 2017
yılıdna elde edilen 1120 adet F1 bitkisinden 80 adet birey ön seleksiyon kriterlerine göre seçilmiş, her çeşitten
5 er bitki olacak şekilde çelik ile çoğaltılmıştır. 127 kombinasyonda 3296 adet çiçeğin melezlenmesi sonucu
elde edilen tohumlar % 5’lik sodyum hipoklorit (NaClO) çözeltisinde 2 dk bekletme + 4 C’de 3 ay
bekletildikten sonra Eylül 2018 tarihinde ekilmişlerdir. Yaklaşık 1 ay sonra da ilk melez fidelerin 5 yapraklı
olduğu dönemde şaşırtma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

1.2. Dönem Bulguları: 2019 yılında

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:

3. Darboğazlar:
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4. Projede Önerilen Değişiklikler * : Varsa proje ile ilgili önerilen değişiklik önerileri yazılmalıdır.
* Projedeki değişiklikler ATK’da onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
4.1. Materyal ve Yöntem: Materyal ve yöntemde tavsiye edilen bir değişiklik bulunmamaktadır.

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Proje faaliyet takviminde önerilen bir değişiklik bulunmamaktadır.

4.3. Personel: Proje personelinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

4.4. Bütçe: Proje bütçesinde değişiklik olmamıştır.

Adı Soyadı

Kuruluş Amiri
Proje Koordinatörü /
Proje Lideri

Tarih

Dr. Abdullah ÜNLÜ

Dr. Özgül KARAGÜZEL
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İmza

PROJE BAŞLIĞI

Patlıcan Islahı Programları için Nitelikli Genitörlerin (Yarıyol
Materyali) Geliştirilmesi ve Tohum Teknolojisi Projesi

PROJE NUMARASI

TAGEM/BBAD/10/A09/P01/12

PROJE LİDERİ

Dr. H. Filiz Boyacı
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURULUŞ

ANTALYA

PROJE BAŞLANGIÇ YILI

01/01/2015

RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU DÖNEM

01/01/2018 ile

31/12/2018 arası

Projenin Amacı ve gerekçesi, metodolojisi: kısaca belirtilmelidir.
Türkiye patlıcan üretimi bakımından dünyada önde gelen ülkelerden birisidir. Ülkemiz patlıcan üretiminde
üçüncü sırada iken son yıllarda üretim miktarında ciddi azalmalar meydana gelmiş ve beşinci sıraya kadar
gerilemiştir. Bu üretim kayıplarının en önemli nedenlerinden birisi de hastalık ve zararlıların üretim
alanlarındaki yoğun baskısıdır. Proje kapsamında yürütülecek olan patlıcan ıslah çalışmaları ile ülkemiz
tohumculuk sektörünün ve üreticilerin ihtiyacını karşılayabilecek farklı tiplerde ve özellikte patlıcan
materyallerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma 1995 yılında Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma
Enstitüsü’nce başlatılan projenin devamı niteliğindedir. Patlıcanda ekonomik olarak verim kaybına neden olan
önemli hastalıklara karşı dayanıklı hatların geliştirilebilmesi için her bir hastalığa karşı dayanıklılık ıslah
programları oluşturulmuştur ve uygulanmaktadır. Çeşit geliştirme çalışmalarında heterozis ıslahı metodu
kullanılmaktadır.

1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
1.1.Geçmiş Dönem Bulguları: Projenin başlangıcından itibaren elde edilen bulgular dönemler itibari ile
özetlenmelidir.
Bu proje kapsamında, farklı tiplerde patlıcan materyalleri geliştirilerek ülkemiz tohumculuk sektörünün
ihtiyacının karşılanması hedeflenmiştir.
Gen Havuzuna Yeni Materyallerin Kazandırılması: Yabani türlerle yapılan melezlemeler ile gen havuzuna
kazandırılan materyallerde kendileme ve seleksiyon çalışması yürütülmüştür.
Gen Havuzundaki Materyallerin Kendileme, Gözlem ve Seleksiyon Çalışmaları: BATEM gen havuzunda
bulunan kültür formundaki hatlar ve yabani türlerden melezleme yolu ile geliştirilen hatlarda kendileme
yapılarak kademe ilerletilmesi sağlanmış, bitki ve meyve özellikleri bakımından morfolojik gözlemleri
yapılmış, seleksiyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Çeşit Geliştirme Çalışmaları: 2015 yılında tescil edilen oval tipte patlıcan çeşidimiz olan BATEM FİLİZİ
ülkemiz üreticisinin hizmetine sunulmak üzere özel sektöre (MARS TOHUMCULUK) aktarılmıştır. 2017
yılında tescil edilen uzun tipte patlıcan çeşidimiz YILDIRIM çeşidimizin demonstrasyon çalışmaları
yürütülmüştür. Her iki patlıcan çeşidimizin ebeveynlerinin ve çeşitlerin tohum üretimi çalışmaları yapılmıştır.
Hastalıklara dayanıklılık testleri: Patlıcanda en önemli toprak kökenli hastalıklardan Fusarium ve
Verticillium’a karşı dayanıklılık ıslah programları yürütülmüştür. Patlıcanda bakteriyel solgunluğa neden olan
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) etmenine karşı reaksiyon çalışmaları yürütülmüştür.
Enstitü işbirlikleri: 2017 yılında düzenlenen grup toplantısında alınan karar gereği Geçit
Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nce Dr. Sali FİDAN tarafından yürütülen ‘Seleksiyon
Yoluyla Koçaş Patlıcanı Islahı’ projesi kapsamında ‘Standart Tohumluk Kaydı’ yapılacak genotipin belirlenmesi
amacıyla Enstitümüzde ikinci lokasyon olarak deneme kurulmuştur. 10 genetiple üç tekerrürlü kurulan
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denemede verim değerleri alınmış ve morfolojik gözlemleri yapılmıştır. Koçaş patlıcanı olarak STK kaydı
yapılabilecek genotip belirlenmiştir.
Yayın: Araştırma sonuçları ile araştırma makaleleri hazırlanarak çeşitli yayınlar üretilmiştir.

1.2. Dönem Bulguları: Rapor dönemi için planlanan başlıca faaliyetlerden, tamamlananlar ile elde edilen
sonuçları özetlenmelidir.
2018 yılında yapılan çalışmalar:
İlkbahar yetiştirme dönemi
- Kademe ilerletilmesi amacıyla gen havuzuna yeni ilave edilen ıslah materyalleri ile birlikte farklı kademedeki
enstitü hatları kendilenmiş, bitki-meyve özelliklerini içeren patlıcan için önemli kriterle gözlemleri
gerçekleştirilmiştir.
-S.melongena gr. E (S. insanum) ile enstitü hatlarımız arasında yapılan melezlemelerden geliştirilen hatlar ve
yine enstitü ıslah programında geliştirilen kültür formundaki oval hatların yer aldığı toplam 130 adet hat
Fusarium’a karşı hem klasik hem de moleküler test metotları ile test edilmişlerdir. Dayanıklı bitkilerde gözlem
ve kendileme çalışmaları yapılmıştır.

Sonbahar yetiştirme dönemi
 Kademe ilerletilmesi amacıyla yeni ıslah materyallerinde kendileme ve bitki-meyve özelliklerini içeren
patlıcan için önemli kriterle gözlemleri gerçekleştirilmiştir.
 S.melongena gr. E (S. insanum) ile enstitü hatlarımız arasında yapılan melezlemelerden geliştirilen 108 adet
hat Fusarium’a karşı hem klasik hem de moleküler test metotları ile test edilmişlerdir. Dayanıklı bitkilerde
gözlem ve kendileme çalışmaları yapılmıştır.
 Enstitü tarafından geliştirilen ve patlıcanda Verticillium’a dayanıklılığın kazandırılması için yürütülen ıslah
programında geliştirilen 50 hat hastalığa karşı klasik test metodu ile test edilmişlerdir. Dayanıklı bitkilerde
gözlem ve kendileme çalışmaları yapılmıştır.
 Enstitü tarafından geliştirilen ve patlıcanda Verticillium’a dayanıklılığın kazandırılması için yürütülen ıslah
programında geliştirilen 50 hat hastalığa karşı klasik test metodu ile test edilmişlerdir. Dayanıklı bitkilerde
gözlem ve kendileme çalışmaları yapılmıştır.
 Yurt dışından temin edilen materyallerle birlikte 16 hat Nematod’a karşı klasik test metodu ile test edilmiş,
dayanıklı olanlarda kademe ilerletilmesi amacıyla kendileme ve gözlem çalışmaları yapılmıştır.
 Enstitümüze ait 16 hat kırmızıörümceğe karşı klasik test metodu ile test edilmiştir.

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:
Proje çalışmasından bir adet yayın üretilmiştir.
Toppino L., Ribolzi S., Shaaf S., Bassolino L., Carletti G., Fadda S., Rossini L., Boyaci H.F., Caliskan S., Unlu
A., Rotino G.L., 2018. Development of an introgression lines population and genetic mapping of novel traits
linked to key breeding traits in eggplant. LXII SIGA ANNUAL CONGRESS "Plant development and crop
productivity for sustainable agriculture" VERONA, 25th-28th SEPTEMBER.

3. Darboğazlar: Varsa gerçekleştirilemeyen faaliyetler, nedenleri ve öneriler eklenmelidir.
Herhangi bir darboğaz bulunmamaktadır.
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4. Projede Önerilen Değişiklikler * : Varsa proje ile ilgili önerilen değişiklik önerileri yazılmalıdır.
*Projedeki değişiklikler ATK’da onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
4.1. Materyal ve Yöntem: Varsa materyal ve yöntemde tavsiye edilen değişiklikler yazılmalıdır.
Projeye nematod ve kırımızıörümceğe dayanıklılık test metotları eklenmiştir.

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Varsa proje faaliyet takviminde önerilen değişiklikler yazılmalıdır.
Proje faaliyet takvimi önerilen şekilde uygulanmaktadır.

4.3. Personel: Varsa görev alan araştırmacılar ile ilgili değişiklik önerileri yazılmalıdır.
Dr. Esra CEBECİ ve Musa KIRIŞIK’ın projeye dahil edilmesi önerilmektedir.

4.4. Bütçe: Varsa bütçe ile ilgili değişiklikler yazılmalıdır.
Bütçe ile ilgili herhangi bir değişiklik yoktur.

Adı Soyadı

Kuruluş Amiri

Dr. Abdullah Ünlü

Proje Koordinatörü /
Proje Lideri

Dr. H. Filiz Boyacı

Tarih
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İmza

Proje No
Proje Adı
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluşlar
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri

Sardunyada Gen Havuzu Oluşturulması ve Klon Seleksiyonu ile Çeşit Geliştirilmesi

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Mehmet Uğur KAHRAMAN
Dr. Özgül KARAGÜZEL, Musa KIRIŞIK, Melike SÜLÜ, Dr. İlker Kurbetli, Ayşe
Serpil KAYA, Dr. Fatma UYSAL, Prof. Dr. Soner KAZAZ, Prof. Dr. Ramazan
GÖKTÜRK, Pr. Dr. Şevket ALP
01/01/2016 – 31/12/2020
TOPLAM
15.000 TL

Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Yıllara Göre
Bütçesi (¨¨)
Proje Özeti:
Son yıllarda Dünyada ve Türkiye’de iç ve dış mekan süs bitkilerine olan talep giderek artmaktadır. Buna karşın ülkemiz gerek
iç mekan gerekse dış mekan süs bitkilerinde yıllardır ithalatçı ülke konumundadır. Bunun başlıca nedeni üretim materyalindeki
dışa bağımlılıktır. Üretim materyalinde dışa bağımlılık ancak ıslah çalışmalarıyla geliştirilecek yeni tür/çeşitlerle
azaltılabilir ve/veya sonlandırılabilir. Son yıllarda ülkemizde süs bitkileri sektöründe yeni tür/çeşitlerin geliştirilmesine
yönelik çalışmalar ivme kazanmış ve bazı türler (karanfil, şakayık, lale, sümbül, süsen, zambak, acı çiğdem, kum
zambağı ve ağlayan gelin) ya tescil edilmiş ya da tescil edilme aşamasına gelmiştir. Ülkemiz süs bitkileri sektörünün
gelişmesi ve dünya piyasalarında rekabet gücünün artırılması amacıyla öncelikle piyasada ticari açıdan en çok talep
gören tür/çeşitlerin geliştirilmesi oldukça önem arz etmektedir. Sardunya (Pelargonium zonale L.) da gerek ülkemiz
gerekse dünyada çiçekli süs bitkileri (iç mekan ve dış mekan) içerisinde en popüler ve en fazla yetiştirilen türler
arasında yer almaktadır. Yapılması planlanan bu çalışmanın amacını; sardunya’da gen havuzunun oluşturulması ve
melezleme yoluyla istenen varyabilitenin sağlanarak klon seleksiyon ıslahı yöntemiyle yerli sardunya çeşitlerimizin
geliştirilmesi oluşturmaktadır.
Anahtar
Kelimeler

Sardunya, ıslah, melezleme, çeşitler
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Isparta, Konya, Afyonkarahisar İllerinde Kiraz Ağaçlarındaki
Bakteriyel Kanser ve Zamklanma Hastalığının Durumunun ve
Çeşit Reaksiyonlarının Belirlenmesi

PROJE BAŞLIĞI
PROJE NUMARASI

TAGEM-BS-15/08-01/02-12

PROJE LİDERİ

Şeyma Reyhan ERDOĞAN

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURULUŞ

Meyvecilik Araştırma Enstitü Müdürlüğü

PROJE BAŞLANGIÇ YILI

01/01/2016

RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU DÖNEM

01/01/2017 ile 31/12/2017 arası (II. Gelişme Raporu)

Projenin Amacı ve gerekçesi, metodolijisi: Kiraz ağaçlarında görülen zamklanmalar pekçok abiyotik (çevre
koşulları, derin dikim,aşırı sulama köklerin zarar görmesi, geçirimsiz tabaka sert budamalar vb.) ve biyotik
(Bakteriyel Kanser, Monilya, Sitospora ve Kök zararlıları) faktörlerden kaynaklanmaktadır. Kiraz ağaçlarında
görülen zamklanma ve kuruma belirtileri ile ilgili şikayetlerin yoğunlaşması, bölgedeki yaygınlığın
bilinmemesinden dolayı böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur. Patojenin konukçularının çok olması belirti
oluşturmadan sistemik enfeksiyonlara yol açması, konukçusu ve konukçusu olmayan bitkilerde epifitik olarak
bulunabilmesi hastalığı daha da tehlikeli hale getirmektedir (Bradbury, 1986). Bu çalışma ile amacımız; kiraz
yetiştiriciliğinin yoğun yapıldığı bölgemizde görülen bakteriyel kanser ve zamklanma hastalığının yaygınlığını
tespit etmek. Bakteriyel kanser hastalık etmenlerini izole etmek ve fizyolojik, biyokimyasal, patojenisite ve
moleküler testlerle (klasik PCR) tanılamak. İzolatların virülensi belirlenerek birbirleriyle karşılaştırılmasını
yapmak. Ayrıca çalışma kapsamında patojenin tanı ve karakterizasyonu ile bölgede yetiştirilen kiraz çeşitlerinin
bu patojene karşı duyarlılıklarını belirlemektir.

1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
1.1.Geçmiş Dönem Bulguları: Çalışmada bulunan il ve ilçelerde surveyler yapılmıştır. Projede 2016 yılında
toplam 50 bahçe gezilmiştir ve 2790 ağaç incelenmiştir. İnceleme yapılan bahçelerde karakteristik olarak
bakteriyel kanser belirtilerini gösteren ağaçların çiçek, dal ve sürgünlerinden örnekler alındı, etiketli polietilen
torbalara konuldu ve örnek dolabına konularak laboratuara getirilmiştir. Örneklerden izolasyon yapılıncaya
kadar +4oC’ de buzdolabında saklanmıştır. Hastalıklı bitki materyallerinden izolasyon yapılmıştır. İnkübatörde
25oC’de 48 saatlik inkübasyondan sonra besi yerinde gelişen krem renkli ve UV lambasında bakıldığında
fluoresan renkte görülen koloniler saflaştırılmıştır. Saflaştırılan bakterileri izolatları daha sonraki çalışmalarda
kullanılmak üzere –80oC’de muhafaza edilmiştir.

1.2. Dönem Bulguları:
Materyal ve Yöntem: Kiraz üretiminin yoğun olarak yapıldığı bazı illerden Isparta da Merkez, Uluborlu ve
Senirkent, Afyon da Sultandağı, Konya da Hadim ve Akşehir ilçelerindeki üretici bahçelerinden sürveyler sonucu
toplanan belirti gösteren yaprak, sürgün ve gövde parçaları ana materyalimizi oluşturmaktadır. Ayrıca
karşılaştırma kültürleri çalışma materyalleri arasındadır.Arazi çalışması için gidilecek bahçelerdeki incelenecek
ağaç sayıları Grigorov (1974) survey metoduna göre belirlenmiştir. Bölge genelinde toplam kiraz ağaçlarının en
az %0,1’inde gözlem ve örnekleme yapılmıştır (Bora ve Karaca, 1970). Bakteri izolatlarının morfolojik,
fizyolojik ve biyokimyasal testlerle (LOPAT ve GATTa) tanısı yapılacaktır. Ayrıca bakteri izolatlarının klasik
PCR ile moleküler tanısı yapılacaktır.
Bulgular: Surveyin ikinci yılı da tamamlanmıştır. Bu çalışma döneminde projede belirlenen bölgelerde 48 bahçe
gezilmiş ve 3056 ağaç incelenmiştir (Şekil.1). Yine belirti gösteren ağaçlardan örnekler alınmış ve soğuk zincir
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ile laboratuvara getirilmiştir. Bu dönemde izolasyon yapılan örnek sayısı Şekil.2’de belirtildiği gibidir. İzolasyon
yapılıncaya kadar örnekler +4oC’de muhafaza edilmiştir. Örneklerden yüzeysel sterilizasyon sonrasında izolasyon
yapılmıştır. Kanser belirtisi gösteren örneklerden hem hastalıklı hem sağlıklı doku kısımlarını içerecek şekilde
küçük parçalar kesilip, içerisinde 2 ml steril saf su veya %0.85 NaCl içeren saline buffer bulunan steril havanlar
içerisinde homojenize edilerek 1 saat bekletilmiştir. Elde edilen ekstraktan bir öze dolusu süspansiyon alınarak
King B (20 g proteaz pepton, 1.5 g K2HPO43H2O, 1.5 g MgSO47H2O, 10 ml gliserol, 15 g agar, 1000 ml saf su,
pH= 7.2) besi yeri içeren petrilere çizgi ekimi yapılmış veya pipetle bu solüsyondan 100-150 μl alınarak, besi
yerine transfer edilip steril cam bagetle yüzeye yayarak yayma ekimi yapılmıştır. İnkübatörde 25oC’de 48 saatlik
inkübasyondan sonra besi yerinde gelişen krem renkli ve UV lambasında bakıldığında fluoresan renkte görülen
koloniler saflaştırılmıştır. Her bakterinin 24 saatlik saf kültüründen bir öze dolusu alınarak, içerisinde 500 μl
%30’luk gliserol ve 500 μl LB Broth (1 L steril saf suya 10 g tryptone, 10 g NaCl ve 5 g yeast extract) bulunan
eppendorf tüplere aktarılarak, etiketmiş ve karıştırıcıda karıştırılarak daha sonraki çalışmalarda kullanılmak üzere
–80oC’de muhafaza edilmiştir. Ayrıca izolatların bir kısmının LOPAT ve KOH testlemelerine başlanmıştır.Bazı
izolatların KOH Levan Oksidaz testleme sonuçları tablo halinde Şekil.3’ te verilmiştir.
Şekil.1. 2017 yılında surveye çıkılan bahçe sayısı ve incelenen ağaç sayılar
İl Adı

ISPARTA
AFYON
KONYA

İlçe Adı

Gezilen bahçe
sayısı

İncelenen
ağaç sayısı

Merkez

6

303

Uluborlu

7

523

Senirkent

7

408

Sultandağı

9

535

Hadim

13

1054

Akşehir

6

233

48

3056

TOPLAM

Şekil.2. 2017 yılında alınan örnek sayıları
Survey yapılan İl/İlçeler

Örnek sayıları
2017

Isparta/Merkez

5

Isparta/Senirkent

6

Isparta/Uluborlu
Konya/Hadim

4
7

Konya/Akşehir

7

Afyon/Sultandağı

9

Toplam

38

Şekil.3. Bazı bakteri izolatlarnın(2016 survey sonucu) KOH, Levan ve Oksidaz test sonuçları
İzolat No
KOH
Levan
Oksidaz
K/H/1/4-2

-

-

-

K/H/2/1-2

+

+

+(z)

K/H/2/1-2/x

+

+

+(z)

K/H/2/7

-

-

-

K/H/2/7/x

-

+

+(z)

K/H/2/No:25/1

-

+

+(z)

K/H/3/1-2

+

-

+

K/H/3/1-2/x

-

+

+

K/H/3/1-2/y

+

+

+(z)

K/H/3/1-2/a

+

-

-

I/M/4/No:21/1-2/x

-

+

+(z)
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I/M/4/No:21/1-2/z

+

+

+(z)

I/M/5/No:16/1-2

+

+

+

I/M/5/No:16/1-2/x

+

+

+

I/M/5/No:16/1-2/y

-

-

-

I/M/5/No:16/1-2/z

+

-

-

A/S/1/No:7/1-2

+

-

+

A/S/1/No:9/1/x

+

-

-

A/S/6/No:7/1

-

-

+

A/S/6/No:7/1/x

-

+

-

2018 yılında yapılacak çalışmalar: Bölgelerden toplanan ve saflaştırılan bakteri izolatlarının morfolojik ve
biyokimyasal testlerle tanısı (LOPAT,GATTa), buz çekirdeği oluşturma aktivitesinin saptanması, PCR ile
moleküler tanı testi ve patojenite testlemeleri yapılacaktır.

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:

3. Darboğazlar:

4. Projede Önerilen Değişiklikler * :
4.1. Materyal ve Yöntem:

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:

4.3. Personel:

4.4. Bütçe: Bu yılki proje bütçemiz 10.000 TL’dir.

Adı Soyadı

Kuruluş Amiri
Proje Koordinatörü /
Proje Lideri

Tarih

Dr. Şerif ÖZONGUN

21.02.2018

Şeyma Reyhan ERDOĞAN

21.02.2018
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İmza

PROJE BAŞLIĞI

Zeytin ve Zeytinyağı Üretiminin Çevresel Sürdürülebilirliğinin
Araştırılması ve Karasu Problemine Yönelik Atık/Artık
Yönetiminin Geliştirilmesi

PROJE NUMARASI

TAGEM/TEPAD/Ü/19/A8/P1/1022

PROJE LİDERİ

Şule SAVRAN

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURULUŞ

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

PROJE BAŞLANGIÇ YILI

01/01/2019

RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU DÖNEM

01/01/2018 ile 31/12/2018 arası

Projenin Amacı ve gerekçesi, metodolijisi:
Dünya zeytin ve zeytinyağı üretiminde ilk sıralarda yer alan Türkiye, zeytincilik ile ilgili gelecek
hedeflerini de yüksek tutmaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ nın son yıllarda sertifikalı zeytin
fidanı dikimine verdiği desteklemeler ve tarım dışı arazilerin zeytin tarımına açılması ile zeytin ve zeytinyağı
üretimi hızla yükselen bir grafik çizmektedir. Bu artışla birlikte, tüm büyük zeytin üreticisi ülkelerde olduğu gibi
Türkiye’ de farklı problemlerle yüzleşmek zorunda kalmaktadır. Zeytinyağı üretimi sonucunda ortaya çıkan bazı
yan ürünler, özellikle de karasu, uzun yıllardır tartışılan ve giderek büyüyen bir problem olarak karşımıza
çıkmaktadır. Özellikle yoğun zeytinyağı üretimi yapılan ülkelerde bu sorunun çözümüne yönelik birçok bilimsel
araştırma yapılmış, doğaya doğrudan bırakılmasını önlemek amacıyla hukuki tedbirler alınmıştır. Türkiye’de de
karasu probleminin çözümüne yönelik çalışmalar dikkat çekmektedir. Ancak konu ile ilgili çözüm önerilerinin
hayata geçirilmesi aşamasında ciddi bir eksiklik vardır. Bu nedenle; uygulanabilir, ekonomik ve kalıcı çözümler
bulma konusunda daha kapsamlı ve ülkeye özgü şartları göz önünde bulunduran çalışmalara ihtiyaç vardır.
Tarım insanoğlunun varoluşundan bu yana devam eden en önemli sektörlerden biridir. Tarımsal
faaliyetlerin tamamı çevre ile doğrudan ilişkili ve çevresel problemlerden hem etkilenen hem de çevresel
problemlere sebep olan faaliyetlerdir. Giderek artan dünya nüfusu, tarımsal faaliyetlerde verim ve kaliteyi
arttırmak için daha fazla girdi kullanımına yol açmıştır. Bu amaçla gübreleme, ilaçlama, sulama, toprak işleme
gibi pek çok tarımsal etkinlik çoğu zaman gereğinden fazla veya uygun olmayan şekillerde gerçekleştirilmiştir.
Nihayet tarım için kullanılan doğal kaynakların sınırsız olmadığı ve bazı işlemlerin çevreye geri dönüşü imkansız
ya da çok zor olan zararlar verdiği fark edilmiştir. Böylece sürdürülebilirliğin tarımsal faaliyetlerde de hayati bir
öneme sahip olduğu kabul edilmiş ve bu yönde çalışmalar hız kazanmıştır. Türkiye’de zeytincilik hızla gelişirken
aynı zamanda zeytin tarımının çevresel sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak için, yapılan her türlü tarımsal
faaliyeti önce tespit etmek, daha sonra çevresel performansını belirleyip optimize etmek, böylece doğru
uygulamaları desteklemek ve yaygınlaştırmak ile ilgili konularda güncel ve uluslararası standartlara uygun
çalışmalar gerekmektedir.
Türkiye, önemli zeytin ve zeytinyağı üretici ülkeler arasında yer almasına rağmen özellikle zeytinyağı
atık/artık yönetimi ile ilgili sektöre uygun bir politika henüz geliştirilememiştir. Türkiye’ de işletme yapılarının
küçük ve işletmelerin dağınık bir şekilde yerleşmiş olması karasu arıtımı ve kontrolü açısından sıkıntı yaratan
bir durumdur. Aynı şekilde zeytinyağı üretim döneminin yaklaşık 3-4 ay kadar kısa bir sürede yapılması, aynı
anda yüksek miktarda karasu çıkışına neden olmakta, bu durum hem arıtım hem bertaraf açısından güçlüklere
yol açmaktadır. Sektörün bu tip kendine özgü açmazları bilinmekle birlikte, her yıl zeytinyağı sıkım sezonunda
sektör ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karşı karşıya gelmektedir. Çevresel kaygılar çok haklı olmakla birlikte
zeytinyağı sektörünün çıkarları, sürdürülebilirliği ve rekabet gücünün korunması bir zorunluluktur. Bu konu ile
ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın birlikte hareket etmesi, konuyu
bütün boyutlarıyla ele alarak geniş bir çerçevede değerlendirmek için işbirliğine gitmesi kaçınılmaz olmuştur.
Şimdiye kadar bu konu ile ilgili gerçekçi bir işbirliğinin sağlanamadığı ve tek yönlü olarak değerlendirildiği
zaman da çözüm olmaktan çok çözümsüzlüğe neden olduğu görülmektedir. Karasu, aynı zamanda içeriğindeki
bileşikler nedeniyle kendine özgü bir zenginliğe sahiptir. Farklı şekillerde değerlendirilme olanaklarının
araştırılması, hayata geçirilebilecek çalışmaların yeniden gündeme getirilmesi, bu sayede giderek artan
karasuyun bir kazanca dönüştürülmesi izlenebilecek doğru bir yol olarak düşünülmektedir.
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Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de zeytin ve zeytinyağı üretiminde, yaygın olarak uygulanan üretim
metotlarını tespit etmek, bu metotların çevresel etkilerini uluslararası geçerliliği olan yöntemlerle
değerlendirmek, bu aktivitelerin bağlantılı olduğu girdilerin çevresel potansiyelini belirlemek suretiyle, özellikle
zeytinyağı üretimi sonucu ortaya çıkan karasu problemine yönelik uygulanabilir senaryolar geliştirmek, zeytin
üretim aşamasındaki tarımsal aktivitelerin çevre dostu ve sürdürülebilir optimizasyonunu sağlamaktır. Konu ile
ilgili olarak politika geliştiricilere, uygulayıcılara ve üreticilere yol göstererek, kalıcı ve ülkenin kendine özgü
şartlarına uygun çözümler üretilmesine katkı sağlamaktır. Uzun yıllardır süregelen yanlış ve gereksiz bazı
tarımsal uygulamaların yerini hem üretim açısından hem de çevresel açıdan doğru uygulamaların almasını
sağlamaya rehberlik etmektir. Karasuyun değerlendirilme olanaklarının araştırılması ve bu sayede faydalı bir
yan ürüne dönüşebilme potansiyelinin belirlenmesine olanak vermektir.
Projede yapacağımız çalışmalar Yaşam Döngüsü Analizi metodolojisi ile değerlendirilecektir. Yaşam
Döngüsü Analizi; bir ürün ya da hizmet üretiminde kullanılan hammaddelerin elde edilmesinden başlayarak;
Üretim, sevkiyat, tüketici tarafından kullanımı ve kullanım sonrası atık olarak bertarafı da kapsayan, yaşam
döngüsündeki tüm aşamalarda girdi ve çıktıların çevresel etkilerinin belirlenmesi, raporlanması ve yönetilmesi,
için kullanılan bir yöntemdir. Günümüzde Yaşam Döngüsü Analizi yönteminin uygulandığı birçok ticari yazılım
vardır. Bu yazılımlar, içerdikleri veri tabanına, etki değerlendirmesi yöntemlerine, ISO 14040 standartlarına
uygunluklarına göre çeşitlenmektedirler. Bu çalışmada yazılım olarak SimaPro 8.4 versiyonu, en son Ecoinvent
ve Agri-footprint veri tabanları ile birlikte kullanılacaktır. Bir Yaşam Döngüsü Analizi çalışmasında
ürünün/sistemin çevresel yüklerinin belirlenmesi, ürünler/sistemler arasında karşılaştırma yapılabilmesi için
öncelikle fonksiyonel birimin tanımlanması gerekir. ISO:14040’a göre fonksiyonel birim; çalışılan sistemlerin
girdi ve çıktılarını karşılaştırabilmek için kullanılan bir ölçü birimidir.
Bu çalışmada iki alt sistem
bulunduğu için (zeytin üretim aşaması ve zeytinyağı üretimi aşaması) iki farklı fonksiyonel birim kullanılacaktır.
1- Tarımsal faaliyetlerin değerlendirileceği zeytin üretim aşaması için:
Fonksiyonel Birim: 1 kg. zeytin
2- Zeytinyağı üretim aşaması için:
Fonksiyonel Birim: 1L natürel sızma zeytinyağı
Kapsamın belirlenmesinde sistem sınırlarının açıklığa kavuşturulmasının önemi büyüktür. Hiçbir aşama
ihmal edilmeden girdi-çıktı akışlarını belirlemek gerekir. Bu projede sistem sınırları aşağıdaki şemada
gösterildiği şekilde belirlenmiştir.

Projede;
-

Bahçe kurulum aşaması

-

Gübre ve ilaçların üretimi ve nakliyesi

-

Tarımsal araç- gereç ve makinaların üretimi ve bakımı
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-

Şişe (plastik veya cam), kapak, etiket, karton kutu, streç film, palet gibi paketleme aşamasında
kullanılan ürünlerin üretimi ve nakliyesi

-

Fabrikanın kurulma aşaması ve altyapı çalışmaları
Zeytinyağının tüketiciye ulaştırılma aşaması gözardı edilmiştir.
Yapacağımız çalışmanın çevresel etkilerinin değerlendirilmesinde, Leiden Üniversitesi Çevre Bilimleri

Merkezi tarafından 2001 yılında, ISO standartlarına uygun olarak geliştirilmiş olan CML 2 baseline 2001
modelinden yararlanılacaktır.
Buna göre değerlendirilecek etki kategorileri;
1- Abiyotik bozunma ( abiotic depletion)
2- Asitleşme potansiyeli (acidification)
3- Ötrofikasyon Potansiyeli (eutrophication)
4- Küresel ısınma (global warming)
5- Ozon tabakası incelmesi (ozone layer depletion)
6- İnsan zehirlenmesi (human toxicity)
7- Temiz su canlılarının zehirlenmesi (freshwater aquatic ecotoxicity)
8- Deniz canlılarının zehirlenmesi (marine aquatic ecotoxicity)
9- Kara canlılarının zehirlenmesi (terrestrial ecotoxicity)
10- Fotokimyasal oksidasyon (photochemical oxidation)
Aynı zamanda;
-

Doğal kaynakların tüketimi

-

Su kaynaklarının tüketimi

Fosil yakıtların ve minerallerin tüketimi hakkında yapılacak değerlendirmeler için, Ecoinvent 2.0 metodu
kullanılacaktır. Projede veri toplamak için kullanılacak birincil veri toplama yöntemi, anket ve görüşmelerdir.
Yaşam Döngüsü Analizi çalışmalarında envanter analizi aşamasını gerçekleştirebilmek için verilerin toplanması
gerekir. Envanter analizi, söz konusu ürün veya aktivitenin yaşam döngüsü boyunca kullanılan girdiler
(hammadde, su, enerji vb.) ile kullanım sonrası oluşan çıktıların (emisyon, yan ürün, atık vb.) ortaya koyulduğu
kısımdır. Çalışmanın hem tarımsal aşaması, hem de zeytinyağı üretim aşaması ile ait veriler ilgili sektör
paydaşları ile doğrudan yapılacak anket ve görüşmelerden elde edilecektir. İkincil veri toplama yöntemleri ise;
SimaPro 8.4 versiyonu içinde yer alan Ecoinvent veritabanı, eski işletme verileri, laboratuvar test sonuçları,
kamu kurum ve kuruluşlarına ait kayıtlar ve veriler, referans kitaplar, konu ile ilgili yapılmış önceki çalışmalara
ait bilimsel literatürler olacaktır.

1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:
Projenin başlangıç yılı 01/01/2019’ dur, projenin faaliyet takvimine göre henüz bir çalışma yapılmamıştır.

1.2. Dönem Bulguları:
Projenin başlangıç yılı 01/01/2019’ dur, projenin faaliyet takvimine göre henüz bir çalışma yapılmamıştır.
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2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:
Proje ile ilgili çalışmalar başlamadığı için herhangi bir ara yayın düşünülmemektedir.

3. Darboğazlar:
Proje faaliyetleri henüz başlamadığı için herhangi bir darboğaz tespiti bulunmamaktadır.

4. Projede Önerilen Değişiklikler * :
*Projedeki değişiklikler ATK’da onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
4.1. Materyal ve Yöntem:
Materyal ve yöntemde bir değişikliğe gidilmemiştir.

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:
Proje faaliyet takviminde bir değişiklik yapılmamıştır.

4.3. Personel:
Projeye, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü - Tarım Ekonomisi Bölümü' nde görev yapan Dr.
Tuba BEŞEN, yardımcı araştırmacı olarak eklenmiştir.

4.4. Bütçe:
Bütçe ile ilgili bir değişiklik yapılmamıştır.

Adı Soyadı

Tarih

Kuruluş Amiri

Dr. Abdullah ÜNLÜ

Proje Koordinatörü /
Proje Lideri

Şule SAVRAN
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PROJE BAŞLIĞI

PROJE NUMARASI

Kantaron Yağı Üretim Aşamasında Yer Alan Bazı Parametrelerin
Optimizasyonu

TAGEM/TBAD/16/A04/P06/01
Muharrem GÖLÜKCÜ

PROJE LİDERİ
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURULUŞ
RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU
DÖNEM

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü

01/01/2018 ile 31/12/2018 arası

Projenin Amacı ve gerekçesi, metodolijisi: Sarı kantaron olarak da bilinen (Hypericum perforatum) kantaron
bitkisi ve bu bitkiden elde edilen ürünler üzerine dünyada da pek çok çalışma bulunmaktadır. Ülkemizde ise
çalışmalar kantaron yağı üzerinedir. Kantaron yağı maserasyon yöntemi ile elde edilmekte olup bu amaçla
zeytinyağından faydalanılmaktadır. Ancak üretimi etkileyen birçok parametre bulunmaktadır. Bu parametreler
işletmeden işletmeye farklılık göstermektedir. Elde edilen ürünlerin etken madde analizleri de yapılmadığından
piyasada bulunan ürünlerde önemli farklılıklar bulunabilmektedir. Ayrıca bu bitkiden elde edilen ekstraktlarda
bulunan etken maddelerin raf stabilitesinin oldukça düşük olduğu bildirilmektedir. Bu çalışma kapsamında
kantaron yağı üretiminde yer alan bitki/ zeytinyağı oranı, maserasyon ortam ve süresi parametrelerinin optimize
edilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında ayrıca elde edilen ürünün raf stabilitesinin de yapılacak aylık
analizlerle belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Proje kapsamında temini yapılan hammaddeler taze olarak ticari firmalarda da uygulanan geleneksel yönteme
göre maserasyon işlemine tabi tutulmuştur (ortam sıcaklığında). Araştırma kapsamında uygulanan üretim
metotlarının deneme metodu Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. Araştırma kapsamında uygulanacak üretim parametreleri
Bitki (g)/ 100 ml yağ
Maserasyon ortamı
Maserasyon süresi (gün)
10
15
Gölge
15
30
20
60
Güneş
25
120
Hasat edilen hammaddelerde toplam kurumadde, toplam kül, toplam fenolik madde, uçucu yağ miktarları,
uçucu yağ bileşimi, hiperisin ve hiperforin içerik analizleri yapılmıştır. Ayrıca üretimde kullanılan zeytin
yağının kırılma indisi, serbest yağ asitliği, peroksit sayısı ve yağ asitleri bileşim analizleri yapılmıştır. Araştırma
kapsamında etkileri araştırılacak parametreler uygulanarak gerçekleştirilen üretim sonucu elde edilen ürünlerde
uygulamaların etkinliğini ortaya koymak amacıyla etken madde (hiperisin, hiperforin), toplam fenolik madde
ve yağ kalitesinde ortaya çıkan değişimleri ortaya koymak amacıyla da serbest yağ asitliği, peroksit sayısı ve
kırılma indisi analizleri gerçekleştirilmiştir. Birinci yıl sonunda elde edilen verilere göre (etken madde
miktarları) optimum parametreler belirlenmiştir.
Projenin ikinci aşamasında ise optimum üretim parametreleri ile üretim işlemleri gerçekleştirilmştir. Bu aşamada
ayrıca birinci yıl örneklerinde olduğu gibi hammadde analizleri tekrar edilmiştir. Uygun parametreler
doğrultusunda gerçekleştirilen üretim işlemini takiben elde edilen ürünlerde depolama stabilitesini ortaya koymak
amacıyla ürünlerde birer aylık periyotlarla 24 ay süreyle etken madde analizi, serbest yağ asitliği, kırılma indisi
ve peroksit sayısı analizleri gerçekleştirilmektedir.

1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
1.1.Geçmiş Dönem Bulguları: Proje çalışmalarına 2016 yılında başlanmış olup birinci yılda proje materyalinin
kültürel üretimi yapılmıştır. Birinci dönemde ayrıca bitkilerden ve elde edilen ürünlerde hiperisin,
pseudohiperisin ve hiperforin etken maddelerinin analiz metotları optimize edilmiştir. Hammadde analizleri
yapılan örnekler daha sonra üretimde kullanılmıştır. Araştırma kapsamında kantaron yağı üretim aşamasında yer
alan maserasyon ortamı (gölge, güneş), bitki yağ oranı ve maserasyon süresinin etkileri araştırılmıştır. Elde edilen
analiz bulguları değerlendirildiğinde eken madde ve fonksiyonel özellikler bakımından genel olarak gölgede 30
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günlük bir maserasyon süresinin en başarılı sonucu verdiği görülecektir. Bitki/yağ oranı bakımından da genel
olarak en yüksek bitki/yağ oranı olan %25’lik bitki oranı en başarılı sonucu vermiştir. Ancak uygulanabilirlik
anlamına bir değerlendirme yapıldığında maserasyon süresince yapılan karıştırma işleminde karşılaşılan
problemler dikkate alınarak %20’lik bir bitki oranın bu anlamda daha yerinde olabileceği sonucuna varılmıştır.
Bu veriler doğrultusunda ikinci yıl kantaron yağının depolama stabilitesini belirlemek amacıyla üretim çalışmları
yapılmıştır. Üretimi yapılan örneklerde stabilite verilerini elde etmek amacıyla birer aylık periyotlarla analiz
çalışmalarına başlanmıştır. Beş aylık depolama verileri etken madde açısından kantaron yağında önemli kayıplar
olduğunu ortaya koymuştur. Aynı zamanda üretimde kullanılan zeytinyağının temel kalite parametrelerinden olan
serbest yağ asitliği ve peroksit sayısı gibi özelliklerinde önemli değişimler olduğu tespit edilmiştir.

1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
Dönem Bulguları:
Projenin bu döneminde optimum koşullarda üretimi yapılan kantaron yağının depolama stabilitesi çalışmalarına
devam edilmiştir. Üretimi gerçekleştirilen örneklerde depolama stabilitesi ortaya koymak amacıyla birer aylık
periyotlarla örneklerde başta hiperisin, hiperforin olmak üzere bazı kalite parametreleri analiz edilmiş ve edilmeye
devam edilmektedir. Örneklerin depolama başlangıcından itibaren depolama süresine göre etken madde değişimi
Tablo 1’de, bazı fiziko-kimyasal özellikleri Tablo 2’de yer almaktadır.

Tablo 1. Optimum koşullarda üretilen kantaron yağının depolama süresine göre etken madde içerikleri değişimi (mg/L)
Depolama (Ay)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Hiperisin
0,090
0,065
0,053
0,014
0,021
0,018
0,014
0,016
0,012
0,015
0,012
0,013

Hiperforin
296,50
201,64
172,50
115,55
69,12
16,41
14,87
10,52
10,04
7,12
6,17
4,53
1,98
1,70
0,357
0,242

Pseudohiperisin
0,105
0,075
0,045
0,021
0,018
0,015
0,016
0,010
0,012
0,013
0,011
-

Serbest Yağ
Asitliği (%)
2,65
2,93
3,08
3,11
3,45
3,74
3,80
3,84
3,85
3,85
3,88
3,87

Peroksit Sayısı
(mEq O2/kg)
7,82
8,09
9,78
12,72
15,23
17,60
18,41
19,05
19,96
21,03
23,04
24,11

Tablo 2. Kantaron yağlarının bazı kimyasal özelliklerine
Depolama (Ay)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Kırılma İndisi
(nD20)
1,4693
1,4694
1,4691
1,4691
1,4692
1,4691
1,4691
1,4692
1,4691
1,4691
1,4691
1,4693
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12
13
14
15

1,4691
1,4692
1,4691
1,4692

3,90
3,91
3,90
3,92

25,65
26,27
26,80
27,62

Depolama başlangıcından itibaren örneklerde tespit edilen etken madde miktarlarında bir azalış olduğu görülmüştür. Bu
veriler depolama ile birlikte de örneklerin etken madde içeriklerinde değişmeler olabileceğini göstermektedir.
Ancak etkin bir değerlendirme depolama süresinin sonunda yapılabilecektir.
Örneklerin depolama süresine göre kırılma indisi, serbest yağ asitliği ve peroksit sayısı gibi yağ kalite özellikleri
üzerine olan etkisi de araştırılmaktadır. Depolama süresindeki ilerlemeyle birlikte bu kalite parametrelerinde de
değişmelerin devam edeceği tahmin edilmektedir.

2.Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: Uluslararası Katılımlı 4. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Sempozyumu’nda “Kantaron yağının üretim parametrelerinin optimizasyonu” başlıklı bir yayın çalışması
yapılmıştır.

3.Darboğazlar: Projede öngörülen bir darboğaz bulunmamaktadır.

4.Projede Önerilen Değişiklikler

4.1.Materyal ve Yöntem: Değişiklik önerisi yoktur.
4.2.Proje Faaliyet Takvimi: Değişiklik önerisi yoktur.

4.3.Personel: Değişiklik önerisi yoktur.
Bütçe Harcamaları Özeti:
Bu sene için bütçeden proje faaliyetleri için gerekli olan alımlar yapılmıştır.
4.4.Bütçe: Değişiklik önerisi yoktur.
Adı Soyadı
Kuruluş Amiri
Proje Lideri

PROJE BAŞLIĞI
PROJE NUMARASI

Tarih

İmza

Dr. Abdullah ÜNLÜ
Doç. Dr. Muharrem GÖLÜKCÜ

Türkiye ve KKTC’deki Enginar (Cynara spp.) Genotiplerinin
Toplanması ve Morfolojik Karakterizasyonlarının Belirlenmesi

TAGEM/17/A07/P09/005
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PROJE LİDERİ

Dr. Levent KESKİN

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURULUŞ

Batı Akdeniz Tarımsal
Müdürlüğü (BATEM)

PROJE BAŞLANGIÇ YILI

2017

RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU DÖNEM

01/01/2018 ile

Araştırma

Enstitüsü

31/12/2018 arası

Projenin Amacı ve gerekçesi, metodolijisi:
Cynara cinsi olan enginarın yabanilerinin kökeni buzul çağına kadar dayanmaktadır. Yabani enginar
sahra çölünden Akdeniz havzasının güney bölgesine yayıldığı ve hala yabani tür ve formların buralarda
bulunduğu bilinmektedir. Örneğin; C. syriaca, C. cyrenaica, C. cornigera C. baetica, C. algarbienis, C. humilis
C. auranitica, Türkiye’de Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ve Suriye’nin güney batısına özgü olan bu tür küçük
bitkileriyle karakterize olmuştur ve Liberya yarımadasına has olan C. syriaca ile karıştırılmaktadır.
Türkiye ve K.K.T.C literatürlerde enginarın gen kaynakları arasında gösterilmektedir. Sağlık açısından
da son yıllarda önemli bir yere sahip olan Enginarın üretim alanı hızla artmaktadır. Daha önceki yıllarda Cynara
syriaca Boiss, Cynara cardunculus L. ve Cynara scolymus L. Arasında melezlemeler yapılmış ve yüksek oranda
hibritler elde edilmiştir.
Çalışmada materyal olarak Cynara auranitica Post., C.cardunculus L.subsp.cardunculus,
C.cardunculus L. subsp. flavescens Wiklund. taksonlarına ait Türkiye ve KKTC florasında doğal olarak yetişen
ve köy tipi enginar bitkilerinin ovorileri (meme), dip sürgünleri ve tohumları kullanılacaktır. Projede
Türkiye’den 18 lokasyon ve KKTC’den 3 lokasyon olmak üzere toplam 21 lokasyondan en az 21 populasyon
BATEM’e ait Kocayatak Sebzecilik birimindeki arazilerde dikimi yapılacaktır ve Her parselden 20 bitki
seçilerek UPOV kriterlerine morfolojik olarak değerlendirilecektir. Ayrıca besin içeriklerine bakılacaktır.
Genotiplerin morfolojik olarak birbirlerine benzerlik ve farklılık düzeylerinin belirlenmesi amacıyla, veriler
çoklu karşılaştırma analizlerinden “Kümeleme Analizi” (Cluster Analizi) ve populasyonu temsil eden özellikleri
ön plâna çıkartmak ve karakterize edilen özelliklere göre populasyonları 2 boyutlu olarak gruplandırmak
amacıyla “Temel Bileşen Analizi” (Principle Component Analysis) NTSYS-pc versiyon 2.2 bilgisayar paket
programı kullanılarak analiz yapılacaktır.
Toplanacak materyallerin birer örneği pasaport bilgileri ile birlikte Ankara Tarla Bitkileri Merkez
Araştırma Enstitüsü’ndeki Türkiye Tohum Gen Bankası ve İzmir Menemen Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü’ndeki Ulusal Gen Bankasında Muhafaza edilmek üzere teslim edilecektir.

1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
1.1.Geçmiş Dönem Bulguları: Proje kapsamında 2018 yılında KKTC’deki farklı lokasyonlardaki enginar
arazileri ve yabanilerinin bulunduğu alanlarda işaretlemeler yapılmıştır. Ada’da özellikle yerli yabani tiplerin
bulunduğu lokasyonlara ağırlıklı olarak gidilmiştir. KKTC’de dört farklı lokasyona gidilmiştir.. Türkiye’de
ege bölgesinde Mugla ,İzmir ve Aydın illerine; Akdeniz bölgesinde Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay
ait il ve ilçelere gidilmiştir Gidilen bölgelerden yabani ve yerli enginar materyalleri alınmıştır. Batı Akdeniz
Tarımsal Araştırmalar Enstitüse Kocayatak yerleşkesine getirilen yabani ve yerli materyaller dikilmiştir ve
buralardan toplanan örneklerden bir koleksiyon bahçesi kurulmaya başlanmıştır.

1.2. Dönem Bulguları: Rapor dönemi için planlanan başlıca faaliyetlerden, tamamlananlar ile elde edilen
sonuçları özetlenmelidir.

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:
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3. Darboğazlar: Varsa gerçekleştirilemeyen faaliyetler, nedenleri ve öneriler eklenmelidir.

4. Projede Önerilen Değişiklikler * : ATK kararı ile Proje lideri olarak Dr. Levent KESKİN olarak onaylanmıştır.
*Projedeki değişiklikler ATK’da onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
4.1. Materyal ve Yöntem: Varsa materyal ve yöntemde tavsiye edilen değişiklikler yazılmalıdır.

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Varsa proje faaliyet takviminde önerilen değişiklikler yazılmalıdır.

4.3. Personel:

4.4. Bütçe: Varsa bütçe ile ilgili değişiklikler yazılmalıdır.

Adı Soyadı

Tarih

Kuruluş Amiri

Dr. Abdullah ÜNLÜ

Proje Koordinatörü /
Proje Lideri

Levent KESKİN
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İmza

Proje No

TAGEM/TSKAD/16/A3/P02/07

Proje Başlığı

Ülkesel Proje: Kısıtlı Su Koşullarında Su Tasarrufu Sağlayan
Sulama Yöntemlerine Göre Bitki Sulama Programlarının
Oluşturulması
Alt Proje: Yüzeyaltı Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan
Greyfurtta Kısıntılı Sulama Uygulamalarının Verim ve Kalite
Kriterlerine Etkisinin Belirlenmesi

Projeyi Yürüten Kuruluş

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Projeyi Destekleyen Kuruluş

TAGEM

Proje Yürütücüsü

Nazmi DİNÇ
Mesut IŞIK- Dr. Köksal AYDİNŞAKİR- Ömer ÖZBEK

Yardımcı Araştırmacılar

Dr. Arzu BAYIR YEĞİN- Dr. Süleyman BAYRAM
Prof. Dr. Ruhi BAŞTUĞ

Başlama- Bitiş Tarihleri

01.01.2017 - 31.12.2017
2016: 68200 TL, 2017: 12500 TL, 2018: 3300 TL

Projenin Toplam Bütçesi:
Toplam: 84000 TL
Proje Özeti
Projenin Amaçları
•
•
•

Antalya yöresinde yüzeyaltı damla sulama yöntemi ile sulanan greyfurtun sulama programını
oluşturmak,
Yüzeyaltı damla sulama sisteminin su kullanım etkinliğini belirlemek,
Farklı sulama uygulamalarının verim ve meyve kalite kriterlerine etkisinin belirlemektir.

Denemenin Düzenlenmesi ve Konular
Araştırma, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Merkez Yerleşkesi Uygulama Arazisinde
yürütülmektedir. Araştırma, tesadüf blokları deneme deseninde, üç yinelemeli olarak kurulmuş olup,
sulama konularını da üç farklı (I1=%100, I2=%67 ve I3=%33) su uygulama düzeyi oluşturmaktadır.
Sulama uygulamalarına elverişli nem %50’ye düşünce başlanılmış ve ilk sulamada tüm konular tarla
kapasitesine getirilmiştir. Konulu sulama uygulamalarına ise kontrol konusundaki (I1=%100) elverişli
nemin % 30 tüketildiğinde başlanılmıştır. Araştırmada bitki fizyolojik gelişimi ile ilgili gövde kesit
alanı, ağaç taç hacmi ölçüm ve gözlemleri, verim ve kalite kriterleri ile ilgili; meyve verimi, meyve
ağırlığı, meyve eni, meyve boyu, meyve kabuk kalınlığı, çekirdek sayısı, meyve suyu randımanı, asit,
pH ve suda çözünebilir kuru madde miktarı belirlenecektir. Projede öngörüldüğü gibi 2016 yılında
yüzeyaltı damla sulama sistemi kurularak ön verim değerleri alınmış ve bazı fiziksel ölçümlerin
yapılmıştır. Projede öngörüldüğü şekilde 2016 ve 2017 yıllarında ön verimler alınmıştır. 2018 ve 2019
yılları verimlerin ve verim ögelerinin değerlendirileceği yıllardır. 2018 yılı hasat ve laboratuvar
analizleri devam etmektedir.
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SONUÇLANAN PROJELER
Proje No
Proje Başlığı

TAGEM/BBAD/16/A09/P01/01
Islah Programlarında Kullanılacak Domates Hatlarının Düşük Sıcaklıklara
Tolerans Düzeylerinin Belirlenmesi

Proje Yöneticisi

Dr. Akın TEPE

Proje Yürürtücüleri

Dr. Aylin KABAŞ, Dr. Volkan GÖZEN, Zir. Yük.Müh. Işıl
DEMİRTAŞ, Zir.Yük.Müh. Volkan TOPÇU, Kimya Müh. Orçun
ÇINAR

Projeyi Yürüten
Kurum

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Projeyi Destekleyen
Kuruluş/lar

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Başlama- Bitiş
Tarihleri

01/01/2016 - 31/12/2018

Toplam Proje
Bütçesi

35 500 TL

BATEM’in Bütçeden
Aldığı Pay
Proje Özeti
Abiyotik stres koşullarından birisi olan düşük sıcaklık stresi bitkisel üretimi sınırlayan
en önemli çevresel stres faktörlerinden birisidir. Düşük sıcaklık stresi domateste çoğunlukla
15oC altında ortaya çıkmakta ve özellikle sera koşullarında yetiştirilen domateslerde, ciddi
boyutlarda verim düşüklüğüne neden olmaktadır. Bu projede Batem domates gen havuzunda
bulunan genotiplerin düşük sıcaklıklardaki performanslarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Projede ilk yıl ve ikinci BATEM gen havuzunda bulunan farklı türlerdeki 300 domates
genotipinde ön seleksiyon ile düşük sıcaklık testlemelerinde kullanılacak 20 genotip
belirlenmiştir. Her yıl kontroller hariç 20 genotipte vejetatif testlemeler(0-4 skalası, hücre
membran geçirgenlikleri,kuru madde verimleri ve MDAanalizleri)
ve generatif
testlemeler(polen canlılığı, polen çimlenmesi ve polen miktarları) yapılmıştır. Ayrıca
testlemelere alınan genotipler tek ürün döneminde serada yetiştirilerek arazi performansları
değiştirilmiş tartılı derecelendirme metodu ile değerlendirilmiştir. Bu testlemelerde bir tanesi
çeri tipinde, iki tanesi salkım tipte olmak üzere üç adet genotip düşük sıcaklığa tolerant olarak
bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Düşük sıcaklık, abiyotik stres ,domates
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Proje No
Proje Adı

TAGEM/TSKAD/15/A13/P08/02

Proje Yöneticisi
Proje Yürütücüleri

Serkan AYDIN
Dr. Fatih Alpay VURAN, Dr. Aylin KABAŞ, Dr. Önder KABAŞ, Dr. Sinan
ZENGİN, Prof. Dr. Can ERTEKİN
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ANTALYA
TAGEM

Projeyi Yürüten Kurum
Projeyi Destekleyen
Kurum
Projenin Başlama ve
Bitiş Tarihi
Toplam Proje Bütçesi
BATEM’in Bütçeden
Aldığı Pay
Proje Özeti:

Domateste Olgunluk Dönemlerinin Ve Depolama Sürelerinin Mekanik Zedelenme
Ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

01.01.2015- 31.12.2017
46.950 TL
46.950 TL

Tarımsal ürünler hasat edildikten tüketiciye ulaşana kadarki zaman içerisinde, mekanik hasarın
oluşumuna neden olan bir seri hasat sonrası işlemlere uğramaktadır. Meyve yüzeyinde oluşan renk
koyulaşması, aşınma, kesilme veya delinme gibi mekanik hasarlar geri dönüşü mümkün olmayan hasar
tipleridir ve hasat sonrası işlemler ile artan bir etkiye sahiptir. Modern tarımsal üretimde, ürünlerin
sadece belirli bir miktarı doğrudan üreticiden tüketiciye ulaşmaktadır. Tarımsal ürünlerin üreticiden
tüketiciye ulaşmadan önceki aşaması dağıtım sistemi aşamasıdır. Dağıtımda söz konusu işlemler;
paketleme, depolama, pazarlama ve perakende satıştır ve taşımadır. Bu ürünler, dağıtım sistemleri
içerisinde yer alan paketleme öncesi ve sonrası işlemler sırasında oluşan çarpma, sıkıştırma ve titreşim
durumuna bağlı olarak zedelenmeye maruz kalmaktadır. Bu nedenle, hasat sonrası işlemlerde meyve
kalitesini korumaya yönelik çalışmalara yer verilmelidir.
Bu çalışmada BATEM seralarında yetiştirilen Tybif F1 domates çeşidi ile ıslah çalışmalarından elde
edilmiş 14-193 ve 14-206 kodlu çeşit adayları kullanılmıştır. Hasat sonrası çalışmalar için gerekli olan
ürünün fiziksel özellikleri ile birlikte biyolojik materyal test düzeneği yardımı ile kabuk delinme kuvveti,
kabuk kopma kuvveti ve yarılma kuvvetleri vb. gibi kalite parametreleri saptanmıştır. Ayrıca bu
araştırma domatesin farklı hasat ve depolama zamanlarında iri domatesin zedelenme hassasiyetleri ve
kasalara dizilmesi esnasında katman sayılarının 2 ila 12 arasında değiştiğini belirlemiştir. 14-193 kodlu
çeşit adayı tüm ölçüm ve değerlendirmeler ön plana çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler

Hasat sonu, sebze, zedelenme, kalite, hassasiyet
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Proje No:
Proje Başlığı

TAGEM/TSKAD/17/A09/P02/01
Antalya ve Muğla İlleri Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel
Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve
Haritalanması

Projeyi Yürüten
Kuruluş

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
ANTALYA

Projeyi Destekleyen
Kuruluş

TAGEM

Proje Yürütücüsü

E. Işıl DEMİRTAŞ

Yardımcı
Araştırmacılar

Nuri ARI, Dr. Cevdet F. ÖZKAN, Dr Filiz ÖKTÜREN ASRİ
Dr. Dilek GÜVEN, Ömer ÖZBEK, Murat ŞİMŞEK
Prof Dr İbrahim YOKAŞ, Hakan YILDIZ

Başlama- Bitiş
Tarihleri

2017-2019

Projenin Toplam
Bütçesi:

2017: 90.000 TL 2018: 30.000 TL
Toplam:140.000 TL

2019: 20.000 TL

Proje Özeti: Bu proje ile Türkiye tarım topraklarının yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde verimlilik
durumlarını ve potansiyel toksik element içeriklerini belirlemek, toprakların temel parametrik
özelliklerine ait dağılım haritalarını hazırlamak ve güncellenebilir-sorgulanabilir nitelikte ulusal
toprak veri tabanına altlık oluşturmak amaçlanmıştır. Bu kapsamda; Türkiye ölçeğinde tarım
topraklarını temsil etmek üzere 2.5 km x 2.5 km grid sistemine göre 44104 adet toprak örneği alınması
planlanmıştır. Bu araştırmada çalışmanın Akdeniz Bölgesi alanı içinde kalan Antalya ilinden 664,
Muğla ilinden 350 adet toprak örneği alınarak bu örneklerde; bünye, suyla doygunluk, toprak
reaksiyonu, elektriksel iletkenlik, kireç, organik madde, yarayışlı fosfor, ekstrakte edilebilir (K, Ca,
Mg, Na B, Fe, Cu, Zn, Mn, Cd, Cr, Co, Ni ) ve potansiyel toksik element içerikleri (Cu, Zn, Fe, Mn,
Ni, Cd, Cr, Pb ve Co) belirlenecektir.

Antalya ili arazi çalışmaları kapsamında 664 noktaya gidilmesine rağmen önceden
belirlenen noktaların 185 adeti orman, şehir yerleşkesi ve gölet gibi tarım arazisi dışında
amaçlar için kullanıldığından iptal edilmiş, sadece 479 noktadan toprak örneği alınarak, toprak
analizleri tamamlanmıştır. Muğla il ve ilçelerinden ise 350 noktaya gidilmesine rağmen
önceden belirlenen noktaların 116 adedi tarım arazisi dışında amaçlar için kullanıldığından
iptal edilmiş 234 noktadan toprak örneği alınabilmiştir. Muğla iline ait toprak örneklerinin
analizlerine devam edilmektedir.
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Proje No
Proje Adı

TAGEM/TSKAD/17/A9/P3/352
Antalya-Korkuteli Bölgesinde Kullanılan Damla Sulama Sistemlerinin Teknik
Performanslarının Belirlenmesi (Alt Proje)

Güdümlü Ülkesel Proje: Türkiye’de Kullanılan Damla Sulama
Sistemlerinin Teknik Performanslarının Belirlenmesi
Proje Yöneticisi
Proje Yürütücüleri

Nazmi DİNÇ
Dr. Köksal AYDİNŞAKİR, Ömer ÖZBEK, Mesut IŞIK, Nuri ARI
Dr. Filiz ÖKTÜREN ASRİ, Ayşe Melda KAYA
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Projeyi Yürüten
Kurum
TAGEM
Projeyi Destekleyen
Kurum
Projenin Başlama ve 01.01.2019/31.12.2020
Bitiş Tarihi
243500 TL
Toplam Proje
Bütçesi
Proje Özeti
Damla sulama sistemleri laboratuvar koşullarında yüksek performans gösterebilen ancak
tarla koşullarında çeşitli değişkenlerin devreye girmesiyle bu performansından kayıp yaşayan
sistemlerdir. Bu nedenle damla sulama sisteminin iyileştirilmesi ve yeni sistemlerin
planlanması için en iyi yol var olan sistemlerin izlenmesi ve değerlendirilmesidir. Bu
araştırma Antalya Korkuteli ilçesindeki armut bahçelerinde kullanılmakta olan damla sulama
sistemlerinin performanslarının belirlenmesi amacıyla yürütülmektedir. Araştırma alanında
2017-2018 yılında yapılan ölçüm ve gözlemler sonucunda; projede öngörüldüğü şekilde
damla sulama sistemi performanslarını belirlemek için performans ölçütleri belirlenmiş ve
sonuçlar proje koordinatörlerine teslim edilmiştir.
Damla sulama, performans, Armut
Anahtar Kelimeler:
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Proje No
Proje Adı
Proje Yöneticisi
Proje Yürütücüleri
Projeyi Yürüten
Kurum
Projeyi Destekleyen
Kurum
Projenin Başlama ve
Bitiş Tarihi
Toplam Proje
Bütçesi
BATEM’in
Bütçeden Aldığı Pay
Proje Özeti:

TAGEM/TBAD/14/A04/P01/06-5
Batı Akdeniz Soya Islah Çalışmaları

Mehmet Kocatürk
Abdullah KADİROĞLU, Metin Durmuş ÇETİN
BATEM
TAGEM
01.01.2014 - 31.12.2018
110.000 TL
110.000 TL

İkinci ürüne uygun olan bölgemizde ikinci ürün ve/veya ana ürün olarak yetiştirilebilen
üstün verimli, erkenci, kaliteli ve hastalık-zararlılara dayanıklı soya (Gylcine max)
çeşitleri geliştirmek ve bu çeşitlere ait agronomik özellikleri belirlemektir. Ayrıca,
çiftçi şartlarında demostrasyon ekimleri yaparak üreticilere ıslah edilen soya çeşitlerini
yerinde göstermek ve soya ekilişini arttırmaktır.
2014-2018 yılları arasında tesadüf blokları deneme desenine göre, 3 tekerrürlü olarak
ana ürün ve ikinci ürün çeşit verim denemeleri kurulmuştur. Ana ve ikinci ürün çeşit
verim denemelerinde melezleme çalışmaları ile geliştirilmiş soya hatları
değerlendirmeye alınmıştır. Yürütülen denemelerde ATAEM-7, Batem-Erensoy,
Arısoy ve Umut-2002 çeşitleri kontrol çeşit olarak kullanılmıştır. Melezleme
çalışmalarına devam edilmiştir. Tohum yenileme ve materyal muhafazası için melez
bahçesi ve gözlem bahçesi kurulmuştur. Önceki yılların melezleme çalışmalarından
elde edilen açılan materyallerde seleksiyon çalışmaları yürütülmüştür. Elde edilen
tohumlar zarflara konularak 2019’da ekilmek üzere muhafaza altına alınmıştır. Ayrıca,
tescilli Batem-Erensoy ve Mitchell çeşitlerinin elit, ATAEM-7 çeşidinin ise elit,
orijinal ve sertifikalı kademelerde tohumluk üretimleri yapılmıştır. 2019 yılında elit
tohumluk üretimleri için tek bitkiler seçilmiştir. 2016 yılında Batem-223 ve Batem-306
çeşit adayları tescile sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler

Soya, ıslah, melezleme, pedigri, çeşit.
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Proje No
TAGEM/TBAD/14/A04/P01/12-1
Batı Akdeniz Bölgesi Susam Araştırmaları
Proje Adı
Proje Yöneticisi
Şeymus Furat
Proje Yürütücüleri
Abdullah Kadiroğlu, Hacı Tek
Projeyi Yürüten Kurum BATEM
Projeyi Destekleyen
TAGEM
Kurum
Projenin Başlama ve
01.01.2014 - 31.12.2018
Bitiş Tarihi
Toplam Proje Bütçesi
32.000 TL
BATEM’in Bütçeden
32.000 TL
Aldığı Pay
Çalışmalar, 2014-2018 yılları arasında Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün Antalya
Aksu ovasında bulunan tarlalarında yürütülmüştür. Gen bankamızdaki introdüksiyon, seleksiyon
ve melezleme ıslah yöntemleriyle geliştirilen yaklaşık 300 hat içinden seçilen ileri kademe hatlarla
ana ve ikinci ürün şartlarında her yıl çeşit verim denemeleri kurulmuştur. Çeşit verim denemeleri
tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Tüm genotiplerde, % 50
çiçeklenme tarihi, ilk kapsül tarihi, ilk kapsül yüksekliği, bitkide kapsül sayısı, bitkide yan dal sayısı,
bitki boyu, kapsülde dane sayısı, 100 tane ağırlığı ve verim özellikleri belirlenmiştir. 5 yıllık denem
sonuçlarına göre Ant-33/2, 29/9-1-1-2, WSC-208 ve WSC-206 hatları ümitvar bulunmuştur. Ancak
bu hatların çeşit adayı olarak sunulmadan önce farklı lokasyonlarda denenmelerine devam
edilmelidir.
Anahtar Kelimeler

Susam, Islah, Verim, Kalite
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Proje No
TAGEM/TBAD/14/A04/P01/12-1
Batı Akdeniz Yerfıstığı Islah Çalışmaları
Proje Adı
Proje Yöneticisi
Dr. Abdullah Kadiroğlu
Proje Yürütücüleri Mehmet Kocatürk
Projeyi Yürüten
BATEM
Kurum
Projeyi
TAGEM
Destekleyen
Kurum
Projenin Başlama
01.01.2014 - 31.12.2018
ve Bitiş Tarihi
Toplam Proje
85.000 TL
Bütçesi
BATEM’in
85.000 TL
Bütçeden Aldığı
Pay
Proje Özeti:
Denemeler 2014-2018 yılları arasında Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün AntalyaAksu’daki alüviyal karakterli ve tipik Akdeniz iklimine sahip tarlalarında kurulmuştur.
İntrodüksiyon, seleksiyon, mutasyon ve melezleme yöntemleriyle önceki yıllarda geliştirilen 650
civarındaki yerfıstığı hattı kullanılmıştır. İntrodüksiyon ve her yapılan 2 kombinasyondan oluşan
melezlemelerle bu varyasyon daha da zenginleştirilmiştir. Önceki yıllardan gelen ileri hatlarla ve
açılan materyallerden gelen saf hatlardan oluşan çeşit verim denemeleri kurulmuştur ve bu
denemelerde toplam 45 ayrı hat denenmiştir. 2016, 2017, 2018 yıllarında çeşit verim denemeleri
ilk kez ana ürün ve ikinci ürün olarak kurulmuş ve böylece ileri hatların erkenciliği ve ikinci ürüne
uygunluğu belirlenmeye çalışılmıştır. 5 Yıllık Çeşit Verim Denemesi sonuçlarına göre BATEM-514
hattı verim, kalite ve erkencilik bakımından, PI-420333 hattı verim ve kalite bakımından öne
çıkmışlardır. Ayrıca; PI-512274, A.Mat-3B-2, A.Mat-3B-1, A.Mat-2A, A.Mat-7A, A.Mat-10-A hatları
ümitvar bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler
Yerfıstığı, ıslah, verim, çeşit
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Proje No
Proje Adı

TAGEM/17/A07/P03/001
Ülkesel Nohut Islah Araştırmaları Batı Akdeniz Bölgesi Nohut Adaptasyon
Çalışmaları

Proje Yöneticisi
Zir. Yük. Müh. Çetin SAYILĞAN
Proje Yürütücüleri Zir. Müh. Mehmet KOCATÜRK
Projeyi Yürüten
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Kurum
Projeyi
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Destekleyen
Kurum
Projenin Başlama
01.01.2017 – 31.12.2018
ve Bitiş Tarihi
Toplam Proje
27 000
Bütçesi
BATEM’in
27 000
Bütçeden Aldığı
Pay
Proje Özeti:
Nohut Batı Akdeniz ekolojisinde düşük kaliteli ve kuraklığa maruz kalan arazilerde yaygın
olarak yetiştirilmektedir. Bölge en yoğun nohut üretim sahası olmasına rağmen son yıllarda tüm
üretim değerleri azalmış ve toplam üretimdeki payı %15’ten %5’e kadar düşmüştür. Bu çalışma
Batı Akdeniz’de 18 nohut çeşidi ve 3 yerel populasyonun adaptasyonlarını, verim potansiyelleri ile
bazı bitkisel özelliklerini belirlemek, Batı Akdeniz’de uygun sertifikalı çeşitleri belirlemek üzere
gerçekleştirilmiştir. Dememeler, Ulucak ve Aksuda olmak üzere iki lokasyonda gerçekleştirilmiştir.
Denemeler 2017-2018 yıllarında Tesadüf Blokları Deneme Deseninde dört tekerrürlü olarak tesis
edilmiştir. % 50 çıkış gün sayısı, % 50 çiçeklenme gün sayısı, fizyolojik olum gün sayısı, bitki boyu,
ilk bakla yüksekliği, bitkide dal sayısı, bitkide bakla sayısı, baklada tane sayısı, 100 tane ağırlığı ve
tane verimleri tespit edilmiştir. Dekara tane verimi bakımından genotip x çevre etkileşimleri %1
önemlilik seviyesinde birbirlerinden farklı bulunmuştur. Çalışmada tane verimi bakımından
Çağatay, Sezenbey ve Çakır çeşitlerinin daha stabil olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler

Nohut, Cicer arietinum L., verim, adaptasyon, stabilite, Batı Akdeniz
bölgesi,
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Proje No
Proje Adı

TAGEM/HSGYAD/17/A03/P06/138
Kamkat (Fortunella margarita Swing.) meyvesinin farklı ürünlere işlenmesi ve
elde edilen ürünlerin bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi

Proje Yöneticisi
Demet YILDIZ TURGUT
Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Ayhan TOPUZ
Projeyi Yürüten
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Antalya
Kurum
Projeyi
TAGEM
Destekleyen
Kurum
Projenin Başlama
01.01.2017- 31.08.2018
ve Bitiş Tarihi
Toplam Proje
27.000 TL.
Bütçesi
Proje Özeti:
Kamkat (Fortunella spp.) Rutaceae familyasının Fortunella cinsine ait olup, askorbik asit,
karotenoidler, uçucu yağlar ve flavonoidler açısından zengin bir turunçgil meyvesidir. Diğer
turunçgil meyvelerinden farklı olarak kabuğu ile birlikte tüketilebilmektedir. Son yıllarda çeşitli
tarımsal araştırma kuruluşları ve üniversiteler tarafından yürütülen kamkat yetiştiriciliği ve çeşit
geliştirme çalışmalarıyla, ülkemizde bu meyvenin daha fazla tanınması ve üretiminin arttırılması
hedeflenmekte ve büyük bahçe tesisleri kurulması yönünde üreticiler teşvik edilmektedir.
Meyve ve sebzeler meyve suyu, reçel, marmelat, kurutma gibi birçok ürüne işlenerek dayanıklı hale
getirilebilmektedir. İşleme yöntemlerinin meyve ve sebzeler üzerindeki etkileri genellikle renk,
lezzet, tekstür gibi kalite kriterleriyle ilişkilendirilmektedir. Diğer yandan, meyve ve sebzelerin
içerdiği biyoaktif bileşenlerin sağlık üzerine olumlu etkileri nedeniyle, bu bileşenlerin gıda işleme
süreçlerindeki değişimlerinin incelenmesi ve korunmasına yönelik çalışmalar da son yıllarda önem
kazanmıştır.
Bu proje ile kamkat meyvesinin farklı ürünlere işlenerek değerlendirilme olanaklarının
araştırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda kamkat meyvesi farklı yöntemlerle kurutma, reçel ve
meyve tozuna işlenmiştir. Meyvede ve son üründe fiziksel ve kimyasal kalite analizleri yapılarak,
üretim parametreleri ortaya konmuştur. Kurutma işleminde meyveler dilimlenerek ön işlemli
(haşlama) ve ön işlemsiz sıcak hava ile kurutma, vakum kurutma, ultrason destekli ozmotik ön
kurutma ve sıcak hava ile tamamlayıcı kurutma ve mikrodalga destekli sıcak hava kurutma olmak
üzere dört farklı yöntemle kurutulmuştur. Kurutma çalışmalarında ön işlemsiz kurutulan
örneklerin haşlama ön işlemi yapılarak kurutulan örneklerden renk değerleri ve fonksiyonel
özellikler açısından daha üstün özelliklerde olduğu sonucuna varılmıştır. Kurutma yöntemleri
arasında kurutma süresinin uzun olmasına karşın, genel olarak vakum kurutma yönteminin hem ön
işlemli hem de ön işlemsiz örneklerde diğer yöntemlere göre özellikle toplam fenolik, flavonoid,
askorbik asit ve antioksidan aktivite, organik asit gibi kalite kriterleri açısından daha üstün olduğu
sonucuna varılmıştır. Kurutma yöntemlerinden ön işlemli ve ön işlemsiz US-SHK yöntemi ile
kurutmanın ise L*,a*, hue ve EI değerleri açısından diğer yöntemlere göre daha iyi sonuçlar verdiği
gözlenmiştir.
Meyve tozu üretiminde meyveler püre haline getirilip maltodekstrinsiz ve %10 maltodekstrin
ilaveli olarak sıcak hava ve dondurarak kurutma yöntemiyle kurutulmuştur. Maltodekstrin
ilavesinin toz ürünlerin nem, su aktivitesi, renk değerleri, askorbik asit, toz ürün özelliklerini olumlu
etkilediği gözlenmiştir. Toz ürün özellikleri ve renk değerleri açısından genel olarak SHK yöntemi
ile elde edilen örneklerin üstün olduğu görülmüştür. Antioksidan özellikler ve organik asit bileşimi
açısından ise DK yöntemi ile kurutulan örneklerin daha yüksek değerlere sahip olduğu
belirlenmiştir.
Reçel üretiminde kamkat meyveleri doğranmış ve bütün halde kullanılmıştır. Bütün meyve ile
üretilen reçellerin pişirme süresi daha uzun olmasına rağmen renk değerleri, toplam fenolik,
flavonoid, askorbik asit ve DPPH yöntemi ile belirlenen antioksidan aktivite gibi biyoaktif bileşenler
açısından meyvelerin parça halde kullanıldığı reçele göre daha üstün özellikte olduğu
belirlenmiştir. Şeker ve organik asit bileşimi açısından sitrik asit ve okzalik asit dışında reçel
örnekleri arasında önemli bir fark olmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler
Kamkat (Fortunella margarita Swing), kurutma, reçel, meyve tozu
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Proje No
Proje Adı

TAGEM-BS-15/09-10/02-08(2)

Proje Yöneticisi
Proje Yürütücüleri

Emine GÜMRÜKCÜ

Batı Akdeniz Bölgesinde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Hastalık, Zararlı Ve
Yabancı Otların Belirlenmesi Ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar

Dr. Emine TOPUZ (Entomoloji),
Serap Melike SÜLÜ (Bakteriyoloji),
Bengi TOPKAYA (Viroloji)
Selda ÇALIŞKAN (Nematoloji),
Prof. Dr. Ramazan Süleyman GÖKTÜRK (Herboloji) ,
Dr. Mehmet AYDOĞDU (Mikoloji),
Musa KIRIŞIK (Entomoloji)
Nejla ÇELİK (Viroloji),
Dr.Öğr. Yasin Emre KİTİŞ (Herboloji),
Dr. Hilmi TORUN (Herboloji)
Dr.Öğr. Üyesi Mehmet KEÇECİ (Entomoloji) (2015-2016)
Atilla ÖCAL (Nematoloji) (2015-2016)

Projeyi Yürüten
Kurum
Projeyi Destekleyen
Kurum
Projenin Başlama ve
Bitiş Tarihi
Toplam Proje
Bütçesi
BATEM’in
Bütçeden Aldığı Pay
Proje Özeti:

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Antalya
TAGEM
01/01/2016-31/12/2018
50 000 TL
50 000 TL
Yaprağı yenen sebzeler, çok çeşitlilik gösteren bir kültür bitkisi grubunu

oluşturmaktadır. Bu sebzelerin üretimini sınırlayan en önemli faktörler hastalık, zararlı ve yabancı
otlardır. Bu ürünlerde yapılan çalışmalar oldukça azdır. Bu kapsamda Batı Akdeniz Bölgesinde yaprağı
yenen sebzelerde görülen hastalık, zararlı ve yabancı otların belirlenmesi amacıyla survey çalışması
yapılmıştır.
Yaprağı yenen bitkilerin survey çalışmaları Antalya ili Muratpaşa, Serik, Aksu, Kepez, Elmalı,
Korkuteli, Döşemealtı, Konyaaltı, Kaş, Kumluca, Finike ve Manavgat ilçelerinden, basit tesadüfi
örnekleme metoduna göre yürütülmüştür. Hastalık ve zararlı belirtisi olduğu gözlenen bitkilerden,
Marulda; Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Bremia lactucae, Alternaria sp., Fusarium
oxysporum, Pseudomonas cichorii, Tomato spotted wilt virüs, Lettuce mozaik virüs, Mirafiori lettuce big
vein virüs, Frankliniella occidentalis, Uroleucon sonchi, Lipaphis erysimi, Hyperomyzus lactucae, Myzus
persicae, Heliothis armigera, Spodoptera littoralis, Agrotis sp, Liriomyzae spp.,Tetranychus urticae,
Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum ve salyangoz, Maydanozda; Sclerotinia sclerotiorum, F.
solani, F. oxysporum, Rhizoctonia solani, Pythium sp., Septoria sp. ve Botrytis cinerea, F. occidentalis
H. armigera ve M. persicae, Dereotunda; E. heraclei, Fusarium sp., M. persicae, Fesleğen-reyhanda;B.
cinerea, Fusarium sp., H. armigera ve F. occidentalis, Semizotunda; Albugo portulacae, B. cinerea, F.
occidentalis ve M. Persicae, nanede; Erysiphe sp., Fusarium sp.,Rhizoctonia sp., H. armigera ve F.
occidentalis zararlıları tespit edilmiştir. Roka ve terede, herhangi bir hastalık etmeni ile karşılaşılmamıştır.
Roka ve terede F. occidentalis, H. armigera ve Phyllotreta spp. zararlılarına rastlanılmıştır. Ispanakta; F.
occidentalis, Aphis fabae, M. persicae, H. armigera, S. Littoralis, salyangoz, Tarsanomidae, Geometridae
tespit edilmiştir.
Nematod çalışmasında; Helicotylenchus spp., Ditylenchus spp., Aphelenchus spp., Merlinius
spp. ve Meloidogyne spp. belirlenmiştir.
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Yabancıot çalışmasında en yaygın olarak; Amaranthus retroflexus, Portulaca oleracea,
Chenopodium albüm, Sonchus oleraceaus, Medicago

sp., Setaria viridis, Amaranthus palmerii,

Convolvulus arvensis, Fumaria officinalis, Urtica urens, Cyperus rotundus, Stellaria media, Solanum
nigrum, Malva neglecta, Vicia sativa, Anagallis arvensis, Poa annua, Rumex crispus, Sinapis arvensis,
Sonchus asper türleri belirlenmiştir.
Bu bitkiler sürekli hasat edilen ve direkt yaprakları tüketilen bitkiler olması nedeniyle, mücadele
gerektiren zararlılara karşı uygulanacak kontrol yöntemlerinin insan ve çevre sağlığını dikkate alınarak
seçilmesi önem arz etmektedir. Mücadelede kültürel önlemler, biyoteknik yöntemler (sarı ve mavi
yapışkan tuzaklar vb.), biyolojik ve bitkisel kökenli preparatlar (B. thuringiensis, azadirachtin, Spinosad,
entomopatojen fungus, T. harzianum, B. subtilis, B. amyloliquefaciens, P. fluorescens, Reynoutria spp.
ekstraktı, Tea tree oil vb.) kullanılması uygun olacağı düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler

Batı Akdeniz Bölgesi, Yaprağı yenen bitkiler, hastalık, zararlı, nematod,
yabancı ot
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Proje No
Proje Adı
Proje Yöneticisi
Proje Yürütücüleri

Projeyi Yürüten
Kurum
Projeyi
Destekleyen
Kurum
Projenin Başlama
ve Bitiş Tarihi
Toplam Proje
Bütçesi
BATEM’in
Bütçeden Aldığı
Pay
Proje Özeti:

TAGEM/TSKAD/14/A13/P08/01
Ekosistem Yaklaşımıyla Kırsal Kalkınma Metodolojisinin Geliştirilmesi

Dr. Tuba BEŞEN
Dr. Erol KARAKURT, Yrd. Doç. Dr. Emire ELMAS, Dr. Armağan KARABULUT
ALOE Dr. Derya SÜREK, Merve AYSEL ALTUNDAĞ, Uğur BAY, Fatma
KARAHAN, Prof. Dr. Orhan DENGİZ, Prof. Dr. Ayten NAMLI, Çağla ATEŞ,
Fikret SAYGIN, Dr. Hicrettin CEBEL, Vecihe İNCİRKUŞ, Oğuz DEMİRKIRAN,
Doç. Dr. Oğuz BAŞKAN
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Tarla Bitkileri Merkez
Araştırma Enstitüsü, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Sinop
Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, T.C. Orman
ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü
01.01.2013 -01.01.2018
366300

Ekosistem Yaklaşımıyla Kırsal Kalkınma Modelinin Geliştirilmesi Projesi Sinop ili Sarıkum Gölü
havzasında ekosistem hizmetlerinin değerlendirilmesine dayalı bir kalkınma modeli
geliştirilmesini amaçlamıştır. Sarıkum Gölü havzası 6774 ha büyüklüğündedir. Havza içerisinde 7
köy bulunurken kayıtlı çiftçi sayısı 413’dür.
Proje disiplinler arası bir çalışmadır. Kırsal kalkınma modeli geliştirilirken sürdürülebilir
kalkınmanın temel boyutlarında; sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik temel alınmıştır.
Bu temel prensip doğrultusunda proje kapsamında havza sosyo-ekonomik yapısı belirlenmiş,
havzada yaşayan çiftçilerin çevresel duyarlılık düzeyleri tespit edilmiştir. Havza doğal kaynak yapısı
toprak ve su kaynakları açısından incelenmiş, detaylı toprak haritaları oluşturulmuş, ekosistemler
kapsamında toprak mikrobiyal biyokütle karbon indeksleri belirlenmiş, su kalitesi düzeyi tespit
edilmiş, havza su arz ve talebi ortaya konmuş, havza floristik yapısı tespit edilmiş, tehdit altındaki
türler tespit edilmiş, havzada bulunan tıbbi ve aromatik bitkiler listelenmiş, çayır mera yapısı
incelenerek havzada çayır mera kapasitesi ile talep arasındaki ilişki ortaya konmuş, havzada fauna
kapsamında biyolojik çeşitlilik tespit edilmiş, yaban hayvanları zararları ve korunma yöntemleri
incelenmiştir. Her bir çalışmadan elde edilen veriler ile CBS ortamında haritalar üretilmiştir.
Tüm bu bulgular ışığında Sarıkum Gölü Havzasında tarımsal ekosistemler başta olmak üzere var
olan ekosistemler tespit edilmiş, ekosistem hizmetleri belirlenmiş ve ekosistem hizmetlerine dayalı
bir kalkınma modeli geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler

Ekosistem hizmetleri, modelleme, kırsal kalkınma

Proje No

TAGEM/TBAD/14/A12/P03/005
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Proje Adı
Proje Yöneticisi
Proje Yürütücüleri

Akdeniz Bölgesi Mısır Islah Çalışmaları

Mehmet PAMUKÇU
Dr.Şekip ERDAL
Ahmet ÖZTÜRK
Mustafa SOYSAL
BATEM

Projeyi Yürüten
Kurum
Projeyi
TAGEM
Destekleyen
Kurum
Projenin Başlama
2014-2018
ve Bitiş Tarihi
Toplam Proje
136.000 TL
Bütçesi
BATEM’in
136.000 TL
Bütçeden Aldığı
Pay
Proje Özeti: 1980lerden itibaren devamlı ıslah projesi kapsamında yürütülen bu projede; ‘Tanelik
Mısır Çeşit Islahı Çalışmaları, Şeker Mısır Islah Çalışmaları, Cin Mısır ıslah Çalışmaları, Silajlık Mısır
ve Beyaz Mısır Islah Çalışmaları’ yer almaktadır. Bu proje ile ülkenin ihtiyacı olan ana ve ikinci ürüne
uygun, kaliteli ve daha verimli yeni mısır çeşitlerinin geliştirilmesi,(sarı atdişi ve sert mısır, beyaz
atdişi ve sert mısır, cin mısır, şeker mısır) ve hibrit mısır geliştirmeye esas teşkil edecek
populasyonların teşkili ve kendilenmiş hat geliştirme, saf hatların muhafazası ve üretimi, hibrit
mısır tohumluk üretimi konuları ele alınmıştır.
Proje başladığından bu yana 3 adet Tanelik mısır, 3 adet cin mısır, 3 adet beyaz mısır, 3 adet silajlık,
4 adet mısır kurduna dayanıklı, 1 adet şeker mısır çeşidi ile çok sayıda kendilenmiş ve safhat
geliştirilerek tescil ettirilmiş, ülke tarımının hizmetine sunulmuştur.
2014-2018 yılları arasındaki dönem içinde tanelik atdişi, silajlık ve cin mısır ıslah çalışmaları
yürütülmüştür. Çalışmalar kapsamında atdişi mısır varyete grubunda ortalama 400 adet, cin mısır
varyete grubunda ise ortalama 350 ıslah materyalinde generasyon ilerletme çalışmaları yapılmıştır.
Dönem içerisinde tarla mısır yetiştirme sezonun yanı sıra örtü altındaki çalışmalarla yılda iki
generasyon ilerletilmiş ıslah çalışmalarına hız kazandırılmıştır. Ayrıca “İn vivo maternal double
haploid tekniği” kullanılarak saf hat elde etme süreci kısaltılmıştır. Kısa zaman içerisinde % 100
homozigot saf hatlara ulaşılmıştır. Ayrıca aynı dönem içinde Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma
Enstitüsü ile Mısır Araştırma Enstitüsü’nün ortak silajlık “AGA F1, PEHLİVAN07”, şeker “ADAPARE”
çeşitlerinin tescil çalışmaları yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler

Mısır, ıslah, verim, kalite
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Proje No
Proje Adı

TAGEM-BS-12/08-05/02-28(5)

Proje Yöneticisi
Proje Yürütücüleri

Nejla ÇELİK
Bengi TOPKAYA, Serap Melike İÇÖZ, Selda ÇALIŞKAN, Ali ÖZTOP, Serkan
AYDIN
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ANTALYA

Projeyi Yürüten
Kurum
Projeyi
Destekleyen
Kurum
Projenin Başlama
ve Bitiş Tarihi
Toplam Proje
Bütçesi
BATEM’in
Bütçeden Aldığı
Pay
Proje Özeti:

Antalya İli Bağ Alanlarında Fitoplazma Hastalıkları Ve Olası Vektör Böcek
Türlerinin Tespiti İle Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi

TAGEM
01.01.2013-31.12.2018
41.000 TL
41.000 TL

Bu proje, ülkemiz bağlarında fitoplazma hastalıklarının tespit edilmesinin ardından Gıda
Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Bölge İlleri Program Değerlendirme Toplantısında
alınan “Fitoplazma hastalıklarının durumunun belirlenmesi ve bu konuda Zirai Mücadele Merkez
Araştırma Enstitüsü tarafından bir proje hazırlanması” kararı neticesinde hazırlanan ve Tarımsal
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığının 2011
yılı Bitki Hastalıkları Araştırmaları Program Değerlendirme Toplantısı, Meyve-Bağ Hastalıkları Alt
Çalışma Grubu”nda alınan “Ülkesel sürvey kapsamında diğer illerde de yürütülmesi” kararı
neticesinde hazırlanmıştır.
Çalışma, Antalya ili bağ alanlarında 2013-2017 yılları arasında yürütülmüştür. Bu amaçla,
Antalya Korkuteli, Elmalı, Akseki, Alanya, Gündoğmuş, Finike ve Kaş ilçeleri bağlarında sürveyler
yapılarak, Fitoplazma hastalık etmenleri Bois noir ve Flavescence dorée açısından durumları
araştırılmıştır. Çalışma süresince toplam 160 adet yaprak örneği toplanmış ve laboratuarda
moleküler metotlardan polimeraz zincir reaksiyonu (polymerase chain reaction, PCR) yöntemi ile
analiz edilmiştir. Analizler sonucunda sadece Akseki ilçesinde bir bahçeden alınan asma
örneklerinde pozitif sonuç elde edilmiş ve bu örneklerde Sekans analizi yaptırılarak sonuçlar teyit
edilmiştir. Bulaşıklığın tespit edildiği bağda fitoplazma vektörü olabilecek böceklere yönelik
sürvey çalışması da yapılmış fakat yapılan teşhislerde herhangi bir vektör böcek tespit
edilmemiştir.
Anahtar Kelimeler

Fitoplazma hastalıkları, bağ, survey, moleküler metotlar

Proje No
Proje Adı

TAGEM/TBAD/15/A04/P06/03
Farklı Depolama Koşullarının ve Depolama Süresinin Bazı Tıbbi ve Aromatik
Bitki Yağlarının Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi
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Proje Yöneticisi
Proje Yürütücüleri
Projeyi Yürüten
Kurum
Projeyi
Destekleyen Kurum
Projenin Başlama
ve Bitiş Tarihi
Toplam Proje
Bütçesi
BATEM’in
Bütçeden Aldığı
Pay
Proje Özeti:

Orçun ÇINAR
Dr. Fatih Alpay VURAN, Kadriye YÜKSEL, Doç. Dr. Muharrem GÖLÜKCÜ,
Dr. Demet YILDIZ TURGUT
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
TAGEM
01/01/2015-31/12/2018
33.000 TL
33.000 TL

Tıbbi bitkilerden elde edilen uçucu yağlar başta ilaç sanayi olmak üzere, kozmetik ve gıda
endüstrisinde, temizlik endüstrisinde ve diğer endüstrilerde önemli ölçüde kullanılmaya başlanmıştır.
Tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen yağların içerdiği kimyasal bileşikler sayesinde antioksidan,
antifungal ve antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu yapılan birçok çalışmayla kanıtlanmıştır. Tıbbi ve
aromatik bitki yağlarının içeriğindeki maddelerdeki kompozisyonun depolama sırasında zamanla
değiştiği yapılan bazı çalışmalarda gözlemlenmiştir. Tıbbi ve aromatik bitki yağlarının içerisindeki
bileşenlerin çok önemli etkilere sahip olmasından dolayı bileşenlerin kompozisyonlarındaki
değişmelerde önem arz etmektedir.. Kompozisyondaki bu değişimleri minimum seviyeye indirecek
optimum depolama koşullarının belirlenmesinin hem üretici hem de tüketici açısından faydalı olacağı
düşünülmektedir. Bu çalışmada farklı depolama koşullarının bazı tıbbi ve aromatik bitki yağlarının kalite
özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir. Çalışmada, farklı sıcaklıklarda depolama, atmosfer basıncında
depolama ve içerisinden azot gazı geçirilerek depolama işlemleri ayrı ayrı uygulanmıştır. Analizler her
ay yeni şişe açılarak içerisinden numune almak suretiyle gerçekleştirilmiştir. Ayrıca açılmış şişelerde 2
ayda bir analizler yapılmak suretiyle ürünlerin kullanıma başlanmasından sonra ürünlerin değişimleri
incelenmiştir. Tıbbi ve aromatik bitki yağlarında uçucu yağ bileşimi, yağ asitleri bileşimi, kırılma indisi,
optik çevirme gibi kalite özellikleri araştırılmıştır.
Proje sonucunda birçok yağın içeriğinde zamanla değişimler tespit edilmiştir. Uygulamalar
arasında depolama için en uygun muhafaza şeklinin buzdolabı uygulaması olduğu sonucuna varılmıştır.
Bu çalışmanın piyasada bulunan yağların son kullanım tarihlerini belirlemek adına önemli ön veriler elde
edilmiştir. Bu çalışmada bazı yağların TSE’de yer alan sınır değerleri alınarak son kullanım tarihleri
belirlenmiştir. Ancak birçokyağın TSE standartı bulunmadığı için depolama sonunda yüksek oranlarda
değişim göstermesine rağmen son kullanım tarihine ilişkin kesin bir bir yorum yapılamamıştır.. Bu
sebeple kullanımı gittikçe artan yağlarda mutlaka TSE standardının oluşturulması gerekliliği sonucuna
varılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Tıbbi aromatik bitkiler, uçucu ve sabit yağlar, depolama, kalite parametreleri

Proje No

TAGEM/BBAD/10/A01/P01/14

Proje Başlığı

Hıyarda Anaç Islah Projesi

820

Çerçeve Proje: Sebzelerde Anaç Islahı
Projenin İngilizce
Başlığı

Breeding of Rootstock in Cucumber

Projeyi Yürüten
Kuruluş

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Projeyi Destekleyen
Kuruluş/lar

TAGEM

Proje Yürütücüsü

Dr. Rana KURUM

Yardımcı
Araştırmacılar

Zir. Yük. Müh. Mine ÜNLÜ, Dr. Abdullah ÜNLÜ, Zir. Yük. Müh. Murat
ŞİMŞEK, Dr. Mehmet AYDOĞDU, Zir. Yük. Müh. Selda ÇALIŞKAN

Başlama- Bitiş
Tarihleri

2013-2017

Projenin Toplam
Bütçesi

194.750 TL

Proje Özeti
Aşılama yoğun ve sürekli üretim yapan Japonya, Kore ve bazı Asya ve Avrupa ülkelerinde
önemli bir tekniktir.
Aşılı fide ülkemizde karpuz, domates ve patlıcan türlerinde yapılan
yetiştiricilikte yaygın olarak kullanılır. Fakat hıyarda anaç-kalem uyum problemleri ve verime
istenilen oranda katkı sağlamadığı için üreticiler tarafından tercih edilmemektedir. Bu noktadan
hareketle balkabağı, kestanekabağı (C. moschata, C.maxima) türlerinin ve oluşturulacak farklı
hibrit kombinasyonlarının anaç olarak kullanılabilme olanakları araştırılmıştır.
2013-2016 yılları arasında materyallerden saf hat elde etme amacıyla kendileme çalışmaları
yapılmış saflaşan materyaller ticari bir hıyar çeşidine aşılanarak aşı başarıları değerlendirilerek
seleksiyon yapılmıştır. Seleksiyon sonucunda seçilen 10 materyal anaçlık performanslarının
belirlenmesi amacıyla ticari Gordion F1 hıyar çeşidine aşılanmış kontrol olarak Maximus ticari
anacı ve aşısız Gordion F1 çeşidi kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda anaç/kalem kombinasyonlarına bağlı olarak erkenci verim değerleri
4972 g ile 1658 g arasında, bitki başına verim değerleri 25495.5 g ile 4552.5 g arasında, erkenci
meyve sayısı 39 adet ile 9 adet arasında, toplam meyve sayısı 217.5 ile 55 adet arasında, bitki
boyu 237.25 cm ile 134.5 cm arasında, meyve uzunluğu 15.50cm ile 18.55 cm arasında, meyve
çapı 34.75 cm ile 18.23 cm arasında değişim göstermiştir. Tüm gözlemler birarada
değerlendirildiğinde anaç adayları arasında 14x24 nolu hibritin ticari Maximus çeşidi ile verim
açısından benzer performansa sahip olduğu belirlenmiştir.
Projenin bundan sonraki aşamalarında yeni hibrit kombinasyonları oluşturularak
materyallerin hem anaçlık performansları hem de nematod ve Fusarium oxysporium f.sp.
cucurbitae’ye karşı dayanıklılık durumları değerlendirilecektir. Ayrıca dayanıklı/tolerant
materyallerin anaçlık performansları yanısıra aşılama ile mikorizanın kombine etkisi
belirlenecektir. Bu sayede hıyara anaç olarak kullanılabilecek materyaller belirlenerek bu
materyaller yerli anaçların geliştirilmesinde kullanılacaktır.
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Anahtar Kelimeler: Hıyar, Aşılama, Anaç, Islah

Proje No
Proje Adı

TAGEM/TSKAD/16/A13/P02/02

Proje Yöneticisi

Doç. Dr. Köksal AYDİNŞAKİR

Yüzeyüstü ve Yüzeyaltı Damla Sulama Yöntemleri İle Sulanan Soyanın
Sulama Programının Oluşturulması

822

Proje Yürütücüleri

Nazmi DİNÇ, Ömer ÖZBEK, Prof. Dr. Dursun BÜYÜKTAŞ
Mehmet KOCATÜRK, Dr. Cevdet Fehmi ÖZKAN
Doç. Dr. Muharrem GÖLÜKÇÜ
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Projeyi Yürüten Kurum
Projeyi Destekleyen
Kurum
Projenin Başlama ve Bitiş
01.01.2016-31.12.2018
Tarihi
Toplam Proje Bütçesi
64 500 TL
BATEM’in Bütçeden Aldığı
64 500 TL
Pay
Proje Özeti: Dünyadaki hızlı nüfus artışı, mevcut doğal kaynakların hızla kirlenmesi, küresel ısınma
ve iklim değişikliği su kaynakları üzerindeki baskıyı giderek artırmaktadır. Artan nüfusun gıda
güvenliğini sağlamak amacıyla tarımsal üretimin sürdürülebilir bir şekilde artırılması ve mevcut
sınırlı su kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması gerekmektedir. Kullanılabilir su
kaynaklarının sınırlı olması ve kullanımı üzerindeki diğer sektörler (evsel, kentsel ve endüstriyel)
tarafından oluşan baskıların artması, suyun etkin kullanımının önemi daha da kaçınılmaz
olmaktadır. Küresel ısınma ve buna bağlı olarak yağış rejimlerindeki düzensizlik, ayrıca su
kaynakları üzerinde giderek artan rekabet dikkate alındığında, tarım için ayrılan suyun giderek
azaltılmak zorunda olduğu fark edilmektedir. Artan nüfusun gıda taleplerini yeterli derecede
karşılanması ise gelecekte önemi artacak başka bir sorundur. Bu nedenle verimi arttıran ancak
uygulanan sulama suyundan tasarruf sağlayan yöntemlerin uygulanması ve geliştirilmesi çok
önemlidir. Bu amaçla, sulamadan beklenen faydanın sağlanabilmesi için, su ve enerji tasarrufu
sağlayan, su kayıplarını minimum düzeye indiren, çevreyi kirletmeyen, ürün miktarında ve kalitede
artış sağlayan basınçlı sulama sistemleri, özellikle yüzeyaltı ve yüzeyüstü damla sulama
sistemlerinin kullanılması ve doğru sulama zamanı planlanmasıyla suyun en çok kullanıldığı
tarımsal sulamada su kaynaklarının etkin kullanımı ve su tasarrufu sağlanması gerçekleştirilebilir.
Bu çalışmada soya bitkisinde birim alandan elde edilen verimi artırmak ve kullanılan sulama suyu
miktarını azaltmak amacıyla yüzeyüstü ve yüzeyaltı damla sulama yöntemlerinin soyanın verim ve
kalite özelliklerine etkisinin incelenmesi hedeflenmiştir. Araştırma, Batı Akdeniz Tarımsal
Araştırma Enstitüsü Aksu Yerleşkesi Uygulama Arazisinde yürütülmüştür. Araştırma, tesadüf
blokları deneme deseninde üç tekrarlı olarak kurulmuştur. Bu amaçla yüzeyüstü ve yüzeyaltı damla
sulama konularında dört farklı (%100, %80, %60 ve %0) su uygulama düzeyi oluşturmuştur.
Ekimden sonra tüm parseller tarla kapasitesine getirilene kadar sulanmıştır. Kontrol konusundaki
elverişli nemin % 30 tüketildiğinde konulu sulamalara başlanmıştır. Toprak nem içeriği gravimetrik
yöntem ile izlenmiştir. Uygulanan sulama suyu miktarı bitki kök bölgesindeki elverişli nemin
eksilen kısmının tarla kapasitesine tamamlanması için gereken miktar dikkate alınarak
belirlenmiştir. Araştırmada bitki fizyolojik gelişimi ile ilgili parametrelerin bazıları (bitki boyu, dal
sayısı, yaprak alanı) gözlemlenmiş, verim ve kalite değerleri (bin dane ağırlığı, birim alandan elde
edilen tohum verimi, yağ oranı ve yağ asidi bileşenleri) belirlenmiştir. Araştırma sonucunda
yüzeyaltı damla sulama yönteminde sulama suyu ve bitki su tüketimleri 45-488.0 mm ve 171.0541.4 mm arasında hesaplanırken yüzeyüstü sulama konularında ve 50-572.7 mm 164.3-640.5 mm
arasında hesaplanmıştır. Yüzeyüstü damla sulama yönteminde verimler 198.2-560.5 kg da-1;
yüzeyaltı sulama yönteminde ise 228.8-632.6 kg da-1 arasında değişmiştir. Yüzeyüstü damla
sulama sistemi ile kıyaslandığında yüzeyaltı damla sulama sisteminde herhangi bir verim azalması
olmaksızın yaklaşık 92 mm’lik bir su tasarrufu elde edilmiştir.
Anahtar
Soya, damla sulama, yüzeyaltı damla sulama, su kullanım randımanı
Kelimeler

Proje No
Proje Başlığı

TAGEM/TSKAD/16/A13/P02/05
Susam Yetiştiriciliğinde Yüzeyüstü ve Yüzeyaltı Damla Sulama
Yöntemlerinin Karşılaştırılması
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Projenin İngilizce Başlığı

Comparison of Surface and Subsurface Drip Irrigation
Methods in Sesame Cultivation

Projeyi Yürüten Kuruluş

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Projeyi Destekleyen
Kuruluş/lar

TAGEM

Proje Yürütücüsü

Ömer ÖZBEK

Yardımcı Araştırmacılar

Nazmi DİNÇ, Köksal AYDİNŞAKİR, Elif Işıl DEMİRTAŞ,
Cevdet Fehmi ÖZKAN, Mehmet KOCATÜRK, Kadriye
YÜKSEL

Başlama-Bitiş Tarihleri

01/01/2016 - 31/12/2018

Projenin Toplam Bütçesi

61 550 TL

Proje Özeti
Bu araştırmada susam yetiştiriciliğinde yüzeyüstü ve yüzeyaltı damla sulama sistemlerinin verim
ve kalite üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırma 2016-2017 yılları arasında Batı Akdeniz
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Aksu Yerleşkesinde yürütülmüştür. Araştırma tesadüf
bloklarında bölünmüş parseller deneme deseninde üç tekrarlı olarak yürütülmüştür. Yüzeyüstü
ve yüzeyaltı damla sulama konularında dört farklı su uygulama düzeyi (%100, %80, %60, ve
%0) sulama konusu olarak ele alınmıştır. Araştırmada yüzeyüstü ve yüzeyaltı damla sulama
konularında dört farklı (%100, %80, %60 ve %0) su uygulama düzeyi oluşturulmuştur.
Araştırmanın ilk yılında bitki boyu yüzeyüstü ve yüzeyaltı konularında sırasıyla 179.8-202.8 cm
ve 179.4-211.7 cm arasında, dal sayısı 3-5 adet cm ve 3-5 adet; ilk kapsül yüksekliği 43.6-58.4
cm ve 46.6-57.0 cm arasında değişmiştir. Bin dane ağırlığı değerleri yüzeyüstü ve yüzeyaltı
konularında 3.953-4.161 g ve 3.999-4.249 g arasında değişirken verim değerleri 91.8-168.9
kg/da ve 126.1-271.0 kg/da arasında değişmiştir. Araştırmanın ikinci yılında bitki boyu
yüzeyüstü ve yüzeyaltı konularında sırasıyla 179.0 – 234.2 cm ve 185.5 – 238.1 cm arasında, ilk
kapsül yüksekliği 55.7 – 80.7 cm ve 59.0 -67.0 cm arasında değişmiştir. Tohum verimi değerleri
yüzeyüstü damla sulama yöntemi ile sulanan konularda 100.7-151.4 kg/da ve yüzeyaltı damla
sulama yöntemi ile sulanan konularda 107.7 - 169,7 kg/da arasında değişmiştir.
Anahtar Kelimeler: Susam, kısıntılı sulama, yüzeyüstü damla sulama, yüzeyaltı damla sulama
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Proje No
Proje Adı

TAGEM/TEAD/17/A08/P01/001
Küçükbaş Hayvan İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Analizi ve Etkinliği: Batı
Akdeniz Bölgesi Örneği
Şerife Gülden YILMAZ
Prof.Dr. Mevlüt GÜL (Danışman)
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Proje Yöneticisi
Proje Yürütücüleri
Projeyi Yürüten
Kurum
Projeyi
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Destekleyen
Kurum
Projenin Başlama
01.01.2017-31.12.2018
ve Bitiş Tarihi
Toplam Proje
20200 TL
Bütçesi
BATEM’in
%100
Bütçeden Aldığı
Pay
Proje Özeti:
Batı Akdeniz Bölgesi sahip olduğu doğal kaynaklar açısından küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine
uygundur. Türkiye koyun ve keçi varlığının yaklaşık %5’i Batı Akdeniz Bölgesi’nde bulunmaktadır.
1991-2018 dönemi irdelendiğinde; 1991’e göre 2014’te Türkiye küçükbaş hayvan sayısında
%19.01’lik, Batı Akdeniz Bölgesi küçükbaş hayvan sayısında %4.85 oranında bir azalma olmuştur
Bölgede özellikle 2006-2012 yılları arasında keçi varlığı önemli ölçüde daralmıştır. Bu durum
özellikle 2014 yılından sonra iyileşme sürecine girmiştir. 2018 yılında Türkiye küçükbaş hayvan
varlığında %9.9’luk azalma Batı Akdeniz Bölgesi’nde küçükbaş hayvan sayısında %4 oranında artış
gerçekleşmiştir. Bu çalışmada; bölgede küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerinin sosyoekonomik yapılarının belirlenmesi, yıllık faaliyet sonuçlarının ortaya konulması ve pazarlama
yapılarının tespiti, işletmelerin etkinliklerinin saptanması ve yetiştiricilikteki başarıyı etkileyen
faktörlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Araştırmanın materyalini üretici ve sektör paydaşlarından anket yöntemi ile elde edilen birincil
veriler oluşturmuştur. Bunun yanında TÜİK ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği (DKYYB)
Batı Akdeniz Bölgesi küçükbaş hayvan varlığı ile ilgili verileride kullanılmışır. Araştırma bölgesi
popülasyonu üzerinde tabakalı örnekleme yöntemi uygulanarak örnek hacmi koyun işletmeleri için
102, keçi işletmeleri için 95 çiftçi olarak belirlenmiştir. Örnek işletmelerin tabakalara göre dağıtımı
ise hayvan sayısına göre “Neyman Yöntemi” ile yapılmıştır. İşletmelerin sosyo-kültürel yapısının
değerlendirilmesinde Ki-kare Bağımsızlık Testi veya Varyans Analizi, işletmelerin ekonomik
yapılarının ve yıllık faaliyet sonuçlarının saptanmasında Mutlak Kâr, Nisbi Kâr, Saf Hâsıla, pazarlama
olanaklarının araştırılmasında, hayvancılık desteklerinden işletmelerin yararlanma durumlarının
tespit edilmesinde, sektördeki sorunların belirlenmesi, işletmelerin memnuniyeti ve beklentilerinin
saptanmasında Likert Ölçeği, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde etkili faktörlerin belirlenmesinde
Faktör Analizi, küçükbaş hayvan işletmelerinin etkinliğinin ölçülmesinde Stokastik Sınır Analizi,
paydaşlarla birlikte sektörün iyileştirilmesi için önerilerin geliştirilmesi hususunda ise odak grup
görüşmeleri kullanılmıştır.
Araştırma bulgularının faktör analizi sonuçlarında keçi işletmeleri için elde edilen faktörlerin
varyans yüzdeleri toplamı %74.616’dır. Koyun işletmeleri için elde edilen varyans yüzdeleri toplamı
ise 70.650’dir. Keçi işletmelerinde GSH değeri 94523.3 TL olup, GSÜD’nin payı %97.25’tir. GSÜD’nin
%69.20’sini keçi üretim faaliyetinden elde edilen gelirler oluşturmaktadır. Koyun işletmelerinin GSH
değeri ise 123178.1 TL ve GSÜD’nin payı %97.56’dır.GSÜD’nin %75.50’sini koyun üretim
faaliyetinden elde edilen gelir oluşturmaktadır. Bölgede keçi işletmelerinin ortalama teknik etkinliği
0.80, koyun işletmelerinin 0.77 olarak saptanmıştır. Sunulan çözüm önerileri ise; kaba yem açığının
azaltılması için yem bitkileri üretiminin arttırılması, bölgede hayvan pazarı sayısının artırılması, süt
ve ürünlerinin satışının arttırılması için kooperatifler ve birlikler aracılığı ile pazar imkânlarının
oluşturulması, ürünleri yerinde alan ve işleyen işletmeler kurulması, tüketiminin arttırılması için
kamu spotları yapılması, çobanların yaşam şartlarının iyileştirilmesi, sosyal güvence sağlanmasıdır.
Anahtar Kelimeler
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, işletme, ekonomik analiz, etkinlik, Batı
Akdeniz.
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TAGEM AR-GE DESTEKLİ PROJELER
YENİ TEKLİF PROJELER
AR-GE DESTEK PROGRAMIPROJE FORMU ÖN KAPAK

DESTEK BAŞVURUSUNDA BULUNULAN PROJENİN
ADI

Su Yosunlarının Ekonomik Değere Dönüştürülmesi

ÖNCELİK
KONUSU

14. Yeni teknolojilerle alternatif gıdalar, yem hammaddeleri ile yem ve gıda katkı
maddeleri üretimi,
26. Piyasaya arz edilecek nitelikte yerel kaynaklardan etkili mikrobiyal, organik ve
nano gübrelerin geliştirilmesi,

DESTEK BAŞVURUSUNDA BULUNAN YÜRÜTÜCÜ KURUM/KURULUŞUN
ADI

MİTAS DOĞAL ENERJİ AKARYAKIT YATIRIM VE DIŞ TİC. A.Ş.-MİTAS

ADRESİ

CAMİ MAH 16 32500 EĞİRDİR ISPARTA

TELEFONU

08504774269

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜNÜN
ÜNVANI, ADI
SOYADI

İSMAİL HAKKI TIĞLI

GÖREVİ

GENEL MÜDÜR

ADRESİ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ , TÜBİTAK MARMARA TEKNOKENT ,
GEBZE

ÇALIŞTIĞI
KURUM

MİTAS

CEP TELEFONU

05322456849

AKADEMİK
DERECESİ

LİSANS

İŞ TELEFONU

08504774269

ELEKTRONİK
POSTA

info@mitasenerji.net

FAKS NUMARASI

02463114801

PROJE ORTAKLIĞI
PROJE ORTAĞI KURUM VE KURULUŞLARIN ADI
1

BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ-BATEM
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2
…..

PROJE BÜTÇESİ VE DİĞER BİLGİLERİ
PROJE TOPLAMBÜTÇESİ (TL) (1+2+3)

851.442

BAKANLIKTAN TALEP EDİLEN DESTEKMİKTARI
(TL) (1)

549.929

KURUM/KURULUŞNAKDİ KATKI PAYI (TL)(2)

301.513

KURUM/KURULUŞAYNİ KATKIMİKTARI (TL)(3)
2017 YILI İÇİN BAKANLIKTAN TALEP EDİLEN BÜTÇE
(TL)
PLANLANAN PROJE BAŞLAMA TARİHİ

15.08.2018

PROJE SÜRESİ (AY)

36

YARDIMCI ARAŞTIRMACILARIN
ADI SOYADI
ÜNVANI

KURUMU

GÖREVİ

CEP
TELEFONU

ELEKTRONİK POSTA
ADRESİ

AYKUT
DEMİREZEN

MİTAS

ARGE
MÜHENDİSİ

0554429443
5

info@mitasenerji.net

AHMET ÜNSAL

MİTAS

ARGE
MÜHENDİSİ

5522328008

info@mitasenerji.net

CEVDET F. ÖZKAN

BATEM

ZİRAAT
YÜKSEK
MÜHENDİSİ

5065169712

cfozkan@gmail.com

FİLİZ ÖKTÜREN
ASRİ

BATEM

ZİRAAT
YÜKSEK
MÜHENDİSİ

5434916901

filizokturen@hotmail.co
m
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KABUL ve TAAHHÜT BEYANLARI
Bu proje formunda verilen bilimsel varsayım ve düşünceler dışındaki bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz
olduğunu; aksini açıkça belirtmediğim/belirtmediğimiz takdirde, bu formla yapılan proje başvurusunda
yer alan tüm resim ve ekli belge ile yayınların şahsımın/şahsımızın özgün eseri olduğunu; projemize başka
yerden aynı tipte bir destek almadığımızı; Proje ekibinde yer alanların Program kapsamında devam eden
en fazla bir projede yürütücü ve iki projede yardımcı araştırmacı olabildiğini bildiğimizi; Gıda Tarımve
Hayvancılık Bakanlığı’nın bu form ile yaptığım/yaptığımız proje başvurusunukabul etmek zorunda
olmadığını; Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve sair mevzuat hükümleri ile Bakanlığın proje
değerlendirme ve destekleme kural ve usullerini bildiğimi/bildiğimizi ve bu hükümlere uygun hareket
edeceğimi/edeceğimizi; Bakanlığın yukarıda anılan kural ve usullerine ilişkin düzenlemelerini gerekli
gördüğünde değiştirebileceğini ve yapılacak bu değişiklere de uymak zorunda olduğumu/olduğumuzu
kabul ve taahhüt ederim/ederiz.
Yukarıda uymayı kabul ve taahhüt ettiğim/ettiğimiz kurallara uymadığımızın ve/veya
verdiğim/verdiğimiz bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğumuzun Bakanlıkça tespiti halinde,
Bakanlık tarafından alınacak karar ve uygulanacak yaptırımlara uyacağımızı kabul ve taahhüt
ederim/ederiz.

ARAŞTIRMACININ

ADI SOYADI

T.C. KİMLİK
NUMARASI

TARİH

Proje Yürütücüsü

İSMAİL HAKKI TIĞLI

50827134112

15.03.2018

Yardımcı Araştırmacı

AYKUT DEMİREZEN

71743131030

15.03.2018

Yardımcı Araştırmacı

AHMET ÜNSAL

40438480494

15.03.2018

Yardımcı Araştırmacı

CEVDET F. ÖZKAN

23512240054

15.03.2018

Yardımcı Araştırmacı

FİLİZ ÖKTÜREN ASRİ

33427676626

15.03.2018

İMZASI

Yardımcı Araştırmacı

Bu formu, projeyi öneren ve projenin yürütüleceği kuruluş olarak imzalayarak; formda verilenbilimsel
varsayım ve düşünceler dışındaki bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu; önerilen proje Bakanlıkça
kabul edilerek desteklendiği takdirde Bakanlık’ın tüm kural, şart ve düzenlemelerine uyacağını ve
uyulmasını sağlayacağını; projenin Bakanlıkça kabul edildiği şekilde yürütülmesi ve sonuçlanması için
azami özeni göstereceğini; ortaya çıkabilecek menfaat ihlallerini engelleyecek önlemleri alacağını; bu
menfaat ihlallerini belirleyecek mali açıklamaların gerektiğinde proje başvurusunda görev alan ve/veya
projeyle ilgili diğer kuruluş çalışanları tarafından yapılacağını ve gelişecek menfaat ihlallerini verilen
proje desteğinin kullanımından önce, önleyecek veya kontrol edecek tedbirleri alacağını Bakanlıkça

828

gerekli denetim ve izlemelerin yapılabilmesi için gerekli ortam ve imkanları sağlayacağını; tüm bu
işlemler sırasında Bakanlık’a gerekli bildirimleri zamanında yapacağını; aksi takdirde Bakanlık’ın uygun
gördüğü önlem ve yaptırımları uygulamaya yetkili olduğunu; Bakanlık’ın gerekli gördüğünde projenin
yürütülmesine devam edilmekle birlikte projenin yürütüldüğü kurum bakımından değişiklik
yapabileceğini; bu durumda herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
YÜRÜTÜCÜ VE PROJE ORTAĞI KURUM / KURULUŞYETKİLİLERİ
(Üniversitelerde Rektör/Rektör Yrd.; Diğerlerinde ise Kurumun/Kuruluşun üst düzey imza yetkilisi)
ADI VE SOYADI

İDARİ ÜNVANI

TARİH

A.ŞEVKİ TIĞLI

Y.K.BAŞKANI

15/03/2018

DR.ABDULLAH
ÜNLÜ

ENSTİTÜ
MÜDÜRÜ

15/03/2018

İMZASI

Yürütücü Kurum/
KuruluşYetkilisinin
Proje Ortağı Kurum/
Kuruluş Yetkilisinin
Proje Ortağı Kurum/
Kuruluş Yetkilisinin

…/…/2018

Proje Ortağı Kurum/
Kuruluş Yetkilisinin

…/…/2018

PROJE ÖZETİ
Proje başlığı, proje özeti ve anahtar kelimeler yazılmalıdır. Bu bölümde; çalışmanın amaçları ve
uygulanacak yöntemler ile hedef ve çıktılara ilişkin kısaca bilgi verilmelidir. Özette, projenin Ar-Ge
niteliği ile yaygın etkisine açıkça vurgu yapılmalıdır. Ayrıca nasıl yürütüleceği (deneysel
tasarım/yaklaşım, yöntemler, ekip, aşamalar ve zaman) özetlenmelidir.
Proje Özeti
Göl, baraj ve su kanallarında ekosistemin parçası olan su yosunlarının, kirlilik nedeniyle aşırı artış
gösterdiği su rezervlerinden, mekanik hasat yöntemiyle ile hasat edilmesi, hasat sonucu oluşan
biyokütlenin doğal döngü içerisinde ekonomik değere dönüştürülmesi projenin temel yaklaşımıdır.
Su yosunlarının hasat edilerek ekolojik dengede tutulması ile balıkçılık, tarımsal sulama, enerji üretimi
başta olmak üzere iç sulardan doğrudan veya dolaylı faydalanan paydaşların olumlu etkilenmesi
beklenmektedir.
Su yosunlarının, Göller bölgesindeki göl, baraj ve su kanallarından mekanik temizleme araçları ile
toplanması, Laboratuvar çalışmaları ile içeriklerinin belirlenmesi, içeriklerinde yer alan ana
kimyasalların (polisakkaritler, protein, amino asitler ve minerallerin)yem, gıda ve gübre sanayisinde
kullanılmak üzere izole edilmesi, mevzuat doğrultusunda elde edilecek sıvı gübrenin ve/veya kompost
prosesine tabi tutularak elde edilecek organik gübrenin, BATEM gözetiminde içeriklerinin saptanması
ve deneme sahalarında bitki besleme değerinin belirlenmesi tasarlanmıştır.
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Biyokütlenin kimyasal, fiziksel çıktılarının yem, gıda ve gübre sektöründe kullanılması, ithal ürünlerin
yerini alması, ülke ekonomisine katma değer sağlaması hedeflenmektedir.
Projenin MİTAS ve BATEM ortaklığında 36 ay sürmesi tarımsal mekanizasyon ve kimya konusunda
uzman ekipler ile yönetilmesi tasarlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tatlı su yosunları, Ekolojik denge, Ekonomik katma değer, gıda kimyasalları, sıvı
gübre, organik gübre

Proje No

TAGEM-18/AR-GE/38
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Proje Adı

Proje Yöneticisi
Proje Yürütücüleri

Stevia Bitkisinden (Stevia Rebaudiana B.) Yüksek Kalitede Kuru Yaprak
Ve Mikroenkapsüle Stevia Ekstraktı Üretim Koşullarının Saptanması Ve
Bazı Düşük Enerjili Ürünlerin Formülasyonlarına Uygunluğunun
Belirlenmesi

Prof. Dr. Narin ÜNAL
Orçun Çınar, Dr. Arzu Bayır Yeğin, Dr. Demet Yıldız Turgut, Gürdal
Koç, Emel Günal, Burhan Berk Barut

Güney Agripark Tarımsal Araştırmalar Sanayi ve Ticaret Limited
Projeyi Yürüten
Şirketi, Antalya
Kurum
TAGEM, Güney Agripark Tarımsal Araştırmalar Sanayi ve Ticaret
Projeyi Destekleyen
Limited Şirketi, Antalya
Kurum
02/07/2018-01/03/2020
Projenin Başlama ve
Bitiş Tarihi
1.193.524 TL
Toplam Proje Bütçesi
80.000 TL
BATEM’in Bütçeden
Aldığı Pay
Proje Özeti:
Stevia bitkisinin tarımı ve değerlendirilmesi üzerine tüm dünyada son yıllarda çok hızlı artan
bir ilgi söz konusudur. Ülkemizin gündemine de son yıllarda gelen stevia bitkisi ve bu bitkiden elde
edilen kuru yapraklar ve ekstraktlar, yerli ve milli kaynaklarla henüz üretilememektedir. Buna rağmen
Ülkemizde bazı kuruluşlar stevia tarımı ve ekstraksiyonu üzerine bazı yatırımlar yapmıştır ve bu konu
üzerindeki sınırlı sayıdaki araştırmalar da devam etmektedir. Antalya, stevia tarımı için Ülkemizde en
uygun iklim koşullarına sahip birkaç ilden birisidir. Firmamız da Ülkemizde stevia bitkisinin yetiştirme
koşulları ve steviol glikozit içeriği yüksek genotiplerin geliştirilmesi konusunda çalışmalarına
Antalya’da devam etmektedir. Bu proje kapsamında öncelikle, üretilen stevia yapraklarının
Antalya’nın iklim şartlarında kurutma koşulları optimize edilecektir. Eş zamanlı olarak yaş
yapraklardan elde edilen ekstraktın adsorbant uygulama ve nanofiltrasyonla zenginleştirme koşulları
belirlenecektir. Devam eden aşamada da, elde edilen zenginleştirilmiş ekstraktlar mikroenkapsülasyon
yöntemiyle toz ürün haline getirilecektir. Dayanıklılık kazandırılan toz halindeki steviol glikozitler
kullanılarak bazı şekerli ürünlere alternatif olarak formülasyonunda şeker yerine doğal tatlandırıcı
steviol glikozitleri içeren ürünlerin proses koşulları belirlenecektir. Projenin bitki yetiştirme, kurutma,
ekstraksiyon ve mikroenkapsülasyon aşamaları Firmamızın deneme alanlarında; ara ürünlerin
analizleri ve mikroenkapsüle stevia tozu ile yapılacak örnek ürün denemeleri BATEM
laboratuvarlarında gerçekleştirilecektir. Projenin bu döneminde hasat edilen stevia bitkilerinin kurutma
kinetiği ortaya çıkarılarak kurutma optimizasyonu yapılmıştır. Daha sonra kurutulan örneklerde
glikozit bileşenleri (Rebaudioside A, stevioside hydrate) ve toplam fenolik madde analizleri
gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Stevia, mikroenkapsüle stevia ekstraktı, doğal tatlandırıcı, düşük enerjili
ürünler
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DEVAM EDEN PROJELER
Proje No
Proje Adı

Tagem 17/1 Arge

Proje Yöneticisi
Proje Yürütücüleri

Burçin Çıngay
Ayşe Serpil Kaya, Fatma Uysal Bayar, Belgin Kanoğlu, Ebru Akyüz,
Nihan S. Muşdal, Aşkın Öykü Çimen, Salih S. Kanoğlu
Ali Nihat Gökyiğit İktisadi İşletmesi

Projeyi Yürüten
Kurum
Projeyi Destekleyen
Kurum
Gelişme Raporunun
Ait Olduğu Dönem
Toplam Proje Bütçesi
BATEM’in Bütçeden
Aldığı Pay
Proje Özeti:

Türkiye’de Doğal Yayılış Gösteren Bazı Pelemir (Cephalaria Schrad. ex
Roem. & Schult.) , Adaçayı (Salvia L.) ve Karanfil (Dianthus L.)
Taksonlarının Dış Mekân Süs Bitkisi Olarak Kullanımlarına Yönelik
Çeşit Geliştirme Çalışmaları

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
01.01.2018-31.12.2018
1.341.805 TL
350.000 TL

Bu proje kapsamında bu alanda çalışılacak bitkisel materyal olarak, ülkemiz doğal florasında
yayılış gösteren pelemir (Cephalaria Schrad. ex Roem. & Schult), karanfil (Dianthus L.) ve
adaçayı (Salvia L.) cinslerine ait sultan pelemiri (Cephalaria tuteliana S.Kuş & Göktürk), koca
pelemir (Cephalaria balansae Raus), dev pelemir (Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobrov),
ganteper (Cephalaria procera Fisch. & Avé-Lall.), tarla pelemiri (Cephalaria transsylvanica (L.)
Schrad.), küme karanfil (Dianthus erinaceus Boiss.), samsu (Dianthus carmelitarum Reut. ex
Boiss)., kaya karanfili (Dianthus zonatus Fenzl), bursa karanfili ( Dianthus goekayi
Kaynak,Yılmaz & Danış) yabani karafil (Dianthus anatolicus Boiss.), tüylü karanfil (Dianthus
armeria L.) boz şalba (Salvia argentea L.), çoban şalbası (Salvia bracteata Banks & Sol.), kara
şalba (Salvia absconditiflora (Montbret & Aucher ex Benth.) Greuter & Burdet), pas kulak (Salvia
sclarea L.), şalba (Salvia tomentosa Mill.), adaçayı (Salvia fruticosa Mill.) türleri ile bu türlere ait
14 adet ticari çeşit kullanılmıştır. Projede piyasa talepleri de göz önüne alınarak, kokulu, yeni
renkleri barındıran, bitki ve çiçek yapısı değ işiklikleri olan, çiçeklenme zamanında değ işiklikler
gösteren, uzun ö mü rlü bitki çeşit ve/veya çeşitler elde edilmesi hedeflenmektedir. Araştırma
2017-2020 yılları arasında İstanbul Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB) ve Antalya Batı
Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde (BATEM) yürütülmektedir. Melezleme çalışmaları
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sera
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performansları

ise

dış
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yürütülmektedir.
Bu dönem içerisinde gen havuzundaki bireylerin morfolojik ve fenolojik gözlemleri
tamamlanmış ve genotiplerde çiçek tozu canlılık oranları ile çiçek tozu çimlenme gücü testleri
gerçekleştirilmiştir. BATEM ve NGBB lokasyonlarında melezleme çalışmalarına devam edilerek
bir önceki dönem melezleme çalışmalarından elde edilen tohumların hasat, tasnif ve ekimleri
gerçekleştirilmiştir. Her iki lokasyonda elde edilen bireylerin gözlemleri ve kültürel işlemler
devam etmektedir. Ayrıca proje kapsamında bu dönem için taahhüt edilen altyapı çalışmaları
gerçekleştirilerek, NGBB’de çalışmakta olan proje personeline uygulamalı ıslah eğitimi
verilmiştir.
Anahtar Kelimeler

Cephalaria, Salvia, Dianthus, Dış Mekan Süs Bitkisi, Klon Seleksiyonu,
Melezleme
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SONUÇLANAN PROJELER
Proje Başlığı
Proje Lideri
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüleri
Projeyi Destekleyen
Kurum/lar
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi

Türkiye’de Kesme Çiçek Ortanca Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi

Prof. Dr. Soner KAZAZ
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Elçin Gözde ERGÜR, Tuğba KILIÇ, Özgül KARAGÜZEL
TAGEM ARGE
1 Temmuz 2015-1 Temmuz 2018
186.913,00 TL

Proje Özeti
Dış mekan ve iç mekan süs bitkisi olarak dünyada yaygın bir kullanıma sahip olan ortancaların son yıllarda
kesme çiçek olarak kullanımı da giderek artış göstermektedir. Ortanca türleri arasında süs bitkisi olarak en fazla
yetiştirilen ve ticareti yapılan tür 'büyük çiçekli ortanca' olarak da bilinen Hydrangea macrophylla Thunb.’dur.
Bu tür aynı zamanda ülkemizin Doğu Karadeniz Bölgesinde doğallaşmış süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir.
Çalışma, Karadeniz Bölgesinde doğallaşmış süs bitkisi olarak yetiştirilen ortancaların kesme çiçek olarak
kullanılabilirliğinin belirlenmesi, sektöre kazandırılması ve ticari çeşitlerle performanslarının karşılaştırılması
amacıyla Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nde 2015-2018 yılları arasında
yürütülmüştür. Bitkisel materyal olarak Ordu (1 nolu genotip) ve Samsun (2 nolu genotip) ile Rize’nin Pazar (3
nolu genotip) ve Derepazarı (4 nolu genotip) ilçelerindeki park ve bahçelerde yetiştirilen bitkilerden temin edilen
ortanca genotipleri ile 3 farklı ticari ortanca çeşidi (Ankong Blue, Ankong Rose ve Schneebal) kullanılmıştır.
Araştırma, örtüaltında topraksız tarım şekillerinden saksı kültüründe yürütülmüş ve yetiştirme ortamı olarak
torf:kokopit:perlit karışımı (2:1:1, v/v) kullanılmıştır. Çalışmada; tomurcuklanma süresi, tam çiçeklenme süresi,
çiçek sapı uzunluğu, çiçek sapı kalınlığı, çiçek çapı, dal ağırlığı, dal başına yaprak sayısı, bitki başına verim ve
vazo ömrü parametreleri incelenmiştir. İncelenen tüm özelliklerde istatistiki olarak önemli farklılıklar elde
edilmiştir.
Çalışmanın her iki yılında en erken çiçeklenme süresi Schneebal çeşidinde (2. yıl: 82.33 gün, 3. yıl: 92.89 gün)
belirlenmiş, bunu 3 nolu genotip (2. yıl: 82.73 gün, 3. yıl: 95.66 gün) izlemiştir. Her iki yılda da en geç çiçeklenme
süresi Ankong Blue (2. yıl: 91 gün, 3. yıl: 100.32 gün) ve 1 nolu genotipten (2. yıl: 91.24 gün, 3. yıl: 100.22 gün)
elde edilmiştir. İkinci ve üçüncü yılda en uzun çiçek sapı 1 nolu genotipte (2. yıl: 73.85 cm, 3. yıl: 86.14 cm)
belirlenirken, en kısa çiçek sapları üçüncü yıl Schneebal (50.57 cm), üçüncü yıl ise Ankong Blue (61.67 cm) ve
Ankong Rose (63.67 cm) çeşitlerinde belirlenmiştir. Çalışmanın her iki yılında en büyük çiçek çapı 1 nolu
genotipte (2. yıl: 26.15 cm, 3. yıl: 25.77 cm) saptanırken, bunu 4 nolu genotip (2. yıl: 24.27 cm, 3. yıl: 22.13 cm)
izlemiştir. Her iki yılda en küçük çiçek çapı ise Schneebal çeşidinde (2. yıl: 19.27 cm, 3. yıl: 17.01) belirlenmiştir.
Bitki başına en yüksek verim her iki yılda da Schneebal çeşidinde (2. yıl: 9.74 dal, 3. yıl: 10.32 dal) elde edilmiş,
bunu 3 nolu (2. yıl: 9.21 dal, 3. yıl: 9.59 da) ve 4 nolu genotip (2. yıl: 8.64 dal, 3. yıl: 9.22 dal) izlemiştir. Bitki
başına her iki yılda da en düşük verim ise, 2 nolu genotipten (2. yıl: 6.42 dal, 3. yıl: 6.88 dal) elde edilmiştir.
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Genotip ve ticari çeşitlerin vazo ömürleri ikinci ve üçüncü yılda 8.0-9.80 gün arasında değişmiştir.
Çalışma, Karadeniz bölgesinde Ordu, Samsun ve Rize illerindeki park ve bahçelerde doğallaşmış süs bitkisi
olarak yetiştirilen ortancaların kesme çiçek olarak da kullanılabilecek nitelikleri taşıdıklarını, Ordu (1 nolu
genotip) ve Rize (Derepazarı) (4 nolu genotip) illerindeki genotiplerin ise incelenen birçok parametre bakımından
ticari çeşitlerden daha üstün özeliklere sahip olduğunu ortaya koymuştur.

Proje No
Proje Adı

TAGEM/ 15 / AR-GE / 54

Proje Yöneticisi
Proje Yürütücüleri

Prof. Dr. Gülaçtı TOPÇU
Prof. Dr. Murat KARTAL, Rümeysa YÜCER, Gamze ERGİN, Demet
DİNÇEL, Dr. Ahu ÇINAR
Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Ekonomik Öneme Sahip Sideritis Türlerinden (S.condensata, S. congesta,
S. stricta) Katma Değeri Yüksek Gıda Takviyelerinin Üretimi

Projeyi Yürüten
Kurum
Projeyi Destekleyen
TAGEM
Kurum
15.01.2016- 15.01.2018
Projenin Başlama ve
Bitiş Tarihi
302.903,59 TL
Toplam Proje Bütçesi
BATEM’in Bütçeden
Aldığı Pay
Proje Özeti:
Sideritis L. cinsi (Labiatae=Lamiaceae) 150 türden fazla bitkiden oluşur. Bahamalar'dan Çin'e,
Almanya'dan Fas'a kadar olan alanda yayılmaktadır. Ancak Akdeniz sahası asıl yerleştiği yer olup
Türkiye ve İspanya en yüksek sayıda türe sahiptir. Türkiye'de Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgeleri'nde
yaygınlık göstermektedirler.
Sidritis (Labiatae) türleri Türkiye'de 55 taksona ait 34'ü endemik olaran 44 tür ile temsil edilmektedir
ve yüksek bir endemizm oranı (%79.5) ile bu genusun iki ana gen merkezinden biridir. Ülkemizde
bugün Sideritis türleri çoğunlukla doğadan toplanarak kullanılmaktadır. Biyolojik zenginliklerimizin
korunması ve kırsal kalkınmada düzenli gelir sağlanması için Sideritis önemli bir alternatif bitkidir.
Geleneksel olarak toprak üstü kısımları terapotik amaçla, ilaveten çay ve baharat olarak kullanılır.
Sideritis çayı; karın ağrısı, hazımsızlık, bağırsak gazı gibi gastrointestinal rahatsızlıklarda, ateş, boğaz
ağrısı, burun akıntısı gibi soğuk algınlıklarının semptomlarının hafifletilmesinde, bronşitte ilaveten
kuvvet verici ve diüretik amaçlarla yaygın olarak kullanılır. Yine bu amaçlarla infüzyon ve
dekoksiyonları hazırlanır, hem oral hem de topikal olarak uygulanır.
Bu projedeki amacımız, ülkemizde ve birçok ülkede halk arasında kullanılan Sidertis türlerinin
toprak üstü kısmı kullanılarak bağışıklık sistemini güçlendirici soğuk algınlıklarında
kullanılacak bir formülasyonunun geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesidir. Bu proje kapsamında, ilk etapta doğadan toplanarak Antalya koşullarında
kültür çalışmaları konusunda başarıya ulaşmış 3 Sideritis türü üzerinde (S.congesta, S.
condensata ve S. stricta) bitkisel hammadde olarak en uygun standardize ekstre üretim
yöntemlerinin geliştirilmesi, optimizasyonu ve standardizasyonu (farklı solvan, sıcaklık, süre
kullanarak) saptanacak ve en uygun ekstraksiyon yöntemi geliştirilerek Standardize Ekstrenin
spesifikasyonlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Daha sonra şurup ve damla formunda
formülasyon geliştirme ve geliştirilen formülasyonun test iyileştirme ve raf ömrü gibi
parametreler açısından incelenmesine yönelik Ar-Ge faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Geçen
dönem içinde, proje faaliyet takviminin 2. yılında yer alan; “elde edilecek ekstreden sıvı formda
şurup, saşe ve damla formunda gıda takviyesi formülasyon çalışmaları yapılması ve
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stabilitelerinin yapılması” çalışmalarındaki aksaklıklardan dolayı proje faaliyet takviminin
gerisinde kalmış ve bu nedenle uzatma alınmıştır. Alınan uzatma süresinde yapılması
planlanan çalışmalar tamamlanarak proje sonuçlandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler
Sideritis congesta, Sideritis condensata, Sideritis stricta, Gıda
takviyesi, ekstraksiyon, şurup

Proje No
Proje Adı

TAGEM/14 / AR-GE / 41

Proje Yöneticisi
Proje Yürütücüleri
Projeyi Yürüten
Kurum
Projeyi Destekleyen
Kurum
Projenin Başlama ve
Bitiş Tarihi
Toplam Proje Bütçesi
BATEM’in Bütçeden
Aldığı Pay
Proje Özeti:

Oğuz ÖZTÜRK
Dr. Saadet TUĞRUL AY, Dr. Ahu ÇINAR
Morlab Biyoteknolojik Ar-Ge Danışmanlık Sanayi ve Ticaret

Dorystoechas hastata bitkisinin toksikolojikve anti-aging özelliklerinin
incelenmesi, klasik ve doku kültürü yöntemiyle çoğaltılması

TAGEM
12.12.2014 - 01.04.2018
345.000,00 TL

Yüksek endemizme sahip Türkiye florası, tıbbi ve aromatik bitkiler açısından oldukça zengindir.
Bu yüksek endemizm düzeyi, Türkiye’ye bu türlerin, özellikle de dünyanın büyük bölümünün
bağımlı olduğu tahılların türetildiği yabani türlerin yeterince korunması, tehlike altına
girmemesi veya yok olmaması konusunda daha da büyük bir sorumluluk yüklemektedir.
Antalya Endemik türü Dorystoechas hastata bitkisinin hem türün yok olma tehlikesinden
korumak hem de kozmetik ve rejeneratif tıp (yenileyici) alanında kullanılmak üzere, toksikolojik
ve anti-aging özelliklerini ortaya çıkaracak çalışmalar yapılacaktır. Dünya kozmetik sektörünü
değerlendirdiğiniz zaman, 400 milyar dolarlık bir ticaret hacminden Türkiye’nin payına düşen
sadece 2 milyar dolardır. %90 oranında hammadde ithalatına dayanan kozmetik sektörün de
kullanılabilecek yüksek kalitede de ekstraklar ve etkenmaddeler saflaştırmak ve D. hastata
bitkisinin endüstriyel alanda yetiştirerek, üretimi yapılabilen tıbbi ve aromatik bitki sınıfında
olması hedeflenmiştir.
36 ay süresi olan projemizde, doğadan toplanan D. hastata bitkisini çelik ve rizomla Batı Akdeniz
Tarımsal Araştırmalar Merkezi’nde (BATEM) aynı zamanda da in-vitro ortamda doku kültürü
yöntemiyle (Ege Üniversitesi Fen Fakültesinde Botanik Bölümünde) çoğaltılmış, üretimi BATEM
arazisine kurulan pilot serada gerçekleştirilmiştir.
Çiçeklenme öncesi, çiçeklenme ve çiçeklenme sonrası anti-aging özelliklerini ortaya çıkarmak
için hazırlamış olan ekstraklar HS68 (insan fibroblast hücre hattı) ile muamele ederek; kollajen
I, FGF (fibroblast büyüme faktörü) ve MMP-I (matriksmetalloproteinaz I) aktivitesine
bakılmıştır. Hücrelerin prolifiye olma özelliğini de flowsitometrik analiz ile belirlenecektir.
Yenileyici tıpta kullanıma yönelik için de self-renewall (kendini yenileme) özelliği için PCR
tekniği ile c-myc, klf-4 ve oct- 4 gibi konvansiyonel faktörlerin gen düzeyinde etkinliğine
bakılacaktır. Bu bağlamda gerek tıbbi özellikleri gerekse kimyasal özellikleri ve toksikolojik
özellikleri belirlenen D. hastata bitkisinin, endüstriyel anlamda üretilmesi ve çoğaltılmasında bir
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sorun olmayacaktır. Güvenilir bitki sınıfında tarımı yapılan tıbbi ve aromatik bitki olarak ülke
ekonomisine yüksek katma değer sağlayacaktır:
Aktif içerik üretici firmanın Türkiye de yerleşik olması, firmaların ithalata dayalı nakliye ve
gümrük vergilerinden muaf olmasına sebep olacak, üretimle ilgili karşılaştıkları sorunlar ile
ilişkili olarak daha kısa zamanda ve daha etkili sonuçlar alacaklardır. Aynı zamanda biyolojik
çeşitliliğimizin ve endemik bitkilerin korunması, dolayısıyla gen kaynaklarının muhafazasına
katkıda bulunacaktır.
Anahtar Kelimeler
Endemik tür, anti aging öncül,kozmetik aktif içerik, ilaç öncülü

DIŞ KAYNAKLI PROJELER
YENİ TEKLİF PROJELER
AFA ADI : TÜBİTAK
PROĞRAM ADI : 1002 - Hızlı Destek Programı
Proje No
218 O 133
Bazı R Dayanıklılık Genlerinin Farklı Turunçgil Türlerinde Citrus chlorotic
Proje Adı
dwarf associated virus (CCDaV) Enfeksiyonu Sırasında Ekspresyon
Analizleri
Proje Yöneticisi
Bengi TOPKAYA
Proje Yürütücüleri
Prof. Dr. Bayram ÇEVİK, Ertuğrul TURGUTOĞLU
Projeyi Yürüten
BATEM
Kurum
Projeyi Destekleyen
TÜBİTAK
Kurum
Projenin Başlama ve
01.02.2019-01.02.2020
Bitiş Tarihi
Toplam Proje Bütçesi
44.300 TL
BATEM’in Bütçeden
Aldığı Pay
Proje Özeti:
Turunçgil üretimi yapılan tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de turunçgil üretiminde verim ve kaliteyi
etkileyen faktörlerin başında virüs ve virüs benzeri hastalıklar gelmektedir. Bu hastalıklardan bir tanesi
de Turunçgil klorotik cüceleşme virüs hastalığıdır (Citrus chlorotic dwarf associated virus; CCDaV). CCDaV
ilk kez ülkemizde 1980’li yılların sonlarında ortaya çıkmış ve kısa süre içerisinde Doğu Akdeniz Bölgesi
turunçgil üretim alanlarına yayılmıştır. Bulunduktan sonraki süreç içerisinde 2000’li yıllara kadar
hastalığın biyolojik özelliklerine yönelik birçok çalışma yapılmış ancak hastalığın etiolojisine yönelik
çalışmalar başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Hastalığın bulunmasından yaklaşık 25 yıl sonra bir grup İtalyan
araştırıcı araziden topladıkları hastalıklı örneklerle yaptıkları metagenomiks çalışmalar sonucunda
hastalıklı örneklerde tek sarmal DNA içeren Geminiviridae familyasına ait virüs bulmuşlar ve etmeni
Turunçgil klorotik cüceleşme ile ilişkili virüs (Citrus chlorotic dwarf associated virüs; CCDaV) olarak
isimlendirmişlerdir. Ülkemizde hastalıkla ilgili 2000’li yıllardan sonra otsu bitkilere taşıma denemesi
dışında yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Hastalık son yıllarda Çin’de de rapor edilmiş ve hastalıklı
bitkilerden CCDaV genomu elde edilmiştir. Hastalık Defne beyazsineği Parabemisia myricae (Homoptera:
Aleyrodidae) ile semipersistent olarak taşınmakta olup dünya turunçgil üretimi için potansiyel bir tehlike
oluşturmaktadır. Hastalığın ülkemiz dışında turunçgil üretim bölgesinde de rapor edilmesi CCDaV'nin
ülkemiz ve dünya için hala önemli bir hastalık olduğunu ve güncelliğini koruduğunu göstermektedir. Bu
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proje ile daha önceki bir çalışmada belirlenen CCDaV’ye karşı en dayanıklı ve en duyarlı olan turunçgil
türlerinde, dayanıklılıkta etkili R genleri belirlenmeye çalışılacaktır. Bu amaçla öncelikle turunçgillerin
model türü olarak tüm genom dizilimi tamamlanan portakal bitkisi seçilerek, bu bitkinin genomunda
kodlanan R genlerinden 15 tanesi seçilecektir. Daha sonra CCDaV inokülasyonu yapılan ve kontrol olarak
bırakılan turunçgil bitkilerinde bu genlerin Real-Time RT-PCR yöntemiyle eksp-resyonları yapılacaktır.
Böylece CCDaV inokülasyonu sırasında dayanıklı turunçgillerde ekspresyonu artarak dayanıklılıkta etkili
olabilecek R genleri belirlenecektir. Proje kapsamında yapılacak çalışmalar sonucunda hastalığın
yayılmasını önlemeye yönelik neler yapılabileceğini belirlenecektir.
Anahtar Kelimeler
Proje No
Proje Adı

Dayanıklılık, R genleri, Real-Time PCR, Turunçgil
Best Innovative Approach to Minimize Post Harvest Losses within Food Chain
for VET
Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar

Proje Yöneticisi
Proje Yürütücüleri

Yıldıray İstanbullu (Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü
Müdürü)
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tarımsal
Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Gaziantep Üniversitesi (GU),
Bursa Büyükşehir Belediyesi (TARIM AŞ.), Bursa Ticaret Borsasıdır
(BTB), Gıda Konservecilik Ulusal Teknoloji Merkezi (CTC)(İspanya),
Dunarea De Jos Üniversitesi (UDJ) (Romanya), Gıda Derneği (IFA)
(Avusturya)
TAGEM adına BATEM’den proje için görevlendirilen araştırıcılar: Dr. Işılay
Yıldırım ve Zir. Yük. Müh. Cemile Ebru Onursal
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Erasmus+ (Avrupa Komisyonu)
2017-2019

Projeyi Yürüten Kurum
Projeyi Destekleyen Kurum
Projenin Başlama ve Bitiş
Tarihi
Toplam Proje Bütçesi
237.665,00 Euro
BATEM’in Bütçeden Aldığı
Pay
Proje Özeti: Proje; seçilen bahçecilik ürünlerinin kalite, emniyet ve pazarlanabilirliğini arttırmak için hasat
sonrası sektörlerde (gıda tedarik zinciri) mesleki eğitim gereksinimlerini karşılayan bir eğitim paketi geliştirerek
hasat
sonrası
kayıpları
azaltmayı
amaçlamaktadır.
Bu çalışmadan elde edilecek veriler ve fikri çıktılar gerek elektronik platformda gerek basılı yayın şeklinde sektör
çalışanlarının ve konu ile ilgili hedef kitlenin kullanımına sunulacaktır. Proje kapsamında gerçekleştirilen fikri
çıktıların paylaşılması ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan çoğaltıcı etkinlikler düzenlenecektir. Ayrıca Türkiye ve
proje paydaşı olan ülkelerde konuya ilişkin yapılacak çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak fikri çıktılar bu
sektörde çalışmakta olan hedef kitlenin (çiftçi, depocu, taşımacı, pazarlamacı vb.) eğitiminde kullanılmak üzere
elektronik ortamda ulaşılabilecek bir öğrenim modeline aktarılacaktır.
Anahtar Kelimeler
Hasat sonrası, kayıpların azaltılması, eğitim
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Proje No:
Proje Başlığı

Batı Akdeniz Bölgesi Yemişen (Crataegus monogyna Jacq.) Seleksiyonu

Projeyi Yürüten Kuruluş

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Projeyi Destekleyen Kuruluş

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Proje Yürütücüsü

Dr. Nurtaç Çınar

Yardımcı Araştırmacılar

Dr. Arzu YEĞİN
Tuba SEÇMEN
Ayşe ERDOĞAN
Dr. Filiz ÖKTÜREN ASRİ
Mehmet ÖZDEMİR
Kerem YÜKSEL
Bayram KOLAK (Yardımcı Personel)

Başlama- Bitiş Tarihleri

01.01.2020 – 31.12.2024

Projenin yıllara Göre Bütçesi

2020: 10.000 TL
2021: 10.000 TL
2022: 10.000 TL
2023: 10.000 TL
2024: 10.000 TL

Proje Özeti
Crataegus monogyna Jacq. türü, pekçok farmakopede yer alan ve tıbbi özellikler yönünden ön planda bulunan
bir Crataegus türüdür. Crataegus cinsi üyeleri genellikle alıç olarak bilinmekte olup, Türkçe isimlendirme
sisteminde C. monogyna için yemişen ismi benimsenmektedir. Yapılan çeşitli çalışmalar fenolik madde
miktarları ve antioksidan aktivite değerlerinin bu türde diğerlerine oranla daha yüksek bulunduğunu
göstermektedir. Tıbbi kullanım için materyaller doğadan toplanmakta, genotipsel farklılıklar yanında tek
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çekirdekli diğer Crataegus türleriyle karışması da söz konusu olabilmektedir. Tıbbi özelliklerden en etkili şekilde
faydalanmak ve homojen tıbbi ürün hammaddesi elde etmek amacıyla uygun genotiplerin belirlenmesi ve
çoğaltımının yapılması önem arz etmektedir. Planlanan proje ile Antalya, Burdur ve Isparta illerinde yayılış
gösteren yemişen (C. monogyna var. monogyna Jacq. ve C. monogyna var. lasiocarpa (Lange) K. I. Chr.)
genotiplerinin toplanması ve bazı tıbbi özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Arazi çalışmaları ile amaca
uygun genotipler seçilecek, meyve örnekleri koleksiyonu hazırlanacak, çiçek, bahar dönemi yaprakları, güz
dönemi yaprakları ve meyve örnekleri temin edilerek toplam fenolik madde, toplam flavonoid miktarı,
antioksidan aktivite, HPLC cihazı ile hiperosit ve viteksin- 2’’–O- rhamnosit miktarları belirlenecektir. Meyve
örneklerinde bu analizlere ilave olarak pomolojik özellikler ve antosiyanin miktarı belirlenecektir. Örneklerin
alındığı lokasyonların genel özellikleri incelenecek, toprak örnekleri alınarak standart toprak analizleri
yapılacaktır. Morfolojik özellikler ve fenolik/ flavonoid madde miktarı/ içeriği yönünden öne çıkan genotipler
belirlenecek, aşı yoluyla çoğaltılarak muhafaza edilecek ve fidanlar tıbbi kullanım amacıyla üretim materyali
olarak değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Yemişen (Crataegus monogyna), flavonoidler, antioksidan etki, karakterizasyon, çoğaltım.
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DEVAM EDEN PROJELER
Proje No
Proje Adı

TAGEM-17/ARG/12
Farklı Doğal Kaynaklardann Elde Edilen Biyoaktif Ekstraktların
Enkapsüle Edilerek Margarinlerde Antifungal Etkilerinin İncelenmesi

Proje Yöneticisi

Nevin Başaran

Proje Yürütücüleri

Orçun Çınar, Kadriye Yüksel, Muslime Tanriseven, Ferda Önen, Sibel
Güney, Mehmet metin Çifci, Filiz Çavuş, Buse Berber, Ezgi Uçarkuş

Projeyi Yürüten
Kurum

Besler Gıda Ve Kimya Sanayi Ve Ticaret Aş.

Projeyi Destekleyen
Kurum

TAGEM, Besler Gıda Ve Kimya Sanayi Ve Ticaret Aş.

Gelişme Raporunun Ait
Olduğu Dönem

01.01.2018-31.12.2018

Toplam Proje Bütçesi

1.630.668 TL

BATEM’in Bütçeden
Aldığı Pay

80.000 TL

Proje Özeti:
Projenin ilk yılında farklı doğal kaynaklardan uçucu yağların elde edilmesi (portakal, limon,
bergamot, propolis, nar kabuğu, tarçın kökü, elma kabuğu, havuç, nane, sarımsak, karanfil, kuzu
kulağı, adaçayı, zencefil, kantaron, zahter, soğan kabuğu, zeytin yaprağı zerdeçal (curcumin), tarçın,
karanfil, reyhan, fesleğen, defne, vb.) uçucu yağların karakterizasyonu işlemlerinin yapılmasına
başlanmıştır. Bu kapsamda Bergamot (Citrus bergamia), Portakal (Citrus sinensis), Karanfil
(Eugenia caryophyllata), Defne (Laurus nobilis)(uçucu yağ+sabit yağ), Kekik (Origanum
minutiflorum ve Origanum onites), Adaçayı (Salvia fruticosa ve Salvia tomentosa), Zahter (Thymbra
spicata), Nane, Fesleğen (Ocimum basilicum), Reyhan, Tarçın (Cinnamomum verum) ve Dereotu
(Anethum graveolens) bitkileri temin edilmiştir. Kurutma fırınında 45°C’de kurutma işlemleri
sağlanmıştır. Daha sonrasında uçucu yağları ekstrakte edilmiş ve antifungal etkinlikleri yapılmak
üzere Nanomik firmasına gönderilmiştir.
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Anahtar Kelimeler

Uçucu yağ, antifungal, tıbbi bitkiler,
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Proje No
Proje Adı
Proje Yöneticisi
Proje Yürütücüleri
Projeyi Yürüten
Kurum
Projeyi Destekleyen
Kurum
Gelişme Raporunun
Ait Olduğu Dönem
Toplam Proje Bütçesi
BATEM’in Bütçeden
Aldığı Pay

Akdeniz Üniversitesi BAP: 2013.03.0121.006
Hibrit Biber (Capsicum annuum L.) Islahında Biyolojik Test ve Moleküler
İşaretleyici Yardımıyla Hat ve Aday Hibritlerin Geliştirilmesi

Ramazan ÖZALP (Danışman: Prof. Dr. Ersin POLAT)
Ramazan ÖZALP (Danışman: Prof. Dr. Ersin POLAT)
Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri ABD
Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (Doktora Tez
Projesi)
01.01.2018-31.12.2018
24 677- TL
24 000- TL

Proje Özeti: Domates lekeli solgunluk virüsü (Tomato spotted wilt virus=TSWV), biber
yetiştiriciliğinde zarar veren önemli virüs hastalıkları arasında yer almaktadır. Kimyasal
mücadelesi bulunmayan bu hastalığa karşı en etkili yöntem dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesidir.
TSWV, biberde Capsicum chinense orijinli tek dominant Tsw geni ile kontrol edilmektedir. Bu tez
çalışmasında; biyolojik (klasik) ve moleküler test (markır yardımlı seleksiyon-MAS) yöntemleri
uygulanarak TSWV’e dayanıklı (Tsw geni içeren) hat ve aday hibritlerin geliştirilmesi
amaçlanmıştır. Çalışma, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM), Sebzecilik ve Süs
Bitkileri Bölümü Aşağı Kocayatak araştırma seraları/kompartmanları ve Moleküler Biyoloji
laboratuarlarında yürütülmüştür.
Materyal olarak; heterezigot dayanıklı ve hassas 34 ticari çeşit ve 33 adet BATEM ıslah
hatları kullanılmıştır. F2, F4 ve F6 kademe kombinasyon açılım hatlarında Pedigri yöntemi ile
seleksiyon yapılarak, hatlar, aday hibritler ve ticari çeşitlerde, biyolojik ve moleküler markırişaretleyici yardımlı (co-dominant CAPS markır) test yöntemleri uygulanmış ve TSWV’e karşı
dayanıklılık durumları tespit edilmiştir.
2018 Yılı Faaliyetleri: F2, F4 ve F6 kademe popülasyonlarda klasik yöntem ve moleküler
işaretleyici yardımıyla TSWV hastalığına karşı yapılan dayanıklılık testlemeleri tamamlanarak
sonuçlar değerlendirilmiş ve tez yazımına başlanmıştır.
Anahtar Kelimeler
Biber (C. annuum L.), Biyolojik-klasik testleme, Dayanıklılık ıslahı,
Domates lekeli solgunluk virüsü (TSWV), Moleküler işaretleyici
yardımlı seleksiyon, Tsw geni, Virüs dayanıklılık
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Proje No
Proje Adı

114 O 400

Proje Yöneticisi
Proje Yürütücüleri

Dr. Filiz ÜNAL
Dr. Abdullah ÜNLÜ
İlker KURBETLİ
ZMMAE

Türkiye’deki Çim Alanlarında Görülen Fungal Hastalıkların Tespiti ve
Mücadele Olanaklarının Araştırılması

Projeyi Yürüten
Kurum
TÜBİTAK-TOVAG
Projeyi Destekleyen
Kurum
Gelişme Raporunun Ait 01.01.2018-31.12.2018
Olduğu Dönem
260.000 TL
Toplam Proje Bütçesi
BATEM’in Bütçeden
Aldığı Pay
Proje Özeti: Yürütülen bu çalışma ile çim alanlarından elde edilen kök patojenlerinden en yaygın ve
virulent olarak tespit edilen tür %98-100 hastalık şiddeti değerleri ile Rhizoctonia solani, yaprak
patojenlerinden en yaygın ve virulent olarak tespit edilen tür ise %97-98 hastalık şiddeti değerleri ile
Bipolaris sorokiniana olarak belirlenmiştir. Bu iki fungusun mücadele çalışmaları in vitro testlerde en
etkili bulunan 2 fungisitin farklı dozları ve 3 bitki aktivatörünün farklı kombinasyonları ile sera ve
arazi koşullarında yürütülmüştür. Mücadele çalışmaları sonucunda R. solani’ye karşı kullanılan
[Arthrobacter sp.-(Prothioconazole+Spiroxamide 1. Alt doz (50ml/da))] uygulamasının ve Bipolaris
sorokiniana’ya karşı kullanılan [Lactobacillus acidophilus-(Azoxystrobin+Difenocazole 1. Alt doz
(40ml/100ml su))] uygulamasının etkili sonuçlar verdiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler

Çim, fungal hastalıklar, moleküler, mücadele
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Proje No
Proje Adı
Proje Yöneticisi
Proje Yürütücüleri

Turunçgil ve Narda Kadın Eliyle Biyolojik Mücadele

R. Gülümser ÖZTÜRK -Leyla BUHUR
Ertuğrul TAŞTEKİN-Musa KIRIŞIK- Ali ÖZTOP
(BATEM)
Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
01.01.2018- 31.12.2019
29.960
15.960

Projeyi Yürüten Kurum
Projeyi Destekleyen Kurum
Gelişme Raporunun Ait Olduğu Dönem
Toplam Proje Bütçesi
BATEM’in Bütçeden Aldığı Pay
Proje Özeti:
2018 yılında; Antalya ili Finike ilçesinde 10’ar dekarlık 3 turunçgil bahçesinde (ağaç başına 10
predatör ve 20 adet parazitoit) ve Döşemealtı ilçesinde 5’er dekarlık 3 nar bahçesinde( 5 predatör ve 10
adet parazitoit ) demonstrasyonlar kurulmuştur. Toplam 45 da. Alanda (portakal+nar) 1550 adet ağaça,
11.750 adet predatör, 23.500 adet parazitoid salınmıştır.
Mart ve Nisan aylarında BATEM uzmanları tarafından, Döşemealtı ve Finike ilçesinde 13 teknik
elemana hizmet içi eğitim vermişlerdir.
Mart-Nisan aylarında 2 ilçede toplam 38 kadın üreticinin katılımıyla 2 adet çiftçi kursu
gerçekleştirilmiştir.
Mayıs ayında 1 adet çiftçi toplantısında 6 üreticiye proje hakkında bilgilendirme yapılarak,
turunçgil ve nar bahçelerinde entegre mücadele metodları anlatılmış, biyolojık mücadelede dikkat
edilmesi gereken önemli hususlar hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
BATEM’de bulunan faydalı böcek üretim tesisine Mayıs ayında yapılan 1 adet çiftçi inceleme
gezisine 6 kadın üretici eşleriyle birlikte katılımda bulunmuş. ardından faydalı böcek salım metodu
gösterilmiştir.
Finike ve Döşemealtı ilçelerinde 30 kişinin katılımıyla 2 tarla günü düzenlenmiştir.
Döşemealtı ve Finike ilçelerinde ki nar ve portakal bahçelerine Şubat-Ekim ayları arasında, teknik
elemanlar tarafından 55 adet bahçe gezisi yapılmıştır.
19 kişinin katılımıyla projenin tanıtımı amacıyla 1 TV programı gerçekleştirilmiştir. Tüm bu
etkinliklerde 1000 adet proje ile ilgili hazırlanan lifletler dağıtılmıştır.
Turunçgil, nar, biyolojik mücadele, kadın üretici
Anahtar Kelimeler
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Proje No
Proje Başlığı

218O086
Karanfil F1 Populasyonunda Fusarium oxysporum f.sp. dianthi 'nin 2 Nolu
Irkına Dayanıklılığın QTL Haritalaması ve Dayanımı Yüksek Yerli
Çeşitlerin Geliştirilmesi

Projeyi Yürüten Kuruluş

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Projeyi Destekleyen
Kuruluş/lar

TÜBİTAK

Proje Yürütücüsü

Ayşe Serpil Kaya

Yardımcı Araştırmacılar

Uğur Kahraman, Aytül Kitapçı, İlknur Polat, İlker Kurtbetli, Emine
Gümrükçü, Köksal Aydinşakir

Başlama- Bitiş Tarihleri

15/02/2019-15/02/2022

Projenin Toplam Bütçesi

587.805,00

Raporun ait olduğu dönem 2019
Rapor döneminde yapılan çalışmalar:
Karanfilde kök ve kök boğazı çürüklüğü hastalığına neden olan en önemli patojen Fusarium oxysporum
f.sp. dianthi (Prill and Delacr.)’ dir. Etmenin üretim alanlarındaki yaygınlık oranı %39-72 arasında
değişmektedir. Verimli, kaliteli, abiyotik ve biyotik stres koşullarına dayanıklı, piyasada tercih edilebilecek
yerli çeşitlerin geliştirilmesi, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu kapsamda, üretim
materyalindeki dışa bağımlılığı azaltmak, verimli, kaliteli ve dayanıklı yerli karanfil çeşitleri elde etmek
amacıyla BATEM’ nde karanfil çeşit geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmada; Fusarium
oxysporum f.sp. dianthi (Fod) ırk 2’ye dayanıklı, ülkemiz koşullarına uygun, verim ve kalitesi yüksek, vazo
ömrü en az 15 gün, katmerli, petal sayısı 40 adet ve üzerinde, farklı şekil, tip ve renklere sahip, kokulu
ve/veya kokusuz karanfil çeşitlerinin geliştirilmesi ve sektöre kazandırılması amaçlanmıştır. Klasik ıslah
çalışmalarının yanında karanfil bitkilerinin Fusarium oxysporum f. sp. dianthi’ye karşı testlenmesi, survey
çalışmalarından elde edilen izolatlarda ırk belirlemesi ve Fod’un 2 nolu ırkı için genetik QTL haritalama
yapılacaktır. Bu amaçla, Bulk Segregant Analizinde dominant ve kodominant markörlerden ISSR, RAPD,
SRAP, SCAR ve SSR kullanılarak detaylı tarama yapılacak ve gene yakın markörler belirlenecektir. Aynı
zamanda SNP tabanlı full karanfil genetik haritası da elde edilecektir.
15/02/2019 tarihinde başlayan projemizde alt yapı oluşturma çalışmaları tamamlanmış, bitkisel
materyal olarak Türkiye’de yayılış gösteren 12 farklı karanfil türü ile önceki çalışmalardan elde edilen 50
adet ümitvar birey ve (Fod’un ırk 2’sine) dayanıklı 16 adet ticari karanfil çeşidinden oluşan gen havuzu
oluşturulmuştur. 2019 yılı Ekim ayında başlayan klasik ıslah çalışmaları Aralık ayına kadar devam etmiştir.
Yine bu dönemde Antalya, İzmir ve Yalova bölgelerinde karanfil yetiştiriciliğinin yoğun olduğu alanlardan
hastalıklı bitki örnekleri toplanmıştır. Hastalıklı bitki örneklerinden izolat elde etme ve bunların ırklarının
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moleküler olarak belirlenmesi çalışmalarına başlanmıştır. Proje çalışmaları, proje takvimi kapsamında
devam etmektedir.

Proje No
Proje Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluşlar
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri
Başlama-Bitiş Tarihleri
Raporun Ait Olduğu
Dönem
Projenin Yıllara Göre
Bütçesi (¨¨)

TAGEM/TBAD/A/18/A7/P9/326
Serik (Antalya) İlçesinde Etnobotanik Araştırmalar

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitütüsü Müdürlüğü
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Kerem YÜKSEL
Danışman: Prof. Dr. Ahmet AKSOY
01.01.2018-31.12.2020
01.01.2018-21.12.2018
2018:25000
2019:10000
2020:5000

Proje Özeti:
Bu çalışma; Serik (Antalya) ilçesinde halkın faydalandığı doğal bitkileri belirlemek ve bu bitkilerin
kullanım çeşitliliğini ortaya koymak amacıyla yapılacaktır. Bu proje ilk olarak Serik ilçesine bağlı
mahallelerde yürütülmeye başlanacak daha sonra elde edilen veriler doğrultusunda başta Girit Türkleri ve
Yörükler olmak üzere belirlenecek farklı etnik gruplara ait (Abdallar ve Tahtacı Türkmenleri) nüfusun
bulunduğu mahalleler üzerinde yoğunlaşılacaktır. Bu etnik grupların enobotanik açıdan farklılıkları ortaya
konulmaya çalışılacaktır. Araştırma esnasında kaynak kişiler ile görüşülecek ve ayrıca ilk ve ortaöğretim
öğrencilerine anket çalışması uygulanacaktır. Arazi çalışmaları ve kaynak kişi görüşmeleri esnasında
fotoğraf ve video çekimleri gerçekleştirilecektir. Araştırma alanında yapılan çalışmalarda toplanan bitkiler
kurutularak herbaryum materyali haline getirildikten sonra tür teşhisi gerçekleştirilecektir. Bitki
taksonlarının etnobotanik kullanımları (gıda, halk tıbbı, el sanatları, süs, hayvan yemi, yakacak, vb.) kayıt
altına alınacaktır.
Projede 2018 yılı içerisinde:
- Serik ilçesinde mahalle (köy)’lerinde kaynak kişiler tespit edilmiştir.
-Kaynak kişilerle yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen etnobotanik kullanımlar not edilmiştir.
-Görüşmeler sırasında arazide mevcut olan bitkiler kaynak kişilerle beraber toplanılmış.
-Toplanılan bitkilerin herbaryum materyali haline getirildikten sonra tür teşhisleri gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler

Etnobotanik, Serik

847

Proje No
Proje Adı

FDK-2018-3667
Kısıntılı Sulamanın Farklı Kavun (Cucumis melo L.) Çeşitlerinin Verim
ve Kalite Özelliklerine Etkileri

Ömer ÖZBEK
Proje Yöneticisi
Proje Yürütücüleri Harun KAMAN
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Yürüten
Kurum
Projeyi Destekleyen T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP)
Kurum
01/10/2017 – 01/12/2019
Projenin Başlama
ve Bitiş Tarihi
19 000 TL
Toplam Proje
Bütçesi
19.000 TL
BATEM’in
Bütçeden Aldığı
Pay
Proje Özeti
Bu araştırmada 3 yerli kavun (Westeros, KÇ-4 ve Ünlü) çeşidinin; su ihtiyacının tam
ve kısıntılı karşılandığı koşullarda verim ve kalite parametreleri açısından
performanslarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma Batı Akdeniz
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Aksu Yerleşkesinde yürütülmüştür.
Araştırmada sulama yöntemi olarak damla sulama yöntemi kullanılmıştır. Ele alınan
konular 4 sulama seviyesi (%100, %80, %60 ve %40) ve üç kavun çeşidi olmak üzere
4x3 faktörün kombinasyonundan yani 12 konudan oluşmuştur. Her konu üç
yinelemeli olarak tesadüf bloklarında deneme desenine göre arazide uygulanmıştır.
İstatistiksel analizler tesadüf bloklarında faktöriyel deneme desenine göre yapılmıştır.
Sulamalar %100 konusunda kullanılabilir su tutma kapasitesinin %30-40’ı
tüketildiğinde toprak su içeriğinin tarla kapasitesine tamamlanacak kadar sulanması
biçiminde gerçekleştirilmiştir. Bitki gelişim periyodu süresince uygulanan sulama
suyu miktarları 75.1 mm ile 144.9 mm arasında değişim göstermiştir. Mevsimlik bitki
su tüketimi değerleri 238.8 mm ile 283.7 mm arasında değişmiştir. Araştırmanın ilk
yılında ele alınan kavun çeşitlerine ait ortalama verim değerleri Westeros için 4022.7
kg/da, Ünlü çeşidi için 3607.2 kg/da ve KÇ-4 çeşidi için 2983.6 kg/da olmuştur.
Sulama suyu kullanım etkinliği (IWUE) en yüksek çeşit 38.2 kg/da mm ile Westeros
çeşidi olurken IWUE değeri en yüksek ikinci çeşit Ünlü (33.1 kg/da mm) olmuştur.
IWUE değeri (27.6 kg/da mm) en düşük çeşit ise KÇ-4 olmuştur.
Anahtar Kelimeler:
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Proje No
Proje Adı
Proje Yöneticisi
Proje Yürütücüleri

Kadın Çiftçilerimizle Lavanta Kokulu Antalya

Figen KIYMAZASLAN-Emsal ERDOĞAN
Ertuğrul TAŞTEKİN - Fatma UYSAL-Mustafa
SOYSAL
Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
01.01.2017- 31.12.2019

Projeyi Yürüten Kurum
Projeyi Destekleyen Kurum
Gelişme Raporunun Ait Olduğu
Dönem
24.970
Toplam Proje Bütçesi
BATEM’in Bütçeden Aldığı Pay
Proje Özeti:
Elmalı ilçesinde Nisan-Kasım aylarında toplam 25 kadın üreticinin katılımıyla, 4 adet çiftçi
ziyareti gerçekleşmiştir.
2017 yılı Mayıs ayında 2 kadın üreticide (Karyağdı Mahallesi-Özdemir Mahallesi) 8 da alanda
10.800 adet lavanta çeliği ile dikim yapılarak demonstrasyonlar kurulmuştur. 2018 Temmuz ayında 70
kişinin katılımıyla tarla günü düzenlenmiştir.
Eylül ayında 27 kadın üreticinin katılımıyla, Isparta Kuyucak lavanta köyü ve doğal yaşam
alanına teknik gezi yapılmıştır.
Tüm bu etkinliklerde 200 adet proje ile ilgili hazırlanan lifletler dağıtılmıştır.
Lavanta, kadın üretici
Anahtar Kelimeler
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Proje No

3119
Asparagus lycicus (Likya Kuşkonmazı) Türünde Bulunan Asparajin Etken
Maddesinin Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) Yöntemi
ile Tayini için Metot Optimizasyonu, Validasyonu ve Asparagus lycicus
Bitkisinin Fitokimyasal Karakterizasyonu

Proje Adı

Proje Yöneticisi

Prof.Dr.Sibel TUNÇ

Proje Yürütücüleri

Orçun ÇINAR

Projeyi Yürüten
Kurum

Akdeniz Üniversitesi

Projeyi Destekleyen
Kurum

Akdeniz Üniversitesi

Gelişme Raporunun Ait
Olduğu Dönem

01/01/2018-31/12/2018

Toplam Proje Bütçesi

15.000 TL

BATEM’in Bütçeden
Aldığı Pay

-

Proje Özeti:
Bu dönemde, proje kapsamında talep edilen kimyasal ve sarf malzemelerin alımlarının
gerçekleştirilmesi işlemi tamamlanmıştır.
Daha sonrasında asparajin maddesinin metod optimizasyonu için deneme çalışmalarına
başlanmıştır. Bunun için öncelikle asparajin standardı saf suda çözülerek 100 ppm’lik asparajin stok
çözeltisi hazırlanmıştır. Metod optimizasyonu için mobil faz bileşiminin belirlenmesi, akış hızının
belirlenmesi, kolon sıcaklığının belirlenmesi ve enjeksiyon hacminin belirlenmesi amacıyla deneme
çalışmaları yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler

Asparajin, Kuşkonmaz, metod optimizasyonu

851

Proje No

G2P-SOL/677379

Proje Adı

Patlıcangil Ürünlerinin Fenotiplerinin, Genomlarının ve Genetik
Kaynaklarının Bağlantılandırılması (Linking genetic resources, genomes
and phenotypes of Solanaceous crops)
Giovanni Giuliano (Genel koordinatör Agenzia Nazionale per le Nuove
tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA))

Proje Yöneticisi

Dr. H. Filiz Boyacı (Türkiye koordinatörü)
Proje Yürütücüleri

Dr. Abdullah Ünlü, Ramazan Özalp, İbrahim Çelik, Doç. Dr. İlknur Polat, Nejla
Çelik, Doç. Dr. Muharrem Gölükçü, Görkem Sülü, Aytekin Aktaş

Projeyi Yürüten Kurum

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM)

Projeyi Destekleyen
Kurum

EU- Horizon 2020-‘Sustainable Food Security-H2020-SFS-2015-2’ Call

Gelişme Raporunun Ait
Olduğu Dönem

01.01.2018-31.12.2018

Toplam Proje Bütçesi

6.891.265,00 €

BATEM’in Bütçeden
Aldığı Pay

176.000,00 €

Proje Özeti:
G2P-SOL, Solanaceae familyasının dört ana ürünü olan patates, domates, biber ve patlıcanın yer aldığı
Avrupa ve Uluslararası gen kaynakları depoları ile genom, fenotipleme ve ıslahı çalışmalarında faaliyet gösteren
kamu ve özel kuruluşlardan oluşan büyük bir araştırma ittifakıdır. Bu dört ürün Avrupa bahçe bitkileri üretim
değerinin % 66 oluşturmaktadır ve konsorsiyum içinde 65.000'in üzerinde genotip mevcuttur. G2P-SOL projesi,
mevcut küresel biyolojik çeşitliliğin işler hale getirilmesiyle, Solanaceae familyasının biyoçeşitliliğinin altında
yatan genetik kod ile insan sağlığı, verimlilik ve adaptasyonu iyileştiren özellikler arasında yeni genotipleme ve
fenotipleme kavramları, veri analiz araçlarından faydalanılarak bağlantı kuracaktır. Bu bilgi son kullanıcılar için
erişilebilir yapmak suretiyle, mevcut genetik çeşitliliğin farkındalığı artırılacak, bu genetik çeşitliliğin ıslah
programlarında kullanılması teşvik edilecek, bu da üretim zincirlerinin çeşitlendirilmesi ile sonuçlanacaktır.
BATEM’de proje kapsamında patlıcan, biber ve domateste ıslah çalışmaları sürdürülmektedir. 2019 yılında
patlıcanda proje kapsamında belirlenen ve 450 adet genotip içeren çekirdek koleksiyon BATEM’e gönderilecek,
agronomik özellikleri içeren gözlem çalışmaları yapılacaktır.
Proje ortakları
Wageningen UR, The James Hutton Institute, The Hebrew University of Jerusalem, The Leibniz-Institut fuer
Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung, Universitat Politècnica de Valencia, Università degli studi di
Torino, Institut National de la Recherche Agronomique, Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi
dell’Economia Agraria (CREA), The Agricultural Research Organization of Israel – The Volcani Center,
European Research and Project Office GmbH, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roslin - Panstwowy Instytut
Badawczy, Centro Internacional de la Papa (CIP), Phenome Networks Ltd., Maritsa Vegetable Crops Research
Institute, AVRDC - The World Vegetable Center, Blumen Group S.p.A., Consorzio Sativa Società Cooperativa
Agricola
Anahtar Kelimeler

Solanaceae, Patates, Domates, Biber, Patlıcan, Fenotipik, Genomik,
Metabolomik, Biyoinformatik, Islah
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Proje No

116O200

Proje Adı
Proje Yöneticisi

PMR6 Kavununun RIL Populasyonunda Podosphaera xanthi 'nin 1, 2 ve 5
Nolu Irklarına Dayanıklılığın QTL Haritalaması ve Dayanımı Yüksek
Yerli Çeşitlerin Geliştirilmesi
Dr. Abdullah Ünlü

Proje Yürütücüleri

Mine Ünlü, Doç. Dr. İlknur Polat, Dr. H. Filiz Boyacı, Dr. Rana Kurum, Dr.
Aytül Kitapcı

Projeyi Yürüten Kurum

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM)

Projeyi Destekleyen
Kurum

TÜBİTAK-TOVAG

Gelişme Raporunun Ait
Olduğu Dönem

01.01.2018-31.12.2018

Toplam Proje Bütçesi

142.563.04 TL

BATEM’in Bütçeden
Aldığı Pay

142.563.04 TL

Proje Özeti:
Külleme, dünyada ve ülkemizde kavun yetiştiriciliğini sınırlandıran önemli etmenlerden birisidir.
Ülkemizde yaygın olarak görülen etmen Podosphaera xanthii (5 nolu ırk)’dir (Ünlü vd., 2010). Hastalığa
tolerant ticari yerli çeşitlere ihtiyaç vardır. Ancak, etmenin obligat parazit olması nedeniyle saklanması,
yapılacak çalışmalarda virülensliğinin korunması oldukça zordur. Klasik test metotlarında sonuçların alınması
uzun zaman almaktadır.
Bu projede, Pm-5 geni için geliştirilen RIL popülasyonunda SRAP, SSR, ISSR, TRAP, CAPS, SCAR
olmak üzere 6 markör sistemi kullanılarak QTL mapping ile detaylı tarama yapmak suretiyle gene yakın
markörlerin belirlenmesi ve TÜBİTAK 109G029 nolu proje kapsamında geliştirilen küllemeye dayanımı
yüksek yarıyol materyalleri kullanılarak örtüaltında en fazla ekim alanına sahip olan yazlık tipte yerli çeşit
geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Projede MAS amaçlı markör elde etmeye yönelik QTL mapping çalışmaları devam etmektedir. RIL
populasyonunda 138 genotip üzerinde 6 farklı markör tekniği ile toplamda 352 primer/kombinasyon
kullanılmıştır. Değerlendirmeler polimorfizm sağlayan primerler/kombinasyonlar üzerinden yapılmış, her bir
markör tekniği için ortalama toplam allel sayısı (adet), ortalama polimorfik allel sayısı (adet), ortalama
polimorfizm oranları (%) ve ortalama PIC (Polymorphism Information Content) değerleri hesaplanmıştır. Çeşit
geliştirme kapsamında ise, F4 kademesindeki küllemeye dayanımı yüksek hatların saflaştırılması için iki
dönem kendileme ve gözlem çalışmaları yürütülmüştür. Hatlar her generasyonda P. xanthii’ye karşı klasik
metotla test edilmiştir. F6 kademesine gelen hatların morfolojik karakterizasyonları yapılarak, NTSYSpc
programı ile genetik akrabalıkları belirlenmiştir. Saf hatlarda yapılan özel kombinasyon yeteneğinin
belirlenmesi amacı ile yapılacak melezlemeler için ebeveyn seçimlerinde morfolojik gözlemsel
değerlendirmelerin yanında, hatların dendogramda yer aldığı grupları da dikkate alınarak özel kombinasyon
testine girecek hatlar belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

P. xanthii, dayanıklılık, ıslah, QTL mapping, MAS
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Proje No
Proje Adı

Karpuz Bakteriyel Fide Yanıklığı Hastalığı İle Biyolojik Mücadelede
Endofit Bakterilerin Kullanım Olanaklarının Araştırılması

Proje Yöneticisi
Prof. Dr. Soner SOYLU
Proje Yürütücüleri
Zir. Yük. Müh. Serap Melike SÜLÜ
Projeyi Yürüten
BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
Kurum
Projeyi Destekleyen
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Kurum
Gelişme Raporunun
01.01.2018-31.12.2018
Ait Olduğu Dönem
Toplam Proje Bütçesi
BATEM’in Bütçeden
Aldığı Pay
Proje Özeti:
2018 yılı çalışmaları kapsamında, in vivo çalışmalar kapsamında serada bitki çıkışı-gelişimine
yönelik denemeler kurulmuş ve deneme verileri değerlendirilmiştir. Proje kapsamında etmene
karşı antagonist olduğu belirlenen endofit bakteri izolatlarının moleküler olarak tanılanmasına
yönelik sekansı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, izolatların IAA (İndol Asetik Asit) üretim aktiviteleri
de belirlenmiştir.
Gelecek dönem, etmene karşı antagonist olduğu belirlenen endofit bakteri izolatlarının
bitkide hastalık çıkışının engellenmesindeki etki mekanizmaları ortaya konacaktır.
Antagonistler ile muamele edilmiş ve Acidovorax citrulli ile kaplanmış tohumların ekiminden bir
süre sonra fide çıkışı gerçekleştiğinde, 3-4 gerçek yapraklı dönemde patojen karpuz fidelerine
tekrar inokule edilecektir. Enfekteli bitkilerin yaprakları inokulasyondan 1, 2, 3 ve 5 gün sonra
örneklenecek, yapraklardaki klorofilleri uzaklaştırmak amacıyla %100’lük methanol içerisinde
gece boyunca tutulduktan sonra beyazlaşan dokuyu sabitlemek için chloral hidrat (2.5 g/ml)
içerisinde 12-24 saat bekletilecektir. Bu şekilde fikse edilmiş dokuların %50’lik gliserol ile lamlamel arasında preparatları hazırlanarak dokularda ortaya çıkabilecek hücre ölümleri
mikroskop altında incelenecektir. Dokularda ayrıca oluşacak lignin ve kalloz birikimleri,
phloroglucinol/HCl ve DAB histokimyasallarının kullanılacağı boyamalar ile karakterize
edilecektir. Proje kapsamında gerçekleştirilen tüm uygulamalar arasındaki farklılıklar istatistik
analizleri ile ortaya konacaktır.
Çalışmalar sona erdiğinde, 3 yılın verileri değerlendirilerek sonuç raporu yazılacaktır.
Anahtar Kelimeler
Acidovorax citrulli, tohum, endofit, karpuz, biyolojik mücadele
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Proje No
Proje Adı

115O394

Proje Yöneticisi
Proje Yürütücüleri

Doç.Dr. Şekip ERDAL
Dr. Rahime CENGİZ, Mehmet PAMUKÇU, Ahmet ÖZTÜRK, Dr. Öğr.
Üyesi Cüneyt DİNÇER, Bülent CENGİZ, Prof. Dr. M. Paul SCOTT
BATEM

Mısırda 8x8 tam diallel melez kombinasyonların lizin ve metiyonin amino
asit içeriği bakımından değerlendirilmesi ve in-vivo maternal haploid
tekniği ile kaliteli protein ihtiva eden katlanmış haploid mısır hatlarının
geliştirilmesi

Projeyi Yürüten
Kurum
Projeyi Destekleyen
TÜBİTAK
Kurum
Gelişme Raporunun
01.01.2018-31.12.2018
Ait Olduğu Dönem
Toplam Proje Bütçesi
225.100
BATEM’in Bütçeden
225.100
Aldığı Pay
Proje Özeti: Bu araştırmanın amacı lizin ve metiyonin esansiyel amino asit içeriği yüksek mısır
hatları ile verimli mısır hatları arasında genetik ilişkileri belirlemek, başarılı kombinasyonları
tespit etmek ve kısa sürede protein kalitesi yüksek mısır saf hatlarını geliştirmektir. 2018
yılında, projenin 3. yılında 58 adet hibrit mısır çeşidi Antalya ve Sakarya lokasyonlarında
denenmiştir. Bunun yanında in-vivo maternal haploid tekniği kullanılarak saf hat geliştirilmeye
çalışılmıştır. BATEM Antalya seralarında kendilenen katlanmış haploid 115 adet D 0 hattına ait
tohumlar MAE arazilerinde 2018 yılının mısır yetiştirme sezonunda ekilmiştir. Katlanmış
haploid bitkilerde projede belirtilen; tepe ve koçan püskülü çiçeklenme süresi (gün), bitki boyu
(cm), ilk koçan yüksekliği (cm), koçan uzunluğu (cm), koçan çapı (mm), koçanda tane sayısı
(adet/koçan) ve bin tane ağırlığı gibi özellikler belirlenmiştir. Tarlada ve hasat sonunda yapılan
seleksiyonlar sonucu 64 adet katlanmış haploid mısır hattı (D1) seçilmiş ve bu hatlara ait projede
belirtilen gözlemler ve ölçümler alınmıştır.
Anahtar Kelimeler

Mısır, lizin, metiyonin, in-vivo, katlanmış haploid, kendilenmiş hat
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Proje No
Proje Adı
Proje Yöneticisi
Proje Yürütücüleri

116 O 262
Yüzeyaltı ve Yüzeyüstü Damla Sulama Sistemiyle
Sulanan Sorgumun Sulama Programının Oluşturulması

Doç. Dr. Köksal AYDİNŞAKİR
Nazmi DİNÇ, Prof. Dr. Dursun BÜYÜKTAŞ, Dr. Cengiz
ERDURMUŞ
Doç. Dr. Edip BAYRAM
BATEM
TÜBİTAK
01.01.2018-31.12.2018

Projeyi Yürüten Kurum
Projeyi Destekleyen Kurum
Gelişme Raporunun Ait Olduğu
Dönem
Toplam Proje Bütçesi
282 292,50 TL
BATEM’in Bütçeden Aldığı Pay
282 292,50 TL
Proje Özeti:
Ocak-Mart 2018 ayları arasında biyoetanol analizleri için maya olarak Saccharomyces cerevisiae
(ATCC 36858) bakterisi kullanılmıştır. Kültürün çoğaltılması 30°C’de 48 saat süreyle 1 L
deiyonize su içerisinde 50 g glukoz, 6 g yeast ekstrakt, 0.3 g CaCl 2.2H2O (MERCK-%90), 4 g
(NH4)2SO4 (SİGMA Aldrich-%98), 1g MgSO4.7H2O (MERCK-%99,5) ve 1.5 g KH2PO4 (MERCK%99,5) içeren ortamda gerçekleştirilmiştir. Kültürler daha sonra kullanılmak üzere 4°C’de
saklanmıştır. Çalışma kapsamında hazırlanan bitki numunelerine ait sıvı ekstraktlar
otoklavlanmış ağzı kapalı cam şişelerde oda sıcaklığında (22°C) muhafaza edilmiştir. Öncelikle
deneysel işlemlerde kullanılan cam ve sarf malzeme etanol (MERCK %99) ile yıkanmış ve vakum
etüvünde (Nüve EV018) kurutulmuştur. Deneysel işlem için her bir numuneden 100 mL alınarak
100 mL’lik ağzı kapaklı şişelere aktarılmıştır. Numunelere sırasıyla 0.4 g (NH4)2SO4, 0.15 g
KH2PO4, 0.1 g MgSO4.7H2O, 0.03 g CaCI2, 0.6 g maya ekstrakt ilave edilmiştir. İlave işleminden
sonra çözeltiler el ile bir dakika karıştırıldıktan sonra çözeltilerin içerisine 1 mL Sacchoromyces
cerevisiae (ATCC 36858) maya çözeltisi ilave edilmiştir. Oluşan çözeltilerin pH değerleri 4.0 M
NaOH ile pH=5-6 değeri arasına ayarlanmıştır. Çözeltilerin fermantasyonu orbital karıştırıcılı
inkübatörde (Heidolph Unimax 1010- Heidolph Inkübatör 1000), 30°C’de 150 rpm'de, 24 saat
karıştırılarak gerçekleştirilmiştir. Belirtilen bekleme işlemi sonrası numuneler 50 mL’ lik falkon
tüplere aktarılarak 5000 rpm’de 4 dakika, 4°C’de santrifüj (Hitachi High Speed Micro CentrifugeCF16RN) edilmiştir. İşlem sonrası elde edilen solüsyon 5 mL’lik steril şırınga yardımıyla alınarak
0.45 µm’lik filtrelerden (CHROMAFIL CA-45/25) geçirilip 1.5 ml’lik amberli viallere
aktarılmıştır. Ağızları kapatılan numuneler Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi-Kırılma İndisi
Dedektörü (HPLC-RID) cihazında analiz edilmek üzere etrafı parafilm ile kapatılarak 4°C’de
saklanmıştır. Mayalama işlemi tamamlandıktan sonra örnekler üzerinde şeker bileşenleri
(sakkaroz, fruktoz, glikoz) ve etanol değerlerinin belirlemek için gerekli işlemler yapılmış ve
ölçümler HPLC’de gerçekleştirilmiştir. 2 Mayıs 2018 tarihinde Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma
Enstitüsü (BATEM)’nün Aksu Biriminde yer alan proje arazisi tava geldikten sonra 15-20 cm
derinlikte kulaklı pulluk ile sürülmüş, daha sonra kesekleri parçalamak için diskaro çekilmiştir.
Gübre ve yabancı ot ilaçlaması yapıldıktan sonra tekrar diskaro ve tırmık çekilip gübre ve ilacın
toprağa iyice karışması sağlanarak ikinci yıl tohum ekimine hazır hale getirilmiştir. 10 Mayıs
2018 tarihinde Early Sumac çeşidi sorgum tohumları sıra arası 45 cm, sıra üzeri 10 cm ve ekim
derinliği 3-5 cm olacak şekilde ekilmiştir. 11 Haziran 2018 tarihinde bitki boyu yaklaşık 10-15
cm’ye ulaşınca çapa ve seyreltme işlemi yapılmıştır.
15 Eylül 2018 tarihinde hasat yapılarak gerekli ölçümler alınmıştır.
Anahtar Kelimeler
Kısıtlı sulama, Sorgum, Enerji bitkisi, Biyoetanol
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SONUÇLANAN PROJELER
Proje No:
Proje Başlığı

BÜGEM 2016/A
Doğal Çiçek Soğanlı Bitkileri Koruma Projesi

Projeyi Yürüten Kuruluş

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

Projeyi Destekleyen
Kuruluş

Kalkınma Bakanlığı

Proje Lideri
Alt Proje Yürütücüleri

Dr. Özgül KARAGÜZEL

Başlama- Bitiş Tarihleri

2016-2019

Projenin Toplam Bütçesi:

2016 yılı: 1 milyon TL (BATEM için: 70 bin TL)
2017 yılı:1 milyon 500 bin TL
2018 yılı:1 milyon 650 bin TL
Toplam: 4 milyon 150 bin TL

Proje Özeti

Bu projede ülkemizdeki doğal çiçek soğanlarının doğal ortamlarından toplanmasından
ziyade kültür koşullarında üretilmelerini dolayısıyla da soğanların bulunduğu yörelerdeki
üreticilere alternatif bir geçim kaynağı sağlamak amaçlanmıştır. Çalışmanın bir amacı da
ülkemizde ekonomik olabilecek çiçek soğanı türlerini belirlemek, yetiştirme koşullarını
araştırmak ve deneme sırasında ortaya çıkan sorunlara çözüm yolları geliştirmeye
çalışmaktır. Proje Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Orman İl
Müdürlükleri ve Araştırma Enstitüleri’nin ortak çalışmaları sonucunda
gerçekleştirilmiştir.
2016 yılında başlayan projede ilk olarak proje ekibinin oluşturulması ve proje faaliyetlerinin
planlanması, hedef kitlenin belirlenmesi (Projeye dahil edilecek illerin, üretici firmaların, sivil
toplum örgütlerinin, belediyelerin belirlenmesi), tüm sektör paydaşları ile toplantıların
düzenlenmesi, alt proje hazırlıkları, üretim parsellerinin oluşturulması faaliyetleri
gerçekleştirilmiştir. 2016 yılı Aralık ayından itibaren BATEM’de 3 farklı doğal çiçek soğanı türünde
(Leucojum aestivum, Lilium candidum ve Sternbergia lutea) üretim parselleri oluşturulmuş olup
2 yıl süre ile türlerin çoğaltımları yapılmıştır. Enstitü koşullarında başlangıç materyali üretimi
yapılan doğal çiçek soğanı türlerimizin (Leucojum aestivum, Lilium candidum ve Sternbegia lutea)
demonstrasyon üretimi için Antalya ve Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak çalışılmıştır.
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2018 yılında bu türlerde il müdürlükleri vasıtasıyla üreticilere ana materyal temini sağlanmış ve
Antalya’nın Alanya ilçesinde 1 lokasyonda (7.335 adet soğan ile), Akseki ilçesinde 2 ayrı
lokasyonda (13.386 adet soğan ile) ve Muğla’da 1 lokasyonda (toplam 6220 adet soğan ile)
demonstrasyon alanları kurulmuştur. Aynı zamanda Akseki’de 28 Kasım 2017 tarihinde 2
lokasyonda toplam 10.000 adet kardelen soğanı dikimi gerçekleştirilmiştir. 2019 yılında da
alanlar ziyaret edilmiş ve üreticilere gerekli teknik destek sağlanmıştır. Demonstrasyon kurulan
türlere ait yine Antalya Tarım Orman ve İl Müdürlüğü koordinasyonunda ve BATEM işbirliği ile
liflet çalışması yapılmış ve çalışılan türlere ait her birinden 1000’ er adet liflet basılmıştır . Basılan
lifletlerin bir kısmı Bakanlığımıza ve 19 İl Müdürlüklerine, ilgili Araştırma Enstitülerine dağıtılmış
olup, ilimizde de dikim yapılacak ilçelere dikim yapılan türler bazında dağıtılmıştır.

Proje No

116O617

859

Proje Adı

Siyah Mersin (Myrtus communis L.)’de Gibberellik Asit (GA3)
Uygulamalarının Çekirdeksizlik Üzerine Etkileri ve Uygun Hasat
Zamanının Belirlenmesi

Proje Yöneticisi
Esra ALIM
Proje Yürütücüleri
Dr. Arzu BAYIRYEĞİN, Orçun ÇINAR, Doç.Dr. Muharrem GÖLÜKCÜ
Projeyi Yürüten
BATEM
Kurum
Projeyi Destekleyen
TÜBİTAK
Kurum
Projenin Başlama ve
15/11/2016-15/11/2018
Bitiş Tarihi
Toplam Proje Bütçesi
54.600
BATEM’in Bütçeden
54.600
Aldığı Pay
Proje Özeti: Çalışmada, siyah mersin (Yakup tipi) meyvelerinde Gibberellik Asit (GA3)'in
çekirdek ve meyve kalitesi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Araştırma Antalya’da 2016-2018
yılları arasında yürütülmüştür. Çiçeklenmenin farklı aşamalarında (balon aşamasında 1 kez,
balon + tam çiçeklenmede 2 kez, balon + tam çiçeklenme + tam çiçeklenmeden 1 hafta sonra 3
kez, tam çiçeklenmede 1 kez, tam çiçeklenme + tam çiçeklenmeden 1 hafta sonra 2 kez ve tam
çiçeklenmeden 1 hafta sonra 1 kez) tüm bitkilere 100 ppm GA 3 uygulanmıştır. Kontrol
uygulamasında ise sadece saf su kullanılmıştır. Ayrıca projede meyvelerin tıbbi değerinin yüksek
olduğu hasat zamanı belirlenmiştir. Proje kapsamında fenolojik gözlemler ile uygulamalardan
elde edilen meyvelerin pomolojik ve biyokimyasal analizleri yapılmıştır. Çalışmada ayrıca GA3'in
polen tüpü gelişimi üzerindeki etkileri belirlenmiştir.
Araştırma sonucunda GA3 uygulamaları meyvelerdeki çekirdek sayısını önemli ölçüde
azaltmıştır. Balon, tam çiçeklenme ve meyve tutumunda ardı ardına üç kez 100 ppm GA3
uygulaması kontrolde 9.95 (adet/meyve) olan çekirdek sayısının 2.35 (adet/meyve)’e düşürmüş
ve “Az Çekirdekli” meyve sınıfında yer almasına neden olmuştur. Ayrıca yine aynı uygulama
meyvelerin toplam çekirdek ağırlığını 96.70 (mg/meyve)’den 28.12 (mg/meyve)’ye, meyvedeki
çekirdek oranını ise %14.45’den %5.07’ye kadar düşürmüş ve %11.33 oranında tamamen
çekirdeksiz meyve oluşumu gerçekleşmiştir. Araştırmada GA 3‘ün polen çimlenmesini ve polen
tüpü gelişimini engelleyerek çekirdek sayısını ve oluşumunu önlediği belirlenmiştir. Diğer
taraftan, GA3 uygulamaları meyvelerin ağırlıklarında ve boyutlarında değişiklik yaratmazken
meyvelerin toplam fenolik madde ve antioksidan aktivitelerinin azalmasına, bazı fenolik bileşik
içeriklerinin ise artmasına neden olmuştur.
Çalışma kapsamında siyah mersin meyveleri olgunlaştıkça meyve ağırlığı, meyve hacim ağırlığı,
meyve eni, meyve boyu, SÇKM ve pH değerleri artmış, meyve eti sertliği, meyve kopma kuvveti,
toplam kuru madde, kül ve TA miktarları ise azalmıştır. Ayrıca hasada yaklaştıkça meyvelerin
toplam fenolik madde, flavonid madde, antioksidan kapasitesi azalırken, antosiyanin ve 1,8sineol miktarının arttığı tespit edilmiştir. Siyah mersin meyveleri 10 Eylül’de ben düşme, 24
Kasım’da ise yeme olum aşamasına geldiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler

Proje Adı

Siyah mersin, gibberellik asit, çekirdek sayısı, fenolik bileşikler,
hasat olgunluğu

Avrupa Ormanlarının ve Toplumunun İstilacı Patojenlere
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Tepkisi (Responses of European Forests and Society to Invasive
Pathogens - RESIPATH)

Proje No
Proje Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri

Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Başlama ve Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Proje Özeti

AB-ERANET-BIODIVERSA
BATEM
İlker KURBETLİ
İlker KURBETLİ (BATEM)
Dr. Mehmet AYDOĞDU (BATEM)
Süreyya ÖZBEN (ZMMAE)
Prof. Dr. Gürsel KARACA (IUBÜ TBTF BKB)
Prof. Dr. H. Tuğba DOĞMUŞ LEHTIJARVI (IUBÜ
OF OMB)
Doç. Dr. Asko LEHTIJARVI (BTÜ OF OMB)
Yrd. Doç. Dr. Funda OSKAY (ÇKÜ OF OMB)
Dr. A. Gülden ADAY KAYA (IUBÜ
Yenişarbademli MYO)
Biodiversa, TAGEM
2014 - 2018
201.000 TL

Bu projede Phytophthora türlerinin orman fidanlıklarındaki varlığı araştırılmış ve
İzmir (Torbalı), Muğla (Gökova), Antalya (Elmalı), Eskişehir, Isparta (Eğirdir),
Sakarya (Hendek), Denizli (Karahasanlı) ve Burdur (Gölhisar) illerinde bulunan
fidanlıklarda Phytophthora cactorum, P. citricola, P. megasperma ve P. syringae
tespit edilmiştir. Projenin konularından diğeri meşelerde külleme hastalığına neden
olan Erysiphe alphitoides’in ülkemiz meşe ormanlarındaki varlığını araştırmaktı. Bu
kapsamda Isparta’dan 2, Burdur’dan 1 ve Çankırı’dan 1 olmak üzere 4 farklı
lokasyondan toplanan enfekteli meşe yaprakları iş paketi sorumlusu Fransa’ya
gönderilmiştir. Proje konularından bir diğeri de Karaağaç ölümlerine neden olan
Ophiostoma novo-ulmi’nin varlığını araştırmaktı. Isparta’dan 3, Çankırı’dan 2 olmak
üzere toplam 5 şüpheli ağaçtan elde edilen izolatların tür teşhisleri yapılamadan
kaybedilmiştir.
Projenin diğer konuları arasında yer alan, dişbudaklarda geriye doğru ölümlere neden
olan Chalara fraxinea, meşelerde kök çürüklüğü yaparak ölümlere neden olan
Phytophthora cinnamomi ve kızılağaçlarda kurumalara neden olan ve kızılağaçlara
özelleşmiş bir tür olan Phytophthora alni proje süresince yapılan çalışmalarda tespit
edilmemiştir. Böylelikle bu patojenlerin ülkemiz ormanlarına bulaşmadığı kanaatine
varılmıştır.
Anahtar Kelimeler

Erysiphe alphitoides, Ophiostoma novo-ulmi,
Chalara fraxinea, Phytophthora cinnamomi,
Phytophthora alni
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Proje No
Proje Adı

214O003-4

Proje Yöneticisi
Proje Yürütücüleri

Mehmet PAMUKÇU
Dr. Erkan ÖZATA
Dr. Şekip ERDAL
Zir. Yük. Müh. Ahmet ÖZTÜRK
Prof.Dr. Burhan KARA
Yrd. Doç. Dr. Yalçın COŞKUNER
Zir. Müh.Halil KAPAR
Nuri Levent ÜNVER
BATEM

Cin Mısırında Adaptasyon Yeteneği Yüksek, Kaliteli, Verimli, Yerli Hat
Ve Çeşitlerin Geliştirilmesi

Projeyi Yürüten
Kurum
Projeyi Destekleyen
TÜBİTAK
Kurum
Projenin Başlama ve
2015-2017
Bitiş Tarihi
Toplam Proje Bütçesi
861.220 TL
BATEM’in Bütçeden
559.294
Aldığı Pay
Proje Özeti: Proje ile cin (patlak) mısırında adaptasyon yeteneği yüksek, verimli, kaliteli ve
uluslararası çeşitlerle rekabet edebilecek yerli hibrit çeşit/çeşitleri geliştirmek, aynı zamanda
yeni hibritlerin elde edilmesi için popülasyonlardan ümitvar ileri kademede (S5-S6) hatları ıslah
etmek amaçlanmıştır.
Araştırma 2015-2018 yılları arasında kamu, üniversite ve özel sektör ile işbirliği halinde
yürütülmüştür. Hat geliştirme çalışmaları Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
tarla ve seralarında yapılmış, genel kombinasyon yeteneği (GKY) testi için Antalya, Isparta, İzmir
ve Samsun lokasyonları kullanılmıştır. Çeşit geliştirme çalışmalarında moleküler markırlar ve
pedigri bilgileri dikkate alınarak 2015 yılında elde edilen 59 adet aday çeşit ve 5 ticari standart
çeşit Isparta, Samsun, Çankırı ve İzmir lokasyonlarında değerlendirilmiştir. Aynı şekilde 2016
yılında yeni melez kombinasyonlar oluşturulmuş ve 59 adet aday çeşit ile 5 adet ticari standart
çeşit Isparta, Samsun, İzmir ve Amasya lokasyonlarında denemelere tabi tutulmuştur.
Araştırma ile ileri kademede 314 adet cin mısır hattı geliştirilmiş, GKY önemli ve pozitif düzeyde
olan hatlar belirlenmiştir. Hatlar morfolojik olarak tanımlanmış ve özellikleri kayıt altına
alınmıştır. Farklı lokasyonlar ve yıllarda yapılan çeşit verim denemeleri sonucunda TBCM201531, TBCM2015-88 ve TBCM2016-31 aday çeşitleri yüksek verim bakımından, TBCM2016-25
nolu adayı çeşidi yüksek patlama hacmi, lezzet, ağızda sakızlaşma ve diğer kalite özellikleri
bakımından, TBCM2015-66 ve TBCM2016-2 aday çeşitleri ise hem verim ve hemde kalite
özellikleri bakımından ümitvar cin mısır aday çeşitleri olarak belirlenmiştir. Proje sona ermekle
birlikte, 2018 yılı itibariyle bu ümitvar aday çeşitlerin çeşit tescil ve tohum çoğaltma işlemlerine
başlanmıştır.
Anahtar Kelimeler

Cin mısır, ıslah, Saf hat, Hibrit
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Proje No
Proje Adı

2014.03.0121.008
Antalya İlinde Yayılış Gösteren Geyik elması (Eriolobus trilobatus (Labill.
ex Poiret) M. Roem.) Üzerine Araştırmalar

Proje Yöneticisi
Prof. Dr. R. Süleyman Göktürk
Proje Yürütücüleri
Nurtaç Çınar (Doktora Projesi)
Projeyi Yürüten
Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü- BATEM
Kurum
Projeyi Destekleyen
Akdeniz Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi
Kurum
Projenin Başlama ve
01.04.2014- 10.04.2016 (2 yıl uzatma alınmıştır)
Bitiş Tarihi
Toplam Proje Bütçesi
24.972,22 tl.
BATEM’in Bütçeden
20 000 tl
Aldığı Pay
Proje Özeti:
Çalışmada nadir bir orman ağacı olan geyik elmasının Antalya ilindeki doğal yayılış
alanlarının belirlenmesi, bazı ekolojik, etnobotanik, morfolojik ve biyokimyasal özelliklerinin
araştırılması, moleküler, palinolojik ve anatomik tanısının yapılması ve tohum, çelik ve doku
kültürü uygulamaları ile çoğaltım olanaklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yapılan sayım ve
ölçümlerle çiçek, yaprak ve meyve morfolojisi belirlenmiş, Minolta ölçüm cihazı ile renk
parametreleri hesaplanmıştır. Meyve örneklerinde nem, kül, C vitamini, suda çözünen kuru
madde (SÇKM), asitlik (malik asit cinsinden) ve pH analizleri yapılmış, Gaz Kromatografisi- Kütle
Spektrometresi (GC- MS) cihazı ile uçucu aroma bileşeni kompozisyonu incelenmiştir. Türe ait
etnobotanik veriler derlenmiş ve türün çiçek, yaprak ve meyve örneklerinde spektrofotometre
yöntemi ile fenolik/ flavonoit madde analizleri yapılarak antioksidan aktivite etkisi
araştırılmıştır. Morfolojik özellikler ve fenolik madde değerleri bakımından İbradı, Murtiçi ve
Gömbe lokasyonu örnekleri ön plana çıkmıştır. Uçucu aroma profili analizlerinde 2- heksanal,
amil alkol, heksanal, butil asetat, etil kaprilat ve etil kaproat ana bileşenler olarak bütün geyik
elması örneklerinde belirlenen bileşenler olmuştur. Toplam fenolik madde, toplam flavonoit
miktarı ve antioksidan aktivite analizleri, geyik elması çiçek, yaprak ve meyvelerinin doğal
fenolik ve antioksidan kaynağı olarak değerlendirilmesi gerektiğini göstermiştir.
Moleküler, anatomik ve palinolojik tanımlamalar sonucunda Gömbe popülasyonu
örneklerinin genç olmasına ve mikroklima özelliğinin etkisine bağlı olarak bazı morfolojik/
anatomik farklılıklar olduğu ancak varyete farkı olmadığı görülmüştür. Çoğaltım denemelerinde
tohum, çelik ve doku kültürü uygulamaları yapılmış, tohum dormansisinin kırılmasında en
yüksek çimlenme yüzdesi 10 hafta, en iyi çimlenme hızı ise 12 hafta soğuk- nemli katlamada
gerçekleşmiştir. Çelikle çoğaltım çalışmalarında her iki yılda da köklenme sağlanamazken, doku
kültürü çalışmalarında en iyi sonuçlar 3 µm 6- Benzilaminopurin (BAP) ilaveli Murashige ve
Skoog (MS) besi ortamında alınmıştır. Çalışma tür üzerine meyvecilik, tıbbi bitkiler ve peyzaj gibi
farklı alanlarda yapılacak araştırmalar için temel bir çalışma niteliğinde olmuştur.
Anahtar Kelimeler

Antalya, Biyokimyasal özellikler, Çoğaltım teknikleri, Ekolojik
özellikler, Eriolobus trilobatus, Geyik elması, Karakterizasyon, Polen,
Stoma
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Proje No
Proje Adı

113O086

Proje Yöneticisi
Proje Yürütücüleri
Projeyi Yürüten Kurum
Projeyi Destekleyen
Kurum
Projenin Başlama ve
Bitiş Tarihi
Toplam Proje Bütçesi
BATEM’in Bütçeden
Aldığı Pay

Mehmet KOCATÜRK
Dr. Abdullah KADİROĞLU, Doç. Dr.Emre İLKER
BATEM
TÜBİTAK

Soyada İkinci Ürün Koşullarına Uygun Erkenci, Yüksek Verimli ve
Kaliteli Çeşit Islahı Ve Yeni Melez Populasyonların Oluşturulması

15.07.2013-15.04.2018
1.421.293.00 TL
345.380.00 TL

Proje Özeti: Bu proje ile; ikinci ürün olarak yetiştirilen soyada yüksek verimli ve kaliteli ikinci
ürüne uygun, erkenci çeşitlerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Soyada bazı çeşitlerin
vejatasyon sürelerinin uzun olması nedeniyle geç hasat, kurutma ve depolama problemleri
ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden üreticinin ve sanayicilerin işlerini kolaylaştırma ve maliyetini
düşürme amaçlanmıştır. Bu yolla soya fasulyesinin ülke çapında yaygınlaşması da
hedeflenmiştir.
Bu amaçlara ulaşmak için ileri kademedeki erkenci soya hatları farklı lokasyonlarda test
edilmiş, ikinci ürüne uygun erkenci soya çeşit adayları belirlenmiştir. Geliştirilmiş olan ara
kademedeki (F3 ve F5 generasyonu) erkenci soya hatlarının farklı lokasyonlarda seleksiyon
çalışmaları yapılmış ve tarla denemelerine alınmıştır. Yeni oluşturulan melezleme
programları ve ikinci ürün koşullarında yapılan seleksiyonlarla, erkenci, yüksek verimli ve
kaliteli yeni hatları geliştirilmiştir.
Projenin ilk bölümünde TAGEM bünyesindeki Araştırma Enstitülerinin geliştirmiş olduğu
takriben 27 adet ileri kademedeki erkenci hatlar II. Ürün bölgelerindeki 4 lokasyonda (Adana, Antalya,
Şanlıurfa ve İzmir) ve ana ürün bölgelerindeki yine 3 lokasyonda (Samsun, Bursa ve Konya) kurulan
tarla denemelerinde denenmiş ve verim ve kalitelerine göre en uygun hatlar çeşit adayı olarak
seçilmiştir. İkinci bölümde projede yer alan kuruluşların takriben ara kademedeki ıslah materyalleri
(F5 generasyonu) ile üç yıl boyunca ikinci ürün ve ana ürün bölgelerindeki lokasyonlarda seleksiyon
ve tekerrürlü tarla denemeleri yapılarak II. ürüne ve ana ürüne uygun ümitvar hatlar seçilmiştir.
Projenin üçüncü bölümünde projeye katkıda bulunan bazı kuruluşların melez populasyonlarından
geliştirilen erken generasyon materyali (F3 generasyonu) içerisinden hem ikinci ürün bölgelerindeki
lokasyonlar için hem de ana ürün bölgelerindeki lokasyonlar için uygun olan ıslah materyallerinin
oluşturulması sağlanmıştır. Projenin dördüncü bölümünde ise II. ürüne uygun hatlar arasında farklı
melez kombinasyonlar oluşturularak yeni ıslah çalışmaları için geniş bir genetik tabanlı populasyon
elde edilmiştir. Farklı lokasyonlardan gelen sonuçların değerlendirilmesi neticesinde Batı Akdeniz
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve denemeler sonucunda ümitvar
bulunan Batem-223 ve Batem-306 hatları için tescil başvurusu yapılmıştır. Proje sonucunda, Batı
Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) tarafından Göksoy ve Kocatürk, Karadeniz
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Samsoy, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Sarıgelin ve Altınsoy çeşitleri tescil ettirilmiştir.
Anahtar Kelimeler

Soya, verim, çeşit, melezleme, seleksiyon
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BİLGİ AMAÇLI SUNULAN PROJELER
Proje No
Proje Başlığı
Proje Yürütücüsü
İşbirliği Yapılan Kuruluş

KKTC’de Turunçgillerde Virüslerden Arındırma ve Çeşit
Geliştirme Projesi
Zir. Yük. Müh. Konce BAYDAR
Türkiye Cumhuriyeti Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğü, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü
Zir. Yük. Müh. Ertuğrul TURGUTOĞLU

Proje Danışmanları

Zir. Yük. Müh. Şenay KURT
Zir. Yük. Müh. Nejla ÇELİK
Zir. Müh. Gülay DEMİR

Yardımcı Araştırmacılar

Başlama-Bitiş Tarihleri

Zir. Yük. Müh. Esra SERİNOL
Zir. Müh. Hüseyin KARANFİLOĞLU
Nisan 2012- Nisan 2017
Nisan 2017- Nisan 2022

Projenin Bütçesi

1.555.000 TL

PROJE ÖZETİ
Tüm bitki türlerinde olduğu gibi narenciyede de etkin bir mücadele yöntemi olmayan virüs ve
virüs benzeri hastalıklar, üretim alanlarında önemli sorunlara yol açmakta ve ilerleyen evrelerde ağaç
ölümlerine varan zararlar oluşmaktadır. Böylelikle üretim alanlarında ciddi bir azalma gözlemlenmekte
ve ekonomik kayıplar ortaya çıkmaktadır.
Bu nedenle proje kapsamında; iklim koşulları bakımından turunçgil yetiştiriciliğine oldukça
elverişli olan ülkemizde, yetiştiriciliği yapılan turunçgil çeşit envanterinin oluşturulması ardından virüs
ve virüs benzeri hastalıkların neden olduğu problemlerin çözümü için arındırma ve indeksleme
çalışmalarının başlatılarak üreticilere ve fidancılık kuruluşlarına virüs hastalıklarından temiz turunçgil
üretim materyali sağlanmış olacaktır. Aynı zamanda turunçgillerde ıslah ve adaptasyon çalışmaları ile
KKTC turunçgil sektörünün dünyada meydana gelen talep değişikliklerine uygun çeşitlerle üretim
yapabilmesi için dinamik bir yapı kazandırılmış olacaktır.
DÖNEM BULGULARI
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Virüslerden arındırma çalışmaları kapsamında sürgün ucu aşılama tekniği ile aşılama ve
eliza çalışmalarına başlanmıştır. Çalışmaların ön aşaması olan sıcaklık uygulaması için ihtiyaç
duyulan termoterapi odası tamamlanmış ve aktif hale getirilmiştir. Projede yer alan 3. iş paketi
kapsamında anket çalışmalarına başlanmış. Bu kapsamda üreticilerle görüşülmüş, bahçe ziyaretleri
yapılmış ve örnek alınıp analizler yapılmıştır.
Farklı turunçgil çeşitlerinin KKTC koşullarında performanslarının belirlenmesi amacıyla
oluşturulan adaptasyon parseline dikilmiş olan 21 adet turunçgil çeşidinin yıl boyu kültürel bakım
işlemleri yapılmıştır.
Projenin laboratuvar çalışmalarının aktif olarak yürütülebilmesi amacı ile havalandırma ve
hepafilitre sistemi alt yapısı kurulumuna başlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Turunçgil, Virüs, Arındırma, Çeşit Geliştirme
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PROJE BAŞLIĞI

Türkiye'de Damla Sulama Desteklemelerinin Etki Analizi

PROJE NUMARASI
PROJE LİDERİ

Dr. Tuba Beşen

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURULUŞ

Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma
Enstitüsü

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ

Dr. Betül Sayın, Musa Kuzgun, Mehmet Ali Çelikyurt,
Şerife Gülden Yılmaz, Melike Bahçeci Duman

PROJE BAŞLANGIÇ YILI

2018

RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU
DÖNEM

2017-2018

Projenin Amacı ve gerekçesi, metodolojisi
Kırsal Kalkınma 2000’li yıllarda uygulamalardaki değişime bağlı olarak yeni anlamlar kazanmıştır.
Bu yönüyle gündemde daha çok yer almaya başladığı ifade edilebilir. Kırsal kalkınma politikaları,
tarım politikaları ile birlikte Avrupa Birliği sürecinde Türkiye’nin önünde zor bir süreç olarak
durmaktadır. Türkiye ve diğer birçok ülkede, kentler ekonomik ve sosyal olarak birer çekim merkezi
haline getirilmiştir. Buna karşın, kırsal alanların itici gücü kırsal ve kentsel alanlardaki dengenin
gittikçe bozulmasına, kırsal alanların tarım dışında iş olanağı yaratamaması sonucu sosyo ekonomik
yönden gerilemesine neden olmuştur (Örnek, 2007). Nüfusun kırda tutunabilmesi, büyük yerleşme
merkezlerine olan göçün hızının kesilebilmesi için, kırda ve küçük yerleşim merkezlerinde istihdam
yaratacak politikaların izlenmesi ve buraların sosyo ekonomik yönden yaşanabilir yerler haline
getirilmesi gerekir (Dinler, 2008). Kırsal kalkınma programları aracılığıyla kırsal alana yapılacak
yatırımlar kentlere yönelen göçün ortaya çıkardığı çarpık kentleşmenin önüne geçebilecek ve
oluşabilecek sorunları da bir ölçüde engelleyebilecektir. Bu açıdan bakıldığında kırsal alana yatırım
yapılmaması, kentlerin çok daha büyük maliyetlerle düzenlenmesi gereğini doğuracaktır.
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi
sağlamak için gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlerine yönelik yapacakları yatırımlar ile
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basınçlı sulama sistemleri konularında yapılacak olan öz sermayeye dayalı projeli yatırımların teşvik
edilmesi amacıyla hibe desteği verilmesini sağlayan kırsal kalkınma programıdır (Anonim, 2010).
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) Hakkındaki Karar, Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı’nın 28/12/2005 Tarihli ve 6975 Sayılı Yazısı Üzerine, 3/1/2002 Tarihli ve 4733
Sayılı Kanunun 7. Maddesine Göre “ Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkındaki
2006/10016 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 16/1/2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Uygulamaya
konulan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
tarafından Ulusal Tarım Stratejisi 2006-2010 belgesi kapsamında Teşkilatlanma ve Destekleme
Genel Müdürlüğü tarafından uygulanacağı belirtilmiştir. Birinci dönemde (2006-2010), 78122 adet
makine ve ekipmana 349 066 031 TL hibe desteklemesi yapılmıştır. 4786 adet bireysel basınçlı
sulama projesine 69 401 343 TL ödenmiştir.
KKYDP 2006/10016 sayılı Bakanlık Kurulu Kararına göre 31.12.2010 tarihinde sonra ermiştir.
KKYDP tekrar Bakanlar Kurulunun, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı
Yatırımlar ile Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesine İlişkin 2011/1409 Sayılı Kararı, 19
Şubat 2011 tarih ve 27851 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. KKYDP yatırım
konuları;
1. Tarıma Dayalı Yatırımlar
a. Ekonomik Yatırımlar
b. Toplu Basınçlı Sulama Sistemi Yatırımları
2. Makine-Ekipman Alımları
a. Muhtelif Makine-Ekipman Alımları
b. Tarla İçi Basınçlı Sulama Ekipmanı Alımlarıdır.
“Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı” Ulusal Tarım Stratejisi çerçevesinde
uygulamaya konulmuştur. Ulusal Tarım Stratejisinin amacı; kaynakların etkin kullanımı ilkesi
çerçevesinde ekonomik, sosyal, çevresel ve uluslararası gelişmeler boyutunu bütün olarak ele alan
örgütlü, rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir tarım sektörünün oluşturulması olarak belirlenmiştir.
Stratejik amaçlarından biri de, üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi ve istikrarının sağlanması,
üretim maliyetlerini azaltıcı ve teknolojik gelişimi hızlandırıcı önlemlerin uygulamaya konulması
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yoluyla üreticilerin rekabet düzeylerinin yükseltilmesidir. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının
Desteklenmesi Programının amacı, kırsal alanda, doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak;
-

Gelir ve sosyal standartların geliştirilmesini,

-

Tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması,

-

Gıda güvenliğinin güçlendirilmesini,

-

Alternatif gelir kaynakları yaratılmasını,

-

Yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliğinin artırılmasını,

-

Altyapının iyileştirilmesini,

-

Hizmetlere erişimin artırılmasını,

-

Toplumda belirli bir kapasitenin yaratılmasını,

-

Daha sonraki dönemlerde uluslararası kaynakların özellikle Avrupa Birliği’ne katılım
sürecinin bir parçası olarak, Avrupa Birliği kırsal kalkınma fonlarının ülke çapında etkin bir
şekilde kullanımı için kapasite oluşturulmasıdır.

KKYDP kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda
belirlenen bazı tarımsal makine ve ekipman alımlarına yönelik yapılacak harcamaları belirli
oranlarda hibe olarak finansmanı yoluyla desteklemeyi hedeflemiştir. 2016 yılından sonra bu
kapsamda verilen desteklemeler, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama
Sistemlerinin Desteklenmesi adı altında verilmeye başlanmış olup, yedi adet yatırım konusunu
kapsamaktadır.
-

Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

-

Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

-

Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

-

Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,

-

Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,

-

Tamburlu sulama sistemi kurulması,

-

Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.

2007-2017 döneminde, makine ekipman destekleri kapsamında, tarla içi damla sulama sistemlerine
destek sağlanmış olan 12713 adet projeye 186 135 012.73 TL hibe sağlanmıştır.
Kırsal Kalkınma Programlarının Etkilerinin Değerlendirilmesi (Evaluation of Impacts of Rural
Development Programmes) kavramı, ülkemiz genelinde olduğu gibi, dünya geneli ve tam üyeliğine
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aday olduğumuz AB ülkelerinde de oldukça önemli olup, özellikle son 20 yıllık süreçte, bu konuda
yoğun çalışmalar, yaklaşımlar ve projeler geliştirilip, uygulanmaya çalışılmaktadır.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) (2015) tarafından yayınlanmış olan
“Ar-Ge Değerlendirme ve Etki Analizinde Kullanılan Tanım ve Temel Kavramlar” kılavuzuna göre
etki değerlemede, bazı temel, önemli terim ve kavramlar aşağıda belirtilmiştir:
Etki: Bir kalkınma müdahelesinden doğrudan veya dolaylı, amaçlanmış veya amaç dışı olarak
üretilen olumlu ve olumsuz, birincil veya ikincil uzun süreli etkilerdir.
Etki Değerlendirmesi: Gözlenen sonuçların, amaçlanan veya amaçlanmayan, ne kadarının program
aktivitelerinden kaynaklandığının ve programın yokluğu durumunda ne kadar gözlenebildiğinin
tahmin edilmesi için bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulanmasıdır. Programın net etkisini
ölçebilmek amacıyla, program neticeleri ile programın yokluğu durumunda ne olduğunun tahmini
değerlerinin karşılaştırılmasını içeren bir çeşit netice değerlendirilmesidir. Bu tür değerlendirme, dış
faktörlerin program neticelerini etkilediği bilindiği durumda, programın başarı veya amaçlarına
katkısının bu tür etkilerden izole edilmesi amacıyla uygulanır.
Karşılaştırma grubu: Programın faydalarından yararlanma fırsatı olmamış, ama özellikleri,
faydalardan yararlanmış birey veya organizasyonların özellikleriyle eşleştiği için seçilmiş bir grup
birey veya organizasyon.
Kontrol grubu: Programın faydalarından yararlanma fırsatı olmamış birey veya organizasyonlar
arasından rastgele seçilmiş bir grup.
Proje değerlendirmesi: Genellikle kapsamlı bir program çerçevesinde belirli amaçları belirli
kaynaklarla bir takvime uygun olarak başarmak için tasarlanmış tek bir kalkınma müdahelesinin
değerlendirilmesidir.
Ülkemizde son yıllarda, sulanan tarım alanlarının genişletilmesi ve mevcut su kaynaklarının daha
rasyonel kullanımı daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Bu sebeple de su kullanım etkinliğini
artıran basınçlı sulama sistemleri yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Basınçlı sulama
sistemlerinden damla sulama yöntemi, suyun kıt olduğu koşullarda, topoğrafyası bozuk alanlarda, su
alma hızı yüksek topraklarda ve özellikle ekonomik değeri yüksek, topraktaki nem eksikliğine
duyarlı bitkilerin sulanmasında kullanılabilecek en uygun sulama yöntemlerinden biridir (Ayran,
2009). Damla sulamanın yaygınlaştırılması, tarımda su kaybının azalmasına ve tasarruf edilen suyun
diğer sektörlerde kullanılmasına yol açacaktır. Bu açıdan basınçlı sulama yöntemlerinin kullanımı,
su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasında önemli bir araçtır (Aküzüm ve
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ark., 2010). Ülkemizde çeşitli desteklemeler sayesinde damla sulama sistemleri artış göstermiştir. Bu
desteklemelerin etkinliğinin araştırılması, çiftçi görüşlerinin alınması yapılan desteklemelerin
yararlılığını anlayabilmek ve gelecek desteklemelere yön verebilmek açısından önemlidir.
Bu projenin temel amacı, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında tarla içi damla sulama desteği
programının etkilerini belirlemek, uygulama sonuçlarını ve başarı durumunu değerlendirmek,
amacına ulaşıp ulaşmadığını, varsa aksaklıkları, yetersizlikleri ve yapılması gerekenleri belirlemek
olup alt amaçlar;
Destekten yararlanan ve yararlanmayan üreticilerin sosyo-ekonomik özelliklerinin belirlenmesi,
Damla sulama sistemlerinin benimsenmesinde desteklemelerin rolünün tespit edilmesi,
Destekten yararlanan ve yararlanmayan üreticilerin etkinliklerinin belirlenmesi,
Üreticilerin program, desteğin kullanımı, yasal ve ekonomik yapısı ile ilgili görüşlerinin
belirlenmesi,
Üreticilerin programa yönelik tutumlarının ve beklentilerinin belirlenmesidir.
Araştırmanın yürütüleceği illerdeki İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden, bu
illerde damla sulama desteği almış üreticilerin bilgileri elde edilmiştir. Damla sulama
desteği alan üreticiler arazi büyüklüğüne göre sıraya konulmuş ve varyasyon katsayısı
hesaplanmıştır. Varyasyon katsayısının yüksek olması, yani köylerdeki arazi
büyüklüğünün homojen olmaması sebebiyle örneklemede tabakalı tesadüfi örnekleme
yöntemi kullanılmıştır (Yamane, 1967).
İşletme arazisi büyüklüklerinin gösterdiği dağılıma göre 1-30 dekar araziye sahip olanlar
(birinci grup), 31-70 dekar araziye sahip olanlar (ikinci grup), 70 dekardan daha fazla
işletme arazisine sahip olanlar (üçüncü grup) olmak üzere üç tabakaya ayrılmıştır. Anket
yapılacak tarım işletmesi sayısının belirlenmesinde Oransal Tabakalı Örnekleme yöntemi
kullanılmıştır.
n=

N [Nh (Sh )2 ]
N2 D2 + Nh (Sh )2

ve

ni =

D2 = (d/Z)2
d = Ortalamadan belli bir yüzde sapma
Z = Serbestlik derecesine göre tablo değeri

Nh
Nh

∗n
N = Populasyon hacmi
ni = Tabakadaki örnek

sayısı
Nh = Tabakalardaki işletme sayısı
n = Örnek hacmi
Sh = Tabakaların standart sapması
Sh2 = Tabakaların varyansı
Birinci tabakadaki işletme sayısı 837, ikinci tabakadaki işletme sayısı 775, üçüncü tabakadaki
işletme sayısı 989 olarak belirlenmiştir. Birinci tabakanın standart sapması 7.25, ikinci
tabakanın standart sapması 11.51, üçüncü tabakanın standart sapması 61.96 olarak
bulunmuştur. %5 hata payı ve %95 güven aralığında anket yapılacak işletme sayısı 390
olarak hesaplanmıştır. Örnek işletmelerin 126 tanesi birinci gruba, 116 tanesi ikinci
gruba, 148 tanesi üçüncü gruba düşmüştür. Anket sayıları illere oransal olarak
dağıtılmıştır.
Anket çalışması yapılacak köyler ve bu köylerde anket yapılacak üretici sayıları Çizelge 2’de
verilmiştir.
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Çizelge 2. Anket yapılacak işletmelerin tabaka ve illere göre dağılımı
Anket sayıları
İller
Adana
Ankara
Antalya
Çanakkale
Denizli
Edirne
Erzincan
Eskişehir
İzmir
Kahraman
maraş
Konya
Manisa
Mardin
Niğde

1. Tabaka (130 da)
2
2
40
3
5
5
13
4
0

2. Tabaka (3170 da)
4
1
16
2
6
1
0
16
2

3. Tabaka (71+
da)
4
2
6
2
4
2
0
11
3

Topl
a
m
10
5
62
7
15
8
13
31
5

5
4
5
0
10

14
28
3
7
3

10
60
5
29
3

29
92
13
36
16

Sivas

5

0

0

5

Şanlıurfa

2

6

6

14

Tokat

6

2

0

8

10

5

1

16

Yalova

5

0

0

5

Toplam

126

116

148

390

Van

Çalışmada, damla sulama desteği almayan, ancak damla sulama desteği alan işletmelerle yaklaşık
olarak aynı işletme karakteristiklerine (arazi varlığı, üretim deseni, makine-ekipman varlığı vb.) sahip
işletmeler karşılaştırma grubu olarak seçilecektir. Araştırmada toplam 780 üretici ile anket çalışması
gerçekleştirilecektir.
Verilerin Değerlendirilmesinde Kullanılacak Metot
Çalışmada, öncelikle destek alan ve almayan üreticilerin genel karakteristikleri ortaya konulacaktır.
Bu da, esas olarak ortalama, minimum, maksimum değerler, yüzde oranları, standart sapma gibi bazı
önemli tanımlayıcı istatistik parametreler kullanılarak gerçekleştirilecektir. Destek alan ve almayan
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gruplar için elde edilen sürekli ancak normal dağılım gösteren veriler t testine tabi tutularak, kesikli
veriler ise Ki kare testine tabi tutularak gruplar arasında farklılık olup olmadığı incelenecektir. Üretici
tercihlerinin tanımlanmasında best-worst analizi kullanılacaktır.
Karşıt Durum Etki Değerlendirme Yöntemi
İzleyen aşamada, damla sulama desteğinin net etkisi belirlenmeye çalışılacaktır. Bu değerlendirme
için esas olarak, “Karşıt Durum Etki Değerlendirme Yöntemi” kullanılacaktır. Söz konusu yöntem
temel olarak “Müdahalenin Net Etkisi Nedir?” sorusuna cevap aramaktadır.
Etki değerlendirmede, niceliksel yöntemlerin tek başına kullanılmasından ziyade, programın
sebepsonuç ilişkisini ortaya koyan niteliksel yöntemler ile birlikte kullanılması daha açıklayıcı
olabilir. Bu çalışmada, niceliksel ve niteliksel yöntemler birlikte kullanılacaktır. Karşıt durum etki
değerlendirme yöntemi, politika geliştirilirken “Kamu kaynağı ile yatırımları teşvik etmeye değer
mi?” ve “Hangi tür kurum, kuruluş veya işletmeleri ne tür politika enstrümanı ile teşvik etmek daha
etkilidir?” sorularına cevap verebilen bir yöntemdir (ASVAPP, 2012). Bu yöntemde, müdahale
sonrası gözlenen farkın, müdahalenin kendisinden mi yoksa diğer faktörlerden mi kaynaklandığı
tespit edilerek, yukarıda belirtilen sorulara cevap bulunabilir. Müdahale ve müdahale dışı faktörler
göz önünde bulundurulup müdahalenin etkisi, yani müdahale edilen grup ile müdahalesiz grup
(karşılaştırma grubu) arasında mukayese yapılabilmesi, bu yöntemi diğer yöntemlere göre bir adım
öne çıkarmaktadır (Meydan, 2014).
Eğilim Skoru Eşleştirme
Çalışmada karşı olgusal etki analizi yöntemlerinden “eğilim skoru eşleştirme (propensity score
matching)” yöntemi kullanılacaktır. Bu yöntem, bir programa katılan ve katılmayan bireyleri
eşleştirerek programın etkisini ortaya koyabilen en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir (Meydan,
2014). Bu amaçla, karşılaştırma kriterleri olarak; arazi miktarı, ürün desenindeki değişim,
uzmanlaşma (gelirin önemli bir kısmının bir üründen elde edilmesi), istihdam değişimi gibi kriterler
ele alınacaktır.
Üreticilerin destekten yararlanmasının ortalama müdahale etkisi (ATE) (average treatment effect:
ATE) ve müdahale edilmiş grup üzerindeki ortalama müdahale etkisi (average treatment effect on
the treated: ATET) tahmin edilecektir. Ortalama müdahale etkisini tahmin etmek için ideal bir
durum, aynı birim için iki çıktının karşılaştırılmasıdır. Bu iki birim de; müdahaleye maruz kalan ve
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kalmayan gruplardır (Imbens ve Wooldridge, 2009). PSM, destekten yararlanan herbir üretici ile
benzer özelliklere sahip destekten yararlanmayan üreticileri eşleştirme yolu ile istatiksel bir
karşılaştırma grubu tesis eder.

Bu yönteme göre etki değerlemesi iki aşamada yapılmaktadır. İlk olarak, destekten yararlanma
olasılığını ortaya koyan bir model oluşturulur. Bu model arıcılığıyla, destekten yararlanma durumu
hariç, her açıdan müdahaleli gruba benzeyen bir kontrol grubu oluşturulmaktadır. Destekten
yararlanma olasılığı değerine eğilim skoru denilmektedir. Eğilim skoru, gözlenebilen özelliklerin
oluşturduğu bir fonksiyon olarak, logit veya probit regresyonla tahmin edilmektedir. Oluşturulan
model sonucu ortaya çıkan olasılıklara bakılarak seçilen eşleştirme yöntemine göre eşleştirmeler
yapılır. Müdahale ve karşılaştırma grupları, birbirine ne kadar benzer olursa, sonuçlar o kadar güvenli
olacaktır. Sonraki aşamada ise, eşleştirilen gruplara ilişkin ortalama çıktı değerlerinin farkı alınarak,
müdahalenin etkisi tahmin edilir (Heckman ve ark., 1998). Diğer bir ifade ile, her iki gruba ait
sonuçlardaki değişimin farkı alınarak programın ortalama etkisi hesaplanmaktadır (Khandker ve ark.,
2010).
Bu yöntemde bağımsız X değişkenleri ile bağımlı (çıktı) değişken Y, destek yararlanıcısı olma
durumunu gösteren D iki kategorili (binary) değişkenden bağımsızdır. Bu varsayıma, karışmama
(unconfoundedness) varsayımı denilmektedir. Destek katılım durumu, X değişkenlerinin cevap
değişkeni Y’nin dağılımını etkilememektedir. Yani, müdahale ve karşılaştırma grupları, Y değişkeni
açısından aynı dağılıma sahip olup, bağımsızlık sağlanır (Gefra, 2009).
Rosenbaum ve Rubin (1983), program seçimine ilişkin olarak, tek bir olasılık skoru bularak, boyut
sorununu, tek boyut sorununa indirgemiş ve eşleştirme işlemini mümkün hale getirmiştir (Heckman
ve ark., 1998; Acevedo ve Tan, 2011). En yaygın kullanılan eşleştirme yöntemi ise eğilim skoru
eşleştirme yöntemidir (Baker, 2000). Bu yaklaşımda, müdahale ve karşılaştırma gruplarının aynı
sayıda ve gözlemlenen karakterler açısından aynı değerde olması gerekmemektedir. Diğer bir ifade
ile eğilim skoru eşleştirme yönteminde;
𝐸(𝑌0|𝐷 = 1,𝑋) = 𝐸 (𝑌0|𝐷 = 0, 𝑋)
şeklindeki destek öncesi grupların eşitliği varsayımının sağlanması oldukça zordur. Eğilim skoru
eşleştirme yönteminde de, uç skorların ortaya çıkması ve/veya eşleştirme skorlarının yakın olmaması
gibi olumsuzluklar dikkate alınmalıdır. Buna da çakışmama (lack of overlap) sorunu denilebilir.
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Ortak destek alanı seçilerek, yani uç değerlerin eşleştirmeye alınmamasıyla, bu sorun ortadan
kaldırılıp eşleştirme yapılabilir. Bu bölgeler, her iki grup için de uç değerler atıldıktan sonra, daha
benzer alanları içermektedir. Ortak destek alanı dışındaki değerler, müdahale ve karşılaştırma
gruplarında müdahale öncesi farklı özelliğe sahip gözlemleri gösterdiği ve bu değerler, diğer gruplar
ile karşılaştırılmadığından elenir.
Yukarıda da belirtildiği gibi, eğilim skorları logit ya da probit regresyonlar ile belirlenmektedir. Bu
iki regresyon yöntemine ait sonuçlar benzer olduğu için, ikisinden herhangi biri seçilebilir. Bu
regresyonda, her bir değişkenin katkısı modele dâhil edilmektedir. Probit regresyona göre
formülasyon aşağıdaki gibidir:
𝑃(𝑇𝑖 = 1) = 𝜙(𝛽𝑖𝑋𝑖) = 𝜙(𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑋1 + ⋯ . . 𝛽𝑛 ∗ 𝑋𝑛)
Bu modelde;
P: Seçilme ya da seçilememe olasılık değeri (Destekten yararlanma olasılığı)
T: Kategorik (binary) deneme değişkeni
X1,2,…..n: Bağımsız değişkenleri göstermektedir.
T’yi daha ayrıntılı anlatmak gerekirse, T müdahale ve karşılaştırma grubu gibi iki kategori (binary)
şeklinde olabilmektedir. Eğilim skorları beş şekilde eşleştirilebilir. Söz konusu eşleştirme yöntemleri
farklı ağırlık fonksiyonlarına dayanmaktadır (Heckman ve ark., 1998). Bu yöntemler:
1-En Yakın Skor Eşleştirme
a)Yerine Koymadan, b)Yerine Koyarak
2-Etki Alanı Eşleştirme
3-Tabakalı Eşleştirme
4-Kernel Eşleştirme
5-Koşullu Eşleştirme’dir.
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Her yöntemin bazı olumlu ve olumsuz yönlerinin bulunmasına karşın, söz konusu projede, avantajlı
özellikleri göreli olarak daha fazla olan Kernel Yöntemi kullanılacaktır.
Kernel eşleştirme yönteminde, karşılaştırma grubundaki tüm bireylerin ağırlıklı ortalamaları
kullanılmaktadır. Bu yöntemde, müdahaleli gruptaki her gözlemin çıktı değeri, karşılaştırma
grubunun ağırlıklandırılmış ortalama çıktı değeri ile mukayese edilmektedir. Süreç aşağıdaki gibi
işlemektedir:
a)

Müdahale ve karşılaştırma gruplarının, eğilim skorlarındaki farka göre ters oransal

ağırlıklandırma yapılmaktadır (Bondonio, 2012). Yani ağırlıklandırılmış ortalama hesaplanırken,
müdahaleli gruptaki gözlemin eğilim skoru ile karşılaştırma grubundaki gözlemin eğilim skorunun
farkının tersi alınmaktadır.
b)

Daha sonra bu farkların toplamı alınmaktadır.

c)

Her bir eğilim skoru farkı, bu toplama bölünerek veri standartlaştırılmış olur ki, bu standart

değerlerin toplamı birdir.
d)

Bu standart ağırlıkla, çıktı değeri çarpılarak gözlemlerin çarpım değeri toplanır.

e)

Son olarak; her bir gözlemin müdahale sonrası çıktı değeri ile bu toplam değeri

karşılaştırılarak etki tahmini ortaya çıkar.
f)

Bulunan etki tahmini, bir gözlem için elde edilmiştir. Tüm gözlemler için bulunan etki

tahminlerinin toplamı, müdahalenin etkisini vermektedir.
Etkinlik Analizinde Kullanılacak Metot
İnceleme alanında işletme düzeyinde teknik etkinliğin ölçülmesinde Stokastik Sınır Modeli
kullanılacaktır (Coelli ve ark., 1998). Destek alan ve almayan tarım işletmeleri için ayrı ayrı Teknik
Etkinlik Modeli oluşturulacaktır. Araştırmada kullanılan Stokastik Sınır Modelinin genel yapısı
Denklem (3.4)’teki gibidir (Battese ve Coelli, 1995; Coelli ve ark., 1998):
ln(Ti) = ln (Xi)β + Vi – Ui

i = 1, ……..n

Formülde; Ti; i’nci işletmenin çıktısını, Xi; i’nci işletmenin girdilerini, β; girdiler ile çıktı arasındaki
ilişkiyi gösteren parametreleri, Ui; negatif olmayan hata değişkenini ifade etmektedir ve bu değişken
0 ile 1 arasında değişmekte olup teknik etkinliği göstermektedir. Formülde yer alan Vi; ölçüm hatası,
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iklim koşulları gibi işletmenin kontrolünde olmayan, sıfır ortalamaya sahip hata terimini ifade
etmektedir ve Ui’ den bağımsızdır. Bu yönteme göre her bir işletme için teknik etkinlik, gözlenen
üretim değeri ile olması gereken üretim değerinin bir birine oranlanması ile bulunmaktadır.
SSM’de destek alan ve almayan işletmeler için Cobb-Douglas tipi üretim fonksiyonu kullanılacak ve
parametreler “En Yüksek Olabilirlik” (maximum likelihood) yöntemi ile tahmin edilecektir. Bu
araştırmada, SSM’nin tahmininde Coelli (1992) tarafından geliştirilen “Frontier 4.1” paket
programı kullanılacaktır.

Desteklemelerin maliyeti karşılama oranlarının belirlenebilmesi amacıyla destekten yararlanan
ve yararlanmayan işletmeler için kısmi bütçe analizi gerçekleştirilecektir.
1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
Proje arazi çalışmaları tamamlanmıştır. Veriler bilgisayara girilmektedir.

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:
Henüz bir ara yayın yapılması düşünülmemektedir.
3. Darboğazlar: Kuru ve sulu koşullarda planlanan projede, sulama zamanlarında yoğun yağış
nedeniyle sulu denemelerde sulama yapılamamıştır. Sadece sulu denemelerde ekim zamanı can suyu
verilmiştir.
4. Projede Önerilen Değişiklikler * : Varsa proje ile ilgili önerilen değişiklik önerileri
yazılmalıdır.
*Projedeki değişiklikler ATK’da onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
4.1. Materyal ve Yöntem: Materyal ve yöntemde herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır.

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Proje çalışmaları belirlenen takvim doğrultusunda devam edecektir.
4.3. Personel:
Personelde herhangi bir değişiklik talebi bulunmamaktadır.
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4.4. Bütçe:
Bütçe de herhangi bir değişiklik olmamıştır.
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