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PROJE ÖZETİ 

Proje Özeti:  

Ülkemiz turunçgil meyvelerinin üretiminde dünyada önemli bir yere sahip olup üretim 

önümüzdeki yıllarda da artma eğilimindedir. Turunçgiller ülkemizde genellikle taze olarak 

tüketilmekle birlikte az da olsa bir kısmı meyve suyuna işlenmektedir. Turunçgil meyve 

kabuklarından da reçel, marmelat, pektin gibi ürünler üretilmektedir. Turunçgil 

kabuklarından üretilen bir diğer ürün ise turunçgil kabuk uçucu yağlarıdır. Dünyada kullanımı 

en fazla olan uçucu yağlardan olan turunçgil kabuk yağları soğuk pres ve hidrodistilasyon 

gibi farklı yöntemlerle üretilebilmektedir. Ülkemiz turunçgil kabuk uçucu yağı ihtiyac ının 

önemli bir kısmı ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Ülkemizde turunçgil kabuk yağları üzerine 

az da olsa çalışma bulunmasına rağmen ülkemizde yetiştiriciliği yapılan turunçgillerin hasat 

sezonu boyunca tür ve tür çeşitlerine göre yapılmış detaylı bir çalışma bulunmamaktadır. Bu 

çalışma kapsamında ülkemizde yetiştiriciliği yapılan 5 portakal, 7 mandarin, 4 limon, 4 

altıntop, 1 bergamot, 1 turunç ve 1 kamkat olmak üzere yedi turunçgil türüne ait 23 çeşit 

değerlendirmeye alınacaktır. Çalışmada kapsamında her bir çeşidin dört farklı hasat 

döneminde hidrodistilasyon ve soğuk pres olmak üzere iki farklı yöntemle elde edilen kabuk 

uçucu yağlarının analiz edilmesi hedeflenmektedir. Çalışmada başta kabuk uçucu yağı verimi 

olmak üzere elde edilen uçucu yağların bileşimleri ile birlikte bazı kalite parametreler inin 

ortaya konulması amaçlanmaktadır. Çalışma sonucunda elde edilecek bulguların kullanım 

alanına göre ülkemiz turunçgil kabuk yağları ihtiyacının karşılanması boyutunda endüstriye 

yol gösterici olacağı düşünülmektedir.   

 

Anahtar Kelimeler: Turunçgil, çeşit, kabuk uçucu yağı, hasat zamanı, işleme yöntemi 

 

Abstract 

Effects of Harvesting Times and Extraction Techniques on The Essential Oil Yield 

and Compositions of Some Citrus Species and Cultivars 

Turkey has an important place in the world in the production of citrus fruits and production 

tends to increase in the coming years. Although citrus fruits are generally consumed fresh 



 
9 

in our country, some of them are processed into fruit juice. Another product produced from 

citrus peels is the essential oils. Citrus peel essential oils which are one of the most used 

essential oils in the world can be produced by different methods such as cold press or hydro-

distillation. An important part of citrus peel essential oil needs is met through imports in 

Turkey. Although there are few studies on citrus peel essential oils in Turkey, there is no 

detailed study on the species and varieties of citrus fruits grown during the harvest season. 

Within the scope of this study, 23 varieties of seven citrus species; 5 oranges, 7 mandarins, 

4 lemons, 4 grapefruits, 1 bergamot, 1 bitter orange and 1 kumquat will be evaluated. In this 

study, it is aimed to analyze the peel essential oils of each cultivar with two different 

methods, hydro-distillation and cold press, in four different harvesting periods. It is aimed 

to reveal essential oil yield, some quality parameters together with the composition of the 

essential oils in this study. It is thought that the findings to be obtained within the scope of 

the study will guide the industry in terms of meeting the need for citrus peel oils in Turkey. 

Keywords: Citrus, cultivar, peel essential oil, harvesting time, processing technique 

 

Projenin Amacı ve Gerekçesi: 

Ülkemiz turunçgil meyvelerinin üretiminde dünyada önemli bir yere sahip olup üretim 

önümüzdeki yıllarda da artma eğilimindedir. Turunçgil meyve kabukları da farklı alanlarda 

değerlendirilebilmektedir. Meyve kabuklarından reçel, marmelat, pektin gibi ürünle r 

üretilmektedir. Turunçgil kabuklarından üretilen bir diğer ürün ise turunçgil kabuk uçucu 

yağlarıdır. Çalışma kapsamında ülkemizde ticari olarak üretilen ve ıslah çalışmaları sonucu 

geliştirilen yeni bazı turunçgil çeşitlerinin hasat dönemleri de dikkate alınarak kabuk uçucu 

yağı verim ve bileşimleri ilk defa ortaya konulacaktır. Bu veriler turunçgillerin bu anlamda 

değerlendirilmesine yol gösterici olacaktır. Nitekim ülkemiz turunçgil üretim değerleri 

bakımından dünyada önemli bir konuma sahip olmasına rağmen turunçgil kabuk yağı 

ihtiyacının önemli bir kısmı ithalat yoluyla karşılanmaktadır. 2010 yılında toplam turunçgil 

kabuk yağı ithalat değeri 2200580 ABD Doları iken, bu değer 2019 yılında yaklaşık %100 

artışla 4564695 ABD Doları’na ulaşmıştır. 

Bir diğer nokta ise ülkemizde özellikle Akdeniz Bölgesi’nde geleneksel olarak 

turunçgillerden kabuk reçeli üretilmektedir. Kabuk reçellerinin üretimi aşamasında reçele 

acılık veren kabuk kısmının renkli dış kısmı (flavedo kısmında yer alan) rendeleme yoluyla 

üretimin başlangıç aşamasında kabuktan uzaklaştırılmaktadır. Bu kısım uçucu yağlar 

açısından oldukça zengindir. Reçel üretiminde bu kısım herhangi bir değerlendirmeye tabi 

tutulmadan atılmaktadır. Oysa bu kısım özellikle uçucu yağ üretimi açısından oldukça 

değerlidir. Yaptığımız ön çalışmalar bu kısmın uçucu yağ üretiminde kullanılabileceğini 

göstermiştir. Nitekim soğuk presle uçucu yağ üretiminde turunçgillerin kabukları öncelik le 

rendelenmekte, daha sonra presleme ve santrifüj işlemine tabi tutulmaktadır. Bu anlamda 

yapılabilecek bir değerlendirme de projeye ayrı bir değer katmaktadır. 

Sonuç olarak projenin amacı; ülkemizde yetiştiriciliği yapılan yedi turunçgil türüne ait 23 

çeşidin uçucu yağ verimi bakımından değerlendirmek, hasat zamanının çeşitlere göre 

uçucu yağ verim ve kalitesi üzerine etkisini belirlemek, iki farklı üretim yönteminin uçucu 

yağ kalitesi üzerine etkisini ortaya koymaktır. 
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Literatür Özeti 

Rutaceae familyasında yer alan turunçgiller dünyada üretimi ve ticareti en fazla yapılan 

meyve gruplarındandır. Ülkemizde de turunçgillerin üretimi önemli düzeylere ulaşmışt ır. 

Türkiye toplam turunçgil üretimi 1990 yılında 1474000 ton, 2010 yılında 3572376 ton, 2018 

yılında da 4902052 ton olarak gerçekleşmiştir. TUİK 2018 yılı verilerine göre portakal için 

meyve veren ağaç sayısı 13150000, meyve vermeyen ağaç sayısı 681000 olarak verilmişt ir. 

Mandarin, limon, altıntop ve turunç için ise meyve veren ağaç sayıları sırasıyla 14396000, 

8733000, 1249000 ve 53000 olarak belirtilmiştir. Meyve vermeyen ağaç sayıları da yine 

aynı sıra ile 3725000, 2910000, 61000 ve 23000 olarak rapor edilmiştir. Bu rakamlar 

üretimin önümüzdeki yıllarda turunç, limon ve mandarin de portakal ve altıntopa göre daha 

hızlı olacağını göstermektedir (Anonim 2019a). Türkiye,  yaş meyve-sebze üretim ve 

ihracatında en önemli alt grubu oluşturan turunçgil ürünlerinde dünya toplam turunçgil 

üretiminin %3,25'ine denk düşen turunçgil yetiştiriciliği ile dünyada üretici ülkeler arasında 

7. sırada, ihracatçı ülkeler arasında 3.sırada yer alarak bu sektörde küresel bir oyuncu olarak 

yer almaktadır (Anonymous, 2019).  

Turunçgiller sahip oldukları tür ve çeşit zenginliği, geniş 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 önemli ürün 

gruplarından birisidir. Ülkemizde üretimi en fazla yapılan turunçgiller portakal (Citrus 

sinensis), mandarin (Citrus reticulata), limon (Citrus limon) ve altıntop (Citrus paradisi) 

türleridir (Anonim, 2019b). Bunun yanında ülkemizde turunç, bergamot, kamkat gibi 

turunçgillerin üretim de vardır. Ülkemizde turunçgillerin üretimi konusunda özellikle verim 

ve kalite artışı sağlamak ile üretim ve tüketim sezonunu daha da uzatabilmek amacıyla ıslah 

ve çeşit geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. 

Turunçgiller ülkemizde genellikle taze olarak tüketilmekle birlikte az da olsa bir kısmı 

meyve suyuna işlenmektedir. Turunçgiller beslenme açısından genellikle C vitamini kaynağı 

olarak değerlendirilmektedir. Turunçgil meyveleri C vitaminin yanında niasin, folik asit, 

diyet lif, potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi gıda bileşenleri açısından da zengin bir 

kaynaktır. Turunçgil meyve kabukları da farklı alanlarda değerlendirilebilmektedir. Meyve 

kabuklarından reçel, marmelat, pektin gibi ürünler üretilmektedir. Turunçgil kabuklarından 

üretilen bir diğer ürün ise turunçgil kabuk uçucu yağlarıdır (Yaman, 2012, Gölükcü vd., 

2015, Yıldız Turgut vd., 2016). 

Türkiye’de kekik, lavanta, defne, adaçayı, gül ve mersin gibi bitkisel materyallerden uçucu 

yağ üretilmektedir (Gölükcü vd., 2011). Uçucu yağların kimyasal kompozisyonu elde 

edildiği hammadde ve üretim yöntemine göre farklılıklar gösterebilmektedir. Uçucu 

yağların en önemli kalite özelliği uçucu yağ bileşimleridir. Uçucu yağların bileşimleri başta 

bitkinin tür ve çeşidi olmak üzere, bitkinin yetiştirildiği bölgenin iklimi, coğrafi özellikler i, 

bitkinin kullanılan kısmı, hammaddenin yetiştirilmesinde uygulanan yöntemler, hasat 

zamanı, hasat edilme yöntemi, hasat edildikten sonra uygulanan kurutma ve yağ elde etme 

prosesleri gibi birçok faktöre göre değişiklikler gösterebilmektedir (Franz ve Novak, 2010).  
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Uçucu yağlar genellikle bitkilerin yaprak, meyve, kabuk veya kök kısımlarından elde 

edilmekte olup, oda sıcaklığında sıvı formunda, kolaylıkla kristalize hale geçebilen, 

genellikle renksiz veya açık sarı renge sahip, kuvvetli ve aromatik bir kokuya sahip doğal 

olan bir üründür (Kılıç, 2008). Uçucu yağlar ikincil bitki metabolizmasında bulunan hoş 

kokulu ve uçucu bileşenlerden oluşan kompleks bir karışımdan meydana gelmekted ir. 

Yapılarında bulunan bileşenlerin büyük bir kısmı terpenoitler, monoterpenler ve 

seskiterpenlerdir (Evren ve Tekgüler, 2011). Aromatik bitkilerin uçucu yağ ve 

ekstraktlarının yıllardır farmasötik ajan ve gıda katkısı olarak kullanıldığı bilinmekted ir 

(Martins vd., 2014).  

Uçucu yağların biyolojik ve tıbbi kullanımları yanında kozmetik, parfümeri, böcek kovucu, 

yapıştırıcı, lokal anastezik, aromaterapi, gıda ve temizlik malzemeleri vb. birçok alanda 

kullanımı, bu tür bileşiklerin ekonomik boyutta önemini arttırmaktadır. Uçucu yağlar, 

dünyada her geçen yıl tüketimi artmakta ve buna paralel olarak ülkemiz ekonomisinde 

gelişmekte olan bir sektör olarak bulunmaktadır (Yaylı, 2013). Dünyada uçucu yağ ticaret 

değerinin yaklaşık 2,5 Milyar ABD Doları olduğu bildirilmektedir. Dünyada en fazla ticareti 

yapılan uçucu yağlar arasında da turunçgil kabuk yağlarının ilk sırayı aldığı belirtilmekted ir 

(Bayram vd., 2010). Türkiye’nin 2014 yılı uçucu yağ ihracatı yaklaşık 29775000 ABD 

Dolar’dır. İhracatımızın büyük bir kısmı AB ülkelerine yöneliktir. En önemli ihracat 

pazarlarımız Fransa, Almanya, İsviçre, ABD, İngiltere, Hollanda ve Kanada’dır. Ülkemiz 

uçucu yağ ihracatı yapmasının yanında bazı uçucu yağların ihtiyacını da ithalat yoluyla 

karşılamaktadır. İthal edilen uçucu yağlar arasında turunçgil kabuk yağları oldukça önemli 

bir yer tutmaktadır. 2019 yılı verilerine göre toplam uçucu yağ ithalatı 19917624 ABD 

Doları değere sahiptir. Bu değerin yaklaşık %25’ini turunçgil kabuk yağları oluşturmaktad ır. 

Turunçgiller dışındaki toplam uçucu yağlar üzerinden bir değerlendirme yapıldığında ise 

2019 yılı için toplam 22829024 Dolar ihracat ve 15352934 Dolar ithalat ile dış ticaret fazlas ı 

verildiği görülecektir (Anonim, 2019b). 

Turunçgil kabuklarının flavedo kısmında bulunan uçucu yağların meyvenin böcek ve 

zararlılara karşı korunmasında rol oynadığı bildirilmektedir. Turunçgil kabuk yağlar ı 

hidrodistilasyon veya soğuk pres yöntemi elde edilmektedir (Shahidi ve Zhong, 2005). 

Farklı yöntemlerle elde edilebilen turunçgil kabuk yağları gıda endüstrisinin yanında 

kozmetik, parfümeri, ilaç endüstrisi ve temizlik ürünlerinin üretimi gibi birçok alanda 

kullanılmaktadır (Steuer vd., 2001, Chiralt vd., 2002, Choi, 2005, Turhan vd., 2006, Bousbia 

vd., 2009, Wang vd., 2012, Jayaprakasha vd., 2013, Palazzolo vd., 2013, Gölükcü vd., 2015). 

Bu anlamda sentetik ürünlerden de yararlanılabilmekle beraber doğal kaynaklardan üretilen 

ürünlere olan talep sürekli olarak artmaktadır (Bousbia vd., 2009). 

  Türkiye turunçgillerin üretiminde dünyada önemli bir konuma sahip olmasına rağmen 

turunçgil kabuk yağlarını ithalat yoluyla karşılamaktadır. Buna karşın ülkemiz turunçgil 

kabuk yağları üretim potansiyeline sahiptir. TÜİK verilerine göre ithalatı en fazla yapılan 

uçucu yağlardan birisi olan turunçgil uçucu yağlarının 2010 yılı için toplam ithalat değeri 

2200586 ABD Doları iken 2019 yılında bu değer 4564695 ABD Doları’na ulaşmış t ır 

(Anonim, 2019b). Bu veriler ülke ekonomisi için bu ürünlerin üretiminin çok önemli 

olduğunu göstermektedir. Turunçgil uçucu yağları antimikrobiyal, antifungal, antioksidan, 

antienflamatuar ve anksiyolitik gibi geniş spektrumlu biyolojik aktiviteleri ile GRAS (Genel 
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Olarak Güvenli Kabul Edilen Gıda) listesinde yer almaktadır (Fisher ve Phillips, 2008, Hosni 

vd., 2010; Palazzolo vd., 2013). 

Turunçgil kabuk uçucu yağlarının en önemli özelliği yüksek limonen içeriğine sahip 

olmasıdır. Turunçgil kabuk uçucu yağlarının (portakal, mandarin, bergamot, turunç) 

limonen içeriğinin %36,54 ile %96,10 gibi oldukça geniş bir aralıkta dağılım gösterdiği 

bildirilmiştir (Shahidi ve Zhong, 2005). Limonen endüstriyel ölçekte gıda, ilaç,  kozmetik 

gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Farklı yöntemlerle elde edilebilen turunçgil kabuk 

uçucu yağlarının bileşimleri üzerine bazı araştırmalar yapılmıştır (Bousbia vd., 2009, Hosni 

vd., 2010, Singh vd., 2010, Espina vd., 2011, Bourgou vd., 2012). Ülkemizde ise üretim 

potansiyeli yüksek olan turunçgil yağları üzerine yapılan çalışmalar oldukça sınırlıd ır. 

Ülkemizde turunçgil türlerine ait çeşitlerin hasat dönemlerine göre uçucu yağ verim ve 

içeriği bakımından yapılmış bir çalışmaya ise rastlanılamamıştır. 

Bermejo vd. (2011) tarafından hidrodistilasyon yöntemi ile elde edilmiş yedi turunçgil 

çeşidininin uçucu yağ bileşimi karşılaştırılmıştır. Çalışma kapsamında dört mandarin ve üç 

portaka çeşidi kullanılmış olup örneklerde α-pinen, β-pinen, mirsen, limonen, linaloo l, 

sitronellal ve α-terpineol olmak üzere yedi bileşenin tanımlaması yapılmıştır. Örneklerin 

tamamı için baskın bileşen limonen olup örneklerdeki miktarı %93,77 ile %96,19 aralığında 

dağılım göstermiştir. 

Marzocchi vd. (2019) iki bergamot çeşidinin üç farklı hasat zamanına göre uçucu yağ 

bileşimini karşılaştırmışlardır. Örneklerin uçucu yağ bileşimi SPME GC-MS ile analiz 

edilmiş ve 42 farklı bileşen tespit edilmiştir. Örneklerin baskın bileşenlerinin linalil asetat, 

linalool, limonen, -terpinen, geranil asetat olduğu ortaya konulmuştur. Çalışmada çeşit ve 

hasat zamanının uçucu yağ bileşimi üzerine önemli etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.  

Bourgou vd. (2012) turunç, limon, portakal ve mandarinin hasat zamanına göre uçucu yağ 

verim ve bileşimini araştırmışlardır. Çalışma kapsamında analiz edilen örneklerin tür ve 

hasat zamanına bağlı olarak uçucu yağ miktarlarının %0,46 ile %2,70 gibi geniş bir aralıkta 

dağılım gösterdiğini tespit etmişlerdir. Turunç için oransal olarak en yüksek iki bileşen 

limonen (%67,90-90,95) ve 1,8-sineol (iz-%14,72); limon için limonen (%37,63-69,71) ve 

β-pinen (%0,63-31,49); mandarin için limonen (%51,81-69,00) ve 1,8-sineol (%0,01-

26,43); portakal için de limonen (%81,52-86,43) ve bornil asetat (%0,22-4,21) olarak tespit 

edilmiştir.  

Ibrahim ve El-Sawi (2019) tarafından yapılan çalışma kapsamında da portakal kabuk yağı 

verimi üzerine kurutma ve parçalama yönteminin etkisi araştırılmıştır. Çalışmada örnekler 

taze, gölgede, güneşte, 40C’de kurutulup parçalanmış ve öğütülmüş şekilde 

değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma sonucunda en düşük uçucu yağ verimi %0,46ile taze 

meyve kabuklarında tespit edilirken en yüksek verimi %1,70 ile 40C’de fırında 

kurutulduktan sonra öğütülen örneklerde tespit edilmiştir. Örneklerde ana bileşen olan 

limonen miktarının da uygulamalar göre %81,54 ile %93,62 aralığında değişim gösterdiği 

saptanmıştır. 

Dugo vd. (2010) turunçgil kabuk yağlarının bileşimleri üzerine uzun yıllık bir değerlendirme 

çalışmasında turunçgil kabuk yağlarının bileşimlerinin başta materyal farklılığından olmak 

üzere uygulamalara göre değişimini değerlendirmeye almışlardır. Örnek olarak turunç 
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kabuk yağının bileşiminin ticari, soğuk pres ve laboratuvar çalışma uygulama bulgularının 

30 yıllık literatür veriler üzerinden değerlendirildiği durum ele alındığında ana bileşen olan 

limonen miktarının %86,06 ile %95,49 aralığında değişim gösterdiği görülecektir. 

Chemat (2010) tarafından yapılan çalışmada da turunçgil kabuk yağlarının bileşiminin 

ekstraksiyon yöntemlerine göre farklılıklar gösterebileceği belirtilmiştir. Çalışma 

kapsamında mikrodalga, hidrodistilasyon ve soğuk pres uygulamalarına göre limon ve laym 

kabuk uçucu yağ bileşimleri değerlednirmeye alınmıştır. Çalışmada uygulamalara göre ana 

bileşen olan limonenin limonda %65,25-69,65 aralığında, laymda ise %60,56-68,81 

aralığında dağılım gösterdiği rapor edilmiştir. 

Ülkemizde de turunçgil kabuk yağları üzerine bazı çalışmalar yapılmıştır. Turhan vd. (2006) 

turunçgil kabuk yağlarının elde edilmesi ve gıda endüstrisinde kullanımı konusunda  

yaptıkları derleme çalışmasında turunçgil yağlarının kullanım alanlarının genişliğini ve 

fonksiyonel özelliklerini değerlendirmişlerdir. Doğan ve Bayrak (1984) Kıbrıs’ta yetiştirilen 

bazı turunçgil meyvelerinin kabuk yağları üzerinde, Çoban (2009) farklı yöntemlerle elde 

edilen turunçgil uçucu yağ kompenentlerinin karşılaştırılması, Özdemir vd. (2018) bergamot 

kabuk yağının mikroenkapsülasyonu ve stabilitesi üzerine, Kırbaşlar vd (2001) soğuk pres 

ve buhar distilasyonu ile elde edilmiş bergamot kabuk uçucu yağ bileşimlerinin 

karşılaştırılması üzerine, Başer vd. (1995) soğuk presle elde edilen bergamot kabuk uçucu 

yağının kimyasal bileşimi konusunda, Gölükcü vd. (2015) de farklı yöntemlerle elde edilen 

turunç (Citrus aurantium L.) kabuk yağlarının uçucu yağ bileşimlerini çalışmışlardır. 

Hammadde açısından önemli potansiyele sahip ülkemizde bu tip ürünlerin üretilmesi ülke 

ekonomisi açısından önem taşımaktadır. Bunun yanında atık olarak görülebilecek turunçgil 

kabuklarının değerlendirilmesi üretici ve işleme sanayi gelişimine de katkılar sağlayacaktır. 

Çalışma kapsamında yedi turunçgil türüne ait toplam 23 çeşidin dört farklı hasat döneminde 

iki farklı yöntemle elde edilen turunçgil kabuk yağlarının bazı kalite özellikleri ile uçucu 

yağ bileşimlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 

 

Materyal ve Yöntem 

Materyal  

Çalışma; Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Aksu –Merkez biriminde 2021-2023 

yılları arasında 3 yıl süreyle yürütülecektir. Araştırmada kapsamında 5 portakal, 7 mandarin, 

4 limon, 4 altıntop, 1 bergamot, 1 turunç ve 1 kamkat olmak üzere yedi turunçgil türüne ait 

23 çeşit kullanılacaktır. Her bir ticari çeşit hasat dönemini kapsayan dört farklı dönemde 

hasat edilecektir (Tablo 1, 2, 3, 4). Araştırma kapsamında kullanılacak olan materyaller in 

tamamı Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü turunçgil parsellerinden temin 

edilecektir. Hammadde karakterizasyonu amaçlı yapılan bu çalışma iki yıl tekrarlı olarak 

gerçekleştirilecektir. Hasat işleminde, her bir ağacın dört farklı yönünden örnek alınmas ına 

dikkat edilecektir. Hasat edilen meyve örnekleri aynı gün içinde analiz gerçekleştirileceği 

Gıda Teknoloji ve Tıbbi Bitkiler Laboratuvarına getirilecektir. 

Tablo 1. Limon çeşitleri ve hasat zamanları 

Limon 
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 Batem Pınarı Interdonato Meyer Ak Limon 

1 01.09.2021 01.09.2021 20.10.2021 20.02.2022 

2 20.09.2021 20.09.2021 10.11.2021 10.03.2022 

3 10.10.2021 10.10.2021 30.11.2021 30.03.2022 

4 30.10.2021 30.10.2021 20.12.2021 20.04.2022 

 

Tablo 2. Portakal çeşitleri ve hasat zamanları 

 Portakal 

Batem Fatihi Moro Navelina Valencia Late Washington Navel 

1 10.11.2021 02.01.2022 10.11.2021 20.02.2022 10.11.2021 

2 30.11.2021 20.01.2022 30.11.2021 10.03.2022 30.11.2021 

3 20.12.2021 10.02.2022 20.12.2021 30.03.2022 20.12.2021 

4 10.01.2022 02.03.2022 10.01.2022 20.04.2022 10.01.2022 

 

Tablo 3. Mandarin çeşitleri ve hasat zamanları 

 Batem Göral 

 

Clementine 

Fina 

 

Yerli Apireno 

 

Nova Fortune Batem 

İncisi 

Batem Yıldızı 

1 10.11.2021 10.11.2021 02.01.2021 10.11.2021 02.01.2021 01.10.2021 01.10.2021 

2 30.11.2021 30.11.2021 20.01.2021 30.11.2021 20.01.2021 20.10.2021 20.10.2021 

3 20.12.2021 20.12.2021 10.02.2021 20.12.2021 10.02.2021 10.11.2021 10.11.2021 

4 10.01.2022 10.01.2022 02.03.2021 10.01.2022 02.03.2021 30.11.2021 30.11.2021 

 

Tablo 4. Altıntop, Bergamot, Turunç ve Kamkat çeşitleri ve hasat zamanları  

 Altıntop  Bergamot  Turunç  Kamkat  

Redblush Rio Red Star Ruby Marsh Seedless Yerli A-41 Yerli 

Turunç 

Nagami 

1 01.12.2021 01.12.2021 10.11.2021 01.12.2021 02.01.2022 20.01.2022 20.12.2021 

2 20.12.2021 20.12.2021 30.11.2021 20.12.2021 20.01.2022 10.02.2022 10.01.2022 

3 10.01.2022 10.01.2022 20.12.2021 10.01.2022 10.02.2022 02.03.2022 30.01.2022 

4 30.01.2022 30.01.2022 10.01.2022 30.01.2022 02.03.2022 20.03.2022 20.02.2022 

 

Yöntem: 

Analiz edilmek üzere laboratuvara getirilen örneklerde öncelikle meyve ağırlığı ve kabuk 

oranı analizleri gerçekleştirilecektir. Bu amaçla her tekerrür için 10 adet meyve 

kullanılacaktır. Her bir meyve ve bu meyveye ait kabuklar 0.01 g hassasiyette tartılacaktır. 

Meyve ağırlığı ve kabuk oranı her bir tekerrürde on meyveden alınan ölçüm değerlerinin 

ortalaması alınarak verilecektir. 

Meyve kabuklarından uçucu yağ üretimi iki farklı yöntemle elde edilecektir. Bunlardan 

birincisi hidro-distilasyon yöntemi olup bu amaçla Klevenger düzeneğinden 

yararlanılacaktır. Örneklerdeki uçucu yağ miktarları da bu yöntemle ortaya konulacaktır. 

İkinci yöntem olarak ticari üretimde de kullanılan soğuk pres yönteminden yararlanılacaktır. 

Bu amaçla öncelikle meyve kabuklarının flavedo kısmı rendelenecek, daha sonra uçucu 

yağca zengin olan bu kısım soğuk presle sıkım işlemine tabi tutulacaktır. Elde edilen su-

uçucu yağ karışımı daha sonra santrifüj yoluyla ayrılacaktır.  
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Analizler 

Meyve ağırlığı 

Araştırma kapsamında kullanılacak her bir turunçgil çeşidine ait meyvelerin ortalama 

ağırlıkları en az 10 meyvenin kullanılması ile tartım yöntemi ile belirlenecektir. 

Kabuk oranı 

Meyve ağırlıkları belirlenen her bir meyvenin kabukları soyularak elde edilen kabuk 

miktarının tartılmasıyla tespit edilecektir. 

Toplam kurumadde miktarı analizi 

Örneklerde kurumadde tayini volumetrik yöntemle TS 2134’e göre yapılacaktır (Anonim, 

2008). 

Uçucu yağ miktar analizi 

Örneklerde uçucu yağ miktarı hidro-distilasyon yöntemi ile TS EN ISO 6571’e göre 

gerçekleştirilecektir (Anonim, 2011). Elde edilen uçucu yağların Avrupa Farmakopesinde  

belirtilen temel kalite analizlerden olan özgül ağırlık, kırılma indisi, optik rotasyon ve uçucu 

yağ bileşim analizleri yapılacaktır. 

 

Yoğunluk Tayini  

Örneklerin özgül ağırlık analizleri piknometre cihazı kullanılarak Türk Standartlar ı 

Enstitüsü eteri yağların yoğunluk ve nisbi yoğunluklarının tayini (TS ISO 279)  metoduna 

göre tespit edilecektir (Anonim, 2012a). 

 

Kırılma İndisi Tayini  

Çalışma kapsamında elde edilen turunçgil kabuk uçucu yağlarının kırılma indisi analizler i 

TS ISO 280’e göre gerçekleştirilecektir (Anonim, 2009). 

 

Optik Çevirme Tayini 

Turunçgil kabuk uçucu yağlarının optik çevirme açısı tayini TS ISO 592’e göre polarimetre 

ile ölçüm yöntemi ile belirlenecektir (Anonim, 2012b). 

 

Uçucu yağ bileşim analizi 

Distilasyon sonucu elde edilen uçucu yağların bileşimleri GC-MS/FID cihazı ile 

belirlenecektir. Bu amaçla örnekler analiz edilmek üzere 1:50 oranında hekzan ile 

seyreltilecektir. Örneklerin uçucu yağ bileşen analizi Gaz kromatografisi (Agilent 7890A)-

kütle detektör (Agilent 5975C) cihazı ile kapiler kolon (HP Innowax Capillary; 60.0 m x 

0.25 mm x 0.25 μm) kullanılarak, Özek vd. (2010) metodu referans alınarak 

gerçekleştirilecektir. Analizde taşıyıcı gaz olarak 0.8 ml/dk akış hızında helyum 

kullanılacaktır. Örnekler cihaza 1 μl olarak 50:1 split oranı ile enjekte edilecektir. Enjektör 
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sıcaklığı 250°C’de tutulacaktır. Kolon sıcaklık programı 60°C (10 dakika), 60°C’den 

250°C’ye 20°C/dakika ve 250°C (10.5 dakika) olacak şekilde ayarlanacaktır. Bu sıcaklık 

programı doğrultusunda toplam analiz süresi 60 dakika olacaktır. Kütle detektörü için 

tarama aralığı (m/z) 35-500 atomik kütle ünitesi ve elektron bombardımanı iyonizasyonu 70 

eV kullanılacaktır. Uçucu yağın bileşenlerinin teşhisinde WILEY ve OIL ADAMS 

kütüphanelerinden yararlanılacaktır. Bileşen oranları ise FID yardımıyla 

gerçekleştirilecektir. 

 

İstatistiksel Analiz 

Araştırma tesadüf parselleri deneme desenine göre üç tekerrürlü gerçekleştirilecektir. 

Analizler ise iki paralelli olarak yürütülecek ve elde edilen sonuçlar SAS paket programı 

kullanılarak varyans analizi ve Duncan Çoklu Karşılaştırma Testine tabi tutulacaktır 

(Düzgüneş vd., 1987). 

 

Çalışma Takvimi 

 

Yapılacak  

Faaliyetler 

I. Yıl 

O Ş M N MY H T A E EK K A 

Hasat işlemlerinin 

yapılması 
x x x x     x x x x 

Uçucu yağ oranları 

ve bazı kalite 

parametreleri 

x x x x x x       

Uçucu yağ 

bileşenleri 
x x x x x x x x x x x x 

Yapılacak  

Faaliyetler 
II. Yıl 

 O Ş M N MY H T A E EK K A 

Hasat işlemlerinin 

yapılması 
x x x x     x x x x 

Uçucu yağ oranları 

ve bazı kalite 

parametrelerinin 

analizi 

x x x x x x       

Uçucu yağ 

bileşenleri analizi 
x x x x x x x x x x x x 

 

Yapılacak  III. Yıl 
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Faaliyetler 

 O Ş M N MY H T A E EK K A 

Uçucu yağ oranları 

ve bazı kalite 

parametrelerinin 

analizi 

x x x x         

Uçucu yağ 

bileşenlerinin 

belirlenmesi 

x x x x x 

x 

      

Sonuçlar ve 

raporlama 
      x x x x x x 

 

Yönetim Düzeni 

 

Adı Soyadı 

Proje Yürütücülerinin Projeye Katkıları 

Yapılacak Faaliyetlerdeki Sorumlulukları Çalışma 

Takvimi 

Doç. Dr. Muharrem 

GÖLÜKCÜ 

Projenin koordinasyonu, kalite kontrol 

analizleri, sonuçların değerlendirilmesi ve rapor 

haline getirilmesi 

1-36 ay 

Haluk TOKGÖZ 
Uçucu yağ eldesi, bazı kalite parametrelerinin 

analizi 

1-36 ay 

Dr. Demet YILDIZ 

TURGUT 

Uçucu yağ eldesi, bazı kalite parametrelerinin 

analizi 

1-36 ay 

Orçun ÇINAR 
Uçucu yağ eldesi, bazı kalite parametrelerinin 

analizi 

1-36 ay 

Dr. Ertuğrul 

TURGUTOĞLU 

Meyve hasatlarının yapılması ve laboratuvara 

sevkinin koordinasyonu 

1-36 ay 

 

Proje Sonuçları Uygulama Aktarımı (PSUP) 

Proje Adı 
Bazı Turunçgil Tür ve Çeşitlerinde Kabuk Uçucu Yağ Verim ve Bileşiminin 

Hasat Zamanı ve İşleme Yöntemine Göre Değişimi 

PROJENİN AMACI:  

Ülkemizde yetiştiriciliği yapılan yedi turunçgil türüne ait 23 çeşidin uçucu yağ verimi 

bakımından değerlendirmak, hasat zamanının çeşitlere göre uçucu yağ verim ve kalitesi üzerine 

etkisini belirlemek, iki farklı üretim yönteminin uçucu yağ kalitesi üzerine etkisini ortaya 

koymaktır. 
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ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI 

No Çıktı Uygulamaya aktarılma mekanizması 

1 Türlerin uçucu yağ verim ve bazı kalite 

parametrelerinin çeşit (23 çeşit) ve hasat 

zamanına (4 hasat) göre değerlendirilmesi 

Sonuç raporu, liflet, sempozyum, 

tanıtım toplantısı, makale 

2 Hidrodistilasyon ve soğuk pres ile elde edilen 

uçucu yağların (esansiyal) karakterizasyonu 

Sonuç raporu, liflet, sempozyum, 

tanıtım toplantısı, makale 

 

TALEP EDİLEN BÜTÇE 

I.Yatırım Tutarı  

 06 SERMAYE GİDERLERİ 

YILLARA GÖRE DAĞILIM 

1.Yıl 2.Yıl 3 Yıl 4. Yıl 5. Yıl 

06.1- Mamul Mal Alımları 20.000 11.000    
06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri 9.000 2.500    

06.5- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 500 1.000    
06.9- Diğer Sermaye Giderleri 500 500    

 

II. Bütçe Gerekçesi ve Yatırım Tutarının Dağılımı 

TAGEM BÜTÇESİ (TL) 

I II III IV 

GİDERLERİN 

EKONOMİK 

SINIFLANDIRMASI 

ÖNERİLE

N BÜTÇE 
1.YIL 2.YIL 

3.YI

L 

06 1 3 04 Laboratuvar Gereçleri Alımları 31.000 20.000 11.000  

06 2 7 01 
Kimyevi Madde ile Kauçuk ve 

Plastik Ürün Alımları 
11.500 9.000 2.500  

06 5 2 90 Diğer Giderler 500  500  

06 5 4 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 1.000 500 500  

06 9 2 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 1.000 500 500  

 30.000 15.000  

TOPLAM 45.000 TL 
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Proje Adı: Akdeniz Bölgesi’nde Örtüaltında Ve Açıkta Kahve Yetiştirme Olanakları 

Proje Özeti: Ülkemiz, sahip olduğu ekolojik koşullar nedeniyle birçok ılıman ve subtropik 

meyve türlerinin yetiştiriciliği açısından büyük öneme sahiptir. Ülkemizde tropik 

meyvelerden ekonomik anlamda yetiştiriciliği yapılan en önemli türler muz ve avokado olup, 

son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de küresel ısınmadan kaynaklanan iklimse l 

değişikliklerden dolayı, yeni tropik türlerin (pitaya, longan, litchii. vb.) yetiştiriciliğine 

olanak sağlanmaktadır. Kahvede çok senelik, her zaman yeşil, yaprağını dökmeyen bir tropik 

iklim bitkisidir. Suptropik fakat sıcak olan mikrokllimalarda, özellikle kuzeyi soğuk 

rüzgârlara kapalı don olmayan yerlerde aynı muz gibi yetiştirilebilmektedir. Dolayısıyla 

planlanan bu proje ile ülkemizin bulunduğu ekolojik koşullarda yurtdışından getirtilecek olan 

farklı kahve çeşitlerinin yetiştirilebilme potansiyeli ortaya konacaktır. 

Anahtar Kelimeler: kahve, örtüaltı, adaptasyon 

 

Abstract 

       Project Name: Possibilities of Growing Covered and Greenhouse of Coffee in the 

Mediterranean Region 

Abstract: Due to its ecological conditions, our country has great importance for the 

cultivation of many temperate and subtropic fruit species. Banana and avocado are the most 

important species cultivated economically from tropical fruits in our country and in recent 

years, as in the whole world, due to the climatic changes caused by global warming, new 

tropical species (pitaya, longan, litchii. v.b) are allowed to be cultivated. It is a tropical 

climate plant that is always green and evergreen. It can be grown like bananas in subtropica l 

but hot microclimates, especially in places where the north is not covered by cold winds. 

Therefore, with the planned project, the potential of cultivating different types of coffee to 

be brought from abroad under the ecological conditions of our country will be revealed. 

Keywords: coffee, greenhouse, adaptation 

 

Projenin Amacı Ve Gerekçesi:  

Kahve bitkisi tropik iklim bitkisidir. Kahve ağaçlarının gelişmesi için en ideal koşullar, 25 derece kuzey 

ve 30 derece güney enlemleri arasında bulunan ekvatoral bölgede bulunur. Kahve ye tiştiriciliği 



 
24 

yapılan ülkelerde yıl boyunca sıcaklıklarda büyük dalgalanmalar oluşmaz. En kaliteli kahve üretici 

ülkelerde kahvelerin yetiştiği alanlar mineral içeriği yüksek volkanik topraklar üzerinde 

yapılmaktadır. Sıcaklık kahve üretiminde çok önemlidir. Yetiştiriciliğinin yapılacağı uygun sıcaklık 

optimum 18-22ºC, minimum 10ºC, maksimum ise 30-35ºC’dir. Bunun dışındaki sıcaklıklarda büyük 

ölçüde gelişme geriler, ürün kayıpları ve olgunlaşmada gecikme görülürken, 0ºC nin altındaki 

sıcaklıklarda bitki ölür.  

Ülkemizde tropik meyvelerden ekonomik anlamda yetiştiriciliği yapılan en önemli türler muz ve 

avokado olup, son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de küresel ısınmadan kaynaklanan 

iklimsel değişikliklerden dolayı, yeni tropik türlerin yetiştiriciliğine ve ayrıca tüketimine olan ilgi gün 

geçtikçe artış göstermektedir. Bu nedenlerle BATEM, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve 

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliği ile ‘Değişik Tropik Meyve Türlerinin Antalya Koşullarına 

Adaptasyonu Üzerinde Araştırmalar’ isimli çalışma yürütülmüştür. Bu çalışmada guava, mango, 

litchi, longan, passiflora ve pitaya fidanlarının Alanya ve Gazipaşa ilçelerine dikimleri 

gerçekleştirilmiştir.  Bu çalışma sonunda Alanya iklim koşularında aşırı yağışlar ve akab inde meydana 

gelen soğukların, bu bölgede tropik meyve üretimini sınırlandırdığı gözlenmiştir. Buna karşın 

Gazipaşa ilçesinde denenen tüm türlerin soğuklardan zarar görmeden başarılı bir şekilde 

yetiştirilebileceği görülmüştür. Daha önce kahvede yapılmış olan çalışma neticesinde yazılan rapora 

göre de kahvenin Gazipaşa ilçesi Zeytinada ve Kaledran köylerinde tedbir almadan açık alanda 

yetiştirilebileceği bildirilmiştir.  

   Bu çalışmayla, mikroklima iklim temsil eden Gazipaşa ilçesinde örtüaltı ve açıkta ayrıca Antalya 

örtüaltı koşullarında kahve yetiştirilme koşulları ortaya konulacaktır. Çalışma ayrıca, dünya kahve 

üretimi alanının sınırında bulunan Bölgemizdeki koşulları ortaya koymakla kahve üretiminde katkıda 

bulunacak, bölge halkı için ekonomik açıdan gelir kaynağı olabilecektir.  

Proje ile Elde Edilmek İstenilen Çıktılar ve Kullanım Alanlarını Açıklanmalıdır.  

Projeden beklenen çıktılar aşağıda bildirilmiştir.  

1. Ülkemiz kahvenin yoğun olarak yetiştirildiği enlem derecelerinin dışında yer almaktadır.  Bu proje 

ile ülkemizin bulunduğu ekolojik koşullarda kahvenin yetiştirilebilme potansiyeli hakkında bilgi 

edinilecektir. 

2. Bu türle yapılacak olan çalışmalara materyal sağlamada temel oluşturacaktır.  

3. Ülkemiz tropik meyve yetiştiriciliğine kahve de dahi l edilmiş olacaktır. Böylece bu konuda 

istihdama katkıda bulunulacaktır. 

4. Yeni bir türün yaygınlaşması ile fidancılık sektörüne katkı sağlanacaktır.  

 

Literatür Özeti:  

Kahve  (Coffea spp.)Rubiacea Familyasında yer alan, Afrika orjinli 70 den fazla türü olan tropik bir 

bitkidir. Etiyopya’dan Arabistan’a götürülmüştür. Buradan Avrupa’ya, sonra da İngiltere’ye 

götürülmüştür. 1607 yılında ise Amerika’ya ulaşmıştır. 1727 yılında Brezilya’da kahve bitkileri 

dikilmiş ve 1900’lü yılların başında Brezilya dünya kahve üretiminin %97’sini gerçekleştirmiştir.  

Bugün yaklaşık 10.3 milyon hektar alanda dünya üretiminin %64 ünü Coffea arabica, % 35 ini Coffee 



 
25 

canephora, var Robusta tipi oluşturmakta ve 25 milyon ailede kahve yetiştirerek geçinmektedir. 

Dünyada kahve üretimi yapan ülkeler ve üretim miktarları Çizelge 1’de verilmiştir (Anonim, 2018). 

 

Çizelge 1. Dünyada kahve üretimi yapan ülkeler ve üretim miktarları* 

Ülke Üretim Miktarı (Metrikton/yıl) 

Brezilya 2,245,979.79 

Vietnam 923,494.75 

Kolombiya 670,160.38 

Endonezya 607,113.17 

Etiyopya 275,681.83 

Meksika 274,378.46 

Guatemala 250,636.42 

Honduras 231,184.92 

*FAO istatistikleri 

 

  Genel olarak bilinen iki kahve türü vardır; Coffea arabica L. Coffea canephora P.     

    

Coffea arabica L: Dünya üretiminin %64 ünü oluşturan, uzun boylu ve kısa boylu olmak üzere 

toplamda 200 den fazla tip içeren kahve türüdür. Kafein miktarı düşük, aroması yüksek bir tada sahip 

olduğu için tercih edilen türdür. En önemli uzun boylu tipleri; Typica, Bourbon, Mocha, Mundo Nova, 

Maragogype, Marella dır. Kısa boylu tipleri ise; Caturra, Catuai, Catimor (Herman vd Janssens, 2011). 

Coffea canephora P. Dünya üretiminin % 35 ini oluşturan, 1000 metrenin altındaki bölgelerde 

yetiştirilen hastalıklara dayanıklı ama tat bakımında zayıf olan türdür. Verimi yüksek olması ve 

hastalıklara dayanımı dolayısıyla tercih edilmektedir. En önemli çeşitler; Robusta ve Conilon’dur. 

Türlere ait bazı kalite kriterleri Çizelge 2’de verilmiştir (Herman vd Janssens, 2011).  

 

Çizelge 2. Kahve (Coffea spp.)Türlerinde kaliteyi etkileyen bazı önemli özellikler  

Kahve Türleri 
Tane Kuru /Yas 

Ağırlık Oranı 
Tane Sayısı/Kg Kafein Miktarı (%) 

C.arabica  5-6/1 456 1.0-1.5 

C.canephora 4-5/1 685 2.0-2.5 

 

     Dünyada en çok üretimi yapılan türler C.arabica türleridir. Çizelge 3’de C.arabica  

çeşitlerinin agronomik performanslarına göre,  Şekil 1’de de yetiştiricilik yapılacak bölgelerde 

yüksekliklere göre dağılımı verilmiştir (Anonim 2017).  

 



 
26 

Çizelge 3. Dünyada yetiştirilen Coffee  arabica L. çeşitlerinin agronomik performanslarına 

göre dağılımı 

Agronomik özellikler Uzun boylu çeşitler Kısa boylu çeşitler 

Kahve kalitesi yüksek olanlar 

Bourbon 

Tekisic 

Typica 

Java 

Geisha 

Maragogipe 

Pacamera 

Centoamericano 

Milenio 

Mundo Maya 

H3 

Casiopea 

Evaluna 

Nayarita 

Verimi yüksek olanlar 

 Obata 

Marsallesa 

Catisic 

Costa Rica 95 

Lempira 

Oro Azteca 

T5175 

IHCAFE90 

Casiopea 

Centoamericano 

Evaluna 

H3 

Millenio 

Mundo Maya 

Nayarita 

Kahve pas hastalığına 

dayanıklı olanlar 

 Oro Azteca 

CR95 

Catisic 

Lempira 

T5175 

IHCAFE 90 

Obata 

T5296 
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Marsellesa 

Cuscatleco 

Parainema 

IAPAR59 

Limani 

Centroamericano 

Milenio 

Mundo Maya 

Cbd ye dayanıklı olanlar 

 

 

Java 

Marsellesa 

Cuscatleco 

Parainema 

Centroamericano 

Milenio 

Mundo Maya 

Nematoda dayanıklı olanlar 

Nemaya anacının üzerine 

aşılananlar 

 Cuscatleco 

Parainema 

IAPAR 59 

Besin ihtiyacı az olan lar 

 

Java 

Magaoripe 
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Şekil 1. Kahve yetiştiriciliği yapılan bölgelerde yüksekliklere göre Coffee Arabica 

L.çeşitlerinin dağılımı 

Kahve bugün dünyada hemen her tropik iklim ülkesinde yetiştirilebilmektedir. Üretim yapılan 

ülkelerde yoğun olarak yetiştirilen bazı kahve çeşitleri de Çizelge 4 ‘de verilmiştir.  

Çizelge 4. Dünyada kahve üretimi yapılan bölgelerde yaygın olarak yetiştiril en C.arabica ve C. 

canephora çeşitleri  

Ülkeler ÖNEMLİ ÇEŞİTLER 

Kolombiya Bourbon, Typica, Caturra, Maragogype 

Hindistan S795 (pasa dayanıklı), Catimor, Sin9 

Çin  Catimor 7963 

Endonezya Cv. Kawisari ve Cv Sumatro (Robusta çeşitleri)  

Brezilya Bourbon, Typica, Maragogype, Caturra. Mundo Nova (geççi) (Arabica 

çeşitleri) 

Etiyopya Arabica çeşitleri  

Kenya SL28, Ruiru 11 (Robusta çeşitleri) 

Jamaica Bourbon and Bourbon marello (Arabica çeşitleri)  

Guetemala Pache Comun, Pache Colis 

Portekiz Catimor (Pasa Dayanıklı) 

 

Kahvenin istemiş olduğu sıcaklık dereceleri optimum 18-22 ºC, minimum 10 ºC, maksimum ise 30-

35ºC dir. Bunun dışındaki sıcaklıklarda büyük ölçüde gelişme geriler, ürün kayıpları ve olgunlaşmada 

gecikme görülürken, 0ºC nin altındaki sıcaklıklarda bitki ölür (Geus, 1973). Kahve yetiştiriciliği için en 
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uygun yıllık yağış miktarı 1750-2000 mm’dir. Ancak bu yağışın miktarından çok dağılımı önemlidir. 

Yıl boyunca serin ve kurak mevsimle, sıcak yağışlı mevsimin birbirini izlemesi gerekir. Serin ve kurak 

mevsimde meyvelerin derimi ve kurutulması sağlanır. Bitki dinlenmededir, meyve gözü oluşur 

yağışın gelmesi ile birlikte ağaçta su basıncı olur dinlenme kırılır ve çiçeklenme, meyve tutumu ve 

vejetatif gelişme hızlı bir şekilde meydana gelir (Geus, 1973). Kahve yetiştiriciliği yapılan topraklar, 

derin, geçirgen, hafif bünyeli, organik maddece zengin olmalıdır. Toprak pH Aralığı 4.2-5.1 arası ideal 

olmakla beraber en fazla 6.0-6.5 olmalıdır. 

Çok sıcak tropik bölgelerde 1000-2000 m yüksekliklerde kahve yetiştirilmekte, ormandan açılan 

alanlar tercih edilmektedir. Bazı bölgelerde gölge ağaçları altında yetiştiricilik beraber malçlama 

yapılmaktadır. Çiçeklenme, meyve tutumu ve olgunlaşma döneminde yağışlar yetersizse sulama 

yapılmalıdır. 

 Kahve bitkisi tohumla, aşı ile,  çelikle, daldırma ile çoğaltılır (Fauchere, 1927) C.arabica kendine 

verimli olduğundan genellikle tohumla çoğaltılabilmektedir. Genç kahve çöğürleri düşük sıcaklığa 

oldukça duyalıdır. Bu nedenle % 50 gölge ortamda fide dönemi geçiril melidir (Green, 1974). 

Tohumlar kolay bir şekilde çimlendirilmektedir. Bir göz ve bir yaprak içeren 5-6 cm boyunda yaprak-

göz çelikleri de % 80 gölgede çoğaltılabilmektedir (Roie, 1974). 

C.arabica türleri daha küçük boylu ağaççıklar oluşturduğu için, fidanlar 3x4 m, 2x2 m, 1x3 m aralıkla 

dikilebilir (Strenge, 1954). Kahve yetiştiriciliğinde kültürel önlemlerden budama ağaç boyunun 

kontrolü, meyve kalitesi açısından oldukça önemlidir. Ülkelere ve iklim koşullarına göre tekli, 2 li 

veya 4 gövdeli budama yapılmaktadır (Green ve Roie, 1975). Gübreleme ihtiyacı yüksektir. Pazar 

değeri olan 1000 kg kahve için 35 kg, 7 kg P205 ve 50 kg K20 ihtiyaç duyulmaktadır. Organik madde 

ve malçlama uygulamalarında verimi olumlu yönde etkilemektedir (Geus, 1973).  İyi bir bakımla 

kahve bitkisi 3.yılda meyve vermeye başlar ve 6.-8. yıllarda tam verime ulaşır, ağaç başı ortalama 

verim 1-2 kg’dır. Bu verim 25-30 yıl artarak devam eder. Robusta tipleri döllenme biyolojisi 

bakımından kendine kısır, tozlayıcı ihtiyacı vardır, Arabica türleri ise kendine tozlanırken ortamda arı 

kullanımıda döllenme ve meyve tutumu oranını arttırır. Çiçeklenmeden meyve tutumuna kadar 

geçen süre C.Arabica türlerinde 6-8 ay, Robusta türlerinde 8-11 aydır. Meyveler önce yeşil sonra 

kırmızı kabukludur. Kırmızıya döndüğü zaman hasat başlar, kademeli olarak devam eder. Hasattan 

sonrada meyvelerin içinden tohumlar ayrılır ve kurutulur.  

Türkiye’de Kahve konusunda ilk çalışmalar, Enstitümüzün 1934 yılında “Sıcak İklim Nebatları 

Araştırma İstasyonu” adıyla kurulduğu yıllarda başlamış, 1950-60 yılları arasında da ikinci defa bazı 

girişimlerde bulunulmuştur. Son olarak 1981 yılında İsviçre’den getirtilen kahve tohum ve fidanları 

Alanya Meyvecilik Üretme İstasyonu seralarında çoğaltılarak yetiştiricilere dağıtılmıştır. Her üç 

dönemde de Akdeniz Bölgesi’nde Finike’den Hatay’a kadar uygun olabileceği düşünülen yörelere 

yüzlerce kahve fidanı dikilmiş ve bakımları yapılmıştır. 1981 yılında Tarım Bakanlığı Türkiye’deki 

Kahve Yetiştiriciliği ile ilgili Enstitü elemanlarının görüşlerini içeren bir rapor hazırlatmıştır. Bu 

raporda gezilen bölgelerde, Akdeniz Sahil şeridinde bazı mikroklima alanlarda (Gazipaşa – Zeytinada-

Kaledran) tedbir almadan açık alanda, muz ve turunçgillerin arasında yetiştirilebileceği, kısmen don 

tehlikesinin olduğu yerlerde (Alanya, Finike, Kaş, Gazipaşa’nın bazı yerleri, Anamur’un bazı 

yerlerinde) tedbir almak suretiyle senenin bazı aylarında plastik ya da örtü materyali ile 

korunabileceği, tamamen don tehlikesinin olduğu yerlerde ise sıcaklık ve nem kontrolü sağlanarak 

yetiştiriciliğin cam ve plastik seralarda yapılabileceğine dair görüş belirtilmiştir (Anonim, 1981). Bu 

görüşler üzerine, 1984 yılında Kuruluşumuzda  “Akdeniz Bölgesinde Kahve Yetiştirme 

Olanakları Üzerinde Araştırmalar” adlı ilk defa bilimsel bir proje hazırlanmış iki yıl süresince 
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çalışmalar devam etmiştir. Yurtdışından soğuklara dayanıklı tipler istenmiş, fakat bir cevap 

alınamamıştır. 1985 yılında bu proje o zamanın şartlarına göre yapılan görüşmeler, olumsuz 

yazışmalar ve rakamsal değerlendirmeler nedeniyle durdurulmuştur (Onur, 1985).  

 

LİTERATÜR ÖZETİ 

Kahve  (Coffea spp.)Rubiacea Familyasında yer alan, Afrika orjinli 70 den fazla türü olan tropik bir 

bitkidir. Etiyopya’dan Arabistan’a götürülmüştür. Buradan Avrupa’ya, sonra da İngiltere’ye 

götürülmüştür. 1607 yılında ise Amerika’ya ulaşmıştır. 1727 yılında Brezilya’da kahve bitkileri 

dikilmiş ve 1900’lü yılların başında Brezilya dünya kahve üretiminin %97’sini gerçekleştirmiştir.  

Bugün yaklaşık 10.3 milyon hektar alanda dünya üretiminin %64 ünü Coffea arabica, % 35 ini 

Coffee canephora, var Robusta tipi oluşturmakta ve 25 milyon ailede kahve yetiştirerek 

geçinmektedir. Dünyada kahve üretimi yapan ülkeler ve üretim miktarları Çizelge 1’de verilmiştir 

(Anonim, 2018). 

Çizelge 1. Dünyada kahve üretimi yapan ülkeler ve üretim miktarları* 

Ülke Üretim Miktarı (Metrikton/yıl) 

Brezilya 2,245,979.79 

Vietnam 923,494.75 

Kolombiya 670,160.38 

Endonezya 607,113.17 

Etiyopya 275,681.83 

Meksika 274,378.46 

Guatemala 250,636.42 

Honduras 231,184.92 

*FAO istatistikleri 

 

  Genel olarak bilinen iki kahve türü vardır; Coffea arabica L. Coffea canephora P.     

    

Coffea arabica L: Dünya üretiminin %64 ünü oluşturan, uzun boylu ve kısa boylu olmak üzere 

toplamda 200 den fazla tip içeren kahve türüdür. Kafein miktarı düşük, aroması yüksek bir tada 

sahip olduğu için tercih edilen türdür. En önemli uzun boylu tipleri; Typica, Bourbon, Mocha, 

Mundo Nova, Maragogype, Marella dır. Kısa boylu tipleri ise; Caturra, Catuai, Catimor (Herman vd 

Janssens, 2011). 

Coffea canephora P. Dünya üretiminin % 35 ini oluşturan, 1000 metrenin altındaki bölgelerde 

yetiştirilen hastalıklara dayanıklı ama tat bakımında zayıf olan türdür. Verimi yükse k olması ve 

hastalıklara dayanımı dolayısıyla tercih edilmektedir. En önemli çeşitler; Robusta ve Conilon’dur. 

Türlere ait bazı kalite kriterleri Çizelge 2’de verilmiştir (Herman vd Janssens, 2011).  

 



 
31 

Çizelge 2. Kahve (Coffea spp.)Türlerinde kaliteyi etkileyen bazı önemli özellikler  

Kahve Türleri 
Tane Kuru /Yas 

Ağırlık Oranı 
Tane Sayısı/Kg Kafein Miktarı (%) 

C.arabica  5-6/1 456 1.0-1.5 

C.canephora 4-5/1 685 2.0-2.5 

 

     Dünyada en çok üretimi yapılan türler C.arabica türleridir. Çizelge 3’de C.arabica  

çeşitlerinin agronomik performanslarına göre,  Şekil 1’de de yetiştiricilik yapılacak 

bölgelerde yüksekliklere göre dağılımı verilmiştir (Anonim 2017).  

Çizelge 3. Dünyada yetiştirilen Coffee  arabica L. çeşitlerinin agronomik performanslarına 

göre dağılımı 

Agronomik özellikler Uzun boylu çeşitler Kısa boylu çeşitler 

Kahve kalitesi yüksek olanlar 

Bourbon 

Tekisic 

Typica 

Java 

Geisha 

Maragogipe 

Pacamera 

Centoamericano 

Milenio 

Mundo Maya 

H3 

Casiopea 

Evaluna 

Nayarita 

Verimi yüksek olanlar 

 Obata 

Marsallesa 

Catisic 

Costa Rica 95 

Lempira 

Oro Azteca 

T5175 

IHCAFE90 

Casiopea 

Centoamericano 

Evaluna 

H3 

Millenio 

Mundo Maya 

Nayarita 
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Kahve pas hastalığına 

dayanıklı olanlar 

 Oro Azteca 

CR95 

Catisic 

Lempira 

T5175 

IHCAFE 90 

Obata 

T5296 

Marsellesa 

Cuscatleco 

Parainema 

IAPAR59 

Limani 

Centroamericano 

Milenio 

Mundo Maya 

Cbd ye dayanıklı olanlar 

 

 

Java 

Marsellesa 

Cuscatleco 

Parainema 

Centroamericano 

Milenio 

Mundo Maya 

Nematoda dayanıklı olanlar 

Nemaya anacının üzerine 

aşılananlar 

 Cuscatleco 

Parainema 

IAPAR 59 

Besin ihtiyacı az olan lar 

 

Java 

Magaoripe 
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Şekil 1. Kahve yetiştiriciliği yapılan bölgelerde yüksekliklere göre Coffee Arabica 

L.çeşitlerinin dağılımı 

 

Kahve bugün dünyada hemen her tropik iklim ülkesinde yetiştirilebilmektedir. Üretim 

yapılan ülkelerde yoğun olarak yetiştirilen bazı kahve çeşitleri de Çizelge 4 ‘de verilmiştir.  

 

Çizelge 4. Dünyada kahve üretimi yapılan bölgelerde yaygın olarak yetiştiri len C.arabica ve 

C. canephora çeşitleri  

 

Ülkeler 

 

ÖNEMLİ ÇEŞİTLER 

Kolombiya Bourbon, Typica, Caturra, Maragogype 

Hindistan S795 (pasa dayanıklı), Catimor, Sin9 

Çin  Catimor 7963 

Endonezya Cv. Kawisari ve Cv Sumatro (Robusta çeşitleri)  

Brezilya Bourbon, Typica, Maragogype, Caturra. Mundo Nova (geççi) (Arabica 

çeşitleri) 

Etiyopya Arabica çeşitleri  

Kenya SL28, Ruiru 11 (Robusta çeşitleri) 

Jamaica Bourbon and Bourbon marello (Arabica çeşitleri)  

Guetemala Pache Comun, Pache Colis 



 
34 

Portekiz Catimor (Pasa Dayanıklı) 

 

Kahvenin istemiş olduğu sıcaklık dereceleri optimum 18-22 ºC, minimum 10 ºC, maksimum ise 30-

35ºC dir. Bunun dışındaki sıcaklıklarda büyük ölçüde gelişme geriler, ürün kayıpları ve olgunlaşmada 

gecikme görülürken, 0ºC nin altındaki sıcaklıklarda bitki ölür (Geus, 1973). Kahve yetiştiriciliği için 

en uygun yıllık yağış miktarı 1750-2000 mm’dir. Ancak bu yağışın miktarından çok dağılımı 

önemlidir. Yıl boyunca serin ve kurak mevsimle, sıcak yağışlı mevsimin birbirini izlemesi gerekir. 

Serin ve kurak mevsimde meyvelerin derimi ve kurutulması sağlanır. Bitki dinlenmededir, meyve 

gözü oluşur yağışın gelmesi ile birlikte ağaçta su basıncı olur dinlenme kırılır ve çiçeklenme, meyve 

tutumu ve vejetatif gelişme hızlı bir şekilde meydana gelir (Geus, 1973). Kahve yetiştiriciliği yapılan 

topraklar, derin, geçirgen, hafif bünyeli, organik maddece zengin olmalıdır. Toprak pH Aralığı 4.2-

5.1 arası ideal olmakla beraber en fazla 6.0-6.5 olmalıdır. 

Çok sıcak tropik bölgelerde 1000-2000 m yüksekliklerde kahve yetiştirilmekte, ormandan açılan 

alanlar tercih edilmektedir. Bazı bölgelerde gölge ağaçları altında yetiştiricilik beraber malçlama 

yapılmaktadır. Çiçeklenme, meyve tutumu ve olgunlaşma döneminde yağışlar yetersizse sulama 

yapılmalıdır. 

 Kahve bitkisi tohumla, aşı ile,  çelikle, daldırma ile çoğaltılır (Fauchere, 1927) C.arabica kendine 

verimli olduğundan genellikle tohumla çoğaltılabilmektedir. Genç kahve çöğürleri düşük sıcaklığa 

oldukça duyalıdır. Bu nedenle % 50 gölge ortamda fide dönemi geçirilme lidir (Green, 1974). 

Tohumlar kolay bir şekilde çimlendirilmektedir. Bir göz ve bir yaprak içeren 5-6 cm boyunda yaprak-

göz çelikleri de % 80 gölgede çoğaltılabilmektedir (Roie, 1974). 

C.arabica türleri daha küçük boylu ağaççıklar oluşturduğu için, fidanlar 3x4 m, 2x2 m, 1x3 m aralıkla 

dikilebilir (Strenge, 1954). Kahve yetiştiriciliğinde kültürel önlemlerden budama ağaç boyunun 

kontrolü, meyve kalitesi açısından oldukça önemlidir. Ülkelere ve iklim koşullarına göre tekli, 2 li 

veya 4 gövdeli budama yapılmaktadır (Green ve Roie, 1975). Gübreleme ihtiyacı yüksektir. Pazar 

değeri olan 1000 kg kahve için 35 kg, 7 kg P205 ve 50 kg K20 ihtiyaç duyulmaktadır. Organik madde 

ve malçlama uygulamalarında verimi olumlu yönde etkilemektedir (Geus, 1973).  İyi bir bakımla 

kahve bitkisi 3.yılda meyve vermeye başlar ve 6.-8. yıllarda tam verime ulaşır, ağaç başı ortalama 

verim 1-2 kg’dır. Bu verim 25-30 yıl artarak devam eder. Robusta tipleri döllenme biyolojisi 

bakımından kendine kısır, tozlayıcı ihtiyacı vardır, Arabica türleri ise kendine tozlanırken ortamda 

arı kullanımıda döllenme ve meyve tutumu oranını arttırır. Çiçeklenmeden meyve tutumuna kadar 

geçen süre C.Arabica türlerinde 6-8 ay, Robusta türlerinde 8-11 aydır. Meyveler önce yeşil sonra 

kırmızı kabukludur. Kırmızıya döndüğü zaman hasat başlar, kademeli olarak devam eder. Hasattan 

sonrada meyvelerin içinden tohumlar ayrılır ve kurutulur. 

Türkiye’de Kahve konusunda ilk çalışmalar, Enstitümüzün 1934 yılında “Sıcak İklim Nebatları 

Araştırma İstasyonu” adıyla kurulduğu yıllarda başlamış, 1950-60 yılları arasında da ikinci defa bazı 

girişimlerde bulunulmuştur. Son olarak 1981 yılında İsviçre’den getirtilen kahve tohum ve fidanları 

Alanya Meyvecilik Üretme İstasyonu seralarında çoğaltılarak yetiştiricilere dağıtılmıştır. Her üç 

dönemde de Akdeniz Bölgesi’nde Finike’den Hatay’a kadar uygun olabileceği düşünülen yörelere 

yüzlerce kahve fidanı dikilmiş ve bakımları yapılmıştır. 1981 yılında Tarım Bakanlığı Türkiye’deki 

Kahve Yetiştiriciliği ile ilgili Enstitü elemanlarının görüşlerini içeren bir rapor hazırlatmıştır. Bu 

raporda gezilen bölgelerde, Akdeniz Sahil şeridinde bazı mikroklima alanlarda ( Gazipaşa – 

Zeytinada-Kaledran) tedbir almadan açık alanda, muz ve turunçgillerin arasında yetiştirilebileceği, 

kısmen don tehlikesinin olduğu yerlerde (Alanya, Finike, Kaş, Gazipaşa’nın bazı yerleri, Anamur’un 
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bazı yerlerinde) tedbir almak suretiyle senenin bazı aylarında plastik ya da örtü materyali ile 

korunabileceği, tamamen don tehlikesinin olduğu yerlerde ise sıcaklık ve nem kontrolü sağlanarak 

yetiştiriciliğin cam ve plastik seralarda yapılabileceğine dair görüş belirtilmiştir (Anonim, 1981). Bu 

görüşler üzerine, 1984 yılında Kuruluşumuzda  “Akdeniz Bölgesinde Kahve Yetiştirme 

Olanakları Üzerinde Araştırmalar” adlı ilk defa bilimsel bir proje hazırlanmış iki yıl süresince 

çalışmalar devam etmiştir. Yurtdışından soğuklara dayanıklı tipler istenmiş, fakat bir cevap 

alınamamıştır. 1985 yılında bu proje o zamanın şartlarına göre yapılan görüşmeler, olumsuz 

yazışmalar ve rakamsal değerlendirmeler nedeniyle durdurulmuştur (Onur, 1985).   

 

MATERYAL ve METOT 

 

Çalışma 2021– 2025 yılları arasında mikroklima alanlarından Gazipaşa’da açık alanda kapama 

bahçe şeklinde, ayrıca açıkta muz ile birlikte ve örtüaltında, BATEM Kayaburnu Meyvecilik 

Bölümü’nde ise örtüaltında olmak üzere dört farklı deneme alanında yürütülecektir. Fiziksel 

ölçümler üretim alanlarında, kimyasal analizler BATEM Meyvecilik Bölümü Laboratuvarında 

yapılacaktır. 

  

Materyal 

 

Araştırma yerlerine ait iklimsel veriler 

 

Çalışmanın yürütülüceği Antalya iline ait iklimsel verilerin uzun yıllar ortalaması Çizelge 5’de 

gösterilmiştir. 

 

Çizelge 5. Antalya iline ait iklim verileri uzun yıllar ortalamaları (1930-2018) 

ANTALYA Ocak Şubat Mart 
Nisa

n 

Mayı

s 

Hazir

an 

Tem

muz 

Ağus

tos 
Eylül 

Eki

m 
Kasım 

Ara

lık 
Yıllık 

 Ölçüm Periyodu ( 1930 - 2018) 

Ortalama 

Sıcaklık (°C) 
10.0 10.7 12.9 16.4 20.6 25.3 28.4 28.4 25.2 20.5 15.4 

11.

6 
18.8 

Ortalama En 

Yüksek 

Sıcaklık (°C) 

14.9 15.6 18.0 21.4 25.6 30.7 34.1 34.0 31.1 26.5 21.2 
16.

7 
24.2 

Ortalama En 

Düşük 

Sıcaklık (°C) 

6.0 6.4 8.0 11.2 15.2 19.6 22.7 22.7 19.4 15.2 10.8 7.6 13.7 

Ortalama 

Güneşlenme 

Süresi (saat) 

5.1 5.8 6.7 7.9 9.7 11.3 11.7 11.2 9.7 7.8 6.3 4.8 98.0 
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Ortalama 

Yağışlı Gün 

Sayısı 

12.

5 
10.6 8.6 6.6 5.3 2.5 0.6 0.6 1.7 5.6 7.5 11.9 74.0 

Aylık Toplam 

Yağış Miktarı 

Ortalaması 

(mm)  

23

4.2 

154.

5 
97.0 51.8 31.9 10.0 2.5 2.6 14.3 

71.

3 
129.7 258.5 1058.3 

 Ölçüm Periyodu ( 1930 - 2018)  

En Yüksek 

Sıcaklık (°C) 

23.

9 
26.7 28.8 36.4 38.7 44.8 45.4 44.6 42.5 

38.

7 
33.0 25.4 45.4 

En Düşük 

Sıcaklık (°C) 

-

4.3 
-4.6 -1.6 1.4 6.7 11.1 14.8 13.6 10.3 0.9 0.0 -1.9 -4.6 

Araştırmada kullanılacak kahve türleri  

 

Çalışmada materyal olarak Bourbon, Typica, Costa Rika 95 Catimor ve Cuscatleco Sarchimor kahve 

çeşitleri (Arabica türleri) kullanacaktır. Çalışmada Robusta türleri kendine kısır olduğu için ve aynı 

zamanda kafein içeriği yüksek olduğu için tercih edilmemiştir.  Çeşitler tohum halinde Antalya İl 

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yurtdışından getirtilecektir.  

 

Bourbon: Bugün dünyada üretimi en çok yapılan yüksek rakımlarda (1300m) kolaylıkla yetiştirilen, 

kahve kalitesi iyi uzun boylu bir arabica tipidir. Hastalıklara duyarlıdır. Sarı ve kırmızı renkli 

meyvelere sahip, dekara yaklaşık 300-400 adet dikim yapılabilen bir bitkidir (Şekil 2). Araştırmada 

Brezilya’da en çok yetiştiriciliği yapılan Bourbon Santos kahve çeşidi kullanılacaktır. 

 

 

Şekil 2. Bourbon çeşitlerine ait görüntüler. 

 

Typica: 1700'lü yıllarda Java adasından yayılan bu ağaç türü Yemen'den getirilmiştir. Bu çeşit, kahve 

yetiştirilen her bölgede yetiştirilebilir. Birçok alt çeşidi vardır. Bu tür az ama kaliteli ve lezzetli ürün 

verir (Şekil 3). Typica bitkisi ana dikey gövdeye, hafif eğimli büyüyen ikincil dallara ve koni şekline 

sahiptir. 3,5-4 metreye ulaşan uzun boylu bitkidir. Soğuklara nispeten dayanıklıdır.  

 



 
37 

 

 Şekil 3. Typica kahve çeşidinden bir görünüm 

 

Costa Rica 95 Catimor: En sıcak bölgelere ve asitli toprak koşullarına dayanıklıdır. Kısa boyludur, 

600-1200 m yükseklerde yetişen bir çeşittir. 

 

  

 

Şekil 5. Costa Rika 95 Catimor çeşidinden bir görüntü 

 

Cuscatleco Sarchimor: Orta rakımlara iyi adapte edilmiştir. Kahve yaprak pası ve bazı nematodlara 

karşı dayanıklıdır. Kısa boylu bir çeşittir. 
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Şekil 6. Cuscatleco Sarchimor çeşidinden bir görüntü 

Metod 

Denemede kullanılacak olan çeşitlerin tohumları, Kolombiya ve Brezilya’dan i lgili kuruluşlardan 

getirtilecektir. Tohumlar 18 saat süreyle 55oC sıcaklığı olan suda bekletilecektir. Daha sonra suda 

kabuğu aşındırılan tohumlar yarı gölge ortamda  (gündüz sıcaklığı 23–25oC, gece sıcaklığı 18oC) torf 

perlit içerisinde çimlenmesi sağlanacaktır. Çimlenen tohumlar içerisine harç doldurulmuş tüplere 

alınarak yarı gölge ortamda büyümeye bırakılacaktır. 5-6 yapraklı olduğu zaman araziye ve seraya 

dikilecektir. Sulama sistemi olarak damla sulama sistemi kullanılacaktır.  Damlama sulama 

sisteminden sulama yapılırken  ,toprak Ph sı dikkate alınacak, Ph düzenleyici tarım ürünlerinin 

sulama suyuna ilavesi sağlanacaktır.Ayrıca serada çatının 1 m altından özellikle yaz aylarında çok 

sıcak zamanlarda sera iç sıcaklığını düşürmek ve oransal nemi arttırmak amacıyla mistleme sistemi 

de yerleştirilecektir. Sera içerindeki sıcaklık ve oransal nemi kaydetmek için sera içerisine mini 

meteroloji istasyonu (HOBO) konulacaktır. Araştırmada bitkilere verilecek gübre miktarları toprak 

analizleri göz önüne alınarak hazırlanacaktır. Araziden alınan toprak örneklerinde pH, EC, kireç, 

bünye, organik madde, toplam N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn ve Cu analizleri Tüzüner (1990)’a göre 

yapılacaktır.  Çalışmanın ilk yılında araştırmada kullanılacak çeşitlere ait tohumların yurtdışından 

getirtilmesi, gelen tohumların çimlendirilmesi, fidan haline getirilmesi sağlanırken, ikinci yıldan 

itibaren fidanların açık alanda ve örtüaltına dikimlerinin yapılıp, fenolojik ve morfolojik 

gözlemlerinin alınması ve verim değerlerinin saptanması sağlanacaktır. 

 

Deneme deseni 

Denemeler tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü her tekerrürde 5 bitki olacak 

şekilde kurulacaktır. Dikimler açık alanda Mart ayında, örtüaltında eylül döneminde yapılacaktır.  

Denemeler;  

1.Gazipaşa’da açık alanda kapalı bahçe şeklinde, 

2.Gazipaşa’da muz bitkileri ile birlikte 

3. Gazipaşa’da serada 

4. Enstitü serasında olacak şekilde yürütülecektir. 

Denemede bitkiler 2x2 m dikim mesafesi ile dikilecektir. 
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Yapılacak ölçüm ve gözlemler 

 

Fenolojik gözlemler:  Çeşitlere ait, çiçeklenme, meyve tutumu, meyve olum tarihleri, hasat 

periyodu tarihleri kayıt altına alınacaktır. 

 

Morfolojik gözlemler: Çeşitlere ait bitki yüksekliği (cm), gövde çevresi (cm) ölçümleri aylık olarak 

alınacaktır. 

 

Verime ait gözlemler: Çeşitlere ait bitki başına düşen verim değerleri (g) olarak tartılacaktır.  

 

Meyve kalite kriterlerine ait gözlemler: Hasat edilen meyvelerde, eni, boyu, tane ağırlığı, meyve 

kabuk rengi ölçümleri yapılacaktır. 

 

Sonuçların değerlendirilmesi 

 Uygulamaların etkisini belirlemek amacıyla uygun istatistik programında verilere varyans analizi 

uygulanacak, farklılıklar LSD testi ile gruplandırılacaktır.  
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Çalışma Takvimi 

Çalışma Takvimi Çizelgesi 

Yapılacak 

Faaliyetler 

      
Aylar  
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0

 

      

Proje ön 

hazırlıkları, 

tohumların 

yurtdışından 

getirtilmesi  

X X X X                                 

Tohumların 

çimlendirilmesi 

    X X X                              

4-5 yapraklı 

aşamaya gelen 

çöğürlerin 

bençten 

sökülmesi 

polietilen 

tüplere 

şaşırtılması 

       X X X X X                         
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Kültürel 

işlemlerin 

yapılması 

(bakım, 

sulama, 

hastalık zararlı 

kontrolü) 

    X X X X X X X X                         

Çöğürlerin 

deneme 

alanlarına 

dikimi 

              X X                     

Fenolojik 

gözlemlerin 

yapılması, 

kayıtların 

tutulması 

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

Kültürel 

işlemlerin 

yapılması 

(bakım, 

sulama, 

hastalık zararlı 

kontrolü) 

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

Proje 

verilerinin 

değerlendirilm

esi,ekonomik 

analizin 

                                 X X X 
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yapılması, 

proje sonuç 

raporunun 

yazımı 
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Yönetim Düzeni 

Projede Görev Alacak Kişilerin Her Birinin Projedeki Sorumluluğu Ve Çalışma Takvimleri 

Tanımlanmalıdır. 

Adı Soyadı 

Araştırmacıların Projeye Katkıları 

Yapılacak Faaliyetlerdeki 

Sorumlulukları 

Projede Çalışma Süresi 

(Ay) 

Katkı Oranı 

(%) 

Dr. Dilek GÜVEN Projenin hazırlanması, 

materyal ve metotta 

belirtilen işlemlerin 

gerçekleştirilmesi ve rapor 

yazımı 

Ocak 2021-Aralık 2025 % 50 

Dr. Beyza BİNER Projenin materyal ve 

metotta belirtilen 

işlemlerin 

gerçekleştirilmesi  

Ocak 2022-Aralık 2025 % 20 

Dr. Banu DAL Projenin materyal ve 

metotta belirtilen 

işlemlerin 

gerçekleştirilmesi  

Ocak 2022-Aralık 2025 % 15 

Zir. Yük. Müh. 

Mehmet ÖZDEMİR 

Proje işlemlerinin 

gerçekleştirilmesinde 

proje liderine yardımcı 

olmak 

Ocak 2021-Aralık 2025 % 15 

 

Proje Sonuçları Uygulama Planı (Psup)   

Proje Adı: Akdeniz Bölgesi’nde Örtüaltında Ve Açıkta Kahve Yetiştirme Olanakları 

Psup Hedefi: Projenin Genel Amaçları Kapsamında Ulaşılmak İstenen Hedefler 

Ülkemiz 36-42 derece kuzey enleminde yer almaktadır. Tropik meyve üretimi ise kuzey 

rüzgârlarından korunan sınırlı mikroklima alanlarında yapılabilmektedir. Bu alanlarda tropik bir tür 

olan kahvenin yetiştirilebilme olanakları ortaya konulacaktır. Böylece kahvenin bölgemizde 

Gazipaşa koşullarında açıkta, örtüaltında ve Antalya örtüaltı koşullarında yetiştirilme olanaklarını 

belirlenecektir. Bu çalışma ile kahve tohumlarının yurtdışından getirilmesi ve adaptasyonunun 

sağlanması amaçlanmaktadır. 
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Çıktıların Uygulamaya Aktarılması Ve Yaygınlaştırılması 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar ışığında bilimsel anlamda yayım çalışmaları yapılarak, ilgililer 

bilgilendirilecektir. Ayni zamanda bölge üreticisine kahve yetiştiriciliği hakkında bilgilendirmeler 

yapılacaktır. 

Sıra Proje Çıktıları Çıktıların Uygulamaya Aktarılma 

Mekanizmaları 

1 

Bölgemizde kahvenin yetiştirilme 

koşullarının belirlenmesi 

Proje sonuç raporu, ulusal-uluslararası 

kongre,  bilimsel makale, ihracatçılar birliği 

ile toplantı, fuar gibi alanlarda sektöre 

tanıtım 

2 
Bu meyve türlerinin bölge üreticisine 

tanıtımını sağlamak 

Ziraat odaları ve üreticiler ile yapılan 

toplantı ve seminerlerle tanıtım 

3 

Bölge üreticisine mevcut üretim 

deseninden farklı olarak üretilebilecek 

yeni bir ürün kazandırmak 

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile 

demonstrasyon bahçeleri kurulması   

 

Talep Edilen Bütçe 

I. Yatırım Tutarı 

06 Sermaye Giderleri 

Yillara Göre Dağilim 

1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 

06.1- Mamul Mal Alımları 5000 500 500 500 500 

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri  58000 2500 1500 1000 500 

06.5- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri  3000 3000 2500 2000 2000 

06.9- Diğer Sermaye Giderleri  1000 1000 1000 1000 1000 

Toplam 67000 7000 5500 4500 4000 

Genel Toplam 88000 

 

Iı. Bütçe Gerekçesi Ve Yatırım Tutarının Dağılımı  

Talep Edilen Bütçe: (Entegre, Ülkesel Ve  Sürekli Projelerde Bu Kısım Doldurulacaktır.)  
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06 Sermaye Giderleri 

Yillara Göre Dağilim 

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      

 

Alt Proje Nosu Ve Kodu 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl Toplam 

Varsa       

       

Genel Toplam       

Proje Kapsamında Yürütülecek Alt Projeler Listesi 

Alt Proje 

No 
Proje Adı Proje Lideri 

Başlama 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 
Çıktılar* 

Varsa      

 

Kaynakça Teklif Onayı 

 Adı Soyadı Tarih İmza 
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Proje Lideri Dr.Dilek GÜVEN   

Teklif Eden Kuruluş Müdürü Dr.Abdullah ÜNLÜ   

 

PROJE ADI  Avokado İçin Klonal Anaç Geliştirme  

PROJE TÜRÜ  

BAĞLI OLDUĞU PROJE 

ADI 
Avokado Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi  

ARAŞTIRMA FIRSAT 

ALANI  

Meyve-Bağ 

ARAŞTIRMA PROGRAMI  Subtropik Meyveler 

PROGRAM ÖNCELİĞİ Orta 

 

PROJE TEKLİF EDEN KURULUŞUN 

ADI  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

ADRESİ Demircikara Mahallesi Paşa Kavakları Cad. No: 11 Pk:35 Muratpaşa/Antalya 

 

PROJE KOORDİNATÖRÜ / PROJE LİDERİ  

ADI SOYADI Süleyman BAYRAM  

KURUMU  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

TELEFONU 0 505 452 70 40 

E-POSTA  suleyman.bayram@tarimorman.gov.tr  

 

PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ 

ADI SOYADI KURUMU E-POSTA  

M. Alper ARSLAN BATEM alper.arslan@tarimorman.gov.tr 

Seyla TEPE BATEM seyla.tepe@tarimorman.gov.tr 

PROJE TOPLAM BÜTÇESİ 

(TL) 
PROJE BAŞLAMA TARİHİ 

(GÜN/AY/YIL) 
PROJE BİTİŞ TARİHİ 

(GÜN/AY/YIL) 

78.200 01/01/2021 31/12/2025 

 

İŞBİRLİĞİ  

İŞBİRLİĞİ YAPILAN 

KİŞİLER* / KURULUŞLAR 
İŞBİRLİĞİ ŞEKLİ  PROJEDEKİ KATKISI 

   

*Çalıştığı kuruluşun adı da belirtilecektir. 
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PROJE ÖZETİ  

Avokado anaçlarının vegatatif olarak çoğaltılmasının çok zor olması ve tohumdan çoğaltılan çöğür anaçların  

yüksek seviyede heterozigot özellik taşımasından dolayı, her bir anaç farklı ve üniform olmayan özellikler 

göstermektedir. Ülkemiz de ise, avokado yetiştiriciliğinde çöğür anaçlar kullanılmasına rağmen, çöğür anaçlarının  

bireysel performansları henüz ortaya konulmamıştır. Bu amaçla; 2015-2020 yılları arasında yürütülen projede, 

seçilen 4 çöğür anaç klonal olarak çoğaltılacak ve ‘Bacon’, ‘Zutano’, ‘Fuerte’ ve ‘Hass’ çeşitleri ile aşılandıktan  

sonra arazi şartlarında performansları belirlenecektir. Projenin çöğür anaç seleksiyonunda ise, ülkemizde anaç 

olarak kullanılan ‘Topa Topa’ ve ‘Mexicola’ çeşitlerinin çöğürlerinin performanslarının ortaya konulacak ve üstün 

özellikli bireylerin seçilmesine devam edilecektir. Bu nedenle; her bir parselde bulunan çöğür anaçlar, ağaç 

özellikleri, çiçeklenme zamanları, meyve özellikleri, verimlilik ve iklim koşullarından etkilenme durumlarına göre 

ayrı ayrı değerlendirilecektir. Bu çöğürlerden üstün özellik taşıyan bireyler seçilecek ve klonal anaç programına 

dahil edilerek çoğaltılacaktır. Bu çoğaltılan klonal anaçlar arasında fenolojik, morfolojik, pomolojik ve iklimden  

etkilenme durumuna göre seçim yapılacaktır. Ayrıca, ülkemizde üstün özellikli çöğür ve klonal anaç elde 

edilmesine yönelik ıslah araştırmalarına temel olacaktır.  

Abstract 

Each rootstock has different and non-uniform properties due to the fact that the avocado rootstocks are very 

difficult to propogation vegatatively and the seedling rootstock has heterozygous properties in high level. In our 

country, although the seedling rootstock are used in avocado cultivation, the individual performances of seedling 

rootstocks have not yet been determine. For this purpose; In the project carried out between 2015-2020, the 

selected 4 rootstocks will be propogation clonally and their performance under field conditions will be determined  

after the ‘Bacon’, ‘Zutano’, ‘Fuerte’ and ‘Hass’ varieties are grafted with these clonal rootstocks. In the selection 

of seedling rootstocks of the project, the performances of ‘Topa Topa‘ and ‘Mexicola’ varieties used as rootstocks 

in our country will been revealed and the selection of superior property individuals will continue. Therefo re, 

seedling rootstocks in each parcel will been evaluated separately according to tree characteristics, flowering times, 

fruit properties, fruit productivity and affected by climate conditions. ndividuals with superior properties beetween 

these seedlings will be selected and then propagated by being included in the clonal rootstock program. Beetween 

these rootstocks that propagated as clonally will been selected according to phenological, morphological, 

pomological and climatic influences. In addition, it will be the basis for breeding researches for obtaining seedling 

and clonal rootstocks with superior properties in our country. 

Anahtar Kelimeler: Avokado, Çöğür Anaç, Klonal Anaç ve Çoğaltma 

 

Projenin Amacı ve Gerekçesi:  

Amaç:  

Birçok meyve türünde yapılan anaç çalışmalarının sonucunda, ürün verimliliği ve bitki gelişim parametreleri 

(fenolojik, pomolojik ve morfolojik) üzerinde çok önemli etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Avokado gibi pazar 

değeri oldukça yüksek meyve türünde, birim alandan yüksek verim alabilmek için ekolojik koşullara uygun 

anaçlar geliştirebilmek, çok önemli bir hedef olmaktadır.  

Anaç ıslahı çalışmalarında; belirli varyasyon  kaynaklarını kullanarak, amaçlanan hedeflere uygun aday bireyler 

geliştirmek ve bu bireylerin arazi koşullarında performanslarını belirlemek temel bir çalışma olmaktadır. Ayrıca, 

seçilen üstün özellikli çöğür anaçları, vegetatif olarak çoğaltarak ticari değeri olabilecekler (fenolojik, pomolojik 

ve morfolojik özellikler bakımından) arasında klonal anaç seleksiyonu yapmak, bu çalışmaların nihai olarak en 

önemli sonucudur. 

Antalya koşullarında avokado anaçların özelliklerin in belirlenmesi amacıyla, çöğür ve klonal anaç seleksiyonu 

şeklinde 2 farklı program ile yürütülmektedir. Projenin 2015-2020 yılları arasında, 2 farklı çöğür anaç (Topa Topa 

ve Mexicola) ve 4 farklı çeşit (Bacon, Fuerte, Hass ve Zutano) ile birlikte, 4 adet çöğür anaç deneme parseli 

kurulmuştur. Ayrıca, seçilen 4 çöğür anaç adayı (TT-2, TT-3, TT-4 ve MC-3) klonal anaç programına dâhil 

edilmiştir. Bu çöğür anaçlar, klonal anaç olarak üretilmeye başlanmıştır. Projenin planlanan 2021-2025 yılları 
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arasında ise klonal anaçlarda, çoğaltma ve aşılama işlemlerinin sonrasında, arazide performansların ın  

belirlenmesine devam edilecektir. Mevcut çöğür anaçlarda ve çoğaltılan klonal anaçların arazi şartlarında 

yapılacak değerlendirmelerinde; çiçeklenme zamanları, ağaç ve meyve özellikleri, verim ve iklim koşullarından  

etkilenme durumları bakımından performansları belirlenecek ve üstün özellik gösterenler seçilecektir. Bu çalışma, 

ülkemizde üstün özellikli çöğür ve klonal anaç elde edilmesine yönelik ıslah araştırmalarına temel olacaktır.  

Gerekçe:  

Dünyada mevcut bio-teknolojik gelişmeler neticesinde; belirli karakterler bitkilere genetik çalışmalarla aktarılmış  

olmasına rağmen, sonuçların henüz istenilen düzeye ulaşmamış olması ve bunların uygulamasında meydana gelen 

bazı olumsuzluklar ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı, birim alandan alınan ürün miktarının arttırılmasında anaç 

çalışmaları önemi ve gerekliliğini korumaktadır. Ayrıca, ülkemiz koşullarında avokado yetiştiriciliğinde;   

kullanılan anaçların verimlilik performanslarının belirlenmesi ve uygun bir anaç ıslahı programının oluşturulması 

gerekmektedir. 

Avokado anaçlarının vegatatif olarak çoğaltılmasının çok zor olması ve tohumdan çoğaltılan çöğür anaçların  

yüksek seviyede heterozigot özellik taşımasından dolayı, her bir anaç farklı ve üniform olmayan ö zellikler 

taşımaktadır. Bununla birlikte, hızlı ve ucuz bir çoğaltma yöntemi olmasından dolayı, ülkemizde avokado fidan  

yetiştiriciliğinde çöğür anaçlar kullanılmaktadır. 

Bitki, çevre ve toprak stres faktörlerine karşı dayanıklılığı anaçların etkilediği ve  anaçların performanslarına göre 

birim alandan alınan ürün miktarının değiştiği uzun zamandan beri bilinen bir gerçektir. Ayrıca, anaç -kalem 

kombinasyonları doğrudan bitki gelişimini ve verimi etkilemektedir. Anacın karakteristik özelliği; bodurluk, 

erkencilik, periyodisite, verimlilik ve verimliliğin sürdürebilirliği çalışmalarında, en önemli unsur olarak ortaya 

çıkmaktadır.  

Anacın etkisi, ekolojik faktörlere bağlı olarak farklı lokasyonlarda farklı tepkiler olarak ortaya çıkmaktadır. Bu  

nedenle bölgesel şartlar değerlendirilmeden yapılan anaç ve çeşit uygulamaları, bazı sakıncaları beraberinde 

getirmektedir. Her ülkenin kendine özgü ekolojik koşullarına göre anaç seçiminin yapılması ve yetiştiricilik 

programlarının geliştirilmesi gerekmektedir. 

Ülkemizde kullanılan çöğür anaçların performansları (abiyotik ve biyotik stres faktörlerine karşı dayanıklılığ ı, 

verim ve kaliteyi etkileme durumları) henüz ortaya konulmamıştır. Avokado anaçlarının potansiyel üretim sınırları 

tam olarak ortaya konulamadığı ve anaçlarda yeknesaklık sağlanamadığı için birim alandan alınan verim miktarları 

çok düşük (yaklaşık 400-500 kg/dekar) olmaktadır.  

Bütün anaç ıslahı araştırmalarında, verimlilik, bodurluk, biyotik ve abiyotik stres faktörlerine dayanıklılık 

özelliklerinin belirlenmesi ana çalışma konularını oluşturmaktadır. Bu çalışmaların sonucunda, bazı özellikler 

bakımından seçilen üstün karakterli çöğür anaçlar klonal olarak çoğaltılmakta ve bu klonal anaçlararasında yapılan 

değerlendirmelere göre seçilenler ticari olarak üretilmektedir. Bu proje ile birlikte, verimli ve üniform bahçe 

tesisleri için gerekli olan, klonal anaçlara yönelik çalışmalara temel olacaktır.  

Proje ile Elde Edilmek İstenilen Çıktılar ve Kullanım Alanları: 

Bu çalışmanın sonucunda ülkemizin ekolojik koşullarında; fenolojik, morfolojik ve verimlilik performansları 

bakımından en uygun avokado çöğür ve klonal anaç seçimi yapılabilecektir. Ayrıca, çöğür ve klonal anaç kaynağı 

olarak tavsiye edilebilecektir.  

Bu çalışmanın sürekli olması ve üstün özellikli anaçların seçilmesi ile birlikte, verimlilik artacak, üretim hızla 

yaygınlaştıracak ve ticari klonal anaç elde edilmesine yönelik çalışmalara temel olacaktır. Anaçlar arasında 

olabilecek ‘üstün özellikli bireyler’in tanımlanmasıyla birlikte, belirli stres faktörlerine dayanıklı ve üniform 

avokado bahçeleri oluşturmak için yapılacak çalışmaları teşvik edilebilecektir. 

LİTERATÜR ÖZETİ:  

Avokado da anaçların önemi 
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Avokado yetiştiriciliğinin belirli bir ekolojide yaygınlaşması için bazı temel parametrelerinin göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir. Bunlardan en önemlisi olarak, verimlilik ve verimliliğin sürdürebilirliği için  

entegre ürün yönetim modelinin oluşturulmasıdır. Bir bahçenin başından sonuna kadar en iyi verimlilikte tutulması 

için ilk başta bahçenin planlaması, daha sonra ağaçların gelişimine ve üretimine etki eden kültürel uygulamaların  

etkisi, sonunda da meyvenin hasat edilmesi ve paketlenmesi bir bütün olarak çok önemlidir (Faber ve Bender, 

1999). Entegre ürün yönetim modeli; belirli bir ekolojide, en uygun anaç ve çeşitten oluşan kombinasyonla 

birlikte, en yüksek verimde tutan kültürel uygulamaların yapılması ve en sağlıklı bir şekilde pazarlanması olarak 

özetlenebilir. 

Anaç seçimi, entegre ürün yönetim modellerinin oluşturulmasında, yetiştiricilikte ilk başta düşünülmesi gereken 

en önemli olgudur. Nitekim 1911’de başlayan ticari avokado yetiştiriciliğinin ilk başlarında Webber (1926) 

anaçların önemini, ‘Avokado endüstrisinin hiçbir faktörü anaçlardan daha fazla önemli değildir ve anaçlar 

hakkında çok az bilgimizin olması veya çözümünün uzun zaman alması, anaçların avokado yetiştiriciliği için 

önemini kaybettirmemektedir’ ifadesi ile belirtmiştir. Anaç çalışmalarının uzun zaman alması ve masraflı olmasına 

rağmen, bahçe kültürlerinde bitkilerin tamamı için vazgeçilemez en önemli olgudur.  

Avokado çöğür anaç araştırmaları 

Avokado için araştırma, organizasyon ve bilgi bakımından başlangıç noktası Ben -Ya’acov ve Michelson (1995)’e 

göre; 1911 yılında doğal ortamından ‘Fuerte’ çeşidinin selekte edilmesi ve daha sonra ticari değerde yetiştiriciliğ i 

için aşılı fidan olarak üretilmesi kabul edilmiştir. Dünya’da avokadonun yayılmasında, çoğaltım materyali olarak 

en çok çöğür avokado anaçları kullanılmakta ve avokado endüstrisi çöğür anaçlara dayanmaktadır (Ben-Ya'acov , 

1985; Ben-Ya’acov ve Michelson, 1995). Bunun nedeni; çöğür anaçların maliyetinin düşük, üretiminin kolay ve 

fidanların bahçeye aktarılmasının uygunluğu bakımından birçok ülkede tercih edilmektedir. Hâlihazırda avokado 

çoğaltımında anaç olarak Meksika, Guatemala ve Batı-Hint ırkı çeşitlerinin çöğürleri ve melezleri 

kullanılmaktadır. Meksika ırkı çöğür anaçlar düşük sıcaklıklara dayanıklı olduğu için Kaliforniya’da, Batı-Hin t  

ırkı ve melezleri ise kirece daha fazla dayanıklı olduğu için Florida’da tohum anacı olarak kullanılmaktadır (Ben-

Ya'acov, 1985). 

Dünya’nın her yerinde avokado anaçları, bahçede sergiledikleri kültürel karakterlerinden ziyade çoğaltım 

karakterlerine göre tercih edilmektedir. Kaliforniya’da Topa-Topa anacı ile G.Afrika’da Edranol anacı buna bir 

örnek olmaktadır. Bu anaçlarla kurulan bahçelerde üniform olmayan ağaçlar meydana gelmekte ve verimlilikte 

değişkenlik olmaktadır (Ben-Ya'acov, 1985; Castro ve ark., 2003). Bunun nedeni; tohumdan elde edilmesinin bir 

etkisi olarak anaçların yüksek seviyede heterozis özelliği taşımasından dolayı, verimlilik ve karakterist ik 

davranışlar bakımından heterojen bahçelerin ortaya çıkmasıdır (Castro ve ark., 2003). Bahçelerde bulunan 

ağaçların üniform olmaması büyük bir dezavantaj gibi gözükmesine rağmen, üstün nitelikli ağaçların seçiminde 

seleksiyon kaynağı olarak çok önemlidir (Ben-Ya'acov, 1985).  

Ben-Ya’acov (1976b)’un 1960–1964 yılları arasında İsrail’de 6 farklı bahçeden topladığı verilere göre; ağacın 

verimliliği ve gelişim oranı üzerinde çoğaltma materyali kaynağının büyük etkisinin saptanması ile birlikte, 

kalemin olduğu kadar anacın ve özellikle anaç-kalem kombinasyonlarının önemi vurgulanmıştır. Bu konuda, üstün 

nitelikli anaç ve kalem ırkları olarak ayrı ayrı yaklaşımın çok anlamlı olamayacağı, anaç ve kalem 

kombinasyonlarının birlikte düşünülmesi gerektiği tavsiye edilmektedir (Bergh, 1976a). 

İsrail’de 1972–1990 yılları arasında yaklaşık 150.000 ağacın olduğu, 700 deneme alanında uzun dönemli ve çok 

kapsamlı yapılan bir anaç-kalem araştırmasında, birçok çeşidin çöğür anaç performansları bildirilmiştir (Ben -

Ya’acov ve Michelson, 1995). Ağaç kuvveti ve büyüklüğü üzerinde anacın etkisi üzerinde çalışılmış (Ben -

Ya’acov ve ark., 1993) ve ağaç hacminin havadan çekilen fotoğraflarıyla birlikte yapılan hesaplanmalarda, ağaç 

büyüklüğü ve birim alan başına düşen ürün miktarı bulunmuştur. Araştırma sonucunda; avokado anacının önemli 

bir derecede ağaç büyüklüğü ve kuvvetini etkilediği bildirilmiş olmakla birlikte, bu kapsamlı araştırmanın  

değerlendirilmesinde (Ben-Ya’acov ve Michelson (1995); 

 Anaçların bütün çeşitlerde avokado verimliliğin i etkilediği,  

 Ağaçların değişkenliğinde, anaçların çok farklı tohum kaynaklarından gelmesinden dolayı ortaya çıktığı,  

 Anaç, kalem ve anaç-kalem kombinasyonlarının verimliliği yıllar boyunca etkilediği,  
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 Avokadonun 3 bahçe kültürü ırkının her birinde, kuvvetli ve verimsiz anaçlardan çok bodur ve verimli anaçlara 

kadar çok değişken varyasyonların olduğu bildirilmiştir.  

Bu araştırmanın sonucunda; İsrail’de kullanılan anaçların sayısı 1970’de 600’den 1985‘de  40’a kadar azalmış ve 

en iyi çöğürlerle anaç plantasyonlarının kurulmuştur (Ben-Ya’acov, 1987). Ayrıca, her yıl binlerce çöğürü 

materyal olarak kullanılan ‘Northrop’ anacının denemelerde verimsiz bulunması ve elemine edilmesi gerekliliğ i 

ortaya çıkmıştır (Ben-Ya’acov ve Michelson, 1995).  

Bu çalışmadan sonra, Güney Kıbrıs’ta 1971 yılında yapılan uzun süreli başka bir araştırmada (Gregoriou, 1992);  

‘Fuerte’ ve ‘Ettinger’ çeşitlerinin her biri 3 adet Meksika ırkı (‘Duke’, ‘Topa Topa’ ve ‘Mexicola’) ve 1 adet Batı-

Hint ırkı çöğür anaçlar üzerine aşılanarak bahçe tesis edilmiştir. Bu araştırmanın sonucunda; ilk 10 yıl boyunca 

anaçlar arasında farklılık görülmemesine rağmen, ikinci 10 yıllık döneme göre ağaç başına kümülatif verim olarak 

‘Fuerte’ için en yüksek ‘Mexicola’ anacında ve en düşük ‘Duke’ anacında kaydedilirken, ‘Ettinger’ için en yüksek 

Batı-Hint anacında ve en düşük ‘Duke’ anacında kaydedilmiştir. 

Güney Kıbrıs’ta ‘Lula’ ve Batı-Hint anaçları üzerine ‘Ettinger’, ‘Fuerte’ ve ‘Hass’ çeşitlerinin aşılanmasıyla 

yapılan başka bir çalışmanın ilk 12 yılı boyunca; ağaç başına kümülatif verimde ortaya önemi bir farklılık 

çıkmamıştır. Ağaç büyüklüğüne ve ortalama meyve ağırlığına da anaçların önemli bir etkisi olmamıştır (Gregoriou  

and Economides, 1991). Ancak, ‘Lula’ anacı üzerinde bütün çeşitlerin meyvelerinin çekirdek ağırlıkları, Batı-Hin t  

anacı üzerinde aşılı olanlardan önemli oranda fazla olduğu bulunmuştur. ‘Lula’ anacı üzerinde ‘Ettinger’in  

meyveleri, Batı-Hint anacı üzerindekilerden önemli oranda daha yüksek yağ içeriğine sahip olmasına rağmen, 

‘Fuerte’ ve ‘Hass’ çeşidinde anaçların yağ içeriğine önemli etkisinin olmadığı belirlenmiştir.  

Kaliforniya’da yapılan bir araştırmada (Bergh, 1976a); Guatemala ırkı anaçlar üzerinde çeşitlerin gelişmesinin  

Meksika ırkı anaçlardan 2 kat kadar daha fazla olduğu ve Guatemala ırkı anaçlar üzerinde daha az kuraklık zararı 

ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Ayrıca Bergh (1976b)’e göre; Meksika ırkı anaçlar üzerinde ki bireylerde erkencilik 

ve verimlilik artmamış olmasına rağmen, daha az rüzgâr zararının ve kolay hasadın yapılması için ağaçlarda bodur 

bir etkinin ortaya çıktığı bulunmuştur. Bununla birlikte, tam bir bodurluk etkisine sahip olan anaçların avokado 

endüstrisi için çok önemli olacağını da vurgulanmıştır. 

Avustralya’da yapılan bir araştırmada (Thomas, 1997); Guatemala çöğürleri anaç olarak kullanılmış ve bazı 

ağaçların sürekli yüksek seviyede ürün verirken, bazı ağaçların sürekli düşük bir seviyede ürün verdiği tespit 

edilmiştir. Anaçların etkisi, en yüksek ürün veren ile en düşük ürün veren arasında % 416’a kadar çok geniş bir 

biçimde ortaya çıkmıştır. 

Meyve veren ağaçlarda anaçların, değişimli meyve vermeye etkisi olduğu bilinmektedir. Bahçe kültüründe birçok 

meyve türünde olduğu gibi avokado da değişimli ürün verme (peryodisite), bir üretim sorunu olarak 

görülmektedir. Whiley (2002)’in Monselise ve Goldschmit (1982)’e dayanarak verdiği bilgide peryodisitenin; 

değişimli veya 2 yılda bir ürün verme özelliği, yaprağını döken ve dökmeyen ağaçların her ikisinde ortay a çıkan  

yaygın bir olgu olduğu ve uzun ömürlü polikarpik bitkilerin doğasında büyük bir olasılıkta yaşandığı 

vurgulanmıştır. Avokadoda değişimli ürün verme ekonomik etkisinden dolayı yetiştiriciler ve endüstri için  

elemine edilmesi istenen bir olgudur (Paz-Vega, 1997). Paz-Vega (1997)’e göre istenilmeme nedeni; meyvenin  

var olduğu yılda, daha küçük ve gösterişsiz olmakla beraber ağaç başına çok sayıda meyve üretilmekted ir. 

Meyvenin yok yılında ise, meyve daha büyük ve daha iyi kalitede olmasına rağmen, çok daha az ürün vermesinden 

dolayı yetiştiriciye daha düşük kârlılık getirmektedir. Ayrıca, meyve üretiminin olmadığı yıllarda, diğer ülkelerden  

avokado ithalat oranları artmakta ve bu durum pazarda dalgalanmalara neden olmaktadır.  

Monselise ve Goldschmit (1982) tarafından İsrail’de yapılan başka bir çalışmayı dayanak gösteren Whiley 

(2002)’in bildirdiğine göre; ‘Hass’, ’Nabal’ ve ‘Ettinger’ çeşitlerinin her biri iki Meksika kökenli avokado anaçları 

ile aşılanmış ve çeşitler arasında farklılık olmasına rağmen  değişimli ürün vermede anaç etkisi belirlenememiş t ir. 

Ancak erken olgunlaşan Ettinger’de en az değişimli ürün verme eğilimi görülürken, geç olgunlaşan çeşitlerden 

olan Nabal ve Hass’ta ise kuvvetli değişim eğilimi görülmüştür. Bununla birlikte  Avustralya’da Thomas (1997) 

tarafından yapılan çalışmada, avokado anaçlarının değişimli ürün verme üzerine etkileyici bir etkiye sahip 

olabileceği belirtilmektedir.  

Avokadoda anaç seleksiyonlarının temel bir özelliğinin de toprak stres faktörlerine karşı hassas ağaçların  

saptanması olduğu ve bunun sonucunda üretim materyalinin tamamen değiştirebildiği vurgulanmaktadır (Ben-
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Ya’acov, 1987). Anaç ıslahı çalışmaları, avokado yetiş tiriciliğinin en başından itibaren Kaliforniya 

Üniversitesi’nde yüksek öncelikli olarak kabul edildiği bildirilmektedir (Reuther, 1961). Kaliforniya’da, 1940’lı 

yıllar boyunca F. F. Halma tarafından geniş ölçekli anaç deneme sistemi kurulmuş (Halma, 1954) ve 1942’de 

avokado ağaçlarının kurumasının nedeni olarak Phytophtora cinnamomi olduğu keşfedilmiştir (Ben-Ya’acov ve 

Michelson, 1995). Bu çalışmada; tuzluluk çok fazla endişe verici boyutta olmadığı için Meksika ve Guatemala 

anaçlarının verimliliğe etkilerine üzerine yoğunlaşılmış ve kirecin neden olduğu klorozis ile Verticillu m 

solgunluğunun farklı seviyeleri keşfedilmiştir. Halma’nın projesi 50 deneme parselinden oluşmasına rağmen, 

Phytophtora kök çürüklüğü ve diğer sebeplerden dolayı parsellerde çok büyük kayıplar meydana gelmiştir (Ben-

Ya’acov ve Michelson, 1995). Kaliforniya’da daha sonra yapılan çalışmalardan Ben-Ya’acov ve Michelson 

(1995)’un bildirdiğine göre; Phytophtora hastalığına dayanıklı anaç geliştirmek için ıslahı çalışmaları için yeni bir 

dönem başlamıştır. Zentmyer, orijin merkezi olan ülkelerde materyal için araştırma yapmış ve kök çürüklüğüne 

tolerant bazı anaçlar belirlenmiştir. Kaliforniya’da ve bazı yerlerde, bu anaçlar kullanılmaktadır.  

Kadman ve Ben Ya’acov (1980)’ın bildirdiğine göre; 1960’larda İsrail’in Bet She'an vadisinde Maoz yerleşim 

bölgesinde bulunan Batı-Hint çöğür parsellerinden Maoz anacı seçilmiş ve üzerinde değişik denemeler yapılmıştır. 

Maoz anacının hem çöğürleri ve hem de ‘Fuerte' ve 'Hass' gibi çeşitler ile aş ılanan anaçları, tuzlu sulama sularının  

kullanıldığı ve yüksek kireç içeriğine sahip olan değişik bölgelerdeki topraklarda test edilmiştir. Bu çalışmalarda;  

bütün avokado ağaçlarında bilinen en yüksek toleransı belirlenmiş, 800 ppm Cl içeren tuzlu besin so lüsyonlarında 

bile yaprak yanıklığı ve diğer zararların ortaya çıkmadığı saptanmıştır.  

Avokado klonal anaç araştırmaları 

Son zamanlarda; anaç seleksiyonu çalışmalarından ‘seçilen üstün bireyler’ klonal olarak üretilmekte, anaç ve 

kalemin her ikisinin de vegetatif üretimi sonucunda, seçilen ağaçların tam bir duplikasyonu elde edilmekted ir  

(Ben-Ya’acov, 1987). Avokado anaçlarının klonal olarak çoğaltılması, Brokaw (1987)’ın Frolich'in metodunda 

(Frolich ve Platt 1972) yaptığı bazı değişikliklerden sonra, 1977’de pratik olarak uygulanmaya başlamıştır (Ben-

Ya’acov ve Michelson, 1995).  

Kaliforniya’da 1977 yılında W. H. Brokaw, Phytophthora’ya tolerant ‘Duke 7’ klonal anacını çoğaltarak üzerine 

ticari çeşitleri aşılanmış ve yoğun olarak Phytophthora’nın bulaşık olduğu alanlarda klonal anaç olarak 

kullanılmaya başlamıştır (Witney ve ark., 2005). Coffey (1992)’in bildirdiğine göre; Frolich'in metodunda çok 

kolay klonal anaç elde edilebilmesinden dolayı, çok geniş ölçekte anaçlar çoğaltılmış ve kök çürü klüğüne 

dayanıklı anaçlara, özellikle ‘Duke 7’, aşılanan yüz binlerce aşılı fidan araziye dikilmiştir.  

Kaliforniya’da kurulan bir anaç denemesinde, klonal ‘Duke 7’, çöğür anaç ‘Topa Topa’, ‘G6’ ve ‘Persea  

nubigena’nın da dahil olduğu 4 anaç üzerine ‘Hass’ ve ‘H670’ (Hass) çeşidi aşılanarak dikilmiştir (Bergh ve ark., 

1988). Denemenin sonucunda; meyve üretimi bakımından ‘Duke 7’ klonlarında en yüksek verim saptanırken, ‘G6’ 

çöğürlerinde bir derecede de en düşük verim elde edilmiştir.  

Kaliforniya’da ki başka bir araştırmada; Phytophthora kök çürüklüğüne dayanıklılığı bilinen anaçların bahçede 

gösterdikleri karakteristik özelliklerin i tespit etmek için  Phytophthora cinnamomi’nin bulunmadığı bir yerde anaç 

denemesi tesis edilmiştir (Arpaia ve ark. 1992). İlk olarak 1986 yılında; ‘Duke 7’ ile birlikte 'Borchard', 'G755A ', 

'G755B', 'G755C', 'D9' ve 'Toro Canyon' olmak üzere 7 klonal anaç ve kontrol olarak ‘Topa Topa’ çöğür anacı 

üzerine ‘Hass’ çeşidi aşılanarak 20 tekerrürlü deneme kurulmuştur. Bu çalışmaya ilave  olarak, 1987 yılında 

‘Thomas’ ve ‘G1033’ çöğür anaçlarının üzerine ‘Hass’ çeşidi aşılanarak toplam 10 adet avokado anacı da deneme 

dahil edilmiştir (Arpaia ve ark. 1992, 1993). Bu çalışmanın kümülatif verim olarak değerlendirilmesinde, sürekli 

olarak ‘Duke 7’ ve 'Borchard' klonal anacında ağaç başına verimin en yüksek miktarda olduğu ve 'G755' (A,B,C) 

grubunun 3 anacının da diğerlerinin gerisinde kaldığı da tespit edilmiştir (Arpaia ve ark. 1993). Kaliforniya’da ki 

bahçelerin büyük bir kısmının ‘Duke 7’ klonal anacından oluşmasına rağmen, bu anaçların uzun dönem 

performansında başarısız birçok örneğin olduğu kanıtlanmıştır (Coffey, 1992).  

Güney Afrika’da ilk klonal anaçların kullanımı ve çoğaltımı, 1970’lerin sonlarında yapılmaya başlanmış ve 

Kaliforniya’dan getirtilen kök çürüklüğüne dayanıklı ‘Duke 7’ anacının vegetatif çoğaltımları yaygınlaştırılmışt ır. 

1980’lerde ve 1990’larda ‘Duke 7’ üzerine aşılı çeşitlerin olduğu birçok bahçe kurulmuştur. Güney Afrika’da 

Westfalia eyaletinde 1985 yılında başlatılan Phytophthora’ya tolerant klonal anaç ıslah programının sonucunda, 

‘Duke 7’ klonal anacından daha fazla tolerant ve verimli ‘Dusa’ anacı geliştirilmiş ve 2002’den beri birkaç ülkede 
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ticari olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte, Güney Afrika’nın  klonal anaç tercihleri son yıllarda 

değişmekte ve ‘Dusa’nın kullanımı giderek artarken 'Duke 7’nin ise azalmaktadır (Köhne, 2005).  

Son zamanlarda anaçlarla ilgili çalışmalarda; özellikle Phytophthora cinnamomi çok önemli problem olmasından  

dolayı tamamen dayanıklı anaç elde edilmemiş olmakla birlikte, bütün ülkelerde tolerant anaçlar yetiştirilmeye 

çalışılmaktadır. Ancak, anaçların meyvelerde görülen antraknozu önemli oranda etkilemesinden dolayı, gelecekte 

çok önem kazanacağı belirtilmektedir (Newett ve ark., 2002).  

Thomas (1997)’ göre; genetik içeriğin düzeltmesi için seçilen en iyi anaç-kalem kombinasyonlarının klonal olarak 

çoğaltılmasının uzun dönemde ekonomik yararı, böyle bir programın uygulanmasındaki başlangıç maliyetlerin in  

yanında daha fazla önemli olmaktadır. Avokado yetiştiriciliğinde; değişen yetiştirme şartları karşısında bütün 

koşullara uygun anaç seçimin güç olmasından dolayı, gelecekte klonal anaç ıslahı ile en iyi ürün veren ağaçların  

belirlenmesi için yetiştiriciler tarafından bir kayıt  programının kullanılması, Thomas (1997) tarafından kuvvetle 

tavsiye edilmektedir. 

Anacın etkisi, ekolojik faktörlere bağlı olarak farklı lokasyonlarda farklı tepkiler olarak ortaya çıkmaktadır. Bu  

nedenle bölgesel şartlar değerlendirilmeden yapılan anaç ve çeşit uygulamaları, bazı sakıncaları beraberinde 

getirmektedir. Her ülkenin kendine özgü ekolojik koşullarına göre, anaç seçiminin yapılması ve yetiştiricilik 

programlarının geliştirilmesi gerekmektedir. Nitekim Şili’de, ümitvar anaç ve çeşitlerin tanımlanması, seleksiyon 

ve çoğaltımı için Nisan 2002’de program başlatıldığı bildirilmektedir (Castro ve ark, 2003). 

 

MATERYAL ve METOT:  

Anaç seleksiyonunda; ilk olarak çöğür anaç seleksiyonu ve devamında klonal anaç seleksiyonunun olmak üzere 2 farklı 

program ile yapılacak ve Şekil 1’de belirtilen temel esaslar ile anaç seleksiyon programı yürütülecektir.  

 

 

Şekil 1. Avokado anaç seleksiyon programı akış şeması. 
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Materyal  

Çöğür Anaç Seleksiyonu; 

Araştırma; Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Kocayatak biriminde deneme parsellerinde yürütülecektir. 

Avokado parsellerinde bulunan Meksika ırkına ait ‘Topa Topa’ ve ‘Mexicola’ çeşitlerinin tohumlarından çıkan çöğürler 

anaçlara aşılanan ‘Bacon’ ‘Hass’, ‘Bacon’, ‘Fuete’ ve ‘Zutano’ çeşitleri ile yürütülecektir. Çizelge 1’de denemede 

bulunan bireylere ait dikim tarihleri, dikim mesafeleri ve anaç-çeşit kombinasyonu bildirilmiştir. 

Klonal Anaç Seleksiyonu;  

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Merkez biriminde yürütülecektir. Avokado çöğür anaç seleksiyonu 

programından seçilen üstün özellikli bireyler klonal olarak çoğaltılacak ve üzerine ‘Hass’, ‘Bacon’, ‘Zutano’, ‘Ettinger’  

ve ‘Fuerte’ çeşitleri ile aşılanarak seleksiyon parsellerine dikilecektir.  

Ayrıca, projenin 2015-2020 yılları arasında, seçilen 4 çöğür anaç adayı (TT-2, TT-3, TT-4 ve MC-3) klonal anaç 

programına dâhil edilmiştir (Şekil 2). Bu çöğür anaçlar, klonal anaç olarak üretilmeye başlanmış ve ön denemeleri 

yapılmıştır (Şekil 3). Projenin planlanan 2021-2025 yılları arasında ise klonal anaçlarda, çoğaltma ve aşılama 

işlemlerinin sonrasında, arazide performanslarının belirlenmesine devam edilecektir. 

Metot  

Çöğür Anaç Seleksiyonu; 

‘Topa Topa’ ve ‘Mexicola’ çeşitlerine ait çöğürlerin üzerine ‘Hass’, ‘Bacon’, ‘Fuete’ ve ‘Zutano’ çeşitleri aşılanmış 

ve fidanlar araziye tesadüf parselleri deneme desenine göre; 2017-2019 yılları arasında dikilmiştir (Çizelge 1).  

 

Çizelge 1. Denemede bulunan bireylere ait dikim tarihleri, dikim mesafeleri ve anaç-çeşit kombinasyonları. 

Deneme 

Parsel No 

Dikim 

Tarihi 

Dikim 

Mesafesi 

Anaç Çeşit Birey Sayısı 

(Adet) 

1 2017 5 x 3 m 
Mexicola Bacon 80 

Topa Topa Bacon 85 

Toplam  165 

2 2018 5 x 3 m 

Mexicola 

Fuerte 24 

Hass 24 

Zutano 24 

Topa Topa 

Fuerte 22 

Hass 22 

Zutano 22 

Toplam  138 

3 2018 6 x 6 m Mexicola 

Bacon 30 

Fuerte 33 

Hass 30 

Zutano 32 

Toplam  125 

4 2019 6 x 6 m Mexicola 
Bacon 20 

Fuerte 30 
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Hass 24 

Topa Topa 

Bacon 15 

Fuerte 15 

Hass 15 

Toplam  119 

Genel Toplam 515 

 

    

                 TT-2                                         TT-3                                           TT-4                                      MC-3             

 

Şekil 2. -Klonal anaç programı için seçilen çöğür anaç adayları. 

 

 

Şekil 3. -Klonal anaç programı için seçilen çöğür anaç adaylarında etiolleşme ve köklenme ön denemeleri. 



 55 

Klonal Anaç Seleksiyonu; 

Çöğür anaç yetiştirme programından seçilen üstün özellikli bireylerin çoğaltılmasında etiolleşme teknikleri 

kullanılacaktır. Avokado anaçlarının klonal olarak üretilmesinde Frolich ve Platt (1972)’ın metodunda bazı 

değişiklikler yapan Brokaw (1977)’ın uyguladığı yöntemine göre Şekil 2’de belirtildiği gibi yapılacaktır. Buna ilaveten, 

daha önceki dönemlerde seçilen 4 adet çöğür anaç adayı klonal anaç programına dahil edilmiştir (Şekil 4). 

Brokaw’ın uyguladığı yöntemine göre (Şekil 4);  

Aşama; ana anaç (nurse seed) olarak ‘Zutano’, ‘Bacon’ ve ‘Ettinger’ gibi büyük tohumlu çeşitler kullanılacaktır. Bu  

çeşitlerin tohumları torf+pomza+kum karışımının olduğu ortamlara konulacaktır (1 numara).  

Aşama; Tohumdan çıkan çöğürlerin gövdeleri kurşun kalemi kalınlığına gelene kadar ve aşılama için gerekli kuvvete 

ulaşana kadar (tahminen 6 ay) kültürel uygulamalarla (sulama, gübreleme gibi) bakımının yapılmasına devam edecektir 

(2 numara). 

Aşama; ana anacın üzerine klonal olarak çoğaltılması istenen çöğür anacın kalemleri aşılanacaktır. Bu aşılı fidanların  

bakımları, 3-4 yapraklı sürgün oluşturana kadar yapılacaktır (3 mumara). 

Aşama; aşılı fidanların sürgünleri alınarak etiolleşmenin sağlanacağı, sıcaklık ve nem kontrolü ile birlikte havalanmanın  

yapıldığı karanlık odalara alınacaktır. Bu karanlık odanın sıcaklığının yaklaşık 25-27 0C’de olması ve mantari 

enfeksiyonların önlenmesi için belirli süreler içinde havalanması gerekmektedir. Karanlık odada sürgünlerde  

etiolleşmenin sağlanması için 6-8 hafta arasında beklenilecektir (4 numara). 

Aşama; Karanlık odada geçen yaklaşık 6-8 hafta sonrasında, sürgünlerde etiolleşme olacak ve etiolleşmiş sürgünler 30 -

40 cm olduğunda odadan çıkarılacaktır. Etiolleşmiş çeliklerin  dip kısmında çentikler açılacak ve % 1 IBA / % 0.5 NAA 

solüsyonu uygulanacaktır (5 numara). 

Aşama; Daha sonra hormon uygulanan çeliklerin dip kısmı, içerisinde torf olacak şekilde şeffaf bir kap ile kaplanacak 

ve hava daldırması uygulaması için kabın belirli bir yükseklikte desteklenmesini sağlayacak şekilde torbalara herekler 

dikilerek bağlanacaktır. Hava daldırma uygulanan fidanlar dış ortama alıştırmak için % 60-80 gölgeli bir ortama 

konulacaktır (6 numara). 

Aşama; Gölgeli ortamda yaklaşık 8-10 hafta bekleyen fidanlarda, yukarıdan başlayarak klorofil pigmenti oluşacak ve 

yeşil renk meydana gelecektir. Yapraklanma ve odun dokusunda gelişme ile birlikte, şeffaf kap içinde bulunan kısımda 

köklenme meydana gelecektir (7 numara). 

Aşama; köklenme meydana geldikten sonra bitki ana bitkiden ayrılacaktır (8 numara). 

Aşama; ana bitkiye ayrılan klonal anaca fungusit uygulanacak ve torf + pomza + kum karışımının olduğu ortamlara 

alınacaktır. Klonal anaçların gelişimine ve köklendirme işlemine devam edilmesi sağlanacaktır (9 numara). 
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Şekil 4. Avokado anaçlarının klonal olarak üretilmesi. 

 

Araştırmanın ilk bölümü olan çöğür ve klonal anaç seleksiyonu aşağıda belirtilen gözlem ve analizlerle yapılacaktır.  

Çöğür ve Klonal Anaçların Ağaç Özelliklerinin Belirlenmesi  

Çeşitlerin ağaç özelliklerin i belirlemek amacıyla, denemenin son yılında vegetatif periyodunun sonunda aşağıdaki 

ölçümler yapılacaktır. 

Anaç çap ölçümleri (mm): Aşı birleşme yerinin 5 cm. altından kumpasla anaç çapı ölçümleri yapılacaktır (0.1 mm 

hassasiyet ile). 

Çeşit gövde çap ölçümleri (mm): Aşı birleşme yerinin 5 cm. üstünden kumpasla anaç çapı ölçümleri yapılacaktır (0.1 

mm hassasiyet ile). 

Taç yüksekliği (cm): Tacın oluştuğu yerden, ağacın en yüksek noktasına kadar olan uzunluk ölçülecektir.  

Ağaç boyu (cm): Toprak yüzeyinden ağacın en yüksek noktasına kadar olan uzunluk ölçülecektir.  

Taç genişliği (cm): Ağacın kuzey-güney ve doğu–batı istikametlilerinde iki uç noktası arasındaki mesafe ölçülecektir. 

Ağaç hacmi (m3): Turrell formülüne göre hesaplamayla belirlenecektir (Carpenter ve ark. 1983).  

Çöğür ve Klonal Anaçların Çiçeklenme Zamanlarının Belirlenmesi 

Çiçek açma zamanları ile ilgili fenolojik çalışmalar aşağıdaki safhalara göre, her yıl Şubat -Mayıs ayları arasında haftada 

bir kez yapılan gözlemlerle saptanacaktır. 

1. Safha: Taze ilkbahar sürgünlerinin gelişmeye başlama dönemi 

2. Safha: Çiçekler ve yaprak saplarının yaklaşık yarısının büyüdüğü dönem 

3. Safha: İlk çiçeklerin açılmaya başladığı dönem 

4. Safha: İlk çiçeklerin yarıdan fazlasının açıldığı dönem 

5. Safha: Açılmamış çiçeğin kalmadığı dönem 

2.3. Klonal Anaçların Meyve Özelliklerin in Belirlenmesi 

Meyvelerin hasat olumuna gelmesiyle her ağaçlardan tesadüfen alınan en az 10, en çok 25 meyvede aşağıdaki çalış malar 

yapılacaktır; 

Meyve ağırlığı (g): Her meyvenin ağırlığı 0.1 hassasiyetteki dijital terazi ile ölçülecektir. 

Meyve uzunluğu (mm): Meyve sapı ile çiçek ucu arasındaki mesafe ölçülecektir (0.01 mm hassasiyetteki kumpasla).  
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Meyve genişliği (mm): Meyvenin en geniş kısmındaki mesafe ölçülecektir (0.01 mm hassasiyetteki kumpasla). 

Meyve etinde yağ oranı (%): Soxhlet metodu ile (Lee 1981) yağ analizleri yapılacaktır. 

Toplam kuru oranı (%): Lee ve Coggins (1982)’nin uyguladığı metoda göre kuru madde analizleri yapılacaktır.  

Meyve eti oranı (%): Tüm meyve ağırlığından, kabuk ve çekirdek ağırlığı (posa) düşüldükten sonra elde edilen rakamın  

tüm meyve ağırlığına bölünüp, 100 ile çarpılmasıyla hesaplanmaktadır. 

 

 

 

Çekirdek oranı (%): Çekirdek ağırlığının meyve ağırlığına bölünüp, 100 ile çarpılmasıyla hesaplanmaktadır.  

Çekirdek oranı (%) = 
Çekirdek ağırlığı (g)] 

X 100 
Meyve ağırlığı (g) 

 

Meyve eti oranı (%)/Çekirdek oranı (%): 1 kısım çekirdeğe karşı meyvenin yenilebilen kısmı hesaplanacaktır.  

 

 

Lezzetlilik: 1–5 puanlama esasına göre (IPGRI), en az 5 kişilik degustasyon ekibi ile analiz edilecektir (5: çok iyi, 4: 

iyi, 3: orta, 2: kötü ve 1: çok kötü).  

Kabuk rengi: C.I.E. L*a*b* renk sistemine göre Minolta CR-400 kromametresiyle ölçülecektir (Zerbini ve Polesello  

1984). 

Meyve eti sertliği: Penetrometre ile ölçülecektir. 

 

2.4. Çöğür ve Klonal Anaçların Verimin Belirlenmesi 

Meyve / ağaç (adet): Ağaç başına düşen meyve sayısı belirlenecektir. 

Verim (kg)/ağaç çapı (cm2) : Araştırmanın son yılında, birim kesit alanına (cm2) düşen verim (kg) hesaplanacaktır. 

Verim (kg)/ağaç hacmi (cm3) : Araştırmanın son yılında, birim ağaç hacmine (cm3) düşen verim (kg.) hesaplanacaktır. 

Ortalama verim (kg / yıl): Anaç başına ortalaması verim belirlenecektir. 

Kümülatif verim (kg/yıl ve adet/yıl): Her anaca ait tekerrürlerin ortalama verimlerine ilişkin verileri, yılların ortalamas ı 

alınarak toplanmıştır. 

Ağaç başına değişimli ürün verme (periyodisite) katsayısı (I): Değişim yoğunluğu veya birbirini takip eden yıllarda 

sapmanın yoğunluğu (I), Whiley (2002) tarafından bildirilen Gur ve ark.(1969)’n ın metoduna göre tarafından 

hesaplanacaktır. 

I = 
1 

( 
a2 - a1 

+ 
a3 - a2  

+.........+ 
a(n-1) - an 

) 
n-1 a2 + a1 a3 + a2 a(n-1) + an 

n  = Yılların sayısı 

a1,a2,......a(n-1) =Yıllara karşılık gelen ürün verimi  

I = 0, Düzenli ürün verme (periyodisite yok)  

I = 0- 0.50, Ürün verme, düşük periyodisite 

I = 0.51 - 1.00, Düşük ürün verme, yüksek periyodisite 

 

Meyve eti oranı (%) = 

Meyve ağırlığı (g) - [ Meyve kabuğu ağırlığı (g) + Çekirdek 

ağırlığı (g)] X 100 

Meyve ağırlığı (g) 

Meyve eti oranı (%) / Çekirdek oranı (%) = 
Meyve eti oranı (%) 

X 100 
Çekirdek oranı (%) 
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I = 1.01 - 1.50, Çok az ürün verme, çok yüksek periyodisite 

I = 1.51- 2.00, Kuvvetli değişimli ürün verme, mutlak periyodisite 

 

2.5. Çöğür ve Klonal Anaç x Çeşit Kombinasyonlarının İklim Koşullarından Etkilenme Durumları 

Deneme parselinde bulunan cihazdan sıcaklık ve nem değerleri alınacaktır. Düşük ve yüksek sıcaklık derecesine 

zararlanma söz konusu olduğunda, aşağıdaki zararlanma ıskalası kullanılacaktır (Çizelge 2).  

Çizelge 2. İklim koşullarından etkilenme dereceleriyle ilgili ıskala 

Yapraklarda Zararlanma Dereceleri Puan 

— Yok 0 

— Yaprak uçlarında kuruma 1 

— Yaprakların yarısında kuruma 2 

— Yaprakların hepsinde kuruma 3 

Sürgünlerde Zararlanma Dereceleri Puan 

— Yok 0 

— Sürgün ucunda sararma 1 

— Sürgün ucunda kuruma 2 

— İnce dallarda sararma  3 

— İnce dallarda kuruma 4 

— Kalın dallarda sararma  5 

— Kalın dallarda kuruma 
6 

 

Gövdede Zararlanma Dereceleri Puan 

— Yok 0 

— Çok hafif 1 

— Hafif 2 

— Orta 3 

— Çok 4 

— Tamamı 5 

Çiçek Tomurcuklarında Zararlanma Dereceleri Puan 

— Yok 0 

— Tüm çiçek tomurcuklarında % 1–25 arasında  1 

— Tüm çiçek tomurcuklarında % 26–50 arasında  2 

— Tüm çiçek tomurcuklarında % 51–75 arasında  3 

— Tüm çiçek tomurcuklarının % 76–100 arasında  4 

 

2.6. Çöğür ve Klonal Anaç x Çeşit Kombinasyonlarının Adaptasyon Kabiliyetlerinin Belirlenmesi 
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Anaçların seçimi ‘Tartılı Derecelendirme’ esas alınarak yapılacaktır (Yazgan,1969). Avokado çeşitlerinin seçiminde 

ele alınan özellikler ve bunlara 100 üzerinden verilen ağırlıklı puanlar aşağıdaki gibidir (Çizelge 3).  

2.7. Toprak-yaprak analizleri: Eylül ayında toprak ve yaprak analizleri yapılarak uygun gübreleme programları 

uygulanacaktır. 

2.8. İstatiksel analizler: Mexicola ve Topa Topa çöğür anaçlarının üzerine aşılanan ‘Bacon’, ‘Fuerte’, ‘Hass’ ve 

‘Zutano’ çeşitleri oluşturulan çöğür anaç x çeşit kombinasyonları ile birlikte, farklı dönemlerde dikilen deneme 

parselleri ayrı ayrı değerlendirilecektir. Bu değerlendirmelerde; ağaç özellikleri, çiçeklenme zamanları, verimlilik ve 

iklim koşullarından etkilenme durumlarının belirlenmesine ilişkin elde edilen bulgular JMP Paket Programı kullanılarak 

analiz edilecek ve ortalamalara ait farklılıklar LSD Testi ile saptanacaktır. Klonal anaç x çeşit kombinasyonlarında ise, 

ağaç özellikleri, meyve özellikleri, çiçeklenme zamanları, verimlilik ve iklim koşullarından etkilenme durumların ın  

belirlenmesine ilişkin elde edilen bulgular JMP Paket Programı kullanılarak analiz edilecek ve ortalamalara ait 

farklılıklar LSD Testi ile saptanacaktır. 

Çizelge 3. Anaçların seçiminde kullanılacak değiştirilmiş tartılı derecelendirmenin relatif değerleri. 

Değiştirilmiş Tartılı Derecelendirme 

Çöğür Anaç x Çeşit  

Kombinasyonalrının 

Relatif Değerleri 

Klonal Anaç x Çeşit  

Kombinasyonalrının 

Relatif Değerleri 

Puan 

Verim 

Kümülatif Verim (kg)  30 30  

≤ 5   1 

5 ile 10 arası    3 

10 ile 25 arası   5 

25 ≥    9 

Değişimli ürün verme oranı (I) 15 15  

I = 0, Periyodisite yok    1 

I = 0-0.50, Düşük periyodisite   3 

I = 0.51-1.00, Yüksek periyodisite   5 

I = 1.01-1.50, Çok yüksek periyodisite   7 

I = 1.51-2.00, Mutlak periyodisite   9 

 45 45  

Meyve 

Özellikleri 

Ortalama meyve ağırlığı (g) 10 20  

≤ 150   1 

151 ile 200 arası   3 

201 ile 250 arası   5 

251 ≥   9 

 10 20  

Ağaç 

Özellikleri 

Taç yüksekliği (cm) -3.yılın sonunda 10 10  

≥ 250    1 

151 ile 250 arası   3 

101 ile 150 arası   5 

≤100    9 

Taç genişliği (cm) -3.yılın sonunda 10 10  

≥ 250    1 

151 ile 250 arası   3 

101 ile 150 arası   5 

≤100    9 
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Gövde çapı (mm) -3.yılın sonunda 5   

≥ 30    1 

21 ile 30    3 

10 ile 20    5 

≤10   9 

 25 20  

Çeşitlerin 

İklim 

Koşullarından 

Etkilenme 

Çiçek Tomurcuklarında Zararlanma 10 5  

Tüm çiçek tomurcuklarının % 76–100 arasında (3.1-4.0)   1 

Tüm çiçek tomurcuklarında % 51–75 arasında (2.1-3.0)   3 

Tüm çiçek tomurcuklarında % 26–50 arasında (1.1-2.0)   5 

Tüm çiçek tomurcuklarında % 1–25 arasında (0.1-1.0)   7 

Yok (0.0)   9 

Sürgünlerde Zararlanma 5 5  

Kalın dallarda kuruma (5.1-6.0)   1 

Kalın dallarda sararma (4.1-5.0)   2 

İnce dallarda kuruma (3.1-4.0)   3 

İnce dallarda sararma (2.1-3.0)   4 

Sürgün ucunda kuruma (1.1-2.0)   5 

Sürgün ucunda sararma (0.1-1.0)   7 

Yok (0.0)   9 

Yapraklarda Zararlanma 3 3  

Yaprakların hepsinde kuruma (2.1-3.0)   1 

Yaprakların yarısında kuruma (1.1-2.0)   3 

Yaprak uçlarında kuruma (0.1-1.0)   5 

Yok (0.0)   9 

Gövdede Zararlanma 2 2  

Tamamı    1 

Çok   2 

Orta   3 

Hafif   5 

Çok hafif   7 

Yok   9 

 20 15  
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ÇALIŞMA TAKVİMİ 

Çalışma Takvimi Çizelgesi 

(*) Yazım vb. alanları gerektiği kadar uzatılabilir. 
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Arazide morfolojik 
gözlem 
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anaç için) 
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YÖNETİM DÜZENİ 

Projede görev alacak kişilerin her birinin projedeki sorumluluğu ve çalışma takvimleri tanımlanmalıdır. 

Adı Soyadı 

Proje Yürütücülerinin Projeye Katkıları  

Yapılacak Faaliyetlerdeki Sorumlulukları Çalışma Takvimi 

Süleyman Bayram Çöğür ve klonal anaç geliştirme  Ocak-Aralık arası  

M. Alper Arslan Çöğür anaç geliştirme  
 Mart-Mayıs  ve Ekim-Kasım 

arası 

Seyla Tepe Klonal anaç geliştirme 
Ekim-Kasım  ve Şubat-Mart 

arası 

 

PROJE SONUÇLARI UYGULAMA PLANI (PSUP)   

Proje tamamlandıktan sonra elde edilmesi öngörülen çıktıların uygulamaya aktarılması ve yaygınlaştırılması proje 

lideri tarafından hazırlanır ve imzalanır.  

Proje Adı: Avokado İçin Çöğür ve Klonal Anaç Geliştirme 

PROJENİN AMACI:  

Antalya koşullarında avokado anaçların özelliklerinin belirlenmesi amacıyla, çöğür ve klonal anaç seleksiyonu 2 

farklı programda yürütülecektir. Dünya’da ve ülkemizde avokado yetiştiriciliğinde anaç olarak kullanılan Topa 

Topa ve Mexicola çeşitlerine ait çöğürler arazi koşullarında; çiçeklenme zamanları, ağaç özellikleri, verim ve iklim 

koşullarından etkilenme durumları bakımından performansları belirlenecek ve üstün özellik gösteren bireyler 

seçilecektir. Seçilen üstün özellikli bireyler klonal olarak çoğaltılacak ve çöğür anaçların seçiminde olduğu gibi 

arazi koşullarında; çiçeklenme zamanları, ağaç ve meyve özellikleri, verim ve iklim koşullarından etkilenme 

durumları değerlendirilecek ve üstün özellik gösteren klonal anaçlar seçilecektir. 

Bu çalışmada seçilecek üstün özellikli anaçlar ile birlikte, birim alandan alınan verimin artacak, avokado 

yetiştiriciliğini hızla yaygınlaştıracak ve ticari klonal anaç elde edilmesine yönelik çalışmalara temel olacaktır. Bu 

araştırma; belirli stres faktörlerine dayanıklı ve üniform avokado bahçeleri oluşturmak için yapılacak çalışmaları 

teşvik edilebilecektir. 

ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI 

Proje tamamlandıktan sonra, elde edilen çıktıların nasıl uygulamaya aktarılacağı;  

Bu çalışmanın daha sonraki dönemlerinde; biyotik ve abioyotik stres faktörlerine tolerant, bölge ekolojisine 

uygun ve birim alandan yüksek verim veren çöğür ve klonal anaçların tescili yapılacaktır. 

Tescilli klonal anaçlar isteyen özel sektöre devredilecek, 

Yetiştirme tekniklerine ilişkin bilgi ise; kongre, sempozyum, bildiri, yayın, broşür, kitap, bilgi alışveriş 

toplantılarında sunulacak ve bakanlığın eğitim yayım programlarına alınacak, 

Seçilen çöğür anaçların klonal olarak çoğaltılması sağlanarak üreticilere dağıtılacaktır. 

2010-2014 ve 2015-2020 yılları arasında yapılan çalışmaların devamı olarak. III. dönemde, anaç ve çeşit 

ilişkilerinin ortaya konulması için çöğür ve klonal anaç elde edilmesine yönelik ıslah araştırmalarına temel bir 

çalışma olacaktır. 
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Sıra Proje Çıktıları Çıktıların Uygulamaya Aktarılma 

Mekanizmaları 

1 Ara sonuç raporu yazılacak Yazılı ve görsel yayın (liftlet, broşür, video vb.) 

2 
Yeni çöğür ve klonal anaçların tanıtımı 

yapılacak. 

Yazılı ve görsel yayın (liftlet, broşür, video vb.) 

 

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 

06 SERMAYE GİDERLERİ 
YILLARA GÖRE DAĞILIM 

1.Yıl 2.Yıl 3 Yıl 4.Yıl 5 Yıl 

06.1- Mamul Mal Alımları      

06.1.2.04 Laboratuvar Cihazı Alımları 2.200     

06.1.2.05 İşyeri Makine Teçhizat Alımları 9.000     

06.1.2.90 Diğer Makine Teçhizat Alımları 3.000     

06.1.3.04 Laboratuvar Gereçleri Alımları 1.000     

06.1.3.90 Diğer Avadanlık Alımları 1.000     

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri      

06.2.2.01 Hammadde Alımları 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

06.2.7.01 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

06.2.8.01 Metal Ürün Alımları 5.000 2.000 1.000 1.000 1.000 

06.3- Gayri Maddi Hak Alımları      

06.4- Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması      

06.5- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri      

06.5.4.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

06.5.4.03 Elektrik Alımları 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

06.6- Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri      

06.7- Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri      

06.7.2.01 İnşaat Malzemesi Giderleri 2.000     

06.7.2.02 Elektrik Tesisatı Giderleri 2.000     

06.7.2.03 Sıhhi Tesisat Giderleri 1.000     

06.7.2.04 Özel Tesisat Giderleri 

06.7.2.90 Diğer Giderler 

1.000     

06.7.2.90 Diğer Giderler 1.000     

06.8- Stok Alımları      

06.9- Diğer Sermaye Giderleri      

Toplam 37.200 11.000 10.000 10.000 10.000 

Genel Toplam  78.200 
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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 yazılmalıd ı r. 

Projede alımı öngörülen her tür alet ekipman (makine /teçhizat, laboratuvar alet ve cihazları) belirtilmelidir. Birden  

fazla kuruluş için yapılacak bütçe taleplerinde, her bir kuruluş için bütçe formları ayrı ayrı düzenlenmelidir. 
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Proje Özeti  

Proje Adı: Duke Avokado Anacının Doku Kültürü Yöntemiyle Çoğaltım Olanaklarının Araştırılması 

Avokadonun (Persea americana Mill.) ticari yetiştiriciliğinde yaygın olarak aşıyla çoğaltım yöntemi 

kullanılmaktadır. Aşıyla çoğaltımda anaç olarak tohum anaçları kullanıldığında genetik açılımlar 

meydana gelmektedir. Bunun sonucunda genotipik ve fenotipik olarak homojen olmayan ve 

biyotik/abiyotik stres faktörlerine karşı dayanıklılığı değişkenlik gösteren fidanlar elde edilmektedir. 

Bu sorunların üstesinden gelebilmek amacıyla klonal anaçların kullanımı önem kazanmaktadır.  

       Bu araştırma projesinde, Duke avokado anacının mikroçoğaltım yöntemiyle klonal olarak 

çoğaltılma olasılığı ve en uygun çoğaltma ve köklendirme protokolü belirlenecektir. Çalışmada 

eksplant kaynağı olarak boğumlar kullanılacaktır. Sürgün çoğaltma aşamasında benzilaminopurin’ in 

(BAP) 2 farklı konsantrasyonu, indol bütirik asit’in (IBA) ve indol asetik asit’in (IAA) 2 farklı 

konsantrasyonuyla ayrı kombine edilecek ve bu kombinasyonların sürgün çoğaltma oranı ve kalitesi 

üzerine etkileri belirlenecektir. Köklendirme aşamasında ise indol bütirik asit’in (IBA) ve indol asetik 

asit’in (IAA) 2 farklı konsantrasyonunun mikro sürgünlerin in vitro köklenmesi üzerine etkileri 

belirlenecektir. Araştırmada temel besin ortamı olarak WPM (Woody Plant Medium) besin ortamının 

mineral tuzları ve Gamborg (B5) besin ortamının ise vitaminleri kullanılacaktır. Başlangıç ve  
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köklendirme aşamasında ½ kuvvette WPM, çoğaltım aşamasında ise tam kuvvette WPM 

kullanılacaktır. Başlangıç ve çoğaltım aşamasında temel besin ortamına 2 mg/l plant preserve mixture 

(PPM), 1 g/l polivinil piroliden (PVP) ve 100 mg/l askorbik asit ilave edilirken, köklendirme 

aşamasında besin ortamına 100 mg/l askorbik asit ve 500 mg/l kazein hidrolizat ilave edilecektir. Her 

üç aşamada da temel besin ortamına %3 sakkaroz ve %0.7 agar ilave edilecek ve ortamların pH’sı 

5.7’ye ayarlanacaktır.  

       Bu proje sonucunda Türkiye’de son yıllarda artan avokado fidanı talebinin karşılaması amacıyla, 

dünyada kullanımı yaygın olan Duke anacının klonal olarak doku kültürü yöntemiyle çoğaltılması ve 

bu anaç için mikroçoğaltım protokolünün geliştirmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Avokado, mikroçoğaltım, BAP, IBA, IAA, sürgün çoğaltımı, köklendirme 

 

Proje İngilizce Başlığı: Investigation of Propagation Possibilities of Duke Avocado Rootstock by 

tissue culture method  

Abstract:  

Grafting is used as a common commercially propagation method in avocado (Persea americana Mill.) 

cultivation. When seedling rootstocks are used as rootstock in grafting, plants exhibit genetic 

variation. As a result of this, plants, which are not homogenous as genotypic and phenotypic and 

indurable plants to biotic/abiotic stress factors, are obtained. The use of clonal rootstocks becomes 

important to overcome this problem.  

       In this research project, clonal propagation possibility of Duke avocado rootstocks by micro 

propagation method, best proliferation and rooting protocol will be determined. In the study, nodal 

segments will be used as explant source. Two different BAP concentrations (1 mg/l and 2 mg/l) will 

be combined separately with IBA concentrations (0.1 mg/l ve 0.5 mg/l) and IAA concentrations (0.1 

mg/l ve 0.5 mg/l) and the effects of these combinations will be determined on proliferation rate and 

shoot quality during the shoot proliferation stage. The effects of IBA concentrations (1 mg/l ve  2 

mg/l) and IAA concentrations (1 mg/l ve 2 mg/l) separately will be determined on in vitro rooting 

rate of micro cuttings in rooting stage. Woody Plant Medium (WPM) salt formulation with the 

Gamborg (B5) vitamin formulation will be used as the basal medium. Initiation and rooting medium 

will comprise ½ strength WPM and shoot proliferation medium will be composed of full strength 

WPM. In initiation and shoot proliferation stage, 2 mg/l plant preserve mixture (PPM), 1 g/l 

polyvinylpyrrolidone (PVP) and 100 mg/l ascorbic asid will be added to the basal medium, in rooting 

stage, 100 mg/l ascorbic asid and 500 mgl/1 casein hydrolysate will be added to the basal medium. 

In all stages 3% sucrose and 0.7% agar will be added to the basal medium and the pH will be adjusted 

to 5,7. 

       As a result of this project, in order to meet the growing demand avocado sapling in recent years 

in Turkey clonal propagation of Duke rootstocks, which is widely used in the world, by tissue culture 

method and development of micropropagation protocol is aimed for this rootstock. 

Keywords: Avocado, micropropagation, BAP, IBA, IAA, shoot proliferation, rooting 
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Literatür Özeti:  

      Avokado (Persea americana Mill.) Lauraceae familyasında ekonomik anlamda en 

önemli türlerden biridir. Bu türe ait 50’ye yakın cins ve 3000’e yakın ağaç ve çalı formunda 

tür tanımlanmıştır (Rowher, 1993). Avokado, Guatemala’dan ve Meksika’nın kuzey ve doğu 

bölgelerinden Orta Amerika'nın pasifik kıyılarına kadar uzanan geniş bir coğrafi alana 

yayılmıştır (Popenoe, 1920; Smith, 1966; Storey vd., 1986). Yani tropikten, subtropik 

koşullara kadar çok geniş bir ekolojide yetiştirilebilmektedir.  Bu nedenle avokado, Meksika 

(P. americana var. Drymifolia), Guatemala (P. americana var. guatemalensis) ve Batı Hint 

(P. americana var. americana) ırk olmak üzere 3 farklı ırka sahiptir (Popenoe, 1935). Bu 

ırklar aynı kromozom sayısına (n = 24) sahiptir ve kendi aralarında kolaylık la 

melezlenmektedir (Scora vd., 2002). Günümüzde ticari olarak yetiştirilen çeşitler bu üç ırk 

ve melezinden oluşmaktadır. Subtropik iklimlerde Guatemala ve Meksika ırkına ait çeşitler 

tercih edilirken tropik iklimlerde Batı Hint ırkına ait çeşitler tercih edilmektedir. 

       Dünyada avokado üretimi 2014 yılı itibariyle artmaya başlamış ve bugün, 5.924.398 tona 

ulaşmıştır (FAO, 2017). Avokado üreten ülkeler arasında dünya üretimin yarısını karşılayan 

Meksika ilk sırada yer almaktadır ve bunu sırasıyla Dominik Cumhuriyeti, Peru, Endonezya, 

Kolombiya, Brezilya ve Kenya izlemektedir (FAO, 2017). İhracat yapan ülkelerin en başında 

Meksika (%48.1) gelmektedir ve bunu sırasıyla Hollanda (%10.1), Şili (%7.6), İspanya 

(%4.8), G.Afrika (%3) ve İsrail (%1.3) izlemektedir. Önemli ölçüde avokado ithalatı yapan 

ülkeler ise ABD, Hollanda, Fransa, Birleşik Krallık, İspanya, Kanada ve Japonya’dır (FAO, 

2016).  

       Ülkemizde ticari olarak avokado üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla; 1970’li yıllar ın 

başında FAO aracılığıyla, Kaliforniya’dan 4 önemli çeşidin (Fuerte, Hass, Bacon ve Zutano) 

introdüksiyonu ile çalışmaya başlanmıştır. Avokado ülkemizde yeni yeni tanınmasına 

rağmen üretiminin son yıllarda artmasının nedeni, üreticiye getirisinin yüksek olması ve 

sağlığa yararlı etkilerinin farkına varılması olarak gösterilebilir (Doğan vd., 2017). Akdeniz 

bölgesinde yer alan Antalya, Mersin ve Ege bölgesinde yer alan Muğla illerinde, önemli 

miktarda avokado üretimi yapılmaktadır. Adana ve Hatay illerinde ise deneme ve araştırma 

bahçeleri kurulmuştur. Ülkemizde avokado üretimi son on yılda yüzde 230 oranında artarak, 

3.164 tona ulaşmıştır (TUİK, 2018). Üretiminin %81’i Antalya’da, %15.6’sı Mersin’de ve % 

2.4’ü Muğla’da yapılmaktadır.  

       Günümüzde ticari avokado yetiştiriciliğinde aşıyla çoğaltım yöntemi kullanılmaktad ır. 

Bu çoğaltım yönteminde anaca ihtiyaç vardır. Anaçlar tohum ve klonal anaç olmak üzere 

ikiye ayrılmaktadır.  

Tohum anaçları; heterozigotik özellik göstermesinden dolayı açılımlar meydana gelmekted ir. 

Bu durum, üniform fidan üretiminin yapılamamasına neden olmaktadır. Buna ilave olarak 

tohum anaçlarının biyotik/abiyotik stres koşullarına dayanıklılığı değişkenlik göstermektedir 

(Barceló-Muñoz vd., 1999). Bu nedenle klonal anaç kullanımı önem kazanmaktadır. 

Klonal anaçlar; bazı hastalık ve olumsuz çevre koşullarına (toprak ve iklim kaynaklı) 

toleranslı ya da dayanıklı olmaktadır. Bu avantajlar klonal anaçların kullanım nedenler i 

arasında gösterilebilir (De Villiers ve Ernst, 2015).  
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Dünyada klonal anaç çoğaltımı geleneksel ‘Frolich and Platt’ (çift aşılama) tekniğiyle 

yapılmaktadır (Frolich ve Platt, 1972). Bu teknik ile çöğür üzerine anacın kalemi aşılanmak ta 

ve daha sonra etiolleşmiş sürgün elde etmek için karanlık koşullara maruz bırakılmaktad ır. 

Etiolleşmiş sürgünlere köklendirme hormonları uygulanarak köklenmesi sağlanmakta ve 

üzerine çeşide ait kalemler ikinci kez aşılanmaktadır. Bu işlemlerin sonucunda tam bir aşılı 

bitki elde edilmektedir (Barceló-Munoz vd., 2003; Ernst vd., 1999). Gençlik kısırlığı süresini 

tamamlamış ve üstün özellikli bitkilerden klonal anaç elde etmede kullanılan bu tekniğin, 

çoğaltım katsayının düşük olması, pahalı ve zaman alıcı olması gibi dezavantajlar ı 

bulunmaktadır. Bu dezavantajlarına rağmen 40 yıldan fazla süredir kullanılmak tadır (Ernst 

vd., 1999; Martinez-Pacheco vd., 2010). Bu nedenlerden dolayı avokadonun klonal çoğaltım 

için alternatif bir yöntem olan doku kültürü yöntemi kullanılmaya başlanmıştır. 

          Avokadoda doku kültürü yönteminin tanınmasıyla beraber, dikkatler uygulanabil ir 

doku kültürü ile mikroçoğaltım protokollerinin geliştirilmesine doğru yönelmiştir. Modern 

araştırma alanında mikroçoğaltım; kısa sürede bir örnek bitki elde edilmesi, çoğaltım 

katsayısının yüksek olması ve hastalık ve zararlılardan arındırılmış bitki üretimini 

sağlamasından dolayı tercih edilmektedir (Hartmann vd., 2011). Avokado için 

mikroçoğaltım yöntemi henüz tam olarak geliştirilememiştir. Avokadonun klasik çoğaltım 

yöntemlerinin yerine kullanılabilecek mikroçoğaltım protokollerinin başarısı da sınırlıd ır 

(Barrera-Guerra vd., 1980; Castro vd., 1995). Bu nedenle avokadonun in vitro rejenerasyonu 

ve çoğaltılmasında başarılı bir protokol geliştirmek için çok yönlü araştırmalara gereksinim 

duyulmaktadır (Hiti-Bandaralage vd., 2017).  

       Bir bitki türünde/çeşidinde başarılı bir mikroçoğaltım protokolü oluşturmak için birkaç 

hususa dikkat edilmelidir. Bu hususlarla ilgili yapılan çalışmalara sırasıyla aşağıda yer 

verilmiştir. 

 

1.Bitkisel Materyal Kaynağıyla İlgili Çalışmalar 

       Başarılı bir mikroçoğaltım protokolünü oluşturmak için öncelikle eksplantın alındığı 

bitkinin yaşına, tipine ve fizyolojik durumuna dikkat edilmelidir (Zulfiqar vd., 2009).  

       Genç bitkilerden alınan eksplantların olgun bitkilerden alınan eksplantlara göre 

rejenerasyon yeteneği daha yüksektir. (Pliego-Alfaro ve Murasshige, 1988). Ancak stok bitki 

olarak genç materyaller kullanıldığında genetik açılımlar meydana gelmektedir. Bu nedenle, 

bitkisel materyal kaynağı olarak olgun materyaller tercih edilmeli ve sık sık alt kültüre 

alınarak, genç materyale aşılanarak ve etiolleşmiş sürgünler kullanılarak gençleştirilmelid ir 

(Pliego-Alfaro ve Murashige, 1987; Escobedo ve Escobedo, 2010).  

       Olgun bitkisel materyallerin sürgün ucu ve boğum kısımları eksplant kaynağı olarak 

kullanılmaktadır (Cooper, 1987; Castro vd., 1995; Zirari ve Lionakis, 1994; Wessels vd., 

1996; Barcelo-Muñoz vd.,1999; Barrera-Guerra vd., 2001; Nhut vd., 2008; Zulfiquar vd., 

2009; Cortés-Rodríguez vd., 2011; Hiti-Bandaralage vd., 2015; Osorio vd., 2018). 

Avokadonun doku kültürü ile çoğaltılmasında eksplant olarak boğum kullanımının sürgün 

ucuna göre daha başarılı olduğu bildirilmiştir (Schroeder, 1973; Martinez-Pacheco vd., 

2010).  
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2. Sterilizasyon İşlemiyle İlgili Çalışmalar 

       Doku kültürü tekniği olan mikroçoğaltımda sterilizasyon işlemi çok önemlid ir. 

Eksplantlar kültüre alınmadan önce yüzeysel kontaminasyonu engellemek amacıyla 

sterilizasyon işlemleri uygulanmaktadır. Yapılan çalışmalarda eksplantlara farklı 

sterilizasyon işlemleri uygulanmış ve farklı etkiler saptanmıştır.  

       Hiti-Bandaralage vd., (2015), kontaminasyon kaynaklı kayıpları azaltmak için Velvick 

çeşidine ait boğumlara sırasıyla %70’lik alkol (3 dk) ve %3’lük sodyum hipoklorit (3 dk) 

uyguladığını bildirmiştir.  

       Nhut vd., (2008) yaptıkları çalışmada ise aksiller sürgünlere sırasıyla %1’lik çamaşır 

suyu, %70’lik alkol (30 saniye) ve %1’lik civa klorür (7 dk)  uygulayarak kontaminasyon 

kaynaklı kayıpları azalttıklarını bildirmişlerdir. 

       Wessel vd., (1996) çalışmalarında Duke-7’ye ait boğumlara sırasıyla 5 g/l benlate (30 

dk), %70’lik alkol (2 dk) ve %3.5’lik sodyum hipoklorit (15 dk) uygulamışlarken, Cooper 

vd., (1987) ise aynı eksplantlara %100’lük etil alkol ve % 0.5’lik sodyum hipoklorit (30 dk) 

uygulamışlardır ve bu çalışmaların her ikisinde aynı eksplant ve farklı dozlarda alkol ve 

sodyum hipoklorit kullanılmasına rağmen kontaminasyon oranı her iki uygulamada da düşüş 

göstermiştir. 

      Vidales-Fernández (2002), eksplantlarda kontaminasyon kaynaklı kayıpları azaltmak için 

2g/l benomyl agrimycin ile %40 oranında çamaşır suyunun kombine edilmesini önermiştir.  

       Zulfiqar vd., (2009), benzer bir şekilde Fuerte çeşidine ait eksplantlara sadece sodyum 

hipoklorit uygulamasının kontaminasyon oranını azalttığını bildirilmişlerdir. Buna ilave 

olarak Dalsaso ve Guevara (1988), yaptıkları çalışmada Fuerte çeşidinde bakteriyel 

kontaminasyonun yüksek olduğunu ve sterilizasyon uygulamalarının etkili olmadığını 

belirtmişlerdir. Bu nedenle bu patojenlerin içsel yapıda bulunduğunu (vasküler dokularda) 

ileri sürmüşlerdir. 

 

3.Besin Ortamının İçeriğiyle İlgili Çalışmalar 

       Besin ortamının yapısında mineral tuzları ve vitaminleri içeren temel besin ortamı, 

büyüme gelişim düzenleyici maddeler, şeker, jel yapıcı ajanlar, amino asitler, organik asitler 

ve diğer komponentler bulunmaktadır.  

       3.1.Temel besin ortamı 

       Temel besin ortamı, mikroçoğaltımın farklı aşamalarında (başlangıç, çoğaltım ve 

köklendirme) hayati rol oynamaktadır. Avokadonun doku kültürü yöntemiyle çoğaltımı 

konusunda yürütülen çalışmalarda temel besin ortamı olarak; Murashige and Skoog (MS) 

(1962), Modified Murashige and Skoog (MMS), Woody Plant Medium (WPM) (1981), 

Gamborg (B5) (1966), Dixon and Fuller Medium (DF) (1976), Miller (1956), Nitsch (1969) 

ve Anderson (1980) gibi ortamlar farklı amaçlar için kullanılmıştır (Schroeder, 1980; Hendry 

ve Van Staden, 1982; Young, 1983; Harty, 1985; Pliego-Alfaro vd., 1987; Schall, 1987; 

Cooper, 1987; Biasi vd., 1994; Zirari vd., 1994; Castro vd., 1995; Wessels vd.,1996; Barcelo-

Muñoz vd.,1999; Taah vd., 2009; Hiti-Bandaralage vd., 2015; Osorio vd., 2018).  
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       Avokadonun olgun bitkisel materyallerinin mikroçoğaltımında en çok başarı sağlanan 

boğum kültüründe, WPM besin ortamının diğer ortamlara göre daha başarılı olduğu tespit 

edilmiştir (Hiti-Bandaralage vd., 2017).  

       3.2.Bitki gelişim düzenleyicileri 

       Temel besin ortamına ilave olarak bitki gelişim düzenleyicileri (BGD), doku kültüründe 

kullanılan en önemli unsurlardan biridir. Avokadonun mikroçoğaltımında sürgün oluşumu 

ve çoğaltılması için genel olarak sitokinin tek başına yada belirli oranlarda oksin veya 

gibberellin ile kombine edilerek kullanılmaktadır.  

 

      3.2.1. Besin ortamına tek başına sitokinin ilave edildiği çalışmalar; 

       Farklı avokado çeşitlerinin mikroçoğaltımı üzerine yapılan çalışmalarda sürgün 

rejenerasyonunu arttırmak amacıyla besin ortamına tek başına benzilaminopurin (BAP) ilave 

edilmiştir.  

       Zulfıqar vd., (2009), Hass çeşidini kültüre aldıkları çalışmada, MS besin ortamına 1 mg/l 

BAP ilave etmeleri durumunda sürgün çoğalma katsayısının 4.8 sürgün/eksplant olduğunu 

belirlemişlerdir.  

       Zirari vd., (1994), Topa-Topa, Fuerte, Duke ve Hass çeşitlerinde, çift fazlı MS besin 

ortamına 0.65 mg/l BAP ile 0.1 mg/l BAP (katı-sıvı) ilave ettiklerinde sürgün çoğalma 

katsayısının sırasıyla 3.1, 1.7, 1.63 ve 1.6 sürgün/eksplant olduğunu saptamışlardır.  

       Barcelo-Muñoz vd., (1999) ise Zirari vd., (1994)’nin çalışmalarında kullanmış olduğu 

besin ortamı üzerinde IV-8 çeşidini kültüre almışlar ve sürgün çoğaltma katsayısının 3.2 

sürgün/eksplant olduğunu saptamışlardır.  

Bu çalışmalarda kullanılan besin ortamı ve bu ortama ilave edilen BAP konsantrasyonlar ı 

aynı olmasına rağmen çoğaltım katsayısının değişkenlik göstermesinin nedeni kültüre alınan 

çeşitlerin farklı olmasıdır.  

       Castro vd., (1995), diğer çalışmalardan farklı olarak MS besin ortamı yerine WPM besin 

ortamını kullanmış ve sürgün oluşum oranını %70 olarak saptamıştır.   

Bu çalışmadan da anlaşılacağı gibi sürgün çoğalma katsayısı üzerinde BAP konsantrasyonu 

ve çeşitlerin etkisinin yanında kullanılan besin ortamının içeriği de önemlidir.   

 

       3.2.2.Besin ortamına sitokinin ile gibberellin kombinasyonunun ilave edildiği 

çalışmalar; 

       Avokadonun mikroçoğaltımında sürgün rejenerasyonunu arttırmak amacıyla besin 

ortamına benzilaminopurin (BAP) ile gibberellik asit (GA3) kombinasyonu ilave 

edilmektedir.  

       Castrol vd., (1995), Cv. Velvick çeşidinde WPM besin ortamına 2 mg/l benziladenin 

(BA) ile 2 mg/l GA3 kombinasyonunu ilave etmeleri durumunda aksiller tomurcuklar ın 

oluşumunda başarı sağlayamadıklarını bildirmişlerdir.  
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       Hiti-Bandaralage vd., (2015) ise aynı çeşitte ve aynı besin ortamına BA yerine Meta-

Topolin’i (MT) ilave etmeleri ve GA3 konsantrasyonunu düşürmeleri durumunda (0.1 mg/l 

MT + 0.1 mg/l GA3) %100 başarı sağladıklarını bildirmişlerdir.  

       Vega, (1989), Colin V-33 çeşidinde MS besin ortamına Castrol vd., (1995)’nin 

kullanmış olduğu kombinasyonu (2 mg/l BA + 2 mg/l GA3) ilave ettiklerinde % 100 oranında 

sürgün rejenerasyonu sağladıklarını bildirmişlerdir.  

       Bir diğer çalışmada Osorio vd., (2018), Hass çeşidinde MS besin ortamına 1 mg/l BAP 

+ 0.5 mg/l GA3 kombinasyonunu ilave etmeleri durumunda sürgün çoğalma katsayısını 0.58 

sürgün/eksplant olduğunu bildirmişlerdir. 

       Bu çalışmaları kıyasladığımızda aynı çeşitlerde farklı sitokinin kaynaklarının sürgün 

rejenerasyonu üzerinde etkilerinin farklılık gösterdiğini ve farklı çeşitlerde ise yüksek 

konsantrasyonlarda BA ile GA3 kombinasyonunun sürgün rejenerasyonu üzerinde farklı 

etkilere neden olduğu gözlenmiştir. Bu sonuçların farklılık göstermesinin nedeni, kullanılan 

BGD konsantrasyonları ve kombinasyonlarının yanında kullanılan besin ortamı içeriği ve 

çeşidinin de sürgün rejenerasyonu üzerinde önemli etkisinin olmasıdır.  

  

       3.2.3.Besin ortamına sitokinin ile oksin kombinasyonunun ilave edildiği çalışmalar;  

       Mikroçoğaltımda yaygın olarak kullanılan bir diğer kombinasyon ise sitokinin ile oksin 

kombinasyonudur. En fazla kullanılan sitokinin ve oksin kombinasyonu, benzilaminopurin 

(BAP) ile indol bütirik asit (IBA)’dir. 

       Duke ve melezlerinin mikroçoğaltımında sürgün oluşumu ve çoğaltılması üzerine 

yapılan çalışmalarda; Cooper, (1987), WPM besin ortamına düşük konsatrasyonlarda BA ile 

IBA (0.3 mg/l BA + 0.1 mg/l IBA) kombinasyonunu ilave etmeleri durumunda aksiller 

tomurcukların oluşumunda başarı sağlayamadığını bildirmişlerdir.  

       Wessels vd., (1996), MS besin ortamına 1 mg/l BAP + 0,1 mg/l IBA kombinasyonunu 

ilave etmeleri durumunda ise aksiller sürgünlerde yeni yaprak oluşumunun sağlandığını 

bildirmişlerdir.  

       Cortés-Rodríguez vd., (2011) Meksika ırkına ait farklı genotiplerde MS besin ortamına 

0.5 mg/l BA + 0.1 mg/l IBA kombinasyonunu ilave etmeleri durumunda ortalama sürgün 

çoğalma katsayısını 3-5 sürgün/eksplant olduğunu saptamışlardır.  

       Yapılan çalışmalarda ortama ilave edilen BAP ile IBA kombinasyonları, çeşitlere, ortam 

yapısına ve eksplant kaynağına göre değişkenlik göstermektedir. BAP ile indol asetik asit 

(IAA) kombinasyonun sürgün çoğaltımı üzerine etkilerinin incelendiği bir çalışmaya 

rastlanılmamıştır.  

       Planlanan bu projede sürgün çoğaltımını teşvik edecek BAP’in tek başına ve indol 

bütirik asit (IBA) ve indol asetik asit (IAA) ile kombine edilerek sürgün çoğaltımı üzerine 

etkileri ortaya konulmuş olacaktır. 

 

       3.2.4.Besin ortamına oksinin ilave edildiği çalışmalar; 
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       Mikroçoğaltımın köklendirme aşamasında BGD’lerden oksin grubu ve bunlardan 

ağırlıklı olarak IBA kullanılmaktadır. Köklendirme üzerine yapılan çalışmalarda, 

       Barcelo-Muñoz vd., (1999), 1 mg/l IBA içeren MS besin ortamında köklenme oranını 

%90, Nel vd., (1983), 2 mg/l IBA içeren MS besin ortamında köklenme oranını %65, 

Martinez-Pacheco vd., (2010), 0.5 mg/l IBA içeren MS besin ortamında köklenme oranını 

%57.5, Cortés-Rodríguez vd., (2011), 5 mg/l IBA içeren MS besin ortamında köklenme 

oranını %40-57.5, Pliego-Alfaro vd., (1987) ve Barringer vd., (1996), 1 mg/l IBA içeren MS 

besin ortamında köklenme oranını %30-50 olduğunu bildirmişlerdir.  

       Köklenme ortamı olarak genellikle MS besin ortamı kullanılmıştır ve IBA dozu 0.5 ile 

5 mg/l arasında değişkenlik göstermiştir. Köklenme oranıdaki bu farklılık, IBA 

konsantrasyonuna, araştırmacıların kullandığı farklı çeşitlere ve besin ortamının içeriğine 

göre değişkenlik göstermektedir.  

       Buna ilave olarak mikroçoğaltımın köklenme aşamasında kompleks bir organik madde 

olan kazein hidrolzatın köklenmeyi teşvik etmede etkili olduğu bildirilmiştir. Yapılan 

çalışmalarda 400-500 mg/l kazein hidrolizat köklenme aşamasında kullanılmıştır (Young, 

1983; Castro vd., 1995; Ahmed vd., 2001).  

       Avokadonun mikroçoğaltımında olgun bitkisel materyallerinden elde edilen mikro 

sürgünlerini in vitro koşullarda köklendirilmesi amacıyla IAA kullanıldığı bir çalışmaya 

rastlanılmamıştır. Bu proje ile IAA ve IBA’nın  farklı konsantrasyonlarının köklenme üzerine 

etkileri ortaya konulmuş olacaktır. 

 

       3.3.Diğer organik kimyasallar 

       Avokadonun mikroçoğaltımı üzerine yapılan çalışmalarda, en çok kullanılan şeker 

sakarozdur ve konsantrasyonu %3 olarak bildirilmiştir. Agar ise besin ortamlarını yarı katı 

hale getirmek için en çok kullanılan komponentler arasındadır. Çalışmalarda en çok 

kullanılan agar konsantrasyonlarının %0,6-0,8 olduğu bildirilmiştir (Schroeder, 1980; 

Hendry ve Van Staden, 1982; Nel vd.,1983; Young, 1983; Harty, 1985; Cooper, 1987; Schall, 

1987; Vega, 1989; Biasi vd., 1994; Zirari vd., 1994; Castro vd., 1995; Wessels vd.,1996; 

Barcelo-Muñoz vd.,1999; Premkumar vd., 2002; Nhut vd. 2008; Zulfıqar vd., 2009; Cortés-

Rodríguez vd.,2011; Hiti-Bandaralage vd., 2015; Osorio vd., 2018).  

       Olgun bitkilerden alınan eksplantlarıda yada besin ortamında toksik bileşikler in 

birikmesi sonucu fizyolojik bir sorun olan kararma meydana gelmektedir. Bu sorunun 

üstesinden gelmek amacıyla birçok çalışmalar yapılmıştır. 

       Yapılan çalışmalarda temel besin ortamına N-(2-chloro-4-pyridfl)-N-phenylurea l 

(CPPU) hormonu (Castro vd., 1995), Polivinil piroliden (PVP) (Vega 1989; Ahmed vd., 

2001), gümüş nitrat, askorbik asit yada aktif kömür ekleyerek (Barrera-Guerra vd., 1998; 

Cortés-Rodríguez vd. 2011; Hiti-Bandaralage vd., 2015), yada eksplantları kültüre almadan 

önce askorbik asit ve  sitrik asit kombinasyonunda belirli süre bekleterek (Castro vd.,1995; 

Wessels vd., 1996) bu sorunun üstesinden gelinmiştir. Buna ilave olarak eksplantları kültüre 
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aldığımız ilk 7-10 gün karanlık koşullarda inkübe ederek kahverengileşme ve nekrosis 

problemini çözdüklerini bildirmişlerdir (Mohamed-Yasseen, 1993) 

 

4.İnkübasyon Koşullarıyla İlgili Çalışmalar 

       Mikroçoğaltımın farklı aşamalarındaki inkübasyon koşulları önemlidir. Avokadonun 

mikroçoğaltımında kültürler, 251oC’de 16/8 saat fotoperiyot koşulları başarılı bulunmuştur 

(Nel, 1983; Pliego-Alfaro ve Murashige, 1987; Vega, 1989; Castro vd., 1995; Zulfıqar vd., 

2009; Hiti-Bandaralage vd., 2015;). Işık şiddeti de avokadonun in vitro koşullarda 

çoğalmasını ve köklenmesini etkilemektedir. Araştırmacılar, 35 µmol.m−2.s−1  ışık 

şiddetinde yeşil sürgünler elde edilirken, daha yüksek şiddetlerde sarı sürgünler elde 

edildiğini bildirmiştir (De la Vina vd., 1999). 

 

Materyal Ve Metot:  

       1.Materyal 

Araştırmada bitki materyali olarak Meksika ırkına (Persea americana var. drymifolia) ait 

olan Duke fidanları kullanılacaktır. Duke ait çöğürler BATEM işletme bölümden, aşı 

kalemleri ise BATEM meyvecilik bölümüne ait olan avokado parselindeki ağaçlardan temin 

edilecektir. 

Duke anacının özellikleri; Meksika ırkına ait olan Duke anacı dünyada avokadoda anaç 

olarak yaygın kullanılan Persea türleri arasında yer almaktadır. Bu anacın klonal anaç olarak 

kullanılan çok sayıda melez tipi bulunmaktadır. Duke ve melezlerinin genel olarak avokado 

çeşitleri ile aşı uyuşmazlığı sorununun olmadığı, soğuğa ve kök çürüklüğüne karşı toleranslı 

olduğu bilinmektedir (Zentmyer vd., 1963).  

 

       2.Metot 

       2.1. Fidan Hazırlığı 

Aşılama işlemi 

Aşı kalemleri, 30 yaşlı Duke anacının 1 yaşlı dallarından 15-20 cm uzunluğunda alınacaktır. 

Aşılama Mart-Nisan aylarında ingiliz dilcikli aşılama metoduyla çöğürün üzerine 

aşılanacaktır. Aşılı fidanlar sera koşullarında gelişmeye bırakılacaktır. Gelişmekte olan 

fidanlara gerekli kültürel işlemler yapılacaktır. Toplam 250 fidan elde edilecektir. 

Mikroçoğaltım aşamasında gerekli olan eksplantlar, aşılanmış olan bu fidanlardan 

alınacaktır.  

  

       2.2. Mikroçoğaltımda Kullanılacak Besin Ortamı ve Bitki Gelişim Düzenleyicileri 

       2.2.1. Besin ortamı   
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Mikroçoğaltımın her üç aşamasında, Bandaralage vd., (2015) protokolüne göre Woody Plant 

Medium (WPM) besin ortamına ait mineral tuzlar ve Barcelo-Muñoz vd., (1999) protokülüne 

göre Gamborg (B5) ortamına ait vitaminler kullanılacaktır. Bu ortam, başlangıç ve 

köklendirme aşamasında ½ kuvvette, çoğaltım aşamasında ise tam kuvvette kullanılacaktır. 

Başlangıç ve çoğaltım aşamasında kontaminasyon ve kararma kaynaklı kayıpları önlemek 

amacıyla ortama 2 mg/l plant preserve mixture (PPM), 1 g/l polivinil piroliden (PVP) ve 100 

mg/l askorbik asit kullanılacaktır. Köklendirme aşamasında kararma kaynaklı kayıplar ı 

önlemek amacıyla 100 mg/l askorbik asit ve köklenmeyi teşvik etmek için 500 mg/l kazein 

hidrolizat kullanılacaktır. Her üç aşamada da % 3 oranında sakkaroz ve % 0.7 oranında agar 

kullanılacaktır. Ortamın pH değeri agar ilave edilmeden önce 5.7’ye ayarlanacaktır. 

Kullanılacak besin ortamının içeriği Çizelge 1’de verilmiştir.  

WPM   

(A) MAKRO ELEMENTLER mg/l mM 

Amonyum nitrat (NH4NO3) 400 5.00 

Kalsiyum nitrat tetrahidrat 

(Ca(NO3)2.4H2O) 

471.26 2.35 

Potasyum sülfat (K2SO4) 990.00 5.68 

Kalsiyum klorür (CaCl2) 72.50 0.65 

Potasyum dihidrojen fosfat (KH2PO4) 170.00 1.25 

Magnezyum sülfat (MgSO4) 180.54 1.50 

(B) MİKRO ELEMENTLER                                    mg/l µM              

Mangan sülfat monohidrat (MnSO4. H2O) 22.30 131.94 

Çinko sülfat heptahidrat (ZnSO4.7H2O) 8.60 29.91 

Borik asit (H3BO3) 6.20 100.27 

Soydum-demir EDTA (C10H12N2FeNa) 36.70 100.00

0 

Sodyum molibdat dihidrat 

(Na2MoO4.2H2O) 

0.25 1.03 

Bakır sülfat pentahidrat (CuSO4.5H2O) 0. 25 1.00 

B5    

(C) VİTAMİNLER mg/l µM 

Myo-Inositol (C6H12O6) 100.00 554.94 

Thiamin klorid hidroklor id 

(C12H8Cl2N4OsxH2O) 

10.00 29.65 

Nikotinik asid (C6H5NO2) 1.00 8.12 

Pridoksol hidroklorid (C8H12ClNO3) 1.00 4.86 
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Çizelge 1.WPM ortamına ait mineral tuzlar ve Gamborg (B5) ortamına ait vitaminler 

(Lloyd ve McCown, 1981; Gamborg, vd., 1968). 

 

       2.2.2.Bitki gelişim düzenleyicileri 

Proje kapsamında mikroçoğaltımın her üç aşamasında da sitokinin ve oksin gruplarına ait 

farklı bitki gelişim düzenleyicileri kullanılacaktır.  

Başlangıç aşamasında; sitokinin olarak 1 mg/l BAP kullanılacaktır.  

 Çoğaltma aşamasında; kontrol dışında BAP tek başına ve IBA ve IAA ile kombine edilerek 

sürgün çoğaltma oranı ve kalitesi üzerine etkileri belirlenecektir. Kullanılacak 

kombinasyonlar Çizelge 2’de verilmiştir.  

Köklendirme aşamasında; IBA ve IAA tek başına mikro sürgünlerin in vitro köklenmesi 

üzerine etkileri belirlenecektir. Kullanılacak IBA ve IAA ve konsantrasyoları Çizelge 3’de 

verilmiştir.  

 

Uygulam

a 

BAP 

dozları 

IBA 

dozları 

IAA 

dozları 

1 

(Kontrol) 

1 mg/l - - 

2 

(Kontrol) 

2 mg/l - - 

3 1 mg/l 0.1 mg/l - 

4 1 mg/l 0.5 mg/l - 

5 2 mg/l 0.1 mg/l - 

6 2 mg/l 0.5 mg/l - 

7 1 mg/l - 0.1 mg/l 

8 1 mg/l - 0.5 mg/l 

9 2 mg/l - 0.1 mg/l 

10 2 mg/l - 0.5 mg/l 

Çizelge 2. Sürgün çoğaltımı denemesinde farklı dozlardaki sitokinin (BAP) ve oksin (IBA, 

IAA) kombinasyonlarının uygulamaları 

 

 

 

Uygula

ma 

IBA dozları IAA 

dozları 
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1 1 mg/l - 

2 2 mg/l - 

3 - 1 mg/l 

4 - 2 mg/l 

Çizelge 3. Köklendirme denemesinde farklı dozlardaki oksin (IBA, IAA) uygulamaları  

 

       2.3.Eksplantların Hazırlanması ve Sterilizasyon İşlemi 

Sera koşullarında plastik torbalar içerisinde yetiştirilecek Duke aşılı fidanların sağlık lı 

dallarından yaklaşık 10 cm uzunluğunda sürgünler kesilerek laboratuvara getirilecektir.  

 

       2.3.1.Sürgünlerin yüzey sterilizasyonunun yapılması 

Eksplantların sterilizasyonu Bandaralage vd. (2015) protokülüne göre gerçekleştirilecektir. 

Bu amaçla; 

1) Bitkilerden alınan 10-15 cm uzunluğundaki sürgünler önce 1 g/l Captan fungusit çözeltis i 

karışımında 10 dakika ve hemen ardından akan musluk suyu altında 45 dakika bekletilecektir.  

2) Daha sonraki aşamada materyal, laminar hava akışlı kabin içerisinde aseptik koşullarda 

%70’lik alkolde 3 dakika çalkalanacak ve ardından 3 kez steril saf su ile yıkanacaktır.  

3) Bu aşamayı takiben, materyal birkaç damla Tween-20 içeren % 3’lük sodyum hipoklor it 

içerisinde 3 dakika süre ile çalkalanacak ve steril saf su ile 5’er dakika süreyle 3 kez 

yıkanarak sterilizasyon işlemi tamamlanacaktır.  

       2.3.2. Besin ortamının ve aletlerin sterilizasyonu 

Ortamların ve aletlerin (çalışmada kullanılacak cam kavanozlar, petriler, pensler, bistürile r, 

erlenle vb.)  sterilizasyonu otoklav ile 121oC ve 1 atmosfer basınç altında 20 dakika süreyle 

yapılacaktır. 

        

       2.4.Mikroçoğaltım Aşamaları 

       2.4.1.Başlangıç aşaması 

Steril hale getirilmiş sürgünler laminar hava akışlı kabin içerisinde aseptik koşullarda 1 ya 

da 2 aksiller tomurcuk içerecek şekilde bisturi yardımı ile yaklaşık 2 cm uzunluğunda 

kısaltılacak ve 500 mg/l askorbik asit + sitrik asit içeren soğuk çözeltide 60 dakika ön işleme 

tabi tutulacaktır. Ön işlemin ardından, boğumlar başlangıç ortamına dikey bir şekilde 

yerleştirilecektir. Eksplantların fenolik madde salgılama yada ortamda toksik etki oluşturma 

durumlarına bakılarak 1 hafta yada 2 hafta aralıklar ile 4-8 kez alt kültüre alınacaktır. 

       2.4.2.Çoğaltım aşaması  

Laminar hava akışlı kabin içerisinde başlangıç aşamasının sonunda sağlıklı aksiller 

sürgünlere sahip olan boğumlar kontrol dışında BAP x IBA 4 farklı kombinasyonu ve BAP 



 
79 

x IAA 4 farklı kombinasyonlarının bulunduğu besin ortamlarına dikey bir şekilde 

yerleştirilecektir.  

Boğumların tamamı 4’er hafta ara ile 2 kez alt kültüre alınacaktır. 

       2.5.3.Köklendirme aşaması 

Çoğaltma denemesinden elde edilecek verilere göre en iyi sonucun gözlend iği 

kombinasyonda boğumlar yeniden kültüre alınacaktır. Bu kültürlerden elde edilecek mikro 

sürgünler köklendirme denemesinde kullanılacaktır. Elde edilen mikro sürgünler laminar 

hava akışlı kabin içerisinde bisturi yardımı ile üzerinde aksiller tomurcuğu bulunacak şekilde 

2-3 yapraklı olarak yaklaşık 2 cm uzunluğunda kısaltılarak köklendirme ortamına dikey bir 

şekilde yerleştirilecektir.  

Mikro sürgünler 6 hafta boyunca köklendirme ortamında kültüre alınacaktır.  

          Başlangıç ve çoğaltım aşamasında, içerisinde 10 ml ortam bulunan 120 mm x 25 mm 

boyutlarındaki vidalı cam tüpler kullanılacaktır. Köklendirme aşamasında ise, içerisinde 50 

ml ortam bulunan 100 mm x 50 mm boyutlarındaki kapaklı cam kavanozlar kullanılacaktır. 

Tüm aşamalarda kültür kaplarının ağız kısımları dış ortamdan bulaşmaları önlemek için streç 

film ile sarılacaktır. 

       2.4.4.Dış koşullara alıştırma aşaması 

İn vitro koşullarda köklendirilmiş sürgün ve yaprak gelişimi iyi olan sağlıklı olan in vitro 

bitkicikler (köklenmiş mikro sürgün) kültür kaplarından çıkartılacak ve kök kısımlarındak i 

besin ortamının uzaklaştırılması için musluk suyu ile dolu bir kap içerisinde yıkanacaktır. 

Bitkiciklerin üzerindeki fazla yapraklar, aşırı nem kaybına karşı kesilerek uzaklaştırılacaktır.  

Daha sonra bitkicikler Fongarid (sistemik fungusit) isimli sistemik fungusit (1 g/l) 

solüsyonuna 10 saniye batırılacaktır. Bu işlemin ardından bitkicikler sfagnum yosununun 

işlemden geçirilerek ince bir file içerisinde preslenmesiyle elde edilen Jiffy-7 (44 mm x 42 

mm) şişen tabletler içerisine dikilecektir. İn vitro bitkicikler yarı kontrollü sera koşullarının 

içerisinde oluşturulacak plastik tünellere yerleştirilecektir ve bu koşullarda 4 hafta boyunca 

gelişmeye devam edecektir. Bu sürenin sonunda in vitro bitkicikler sera içerisindeki plastik 

tünelden çıkartılarak tabletlerle birlikte 3 kısım torf + 2 kısım pomza taşı + 1 kısım yanmış 

çiftlik gübresi karışımı ile dolu olan 12x16 cm çapında siyah delikli plastik torbalara transfer 

edilecektir. Torbalara dikilen in vitro bitkiciler plastik örtüsü bulunmayan yarı kontrollü sera 

koşullarında 8 hafta gelişmeye bırakılacaktır. Toplam 12 hafta sonunda in vitro bitkicik le r 

dış koşullara yavaş yavaş alışmış olacaktır. 

       2.5.İnkübasyon koşulları 

       2.5.1.Kültür kaplarınının inkübasyon koşulları 

Mikroçoğaltımın her üç aşamasında da kültürler 251oC’de 16/8 saat fotoperiyotta, 35 

µmol.m−2.s−1 ışık altında tam otomasyonlu iklim odasında farklı sürelerde inkübe edilecektir. 

Başlangıç aşamasında kültürler bir hafta karanlık koşullarda ardından sırasıyla 3-7 hafta 

boyunca 16 saat aydınlık koşullarda inkübe edilecektir. Çoğaltım aşamasında kültürler 8 

hafta boyunca 16 saat aydınlık koşullarda inkübe edilecektir. Köklendirme aşamasında ise 

mikro sürgünler öncelikle büyümeyi düzenleyici madde katılmamış besin ortamı üzerinde 3 
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gün süreyle tutulacak ardından 5 gün karanlık koşullarda ve 5 hafta boyunca aydınlık 

koşullarda inkübe edilecektir. 

       2.5.2.Dış koşullara alıştırma aşamasındaki inkübasyon koşulları 

İn vitro bitkicikler 25±2oC olan, yarı gölgeli ve %85-90’nın üzerinde nem oranına sahip 

plastik tünellerde 4 hafta geliştirilecektir. İlk 2 hafta plastik tüneldeki nem düzeyini %90’ın 

üzerinde tutmak için mistleme sistemi 30 dakika ara ile 5 saniye süreyle çalıştırılacaktır. 

Daha sonraki 2 hafta nem düzeyini %80-85 oranında tutmak için mistleme sistemi, 45 dakika 

arayla 5 saniye çalıştırılacaktır. İn vitro bitkiciler plastik tünelden sera koşullar ına 

taşınacaktır ve bu koşullarda 8 hafta daha geliştirilecektir. Toplam 12 hafta sonunda in vitro 

bitkiciklerin dış koşullara alışma oranı (%) hesaplanacaktır. 

       2.6. İncelenecek Kriterler 

Sürgün çoğaltımı denemesi; 

Sürgün çoğalma oranı (%): Her tekerrürdeki aksiller sürgün üzerindeki boğum sayısının, 

kültüre alınmadan önceki boğum sayısına oranlanması ile % olarak hesaplanacaktır.    

Ortalama boğum sayısı (adet/sürgün): Her tekerrürdeki aksiller sürgünler üzerinde oluşan 

boğumların sayılmasıyla hesaplanacaktır. 

Ortalama sürgün uzunluğu (mm): Her tekerrürdeki sürgünün ortam seviyesinden tepe 

noktasına kadar olan uzunluğu bir cetvel yardımıyla ölçülerek saptanacaktır. 

Ortalama yaprak sayısı (adet/sürgün): Her tekerrürdeki sürgünlerin yapraklarının 

sayılmasıyla hesaplanacaktır. 

 

Köklendirme denemesi; 

Köklenme oranı (%): Köklenme ortamına dikilen köklenen mikro sürgünlerin, toplam 

mikro sürgün sayısına oranlanması ile % olarak hesaplanacaktır.    

Ortalama kök sayısı (adet/köklenen çelik): Köklenen her bir mikro sürgünden oluşan 

köklerin sayılmasıyla hesaplanacaktır. 

Ortalama kök uzunluğu (mm): Köklenen mikro sürgünlerin her birin kök uzunluğu, bir 

cetvel yardımıyla ölçülerek saptanacaktır. 

Köklenme seviyesi (1-4): Köklenmiş her bir mikro sürgünde köklerin dağılımı da dikkate 

alınarak köklenme düzeyi 1-4 skalasına (1=kötü, 2=orta, 3=iyi, 4=çok iyi) göre 

değerlendirilecektir. 

 

Dış koşullara Alıştırma; 

İn vitro bitkiciklerin dış koşullara alışma oranı (%): Jiffy-7 tabletlere dikilen 

bitkiciklerden gelişmeye devam edenlerin sayısının, toplam dikilen bitkicik sayısına 

oranlanması ile % olarak hesaplanacaktır. 
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2.7.İstatistiksel Analizler 

Proje, Tesadüf Parselleri Deneme Desenine göre yapılacaktır.  Çalışma, 3 tekerrürlü olarak 

yapılacak ve her tekerrürde 12 eksplant kullanılacaktır. 

Çoğaltma aşamasında; kontrol için 2 BAP x 3 tekerrür x 12 eksplant=72 eksplant  

2 BAP x 2 IBA x 3 tekerrür x 12 eksplant= 144 eksplant, 

2 BAP x 2 IAA x 3 tekerrür x 12 eksplant= 144 eksplant olmak üzere 360 eksplant 

kullanılacaktır 

Köklendirme aşamasında;  

2 IBA x 3 tekerrür x 6 kavanoz (her kavanozda 2 eksplant) = 72 ve  

2 IAA x 3 tekerrür x 6 kavanoz (her kavanozda 2 eksplant) = 72 olmak üzere 144 eksplant  

kullanılacaktır. 

Sonuçlar SAS programına göre analiz edilecek ve ortalamaların karşılaştırılmasında Duncan 

testi ile %5 hata sınırı esas alınarak saptanacak ve farklılıklar harfler yardımıyla 

belirlenecektir. Analizlerde yüzde oranlar için açı transformasyonu yapılacaktır. 

 

 

 

 

 Çalışma Takvimi 

 

Çalışma Takvimi Çizelgesi
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İn vitro Bitkiciklerin dış koşullara 

alıştırılması ve değerlendirilmesi 
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İstatistiksel analizlerin yapılması ve 

Proje Sonuç raporunun hazırlanması 
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        YÖNETİM DÜZENİ 

 

Adı Soyadı 

Proje Yürütücülerinin Projeye Katkıları 

Yapılacak Faaliyetlerdeki 

Sorumlulukları 
Çalışma Takvimi 

Zir.Yük.Müh. Gizem 

GÜLER 

Projedeki tüm faaliyetlerden 

sorumludur. 

Başlangıç ortamının hazırlanması, 

sterilizasyon aşaması, eksplantların 

kültüre alınması, Sürgün çoğaltma 

aşaması ve denemelerinin kurulması, 

köklendirme aşaması, köklendirme 

denemesinin kurulması dış koşullara 

alıştırma 

Projede 36 ay süreyle görev 

yapacaktır.  

Zir.Yük.Müh.Şenay 

KURT 

Başlangıç ortamının hazırlanması, 

sterilizasyon aşaması, eksplantların 

kültüre alınması, Sürgün çoğaltma 

aşaması ve denemelerinin kurulması, 

köklendirme aşaması, köklendirme 

denemesinin kurulması 

Eylül 2021-Nisan 2023 

Zir.Yük.Müh.Gülay 

DEMİR 

Başlangıç ortamının hazırlanması, 

sterilizasyon aşaması, eksplantların 

kültüre alınması, Sürgün çoğaltma 

aşaması ve denemelerinin kurulması, 

köklendirme aşaması, köklendirme 

denemesinin kurulması 

Eylül 2021-Nisan 2023 

Zir.Yük.Müh. 

Mahmut Alper 

ARSLAN 

Aşı kalemlerinin hazırlanması 

Fidan bakımı ve gelişimi 

Mart- Aralık 2021 

Ocak-Nisan 2022 

 

Prof.Dr. Hamide 

GÜBBÜK 

Denemenin kurulması ve elde edilen 

verilerin değerlendirilmesi ve proje 

sonuç raporu yazımı 

Mayıs-2022 

Nisan-2023 

Eylül-Aralık 2023 

 

       PROJE SONUÇLARI UYGULAMA PLANI (PSUP)   

      Proje tamamlandıktan sonra elde edilmesi öngörülen çıktıların uygulamaya aktarılması ve   

yaygınlaştırılması proje lideri tarafından hazırlanır ve imzalanır.  
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Proje 

Adı: 
Duke Avokado Anacının Doku Kültürü Yöntemiyle Çoğaltım Olanaklarının Araştırılması 

Proje ile Elde Edilmek İstenilen Çıktılar ve Kullanım Alanlar  

 

Anaçların geleneksel yolla çoğaltımı yerine, modern çoğaltım yöntemi olan doku kültürü 

yöntemiyle çoğaltılarak homojen bitki üretiminin temelleri atılmış olacaktır. 

Ülkemizde kamu ya da özel sektörde avokadonun doku kültürü yöntemiyle çoğaltımı 

konusunda yapılacak olan çalışmalara ivme kazandıracaktır. 

Avokadonun mikroçoğaltımında, uygulanabilirliği yüksek, etkili çoğaltma ve köklendirme 

protokolü geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. 

Protokülün geliştirilmesi durumunda ticari çoğaltımda kullanımının yaygınlaştırılması ve 

elde edilen sonuçların uluslararası dergilerde ve sempozyumlarda yayımlanması 

amaçlanmaktadır. 

 

Sıra Proje Çıktıları Çıktıların Uygulamaya Aktarılma Mekanizmaları 

1 Bilgi Paylaşımı 
Proje sonunda elde edilen bilgi ve deneyimler ulusal veya uluslararası 

sempozyum, kongre vb. organizasyonlarda paylaşılacaktır. 

2 Üretim tekniği  
Avokadoda doku kültürü tekniği ile üretiminin ticarileştirilmesi için 

toplantılarla sektör paydaşlarına bilgi verilecektir. 

 

Talep Edilen Bütçe  

 

Yatırım Tutarı 

06 Sermaye Giderleri (TL) 

Yıllara Göre Dağılımı 

1. Yıl 2. Yıl 3.Yıl 

06 1 Mamul Mal Alımları 15.000 6.000 2.000 

06 2  Menkul Sermaye Üretim Giderleri 5.000 15.000 4.000 

06  5 Gayrimenkul Sermaye Üretim 5.000 4.000 4.000 

Toplam 25.000 25.000 10.000 

Genel Toplam 60.000 
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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 

06 1 2 04 Laboratuvar Cihazı Alımları 5.000 - - 

06 1 3 05 Laboratuvar Gereçleri Alımı  5.000 6.000        2.000 

06 2 6 01 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımı   5.000         1.000        1.000 

06 2 7 01 Kimyevi Madde Alımları   5.000 9.000         3.000 

06 5 2 09 Diğer Giderler  3.000 4.000         2.000 

06 5 4 02 Enerji Giderleri (Akaryakıt, Elektrik 

vb.) 

 2.000 5.000         2.000 

Toplam 25.000 25.000 10.000 

Genel Toplam 60.000 
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Proje Özeti  

 

Proje Adı: Avokado‘Hass’ Çeşidinden Mutasyon Islahı i le Yeni Genotiplerinin Elde Edilmesi (II. Dil im) 

 

Proje Özeti: Avokado (Persea americana Mill.)’nun anavatanı Orta Amerika ülkeler i, 

Güney Amerika’nın kuzey sahilleri ve Batı Hint Adalarıdır. Herdemyeşil, subtropik bir 

meyve türü olan avokadonun tarımı dünya üzerinde 5 kıtada 50’ye yakın ülkede yapıldığı 

ifade edilmektedir. 

Ülkemizde Avokado yetiştiriciliği ağırlıklı olarak Akdeniz sahil şeridinde devam etmektedir. 

Türkiye’nin dünya Avokado ticaretinde yerini alabilmesi için, bölgeye iyi adapte olmuş ve 

dünya pazarlarında kabul görecek olan çeşitlerin ıslahı büyük önem arz etmektedir. Bu 

anlamda seleksiyon, melezleme, mutasyon ıslahı programlarına başlanılması önemlidir.  

Dünyada birçok ülkede meyve yetiştiriciliğinin gelişmesi için ıslah çalışmaları gerekli 

görülmektedir. Avokado ıslahında radyasyon kaynaklı mutasyon tekniklerinin uygulanması 

oldukça yenidir. Geleneksel metotla avokado ıslah etmek zor ve uzun zaman almaktadır. 

Günümüzde dünyada yeni avokado çeşitlerinin elde edilebilmesi amacı ile mutasyon ıslahı 

çalışmaları önem kazanmıştır.  
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Ülkemizde avokadoda mutasyon ıslahı ile yeni çeşitlerin geliştirilmesi konusunda ilk çalışma 

bu proje olmuştur.  

Meksika’da yapılan bir çalışmada avokadoda bazı çeşitler için uygun mutasyon dozu 

belirleme çalışmaları sonucunda Hass çeşidi için optimal dozun 13-17 Gray olduğu 

belirtilmiştir (E. De La Cruz T: and M.Rubi A. 1995). Bu projede Avokado (Persea 

americana Mill.) Hass çeşidinde mutasyon ıslahı ile verim ve kalite yönünden üstün, 

albenisini düşüren meyve küçüklüğünün irileştirip, pürüzlülüğü giderilmiş yeni tipler in 

belirlenmesi ve ülkemize ait ilk yerli çeşitlerin elde edilmesi amaçlanmıştır. 

Bu amaçla yürütülen projenin ilk diliminde Avokado Hass çeşidinin aşı kalemlerine 60Co 

kaynağı kullanılarak 15, 20 ve 25 Gray dozunda gamma ışını uygulanmış ve ışınlanmış 

gözlerle M1V3 generasyonu oluşturulmuştur. Projenin ikinci diliminde araziye dikilen 

M1V3 bireylerinin verim ve kalite yönünden üstün,  pürüzlülüğü giderilmiş iri meyveli 

tiplerin belirlenmesi ve ülkemize ait ilk yerli çeşitlerin elde edilmesi amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Avokado, Mutasyon, Gamma Işını, Gray 

 

Abstract 

       Project Name: Obtaining of New Genotypes from  Avocado ‘Hass’ Variety by 

Mutation Breeding 

 

 

Abstract: Origin of the avocado (Persea americana Mill.) is Central American countries, 

coastal region of North America and East Indian Islands. The avocado is a tree native to 

subtropics and grown in nearly 50 countries in 5 continentals. Mostly growing region of the 

avocado in Turkey is in coastal areas of Mediterranean. The new cultivars to be adapted in 

the target areas in Turkey and accepted in the markets of the world are of importance in order 

to promote position of Turkey. In this sense, studies on selection, crossing and mutation 

breeding in avocado should be started in short term. Breeding studies for increasing in yield 

are ongoing project in many countries in the world. Mutation techniques created from 

radiation are new in avocado breeding. Conventional breeding methods are very difficult and 

need long time. Mutation breeding techniques are novel fashionable methods to improve new 

avocado cultivars. There is no study on avocado breeding via mutation techniques in Turkey. 

This study will be the first on mutation breeding of avocado in Turkey. Optimal mutation 

doses via gamma ray were detected as 13-17 Gray on ‘Hass’ cultivar in Mexico (E. De La 

Cruz T: and M.Rubi A., 1995). This project is aimed to select for higher yield, bigger fruit 

size and better quality then that of ‘Hass’ cultivar after irradiation, and to improve the first 

native cultivars in Turkey. With these aims, in the first episode of the prıject the scions of 

‘Hass’ cultivar were irradiated with 15, 20 and 25 Gy using by gamma ray from a source of 

Co60 and then M1V3 generation were created in growth apex of scions. In the second 

episode, superior types of M1V3 generation in terms of yield and quality and which has 
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smooth skin, larger fruits will be detected. It is aimed to get the first local avocado cultivars 

in Turkey at the end of this project. 

Keywords: Keywords: avocado, mutation, gamma ray, Gray 

 

Projenin Amacı Ve Gerekçesi: Ülkemizde şu an için tescilli olarak 7 adet ticari avokado 

çeşidinin üretimi yapılmaktadır. Ticari çeşitlerin tamamı introdüksüyon yolu ile ülkemize 

getirilmiştir.  

Bu proje ile, Avokado (Persea americana Mill.) Hass çeşidinden mutasyon yolu ile daha iri 

pürüzsüz veya az pürüzlü yeni tipler elde edilerek zaten lezzetli olan bu çeşide albeniyi artıran 

yeni özellikler kazandırmak amaçlanmaktadır..  

Bu yeni tipler yetiştiricimizin  dünya avokado piyasasında satabileceği yerli çeşitlere sahip 

olma imkanı sağlayabilecektir. Bu sayede ülke ekonomisine ve avokado sektörüne önemli 

katkı sağlanacaktır, Ayrıca Elde edilecek çeşit üreticiler için daha yüksek kazanç sağlamaya 

yönelik olarak yeni bir çeşit  alternatifi olabilecektir. Ayrıca mutasyon yolu ile elde edilen bu 

yeni çeşitler ilerde avokado ıslah çalışmalarında kullanılabilecektir. 

 

Literatür Özeti: Fisher (1997)’nin bildirdiğine göre; dünyada ilk kez mutasyon oluşturma bu 

oluşan mutant tiplerden yararlanma düşüncesi 1901 yılında Hugo de Vries araştırıcının 

mutasyon teorisi adlı eserinde ortaya konmuştur. Araştırmacı mutasyon yolu ile bitki ve 

hayvanlarda yeni tiplerin ortaya çıkabileceğini savunmuştur 

Sonraki yıllarda bitki ıslahçıları, bitki özelliklerini değiştirmek amacıyla uyarılmış 

mutasyonları kullanmaya başlamışlardır 

1969 yılında, FAO/IAEA tarafından bitki ıslahçıları için; hastalık ve zararlılara dayanıklı 

daha yüksek özelliklere sahip, kaliteli yeni çeşitlerin geliştirilmesine yönelik uyarılmış 

mutasyon ıslahı yöntemleri konusunda uygulamalı teknik eğitim kursları başlatılmıştır. Aynı 

yıl “Manual on Mutation Breeding” (Mutasyon Islahında İzlenilen Yol) adlı eserin ilk basımı 

gerçekleştirilmiştir (Micke et al. 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). 

Avokadoda sınırlı sayıda olan mutasyon çalışmaları sonucunda elde edilen herhangi bir 

çeşide ait literatür bilgisine ulaşılamamıştır. Bununla birlikte; E. De La Cruz ve M. Rubi A. 

(1995) avokadoda radyasyon kaynaklı mutasyon ıslah programı üzerine yaptıklar ı 

araştırmalarında 60Co gamma ışınları ile avokadoda radyasyon kaynaklı mutasyon ıslah 

programı üzerine son gelişmeler sunmuşlardır. Radyasyona tabi tutulan kalemlerin nem 

içeriğinin mutasyon oranı üzerinde etkili olduğunu, Hass çeşidi için LD50 dozunun 20 Gray 
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ve ıslah için uygulanabilecek optimum dozun da 13 - 17 Gray oranlarında olduğunu 

bildirmişlerdir. 

Witjaksono ve ark. (2009) Endonezya’nın Batı Bogor dağlık bölgesinde yetişen avokado 

genotiplerinin olgunlaşmamış tohumlarından çıkarılan zigotik embriyoların indüklemes i 

yolu ile somatik embriyolar oluşturmuşlardır. Yaptıkları çalışmada proembriyonikler önce 

yarı katı ortamda geliştirilmiş daha sonra çoğalmaları için sıvı ortama aktarılmışlard ır. 

Embriyonik oluşumlar 60 Co kaynağı kullanılarak 9 Gray, 18 Gray ve 35 Gray dozda 

ışınlanmışlardır. Sıvı ortamda yapılan 3 alt kültür yeni gelişme ortamına transfer için gerekli 

olan büyümeyi sağlamıştır, 1-3 ay sonra çapı 0.5 cm’den büyük olan somatik embriyo la r 

çimlenme ortamına alınmışlar, 0.5 cm’den küçük somatik embriyolar ise biraz daha 

büyümeleri için bir alt kültüre daha alınmışlardır. Çimlenme ortamına bitkicikler 1-2 ay sonra 

yeni ortama ayrı ayrı transfer edilmiştir. 

Kaliforniya Üniversitesi’nde 1995 yılında turunçgillerde mutasyon Islahı programına 

başlanmıştır.  Pek çok çekirdekli çeşidin çekirdeğini azaltmaya yönelik çalışmala r 

yapılmıştır. 37 çeşitte farklı dozlarda (30-80 Gray) gamma ışını uygulanmış ve 

seleksiyonlarda 68 düşük çekirdekli birey oluşurken, 25 çeşit tescil edilmiş bunlardan biri 

Tango çeşidi olup çok az çekirdeklidir. (Williams, 2008). 

Avenido ve ark. (2009),  8 avokado genotipinde olgunlaşmamış zigotik embriyolar ın 

embriyonik kültürleri SE1 ortamında oluşturulmuştur.  Embriyonik kültürlere uygulanan 

gamma ışınlaması (10 -30 Gray) çoğalmayı ve kotiledon oluşumu dönemini azaltmışt ır. 

Ancak sürgün oluşumu gamma ışınlaması yapılanlarda % 17.8- % 29.6 olarak belirlenirken, 

kontrol grubunda % 18.3 olarak belirlenmiştir. 200 ün üzerinde somatik embriyo kaynaklı 

varyant / mutant olduğu varsayılan hat elde edilmiştir.  

Turunçgil mutasyon ıslahı programında odun çeliklerine 30 ile 75 Gray dozunda gamma ışını 

uygulaması ile çekirdeksiz bireyler elde edilmiştir. Pumello, mandarinler ve Navel portakalı 

yüksek dozlardan önemli derecede etkilenmiştir. Valencia portakalı ve greyfurt ta 

ışınlamadan dolayı yüksek oranda dallanma ve çekirdeksiz meyveler oluşmuştur. 2400 

ışınlanmış bireyden 13 tanesinde çekirdeksiz meyve ve dallanmalar oluşmuştur 

(Starrantino,1988). 

Fuentes ve ark. (2009)’nın bildirdiğine göre; mutasyon uygulamaları ve biyoteknoloj ik 

teknikler bitki ıslahında kullanılan güncel yaklaşımlardan bazılarıdır. Araştırmacıla r 

yaptıkları çalışmalarında, avokadonun tuza toleransını artırmak için, zigotik embriyolar doku 

kültürüne alınıp yüksek ozmotik basınç seleksiyon metodu uygulamasını takiben ışın 

uygulamasına tabii tutulmuşlar,  gamma ışını ve tuz basıncı uygulanan avokado 

embriyolarında yaşama oranlarını araştırılmışlardır. Mutajenik (LD50 = 27-28 Gy) ve seçici 

(LD20 NaCl = 157 mM) dozları belirlenmişlerdir. Çalışmada tuz toleranslı anaçlardan olası 

mutant hatlar geliştirilmiştir. Olası M1V3 bitkileri ayrım analizleri için araziye 

dikilmişlerdir. Bu çalışma altında bir avokado gen bankası da kurulmuştur.  Araştırmacılar ın  

kullandığı bu metodoloji avokadoda tuza toleranslık gibi agronomik özellikleri geliştirmek 

için geleneksel ıslah yöntemlerine alternatif bir yöntem olarak görülmektedir. 

J.L.Fuentes-Lorenzo ve ark (2003)’nın bildirdiklerine göre; mutasyon yöntemleri ve 

biyoteknolojik teknikler bitki ıslahında şu anda kullanılan uygulamalardır. Şu anda 
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Avokadoda mutasyon ıslahında model elde edilebilmesi için her iki metod kombine 

edilebilmektedir. Duke ve Hass çeşidinde çeşitlerinde ışın dalgaları bütün sürgün 

parçalarının gelişimini baskı altına alma uygulama olarak görüldü. Hass ve Duke çeşitlerinde 

LD50 Duke için 27 Gray Hass için 28 Gray olarak belirlenmiştir. Her iki çeşidin zigotik 

embriyolar için gamma ışınlarının mutagenik dozu 19-25 Gray arasında olduğu tesbit 

edilmiştir. 

 

MATERYAL ve METOT:  

 MATERYAL 

Bitkisel materyal olarak Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde bulunan 60Co 

radyasyon kaynağından, Avokado ( persea americana MİLL ) Hass çeşidinin aşı gözlerine 15,20,25 

gray dozlarında gama ışını uygulanarak, mexicola çöğür anacı üzerine aşılanarak oluşturulan M1V3 

populasyonu bireyleriyle kurulan hass parselinde bulunan fidanlar kullanılacaktır.  

Araştırmanın Yeri  

Proje Kayaburnu /Serik/ ANTALYA’ da bulunan Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Meyvecilik Böümü’nde  yürütülecektir. 

Araştırmada kullanılacak Avokado ve Anaç Çeşidi 

Çeşit: Hass  

Meyve ağırlığı ortalama (160-180 gr), kısa armut şekilli, kabuk rengi siyahımsı mor kabuk yüzeyi 

pürtüklüdür. Çok lezzetli bir çeşittir. Yağ içeriği ortalama % 16-18, kuru madde içeriği % 25-30’dur. 

Çiçeklenme tipi A’dır. Hasat periyodu, Şubat-Haziran arasıdır. Anason kokusu yoktur. 

Anaç :Mexicola  

Avokado da anaç olarak kullanılmaktadır. Yapraklarında anason kokusu vardır. Çiçeklenme tipi 

A’dır. Meyve yapısı küçüktür. Kabuk rengi mor siyah ve parlaktır. Kabuk kalınlığı incedir.  

METOD 

Çalışmalar, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde 2019 yılında 4X4 m dikim aralıklarla tesis 

edilen parselde bulunan 192 bireyle ve elde edilen meyvelerde  yürütülecektir. 

Devamlı bir proje olan projenin ikinci beş yıllık  döneminde; parselde bulunan fidanların kültürel 

bakım işlemlerine devam edilecektir. Mutatnt bireylerin 5. yılda meyve vermesi beklenmektedir.  

Projenin bu kısmında fenolojik gözlemler ve meyve veren bireylerde fiziksel , kimyasal ve pomolojik 

analizler yapılacaktır. Meyve veren bireylerde değiştirilmiş tartılı derecelendirme  metoduna seçim 

yapılacaktır. 

2.1.Fenolojik gözlemler: 

a)Çiçeklenme Başlangıcı : Ağaçlarda çiçeklerin % 5-10 ‘un açtığı dönem. 

b)Tam Çiçeklenme           : Ağaçlarda çiçeklerin % 70-75 ‘inin açtığı dönem. 

c)Çiçeklenme Sonu          : Ağaçlarda Çiçeklerin Taç yapraklarının %90-95 ‘inin döküldüğü dönem. 

2.2.Pomolojik analizler 

Ağaç başına verim (kg)           : Her bir ağaçtan elde edilen meyve miktarıdır.  
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Meyve ağırlığı (g)                   : Her meyvenin teker teker ağırlığı tartılacaktır. 

Meyve boyu (mm)                  : Meyvelerin çanak yapraklarının üst yüzeyi ile çiçek ucu arasındaki en 

uzun mesafe kumpasla ölçülecektir. 

Meyve eni (mm)                     : Meyve eksenine dik olan en geniş çap kumpasla ölçülecektir.  

Meyve indeksi                        : Meyve boyunun meyve enine bölünmesi ile hesaplanacaktır. 

Çekirdek ağırlığı (gr )             : Hassas terazi ile ölçülecektir 

Meyve eti oranı (%)            : Tüm meyve ağırlığından, çekirdek ağırlığı düşüldükten sonra elde edilen 

rakamın tüm meyve ağırlığına bölünüp, 100 ile çarpılması ile hesaplanacaktır. 

Meyve kabuk yüzeyi  (Description of Avokado)                  

Pürüzlü 

Az pürüzlü 

Pürüzsüz 

Kimyasal analizler:  

Meyve kuru madde miktarı     : Etüv cihazı kullanılacak  

Meyve yağ oranı                     : Soksolet cihazı ile ölçülecektir 

1.4. Seçimlerde kullanılacak değiştirilmiş tartılı derecelendirme metodu 

Melez bireylerin seçimi ‘Tartılı Derecelendirme’ esas alınarak yapılacaktır (Yazgan,1969). Avokado 

çeşit adaylarının seçiminde ele alınan özellikler ve bunlara 100 üzerinden verilen ağırlıklı puanlar 

aşağıdaki gibidir (Çizelge 1). 

Çizelge 1. Değerlendirmelerde kullanılan özellikler ve skala değerleri 

Özellik Skala değeri Maksimum alt ölçü değeri 

Ortalama Meyve Ağırlığı 45 10 

Çekirdek oranı (%) 10 10 

Verim 15 10 

Tat  20 5 

Pürüzlülük 10 5 

Toplam 100  
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YÖNETİM DÜZENİ 

Adı Soyadı 

Proje Yürütücülerinin Projeye Katkıları 

Yapılacak Faaliyetlerdeki 

Sorumlulukları 
Çalışma Takvimi 

Mahmut Alper ARSLAN Bakım, gözlem ve analiz 

faaliyetleri, raporların 

hazırlanması  

1-60 aylar içindeki yapılacak tüm 

çalışmalar 

Dr. Süleyman BAYRAM Pomolojik çalışmalar  

Fenolojik gözlemler 

49,50,51 Aylar 

39,40,41,51,52,53. Aylar 

 

Dr. Zeynep ERYILMAZ Pomolojik çalışmalar  

Fenolojik gözlemler 

49,50,51 Aylar 

39,40,41,51,52,53. Aylar 

 

Dr. Fatih Alpay VURAL Kimyasal analiz faliyetleri 49,50,51.  aylar içinde kimyasal analiz 

 

PROJE SONUÇLARI UYGULAMA PLANI (PSUP)   

Proje Adı 

Avokado Yetiştiricil iğinin Geliştirilmesi (Çatı Proje) 

Mutasyon Islahı İle Hass Avokado Çeşidinden İri  Pürüzsüz Yeni Genotiplerin 

Elde Edilmesi  (II. Dil im) 

PROJENİN AMACI:  

Hass çeşidine göre daha iri  ve meyve yüzeyi pürüzsüz ya da Hass çeşidine göre daha az pürüzlü mutant tiplerini 

belirlemek, tescil  ettiri lmesini sağlamak ve bu çeşitlerin Avokado sektörüne ve Ülkemize kazandırılmak 

projenin amacını oluşturmaktadır. 

ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI 

 

Proje tamamlandıktan sonra, elde edilen çıktıların nasıl  uygulamaya aktarılacağı; 

 

Elde edilen tip/çeşit tanıtımları çiftçiye ve sektöre, kongre veya  sempozyumlarda bildiri l iflet veya broşür 

olarak yapılacaktır. 
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 Çeşit, ırk, hat,  tescil inde TTSMM’nün çeşit tescil lerinde izlediği yöntem ve uygulamalar esas alınacaktır.  

 

İkinci 5 yıl l ık dönemde M1V3 generasyonundan elde edilmiş ve deneme parseline alınmış Hass avokado 

çeşidine ait mutant bireyler ara materyal olarak elde edilmiş olacaktır. 

 

Sıra Proje Çıktıları Çıktıların Uygulamaya Aktarılma Mekanizmaları 

1 Hass çeşidine ait mutant 

tip/çeşitler 

TTSMM çeşit tescil  usul ve esaslarına uygun olarak çeşitlerin 

tescil  ettiri lmesi  ve üreticiye ulaştırılması 

2 
Hass çeşidine ait mutant 

tip/çeşitler 

Enstitümüzün meyvecilik bölümünde tescil  ettiri len çeşitler 

meyve günü düzenlenerek Avokado sektörüne tanıtımı 

yapılacaktır. 

 

TALEP EDİLEN BÜTÇE 

I. Yatırım Tutarı 

06 Sermaye Giderleri (TL) 
Yıllara Göre Dağılım 

1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 

06 1 Mamul Mal Alımları 1000 2000 2000 2000 2000 

06 2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 2000 2000 2000 2000 2000 

06 5 
Gayrimenkul Sermaye Üretim 

Giderleri 
3000 2000 3000 3000 3000 

Toplam 6000 6000 7000 7000 7000 

Genel Toplam 33000 

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 05 Zirai Gereç Alımı 9000 1000 2000 2000 2000 2000 

06 2 7 01 Kimyevi Madde Alımları 10000 2000 2000 2000 2000 2000 

06 5 4 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 14000 3000 2000 3000 3000 3000 

Toplam 33000 5600 5100 6700 6800 6800  

Genel Toplam 33000 
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americana Miller ) mutants in the Philippines, , İnduced Mutation in Tropical Fruit Trees 2009. S. 47 

BAYRAM,S., ARSLAN.M. A., TURGUTOĞLU, E., ERKAN. M., 2012. The Performance Of Some Avocado 

Cultivars Under Mediterranean Coastal Conditions in Turkey. Journal of Food, WFLPublisher Science 
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Öneren Kuruluş Müdürü Dr. Abdullah ÜNLÜ   
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Alt Proje:  Bazı Yerel Kavun Genotiplerinin Morfolojik ve Moleküler 

Karakterizasyonu 

Proje No. TAGEM/TBAD/15/A01/P01/003 

Proje Türü Bölgesel 

Bağlı Olduğu Proje Adı (Varsa Ait Olduğu Uluslararası, Ülkesel, Entegre, Sürekli 

Proje Adı) 

Araştırma Firsat Alanı Bahçe Bitkileri - Biyolojik Çeşitlilik ve Genetik Kaynaklar 

Araştırmaları 

Araştırma Programı Genetik Kaynaklar Veri Tabanın Oluşturulması 

Program Önceliği Düşük 

Destekleyen Kurum TAGEM 

  

 Proje Teklif Eden Kuruluşun 

Adı  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
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 Proje Koordinatörü / Proje Lideri  

Adı Soyadı Dr. Fatih ERDOĞAN 

Kurumu  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM)  

Telefonu 02427245292-322 

E-Posta  fatiherdogan@tarimorman.gov.tr 

 Araştırmacılar 
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Dr. Fatih ERDOĞAN BATEM fatiherdogan@tarimorman.gov.tr 

Zir. Yük. Müh. Şeyma Reyhan 

ERDOĞAN 

BATEM seymareyhan.tamer@tarimorman.gov.tr 

Dr. Rana KURUM BATEM rana.kurum@tarimorman.gov.tr 



 
104 

Doç. Dr. Faheem Shehzad 

BALOCH 
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Proje Bitiş Tarihi 
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Projedeki 

Katkisi 
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Üniversitesi 

Araştırmacı Moleküler Karakterizasyon 

 

Proje Özeti  

 

Proje Adı: Bazı Yerel Kavun Genotiplerinin Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu 

Genetik kaynakların yok olmadan gen bankalarında muhafaza altına alınması bir ülkenin 

sürdürülebilir tarımı için son derece önemlidir. Özellikle gen kaynaklarının toplanması ve tarımsal 

üretime katkı sağlaması konularında uluslararası düzeyde çok önemli çalışmalar yapılmaktadır.  

Türkiye, Anadolu'dan Japonya'ya kadar uzanan flora içerisinde genetik kaynakları ile önemli b ir bitki 

olan kavunun ikincil gen merkezleri arasında yer almaktadır. Dünya toplam kavun ekiliş alanı 1.1 

milyon hektar civarında, üretim miktarı ise 26-27 milyon ton dolaylarındadır. Türkiye, dünya 

üretiminde % 7’lik bir pay ile Çin’den sonra ikinci üretici ülke olarak yer almaktadır. Küresel iklim 

değişikliği ile birlikte oluşan kuraklık gibi çevresel etmenler son yıllarda kavunda verimliliği 

sınırlandırmaktadır.  

Ülkemiz pek çok bahçe bitkisinde olduğu gibi kavun içinde uygun ekolojik koşullara sahiptir.  

Ülkemizin değişik bölgelerinde kavun yetiştiriciliği kısmen ticari kaygılardan uzak yerel çeşitlerle 

yapılmaktadır. Bu yerel genetik zenginliğin muhafaza altına alınması, tanımlanması ve ıslah 

programlarına kaynak oluşturması son derece önemlidir. Bu proje kapsamında kullanılacak olan 

kavun genotipleri, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü gen havuzunda bulunan ve 

1988 yılından günümüze kadar toplanmış karakterizasyonu yapılmamış materyallerdir. Bu 
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çalışmayla, havza yerel kavun genetik kaynaklarının özelliklerinin belirlenmesi ile içlerindeki benzer 

tiplerin elemine edilmesi sayesinde, gen bankalarının ve ıslahçıların iş gücü ve masraflarını büyük 

ölçüde azaltılmış olacaktır. Tanımlanan materyallerin akrabalık dereceleri tespit edilerek DNA 

parmak izleri çıkartılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yerel genotip, kavun, molekuler karakterizasyon, morfolojik karakterizasyon 

 

Abstract 

       Project Name: Characterization of Molecular and Morphological in Some Melon 

One of the open ones in gene banks without the destruction of genetic resources is extremely clear 

for the previous field. Especially in the collection of gene resources and the possibility of agricultural 

production. 

Turkey, secondary gencilig of the melon plant genetic resources in a famous flora to Japan from 

Anatolia is among the places. Total melon cultivation area of the world is 1.1 million hectares and 

production amount is 26-27 million tons. Turkey, with a share of 7% in the world market after China, 

the country ranks as the second country. Factors such as drought developing with global climate 

change 

Our country has suitable ecological conditions in melons as in many garden plants. Melon cul tivation 

in different regions of our country is done with local varieties that are far from commercial concerns. 

It is highly conservation, identification and reclamation of local genetic richness programs. Melon 

genotypes, which are planning to develop this project, include characterization materials found in 

the gene resources of the Western Mediterranean Agricultural Research Institute and collected 

from 1988 to the present. With this study, the characteristics of local cantaloupe genetic resources 

of the basin will be greatly reduced and the labor and costs of gene banks and breeders will be 

greatly reduced. The degree of kinship of the identified materials is determined.  

Keywords: Local genotype, melon, molecular characterization, morphology characteri zation 

 

Projenin Amacı Ve Gerekçesi:  

Türkiye, bitkisel çeşitlilik ve genetik kaynakları (kültüre alınmış türler, bu türlere ait yerel çeşitler, bu 

türlerin yabani akrabaları ve primitif formları) bakımından Dünya’daki en önemli merkezlerden 

biridir. Ancak, çevresel ve diğer nedenlerle mevcut genetik kaynaklarımız gün geçtikçe erozyona 

uğramakta ve tamamen kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Genetik erozyon ilk 

zamanlarda doğal sebeplerden kaynaklanmaktaydı. Oysaki şuana kadar tarımsal alanları ve ormanlık 

alanları yanlış kullanma, bilinçsiz, aşırı gübre ve ilaç kullanımı bitki genetik çeşitliliğinin azalmasına 

neden olmuştur. Ayrıca tarımsal potansiyeli yüksek ticari çeşitlerin yaygınlaşması bu doğal genetik 

kaynaklardaki erozyonun en önemli nedeni olmuştur. Günümüzde, pek çok ülkelerde genetik 

kaynakların korunması için çok ciddi çalışmalar yürütülmektedir (Sarı ve ark., 2008; Anonim, 2003). 

Sürdürülebilir tarımsal üretim için genetik kaynaklardaki çeşitliliğin korunması ve muhafazası son 

derece önem arz etmektedir. 
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Cucurbitaceae ailesine ait bitki türleri, ülkemiz sebze tarımında önemli bir yer tutmaktadır. 

Kabakgiller, ülkemiz toplam sebze üretiminin %31’ini karşılamaktadır (Frary ve ark., 2009). 

Türkiye’de sebze yetiştiriciliği yapılan türlerden biri olan kavunun, 2018 yılında 1 753 942 ton ile 

üretimi yapılmıştır. Bu da yaklaşık olarak sebze üretimimizin  %7’lik bir kısmını oluşturmaktadır (Tuik, 

2019a).  Sarı ve ark., (2000)’na göre kavunun olgun meyveleri taze olarak tüketilmelerinin yanında; 

reçel, pasta, dondurma, meyve suyu, meyveli yoğurt, meyve salatası, çorba yapımı ve parfümeride 

değişik şekillerde değerlendirilebilmektedir. Ayrıca olgunlaşmamış meyveleri de turşu yapımında ya 

da bazı ülkelerde salatalarda kullanılabilmektedir. Kavunun besin değeri ve enerji içeriği çok yüksek 

değildir. Protein içeriği de çok fazla değildir. Beslenmedeki önemi daha çok şekerler, vitaminler ve 

mineral maddelerce zengin olmasından kaynaklanmaktadır.  

Kavunun orijini geniş bir bölge içinde tanımlanır. Yapılan araştırmalarda Anadolu, İran, Afganistan, 

Orta Asya, Güneybatı Asya’da yabani kavun formlarına rastlamak mümkündür. Avrupa’ya kavun 

Anadolu’dan götürülmüştür. Romalı misyonerlerce Van yöresinden alınan kantalop kavunu ıslah 

edilerek yeni çeşitler olarak şu anda Fransa, İtalya ve Almanya’da geniş çapta üretilmektedir (Günay, 

2005). 

Genetik kaynakların yok olmadan gen bankalarında muhafaza altına alınması bir ülkenin 

sürdürülebilir tarımı için son derece önemlidir. Özellikle gen kaynaklarının toplanması ve tarımsal 

üretime katkı sağlaması konularında uluslararası düzeyde çok önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bu 

konuda ülkemizde bazı ürün gruplarında çalışmalar bulunmaktadır ve bu çalışmaların ekonomik ve 

tarımsal öneme sahip bütün ürün gruplarında yapılması ülke tarımının geleceği açısından önem arz 

etmektedir.  Yerel çeşitlerin korunmasına, yerel ve bölgesel biyoçeşitlilik sağlamada ve ürünlerin 

genetik tabanlarının genişletilmesinde önemli olduğu için, özel bir önem verilmelidir.  

Genel görünüm, kavun üretiminin ülkemizde azaldığı ya da en iyi değerlendirmeyle aynı seviyelerde 

kaldığı yönündedir. Son yıllarda kavunda verim değerinin azalmasının ana etmeni; kavun hastalıkları 

ve zararlıları olmakla birlikte çevresel streslere karşı tolerant çeşitlerin bulunmaması da olumsuz 

koşullarda yetiştiricilik yapıldığında önemli derecede ürün ve kalite kaybına yol açmaktadır. Anadolu 

topraklarındaki göçler, ticaret yollarının kesişme yeri olması gibi nedenler de diversifikasyon 

üzerinde rol oynamış; kavunun yabancı döllenen bir bitki türü olması, genetik açılımın çoğalması ve 

çok farklı tipler oluşmasında etkili olmuştur. Doğal seleksiyon, farklı ekolojilerde değişik özelliklerin 

öne çıkmasına izin vermiş ve yaşayabilme yeteneğine sahip olan bitkiler kendi aralarında döllenerek, 

yöresel stres koşullarına toleransı yüksek aksesyonların ortaya çıkmasını sağlamıştır (Kuşvuran ve 

ark., 2012).  Bu tespitler ışığında, ülkemizdeki genetik kaynakların değerlendirilmesi ve yetiştirilen 

bölgeye adaptasyon yeteneğinin yüksek olması ve kavunun tozlanma sonucu bölgelere biotik ve 

abiyotik stres koşullarına ve genetik çeşitliliğin artmasına neden olabilecektir. Bizim bu adapte olmuş 

kavun genotiplerin kayıt altına alınması, morfolojik karakterizasyonu yapılarak kavun ıslah 

çalışmalarına önemli bir katkı sağlaması ve genetik zenginliğimizin korumasına yardımcı olabileceği 

düşünülmektedir. 

iPBS sisteminin avantajları şu şekilde sıralanabilir; 1) Retrotranspozonların bitki genomlarnın büyük 

bir kısmına yayılmış olması sebebiyle, genomun geniş bölümünün taranma olasılığını arttırmaktadır 

ve böylelikle daha yüksek poliforfizm göstermektedir. 2) Kullanılan primerler tüm bitki ve hayvan 

türlerinde kullanılabildiklerinden evrensel primer niteliğindedir. 3) Primerlere bir defa sahip 

olunduktan sonra istenilen herhangi bir organizmada kullanılabilir. 4) PCR ve standart agaroz jel 

elektroforez yöntemlerinin uygulanıyor olması nedeniyle ucuzdur ve bunun yanında temel 

moleküler genetik laboratuarlarında kullanılabilir özelliktedir ve daha fazla gen kaynaklar taramak 
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için teknik açısından kolay ve hızlı yöntemdir. Belirtilen avantajları nedeniyle, projemizde materyal 

olarak kullanılacak kavun genotipleri arasındaki genetik mesafeyi belirlemek ve genotiplerin 

moleküler karakterizasyonunu yapmak amacıyla iPBS markör sistemi kullanılacaktır. Bu yöntem 

kavunda genetik çeşitlilik çalışmaları için kullanılmamıştır. Bu nedenle, iPBS -retrotransposon 

markörlerinin, birçok araştırmacı tarafından yetiştirme programlarında kullanılan kavun 

germplazmasında genetik çeşitliliği tespit etmedeki uygulanabilirliğini denemek amaçlı bu çalışma 

yapılacaktır.  

Bu çalışmanın özel hedefleri şunlardır: Önceki çalışmalarda az miktarada gen kaynaklar karakterize 

edilmiştir. Bunun dışında bu çalışma BATEM gen havuzunda bulunan  gen kaynaklarının karakterize 

edilerek doğrudan ıslah programına katkı sağlayacaktır. Bu gen kaynakları karakterize ederek biz 

ıslahçılar için BATEM de veri taban oluşturmuş olacağız ve bundan sonraki yıllarda bu bilgi ıslahçılar 

için büyük fayda sağlamış olacaktır. 

Bu proje kapsamında BATEM kavun gen kaynaklarının genetik mesafenin belirlenmesi ve 

genotiplerin DNA profillerinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu çalışma sonucunda, ülkemizdeki 

kavun ıslah çalışmalarına yardımcı olacak ön ıslah verileri üretilmiş olacaktır. Bu veriler, ülkemizde 

yürütülecek kavun ıslah programlarında uygun ebeveyn seçimi için kullanılabilecektir. Bunun 

yanında, BATEM’de bulunanan kavun gen kaynaklarının moleküler olarak kimliklendirilerek benzer 

genotiplerin elimine edilmesi bu verilerden yararlanılabilecektir. 

Kısaca özetlemek gerekirse; 1) yerel materyalleri tanımlamak, kayıt altına almak ve muhafazasını 

sağlamak, 2) gen havuzunda bulunan materyallerde dublikasyonların önüne geçerek Batem gen 

havuzunda kayıt sistemi oluşturularak sonraki çalışmalarda kullanılmasına olanak sağlamak, 3) 

moleküler karakterizasyonda fazla sayıda polimorfik bant veren bir yöntem olan iPBS-

retrotransposon markörlerinin kavun gemplazmasındaki filogenetik analizler için faydalarını kontrol 

etmek, 4) kavun çeşitlerinin popülasyon yapısını iPBS-retrotransposon markörlerine dayalı olarak 

değerlendirmek, 5) iPBS-retrotransposon verileri kullanılarak elde edilen bilgiler doğrultusunda 

genotipler arasındaki farklılıkları tespit ederek İPBS-retrotransposon yönteminin uygulanabilirliğini 

belirlemek. Ümitvar ebeveyn seçilerek QTL haritalama ile popülasyon oluşturmak için alt yapı 

sağlamak. Bu gen kaynaklardan uzak ebeveynler seçerek kavun ıslahçılarına bilgi vermesi ve hedefe 

yönelik ıslah program başlatılması için bilgi sağlamaktır 

 

 

Literatür Özeti:  

Sebze Genetik Kaynakları çalışmaları, 1978 yılından beri, başta GAP yöresi olmak üzere, Doğu ve 

Güney Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Ege ve Marmara bölgelerinin belli yörelerinde 

toplama faaliyetlerinde bulunulduğu bilinmektedir. Bu yörelerden 5 522 adet sebze materyali 

toplanırken, ayrıca, 3 919 materyalde de üretim/yenileme çalışmasının yapıldığı bildirilmiştir (Küçük 

ve ark., 1996). 

Şensoy ve ark. (2007), Türkiye’nin çeşitli yerlerinden toplanan 56 kavun  genotipi 23 lokal ve yabancı 

kaynaklı genotiple mukayeseli olarak fenotipik ve moleküler karakterler açısından gözlemlenmiş ve 

aralarındaki genetik farklılık ve benzerlikler saptanmaya çalışılmıştır. Taksonomik akrabalık düzeyleri 

ile genetik varyasyonu araştırılmıştır. 61 fenotipik karakter ve 33 primerden saptanan 109 polimorfik 

DNA bandı; 2 veya 3 boyutlu ölçeklendirme veya dendogram kavun genotiperi arasındaki genetik 
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benzerliğin tanımlanmasında kullanılmıştır. Moleküler karakterizasyonda kullanılan dört sonuç 

matrisi arasında yüksek korelasyon tespit edilmiştir. Akraba genotipler aynı kümelerde 

sınıflandırılmıştır. Fenotipik ve moleküler analizlerin her ikisinde de tatsız kavun tipleri ile tatlı kavun 

tiplerinin farklı olduğunu ve tatlı tip Türk kavunlarının çeşitliliğinin tatlı tip yabancı çeşitlere göre 

fazla olduğunu saptamışlardır.   

Şahin (2008) yaptığı çalışmada Van yöresi Sıhke kavun populasyonlarının, yerli ve yabancı 

genotiplerle karşılaştırmalı olarak fenolojik ve morfolojik özellikleri ile ge netik ilişkileri ortaya 

çıkarmıştır. 15 Sıhke kavun genotipi ile 2 adet standart yabancı kavun genotipine ek olarak Van 

yöresinden toplanmış, henüz karakterize edilmemiş 13 adet yerli kavun genotipi kullanılmıştır. 

Fenolojik karakterizasyon için 67 adet ölçüm ve gözlem yapılmıştır. Kavun genotipleri arasındaki 

genetik akrabalık dereceleri ise elde edilen fenolojik gözlem verilerinin hesaplanmasından elde 

edilen Öklid matrislerinden dendrogramlar, 2 veya 3 boyutlu ölçeklemeler oluşturularak 

bulunmuştur. 

Yukarı Çoruh vadisinde toplanan 86 kavun genotipi ve 3 standart (Ananas, Galila ve Falez) kavun 

çeşidi yetiştirilmiştir. Araştırmada fidelerin bitki, meyve ve tohumlara ait bazı gelişme özellikleri ile 

verim tespit edilmiştir. Ayrıca meyveye ait bazı özelliklerden (meyve ağırlığı, meyve çapı, meyve 

uzunluğu, çekirdek evi boşluğu, çekirdek evi genişliği, çekirdek evi uzunluğu, kabuk yüzeyi, kabuk 

rengi, meyve eti rengi, tat, aroma ve liflilik) yararlanılarak tartılı derecelendirme ile değerlendirme 

yapılmıştır. İncelenen özelliklerden de yararlanarak tespit edilen 86 genotipten 2007 yılında 41’i 

2008 yılında 24’ü belirlenen tartılı derecelendirme değerinden (410 puan) yüksek aldığı 

belirlenmiştir (Karataş, 2010). 

Sari ve Solmaz (2007)’ın yapmış oldukları çalışmada Ege, Orta Anadolu, Akdeniz, Marmara-Trakya ve 

güney doğu Anadolu bölgelerinden toplanan 64 kavun genotip üzerinden morfolojik karakterizasyon 

yapılmıştır. Morfolojik karakterizasyonda 10 adet meyve karakterleri (uzunluk, çap, uzunlamasına 

kesit, olgunlukta kabuk zemin rengi, ikincil kabuk rengi, dişi organ yara izi boyutu, meyve yüzeyin 

kırışması ve ağlaşması ve meyve üzerindeki kanallar) incelenmiştir. Genotiplerin kendi akrabalığına 

dayalı farklı gruba ayrılmıştır. 

Solmaz ve ark., (2010) Değerli genetik kaynaklara sahip olan İç Anadolu ve Doğu Anadolu’dan 

toplanan toplam 78 kavun genotipi üzerinde  68 adet (3 fide, 3 bitki, 9 yaprak, 6 çiçek, 42 meyve ve 

5 tohum) UPOV kriterlerine göre morfolojik karakterizasyonu yapılmıştır ve PCoA ile analizi 

yapılmıştır. Türk kavun aksesyonları kotiledon yeşil rengi, sap tutumu ve taç yaprakları hariç test 

edilen tüm özelliklerde oldukça çeşitlilik gösterdiğini ortaya koymuştur.  

2001 yılında yapılan çalışmada Van Gölü Havzası’ndan (Van Merkez, Edremit, Gevaş, Erciş, Muradiye 

ilçeleri ile Erçek Beldesi ve Bitlis-Tatvan ilçesi) surveyler sonucu toplanan 53 kavun genotipinin verim 

ve bazı verim öğelerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bunun için 2002 Nisan ayında cam serada 

viyollere ekimi yapılan tohumlardan elde edilen her genotipten sağlıklı 20 fide tarla koşullarındaki 

deneme parsellerine dikilmiştir. Deneme boyunca kavun genotipleri, meyve ağırlığı, meyve eni, 

meyve boyu, meyve eti kalınlığı, kabuk kalınlığı, meyve şekli, kabuk yapısı, kabuk rengi, dilimlilik, 

meyve eti rengi, tat, koku özellikleri dikkate alınarak tartılı derecelendirme metoduna göre 

değerlendirilmiştir. Tartılı derecelendirme sonucu mevcut veriler ışığı altında, verim ve tat unsurları 

ön planda tutularak, önem sırasına göre 65 ER 02, 65 ER 07, 65 ER 03, 65 ERÇ 01, 65 ERÇ 05, 65 ER 

08, 13 TAT 05, 65 ER 04, 65 ERÇ 15, 65 EDR 01 genotipleri ileriki yıllardaki çalışmalar için ümitvar 
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bulunmuşlardır. Bu genotipleri önem sırasına göre 65 ER 05, 65 ER 11, 65 ERÇ 12, 65 MER 07, 65 ERÇ 

10 nolu genotipler izlenmiştir (Türkmen ve ark., 2008). 

Atalmış (2007) tarafından Ulusal Gen Bankası ile Amerikan Gen Bankasından temin edilen 40 kavun 

genotipinin morfolojik-agronomik özelliklerinin değerlendirilmesi, moleküler markörlerle 

karakterize edilmesi ve bu genotipler arasındaki genetik varyasyonun belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Morfolojik değerlendirme UPOV kriterlerinde yer alan özelliklere göre yaprak şekli -rengi, meyve 

şekli-ağırlığı, meyve eti sertliği ve rengi gibi 29 kriterde incelenmiştir. Moleküler analizde ise, 56 

polimorfik ISSR markörü kullanılmıştır. Elde edilen veriler NTSYS_pc (2.2j) programında Principal 

Component Analysis (PCA) ve UPGMA’ ya göre gruplama (cluster) analizleri yapılarak, 

dendrogramlar oluşturulmuştur. Sonuç olarak ise kavun genotipleri 4 gruba ayrılmış olup, 

morfolojik-agronomik özellikler açısından benzerlik katsayısı, moleküler markörlerinkine göre daha 

düşük olmuştur. Yani morfolojik olarak geniş varyasyon oluşmasına rağmen, aslında genetik açıdan 

birbirlerine yakın oldukları saptanmıştır. 

Doğu Anadolu Bölgesi yerel kavun tiplerinin toplanması morfolojik ve bazı teknolojik özelliklerin 

belirlenmesi amacı ile 2006-2008 yılları arasında yürütülmüştür. Doğu Anadolu Bölgesinde kavun 

üretiminin yapıldığı, Erzincan, Erzurum, Malatya, Elazığ, Muş, Ağrı,  Iğdır ve Van illerine gidilerek 

materyal toplanmış, toplanan materyallerin bitkisel ve meyvesel özelliklerini belirleyerek morfolojik 

ve bazı teknolojik özelliklerinin tanımlamasını yapılmıştır. Kavun popülasyonunun ölçülebilinen 

özelliklerinin, minimum, maksimum, ortalama, standart hata, standart sapma ve varyans değerleri 

incelenmiştir. Popülasyon içinde en fazla varyasyon gösteren özellikler, meyve uzunlukları, %50 

çiçeklenme gün sayıları ve çekirdek evi uzunluklarında ve meyve eni olurken; en düşük varyasyon 

asitlik değerlerinde ve tohum ağılıklarında olduğu tespit edilmiştir (Kadıoğlu ve ark., 2010).  

Batı Akdeniz Araştırma Enstitüsüne ait 30 saf kavun hattı kullanılarak yapılan çalışmada; UPOV ve 

TTSM’nin kavun ile ilgili gözlem formundan yaralanılarak  belirlenen karakterlere göre hatlarda 

morfolojik karakterizasyon yapılmıştır. Ayrıca 20 saf hattın Fusaryum oxysporum 0,1 ırkına, 9 saf 

hattın Fusaryum oxysporum 0,1, 1, 2 ırkına karşı dayanıklı bulunurken 10 saf hattın ise tüm ırklara 

karşı hassas olarak tespit edildiği bildirilmiştir (Coşkun ve ark., 2008). 

 Killi (2010)’nin yaptığı çalışmada, Fusarium solgunluğuna dayanıklı kavun gruplarında 

dihaploidizasyon yöntemi ile dihaploid saf hatlar oluşturmuştur. Geliştirilen bu 27 adet kavun saf 

hattının UPOV deskriptörüne göre 68 özellik ile morfolojik karakterizasyonu yapılmıştır. Hipokotil 

uzunluğu, kotiledon uzunluğu, kotiledon genişliği, bitki boyu, ana gövde çapı, ana gövde boğum 

sayısı, yaprak uzunluğu, yaprak genişliği, yaprak sapı uzunluğu, yumurtalık uzunluğu, yumurtalık 

genişliği ve olgun meyvelerde meyve ağırlığı, mühür çapı, meyve çapı, meyve yüksekliği, çekirdek evi 

çapı, çekirdek evi yüksekliği, meyve eti kalınlığı, meyve kabuk kalınlığı ve suda çözünebilir kuru 

madde miktarı gibi özellikler incelenerek yapılan çalışma sonucunda 27 adet saf hat çeşitli 

düzeylerde birbirinden farklılıklar göstermiştir. 

UPOV kriterlerine göre 3’ ü fidede, 3’ ü bitkide, 3’ ü yaprakta, 2’ si yumurtalıkta ve 3’ ü de meyvede 

olmak üzere toplam 14 karakterde yapılan morfolojik ölçümler sonucundan elde edilen 

dendrogramlarda 4 ayrı grup oluşmuştur. 2 numaralı grubu daha çok Türkiye’nin çeşitli 

bölgelerinden toplanan acur genotipleri oluştururken, 4. grupta ise Dünya Kavun Gen Bankasından 

gelen kavun ve acur genotiplerinin yoğunlaştığı belirlenmiştir. Moleküler karakterizasyon ise RAPD 

yöntemiyle yapılmış olup 17 adet primerden toplam 132 bant elde edilmiştir. 126 adedi polimorfik 

olan bu bantlardan 6 adedi ise monomorfik bulunup, polimorfizm oranı ise % 95.45 olarak 

saptanmıştır. Bu verilerden elde edilen dendrogramlarda ise Dünya Kavun Gen Bankasından temin 
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edilen acurların ve kavunların ayrı gruplarda, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden elde edilen acurların 

ayrı bir grupta yoğunlaştığı saptanmıştır. Birbirine genetik olarak  en yakın genotipler Kızılören I ve 

Kızılören III olmuştur (Köse, 2008). 

Ulusal kavun koleksiyonlarındaki genetik çeşitliliğin ve antioksidant içeriğinin belirlenmesi amacıyla 

yapılan çalışmada, 19 özellikte morfolojik karakterizasyon yapılmış ve SSRs ve AFLPs moleküler 

markör sistemleri araştırılmıştır. Morfolojik gözlemlerde hatların %38.41’i küresel, % 36.96’sı eliptik, 

% 10.87’si ovat, % 5.07’si oblat, % 1.45’i elongat, % 0.72’si uzun şekilli meyvelere sahip olduğu 

saptanmıştır. Birincil meyve kabuğu rengi % 39.86’sı açık sarı, %24.64’ü soluk yeşil, %21.02’si 

turuncu, %6.52’si krem rengi, %4.35’i yeşil, %2.9’u siyah-yeşil ve %0.72’si koyu yeşil bulunmuştur. 

Genetik gözlemler sonucundan ise 306 adet polimorfik AFLP fragmentleri ve 93 adet SSR 

fragmentleri elde edilmiş ve genetik uzaklığın tespitinde kullanılmıştır. 238 adet ulusal kavun hattı 

ile 12 adet kabakgiller üyesi arasındaki genetik ağaç NTSYS-pc versiyon 2.2 programında SHAN 

modülünde DICE katsayısı ve UPGMA metodu kullanılarak çizilmiş ve AFLP’de  10, SSR’da 21 adet 

grup kesin olarak ayrılmıştır (Şiğva, 2008). 

Staub ve ark. (2003)’nın yaptıkları çalışmada, 17 yerel kavun çeşidi ve kaynağı Yunanistan olan 

Cantalupensis, Inodorus ve Flexuosus genotiplerinde 24 primerden elde edilen 65 adet RAPD 

belirteci ile, 11 morfolojik özellik, 2 adet verim özelliği ve 1 adet külleme hastalığına dayanıklılık 

özelliği kullanarak genetik çeşitliliği incelemişlerdir. Çalışmada yerel kavunların büyük çeşitlilik 

gösterdiği ve Grup Flexuosus’ un en yüksek varyasyon gösteren grup olduğunu belirtmişlerdir. Diğer 

ülkelerdeki kavun ıslah programlarında, bu farklılık ve varyasyondan yararlanılabileceğini 

vurgulamışlardır. 

Staub ve ark. (2000), RAPD ve SSR markörlerini Cucumis melo L. subsp melo ve subsp. agrestis 

gruplarının 46 çeşidi arasında genetik akrabalığı karakterize etmek için kullanmışlardır. Genetik 

uzaklık hesaplamaları, Cantalupensis’in dört kavun pazar çeşidinde, Inodorus’un bir pazar çeşidinde, 

Conomon’un bir genotipinde, Flexuosus’ un bir genotipinde yapılmıştır. 135 RAPD bandı ve 54 SSR 

bandı arasında farklılıklar genetik uzaklık hesabı ile bulunmuştur. Bant polimorfizmi gözlemlerinde 

21 RAPD primeri ve 7 SSR primerinin genetik farklılıkların belirlenmesinde önemli olduğu 

saptanmıştır. Sonuç olarak genetik ilişkiler genellikle benzer bulunmuştur. RAPD markör analizleri 

sonucunda genetik varyasyonun değerlendirilmesi için 80 markör bandının yeterli olduğu 

bildirilmiştir. 

Tanaka ve ark. (2006)’nın yaptıkları çalışmada genetik çeşitliliği ve akrabalığı, Çin, Hindistan, 

Myanmar, Kore ve Japonya’dan sağlanan 69 kavun genotipinin katılımıyla RAPD tekniğini kullanarak 

saptamaya çalışmışlardır. Boyutları 550-2.027 bp arasında olan 27 polimorfik bant, 18 RAPD primeri 

kullanılarak elde edilmiştir. En iyi polimorfik bant, A20-800 primerinden elde edilen bant olarak 

saptanmıştır. Polimorfizm, Çin’den grup Conomon var. mukuwa’ dan iki genotip ve Kore’den grup 

Conomon var. makuwa’dan bir genotipten elde edilmiştir. Genetik akrabalığın saptanması için 

yapılan çalışmalarda, 12 grup Hindistan ve Myanmar genotiplerinden oluşmakta iken; 5 grup Doğu 

Asya’dan conomon var. makuwa ve var. conomon’un genotiplerini içermiştir.  

Kavunun 6 genotipi arasında genetik çeşitliliğin belirlenmesinde 3 farklı moleküler markör tipi 

(RAPD, AFLP ve RFLP) kullanmışlardır. Her hat farklı bir kavun genotipini temsil etmiş olup, bunlar 

Piel de Sapo, Ogen, PI161375, PI414723, Agrestis ve C105’ dir. RAPD analizlerinde toplam 500 primer 

test edilmiş ve 204 primer en az bir polimorfik bant içermiştir. 12 AFLP primer kombinasyonunun 

her birinden en az bir polimorfik bant elde edilmiştir ve 82 RFLP probundan ise 6 hat için en az bir 

polimorfik bant elde edilmiştir. Küme analizleri 3 genetik ayrım markör tipini iki ana grupta 
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saptamıştır. Bunlar; tatlı tip kültür kavunu ve egzotik tip kavundur. Saptanan veriler 3 markör 

yönteminin de aynı ölçüde bilgi verici olmasına rağmen, AFLP yönteminin polimorfizmi belirlemede 

en verimli yöntem olduğunu göstermiştir (Garcia-Mas ve ark., 2000). 

Silberstein ve ark. (1999)’nın yaptıkları çalışmada kavunda (Cucumis melo L.) moleküler çeşitliliği 

belirlemek amacıyla RAPD ve RFLP markörlerini kullanmışlardır. 13 kavun çeşidinde 18 RAPD primeri 

kullanılarak yapılan çalışmanın toplu analizlerinde, Hindistan ve Kuzey Amerika’dan C. melo v ar. 

momordica ve Avrupa Musk melon çeşitlerinde geniş farklılıklar ortaya çıkmıştır. RAPD 

primerlerinde C. melo var. cantalupensis ve C. melo var. momordica türleri arasında %61 oranında 

polimorfizm bulunmuştur. 8 türün alt türü de RFLP probları ile incele nmiş ve altı kesici enzimli 56 

probun denenmesi ile 8 tür arasında % 80 polimorfizm görülmüştür.  

Soltani ve ark. (2010), Yerli İran kavunlarından Grup Flexuosus ve Dudaim’ in farklılıklarını ortaya 

koymak için yaptıkları çalışmada; morfolojik ve fizyolojik  özelliklerinin incelenmesi yanı sıra RAPD 

yöntemini de kullanmışlardır. 31 morfolojik ve fizyolojik özellik gruplar arasında önemli derecede 

varyasyon olduğunu göstermiştir. Bazı Flexuosus aksesyonlarının tipik morfolojik özellikleri; meyve 

şeklinin uzun oluşu, açık kabuk rengi, meyve kabuğunda damarlanma, tatsız meyve eti olarak 

saptanmıştır. Kısa meyve, koyu yeşil kabuk rengi, 5 karpel, tatlı meyve eti gibi tipik 

aksesyonlardakinden farklı karakterler özellikle damarsız meyveli aksesyonlarda görülmüştür.  

Morfolojik ve fizyolojik özelliklerin cluster analizi incelendiğinde İran kavunlarının 7 farklı gruba 

ayrıldığı gözlenmiştir. Dudaim (clusters 7) katılımının, tipik (cluster 1) ve tipik olmayan (cluster 3-6) 

Flexuosus katılımından kesin şekilde ayrı olduğu tespit edilmiştir. RAPD analizi sonucunda çeşitlilik 

indeksi 25 Flexuosus katılımında 0.201 olup, genetik çeşitliliğin yüksek olduğu belirtilmiştir. RAPD 

analiziyle incelenen Flexuosus grubunda yapılan cluster analizi sonucunda 8 alt grup tespit edilmiştir 

ve İran katılımları ile geniş tohumlu tipleri temsil eden katılımlar (Grup Inodorus ve Cantalupensis) 

arasında genetik benzerlik olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar geniş tohumlu Flexuosus, Inodorus, 

Cantalupensis gruplarının genetiklerinin farklılaşmadığını, muhtemelen grup içi melezlemelerden 

kaynaklandığını ortaya koymuştur. 

Luan ve ark. (2008), yaptıkları çalışmada Hindistan, Afrika, Yunanistan, Japonya, Avrupa, İspanya’dan 

referans genotiplerin ve 68 Çin kültür çeşidinin katılımıyla, 17 RAPD primeri kullanılarak; çiçeklenme 

gün sayısı, seks ekspresyonu, ana dal sayısı ve meyve sayısı değerlendirilmiştir. İnce kabuklu Çin 

kavunları diğer tip kavunlardan sadece seks ekspresyonu olarak farklı bulunmuş, referans genotip 

“Top Mark” ve Çin kalın kabuklu kavunlar morfolojik özellikleri bakımından incelendiğinde benzer 

bulunmuştur. Genotip katılımların herhangi ikisi arasındaki ortalama benzerlik, RAPD ile 

hesaplanarak 0.47 ± 0.14 bulunmuştur. Grup içi benzerlik oranları 0.94 (ince kabuklu tip) ve 0.08 

(kalın kabuklu tip) arasındadır. Veriler cluster analiziyle değerlendirildiğinde ise Cantalupensis ve 

Inodorus referans katılımlarıyla 2 ana grupta kümelenmiştir.  

Lotti ve ark. (2006), Güney İtalya’nın Albania ve Apulia bölgelerinden toplanan 153 genotipte, 20 

biyo agronomik özellik incelemişlerdir. Genetik çeşitliliği Inodorus ve Cantalupensis genotiplerinin 

toplanmasıyla oluşturulmuş grupları univaryete ve multivaryete analizleriyle değerlendirmek ve 

tanımlamak amaçlanmıştır. Sonuçlar incelenen tüm özelliklerde geniş bir çeşitliliğin olduğunu 

göstermiştir. Ayrıca, ileride kavun özelliklerinin geliştirilmesi amaçlanan yetiştiricilik programları için 

önemli genotiplerin ve özellikle Güney İtalya’ nın birçok yerinde önemli bir ürün olan İnodurus 

grubunun tanımlanmasına olanak sağlamıştır. İlgili genotipler özellikle olgunlaşma süresi, meyve 

şekli, çözülebilir madde içeriği, depolama süresi ve meyve dayanıklılığı gibi özellikler dikkate alınarak 

seçilmiştir. 
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Szabo ve ark. (2008), 47 kavun (Cucumis melo L.) çeşidinde ve Macar yerel genotiplerinde morfolojik 

çeşitliliği saptamak amacıyla bir çalışma yapmışlardır. 26 morfolojik özelliğin incelendiği çalışmada 

çeşitler arasında yüksek bir farklılık gözlemlenmiş ve cantalupensis, reticulatus, inodorus gruplarının 

bulunduğu 3 cluster sınıfı oluşturulmuştur.  

Szamosi ve ark. (2009)’ı tarafından toplam 58 kavun genotipinde yapılan bir çalışmada, Türk ve 

Macar kavun genotiplerinin morfolojik özellikleri kıyaslanmıştır. 70 nitel karakter UPOV 

deskriptöründen modifiye edilerek incelenmiştir. Ayrıca 3 adet fidede, 3 adet yaprakta, 2 adet 

çiçekte ve 9 adet meyvede olmak üzere 17 nicel karakter ölçülmüştür. Sonuç olarak Türk ve Macar 

kavun genotipleri arasında morfolojik özellikler bakımından büyük oranda farklılık gözlenmiştir. 

Kalitatif ve kantitatif ölçümler iki ülke materyalinde genellikle farklı bulunmuştur.  

Retrotranspozon markerleri, çeşitli DNA markörleri arasında, genel uygulanabilirlikleri, uygulama 

basitlikleri ve genotip çözünürlük sistemleri nedeniyle çok sayıda evrimsel  ve genetik çalışmada 

geniş çapta uygulanmıştır. Retrotranspozonlar, kopya sayıları kısa evrimsel dönemlerde önemli 

ölçüde değişen en değişken genomik elementlerden birini temsil eder ve bu nedenle bitki 

genomlarının yapısal evriminin önemli bileşenleri olabilir. Retrotranspozonlar tüm ökaryotların 

genomları boyunca, özellikle de bitkilerde bol miktarda bulunur (Finnegan, 1989). Bitki türlerinin 

genomları, çoğu zaman bitki genomunun% 50'sini oluşturan ancak% 90 kadar yüksek olabilen 

retrotranposon içeriklerinde farklılık gösterir (San Miguel ve diğ., 1996). Bollukları ve kendilerini 

genom boyunca büyütme ve ekleme yetenekleri, onları farklı organizma gruplarındaki farklı 

popülasyonlar için güçlü DNA markörleri haline getirir (Zampicinini et al., 2004). Prime rler arası 

bağlanma bölgesi (iPBS) metodu, bir sekans hakkında önceki bilgiye ihtiyaç duyulmasını önleyen 

kanıtlanmış güçlü bir DNA parmak izi tekniğidir. İPBS-retrotransposon DNA marker sistemi, "evrensel 

marker sistemi" olarak adlandırılır, çünkü bitki ve hayvan krallığı boyunca polimorfizmin 

görselleştirilmesine izin veren tek retrotransposonon bazlı marker sistemidir.  

iPBS-retrotranspozon moleküler marker sisteminin avantajları şu şekilde özetlenebilir:  

Retrotranspzonların bitki genomlarının büyük bir kısmına yayılma göstermesi nedeniyle genomun 

geniş bölümünün taranma olasılığını arttırmaktadır. 2. Çeşitli organizmalarda kullanılabilecek 

evrensel primerlere sahiptir. 3. Primerlere bir defa sahip olunduktan sonra istenilen herhangi bir 

organizmada kullanılabilir. 4. Temel moleküler genetik laboratuarlarında PCR ve standart agaroz jel 

elektroforez yöntemleri uygulanarak kullanılabilir (Arystanbek, 2019)  

Ayrıca, iPBS primerlerinin daha önce bitkilerde parmak izi ve genetik benzerlik çalışmaları için güçlü 

bir marker sistemi olduğu gösterilmiştir (Gailīte ve ark, 2011; Raddová ve ark., 2012; Andeden ve 

ark., 2013; Fang Yong ve Ji Hong, 2014; Guo ve ark, 2014b; Baloch ve ark., 2015a, b).  

iPBS tekniği en yaygın biçimde, kapalı tohumlarda (angiospermae), açık tohumlarda 

(gymnospermae) ve alt yapılı bitkilerde polimorfizmi saptamak amacıyla uygulanmıştır. Bu yöntem, 

hem geniş genom içeren hem de Brachypodium distachyon gibi küçük genoma sahip bitkilerde de 

etkili olmuştur (Hawkins ve ark., 2009). Tekli PBS primerleri ve kombinasyon halindeki iki farklı PBS 

primerleri çoğunlukla 100 ila 5000 baz çifti uzunluğunda bant üretirler. Amplifikasyon ürünleri 

etidyum bromid ile boyanmış standart agaroz jel üzerinde görüntülenebilir. iPBS yöntemi gen 

haritalaması çalışmalarında faydalı olmaktadır (Kalendar ve ark., 2010). 

Retrotranspozonlar, bu istilacı özellikleri ile genom içerisindeki kopya sayılarını artırırlar. Fakat 

retrotranspozonlar her ne kadar istilacı özelliklere sahip olsalar da bu özellikleri, hücre içerisinde 

çeşitli kontrol basamakları ile denetim altına alınmaktadır. Retrotraspozonların taşınma 
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mekanizması, stres etmenleri (Grandbastien ve ark., 2005) ve özellikle doku kültüründe somatik 

çoğaltma (Hirochika, 1993) nedeniyle aktif hale gelmektedir. Bu durum, yukarıda da belirtildiği gibi 

bitkilerin genomunda mutasyonlara ve genom büyüklüğünde artışlara, dolayısıyla genetik çeşitliliğe 

sebep olmaktadır (Arystanbek, 2019). 

Daha önce, bu sistem üzümlerde genetik çeşitliliği (Guo ve diğerleri, 2014), kayısı (Baránek ve 

diğerleri, 2012), Cicer (Andeden ve diğerleri, 2013), yabani ve kültür Lens ve bezelye türlerini 

değerlendirmede başarıyla kullanılmıştır Baloch ve diğerleri, 2015a) (Baloch ve diğerleri, 2015b).  

 

Materyal Ve Metot:  

Batem gen havuzunda yer alan toplam 317 adet kavun materyalidir.  

Bu çalışmada, kavun genotiplerin saflaştırılması, morfolojik ve moleküler karakterizasyonu 

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne ait sera ve laboratuarla rda 

yürütülecektir. Proje 3 yıl olarak planlanmıştır.  

Genotiplere ait tohumlar 2021 yılı Ocak-Temmuz ve Ağustos-Aralık aylarında, 2022 yılı 

Ocak-Temmuz her bir genotipten 10 bitki olacak şekilde tek sıralı olarak sıra arası ve sıra 

üzeri mesafeleri 60 x 90 cm dikim gerçekleştirilecek ve toprak analiz sonucuna göre 

gübreleme yapılarak gerekli bakım işlemleri yapılacaktır. Her bir genotipten 10 adet bitkide 

kendileme yapılacaktır. S3 kademesine gelen tohumlar 2023 yılı Ocak-Temmuz aylarında 

morfolojik karakterizasyonu, Uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerini Koruma Birliği (UPOV) 

tarafında geliştirilen kriterleri (Anonim, 2012c) esas alarak modifiye edilen özellik le r 

kullanılarak yapılacaktır. Kendileme sonucu S3 kademesine gelmiş tohumlar 2022 yılı 

sonbahar dönemi ve 2023 yılı sonbahar dönemlerinde moleküler karakterizasyon için DNA 

çıkartılması ve karakterizasyon çalışmaları yapılacaktır. 

  

Kavun gen kaynaklarının Morfolojik Karakterizasyon İçin İncelenecek Özellikler: 

Ana gövde uzunluğu(cm)  

Ana gövde kalınlığı(mm) (10 ve 11. Boğumlar arasında ana gövde üzerinde ortalama %50 

çiçeklendiğinde ölçülür.)  

Bitki boğum sayısı (ana dallar üzerinde 1. Boğum dâhil kaydedilmesi); 3 az, 5 orta, 7 çok 

Boğum arası uzunluğu; 1 çok kısa, 2 kısa, 3 kısa-orta, 4 orta, 5 uzun 

Yaprak şekli;1 tam, 2 üç loblu, 3 beş loblu, 4 derin üç loblu, 5 derin beş loblu 

Yaprak rengi; 1 açık yeşil, 2 yeşil, 3 koyu yeşil, 4 karışık 

Yaprak ayası uzunluğu (cm) 

Yaprak ayası genişliği (cm) 

İlk çiçeklenme (ekimden ilk çiçek açtığında geçen süre) 

Dişi çiçekte erkencilik; erkenci orta geçci 
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Erkek çiçekte erkencilik; erkenci, orta, geçci 

Dişi çiçek / erkek çiçek oranı; sadece dişi, çoğunlukla dişi, dişi erkek eşit, çoğunlukla erkek, 

sadece erkek, diğer 

Çiçek tipi; 1 monoik, 2 andromonoik, 3 ginoik, 4 erkek kısır, 5 dişi kısır 

Olgunlaşma zamanı; 1 erkenci (<70 gün), 2 orta (70-90gün), 3 geçci (91-110gün), çok geçci 

(>110gün) 

Meyve sapında kopma; 1 yok, 9 var 

Meyvede Olukluluk; 1 yok, 9 var 

Meyvede olukların genişliği;  3 dar, 5 orta, 7 geniş 

Meyvede olukların derinliği; 1 çok yüzeysel, 3 yüzeysel, 5 orta, 7 derin, 9 çok derin 

Meyvede çiti oluşumu;  1 yok, 9 var 

Meyvede çiti oluşumunun şekli; 1 küçük noktalar şeklinde, 2 çizgi şeklinde, 3 ağ şeklinde 

Meyvede oluşan çitilerin yoğunluğu; 1 çok seyrek, 3 seyrek, 5 orta, 7 yoğun, 9 çok yoğun 

Meyvede dış aroma; 1 var, 9 yok 

Meyve şekli;1 yuvarlak, 2 düz, 3 basık, 4 eliptik, 5 armut şekli, 6 oval, 7 palamut, 8 uzun, 9 

scallop şekilli 

Meyve zemin rengi; 1 beyaz, 2 açık sarı, 3 krem, 4 soluk yeşil, 5 yeşil, 6 koyu yeşil, 7 siyah-

yeşil, 8 turuncu, 9 kahverengi, 10 gri  

İkincil meyve rengi; 1 beyaz, 2 açık sarı, 3 krem, 4 soluk yeşil, 5 yeşil, 6 koyu yeşil, 7 siyah-

yeşil, 8 turuncu, 9 kahverengi, 10 gri 

İkincil meyve kabuk deseni; 0 yok, 1 benekli (< 0,5cm), 2 noktalı (>0,5cm), 3 çizgili, 4 kısa 

çizgili (<4cm), 5 uzun çizgili (>4cm) 

Meyve boyu(cm) 

Meyve eni(cm) 

Meyve ağırlığı(g); 1 çok küçük (>100), 2 çok küçük-küçük (100-300), 3 küçük (300-600), 4 

küçük-orta (600-1000), 5 orta (1000-1400), 6 orta-büyük(1400-1800), 7 büyük (1800-2200), 

8 büyük-çok büyük (2200-3000), 9 çok büyük (>3000) 

Çiçek burnu şekli; 1 çukur, 2 düz, 3 yuvarlak, 4 sivri 

Meyve eti kalınlığı(cm) 

Meyve eti rengi;1 beyaz, 2 sarı, 3 krem, 4 mat yeşil, 5 yeşil, 6 mat turuncu, 7 turuncu, 8 

pembe-kırmızı  

Meyve et yapısı; 1 düz-sıkı, 2 kumlu-sıkı, 3 yumuşak, 4 kuru, 5 lifli-jelatinimsi, 6 lifli-kuru 

Bitki başına verim (kg) 

Meyve kabuğun dış tabaka kalınlığı(mm) 
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Tohum şekli; 1 yuvarlakça (uzunluk/genişlik <2,0), 2 eliptik (uzunluk/genişlik 2,1-2,5 

arasında), 3 oval (uzunluk/genişlik >2,5), 4 üçgen şeklinde, 5 pinonet tip (çam tohumu gibi), 

99 diğer  

100 tohum ağırlığı(g) 

Meyvede SÇKM 

Meyvede pH 

Moleküler çalışmalar: 

DNA izolasyonu Doyle ve Doyle ’nin (1987) geliştirdiği CTAB yöntemine göre yapılacaktır.  

Bu yöntemde; 

Her bir kavun genotipi için 1 g genç yaprak örneği, içerisinde sıvı azot bulunan havanda iyice 

ezilecek ve sonra 2 ml tüplere konacak ve tüpler içerisine 1 ml CTAB tampon çözeltisi (100 

mM Tris-HCl, 1.4 M NaCl, 20 mM EDTA, %2 CTAB, %2 PVP, b-merkaptoetanol, %0.1 

Na2S2O5) ilave edilecek ve sıcaklığı 65 0C’de olan su banyosuna konacaktır. 

İçerisinde ezilmiş yaprak örnekleri bulunan tüpler her 5–10 dakikada bir karıştırılmak 

suretiyle 60 dakika boyunca 650C su banyosunda tutulacaktır. 

Su banyosundan çıkarılan örnekler oda sıcaklığında 5–10 dk bekletilecektir. 

Daha sonra tüpler içerisine, ekstraksiyon tampon çözeltisi ile eşit oranda, 1 ml kloroform: 

isoamil alkol (24: 1) ilave edilecektir. 

Tüpler her 3 dakikada bir karıştırılarak oda koşullarında 15 dk tutulacaktır. 

İçerisinde kloroform: isoamil alkol bulunan tüpler 14000 rpm’de 15 dk süre ile santrifüj 

edilecektir. 

Santrifüj işleminden sonra tüp içerisinde oluşan üst faz yeni bir 1,5 ml’lik tüpe aktarılacaktır.  

Temiz tüp içerisine alınan üst fazın üstüne 2/3 veya eşit oranda soğuk (- 200C’de bekletilmiş ) 

isopropanol ilave edilecektir ve yavaşça tüp çevrilerek DNA’nın çökelmesi sağlanmış 

olacaktır. 

Daha iyi bir çökelme sağlamak için örnekler 1 saat –700C’de veya 1 gece – 200C’de 

bekletilecektir. 

Daha sonra tüpler 1500 rpm’de 2 dk süre ile santrifüj edilerek DNA tüpün dibine 

çöktürülecek ve sonra tüp içerisindeki isopropanol boşaltılacaktır. 

Daha sonra, DNA’ların üzerine, içerisinde 10 mM amonyum asetat bulunan, 1 ml %76’lık 

etanol yani yıkama tampon çözeltisi ilave edilecektir ve 1–2 saat çalkalanacaktır. 

Son olarak ise yıkanan DNA kurutularak saf suda çözdürülecektir. 

DNA Konsantrasyonunun Belirlenmesi: 

PCR esaslı DNA moleküler markör teknikleri ile çalışırken kullanılan DNA 

konsantrasyonları oldukça önemlidir. Bu nedenle herbir genotipin PCR reaksiyonunda 

kullanılacak DNA miktarının çok iyi ayarlanması gerekir. Bu araştırmada kavun 
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genotiplerinin DNA konsantrasyonu, %0.8’lik agaroz jelde konsantrasyonu belli λ DNA ile 

karşılaştırılarak tahmini olarak belirlenecektir. 

DNA konsantrasyonunun belirlenmesi için her bir örnek için toplam hacmi 20 μl olacak 

şekilde 2 μl stok DNA, 4 μl jel yükleme boyası ve 14 μl saf su konularak örnekler 

hazırlanacaktır. Hazırlanan örneklerden 10 μl’si, %0.8 konsantrasyondaki agaroz jel üzerinde 

hazırlanmış yuvalara yerleştirilecek ve elektroforezde 90 voltta 45 dakika koşturma işlemi 

yapılacaktır. UV transilluminatör yardımıyla elde edilen DNA yoğunlukları konsantrasyonu 

belli λ DNA’lar (25ng-50ng-100ng-200ng) ile karşılaştırılarak belirlenecektir. Böylece her 

bir genotipten elde edilen stok DNA miktarı tahmin edilmiş olacaktır. 

Stok DNA konsantrasyonları esas alınarak, PCR analizleri için her bir DNA örneğinin 

konsantrasyonu 5ng / μl olacak şekilde ayarlanacaktır. Bu işlem de yine %0.8’lik agaroz jelde  

yapılacaktır. Bunun için toplam hacmi 20 μl olacak şekilde 10 μl seyreltik DNA, 4 μl jel 

yükleme boyası ve 6 μl saf su konularak örnekler hazırlanacaktır. Daha sonra bu hazırlanan 

örneklerden 10 μl’si agaroz jeldeki yuvalara yerleştirilecek ve 90 voltta 45 dakika süre ile 

elektroforez işlemi yapılacaktır. Böylece her bir örneğin 5 ng / μl olup olmadığı kontrol 

edilecektir. 5 ng / μl’den fazla olan örneklere saf su, az olan örneklere ise orantılı olarak DNA 

eklenerek tüm örneklerin konsantrasyonunun 5 ng / μl olması sağlanacaktır. Böylece tüm 

DNA örnekleri PCR’a hazır hale getirilecektir. 

İPBS analizleri: 

İPBS-retrotranspozon analizleri Kalendar ve ark., (2010)`ın geliştirdiği ve Baloch ve ark.’nın 

(2015) modifiye ettiği yönteme göre yapılacaktır. Bu yönteme göre kullanılan İPBS 

reaksiyonunda kullanılan kimyasallar ve konsantrasyonları aşağıdaki çizelgede belirtilen 

miktarda kullanılacaktır. PCR reaksiyonları 25 µl hacimde yapılacaktır. İPBS analizlerinde 

kullanılacak PCR işlemi aşağıdaki belirtilen koşulda gerçekleştirilecektir. Çalışmada 

kullanılacak iPBS-retrotransposon primelerine ait baz dizilimleri ve primer isimleri Çizelge 

1’de verilmiştir. 

 

Çizelge 1:  iPBS-retrotransposon primelerine ait baz dizilimleri ve primer isimleri 

 İPBS primer 

adı 

Baz Dizilimi Baz sayısı 

1 2074 GCTCTGATACCA 12 

2 2075 CTCATGATGCCA 12 

3 2076 GCTCCGATGCCA 12 

4 2077 CTCACGATGCCA 12 

5 2078 GCGGAGTCGCCA 12 

6 2079 AGGTGGGCGCCA 12 

7 2080 CAGACGGCGCCA 12 

8 2081 GCAACGGCGCCA 12 
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9 2083 CTTCTAGCGCCA 12 

10 2085 ATGCCGATACCA 12 

11 2087 GCAATGGAACCA 12 

12 2095 GCTCGGATACCA 12 

13 2374 CCCAGCAAACCA 12 

14 2375 TCGCATCAACCA 12 

15 2376 TAGATGGCACCA 12 

16 2377 ACGAAGGGACCA 12 

17 2378 GGTCCTCATCCA 12 

18 2379 TCCAGAGATCCA 12 

19 2380 CAACCTGATCCA 12 

20 2381 GTCCATCTTCCA 12 

21 2382 TGTTGGCTTCCA 12 

22 2383 GCATGGCCTCCA 12 

23 2384 GTAATGGGTCCA 12 

24 2385 CCATTGGGTCCA 12 

25 2386 CTGATCAACCCA 12 

26 2387 GCGCAATACCCA 12 

27 2388 TTGGAAGACCCA 12 

28 2389 ACATCCTTCCCA 12 

29 2390 GCAACAACCCCA 12 

30 2391 ATCTGTCAGCCA 12 

31 2392 TAGATGGTGCCA 12 

32 2393 TACGGTACGCCA 12 

33 2394 GAGCCTAGGCCA 12 

34 2270 ACCTGGCGTGCCA 13 

35 2271 GGCTCGGATGCCA 13 

36 2272 GGCTCAGATGCCA 13 

37 2273 GCTCATCATGCCA 13 

38 2274 ATGGTGGGCGCCA 13 

39 2276 ACCTCTGATACCA 13 
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40 2277 GGCGATGATACCA 13 

41 2278 GCTCATGATACCA 13 

42 2279 AATGAAAGCACCA 13 

43 2217 

ACTTGGATGTCGATACC

A 

18 

44 2218 

CTCCAGCTCCGATTACC

A 

18 

45 2219 

GAACTTATGCCGATACC

A 

18 

46 2220 

ACCTGGCTCATGATGCC

A 

18 

47 2221 

ACCTAGCTCACGATGCC

A 

18 

48 2222 

ACTTGGATGCCGATACC

A 

18 

49 2224 

ATCCTGGCAATGGAACC

A 

18 

50 2225 

AGCATAGCTTTGATACC

A 

18 

51 2226 

CGGTGACCTTTGATACC

A 

18 

52 2228 CATTGGCTCTTGATACCA 18 

53 2229 

CGACCTGTTCTGATACC

A 

18 

54 2230 

TCTAGGCGTCTGATACC

A 

18 

55 2231 

ACTTGGATGCTGATACC

A 

18 

56 2232 

AGAGAGGCTCGGATACC

A 

18 

57 2237 

CCCCTACCTGGCGTGCC

A 

18 

58 2238 

ACCTAGCTCATGATGCC

A 

18 

59 2239 

ACCTAGGCTCGGATGCC

A 

18 
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60 2240 

AACCTGGCTCAGATGCC

A 

18 

61 2241 

ACCTAGCTCATCATGCC

A 

18 

62 2242 

GCCCCATGGTGGGCGCC

A 

18 

63 2243 

AGTCAGGCTCTGTTACC

A 

18 

64 2244 

GGAAGGCTCTGATTACC

A 

18 

65 2245 

GAGGTGGCTCTTATACC

A 

18 

66 2246 

ACTAGGCTCTGTATACC

A 

18 

67 2249 

AACCGACCTCTGATACC

A 

18 

68 2251 

GAACAGGCGATGATACC

A 

18 

69 2252 

TCATGGCTCATGATACC

A 

18 

70 2253 

TCGAGGCTCTAGATACC

A 

18 

71 2255 

GCGTGTGCTCTCATACC

A 

18 

72 2256 

GACCTAGCTCTAATACC

A 

18 

73 2257 

CTCTCAATGAAAGCACC

A 

18 

74 2295 

AGAACGGCTCTGATACC

A 

18 

75 2298 

AGAAGAGCTCTGATACC

A 

18 

76 2373 

GAACTTGCTCCGATGCC

A 

18 

77 2395 

TCCCCAGCGGAGTCGCC

A 

18 
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78 2398 

GAACCCTTGCCGATACC

A 

18 

79 2399 

AAACTGGCAACGGCGCC

A 

18 

80 2400 CCCCTCCTTCTAGCGCCA 18 

81 2401 

AGTTAAGCTTTGATACC

A 

18 

82 2402 TCTAAGCTCTTGATACCA 18 

83 2415 

CATCGTAGGTGGGCGCC

A 

18 

   1251 

 

Çizelge 1 de yer alan primerleri 8 genotipte denenecek olup, polimorfik bant veren primerle r 

ile tüm materyaller taranacaktır. 

IPBS–PCR reaksiyonunda kullanılacak kimyasallar ve konsantrasyonları: 

PCR bileşenleri Konsantrasyon 

Dream Taq Green Buffer 1X 

dATP 100 mM 

dCTP 100 mM 

dGTP 100 mM 

dTTP 100 mM 

IPBS Primer 1 μM 12-13 nucleotide (nt) 

uzunluğunda veya 0.6 μM of 18 nt 

uzunluğunda primerler 

Dream Taq DNA Polimeraz 1.0 ünite 

DNA polimeraz 0.04 U PFu 

DNA 50 ng 

 

Kavunda İPBS tekniğinin uygulanmasında kullanılacak PCR sıcaklık ve döngü 

koşulları: 

 

Program No 
İşlem Sıcaklık (⁰C) 

Süre 

(dk) 
Döngü sayısı 

1. Ön denatürasyon 95 3 1 
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2.1 Denatürasyon 95 0,15 

30 2.2 
Primerin DNA’ya 

yapışma safhası 

50-65 (primere 

göre değişmekte) 
1 

2.3 Uzama safhası 68 1 

3. Son uzama safhası 72 5 1 

 

Agaroz jelin hazırlanması, Jelin görüntülenmesi ve elektroforez 

PCR işleminden sonra elde edilen ürünlerin görüntülenmesi elektroforez yöntemi ile 

sağlanacaktır. Bunun için PCR ürünleri %2’lik agaroz jelde yürütülecektir. Elde edilen 

görüntüler jel görüntüleme cihazında UV ayarları yapıldıktan sonra jel fotoğraflar ı 

bilgisayara kayıt edilecektir ve skorlama çalışmalarında kullanılacaktır. 

 

iPBS verilerin istatistiksel analizi 

PCR sonucu oluşan iPBS amplifikasyon bant profilleri sırasıyla bir bandın olup olmamasına 

bağlı olarak var (1) ve yok (0) şeklinde değerlendirilecek sadece 100 ve 3000 baz çift arası 

büyüklüğündeki bantlar skorlanacaktır. Biyoinformatik analiz için kullanılmış iPBS bant 

profillerinin okuma işleminde sadece net, güçlü, tekrarlanabilir ve yoğun bantlar seçilerek 

bilgisayara kaydedilecektir. İncelenen özelliklerin genotipler arasındaki ilişkiyi belirlemek 

için kümeleme ve diğer analizler NTSYS (Numerical Taxonomy and Multivariate Analysis 

System, Version 2.0) adlı paket program ile yapılacaktır. Kantitatif karakterlerin standart 

sapmaları hesaplanacaktır. 

Polimorfizm bilgi içerik değerinin belirlenmesinde ise Anderson ve ark.’nın (1993) 

belirledikleri aşağıdaki özetlenmiş formüle göre hesaplanacaktır. Formülde bulunan PBİ= 

Polimorfizm bilgi içeriği, Pi, i bandının frekansını ifade etmektedir. 

 

PBİ=1-∑ pi2 

 

Jaccard benzerlik katsayısı ikili değişkenler üzerindeki asimetrik bilgiyi ölçer ve aşağıdaki 

formüle göre hesaplanacaktır. 

 

p 

sij =---------- 

(p+q+r) 

Burada sij= Jaccard benzerlik katsayısı, p = bireylerin her ikisinde de olan özellikler in 

toplamı (i ve j), q = i bireyde olup j bireyde olmayan özelliklerin toplamı, r = j bireyde olan, 

i bireyde olmayan özelliklerin toplamıdır (Jaccard, 1908). 
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Kavun genotiplerinin yapı analizi 

iPBS marker yöntemine dayalı kavun genotiplerinin yapısı Bayesian kümeleme yöntemi 

uygulanarak model tabanlı STRUCTURE v.2.3. yazılım paket algoritması kullanıla rak 

gerçekleştirilecektir (Pritchard ve ark., 2000). 

Bilgisayar tabanlı “Structure Harvester v0.6.93” yazılım paketi K metoduna göre K değerinin 

optimum noktasının elde edilmesinde kullanılacaktır (Earl ve von Holdt, 2012). Elde edilen 

optimum K değeri kavun genotiplerinin küme sayısınının saptanmasında uygulanacak tır 

(Evanno ve ark., 2005). 

 Kümeleme analizi 

Kavun genotipleri arasındaki genetik mesafe matrisi Jaccard tarafından geliştirilen genetik 

benzerlik katsayısına göre ‘‘R’’ isimli istatistik programı ile hesaplanacaktır (Jaccard, 1908). 

Elde edilen genetik mesafe matrisleri kümeleme analizinde kullanılarak MEGA 5.2 

(Molecular Evolutionary Genetics Analysis 5.2.- Moleküler Evrimsel Genetik Analiz 

Programı) yazılım paket programı altında UPGMA (unweighted pair-groups method using 

arithmetic averages) metoduna göre kavun populyasyonuna ait genetik benzerlik 

dendrogamın ortaya konulmasını sağlanacaktır (Tamura ve ark., 2011). 

 

Temel koordinatlar analizi (Principal Coordinate Analysis) 

Temel koordinat analizi (PCoA) bireyler arasındaki karşılaştırmalı genetik mesafeler in 

mekansal bir izlenimini sağlamak için temel görev yapmaktadır. Buna ek olarak ilgili 

dendrogram tarafından sınıflandırılan gruplar arasındaki farklılaşmanın sağlamlığını da 

değerlendirebilmektedir (Liu ve ark., 2013). Bu çalışmada bireylerin Jaccard genetik 

benzerlik katsayısı kullanılarak ‘’R’’ isimli istatistik programı ile MEGA 5.2 bilgisayar paket 

programı altında kavun genotiplerinin Temel Koordinatlar Analizinin (PcoA-Principa l 

Coordinate Analysis) ortaya konulması sağlanacaktır (Tamura ve ark., 2011). 

Elde edilen tüm morfolojik verilerde kümeleme analizi için JMP bilgisayar programında 

bulunan Ward metodu kullanılarak yapılacaktır. Yine aynı program ile temel bileşenle r 

analizi (Principle Component Analysis = PCA) ile faktör analizi yapılacaktır. 

Tohum özellikleri belirlendikten sonra, her bir genotipe ait kurutulmuş tohum örnekleri etiket 

numaralarına göre dikkatli bir şekilde karıştırılmadan özel ambalajlara konulacak ve Batı 

Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne ait Tohum Muhafaza Deposuna (4°C) 

kayıt örnek numarası sırasına göre yerleştirilecektir. 
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Çalışma Takvimi 

 

Çalışma Takvimi Çizelgesi 

 

 

 

 

Materyallerin tasnifi ve tohumların ekimi, bitkilerin bakım işlemleri ve kendilemelerin yapılması 

Materyallerin tasnifi ve tohumların ekimi, bitkilerin bakım işlemleri ve kendilemelerin yapılması 

Materyallerin tasnifi ve tohumların ekimi, bitkilerin bakım işlemleri ve kendilemelerin yapılması 

DNA çıkarma işlemleri ve karakterizasyon çalışmaları 

Saflaşan materyallerin tasnifi ve tohumların ekimi, bitkilerin bakım işlemleri ve morfolojik karakterizasyon 

Materyallerin moleküler karakterizasyon çalışmaları 

İstatistik sonuçların değerlendirilmesi ve sonuç raporun yazılması 
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Yönetim Düzeni 

Projede Görev Alacak Kişilerin Her Birinin Projedeki Sorumluluğu Ve Çalışma Takvimleri 

Tanımlanmalıdır. 

Adı Soyadı 

Araştırmacıların Projeye Katkıları 

Yapılacak Faaliyetlerdeki Sorumlulukları 

Projede Çalışma 

Süresi 

(Ay) 

Katkı Oranı 

(%) 

Dr. Fatih 

ERDOĞAN 

Proje lideri olup, tüm aşamadan 

sorumludur. 
2021-2023  

Mine ÜNLÜ 

Yardımcı araştırıcı olup çalışmanın kültürel 

işlem, bakım işlemleri, kendileme, 

morfolojik ölçüm ve gözlem aşamasından 

sorumludur. 

2021-2023  

Dr. Yıldız DOĞAN 
Yardımcı araştırmacı olup moleküler 

aşamasından sorumludur. 
2022-2023  

Dr. Rana KURUM 

Yardımcı araştırıcı olup çalışmanın kültürel 

işlem, bakım işlemleri, kendileme, 

morfolojik ölçüm ve gözlem aşamasından 

sorumludur. 

2021-2023  

Şeyma Reyhan 

ERDOĞAN 

Yardımcı araştırmacı olup moleküler 

aşamasından sorumludur. 
2022-2023  

Doç Dr. Faheem 

Shehzad 

BALOCH 

Yardımcı araştırmacı olup moleküler 

aşamasında sorumludur. 
2022-2023  

Dr. Abdullah 

ÜNLÜ 

Yardımcı araştırmacı olup morfolojik 

karakterizasyon aşamasında sorumludur. 
2021-2023  

 

Proje Sonuçları Uygulama Planı (Psup)   

Proje Adı: 

Proje: Yerel Sebze Genetik Kaynaklarının Toplanması Muhafazası Karakterizasyonu 

ve Değerlendirilmesi,  

Alt Proje: Bazı Yerel Kavun Genotiplerinin Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu  

Psup Hedefi: Projenin Genel Amaçları Kapsamında Ulaşılmak İstenen Hedefler 
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Batem’in gen havuzunun derlenerek kayıt altına alınması, 

Bu gen havuzu kaynaklarının moleküler ve morfolojik yöntemlerle tanımlanması,  

Ulusal gen bankalarında bu kaynaklarının muhafazasının sağlanması,  

Kavun ıslah programları oluşturmak ve ıslah programlarına genetik kaynak sağlamak. 

Çıktıların Uygulamaya Aktarılması Ve Yaygınlaştırılması 

 

Sıra Proje Çıktıları Çıktıların Uygulamaya Aktarılma 

Mekanizmaları 

1 
Batem gen havuzu materyallerin 

morfolojik ve moleküler tanımlanması 

-Yerel kavun genotiplerin tanımlanmasını 

sağlanacaktır. 

-Tanımlanan materyallerin akrabalık 

dereceleri tespit edilerek DNA parmak 

izleri çıkartılacaktır.  

-Tanımlanan materyallerin ıslah 

programlarına aktarılarak çeşit geliştirme 

çalışmalarında kaynak olarak kullanılmasını 

sağlamak 

2 

Gen havuzu içerisinde mevcut olan 

tamamen aynı genotiplerin tespit 

edilerek çıkartılması 

Dublikasyonun ortadan kaldırılması 

3 Yayın faaliyetleri 

-Araştırma sonuçları, sonuç raporu olarak 

hazırlanacak,  

-Çalışma ulusal veya uluslararası dergi ya 

da sempozyumlarda sunulacak, 

-Bakanlığımızın her yıl düzenlediği hizmet 

içi eğitimlerde teknik personele elde edilen 

bu bilgiler aktarılacak, 

-Ülkemizde tarımsal eğitim ve yayım yapan 

birimlere bu bilgiler sunulacak. 

 

Talep Edilen Bütçe  

I. Yatırım Tutarı 

06 Sermaye Giderleri Yillara Göre Dağilim 
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1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 

06.1- Mamul Mal Alımları 5000 4000 3000 

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri  18000 18000 18500 

06.3- Gayri Maddi Hak Alımları    

06.4- Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırılması    

06.5- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri  2000 1500 1500 

06.6- Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri     

06.7- Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri     

06.8- Stok Alımları     

06.9- Diğer Sermaye Giderleri  - 1500 2000 

Toplam 25000 25000 25000 

Genel Toplam 75000 

 

Iı. Bütçe Gerekçesi Ve Yatırım Tutarının Dağılımı  

 

Talep Edilen Bütçe: (Entegre, Ülkesel Ve  Sürekli Projelerde Bu Kısım Doldurulacaktır.)  

06 Sermaye Giderleri 

Yillara Göre Dağilim 

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       
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06.8- Stok Alımları       

06.9- Diğer Sermaye Giderleri       

Toplam      

Genel Toplam      

 

Alt Proje Nosu Ve Kodu 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl Toplam 

Varsa       

       

Genel Toplam       

 

Proje Kapsamında Yürütülecek Alt Projeler Listesi 

 

Alt Proje 

No 
Proje Adı Proje Lideri 

Başlama 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 
Çıktılar* 

Varsa      

 

Kaynakça Teklif Onayı 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Proje Lideri Dr. Fatih ERDOĞAN   

Teklif Eden Kuruluş Müdürü Dr. Abdullah ÜNLÜ   

İşbirliği Yapılan Kuruluş 

Yetkilisi  
   

İşbirliği Yapılan Kuruluş 

Yetkilisi      
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Proje Adı  Batı Akdeniz Bölgesi Pamuk Islah Çalışmaları  

Proje No.  

Proje Türü Sürekli 

Bağlı Olduğu Proje Adı Ülkesel  

Araştırma Firsat Alanı Tarla Bitkileri 

Araştırma Programı Endüstri bitkileri -Lif Bitkileri 

Program Önceliği Yüksek 

Destekleyen Kurum TAGEM 

  

 Proje Teklif Eden Kuruluşun 

Adı  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Adresi Demircikara Mah. Paşakavakları Cad. No:11  Muratpaşa/ Antalya 

 

 Proje Koordinatörü / Proje Lideri  

Adı Soyadı Dr. Metin Durmuş ÇETİN 

Kurumu  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Telefonu 0242 429 7331 

E-Posta  metindurmus.cetin@tarimorman.gov.tr  

 Araştırmacılar 

Adi Soyadi Kurumu E-Posta 

Mehmet KOCATÜRK Batı Akdeniz Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 

mehmet.kocaturk@tarimorman.gov.tr 

Dr. Abdullah KADİROĞLU Batı Akdeniz Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 

abdullah.kadiroglu@tarimorman.gov.tr  
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Dr. Mehmet AYDOĞDU Batı Akdeniz Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 

mehmet.aydogdu@tarimorman.gov.tr 

Dr. Volkan SEZENER Nazill i  Pamuk Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü 

volkan.sezener@tarimorman.gov.tr 

Sedat SÜLLÜ Doğu Akdeniz Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 

sedat.sullu@tarimorman.gov.tr 

Hacer KAYA KOCATÜRK Doğu Akdeniz Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 

hacer.kayakocaturk@tarimorman.gov.tr  

Halil  DÜNDAR Nazill i  Pamuk Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü 
halil.dundar@tarimorman.gov.tr 

Proje Toplam 

Bütçesi (Tl) 

Proje Başlama Tarihi 

(Gün/Ay/Yil) 

Proje Bitiş Tarihi 

(Gün/Ay/Yil)* 

100 000.00 01/01/2021 31/12/2025 

 

 İşbirliği  

İşbirliği Yapilan 

Kişiler*/ Kuruluşlar 

İşbirliği Şekli 

(Danışman*/Ayni/Nakdi) 

Projedeki 

Katkisi 

Nazill i  Pamuk Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü 

Teknik Materyal desteği, i leri 

kademelerdeki materyallerin 

tarla denemeleri, gözlem ve 

yürütülmesinde lokasyon 

desteği. Solgunluk hastalık 

denemesinin kurulması ve 

gözlem sonuçlarının 

paylaşılması. 

Doğu Akdeniz Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 

Teknik Materyal desteği, i leri 

kademelerdeki materyallerin 

tarla denemeleri, gözlem ve 

yürütülmesinde lokasyon 

desteği  
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Proje Özeti  

Proje Adı: Batı Akdeniz Bölgesi Pamuk Islah Çalışmaları 

Ülkemizin artan pamuk (Gossypium hirsitum L.) ihtiyacını karşılamak, bitki ürün çeşitliliği sunmak ve üreticilerin 

maddi kayıplarını azaltmak için pamuk ekiliş alanlarının artmasına, verimli ve kaliteli  pamuk çeşitlerine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Batı Akdeniz bölgesi için hazırlanan pamuk ıslah projesi i le; Akdeniz bölgesine uygun, ana/ikinci 

ürün olarak yetişebilen, l if kalitesi bakımından istenen değerlere sahip, üstün verimli, hastalıklara dayanımı iyi 

olan yeni  hat/çeşit geliştiri lmesi  yanında elde edilen çeşitlerin muhafazası ve sertifikalı tohumluk üretimi 

amaçlanmaktadır. Antalya’da Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yapılacak olan bu çalışmada 

yurtiçi/yurtdışı kaynaklı pamuk hat/çeşitler i le melezlemeler yapılacak ve F2’ den itibaren açılan 

generasyonlarda Pedigri ıslah metoduna göre seleksiyon yapılacaktır. Ayrıca, önceki yıl ların ıslah 

programlarından gelen değişik kademelerdeki hatlar da değerlendirmeye alınacaktır. Üstün özelliklere sahip 

olan i leri kademe hatlar değişik bölgelerde denendikten sonra, ümitvar görülenler tescile sunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Antalya, Islah, Melezleme, Çeşit 

 

Abstract 

       Project Name: Cotton Breeding Studies in Batı Akdeniz Area 

Efficient and high quality cotton varieties are needed for growing cotton (Gossypium hirsitum L.) consumption 

supply to offer the variety of products and increase the cotton growing areas to reduce financial losses in our 

country. With this project that prepared for the West Mediterranean; new lines / varieties will  be developing 

that suitable to the Mediterranean region, as a main / second crop can be grown, have of desired value in 

terms of fiber quality, high efficiency, disease resistance. And intended to continue that pr eservation of 

varieties obtained and certified seed production. In this study domestic / abroad sourced cotton lines / 

varieties by hybridization to be made. In which drop-down generation after F2 selection will  be made by the 

pedigree breeding method. In addition, l ines from breeding programs at different levels of the previous year 

will  be taken into consideration. After trying different l ines in advanced stages of having superior properties 

which observed promising l ines will be presented to registration. 

 

Keywords: Cotton, Antalya, Breeding, Crossing, Cultivar  

 

Projenin Amacı Ve Gerekçesi:  

Türkiye ekonomisinde önemli bir yere ve birçok kullanım alanına sahip olan pamuk, birinci derecede lif ve ikinci 

derecede yağ bitkisidir. Yarattığı katma değer ve istihdam olanakları düşünüldüğünde üretici ülkeler açısından 

büyük ekonomik öneme sahip bir üründür. 

Dünya nüfusunun sürekli  artış göstermesi gıda maddeleriyle birlikte pamuğun önemini her geçen gün daha da 

artırmaktadır. Sanayileşen ve kalkınmış toplumlarda yaşam düzeyinin yükselmesi ve doğaya zarar vermeyen 

ürünlerin kullanımının tercih edilmesi, pamuğa olan ihtiyaç değerini giderek yükseltmektedir (Harem, 2012).  

FAO 2013 yıl ı verilerine göre dünyada toplam 36.916.149 ha ekim alanı, 73.037.565 ton üretim ve 197.85 kg/da 

kütlü verim değeri vardır. Türkiye ise sırasıyla 450.890 ha ekim alanı, 2.250.000 ton üretim ve 499.01 kg/da 

kütlü verim değeri göstermektedir. Görüldüğü gibi verim bakımından dünya ortalamasının üstünde bir verime 
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sahip olan ülkemizin pamukçuluğunu daha üst noktalara getirmek için verimi yüksek, l if kalitesi üstün ve 

mekanizasyona elverişli  çeşit geliştirme, ekim ve üretim miktarını artırıcı çalışmaların aktif ve işbirliği şeklinde 

yürütülmesi gereklidir. 2011 yıl ında ithal edilen pamuk li f miktarı 603.950 ton olup parasal değer karşıl ığı 

1.849.973 bin dolardır.  

2002 yıl ı Türkiye pamuk ekim alanı 721.077 hektar iken 2018 yıl ında bu alan 518.634 hektara gerilemiştir. Buna 

karşın üretim miktarımız 2002 yıl ında 2.541.832 ton iken 2018 yıl ında bu miktar 2.570.000 ton olmuştur. 

Verime bakıldığında ise 2002 yıl ında dekara 350 kg olan kütlü verimi, 2018 yıl ı itibari i le 496 kg’a yükselmiştir. 

Antalya’da pamuk durumuna bakıldığında bu yıl lara ait veriler sırasıyla; ekim alanı 10.000 hektardan 4.975 

hektara gerilemiş, üretim miktarı 35.000 ton iken 24.832 ton olmuş, kütlü verimi 350 kg/da ‘dan 499 kg/da  ’a 

yükselmiştir (TÜİK, 2019). Görüldüğü gibi ekim alanı ve üretim miktarımızdaki azalışa karşın kütlü verimdeki 

artış bariz olarak ortaya çıkmaktadır. Bu verim artışlarının başarıl ı ıslah çalışmaları neticesinde elde edildiği  

açıkça söylenebilir. 

Gelişen tekstil  ve konfeksiyon sanayii, artan dünya nüfusu yanında sentetik elyaf fiyatları ve tüketim eğilimi 

dünya pamuk tüketiminin artmasını veya azalış göstermesini etkileyen başlıca unsurlar olmaktadır. Ülkemizde 

gerçekleşen üretim ve tüketim değerleri ortalamasına göre, l if ihtiyacımızın yarısına yakınını bile 

karşılayamamaktayız. Üretim ve tüketim dengemizi sağlayabilmemiz için mevcut üretim değerlerimizi %50’nin 

üzerinde artırmaya ihtiyaç duyulmaktadır (Çetin ve Çelik, 2013). 

Ülkemizde ve pamuk tarımı yapılan diğer ülkelerde, yeni pamuk çeşitleri geliştirmek üzere yoğun ıslah 

çalışmaları yapılmaktadır. Erkenci pamuk çeşitlerinin kullanılmasıyla, özellikle son yıl larda artan buğday, arpa 

ve mercimek tarımı sonrası daha az girdi  kullanılarak pamuk üretimi yapılabilmektedir. Ayrıca bu çeşitler geç 

dönemlerde oluşabilecek hastalık, zararlı ve olumsuz iklim koşullarından daha az etkilenmekte, münavebe 

sistemi içerisinde diğer ürünlerin yetişmesine olanak tanıdığı gibi ikinci ürün pa muk tarımını da teşvik 

etmektedir (Karademir vd. 2007).  

Pamuk tekstil endüstrisine olduğu kadar yağ ve yem sanayisine de önemli derecede hammadde 

sağlamaktadır. (Bardak vd. 2017)  

Kurumumuzda 1980’li  yıl lardan günümüze kadar pamuk çalışmaları (melezleme, ıslah, introdüksiyon, 

agronomi, seleksiyon) yürütülmekte ve üreticilere yerli  çeşitler sunulmaya çalışılmaktadır. Ülkemiz genelinde 

yüksek verim potansiyeline sahip, ana ve ikinci ürüne uygun çeşitlerin geliştiri lmesi için Enstitümüzde halen 

devam eden melezleme ve seleksiyon çalışmaları neticesinde ÇunS2 çeşidi tescil  edilmiştir. Bunun yanında 

uzun yıl lar bölge pamuk çiftçisinin ekeceği tohumluk kurumumuz tarafından temin edilmiştir.  

Bu projeyle; pamuk tarımının ve üretiminin arttırılmasına yönelik, ana/ikinci ürün olarak yetiştiri lebilen üstün 

verimli, l if kalite özellikleri iyi olan, hastalık ve zararlılara dayanıklı ve/veya ikinci ürüne uygun bölgelerde 

erkenci yeni çeşitlerin elde edilmesine yönelik çalışmalar içerisine giri lmesi amaçlanmıştır.  

2021-2025 tarihlerini kapsayan proje döneminde; melezlemeler ve açılan F materyallerindeki 

seleksiyonların yanında, seçilen hatlarla ilgili verim denemelerine devam edilecektir. İleri hatlarla 

yapılacak bölge verim denemeleri sonuçlarına göre belirlenecek hat/hat lar Tohumluk Tescil ve 

Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğüne çeşit adayları olarak gönderilecektir.  

 

Literatür Özeti:  

Kültürü yapılan tarla bitiklerinin ıslahında esas amaç, varyasyonlar arasından istenenleri seçip üretmektir. İşte 

bu seçim (seleksiyon) işlemi; bitkinin dış görünüşüne bakarak işe yarar genetik farklıl ık gösteren özelliklere 

sahip bitkileri belirleyip onları üretmekten ibarettir (Gökçora, 1971). Varyasyon oluşturmada kullanılan 

yöntemlerden biride melezlemedir. Yani istenilen özelliğe sahip çeşitlerin bu gen(ler)i  tozlama ile transfer 

edilerek, yeni ve istenen vasıflara uygun genotiplerin oluşması sağlanmaya çalışılır.  
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Bitki ıslahı aşağıdaki gayelerden birisini gerçekleştirmek için yapılır: (Aydemir, 1982).  

Beğenilen standart çeşidin soy safiyetini muhafaza etmek, 

Standart çeşidin ya da herhangi bir varyetenin bazı özelliklerini daha da arttırarak onda gen etik i lerleme 

sağlamak, 

Beğenilen bir varyetenin noksanlıklarını tamamlamak için başka bir varyeteden gen aktarmak,  

Ebeveynlerinden birinde olup, diğerinde olmayan karakterleri bir varyetede birleştirmek suretiyle tamamen 

değişik yeni bir varyete elde etmek. 

Amaç ne olursa olsun ıslah çalışmalarında elde edilecek başarı, geniş bir genetik değişkenliğin oluşturulması 

ve genlerin etki biçimlerine göre izlenebilecek seleksiyon yönteminin belirlenmesi i le mümkündür. Bir 

karakteri yöneten genler, eklemeli, dominant veya epistatik etki gösterebilirler. Eklemeli gen etkilerinin 

bulunduğu karakterlerde erken generasyonlarda (F2 ve F3 gibi) seleksiyon başarıl ı olurken, dominant veya 

epistatik gen etkilerinin önemli bulunduğu karakterlerde ise i leri generasyonlarda (F5, F6 gibi) seleksiyon daha 

başarıl ı sonuçlar vermektedir (Karademir vd. 2008). 

Heterozis ebeveyn değerlerinin üzerinde bir veya daha fazla karakterden F1 melez üstünlüğü anlamına gelir. 

Günümüzde, heterozis ve melez gücü (hibrid) eş ve birbirinin yeri ne kullanılmaktadır. Genel olarak, pozitif 

heterozis arzu edilir, ancak bazı karakterleri için negatif heterozis istenmektedir. Pamuk, bitki boyu, mikroner 

değer, olgunlaşma süresi ve gossipol içerik için negatif heterozis arzu edilir, çünkü ebeveynlerden üstünlük 

gösterir. Gerçek heterozis, sözde heteroz (bolluk) farklıdır. Heterozisin durumunda, genel canlıl ık, verim ve 

adaptasyonda artış vardır. Sözde heterozisin durumunda, F1 döllerinde bitkisel büyümede artış olur ancak 

verim ve adaptasyonda olmaz (Singh vd. 2014) 

Ülkemizde pamuk bitkisinde; verim yanında, erkencilik ve l if kalite özelliklerinin iyileştirilmesi yapılacak olan 

ıslah çalışmasının başarısı, amacın iyi belirlenmesi, ıslah programında yer alacak genotiplerin iyi seçilmesi ve 

bunlardan oluşturulacak melez populasyonlarda, üzerinde çalışılan özelliklerin genetik yapısının iyi 

irdelenmesi, seleksiyon yöntemlerinin doğru bir şekilde belirlenmesi i le olasıdır (Karademir vd. 2010).  

Geliştiri lecek çeşitlerin yüksek verim ile birl ikte hastalık ve za rarlılara tolerant, l if kalite özellikleri bakımından 

tekstil  sektörünün istediği kriterlere sahip olması gerekmektedir. Bölgedeki diğer bir sorun da erken gelen 

sonbahar yağışlarıdır. Bu durumda erkenci çeşit önem kazanmaktadır. Islah çalışmalarında erken ci çeşitlerin 

elde edilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Erkencilik, erken sonbahar yağmurlarından kaçınmayı 

sağlamasının yanı sıra bölgede gittikçe yaygınlaşan 2.Ürün pamuk yönünden de önemlidir (Anonim 2014).   

Pamuk endüstrisindeki rekabet ve gelişme; verim, l if kalitesi ve zararlılara karşı dirençli pamuk çalışmalarının 

sürdürülebilirliğine bağlıdır. (Ulloa vd. 2009). Bu yüzdendir ki pamuk ıslah çalışmalarında halen önemini 

arttırarak sürdüren lif kalitesi üstün çeşitlerin geliştirilmesi birinci derece amacı oluşturmaktadır. (Meredith 

vd. 1991; Ulloa ve Meredith, 2000).  

Pamuk ıslah programlarında, l if kalitesinin arttırılması öncelikli konulardan biridir. Bu nedenle, l if kalite 

özelliklerinde meydana gelen genetik i lerlemenin yönü ve oranının tahmi n edilmesi ve bu özellikler arasındaki 

ikil i i l işkilerin belirlenmesi, i leride yapılacak ıslah çalışmalarının planlanması yönünden büyük önem 

taşımaktadır. Bu çalışmada, 1980 ile 2009 yıl ları arasında Türkiye’de tescil  edilmiş kırk dört pamuk (Gossypium 

hirsutum L.) çeşidi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, incelenen her bir l if kalite özelliği yönünden çeşitler 

arasında geniş bir genetik varyasyon olduğu saptanmıştır. Belirti len 30 yıl l ık dönemde pamuk ıslah 

çalışmalarında, incelenen lif eğrilebilme yeteneği, l if uzunluğu, l if yeknesaklığı, kısa l if oranı, l if mukavemeti ve 

l if inceliği özellikleri yönünden sırasıyla toplam % 32,69, % 7,99, % 2,96, % -39,66, % 21,07 ve % -12,59 oranında 

ve olumlu yönde genetik i lerleme olduğu belirlenmiştir. incelenen özell ikler arası i lişkiler değerlendirildiğinde, 

l if eğrilebilme yeteneği, l if uzunluğu, l if mukavemeti ve l if yeknesaklığı özelliklerinin birbirleri i le aralarında 

önemli oranda pozitif korelasyon olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, l if inceliği ve kısa l if oranı özelliklerinin 
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ise anılan bu özelliklerle aralarında negatif korelasyon olduğu saptanmıştır. Bu durum, anılan 6 l if kalite 

özelliğinin birlikte geliştiri lebileceğini işaret etmektedir  (Akıscan, 2012). 

Diallel ıslah programları ebeveynlerin genel ve özel kombinasyon yeteneği belirlemek için kullanılır. Bu 

çalışmalar özellikle, hibrid bitkiler ve pamuk gibi daha az oranda kendi kendine tozlaşan ürünler için uygundur. 

Çoğu pamuk ıslah programları bir soyağacı (pedigri) düzeni kullanmaktadır. Bitkiler populasyondan, kendileme 

derecesi ve orijinal ebeveyn çeşitl iğine bağlı ya da bağlı olmayan özelliklerine göre seçil ir (Hague vd. 2011).  

2006 ve 2007 yıl larında, 4 ana ve 3 baba olarak kullanılan pamuk (Gossypium ssp.) genotiplerinin, çoklu dizi 

kantitatif analiz yöntemi uyarınca oluşturulan populasyonda, incelenen özellikler yönünden, genetik yapıyı 

incelemek, F1 melez gücünü saptamak, uygun anaç, melez kombinasyonlarını belirlemek ve genetik kaynak 

oluşturmak amacı i le Ç.Ü. Pamuk Araştırma ve Uygulama Merkezi deneme alanında, tesadüf blokları deneme 

deseninde, 3 tekrarlamalı olarak bir çalışma yapılmıştır. Oluşturulan populasyonda; incelenen tüm 

özelliklerinin yönetiminde eklemeli olmayan gen etkilerinin önemli olduğu; l if inceliği (mic) ve kısa l if içeriği  

özellikleri için negatif; incelenen diğer özellikler için pozitif yönde heterosis oluştuğu; kütlü verimi ve l if inceliği 

için Paum 102; l if uzunluğu, l if yeknesaklığı, l if kopma dayanıklıl ığı için Paum 101 ve Paum-B; kısa l if içeriği için 

Paum-B pamuk genotiplerinin en iyi genel uyuşma yeteneği gösteren anaçlar olduğu; kütlü verimi, l if inceliği 

ve l if yeknesaklığı için Paum 102 X Bahar-14; l if uzunluğu için Paum 101 X Paum-B ve Paum 102 X Bahar-14; lif 

dayanıklıl ığı için Paum 101 X Paum-B; kısa l if içeriği için Paum 103 X Paum-B melez kombinasyonlarının, anılan 

özelliklerin geliştirilebilmesi yönünden, en ümitli  melezler olduğu saptanmıştır (Boyacı ve Gençer, 2013).  

Çopur ve Oğlakçı (1997), Harran ovası koşullarında 12 pamuk çeşidi i le yaptıkları çalışmada; çiçeklenme ve 

meyve düzeni yönünden iki ana devre saptandığını, birinci devrenin çiçeklenme başlangıcından itibaren 40-50 

gün kadar sürdüğünü ve bu devrede, tüm sezon boyunca oluşan çiçeklerin %74 -88’inin, hasat edilebilir 

kozaların ise %93-98’i inn oluştuğu; bu devreden sonra bitkilerin büyüme, gelişme ve çiçeklenmesinin 10-15 

gün kadar yavaşladığını veya durduğunu; daha sonra 30 -60 gün kadar süren ikinci bir çiçeklenme ve 

meyvelenme devresinin oluştuğunu; bu ikinci devrede, çiçeklerin %12 -29’sının hasat edilebilir kozaların &2 ile 

%7’sinin oluştuğunu; çeşide ve bitki çiçeklenme hızına göre silkme oranının değiştiğini; birinci devrede %66 -

78 oranında, ikinci devrede ise %90-98 oranında bir çiçek ve genç koza dökülmesi (silkme) saptandığını ve 

bütün çeşitlerin verim potansiyellerinin %96’sının birinci devrede oluştuğunu bildirmişlerdir.  

Ekim zamanı ve genotiplerde final standı, l if verimi ve erkencilik için önemli bir farklılığın olduğu; ekim zamanı 

ve genotip interaksiyonun ise yalnız stand için önemli çıktığı saptanmıştır (El -zik vd. 1993) 

Kaynak(1996), Farklı morfolojik ve fizyolojik özelliklere sahip bazı pamuk çeşitlerinde tarımsal ve teknolojik 

özelliklerin genetik analizinde, erkencilikleri i le bil inen, zararlılara dayanıklı bazı pamuk çeşitlerinin genetik 

yapısını incelemiş, F1 melezlerinde kütlü pamuk verimi, erkencilik oranı, odun dalı sayısı, koza ağırlığı ve koza - 

kütlü özellikleri yönünden  olumlu ve önemli düzeyde; bitki boyu, çenet sayısı, 100 tohum ağırlığı, l if uzunluğu 

ve lif kopma dayanıklıl ığı yönünden ise olumlu ama önemsiz düzeyde; l if inceliği ve l if yeknesaklığı yönünden 

ise olumsuz ve önemsiz düzeyde heterozis saptadığını bildirmiştir.  

Erkencilik ıslah çalışmalarında kütlü pamuk verimi, çırçır randımanı ve l if uzunluğunu birli kte ele alındığında 

her üç özellik arasında önemli ve olumlu il işkinin olduğu belirti lmektedir. İlk taraklanma gün sayısı, i lk çiçek 

açma süresi, koza olgunlaşma süresi, i lk koza açma süresi, ortalama olgunluk süresi, erkencilik indeksi ve birinci 

el kütlü oranı özelliklerinin önemli i lişkide olması, verim randıman ve lif uzunluğu yönünden erkenci bitki ıslahı 

çalışmalarında bu özelliklerin başarıyla kullanılabileceğini açıklamaktadır (Kaynak vd. 2000).   

Erkenci çeşitler, kütlü pamuk hasadının sonbahar i lk  yağışlarından önce tamamlanmasını sağlamasının yanı 

sıra gelişme süresinin kısa olması sulama, gübreleme, yabancı ot i le mücadele ve hasat masraflarında azalma 

oluşturacak ve pamuk maliyetinde düşmeye neden olacaktır. Erkenci pamuk üretimi bitki ekim nöbetinde 

diğer bitkilerin daha kolay yer almasına olanak sağlayacak ve çiftçilerin ürünü paraya çevirme süreleri 

kısalacaktır (Güvercin ve Gençer 2005).  
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Bölek vd. (2007) Pamuk üreticileri böcek zararının ve üretim maliyetlerinin azaltılması yanında, yüksek v erim 

elde edilebilmesi ve kalite yönünden erkencilik ve erken olgunlaşmanın üzerinde durulması gerektiğini 

belirtmişlerdir. 

Karademir ve ark. (2007), yapmış oldukları çalışmada, verim, verim kriterleri ve bazı erkencilik kriterlerinin 

birlikte geliştiri lebileceği; ancak, l if teknolojik özelliklerinin bu tespit için doğru olamayacağı sonucuna 

varmışlardır.   

G. hirsutum L. türüne ait çeşitlerin verim performanslarını koruyarak lif kalite özelliklerini özellikle de lif 

uzunluğunu iyileştirmek amacıyla yürütülecek türler arası melezleme ıslah programlarının daha önceki 

çalışmalarda da belirti ldiği gibi başarı şansının düşük olduğu, seleksiyon yapılacak melez populasyonların 

belirlenmesinde ebeveynlerin GUY ile melezlerin ÖUY etkileri tek başına yeterli  olmadığı , türler arası melez 

populasyonlarında melezlerin F1, F2 ve F3 generasyonlarının ortalamaları, türler içi  melez populasyonlarında 

melezlerin F1, ve F2 generasyonlarının ortalamalarının dikkate alınmasını ve özellikle türler arası melelez 

populasyonlarında tek bitki seleksiyonuna F3 ve daha sonraki generasyonlarda başlanmasının daha yararlı 

olabileceği sonucuna varılmıştır (Karahan, 2013). 

Karademir vd. (2011)’nın yaptıkları çalışmada 66 ileri pamuk ıslah hatları ve 3 kontrol çeşidi ('Stoneville 468', 

', GW-Teks' ve 'Fantom') kullanılmıştır. Genotiplerin Verim ve lif teknolojik özelliklerindeki varyasyon düzeyleri 

ölçülmüş. Kütlü pamuk verimi hektara 3337.60-6644.20 kg ve l if verimi hektara 1277.10-2659.20 kg, çırçır 

randımanı % 34.28-41.70 arasında değiştiği  ve uzun elyaflı bitkilerin çırçır randımanının da yüksek olduğunu 

belirtmişlerdir. 

Pamuk üretiminde yüksek verim, çeşitlerin genetik potansiyeline, yetiştirildiği çevre koşullarına ve 

kültürel işlemlere göre farklılık gösterebilmektedir. Pamukta (Gossypium hirsutum L.) kütlü verimi 

üzerine, farklı çevre koşulları ve genotip x çevre ilişkisinin yanı sıra genotiplere ait uyum yetenekleri 

ile kararlılıkların belirlendiği  çalışmada, on iki pamuk genotipi (11 çeşit ve 1 hat) kullanılmış. 

Denemeler 2006 ve 2007 yıllarında, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kızıltepe/Mardin 

koşullarında, tesadüf blokları deneme desenine göre yürütülmüştür. Çalışmaya ait iki yıllık 

ortalamalara göre, kütlü pamuk verimi yönünden, genotip x çevre ilişkisinin çok önemli olduğu 

belirlenmiş. Genotip verimleri 420.5 kg da-1 (Stoneville 468) ile 314.6 kg da-1 (ÇA 3) arasında, yıl 

verimlerinin ise 394.2 kg da-1 (2006) ile 350.6 kg da-1 (2007) arasında değişirken, çevrelerin iyiden 

kötüye doğru Şanlıurfa, Diyarbakır, Kızıltepe/Mardin ve Kahramanmaraş, yılların ise 2006 ve 2007 

olarak sıralandığı saptanmıştır (Güvercin vd. 2017). 

Ülkemizde üretilen pamukların yerli sanayi tarafından tercih edilebilmesi onların lif verimlerinin 

yüksek olması yanında uzunluk, incelik ve mukavemet gibi kal ite parametrelerinin de kabul edilebilir 

bir düzeyde olmasına bağlıdır. (Kıllı vd. 2019)  

Verticil l ium Wilt Hastalığı, pamuk verim oranını etkileyen en önemli hastalıklardan biridir. Verticillium 

solgunluğu için ekonomik bir kimyasal kontrol yoktur, ancak bu hastalığı kontrol etmek için dirençli çeşitlerin 

kullanılması öneril ir. Bazı pamuk çeşitlerinin Verticil l lium dahliae Kleb'in yaprak dökücü ve yaprak dökücü 

olmayan bir patotiplerine karşı tepkisini belirlemek üzere bir çalışma yürütülmüş. Bu çalışmada d a; yaprak 

dökmeyen patotip için en düşük hastalık şiddeti, yine dirençli  kontrol GIZA 75'te 0.35, ardından toleranslı 

kontrol CARMEN ve GAIA tarafından belirlenmiş. En yüksek hastalık şiddeti değeri yine duyarlı kontrol ACALA 

SJ2'de 2,50, ardından BEREN 2.12 bulunmuş. Sonuç olarak, FAMOSA ve GAIA çeşitleri Verticillium 

solgunluğuna toleranslır ve BEREN çeşidinin de duyarlı olduğu bulunmuş (Çelik vd. 2017).  

Tüm pamuk bölgelerinde verimlerin düşük çıkmasında PROGEN tohumculuğun görüşleri şu şekildedir;  

Ekim sezonunda yoğun yağışlara bağlı olarak ekim tarihlerinin gecikmesi, üreticilerin nem düzeyi yüksek 

topraklara ekim yapması ve bu durumun hastalık etmenlerinin şiddetinin artmasına neden olmaktadır. Yağışlar 

nedeniyle oluşan bu olumsuzlukların bitkiyi stres e sokması, koza oluşturma dönemi başlangıcından itibaren 
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Pamuk yaprak biti  epidemisinin oluşmasını sağlamaktadır. Epidemi düzeyinde yaygınlık gösteren Pamuk 

yaprak bitinin emgi ve fumajin zararına bağlı olarak bitkilerin zayıflaması, kozaların yukarıda olu şması, 

kozaların küçük kalması ve çıtırık açmalara bağlı olarak dolayısıyla da koza ağırlıklarının düşmesine neden 

olmaktadır (Progen 2019). 

 

Materyal Ve Metot:  

 

Çalışmamız ıslah ve hastalık (verticil lium dahlia) tespiti  olarak iki farklı şekilde planlanmıştır.  

1-Islah Çalışması 

1-1 Materyal  

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü pamuk ıslah projesi diğer araştırma enstitüleri i le koordinasyon 

içerisinde yürütülecektir. Melezlemelerde kullanılacak materyaller özel sektör ve araştırma kuruluşlarından 

temin edilen pamuk hat/çeşitleri ve mevcut ıslah programından geliştirilen pamuk hatları kullanılacaktır.  

            Ayrıca pamuk araştırma geçmişi güçlü olan kurumuzca önceki yıllarda elde edilmiş hatların i lave 

edilmesi i le materyal sayısının artırılması sağlanacaktır.  

Özel sektör ve kamu kuruluşlarından temin edilen çeşitler tercih edilmiştir. Bu anlamda kullanılacak genotipler; 

13 nolu hat, 31 nolu hat, Lima, Gloria, Sc2079, Sezener76 ve Nihal  şeklinde belirlenmiştir (Tablo 1). Bu çeşitler 

arasında kombinasyon için Diallel melezlemelerin yapılması planlanmaktadır  (Tablo 2). Yapılacak melezleme 

i le elde edilecek yeni soyların i leri kademelere taşınması sağlanmaya çalışılacaktır.  

Bu planlama ile uzun vade de genetik materyallerin artımı ve seleksiyonda bölge ya da bölgeler için materyal 

temini de gerçekleştiri lmiş olunacaktır  

İleri hat olarak; Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün göndermiş olduğu, F3 kademesinde gönderilen 

ve ilerletilen genotipler i le bir önceki projemizde gerçekleştiri len melezlemeler i le elde edilmiş genotipler 

kullanılacaktır (Tablo 3-4). 

 

Tablo 1: Melezleme programında kullanılacak genotipler ve bazı özellikleri  

Genotip 
Çırçır Randımanı 

(%) 

Verim  

(kg/da) 

Microner 

(incelik-mic/index) 

UHML 

(uzunluk- mm) 

     

13 nolu hat  37-38 420-450 4.6-5.0 32-33 

31 nolu hat 39-40 450-480 4.8-5.12 30-31 

Lima 44-46 486-611 4.3-4.8 29-32 

Gloria 41-43 480-500 3.9-4.2 30-31 

Sc2079 42-43 511-589 4.0-4.6 28-29 

Sezener76 42-44 453-480 4.6-4.8 30.5-32 

Nihal 44 484-500 5.0 27.7 
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Tablo 2: Tam Diallel Melez Kombinasyonları  

 

  Hat 31 Hat 13  Lima Gloria Sc2079 Sezener76 Nihal 

Hat 31 o X X X X X X 

Hat 13 X o X X X X X 

Lima X X o X X X X 

Gloria X X X o X X X 

Sc2079 X X X X o X X 

Sezener7

6 

X X X X X o X 

Nihal X X X X X X o 

 

 

     

Tablo 3: Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne ait 28 adet F3-F7 kademelerindeki 

materyaller 

No  Melez Kodu  Kombinasyon 2015 yılından gelen(f7) 

1 ADN-1201 ST-453*Claudia 

2 ADN-1202 ST-453*Gloria 

3 ADN-1204 ADN1105(Sg125*Dp80)/Gaia 

4 ADN-1205 ADN1103(F1-19*Gaia)/Dp388 

5 ADN-1208 ADN1101(F1-11*Claudia)/St453 

  Kombinasyon 2016 yılından gelen(f6) 

6 ADN1209  ADN 123/ ADN 1115 (ADN123/ADN1019) 

7 ADN1210  ADN 1104(Gloria/GS-51)/Claudia 

8 ADN12 11 ST468/ADN1108(DP332/GS-51) 

9 ADN1212 Candia/DP396 

10 ADN12 13 ADN 1108(DP332/GS-51)/Claudia 

11 ADN1214 ADN 1102(F1-13/DP388)/Gaia 

12 ADN1215 SG125/Gloria 

  Kombinasyon 2017 yılından gelen(f5) 

13 ADN1401  ADN 712/ GS 1018 

14 ADN1402  ADN 712/ GW 23-57 
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15 ADN1403  Carisma/ Gloria 

16 ADN1404 Carisma/ UA-48 

17 ADN1405  ADN 413/ UA-48 

18 ADN1406 ADN 123/ Sezener 76 

  Kombinasyon 2018 yılından gelen(f4) 

19 ADN1502  TMN 170/ Birlik 781 

20 ADN1503  TMN 170/ GW 23-57 

21 ADN1504 ADN 413/ Özaltın 112 

22 ADN1505 ADN 413/ Birlik 781 

23 ADN1507  ADN 710/ Özaltın 112 

  Kombinasyon 2019 yılından gelen(f3) 

24 ADN1511 ADN 1404/ADN 1401 

25 ADN 1512 ADN 1403/ADN 1406 

26 ADN1513 TMN 170/Claudia 

27 ADN1514 ADN 712/Claudia 

28 ADN1515 ST 468/Claudia 

 

 

Tablo 4:  Batem’de 2017 yıl l ında melezleme sonucu elde edilen 2019 yıl ında F3 kademesindeki 18 adet 

materyal 

 

  Ö-100 Gsn12 Ant-13 Stn468 Fibermax832 Claudia Lydia Carisma 

Gloria    X   X X       

Sg125     
 

X   X   X 

Dp396 
 

X X X X X   
 

St373 X     X   
 

    

Elsa X X   X X   
 

X 
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Şekil: Pedigri yöntemi görseli (Kaynak: http://www.botanylibrary.com/wp-content/uploads/2017/07/clip_image002-92.jpg) 

 

1-2 Metot 

1.2.1. Melezleme: Melezleme çalışmaları konusunda yeterince bilgi ve alt yapı donanımına sahip olan BATEM 

teknik personeli tarafından yürütülecek çalışmada, her yıl  verim ve kalite kriterleri vb özellikler dikkate alınarak 

melez kombinasyonları belirlenecek ve melezlemeler yapılacaktır  

1.2.2. Seleksiyon : Melezleme sonrası, F2 generasyonundan itibaren Pedigri metodu kullanılarak seleksiyon 

yapılacaktır.  

1.2.3. Materyal Değişimi: Ülkesel proje disiplini içerisinde, elde edilen açılan materyallerin çoğaltılarak diğer 

araştırma enstitüleriyle paylaşımı sağlanacaktır. Bu çerçevede; Melezleme çalışmaları ve ardından açılan 

materyallerin eldesi ile F4’ ten başlamak üzere materyal değişimi yapılarak, durulmuş hatlardan oluşan gözlem 

bahçeleri i lgili enstitülere gönderilecektir. Ayrıca, i leri kademe hatlar için gözlem bahçeleri ve verim 

denemeleri kurulacaktır. Verim denemeleri Tesadüf Blokları Deneme Deseninde 3 tekerrürlü o larak 

yürütülecektir. 

1.2.4. Verim Denemeleri: Çalışmalar iki aşamada gerçekleştiri lecektir.   

a. İleri Kademe Verim Denemeleri: Enstitüler, açılan materyaller üzerinde yaptıkları seleksiyonlar sonucu elde 

ettikleri, bölgelerine iyi adapte olmuş hatları kendi lokasyonlarında denemeye alacaklardır.  

b. Bölge Verim Denemeleri: Enstitülerin kendi lokasyonlarında denedikleri materyallerden ümitli  görülenler 

gerekirse, diğer enstitü adaylarıyla birlikte denemeye alınarak tescil denemeleri öncesinde çeşitlerin değişik 

lokasyonlardaki potansiyelleri test edilecektir. 

1.2.5. İncelenecek Özellikler ve Yöntemleri  

a- Erkencilik, Verim ve Verim Unsurlarına İlişkin Özellikler  

Bu unsurlara i lişkin özellikler TTSM’nin belirttiği FYD ve TDÖ kriterlerine göre belirlenecektir. 

a1. i lk çiçeklenme gün sayısı (gün): Ekimden itibaren ilk çiçeğin görüldüğü zamana kadar geçen süre gün olarak 

belirlenecektir.  

a2. i lk koza açma gün sayısı (gün): Ekimden itibaren ilk kozanın açtığı zamana kadar geçen süre gün olarak 

belirlenecektir.  

http://www.botanylibrary.com/wp-content/uploads/2017/07/clip_image002-92.jpg
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a3. i lk meyve dalı boğum sayısı (adet/bitki): Kotiledon yapraklarının bulunduğu boğum sıfır kabul edilerek, ana 

sap üzerindeki i lk tarağın oluştuğu meyve dalına kadar olan boğumların sayısı adet olarak belirlenecektir.  

a4. Olgunlaşma süresi (gün): Ekim yapıldıktan sonraki dönemden kozaların %50 sinin açtığı döneme kadar 

geçen süre gün olarak belirlenecektir.  

a5. Birinci el kütlü oranı (%) : Birinci el hasatta elde edilen kütlü pamuk miktarının aynı parselden hasat edilen 

toplam kütlü pamuk miktarına oranlanmasıyla belirlenecektir.  

a6. Bitki boyu (cm): Her parselden tesadüfî olarak seçilen 10 adet bitkinin kotiledon yaprakları i le en ü st 

büyüme noktası arasındaki mesafe ölçülüp ortalaması alınacaktır.  

a7. Meyve dalı sayısı (adet/bitki): Bitki boyu ölçümleri yapılan 10 adet bitkinin ana gövdesi üzerinde oluşan 

meyve dalları sayılarak belirlenecektir.  

a8. Odun dalı sayısı (adet/bitki): Bitki boyu ölçümleri yapılan 10 adet bitkinin ana gövdesi üzerinde oluşan ve 

gövdeye paralel gelişim göstermiş, verim üzerine etkisi olan veya olmayan dal oluşumları sayılacaktır.  

a9. Bitkide koza sayısı (adet/bitki ) : Bitki boyu, odun ve meyve dalı sayıml arı yapılan 10 adet bitkideki açmış ve 

açabilecek konumdaki kozalar sayılarak belirlenecektir.  

a10. Koza kütlü ağırlığı (g) : Her parselden tesadüfen seçilen bitkilerin birinci ve ikinci meyve dallarının ilk 

boğumundaki kozalardan 25 örnek alınıp, bu koza ların kütlüleri 0.01 g duyarlı terazide tartılarak 

belirlenecektir. 

a11. Çırçır randımanı (%): 25 koza örneğine il işkin kütlüler, mikro çırçır makinesinde çırçırlanarak lif ve tohum 

olarak ayrılmış ve aşağıdaki eşitl ik uyarınca hesaplanacaktır.  

 

                                                    Lif (g)  

Çırçır randımanı (%) = -----------------------------  

Lif (g) + Çiğit (g)  

 

a12. 100 Tohum ağırlığı (g) : Çırçırlanmış kütlü pamuklardan elde edilen pamuk tohumlarından 4 adet 100 

tohum tartıl ıp ortalaması alınacaktır.  

a13. Kütlü pamuk verimi (kg/da) : Her parselin kenarlarından birer sıra ve sıraların baş ve sonundan birer metre 

kenar tesiri  çıkarıldıktan sonra geriye kalan bitkiler üzerindeki birinci ve ikinci elde toplanan kütlü pamukların 

tartıl ıp dekara çevrilmesi i le hesaplanacaktır.  

a14. Yaprak tüylülüğü: Pamuk FYD gözlemlerindeki 1-9 skalası kullanılarak değerlendirilecektir. 

a15. Fırtınaya mukavemet: Pamuk TDÖ gözlemlerindeki 1-3 skalası kullanılarak değerlendirilecektir. 

a16. Koza açımı durumu: Pamuk TDÖ gözleml erindeki 1-3 skalası kullanılarak değerlendirilecektir.  

b- Lif Teknolojik Özellikler  

Liflere ait teknolojik özelliklerin belirlenmesinde çırçırlanmış 25 koza örneğinden elde edilen lif pamuklar 

kullanılacaktır. Lif uzunluğu (mm), l if inceliği (micronaire), l if mukavemeti (g/tex), l if üniformitesi (%) ve kısa lif 

oranı (%)’na il işkin l if analizleri, Nazil l i Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü laboratuvarlarında HVI (High 

Volume Instrument) cihazında belirlenecektir.  

1.2.6. Verilerin Analizi  

Denemeden elde edilen veriler istatistik analiz paket programı kullanılarak analiz edilecektir.  

2-Hastalık kontrol çalışması 
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 Materyal ve metod 

2.1Materyal 

BATEM pamuk ıslah programında yer alan genotipler  (Tablo 6) i le kontrol olarak hastalığa karşı dayanıklı 

olduğu bilinen Giza 45 çeşidi ve hastalığa karşı hassas olduğu bilinen Acala SJ2 çeşidi çalışmanın ana  

materyallerini oluşturacaktır. 

Tablo 6: Hastalık kontrol çalışmasında kullanılacak 24 adet pamuk hattı 

Ant1610 (DP50*CA223) 

Ant1614 (Sg125*Fantom) 

Ant1615 (BA119*Fibermax832) 

 Ant1627 (Fantom*Fibermax832) 

Ant1705 (DP388*CA223) 

Ant1707 (SG125*Fantom) 

 Ant1903 (Flash*DP466) 

 Ant1909 (DP466*Flash) 

 Ant1910 (ST468*Flash) 

Ant1913 (Flora*Özbek100) 

Ant1019 (Adn123*Claudia) 

Ant1104 (Gloria*GS51) 

Ant1105 (Sg125*DP80) 

Ant1106 (Flash*DP SR-4) 

Ant1107 (Gaia*PD94042) 

Ant1109 (Ayhan107*MG-2) 

Ant1005 (Dp388*Dp50//Flash*Flora) 

Ant1006 (Flash*Dp388//St468*Ayhan100) 

Ant1008 (Gloria//Flora*Özbek100) 

Ant1013 (Claudia//Flash*Sicala33) 

Ant1101 (Dp499*Lbbc//Claudia) 

Ant1102 (Claudia//Flash*Sicala33///Gaia) 

Ant1103 (Adn123*Claudia//Gaia) 

Ant1115 (Adn123//Adn123*Claudia) 

 

2.2 Metod 

a.Tarla ve Saksı Denemeleri 

a.1. Tarla denemeleri 

Denemeler Verticil l ium solgunluk hastalığı (Verticillium dahliae Kleb.) i le doğal olarak bulaşık olan BATEM Aksu 

yerleşkesindeki 10 numaralı tarlada yürütülecektir. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre dört 

tekerrürlü olarak kurulacak ve parsel büyüklüğü 2 sıra x 0.7 m x 10 m=14 m2 ve parseller arası 1 m ve bloklar 

arası 2 m olarak ayarlanacaktır (Erdoğan, 2009). 

 

a.1.2.Hastalık değerlendirmeleri 

a.1.2.1.Hastalık oranı 

Her parselde iki sıranın ortasında ardışık 30 bitki incelenerek hastalık oranı aşağıdaki formüle göre 

belirlenecektir. 

 

Hastalık Oranı (%) = (Hasta bitki sayısı  ÷  Toplam bitki sayısı) × 100 
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a.1.2.2. Hastalık şiddeti 

Bitkilerin koza açımı  %75 -100’e ulaştığında, her parselde en az 30 bitki hastalık açısından incelenecektir. 

Bitkiler toprak seviyesinden 40 cm yükseklikte ana saptan kesilerek, gövde enine kesitinde ksilem 

dokularındaki renk değişimleri incelenecektir. 

 

Tablo 5. Hastalık şiddeti değerlendirme skalası (0-3) (Buchenauer ve Erwin, 1976) 

Skor Değerlendirme 

0 Gövde enine kesitinde leke yok, ksilemde renk değişmesi yok 

1 Gövde enine kesitinde az miktarda kahverengi lekeler var, ksilem 

dokularının %1-33’ü kahverengileşmiş 

2 Gövde enine kesitinde çok miktarda siyah lekeler var, ksilem dokularının 

%34-67’si kahverengileşmiş 

3 Gövde enine kesiti  tamamen siyah lekeler i le kaplı, ksilem dokularının 

%68-100’ ü kahverengileşmiş 

 

Hastalık İndeksi =       (0)(a)+(1)(b)+(2)(c)+(3)(d) 

                                                 n= (a+b+c+d) 

a, b, c, d= her skala değerine giren bitki sayısını; n: toplam bitki sayısını ifade etmektedir.  

Hastalık indeksine göre, genotiperin reaksiyonları belirlenecektir (Wilhelm ve ark. 1974).  

Hastalık indeksi: 0-0.99= Dayanıklı, 

1-1.99= Orta dayanıklı/tolerant, 

2-2.99= Orta hassas, 

3-3.99= Hassas, 

4≤ = Çok hassas  

a.2. Saksı denemeleri 

a.2.1. İnokulum hazırlanması 

Verticillium dahliae’ nın yaprak döken ve dökmeyen iki izolatı (Vd-34 ve Vd-11) seçici Verticill ium ortamında 

kültüre alınacaktır. İzolatların besi ortamında gelişen 15 günlük kolonileri üzerine her bir petri kutusu için 15 

ml steril  distile saf su eklenecek ve steril  bir fırça i le konidilerin suya geçmesi sağlanacaktır. Spor süspansiyonu 

steril  dört katlı tülbentten geçirilerek steril  beherlere alınacak ve daha sonra spor yoğunluğu hemasitometre 

(Thoma lamı) kullanılarak 4 ×106 spor/ml olacak şekilde ayarlanacaktır.  

a.2.2. İnokulasyon 

Denemede, toprak + kum + torf karışımı (1/1/1, v/v/v) 121°C’de 1 saat otoklavda steril ize edilecek ve plastik 

saksılara (5 × 10 cm) doldurulacaktır. Her bir saksı için 3’ er adet i leri kademe hatların tohumu ekilecek ve fide 

çıkışını takiben koti ledon yaprak döneminde her saksıda bir bitki bırakılacaktır. Altı haftalık fideler (4 -6 yapraklı 

dönem) saksılardan sökülerek kökleri suyla yıkanarak topraktan arındırılacak ve her fidenin kök uçları 1 -2 cm 

tıraşlanacaktır. Fidelerin kökleri daha öncesinde hazırlanan spor süspansiyonlarına (4 × 106 spor/ml) 

daldırılarak 30 dakika bekletilecektir. Kontroller için ise fidelerin kökleri sadece steril  suya daldırılacaktır. 

Fideler, daha öncesinde 121°C’de 1 saat otoklavda steril ize edilmiş toprak + kum + torf karışımı (1/1/1, v/v/v) 

içeren plastik saksılara (20 × 35 cm) her bir saksıya bir fide olacak şekilde dikilecektir. Ayrıca, Acala SJ2 pamuk 
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çeşidi hassas kontrol olarak denemede kullanılacaktır. Deneme tesadüf blokları deneme deseninde 4 

tekerrürlü olarak kurulacaktır (Erdoğan ve Kurt, 2013).  

a.2.3. Hastalık değerlendirmeleri 

İnokulasyondan 15, 30, 45 ve 60 gün sonra olmak üzere toplam 4 hastalık değerlendirmesi yapılacaktır. 

Hastalık değerlendirmeleri solgunluk hastalığından etkilenen yaprak alanı yüzdeler ine göre aşağıdaki skala 

kullanılarak yapılacaktır (Çizelge 1).  

 

Çizelge 1. Hastalık değerlendirme skalası (0-4) (Göre ve ark., 2009). 

Hastalık skoru Hastalıktan etkilenen yaprak alanı (%) 

0 Belirti  yok 

1 1-33  

2 34-66 

3 67-100 

4 Ölü bitki  

 

Pamuk hatlarının solgunluk hastalığı (V. dahliae)’ na karşı reaksiyonları, hastalık gelişim eğrisi altında kalan 

alana (AUDPC) göre belirlenecektir. AUDPC aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır (Campbell ve 

Madden, 1990).  

 

 

                   n -1 

AUDPC =   Σ ( yi + yi+1 )/2 × ( ti+1 - ti ) 

                    i  

 

Bu formülde, n= hastalık değerlendirme sayısı,  y= hastalık skoru, t= inokulasyondan sonra hastalık 

değerlendirmesi yapılan gün sayısı. 

 

Çizelge 2. Pamuk hatlarının hastalığa karşı dayanıklılık s ınıflaması  

AUDPC değeri  Dayanıklıl ık sınıflaması 

0-75 Çok dayanıklı (VR) 

76-150 Dayanıklı (R) 

151-225 Orta dayanıklı (tolerant) (MR) 

226-300 Orta hassas (MS) 

301-375 Hassas (S) 

375< Çok hassas (VS) 
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Çalışma Takvimi 

 

Çalışma Takvimi Çizelgesi 

 

Yapılacak 

Faaliyetler 

1. Yıl  

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

Tohum ve ekim haz.             

Tarla haz. ve ekim             

Seyreltme, çapa, sulama, 

i laçlama 
            

Morfolojik gözlemler             

Melezleme             

Seleksiyon             

Hasat ve hastalık gözlemi              

Değerlendirme, rapor 

hazırlama vb. 
            

 

2.yıl  

Yapılacak 

Faaliyetler 
1.ay 2.ay 3.ay 4.ay 5.ay 6.ay 7.ay 8.ay 9.ay 10.ay 11.ay 12.ay 

Tohum ve ekim haz.             

Tarla haz. ve ekim             
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Seyreltme, çapa, sulama, 

i laçlama 
            

Morfolojik gözlemler             

Melezleme             

Seleksiyon             

Hasat ve hastalık gözlemi              

Değerlendirme, rapor 

hazırlama vb. 
            

 

3.yıl  

Yapılacak 

Faaliyetler 
1.ay 2.ay 3.ay 4.ay 5.ay 6.ay 7.ay 8.ay 9.ay 10.ay 11.ay 12.ay 

Tohum ve ekim haz.             

Tarla haz. ve ekim             

Seyreltme, çapa, sulama, 

i laçlama 
            

Morfolojik gözlemler             

Seleksiyon             

Hasat ve hastalık gözlemi              

Değerlendirme, rapor 

hazırlama vb. 
            

 

Yapılacak 4.yıl  
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Faaliyetler 1.ay 2.ay 3.ay 4.ay 5.ay 6.ay 7.ay 8.ay 9.ay 10.ay 11.ay 12.ay 

Tohum ve ekim haz.             

Tarla haz. ve ekim             

Seyreltme, çapa, sulama, 

i laçlama 
            

Morfolojik gözlemler             

Seleksiyon             

Hasat ve hastalık gözlemi              

Değerlendirme, rapor 

hazırlama vb. 
            

 

Yapılacak 

Faaliyetler 

5.yıl  

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

Tohum ve ekim haz.             

Tarla haz. ve ekim             

Seyreltme, çapa, sulama, 

i laçlama 
            

Morfolojik gözlemler             

Seleksiyon             

Hasat ve hastalık gözlemi              

Değerlendirme, rapor 

hazırlama vb. 
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Yönetim Düzeni 

Projede Görev Alacak Kişilerin Her Birinin Projedeki Sorumluluğu Ve Çalışma Takvimleri 

Tanımlanmalıdır. 

Adı Soyadı 

Araştırmacıların Projeye Katkıları 

Yapılacak Faaliyetlerdeki 

Sorumlulukları 

Projede Çalışma 

Süresi 

(Ay) 

Katkı Oranı 

(%) 

Dr. Metin D.ÇETİN 

İş programının uygulanmasının 

sağlanması, verilerin temin edilmesi, 

hesaplamaların yapılması, analiz 

değerlendirme ve her türlü iş paketinin 

yürütülmesi ve yürütülmesinin 

sağlanması, projede her türlü 

koordinasyonun sağlanarak yürütülmesi  

 

60 ay  

Mehmet 

KOCATÜRK 

İş programının uygulanmasının 

sağlanması, verilerin temin edilmesi 

(tohum ekimi, çıkış kontrolü, seleksiyon, 

melezleme, hasat koordinasyonu) ve 

her türlü iş paketinin yürütülmesi ve 

yürütülmesinin sağlanması 

Her yıl  

5-11.aylar 
 

Dr. Abdullah 

KADİROĞLU 

İş programının uygulanmasının 

sağlanması, verilerin temin edilmesi 

(bakım, seleksiyon, melezleme, hasat 

koordinasyonu) ve her türlü iş paketinin 

yürütülmesi ve yürütülmesinin 

sağlanması, projede her türlü 

koordinasyonun sağlanarak yürütülmesi  

Her yıl  

3-11.aylar 
 

Dr. Mehmet 

AYDOĞDU 

İş programı kapsamında, i leri hat 

denemelerinde verticil lium hastalık 

etmenlerinin gözlemini yapmak ve 

sonuçların elde edilmesini sağlamak. 

Gerekli  değerlendirmeler i le bu 

sonuçların  sunulmasında yadımcı 

olmak.    

Her yıl  

9-11.aylar 
 

Dr. Volkan 

SEZENER 

Materyal desteği, i leri kademelerdeki 

materyallerin tarla denemeleri, gözlem 

ve yürütülmesinde lokasyon desteği  

36-60. Aylar arası  
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Sedat SÜLLÜ 
Materyal desteği, i leri kademelerdeki 

materyallerin tarla denemeleri, gözlem 

ve yürütülmesinde lokasyon desteği  

36-60. Aylar arası  

Hacer KAYA 

KOCATÜRK 

Materyal desteği, i leri kademelerdeki 

materyallerin tarla denemeleri, gözlem 

ve yürütülmesinde lokasyon desteği  
36-60. Aylar arası  

Halil  DÜNDAR 

Projede yer alan solgunluk hastalığına 

ait tarla denemelerinin Nazil l i  

lokasyonunu yürütmek, gerekli  işlemleri 

uygulamak ve sonuçların paylaşılması 

Her yıl  

3-11. aylar 
 

 

Proje Sonuçları Uygulama Planı (Psup)   

Proje Adı: Batı Akdeniz Bölgesi Pamuk Islah Çalışmaları 

Psup Hedefi: Projenin Genel Amaçları Kapsamında Ulaşılmak İstenen Hedefler 

Bu proje i le ülkemiz için ekonomik değere sahip olan pamuk bitkisinin verim ve lif kalitesi yönünden 

istenilen özelliklere sahip çeşitlerin geliştirilmesinde kullanılabilecek hatların oluşturulması 

amaçlanmaktadır.  

Aynı zamanda bölgelerde ana ürün ve/veya  ikinci ürün olarak yetiştirilebilen üstün verimli, teknolojik 

özellikleri iyi olan, hastalık ve/veya zararlılara tolerantlı yeni çeşitlerin elde edilmesine yönelik çalışmalar 

içerisine giri lmesi amaçlanmaktadır.  

 

Çıktıların Uygulamaya Aktarılması Ve Yaygınlaştırılması 

 

Sıra Proje Çıktıları Çıktıların Uygulamaya Aktarılma 

Mekanizmaları 

1 

Yeni pamuk hat ve çeşitlerinin geliştirmesi  

Elde edilecek ümitli  genotipler önncelikle bölge 

çiftçisine tanıtımı gerçekleştiri ldikten sonra 

diğer bölgelerde denemelere alınarak uygun 

genotiplerin belirlenmesi sağlanacak. 

Sonrasında bu genotiplerin tescil  işlemleri 

gerçekleştiri lecektir.  Dolayısıyla bu proje, ülke 

çiftçisi i le l if ve tekstil  sanayicisinin ihtiyaçlarını 

karşılayacak yeni çeşitlerle mill i ekonomiye 

katma değer sağlamış olacaktır. 
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2 
Melezleme ile elde edilen genotiplerin i leri 

hatlarında tarla ve l if özelliklerinin 

belirlenmesi  

Elde edilen ileri hat genotiplerin özelliklerin 

yayın aşaması yapılarak araştırmacılar i le 

paylaşımı yapılacaktır. 

3 

Solgunluk hastalık tolerantlığının i leri 

kademelerdeki hatlarda tespiti  

Ileri kademe hatlarında solgunluk hastalık 

tespitleri, hastalık etmeni görülen çiftçi 

tarlalarında verimli ve tolerantlı olanların 

önerilmesi i le pamuk ekim alanlarının 

eksilmemesine azda olsa katkı sağlamak. Bunun 

öncesinde hastalık tolerantlı ve verimli 

olanların tescil edilmesi için gerekli  işlemlerin 

yapılmasını sağlamak. 

 

Talep Edilen Bütçe  

I. Yatırım Tutarı 

06. SERMAYE GİDERLERİ (TL) 1. YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 5.YIL 

06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 6700 6900 7300 7900 7000 

06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 3800 5250 4750 4350 5000 

06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 8000 6500 6700 6250 7000 

06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 1500 1350 1250 1500 1000 

TOPLAM 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

GENEL TOPLAM 100.000 

 

Iı. Bütçe Gerekçesi Ve Yatırım Tutarının Dağılımı  

TAGEM BÜTÇESİ (TL) 

I II III IV 
GİDERLERİN EKONOMİK 

SINIFLANDIRMASI 

ÖNERİLEN 

BÜTÇE 
1. YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL 5.YIL 

06 1 3   Avadanlık Alımları 34400 6500 6650 7000 7550 6700 

06 1 3 01 Tamir Bakım Aleti Alımları 13850 2500 2550 2750 3000 3050 

06 1 3 05 Zirai Gereç Alımları 12150 2400 2450 2500 2750 2050 

06 1 3 90 Diğer Avadanlık Alımları 8400 1600 1650 1750 1800 1600 

06 1 6  Yayın Alımları 1400 200 250 300 350 300 

06 1 6 01 Basılı Yayın Alımları  1400 200 250 300 350 300 

06 2 6   
Kağıt ve Kağıt Ürünleri  

Alımları 
12000 2300 3000 2300 1600 2800 

06 2 6 01 
Kağıt ve Kağıt Ürünleri  

Alımları 
12000 2300 3000 2300 1600 2800 

06 2 7   
Kimyevi Madde İle Kauçuk 

ve Plastik Ürün  Alımları 
7600 1250 1900 2050 2300 1900 
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06 2 7 01 
Kimyevi Madde İle Kauçuk ve 

Plastik Ürün  Alımları 
7600 1250 1900 2050 2300 1900 

06 2 8   Metal Ürün Alımları 1430 250 350 400 450 300 

06 2 8 01 Metal Ürün Alımları 1430 250 350 400 450 300 

06 6 1   Malzeme Giderleri 10300 2000 2250 2300 1500 2250 

06 6 1 01 Malzeme giderleri  10300 2000 2250 2300 1500 2250 

06 6 4   Enerji Giderleri 18150 4000 3250 3400 3750 3750 

06 6 4 02 Akaryakıt ve Yağ  Alımları 18150 4000 3250 3400 3750 3750 

06 6 6  Kiralar 6000 2000 1000 1000 1000 1000 

06 6 6 02 Taşıt Kiralaması Giderleri  0 0 0 0 0 0 

06 6 6 06 Arazi Giderleri  6000 2000 1000 1000 1000 1000 

06 6 7   Müteahhitlik Hizmetleri 0 0 0 0 0 0 

06 6 7 01  Müteahhitlik Hizmetleri  0 0 0 0 0 0 

06 9 2   Yolluk Giderleri 6600 1500 1350 1250 1500 1000 

06 9 2 01 
Yurtiçi Geçici Görev 

Yollukları 
6600 1500 1350 1250 1500 1000 

06 9 2 06 Arazi Tazminatları 0 0 0 0 0 0 

GENEL TOPLAM 100.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

 

Talep Edilen Bütçe: (Entegre, Ülkesel Ve  Sürekli Projelerde Bu Kısım Doldurulacaktır.)  

Alt Proje Nosu Ve Kodu 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl Toplam 

       

       

Genel Toplam       

 

Proje Kapsamında Yürütülecek Alt Projeler Listesi 

Alt Proje 

No 
Proje Adı Proje Lideri 

Başlama 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 
Çıktılar* 
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Kaynakça Teklif Onayı 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Proje Lideri Dr. Metin Durmuş ÇETİN   

Teklif Eden Kuruluş Müdürü Dr. Abdullah ÜNLÜ   

İşbirliği Yapılan Kuruluş 

Yetkilisi  
Dr. Volkan SEZENER   

İşbirliği Yapılan Kuruluş 

Yetkilisi      
Halil  DÜNDAR   

İşbirliği Yapılan Kuruluş 

Yetkilisi      
Sedat SÜLLÜ   

 

Proje Adı  Melezleme Yoluyla Elde Edilen Ümitvar Karanfil Genotiplerinin Ticari 

Performansları ve Çoğaltım Potansiyellerinin Belirlenmesi 

Proje No. TAGEM/BBAD/B/20/A1/P2/1569 

Proje Türü  Ülkesel 

Bağlı Olduğu Proje Adı  

Araştırma Firsat Alanı Bahçe Bitkileri 

Araştırma Programı Sebzeler ve Süs Bitkileri 

Program Önceliği Düşük 

Destekleyen Kurum TAGEM 

  

 Proje Teklif Eden Kuruluşun 

Adı  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Adresi  

 

 Proje Koordinatörü / Proje Lideri  

Adı Soyadı Ayşe Serpil KAYA 

Kurumu  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
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Telefonu 4297331-234 

E-Posta  ayseserpil.kaya@tarimorman.gov.tr 

 Araştırmacılar 

Adi Soyadi Kurumu E-Posta 

Mehmet Uğur KAHRAMAN 
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü 

ugur.kahraman@tarimorma

n.gov.tr 

Doç.Dr. Köksal AYDİNŞAKİR 
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü 

koksal.aydinsakir@tarimor

man.gov.tr 

Prof. Dr.Soner KAZAZ 
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü 

skazaz@ankara.edu.tr 

Dr.Cevdet Fehmi ÖZKAN 
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü 

cevdetfehmi.ozkan@tarimo

rman.gov.tr 

Proje Toplam 

Bütçesi (Tl) 

Proje Başlama Tarihi 

(Gün/Ay/Yil) 

Proje Bitiş Tarihi 

(Gün/Ay/Yil)* 

115.000 TL 01/01/2020 31/12/2023 

 

 İşbirliği  

İşbirliği Yapilan 

Kişiler*/ Kuruluşlar 

İşbirliği Şekli 

(Danışman*/Ayni/Nakdi) 

Projedeki 

Katkisi 

Antalya Tarım Ayni Bitkisel Materyal Temini 

 

Proje Özeti  

 

Proje Adı: Melezleme Yoluyla Elde Edilen Ümitvar Karanfil Genotiplerinin Ticari Performansları ve 

Çoğaltım Potansiyellerinin Belirlenmesi 

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 

mailto:ugur.kahraman@tarimorman.gov.tr
mailto:ugur.kahraman@tarimorman.gov.tr
mailto:koksal.aydinsakir@tarimorman.gov.tr
mailto:koksal.aydinsakir@tarimorman.gov.tr
mailto:skazaz@ankara.edu.tr
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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 

       Project Name: Determination of Commercial Performance and Reproduction Potential of 

Carnation Genotypes Obtained by Crossbreeding 

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 arou sed 

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 with this project. It is thought that using local carnation 
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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 çeşitleri n, 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 
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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 e dilmiştir.  

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.  

 

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. 

 

 

Literatür Özeti:  

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) 
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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 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 ti caret 

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  
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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. 
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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 önerilen çoğaltma yöntemi meristem kültürü ile elde 

edilmiş anaçlık bitkilerden alınan çelikler ile yapılan çoğaltma şeklidir. Karanfilde t icari 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 
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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 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.  
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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 belirlenmesi ve bunlardan elde edilen anaçlık bitkilerin farklı 

yetiştirme ortamlarındaki çoğaltım potansiyellerinin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar şeklinde 

yürütülecektir.  

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 
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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.  

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 le keler 

görüldüğünde vazo ömrü sonlandırılacaktır. 
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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 

Seradaki 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 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. Bitki büyüme düzenleyicileri: NAA 

(Naftalin asetik asit), BA (Benzil adenin)  

Rejenerasyon metodu Sürgün Oluşumu  Gelişim  Köklenme 

Apikal meristemler ile 

- MS besi ortamı 

- 30 g/L sukroz 

- 7 g/L agar 

- MS besi ortamı 

- 30 g/L sukroz 

- 7 g/L agar 

- ½ MS besi ortamı 

- 7 g/L agar 

- 1.00 mg/L NAA 
- MS besi ortamı 
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- 30 g/L sukroz 

- 7 g/L agar 

- 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 

Sürgün ucu ile 

- MS besi ortamı 

- 30 g/L sukroz 

- 7 g/L agar 

- MS besi ortamı 

- 30 g/L sukroz 

- 7 g/L agar 

- ½ MS besi ortamı 

- 7 g/L agar 

- 1.00 mg/L NAA 

- MS besi ortamı 

- 30 g/L sukroz 

- 7 g/L agar 

- 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 

*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  
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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 (Na2MoO4.2H2O) 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 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 
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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/m2 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. 

4) Çelik ağırlığı (gr): Anaçlık bitkiden alınan bir çeliğin yaş ağırlığı. 
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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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Çalışma Takvimi Çizelgesi 

 

Yapılacak 

Faaliyetler 
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

 

3
0

 

Alt Yapı 

Çalışmaları 

                              

Ümitvar Çeşit 

Adaylarının 

dikilmesi ve 

yetiştirilmesi 

                              

Toprak ve 

ortam 

analizleri 

                              

Doku Kültürü 

Çalışmaları 

                              



 

168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anaçlıklar 

İçin Uygun 

Ortam 

Belirleme 

Çalışmaları 

                              

Kültürel 

işlemler 

                              

Yapılacak 

Faaliyetler 
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

 

            

Kültürel 

işlemler 

                              

Verilerin 

Değerlendiril

mesi ve 

Sonuç 

raporunun 

hazırlanması 

                              



169 

 

Yönetim Düzeni 

Projede Görev Alacak Kişilerin Her Birinin Projedeki Sorumluluğu Ve Çalışma Takvimleri 

Tanımlanmalıdır. 

Adı Soyadı 

Araştırmacıların Projeye Katkıları 

Yapılacak Faaliyetlerdeki 

Sorumlulukları 

Projede 

Çalışma 

Süresi 

(Ay) 

Katkı Oranı 

(%) 

Ayşe Serpil KAYA 

Ümitvar bireylerin 

performans belirlenmesi 

çalışmaları 

Anaçlıklar için uygun ortam 

belirleme çalışmaları 

Verilerin Değerlendirilmesi,  

Sonuç Raporunun 

Hazırlanması 

1-48 ay 

 

 

 

50 

Uğur 

KAHRAMAN 

Doku kültürü çalışmaları 

Ümitvar bireylerin 

performans belirlenmesi 

çalışmaları 

Anaçlıklar için uygun ortam 

belirleme çalışmaları 

1-48 ay 

25  

Köksal 

AYDINŞAKİR 

Kültürel İşlemler, Verilerin 

Değerlendirilmesi,  

Sonuç Raporunun 

Hazırlanması 

4-48 ay 

10 

Soner KAZAZ 

Verilerin Değerlendirilmesi 

ve Sonuç raporunun 

hazırlanması 

42-48 ay 

5 

Cevdet Fehmi 

ÖZKAN 
Toprak ve ortam analizleri 1-7 ay 

5 

Bayram KOLAK Kültürel işlemler 4-48 ay 5 
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Yardımcı 

Personel) 

 

Proje Sonuçları Uygulama Planı (Psup)   

Proje Adı:  

Psup Hedefi: Projenin Genel Amaçları Kapsamında Ulaşılmak İstenen Hedefler 

-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. 

- 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. 

 

Çıktıların Uygulamaya Aktarılması Ve Yaygınlaştırılması 

Sıra Proje Çıktıları Çıktıların Uygulamaya Aktarılma 

Mekanizmaları 

1 

Yerli karanfil çeşit adaylarımızdan elde 

edilen sağlıklı üretim materyali elde 

etmeye yönelik model oluşturma 

- Proje sonucunda ortaya çıkacak sonuçları 

bölgedeki Gıda Tarım ve Hayvancılık il ve 

ilçe Müdürlükleri, üretici birlikleri ve 

kooperatifleri aracılığı ile demonstrasyon 

çalışmaları yapılarak bölgemiz üreticilerine 

tanıtılacaktır. 

2 
Doku kültürü yöntemiyle elde edilmiş 

hastalıklarda ari fide üretimi  

Elde edilen üretim materyalinin sektörde 

kullanımı için üreticiler teşvik edilecektir. 

3 

Süs bitkileri sektöründe dışa bağımlılık 

gösteren ülkemize, ekonomik yönden 

katkı sağlamak 

Özel sektör kamu kurumları işbirliğini aktif 

hale getirecek proje ve çalışmalar 

yürütmek.  

4 Yayınlar 
Proje sonucu elde edilen veriler ulusal ve 

uluslararası platformlarda yayınlanacaktır. 

 



171 

 

Talep Edilen Bütçe  

 

I. Yatırım Tutarı 

06 Sermaye Giderleri 

Yillara Göre Dağilim 

1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl  

06.1- Mamul Mal Alımları 2.500 2.500    

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri  500 500 500   

06.3- Gayri Maddi Hak Alımları 15.000 3.000 1.000   

06.4- Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırılması 5.000 1.250 1.250   

06.5- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri  2.000 2.000 2.000   

06.6- Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri  10.000 
10.00

0 
2.000   

06.7- Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri  50.000     

06.8- Stok Alımları  3.000 3.000 2.000 1.000  

06.9- Diğer Sermaye Giderleri  88.000 2.250 8.750   

Toplam 2.500     

Genel Toplam 115.000     
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PROJE ÖZETİ   

Özet: 

Küresel ısınmaya bağlı olarak görülen iklim değişikliği sonucu su kaynaklarımızda meydana gelen 

azalma ve sulama maliyetlerinin yüksek oluşu, bitkiye gelişme süreci içinde ihtiyaç duyduğu sulama 

suyunun gereken miktar ve zamanda verilememesine yol açmaktadır. Bunun sonucunda topraktaki 

alınabilir suyun, uygun düzeylerde bulunmaması bitki yetiştiriciliğini olumsuz yönde etkilemekte 

ve kuraklık stresini ortaya çıkarmaktadır. Yetersiz sulama sonucunda oluşabilecek kuraklık stresi, 

açıkta ve örtü altı patlıcan (Solanum melongena L.) yetiştiriciliğinde önemli üretim kayıplarına 

sebep olabilmektedir. Patlıcan üretiminde zaman zaman dalgalanmalar yaşanmaktadır. Verim ve 

kalite kayıplarına sebep olabilecek su kısıtlanmasından kaynaklanan kuraklık stresini önlemek 

amacıyla bazı önlemler alınabilir. Islah yoluyla tolerant çeşitlerin geliştirilmesi oldukça zaman 

alıcıdır, ayrıca hem tolerant çeşit kullanımı hem de tolerant anaçlar üzerine aşılama belirli bir 

seviyeye kadar dayanımı sağlayabilmektedir. Nitekim patlıcan ilgili olarak biten çalışmamızla da 

(Proje No: TAGEM/TSKAD/14/A13/P02/02) bu durum ortaya konmuştur. Kuraklık stresinde 

toleransı artıracak bitkisel çözümler dışında bu çözümleri destekleyici nitelikte kültürel işlemler, 

bitkinin verim ve kalite performansını artırma bakımından oldukça önemlidir. Örtü altı 

yetiştiricilikte organik gübre kullanımı, aşırı kimyasal gübre kullanımından yorgun düşmüş ve 

tuzlanmış sera toprağının organik madde içeriğinin artırılması suretiyle su tutma kapasitesinin 

yükseltilmesi, kuraklık stresine tolerans özelliğini destekleyebilecek uygulamalar arasındadır. Bu 

proje kapsamında; su kıtlığının hakim olduğu alanlarda etkin düzeyde açıkta ve örtü altında patlıcan 
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yetiştiriciliğinin yapılabilmesi amacıyla aşılı fide kullanımını destekleyici nitelikte vermikompost 

(solucan gübresi) kullanımının bitkinin verim ve meyve kalite performansını artırma konusunda 

potansiyeli ortaya konulacaktır. Bu amaçla; çalışmanın sera koşullarında yapılacak olan bölümünde 

Aydın Siyahı ait patlıcan bitkileri [Aşısız Aydın Siyahı (F0), Köksal/ Aydın Siyahı (F1)] kurak stresi 

altında [kontrol (S0), yarayışlı suyun %70’i (S1) ve yarayışlı suyun %30’u (S2)], içinde farklı 

düzeyde vermikompost (VK) [vermikompostsuz,% 100 toprak (VK0), %1 VK1, %2 VK2, %3 VK3] 

bulunan ortamlarda yetiştirilecektir. Stres ortamında yetişen bitkiler, bitki gelişimi, verim, meyve 

kalitesi ve bazı fizyolojik özellikler bakımından incelenecektir. Açık arazi koşullarında yapılacak 

olan deneme aşamasında ise yine piyasa değeri yüksek Aydın Siyahı çeşidi [Aşısız Aydın Siyahı 

(A0), Köksal/Aydın Siyahı (A1)] kullanılacaktır. Açık arazide kuraklık uygulamalarında buharlaşma 

kabından oluşan buharlaşmanın %30’unun uygulandığı konu (S1), buharlaşma kabından oluşan 

buharlaşmanın %70’inin uygulandığı konu (S2) ve buharlaşma kabından oluşan buharlaşmanın 

%100’ünün uygulandığı konu (S3) yer alacaktır.  Saksı denemelerinde olumlu etkisi bulunan 

vermikompost dozu açık arazi koşullarında kullanılacaktır. Bu proje kapsamında kısıtlı sulama 

koşullarından kaynaklanan kuraklık stresi altında aşılı ve aşısız bitkiler ile gübre kullanımı birlikte 

değerlendirilerek, su kaynağının yeterli olmadığı yerlerde yapılan örtü altı ve açıkta patlıcan 

yetiştiriciliğinin daha etkin yapılabilmesi için vermikompostun kullanılabilirliği ve etkinliği 

belirlenecektir. Böylece patlıcan üretiminin artırılması ile ülke ekonomisine katkı sağlanabilecektir.  

 Anahtar Kelimeler: Patlıcan, kuraklık stresi, aşılı bitki, vermikompost  

Abstract: 

The decrease in water resources resulting from global warming and the high cost of irrigation lead 

to the fact that the irrigation water needed by the plant during the development process does not 

give the required amount and time. As a result, the lack of water in the soil at appropriate levels 

adversely affects the cultivation of plants and raises drought stress. The drought stress that may 

occur as a result of insufficient watering can lead to significant production losses in the open and 

covered eggplant (Solanum melongena L.) cultivation. There are occasional fluctuations in the 

production of eggplant. Some measures can be taken to prevent drought stress caused by water 

restriction, which can result in yield and quality losses. The development of tolerant varieties by 

breeding is quite time-consuming, and the use of both tolerant varieties and tolerant rootstocks may 

provide resistance to a certain level. As a matter of fact, this situation has been revealed in our study 

which is about eggplant (Project No: TAGEM / TSKAD / 14 / A13 / P02 / 02). Apart from the 

herbal solutions that will increase tolerance in drought stress, cultural processes that support these 

solutions are very important in terms of increasing the yield and quality performance of the plant. 

The use of organic fertilizers in undercrowded aquaculture, the use of excessive chemical fertilizers, 

and the increase of water holding capacity by increasing the organic matter content of salted 

greenhouse soil is among the applications that can support the tolerance of drought stress. Within 

the scope of this project; The use of vermicompost to support the use of grafted seedlings in order 

to produce eggplant cultivation under the cover of water scarcity and to cover the potential of the 

plant to increase the yield and fruit quality performance of the plant will be revealed. For this 

purpose; In the greenhouse conditions of the study, Aydın Siyahı cultivar eggplant plants 

[Nongrafted Aydın Siyahı (A0), Koksal / Aydın Siyahı (A1)] under drought stress [control (S0), 

70% of useful water (S1) and 30% of useful water  (S2)] will be cultivated in media with different 

levels of vermicompost (VK) [non-vermicompost, 100% soil (VK0), 1% VK1, 2% VK2, 3% VK3]. 

Plants grown in stress environment, plant development, yield, fruit quality and some physiological 

properties will be examined. Aydın Siyahı cultivar suitable for cultivation in the open field 

conditions will be used in the open-field conditions (Nongrafted Aydın Siyahı (A0), Köksal / Aydın 
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Siyahı (A1). In open-field drought applications, as applied in 30% of the non-evaporation (S1), 70% 

of the evaporation occurred in the evaporation vessel is applied and (S2) 100% of the evaporation 

is applied (S3).Vermikompost dose, which has a positive effect on pot experiments, will be used in 

open field conditions. Within the scope of this project, the use and fertilization of grafted and non-

grafted plants and fertilizers under drought stress due to limited irrigation conditions will be 

evaluated and the usability and effectiveness of vermicompost will be determined in order to make 

the eggplant cultivation in under cover and open in places where the water supply is not enough. 

Thus, it will be possible to contribute to the national economy by increasing eggplant production. 

Key words: Eggplant, drought stress, grafted plants, vermicompost 

 

Projenin Amacı ve Gerekçesi: Örtü altı ve açıkta sebze yetiştiriciliğinde aynı ürünün arka arkaya 

yetiştirilmesiyle toprağın doğal yapısının bozulması, tuzluluk, toprak yorgunluğu, yer altı ve üstü 

suların kirlenmesi gibi önemli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Ayrıca temiz su kaynaklarının da gün 

geçtikçe daha verimli ve dikkatli kullanılması gerekmektedir. Sulama ve gübreleme, sebze 

yetiştiriciliğinde vazgeçilmez iki önemli kültürel işlemdir. Su kaynaklarının kısıtlı hale gelmesi ve 

toprak verimliliğinin artırılması için geleneksel tarım sistemi yerine toprak ve ekosisteme zarar 

vermeyen sürdürülebilir uygulamaların yapılması ve organik gübre kullanımı giderek 

yaygınlaşmaktadır. Organik gübrelerde bulunan organik madde, besin, biyolojik çeşitlilik ile 

biyolojik aktiviteye destek sağlayarak toprak agregat oluşumuna ve suyun infiltrasyonuna etki gibi 

birçok anahtar rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra organik maddelerin yüksek su tutma kapasitesine 

sahip olması sayesinde toprakların fiziksel özellikleri iyileştirilerek yarayışlı su tutma kapasitesi 

artırılmaktadır. Kuraklık stresi bitkisel üretimi ciddi ölçüde etkileyen önemli abiyotik streslerden 

biridir. Patlıcan orta düzeyde kuraklığa tolerans gösteren bir sebze türü olmakla birlikte tür içerisinde 

geniş bir varyasyon bulunmaktadır. Patlıcan üretiminde abiyotik stres faktörlerinden kaynaklanan 

kayıplar ortaya çıkabilmekte, yetersiz sulama ile ortaya çıkan kuraklık verim ve kaliteyi doğrudan 

etkilemektedir. Ülkemiz önceki yıllarda patlıcan üretimi bakımından dünyada üçüncü sıralarda yer 

aldığı halde, son beş yıllık dilimde üretim miktarında artış yerine azalmalar meydana gelmiş veya 

aynı seviyelerde devam etmiştir. Başka ülkelerdeki üretim değerlerinin artması ile günümüzde 

Türkiye dünya genelinde patlıcan üretim değerinde 5. sıraya kadar gerilemiştir. Bunun en önemli 

nedenleri biyotik ve abiyotik stres kaynakları nedeniyle üretimde yaşanan olumsuzluklardır. Sulama 

kaynağının yetersizliğinden kaynaklanan yeterli sulamanın yapılamadığı veya bitkinin su 

kullanımının yetersiz olduğu koşullarda yetiştirilen patlıcan bitkilerinde kuraklıktan kaynaklanan 

verim ve kalite kayıpları ortaya çıkmaktadır. Patlıcanın da aralarında olduğu ekonomik öneme sahip 

kültür bitkilerinin çoğunun kuraklığa karşı duyarlı olması, bu stres faktörüne karşı dayanımı artıracak 

kültürel uygulamaların ve/veya uygun tolerant çeşitlerin kullanımını gerekli kılmaktadır. Ancak bu 

çeşitlerin ıslah edilmesi uzun zaman almakta, yüksek maliyet gerektirmektedir. Ayrıca abiyotik 

koşullara dayanım sağlayan genlerin poligenik yapıda olması, bu özelliklere dayanıklılığın aktarımını 

güçleştirmektedir. Kuraklık karşısında bitkinin beslenme ve gelişmeye devam edebilme yeteneği, 

erkencilik, kuvvetli gelişme ve verim artışı konuları, sebzecilikte aşılamanın önemini artırmıştır.  

Üretim kayıplarını azaltmada su kullanım etkinliğini artıran, kurak koşullara dayanım yeteneği 

yüksek anaçlar üzerine aşılama oldukça önemlidir. Kısa bir süre önce tamamladığımız çalışmamızda 

kısıtlı su koşulu altında patlıcanda strese dayanımı yüksek anaç üzerine aşılı bitki kullanımının verim 

ve kalite üzerinde olumlu sonuçlar verdiği belirlenmiştir (Proje No: 

TAGEM/TSKAD/14/A13/P02/02). Patlıcanda kuraklık stresinin üstesinden gelebilmek için 

dayanımı yüksek anaç üzerine aşılı bitki kullanımı iyileştirici bir uygulama olarak olumlu 

bulunmuştur. Ancak bu uygulama da stres faktörünün sürekli veya yoğun olması halinde tek başına 
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yetersiz kalmaktadır. Suyun yetersiz olduğu durumlarda bitkisel kaynaklı çözümler dışında, bu 

çözümleri destekleyici nitelikte kültürel uygulamaların önemi açıkça ortaya çıkmaktadır. Toprağın 

su miktarını arttıran organik gübrelerin, aşılı bitkilerin kurağa dayanım performansını artırıcı yöndeki 

potansiyellerinin ortaya konulması bitkisel üretimde önemli katkılar sağlayabilir. Toprak 

düzenleyicisi olarak vermikompost kullanımı, kurak koşullar altında yapılan yetiştiricilikte önemli 

bir potansiyel oluşturabilecektir. Patlıcanın kuraklık stresine dayanımı üzerine vermikompostun ve 

vermikompost ile aşılı bitki kullanımının etkilerine yönelik çalışmalara literatürde rastlanmamıştır.  

Mevcut çalışmalar su kısıtı koşullarında patlıcan dışında birkaç bitki türü üzerinedir. Bu çalışma ile; 

kısıtlı su koşullarında örtü altı ve açıkta patlıcan yetiştiriciliğinde, vermikompost ve strese dayanımı 

yüksek anaç üzerine aşılı çeşit kullanımının bitki morfolojisi, biyokimyası, verim ve meyve 

özellikleri üzerine meydana getirdiği değişimleri incelemek amaçlanmıştır. Çalışmada 

vermikompostun patlıcanın su stresine dayanım performansını artırmaya yönelik potansiyeli ve aşılı 

çeşit ile birlikte kullanıldığında verim ve kaliteyi artırıcı yöndeki etkisi ortaya konulacaktır. Böylece 

bitkinin kurağa toleransı artırılarak kuraklığın sınırlayıcı etkisi azaltılacak ve daha etkin bir patlıcan 

yetiştiriciliği sağlanabilecektir. Bu çalışmadan elde edilecek sonuçlar, aşılı fide kullanımının yaygın 

olduğu diğer sebze türlerine de yansıtılarak üretim değerlerinin artışına zaman içerisinde katkıda 

bulunabilecektir. 

 

Proje ile Elde Edilmek İstenilen Çıktılar ve Kullanım Alanları 

Aşılı bitki kullanımının kuraklık stresinin olumsuz etkilerini hafifletmedeki etkinliği sera ve arazi 

koşullarında ortaya konulacaktır.  

Daha önceki çalışmamızda belirlenen tuza tolerant patlıcan anacının açık arazide yetiştiricilikte 

performansı test edilmiş olacaktır.  

Kuraklığa toleransı artıracak uygulamaların iyileştirici etkileri ortaya konulacaktır.  

Çalışma, su stresi koşulları altında aşılı bitki ve vermikompostun birlikte kullanımının bitki 

morfolojisi, fizyolojisi, verim ve kalitesi üzerine etkilerini belirlemesi sebebiyle ülke tarımına katkı 

sağlayacak potansiyel taşımaktadır. 

Bu proje kuraklığın meydana getirdiği verim ve kalite kayıplarının azaltılmasında, aşılı fide ile 

birlikte vermikompost kullanım potansiyeli hakkında gerekli bilgilere ulaşılacaktır. Bu bakımdan 

projemiz, patlıcan üreticilerinin su kıtlığından kaynaklanan verim ve kalite kayıpları ile ilgili 

sorunlarının çözümüne katkı sağlayabilir. 

Vermikompost ülkemizde toprak düzenleyicisi ve organik gübre olarak yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. Bu proje ile, vermikompostun patlıcan yetiştiriciliğinde kuraklığa toleransı artırma 

verim ve meyve kalitesini yükseltmedeki potansiyeli de net bir şekilde ortaya konularak, insana ve 

çevreye dost bir organik materyal olarak tarımsal üretimdeki yeri daha iyi anlaşılacaktır. Çalışma 

sonuçları örtü altı patlıcan üreticileri, aşılı fide ve vermikompost üreten sektörü üzerinde yansıma 

bulacaktır. 

Önerilen bu proje organik gübre kullanımını desteklemesi, kimyasal gübre kullanımın azaltması ve 

elde edilen ürünün daha sağlıklı ve güvenilir olmasına katkı sağlaması bakımından iyi ve 

sürdürülebilir tarım uygulamalarına bir örnek oluşturacaktır. 
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LİTERATÜR ÖZETİ:  

Su stresi bitkilerde büyüme ve verim, bitkinin vegetatif ve generatif organları arasında su rekabeti, 

hücre içi yapılar, fotosentez ve azot metabolizması üzerine olumsuz etkilerde bulunarak bitki 

metabolizmasını bozmakta ve özellikle kültür bitkilerinde önemli ürün kayıplarına yol açmaktadır 

(Kocaçalışkan, 2003). Bu kültür bitkilerinden biri olan patlıcan, patates ve domatesten sonra 

Solanaceae familyasının üretim bakımından üçüncü önemli sebzesidir (Sekara vd., 2007). Tropik 

bölgelerde çok yıllık olan patlıcanın anavatanı Hindistan (Kalloo, 1993) olup, Asya’da bin yıldır 

kültürü yapılmaktadır (Daunay ve Janick, 2007). Aynı familyadan olan domates, biber ve patates 

yenidünya ülkelerinde kültüre alınırken, patlıcan (Solanum melongena L.) eski dünya ülkelerinde ve 

muhtemelen Çin, Hindistan ve Tayland civarında kültüre alınmıştır. Güneydoğu Asya’dan batıya 

getirilen patlıcan, önce Batı ve Kuzey Afrika’ya, 17. yüzyıl başlarında da Akdeniz Havzası ve 

Avrupa’ya yayılmıştır (Daunay vd., 2001). Patlıcanın ıslah programları genellikle bu türün 

yetiştirildiği ülkelerde (Batı Avrupa, Türkiye, Hindistan, Çin ve Japonya) yürütülmektedir. Patlıcanın 

yabani akrabaları biyotik ve abiyotik streslerde dayanıklılığın sağlanabileceği iyi bir genetik kaynak 

olsa da kültür formu ile yabani akrabaları arasında yapılan melezlemelerde eşeysel uyuşmazlıklara 

bağlı olarak başarı sınırlıdır (Sekara vd., 2007). Bu nedenle geleneksel bitki ıslah yöntemleriyle çok 

önemli bir ilerleme sağlanamamıştır (Kumar vd., 1998). Patlıcanın kültür formları abiyotik streslere 

karşı hassastır. Aşılama, kuraklık başta olmak üzere çeşitli çevresel stres faktörlerine maruz kalan 

sebzelerde üretim kayıplarını azaltmak için etkili bir yoldur (Colla vd., 2010). Patlıcanda şu ana kadar 

geliştirilen anaç sayısı oldukça sınırlıdır. Çoğunlukla yabani türler ve bunların melongena ile olan 

hibritlerinden geliştirilen anaçlar patlıcan yetiştiriciliğinde kullanılmaktadır. Çoğunlukla anaç 

kullanımının birincil gerekçesi toprak kökenli patojenler ve zararlılardır. Ancak son zamanlarda 

abiyotik streslerin olumsuz etkilerinden kaçınmak için de anaç kullanımının faydaları olduğu, yapılan 

çalışmalarla gösterilmeye başlanmıştır. Patlıcanda kısıtlı su uygulamalarının kuraklık stresine yol 

açabildiği, uzun süreli kuraklık durumunda metabolik faaliyetlerin bozulabildiği, bitki büyümesinin 

ve verimin olumsuz yönde etkilendiği, hatta bitkide geri dönüşümü olmayan hasarlara yol açabildiği 

bilinmektedir (Jifeng vd., 2009; Kurniawati, 2014). Patlıcanda aşılı bitki kullanımı, abiyotik streslere 

karşı dayanımı olumlu yönde etkileyebilmektedir. Ancak bu konudaki çalışmaların sayısı sınırlıdır.  

Kıran vd. (2017), tuzluluk ve kuraklık stresi altında farklı patlıcan anaç/kalem kombinasyonlarının 

bazı morfolojik özelliklerinde meydana gelen değişimleri incelemişler; yeşil aksam yaş ve kuru 

ağırlığı, kök yaş ve kuru ağırlığı, yaprak alanı, gövde çapı, gövde ve kök boyları bakımından aşılı 

bitkilerin kuraklık ve tuz stresi karşısında aşısızlara göre daha az kayıplar verdiği, Köksal F1 anacı 

üzerine aşılamanın kuraklık ve tuz stresine dayanımda, denemede yer alan diğer anaçlara göre daha 

etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Talhouni vd. (2016), tuz stresinin yaprak alanı, klorofil miktarı, 

yapraklarda Cl, Na, K ve Ca miktarları bakımından patlıcanda farklı anaç/kalem kombinasyonlarında 

meydana getirdiği değişimleri incelemişlerdir. Çalışmada incelenen özellikler bakımından 

anaç/kalem kombinasyonları arasında farklılıklar bulunduğu, Köksal F1 ve Vista anaçlarının, tuza 

tolerans bakımından oldukça iyi performans gösterdiği, Burdur ıslah hattının anaç ıslah 

çalışmalarında kullanılabilecek bir genetik kaynak olma potansiyeline sahip olduğu ifade edilmiştir.  

Turhan vd. (2015) ise, tuza tolerant anaç üzerine aşılı 4 patlıcan genotipini (Mardin Kızıltepe, Burdur 

Merkez, Artvin Hopa ve Kemer) tuz stresi altında fide dönemine kadar yetiştirmişler ve bakteri 

uygulamalarının bitkilerin strese dayanımı üzerine etkilerini bitki gelişim özellikleri ve biyokimyasal 

yönden incelemişlerdir. Araştırıcılar, Vista anacı üzerine aşılı patlıcanlardan özellikle Mardin 

Kızıltepe ve Artvin Hopa genotiplerinin yapraklarında tuz stresi altında daha düşük seviyede Na ve 

Cl konsantrasyonu belirlendiğini ve düşük seviyede malondialdehit (MDA) bulunduğunu, ayrıca 

daha yüksek seviyede antioksidatif enzim aktivitelerine sahip olduklarını bildirmişlerdir. Bakteri 

uygulamaları, tuzun olumsuz etkilerini önemli şekilde azaltmış olup bitki gelişim özellikleri ile Ca, 
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K, Na ve Cl, MDA içeriklere ve antioksidatif enzim aktiviteleri üzerinde stresten koruyucu etkiler 

oluşturmuştur. Zhou vd. (2012) patlıcanda yaptıkları çalışmada; aşısız ve Solanum torvum üzerine 

aşılı bitkileri, hafif (%50-55) ve şiddetli (%35-40) kuraklık stresi koşullarında bitki gelişimi ve enzim 

aktiviteleri bakımından incelemişlerdir. Kuraklık stresi altında aşılı bitkilerde aşısız olanlara göre 

bitki uzunluğu, bitki yaş ve kuru ağırlığı, yaprak nispi nem ve klorofil içeriğinin arttığı, MDA 

miktarının düştüğü, aşılama ile çözülebilir şeker, prolin içeriği ile SOD ve POD aktivitelerinin dikkat 

çekici bir şekilde arttığı belirlenmiştir. Farklı anaçlar üzerine (Lycopersicon cheesmanii, L. 

peruvianum ve L. pimpinellifolium) aşılı ve aşısız domates çeşidinin (TO-5975 F1) kurak koşullara 

tepkisini belirlemek için yapılan bir çalışmada; yaprak oransal su içeriği, yaprak su potansiyeli, 

fotosentez oranı, stoma iletkenliği ve yaprak alanı izlenmiştir. Sonuç olarak kurak koşullarda, yüksek 

stoma iletkenliğinin yüksek fotosentez oranına neden olduğu, fotosentetik dayanıklılık seviyesi aşılı 

olanlarda aşısız olanlara göre daha yüksek bulunduğu, aşılamanın antioksidant enzimleri aktive ettiği 

belirlenmiştir (Bhatt vd., 2002). Çetin vd. (2009), farklı sulama seviyeleri uygulanan farklı domates 

kalem ve anaçları arasındaki ilişkinin büyüme ve gelişme üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Tam 

sulama (%100) ve kurak (%50) koşullarda yetiştirilen bitkileri erkenci meyve ağırlığı, yaprak alanı, 

gövde ve kök kuru ağırlığı ve su kullanım randımanı bakımından değerlendirdiklerinde Maxifort 

anacının kullanıldığı aşı kombinasyonlarının hem tam sulama, hem de kuraklık uygulamalarında 

yüksek kök biyoması verdiği, dolayısıyla anaç genotipinin kuraklık dayanımında önemli düzeyde 

etkisinin bulunduğu ortaya konmuştur. Sanchez-Rodriguez vd. (2010), 2 kiraz domates çeşidi olan 

Zarina (kurağa tolerant) ve Josefina (kurağa duyarlı)’da kuraklık stresinin, verim ve meyve kalitesine 

olan etkilerini incelemişlerdir. Çalışmada her iki çeşit; aşısız, kendi üzerlerine aşılı ve birbirinin 

üzerine aşılı olarak %100 (kontrol) ve %50 (kurak) tarla kapasitesi koşullarında denenmiştir.  

Kuraklık stresi koşulları altında Zar×Jos kombinasyonunun meyve sayısında ve antioksidant 

bileşiklerin miktarında gözle görülür bir artışa neden olduğu bildirilmiştir. Altunlu (2011), kuraklık 

stresine karşı farklı anaçlar üzerine aşılı fide kullanımının etkilerini araştırmıştır. Araştırmada, anaç 

genotipine bağlı olarak, kuvvetli anaç kullanımı ile bitki boyu, ortalama gövde çapı, yaprak alanı, 

bitki yaş ve kuru ağırlıkları, toplam verim, pazarlanabilir verim, ortalama meyve ağırlığı, ortalama 

meyve büyüklüğü, RWC, Klorofil ve karotenoid miktarı prolin miktarı, SOD, CAT, GR ve APX 

enzim aktivitesi değerleri artış göstermiştir. Kuraklık uygulaması tüm parametreleri olumsuz 

etkilemiştir. Dayanıklı anaç kullanımı tüm parametrelerdeki olumsuzluğu azaltmıştır. Başka bir 

çalışmada; kuraklık stresi altında Zarina (kuraklığa dayanıklı) ve Josefina (kuraklığa duyarlı) domates 

çeşitleri karşılıklı aşılanmış, aşılanmamış ve kendi kökleri üzerine aşılanmış olarak kuraklık stresi 

altında yetiştirilmiş ve makro-mikro besin içerikleri bakımından incelenmişlerdir. Stres altında 

dayanıklı Zarina anacı üzerine yapılan aşılamanın özellikle kuvvetli kök sistemi oluşturmak yoluyla 

yapraklarda N, P, K, Fe ve Cu konsantrasyonlarında artışlara neden olmuştur (Sanchez-Rodriguez 

vd., 2014).  

Su kıtlığı stresi durumunda bitkisel bazlı olarak düşünülen ve uygulanan önlemler zaman zaman 

yetersiz kalabilmektedir. Bitkiyi dışarıdan destekleyecek bazı dışsal uygulamalara başvurulması, bu 

noktada devreye girmektedir. Su tutucu özelliğe sahip olmaları nedeniyle organik gübrelerin önemi, 

su kıtlığı sorunu ile karşılaşıldığında başvurulabilecek en etkin kültürel çözümlerden biri olarak 

görülmektedir. Organik gübreler hem klasik yetiştiricilik hem de organik tarımda toprak 

verimliliğinin korunması ve bitki besleme amacıyla kullanılmaktadır. Organik gübreler, bitkisel ve 

hayvansal kökenli materyallerden oluşmaktadır. Organik gübrelerin toprak üzerine etkisi kimyasa l 

gübreler gibi tek yönlü değildir. Bu gübreler organik madde, mikroorganizmalar ve bitki besin 

maddeleri içermeleri nedeniyle toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini iyileştirmekte 

ve toprak verimliliğinin devamını sağlamaktadırlar. Organik maddenin hacim ağırlığının düşük 

olması ve agregat stabilitesini artırması nedeniyle (Yılmaz ve Alagöz, 2001) topraklarda sıkışma ve 
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hacim ağırlığı değerlerinde düşüş Dexter (1998), porozite miktarında ve infiltrasyon oranında (El-

Shakweer vd., 1998) ve tarla kapasitesi düzeyindeki toprak su miktarında önemli artışlar meydana 

getirmektedirler (Khaleel vd., 1981). Organik madde, hidrofilik özelliğe sahip olduğundan dolayı 

toprakların yarayışlı su tutma kapasitesini, hacim ağırlığını ve strüktürünü etkiler.  Bu nedenle 

toprakta organik madde miktarının artması toprakların yarayışlı su tutma kapasitesinin artmasına 

neden olmaktadır (Canbolat vd., 2002). Aynı zamanda toprakların besin elementi tutma kapasitesini 

artırarak bitkiler için besin elementi deposu görevi görmektedir (Carter, 2002).  

Vermikompost (solucan gübresi), organik materyallerin solucanlar tarafından kullanılarak humus 

benzeri materyallere dönüştürülmesi ile elde edilmektedir (Garg vd., 2010). Vermikompost bugün 

için tarımda sürdürülebilirlik özelliğini destekleyen yöntemler içinde en yüksek ekonomik fayda 

sağlayan yöntem olmakla birlikte, aynı zamanda hızlı endüstriyel gelişme ve büyük çevre sorunu 

haline gelen katı organik atık ve artıkların işlenmesinde çok yoğun şekilde uygulanmaktadır (Erşahin, 

2017). Vermikompost, solucanlar ve mikroorganizmalar arasındaki interaksiyon vasıtasıyla organik 

materyallerin biyodegradasyonu ve stabilizasyonu sonucu oluşmaktadır (Arancon vd., 2005). 

Böylece ince dokulu, peat benzeri, yüksek gözenekli, havalanma, drenaj, ağır killi topraklarda su 

geçirgenliğini artırması, su tutma kapasitesi yüksek ve mikrobiyal aktiviteye sahip bir materyal 

oluşmaktadır (Ansari, 2008; Garg vd., 2010). Vermikompostun bitki büyümesi üzerine olan etkileri 

kurak şartlar altında henüz tam olarak incelenmemiş olmakla birlikte, bazı bitki türlerinde yapılan 

çalışmalar vermikompost uygulamalarının olumlu etkisinin olduğu yönündedir. Bir çalışmada geç 

kuraklık stresi altında vermikompost ve azot uygulamalarının aspir bitkisinin verim ve verim 

unsurları üzerine etkisi incelenmiştir. Sulamanın ana faktör (S1: düzenli sulama, S2: sulanmayan) 

olarak incelendiği çalışmada, azot (0, 84, 120, 154 kg ha-1) ve vermikompost (0, 2, 4, 6 t ha-1) 

uygulamalarına yer verilmiştir. Çalışma sonucunda vermikompost ve azot uygulamalarının 

kuraklıkta bitkilerin verim ve verim bileşenleri üzerinde olumlu etkisinin olduğu bildirilmişt ir 

(Taleshi vd., 2011). Mathivanan vd. (2013) vermikompostun % 1, 1.5, 2, 2.5 dozlarının yerfıstığının 

fotosentez, yaprakların korofil, karotenoid, şeker ve besin maddesi içerikleri üzerine etkilerini saksı 

ortamında araştırmışlardır. Çalışmada  %2 vermikompostun mikro ve makro besin maddesi 

içeriğinde önemli artışları sağladığı tespit edilmiştir. Singh vd. (2013), domateste bitkisel gelişim, 

verim ve suda çözünür kuru madde üzerine vermikompostun etkilerini incelemişlerdir. Çalışmada 

vermikompostun bitki boyunu, yaprak alanını, yaprak ağırlığını, meyve ağırlığını (92.9 g), meyve 

verimini ve suda çözünür kuru madde miktarını önemli ölçüde artırdığı belirlenmiştir. Chinsamy vd. 

(2014) domates fidelerinde yaptıkları bir başka çalışmada, farklı sulama rejimlerinde (15, 30 ve 45 

ml Hoagland besin solüsyonu) vermikompost uygulamasının (1:10) etkisini araştırmışlardır. 

Araştırmada düşük sulama rejimi altında sulama ve gübrelemeye  tabi tutulan domates fidelerinin 

yaprak sayısının, kök kalınlığının, kök/gövde uzunluğunun ve taze ağırlıklarının kontrol grubuna göre 

belirgin derecede artış gösterdiği belirlenmiştir. Gholipoor vd. (2014), nohutun çiçeklenme, bakla 

bağlama ve dane dolumundan olgunluğa kadar olan gelişim aşamalarında vermikompost [0 (kontrol), 

3, 6 ve 9 ton ha-1] ve kuraklık [tam sulama (kontrol), stres (sulama yok)] uygulamalarının etkilerini 

incelemişlerdir. Araştırıcılar vermikompostun toprakta önemli besin maddelerinin kullanılabilirliğini 

olumlu etkilediğini, biyokütle bakımından kuraklık stresinin etkisini azaltmada etkili olduğunu ve 

verimi kontrole göre artırdığını ifade etmişlerdir. Alaboz vd. (2017) tarafından yapılan bir çalışmada, 

farklı düzeylerdeki vermikompost (0, % 0.75, % 1.5, % 2.25) ve sulama uygulamalarının bazı toprak 

özellikleri ve biberin gelişimi üzerine etkileri incelenmiştir. Biber fidelerinin dikiminden 70 gün 

sonra bitki boyu, toprak üstü yaş ağırlığı, kök yaş ağırlığı, verim ve yaprak klorofil içeriğinde sulama 

düzeylerinin neden olduğu farklılıkların istatistiksel olarak önemli olduğu ve vermikompost 

uygulamalarının dispersiyon oranlarının azalmasını sağladığı ifade edilmiştir. Amiri vd. (2017), 0%, 

10%, 20%, and 30%  vermikompost dozlarını kullanarak su stresi koşullarında nohutta 

http://hortsci.ashspublications.org/search?author1=Mayashree+Chinsamy&sortspec=date&submit=Submit
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morfofizyolojik özelliklerinde ortaya çıkan değişimleri incelemişlerdir. Bu çalışma, vermikompostun 

morfolojik özellikleri, toprak biyolojik aktivitesini ve nohut kalitesini iyileştirdiğini, ancak orta ve 

şiddetli su eksikliği stresi altında fizyolojik özellikleri olumlu yönde etkilemediğini doğrulamıştır.  

Erdal ve Ekinci (2017), tarafından yapılan çalışmada, vermikompostların  (0, 5000, 10000 ve 20000 

kg/ha) mısır bitkisinin büyüme ve besin alımları üzerindeki etkileri saksı koşullarında incelenmiştir.  

Sonuçlar, bitki tarafından alınan besinlerin 10000 kg/ ha doza kadar vermikompost ile arttığını 

göstermiştir.  

Geleneksel tarımda yoğun bir şekilde kullanılan kimyasal gübreler bir yandan üretime katkılar 

sağlarken, diğer yandan da birtakım olumsuzlukları beraberinde getirmektedirler. Uygulama miktarı 

ve zamanı bu olumsuzlukların meydana gelmesinde önemli etkenler olarak görülmektedir. Türkiye 

topraklarının %70’inden fazlası organik madde bakımından yetersiz durumdadır (Sönmez vd., 2008) 

bu nedenle organik gübre uygulamalarına hız vermek kimyasal gübrelerin olumsuz etkilerinin en aza 

indirgenmesinde bir etken olabilecektir. Babaeian vd. (2010), kuraklık stresi (kontrol, kuraklık stresi) 

koşullarında kimyasal ve çiftlik gübre uygulamalarının (%100 çiftlik gübresi (N1) + %100 kimyasal 

gübre (N2), %50 çiftlik gübresi+ %50 kimyasal gübre (N3), %75 çiftlik gübresi+ %75 kimyasal gübre 

(N4) tütünde kalitatif ve kantitatif özellikler üzerine etkilerini incelemişlerdir. En yüksek dane 

veriminin N3 ve N4, en yüksek biyolojik verimin N3 uygulamasından elde edildiğini rapor etmişlerdir. 

Tütünde yapılan bir başka çalışmada organik ve kimyasal gübrelemenin kısıtlı su koşulları altında 

bitki ve toprak özellikleri üzerine olan etkilerini incelenmiştir. Bu çalışmada stressiz (kontrol), orta 

derecede kuraklık ve ileri derecede kuraklık altında farklı gübreleme işlemleri (kontrol, fosfor ve 

azotlu biyogübre, %100 kimyasal gübre, vermikompost, %50 kimyasal gübre + %50 vermikompost, 

%50 kimyasal gübre + biyogübre) incelenmiştir. Kimyasal ve organik gübrelerin birlikte 

uygulamasının, toprakta fosfor ve azotu diğer gübreleme sistemlerinden daha fazla artırdığı, 

vermikompost içeren gübrenin stres altında diğerlerine göre toprakta daha fazla organik karbon, 

azot, fosfor tutulumunu sağladığı belirlenmiştir (Saeideh vd., 2013).   

Dünyada ve ülkemizde su stresinin patlıcanın verim ve kalite özellikleri üzerine etkilerini belirlemek 

amacıyla birçok araştırma yapılmıştır. Stanley ve Maynard (1990), patlıcan bitkisinin su stresine en 

duyarlı olduğu büyüme dönemleri çiçeklenme ve meyve oluşum evreleri olduğunu belirtirken; 

Kırnak vd. (2002) ve Karam vd. (2011) su stresinin ortalama meyve ağırlığı ve hacminde azalmaya 

neden olduğunu belirtmişlerdir. Ramalan ve Nwokeocha (2000) ise su stresinin yaşanmadığı 

koşullarda yetiştirilen patlıcanın içsel su dengesinin korunması nedeniyle bitkinin su ve besin 

elementlerini kullanma kapasitesini arttırdığını bildirmişlerdir. Hafeaz ve Carnillan (1977) tarafından 

Fransa’da yapılan çalışmada, 2, 5 ve 10 gün aralıklarla sulamalar yapılmış ve düşük sulama 

aralıklarının bitki gelişmesi, meyve ağırlığı üzerine etkisinin daha iyi olduğunu ve ayrıca sık sulamanın 

erkenciliği artırdığını saptamışlardır. Benzer şekilde Linsalata ve Caro (1977) İtalya’da yaptıkları 

araştırmada meyve boyutlarının, meyve veriminin, bitkideki meyve sayısının ve pazarlanabilir meyve 

miktarlarının sık aralıklarla ve 3800 m3 ha-1 sulama suyu uygulanan parsellerden arttırdığını ortaya 

koymuşlardır.  

Tok (1988) Tarsus yöresinde yaptığı araştırmada, en uygun sulama aralığının iki günde bir açık su 

yüzeyinde olan buharlaşmanın %75’i olduğunu belirlemiştir. Baştuğ vd. (1995), Antalya yöresinde  

sera koşullarında üç farklı su ve üç farklı azotlu gübre düzeyi kombinasyonlarının patlıcanda verim, 

kalite ve su tüketimine etkilerini belirlemek amacıyla yürüttükleri araştırmada mevsimlik su 

tüketiminin sırasıyla 379 mm, 505 mm ve 632 mm olduğunu ve su  düzeylerinin meyve sayısı 

http://en.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=590479
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üzerindeki etkisinin önemli olduğu ifade etmişlerdir. Kırnak vd. (2002) Şanlıurfa yöresinde yaptıkları 

araştırmada: (1) Tam sulama (C), A-Sınıfı buharlaşma kabından günlük eksilen su miktarının her gün 

uygulandığı, (2) Su stresi 1 (WS1), 4 gün aralıkla ve A sınıfı buharlaşma kabından ölçülen su miktarının 

%90’ının uygulandığı, (3) Su stresi 2 (WS2), 8 gün aralıkla ve A-Sınıfı buharlaşma kabından ölçülen su 

miktarının %80’inin uygulandığı ve (4) Su stresi 3 (WS3), 12 gün aralıkla ve A-Sınıfı buharlaşma 

kabından ölçülen su miktarının %70’inin uygulandığı olmak üzere toplam 4 sulama konusunun 

patlıcan üzerine etkilerini belirlemişler ve patlıcanın su kullanımı sezon boyunca 905- 1373 mm 

arasında değişim gösterdiğini; C konusu ile kıyaslandığında WS2 ve WS3 konularında su stresi 

nedeniyle çözünebilir kuru madde konsantrasyonu hariç tüm parametrelerde azalma olduğunu 

saptamışlardır. Ertek vd. (2002) tarafından, Van yöresinde sera koşullarında yetiştirilen patlıcan 

bitkisi için en uygun sulama suyu miktarı ve sulama aralığının belirlenmesi amacıyla yapılan 

araştırmada iki sulama aralığı (S1: 3 gün ve S2: 6 gün) ve üç pan katsayısı (Kp1:0.80, Kp2: 1.20 ve 

Kp3: Bitki örtüsü yüzdesine göre değişen) kullanılmışlar ve mevsimlik bitki su tüketimi değerlerinin 

452-696 mm arasında değişim gösterdiğini; en yüksek verimin sulama aralığının 6 gün olduğu ve en 

fazla su uygulanan S2Kp2 konusundan (6518 kg da-1) elde edildiğini saptamışlardır. Benzer şekilde 

Ertek vd. (2006) Isparta’da yaptıkları çalışmada ise farklı pan katsayıları (Kcp1; taç örtü %’si, Kcp2: 

0.50; Kcp3: 0.70; Kcp4: 0.90; Kcp5: 1.10) ve 7 günlük sabit sulama aralığında açık tarlada yetiştirilen 

patlıcanın verim, su tüketimi ve su kullanma randımanları üzerine etkilerini belirlemişler ve en 

yüksek verimi 21.14 t ha−1 ile pan katsayısının 0.90 olduğu konudan elde etmişlerdir. Lovelli vd. 

(2007) yetiştirme sezonu boyunca maksimum bitki evapotranspirasyonun %100’ü (V100), %75’i 

(V75), %50’si (V50), %25’i (V25) ve %0’ı (V0) oranında su verilen 5 farklı sulama konusunun patlıcan 

üzerine etkilerini incelemişler ve patlıcan bitkisinde Ky değerinin 1’den oldukça büyük (Ky=1.37) 

olduğunu hesaplamışlar; patlıcan bitkisinin su stresine karşı oldukça hassas olduğunu ve kontrol 

konusuna göre meyve sayısındaki azalma oranının V75, V50, V25 ve V0 konuları için sırasıyla %19, 

%37, %55 ve %77 olduğunu belirlemişlerdir. Karam vd. (2011) Lübnan’da yaptıkları çalışmada tam 

ve kısıntılı sulama rejimlerinde açık tarla koşullarında patlıcanın verim ve su tüketimin i belirledikleri 

çalışmalarında kısıntılı sulamanın verimi %35 oranında azalttığını saptamışlardır. Şenyiğit vd. (2011) 

sera koşullarında farklı pan katsayıları ve haftada iki gün sulama uygulayarak patlıcanın verim ve 

verim bileşenlerini incelemişler ve en yüksek verimin pan katsayısının 0.75 ve 1.0 olduğu konulardan 

elde etmişlerdir. Bozkurt Çolak vd. (2017), iki farklı sulama aralığı 3 gün (SA3) ve 6 gün (SA6) ve dört 

farklı sulama stratejilerinin (Tam sulama, (TS); kısıntılı sulama, (KS50); Kısıntılı sulama, (KS75) ve Yarı 

ıslatmalı,(PRD50) inceledikleri araştırmada en yüksek verimin 3 gün sulama aralığı tam sulama (SA3 

TS) konusunda 92.7 t ha-1, en düşük verimin ise 6 gün sulama aralığı PRD50 (SA6 PRD50) konusunda 

58.8 t ha-1 elde edildiğini belirlemişlerdir. 

Yukarıda sözü edilen çalışmalardan da anlaşılacağı üzere sulamanın patlıcan verimini önemli ölçüde 

artırdığı ve kalitesini olumlu yönde etkilediği açık olarak görülmektedir. Ülkemizde patlıcan üzerine 

sulama sistemleri ile ilgili birçok araştırmaya rastlanırken aşılı patlıcan fidesi üzerine açık arazide 

veya seralarda su stresinin etkisi ile ilgili çalışmaya rastlanılmamıştır.  

Çalışmamıza ışık tutması bakımından yapılan literatür incelemelerinde, patlıcan bitkisinde su stresi 

koşullarında vermikompost kullanımının aşılı bitkilerin verim ve kalitesine etkileri ile ilgili herhangi 

bir çalışmaya literatürde rastlanmamıştır. Bu yüzden konu ile ilgisi olduğu düşünülen farklı bitki 

türlerinde literatürlere yer verilmiştir. Bu literatürlerde kuraklık stresi altında vermikompost 

uygulamalarının bitki gelişimi ve verim üzerine etkileri incelenmiş olup, stres altında aşılı bitki ve 

organik gübre ilişkisi ele alınmamıştır. Bu ilişkilerin ortaya konulması, patlıcan yetiştiriciliğine 
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olumlu yönde katkı sağlayabilir. Elde edilecek sonuçların sebze yetiştiriciliğinde aşılı fide 

kullanımının söz konusu olduğu diğer sebze türleri (karpuz, kavun, hıyar, domates ve biber) için de 

uygulanabilir yeni olanakları hareketlendirecek olması ve örnek oluşturması da göz önüne alınmıştır.  

Vermikompost ve aşılı patlıcan fidesi üzerine sulama suyu stresinin verim ve kaliteye etkisinin 

araştırıldığı çalışmaya literatürde rastlanılmaması, projenin özgünlüğünü ortaya koymaktadır.  

 

MATERYAL ve METOT:   

5.1. Materyal 

Çalışmada bitkisel materyal olarak tuza toleransı yüksek ticari Köksal F1 patlıcan anacı (Kıran vd., 

2015) üzerine aşılanmış ve aşılanmamış (kendi kökleri üzerinde yetiştirilmiş) Aydın Siyahı  (örtü altı 

ve açıkta yetiştiriciliğe uygun) kullanılacaktır. Aydın Siyahı standart çeşidi erkenci,  Ege, Akdeniz, 

Karadeniz bölgesinde çok yetiştirilen, hasat dönemimde meyvesi 200-300gr ağırlığa ve 30-35cm 

kadar uzunluğa ulaşabilen, meyvesi acılaşmayan, koyu siyah renkli, az çekirdekli ve uzun düzgün 

şekilli bir çeşittir, fide dikiminden itibaren 70-75 günde hasada gelebilir ve dekara verimi 3-4 ton 

arasındadır. Aşılı fideler kontrollü olarak yetiştirilecek olan bir fide firmasından aşılanmış şekilde 

temin edilecektir. 

5.2. Yöntem 

Çalışmanın saksı denemeleri, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü’ne ait 

sıcaklık ve nem kontrolünün otomatik olarak sağlandığı cam serada yürütülecektir. Ölçüm ve 

analizler aynı enstitüye ait laboratuvarlarda gerçekleştirilecektir. Açık arazi koşullarında yapılacak 

olan çalışma ise Antalya’da Antalya Tarım Ltd. Şti’ne ait arazilerde gerçekleştirilecektir.  

Serada yürütülecek olan çalışmanın konuları şunlardır:  

Kuraklık: Tarla kapasitesinde sulama (K0), yarayışlı suyun %70’i düzeyinde sulama (K1) ve yarayışlı 

suyun %30’si düzeyinde sulama (K2). 

Aşı: Aşısız bitki (Aydın Siyahı , A0), aşılı bitki (Köksal / Aydın Siyahı ,  A1) 

Vermikompost (VK): Vermikompostsuz % 100 toprak (VK0), %1 VK1, %2 VK2, %3 VK3 

 Arazide yürütülecek olan çalışmanın konuları şunlardır: 

Kuraklık: S1: Buharlaşma kabından oluşan buharlaşmanın %30’ünün uygulandığı konu, S2: 

Buharlaşma kabından oluşan buharlaşmanın %70’sinin uygulandığı konu ve S3: Buharlaşma kabından 

oluşan buharlaşmanın %100’ünün uygulandığı konu.  

Aşı: Aşısız bitki (Aydın Siyahı, A0), aşılı bitki (Köksal / Aydın Siyahı, A1) 

Vermikompost (VK):  Vermikompostsuz % 100 toprak  (VK0), sera çalışmasında belirlenen en etkili 

doz (VK1)  

5.2.1. Saksı ve arazi çalışmalarında bitkilerin yetiştirilmesi ve vermikompost uygulaması  

Saksıda yapılacak çalışmalar: 

Aşılı ve aşısız 4-5 gerçek yapraklı patlıcan fideleri, içinde arazi çalışmasının yürütüleceği toprakla ile 

uyumlu özellikte  toprak bulunan 39x35 cm boyutlarında 35 L hacme sahip PE saksılara ve her saksıda 

bir bitki olacak şekilde dikileceklerdir.  Vermikompost, fide dikimi öncesinde toprak ağırlığının %1, 
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%2 ve %3’ü kadar tartılarak, saksı toprağının 10-15 cm’lik kısmına karıştırılarak verilecektir 

(Ahmadpour ve Husseinzadeh, 2017). Çalışmada kullanılacak vermikompost, kullanım öncesinde 

analiz edilerek içeriği belirlenecektir. Bununla birlikte çalışmada katı formda (%30-60 organik 

madde, %1.5-3 N, %1.5-2 P, %1-1.5 K, pH 6.5-7.5) vermikompost tercih edilecektir.  Vermikompost 

uygulamasından sonra, 15 gün inkubasyon için beklenecektir. Vermikompost dışında fide dikimi  

öncesinde her saksıya toprak analiz sonuçlarına göre triple süper fosfat (TSP) ve üre formunda 10 kg 

fosfor ve 7 kg azot, çiçeklenme ve hasat başlangıcı döneminde ise üre formunda dekara 3’er kg azot 

uygulanacaktır. Arkasından fide dikimi (3-4 gerçek yaprak) yapılarak can suyu verilecektir. Serada 

yetiştirme periyodu boyunca gerekli ilaçlı tarımsal savaşım ve yabancı ot mücadelesi yapılacak, 

askıya alma, koltuk alma, yaprak alma işlemleri zamanı geldikçe yapılacaktır. Tozlanmaya ve 

döllenmeye yardımcı olmak amacıyla belirli aralıklarla vibrasyon sağlanacaktır.  

Açık arazide yapılacak çalışmalar: 

Arazi Denemeleri Antalya’da Antalya Tarım Ürünleri Aş.’ye  ait arazilerde yapılacaktır. Fidelerin 

yetiştirilmesi, aşılama, araziye dikim, bitkilerin desteklere sarılması, ilaçlama, gübreleme, sulama 

aşamaları da yine firmanın yapacağı işler arasındadır. Deneme kapsamında Nisan ayında toprak tava 

geldiğinde önce kültivatör (kazayağı) ile sonra diskaro ile kaba parçalar ayrıştırılmış olup en son 

tırmık çekilerek arazini tesviyesi yapılarak toprak dikime hazır hale getirilecektir. Fide dikimi 

öncesinde araziye vermikompost uygulaması yapılacaktır. Çalışmada kullanılacak olan 

vermikompost, kullanım öncesinde analiz edilerek (TGSKMAE) kimyasal özellikleri belirlenecektir. 

Vermikompostun uygulama dozunun belirlenmesinde sera çalışmasından elde edilecek sonuçlar 

dikkate alınacaktır. Buna göre öngörülen miktardaki vermikompost,  hazırlanan parsellerde fide 

dikim sıra üzerinin 10-15 cm derinliğine doğrudan karıştırılarak uygulanacak ve 15 gün boyunca 

inkübasyona bırakılacaktır. Arkasından fide dikimi işlemlerine geçilecektir. Bu amaçla beş yapraklı 

büyüklüğe ulaşan aşılı ve aşısız fideler kullanılacaktır. Deneme tesadüf blokları bölünen bölünmüş 

deneme deseninde 3 tekerrürlü ve her tekerrürde120 bitki olacak şekilde düzenlenecek ve 

yürütülecektir. Fideler, sıra arası 120 cm ve sıra üzeri 50 cm olarak dikileceklerdir. Patlıcan 

bitkilerine, toprak analiz sonucuna dekara saf olarak 16 kg N, 5 kg P2O5, 23 kg K2O, 10 CaO ve 12 

MgO verilecektir. Azot ve fosfor üçe bölünerek; 1/3’ü dikim öncesi taban gübresi olarak, 1/3’ü ilk 

meyve tutumu ve geliştirilmesi aşamasında diğer 1/3’ü ise ilk meyvelerin olgunlaşma aşamasında 

damla sulama sistemine bağlanan bir tank yardımı ile fertigasyon ile verilecektir. Çalışma iki yıl süre 

ile yürütülecektir. 

Kuraklık Stresi uygulamaları: 

Serada saksı denemesinde kuraklık uygulaması:  

Saksıların tümüne eşit ağırlıkta hava kurusu toprak doldurulacaktır.  Her konudan rastgele seçilecek 

1-2 saksı (S0 sulama programını esas alan) alınarak tartılacaktır. Seçilen saksı(lar) ayrı ayrı birer 

leğene koyulacak ve üstten sulanarak doyma noktasına gelmeleri sağlanacaktır. Saksıların üzeri 

kapatılacak ve 24-48 saat bekletilecektir. Saksıların tabanlarından su çıkmadığı kesinleştikten sonra 

tartılacaktır. Ölçülen ağırlıklar saksıların tarla kapasitesi değerleridir. Örnek saksıların son 

tartımlarından ilk tartım sonuçları çıkarılarak elverişli kapasiteleri bulunacaktır.  Bu aşamada, diğer 

tüm saksılara elverişli kapasite kadar su verilerek tarla kapasitesine getirilecektir. Stres 

uygulamalarına başlanana kadar tüm bitkiler bu şekilde sulanacaktır. Bitkilerin iki hafta süreyle saksı 

ortamında gelişimi sağlandıktan sonra kuraklık stresi uygulamalarına başlanacaktır. Sulama suyu 
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hesabı ve uygulanması için yine örnek saksılar kullanılacaktır. S0 konusunu ait saksılara su verilerek 

tarla kapasitesine getirilecektir. Bunun için S0 konusunun sulanmasında bitki gözlemlerine göre 3-5 

günlük sulama aralığı esas alınacaktır. Buna göre; S0 için örnek saksı (lar) alınarak tartılacak ve tartım 

sonucu saksıların tarla kapasitesi ağırlığına getirilmesi için gerekli su miktarı belirlenecektir. Projede 

öngörülen diğer kısıntılı sulama konularına verilecek sulama suyu miktarları bu işl eme göre 

düzenlenecektir. Buna göre S1 konusuna ait saksılara; S0 uygulamasında saksılara verilecek suyun 

%60’ı, S2 konusuna ait saksılara ise; S0 uygulamasında saksılara verilecek suyun %30’ı kadar su 

verilecektir. 

 

Açık arazi koşullarındaki kuraklık uygulamaları 

Araştırma, Antalya Tarım Ltd. Şti.’ne ait araştırma alanında yürütülecektir. Denemenin yürütüleceği 

arazi, denizden 45 m yükseklikte; 36°96' Kuzey enlemi ve 30°81' Doğu boylamındadır.   

Araziye dikilen patlıcan fideleri kuraklık stresi uygulamasına kadar optimum düzeyde 

sulanacaklardır (% 100 tarla kapasitesi). Araştırmanın yapılacağı alanda tipik Akdeniz iklimi hüküm 

sürmektedir. Uzun yıllık iklim değerlerine göre yıllık toplam yağış 1132.9 mm, ortalama sıcaklık 

18.2oC, yıllık toplam buharlaşma 1913.5 mm ve ortalama oransal nem % 63’tür. Denemenin 

yapılacağı yere ilişkin uzun yıllık (1975-2017) ortalama kimi iklim değerleri Çizelge 1’de verilmiştir.  

Çizelge 1. Deneme alanına ilişkin uzun yıllık ortalama kimi iklim değerleri  

Aylar 

İklim Ögeleri 

Min. 

Sıcaklık 

(oC) 

Mak. 

Sıcaklık 

(oC) 

Ort. 

Sıcaklı

k 

(oC) 

Yağış 

(mm) 

Buharlaşma 

(mm/gün) 

Güneşlenme 

(saat;dak/gün) 

Rüzgar 

hızı 

(m/sn) 

Oransal 

nem 

(%) 

Ocak 5.6 14.9 9.5 228.5 72.9 05:19 3.2 66 

Şubat 5.7 15.3 9.9 134.4 80.4 06:03 3.4 64 

Mart 7.4 17.9 12.2 107.0 110.3 06:56 3.0 67 

Nisan 10.6 21.4 15.8 64.8 134.7 08:01 2.8 68 

Mayıs 14.5 26.0 20.3 32.5 185.1 09:54 2.4 66 

Hazira

n 
19.0 31.3 25.3 8.3 253.6 11:37 2.8 59 

Temm

uz 
22.2 34.5 28.4 3.0 292.3 11:58 2.7 56 

Ağusto

s 
21.9 34.2 27.8 2.0 262.7 11:33 2.4 60 

Eylül 18.6 31.4 24.3 9.8 212.0 06:58 2.5 60 

Ekim 14.5 26.8 19.5 87.5 150.6 08:06 2.5 61 

Kasım 9.8 20.8 14.2 187.3 88.2 06:21 2.7 65 
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Aralık 6.8 16.3 10.8 267.8 70.7 04:55 2.9 67 

Ort. 13.1 24.2 18.2 1132.9 1913.5 08:24 2.8 63 

Çizelge 1’den yağış değerleri incelendiğinde, denemenin yürütüleceği Nisan-Eylül ayları arasındaki 

uzun yıllık ortalama yağış değerleri toplamı sadece 110.6 mm olup bu yağışın 97.3 mm’si fide dikim 

dönemine rastlamaktadır. Patlıcanın yetiştirme dönemi içerisinde (Haziran-Temmuz-Ağustos 

aylarında) ise yok denecek kadar az (13.3 mm) yağış düştüğü görülmektedir. 

Araştırma yerinin toprak özellikleri, 1-30 ve 30-60 cm derinlikten alınacak toprak örneklerinde 

yapılacak analizlerle belirlenecektir. Bu analizler kil oranı (%), Silt oranı (%), Kum oranı (%), Bünye 

sınıfı, CaCO3 oranı (%), EC e (dS m-1), pH, TK, SN ve As (g m-3)’tür. Bununla birlikte firma 

tarafından bildirilen bazı toprak özellikleri şunlardır (20-40 cm): pH:8.1, kireç: %36.9, Tuz:%0.021, 

organik madde: %0.58, toplam N: % 0.084,  alınabilir P: 0.70 kg/da, alınabilir K: 31.8 kg/da. 

Araştırmada kullanılacak sulama suyu arazi içerisinde bulunan derin kuyudan pompaj sistemi ile 

sağlanacaktır. Sulamada kullanılacak sulama suyunun özellikleri belirlenecektir. Bunlar: Katyonlar ( 

Na+, K+, Ca++, Mg++ me L-1), anyonlar (CO3
=, HCO3

-, Cl-, SO4
= me L-1), pH ve EC 8dS m-1)’dir.  

Araştırmada damla sulama sistemi kullanılacaktır. Kullanılacak damla sulama sisteminin denetim 

biriminde; kum-çakıl filtre, disk filtre, manometre, su sayacı, vanalar ve bağlantı parçaları; gübre 

tankı ve gübre enjeksiyon sistemi yer alacaktır. Damla sulama iletim sisteminde PE borulardan 

oluşan ana hat, manifold ve lateraller kullanılacaktır. Damlatıcı aralığı (Sd), damlatıcı debisi arazide 

yapılacak testler sonucunda  belirlenecektir. 

 

 

 

 

Şekil 1. Bir parselde uygulanacak damla sulama detayı. 

 

Deneme deseni ve deneme konuları 
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Araştırma, tesadüf bloklarında bölünen bölünmüş parseller deneme desenine göre üç yinelemeli 

olarak yürütülecektir. Araştırmada iki farklı fide (A0 ve A1) ana parselleri, vermikompost dozları 

(Kontrol-VK0, ilk aşamadan seçilen en uygun vermikompost oranı-VK1) alt parselleri, üç farklı 

sulama düzeyi (S1: Buharlaşma kabından oluşan buharlaşmanın %30’ünün uygulandığı konu, S2: 

Buharlaşma kabından oluşan buharlaşmanın %70’sinin uygulandığı konu, ve S3: Buharlaşma 

kabından oluşan buharlaşmanın %100’ünün uygulandığı konu ise en alt parselleri oluşturacaktır.  

Parsellerde 5 bitki sırası bulunacak, parsel genişliği 5.0 m, parsel uzunluğu 10 m ve parsel alanı 50 

m2 olacaktır. Böylece her bir parselde toplam 120 adet (50 m2/0.50 m*1.20 m) bitki yer alacaktır. 

Bloklar ve parseller arasında 1.0 m boşluk bırakılacaktır. Hasatta 5 patlıcan sırasından kenarlarda 

kalan 1 sıra ile parsel başlarından ve sonlarından 1 m kenar tesiri bırakılarak ortada kalan 3 parsel 

sırasındaki bitkiler hasad edilecektir. 

Toprak hazırlığı, ekim ve diğer tarımsal işlemler  

Nisan ayının ikinci haftasında fide dikim işlemi yapılacaktır. 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. Toprak hazırlığı ile birlikte toprak 

tahlillerinden elde edilen sonuçlara göre yukarıda verilen ölçülerde gübreleme yapılacaktır. Azot ve 

fosfor üçe bölünerek; 1/3’ü dikim öncesi taban gübresi olarak, 1/3’ü ilk meyve tutumu ve 

geliştirilmesi aşamasında diğer 1/3’ü ise ilk meyvelerin olgunlaşma aşamasında damla sulama 

sistemine bağlanan bir tank yardımı ile fertigasyon ile verilecektir. Araştırmanın birinci kısmında 

saksı denemeleri sonucunda belirlenmiş olan en etkili vermikompost dozu deneme desenine göre 

ilgili parsellere uygulanarak toprağın 15 cm’ine karıştırılacaktır. Dikim yastıkları hazırlandıktan sonra 

fideler 50 cm x120 cm olacak şekilde deneme parsellerine dikilecektir. Bitki boyu 15-20 cm’ye 

ulaşınca ot durumuna göre bir veya iki çapa yapılacaktır. Gerekli görüldüğü durumlarda hastalık ve 

zararlılar ile mücadele için ilaçlama yapılacaktır. 

Sulamaların planlanması ve uygulanması 

Sulamalarda uygulanacak sulama suyu miktarının belirlenmesinde deneme arazisi içerisine 

yerleştirilecek A-Sınıfı buharlaşma kabından yararlanılacaktır. Bir haftalık ara ile A Sınıfı Buharlaşma 

Kabından okunarak elde edilecek buharlaşma değerleri kullanılarak kontrol konusuna (S3) 

uygulanacak su miktarı aşağıda verilen eşitlik yardımı ile hesaplanacaktır. 

I = A. Ep . Kpc . P 

Eşitlikte,  

A: Parsel alanı (m2) 

I: Parsele uygulanan sulama suyu (mm),  

Ep: Sulama aralığındaki birikimli Class A Pan buharlaşma miktarı (mm),  

Kpc: Pan katsayısı,  

P: Islatılan alan oranı (%) ifade etmektedir. Islatılan alan yüzdesi, arazide yapılacak infiltrasyon testi 

sonrasında P=100 (Sd/Sl) eşitliği ile hesaplanacamkır. 

Deneme parsellerinin tümü fide dikiminden sonraki 20 gün içerisinde eşit sulama uygulamasına tabi 

tutulacaktır. Fideler şaşırtıldıktan sonra tarlada üniform bitki topluluğu sağlandığında 60 cm’lik 

toprak profili tarla kapasitesine getirilecek ve konulu sulamalara başlanacaktır. Bu aşamadan sonra 
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konularına göre damla sulama ile uygulanılacak sulama suyu miktarı A Sınıfı Buharlaşma kabından 

meydana gelen buharlaşmanın %100’ü (S3), %70’i (S2) ve %30’u (S1) şeklinde uygulanacaktır. Her 

sulama öncesinde gravimetrik toprak örneklemesi yapılarak 0-60 cm’deki toprak nem içeriği takip 

edilecektir. 

 

Bitki su tüketiminin (ET) hesaplanması 

Bitki su tüketiminin hesaplanmasında aşağıda verilen su bütçesi eşitliği kullanılacaktır (James, 1988). 

ET = I+P+K-D-R±ΔS  

Eşitlikte: I= Sulama suyu (mm), P= Yağış (mm), K= Kapilar yükselme (mm), D= Derine sızma (mm), R= 

Yüzey akış (mm), ΔS= Toprak profilindeki nem kaybı (mm) ve ET= Bitki su tüketimi (mm)’dir.  

Eşitliğin öğeleri ile ilgili olarak, I ve P değerleri ölçülecektir. Kapilar yükselme (K) taban suyunun 

derinde olduğu alanlarda sıfır olarak kabul edilecektir. Sulama yöntemi olarak damla  sulama 

yöntemi kullanılacağı için ve damla sulama yönteminde damlatıcı debisi infiltrasyon hızından küçük 

bir değer seçileceği için yüzey akış oluşmayacaktır. Bu yüzden R değeri sıfır kabul edilecektir. Sulama 

suyu ölçülü verilecek ve bu sayede TK’nın üzerine çıkmayacaktır. Bu nedenle derine sızma (D) sıfır 

sayılacaktır.  

 

Su kullanım randımanı ve sulama suyu kullanım randımanı 

Mevsim boyunca uygulanan sulama suyu ve verim değerlerinin kaydedilmesiyle birlikte her bir 

sulama konusu için su kullanım randımanı (WUE) ve sulama suyu kullanım randımanı (IWUE) aşağıda 

verilen eşitlikler yardımı ile hesaplanacaktır.  

ET

V
WUE   

Eşitlikte; WUE= Su kullanım randımanı (kg ha-1 mm-1),V: Verim (kg ha-1) ve ET: Bitki su tüketimidir 

(mm)’dir. 

SS

V
IWUE 

 

Eşitlikte; IWUE= Sulama suyu kullanım randımanı (kg ha-1 mm-1),V: Verim (kg ha-1) ve SS: Uygulanan 

sulama suyu (mm)’dur. 

 

Verim tepki etmeni (ky) 

Sulama uygulamalarının planlanmasında verim tepki etmeni (ky) önemli bir parametredir. Su 

eksikliğinin bitki verimine etkisinin bir göstergesi olan ky, Stewart vd. (1977) tarafından önerilen 

aşağıda verilen eşitlik kullanılarak hesaplanacaktır.  

 

    11
11


 mm ETETkyYY  
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Eşitlikte: Y: Bitkinin yetiştirildiği koşullarda gerçek bitki su tüketimine karşılık elde edilen gerçek 

verim (t ha-1), Ym: Yetiştirme mevsimi boyunca herhangi bir su eksikliğinin olmadığı maksimum su 

tüketimine karşılık elde edilen verim (t ha-1), ky: Evapotranspirasyondaki birim azalmaya karşılık 

verimdeki azalmayı gösteren verim tepki etmeni, ET: Bitkinin yetiştirildiği koşullarda gerçek bitki su 

tüketimidir (mm), ETm: Bitkinin yetişme mevsimi boyunca herhangi bir su eksikliğinin olmadığı 

maksimum su tüketimidir (mm)’dir. 

5.2.2. Ölçüm ve analizler  

5.2.2.1.Saksı denemelerinde yapılacak ölçüm ve analizler 

Bitki gelişimi ile ilgili ölçümler  

Yeşil aksam yaş ve kuru ağırlığı (g bitki-1): Her bitkiden üretim dönemi içinde bitki bakım işlemleri 

sırasında toplanan yapraklar ve koltuk sürgünleri kaydedilecektir. Üretim dönemi sonunda gövde ve 

yaprakların yaş ağırlıkları 1/1000’lik hassas dijital terazide tartılarak yeşil aksam yaş ağırlığı (g) 

belirlenecek ve 65 oC’ye ayarlanmış etüvde kurutulduktan sonra yeşil aksam kuru ağırlığı (g) tespit 

edilecektir. 

Gövde boyu (cm): Yetiştirme döneminin sonunda, tüm uygulama gruplarındaki bitkilerin kök 

boğazından bitkinin büyüme ucuna kadar olan gövde yüksekliği şeritmetre yardımıyla ölçülecektir.  

Böylece her uygulama için ortalama bitki boyu (cm) değerine ulaşılacaktır.  

Gövde kalınlığı (mm): Yetiştirme döneminin sonunda, tüm uygulama gruplarındaki bitkilerin gövde 

çapı digital bir kumpas yardımıyla ölçülecektir. Aşı yerinin hemen üzerinden, bitki boyunun yarısına 

gelecek bir noktadan ve en üstteki uç boğumundan alınan gövde kalınlığı ölçümlerinin ortalaması 

alınarak ortalama gövde kalınlığı (mm) değeri elde edilecektir (Altunlu, 2011).  

Yaprak alanı (cm2): Yetiştirme döneminde ikinci meyve hasadının yapıldığı tarihte her bitkinin 

sürgün ucundan geriye doğru 3 ve 4. yaprağı alınarak Licor LI-3000A model yaprak alanı ölçer ile 

ölçülecek ve “yaprak alanı/bitki” değeri elde edilecektir (Köksal vd., 2007). 

Bitkinin fizyolojik özellikleri ile ilgili ölçümler 

Klorofil tayini: SPAD cihazı ile klorofil ölçümü yapılacaktır. Klorofil miktarları Minolta Klorofil 

Metre (SPAD-502) kullanılarak belirlenecektir. Klorofil ölçümleri (SPAD değeri) her bitkinin en 

uçtan 3. yaprağında okunarak belirlenecektir. 

Stoma iletkenliği: 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 oransal su içeriği (RWC, %): Her konuya bitkilerin genç yaprakların uç kısmından 1.5 cm 

çapında dairesel kesit örnekleri alınacak (saat 09:00) ve alınan örnekler hemen laboratuvara 

getirilecektir. Tartılarak yas ağırlıkları belirlenecek (YA) ve örnekler 4 saat saf suda bekletilip turgor 

haline getirilip tekrar tartılacak (TA), son olarak da yaprak örnekleri 60oC’ de hava sirkülasyonlu 

kurutma dolabında 24 saat kurutulup kuru ağırlık (KA) belirlenecektir (Dhanda ve Sethi, 1998). 

Aşağıdaki formül yardımıyla yaprakların nispi nem içeriği hesaplanacaktır: 

NNİ (%) = [(YA-KA)/ (TA-KA)]x100 

Mineral element analizi: Alınan bitki yaprak örneklerinde; N, P, K, Ca, Fe, Zn, Cu analizleri 

yapılacaktır. Örneklemesi yapılacak bitkiler önce çeşme suyu ve saf su ile yıkandıktan sonra 65 oC’de 

sabit ağırlığa gelinceye kadar kurutulacaktır. Bitki yaprakları analizler için 200 µm elekten 
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geçirilecek incelikte öğütülecektir. Yapraklardaki toplam N miktarı, kurutulup öğütülen yaprak 

örneklerinde Leco TruSpec- CHN cihazında Dumas yöntemine göre belirlenecektir (Kacar ve İnal, 

2008). P, K, Ca, Fe, Zn, Cu analizleri için yaprak örnekleri 0.25 g tartılarak nitrik asitle (HNO3) 

mikrodalga cihazında yaş yakılıp, daha sonra bu örnekler 50 ml’lik bir kaba aktarılarak hacim 

deiyonize su ile tamamlanacak ve mavi bant filtre kâğıdından süzülecektir. Toplam K, yaş yakma 

yöntemine göre elde edilen bitki çözeltisinde, Jenway PFP 7 Flamefotometresinde belirlenecektir 

(Kacar ve İnal, 2008). Yaş yakma yöntemine göre elde edilen bitki çözeltisinde toplam fosfor, 

vanadomolibdofosforik sarı renk yöntemine göre Shimadzu UV-160 Spektrofotometresinde 

belirlenecektir (Kacar ve İnal, 2008). Yakma yöntemine göre elde edilen süzüklerde Ca, Fe, Cu, Zn 

içerikleri, Varian 720-ES ICP-OES’de belirlenecektir (Kacar ve İnal, 2008). 

Verim ile ilgili ölçümler  

Toplam verim (kgbitki-1): Her uygulama konusuna ait bitkilerde ilk hasattan son hasat tarihine kadar 

olan süre içerisinde toplanan meyveler tartılacaktır. Elde edilen değerler kümülatif olarak toplanarak 

toplam verim (kgbitki-1) hesaplanacaktır.  

Ortalama meyve ağırlığı (g): Her bir uygulama konusundan hasat edilen tüm meyvelerin ağırlıkları 

meyve sayısına bölünerek hesaplanacaktır. Meyvelerin aynı gün/yaşlı olmalarını sağlamak amacıyla 

tüm bitkilerin üzerinde aynı gün açan çiçeklere aynı renk etiket takılacaktır. Çiçek açım tarihinden 

itibaren 5 hafta sonra meyveler hasat edilerek ölçümler yapılacaktır. 

Ortalama meyve çapı (mm): Her bir uygulama konusundan hasat edilen tüm meyvelerin tam orta 

noktalarındaki çapı dijital kumpas yardımı ile ölçülecektir.  

Meyve kalitesi ile ilgili analizler  

Meyve kalitesini belirlemek amacıyla, bitki üzerinde 2. salkımda oluşan meyveler anthesis 

döneminden itibaren 4 haftalık olduklarında hasat edilerek laboratuvara getirilecek ve analizler 

yapılacaktır.  

Meyve kuru ağırlığı (%): Doğranmış meyve örneklerinden bir kısmı alınarak, darası alınmış petri 

kaplarına konulmuş, hassas terazi ile tartılarak yaş ağırlıkları belirlenmiştir. 65 oC’ye ayarlanmış 

etüvde sabit ağırlığa ulaşıncaya kadar kurutulduktan sonra tartılarak kuru ağırlıkları bulunmuştur. 

Yaş ve kuru ağırlık üzerinden % kuru ağırlıkları hesaplanmıştır (Kacar ve İnal, 2008).  

Toplam suda çözünebilir madde miktarı (TSÇKM) (%): Meyve örnekleri blender ile 

parçalanacak ve elde edilen meyve püreleri filtre kağıdından geçirilerek süzülecektir. Süzükten alınan 

birkaç damla örnek dijital el refraktometresi ile okunacak ve sonuçlar % olarak verilecektir.  

Toplam fenolik madde tayini: Meyve örnekleri yıkanıp -80ºC’de depolanacak olan meyve örnekleri 

blenderdan geçirilmek suretiyle püre haline getirilerek 6 g olarak tüplere alınan örneklere 15 ml 

Metanol-HCL çözeltisinden eklenecektir. Örnekler 24 saat boyunca inkübe edildikten sonar üzerine, 

folin-ciocalteu’s kimyasalı ve saf su1:1:20 oranlarında ilave edilerek 8 dakika bekletilecektir. Sonra 

2.5 mL %7’lik sodium karbonat ilave edilip 2 saat inkübasyondan sonar mavimsi bir renk alan 

çözeltinin absorbansı spektrofotometrede 750 nm dalga boyunda ölçülecektir. Standart olarak gallik 

asit kullanılacaktır. Standartlarla hazırlanan grafikten faydalanılarak örneklerin fenolik madde 

miktarı gallik asit eşdeğeri (µg GAE-1 örnek) ya da mgkg-1 olarak hesaplanacaktır (Singleton ve 

Rossi, 1965). 

Antioksidan aktivite tayini: Örneklerin antioksidan aktivite analizi ABTS.+ [2,2’-azinobis (3-etil 

benzotiyazolin-6-sulfonik asit)] radikal katyonu ile oluşturulan oksidasyon üzerine sulu fazdaki 
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antioksidan bileşiklerin inhibisyon etkilerinin sentetik antioksidan Troloks ile karşılaştırılarak 

ölçülmesi prensibine dayanmaktadır (Walters vd., 1997). 

ABTS.+ radikali 600-750 nm dalga boyunda kuvvetli bir absorbsiyon verdiği için spektrofotometre 

ile tespit edilecektir. ABTS.+ radikali örneğin içerdiği antioksidanlar ile reaksiyona girerek harcanan 

miktarı troloks (sentetik bir antioksidant) eşdeğeri olarak hesaplanıp sonuç TEAC değeri (Trolox 

equivalent antioksidant capacity) olarak belirlenecektir. Ölçümler ATI UNICAM Model 8700 UV-

Vis spektrofotometre ile 734 nm dalga boyunda yapılacaktır (Cemeroğlu, 2010). 

Toplam flavonoid tayini: 200 mgL-1 konsantrasyonda kuersetin stok çözeltisi hazırlanarak bu 

konsantrasyondan seyreltme ile beş farklı konsantrasyon elde edilecektir. Patlıcan ekstraktları (2 mL) 

aynı miktarda %2’lik AlCl3 ile karıştırılarak oda koşullarında 10 dakika bekletilerek örneklerin 

absorbansları 415 nm’de okunacaktır. Aynı işlemler standart olarak kullanılan kuersetin için de 

yapılarak numunelerin flavonoid içerikleri kuersetin eşdeğeri olarak belirlenecektir (mg QEg-1) 

(Arveouet-Grand vd., 1994). 

Toprak Analizleri 

  

Kimyasal Analizler  

Toprak reaksiyonu (pH) 1:1 (w/v) toprak:saf su karışımında pH-metre ile (RICHARDS, 

1954) 

Elektriksel İletkenlik (EC) 

Kireç  

1:1 (w/v) toprak:saf su karışımında EC-metre ile (RICHARDS, 

1954) 

Scheibler kalsimetresinde işleme tabi tutlması ile (TÜZÜNER, 

1990) 

Organik Madde Walkey-Black yöntemi ile (ROWELL, 1996) 

Toplam N Kjeldahl yöntemi ile (ROWELL, 1996) 

Alınabilir P 0.05M N NaHCO3 ekstraksiyonunda (ROWELL, 1996) 

Eksrakte edilebilir Na, K, Ca, 

Mg 

1 N NH4OAc ekstraksiyonu ile (RICHARDS, 1954)  

Alınabilir Fe, Cu, Zn, Mn 

Katyon değişim kapasitesi 

 

0.005M DTPA+0.01M CaCI2+0.1M TEA ekstraks. ile 

(ROWELL, 1996) 

 

Fiziksel Analizler  

Tekstür Hidrometre metodu (BOUYOUCOS, 1951) 

Agregat Stabilitesi Yoder tipi ıslak eleme aleti ile (KEMPER, 1965) 

Doygun Hidrolik İletkenlik Sabit seviyeli permeametre ile  (KLUTE, 1986) 

Hacim Ağırlığı Bozulmamış örnek alma silindiri ile (RICHARDS 1954) 

Tarla Kapasitesi Basınçlı table aleti ile (RICHARDS 1954) 

Solma Noktası Basınçlı table aleti ile (RICHARDS 1954) 
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Penetrasyon Direnci       

Ortalama Ağırlıklı Çap      

                                       

Konik uçlu Penetrometre ile (BRADFORD, 1986) 

Farklı elek açıklıklarına sahip elek seti ile (DEMİRALAY, 

1993) 

 

Biyolojik analizler  Toprakta enzim analizleri (dehidrogenaz, üreaz ve arilsülfataz 

enzim aktiviteleri) 

 

5.2.2.2. Açık arazi denemelerinde yapılacak ölçüm ve analizler 

Bitki gelişimi ile ilgili ölçümler  

Bitki boyu (cm): Her iki yetiştirme döneminin sonunda, tüm uygulama gruplarındaki bitkilerin kök 

boğazından bitkinin büyüme ucuna kadar olan gövde yüksekliği şeritmetre yardımıyla ölçülecektir 

Böylece her uygulama için ortalama bitki boyu (cm) değerine ulaşılacaktır 

Gövde kalınlığı (mm): Her iki yetiştirme döneminin sonunda, tüm uygulama gruplarındaki bitkilerin 

gövde çapı digital bir kumpas yardımıyla ölçülecektir. Aşı yerinin hemen üzerinden, bitki boyunun 

yarısına gelecek bir noktadan ve en üstteki uç boğumundan alınan gövde kalınlığı ölçümlerinin 

ortalaması alınarak ortalama gövde kalınlığı (mm) değeri elde edilecektir. 

Yeşil aksam taze ağırlığı (g bitki-1) 

Deneme tamamlandığında bitkiler sökülerek toprak üstü aksamın tamamı tartılacaktır.  

Yaprak klorofil içeriği: Saksı denemesinde ise klorofil tayininde SPAD cihazı ile klorofil ölçümü 

yapılacaktır. Klorofil miktarları Minolta Klorofil Metre (SPAD-502) kullanılarak belirlenecektir. 

Verim ve verim unsurları ile meyve kalitesi ile ilgili ölçüm ve analizler 

Toplam verim (kg m-2 veya ton da-1) 

Her uygulama konusuna ait bitkilerde ilk hasattan son hasat tarihine kadar olan süre içerisinde 

toplanan meyveler tartılacaktır. Elde edilen değerler kümülatif olarak toplanarak toplam verim 

(ton/da) hesaplanacaktır 

Meyve ortalama ağırlığı (g meyve-1)  

Her bir uygulama konusundan hasat edilen tüm meyvelerin ağırlıkları meyve sayısına bölünerek 

hesaplanacaktır. Meyvelerin aynı gün/yaşlı olmalarını sağlamak amacıyla tüm bitkilerin üzerinde 

aynı gün açan çiçeklere aynı renk etiket takılacaktır. Çiçek açım tarihinden itibaren 5 hafta sonra 

meyveler hasat edilerek ölçümler yapılacaktır 

Ortalama meyve çapı ve boyu (mm): Her bir uygulama konusundan hasat edilen tüm meyvelerin 

tam orta noktalarındaki çapı dijital kumpas yardımı ile ölçülecek, ortalaması alınacaktır.  

Meyve suyunda EC ölçümü (ms cm -1) 

100 ml civarında domates suyu alınarak EC metre ile ölçülecektir. 

Meyve suyu pH değeri: Süzüğe batırılan el tipi WTW pH metre probu ile yapılan ölçümler 

sonucunda elde edilecektir.  

Toplam suda çözünebilir madde miktarı (TSÇKM) (%): Süzükten alınan birkaç damla örnek 

dijital el refraktometresi ile okunacak ve sonuçlar % olarak verilecektir. 
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Titre edilebilir asit (TA) miktarı (mval 100 -1 ml): Süzükten alınan 5 ml örneğe 10 ml saf su 

konmuş, 0.1 N NaOH çözeltisi ile 8.01 pH değeri elde edilinceye kadar titrasyon yapılacaktır. Titre 

edilebilir asit değeri, harcanan NaOH miktarı üzerinden hesaplanacaktır (Karaçalı 1993).  

Meyve içeriklerine ilişkin analizler bu aşamada da yapılacaktır.  

5.2.3.Verilerin değerlendirilmesi 

Sera denemesi tesadüf parsellerinde faktöriyel deneme desenine göre 3 tekrarlamalı (her saksıda bir 

bitki) olarak yürütülecek ve değerlendirilecektir. Arazi denemesi ise tesadüf bloklarında bölünen 

bölünmüş parseller deneme deseninde 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 120 bitki olacak şekilde 

düzenlenecektir. Denemelerden elde edilen sayısal değerler, varyans analizine tabi tutulup 

uygulamalar arasındaki farklılıkların istatistiksel açıdan önemlilik derecesi ortaya konulacaktır.  

Bunun için Duncan çoklu karşılaştırma testi yapılıp farklılık dereceleri %5 düzeyinde harflendirme 

yoluyla gösterilecektir. 
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ÇALIŞMA TAKVİMİ 

Çalışma Takvimi Çizelgesi 

İş Paketleri Tanımı 0 1 0 2  0 3  0 4 0 5  0 6  0 7  0 8 0 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  3 0  3 1  3 2  3 3  3 4  3 5  3 6  

1 

Sarf  malzemenin ve 

cihazların  temin 

edilmesi 

X X                       

            

2 

Toprak ve 

vermikompost 

analizlerinin 

yapılması 

X X                       

            

3 

Aşılı ve aşısız  Faselis 

patlıcan fideleri için 

tohum ekimi, aşılama 

ve fidelerin 

yetiştirilmesi  

X X                       

            

4 

Ankara’da cam 

serada saksı 

denemelerinin 

kurulması, bitkilerin 

yetiştirilmesi 

  X X X X X                  

            

5 

Saksı denemelerinde 

kuraklık 

uygulamalarının 

yapılması 

    X X X                  

            

6 

Bitkilerde ölçümler, 

analizler, meyve 

örneklerinin alınması 

    X X X                  

            

7 
Meyve analizlerinin 

yapılması 
      X X X X X              

            

8 
Birinci yıl 

sonuçlarının 

istatistiksel olarak 

          X X X            
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değerlendirilmesi ve 

gelişme raporu 

yazımı 

9 

2.aşama ve 1.yııl  

Aşılı ve aşısız 

Anamur patlıcan 

fideleri için tohum 

ekimi, aşılama ve 

fidelerin yetiştirilmesi 

             X X          

            

10 

Antalya’da açık 

arazide kuraklık 

denemelerinin 

kurulması, bitkilerin 

yetiştirilmesi 

               X X X X X     

            

11 

Arazi denemelerinde 

kuraklık 

uygulamalarının 

yapılması 

                 X X X     

            

12 

Bitkilerde ölçümler, 

analizler, meyve 

örneklerinin alınması 

                 X X X     

            

13 
Meyve analizlerinin 

yapılması 
                  X X X X   

            

14 
Gelişme  raporunun 

yazılması 
                     X X X 

            

15 

2 . aşama ve 2. yıl 

Aşılı ve aşısız 

Anamur patlıcan 

fideleri için tohum 

ekimi, aşılama ve 

fidelerin yetiştirilmesi 

                        

 x x          
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16 

Antalya’da açık 

arazide kuraklık 

denemelerinin 

kurulması, bitkilerin 

yetiştirilmesi 

                        

   x x x x x     

17 

Arazi denemelerinde 

kuraklık 

uygulamalarının 

yapılması 

                        

     x x x     

18 

Bitkilerde ölçümler, 

analizler, meyve 

örneklerinin alınması 

                        

     x x x     

19 
Meyve analizlerinin 

yapılması 
                        

     x x x x    

20 
Toplu sonuç 

raporunun  yazılması 
                        

        x x x x 
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YÖNETİM DÜZENİ 

 

Adı Soyadı 

Proje Yürütücülerinin Projeye Katkıları 

Yapılacak Faaliyetlerdeki Sorumlulukları Çalışma Takvimi 

Dr. Sevinç KIRAN Denemenin Ankara ve Antalya koşullarında 

serada ve açık arazide kurulması, gözlem ve 

analizlerin yapılması ve yönlendirilmesi, ara 

raporların düzenlenmesi, sonuç raporunun 

yapımı, gereçlerin temini ve koordinasyon 

36AY 

Dr.Zeynep DEMİR Denemenin Ankara ve Antalya koşullarında 

serada ve açık arazide kurulması, toprak 

örneği alımı, analizlerin yapılması, 

değerlendirilmesi,  

36 AY 

Çağla ATEŞ Denemenin Ankara koşullarında serada ve  

açık arazide kurulması, gözlem ve analizlerin 

yapılması.  

36 AY 

Dr. H. Filiz BOYACI Denemenin tüm aşamalarında kuraklık 

uygulamalarının yapılması, örneklerin 

alınması, analizlerin yapılmasında proje lideri 

ile birlikte uygulama ve takip 

24 AY 

Dr. Köksal AYDİNSAKİR Açık arazide kuraklık stresi uygulaması  24 AY 

Doç. Dr. Şebnem 

KUŞVURAN 

Kuraklık ve vermikompost denemelerinden 

çıkan bitkilerde yapılacak analizler 

24 AY 

Dr. Sinan ZENGİN Açık arazi denemelerinin kurulması ve su 

kısıtlılığı uygulamalarındaki bitkilerin 

yetiştirilerek denemenin yürütülmesi 

24 AY 

Prof. Dr. Ş. Şebnem 

ELLİALTIOĞLU 

Verilerin değerlendirilmesi ve sonuç raporu 

yazımı  

36 AY 

 

PROJE SONUÇLARI UYGULAMA PLANI (PSUP)   

Proje 

Adı: 

Kısıtlı su koşullarında bazı kültürel uygulamaların açıkta ve örtü altı patlıcan (Solanum 

melongena L.) yetiştiriciliğinde etkinliğinin belirlenmesi 

PROJENİN AMACI:  
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Projenin amacı; kısıtlı su koşullarında örtü altı ve açıkta patlıcan yetiştiriciliğinde, vermikompost ve 

strese dayanımı yüksek anaç üzerine aşılı çeşit kullanımının bitki morfolojisi, biyokimyası, verim ve 

meyve özellikleri üzerine meydana getirdiği değişimleri incelemektir. Çalışmada vermikompostun 

patlıcanın su stresine dayanım performansını artırmaya yönelik potansiyeli ve aşılı çeşit ile birlikte 

kullanıldığında verimliliği sürdürülebilir kılma yönündeki etkisi ortaya konulacaktır. Böylece bitkinin 

kurağa toleransı artırılarak su kısıtlılığının sınırlayıcı etkisi azaltılacak ve daha etkin bir patlıcan 

yetiştiriciliği sağlanabilecektir. Elde edilecek sonuçların, aşılı fide kullanımının yaygın olduğu diğer 

sebze türlerine de yansıtılarak üretim değerlerinin artışına zaman içerisinde katkıda bulunmak, değişen 

iklimsel dezavantajlara karşı uygulanabilir önlemler almak hedeflenmektedir.  

 

ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI 

Sıra Proje Çıktıları Çıktıların Uygulamaya Aktarılma 

Mekanizmaları 

1 

Proje kapsamında, önceki çalışmalarımızda 

belirlenen kuraklığa toleransı yüksek patlıcan anacı 

üzerine yapılacak aşılamanın etkinliğinin açık 

arazide belirlenmesi 

Açıkta patlıcan yetiştiriciliğinde kısıtlı sulama 

koşulları değerlendirilebilecektir. 

2 

Abiyotik streslerin patlıcan yetiştiriciliğini 

kısıtladığı alanlarda üretimin sürdürülmesi 

sağlanacaktır. 

Geliştirilecek yöntemler abiyotik stres problemi 

olan alanlarda kullanıma sunulabilecektir. 

3 

Projede abiyotik streslere toleransı artırıcı aşılı bitki 

kullanımı ve vermikompost uygulamasının etkinliği 

ortaya koyulacaktır 

Kısıtlı su bulunan yörelerde çiftçi koşullarında 

verimin artırılmasına katkı sağlanabilecektir. 

 

TALEP EDİLEN BÜTÇE  

I. Yatırım Tutarı 

 06 SERMAYE GİDERLERİ 
2020 

1.Yıl 

2021 

2.Yıl 

2022 

3.Yıl 

2023 

4.Yıl 

06.1- Mamul Mal Alımları     

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri     

06.2.6.01. Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımı 3000 2485,24   
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06.2.7.01. Kimyevi Madde ile kauçuk ve Plastik 

Ürün Alımı 
35000 30000   

06.3- Gayri Maddi Hak Alımları     

06.3.2.01. Harita alımları      

06.4- Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması     

06.5- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri      

06.5.4.02. Akaryakıt ve Yağ Alımları     

06.5.6.03. İş Makinası Kiralaması Giderleri      

06.7- Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri     

06.8- Stok Alımları      

06.9.2.01. Yurtiçi Geçici Görev Yollukları     

Toplam 33000 32485,24   

Genel Toplam   70485,24  

 

 

2020-2021 Yılı Bütçesi 

Ekonomik Kod 

2020-2022Yılı Bütçesi Ödenek 
Mal ve Hizmet alımının Cinsi 

Miktarı v.b. Karakteristikleri Açıklama (TL) 

    GENEL BÜTÇE   

3       MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ    

  2     

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME 

ALIMLARI    

    1   Kırtasiye ve Büro Malzemesi  Alımları    

      1 Kırtasiye Alımları   

   2 Büro Malzemesi Alımları 
 

 

   4 Diğer Yayın Alımları   

   90 

Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi 

Alımları   
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  3  Enerji Alımları   

   1 Yakacak Alımları   

   2 Akaryakıt ve Yağ Alımları 
  

  6  Özel Malzeme Alımları 3205,6 

Zarf dosya+cam 

yazar+etiket+kilitli poşet+ 

folyo 

   1 

Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve 

Temrinlik Malzeme Alımları 28612,64 Kimyasal  

   3 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları 590 İnsektisit 

  9  Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 15270 vermikompost 

   1 

Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve 

Bakım Giderleri 

4307 

 

Saksı+ Bahçe El Aletleri  ̇

Tirmik Çapa Kürek + budama 

makası+ şarjlı fırça 

 3   YOLLUKLAR   

  1  Yurtiçi Geçici Görev Yollukları   

   1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 
  

6    SERMAYE GİDERLERİ   

 1   MAMUL MAL ALIMLARI   

  2  Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları   

   

4 Laboratuvar Cihazı Alımı 18511 mikropipet+ biki öğütücü 

alet+digital kumpas 

 

  Maliyet Unsuru 
Birimi 

Birim 

Fiyatı Toplam 

İhtiyaç 

Toplam 

Maliyet Ne İçin 

Kullanılacağı 
(kg,l,adet) (TL) (TL) 

1 Zarf Dosya Ad 2 1000 2000 

Bitki örneklerini 

etüvde kurutmak 

için 

2 Cam yazar Ad 5 20 adet 100 İşaretleme 

3 Etiket (renkli) Kutu 25 5 125 
Meyveleri 

etiketlemek için 

4 Kilitli Poşet (küçük boy )  500 Adet 20 10 200 

Öğütülmüş ve 

öğütülmemiş bitki 

örneklerinin 

muhafazası 

5 Kilitli Poşet (büyük  boy) 500 adet 50 10 500 

Öğütülmüş ve 

öğütülmemiş bitki 

örneklerinin 

muhafazası 

https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiWg4uXx6ThAhXT9lEKHU36DSIYABASGgJ3cw&sig=AOD64_1pgXp1GD12m12B5EzoBWIiPBO-LA&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjWq4eXx6ThAhVKI1AKHaJ0D7sQ2CkIqAI&adurl=
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiWg4uXx6ThAhXT9lEKHU36DSIYABASGgJ3cw&sig=AOD64_1pgXp1GD12m12B5EzoBWIiPBO-LA&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjWq4eXx6ThAhVKI1AKHaJ0D7sQ2CkIqAI&adurl=
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6 İnsektisit ve fungusit 3 adet 500 - 500 
Kimyasal 

mücadele 

7 Bahçe El Aletlerı̇ Tirmik Çapa Kürek  1 takım 50 1 takım 50 Kültürel işlemler 

8 Budama makası 1 adet 200 1 adet 200 Meyve hasatı 

9 Şarjlı diş fırçası 1 adet 100 1 adet 100 

Saksıda 

çiçeklerde 

tozlanma için 

vibrasyon 

sağlama 

10 Folyo (45 cm) Ad 56 4 224 
Örnek saklama 

için 

11 Saksı (40 lt) Ad 40 70 2800 
Bitki yetiştirmek 

üzere 

12 Vermicompost (solucan gübresi) ton 3000 5 15000 Uygulamalar için 

13 Nitrik Asit %65 Ad (2.5lt) 97 2 194 
Mineral elemant 

analz. 

14 Amonyum florür (NH4F),  500 g  667 1 kg  1334 Toprak analizleri 

15 Sodyumbıkarbonat (NaHCO3),  1 kg  75 2 kg  150 Toprak analizleri 

16 Dtpa (Dietilentriaminpentaasetik Asit),  500 g  760 500 g  760 Toprak analizleri 

17 Kalsiyum Klorür (CaCl2.2H2o),  1 kg  69 1 kg  69 Toprak analizleri 

18 Trıethanolamın (Tea, (HocH2CH2)3n),   1 lt  412 1 lt  412 Toprak analizleri 

19 Demir Sülfat (Feso4.7H2o),  1kg  88 1 kg  88 Toprak analizleri 

20 Sodyum Florür (Naf),  250 g  194 500 g 388 Toprak analizleri 

21 Sülfirik Asit (H2SO4),  2,5 lt 95 2,5 lt  95 Toprak analizleri 

22 Fosforik Asit (H3PO4) ,  2,5 lt  208 2 lt  416 Toprak analizleri 

23 Hıdroklorik Asit (HCI)  2,5 lt  74 2 lt  148 Toprak analizleri 

24 Borik Asit, 1 kg  261 1 kg  261 Toprak analizleri 

25 Potasyum Dıkromat (K2Cr2O7),  500 g  195 1 kg  390 Toprak analizleri 

26 Sodyum Hıdroksit (NaoH)  2 kg  63 2 kg  126 Toprak analizleri 

27 Bakır Sülfat(CuSO4),  250 g  304 500 g  608 Toprak analizleri 

28 Potasyum Sülfat(K2SO4),  1 kg  118 1 kg  118 Toprak analizleri 

29 Bromkresol Yeşili,  5 g  1010 10 g  2020 Toprak analizleri 

30 Metil Kırmızısı,  25 g  223 10 g  892 Toprak analizleri 

31 Santrifüj tüpü (10ml) Paket(50 adet) 25  8 paket 200 
Ekstrakt 

hazırlama 

32 sodyum nitrit (NaNO2)  1 kg  162 3  486 Flavonoid analz. 

33 alüminyum klorür (AlCl3.6H2O; 500 g   268 3  804 Flavonoid analz. 

34 sodyum hidroksit  1 kg  63 3  189 Flavonoid analz. 

35 Kateşin Sigma-43412  10 mg  1320 1  1320 
Fenolik madde 

anlz 

https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiWg4uXx6ThAhXT9lEKHU36DSIYABASGgJ3cw&sig=AOD64_1pgXp1GD12m12B5EzoBWIiPBO-LA&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjWq4eXx6ThAhVKI1AKHaJ0D7sQ2CkIqAI&adurl=
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36 disodyum hidrojen fosfat (Na2HPO4)  1 kg  291 3  873 
Fenolik madde 

anlz 

37 hidroklorik asit (HCl)  2,50 L  74 3  222 Antioksidant 

38 

2,2'-Azinobis(3-etilbenzotiazolin-6-sülfonik 

asit diamonyum sülfat (ABTS), (ABTS; 

Fluka 11557), 

 1 g  661 2  1322 Antioksidant 

39 potasyum persülfat (K2S2O8; Merck 5090)  100g  300 3  900 Antioksidant 

40 TCA trikloroasetikasit adet 292 4 1168 Antioksidant 

41 metanol (CH3OH; Merck 106018)  adet  91 5  455 Flavanoid 

42 

Troloks (6-hidroksi-2,5,7,8- 

tetrametilkroman-2-karboksilik asid; 

Aldrich 23,881-3) 

 1 mg  205 1  205 Antioksidant 

43 rutin (C27H30O16.xH2O; Sigma R5143)  50 g  1227 1  1227 Antioksidant 

44 
Quercetin (C15H10O7.2H2O; Fluka 83370) 

EC Number 204187-1 
 10 g  325 2  650 Fenolik 

45 Potassıum Iodate (100 mg)  100 g  150 2  300 Fenolik 

46 Etanol  2,5 L  83 3  249 Flavanoid 

47 Sodyum Karbonat  1 kg  110 3  330 Flavanoid 

48 Gallik asit  25 g  156 2  312 Flavanoid 

49  NADPH 100 mg 1100 2 2200 Flavanoid 

50 NBT 1g 1713 1 1713 Flavanoid 

51 L-glutation oxidized 100 g 495 1 495 Flavanoid 

52 Parafilm 1 adet 153 1 153 Analizler 

53 Digital kumpas Ad 200 2 400 

Bitki ve meyvede 

morfometrik 

ölçümler 

54 Mikropipet (100-1000 μl) Ad 500 2 1000 Flavanoid 

55 100-1000 μl pipet ucu Paket (1000) 50         1 50 Flavanoid 

56 Bitki öğütücü  Adet 7500  2  15000 

Bitki örneği 

hazırlama, iyon 

analizleri 

  Toplam (KDV dahil) 70485,24 
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türü ve çeşitliliği içermesi sebebiyle doğadan toplanan ve kültürü yapılan tıbbi ve aromatik bitkiler 

açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Doğadan toplamanın, kaliteli ve standart ürün elde etmeyi 

zorlaştırması, üretimin her zaman istenilen düzeyde olmaması ve bilinçsiz toplamanın flora üzerinde 

baskı oluşturması nedeniyle bu bitkilerin bir kısmı kültüre alınarak yetiştirilmektedir. Diğer taraftan 

bu bitkilere artan talep, bunların yetiştiriciliğinin yapılmasını zorunlu kılmaktadır.  

Adaçayı, kültüre alınmış olan tıbbi aromatik bitkilerden olup, diğer kültür bitkilerinde olduğu gibi 

verimini düşürerek üretimini sınırlayan önemli faktörlerin başında yabancı otlar gelmektedir. Adaçayı 

yetiştiriciliğinde üreticilerin karşılaştığı en büyük problem özellikle dikimden sonraki ilk yılda yabancı 

ot rekabeti kaynaklı bitkinin zayıf gelişimi, verim düşüklüğü ve hasadın zorlaşmasıdır.  

Önerilen proje 2021-2023 yılları arasında yürütülecek olup, ilk yıl yapılacak survey çalışmaları ile 

adaçayı ekim alanlarında sorun olan yabancı ot türleri belirlenecektir. Diğer taraftan Batı Akdeniz 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde kurulacak iki yıllık tarla denemeleriyle farklı yabancı ot 

kontrol yöntemlerinin etkinliği belirlenecektir. Kurulacak denemede malçlama, alevleme ve herbisit 

uygulamaları yer alacaktır. Malçlama amacıyla polietilen malç ve malç tekstili olmak üzere iki farklı 

materyal denenecektir. Alevleme uygulamaları, Akdeniz Üniversitesi Herboloji laboratuarı tarafından 

geliştirilen sabit basınç ayarlı alevleme makinesi ile 2 ve 3 farklı dönemde olmak üzere iki uygulama 

şeklinde yapılacaktır. Ekim öncesi üç farklı herbisitin farklı bitkilerde ruhsat almış minimum dozları ile 

bu dozların yarısı uygulanacaktır. Otlu kontrol parsellerinde herhangi bir yabancı ot mücadele yöntemi 

kullanılmayacak, otsuz kontrol parsellerinde ise haftalık olarak elle yabancı ot mücadelesi yapılacaktır.  
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Uygulanacak yabancı ot mücadele yöntemlerinin adaçayı verimi, uçucu yağ oranı ve yağ bileşenleri 

açısından etkileri belirlenecektir. Herbisit uygulaması yapılan parsellerden alınan örneklerde kalıntı 

analizi yapılacaktır. Uygulanacak yöntemlerin sürdürülebilirliği, ekonomik ve çevresel etkileri analiz 

edilecektir. Uygulanan yöntemlerin maliyet analizleri yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler:  Adaçayı, Yabancı Ot, Malç, Kimyasal Mücadele 

Abstract 

Project Name: Sage (Salvia spp.) Weeds and Their Control 

Abstract: 

Medicinal and aromatic plants (MAPs) are important row materials for many sectors. The market of 

these plants in the world has increased durıng last years. Turkey is the leading country in the world 

for exporting MAPs and has a great potential in terms of cultivated plants and gathered as natural 

MAPs. In Turkey there is a great diversity with many plant species. Some MAPs are cultivated because 

the gathering makes hard to obtain quality and standard products. In addition, the production is not 

always at the same quality level and the unconscious gathering creates pressure on the natural flora.  

Sage (Salvia spp.) is a cultivated plant as MAPs. The production of Sage generally is limited because 

of weeds that are one of most reducing yield factors. The biggest problem that the farmers have to 

face in Sage cultivation is the weak growth of plant due to the weed competition in the first year after 

planting. As well, low yield and difficulty in the harvesting.  

The proposed project will be carried out between 2021-2023 and with the first year surveys, weed 

species in sage plantation areas will be identified. On the other hand, the effectiveness of different 

weed control methods will be determined through field trials to be established at the Western 

Mediterranean Agricultural Research Institute. Mulching, flaming and herbicide applications will be 

tried in the experiment. Two different materials will be tested for mulching, polyethylene and mulch 

textiles. Flame applications will be carried out in two applications as 2 and 3 different periods with 

constant pressure adjustable flaming machine developed by Mediterranean University Herbology 

Laboratory. Pre sowing herbicide applications will be applied. Three different pre -sowing herbicides 

will be applied. Minimum and half of minimum foreseen doses of the same herbicides, registered for 

other cultures, will be tested. The controls will be executed in 4 parcels without weed control 

application and in 4 parcels with hand weed control every week. 

After the trials, the most suitable and economic weed control methods, also in terms of sage yield, 

essencial oil yield, quality and herbicides residues will be determined. The sustainability of the 

practices and their economic, environmental impacts will be analysed and considered too. Cost 

analysis of applied methods will be done. 

Keywords: Sage, Weed, Mulch, Chemical Control 

 

Projenin Amacı ve Gerekçesi:  

Dünya tıbbi ve aromatik bitkiler ticaretinin büyüklüğü 2000 yılında 50 milyar dolarken 2016 yılında 

180 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye’de yaklaşık 20 çeşit tıbbi ve aromatik bitkinin 1,3 milyon dekar 

alanda tarımı yapılmaktadır. 2000’den 2015 yılına üretim alanları yaklaşık %40 artmıştır. Son yıllarda 

Türkiye’de tıbbi ve aromatik bitkilere olan talep, ulusal ve uluslararası ilgiden dolayı hızla artmıştır. 
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Türkiye’ de tıbbi ve aromatik bitkilerin dış ticareti, 2015 yılında, 280 milyon dolar ihracat ve 254 milyon 

dolar ithalat şeklinde gerçekleşmiştir. Adaçayı ihracat payı %3,6 olup 2015 yılında 2.070 ton ve 8 

milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Adaçayı üretimi talepten dolayı ülkemizde de artış 

göstermektedir (Temel ve ark., 2018).  TUİK verilerine göre, adaçayı 2014 yılında 19 ton tarla 

üretiminden, her yıl artarak 2017 yılında 557 ton’ a çıkmıştır.  Türkiye adaçayı üretim alanı toplam 

5602 da olup en fazla üretimin olduğu iller 2556 da ile Antalya, 1637 da ile Denizli ve 209 da alan ile 

Muğla’ dır.  

Adaçayı  Labiatae (ballıbabagiller) familyasından bir bitki olup, kuvvetli aromalı ve 160 cm ye kadar 

ulaşabilen çok dallanmış çalı görünümündedir. S. spp.’nın doğal yayılım alanları Kuzey Libya, Sicilya ve 

Güney İtalya’dan Balkan Yarımadasının güney kısmına, Batı Anadolu'dan Batı Suriye’ye kadar 

uzanmaktadır (Greuter ve ark., 1986). Salvia spp. bazı dallarında bulunan küçük elmaya benzer mazılar 

nedeniyle halk arasında “dağ elması” veya “elma otu” olarak da adlandırılır. Batı ve Güney Anadolu’da 

ve Yunanistan’da doğal olarak yetişir. Yapraklarından su buharı damıtması yöntemi ile elde edilen 

uçucu yağı da “elma yağı” olarak bilinir. Yağında 1,8-sineol oranı yüksektir. Halk arasında mide, boğaz 

ve romatizmal ağrılarda kullanılmaktadır (Zeybek ve Zeybek 1994). S. fruticosa Miller (Syn. S. triloba, 

Adaçayı, adaçayı, boz çalba, boz şalba, elma çalbası), Güneybatı Anadolu’da bol ve doğal olarak yetişir. 

Yaprakları çay şeklinde tüketilir. Yapraklarından elde edilen uçucu yağına ‘elma yağı’ denir ve önemli 

miktarlarda ihraç edilir. Solunum yolu enfeksiyonlarına, sinir hastalıklarına, ishale iyi gelir ve ağrı kesici 

etkisi vardır. Esansı parfümeride, kozmetik sanayisinde, şeker ve pasta yapımında kullanılır (Baytop, 

1999). 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin hiçbiri yabancı otlarla rekabet edemediğinden bu bitkilerde yabancı ot 

kontrolü çok önemlidir (Weller, 1986). Adaçayı üretim alanları ve miktarı arttıkça verimi düşüren 

faktörlerden olan yabancı otlar ile mücadele konusu önem kazanmıştır.  Birçok kültür bitkisinde olduğu 

gibi adaçayında da ürün verimini düşüren en önemli faktörlerden birisi yabancı otlardır. Yabancı 

otlarla rekabet, tıbbi ve aromatik bitkilerde kalite kriterlerini ve ürün verimini önemli ölçüde düşürür. 

Diğer kültür bitkilerinden farklı olarak bu bitkilerde, üründe kalite düzeyini (dolayısıyla pazar değerini) 

belirleyen şey özel sekonder metobolitler içermeleridir. Bu konu ile  ilgili yapılan tüm çalışmalar, 

yabancı ot mücadelesinin yapılmadığı alanlarda tıbbi aromatik bitkilerin aktif maddelerinin veriminde 

düşüşün olacağı konusunda hemfikirdir. Bu sonuç hasat edilen bitkilerdeki biyokütlenin azalışına 

bağlanabilir. Ancak bazı durumlarda yabancı ot mücadelesi yapılmayan alanlarda bulunan tıbbi ve 

aromatik bitkilerin yapısında bulunan maddelerin kimyasal özelliklerinin de değiştiği gözlemlenmiştir. 

Yabancı ot mücadelesinde kullanılan araçlar, tıbbi aromatik bitki üretimini birçok  yönden etkileyebilir. 

Kimyasal mücadele ile ilgili yapılan çalışmalarda herbisitlerin sekonder ürün metobolizmalarıyla 

karıştığı bulunmuştur. Kimyasal mücadelenin yanında çalışmalarda elle yabancı ot mücadelesi, 

mekanik mücadele, malçlama, alevleme ve hatta koyun ve keçilerle otlatma gibi kimyasal olmayan 

yöntemlerle ilgili araştırmalar yapılmıştır (Carruba, 2017). Yapılan tüm çalışmalar, tıbbi ve aromatik 

bitkilerin yetiştirildiği alanlarda mümkün olan en kısa sürede yabancı ot mücadelesi yapılması 

gerektiğidir. Alman ilaç üreticileri araştırma derneğinin hazırladığı protokole göre, doğadan toplanan 

ya da yetiştiriciliği yapılan tıbbi bitkilerin yabancı otsuz olması zorunluluktur (FAH, 2003).   

Upadhyay ve ark. 2011’ e göre diğer kültür bitkilerinde olduğu gibi tıbbi ve aromatik bitkilerde de 

yabancı otlardan kaynaklı verim kaybının yaklaşık %45 olabileceğini belirtmiştir. Tıbbi ve aromatik 

bitkilerde en etkili yabancı ot mücadele yöntemi elle yabancı ot mücadelesidir (Carrubba ve Militello 
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2013; Kristiansen ve ark., 2003).Ancak bu zaman ve çok emek isteyen bir yöntemdir. Araştırmacılara 

göre elle ot almanın hektar başına maliyeti 200-600 saat işgücüdür ( Pank 1992). 

Gonzales ve ark. (1993)’nın Venezuella’da yapmış oldukları çalışmada, plastik malç kullanımının 

geleneksel mekanik ve kimyasal yabancı ot kontrol yöntemlerinden daha etkili olduğunu ve bitki 

gelişimini, çiçek ve meyve sayısın artırdığını bildirmektedirler. 

Ülkemizde adaçayı yetiştiriciliğinde yabancı ot mücadelesi elle çapalama suretiyle ya da mekanik 

olarak yapılmakta olup alternatif mücadele yöntemleri bulunmamaktadır. Bununla birlikte adaçayı 

tarımı yapılan bölgelerde işçilik maliyetlerinin yükselmesi ve işçi sayısındaki azalma da bir diğer zorluk 

olarak karşımıza çıkmaktadır.   

Ülkemizde ilk defa yapılacak bu çalışma ile; gerek dünyada gerekse ülkemizde önemi ve üretim alanı 

hızla artan, adaçayı yetiştiriciliğinde sorun olan yabancı otlarla mücadelede çeşitli yöntemlerinin bir 

arada ve ayrı ayrı kullanılarak etkinlikleri ve adaçayı herba verimine, uçucu yağ ve bileşenlerine, uçucu 

yağ oranı ve kalitesine etkileri belirlenecektir. Bu çalışma ile hem mekanıik hem fiziksel hem de 

kimyasal mücadele yöntemleri kullanılacak ve etkileri karşılaştırılacaktır. Ayrıca herbisit uygulaması 

yapılan parsellerde hasat sonrası kalıntı analizi yapılacaktır. Bu projenin amacı, adaçayında en yüksek 

verim ve kaliteyi sağlayan hem sürdürülebilir hem de ekonomik mücadele metotlarını belirlemektir.  

 

Proje İle Elde Edilmek İstenen Çıktılar ve Kullanım Alanları: Söz konusu proje amacına ulaşmak için 4 

temel hedef belirlenmiştir. Bunlar: 

Adaçayı bitkisinde sorun olan yabancı otlarla ilgili bugüne kadar ülkemizde bir survey çalış ması 

yapılmamış olup bu konudaki açık kapatılmış olacaktır. Adaçayı ekim alanlarında görülen yabancı 

otlar, rastlanma sıklıkları, yaygınlıkları ve yoğunlukları belirlenecektir.  

İki farklı malç,  iki farklı zamanda olmak üzere alevleme uygulaması ve herbisit uygulamalarının 

maliyetleri hesaplanarak en etkili ve uygun maliyetli yabancı ot mücadele programı belirlenecektir.   

Her bir uygulamanın sağladığı ekonomik fayda (getiri) hesaplanacaktır.  

Yapılacak olan bütün yabancı ot mücadele yöntemlerinin yabancı ot kontrolüne ve adaçayı herba 

verimine, uçucu yağ ve bileşenlerine, uçucu yağ oranı ve kalitesine etkileri değerlendirilecektir.  Ayrıca 

herbisit uygulamalarının yapıldığı parsellerde hasat sonrası kalıntı analizleri yapılacaktır.  

Adaçayı yetiştiriciliği açısından üreticilerin karşısına gerek üretimde gerekse verim açısından önemli 

bir sorun olarak çıkan yabancı otlarla mücadele konusunda çözüm önerisi sunulabilecektir. 

Adaçayı bitkisi ile ilgili eksik olan standart ilaç deneme metodunun oluşturulması için de katkıda 

bulunulacaktır. 

 

LİTERATÜR ÖZETİ  

Tıbbi ve aromatik bitkiler çok eskiden beri tedavi ve diğer amaçlar için kullanılmaktadır. Bugün tıbbi 

ve aromatik bitki sayısının 20 bin ila 72 bin arasında olduğu tahmin edilmektedir (Arslan ve ark.  2015). 

Ülkemizdeki tıbbi ve aromatik bitki türlerin en az 1.000 kadarından çeşitli şekillerde yararlanıldığı ve 

400 kadarının ticaretinin yapıldığı tahmin edilmekte, bununda önemli bir kısmı doğadan 

toplanmaktadır. Ancak az da olsa kültürü yapılan bitkiler de bulunmaktadır (Arslan,  2014). 
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Adaçayı üretimi 2018 yılında 3951 da alanda 428 ton, dekara verim 108 kg olarak  gerçekleşmiştir 

(Anonim, 2018).  

Adaçayında, yabancı otlarla mücadelede bitkileri tarlaya şaşırtmadan önce yapılacak iyi bir toprak 

hazırlığı ile yabancı otların yok edilmesi, temiz bir tarlaya dikim yapılması en önemli mekanik 

mücadele metodudur (Karamanos, 2000). 

 

Malçlama ile İlgili Çalışmalar: 

Ashworth ve Harrison (1983) tarafından 8 farklı malç materyalinin 7 farklı kültür bitkisinde toprak 

sıcaklığı, toprağın oksijen içeriği, yabancı ot kontrolü, kültür bitkilerinin gelişimi ve verimi üzerine olan 

etkilerini incelemek üzere yapılan çalışmada, malç materyali olarak; siyah ve beyaz renkli jeotekstil 

(gözenekli), siyah renkli dokuma jeotekstil (gözenekli), siyah ve şeffaf polietilen, yeşil renkli ağır ve 

dayanıklı plastik malç, parçalanmış ağaç kabuğu ve yulaf samanını lahana, marul, domates, fasulye, 

hıyar, kurtbağrı ve mazı bitkilerinde denenmiş ve yulaf samanı ve şeffaf polietilen dışındaki diğer 

uygulamaların malçsız kontrole göre yabancı otları başarılı şekilde kontrol ettiği belirlenmiştir. 

Brown ve Osborn (1989)’un siyah plastik malç ve jeotekstilin kavun yeti ştiriciliğinde ayrı ayrı ve 

kombine şekilde kullanımının kültür bitkisi gelişimi üzerine olan etkilerini araştırdıkları çalışmada, 

siyah plastik malç ve jeotekstilin aynı alanda birlikte kullanıldıklarında erkenci ve toplam meyve 

veriminin ve bitki gelişiminin malçsız kontrol ve malç materyallerinin ayrı ayrı kullanımına göre daha 

yüksek olduğu bildirilmiştir. 

Ricotta ve Masiunas (1991), Biberiye’ de yaptıkları demonstrasyon çalışmasında malç ve herbisit 

uygulaması yapılan alanda kontrole göre bitkilerin daha kuvvetli geliştiklerini bildirmişlerdir. 

Gutal ve ark. (1992)’nın domateste malç uygulamasının verime ve yabancı ot kontrolüne etkisini 

araştırmak üzere yapmış oldukları çalışmada, üç yıllık araştırma bulgularına göre, 25 mikron 

kalınlığında ki siyah malç filminin, verimi % 55 oranında artırdığı, yabancı ot gelişimini ise % 90 

oranında azalttığı bildirilmiştir. Ayrıca toprak neminin de kontrole göre % 28 oranında muhafaza 

edildiği belirtilmektedir. 

Kitiş (2002), domates yetiştiriciliğinde şeffaf ve siyah polietilen malç (0.02mm) uygulamalarının 

yabancı ot kontrolü ve domates verimine olan etkilerini araştırmak üzere yapmış olduğu çalışmada, 

en iyi yabancı ot kontrolünün siyah polietilen malç uygulamasından elde edildiğini, domates verimi ve 

toprak sıcaklığını en fazla şeffaf örtü uygulamasının, meyve ağırlığı ve kuru madde oranını ise en fazla 

siyah malç uygulamasının arttırdığını bildirmiştir. 

Shirgure ve ark. (2003), farklı malç uygulamalarının yabancı ot kontrolü, kültür bitkisi gelişimi, verim 

ve toprağın nem içeriğine olan etkilerini araştırmak üzere yaptıkları çalışmada, malçlama amacıyla 

siyah ve beyaz renkli polietilen, soya fasulyesi samanı, çeltik samanı ve yerel çim bitkilerinin samanını 

kullanmışlar ve tüm parametreler (toprak neminin muhafazası, kültür bitkisinin boyu, gövde kalınlığı, 

sürgünlerin kalınlığı, taç hacmi, meyve verimi, meyve ağırlığı, meyvede toplam çözünebilir kuru 

madde miktarı, asitlik, su oranı ve yabancı ot kontrolü) açısından en iyi sonucun siyah polietilen malç 

uygulamasından elde edildiği bildirilmiştir. 

Hoeberechts ve ark. (2004), sacra vadisinde (Piedmont) Lavanta ve biberiyede yaptıkları denemelerde 

malçlamanın hem boy hem de çap bakımından bitki büyümesini önemli oranda arttırdığını ve 

lavantada malç uygulmasının çiçekli dal sayısını arttırdığını belirlemişlerdir.  



 
216 

Lavanta ve biberiyede yapılan bir çalışmada, malçlamanın bitki büyümesini olumlu etkilediği, 

lavantada uçucu yağın elde edildiği çiçekli dalların sayısını arttırdığı belirlenmiştir (Hoeberechts ve 

Fontana, 2004). 

Ramarkrishna ve ark. (2006), yerfıstığı (Arachis hypogaea L.) yetiştiriciliğinde malç uygulamalarının 

toprak sıcaklığı, nemi ve yabancı otlanma üzerine olan etkilerini araştırdıkları çalışmada, polietilen 

ve çeltik samanıyla malçlamanın yabancı otları etkili şekilde kontrol altına aldığını, polietilen malcın 

toprak sıcaklığını 5 cm’de 6 °C, 10 cm’de 4 °C artırdığını, malç uygulamalarının evaporasyonla 

topraktan su kaybını azalttığını ve malç uygulanan bitkilerin gelişiminin daha iyi olduğunu 

bildirmişlerdir. 

Çok yıllık tıbbi ve aromatik bir bitki olan Artemisia absinthium’ da yapılan malçlama denemesinde, 

ortalama bitki ağırlığı %5 oranında arttığı belirlenmiştir (Giorgi ve ark. 2006). 

Malç, sıraya dikilen birçok bitki için yabancı ot kontrolünde önerilen çevre dostu bir tekniktir 

(Anzalone, ve ark. 2010; Rasmussen ve ark. 2011; Cirujeda ve ark. 2012). 

Malçlama, ilaç kullanılmadan gerçekleştirilen en başarılı yabancı ot kontrol yöntemlerinden birisidir 

(Kitiş, 2011). 

Farklı malç türlerinin adaçayında yabancı ot yoğunluğuna ve adaçayı verimine olan etkisiyle ilgili 

yapılan bir çalışmada, çözünebilir malç tekstili, plastik malç, kağıt malç ve çeltik kavuzu kullanılmıştır. 

Her malç uygulamasında yabancı ot kontrol oranı %95’ in üzerinde bulunmuştur (Lee ve ark. 2012). 

Kitiş ve ark. (2017)’nın yeni tesis mandalina bahçesinde malç tekstili uygulamasının yabancı ot 

kontrolü ve mandalina gelişimine etkilerini araştırmışlardır. Çalışmada malç tekstili, polietilen malç, 

biçme ve kimyasal mücadele uygulamalarının yabancı ot yoğunluğuna, kaplama alanına ve 

mandalinanın boy, gövde kalınlığı ve yaprak alanına etkileri incelenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre; 

biçme %23,4, kimyasal mücadele %88,4, polietilen malç %99,6 ve malç tekstili %100 oranında yabancı 

otları kontrol etmiştir. Mandalinanın gövde kalınlığı ve yaprak alanındaki en fazla artış herbisit ve malç 

uygulamalarından elde edilmiştir. Malç uygulamalarında toprak sıcaklığı ve neminin korunduğu 

saptanmıştır. 

  

Alevleme ile İlgili Çalışmalar: 

Alevleme, yakmadan farklı olarak kısa süreli yüksek ısı uygulaması ile yabancı otların zararlandırılması 

esasına dayanan termal bir kontrol yöntemi olup, buradaki temel prensip, yüksek ısıya maruz kalan 

bitki hücrelerindeki öz suyun genleşerek hücre duvarını yıkması ve bunu takiben bi tkinin solarak 

ölmesi esasına dayanmaktadır (Ellwanger ark. 1973; Ascard, 1995).  

Tarım alanlarında ise ekim öncesi, çıkış öncesi ve çıkış sonrası olmak üzere üç şekilde kullanılmaktadır 

(Bond ve Grundy, 2001; Ascard ark., 2007; Ascard, 2009).  

Mısır yetiştiriciliğinde farklı dozlarda alev uygulamasının yabancı ot kontrolüne etkisinin belirlenmesi 

amacıyla yapılan bir çalışmada, üç farklı doz (2.16, 3.24 ve 4.32 kg LPG/da) kullanılmış ve sadece sıra 

üzerindeki yabancı otlara uygulanmıştır. Her doz için bir kez alevleme + sıra arası çapa, sadece bir kez 

alevleme ve iki kez alevleme olmak üzere dokuz kez alevleme uygulaması yapılmıştır.  Alevleme 

uygulamasıyla aynı dönemde, tek başına ve ara çapasıyla kombineli olmak üzere iki herbisit 

uygulaması yapılmıştır.  Tüm uygulamaların kontrole göre yabancı otlanmayı azalttığı, en iyi sonucun 

ara çapasıyla kombine edilen alev uygulamalarından alındığı, Mısır bitkisinin tane verimine 
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bakıldığında, en yüksek verim 1336 kg/da ile yüksek dozda alev + çapa uygulamasından elde edilmiş, 

bunu 1284 kg/da ile herbisit + çapa uygulaması takip etmiştir (Çolakoğlu ve Kitiş, 2014). Ege bölgesi 

geleneksel ve organik bağ alanlarında bulunan yabancı otların belirlenmesi ile alternatif mücadele 

yöntemlerinin araştırılması amacıyla yapılan bir çalışmada, alternatif yabancı ot mücadele yöntemi 

olarak alevleme uygulaması denenmiştir. Alevleme işleminin başarısı için uygulamanın çok ve tek yıllık 

dar ve geniş yapraklı yabancı otların ilk gerçek yapraklarının çıktığı dönemden dar yapraklı yabancı 

otlarda kardeşlenme öncesine kadar, geniş yapraklı yabancı otlarda üçüncü gerçek yaprakların çıktığı 

döneme kadar uygulanması gerektiği belirlenmiştir. Yakma uygulamasıyla yabancı otların % 90-95 

oranında kontrol altına alındığı saptanmıştır (Kaçan ve Boz, 2014).  

Alevlemenin bazı yabancı otlara karşı başarılı bir mücadele yöntemi olduğu ve bazı alanlarda kimyasal 

mücadelenin yerine rahatlıkla tercih edilebileceği belirtilmiştir (Gillespie, 2016).   

Ayçiçeği üretiminde alevleme ve çapalamanın yabancı ot mücadelesine ve ayçiçeği dane verimi ve 

verim unsurlarına etkilerini belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmada çapalama ile kombine edilen 

propan gazlı alevleme kullanılmıştır. Sonuç olarak ayçiçeğinde yabancı ot mücadelesinde alevlemenin 

ve çapalamanın birlikte kullanımının verim artışını ve bunun sonucunda ise özellikle organik tarımda 

kullanılabileceğini belirlenmiştir (Tursun ve ark. 2017).  

Tüm bu araştırma sonuçları dikkate alındığında, alevleme kimyasal mücadeleye alternatif bir 

mücadele yöntemi olma potansiyeli taşımaktadır. Ayrıca bu yöntem etkisini çabuk göstermesi, üründe 

ve hedef dışı alanlarda kimyasal bir kalıntı bırakmaması ve toprak işleme sayısını azaltması gibi önemli 

avantajlara da sahiptir. Bu sebeplerle, projede diğer yabancı ot mücadele yöntemlerine ek olarak 

alevleme uygulamaları da yapılarak, hem yabancı otlara olan etkisi hem de adaçayı verimine olan 

etkileri bulunarak diğer yöntemlerle karşılaştırılacaktır. 

 

Kimyasal Mücadele ile İlgili Çalışmalar: 

Kothari ve Singh (1994), japon nanesinde birinci ve ikinci hasatta geniş ve dar yapraklı yabancı otların 

mücadelesinde kültürel ve kimyasal yabancı ot kontrolünü karşılaştırmışlardır. Yabancı ot mücadelesi 

yapılmayan yerlerde nane yağının birinci ve ikinci hasatta sırasıyla %58 ve %73 oranında düştüğünü 

belirlemişlerdir. Terbacil (1,5 kg/ha), pendimethalin (1 kg/ha) ve oxyfluorfen (0,25 kg/ha) çıkış öncesi 

uygulamaların ardından fluozifopbutyl (0,25 kg/ha) uygulamasının ilk hasattan sonra yabancı ot 

yoğunluğu ve kuru ağırlığını azaltarak yağ verimini arttırdığını saptamışlardır. Diuron (0,75 kg/ha) ve 

Oxadiazon (0,25-0,50 kg/ha) uygulamaları diğer uygulamalara göre daha az etkili bulunmuştur. 

Kullanılan herbisitlerin hiçbirisi nane yağında bulunan mentol içeriğini olumsuz etkilememiştir. Nane 

yağı verimi bakımından elle yabancı ot mücadelesi, çapalama ve malçlama (Buğday - 5 t/ha) 

uygulamaları otsuz kontrol parselleri ile eşit bulunmuştur.  

Singh ve Saini (2008), Hindistan’ da yaptıkları bir çalışmada nanede dikim zamanı, saman malçı ve 

farklı herbisit oranlarının nanede büyüme, verim ve yağ içeriğe olan etkilerini araştırmışlardır. Nane 

10 Aralık, 30 Aralık ve 20 Ocak olmak üzere 3 farklı zamanda dikilmiştir. Diuron’ un 0.0, 0.4 ve 0.6 

kg/ha dozları tek başına ve çeltik samanıyla birlikte uygulanmıştır. Nanede kuru madde miktarı ve yeni 

bitki oluşturma oranı 30 Aralık ve 20 Ocak dikimlerinde, 10 Aralık dikimine göre daha fazla olmuştur.  

10 Aralıkta dikim yapılan yerlerde, yabancı ot yoğunluğu ve biyoması 30 Aralık ve 20 Ocakta dikim 

yapılan yerlerden fazla olmuştur. Erken ekimde nane verimi ve yağ içeriği geç ekime göre düşük 

bulunmuştur. Saman malçı (6t/ha) uygulamaları nanede yabancı ot yoğunluğunu düşürerek, verimi 
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yağ içeriğini arttırmıştır. Diuronun çıkış öncesi 0.6 kg/ha uygulamaları nanede yeşil herba verimini ve 

yağ oranını arttırmıştır.  

Zhalnov ve Zheljazkov (2016), Bulgaristan Plovdiv’ de iki yıllık tarla denemeleri ile misk adaçayında ( 

Salvia sclarea L.)  yabancı ot kontrolü için potansiyel herbisit denemeleri yapmışlardır. Linuron ve 

metribuzini çıkış öncesi, quazilofop ve primisulfuronu çıkış sonrası yabancı otların 15-20 cm 

uzunluğunda olduğu dönemde kullanmışlardır. Dikotiledon yabancı ot yoğunluğunun en düşük olduğu 

parseller linuron+quazilofop ile metribuzin+primisulfuron uygulamal arının yapıldığı parseller 

olmuştur. Mekanik olarak yabancı ot mücadelesinin yapıldığı parsellerde taze çiçekli dal verimi hiçbir 

uygulamanın yapılmadığı parsellere göre %15 oranında daha yüksek bulunmuştur. Metribuzin ya da 

metribuzin+primisulfuron uygulamalarında çiçekli dal verimi kontrol parsellerine göre %27-28 

oranında düşük bulunmuştur. Diğer herbiist uygulamaları taze çiçekli dal verimini % 13-33 oranlarında 

kontrole göre arttırmışlardır. Linuron ve linuron+ quazilofop uygulamalarının kontrole göre adaçayı 

verimini %9-15 arasında arttırdığını saptamışlardır. Uçucu yağ içeriği, linuron+quazilofop 

uygulamasındakontrole göre yüksek, metribuzin uygulmasında ise kontrole göre düşük bulunmuştur. 

Uçucu yağ verimi linuron uygulmasında kontrole göre %56, linuron+quazilofop uygulamasında %37 

ve quazilofop uygulamasında %12 oranında artış olduğunu saptamışlardır.  

Angelova ve Dobreva (2018)’ nı yaptıkları çalışmada, lavanta ekim alanlarında uyguladıkları 400 g/l 

oxadiargyl (150 ml/da) ve 240 g/l oxyfluorfen (200 ml/da) toprak herbisitleri uygulamalarının yabancı 

otları %87 ile %92 oranında azaltmıştır. Bu uygulamaların yapıldığı parsellerde uçucu yağ oranı hiçbir 

uygulamanın yapılmadığı (kontrol) parsellere göre yüksek bulunmuştur.  

Zhelyazkov ve ark. (2018)’ nın lavantada yabancı ot kontrolünde bazı herbisitlerin etkinliği ile ilgili 

yaptıkları çalışmada, çeşitli çıkış öncesi ve sonrası 6 herbisit kullanmışlardır. Otlu kontrol ve elle 

çapalama yapılan otsuz kontrol parselleri kullanmışlardır. 450 g/l Napropamide (400 ml/da), 330g/l 

pendimethalin (400 ml/da),  500 g/kg flumioxazine (8 gr/da), 240 g/l oxyfluorfen (100ml/da)+ 960 g/l 

s-metolachlor (150 ml/da) ve 240 g/l isoxaflutole 150 g/l herbisit uygulamalarını karşılaştırmışlardır. 

Sonuç olarak, genç lavanta tarlasında tek ve çok yıllık yabancı otlarda 450 g/l napropamide ve 500 

g/kg flumioxazine uygulamalarının en etkili sonucu gösterdiğini belirlemişlerdir. Toprak herbisitleri 

kullanımının lavanta bitkisine ilk gelişme yılında olumsuz etkisi olmamıştır.  

 

MATERYAL ve METOT 

MATERYAL 

Surveyler boyunca yapılacak yabancı ot sayımları için ¼ m2 lik kare çerçeve kullanılacaktır. Survey 

yapılan alanlardaki koordinatları kaydetmek için GPS aleti ve surveylerin kaydedildiği survey formları 

kullanılacaktır. Malç materyali olarak 100 mikron kalınlığında siyah polietilen örtü ve siyah renkli malç 

tekstili (65 mikron) kullanılacaktır. Alev uygulamaları için sabit basınç ayarlı alevleme makinesi 

kullanılacaktır. Herbisit uygulamaları için pendimethalin 330 (g/l) dekara 200 ml, oxyfluorfene (240 

g/l) dekara 75 ml ve metribuzin (350 g/l) dekara 100 ml kullanılacaktır. Deneme,  2021 – 2023 yılları 

arasında BATEM Aksu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü deneme alanlarında kurulacaktır.  Denemede 

bitki materyali olarak BATEM tarafından geliştirilen ve tescil aşamasında olan FD2-9 numaralı klonal 

hat (Salvia fructosa Mill.) kullanılacaktır.  

METOT 



 
219 

Survey 

TUİK’ den alınan veriler doğrultusunda ülkemizde yetiştiriciliğin yoğun olarak yapıldığı iller olan Denizli 

ve Muğla ve Antalya’da sürvey yapılacak tarla sayıları belirlenmiştir. Buna göre,  surveyler Denizli 

(1637 da),  Muğla (209 da) ve Antalya (2556 da)’ da yapılacaktır. Denizli’ de üretimin yoğun olduğu 

Pamukkale ve Acıpayam ilçeleri; Muğla’ da Fethiye ve Datça ilçeleri; Antalya’ da ise Demre, Gazipaşa 

ve Korkuteli ilçelerinde yapılacaktır. 

 

Çizelge  1). Survey yapılacak tarla sayısı ekim alanları dikkate alınarak 100 üzerinden oransal olarak 

dağıtılarak hesaplanmıştır. Ancak ortalaması beşin altında kalan lokasyonlarda survey sayısı beşe 

tamamlanmıştır. Böylece,  üç ili kapsayacak şekilde toplam 110 tarlada survey çalışması 

yürütülecektir. 

 

Çizelge  1. İlçelere göre kültür bitkilerinin ekim alanları ve yapılacak survey sayıları 

İl İlçe Ekim Alanı (da*) Yapılacak Survey Sayısı 

Denizli 
Pamukkale 1150 28 

Acıpayam 222 6 

Muğla 
Fethiye 100 5 

Datça 100 5 

Antalya 
Gazipaşa 2500 61 

Demre 51 5 

 Korkuteli 5 5 

Topla

m   
4128 

115 

*TUİK verilerinden alınmıştır. 

 

Survey yapılacak alanının, survey bölgesindeki adaçayı ekim alanlarını temsil eder nitelikte olması için 

survey çalışmaları sistematik örnek alma yöntemine göre yapılacaktır (Bora ve Karaca 1970). 

Örnekleme alanının büyüklüğüne göre ¼ m²’ lik tahta çerçeveler kullanılacaktır. Survey yapılacak 

illerde adaçayı ekim alanlarda zararlı yabancı ot türleri tespit edilerek türlerin Rastlanma Sıklıkları (RS 

(%)), Kaplama Alanlarının (KA(%)) ve Yoğunlukları (adet/m2) belirlenecektir. Surveylerle kaydedilen 

sonuçlar aşağıdaki formüllerle hesaplanacaktır (Odum, 1971).  

Rastlama sıklığı (R.S.): Bir yabancı ot türünün survey yapılan bölgeler içerisinde % kaçında 

karşılaşıldığını gösteren değerdir.  

R.S.(%) = (n/m) X 100  

n = Bir türün bulunduğu toplam tarla sayısı  

m = Gözlem yapılan toplam tarla sayısı 
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Tür kaplama alanı (K.A.): Herhangi bir yabancı ot türünün tarla yüzeyini % olarak kapladığı toplam 

değerdir. 

Genel kaplama alanı (G.K.A.): Bir türün % olarak ölçüm yapılan toplam alanda kapladığı miktardır.  

 G.K.A.(%) = K.A./m 

 Özel kaplama alanı (Ö.K.A.): Bir türün % olarak sadece bulunduğu alanda kapladığı miktardır.  

 Ö.K.A.(%) = K.A./n 

Tarla Denemesi 

Deneme deseni 

Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olacak şekilde kurulacaktır. Her parsel 

büyüklüğü 4x3=12 m² büyüklüğünde olacaktır. Her parselde 10’ ar bitki olacak şekilde dikim 

yapılacaktır. Sıra üzeri mesafe 0,5 m sıralar arası mesafe ise 1 m olacaktır. Denemede bir polietilen 

malç, bir malç tekstili, iki alevleme uygulaması (2 kez ve 3 kez), çıkış öncesi herbisit olarak 350 g/l 

Metribuzin 100ml/da dozunda, 330 g/l Pendimethalin 200 ml/da dozunda ve 240 g/l Ox yfluorfen 75 

ml/da dozunda kullanılacaktır. Deneme deseninde gösterilen N dozu yukarıda ifade edilen dozları ve 

N/2 bu dozların yarısını ifade etmektedir. Otlu ve otsuz olmak üzere iki kontrol uygulaması 

bulunacaktır. Otsuz kontrolde ot alma bahar aylarında haftada bir defa, yaz aylarında ise iki haftada 

bir defa yapılacaktır (Çizelge  2). 

 

Çizelge  2. Deneme deseni 
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Malçlama uygulamaları 

Denemede 100 mikronluk siyah renkli polietilen malç ve 65 mikron (µm) kalınlığında malç tekstili 

kullanılacaktır. Malç uygulamaları adaçayı fidanları dikildikten sonra sıra üzerlerinde uygulamacaktır.  

Alevleme uygulamaları 

Alevleme çalışmalarında kullanılacak alev tabancası yabancı otlardan 20-25 cm yukarıda ve 30° lik 

açıyla konumlandırılacaktır. Uygulama hızı, herbisit denemelerinde olduğu gibi yürüyüş hızının 

kalibrasyonu ile ayarlanacaktır. Alev kaynağı olarak standart Likit Petrol Gaz (LPG) tüpleri kullanılacak 

olup, bunlar %70 bütan ve %30 propan gazından oluşmaktadır. Tüp içerisindeki gazın basıncı ortam 

sıcaklığına bağlı olarak 2-3 bar arasında değişmekle birlikte işletme (çalışma) basıncı 17,5 bar olacak 

şekilde ayarlanacaktır. Uygulamalar yağışsız havada, yabancı ot yaprakları üzerinde herhangi bir çiğ, 

nem ya da ıslaklığın olmadığı saatte yapılacaktır. Uygulama alanı malç uygulamalarının yapıldığı alan 

kadar yani bitki sıralarının 1’er m sağından ve solundan sıra üzerindeki mesafeyi kapsayacak şekilde 

sadece yabancı otların bulunduğu noktalara site-spesifik uygulama şeklinde yapılacaktır.  

Niri ve ark. 2015’ te İran’da yaptıkları bir çalışmada adaçayında yabancı ot mücadelesi nde %5-10-

15’lik ürün kaybı için kritik periyodun sırasıyla 53. 60. ve 76. günler olduğunu belirlemişlerdir. Bu 

çalışma referans alınarak, kritik periyodun içerisinde olacak şekilde 2 ve 3 kez olmak üzere 2 alevleme 

uygulaması yapılacaktır. Herbisit ve alevleme uygulamalarından sonraki 1., 7., 14. ve 21. günlerde 

yabancı otlar ve adaçayı bitkileri gözlemlenecek ve 0-100 skalasına (Seifert ve Snipes, 1998) göre 
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simptomatolojik olarak tür bazında değerlendirilecektir. Uygulamalardan sonra tamamen ölen, 

gelişimi duran veya yeniden sürgün vererek gelişmeye devam eden türler kaydedilecektir.  

 

Herbisit uygulamaları 

Herbisitlerin yabancı otlara karşı etkinliğinin değerlendirilmesi diğer uygulamalar, pozitif ve negatif 

kontrol parselleri karşılaştırılarak yapılacaktır (Anonim 2016). Herbisit uygulanan parsellerdeki 

yabancı ot türlerinde gözlenen sayısal azalmalar yüzde olarak değerlendirilecektir. Değerlendirmede 

herbisit uygulaması yapılmayan kontroldeki bitkiler 0, ölen bitkiler 100 olarak derecelendirilecektir. 

Yeniden sürme durumunda, herbisit uygulanan parseller kontrol parselleri ile karşılaştırılarak 

bitkilerdeki sayısal azalma, boyda kısalma, süren bitkilerin çiçek açıp açmadığı dikkate alınarak yüzde 

etkiler belirlenecektir. Ülkemizde adaçayı için hazırlanmış Zirai Mücadele Standart İlaç Deneme 

Metodu bulunmadığından değerlendirmeler bu bitkiye en yakın Kimyon Zirai Mücadele Standart İlaç 

Deneme Metoduna göre yapılacaktır. Denemelerde kullanılacak herbisitlerin adaçayına yan etkileri, 

yine yabancı ot standart ilaç deneme metotları fitotoksisite rehberine göre yapılacaktır  (Anonim 

2016). 

Ekim öncesi pendimethalin 200 ml/da dozunda, oxyfluorfene 75 ml/da dozunda ve metribuzin 100 

ml/da  kullanılacaktır. Aynı zamanda bu çıkış öncesi herbisitlerin yarı dozları da denemede 

kullanılacaktır Herbisitlerin belirtilen dozları ve bu dozların yarısı sırt pülverizatörü yardımıyla 

uygulanacaktır.  

Herbisit uygulamaları üç atmosfer basınçta (3,03975 bar = 303,975 kPa), dekara 20-40 litre su 

hesabıyla sırt tipi motorlu pülverizatör yardımıyla yapılacaktır. İlaçlamada, standart çalışma 

basıncında 80°’lik açı yapan yelpaze hüzmeli herbisit memesi kullanılacaktır. Kontrol parsellerine 

herhangi bir uygulama yapılmayacaktır. 

 

 

Hasat Çalışmaları 

Hasat döneminde ¼ m2’lik çerçeve kullanılarak her parselden 1 m2’lik alan hasat edilecektir. Her 

parseldeki yeşil ve kuru herba verimi , uçucu yağ ve bileşenleri, uçucu yağ oranı ve kalitesi tespit 

edilecektir. Herbisit uygulanan bitkilerden örnekler alınarak kalıntı analizi yapılacaktır. Denemelerden 

elde edilen verilere varyans analizi yapılarak gruplar arası farklılıklar LSD çoklu karşılaştırma testi ile 

belirlenecektir (P<0.05). Ekim zamanı ile hasat arasında yapılacak diğer agronomik uygulamaların 

kayıtları tutulacaktır. 

Fenoloji,  Morfoloji ve Verimle İlgili Özellikler: 

İlk çiçeklenme tarihi: Bitkilerde görülen ilk çiçek tarihi ilk çiçeklenme tarihi olarak kaydedilecektir.  

Bitki boyu (cm): Biçimden hemen önce toprak yüzeyinden bitkinin en uç noktasına kadar olan 

yükseklik cm olarak belirlenecektir. 

Dal sayısı (adet): Biçimden önce bitkide oluşan ana dallar sayılarak tespit edilecektir.  

Yeşil herba verimi (kg/da): Bitkiler, toprak seviyesinden 10 cm yükseklikte biçilip tartılarak, dekara 

yeşil herba verimi kg/da olarak belirlenecektir. 
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Kuru herba verimi (kg/da): Taze herbadan alınan 500 g’lık örnek 35 Cº de kurutularak % nem kayıpları 

belirlenecek ve bu oranlardan faydalanılarak dekara kuru herba verimleri hesaplanacaktır.  

Yeşil yaprak verimi (kg/da): Taze herbadan alınan 500 g’lık örneklerde yaprak -sap ayrımı yapılarak % 

yaprak oranı belirlenecek ve bundan yararlanılarak dekara yeşil yaprak verimi hesaplanacaktır.  

Kuru yaprak verimi (kg/da): Yeşil yaprak verimi elde edilen yapraklar, 35 Cº de kurutularak yaprakta 

% nem oranı belirlenecek ve bu orandan yararlanılarak kuru yaprak verimi hesaplanacaktır. 

Kuru yaprak oranı (%): Kuru yaprak veriminin, kuru herba ile yüzde olarak oranlanması ile elde 

edilecektir. 

 

Uçucu Yağ ve Bileşenleri Analizleri: 

Uçucu yağ oranı (%): 

Alınacak örneklerde, uçucu yağ içeriği hidrodistilasyon yöntemiyle klavenger düzeneğinde 

yapılacaktır. 20 g örnek üzerine 300 ml saf su ilave edilerek 3 saat süreyle distilasyon gerçekleştirilecek 

ve uçucu yağ verimi hesaplanacaktır (Anonim 2011). 

Uçucu yağ bileşenleri (%): 

Alınacak örneklerin uçucu yağ bileşen analizi GC-MS (Gaz kromatografisi (Agilent 7890A)-kütle 

detektör (Agilent 5975C)) cihazı ile kapiler kolon (HP Innowax Capillary; 60.0 m x 0.25 mm x 0.25 μm) 

kullanılarak gerçekleştirilecektir. Örnekler analiz edilmek üzere 1:100 oranında hekzan ile 

seyreltilecektir. Analizde taşıyıcı gaz olarak 0,8 mL/dk akış hızında helyum kullanılacak, örnekler cihaza 

1 μL olarak 40:1 split oranı ile enjekte edilecektir. Enjektör sıcaklığı 250°C, kolon sıcaklık programı 60°C 

(10 dakika), 60°C’den 220°C’ye 4°C/dakika ve 220°C (10 dakika) olacak şekilde ayarlanacaktır. Bu 

sıcaklık programı doğrultusunda toplam analiz süresi 60 dakikadır. Kütle detektörü için tarama aralığı 

(m/z) 35-450 atomik kütle ünitesi ve elektron bombardımanı iyonizasyonu 70 eV kullanılacaktır. 

Uçucu yağın bileşenlerinin teşhisinde ise WILEY, NIST ve OIL ADAMS kütüphanelerinin verileri esas 

alınacaktır. Sonuçların bileşen yüzdeleri FID dedektör kullanılarak, bileşenlerin teşhisi ise MS dedektör 

kullanılarak yapılacaktır. 

 

Uygulamaların Maliyetlerinin Hesaplanması: 

Araştırma sonuçlarının ekonomik analizi “Kısmi Bütçe Analizi” ve “Marjinal Karlılık Analizi” yöntemleri 

ile yapılacaktır. Bunun için önce kısmi bütçe oluşturulacak ve maksimum karlılık oranları 

hesaplanacaktır (Kıral ve ark., 1999) Kısmi bütçeleme işlemi ortalama verim, brüt üretim değeri, 

kullanılan materyalin tutarı, materyali uygulama masrafları ve net gelir (brüt kar) işlemlerini 

içermektedir.  

Brüt üretim değeri= Verim*Ürün fiyatı 

Brüt kar= Brüt üretim değeri- değişen masraflar 

Gerek duyulursa kısmi bütçe analizi tamamlandıktan sonra baskınlık analizi uygulanacaktır. Bu analiz, 

bir uygulamanın değişen masrafı diğer uygulamanın değişen masrafından fazla olmasına karşın, 

getirdiği gelir daha az ise o uygulamanın elemine edilebileceği esasına dayanır. Bu durumda uygulama 
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konuları marjinal karlılık oranı hesaplamasına dahil edilmezler. Gerekirse bundan sonraki aşamada 

marjinal karlılık analizi hesaplaması yapılabilecektir (Uzunlu ve Özcan, 1987,;Kıral ve ark.,  1999).  

Marjinal analiz yönteminin uygulanmasındaki asıl amaç ise marjinal gelirin marjinal gidere eşit olduğu 

noktayı belirlemektir. Eğer kullanılan materyalin kesikli olmadığı ve süreklilik gösterdiğinden 

hareketle, marjinal gelir ve marjinal gider eşitliğinin sağlandığı ara nokta tam olarak belirlenmek 

istenirse, işlemlere devam edilerek bir sonraki aşama olan üretim fonksiyonu analizi uygulanabilir. Bu 

durumda kullanılan materyalin en ekonomik dozunu ve buna karşılık gelen ürün verimini tahmin etme 

imkanı olacaktır.  

Bunlarla birlikte aritmetik ortalama, yüzde hesaplar gibi açıklayıcı istatistikler ile bulgular 

değerlendirilecektir (Uzunlu ve Özcan, 1987,;Kıral ve ark., 1999) . 
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Çalışma Takvimi Çizelgesi 
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 Fidan çoğaltma ve fidanların araziye dikilmesi  

 Adaçayı bitkisinde yabancı ot surveyi, 

 Uygulamaların yabancı ot kontrolü açısından etkinliğinin belirlenmesi  

 Hasat ve Hasat sonrası verim değerlerinin alınması, uçucu yağ ve bileşenleri analizlerinin yapılması  

 Gelişme raporlarının yazılması 

Kültürel işlemler (sulama vb.) 
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YÖNETİM DÜZENİ 

Adı Soyadı 

Araştırmacıların Projeye Katkıları 

Yapılacak Faaliyetlerdeki Sorumlulukları 

Projede 

Çalışma 

Süresi 

(Ay) 

Katkı Oranı 

(%) 

Esra ÇİĞNİTAŞ 

 

Tarla denemeleri – surveylerin yürütülmesi, 

uygulamaların yabancı ot florasına etkilerinin 

belirlenmesi, gelişme ve sonuç raporlarının 

yazılması. 

36 100 

Canan YURTTAŞ 

KILINÇ 

Tarla denemeleri – surveylerin yürütülmesi, 

uygulamaların yabancı ot florasına etkilerinin 

belirlenmesi, gelişme ve sonuç raporlarının 

yazılması. 

36 100 

Dr. Fatma UYSAL Tarla denemelerinin yürütülmesi, uygulamaların 

adaçayı verimine olan etkilerinin belirlenmesi. 

36 80 

Kadriye YÜKSEL Uçucu yağ ve bileşenleri, uçucu yağ oranı ve 

kalitesi analizlerinin yapılması 

36 80 

Dr. Tuba BEŞEN Uygulamaların maliyetinin hesaplanması ve 

ekonomik analizi 

36 70 

Dr. Öğretim Üyesi 

Yasin Emre KİTİŞ 

 Danışman:Survey çalışmaları, tarla denemelerinin 

kurulması, yürütülmesi ve uygulamaların yabancı 

ot kontrolü üzerine etkinliklerinin belirlenmesi ve 

diğer konularda gerektiğinde fiilen sahada ama 

daha çok teknik ve metodolojik olarak projenin 

yönlendirilmesi. 

36 80 

 

Proje Sonuçları Uygulama Planı (PSUP)   

 

Proje Adı: Adaçayı (Salvia spp.)’nda Sorun Olan Yabancı Otlar ve Mücadelesi Üzerine Araştırmalar  

Psup Hedefi: 

Adaçayı yetiştiriciliğinde sorun olan yabancı otlarla mücadelede çeşitli malç uygulamaları, alevleme 

uygulamalarının ve farklı ekim öncesi herbisitlerin kullanılmasının adaçayı herba verimi, uçucu yağ 

bileşenleri, oranı ve kalitesi üzerine etkilerini belirlemek ve yabancı ot kontrolü açısından en uygun ve 

ekonomik mücadele metodunu belirlemektir. Adaçayı yetiştiriciliğinde son mücadele yöntemi olarak 

kullanılabilecek kimyasal mücadelenin, bitkideki kalıntısı analiz edilecektir. 
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ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI 

Sıra Proje Çıktıları Çıktıların Uygulamaya Aktarılma 

Mekanizmaları 

1 

Adaçayı bitkisinde sorun olan yabancı otlarla 

ilgili bugüne kadar ülkemizde bir survey 

çalışması yapılmamış olup bu konuda da bir 

çalışma yapılmış olacaktır.  

Proje çalışmalarından yurtiçi ve yurtdışı 

bilimsel dergilerde birçok yayın 

yapılacaktır. Proje sonuçları bir tanıtım 

kitapçığı şeklinde basitleştirilip 

derlenerek basılacaktır.  

 

Proje sonuçları doğrudan uygulamaya 

aktarılacak nitelikte olduğu için proje 

bitiminde, yabancı ot mücadele 

programı oluşturulmuş olacaktır. Proje 

sonuçlarının yaygın etkisinin artırılması 

için Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi ile 

işbirliğine gidilecek ve yayım amaçlı bir 

eğitim projesi hazırlanacaktır.  

 

2 

Polietilen malç, malç tekstili ve ülkemiz için 

yeni bir yabancı ot mücadelesi olan alevleme 

uygulamalarının ve herbisit maliyetleri 

hesaplanarak en etkili ve uygun maliyetli 

yabancı ot mücadele programı belirlenecektir. 

3 

Polietilen malç, malç tekstili ve ülkemiz için 

yeni bir yabancı ot mücadelesi olan alevleme 

ve herbisit uygulamalarının yabancı ot 

kontrolüne ve adaçayı herba verimine, uçucu 

yağ oranı ve kalitesine etkisi 

değerlendirilecektir. Herbisit uygulanan 

parsellerden hasat edilen bitki örneklerinde  

pestisit kalıntı analizleri yapılarak, kalıntı olup 

olmadığı ve oranı belirlenmiş olacaktır. 

4 

Adaçayı yetiştiriciliği açısından üreticilerin 

karşısına önemli bir sorun olarak çıkan yabancı 

otlarla mücadele konusunda çözüm önerisi 

sunulabilecektir. 

5 

Adaçayı bitkisi için standart ilaç deneme 

metodunun oluşturulması için de katkıda 

bulunulacaktır. 

 

 

TALEP EDİLEN BÜTÇE  

I. Yatırım Tutarı 

 

YILLARA GÖRE DAĞILIM 

1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 

03.2- Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları - 1.000 1.000 
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03.5- Hizmet Alımları - 20.000 20.000 

06.1- Mamul Mal Alımları 6.000 - - 

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri 2.000 2.000 2.000 

06.5- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri  5.000 1.000 1.000 

06.9- Diğer Sermaye Giderleri  2.000 1.000 1.000 

Toplam 15.000 25.000 25.000 

 

II. Bütçe Gerekçesi ve Yatırım Tutarının Dağılımı  

YILLAR 2021 2022 2023 

03 MAL VE HİZMET ALIMLARI - 21.000 21.000 

03.02- TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZ. ALIM.  1.000 1.000 

03 2 6 01 Lab. Mal. ile Kim. Ve Tem. Malz. Alımları  1.000 1.500 

03.05- HİZMET ALIMLARI  20.000 20.000 

03 5 1 01 Etüt Proje Bilirkişi Expertiz Giderleri  20.000 20.000 

06 SERMAYE GİDERLERİ 14.000 4.000 4.000 

06.1-MAMUL MAL ALIMLARI 6.000 - - 

0

6 
1 3 05 Zirai Gereç Alımları 6.000 - - 

06.2-MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 2.000 2.000 2.000 

0

6 
2 2 01 

Hammadde Alımları 
1.000 1.000 1.000 

0

6 
2 7 01 

Kim. Madde ile Kauçuk ve Plas. Ürün alımı 
1.000 1.000 1.000 

06.5-GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 5.000 1.000 1.000 

0

6 
5 4 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 5.000 1.000 1.000 

06.9- DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 2.000 1.000 1.000 

0

6 
9 2 01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 2.000 1.000 1.000 

    TOPLAM 15.000 25.000 25.000 

    GENEL TOPLAM 65.000 
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PROJE ADI  
Antalya İli Domates Üretim Alanlarında Kök Ve Kök Boğazı Çürüklüğüne Neden 

Olan Phytophthora Türlerinin Ve Bazı Domates Genotiplerinin Önemli Türlere 

Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi  

PROJE TÜRÜ Akademik Kariyer Projesi (Doktora) 

BAĞLI OLDUĞU PROJE 

ADI 
 

ARAŞTIRMA FIRSAT 

ALANI  
Bitki sağlığı 

ARAŞTIRMA 

PROGRAMI  
Zararlı Organizmaların Tespiti, Tanısı ve Yönetimi 

PROGRAM ÖNCELİĞİ Yüksek 

 

PROJE ÖNERİSİ YAPAN KURULUŞUN 

ADI Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) 

ADRESİ  Demircikara Mah. Paşakavakları Cad. No:11 Antalya 

 

PROJE LİDERİ 

ADI SOYADI Emine GÜMRÜKCÜ 

KURUMU Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) 

TELEFONU 0 (242) 345 28 84/527 

E-POSTA emine.gumrukcu@tarimorman.gov.tr 

 

 

PROJE/ALT PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ 

ADI SOYADI KURUMU E-POSTA 

Prof. Dr. Gürsel KARACA 
Isparta Uygulamalı Bilimler 

Üniv. TBF BKB 

gkaraca@ziraat.sdu.edu.tr 
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PROJE TOPLAM 

BÜTÇESİ (TL) 

PROJE BAŞLAMA 

TARİHİ 

(GÜN/AY/YIL) 

PROJE BİTİŞ TARİHİ 

(GÜN/AY/YIL) 

165.000 01.01.2021 31.12.2023 

 

İŞBİRLİĞİ 

İŞBİRLİĞİ YAPILAN 

KURULUŞ 
İŞBİRLİĞİ ŞEKLİ PROJEDEKİ KATKISI 

   

PROJE ÖZETİ  

 

Proje Özeti: Bu proje çalışması i le ülkemiz domates üretiminin yaklaşık %20-25 yapıldığı Antalya i l inde 

domateslerde kök ve kökboğazı çürüklüğüne neden olan Phytophthora türlerinin belirlenmesi, patojenite 

denemeleriyle türlerin domateslerdeki virülens düzeylerinin ortaya konulması ve bazı domates genotiplerinin 

hastalığa karşı duyarlılık düzeylerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. 

Antalya i l inde uzun yıl lardır yapılan domates üretimi, i lde yayla seracıl ığının artmasıyla beraber yıl ın her 

mevsiminde yapılabilir duruma gelmiştir. Domates üretimini tehdit eden, verimi ve kaliteyi doğrudan etki leyen en 

önemli hastalıklardan biri de kök ve kökboğazı çürüklüğüdür. Toprak kökenli patojenlerin meydana getirdiği kök ve 

kökboğazı çürüklüğü hastalıkları ile domates üretiminde sürekli  karşılaşılmakta ve üreticilerden bu yönde şikayetler 

alınmaktadır. Hastalığa neden olan en önemli etmen grubu olmasına rağmen izolasyonlarının güç olması ve özel 

ortam veya yöntemlerin kullanımını gerektirmesi nedeniyle genelde Phytophthora türleri hastalıklı bitkilerden izole 

edilememekte ve hastalığın farklı patojenler tarafından oluşturulduğu düşünülerek bunlara karşı değişik fungisitler 

kullanılmaktadır. Bu da hastalığa karşı başarıl ı bir mücadele yapılamamasına ve gereksiz kimyasal kullanımına 

neden olmaktadır. Bu çalışma ile bu alandaki eksiklik önemli ölçüde gideriler ek Phytophthora türlerinin domates 

kök ve kökboğazı çürüklüğündeki rolleri ortaya konulmuş olacaktır.  

Bu çalışma kapsamında Antalya i l i  domates üretim alanlarında incelemeler yapılarak hastalıklı bitki ve toprak 

örnekleri toplanacaktır. Bu örneklerden seçici ortamlar kullanılmak suretiyle Phytophthora türleri izole edilecek ve 

klasik ve moleküler yöntemler kullanılarak hastalığa neden olabilecek türlerin tanısı yapılacaktır. Daha sonra 

domates bitkileri üzerinde yapılacak patojenite testleriyle türler aras ındaki virülens farklılıkları ortaya konulacaktır. 

Ayrıca ülkemizde üretilen bazı domates genotiplerinin hastalığa neden olan önemli türlere karşı reaksiyonları 

belirlenerek hastalığa karşı dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi yönünde temel çalışmalar yapıl mış olacaktır. Böylece 

ıslah çalışmalarına temel oluşturulacak ve entegre mücadeleye katkı sağlanmış olacaktır.  

Bu çalışma, Isparta Uygulamalı Bil imler Üniversitesi, Tarım Bilimleri Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü öğretim 

üyelerinden Prof. Dr. Gürsel KARACA danışmanlığında, doktora tez projesi olarak yürütülecektir. 

Anahtar Kelimeler: Domates, Solanum lycopersicum L., Phytophthora spp., kök çürüklüğü, kökboğazı çürüklüğü, 

çeşit duyarlılığı 

 

Project Title: Determination of Phytophthora species causing root and collar rot on tomatoes grown in Antalya 

province and  reactions of some tomato genotypes against important species  

Abstract:  

The aims of this thesis study were; to determine Phytophthora species causing root and collar rot on tomatoes in 

Antalya province, where about half of our countries’ tomato production was made, to find virulens of the species 
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on tomato plants by pathogenicity trials and to investigate the susceptibility levels of some tomato cultivars against 

important species.  

Tomato production has become available in all  seasons in Antalya province where tomatoes has been grown for 

years, with the increase of highland greenhouse production in the province. One of the most important diseases 

threatening tomato production by directly affecting yield and quality, is root and collar rot disease. Root and collar 

rot disease caused by soil  borne pathogens is very common in tomato production that growers continuously 

complain about the disease. Although they are the main group of agents causing the disease, Phytophthora species 

cannot be isolated from the diseased plants because their isolation is rather difficult and needed to use special 

media or techniques. So, it is usually thought that the disease is caused by other pathogens  and some fungicides 

are used against them. This resulted in unsuccessful disease management and unnecessary usage of chemicals. 

With this study, the shortage of knowledge on this area will  be abolished and the role of Phytophthora species in 

the root and collar rot disease of tomatoes will  be found out.  

As part of the study, tomato cultivation areas will be surveyed and diseased plant and soil  samples will be taken. 

Phytophthora species will  be isolated from the samples by using selective media and identi fications will be made 

by classical and molecular techniques. Then, virulens differences of the species on tomato plants will  be 

determined by pathogenicity trials. In addition, basic studies on the development of resistant cultivars against the 

disease, by investigating the reactions of some tomato cultivars against important species. Thus, a basis will be 

formed for breeding studies and a contribution will  be made for integrated disease management.  

This study will be carried out my doctorate science thesis under the supervision of prof. Gürsel Karaca who works  

at Isparta University of Applied Sciences , Plant Protection Department. 

Keywords: Tomato, Solanum lycopersicum L., Phytophthora, root and crown rot, cultivar reaction 

 

 

Projenin Amacı ve Gerekçesi 

Ülkemiz ekonomisinde önemli bir yeri olan domates yeti ştiriciliği, üreticilerin önemli gelir kaynaklarından birini 

oluşturmaktadır. Domates ülkemizin hemen her bölgesinde yetişen, son yıl larda da üretimi özellikle sera 

şartlarında her mevsim yapılabilen bir sebze türü olması nedeniyle, ülkemizde üretim ve ihracat bakımından en 

önemli tarım ürünlerinden biri  durumundadır. Türkiye'de 2018 verilerine göre 12.150.000 ton domates üretimi 

yapılırken, Antalya i l i  2.508.622 tonla i lk sırada yer almaktadır. Domates üretiminde Antalya'yı 1.362.116 tonla 

Bursa, 946.963 tonla İzmir takip etmektedir (TUİK, 2019). Domates üretiminde dünyada dördüncü sırada olan 

ülkemiz, domates ihracatında ise beşinci sırada yer almaktadır. İhracat yapılan ülkelerde ise Belarus birinci sırada, 

Irak ise ikinci sırada gelmektedir (Durmuş vd., 2018).  

 

Ülkemiz domates yetiştiriciliği bakımından uygun iklim ve ekolojiye sahip olmasına karşın, üretim esnasında bazı 

biyotik veya abiyotik faktörlerin neden olduğu kayıplar ortaya çıkmaktadır. Domates üretiminde en çok karşılaşılan  

problemlerden biri olan hastalıklar çoğunlukla toprak kökenli patojenler tarafından oluşturulmakta olup, 

mücadeleleri de oldukça güç olmaktadır. Toprak kaynaklı hastalıklara neden olan etmenlerin en önemlilerinden biri  

de  kök ve kök boğazın da çürüklüğe neden olan Phytophthora türleridir. Phytophthora türlerinin neden olduğu 

hastalıklar son zamanlarda artan bitki materyali ticareti ile birlikte artış göstermiştir. Özellikle süs bitkileri ticareti 

yoluyla bu etmenlerin yayıldığı düşünülmektedir (Ebrahimzadeh ve Dolar, 2019). 

           

Dünyada yapılan çeşitli araştırmalarla, değişik ülkelerde domateslerde farklı Phytophtora türlerinin hastalık 

oluşturduğu tespit edilmiştir. Bugüne kadar domateslerde kök ve kök boğazında çürüklüğe neden olduğu bildirilen   

Phytophthora türleri; P. nicotianae (=Phytophthora parasitica), P. capsici, P. cryptogea, P. arecae , P. citricola , 

P. mexicana , P. erythroseptica , P. cactorum, P. drechsleri (Blancard,  2012a) ve Phytophthora syringae (Hyder 

vd., 2019) olmuştur.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123877376500029#!
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Ülkemizde Phytophthora spp.'nin varlığı ilk kez 1974 yılında Orta Anadolu Bölgesi biber alanlarında görülen ani 

kurumaların oluşması sonucu yapılan çalışmalarda belirlenmiştir (Karahan ve Maden, 1974). Daha sonra P. 

nicotianae var. parasitica’nın Ege ve Akdeniz bölgelerinde domateslerde hastalık yaptığı bildirilmiştir (Çınar, 

1979). Domatesin P. capsici’ye karşı erken dönemde oldukça duyarlı olduğu (İren  ve Maden, 1976), P capsici’nin 

P. parasitica’ya oranla daha uzun lezyon oluşturduğu belirtilmiştir (Sağır ve Yıldız, 1985). Kırbağ ve Turan (2006), 

Elazığ ilindeki domates üretim alanlarından P. capsici ve P. parasitica izole etmişler, çiçek ve meyveye yatma 

dönemlerinde kurumalara daha çok P. capsici’nin neden olduğunu bildirmişlerdir. Kumluca ilçesindeki domates 

seralarında 2013-2014 yetiştirme sezonunda survey çalışmaları yapılmış ve hastalık belirtisi gösteren bitki 

örneklerinden yapılan izolasyonlar sonucunda Phytophthora sp. tespit edilmiştir (Duran ve Özgönen Özkaya,  

2016). Ülkemizde domates üretim alanlarında P. nicotianae'dan kaynaklanan kök ve kök boğazı çürüklüğü 

hastalığının belirtileri  özellikle erken dönemde seralarda görülmekte ve bu patojenden kaynaklanan kayıplar sürekli 

artmaktadır (Altın vd., 2018). 

Türkiye'de sebzelerde kök ve kök boğazı  çürüklüğü hastalığına neden olan toprak kaynaklı patojenlere karşı tavsiye 

edilen kimyasal preparatlar bulunmaktadır. Ancak, genellikle etiketlerinde Rhizoctonia solani, Fusarium spp. ve 

Pythium spp. gibi patojenlere karşı etkili oldukları belirtilmektedir. Bilindiği kadarıyla,  P. nicotianae'ya karşı 

denenerek ruhsat almış hiçbir bitki koruma ürünü bulunmamaktadır (Altın vd. 2018). Toprak kökenli patojenlerin 

mücadelesi oldukça zordur. Bu nedenle fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemler entegre edilerek daha etkili 

sonuçlar elde edilmeye çalışılmaktadır. Dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de kabul gören bu yeni 

yaklaşımla, 1980’li yıllarda çevrenin hızla kirlendiği ve ekolojinin geri dönülemez biçimde bozulmaya başladığı 

anlaşılmıştır (Akbudak ve Tezcan, 2006). Bu nedenlerle pek çok ülkede, diğer hastalıklarda olduğu gibi bu hastalık 

etmenlerine karşı dayanıklı çeşit bulma ve ıslah çalışmaları üzerinde durulmaktadır. Yapılan bir araştırmada, 

domates ve patlıcandan izole edilen 10 Phytophthora izolatı Roma VF ve VF 134-1-2 domates çeşitlerini 

hastalandırmış,  P. capsici  izolatlarının virülensleri, P. cryptogea  ve P. nicotianae var.  parasitica  izolatlarından  

daha yüksek bulunmuştur (Sağır, 1984). Sağır ve Yıldız (1988),  yaptıkları çalışmada domateslerden elde edilen  bir 

P. capsici, iki P. nicotianae var. parasitica izolatı ve 10 domates çeşidi ile yürütülen denemeler sonucunda, her üç 

izolatın tüm domates çeşitlerini hastalandırdığını ve P. capsici'nin, P. nicotianae var. parasitica'ya oranla daha uzun 

lezyon oluşumuna neden olduğunu belirlemişlerdir.  

Antalya i l inde uzun yıl lardır yapılan domates üretimi, i lde yayla seracıl ığının artmasıyla beraber yıl ın her 

mevsiminde yapılabilir duruma gelmişti r. Domates üretimini tehdit eden, verimi ve kaliteyi doğrudan etkileyen en 

önemli hastalıklardan biri de kök ve kök boğazı çürüklüğüdür. Toprak kökenli patojenlerin meydana getirdiği kök 

ve kök boğazı çürüklüğü hastalıkları i le domates üretiminde sürekli  karşılaşılmakta ve üreticilerden bu yönde 

şikayetler alınmaktadır. Hastalığa neden olan en önemli etmen grubu olmasına rağmen izolasyonlarının güç olması 

ve özel ortam veya yöntemlerin kullanımını gerektirmesi nedeniyle genelde Phytophthora türleri hastalıklı 

bitkilerden izole edilememekte ve hastalığın farklı patojenler tarafından oluşturulduğu düşünülerek bunlara karşı 

değişik fungisitler kullanılmaktadır. Bu da hastalığa karşı başarılı bir mücadele yapılamamasına ve gereksiz kimyasal 

kullanımına neden olmaktadır. Bu çalışmada ülkemiz domates üretiminin yaklaşık yarısının yapıldığı Antalya i linde 

domateslerde kök ve kök boğazı çürüklüğü etmeni Phytophthora türlerinin tespit edilerek, klasik ve moleküler 

yöntemlerle hastalığa neden olabilecek türlerin tanıla rının yapılması i le Phytophthora türlerinin domates kök ve 

kök boğazı çürüklüğündeki rolleri ortaya konulmuş ve bu alandaki eksiklik önemli ölçüde giderilerek olacaktır.  

 

Ülkemizde Phytophthora türlerinin hastalık oluşumundaki önemi bilinmediğinden bu grup patojenlere karşı 

dayanıklılık ıslahı üzerindeki çalışmalar da ihmal edilmiş olup, Phytophthora türlerine karşı domates genotiplerinin  

reaksiyonları üzerinde de detaylı bir araştırma yapılmamıştır. Phytophthora kök çürümesine karşı dayanıklı 

çeşitlerin geliştirilmesi, yetiştiricilere ve ıslahçılara değerli bir katkı sağlayacaktır (Bolkan, 1985). Uygun fiyatlı ve 

etkili kimyasal kontrol önlemlerinin olmaması ve kültürel kontrolünün sınırlı olmasından dolayı dayanıklı çeşitlerin  

geliştirilmesi arzu edilmektedir. Bununla birlikte, domateslerde P. capsici'ye dayanıklılık hakkında çok az şey 

bilinmektedir (Quesada-Ocampo ve Hausbeck 2010, Quesada-Ocampo vd., 2016).   

           Bu çalışma ile ülkemiz domates üretiminin yaklaşık yarısının yapıldığı Antalya ilinde domateslerde kök ve kök 

boğazı çürüklüğü etmeni Phytophthora türlerinin tespit edilmesi, klasik ve moleküler yöntemler kullanılarak 
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hastalığa neden olabilecek türlerin tanısının yapılması ve ülkemizde üretilen bazı domates genotiplerinin hastalığa 

neden olan önemli türlere karşı reaksiyonları belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

         Bu çalışmada elde edilecek sonuçlar bundan sonra yapılacak çalışmalara ışık tutacaktır. Bu çalışma ile 

Phytophthora türlerinin domateslerde kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalığındaki rolü ortaya konulmuş olacak, 

üreticiler bu konuda bilgilendirilerek hastalığa karşı yapılan hatalı uygulamaların önüne geçilmiş olacaktır. 

Hastalıkla mücadelede çeşit dayanıklıl ığının önemi ortaya konulmuş ve önemli türlere karşı dayanıklı çeşitler 

belirlenmiş olacak, böylece hem domates üreticilerinin gereksiz kimyasal kullanımı önlenerek üretim  maliyeti 

düşürülmüş olacak, hem de tüketici sağlığı korunmuş olacaktır. Daha geniş boyutta ise ülke ekonomisine katkı 

sağlanmış olacaktır. Ayrıca i leride yapılacak ıslah çalışmalarına ve entegre mücadele  çalışmalarına temel  

oluşturulacaktır. Araştırma sonuçları, dayanıklı çeşit ıslahı çalışmaları yapan kuruluşların kullanımına sunularak 

dayanıklı çeşit ıslahına katkı sağlanacaktır.  İhtiyaç duyulduğunda kültür koleksiyonlarına ve araştırıcılara materyal 

temin etmek açısından da katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Proje ile Elde Edilmek İstenilen Çıktılar ve Kullanım Alanları  

           Domates ülkemizin hemen her bölgesinde yetişen, son yıllarda da üretimi özellikle sera şartlarında her 

mevsim yapılan bir sebze türü olmakla beraber, ülkemizde üretim ve ihracat bakımından oldukça önem 

arzetmektedir. Dünya domates üretiminde 2016 yılı itibariyle 56,4 milyon tonluk üretim ile Çin ilk sırada, 18,4 

milyon tonluk üretimi ile Hindistan ikinci, USA 13,03 milyon ton ile üçüncü ve 12,6 milyon tonluk üretimi ile  

Türkiye ise dördüncü sırada yer almaktadır. Domates ithalat miktarında Dünya sıralamasında elli dördüncü sırada 

yer alan Türkiye ihracat miktarındaki payı ile Dünyada beşinci sırada yer almaktadır (TAGEM, 2018). 

          Ülkemiz domates üretiminin yaklaşık yarısının yapıldığı Antalya i linde uzun yıl lardır yapılan domates üretimi, 

i lde yayla seracıl ığının artmasıyla beraber yıl ın her mevsiminde yapılabilir duruma gelmiştir. Domates üretimini 

tehdit eden, verimi ve kaliteyi doğrudan etkileyen en önemli hastalıklardan biri de kök ve kök boğazı çürüklüğüdür. 

Toprak kökenli patojenlerin meydana getirdiği kök ve kök boğazı çürüklüğü hastalıkları i le domates üretiminde 

sürekli  karşılaşılmakta ve üreticilerden bu yönde şikayetler alınmaktadır. Hastalığa neden olan en önemli etmen 

grubu olmasına rağmen izolasyonlarının güç olması ve özel ortam veya yöntemlerin kullanımını gerektirmesi 

nedeniyle genelde Phytophthora türleri hastalıklı bitkilerden izole edilememekte ve hastalığın farklı patojenler 

tarafından oluşturulduğu düşünülerek bunlara karşı değişik fungisitler kullanılmaktadır. Bu da hastalığa karşı 

başarıl ı bir mücadele yapılamamasına ve gereksiz kimyasal kullanımına neden olmaktadır. Bu çalışmada ülkemiz 

domates üretiminin yaklaşık yarısının yapıldığı Antalya i linde domateslerde kök ve kök boğazı çürüklüğü etmeni 

Phytophthora türlerinin tespit edi lerek, klasik ve moleküler yöntemlerle hastalığa neden olabilecek türlerin 

tanılarının yapılması i le Phytophthora türlerinin domates kök ve kök boğazı çürüklüğündeki rolleri ortaya konulmuş 

ve bu alandaki eksiklik önemli ölçüde gideril miş olacaktır.  

Ayrıca, ülkemizde Phytophthora türlerinin hastalık oluşumundaki önemi bilinmediğinden bu grup patojenlere karşı 

dayanıklılık ıslahı üzerindeki çalışmalar da ihmal edilmiş olup, Phytophthora türlerine karşı domates genotiplerinin  

reaksiyonları üzerinde de detaylı bir araştırma yapılmamıştır. Phytophthora kök çürüklüğüne karşı dayanıklı 

çeşitlerin geliştirilmesi, yetiştiricilere ve ıslahçılara değerli bir katkı sağlayacaktır (Bolkan, 1985).  

Bu çalışma ile hastalık oluşumunda Phytophthora türlerinin rolü ortaya konulmuş olacak, ayrıca hastalığa karşı 

dayanıklı genotiplerin belirlenmesiyle etkili bir mücadele yöntemi olarak dayanıklı çeşit kullanımı tavsiye 

edilebilecektir. Daha önce ülkemizde konuya yönelik detaylı bir araştırma yapılmamıştır. 

Proje ile elde edilmek istenilen çıktılar ve kullanım alanları kısaca şu şekilde maddeleyebiliriz;  

Çıktı 1: Antalya domates üretim alanlarında kök ve kökboğazı çürüklüğüne neden olan Phytophtora türleri tespit 

edilecektir. Bu çalışma ülkemizde ilk kez yapılacaktır. 

Çıktı 2: Antalya domates üretim alanlarında kök ve kökboğazı çürüklüğüne neden olan Phytophtora türleri 

morfolojik ve moleküler olarak teşhisleri yapılacaktır.  Bu çalışma ülkemizde ilk kez yapılacaktır. 

Çıktı 3: Ülkemizde üretilen bazı domates genotiplerinin hastalığa neden olan önemli türlere karşı reaksiyonları 

belirlenecektir.   
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Çıktı 4: Bu çalışma ile Phytophthora türlerinin domates kök ve kök boğazı çürüklüğündeki rolleri  

 ortaya konulmuş ve bu alandaki eksiklik önemli ölçüde giderilerek olacaktır. 

Çıktı 5: Bu çalışma ile gereksiz kimyasal kullanımı engellenmiş olacaktır. 

Çıktı 6: Bu çalışma i leride yapılacak ıslah çalışmalarına ve entegre mücadele  çalışmalarına temel oluşturulacaktır. 

Çıktı 7: Projeden elde edilecek bilgilerin kongre, sempozyum ve dergilerde bilim camiasıyla paylaşılarak, hem 

ulusal hem de uluslararası yeni iş birliği imkanları sağlanacaktır. 

 

Kullanım alanları:  

            Bu çalışmada elde edilecek sonuçlar bundan sonra yapılaca k çalışmalara ışık tutacaktır. Bu çalışma ile 

Phytophthora türlerinin domateslerde kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalığındaki rolü ortaya konulmuş olacak, 

üreticiler bu konuda bilgilendirilerek hastalığa karşı yapılan hatalı uygulamaların önüne geçilmiş olacaktır. Ayrıca 

i leride yapılacak ıslah çalışmalarına ve entegre mücadele  çalışmalarına temel oluşturulacaktır. Araştırma 

sonuçları, dayanıklı çeşit ıslahı çalışmaları yapan kuruluşların kullanımına sunularak dayanıklı çeşit ıslahına katkı 

sağlanacaktır.  İhtiyaç duyulduğunda kültür koleksiyonlarına ve araştırıcılara materyal temin etmek açısından da 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

 

 

LİTERATÜR ÖZETİ 

          Domates (Solanum lycopersicum L.) patlıcangiller (Solanaceae) ailesine ait bir bitki türü olup anavatanı 

Güney ve Orta Amerika’dır. Domatesin 10.000’den fazla çeşidi olduğu bilinmektedir. Domates ıslah çalışmaları ise 

yaklaşık 400 yıl önce başlamıştır dolayısı ile diğer patlıcangiller ailesine göre nispeten daha yeni bir çalışma alanı 

olmuştur. Islah çalışmalarının geç başlamasının birçok nedeni sayılabilir fakat en önemli nedenlerden birisinin  

domatesin bir zamanlar zehirli olduğunun kabul edilmesi ve bu nedenle tüketimine endişe ile bakılmış olmasından 

kaynaklandığı söylenebilir. İlk başlarda domates ‘mala aurea’ (Altın Elma) bazende ‘poma amoris’ (Aşk Elmas ı) 

olarak bilinmekteydi (Durmuş vd., 2018). 

         Dünyada en çok seracılık alanı ise Akdeniz havzasındaki ülkelerde bulunmaktadır. Bir Akdeniz ülkesi olarak 

Türkiye diğer Akdeniz ülkelerine göre daha büyük bir seracılık potansiyeline sahip tir. Türkiye, sera alanı varlığında 

dünyada dördüncü, Akdeniz ülkeleri arasında ise İspanya ve İtalya’dan sonra üçüncü, sebze yetiştirilen sera alanı 

bakımından ise İspanya’dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye’de 1940'lı yıllarda ilk olarak Antalya’da 

başlayan seracılık özellikle 1995 ve sonrasında gelişme kaydetmiştir. Ülkemizde 2018 yılı itibari ile 740. 586 dekar 

alanda seracılık yapılmaktadır (İlbay, 2015; TUİK, 2019).  

       Dünyada olduğu gibi Türkiye’de örtüaltında en çok domates yetiştirilmektedir. Serada üretilen sebze türleri 

arasında ilk sırada domates (% 53) yer almakta, daha sonra sırası ile hıyar, biber ve patlıcan gelmektedir. Sebzeler 

içinde önemli bir yere sahip olan domates, sağlık ve beslenme açısından yararı anlaşıldıkça tüket imi ve ekonomik 

önemi her geçen gün artan bir kültür bitkisi haline gelmiştir. Yemeklerin renk ve lezzet kaynağı olmasının yanısıra 

endüstride salça, ketçap, domates suyu, turşu gibi birçok şekilde kullanılması, bu değerli sebzenin tarımının günden 

güne gelişmesine yol açmıştır (Sertkaya ve Yılmaz, 2017). Ayrıca besin değeri içeriğine bakıldığında domates 

zengin bir mineral, vitamin, organik asit, esansiyel aminoasit ve besin lifi kaynağıdır. Ayrıca zengin vitamin A, 

vitamin C ve potasyum kaynağı olup, demir ve fosfor gibi mineralleri de içermektedir. Domates kendine has besin 

değeri ve likopen, beta karoten, flavanoid içeriği sayesinde koruyucu bir bitki olarak görülmektedir (Durmuş vd., 

2018).  

         Türkiye'de 2018’de 12.150. 000 ton domates üretimi yapılırken, Antalya 2.508.622 tonla ilk sırada yer 

almaktadır. Domates üretiminde Antalya'yı 1.362.116 tonla Bursa, 946.963 tonla İzmir takip etmektedir (TUİK, 

2019) (Çizelge 1). 
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Çizelge 1. Ülkemizde en fazla domates üretimi yapılan iller (TUİK,  2019) 

İller Üretim alanı (da) Üretim (ton) 

Antalya  198.8 2.08.622 

Bursa 164.774 1.362.116 

İzmir 124.001 946.963 

Manisa 117.223 856.475 

Mersin 93.362 924.482 

Muğla 62.306 675.652 

Çanakkale 78.678 582.712 

Burdur 17.234 146.898 

Bilecik 15.936 108.536 

Adana 23.643 119.973 

Denizli 21.858 93.528 

Isparta 15.68 86.466 

TÜRKİYE 1.694.837 12.150.000 

 

            Phytophthora  türleri dünyada ılıman iklimin hakim olduğu hemen hemen her yerde yaygın olarak 

bulunmaktadır. Bu cinse ait türlerin çok geniş bir konukçu  dizisi olup, bitkilerin hemen her döneminde değişik 

organlarında zarar yapabilmektedirler. Phytophthora spp. konukçu bitkilerin fidelerinde çökerten, daha yaşlı 

bitkilerde kök ve kök boğazı çürüklüğü, gövde, dal ve yaprak yanıklığı ve meyve çürüklüğüne neden olmaktadırlar 

(Satour ve Butler, 1967; Sağır ve Yıldız, 1988; Blancard, 2012a; Gilardi vd., 2014; Altın vd., 2018). Phytophthora 

kök ve taç çürüklüğünün epidemisi  büyük ölçüde iklim ve toprak koşullarına  bağlıdır. Yağış ve toprak nemi 

hastalığı uyaran önemli faktörlerdir. Karık sulama sıklığı ve su basma süresi Phytophthora hastalıkları üzerinde 

doğrudan bir etkiye sahiptir (Bowers vd., 1990; Sağır vd., 2005). 

 

         Son zamanlarda İspanya'da yapılan bir çalışmada, fidanlıklarda ve park merkezlerinde, 5'i yeni, 34'ü de yeni 

konukçu-patojen kombinasyonu olan 17 Phytophthora türü belirlenmiştir. Bitki ticareti, tanımlanmış ve yeni veya 

tanımlanmamış Phytophthora türlerinin dünya çapında yayılmasını istemeyerek hızlandırmakta ve yeni ortaya çıkan  

patojenler için yeni konukçular yaratmaktadır. Balear Adaları ve İspanya'nın doğusundaki park merkezlerinde ve 

fidanlıklarında 2001-2006 yılları arasında yapılan araştırma sonucunda, 37 farklı konukçu bitkiden, 17 türe ait 125 

Phytophthora izolatı elde edilmiştir. Ayrıca 2001 yılına kadar tanımlanmamış olan beş tür (P. ramorum, P. 

hedraiandra, P. 'niederhauserii', P. 'kelmania'  ve P. 'taxon Pgchlamydo') bu çalışmada izole edilmiştir (Moralejo 

vd., 2009).  

 

Hastalığa neden olan Phytophthora türlerinin simptomları sıklıkla diğer patojenlerin veya abiyotik etkenlerin  

zararıyla karıştırılmaktadır. Phytophthora türlerinin teşhisi, farklı türler arasında genel morfolojik benzerlikler 

olması nedeniyle her zaman zor olmaktadır (Waterhause vd., 1983).  

 

Phytophthora türleri hem tarımsal üretimde hem de doğal ekosistemlerde tahrip edici zararlara neden olmaktadır 

(Kroon vd., 2012; Meng vd., 2014).  Biyokimyasal analizler ve moleküler tekniklerdeki gelişmelerle birlikte, P. 

infestans’ ın DeBary (1876) tanımlanmasından bu yana Phytophthora 'da 100'den fazla tür bulunmuştur (Meng vd., 
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2014). Phytophthora spp., ülkemizde ilk kez varlığı 1974 yılında Orta Anadolu Bölgesi biber alanlarında görülen 

ani kurumaların oluşması sonucu yapılan çalışmalarda belirlenmiştir (Karahan ve Maden, 1974). Bugüne kadar 

dünyada domateslerde kök ve kök boğazında çürüklüğe neden olduğu tespit edilen Phytophthora türleri; P. 

nicotianae (=Phytophthora parasitica), P. capsici, P. cryptogea, P. arecae, P. citricola ,P. mexicana , P. 

erythroseptica , P. cactorum  ve  P. drechsleri (Blancard, 2012a) ve Phytophthora syringae (Hyder vd., 2019) olarak 

bildirilmiştir.    

 

Phytophthora kök çürüklüğü, Kaliforniya'nın domates üretim alanlarında  önemli bir hastalıktır. Hastalık P. capsici 

veya P. parasitica türleri tarafından meydana getirilebilir; ancak P. parasitica’nın, domateslerde görülen 

Phytophthora kök çürüğünün % 85'inden fazlasından sorumlu olduğu bildirilmektedir. Ph ytophthora kök 

çürüklüğüne dayanıklı bir ticari domates çeşidi bulunmamaktadır. Hastalıkla mücadele; toprak, tohum, dikim öncesi 

kök daldırma şeklindeki fungisit uygulamaları ve kültürel uygulamalarla sınırlıdır. Yine de, drenajın yetersiz olduğu 

yerlerde ve aşırı yağış olan yıllarda ciddi kayıplar meydana gelebilmektedir. Phytophthora kök çürümesine karşı 

dirençli çeşitlerin geliştirilmesi, yetiştiricilere ve ıslahçılara değerli bir katkı sağlayacaktır (Bolkan, 1985). 

 

Sicilia ve Calabria'da (Güney İtalya) plastik seralarda üretilen ve taç ve kök çürüklüğü belirtileri gösteren domates 

bitkilerinden P. capsici, P. cryptogea ve P. nicotianae izole edilmiştir. P. capsici önemli kayıplara neden olmuştur. 

P. cryptogea'nın Sicilya'daki plastik seralarda ticari domates bitkilerinde giderek artan bir hastalık olan domates kök 

boğazı çürüklüğüne neden olan en yaygın tür olduğu,  P. nicotianae'nın ise durgun su bulunan zayıf drenajlı plastik 

seralarda yaygın olduğu belirlenmiştir (Pane vd., 2000).  

 

        P. capsici, ilk olarak New Mexico’da 1922 yılında Leonian tarafından biberde (Capsicum annuum L.)  tespit 

edilmiştir. O zamandan beri, 50'den fazla bitki türünde hastalık oluşturduğu bildirilmiştir (Foster ve Hausbeck, 2010;  

Granke vd., 2012 ; Quesada-Ocampo vd., 2011; Naegele, 2013; Quesada-Ocampo vd., 2016). Etmenin geniş 

konukçu dizine sahip olması hastalığın mücadelesinde ürün rotasyonunu sınırlamaktadır. Patojen polisiklik bir 

hastalık döngüsüne sahiptir ve toprakta 10 yıl boyunca oospor halinde kalabilmektedir (Naegele, 2013). 

Domateslerde P. capsici 'nin neden olduğu hastalık, Michigan, California ve Colorado dahil olmak üzere ABD'nin  

bazı bölgelerinde bildirilmiştir. Son yıllarda, P. capsici ile bulaşık suların sulama için kullanılması nedeniyle, farklı 

ürünlerde  P. capsici enfeksiyonlarının oluşumu ve şiddeti artmıştır (Quesada-Ocampo vd., 2016). 

 

        P. capsici'nin Türkiye’de varlığı 1974 yılında Orta Anadolu Bölgesi biber alanlarında görülen ani kurumaların  

oluşması sonucu yapılan çalışmalarda belirlenmiştir (Karahan ve Maden, 1974). P. capsici,  yağmur ve sulamadan 

sonra çevreye yayılmakta ve başlangıç enfeksiyonu için yoğun inokulum oluşturmaktadır. Daha sonra iklim 

koşullarının patojen gelişimine uygun olması durumunda şiddetli enfeksiyonlar oluşmaktadır (Göçmen, 2006). 

Yoğun yağmurlarda, toprak hastalık etmeni ile bulaşık ise patojen geniş alanlara yayılmakta ve topraktan sıçrayan 

sularla bitkinin toprak üstü aksamları da hastalanmaktadır (Göçmen ve Abak, 2006). Hollanda'da sera koşullarında 

P. capsici konukçusu olmadan 15 ay canlı kalabildiğini bulmuştur (Barış vd., 1986). 

 

        P.  nicotianae Breda de Haan (= P. parasitica Dastur)  ilk kez 19. yy sonunda tütün bitkisinden izole edilmişt ir 

(Panabıères vd., 2016). P. nicotianae, bitkilerde hastalıklara neden olan yıkıcı ve yaygın toprak kökenli 

patojenlerden biridir (Colla vd., 2012). Bu patojen, birçok ülkede domates, biber ve özellikle tütün gibi birçok 

bitkide hastalığa neden olmaktadır (Rodriguez vd., 2012; Morales-Rodríguez vd., 2014). Patojen, domateslerde 

fidelikte çökertene, gövde kanserine, taç ve kök çürüklüğüne ve ileri dönemlerde meyve çürüklüğüne neden olur. 

Hastalığın görüldüğü fideler genellikle iyi gelişmez ve ölür. Yetişen bitkilerde, bitkinin toprak seviyesinde yer alan 

gövdesinde koyu kahverengiden siyaha kadar değişen lekelere neden olur (Gilardi vd., 2014; Altın vd., 2018). Bu 

etmen, günümüzde beş kıtada 255'ten fazla tür ve geniş bir iklim çeşitliliğine sahip tanınmış bir konukçu yelpa zesi 

ile en yıkıcı Oomycete bitki patojenlerinden biri olarak kabul edilmektedir (Panabıères vd., 2016).  P. nicotianae' 

nın neden olduğu ekonomik kayıpları, konukçularının ve ekolojik şartlarının çeşitliliği nedeniyle tahmin etmek 

zordur. P. nicotianae, diğer patojenlere göre abiyotik streslere, özellikle iklim ısınmasına daha iyi adapte olur. Bu 
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nedenle daha da önem taşımaktadır. Yapılan araştırmalar, P. nicotianae' nın  küresel iklim değişikliği bağlamında 

tarım ve doğal ekosistemlere karşı daha ciddi tehditler oluşturabileceğini göstermektedir (Panabıères vd., 2016). 

 

         Ülkemizde P. nicotina var. parasitica’nın Ege ve Akdeniz bölgelerinde domateslerde hastalık yaptığı 

bildirilmiştir (Karahan ve Maden, 1974; Çınar, 1979; Sağır, 1984). P. nicotianae’ nın neden olduğu kök ve kök 

boğazı çürüklüğü hastalığının belirtileri, Türkiye'de özellikle erken dönemde seralarda, domates üretim alanlarında 

görülmektedir. Bu patojenden kaynaklanan zararlar sürekli olarak artmaktadır. Türkiye'de sebzelerde kök ve kök 

boğazı çürüklüğü hastalığına karşı toprak kökenli patojenlere karşı ruhsatlı Bitki Koruma Ürünleri bulunmaktadır. 

Bununla birlikte, etiketlerinde Rhizoctonia solani, Fusarium spp. ve Phythium spp. gibi patojenlere karşı etkili 

oldukları belirtilmektedir. Bilindiği kadarıyla, P. nicotianae'ye karşı denenerek ruhsat almış bir Bitki Koruma Ürünü 

bulunmamaktadır (Altın vd., 2018). 

 

        Phytophthora türleri sebzelerde önemli ürün kaybına neden olabilmektedirler ve bu etmenler ile mücadelenin  

güç olduğu da bilinmektedir. Bu nedenlerle pek çok ülkede, diğer hastalıklarda olduğu gibi bu hastalık etmenlerine 

karşı dayanıklı çeşit bulma ve ıslah çalışmaları üzerinde durulmaktadır. Türkiye'de konukçu çeşitlerinin  

Phytophthora türlerine karşı reaksiyonları üzerinde çok fazla araştırma bulunmamaktadır (Sağır ve Yıldız, 1988). 

 

        P. cryptogea ilk olarak İrlanda’da domateste kök çürüklüğünün nedeni olarak tanımlanmıştır (Erwin ve Ribeiro , 

2005). P. cryptogea 150 bitki türünün konukçusu olarak bildirilmiştir (Ebrahımzadeh ve Dolar, 2019).  Etmen, 

dikimden sonra kahverengi bir kök lezyonuna neden olmakta ve yavaş yavaş kökleri çürütmektedir. Daha sonra 

yapraklar sarararak solmaktadır. Bu Phytophthora türü bazı ülkelerde topraksız kültürde yetiştirilen domates 

köklerinde belirlenmiş ve bazen olgun bitkilerin ölümüne ve köklerde kayıplara  neden olduğu saptanmıştır 

(Kennedy  ve  Pegg,  1990). Kayayünü kültüründe kış ve yaz şartlarında yetiştirilen domateslerde  P. cryptogea'nın 

neden olduğu  kök çürüklüğü üzerine sıcaklığının etkisinin incelendiği çalışmada, P. cryptogea 'nın en iyi in vitro 

misel gelişiminin 20-25° C arasında olduğu, 30 °C'de ise gelişiminin tamamen engellendiği belirlenmiştir. P. 

erythroseptica'nın, Avustralya'da domateslerde kök ve kök boğazında çürümeye, Bulgaristan'da ise topraksız 

kültürde yetiştirilen bitkilerde büyümede gerileme ve solmaya neden olduğu bildirilmiştir. P. citricola, İtalya'da 

1960 yılında fide kök boğazı çürüklüğüne ve solgunluğa neden olan bir etmen olarak tespit edilmiştir. P. arecae, 

Hollanda’da 1960 yılında kötü drenajlı ya da aşırı gübrelenmiş topraklarda yetişen domateslerde hastalık belirtilerine 

neden olmuştur. Bu fungusun neden olduğu simptomlar dikimden sonraki haftalarda meydana gelmiş ve genellikle 

köklerin çürüme ve bitkilerin hızla solması şeklinde olmuştur. P. mexicana çökertene neden olarak fide ölümleri 

meydana getirmiştir. Ayrıca meyveler üzerinde de lezyonlara neden olmuştur. P. cactorum ve P. drechsleri 

domateslerde çok nadiren görülen türler olarak bildirilmiştir (Blancard,  2012a).  

 

        Pakistan' da domates üretim alanlarında Eylül 2015 - Aralık 2016 tarihleri arasında domates fidelerinde sararma 

ve solma (cv. Roma), bitkilerde gelişme geriliği, bodurluk, dokularda yumuşama, koyu kahverengi-siyah kök 

nekrozu, ince köklerin ölümü ve kalıcı solgunluk ve fide ölümü gibi  belirtiler gözlenmiştir.  Yapılan morfolojik ve 

moleküler analizler sonucunda, iki izolat, Phytophthora syringae (Kleb) olarak tanımlanmıştır. P. syringae'nin 

Pakistan'da domateslerde kök çürüklüğüne neden olduğuna dair ilk rapordur.  Bu çalışma, patojenin yaygınlığını 

ortaya koymakta ve uygun yönetim stratejileri önermektedir (Hyder vd., 2019). 

     

       Son yıllarda, metil bromidin yasaklanmasından sonra yaygın toprak kökenli patojenlere karşı dayanıklı domates 

anaçlarının kullanımının yaygınlaştığı üretim alanlarında Rhizoctonia solani ve P. nicotianae'nın neden olduğu kök 

çürükllüğü bildirilmiştir. Bunun metil bromit yerine kullanılan ve etkinliği daha düş ük olan fumigantlardan  

kaynaklandığı düşünülmektedir (Garibaldi vd., 2008). 

 

     Toprak kaynaklı patojenlerin mücadelesi günümüzde fumigantların kullanımındaki kısıtlamalar nedeniyle 

zorlaşmıştır. Sürdürülebilir bir mücadele stratejisinde toprak kökenli patojenlere karşı anaçların duyarlılığı gibi 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=KENNEDY%2C+R
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=PEGG%2C+G+F
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123877376500029#!
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çeşitli faktörlerin göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilmektedir. Metil bromitin kaldırılmasından sonra 

Solanaceae bitkilerinde ve anaçlarında Colletotrichum coccodes gibi yeni hastalıkların ortaya çıkması ya da bilinen  

patojenlerin yeniden ortaya çıkması gibi gelişmeler meydana gelmiştir (Gilardi vd., 2013). 

 

      Dayanıklı anaç kullanımı, farklı toprak kökenli patojenleriyle mücadelede önem kazanmıştır. Bununla birlikte, 

yoğun patojen baskısı altında dayanıklılık kırılabilmekte ve yeni patojen ırkları gelişebilmektedir. Genelde önemsiz 

sayılan C. coccodes gibi patojenler, toprak fümigasyonunun yokluğunda anaçlarda ana patojenler haline gelebilir. 

Son zamanlarda P. nicotianae, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında, aşılı domateslerde şiddetli salgınlara neden 

olmuştur (Garibaldi vd., 2005; Garibaldi vd., 2008; Gilardi, vd. 2011). 

 

      İtalya'da, P. nicotianae, domateslerde tespit edilmiş ve Solanum lycopersicum x S. hirsutum anaçlarına aşılanmış  

domateslerde ortaya çıkan bir problem olduğu bildirilmiştir. P. nicotianae, domates üretim alanlarında çok yaygın 

ve yıkıcı bir patojendir. Bu patojen fideliklerde çökerten, gövde kanseri, meyve çürüklüğü ve önemli ürün 

kayıplarına neden olmaktadır (Minuto vd., 2007; Gilardi vd., 2011; Gilardi vd., 2013; Gılardı vd., 2014; Michel vd. 

2019).  

 

        Kök boğazı yanıklığı etmeni Phytophthora türleri toprak kökenli patojenler olduğundan, hastalıksız tohum ve 

fide kullanmak, iyi drenajlı toprak koşullarını hazırlamak, ekim şekline dikkat etmek gibi kültürel önlemlerle birlikte 

kimyasal mücadelede yapılmaya çalışılmakta, ancak etkinlik sınırlı olmaktadır. Bunun yanı sıra, insan ve çevre 

sağlığı açısından da kimyasal mücadelenin oluşturduğu zararlar söz konusudur. Ayrıca uygulamaların pahalı olması 

ve uygulama güçlüğü de ayrı bir sorun yaratmaktadır. Etmene karşı bazı kimyasallar geliştirilmesine rağmen, 

etmenin toprak kaynaklı oluşu ekonomik anlamda kimyasal savaşı olanaksızlaştırdığı gibi kültürel önlemlerle de 

hastalıkla başarılı bir mücadele yapılamamaktadır. Tarımda zararlı organizmalara karşı koruma amaçlı kullanılan  

kimyasal maddeler ve ilaçlar hem bitkinin çeşitli organlarında serbest radikallerin oluşum hızını artırmakta hem de 

ürünün kalitesini düşürmekte ve ürünün maliyetini artırmaktadır (Çınar ve Biçici, 1977; Kim vd., 1989; Üstün, 1990;  

Koç ve Üstün, 2012). 

 

      Toprak kökenli patojenlere karşı mücadele etmek oldukça zordur. Bu nedenle bu hastalıklarının mücadelesinde 

fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemlerin entegre edilerek kullanılması ile daha etkili sonuçlar elde edilmeye 

çalışılmaktadır. Dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de 1980’li yıllarda çevrenin hızla kirlenmesi ve 

ekolojinin geri dönülemez biçimde bozulmaya başlamasıyla bu yeni yaklaşım önem kazanmıştır (Akbudak ve 

Tezcan, 2006). 

 

Domates fidelerinde çökerten hastalığı (Phytophthora nicotianae ve Rhizoctonia solani) ile bulaşık toprağa 

solarizasyon uygulandığında (50 μm kalınlıkta çift katlı LPDE örtü ile) hastalık çıkışı azalmış, bitki gelişimi metam 

sodyum fumigantı uygulamasına göre artış göstermiştir (Perez vd , 2004). 

 

         P.capsici' nin mücadelesi için yaygın olarak kullanılan yöntemler, ürün rotasyonu ve fungisit uygulamaların ı 

içermektedir. Ürün rotasyonunun başarısı, oosporların toprakta uzun süre hayatta kalması ve duyarlı konukçunun 

fazla olması nedeniyle sınırlıdır. Benzer şekilde, yaygın olarak kullanılan mefenoksam fungisit uygulamaları, ABD' 

deki P. capsici popülasyonlarındaki direnç nedeniyle yeterli etkiyi gösterememektedir (Quesada -Ocampo vd., 

2016). 

 

      Hindistan'ın Andhra Pradesh, Karnataka, Telangana ve Tamil Nadu eyaletlerinde patlıcan, su kabağı ve domates 

meyvelerinde 2011'den beri Phytophthora meyve çürüklüğü görülmektedir. Yapılan survey çalışmalarında  elde 

edilen 76  P.  nicotianae izolatının metalaxyl' e duyarlı olduğu saptanmıştır (Chowdappa, vd., 2016). 
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         Yapılan çalışmalarda, bazı domates ve biber çeşitlerinin Phytophthora türlerine karşı dayanıklı olduğu 

belirlenmiştir. Dayanıklılık mekanizması bir veya iki dominant gen tarafından kontrol edilmekte ve bu genlerin 

kültür varyetelerine kolay bir şekilde aktarabildiği bildirilmektedir. Satour ve Butler (1967),  P. capsici  ve P. 

parasitica ile domateslerde yaptıkları çalışmada; bitkileri 4-5 yapraklı dönemde inokule ederek, Improved pearson, 

Early pak, Ace, VFR, Pearson VF 11, Moscow VR,  Pearson VF 6, Red top VF 9, CPC-2, VF -145-21-4, VF 36, 

VF-145-22-8 ve VF-145-22 domates çeşitlerinin her iki fungusa karşı çok duyarlı olduğunu, 7-10 gün sonra bütün 

bitkilerin hastalandığını, 18 Phytophthora türünden sadece P. capsici, P. drechsleri  ve P. parasitica’ nın 

domateslerde patojen olduğunu bildirmişlerdir. Rattan ve Saini (1979), kültürü yapılan dört domates çeşidinin P. 

parasitica’ ya karşı duyarlı olduğunu, ancak küçük meyveli EC 54725 çeşidinin dayanıklı; bu dayanıklı çeşitin 

fungusun sebep olduğu meyve çürüklüğüne karşı dominant bir gene sahip olduğunu belirlemişlerdir. Sera 

koşullarında 7 farklı sebze türüne ait bitkiler, 2-4 ve 7-8 yapraklı dönemde, biber kaynaklı P. capsici izolatı ile  

inokule edilerek yapılan çalışmada domates (W.C 156) ve patlıcanın (kemer) erken dönemde patojene duyarlı 

oldukları saptanmıştır. Domates ve patlıcan kaynaklı 10 Phytophtora izolatı, Roma VF ve VF 134-1-2 domates 

çeşitlerini hastalandırmıştır. P. capsici izolatları, domateste P. cryptogea ve P. parasitica izolatlarından daha 

virulent bulunmuştur (Sağır, 1984). Domateslerden elde edilen  bir P. capsici, iki  P. nicotianae var. parasitica 

izolatı ve 10 domates çeşidi ile yürütülen denemelerde her üç izolatın tüm domates çeşitlerini hastalandırdığı ve P. 

capsici'nin, P. nicotianae var. parasitica'ya oranla daha uzun lezyon oluşumuna neden olduğu belirlenmiştir (Sağır 

ve Yıldız, 1988). Benzer şekilde, Clerjeau (1973), P. capsici’ nin, P. nicotiane var. parasitica'ya oranla virülensinin 

daha yüksek olduğunu bildirmiştir. P. nicotianae'nın neden olduğu kök ve kök boğazı çürüklüğüne karşı farklı direnç 

seviyelerine sahip dört Amerikan hattında dayanıklılığın, tamamen baskın olmayan dominant bir ana gene bağlı 

olduğu belirlenmiştir  (Boukema, 1983). Domates hatlarının P. capsici enfeksiyonuna verdiği yanıtın kantitatif ve 

poligenik olduğu gösterilmiştir (Naegele vd., 2014; Oelke vd., 2003; Thabuis vd., 2004, Quesada-Ocampo vd., 

2016). P. capsici' ye karşı direnci kontrol eden genetik faktörler, büyük ölçüde enfeksiyonun bulunduğu  bölgeye 

bağlı olarak değişebilmektedir (Naegele, 2013). Kültürü yapılan domateslerin yabani akrabası olan Solanum 

habrochaites LA407 bütün P. capsici izolatlarına dayanıklılık göstermiştir. Ha7998, Fla7600, Jolly Elf ve Talladega 

genotipleri ise tüm izolatlara orta derecede dayanıklılık  göstermiştir (Quesada-Ocampo ve Hausbeck, 2010).  

 

 

MATERYAL ve METOT 

Materyal 

          Çalışmanın materyalini hastalıklı domates bitkileri ve toprak örnekleri, izolasyonda kullanılacak yarı seçici 

ortam (MUA+PARP) ile içeriğinde yer alan antibiyotikler ve fungisitler (Çizelge 2), mısır unu agar (MUA), patates 

dekstroz agar (PDA), havuç agar (HA) (Kaynatılmış havuç suyu: 100 ml, agar: 20 g, saf su: 900 ml), teşhis 

çalışmalarında kullanılacak PDA, MUA, HA ve malt ekstrakt agar (MEA), β -sitosterol, patojenisite testlerinde 

kullanılacak domates bitkileri ve çeşit reaksiyon testlerinde kullanılacak domates genotipleri ve fungal izolatlar, 

moleküler çalışmalarda kullanılacak Phytophthora izolatları, DNA izolasyon kiti, primerler (Çizelge 3) ve diğer 

kimyasal malzemeler ile sarf malzemeler oluşturacaktır. 

Çizelge 2. Yarı seçici ortamın içeriğinde yer alan antibiyotikler ve fungisitler 

İçerik Miktar (1 L saf su) 

MUA + Agar 17 g + 5 g 

Pimaricin 5 mg 

Ampicillin 250 mg 

Rifampicin 10 mg 

PCNB (Quintozene) 100 mg 
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Çizelge 3. Kullanılacak primer sekansları 

Target DNA Primer sekansı Ürün boyutu 

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’ 

900 bp 

 

Metot 

Arazi çalışmaları 

          Arazi çalışmaları, Antalya ilinin domates üretiminin yaygın olduğu ve 5.000 da üzerinde domates üretimi 

yapılan ilçelerinde (Kumluca, Demre, Serik, Kaş, Aksu, Kepez, Finike, Elmalı, Korkutelı, Alanya, Gazipaşa) 

gerçekleştirilecektir (Çizelge 4).   

          İlçelerin domates üretim alanları ile zaman ve işgücü dikkate alınarak, toplam üretim alanını temsil edecek 

şekilde örnekleme yapılması hedeflenmektedir. Surveyler basit tesadüfi örnekleme yöntemine göre yapılacaktır 

(Bora ve Karaca, 1970). Arazi çalışmalarında aynı bölgeden çok sayıda sera yerine, birbirinden uzak ve farklı 

özelliklere sahip (rakım, vejetasyon, vb.) noktalar tercih edilecektir.  

           Büyük yetiştirme alanlarında 5 km’de bir, küçük yetiştirme alanlarında ise, her km’de bir, seraların hastalık 

simptomları yönünden incelenmesi hedeflenmektedir. Surveyler, üretim sezonu boyunca bir kez yapılacak ve solma 

kuruma gibi belirtiler gözlenen bitkilerin kök ve kök boğazı incelenecektir. Yapılan inceleme sonucunda kök ve kök 

boğazında çürüme veya nekrotik dokular görüldüğünde bu bitkilerden kök ve toprak örnekleri alınacaktır. Üret im 

alanlarına ait büyüklük (da), ürün çeşidi, yapılan uygulamalar gibi veriler kaydedilecektir.  

Çizelge 4. Antalya i l inde arazi çalışmalarının yürütüleceği i lçelerdeki domates üretim miktar ve alanları ile 

incelenecek  sera sayıları (TUİK, 2019) 

İlçe Üretim (ton) Üretim alanı (da) İncelenecek sera sayısı 

(adet) 

Aksu  394043 30516 15 

Serik 328296 27750 14 

Finike 100990 7135 4 

Kumluca 364166 30000 15 

Kepez 184228 16748 8 

Alanya 94466 10166 5 

Demre 170022 11113 6 

Elmalı 214663 16200 8 

Korkuteli  94451 9700 5 

Kaş 314904 17860 9 

Gazipaşa  132439 10950 6 

Toplam 4.038.822 198.418  95 

 

Laboratuar çalışmaları 

Phytophthora türlerinin bitki dokusundan izolasyonu 
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        Hastalıklı bitkilerin kökleri musluk suyunda iyice yıkanarak toprağından arındırılacaktır. Ana kök, kök boğazı 

ve toprak seviyesine yakın gövde kısımlarındaki lezyonlardan 3–5 mm boyutunda hastalıklı bitki parçaları 

alınacaktır. Daha sonra bu parçalar 9–10 adet olacak şekilde, yüzey dezenfeksiyonu yapılmaksızın yarı seçici ortama 

(MUA-PARP) (Jeffers and Martin, 1986) aktarılacaktır. Petri kapları 20–22°C’de karanlıkta 2–3 gün süre ile  

inkübasyona bırakılacaktır. Gelişen koloniler ışık mikroskobu altında incelenecek ve geniş açılı bölmesiz hiflere 

sahip etmenin kolonilerinin uçlarından kesilen miselli agar parçaları Havuç agara aktarılarak alt kültürler 

oluşturulacaktır. Elde edilecek izolatlar mısır unu agar içeren eğik tüplerde ve steril saf suda 20°C’de depolanacaktır.  

Phytophthora türlerinin topraktan izolasyonu 

        Hastalıklı bitkilerin kök ve çevresinden alınacak toprak örnekleri yaklaşık 250 ml olacak şekilde plastik kaplara 

konulacaktır. Üzerini 1–2 cm geçecek şekilde saf su ilave edilecek ve taze domates (2-5 günlük) yaprakları bu su 

üzerinde yüzdürülecektir. 3-5 günlük inkübasyondan sonra yapraklar steril kurutma kağıtları arasında kurutulacaktır. 

Daha sonra yapraklar üzerinde gelişen lezyonlu bölgeden alınan küçük parçalar seçici ortama ekilerek 20-22°C’de 

karanlıkta 3–5 gün süre ile inkübasyona bırakılacaktır. Gerektiğinde domates meyveleri de tuzak bitki materyali 

olarak kullanılacaktır.  

Phytophthora türlerinin teşhisi 

         İzole edilen türlerin teşhisi, koloni morfolojisine, etmenin sporangium, oogonium ve antheridium yapılarının  

morfolojisine ve boyutlarına dayanılarak yapılacaktır (Stamps vd., 1990; Erwin ve Ribeiro 2005; Gallegly ve Hong 

2008). Sporangium oluşumunu teşvik etmek için % 1,5’luk toprak ekstraktı kullanılacaktır (Jeffers, 2006). HA’da, 

karanlıkta, 22–25°C’de geliştirilecek fungus kolonisi, petri kabının yarısını kapladığında, 5 mm’lik agar diskleri 

kolonilerin uçlarından kesilerek, içerisinde 7 ml toprak ekstraktı bulunan 60 mm’lik plastik petri kaplarına 

konulacaktır. Petri kapları 22–25°C’de devamlı fluorosan ışık altında tutulacak ve 24–72 saatleri arasında mikroskop  

altında incelenecektir. Eşeyli yapıların oluşumunu teşvik etmek için β -sitosterol (30 mg/l) ilave edilmiş HA 

kullanılacaktır (Gallegly ve Hong 2008; Latorre vd., 2001). İki haftalık kültürlerde hif şişkinliklerinin varlığı ve 

morfolojisi ile klamidospor varlığı araştırılacaktır. Heterotallik türlerin 35°C’de  gelişebilme yetenekleri HA ve 

PDA’da 5 gün sonra incelenecektir. Ayrıca türlerin HA, MEA, MUA ve PDA’da oluşturacağı koloni desenleri 

belirlenerek kaydedilecektir. 

Toprak ekstraktının hazırlanması 

         Hastalık belirtisi görülmeyen bir bahçeden alınacak 15 g toprak ve 1 L saf su bir beher içerisine konularak 

manyetik karıştırıcı yardımıyla en az 4 saat karıştırılacak ve bir gece bekletildikten sonra tortusu dipte kalacak 

şekilde yavaşça başka bir kaba boşaltılacaktır. Daha sonra 8000 rpm’de 10 dakika süre ile santrifüj edilecek ve iki 

katlı filtre kağıdından (Whatman no:1) geçirilerek kullanıma hazır hale getirilecektir (Jeffers, 2006). Ekstrakt  

gerektiğinde otoklav edilip steril olarak da kullanılabilecektir. 

DNA izolasyonu, PCR ve DNA dizileme 

       PDA’da karanlıkta 25°C’de bir hafta geliştirilecek 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 yapılacaktır. Elde edilen total DNA, fungusun internal transcribed spacer (ITS) 

bölgelerine ait üniversal primerler kullanılarak çoğaltılacaktır. Bu bölgelerin çoğaltılması için ITS6/ITS4 primerleri 

(Çizelge 3) (White vd., 1990; Kroon vd.,2004) kullanılarak PCR işlemine tabi tutulacaktır. PCR uygulaması için  

toplam miktar 50 µl olacak şekilde mix hazırlanacaktır. 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 (NH4)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) içerecektir. Uygulanacak PCR döngü programları çalışılacak farklı bölgeler için  

aşağıda belirtilmiştir (Perez-Sierra vd., 2010). 

ITS gen bölgesinin çoğaltılması için PCR döngü programı 

94°C 2 dk ön denatürasyon 

94°C 30 sn denatürasyon        

55°C 30 sn bağlanma  
35 döngü 



 
242 

72°C 45 sn uzama 

72°C 10 dk son uzama 

 

         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 yürütülecektir. Bu amaçla hazırlanacak 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 yardımıy la 

çözülecektir. % 1.5’lik agaroz jel hazırlamak için erlenmayer içinde 1.5 g agaroz 100 ml 1 X TAE tampon çözelt i 

mikrodalga fırında ısıtılarak çözülecektir. Biraz soğuduktan sonra yatay elektroforez tankına uygun tarak takılarak 

dökülecektir. Yaklaşık 1 saat sonunda jel polimerize olduktan sonra elektroforez tankı 1 X TAE koşturma buffer’ı 

ile doldurulacak ve tarak çıkartılacaktır. PCR ürünü (7 µl) içeren ependorf tüpün içerisine yükleme boyası (3 µl 

Loading Dye 6x, Promega) ilave edilerek karıştırılacaktır. İlk kuyucuğa marker GeneRuler 100 bp DNA Ladder 

Plus (MBI Fermentas GmbH, Germany), diğer kuyucuklara hazırlanan örnekler toplam 10 µl olacak şekilde 

yüklenerek koşturulacaktır. Daha sonra jeldeki bantlar transillüminatör yardımıyla görüntülenerek fotoğrafları 

çekilecektir.  

         Elde edilen PCR ürünlerinin sekans analizleri (DNA dizileme) özel bir firmaya yaptırılacak ve bu DNA dizileri 

GenBank (NCBI-National Center for Biotechnology Information)’ta kayıtlı diziler ile karşılaştırılacaktır. Moleküler 

olarak teşhis edilen izolatlara ait DNA dizileri GenBank’ta erişim numaraları alınarak depolanacaktır. 

 

Bitkilerin yetiştirilmesi 

 

         Domates tohumları içlerine steril torf doldurulan viyollere tek tek ekilecek ve üzeri vermikülit ile  

kapatılacaktır. Tohumların çimlenmesi için viyoller çimlendirilme odasında 27-28°C’de bekletilecektir. Fideler 2-3 

yapraklı döneme gelince torf:perlit:kum (3:1:1) karışımı ile doldurulmuş olan saksılara şaşırtılacaktır. Her saksıya 

3 bitki dikilecektir. Bitkiler 6-7 yapraklı döneme kadar sera koşullarında büyütülecektir. Bitkiler 6-7 yapraklı 

aşamaya geldiği ve ilk çiçek tomurcuklarının belirdiği dönemde testlemeye alınacaklardır. 

 

Patojenisite testi 

         Patojenisite testi için kesilmiş gövde ucu (tepe inokulasyonu) inokulasyon yöntemi kullanılacaktır. Bunun için  

bitkilerin üst kısımları, çiçek tomurcuğu ve dallanma noktasının altından olacak şekilde bir bistüri yardımı ile  

kesilecektir. Havuç ortamında geliştirilen  5 günlük kültürden 2-2,5 mm çapında bir disk alınacak ve misel kıs mı 

bitkinin kesim yüzeyindeki dokusuna temas edecek şekilde yerleştirilecektir. Kontrol  bitkilerinde ise miselsiz agar 

diskleri kullanılacaktır. Ortamın kurumasını önlemek için üzeri alüminyum folyo ile sarılarak kapatılacaktır.  

       Bitkiler test süresince sera koşullarında 26-28 ºC’de bir hafta süreyle inkübasyona bırakılacakt ır. 

İnokulasyondan 7 gün sonra hastalıklı bitki örneklerinden tekrar izolasyon işlemi gerçekleştirilecektir. Bu  

denemede, her izolat ve kontrol için 6’şar adet bitki kullanılacaktır (Göçmen, 2006). 

 Çeşit reaksiyon denemesi 

       Domates genotiplerinin hastalığa karşı duyarlılık reaksiyonunu belirlemek için patojenite testinde virülensi en 

yüksek bulunan izolatlar kullanılacaktır. Çeşit reaksiyon çalışması için BATEM domates ıslah çalışmalarında 

kullanılan gen havuzundaki 10  adet domates genotipi kullanılacaktır. Reaksiyon çalışmasında kesilmiş gövde ucu 

(tepe inokulasyonu) inokulasyon yöntemi kullanılacaktır (Sağır ve Yıldız, 1988; Göçmen, 2006). Kesilmiş gövde 

ucu testi, bitkinin 6-7 yapraklı olduğu, bitki gövdesinin çatallaşmaya ve  ilk çiçek tomurcuklarının görünmeye 

başladığı dönemde uygulanacaktır. Bu döneme ulaşan bitkiler inokulasyon işlemi için önce bitkinin büyüme ucu bir 

bistüri ile kesilecek ve daha önce havuç agar besiyeri  (HA) üzerinde 25°C'de 5 gün  süre ile inkübasyona bırakılan  

fungus, 5 mm çapındaki fungal kültür, misel taşıyan yüzü bitkiye gelecek şekilde kesim yüzeyine yerleştirilecekt ir. 

Kontrol bitkilerine ise miselsiz agar diskleri kullanılacaktır. Bu işlemden hemen sonra üzeri alüminyum folya ile  

kapatılarak kültürün kuruması ve düşmesi önlenecektir. Phytophthora izolatları ile inokule edilen bitkiler 25±2 °C 
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lik sera koşullarına alınacak, hastalık takibinin yapıldığı dönem boyunca bitkinin rutin bakım işleri 

gerçekleştirilecektir.  

         Denemeler, her tekerrürde 3 bitki olmak üzere 4 tekerrürlü olarak kurulacaktır. İnokulasyondan 5 gün sonra 

5’ er gün ara ile  lezyon uzunlukları 4 kez cetvel yardımı ile mm (±1)  olarak ölçülecektir (Sağır ve Yıldız, 1988). 

Pochard ve Chambonnet (1971) tarafından geliştirilen bu testin esası, patojen misellerinin bitki gövdesinde ilerleme 

hızına dayanmaktadır. Bu test yönteminin seçilme nedeni konukçu ile patojen arasındaki hastalık gelişimin in  

zamana bağlı olarak izlenebilmesi ve nekroz uzunluğunun ölçümü ile kantitatif veriler elde etmeye elverişli 

olmasıdır.  

 

Nekroz Uzunluklarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi 

İki ölçüm tarihi arasındaki nekroz uzunluğu farkı, yine iki ölçüm arasındaki gün sayısına bölünerek günlük ortalama 

nekroz i lerleme hızı (NİH) mm/gün, olarak hesaplanacaktır. Çalışmanın bu bölümünde, duyarlı genotiplerin agresif 

izolatlarda inokulasyondan sonraki bitki ölümlerinin başlamasına kadar değerlendirmeye  devam edilecektir. Elde 

edilen veriler istatistiki analizlere tabi tutularak değerlendirilecektir. İzolatlara karşı genotiplerin dayanıklıl ığının 

gruplandırılması, nekroz i lerleme hızına (NİH) (Göçmen, 2006) göre aşağıdaki şekilde yapılacaktır;  

Dayanıklı (R); 0.00-2.99 mm, Orta Dayanıklı (MR); 3.00-4.99 mm,  

Duyarlı (S); 5.00-7.99 mm, Aşırı Duyarlı (HS); 9.00 mm ve üstü 

Çeşitlerin duyarlılığını ve izolatların virulensini karşılaştırmak için sonuçlara Varyans analizi uygulanacak, gruplar 

arasındaki farklılıklar Tukey testi ile belirlenecektir.  
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ÇALIŞMA TAKVİMİ 

Çalışma Takvimi Çizelgesi 
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Laboratuar alt yapısını 

hazırlama, kimyasal ve 

sarf malzeme  

temini                    

                                    

Arazi çalışmaları                                     

Laboratuar çalışmaları 

(Etmenin izolasyonu, 

teşhisi, alt kültürlerin 

oluşturulması ve 

depolanması) 

                                    

Moleküler çalışmalar                                     

Patojenisite testleri                                     

Çeşit reaksiyon 

denemeleri 
                                    

Verilerin 

değerlendirilmesi, 

istatistik analizlerin 

yapılması ve raporların 

yazılması 
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Adı Soyadı 
Proje Yürütücülerinin Projeye Katkıları 

Yapılacak Faaliyetlerdeki Sorumlulukları Çalışma Takvimi 

Emine GÜMRÜKCÜ 
Projede yürütülecek tüm faaliyetlerden 

sorumludur. 
01.01.2021/31.12.2023 

Prof. Dr. Gürsel 

KARACA 

Projede danışman olarak tüm faaliyetlerden 

sorumludur. 
01.01.2021/31.12.2023 

 

Proje Sonuçları Uygulama Aktarımı (PSUP) 

 

Proje Adı Antalya ili domates üretim alanlarında kök ve kök boğazı çürüklüğüne neden olan 

Phytophthora türlerinin ve bazı domates genotiplerinin önemli türlere karşı 

reaksiyonlarının belirlenmesi 

PROJENİN AMACI 

      PROJENİN AMACI 

Antalya i l i  domates üretim alanlarında kök ve kök boğazı çürüklüğüne neden olan Phytophthora türlerini 

tespit etmek, 

Türlerin morfolojik ve moleküler yöntemler kullanılarak tanısını yapmak, 

Patojenite denemeleriyle türlerin domates bitkilerindeki virülenslerinin karşılaştırmak ve en virülent türleri 

belirlemek, 

Hastalığa karşı domates genotiplerinin reaksiyonlarını belirlenmek. 

               Bu çalışmada elde edilecek sonuçlar bundan sonra yapılacak çalışmalara ışık tutacaktır. Bu çalışma ile 

Phytophthora türlerinin domateslerde kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalığındaki rolü ortaya konulmuş 

olacak, üreticiler bu konuda bilgilendirilerek hastalığa karşı yapılan hatalı uygulamaların önüne geçilmiş 

olacaktır. Ayrıca i leride yapılacak ıslah çalışmalarına ve entegre mücadele  çalışmalarına temel  

oluşturulacaktır. Araştırma sonuçları, dayanıklı çeşit ıslahı çalışmaları yapan kuruluşların kullanımına 

sunularak dayanıklı çeşit ıslahına katkı sağlanacaktır.  İhtiyaç duyulduğunda kültür koleksiyonlarına ve 

araştırıcılara materyal temin etmek açısından da katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI 

Sıra Proje Çıktıları 
Çıktıların Uygulamaya Aktarılma 

Mekanizmaları 

1 

Antalya ilinde domates üretim alanlarında 

görülen kök ve kökboğazı çürüklüğüne neden 

olan Phytophthora türleri ve önemi belirlenmiş 

olacaktır. 

Bilimsel dergilerde yayın yapmak, il ve ilçe 

müdürlüklerinde çalışan personeli bilgilendirmek, 

konuya ilişkin kongre ve sempozyumlarda sunum 

yapmak 

2 
Türler morfolojik ve moleküler yöntemlerle 

teşhis edilerek bilime sunulmuş olacaktır. 

Bilimsel dergilerde yayın yapmak, konuya ilişkin 

kongre ve sempozyumlarda sunum yapmak 

3 
Bazı domates genotiplerinin etmene karşı 

reaksiyonları ortaya konulmuş olacaktır. 

Bilimsel dergilerde yayın yapmak, il ve ilçe 

müdürlüklerinde çalışan personeli bilgilendirmek, 

konuya ilişkin kongre ve sempozyumlarda sunum 

yapmak 
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4 

Erişim numaraları alınarak GenBank’ta 

depolanacak izolatların DNA dizilerine ilişkin 

bilgiler araştırıcıların kullanımına sunulmuş 

olacaktır. 

İzolatlara ait DNA dizilerini GenBank’ta 

depolamak 

5 

Zengin gen kaynaklarına sahip ülkemiz için 

oldukça önemli olan kültür koleksiyonuna 

materyal sağlanmış olacaktır. 

İhtiyaç duyulduğunda kültür koleksiyonlarına ve 

araştırıcılara materyal temin etmek 

 

 

TALEP EDİLEN BÜTÇE 

     I. Yatırım Tutarı 

 

 06 SERMAYE GİDERLERİ 

YILLARA GÖRE DAĞILIM (TL) 

1.Yıl 2.Yıl 

 

3. Yıl 

06.1- Mamul Mal Alımları 15.000 13.000 8.000 

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri 42.500 37.500 15.500 

06.5- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri  10.000 6.000 1000 

06.9- Diğer Sermaye Giderleri  2.000 2.000 - 

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri - 12.500 - 

Toplam 69.500 71.000 24.500 

Genel Toplam 165.000 

 

 

II. Bütçe Gerekçesi ve Yatırım Tutarının Dağılımı  
   

 

  GİDERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAS I 

         

2021 

(1.Yıl) 

2022 

(2.Yıl) 

2023 

(3. Yıl) 

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    
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KAYNAKÇA 

6 1 2 90 Diğer makine teçhizat alımları     

6 1 3 4 Laboratuar  Gereç Alımları 
15.000 10.000 

 

5.000 

6 1 3 5 Zirai Gereç Alımları   3000 3000 

6 1 3 90 Diğer 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 500 500 500 

6 2 7 1 

Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün 

Alımı  

42000 37.000 15000 

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 
8000 4000 

 

- 

6 5 4 3 Elektrik Alımları 2000 2000 1000 

6 9 Diğer Sermaye Giderleri    

6 9 2 Yolluk Giderleri    

6 9 2 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 2000 2000  

6 9 2 2 Seyyar Görev Tazminatları    

3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri    

3 5 9 90 Diğer Hizmet Alımları  12500  

TOPLAM 69.500 71.000 24.500 

GENEL TOPLAM 165.000  
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Proje Özeti  

 

Proje Adı: Antalya İli Meyve Bahçelerinde Kanadı Noktalı Sirke Sineği,  Drosophila suzukii 

(Matsumura) (Diptera: Drosophilidae)’ nin Yayılışı, Zarar Oranı ve Cezbedicilere Yönelimleri  

Drosophila suzukii Matsumura (Diptera: Drosophilidae), Dünyada hızlı bir yayılış göstererek Kuzey 

Amerika’da ve Avrupa’da önemli ekonomik zararlara neden olan istilacı bir türdür. Zararlı, sert ve 

yumuşak çekirdekli ve üzümsü meyveleri kapsayan geniş bir konukçu aralığına sahiptir. Dişi birey, 

yumurtalarını olgunlaşmış meyve içine yerleştirir ve içeride açılan yumurtadan çıkan larvalar 

beslenerek meyveye zarar verir dolayısıyla pazar değerinde kayıplara neden olur. Dünyada ciddi 

ekonomik kayıplar yaratan zararlı ülkemize 2014 yılında giriş yapmıştır. Zararlının ülkemizde ve 

Antalya’da yeni olması, çiftçilerin henüz zararlıyı tanımaması ve mücadelesi ile ilgili yeterli 

çalışmaların olmaması çalışılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu çalışma ile Antalya ilinde sörveyler 

yapılarak yayılışı, konukçuları, il ve ilçe genelindeki zarar oranı, predatör ve parazitoitleri, yıl içinde 

zararlının popülasyon takibi yapılarak ilk ergin çıkışı, en yüksek popülasyona ulaştığı dönem gibi 

veriler elde edilerek zararlı hakkında mücadelede yardımcı bilgiler elde edilecektir. Ayrıca, bilinen 

cezbedicileri arasında olan elma sirkesine alternatif olarak farklı meyve sirkelerinin etkinlikleri 

belirlenerek, ileride yapılacak cezbedici çalışmaları için etkili bir bileşen elde edilmesi 

amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Drosophila suzukii, meyve, yayılış, mücadele, Antalya 

 

Abstract 

       Project Name: Researches on Distribution of Drosophila suzukii (Matsumura, 1931) (Diptera: 

Drosophilidae) in the Fruit Orchards, Damage Rate and Lure Insects to the Traps in Antalya Province 

Drosophila suzukii Matsumura (Diptera: Drosophilidae), which distributed very quickly in recent 

years in the world and had an economic loss in North America and Europe, is an invasive species. 

This pest has a wide host range includes pome and stone fruits, and berries. Female insects place 

their eggs ripening fruits and larvae appears from hatched eggs and damage to the fruit, therefore, 

it reduces the market value. The pest that made an economic loss in the world, entered to the 
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country in 2014. It is necessary to study this pest because it is new in Turkey and the world, farmers 

do not identify the pest yet, and there are no sufficient studies for the control. With this experiment, 

surveys will be made in Antalya province, data about distribution, hosts, damage rate in districts 

and the province, predators and parasitoids, population monitoring during the year, first adult 

emergence, the highest population period will be determined, and this data will make a contribution 

to the control of this pest. Furthermore, the effects of different fruit vinegar will be determined as 

an alternative to apple cider vinegar that is one of the known attractants, thus, it is aimed to obtain 

effective component for the future attractant studies. 

Keywords: Drosophila suzukii, fruit, distribution, control, Antalya 

 

Projenin Amacı ve Gerekçesi: Ekolojik şartların uygun olmasıyla ülkemizin hemen her 

yerinde farklı türlerde meyve üretimi yapılmaktadır. Türkiye’de 2019 verilerine göre toplam 

26.295.983 da üretim alanında meyve üretimi yapılmaktadır. Bunun 5.728.389 dekarını sert 

ve yumuşak çekirdekli meyveler oluşturmaktadır. Türkiye’deki yumuşak ve sert çekirdekli 

meyvelerin üretiminin yaklaşık %5’sı ise Antalya ilinde üretilmektedir (TÜİK, 2019). Bu 

meyvelerden elma, armut, ayva, kiraz, şeftali, erik, kayısı ve nektarin Antalya ilinden Rusya 

ve Endonezya’ya ihraç edilmektedir (ATOİM, 2018). 

Antalya ilinin ılıman Akdeniz iklimi olmasından dolayı çok çeşitli flora ve faunaya sahiptir. 

Yanlış insektisit uygulamaları faydalı böceklerin azalması ile zararlı türlerin artmasına neden 

olmuştur. Doğal dengenin bozulması ile ülkemize yeni zararlıların girmesi, bu zararlılar ın 

uygun iklim koşulları ve etkili doğal düşmanlarının bulunmamasından dolayı hızlı bir şekilde 

uyum göstererek yayılmasına neden olmuştur. Bu zararlılardan biri de ülkemize 2014 yılında 

giriş yapan Asya kökenli istilacı bir tür olarak bilinen Drosophila suzukii (Matsumura) 

(Diptera: Drosophilidae)’ dir. 

D. suzukii ilk olarak 1916 yılında Japonya’da kirazlarda gözlenmiştir (Kanzawa, 1939). 2008 

yılında ise Kuzey Amerika’da Kaliforniya ve Avrupa’da ise İtalya ve İspanya’da ilk tespitler 

yapılmaya başlamıştır (Hauser, 2011; Goodhue ve ark., 2011; Cini ve ark., 2012; Calabria ve 

ark., 2012). İlk tespitlerin gerçekleştiği yerlerin limanlara yakın olması bulaşmalar ın 

Asya’dan deniz ticareti ile gelen ürünlerdeki yumurta veya larvalar sebebiyle olduğu 

belirtilmiştir (Rota-Stabelli ve ark ., 2013). 

Birçok Avrupa ülkesine yayılan D. suzukii, üzümsü ve sert çekirdekli meyvelerin önemli bir 

zararlısı konumuna gelmiştir (Asplen, 2015). İtalya’da ilk bulaşmadan iki yıl sonra dağlık 

alanlarda bulunan kiraz bahçelerinde %90’a varan zararlanmalar meydana gelirken, yıllık 

tahmini 3-5 milyon euro kayıp yaşandığı bildirilmiştir (Grassi ve ark., 2011; Loriatti ve ark., 

2015). Fransa’da ise, çilek alanlarında %80’e varan kayıplar meydana getirmiştir (Lee ve 

ark., 2011). 

D.suzukii polifag bir zararlı olup konukçuları arasında kiraz, şeftali, nektarin, erik, kayısı, 

böğürtlen, çilek, yaban mersini, ahududu, üzüm vb. sayılabilir (Kanzawa, 1939; Walsh ve 

ark., 2011; Grassi ve ark., 2011). Geniş konukçu aralığı ve hızlı üreme kabiliyeti ile meyve 

alanlarını ciddi şekilde tehdit etmektedir. 
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Genel olarak 2-4 mm boyunda, kırmızı gözleri, kahverengimsi sarımsı vucuda sahip olan 

ergin bireylerin bazı belirleyici morfolojik özellikleri vardır. Erkek sineklerin her iki 

kanadında siyah nokta ve ön bacaklardaki tarsusta iki sıra taraklı bir yapı bulunurken dişi 

sineklerde ise, bu özellikler olmayıp yerine testere şeklinde koyu renkli, tırtıklı bir 

ovipozitörü mevcuttur (Kanzawa, 1939; Hauser, 2011). 

Bu tür, yumurtadan ergin hale 25oC’de 8-10 gün, 15oC’de ise 21-25 günde ulaşmaktad ır. 

Yılda 13 döl verebilen suzukii, 10-32oC arasında gelişimini südürdüğü bildirilmiş t ir 

(Kanzawa, 1939; Lee ve ark., 2011). Japonya’ da kışı ergin olarak yapraklarda ve taşların 

arasında geçirir (Kanzawa, 1939). 

Yumurtalarını diğer birçok drosophila türlerinin aksine çürümüş meyveler yerine sağlık lı 

meyvelere bırakması nedeniyle zararı oldukça önemlidir (Lee ve ark., 2011; Walsh ve ark., 

2011). Dişi birey olgunlaşmakta olan meyvelere tırtıklı ovipozitörünü kullanarak meyve içine 

yumurtasını bırakır. Açılan yumurtadan çıkan larvalar meyve eti ile beslenerek kısa bir süre 

içinde meyveyi çürütür ve meyve pazar değerini kaybeder (Burrack ve ark., 2013, Stacconi 

ve ark., 2013). Dişinin yumurta bırakması sırasında meyvede bakteriyel ve fungal bulaşmalar 

meydana gelir (Walsh ve ark., 2011, Loriatti ve ark., 2015). 

Ülkemizde ilk tespit, Erzurum ili çilek alanlarında, 2014 yılı Ağustos-Eylül aylarında 

kaydedilmiştir (Orhan ve ark., 2016). Daha sonra Çanakkale, Adana, Karaman Uşak iller inde 

üzüm, nektarin, elma, armut, erik ve kiraz alanlarında çeşitli çalışmalar ile varlık lar ı 

belirlenmiştir (Efil, 2018; Keçe ve ark., 2018; Öğür ve ark., 2018; Özdamar ve Kasap, 2019; 

Zengin ve Karaca, 2019).  

Dünyada hızlı bir yayılış göstererek önemli ekonomik zarara neden olan D. suzukii türünün 

ülkemize giriş yapmasıyla birlikte zararlının meyve bahçelerindeki durumunun tespiti için 

sörveyler ve mücadelesine ilişkin çalışmalar başlatılmıştır.  

Antalya İlinde ise, 2017 yılında Batı Akdeniz Araştırma Enstitüsüne gelen kiraz örneklerinde 

saptanmıştır. Daha sonrasında, farklı meyve türlerinden gelen şikâyetler üzerine, Antalya 

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından sörvey çalışmalarına başlanılmıştır. 

Bu çalışma ile Antalya ilinde varlığı bilinen D. suzukii’nin sert ve yumuşak çekirdekli meyve 

bahçeleri bulunan tüm ilçelerinde sörveyler yapılarak yayıldığı ilçelerin, konukçularının, 

predatör ve parazitoitlerinin belirlenmesi ve kirazda il ve ilçe zarar oranlarının saptanması 

amaçlanmaktadır. Ayrıca mücadeleye esas bazı kriterlerin araştırılmasıyla mücadele 

zamanının belirlenmesi ve biyoteknik mücadele kapsamında cezbedici tuzak çalışmalar ının 

yapılması hedeflenmektedir. Meyvelerin olgunlaşma döneminde zarara neden olduğundan 

hasat ile son ilaçlama tarihi arasındaki kısa zaman nedeniyle kimyasal mücadeleye alternatif 

yöntemlerin araştırılması gerektiği düşünülmektedir. Bu yöntemler içinde ergin ile mücadele 

öne çıkmaktadır. Cezbedici içeren tuzakların kullanımı ve yüksek etkili bir cezbedicinin 

geliştirilmesi ile mücadelede başarı sağlanması planlanmaktadır.  

Daha önce Antalya ilinde D. suzukii zararlısı ile kayıt altına alınmış herhangi bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Bu çalışmada Antalya ili ve bu ile ait tüm ilçelerdeki D. suzukii 

popülasyonları, bu popülasyonların aylara göre yoğunluğu, parazitoit ve predatörlerin 

varlıkları araştırılacaktır. Bu çalışma Antalya ili için bir ilk olma niteliği taşıyacaktır. Aynı 

zamanda cezbedici olarak Türkiye’de ilk defa farklı meyve sirkeleri kullanılarak cezbedici 
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etkinlikleri belirlenecektir. Ayrıca, Dünyada daha önce yapılan çalışmalarda sadece elma ve 

pirinç sirkesi denenmiş olup, bu çalışmada farklı meyve sirkelerinin etkinlikleri de 

laboratuvar ve arazi koşullarında belirlenecektir. 

 

Literatür Özeti: Yurtdışında Yapılan Çalışmalar 

Kanzawa (1939), Güneydoğu Asya kökenli önemli bir yayılmacı tür olan D. suzukii ’nin ilk olarak 

1916 yılında Japonya ‘da kiraz alanlarında gözlendiğini, 1930’ larda ise zararın arttığını bildirmiştir.  

 

Dalton ve ark. (2011), 2009-2010 yılları arasında ABD’de yapılan çalışmada, 10°C de D. suzuki 

bireylerin %86 oranında hayatta kaldığını fakat bu sıcaklığın altına düşüldüğünde önemli derecede 

ölümlerin gerçekleştiğini bildirmiştir. 

 

Lee ve ark. (2011), 2009 yılında laboratuvarda yapılan kafes testleri ile farklı çeşit ve olgunluk 

seviyesindeki böğürtlen, yaban mersini, kiraz, ahududu ve çilek üzerinde D. suzukii’nin yumurta 

bırakma durumları gözlenmiş ve ahududuya daha fazla yumurta bıraktığı bildirmişlerdir.  

 

Landolt ve ark. (2011), Oregon’ da yol kıyısındaki böğürtlen alanlarında yapılan çalışmada, besi 

tuzaklarında monitör amaçlı kullanılmak üzere sirke, şarap, asetik asit ve ethanol kombinasyonlarının 

etkinliğini araştırmış, sirke ve şarap kombinasyonun en başarılı çekici karışım olduğunu 

belirlemişlerdir. 

 

Landolt ve ark. (2012), Oregon’ da yabani böğürtlen ve ticari üzümsü meyvelerde yapılan çalışmada, 

farklı sirke ve şarap türlerini tarla koşullarında tuzaklarda denemiş ve en fazla marlot kırmızı şarabı 

ve pirinç sirkesinin tuzaklarda yakalamada daha etkili olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca aynı 

çalışmada asılan besi tuzaklarında 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. günlerde sayılan ergin sayısında önemli bir 

farklılık görülmediği tespit edilmiştir. 

 

 Cha ve ark. (2012), ABD’ de yaptıkları çalışmada D.suzukii’ yi cezbeden sirke ve şarabın gaz 

kromotografisi ile bileşenlerine bakarak, asetik asit ve ethanol dışında 13 şarap ve 7 sirke uçucu yağı 

bileşeni tespit etmişlerdir. 

 

Cini ve ark. (2012), 2009 yılında Avrupa’da ilk olarak bu zararlıyı İtalya’da ki çilek alanlarında 

belirlemiş, daha sonra batı ülkeleri ve Amerika’yı istila ettiğini, kısa sürede bu ülkelerin birçok yerine 

bulaşmış ve meyve üretimini tehdit eder hale geldiğini bildirmişlerdir. 

 

Cuthbertson ve ark. (2014), İngiltere’de 2012 yılında, laboratuvar şartlarında ticari olarak kullanılan 

predatörlerin D.suzukii’ nin farklı dönemleri (larva, pupa, ergin) üzerinde beslenme durumu 

incelenmiş, bu predatörlerden  Orius majusculus, Orius laevigatus, Atheta coriaria ve Anthocoris 

nemoralis zararlının farklı dönemleri ile beslenirken, Hypoaspis miles’in zararlı ile beslenmediği 
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görülmüştür. Predatörler içinde Anthocoris nemoralis 5 gün sonra D.suzukii erginlerinde  %45’ e 

varan ölümlere neden olmuştur. 

 

          Iglesias ve ark. (2014), ABD’ de yabani böğürtlen ve yaban mersini alanlarında 2012- 2013 

yıllarında yaptıkları çalışmada, beş farklı cezbedici ve beş farklı tuzak çatısı denemesi yapmıştır. Bu 

çalışmada cezbediciler içinde maya, şeker ve elma sirkesi içeren cezbedicilerin daha etkili olduğu, 

tuzak çatılarında ise belirgin bir farklılık olmadığını tespit etmişlerdir. Ayrıca araştırmacılar çalışma 

sonucunda cezbedicinin mücadele açısından tuzak çatısından daha önemli olduğunu bildirmişlerdir.    

      

Kaçar ve ark. (2015), Kaliforniya’da bir turunçgil bahçesinde D.suzukii’ nin yumurta, larva ve 

pupasının bulunduğu kafesler dallara asılı olacak şekilde ve pupaların toprağa gömülmesi ile kış 

koşullarına maruz bırakılmıştır. Aralık-Ocak aylarında kış koşullarına maruz kalan D.suzukii 

yumurtaları hayatta kalamazken, pupa ve larvalardan %3’den daha az oranda ergin elde edildiği tespit 

edilmiştir. Pupalardan hayatta kalanların çoğunun ağaçlarda asılı olanlardan daha çok toprağa gömülü 

olanlar olduğu bildirilmiştir. 

 

         Abraham ve ark. (2015), tarafından yapılan çalışmada, farklı meyve ekstraktlarının 

D.suzukii’ye davranışsal etkisileri araştırılmış olup, çalışmalar sonucunda en fazla ahududu 

ekstraktının en yüksek çekici özellik  gösterdiği sonrasında ise çilek ve yaban mersinin çektiği ve en 

az çekici olarak ise kiraz ekstraktının olduğunu belirlenmiştir. 

 

Wang ve ark. (2016), Kaliforniya’da meyve yetiştiriciliği yapılan alanlarda D. suzukii’nin mevsimsel 

popülasyon değişimini takip etmişlerdir. Elma sirkesi ile beslenen tuzaklarda, D.suzukii erginleri 

haftalık olarak Nisan 2013 ile Temmuz 2014 arasında 28 alanda izlenmiştir. En yüksek yakalanmalar 

ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde olurken, kiraz bahçelerinde tuzaktaki en yüksek ergin sayıları 

hasadın olduğu haziran ayında tespit edilmiştir. 

 

Matsuura ve ark. (2017), 2015-2016 yılları arasında Tokyo’ da yabani kiraz bahçelerinde yapılan 

çalışma sonucunda, Ganaspis brasiliensis‟in  D. suzukii larvalarına saldıran ana parazitoit olduğunu 

tespit etmişlerdir.  

 

Bonneau ve ark. (2019), Kanada’da 2017 yılında yapılan laboratuvar çalışması ile biyolojik mücadele 

potansiyellerini değerlendirmek üzere üç parazitoit (Diglyphus isaea, Muscidifurax raptorellus, 

Pachycrepoideus vindemmiae) ve dört predatörün (Chrysoperla carnea, Dicyphus hesperus, Orius 

insidiosus, Podisus maculiventris) D.suzukii ile beslenme durumu incelendi. Denemeler sonucunda 

M. raptorellus’un %40 oranında, P. Vindemmiae’nin ise %43 oranında D. suzukii’yi parazitlediği 

tespit edilmiştir. Ayrıca O. insidiosus ve  C. Carnea ‘nin sırasıyla  %49, %32 oranlarında zararlının 

populasyonunu azalttığı belirlenmiştir. 

 

Khan ve ark. (2019) tarafından yapılan çalışmada, Pakistan’ da kiraz bahçesinde elma sirkesi, maya 

şeker solüsyonu ve sentetik meyve esansları (muz, guava, çilek) kullanılarak yapılan üç besi tuzağı 
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denemesi sonucunda, meyve esansları en yüksek cezbediciliği gösterirken içlerinde en iyi sonuca 

çilek esansı ile ulaşılmıştır. 

 

Wollmann ve ark. (2019) tarafından 2015-2017 yıllarında yapılan çalışmada Brezilya'nın Güney 

bölgesindeki ticari böğürtlen,çilek guavası, surinam kirazı, yaban mersini ve çilek alanlarında elma 

sirkesi içeren tuzaklar ile mevsimsel aktivitesini izlenmiş, tüm alanlarda ve incelenen tüm bitki 

türlerinde en yüksek populasyona orta-sonbahar geç ilkbaharda sırasında rastlandığını belirtmişlerdir.  

 

Yurtiçinde Yapılan Çalışmalar 

Orhan ve ark. (2016), Erzurum’da 2014 yılında çilekte yaptıkları gözlemlerde D. suzukii zararı ile 

erginine, pupasına ve larvasına rastlandığını belirtmişlerdir. Bu çalışma ülkemizde ilk kayıt olarak 

bildirilmiştir. 

 

Efil (2018), 2017 yılında yapılan çalışmada Çanakkale ili çilek üretim alanlarında ilin D. suzukii ile 

bulaşık olduğunu ve çilek hasatının geciktirilmemesini ve bulaşık meyvelerin imhası ile zarar 

oranının azaltılabileceğini ve zararlının istilacı bir tür olması nedeniyle daha ayrıntılı çalışmaların 

yapılması gerektiğini belirtmiştir. 

 

Keçe ve ark. (2018), 2017 yılında Adana’ da yapılan çalışmada, D. suzuki ’nin popülasyon takibinde 

farklı besin çekici tuzaklarını kullanarak en iyi çekici tuzağın elma sirkesi ve elma sirkesi+maya 

karışımının olduğunu, üzüm pekmezi ve nar ekşisi bulunan tuzakların ise zararlıyı hiçbir şekilde 

çekmediğini saptamışlardır. 

 

Öğür ve ark. (2018) Karaman (Ermenek)‘de 2017 yılında, 30 Nisan ile 25 Temmuz tarihleri arasında 

kiraz bahçelerinde 39 adet D.suzukii erginini ilk defa tespit etmişlerdir. 

 

Özdamar ve Kasap (2019), Çanakkale ilinde üzüm bağlarında D. suzukii’nin popülasyon gelişiminin 

belirlenmesi amacıyla yürütmüşlerdir. D. suzukii popülasyonuna ait bireyler her iki yılda da Eylül 

ayında ortaya çıkmaya başlamış ve şubat ayında sonlanmıştır. D. suzukii bireylerinin en yüksek 

miktarı 29 Kasım ve 13 Aralık 2014 tarihleri arasında toplam 153 birey olarak belirlenirken, 2016-

2017 örnekleme periyodunda ise 4 Aralık 2016 tarihinde toplam 141 birey olarak belirlenmiştir.  

Çalışmanın sonuçlarında D. suzukii’nin popülasyonunun Çanakkale İlinde her iki örnekleme yılında 

da Kasım ve Aralık aylarında arttığı bildirilmiştir. 

 

         Zengin ve Karaca (2019) tarafından 2017-2018 yıllarında Uşak ilinde meyve bahçelerinde 

yapılan çalışmada, en yüksek D. suzukii yoğunluğuna Ekim sonu-Kasım ortasında ulaşıldığı 

belirlenmiş ve çalışma sırasında üç parazitoit türü Leptopilina heterotoma (Thomson, 1862), 

Ganaspis xanthopoda (Ashmead, 1896) (Hym.: Figitidae) ve Pachycrepoideus vindemiae (Rondani, 

1875) (Hym.: Pteromalidae) saptanmıştır. 

Kaçar (2020), 2016 yılı mayıs ayından 2018 yılının aralık ayına kadar yapılan çalışmada, Bolu ve 

Düzce illerindeki farklı meyve bahçelerindeki (elma, böğürtlen, kiraz, incir,üzüm, armut, hurma, erik, 

ahududu, çilek)  bulaşık meyvelerde bulunan drosophilid turlerinden larval parazitoitleri Leptopilina 
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boulardi (Barbotin, Carton & Kelner-Pillault, 1979), Leptopilina heterotoma (Thomson, 1862) 

(Figitidae) ve pupal parazitoitleri Pachycrepoideus vindemmiae (Rondani, 1875) (Pteromalidae) ve 

Trichopria drosophilae (Perkins, 1910) (Diapriidae) türleri elde edilmiştir. 

 

 

Materyal Ve Metot:  

 

Materyal 

Çalışmanın materyalini D. suzukii türü, Antalya iline bağlı 17 ilçede bulunan sert ve yumuşak 

çekirdekli meyve bahçeleri (elma, armut, ayva, vişne, kiraz, erik, şeftali, kayısı ve nektarin) zararlının 

predatör ve parazitoitleri, 6 kollu olfaktometre, farklı meyve sirkeleri, plastik tuzak, arazi çıkışlarında 

kullanılmak üzere kese kâğıdı, ağız aspiratörü, alkol, GPS ve kültür kapları, böcek üretimi için kültür 

kafesleri, diyet içerikleri ve çeşitli laboratuvar malzemeleri oluşturmaktadır. 

 

Metot 

1. Drosophila suzukii’nin Yayılışının ve Konukçularının Belirlenmesi 

Sörvey çalışmaları, Antalya iline bağlı sert ve yumuşak çekirdekli meyve yetiştiriciliği yapılan 

ilçelerdeki bahçelerde 2 yıl süreyle yürütülecektir.  

 

 

Şekil 1. Drosophila suzukii sörvey alanı  

Sürvey bahçelerindeki toplam ağaç sayısı  İncelenecek ağaç sayısı  

1-20  Tüm ağaçlar  

21-70  10–30  
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 MEYVE TÜRLERİ VE ÜRETİM ALANLARI (DEKAR) 

 Elma Armut Ayva Kayısı Kiraz Vişne Şeftali  Nektarin Erik 

İL
Ç

EL
ER

 

Akseki 28 28 2 15 260 4 18   37 

Aksu      280     130   520 

Alanya 860 200 100   2000 30 300 53 580 

Döşemealtı 52 90   35     90   95 

Elmalı 
9998

9 
2000 1000 800 222 400 2000   2000 

Finike        50         

Gazipaşa  890 350 3 300 2000   700 120 600 

Gündoğmu

ş 
111 51 10   829   10     

Kaş 
1000

0 
250 5 4 130 3 3   60 

Kemer 180    10 15   10   10 

Kepez            280     

Konyaaltı 390 14 5 80 298   100 45 200 

Korkuteli  
1932

0 
40750 100 15600 

1350

0 
8400 15000   8500 

Kumluca 1614 12 450 15 150   51 71 94 

Manavgat 525 55 5 225 700   700 295 575 

Serik 280 69   300 1014   65 900 770 

İbradı 90 6 9   85   30 8 30 

      Şekil 2. İlçeler bazında çalışmaların yapılacağı meyve türleri ve üretim alanları  

 

 

71-150  31–40  

151-500  41–80  

501-1000  Toplam ağaçların %15  

1000’den fazla Toplam ağaçların %5  

 İL
Ç

EL
ER

 

         İL
Ç

EL
ER

 

         

MEYVE TÜRLERİ VE ÜRETİM MİKTARLARI (TON) 

  Elma Armut Ayva Kayısı Kiraz Vişne Şeftali  Nektari

n 

Erik 

Akseki 24 15 2 9 95 2 52   49 
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Aksu       235     344   450 

Alanya 1487 548 202   1484 33 1088 64 128

2 

Döşemealtı 246 206 150  141   36  184   258 

Elmalı 216.667 5048 360 270 206 319 2041   696 

Finike  12  13    92 31         

Gazipaşa  1200 474 54 220 1740   1065 149 529 

Gündoğmuş 515 19 64   109   80     

Kaş 10.131 238 3 3 97 2 2   38 

Kemer 174 11   7 10 7   12   42 

Kepez             528     

Konyaaltı 635 75 65 107 312   146 49 284 

Korkuteli  28.915 59.409 129 14.588 14.11

5 

7881 8400   10.

077 

Kumluca 1726 42 375 6 105   30 42 49 

Manavgat 734 128 83 120 304 9  905 171 452 

Serik 2010 100 5  340 753   587 329 835 

İbradı 83 6 10 4  42   18 1 44 

 Şekil 3. İlçeler bazında çalışmaların yapılacağı meyve türleri ve üretim miktarları  

 

Yayılışını tespit etmek için, ilçeyi temsil edecek şekilde farklı meyve türlerine ait meyve bahçelerine ilk 

olgunlaşan meyve türünden başlayarak hasattan iki hafta önce tuzaklar asılacaktır. Haftada bir kez 

tuzaklar kontrol edilecektir. Üzerinde 3 mm çapında yaklaşık 10 adet delik bulunan 500 ml’lik plastik 

şişelere 100 ml elma sirkesi konularak hazırlanan tuzaklar dekara üç adet olacak şekilde ağaçların 

gölgesine gelecek şekilde dış kısımlarına asılacaktır. Tuzaklar yerden 1,5 m yüksekliğe gelecek şekilde 

ağaçların kuzey yönüne asılacaktır (Wang ve ark., 2016). 

İzleme amaçlı elma sirkeli tuzakların ağaçlara yerleştirme işleminden sonra hasata kadar  yapılan 

kontrollerde tuzaklardaki sirke bir tül üzerinden süzülerek D. suzukii erginleri aranacaktır. Zararlının 

tuzakta yakanlandığı bahçeler bulaşık olarak kabul edilecektir. Bulaşık bahçeler koordinatları alınarak 

işaretlenecektir. Bahçe büyüklüğüne göre incelecek ağaç sayısı Lazarov and Grigorov (1961) yöntemine 

göre belirlenecektir (Çizelge 1).  

 Çizelge 1. Bahçe büyüklüğüne göre incelecek tüm meyve ağaçları sayısı (Lazarov and Grigorov, 1961)  

 

 Konukçularının belirlenmesi için yayılışı ile ilgili sörveyler sırasında D. suzukii tespit edilen farklı 

meyve türlerine ait bahçelerde, ağaçlardan ve yere dökülen meyvelerden toplanan örnekler 

laboratuvara getirilecektir. Burada meyvelerde zararlının herhangi bir döneminin varlığı incelenecek ve 

zararlının tespiti durumunda o meyve konukçusu kabul edilecektir.  
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2.  Ergin Bireylerin İlk Çıkış Zamanının Belirlenmesi ve Popülasyon Takibinin Yapılması  

Popülasyon takibi D. suzukii‘nin varlığının belirlendiği iki farklı ilçedeki (Konyaaltı ve Korkuteli) bölgeyi 

temsil edecek bir dekarlık toplam iki kiraz bahçesinde Nisan ayı itibariyle dekara 10 tuzak olacak şekilde 

sirke tuzakları asılarak elde edilen D. suzukii erginleri ilk çıkıştan itibaren son meyve hasatından bir ay 

sonrasına kadar haftalık olarak sayılarak dişi  ve erkek olarak ayrı ayrı kaydedilecektir. İlçelerin biri yayla 

bölgesinden diğeri ise sahil bölgesinden olacak şekilde iki farklı yükseltideki ilçeler seçilecektir. Bu 

şekilde ilk ergin çıkış zamanı, maksimum ergin popülasyon ve son ergin yakalanma tarih leri 

belirlenecektir. Veriler haftalık olarak kaydedilerek sıcaklık ve nem değerleri ile ilişkilendirilecektir. 

Tuzakların sirke içerikleri haftalık olarak yenilenecektir.  

Ergin bireylerin ilk çıkışının belirlenmesi için popülasyon takibinin yapıldığı kiraz bahçelerinde asılan 

sirke tuzakları haftada iki kez olacak şekilde kontrol edilecektir. 

 

Zarar Oranının Belirlenmesi 

 Zarar oranının belirlenmesi amacıyla çalışma D. suzukii tespit edilen ilçelerdeki kiraz bahçelerinde 2 yıl 

süreyle yapılacaktır. Tuzakta ki ilk ergin çıkışından bir hafta sonra bahçeyi temsil edecek şekilde 

tesadüfen seçilen 10 ağaçtan meyve örnekleri incelenecektir. Ağaçların 4 farklı yönünden beşer adet 

olmak üzere bahçede toplam 200 meyvede lup kullarak vuruk kontrolü yapılacaktır. Zararlı ile bulaşık 

olduğundan şüphe duyulan örnekler laboratuvara getirilerek ergin çıkışı gözlenecektir. Bu ağaçlarda 

toplam zarar gören ve sağlam meyve sayıları % olarak belirlenecektir. Ayrıca yere düşen meyveler 

bulaşık ve sağlam olarak kaydedilecektir. 

Elde edilen veriler değerlendirilerek bahçeler üzerinden kiraz için il ve ilçelere ait zarar oranı 

saptanacaktır. 

 

Predatör ve Parazitoitlerinin Belirlenmesi 

Çalışma, popülasyon takibi yapılan her iki ilçede zararlı ile bulaşık birer bahçede yapılacaktır.  

Parazitoitlerin belirlenmesi 

 

Örnekleme yapılan bahçelerdeki ağaçlardan ve yere düşen D. suzukii ile bulaşık meyveler bir kese 

kâğıdına konularak buz kutusu içerisinde laboratuvara getirilecek ve laboratuvarda ucuna cam tüp 

yerleştirilmiş olan siyah örtü ile çevrelenmiş kavanozlara konularak parazitoit çıkışı için takip edilecektir. 

Çıkış yapan böcekler %70’lik alkol içine alınarak ve etiketlenerek konu uzmanlarına teşhis ettir ilecektir. 

 

      4.2. Predatörlerin belirlenmesi 

Zararlı ile bulaşık bahçelerde, predatörler için 15 dakika süreyle dolaşılarak meyvelerin çevresi ile 

ağaçların gövdesi gözlenecek ve olası predatörler ağız aspiratörü ile ergin ve ergin öncesi dönemleri 

olarak toplanacaktır. Ayrıca bir sopa ile 20 ağacın etrafı dolaşarak dallara her ağacın 4 yönüne 1 kez 

olmak üzere toplam dört kez vurulacak ve predatörlerin japon şemsiyesine düşmesi sağlanacaktır 

(Steiner 1962). Toplanan böceklerin zararlı ile beslenme durumu incelenmesi için, D.suzukii’ nin farklı 

biyolojik dönemlerinin (yumurta, larva, pupa, ergin) olduğu içinde hafif nemlendirilmiş filtre kağıdı olan 

9 mm’lik petri kaplarına araziden toplanıp 24 saat aç bırakılan predatörler ayrı ayrı konularak 24 saat 
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boyunda beklenecek ve beslenip beslenmediği tespit edilecektir (Gabarra, 2014). Beslenmesi 

durumunda predatör olarak belirlenenler iğnelenerek etiket bilgileri yazılacak ve teşhise 

gönderilecektir. 

 

Farklı Meyve Sirkelerinin Laboratuvarda Etkinliklerinin Be lirlenmesi 

    5.1. Laboratuvarda D.suzuki üretimi 

Meyve bahçelerden toplanan bulaşık meyveler ince kum dolu tül bir kafese konularak ergin çıkışı 

beklenecektir. Çıkan erginlerin teşhisi yapıldıktan sonra üretime başlanacaktır. Ortam koşulları, sıcaklık 

%23±1, nem %70±10 ve 16:8 (aydınlık: karanlık) olacak şekilde ayarlanacaktır (Shawer ve ark., 2017). 

Çıkan erginler ağız aspiratörü ile çekilerek içinde su ve diyet emdirilmiş pamuk olan yetiştirme tüplerine 

alınacaktır. Diyet içeriği, Tonina ve ark. (2016)’ın önerdiği şekilde hazırlanacaktır.  

 

   5.2.Laboratuvarda cezbedici etkinlik denemeleri 

Cezbedici olarak 8 farklı meyve sirkesi (çilek, vişne, kiraz, erik, kayısı, şeftali, ahududu, incir), 6 kollu 

olfaktometre kullanılarak 10 tekerrürlü olacak şekilde denemeye alınacaktır. Kontrolde elma sirkesi 

kullanılacaktır. Her tekerrürde 40 adet D. suzuki ergini (20 dişi, 20 erkek) sistemin bir kolundan salınarak 

kokulardan tercih ettiği yöne doğru ilerlemesi beklenecektir. 1 dakika yönelimde bulunmayan birey 

seçimsiz kabul edilecektir. Laboratuvar çalışmaları sonucu etkili bulunan sirkelerin içerikleri 

belirlenecektir. 

 

6. Etkili Meyve Sirkelerinin Etkinliklerinin Arazide Belirlenmesi 

Laboratuvarda en çekici bulunan ilk üç meyve sirkesinin, D. suzuki ile bulaşık iki farklı ilçedeki kiraz 

bahçelerinde 2 yıl üst üste biyolojik etkinlik denemesi yapılarak, en etkili cezbedici belirlenecektir. 

Deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre beş tekerrürlü olarak kurulacaktır. Tuzaklar, ilk ergin 

çıkışı tespit edilmesi ile 10m aralıklarla asılacaktır. 9 ağaç bir tekerrür kabul edilecek ve ortadaki ağacın 

4 yönüne tuzaklar asılacak. Bloklar arası 40 m boşluk bırakılacaktır. Haftalık olarak tuzaklardaki sirkeler 

süzülerek yakalanan erginler sayılacak ve sirkeler yenilenecektir. Ayrıca deneme parselindeki 

ağaçlardan tesadüfi olarak toplanacak olan 100 meyve sayımı yapılarak vuruklu ve sağlam meyve olarak 

belirlenecektir. 

 

7.   Verilerin Değerlendirilmesi 

Çalışma sonucu elde edilen veriler Varyans Analizi (ANOVA) tekniği ile değerlendirilecektir. Grup 

ortalamaları arasındaki farklılıkların karşılaştırılmasında çoklu karşılaştırma yöntemlerinden biri 

kullanılacaktır.
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Çalışma Takvimi 

 

Çalışma Takvimi Çizelgesi 
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Yönetim Düzeni 

Projede Görev Alacak Kişilerin Her Birinin Projedeki Sorumluluğu Ve Çalışma Takvimleri 

Tanımlanmalıdır. 

Adı Soyadı 

Araştırmacıların Projeye Katkıları 

Yapılacak 

Faaliyetlerdeki 

Sorumlulukları 

Projede Çalışma Süresi 

(Ay) 

Katkı Oranı 

(%) 

Tuba 

KAHRAMAN 

Tüm aşamalardan 

sorumludur. 

1-36 ay 100 

 

Proje Sonuçları Uygulama Planı (Psup)   

Proje Adı: 

Antalya İli Meyve Bahçelerinde Kanadı Noktalı Sirke Sineği,  Drosophila suzukii 

(Matsumura) (Diptera: Drosophilidae)’ nin Yayılışı, Zarar Oranı ve Cezbedicilere 

Yönelimleri 

Psup Hedefi: Projenin Genel Amaçları Kapsamında Ulaşılmak İstenen Hedefler 

Bu çalışma ile Antalya ilinde varlığı bilinen D. suzukii’nin sert ve yumuşak çekirdekli meyve 

bahçelerine sahip olan tüm ilçelerde sörveyler yapılarak yayıldığı ilçelerin, konukçularının, 

predatör ve parazitoitlerinin belirlenmesi ve il ve ilçedeki kiraz bahçelerinde zarar oranlarının 

saptanması amaçlanmaktadır. Ayrıca yine kiraz bahçelerinde yapılan popülasyon takibi ile ilk ergin 

zamanının belirlenmesi, popülasyonun en yüksek zamanının belirlenmesi gibi veriler elde edilerek 

mücadelede yol gösterici bilgilerin elde edilmesi amaçlanmaktadır. Cezbedici içeren tuzaklarda 

kullanılmak için alternatif cezbediciler belirlenerek biyoteknik mücadele kapsamında kullanılması 

için veri sağlacaktır. 

 

Çıktıların Uygulamaya Aktarılması Ve Yaygınlaştırılması 

 

Sıra Proje Çıktıları Çıktıların Uygulamaya Aktarılma 

Mekanizmaları 

1 

Antalya ilinde meyve bahçelerinde D. 

suzukii’nin yaygınlık durumu ve 

konukçuları belirlenecektir. 

-Elde edilen veriler ile Zirai Mücadele 

Teknik Talimatlarına katkıda bulunma 

imkanı olacaktır. 
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2 

Popülasyon takibi ile farklı ilçelerde 

zararlının yıl içinde takibi yapılacak ve  

doğada ilk ergin çıkışı, en yüksek ergin 

uçuşu ve son ergin görülme zamanı gibi 

veriler belirlenecektir. Mücadele 

zamanına karar verilmesine katkı 

sağlanacaktır. 

  

-Çalışma sonuçları ile ilgili broşür/liflet 

hazırlanacaktır. 

 

-Teknik elemanlar ve meyve üreticilerine 

zararlı hakkında bilgiler verilecektir. 

 

-Elde edilen sonuçlar ulusal ve uluslararası 

bilimsel dergiler ile kongre, sempozyum, 

panel ve çalıştayda yayınlanacaktır 

3 

İl ve ilçe bazında yapılan çalışmalar 

sonucunda zarar tespiti yapılarak, kiraz 

bahçelerindeki zararlının neden olduğu 

zarar hakkında bilgi sağlanacaktır. 

4 
Zararlı ile bulaşık alanlarda predatör ve 

parazitoitleri belirlenecek. 

5 

Tuzaklarda kullanılmak üzere, 

laboratuvarda ve arazide denemeleri 

yapılan 8 farklı meyve sirkelerinden 

etkili olanlar belirlenecektir. 

 

Talep Edilen Bütçe  

 

I. Yatırım Tutarı 

 06 SERMAYE GİDERLERİ 

YILLARA GÖRE DAĞILIM (TL) 

1.Yıl 2.Yıl 

 

3. Yıl 

06.1- Mamul Mal Alımları 5300 1500 1000 

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri 1700 500 300 

06.3- Gayri Maddi Hak Alımları    

06.4- Gayrimenkul Alımları ve 

Kamulaştırılması 
  

 

06.5- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri  17.000 21.500 13.200 

06.6- Menkul Malların Büyük Onarım 

Giderleri  
  

 

06.7- Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri    
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06.8- Stok Alımları     

06.9- Diğer Sermaye Giderleri  1000 1500 500 

Toplam 25.000 25.000 15.000 

Genel Toplam 65.000 

 

Iı. Bütçe Gerekçesi Ve Yatırım Tutarının Dağılımı  

 

Talep Edilen Bütçe: (Entegre, Ülkesel Ve  Sürekli Projelerde Bu Kısım Doldurulacaktır.)  

06 Sermaye Giderleri 

Yillara Göre Dağilim 

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      

 

Alt Proje Nosu Ve Kodu 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl Toplam 

Varsa       
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Genel Toplam       

 

Proje Kapsamında Yürütülecek Alt Projeler Listesi 

 

Alt Proje 

No 
Proje Adı Proje Lideri 

Başlama 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 
Çıktılar* 

Varsa      

 

 

Kaynakça Teklif Onayı 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Proje Lideri Tuba KAHRAMAN   

Teklif Eden Kuruluş Müdürü Dr. Abdullah ÜNLÜ   

İşbirliği Yapılan Kuruluş 

Yetkilisi  

Prof. Dr. İbrahim 

DİLER 
  

İşbirliği Yapılan Kuruluş 

Yetkilisi      

Isparta Uygulamalı 

Bilimler Üniversitesi 
  

 

Proje Adı  Antalya İli Patlıcan ve Biber Üretim Alanlarında Kök-ur Nematodlarının 
(Meloidogyne spp.) Tespiti ve Bazı Patlıcan ve Biber Genotiplerinin 

Dayanıklılığın Belirlenmesi  

Proje No. TAGEM/BSAD/B/20/A2/P1/2420 

Proje Türü Bölgesel Proje 

Bağlı Olduğu Proje Adı - 

Araştırma Firsat Alanı Bitki Sağlığı 

Araştırma Programı Zararlı Organizmaların Tespiti, Tanısı Ve Yönetimi 

Program Önceliği Yüksek 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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Proje Teklif Eden Kuruluşun 

Adı  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - ANTALYA 

Adresi 
Demircikara Mah. Paşakavakları Cad. No:11, 07100 

Muratpaşa/ANTALYA 

 

 Proje Koordinatörü / Proje Lideri  

Adı Soyadı Dr. Selda ÇALIŞKAN 

Kurumu  
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) - 

ANTALYA 

Telefonu 0(242) 321 67 97-526 

E-Posta  selda.caliskan@tarimorman.gov.tr  

 Araştırmacılar 

Adi Soyadi Kurumu E-Posta 

Doç. Dr. Hatice Fil iz BOYACI BATEM fi l iz_boyaci@yahoo.com 

Dr. Aytül KİTAPCI BATEM 
aytul.kitapci@tarimorman.gov

.tr 

Proje Toplam 

Bütçesi (Tl) 

Proje Başlama Tarihi 

(Gün/Ay/Yil) 

Proje Bitiş Tarihi 

(Gün/Ay/Yil)* 

90.000 01/01/2020 31/12/2023 

 

 İşbirliği  

İşbirliği Yapilan 

Kişiler*/ Kuruluşlar 

İşbirliği Şekli 

(Danışman*/Ayni/Nakdi) 

Projedeki 

Katkisi 

Antalya İl-İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlükleri  
Teknik Arazi çalışmaları 
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Proje Özeti  

Proje Adı: Antalya İl i  Patlıcan ve Biber Üretim Alanlarında Kök-ur Nematodlarının (Meloidogyne spp.) Tespiti  

ve Bazı Patlıcan ve Biber Genotiplerinin Dayanıklılığın Belirlenmesi  

Türkiye’de patlıcan ve biber üretimi hızla artarken bunun paralelinde tarımsal açıdan bazı hastalık ve zararlı 

problemlerini de beraberinde getirmektedir.  Serada yetiştiri len sebzelerin en önemli zararlılarından birisi de 

Kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.)’dır. Bu kayıpların domateslerde %24-38, patlıcanlarda %17-20 ve 

kavunda %18-33 oranlarında olduğu belirtilmiştir (Sikora ve Fernandez, 2005). Son yıl larda artan yetiştiricilikle 

birl ikte çıkan bu problemlere yönelik çözüm arayışlarına girilmiş ve yeni çalışmalar başlatılmıştır.  

 

Bu çalışma ile Antalya i l i  patlıcan ve biber  üretimin yapıldığı alanlarda kök-ur nematodlarının tespiti, tespit 

edilen türlerin moleküler ve morfolojik olarak belirlenmesi, patlıcanda ve biberde nematod zararının yaygınlık 

ve şiddetinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Dayanıklıl ık kaynaklarının kullanımı, bölgenin iklimsel 

koşullarına ve o bölgede bulunan nematod türü ile ırkına bağlıdır. Bu nedenle çalışmada ayrıca Antalya i linde 

patlıcan ve biber üretim alanlarında sorun olan en yaygın kök-ur nematod tür ve ırkına karşı yetiştiricilikte 

kullanılan farklı patlıcan ve biber genotiplerinde reaksiyonlarına bakılması da amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra 

elde edilen sonuçlar doğrultusunda patlıcan  ve biber anaçları birbiri içerisinde kıyaslanacaktır. Bu sayede 

etmenin ekonomik anlamda zarara neden olduğu alanlar belirlenecek ve bu alanlarda gereken önlemlerin ilgili 

kurumlarca zamanında alınabilmesine katkı sağlanacaktır. Bu çalışma bölgede kullanılan çeşitler için yapılması, 

Kök-ur nematodları nedeniyle ortaya çıkacak olan potansiyel kaybın önlenebilmesi açısından önemlidir. Elde 

edilen bulgular kök-ur nematodlarının kontrolü için yapılacak olan ıslah ve mücadele çalışmalarında 

kullanılabilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Patlıcan, Biber, Meloidogyne spp., Reaksiyon, Antalya  

 

Abstract 

       Project Name: Detection of Root-knot Nematodes (Meloidogyne spp.) and Determination of Resistance 

of Some Eggplant and Pepper Genotypes in Eggplant and Pepper Production Areas in Antalya Province  

 

Agricultural pest and disease problems in some respects, in parallel, eggplant and pepper production rapidly 

increasing in Turkey brings with him. One of the most important pests of vegetables grown in the greenhouse 

is the root-knot nematodes (Meloidogyne spp.). These losses are reported to be 24-38% in tomatoes, 17-20% 

in eggplants and 18-33% in melons (Sikora and Fernandez, 2005). In recent years, with the growing 

aquaculture, solutions have been searched for these problems and new studies have been started. 

 

The aim of this study was to determi ne the root-knot nematodes in the production areas of eggplant and 

pepper in Antalya province, to determine the molecular and morphological characteristics of the identified 

species, and to evaluate the prevalence and severity of nematode damage in eggplant and pepper. The use of 

resistance sources depends on the climatic conditions of the region and the species and race of the nematodes 

in that region. Therefore, in this study, it is aimed to look at the reactions of different eggplant genotypes and 

pepper genotypes used in aquaculture against the most common root-nematode species and breeds which 

are problematic in eggplant and pepper production in Antalya province. In addition, rootstocks will  be 
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compared within each other according to the results obtained. In this way, the areas that cause economic 

damage will  be determined and the necessary measures will  be taken to ensure that the necessary measures 

are taken in time by the relevant institutions. This study is important for the varieties used in the region, in 

order to prevent potential loss due to root-knot nematodes. The findings can be used in breeding and control 

studies for the control of root-knot nematodes.    

 

Keywords: Eggplant, Pepper, Meloidogyne spp., Reaction, Antalya  

 

Projenin Amacı Ve Gerekçesi:  

 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre dünyada 2017 yıl ında 1.858.253 hektar alanda, 

52.309.119 ton patlıcan üretilmiştir. Dünya patlıcan üretimi son 25 yılda 4 kattan fazla  artış göstermiştir. Çin, 

ekim alanı ve üretim bakımından lider konumundadır. Çin, 784.966 hektar alanda, 32.883.567 ton patlıcan 

üreterek dünya patlıcan üretiminde önemli bir paya sahiptir. Çin’i  733.000 hektar üretim alanı ve 12.510.000 

ton üretim miktarıyla Hindistan takip etmektedir. Mısır (1.307.793 ton), Türkiye (883.917 ton), İran (654.149 

ton) ve Endonezya (535.436 ton) dünya patlıcan üretiminde önde gelen ülkelerdir (FAO, 2019).  Türkiye, dünya 

patlıcan üretiminde 4. sırada yer almakta olup  patlıcan üretimi bakımından dünyada önde gelen ülkelerden 

birisidir .  

 

Türkiye’de 2018 yıl ında, 199.292 da alanda 836.284 ton patlıcan üretimi gerçekleşmiştir. En fazla patlıcan 

üretimi yapılan il  Antalya’da 23.560 da alanda 190.125 ton üretim yapılmaktadır. Antalya’yı, 22.555 da alanda 

170.376 tonla Mersin izlemektedir. Bunlar dışında patlıcan üretiminde önde gelen il lerimiz; Samsun, Balıkesir, 

Muğla Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İzmir ve Şanlıurfa’dır.  

 

Ülkemizde 2018 yıl ında patlıcan üretiminde en büyük payı olan Antalya i l inde en fazla patlıcan üretim yapılan 

ilçelerden biri  olan Kumluca’da 3.680 da alanda 44.245 ton üretim yapılırken bunu takiben Serik’te 3.800 da 

alanda 24.950 ton üretim yapılmaktadır. Bunların dışında üretimi yoğun olarak yapılan ilçeler Gazipaşa, Alanya, 

Konyaaltı, Aksu, Finike, Kepez, Muratpaşa ve Manavgat’tır (Çizelge 1).  

 

Çizelge 1: Antalya i l i  patlıcan ekilen alan ve üretim miktarı (Tuik,2019)  

İlçe Adı Ekilen Alan (Dekar) Üretim Miktarı (Ton) 

Akseki 10 10 

Aksu 2.240 15.690 

Alanya 3.150 22.505 

Demre 12 180 

Döşemealtı 100 170 

Elmalı 500 1.500 

Finike 965 11.965 

Gazipaşa 3.530 24.270 
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Gündoğmuş 340 442 

Kaş 45 360 

Kemer 3 27 

Kepez 870 6.680 

Konyaaltı 1.608 19.404 

Korkuteli  255 940 

Kumluca 3.610 44.245 

Manavgat 1.921 10.286 

Muratpaşa 600 6.500 

Serik 3.800 24.950 

İbradı 1 1 

 

Biber (Capsicum spp.) dünyada besin endüstrisinde oldukça önemli bir sebze ve ba harat ürünüdür. Biberin 

30’a yakın türü bulunmaktadır. Bu türlerden 5 tanesinin (C. annuum L., C. frutescens L., C. chinense Jacq., C. 

baccatum L., ve C. pubescens Ruiz and Pavon) kültürü yapılmaktadır (Bosland, 1992; Wang ve Bosland, 2006). 

Dünya genelinde en çok kültüre alınan ve ekonomik olarak önemli olan tür ise C. annuum‘ dur (Wang ve 

Bosland, 2006).  

 

Türkiye’de 2019 yılında, 621.107 da alanda 2.292.894 ton biber üretimi gerçekleşmiştir. En fazla biber üretimi 

yapılan il  Çanakkale’de 74.053 da alanda 249.295 ton üretim yapılmaktadır. Çanakkale’yi , 63.270 da alanda 

501.213 tonla Antalya izlemektedir. Bunlar dışında biber üretiminde önde gelen il lerimiz; Şanlıurfa, Manisa, 

Bursa, Mersin, Samsun, İzmir Balıkesir ve Hatay’dır.  

 

Ülkemizde 2019 yılında biber üretiminde en büyük payı olan i l lerden Antalya’da  en fazla biber üretim yapılan 

ilçelerden biri  olan Kumluca’da 13.139 da alanda 159.005 ton üretim yapılırken bunu takiben Serik’te 11.440 

da alanda 89.155 ton üretim yapılmaktadır. Bunların dışında üretimi yoğun olarak yapılan ilçeler  Elmalı, Demre, 

Kaş, Manavgat, Alanya, Aksu, Korkuteli, Gazipaşa ve Kepez’dir (Çizelge 2). Türkiye’de biber üretimi hızla 

artarken bunun paralelinde tarımsal açıdan bazı hastalık ve zararlı problemlerini de beraberinde getirmektedir.  

 

Çizelge 2: Antalya i l i  biber ekilen alan ve üretim miktarı (Tuik,2019)  

İlçe Adı Ekilen Alan (Dekar) Üretim Miktarı (Ton) 

Akseki 19 12 

Aksu 1.770 17.150 

Alanya 1.895 4.908 

Demre 8.199 94.315 

Döşemealtı 104 164 

Elmalı 9.840 19.800 

Finike 330 2.500 
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Gazipaşa 1.100 3.390 

Gündoğmuş 150 140 

Kaş 6.995 68.863 

Kemer 10 60 

Kepez 1.013 4.914 

Konyaaltı 96 471 

Korkuteli 1.540 6.155 

Kumluca 13.139 159.005 

Manavgat 5.534 29.618 

Muratpaşa  95 593 

Serik 11.440 89.155 

İbradı 1 0 

 

Serada yetiştiri len sebzelerin en önemli zararlılarından birisi de Kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.)’dır. 

Kök-ur nematodları bitkilerin köklerinde beslenir ve köklerde urlaşmaya neden olarak su ve besin elementinin 

alınmasını engeller. Dünya genelinde Kök-ur nematodlarının 98 türü tanımlanmıştır (Jones vd., 2013) ve tropik 

bölgelerde M. incognita, M. javanica, M. arenaria,  ıl ıman bölgelerde ise M. hapla, M. chitwoodi ve M. fallax 

yaygın türler olduğu bildirilmiştir (Netscher ve Sikora, 1990; Eisenback ve Triantaphy l lou, 1991; Adam vd., 

2007).  

 

Bitkide oluşan zarar oranı, nematod yoğunluğu ve bitki nin çeşidine bağlı olarak değişmekte olup, sebzelerde 

sadece kök-ur nematodlarının neden olduğu ürün kaybının ortal ama %10 olduğu (Collange vd., 2011), bazı 

kaynaklarda ise bu oranın %50-80 arasında değiştiği bildirilmektedir (Stirl ing, 1991 ve Siddiqi, 2000). Bu 

kayıpların domateslerde %24-38, patlıcanlarda %17-20 ve kavunda %18-33 oranlarında olduğu belirtilmiştir 

(Sikora ve Fernandez, 2005). 

 

Türkiye’de kök-ur nematodlarının belirlenmesi üzerine yürütülen çalışmalar sonucunda; M. hapla (Diker, 

1959), M. incognita (Yüksel, 1966), M. javanica (Ertürk ve Özkut, 1973), M. thamesi (Ertürk ve Özkut, 1973), 

M. arenaria (Yüksel, 1974), M. artellaria (DiVito vd., 1994), M. chitwoodi (Özarslandan vd., 2009) ve M. 

ethiopica (Aydınlı vd., 2013) türleri tespit edilmiştir (Mıstanoğlu ve Devran, 2015). Yapılan çalışmalarda 

tanımlanan bu türlerin Türkiye’nin bitkisel üretim bölgelerine göre yaygınlıklarında farklılıklar olduğu rapor 

edilmiştir. Balıkesir, Bursa Çanakkale, İzmir ve Manisa i l lerinde sanayi domatesi üretim  alanlarında M. 

incognita ve M. javanica’nın (Pehlivan ve Kaşkavalcı, 1992) bulunduğunu bildirilmiştir. Doğu Akdeniz 

Bölgesi’nde ekonomik öneme sahip kültür bitkilerinde M. incognita, M. javanica ve M. arenaria’nın 

bulunduğu, M. incognita ve M. javanica’nın özellikle sebzelerde yoğun popülasyonlar oluşturduğu belirtilmiştir 

(Elekçioğlu ve Uygun, 1994).Aydın il i  yazlık sebze üretim alanlarında M. incognita, M. javanica ve M. hapla’nın 

(Kaşkavalcı ve Öncüer, 1999), Adana, Hatay, İçel ve Antalya i l leri sebze üretim alanlarında M. javanica, M. 

incognita ve M. hapla’nın (Söğüt ve Elekçioğlu, 2000), Bafra ve Çarşamba ovaları sebze üretim alanlarında M. 

incognita’nın (Mennan ve Ecevit, 2001), Batı Akdeniz Bölgesi’nde örtü altında sebze üretim alanlarında M. 

incognita, M. javanica ve M. arenaria’nın (Devran ve Söğüt, 2009), Akdeniz Bölgesi’nde M. javanica ırk 1, ırk 

5, M. incognita ırk 2, ırk 5, ırk 6 ve M. arenaria ırk 2, ırk 3 tespit edilmiştir (Kaçar, 2011). Doğu Akdeniz sebze 

alanlarında (domates, biber, patlıcan, hıyar, fasülye) M. incognita ırk 1, ırk 2, ırk3, M. javanica ırk 2, ırk 3, M. 
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arenaria ırk 1 ve M. luci bulunmuştur (Çetintaş ve Çakmak 2016; Gürkan, 2017; Gürkan vd., 2018; Gürkan vd., 

2019). Niğde il i  patates üretim alanlarında M. chitwoodi’nin (Devran vd., 2009) ve Tokat i l ine bağlı Niksar ve 

Erbağa ilçelerindeki sebze üretim alanlarında M. incognita’nın (Akyazı ve Ecevit, 2011) bulunduğu bildirilmiştir. 

Orta Karadeniz Bölgesi’nde M. arenaria, M. ethiopica, M. javanica ve M. incognita’nın (Aydınlı, 2014) 

bulunduğu bildirilmiştir.  

 

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de sera alanlarında bu zararlılara karşı çok yoğun nematisit 

kullanılmaktadır. Kök-ur nematodlarının mücadelesinde kullanılan nematisitlerin kumsal topraklarda yoğun 

kullanılması sonucu taban suyuna karışma tehlikesi bulunmaktadır. Bu tür sakıncaların oluşması sonucu, 

alternatif mücadele yöntemlerine daha fazla ağırlık verilmesi büyük önem taşımaktadır. Ekim nöbeti 

uygulaması Kök-ur nematodlarının çok geniş konukçu dizisine sahip olması ve özellikle sera alanlarında sebzeye 

ekonomik anlamda alternatif kültür bitkisinin her zaman olmaması nedeniyle uygulamada yer alamamaktadır. 

Bu nedenle Kök-ur nematodlarına karşı mücadele yöntemlerinden, dayanıklı çeşit kullanımı ön plana 

çıkmaktadır. Bitki paraziti  nematodlara karşı mücadele yöntemlerinden dayanıklı çeşit yetiştirme, birçok 

yönleriyle diğer mücadele yöntemlerine ve özellikle kimyasal mücadele yöntemine göre büyük avantajlara 

sahiptir (Özarslandan, 2002).  

 

Dayanıklı çeşitler Kök‐ur nematodlarının gelişme ve üremelerini engellemesi, özel uygulama tekniği ve alet‐

ekipman gerektirmemesi ve bunlardan en önemlileri çevreye uyumlu olması ve uzun vadede ekonomik olması 

sayılabilir (Cook ve Evans, 1987; Boerma ve Hussey, 1992; Lopez‐Perez vd., 2006) . Dayanıklı bitkilerin kullanımı, 

zarar eşiği üzerindeki nematod popülasyonlarında bile ürün alınabilmesine olanak sağlamaktadır. Genellikle 

nematod ile bulaşık alanlarda dayanıklı çeşitl erin verimi, hassas çeşitlerden daha fazla olmaktadır. Dayanıklı 

çeşit seçiminin bitki paraziti nematod ile mücadelede kullanımı, mücadele masraflarına kıyasla son derece 

ekonomiktir (Boerma ve Hussey, 1992; Roberts, 1992; Jung ve Wyss, 1999). Kök-ur nematodlarına karşı 

kullanılan mücadele yöntemleri içinde dayanıklı veya tolerans çeşitlerin kullanımı üzerine yapılan araştırmalar 

son yıl larda çevre bil incinin artmasıyla hız kazanmıştır (Özarslandan, 2002).  

 

Bu çalışma ile Antalya i l i  patlıcan ve biber üretimin yapıldığı alanlarda kök-ur nematodlarının tespiti, tespit 

edilen türlerin moleküler ve morfolojik olarak belirlenmesi, patlıcanda nematod zararının yaygınlık ve 

şiddetinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Dayanıklılık kaynaklarının kullanımı, bölgenin iklims el 

koşullarına ve o bölgede bulunan nematod türü ile ırkına bağlıdır. Bu nedenle çalışmada ayrıca Antalya i l inde 

patlıcan ve biber üretimi alanlarında sorun olan en yaygın kök-ur nematod tür ve ırkına karşı yetiştiricilikte 

kullanılan farklı patlıcan ve biber genotiplerinde reaksiyonlarına bakılması da amaçlanmıştır. 

 

Bunun yanısıra elde edilen sonuçlar doğrultusunda anaçlar birbiri içersinde kıyaslanacaktır. Bu sayede etmenin 

ekonomik anlamda zarara neden olduğu alanlar belirlenecek ve bu alanlarda gereken önlemlerin i lgili 

kurumlarca zamanında alınabilmesine katkı sağlanacaktır. Bu çalışma bölgede kullanılan çeşitler için yapılması, 

Kök-ur nematodları nedeniyle ortaya çıkacak olan potansiyel kaybın önlenebilmesi açısından önemlidir.  Elde 

edilen bulgular kök-ur nematodlarının kontrolü için yapılacak olan ıslah ve mücadele çalışmalarında 

kullanılabilecektir.        

 

Literatür Özeti:  

Türkiye’de Kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.) ile ilgili yapılmış çalışmalar 
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Diker (1952), yapmış olduğu çalışmada, Türkiye’de kök-ur nematodlarına ait i lk kayıtın Oktar ve İyriboz 

tarafından 1934 yıl ında Samsun’da bir tetkik gezisi sonucu şeker pancarında olmasına rağmen, sonradan 

önemi üzerinde gereken araştırmaların yapılmadığını ve 1948 yıl ına kadar unutulduğunu bildirmiştir.  

 

Öztüzün (1970), Malatya ve Elazığ’da Meloidogyne incognita (Kofoid & White) Chitwood, 1949’nın varlığını 

belirlemiştir. 

 

Yüksel (1974), Türkiye’de Karadeniz Bölgesi’nde M. incognita, M. arenaria; Marmara Bölgesi’nde M. incognita, 

M. incognita acrita, M. javanica, M. arenaria ve M. hapla’nın bulundugunu; Ege Bölgesi’nde M. incognita, M. 

javanica, M. arenaria, M. hapla; Akdeniz Bölgesi’nde M. incognita, M. javanica, M. arenaria, M. hapla ’nın 

bulunduğunu belirtmektedir. 

 

Gürdemir ve Ağdacı (1975), Antalya ve İçel i l lerinde yaptıkları çalışmada Antalya seralarının %75.79’unun, İçel 

seralarının %23.09’unun kök-ur nematodları i le bulaşık olduğunu ve en yaygın türlerin M. incognita (%71.1), 

M. javanica (%14.9), M. arenaria (%6.01) ve M. thamesi (%2.4) olduğunu bildirmişlerdir. 

 

Ağdacı (1978), 1973 ve 1976 yıl ları arasında Akdeniz Bölgesi’nde 717 adet kabakgil yetiştiriciliği yapılan sera 

incelendiğini ve bunlardan 248 adedinin Kök-ur nematodu türlerinden M. incognita, M. javanica, M. arenaria 

ve M. thamesi i le bulaşık olduğunu belirlemiştir. Antalya’da Kök-ur nematodu nedeniyle meydana gelen 

zararın % 16.7, Adana’da ise % 47 oranında olduğunu ve bulaşık bitkilerde vejetatif gelişmenin sağlıklı bitkilere 

göre önemli ölçüde zayıf olduğunu saptamıştır. 

 

Enneli (1980), Kök-ur nematodlarının İç Anadolu Bölgesi’nde bulaşıklık oranının %10 -94 arasında olduğunu ve 

en yaygın türlerin M. incognita, M. javanica ve M. arenaria olduğunu bildirmiştir. 

 

Elekcioğlu (1992) yürüttüğü doktora çalışmasında, Doğu Akdeniz Bölgesi’nde önemli kültür bitkilerinde 

bulunan nematod türlerini ve bunların bölgedeki dağılışlarını araştırmış ve 36 nematod türünü ortaya 

koymuştur. Tespit edilen nematod türlerinin 21 tanesinin Türkiye fauna sı için yeni kayıt olduğu bildirilmiştir. 

Ayrıca aynı araştırmada bulunan nematodların 100 g topraktaki yoğunlukları ve araştırma Bölgesi’ndeki 

coğrafik dağılışları da tespit edilmiştir. 

 

Elekcioğlu ve Uygun (1994) Doğu Akdeniz Bölgesi’nde ekonomik öneme s ahip bitkilerde bitki paraziti  

nematodların tespiti  ve dağılımı üzerine yaptıkları çalışmada, muz ve birçok sebzenin köklerinde Meloidogyne 

spp. (M. incognita, M. javanica, M. arenaria)’nin yoğun olarak bulunduğunu, M. incognita ve M. javanica’nın 

özellikle domates, biber ve patlıcan gibi sebzeler üzerinde yoğun popülasyon oluşturduklarını 

belirtmektedirler. 

 

Elekcioğlu vd., (1994), Doğu Akdeniz Bölgesi’nde bitki paraziti  nematodları belirmek amacıyla, 12 kültür 

bitkisinden alınan toprak örneklerinde Tylenchulus, Meloidogyne, Pratylenchus, Helycotylenchus ve Xiphinema 

cinslerine ait türlerin baskın durumda olduğunu belirtmişler ve 36 nematod türü tespit etmişlerdir. Sera 

alanlarında M. incognita ve M. javanica; turunçgil alanlarında T. semipenetrans; buğdayda P. thornei, 

Geocenamus brevidens; muzlarda M. incognita ve M. javanica i le H. multicinctus ve H. dhystera; bağlarda X. 

pachtaicumu’un yaygın olduğunu bildirmişlerdir. 
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Kaşkavalcı ve Öncüer (1999), Aydın i l inde yazlık sebze yetiştiri len alanlarda bulunan kök-ur nematod 

(Meloidogyne spp.) türlerinin tespiti, mevcut bölgedeki yayıl ışları ve ekonomik önemlerinin belirlenmesi 

hakkında bir çalışma yapmıştır. Kök-ur nematodu türlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan 42 farklı 

populasyona ait 213 preparatta bulunan 1304 anal kesitin incelenmesi sonucunda saptanan türlerin % 80.06’sı 

M. incognita (Kafoid ve White, 1919) % 14.49’u M. javanica (Treub, 1885) Chitwood, 1919 ve % 5.45’de M. 

hapla (Chitwood, 1949) olarak belirlenmiştir. Bu çalışma ile M. hapla hem Aydın hem de Ege Bölgesinde 

yetiştiri len sebzelerde (biber) i lk kez saptanmıştır. Sanayi domateslerinde bulunan kök -ur nematodlarının zarar 

analizi sonucunda, bulaşıklık derecesinin verim azalması üzerinde % 80.01 oranında etkil i  bir faktör olduğu 

bulunmuştur (Kaşkavalcı ve Öncüer, 1999). 

 

Söğüt ve Elekcioğlu (2000) Doğu Akdeniz Bölgesi’nde yürüttükleri çalışmada, (Adana, İçel, Hatay ve Antalya 

i l leri), M. javanica’ya ait ırk 1, M. incognita’ya ait ırk 2 i le ırk 4 olmak üzere toplam 3 kök-ur nematodu ırkı 

tespit etmişlerdir. M. javanica’ya ait 4, M. incognita’ya ait 1 ve M. hapla’ya ait 1 popülasyonun ise konukçu 

testine göre uygun reaksiyon göstermediği için ırk düzeyinde teşhisinin yapılamadığını bildirmişlerdir. Bu 

çalışmada, Antalya i l inde örtü altı yetiştiricil iği yapılan hıyar ve kavunda M.incognita ırk 2, biber ve patlıcanda 

M.javanica ırk 1, yine patlıcan ve kavunda M.javanica (ırk teşhisi yapılamamıştır) teşhislerini yapmışlardır. 

 

Mennan ve Ecevit (2001), Bafra ve Çarşamba ovaları, sebze alanlar ında en yaygın bulunan Kök-ur nematodu 

türü olan M. incognita’nın 3 adet popülasyonun, ırk 2 olduğunu tespit etmişlerdir. 

 

Kepenekci vd., (2002a), tarafından yapılan çalışmada Eskişehir, Isparta, Burdur ve Antalya İl lerinde örtü altı 

sebze üretimi yapılan alanlar nematolojik açıdan incelenmiştir. Alınan örneklerden elde edilen BPN türleri 

içinde önemli bir yere sahip olan kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.)’nın türleri belirlenmiştir. İnceleme 

sonucunda söz konusu yörelerde varlığı bil inen üç kök-ur nematodu türünün (M. incognita, M. hapla ve M. 

javanica) yanısıra Türkiye faunası için yeni bir tür olan M. exigua saptanmıştır. Çalışmada M. exigua’nın 

morfolojik ve morfometrik özellikleri i le bulunan diğer türlerin Türkiye’de daha önce saptandığı yöreler ve 

konukçuları verilmiştir.  

 

Özarslandan (2002), yapmış olduğu çalışmada Doğu Akdeniz bölgesi sebze alanlarında yaygın olan M. javanica 

ırk-1 ve M. incognita ırk-2’ye karşı bazı hıyar (Cucumis sativus L.), domates (Lycopersicon esculentum L.) ve 

biber (Capsicum annuum L.) çeşitlerinin dayanıklıl ık veya duyarlıl ık durumu 25±1°C sıcaklıkta araştırmıştır. 

Dayanıklı bulunan çeşitler ayrıca 30±1°C’de de denemeye alınarak sıcaklığın dayanıklıl ık üzerine etkisi 

araştırmıştır. 

 

Kepenekci ve Evlice (2003a), Antalya, Burdur, Isparta ve Eskişehir i l leri örtü altı sebze yetiştiricil iği yapılan 

seralarda yürüttükleri bir çalışmada, Capsicum annuum L., Lycopersicum esculentum Mill. ve Dolichos lubia 

Fornk. köklerinde Meloidogyne incognita tespit etmişlerdir. D. lubia’nın kök-ur nematodları için yeni bir 

konukçu olduğunu bildirmektedirler.  

 

Özarslandan ve Elekcioğlu (2003), Yaptıkları çalışmada 28 hıyar, 26 domates ve 16 biber çeşidi Meloidogyne 

javanica ırk-1 ve M. incognita ırk-2’ye karşı 25±1ºC sıcaklık ve % 60±10 orantıl ı nem koşullarında iklim odasında 

testlenmiştir. Denemeye alınan tüm hıyar çeşitlerinin M. javanica ırk-1 ve M. incognita ırk-2’ye duyarlı 

oldukları, domates çeşitlerinin tümü M. incognita ırk-2’ye duyarlı iken, 144 RN, Target N F1 ve 1077 domates 

çeşitlerinin M. javanica ırk-1’e dayanıklı olduğunu ve diğerlerinin ise duyarlı olduğu saptanmıştır. Bu çeşitlerin 

M. javanica ırk-1 karşı 30±1ºC’de de dayanıklı olduğu ortaya çıkarılmıştır. Denemeye alınan biber çeşitlerinin 
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tamamının M. javanica ırk-1’e karşı dayanıklı bulunurken, M. incognita ırk-2’ye karşı duyarlı oldukları tespit 

edilmiştir. Biber çeşitlerinin tümü 30±1ºC sıcaklıkta da M. javanica ırk-1’e karşı dayanıklıl ıklarını 

sürdürebildikleri bildirmişlerdir. 

 

Kepenekci ve Evlice (2004) Antalya, Burdur, Isparta ve Eskişehir i l leri örtü altı sebze yetiştiriciliği yapılan 

seralarda yürüttükleri bir çalışmada, C. annuum L., L. esculentum Mill. ve Citrullus vulgaris Schrad köklerinde 

M. javanica tespit etmişlerdir. Araştırmacılar C. vulgaris’in kök-ur nematodları için yeni bir konukçu olduğunu 

bildirmektedirler. 

 

Özarslandan vd., (2006)’nın Doğu Akdeniz Bölgesi sera alanlarında yürüttükleri çalışma sonucu, bazı yabancı 

otlarda (Phyla nodiflora ve Lactuca sp.) kök-ur nematodu türü tespit edilmiştir. Yapılan teşhis sonucu kök-ur 

nematodunun Meloidogyne incognita olduğu ortaya konmuştur. Araştırmacılar P. nodiflora ve Lactuca sp.’in 

kök-ur nematodları için yeni bir konukçu olduğunu bildirmektedirler. 

 

Söğüt ve Elekçioğlu (2007), İçel  (Kazanlı Bölgesi )’de M. incognita i le yoğun bulaşık biber seralarında % 80’e 

yakın verim kayıpları tespit etmişlerdir.  

 

Devran ve Söğüt (2009), Kök ur nematodları, Türkiye'nin Batı Akdeniz bölgesindeki üretim alanlarında ciddi 

kayıplara neden olmaktadır. Bölgesel seralardan 95 bitki paraziti  nematod popülasyonu toplanmıştır. 

Meloidogyne popülasyonlarını tanımlamak için daha  önce tarif edilen türlere özgü primerler kullanılmıştır. Bu 

çalışmayla, Sec-1F / Sec-1R ve Inc-K14F-Inc-K14R primerleri M. incognita tanımlanmasında, Fjav / Rjav ve DjF 

/ DjR primerlerinin M. javanica için ve M. arenaria primerleri için Far / Rar'ın Türk kök-ur nematod türlerinin 

tanımlanmasında etkil i  araç olduğunu göstermişlerdir. Meloidogyne incognita, M. javanica ve M. arenaria için 

populasyonun yayılma oranları sırasıyla  % 64.2, % 28.4 ve % 7.3 olarak bulunmuştur. Sonuçlar, M. incognita'nın 

Türkiye'nin Batı Akdeniz kıyı bölgelerindeki önde gelen kök-ur nematod türü olduğunu ortaya koymuşlardır. 

 

Özarslandan (2009), yapmış olduğu doktora tezi çalışmasında, Türkiye’nin değişik bölgelerinden topladığı kök-

ur nematodu popülasyonlarında laboratuarda saflaştırıl ıp, kitle üretimleri yapıldıktan sonra moleküler 

yöntemler kullanılarak teşhis çalışmaları yürütmüştür. Moleküler yöntemlerle yapılan teşhislerde 

Meloidogyne incognita, M. arenaria, M. javanica ve M. chitwoodi tespit etmiştir. Bu çalışmayla, Türkiye 

genelinden toplanarak saflaştırılan ve kitle üretimi yapılan 79 adet Kök -ur nematodu populasyonundan 14 

adet örnekte M. incognita, 18 örnekte M. arenaria, 19 örnekte M. javanica ve 8 örnekte M. chitwoodi saptamış 

olup, bulunma oranları sırasıyla % 17.72, % 22.78, % 24.05, % 10.13 olmuştur. Ele alınan populasyondan 20 (% 

25.32) örnek moleküler olarak tanımlanamamıştır. Klasik yöntemlerle yapılan teşhis sonucundada M. 

incognita, M. arenaria, M. javanica ve M. chitwoodi tespit etmiştir. Toplanan 79 populasyondan 22 adedinin 

M. incognita, 21 adedinin M. arenaria, 28 adedinin M. javanica ve 8 adedinin M. chitwoodi olduğu, bunların 

bulunma oranlarının da sırasıyla % 27.85, % 26.58, % 35.44 ve %10.13 olduğu tespit etmi ştir. Manisa i li patlıcan 

üretim alanından almış olduğu örnek yapılan teşhis sonucu M. arenaria olduğunu ortaya koymuştur. 

 

Akyazı ve Ecevit (2010), Tokat i l i  Erbaa ve Niksar ovası sebze üretim alanlarında bulunan M. incognita ırklarının 

belirlenmesi için yaptıkları çalışmada M. incognita’ya ait 33 popülasyonu incelemişler ve 33 popülasyondan % 

87.8 oranında ırk 1, % 12.2 oranında ırk 2 tespi t edilmiş ve ırk 2 yalnızca Erbaa ilçesinde bulunmuştur. 
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Özarslandan ve Elekcioğlu (2010a), tarafından, Türkiye kök-ur nematodu türlerinin saptanması amacıyla, farklı 

alanlardan 79 adet kök-ur nematodu popülasyonu toplanarak moleküler ve morfolojik yöntemlerle teşhis 

çalışması yapılmıştır. Moleküler ve morfolojik yöntemlerle yapılan teşhis sonucunda 4 türün M. incognita, M. 

arenaria, M. javanica ve M. chitwoodi olduğu ve bu türlerin Türkiye’de yaygın olduğu tespit edilmiştir. Türkiye 

genelinden elde edilen 79 Kök-ur nematodu populasyonundan 28 adedinin M. javanica, 22 adedinin M. 

incognita, 21 adedinin M. arenaria, ve 8 adedinin de M. chitwoodi olduğu saptanmış olup, bunların bulunma 

oranları sırasıyla, % 35, % 28, % 27ve %10 olduğu morfolojik ve moleküler yöntemlerle belirlenmiştir. Orta 

Anadolu Bölgesi’ndeki patates örneklerinden elde edilen örneklerdeki Kök -ur nematodlarının tamamının M. 

chitwoodi olduğu tespit edilmiştir. 

 

Özarslandan ve Elekcioğlu (2010b), Türkiye’nin değişik i l lerinden toplanan 8 adet M. incognita (Kofoid & 

White, 1919), Chitwood, 1949, 13 adet M. arenaria (Neal, 1889) Chitwood, 1949 ve 7 adet M. javanica (Treub, 

1885) Chitwood türlerine ait farklı populasyonların virülent olup olmadığını belirlemek amacıyla bir çalışma 

yapmışlardır. Çalışma sonuçlarında denemeye alınan hiçbir populasyonun virülent olmadığını saptamışlardır.  

  

Devran ve Söğüt (2011), Batı Akdeniz Bölgesinde toplam 95 adet Kök-ur nematodu ile bulaşık örnekleri Kuzey 

Karolina test bitkileri kullanarak nematod ırklarını belirlemek için test etmişlerdir. Bu örneklerin 60 adedi M. 

incognita, 28 adedi M. javanica, 7 adedi M. arenaria türlerinden oluşmuştur. Bu çalışma sonunda M. javanica 

ırk-1, M. arenaria ırk-2 ve ırk-3 ve M. incognita’nın ırk-2 ve ırk-6 tespit edilmiştir. M. incognita’nın 2 ırkının ve 

M. javanica’nın tüm ırklarının biberde California Wonder çeşidinde gelişmediğini tespit etmişlerdir. Gazipaşa 

(1adet) ve Kumluca (2adet)’dan patlıcandan alınan örneklerde M.incognita ırk-2 avirülent; Gazipaşa (1adet)  

ve Alanya (1adet)’dan alınan örneklerde M.javanica ırk-1 avirülent olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmayla, 

ırkları belirlenmiş ve M. incognita ırk-2 ve M. javanica ırk-1'in bu bölgedeki yaygın dağılıma sahip olduğunu 

gösterilmiştir. 

 

Çakmak (2011), yapmış olduğu çalışmada Kahramanmaraş ve çevresinde yetiştiri len domates, hıyar ve patlıcan 

bitkilerinde tespit edilen kök-ur nematod türlerinin PAGE (Poliakrilamid Jel Elektroforez) ve morfolojik 

karakterlerden biri  olan perineal patterns (anal kesit) yöntemi i le teşhis i yapmıştır. Andırın, Narlı, Pazarcık ve 

Türkoğlu bölgelerinde her bir tarladan 2 i la 3 bitki kök örneğinin alındığı, 107 ayrı sebze tarlasınden örnek 

alınmıştır. Bu tarlalarda % 20’lik bir bulaşma görülmüştür. Kahramanmaraş’ın Türkoğlu i lçesine bağlı Aydın 

Kavak Köyü’nde domates, hıyar ve patlıcan ürünlerinde, Kahramanmaraş merkeze bağlı Çiğli  Köyü ile Pazarcık 

i lçesine bağlı Kurtdere Köyü’nde sadece domates bitkisinde Meloidogyne incognita kök ur- nematodu türü 

tespit edilmiştir. 

 

Kaçar (2011), Türkiye’nin farklı alanlarından elde ettikleri 42 adet Kök ur nematodu popülasyonundan M. 

incognita ırk 1, ırk 2, ırk 5, ırk 6; M. arenaria ırk 2, ırk 3; M. javanica ırk 1, ırk 5 ve M. chitwoodi ırk 1, ırk 2 tespit 

edilmiştir. M. incognita ırk 5, M. javanica ırk 5, M. chitwoodi ırk 1 ve ırk 2’ in Türkiye’deki varlığı i lk defa bu 

çalışmada ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmada, Akdeniz Bölgesi’nde Adana, Mersin, Antalya, Hatay i l lerinden 

alınan örneklerden tespit edilen Kök-ur nematodu ırkları M. javanica’ya ait ırk1 ve ırk 5; M. incognita’ya ait ırk 

2, ırk 5 ve ırk 6; M. arenaria’ya ait ırk 2 ve ırk 3’tür. Bu ırklar arasında M. javanica ırk 1 ve M. incognita ırk 2 

mevcut ırklardan daha yaygın oranda tespit edilmiştir. 

 

Cafarlı (2013), İzmir i l i  Ödemiş ve Kiraz i lçeleri turşuluk hıyar üretimi yapılan tarlalarda bulunan kök -ur 

nematodlarının yayılış ve bulaşıklık oranları i le türlerinin saptanması i le i lgil i yaptığı çalışmada 17 farklı 

populasyona ait 34 preparatta bulunan 174 anal kesitin incelenmesi sonucunda, sırasıyla, Meloidogyne 

incognita (Kafoid and White, 1919) Chitwood, 1949 (%74,13) ve Meloidogyne javanica (Treub, 1885) 
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Chitwood, 1919 (%25,87) türleri saptamıştır. Yayılış ve bulaşıklık tespiti  çalışmaları neticesi nde; kök-ur 

nematodları i le bulaşıklığın Ödemiş İlçesi tarlarında % 17,74, Kiraz’da ise % 17,65 oranlarında olduğu 

saptanmıştır. Yaygınlık tespiti  sonucunda Ödemiş İlçesi’nde % 14,51 ve Kiraz İlçesi’nde %14,71 oranında ağır 

yaygınlık tespit etmiştir. 

 

Göze (2014), yaptığı çalışmada Antalya, Muğla (Fethiye, Ortaca), Isparta, Burdur i l lerinden üretimi yoğun 

olarak yapılan domates, biber, hıyar ve patlıcan bitkilerinden 51 adet kök ur nematodu popülasyonu 

toplamıştır.  Moleküler tanımlamalar sonucu 26 adet M. incognita, 21 adet M. javanica, 3 adet M. hapla ve 1 

adet M. arenaria popülasyonu tespit edilmiştir. Morfolojik ve moleküler tanımlamalar karşılaştırılmış ve 

aralarında paralellik bulunmuştur. Çalışmada, Kök‐ur nematodu popülasyonlarının %50,98‘i M. incognita, 

%41,17’si M. javanica, %5,88’i M. hapla ve %1,96‘sı M. arenaria olarak saptanmıştır. Toplamış olduğu 51 adet 

örneğin 7 tanesi kök ur nematodu ile bulaşık patlıcan , 8 tanesi ise kök ur nematodu ile bulaşık biber bitkisinden  

oluşmuştur. Antalya i l i , Kumluca ve Gazipaşa ilçelerinden alınan patlıcan örneklerinden 4 tanesi M.incognita 

ırk-2, Alanya ilçesinden alınan örnek M.javanica ırk-1, Isparta i l i  Elsazı i lçesinden alınan örnekten 2 tanesi 

M.incognita  (ırkı belirlenememiş) moleküler ve morfolojik olarak teşhis edilmiştir. Yine aynı şekilde Antalya 

i l i , Kumluca (5 örnek), Serik (2 örnek) ve Kaş (1 örnek) i lçelerinden alınan biber örneklerinin hepsi M.incognita 

ırk-2 moleküler ve morfolojik olarak teşhi s edilmiştir. Ayrıca, N genine sahip Carolina wonder, Me7 genine 

sahip CM334 ve Me1-Mech2 genlerini taşıyan PM217 dayanıklı biber hatlarında avirülent / virülent konukçu 

reaksiyonlarını araştırılmıştır. Carolina wonder biber hattında M. incognita, M. javanica, M. arenaria ve M. 

hapla popülasyonlarının avirülent reaksiyon gösterdiği saptanmıştır. CM334 dayanıklı biber hatlarında M. 

incognita, M. javanica, M. arenaria avirülent reaksiyon gösterirken, M. hapla virülent reaksiyon gösterdiği ve 

PM217 dayanıklı biber hattında D4, F6, K4 ve KA2 M. incognita popülasyonlarının virülent reaksiyon 

gösterdiği bildirilmiştir. 

 

Özarslandan, vd., (2015), Kök-ur nematodu Meloidogyne incognita’ya karşı 57 saf biber hatlarının reaksiyonu 

incelenmiştir. Testlenenen genotiplerden 27 adedi 0-2, 30 adedi 3-5 ur skalası grubunda yer almıştır. Dayanıklı 

hatlar i le hassas olan yüksek verimli hatların melezlenmesi sonucu ise 913XH9, 100XH8, N-269X1547 ve 

N269X953-W en yüksek verim performansı göstermiştir. 

 

Göze Özdemir ve Uysal (2018), yaptıkları çalışma kapsamında Batı Akdeniz Kıyı şeridinden toplanan ve saf 

kültürleri yapılan M. javanica ırk 1 izolatlarının dayanıklı Carolina Wonder (N geni), CM334 (Me7 -Mech1), 

PM217 (Me1-Mech2 genleri) ve Yolo Wonder (Me5 geni) biber hatlarında patojeniteleri ve virülenslikleri 

araştırmışlardır. 

 

Gürkan vd. (2018), çalışmalarında Kök-ur nematodu Meloidogyne incognita ırk 1’e karşı 16 hat ve 2 biber 

çeşidinin reaksiyonunu incelemişlerdir. Yumurta kümesi -reaksiyon skalasına (0-5) göre reaksiyonuna bakılan 

hat ve çeşitler M. incognita ırk1’e karşı hassas bulunmuştur. Kontrol olarak kullanılan dayanıklı CM334 bitkisi 

0 (nematodsuz) skala değerini almıştır . 

 

Öçal vd. (2018), çalışmada S. torvum cv. Hawk Kök-ur nematodlarına karşı kontrollü koşullar altında 

Meloidogyne incognita, Mi-1 virülent M.incognita, M.javanica, M.arenaria ve M.luci ve M.hapla'ya karşı 

incelenmiştir. Denemelere yerel bir patlıcan çeşidi ve ticari bir patlıcan melezi dahil edilmiştir. S. torvum, M. 

incognita, Mi-1 virülent M. incognita, M.javanica, M. arenaria ve M. luci'ye dirençli  fakat M. hapla'ya karşı 

hassas olarak bulunmuştur. 
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Öçal ve Devran (2019), çalışmada yabani kaynaklar, yabani anaçlar, yabani x yabani anaçlar, yabani x kültür 

formu patlıcan anaçları, kültür formu anaçlar, saf hatlar, standart ticari çeşitler ve ticari hibritler olmak üzere 

toplam 60 genotip Meloidogyne incognita Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949 (Tylenchida: 

Meloidogynidae)’nın avirülent S6 ve Mi-1 virülent V14 popülasyonu ile kontrollü koşullar altında testlenmiştir. 

Çalışma 2016-2017 yıl larında yürütülmüştür. Çalışma sonucunda, Solanum torvum (Y28)’un M. incognita’nın 

S6 ve V14 popülasyonlarına dayanıklı, diğer genotiplerin tümümün ise her ik i popülasyona duyarlı olduğu 

belirlenmiştir.  

 

Gürkan vd. (2019), çalışmalarında Gaziantep ve Osmaniye il leri sebze (domates, biber, patlıcan, bamya ve 

fasülye) alanlarında sorun olan Kök-ur nematodlarının esteraz izoenzim fenotipleri ve perineal pattern 

yöntemlerine göre teşhisini yapmışlardır. İncelenen 177 kök örneğinden 69 adedinin bulaşık olduğunu ve bu 

alanlarda Meloidogyne incognita, M. javanica, M. arenaria ve M. luci türlerinin olduğunu tespit etmişlerdir. 

Kuzey karolina konukçu testine göre ise M. incognita ırk 1, ırk 2, ırk 3, M. javanica ırk 3, M. arenaria ırk 1 ve 

ırk 3 saptanmıştır. 

 

Dünyada Kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.) ile ilgili yapılmış çalışmalar 

 

Webster (1972), Kök ur nematodları i lk kez Berkeley tarafından 1855 yıl ında İngiltere’de bir hıyar serasında 

tespit edilmiştir. 

 

Alam ve ark. (1974), 14 biber çeşidini M.incognita’ya karşı testlemişler ve bütün biber çeşitlerinin hassas 

olduklarını bildirmişlerdir. 

 

Hendy vd. (1983), Orta Amerika ve Hindistan orijinli Capsicum annuum PM217 ve PM687 acı biber 

genotiplerinde M. incognita, M. javanica ve M. arenaria türlerine karşı dayanıklıl ık tespit etmişlerdir. 

 

Johnson ve Fassuliotis (1984), Dünya genelinde 75 ülkeden elde edilen 1000 adet Kök -ur nematodu 

populasyonundan % 52’sinin M. incognita, % 30’unun M. javanica, % 8’inin M. arenaria, % 8’inin M. hapla 

olduğunu, geriye kalan % 2’sinin ise diğer türlerin oluşturduğunu bildirmektedirler.  

 

Sonawane ve Darekar (1984), 66 patlıcan çeşidi (Solanum melongena L.) ve 5 Solanum türü Meloidogyne 

incognita (Kofoid et White) Chitw'e karşı test etmişlerdir. Denemelerin sadece ikisi, S. melongena L. cv. Siyah 

Güzellik ve S. sisymbrifolium Lam. gal oluşmamış ve oldukça dirençli  olarak değerlendirmiştir. Banaras (Giant 

of Banaras) kültürü ve yabani Solanum türlerinin (yani S. indicum L. ve S. khasianum Clarke) az sayıda gal tespit 

edilmiş ve M. incognita'ya orta derecede dirençli  olarak değerlendirmişlerdir. Test edilen çeşitlerin çok büyük 

kısmı hassas olarak bulunmuştur. 

 

Sasser ve Carter (1985), 70 ülkeden topladıkları 850 populasyon üzerinde yaptıkları çalışmada, toplanan 

populasyonların % 97’sinde M. incognita, M. javanica, M. arenaria, M. hapla türlerini saptamışlardır. 

 

Hartman ve Sasser (1985), dünyada M.incognita’nın 4 ırkından en yaygın olanının %72’lik bir oran ile ırk-1 

olduğunu ve bunu sırasıyla % 13 ile ırk-2, % 13 ile ırk-3 ve % 2 i le ırk-4’ün izlediğini bildirmişlerdir. 
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Cho ve ark. (1986), 46 acı biber çeşidini saksılarda M.hapla’ya karşı denemişler ve 4 biber çeşidi (Geukosang-

milyang-putgochu, Imsil, Riogarande ve KSI-1) orta derecede dayanıklı bulmuşlardır. 

 

DiVito vd. (1986), Meloidogyne incognita ırk 1'in popülasyon yoğunlukları i le patlıcan verimi arasındaki ilişki 

incelenmiştir. Bu nedenle, çalışmada üç deney yapılmıştır. Bunlar sırasıyla; 1) yumurta açıl ımı ve 2) ino kulum 

hazırlama yöntemlerinden M. incognita’nın enfektivitesi etkilenmesi ve 3) nematod popülasyon yoğunlukları 

i le M.incognita i le bulaşık kıyılmış kökler i le toprak inokule edilerek patlıcanın verimi arasındaki i lişki’dir.  

Yumurtaların açıl ım yüzdesinde açılmamış yumurta kümelerinde veya sodyum hipoklorit i le muamele edilmiş 

olanlarda hiçbir fark gözlenmemiştir. Sodyum hipoklorit i le muamle edilen yumurtalardan çıkan larvaların 

enfektivitesi, bütün transplantasyon aralıklarında sabit kalırken, sodyum hipoklorit i le muamele edilmemiş 

yumurtaların enfektivitesi daha büyük fakat daha değişken olduğu tespit edilmiştir. M. incognita tarafından 

patlıcan gelişimi ve veriminin büyük ölçüde azaldığı gözlemlenmiştir. 

 

Sasser ve Freckman (1987), Kök ur nematodları (Meloidogyne spp), bitki paraziti  nematodlarından 

kaynaklanan mahsul kayıplarının önde gelen nedeni olduğunu belirtmiştir. 

 

Aguilar ve Bosland (1988), biber çeşitlerinde Carolina Cayenne ve Numex R Naky çeşitlerini Kök -ur 

nematodlarına karşı denemişlerdir. Carolina Cayenne çeşidinde, NuMex R Naky çeşidine göre çok az 

urlaşmanın olduğu ve NuMex R Naky bitkisinin köklerinde daha fazla yumurta paketi oluştuğunu 

bildirmişlerdir. 

 

Das ve ark. (1988), domates ve biber çeşitlerinin M. incognita’ya karşı tepkilerini araştırdıkları çalışmada 

domates çeşitlerinin Kewala, Matabo, Marsol ve Anahu çeşitlerinin dayanıklı, biber çeşitlerinin ise CA 1068, 

CA 1366 ve CA 2057’nin orta derecede dayanıklı bulunduğunu bildirmişlerdir.  

 

Netscher ve Sikora (1990), Dünyada Meloidogyne incognita Chitwood 1949, M. javanica Chitwood 1949, M. 

arenaria Chitwood 1949, M. hapla Chitwood 1949 türlerinin en fazla yaygınlığa sahip oldukları ve tarımsal 

üretimde ekonomik olarak en önemli türler oldukları belirtilmektedir. 

 

Decker ve Fritzsche (1991), Dünya genelinde M. incognita’nın 4, M. javanica’nın 2 ve M. arenaria’nın 2 ırkının 

olduğunu, M. hapla’nın konukçu ırklarının henüz tespit edilmediğini belirtmişlerdir. 

 

Khan ve Khan (1991), C. annum çeşitlerinde M. incognita’nın üreme faktörünü 0.8‐16.3 arasında bulmuşlardır.  

 

Ali  vd. (1992), Solanum mammosum ve S. surattense, M. incognita'ya karşı oldukça duyarlı olduğunu 

göstermiştir. 

 

Anwar ve Khan (1992), yaptıkları çalışmada sera denemelerinde 7 domates, 5 biber, 2 bamy a ve 3 patlıcan 

çeşidinin M.incognita’ya karşı dayanıklıl ık durumunu incelemişlerdir. Denemelerde her bitkiye 10.000 
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M.incognita yumurtası bulaştırmışlardır ve denemeye alınan çeşitlerin hepsinin hassas olduğunu 

bildirmişlerdir. 

 

Cenis (1993), RAPD yöntemiyle 22 primer kullanarak M. hapla, M. incognita, M. javanica, M. arenaria’dan 

oluşan 18 populasyonu belirlemi şlerdir. M. hapla’nın A ırkı i le B ırkı’nın birbirleri arasında ve M. arenaria 

popülasyonları arasındaki gibi birçok polimorfizimin bulunduğunu saptamışlardır. 

 

Powers ve Harris (1993), Meloidogyne incognita, M. arenaria, M. javanica M. hapla ve M. chitwoodi’yi 

birbirinden ayırabilen bir PCR metodu geliştirmiştir. Tek bir larva bir damla suyun içine alınıp doğrudan PCR 

reaksiyon karışımına  eklemiş, PCR sonucunda 3 değişik büyüklükte DNA bandı tespit etmiştir. Meloidogyne 

incognita ve M. javanica 1.7 kb, M. arenaria reaksiyonu 1.1 kb ve M. hapla ve M. chitwoodi 0.52 kb bandları 

oluşmuş. Aynı büyüklükte DNA bandı veren türlerin ayrımını DNA’yı kesen enzimler yardımıyla yapmışlardır. 

0.52 kb bandın Dra l i le kesilmesiyle M. chitwoodi 3 banda karşıl ık M. hapla 2 band vermiştir. 1.7 kb DNA 

bandın Hinf l  i le kesilmesi sonucu M. javanica 2 banda karşıl ık M. incognita 3 band vermiş. Daha az rastlanan 

Meloidogyne spp. türlerinin M. marylandi, M. naasi ve M. nataliei aynı şekilde tek larvadan PCR ve DNA kesen 

enzimlerle bu primer seti kullanarak ayırt edilebileceğini tespit etmişlerdir. 

 

Vito vd. (1993), İtalya’da yeni biber ıslah hatlarının M.incognita, M.javanica, M. arenaria ve M.hapla’ya karşı 

dayanıklıl ık durumlarını değerlendirmişler ve biberin 5 yeni ıslah hattının (90533, 90701, 90710, 90100 ve 

90180) Meloidogyne spp.’ye karşı dayanıklı olduğunu bildirmişlerdir. Bütün dayanıklı hatların nematod 

popülasyon yoğunluğunu azalttıklarını ve bu nedenle üretim alanlarında biber veriminin %33,7’den %52,8’e 

yükseldiğini bildirmişlerdir. Biberin yeni ıslah hatlarının M.incognita ırk-1 ve ırk-2, M.javanica ve M.arenaria 

ırk-2’ye dayanıklı oldukları, buna karşın M.hapla’ya hassas olduklarını saptamışlardır. 

 

Peixoto ve ark. (1995), dayanıklı olduğu belirti len 14 biber çeşidinin ve hatların serada M.incognita’ya karşı 

reaksiyonlarını araştırmak amacıyla 60yumurta/1ml su i le inokulasyın yapmışlar ve inokulasyondan 55gün  

sonra yumurta/bitki oranını belirlemişlerdir. M.incognita’ya karşı PM 687 çeşidinin yüksek, Yolo Wonder 

çeşidinin ise orta derecede dayanıklı ve M.javanica’ya karşı ise denenen bütün çeşitlerin dayanıklı 

bulunduğunu bildirmişlerdir. 

 

Boiteux ve Charchar (1996), gen kaynakları (germplazma) koleksiyonundaki 39 adet patlıcan Solanum 

melongena genotipi ve S.torvum'un bir kalıtımı, kontrollü sera testleriyle Meloidogyne javanica’ya karşı direnç 

açısından değerlendirilmiştir. Kültüre alınmış S. melongena türlerine ait bir katıl ımda tam direnç 

(inokülasyondan 7 hafta sonrasına kadar nematod yumurta kümesi oluşumu yok) tespit edilmiştir. Daha önce 

çeşitl i  kök-ur nematod türlerine (M.javanica, M.arenaria ve M.incognita’yı içeren) karşı dirençli  olarak 

tanımlanan S.torvum da, M.javanica'nın bu Brezilya popülasyonuna karşı bir direnç kaynağı olarak 

doğrulanmıştır. 

 

Peixoto ve ark. (1996), 81 tatlı biber hattının sera koşullarında M.incognita ırk-2’ye karşı testledikleri çalışmada 

11 ıslah hattının yüksek dayanıklı olduğunu, bu hatlardan PM 127’nin ME 1 alel genine ve PM687’nin ise Me 3 

alel genine sahip olduklarını bildirmişlerdir. 

 

Vito ve ark. (1996), serada Meloidogyne spp.’nin dört Italian popülasyonu ile 19 biber çeşidinde gelişme 

durumunu inceledikleri çalışmada, M.incognita ırk-1 Castellaneta popülasyonu, M.javanica Tarchiarolo 
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popülasyonu, M.arenari ırk-2 Verona popülasyonu ve M.hapla Ferrara popülasyonuna karşı biber çeşitlerini 

testlemişlerdir. Endonezya, Malezya, Fil ipinler, Tayvan, Tayland ile Fransa’dan getiri lmiş 3 çeşitte M.incognita, 

M.javanica ve M.arenaria’ya karşı dayanıklı bulundukları, 19 çeşidin tamamının da M.hapla’ya karşı duyarlı 

olduklarını bildirmişlerdir. 

 

Sancher (1997), Güney Carolina’da biber çeşitlerinden Charleston Belle ve Carolina Wonder’ın M.incognita’ya 

dayanıklı olduğunu bulmuştur. 

 

Tzortzakakis (1997), Kök-ur nematodunun doğal popülasyonlarıyla kontrollü şartlar altında yürüttükleri 

denemede, dayanıklı çeşitlerde hassas çeşitlere göre çok daha az yumurta paketi oluştuğunu bildirmiştir. 

Dayanıklı çeşitlerde iki genrasyon sonunda Meloidogyne spp.’nin yumurta oluşturmadığı ve sadece bir ırkın 

üreyebildiği saptanmıştır. Buna karşın yüksek toprak sıcaklığında (˃28°C) dayanıklılığın kırıldığını ve dayanıklı 

çeşitler üzerinde virülent olmayan bir popülasyonun tekrar üreyebildiğini bildirimiştir. 

 

Dautova ve Gommers (2000), Makedonya’da yaptıkları çalışmada, 9 farklı bölgeden 73 adet kök -ur nematodu 

popülasyonu toplamışlar ve bunun % 47.9’unun M. incognita, % 35.6’sının M. javanica, % 13.7’sinin M. 

arenaria ve % 2.7’sinin M. hapla olduğunu ve bütün bölgelerde türlerin karışık popülasyon halinde 

bulunduğunu bildirmişlerdir. 

 

Thies ve Fery (2000), M. arenaria ırk 1’in biberlerde patojen olduğunu, M. arenaria ırk 2‘nin ise yüksek 

derecede patojen olmadığını bildirmişlerdir .  

 

Zijlstra (2000), Bu çalışmada Kök-ur nematodlarından M. chitwoodi, M. fallax ve M. hapla’yı türe özgü spesifik 

bandları veren PCR primerların geliştiri lmesini açıklamışlardır. DNA bandlarının DNA zincirlerinin  

belirlenmesinden sonra polimorfik olan bu DNA bandlarının PCR da üretilmesini  sağlayarak daha uzun 

primerler dizaynetmişlerdir. Elde edilen primer çiftleri  (SCARs) markerini üretmekte kullanmışlardır. 

Geliştiri len SCAR(sequence characterized amplified region) primerleri kullanarak nematodun yumurta kümesi, 

larva veya ergin dişisi  kullanılarak M. chitwoodi, M. fallax ve M. hapla’nın elde edilen DNA’ları çoğaltılarak 

SCAR bandlarını elde etmişlerdir. 3 çift SCAR primerleri kullanarak özel olarak dizaynedilmiş multiplex PCR 

yöntemi i le birden fazla türün bir PCR da ayırt edilmesi mümkün olmuştur. Bu multiplex yöntemini  kullanılarak 

bir larvadan kolaylıkla türü tespit edilebilmiştir. Burada tarif edilen  SCAR PCR yöntemi pratikte rutin teşhis için 

kullanılma potansiyeline sahip olduğunu, RAPD markırlarını SCAR markırlarına çevirmenin faydalarını 

tartışmıştır. 

 

Trudgill  ve Blok (2001), Dünyada tarım alanı olarak kullanılan toprakların %52’sinin Kök -ur nematodlarıyla 

bulaşık olduğu saptanmıştır. 

 

Roberts, (2002), Dirençli  çeşitlerin kullanılması, nematod kaynaklı ürün kaybını azaltmada en etkil i  ve çevre 

dostu yöntem olduğunu bildirimiştir. 

 

Rahman vd. (2002), Çalışma, kültüre alınmış aşıl ı patlıcan çeşitlerinin kök-ur nematoda karşı, Solanum 

türlerinin dayanıklı anaçlarını belirlemek ve patlıcan çeşitlerinin ya bani Solanum anaçlarıyla aşılama 

uyumluluğunu değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. 3 deney yapılarak, 6 yabani Solanum anacı, Meloidogyne 



 
286 

incognita’ya karşı taranmıştır. Anaç Solanum torvum ve Solanum sisymbriifolium kök ur nematoduna karşı 

dirençli  reaksiyon gösterdiği belirlenmiştir. Kültüre alınmış 3 patlıcan çeşidi, (yani Sufala, Singnath ve Kazla) 

Solanum torvum ve Solanum sisymbriifolium üzerine aşılandı. En yüksek aşılama başarısı Sufala'lı Solanum 

torvum’unda %95, Singnath'lı Solanum sisymbriifolium'da en düşük % 85 olarak tespit edilmiştir. 

 

Thies ve Fery (2002), Amerika’da biber yetiştiri len alanlarda M. incognita, M. arenaria, M. javanica ve M. 

hapla’nın zarar yaptığını saptamışlardır. 

 

Khan vd. (2003), Hindistan’ın kuzeyinde bulunan Uttar Pradesh Eyaletinin 9 farklı bölgesinden toplanan M. 

javanica izolatlarının California Wonder ve Suryamukhi Green biber kültürlerinde konukçu reaksiyonlarını 

araştırmışlardır. Çalışmada, M. javanica popülasyonlarının %70’i ırk 1, %30’u ırk 2 olarak belirlenmiştir.  

Tesarova vd. (2003), Farklı yerlerden alınan M. incognita türünü tanıyan spesifik primer dizayn etmişlerdir. Bu 

primer M. fallax, M. javanica, M. arenaria, M. chitwoodi ve M. hapla’yı tanımadığı sadece 502 bp de bant 

oluşturarak M. incognita’yı tanıdığını bildirmişlerdir. 

 

Randig vd. (2004), Brezilya’da çeşitl i  ürünlerde ve kahve bitkilerinde zarar yapan kök ur nematodlarından en 

önemli türler M. exigua, M. incognita ve M. paranaensis olduğunu saptamışlardır. Bunları SCAR Markerlarla 

M. exigua’nın 562 bp, M. incognita’nın 399 bp ve M. Paranaensis’nin ise 208 bp de bant oluşturduğunu, 

Multipleks–PCR tekniğinin hızlı, kolay ve çok hassas oluğunu, karışık türleride ayırabildiklerini bildirmişlerdir. 

 

Dong vd. (2005), Yaptıkları sürvey çalışmasında 363 toprak örneği almışlar, bunlardan 119 örnekte ikinci 

dönem Kök-ur nematodu larvası tespit etmişlerdir. Bu ikinci dönem larvaların moleküler teşhislerinde 9 örnek 

M. arenaria, 8 örnek M. hapla, 76 örnek M. incognita, 16 örnek M. javanica, 4 örnek ise M. incognita ve M. 

javanica i le karışık populasyonlar olduğu, 3 örneğin teşhis edilemediğini, 3 örnekte de üretilemediğini 

bildirmişlerdir. 

 

Powers vd. (2005), Patates alanlarında yaptıkları sürvey çalışmasında topraktan elde ettikleri ikinci dönem Kök-

ur nematodu larvalarından moleküler teşhis yapmışlardır. C2F3/ 1108 primerleri i le M. arenaria 1kb, M. 

incognita ve M. javanica 1.5 kb, bunu HinfI i le kesildiğinde M. incognita 1,15 ve 0,35 kb bant oluşturduğunu, 

M. javanica’nın ise bant oluşturmadığı tespit etmişlerdir. M. chitwoodi 0,52 kb bant oluşturduğunu bunu DraI 

i le kesildiğinde 260 bp, 120 bp, 85 bp ve 40 bp de bant oluşturduğunu bildirmişlerdir. C2F3/1108 PCR ürününü 

18 S primer seti i le PCR yapıldığında M. chitwoodi 636 bp bant oluşturduğunu, AluI i le kesiminde 350,115,85 

ve 50 bp de bant oluşturduğunu saptamışlardır. 

 

Tzortzakakis vd., (2005), Yunanistan’ın farklı bölgelerinde yürüttükleri çalışmada, domates bitkisinde hakim 

türlerin M. incognita ve M. javanica olduğunu bildirmişlerdir. 

 

Adam vd. (2007), En yaygın ve ekonomik öneme sahip Kök-ur nematodu türlerini ayıran moleküler protokol 

oluşturmuşlardır. Bu oluşturdukları moleküler protokolla M. incognita, M. javanica, M. arenaria, M. 

mayaguensis, M. hapla, M. chitwoodi ve M. fallax türlerini ayırabildiklerini bildirmişlerdir. 

 

Robertson vd. (2009), 140 adet Meloidogyne türlerini perineal morfolojik metodlar kullanarak karekterize 

etmişlerdir. Meloidogyne türlerini Kuzey Karolina test bitkilerine uyguladıklarında 13 adet populasyonun 



 
287 

yayınlanmış olan ırklardan farklı özellikte olduğunu tespit etmişlerdir. Bu ırkların çok sınırl ı sayıda konukçuda 

gelişmekte olduğunu görmüşlerdir. M. incognita ırk 5 sadece domateste gelişirken, M. incognita ırk 6 tütün ve 

domateste gelişmiştir. M. javanica ırk 5 sadece domateste gelişmiştir. M. arenaria ırk 3 tütün, biber ve 

domateste gelişmiştir. M. javanica ırk 1 tütün ve domateste gelişmiştir. Bu çalışmayla M. incognita ırk 5 ve ırk 

6, M. javanica ırk 5, M. arenaria ırk 3, M. javanica ırk 1 İspanya için yeni kayıt olarak belirlenmiştir. 

 

Abhiniti  ve ark., (2012), saksı denemesinde Meloidogyne incognita’ya karşı 5 çeşit biberin (Capsicum annuum) 

reaksiyonuna bakılmıştır. Üç haftalık fidelere, 1000 adet ikinci dönem larva verilmiştir. Inokulasyondan 90 gün 

sonra, bitkiler sökülmüş ve gal indeksi, kök ve sürgün uzunlukları, yaş ve kuru kök ile gövde ağrıl ıkları 

incelenmiştir. Pusa Jwala çeşidi M. incognita’ya karşı dayanıklı olarak değerlendirilmiştir. PC-1 çeşidi ve Jaipur 

Local hassas bulunmuştur. 

 

Garcia ve Puerta (2012), Arjantin’in Mendoza bölgesinde yaptıkları çalışmada M. arenaria ırk 2’yi morfolojik, 

morfometrik, üreme, biyokimyasal, konukçu testi ve moleküler  yöntemlerle i lk kez karakterize etmişlerdir. 

Çalışmada M. arenaria'nın moleküler tanısında SCAR primer olarak Far ve Rar kullanmışlar ve 420 bp 

uzunluğunda PCR ürünü elde etmişlerdir. 

 

Nayak ve Sharma (2013), 16 patlıcan varyetesinin kök ur nematodu Meloidogyne incognita'ya reaksiyonu 

incelemişlerdir. Çalışma sonucunda 2 patlıcan varyetesi (Vijay ve Annamalai)’nin dirençli olduğu, 4 varyete 

(Syamala, BR-112, Azad Hybrid ve Rajendra)’nın orta derecede dirençli, 2 varyete (No.81 ve VNR-125)’nin orta 

derecede duyarlı olduğu, Pusa Mor Uzun’ların oldukça hassas olduğu tespit edilmiş ve kalan çeşitleri (Azad 

kranti, Yeşil  Round, Aruna, NS-317, Navkiran No.23, Sakura-371 ve VNR-60), M. incognita’ya duyarlı olarak 

değerlendirmişlerdir. 

 

Dhivya vd. (2014), Hindistan (Tamil Nadu Ziraat Üniversitesi, Coimbatore, Nematoloji  Bölümünde), Solanum 

türlerinin kök ur nematoduna , Meloidogyne incognita'ya karşı domates aşılamalarında dirençli anaçlarını 

belirlemek için cam sera koşullarında bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Ça lışmada 7 yabani Solanum anaç ve 1 

Physalis yabani anaç ve 2 domates F1 melezi, kök ur nematoduna karşı taranmıştır. Solanum sisymbrifolium'da 

daha az sayıda gal ve yumurta kümesi görülmüş, Physalis peruviana ve Solanum torvum anaçları dirençli  

reaksiyon gösterdiği; Domates F1 melezleri arasında, TNAU domates melezi CO-3, orta derecede dirençli  

reaksiyon gösterdiği; Solanum violaceum ve domates melezi US-618, M. incognita'ya karşı oldukça hassas 

olduğunu bildirmişlerdir. 

 

Uehara vd. (2017), Japonya'da Meloidogyne arenaria’nın 2 genotipi olan A2-O ve A2-J bulunmuştur. 

Mitokondriyal DNA dizilerine dayanarak birbirlerinden ayrıl ırlar. Primer seti (C2F3 / 1108), A2-J’den 1.7 kb’lik 

bir fragman amplifiye edilirken A2-O’dan 1.1 kb’lik bir fragman amplifiye edilmiştir. Japonya'nın güney 

bölgelerinde M. arenaria (A2-O) tespit edilirken, Kyushu bölgesinden Tohoku bölgesine kadar M. arenaria (A2-

J) yaygın bulunmuştur. M. arenaria'nın (A2-J) dağılımı patlıcanın ekim alanıyla örtüşmüştür. Solanum torvum  

dünya çapında patlıcan yetiştiriciliği için bir anaç olarak kullanılır ve Meloidogyne spp.’e dayanıklıdır. Özellikle, 

S. torvum’un Japonya dışında M. arenaria'ya dirençli  olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmada, S. torvum anaç 

çeşitlerini M. arenaria (A2-J), M. arenaria (A2-O) ve Meloidogyne incognita popülasyonları i le testlemişlerdir. 

M.incognita ve M. arenaria (A2-O), S.torvum üzerinde sadece birkaç yumurta kümesi üretse de, böylece 

direncini doğrulamışlardır, M.arenaria'nın dört coğrafi popülasyonu (A2-J), S.torvum üzerinde çok sayıda 

yumurta kümesi üretmiştir. Bu çalışmayla, S. torvum'un M. incognita ve M. arenaria (A2-O) popülasyonlarına 
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dirençli  olduğunu fakat Japonya'nın patlıcan üretim alanındaki M. arenaria (A2-J) popülasyonlarına duyarlı 

olduğunu doğrulamışlardır. 

 

Akhter ve Kahan (2018), 30 patlıcan çeşidi Meloidogyne incognita ırk-1 karşı direnç /duyarlıl ık açısından 

taramışladır. 30 patlıcan çeşidi dışında, 18 çeşidi (Siyah Güzellik, Brinjal 1 melezi, Brinjal No.38, Chamak, 

Govinda, Yeşil  yuvarlak, Nagina, Nav Kiran, Neel Kamal, Nishant, PK -123, Prabha Kiran, Prasad, Sukhda Surya 

Kiran, i9Utkal, VNR-51 ve VNR-60) son derece duyarlı, 7 çeşidi (Brinjal Advance, Birnjal BSS1013, Yeşil  uzun, 

Harshit, Prapti, Shamli ve Ujjwal) duyarlı, 2 çeşidi (Mahy 112 ve Mahy Ruby) tolerant, 2 çeşidi (Hybrid green 

ve JK Kajal) orta derecede dirençli  ve sadece 1 çeşidi (Mahy 80) Meloidogyne incognita ırk-1'e karşı dirençli  

olarak tespit etmişlerdir. Bu çalışmayla, i lk kez Mahy 80 çeşidinin kök ur nematodu, M. incognita ırk-1'e karşı 

dirençli  olduğu tespit edilmiştir. 

 

Materyal Ve Metot:  

 

MATERYAL 

Çalışmada materyal olarak, Antalya i li seçilen Konyaaltı, Kepez, Muratpaşa, Manavgat, Serik, Aksu, Kumluca, 

Finike, Alanya ve Gazipaşa ilçeleri patlıcan ve Kumluca, Serik, Elamlı, Demre, Kaş, Manavgat, Alanya, Aksu, 

Gazipaşa ve Kepez i lçeleri biber ekil iş alanlarından alınan toprak ve bitki kök örnekleri, saf kültür olarak elde 

edilen kök-ur nematodları, hassas domates çeşidi (Falcon), patlıcan için dayanıklı şahit (Solanum torvum) ve 

hassas şahit (Kemer) patlıcan çeşidi, biber için dayanıklı şahit (Scm 334) ve hassas şahit (Serademre 8) biber 

çeşidi reaksiyonda kullanılacak patlıcan ve biber genotipleri,  ırk belirlemede konukçu bitkiler, türe özgü 

spesifik primerler, daimi preparat yapımında kullanılan kimyasallar, sterio mikroskop, inkübatör, laboratuvar 

araç ve gereçleri kullanılacaktır. 

METOT 

2.1. Arazi Çalışmaları 

2.1.1. Toprak ve bitki kök örneklerinin araziden alınması  

Antalya i l i  i lçelerinde (Konyaaltı, Kepez, Muratpaşa, Manavgat, Serik, Aksu, Kumluca, Finike, Alanya ve 

Gazipaşa) tarımı yapılan patl ıcan (Solanum melongena) ve Kumluca, Serik, Elamlı, Demre, Kaş, Manavgat, 

Alanya, Aksu, Gazipaşa ve Kepez tarımı yapılan biber bitkilerinin yetiştiri ldiği arazilerden Haziran-Temmuz 

ayından itibaren bitki kök ve toprak örnekleri al ınacaktır. Her i lçeden en az 1 örnek alınacaktır (Çizelge 3). 

Köklerin tarla-seradan alınmas ında mümkün derecede solgun ve bodur görünümlü hasta bitkilerin seçilmesine 

dikkat edilecek ve bu bitkilere zarar gelmeyecek şekilde araziden sökümü yapılacaktır. Toprak örnekleri ise 

toprak örneklemede yaygın bir şekilde kullanılan burgu aleti yardımıyla 0-30 cm derinlik aras ındaki toprak 

profil inden al ınacaktır. Rastgele al ınan kök ve toprak örnekleri, tazeliğini korumak için polietilen torbalara 

konulup, etiketlenerek buz kutularında muhafaza edilerek ve laboratuvara getiri lecektir. Simptomolojik olarak 

pozitif görünen (nematod varl ığı tespit edilen) köklerden yumurta kümeleri alınarak saf kültür oluşturmak 

üzere buzdolabında +4 °C’de muhafaza edilecektir.  

 

Çizelge 3: Örnekleme yapılacak ilçe ve alınacak örnek sayısı (Patlıcan ve Biber) 

Örnekleme yapılacak ilçe (Patlıcan) Örnekleme yapılacak ilçe (Biber) Alınacak örnek sayısı 

Konyaaltı Kumluca en az 1 

Kepez Serik en az 1  
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Muratpaşa  Elmalı en az 1  

Manavgat Demre en az 1  

Serik Kaş en az 1  

Aksu Manavgat en az 1  

Kumluca Alanya en az 1  

Finike Aksu en az 1  

Alanya  Gazipaşa  en az 1  

Gazipaşa  Kepez en az 1 

 

2.1.2. Hassas domates bitkisinin yetiştirilmesi ve bakımı 

Domates (Falcon) bitkilerinin viyollere ekimi  yapılacaktır. Ekimi yapılan bu bitkiler çimlenme odas ında 28±2 

°C’deki sabit s ıcakl ık, % 70±10 nisbi nem ve 16/8 saat aydınlatmayla büyümeye bırakıl ıp, gerektiğinde normal 

musluk suyu ile sulamas ı yapılacaktır. Viyollerde % 80 torf ve % 20 perlit kar ışımından oluşan ortamda 

yetiştiri lecek olan yaklaşık üç haftal ık fideler, 12x10 cm büyüklüğündeki saks ılara şaşırtılacaktır. Denemede 

saksılarda kullanılacak toprak % 70 kum ve % 30 torf olacak şekilde hazırlanıp ve otoklavda sterilize edilecektir.  

Oluşabilecek besin elementi eksikliğine karşı da iki haftada bir, 20-20-20 NPK gübresi (1 g/lt) i le bitkilere 

takviye yapılacaktır.  

 

2.1.3. Saf kültürün oluşturulması 

Araziden al ınan simptomolojik olarak hastalıklı bitki kökleri üzerinde bulunmas ı muhtemel olan urlara ve bu 

urların üzerindeki nematod yumurta paketlerine zarar gelmeyecek şekilde topraktan arındırılma işlemi (su ile 

yıkama) yapılacaktır.  Saks ılara şaşırtılan domates fideleri yaklaşık 15 cm boya ulaştığında  her bir bitkinin kök 

civarına açılan oyuğa 1 yumurta kümesi bırakıl ıp saf kültür oluşturulacaktır. Ayrıca yumurta paketi elde 

edilemediği  durumlarda, araziden al ınan ve nematod ile bulaşık olduğu muhtemel toprak örnekleri, inokulum 

kaynağı olarak bu saks ılara eklenecektir. Bitkilerin her gün ihtiyacı kadar sulanmas ına ve iki haftada bir de bu 

bitkilere 20-20-20 NPK gübresi (1 g/lt) i le gübre takviyesine devam edilecektir. Bu yöntem ile perineal kesit ve 

moleküler tanılama yöntemlerinde kullanılmak üzere kök-ur nematod populasyonunun devaml ı bir şekilde 

arttırılmas ı ve varl ığının devaml ıl ığı sağlanacaktır. Bitkiler iklim odasında 25±1ºC, 16 saat aydınlık, 8 saat 

karanlık koşullarda muhafaza edilecektir. 

2.2. Kök-ur Nematodu Türlerinin Moleküler ve Morfolojik Tanılanması ve Irklarının Belirlenmesi 

2.2.1. Kök-ur Nematodlarının Morfolojik Tanılanması 

Kök-ur nematodlarının dişilerinin daimi preparatları Taylor and Netscher (1974) tarafından verilen ve Hartman 

and Sasser (1985) tarafından geliştiri lmiş olan “Perineal Örneklerin Preparasyon Yöntemi”nden yararlanılarak 

hazırlanacaktır. Saf kültür olarak elde edilen Kök-ur nematodu populasyonlarından ergin dişi bireyler binoküler 

altında çıkartılarak ve perineal bölgeleri % 45’lik laktik asit içerisinde kesil ip, gliserin içerisinde süreli  

preparatları yapılacaktır. Daha sonra perinal şekil lerine (desenlerine) göre kök-ur nematodu türlerinin teşhisi 

yapılacaktır. Tespit edilen türler, Prof. Dr. İbrahim Halil Elekcioğlu (Ç.Ü.) tarafından teyit edilecektir. 

 

Nematodların tür düzeyinde teşhis edilebilmesi için uygun bir yöntemle öldürülerek daimi preparatlarının 

yapılması gerekmektedir. Bu amaçla toprak elde edilen nematodlar sıcak su banyosunda 60°C’de 1dakika 

bekletilerek öldürülerek ve üzerine 1ml TAF çözeltisi  [7ml formalin (%40 formaldehyd) + 2ml triethanolamin + 

91ml saf su] eklenerek fikse edilecektir (Hooper, 1986). Fikse edilen nematodlar, Seinhorst (1959) yöntemine 
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göre gliserin içerisine alınacaktır. Bunun için nematodlar i lk önce çözelti -I [20 kısım ethanol (%96), 1 kısım 

gliserin ve 79 kısım saf su] eklenerek bekletilecektir. Daha sonra ise çözelti -II [5 kısım gliserin ve 95 kısım 

ethanol (%96)] eklenerek sıvı içerisindeki suyun tamamının çekilmesi beklenecektir. Son olarak 1 ml gliserin 

eklenerek cinslerine göre ayrılan nematodlar l am üzerinde sabitleştiri lerek (daimi preparatları yapılarak) 

teşhise hazır hale getiri lecektir. 

 

2.2.2. Larva Ölçümleri 

İkinci dönem larvaların özellikleri ve ölçümleri Karssen (2002) dikkate alınarak yapılacaktır.  

 

n: Ölçümü yapılan nematod sayısı  

L: Vücudun tüm uzunluğu (mm) 

a: Vücut uzunluğu ÷ vücudun en geniş yeri  

b: Vücut uzunluğu ÷ Oesaphagus' un bağırsağa geçiş bölgesi i le vücudun en ön ucu arasındaki uzaklık  

b': Vücut uzunluğu ÷ Oesaphagal bezlerin posteriör ucu ile vücudun en ön ucu arasındak i uzaklık  

c:  Vücut uzunluğu ÷ kuyruk uzunluğu  

c': Kuyruk uzunluğu ÷ Anüsteki vücut genişliği  

DGO: Dorsal özefagus bez açıklığı 

O: Dorsal  oesophagal bez açıklığının sytlet tokmaklarına uzaklığı x 100 ÷ sytletin tüm uzunluğu 

Stylet: Styletin ön ucundan tabana kadar olan tüm uzunluğu 

Kuyruk: Anüsten kuyruk ucuna kadar olan uzunluk  

Hyalin: Kuyruk ucu uzunluğu 

 

Türlerin teşhisi için, gelişen tekonolojiyle birlikte mi kroskoba bağlanan bir kamera ve bilgisayar sistemi 

“görüntüleme-ölçülendirme sistemi”den faydalanılacaktır.  Düz ve kıvrık tüm yapılar “Curvimetre” yardımıyla 

ölçülecektir.  

 

2.2.3. Kök-ur Nematod Türlerinin Moleküler Yöntemle Teşhisi 

2.2.3.1. DNA İzolasyonu 

Bitki paraziti  nematodların yumurta, larva veya ergin dönemlerinden DNA izolasyonu “DNA easy Tissue and 

Blood Kit”(Qiagen) protokülüne göre yapılacaktır. 

 

2.2.3.2. Türe özel Spesifik Primerlerle Kök-ur nematodlarının Tanımlanması 

Kök-ur nematod türlerinin moleküler tanılanmasında türe özgü primer setleri kullanılacaktır. Çalışmalar 

Devran ve Söğüt (2009)’e göre yapılacaktır. Kullanılan primerlerin adları ve dizileri Çizelge 4’te belirti lmiştir.  

 

Çizelge 4: Kök-ur nematodlarının moleküler tanılanmasında kullanılan primerlerin adları, DNA dizileri, 

fragment büyüklükleri ve referansları 



 
291 

Primer adı Kök-ur 

Nematod Türü  

Ürün boyu  

(bp) 

Primer Dizisi (5’-3’) Kaynaklar 

Inc-K14F M. incognita 399 CCCGCTACACCCTCAACTTC Randig ve ark., 

2002 
Inc-K14R GGGATGTGTAAATGCTCTG 

Fjav M. javanica 670 GGTGCGCGATTGAACTGAGC Zijlstra ve ark., 

2000 
Rjav CAGGCCCTTCAGTGGAACTATAC 

Far M. arenaria 420 TCGGCGATAGAGGTAAATGAC Zijlstra ve ark., 

2000 
Rar TCGGCGATAGACACTACAACT 

JMV M.hapla 440 GGATGGCGTGCTTTCAAC Wishard ve 

ark., 2002 
JMV1 TTTCCCCTTATGATGTTTACCC 

JMV2 AAAAATCCCCTCGAAAAATCCACC 

C2F3 Ekonomik 

öneme sahip 

türler 

 GGTCAATGTTCAGAAATTTGTGG Powers ve 

Harris, 1993 
1108 TACCTTTGACCAATCACGCT 

18sl.2/ Ekonomik 

öneme sahip 

türler 

 GGCGATCAGATACCGCCCTAGTT Powers ve ark., 

2005 
18sr2b TACAAAGGGCAGGGACGTAAT 

 

inc-K14-F / inc-K 14-R, Fjav /Rjav, Far / Rar ve JMV/JMV1/JMV2 primerleri için; 

inc-K14-F / inc-K 14-R, Fjav /Rjav ve Far / Rar primerleri için PCR döngüleri aşağıda belirti len şekilde 

yapılacaktır. PCR işlemi 25µl’l ik reaksiyon hacminde;  2,5 µl DNA, 15,75µl dH2O, 2,5µl Buffer (10X), 1µl MgCl2, 

1µl dNTP, 1µl Primer F, 1 µl Primer R ve 0,25µl Taq polimeraz olacak şekilde gerçekleştiri lecektir. PCR ürünleri 

% 2’ l ik agaroz jelde elektroforez yöntemiyle ayrıltırıldıktan sonra görüntülenecektir.   

 

inc-K14-F/ inc-K14-R ve Fjav/ Rjav Far/ Rar                                        JMV/JMV1/JMV2  

94°C’de 3dk    94°C’de 3dk                                     94 °C’de 3 dk         

     

94°C’de 30sn    94°C’de 30sn                                   94 °C’de 30 sn  

60°C’de 30sn          35 döngü               56°C’de 30sn       35 döngü       48 °C’de 30 sn            35 döngü 

72°C’de 60sn    72°C’de 60sn                                   72 °C’de 2 dk 

 

72°C’de 7dk    72°C’de 7dk                                     72 °C’de 7 dk  

 

Spesifik C2F3 ve 1108 primerleri için;  

C2F3 ve 1108 primerleri için PCR döngüleri aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır. PCR reaksiyonu; DNA (20 ng), 

PCR tampon çözelti  (2,5 µl), 1,5 mM MgCI 2, 200 μM dNTP (1 µl), 10 µM Primer C2F3 (1 µl), 10 µM Primer 1108 

(1 µl), 1 unit Taq DNA polymerase (0,25 µl) ve dH2O (12.25 µl) olacak şekilde toplam 25 µl’de 

gerçekleştiri lecektir. 
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C2F3 ve 1108 

94 ºC 60 sn 

 

94 ºC’de 30 sn                       

50 ºC’de 30 sn                 40 döngü 

72 ºC de 120 sn 

 

72 ºC’de 7dk 

 

PCR ürünleri % 2 l ik agaroz jelde elektroforez yöntemiyle ayrıştırıldıktan sonra görüntülenecektir. M. chitwoodi 

için C2F3/1108 primerleri sonucu elde edilen PCR ürünü DraI enzimiyle 37 ºC’de 3 saat bekletilerek kesim 

işlemi yapılacaktır. 

 

Spesifik 18s1.2/18sr2b primerleri için;  

18s1.2/18sr2b primerleri için PCR döngüleri aşağıda belirti len şekilde yapılacaktır. PCR reaksiyonu DNA (20 

ng), PCR tampon çözelti  (2,5 µl), 1.5 mM MgCI 2, 200 μM dNTP (1 µl), 10 µM Primer C2F3 (1 µl), 10 µM Primer 

1108 (1 µl), 1 unit Taq DNA polymerase (0,25 µl) ve dH2O (12.25 µl) olacak şekilde toplam 25 µl’de 

gerçekleştiri lecektir. 

 

18s1.2/18sr2b 

94 ºC’de 60 sn 

 94 ºC’de 30 sn 

 55 ºC’de 30 sn              40 döngü        

 72 ºC’de 120 sn 

72°C’de 7dk 

PCR ürünleri % 2 l ik agaroz jelde yürütüldükten sonra görüntülenecektir. 18s1.2/18sr2b primerleri sonucu elde 

edilen PCR ürünleri Alu enzimiyle 37 ºC’de 3 saat bekletilerek kesim i şlemi yapılacaktır. 

Bunun için; 

PCR ürünü (10 µl), 10xBuffer (2,5 µl), AluI Kesim Enzimi (1 µl -unit) ve dSu (11,5 µl) olacak şekilde örneklerin 

kesimi gerçekleştiri lecektir.  

 

2.2.3.3. PCR Ürünlerinin Agaroz Jel Elektroforezi 

PCR ürünleri % 2,5’lik agaroz jelde 1X Tris-Acetate-Edta (TAE) Buffer ve EZ-one boya (DNA safe) kullanılarak 

güç kaynağı yardımıyla yürütülecektir. Sonra jel görüntüleme sisteminde fotoğraflanacaktır.  

 

2.2.3.4. PCR Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

PCR çalışması sonucu elde edilen bantlar, bu primerlere ait l iteratür verileri i le karşılaştırılarak 

değerlendirilecektir. 
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2.3. Kök-ur Nematodu Irklarının Belirlenmesi 

Kök-ur nematodlarının ırklarını belirlemede farkl ı test bitkilerinden yararlanılacaktır. M. javanica, M. incognita, 

M. arenaria türlerinin ırklarını tespit etmede tütün için NC 95, pamuk için Deltapine 16, biber için California 

wonder, domates için Rutgers, yerfıstığı için Flounner, karpuz için Charleston gray çeşitleri kullanılacaktır 

(Çizelge 5). Deneme 25±1 °C’de iklim odas ında yürütülecektir. Konukçu bitkilerinin viyollere ekimi yapılacaktır. 

Bitkiler 2-4 yapraklı döneme geldiklerinde içerisinde % 70 steril  kum ve % 30 torf olacak şekilde hazırlanmış 

olan saksılara (12x10 cm) şaşırtılacaktır. Kuzey Karolina Konukçu bitkileri tesadüf parselleri deneme desenine 

göre 5 tekerrürlü olacak şekilde kurulacaktır. Saf kültürden elde edilen ve çoğaltılan Kök-ur nematodlu kökler 

topraktan sökülerek musluk suyu altında yıkanacaktır. Her bir bitkinin kökündeki yumurta paketleri S terio 

mikroskop altında çıkarılacaktır. Geliştiri lmiş Baermann Huni yöntemiyle i le eleklere yerleştiri lmiş, 48 saat 

inkübatörde bekletilerek 2. dönem larvaların çıkışı sağlanacaktır. Elde edilen 2. dönem larvaların sayımı 

yapılacaktır. 10-15 cm büyüklüğündeki konukçu bitkilerinin kök bölgesi yakınına ve yaklaşık 2 cm derinliğine 

500 adet 2. dönem larva inokule edilecektir . Söküm zamanına kadar bitkilerin sulama ve gübreleme gibi rutin 

bakımlarına devam edilecektir. M. incognita ırk-2 ve M. javanıca ırk-1 neslini genellikle 3-4 haftada 

tamamladığından (Söğüt ve Elekcioğlu, 2000) deneme 2 nesil  sonrası yaklaşık 7-8 hafta bekletildikten sonra 

sökülecektir. Saksılardaki toprakta 2. dönem larvaların elde edilmesi geliştirilmiş Baermann Huni yöntemiyle 

yapılacaktır.  

 

Denemenin değerlendirilmesi: M. incognita ırk-2 ve M. javanica ırk-1 bir neslini genellikle 3-4 hafta içinde 

tamamladığından (Söğüt ve Elekcioğlu, 2000), bitkiler yaklaşık 7-8 hafta sonunda sökülecektir. Saksılaradan 

sökülen bitki kökleri çeşme suyu ile kökte bulunan nematodlar zarar görmeyecek şekilde yıkanarak, kırmızı 

gıda boyalı suda bekletilecektir. Yumurta kümeleri  Hartman ve Sasser (1985), tarafından belirtilen 0-5 yumurta 

kesesi ve gal sayıs ı indeksine göre değerlendirilecektir. Bu indekse göre köklerde 0-2 skala değeri bulunan 

bitkiler (-), yani o nematod türü konukçu test bitkisinde geli şmiyor kabul edilerek, 3-5 skala değeri bulunan 

bitkiler (+) olarak yani nematodun konukçu test bitkisinde geli ştiği  kabul edilerek değerlendirilecektir (Bkz. 

Çizelge 9). 

 

Çizelge 5: Meloidogyne türlerinin ırk tespitinde kullanılan test bitkileri ve gösterdikleri reaksiyonlar 

Meloidogyn

e türleri ve 

ırkları 

                                              Kullanılan test bitkileri  

  Pamuk       Tütün          Biber         Karpuz     Yerfıstığı     Domates        Kaynaklar  

M.incognita 

Irk 1 - - + + - + Hartman ve Sasser, 

1985 

Irk 2 - + + + - + Hartman ve Sasser, 

1985 

Irk 3  + - + + - + Hartman ve Sasser, 

1985 

Irk 4 + + + + - + Hartman ve Sasser, 

1985 

Irk 5 - - - - - + Robertson ve ark, 

2009 

Irk 6 + - - - - + Robertson ve ark, 

2009 
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M.arenaria 

Irk 1 - + + + + + Hartman ve Sasser, 

1985 

Irk 2 - + - + - + Hartman ve Sasser, 

1985 

Irk 3 - + + - - + Robertson ve ark, 

2009 

M.javanica 

Irk 1 - + - + - + Rammah ve 

Hirschmann, 1990 

Irk 2 - - + + - + Rammah ve 

Hirschmann, 1990 

Irk 3 - + - + + + Rammah ve 

Hirschmann, 1990 

Irk 4 - + + + + + Carneiro ve ark., 

2003 

Irk 5 - - - - - + Robertson ve ark, 

2009 

M.hapla - + + - + + Hartman ve Sasser, 

1985 

+ : Nematod gelişimi var,     - : Nematod gelişimi yok 

 

2.4. Seçilen patlıcan ve biber genotiplerinin en yaygın kök-ur nematoduna dayanıklılığının belirlenmesi 

2.4.1. Kök-ur nematodlarının çoğaltılması 

Kök-ur nematodu popülasyonunu arttırmak için, iklim odasında kök-ur nematoduna hassas domates bitkisi 

(Falcon çeşidi) yetiştiri lecektir. Daha sonra 2-4 yapraklı döneme gelen bitkiler, otoklavda 121 °C’de sterilize 

edilen kumlu torf (%70 kum, %30 torf) içeren saksılara şaşırtılacaktır.  Bitkilerin sulama ve bakım işlemlerine 

devam edilecektir. Domates fideleri 15 cm boya ulaştığında  saf kültürden elde edilen yumurta kümeleri  kök 

civarına bırakıl ıp 65 günde bir çoğaltma işlemine devam edilecektir. 

 

2.4.3.Hassas bitkiden Meloidogyne sp.’nın yumurtalarının ve larvalarının elde edilmesi 

Hassas bitkinin köklerinde bulunan urlar üzerindeki nematod yumurta paketlerine zarar gelmeyecek şekilde 

musluk suyu altında yıkanarak topraktan arındırma işlerimi yapılacaktır. Sterio mikroskop altında bir bistüri ve 

iğne yardımıyla yumurta paketleri toplandıktan sonra geliştiri lmiş Bearman huni yöntemi kullanılarak 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. 

 

2.4.4. Testlemeye alınacak patlıcan ve biber bitkilerinin yetiştirilmesi 

Patlıcan ve biber tohumlarının ekimi viyollere yapılarak iklim odasında 25±1ºC, 16 saat aydınlık, 8 saat karanlık 

koşullarda büyümeye bırakılacaktır. Daha sonra 2-4 yapraklı döneme gelen bitkiler, otoklavda 121 °C’de 
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steril ize edilen kumlu torf (%70 kum, %30 tarla toprağı) içeren saksılara (12x10cm) şaşırtılacaktır. Bitkilerin 

sulama ve bakım işlemlerine devam edilecektir.  

 

Testlemede kullanılacak olan patlıcan ve biber çeşitleri  Çizelge 6-7-8-9’de verilmiştir. Testlemelerde patlıcan 

için dayanıklı şahit olarak Solanum torvum, hassas şahit olarak; Kemer çeşidi  / biber için hassas şahit olarak; 

Serademre 8 dayanıklı şahit olarak; Scm 334 kullanılacaktır. Deneme tesadüfi parselleri desenine göre 5 

tekerrürlü 2 tekrarlı olarak kurulacaktır. Denemelerde tespit edilen en yaygın kök-ur nematod türüne ait en 

yaygın ırk kullanıcaktır. 

 

Çizelge 6: Testlemeye alınacak örtüaltında yaygın olarak yetiştirilen patlıcan çeşitleri  

Çeşit Adı Tescil Kuruluşu 

Destan F1 AG Tohum Sanayi Ticaret A.Ş. 

Berceste F1 Agromar Marmara Tar. Ür.Sn.Tic.A.Ş. 

Esmeray F1 Anadolu Tohum Üretim ve Paz. A.Ş. 

Corsica F1 Fito Tohumculuk Ticaret Ltd. Şti. 

Hayal F1 Rıjk Zwaan Tarım Tic. Ltd. Şti. 

Karagül  Yüksel Tohum Tarım San. ve Tic. A.Ş. 

Amadeo F1 AG Tohum Sanayi Ticaret A.Ş. 

 

Çizelge 7: Testlemeye alınacak açıkta yaygın olarak yetiştiri len patlıcan çeşitleri 

Çeşit Adı Tescil Kuruluşu 

Tasca F1 Anadolu Tohum Üretim ve Paz.A.Ş. 

Mabel F1 AG Tohum Sanayi Ticaret A.Ş. 

Fantastic F1 Ri jk Zwaan Tarım Tic. Ltd. Şti. 

 

Çizelge 8: Testlemeye alınacak patlıcan anaçları 

Çeşit Adı Tescil Kuruluşu 

Brutus Fito Tohumculuk Tic. Ltd. Şti. 

Yula NGS Tohumculuk Tarım İth. İhr. San. Tic. Ltd.Şti. 

Forever Rito Tohumculuk A.Ş. 

Atlas Genta Genel Tarım Ürünleri  Paz.A.Ş. 

Hercules United Genetics Turkey Tohum Fide A.Ş. 

Conan Rıjk Zwaan Tarım Tic. Ltd. Şti. 

Cargo Alboran Tarım Ltd. Şti  

Hugo Punto Tohumculuk Tar. İth. İhr. San ve Tic Ltd. Şti  

Hikyaku United Genetics Turkey Tohum Fide A.Ş. 
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Panaç SRC Tarımsal Araş. Ür. Ve Pazar. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti. 

 

Çizelge 9: Testlemeye alınacak yaygın olarak yetiştiri len biber çeşitleri  

Çeşit Adı Tescil Kuruluşu Çeşit 

Kanyon F1 Nunhems Tohumculuk Çarliston Biber 

Erciyes F1 Nunhems Tohumculuk Sivri Biber 

Mostar F1 Yüksel Tohumculuk Sivri Biber 

Takıl F1 Yüksel Tohumculuk Kıl Biber 

Fi l inta F1 Nunhems Tohumculuk Kıl Biber 

Bell isa RZ F1 Rijk Zwaan Tarım Ticaret Ltd. Şti. Kapya Biber 

Zaruri F1 Metgen Kapya Biber 

Köylüm F1 Yüksel Tohumculuk Üçburun Biber 

Buket F1 Yüksel Tohumculuk Üçburun Biber 

Benino F1 Rijk Zwaan Tarım Ticaret Ltd. Şti. Dolma Biber 

Özge 
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü 
Sivri Biber 

Özalp 
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü 
Çarliston Biber 

 

2.4.5. Meloidogyne sp.’nın patlıcan ve biber fidelerine inokulasyonu 

Bitkiler yaklaşık 15cm boya ulaştığında her bir saksıya ortalama 1000 adet 2.  dönem larva olacak şekilde, bitki 

kök boğazından 3-4cm mesafede 2 cm derinliğe açılan dört oyuğa kök-ur nematodunun inokulasyonu 

yapılacaktır. Bitkiler iklim odasında 25±1ºC, 16 saat aydınlık, 8 saat karanlık koşullarda muhafaza edilecektir.  

Sulama ve bakımları yapılacaktır. 

 

2.4.6. Denemenin Değerlendirilmesi 

Denemeye alınan patlıcan ve biber bitkilerinin 65 gün sonra sökümü yapılacak ve kökleri musluk suyu altında 

temizlenecektir. Bitki köklerindeki yumurta kümeleri belirgin hale gelmesi için kökler kırmızı gıda boyasında 

bekletilecektir (Thies vd., 2002).  Gal skalası Hartman & Sasser (1985)’e göre değerlendirilecektir (Çizelge 10). 

Değerlendirme sonucuna göre; köklerde 0-2 skala değeri alan bitkiler dayanıklı, 3-5 skala değeri alan bitkiler 

ise hassas olarak belirlenecektir. Deneme tesadüfi parselleri desenine göre 5 tekerrürlü 2 tekrarlı olarak 

kurulacaktır. 

 

2.4.7. Dayanıklı bulunan genotiplerde üreme faktörünün belirlenmesi 

Dayanıklı bulunan genotiplerin köklerinden elde edilen yumurta i le 200 gr topraktaki 2. dönem larva sayısı (Pf) 

toplanıp başlangıç popülasyona (1000 larva /bitki) (Pi) bölünerek Meloidogyne sp.’nin patlıcan ve biber 

genotiplerindeki üreme faktörü (R=Pf/Pi) belirlenecektir. 
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Çizelge 10:  Köklerin Hartman &Sasser (1985)’e göre değerlendirildiği gal skalası 

Kökteki yumurta kümesi sayısı Gal skala 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 

 

0-5 gal indeksine göre değerlendirilen bitkiler nematod türü ve ırklarının saptanmasında kullanılan test bitkileri 

ve gösterdikleri reaksiyonlar Çizelge 10’da verilmiştir. 
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Çalışma Takvimi 

 

Çalışma Takvimi Çizelgesi 

 

Yapılacak Faaliyetler 
AYLAR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Pa tl ıcan-Biber üretim 

a lanlarından  

toprak ve bitki kök örneklerinin 

toplanması 

                                                                      

 

Kök-ur nematodu muamelesi 

yapılacak olan saksı bitkilerinin 

yetişti rilmesi ve bakımı 

Kök-ur nematodlarının 

konukçusu olduğu bitkilerden 

elde edilmesi, fidelere 

bulaştırılması 

                                                                      

 

Kök-ur Nematodlarının 

Morfolojik Tanılanması 
                                   

 

Kök-ur nematodu türlerinin 

moleküler tanılanması 
                                                                      

 

Kök-ur Nematodu Irklarının 

Bel irlenmesi 
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Seçi len patlıcan-biber 

genotiplerinin en yaygın kök-ur 

nematoduna dayanıklılığının 

bel irlenmesi 

                                                                      

 

Çal ışmanın değerlendirilmesi, 

Raporun yazımı 
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PROJE ÖZETİ  

Antalya ve Burdur İllerinde Armut Ağaçlarında Gövde ve Dal Kanserlerine Neden Olan Fungal 

Etmenlerin Belirlenmesi ve Mücadelesine Yönelik Çalışmalar 

Proje Özeti 

Bölgemizde armut ağaçlarında zaman zaman kurumalar gözlenmektedir. Son yıllarda bu kurumaların 

özellikle genç ağaçlarda meydana geldiği ve ekonomik kayıplara yol açtığı görülmektedir. Periyodik 

olmayan gözlemlerde bu hastalıklara gövde ve dallarda meydana gelen kanserlerin neden olduğu 

anlaşılmıştır. Bu kanserlere genellikle Botryosphaeria ve Diaporthe türlerinin neden olduğu tahmin 

edilmektedir. Bu proje ile armut ağaçlarında kurumalara neden olan fungal hastalık etmenlerinin ve 

yaygınlık oranlarının tespit edilmesi, armut genotiplerinin hastalık etme nlerine duyarlılıkları ile 

hastalığa karşı bazı preparatların etkinliklerinin belirlenmesi hedeflenmektedir.  

Bu proje kapsamında armut üretim alanlarında sürveyler yapılacak ve hastalıklı bitki örnekleri 

toplanacaktır. Bu örneklerden fungal etmenler izole edilecek ve patojenisite testleriyle türler 

arasındaki virülens farklılıkları ortaya konulacaktır. Tür teşhisleri etmenin morfolojik özelliklerine ve 

DNA dizilerine dayanılarak yapılacaktır. Farklı armut çeşitlerinin etmenlere karşı duyarlılıkları virülensi 

yüksek izolatlar kullanılarak patojenisite testi ile ortaya konulacaktır. Hastalıkla mücadelede bazı 

preparatların etkinlikleri, kontrollü koşullarda armut fidanları üzerinde test edilecektir.  
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Anahtar Kelimeler: Pyrus communis, kanser, Botryosphaeria spp., Diaporthe spp., dayanıklılık, 

etkinlik 

 

Study on Determination of Fungal Agents Causing Trunk and Branch Cankers in Pear Trees in 

Antalya and Burdur Provinces and Their Control 

Abstract 

Drying is observed from time to time in pear trees in our region. In recent years, it has been observed 

that these dryings occur especially in young trees and cause economic losses. In aperiodic 

observations, it is understood that these diseases are caused by cankers that occur in the trunk and 

branches. It is estimated that these cankers are usually caused by Botryosphaeria spp. and Diaporthe 

spp.. With this project, it is aimed to detect fungal disease agents cause drying in pear trees and their 

incidences, to determine the susceptibility of pear genotypes to disease agents and to determine the 

effectiveness of some preparations against the disease. 

Within the scope of this project, surveys will be made in pear production areas and diseased plant 

samples will be collected. From these samples, fungal agents will be isolated and pathogenicity tests 

will reveal virulence differences between species. Species identification will be based on the 

morphological characteristics and DNA sequences. The susceptibility of different pear cultivars to the 

causative agents will be determined by pathogenicity test using high virulence isolates. The 

effectiveness of some preparations against disease will be tested on pear seedlings under controlled 

conditions. 

Keywords: Pyrus communis, canker, Botryosphaeria spp., Diaporthe spp., resistance, efficacy 

 

Projenin Amacı ve Gerekçesi: 

Armut, bugün dünyada elma kültürünün yapıldığı hemen her yerde yetiştirilmektedir. Ancak, armut 

elmaya göre, sıcağa ve kurağa karşı daha toleranslı olduğundan Akdeniz’in sıcak iklimli bölgelerinde 

de ekonomik olarak yetiştirilebilmektedir (Butar 2014). Dünya armut üretimi 2017 yılında 24.168.309 

ton olarak gerçekleşmiş ve bu üretimin yaklaşık %68’i Çin’de yapılmıştır (FAO 2019). Diğer önemli 

armut üreticisi ülkeler Arjantin, İtalya, ABD, Türkiye ve Güney Afrika olarak sıralanabilir (Çizelge 1).  

 

Çizelge 1. Dünyada en fazla armut üretilen ülkeler 

Ülke  Üretim miktarı (ton) 

Çin 16.410.000 

Arjantin 930.340 

İtalya 772.577 

ABD 677.891 

Türkiye  503.004 

Güney Afrika 414.000 
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İspanya 360.957 

Hindistan 346.000 

Hollanda 330.000 

Şili 309.189 

Belçika 301.818 

 

Ülkemiz 2018 yılı verilerine baktığımızda ise 263.893 da alanda yapılan armut üretiminin 519.451 ton 

olduğunu görmekteyiz (TÜİK 2019). Bu üretimin yarısından fazlası Bursa ve Antalya illerinde 

yapılmaktadır (Çizelge 2). 

 

Çizelge 2. Ülkemizde en fazla armut üretilen iller 

İl Üretim alanı (da) Üretim (ton) 

Bursa 88.730 206.128 

Antalya 44.674 67.464 

Sakarya 4.450 11.930 

Çanakkale 3.963 11.621 

Konya 3.075 11.530 

Samsun 1.402 9.361 

Ankara 7.096 9.136 

Karaman 1.291 8.798 

Denizli 6.455 8.584 

Manisa 6.422 7.622 

Burdur 2.570 5.260 

Isparta 3.759 4.021 

Türkiye  263.893 519.451 

 

Botryosphaeria spp. (Anamorflar: Diplodia, Fusicoccum, Dothiorella, Lasiodiplodia, 

Sphaeropsis) ve Diaporthe spp. (Anamorf: Phomopsis) birçok tarımsal ürün (özellikle meyve 

ve bağ), orman ağaçları ve süs bitkileri gibi çok geniş konukçu dizisine sahip, birçok bitkide 

saprobik veya endofit olmakla birlikte önemli bitki patojenlerinin de dâhil olduğu funga l 

gruplardır (Slippers and Wingfield 2007; Heath et al. 2011; Gomes et al. 2013; Udayanga et al. 

2014). Yapılan çalışmalar dünyada armut üretiminin en önemli sorunlarından birinin 

Botryosphaeria spp. ve Diaporthe spp. türlerinin neden olduğu gövde ve dal kanserleri 

olduğunu ortaya koymuştur (Smit et al. 1996; Shen et al. 2010; Cloete et al. 2011; Zhai et al. 

2014; Bai et al. 2015). Ülkemizde yapılan çalışmalarda da benzer sorunlar görülmüştür. 

Örneğin Kayseri ilinde 5.000 fidanla yeni kurulmuş olan büyük bir armut bahçesinde, 

Botryosphaeria obtusa (Anamorf Diplodia seriata)’nın neden olduğu kanserler sonucu 

yaklaşık %15 ağaç kaybı yaşandığı bildirilmiştir (Kurbetli and Demirci 2014). Ayrıca Antalya 
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ili Korkuteli ilçesindeki bazı armut bahçelerinde de yine benzer sorunlara Diaporthe eres 

(Anamorf Phomopsis oblonga)’in neden olduğu belirlenmiştir (Kurbetli ve ark. 2018). Üstelik 

periyodik olmayan arazi çalışmalarında bu tür kuruma problemleri tarafımızca gözlemlenmiş 

(Şekil 1), ayrıca üreticilerden de zaman zaman şikâyetler alınmıştır. Aslında hastalık ülkemizde 

uzun zamandır bilinmesine karşın bu konuda neredeyse hiç çalışma yapılmamış, dolayısıyla da 

hastalığa neden olan etmenler ayrıntılı olarak ortaya konulamamıştır. 

 

Şekil 1. Antalya ili Korkuteli ilçesindeki armut bahçelerinde kuruyan ağaçlar; kökboğazında, dal ve 

gövdede meydana gelen kanser lezyonları. 

 

Bu projenin başlıca amacı, ülkemiz armut üretiminin en önemli merkezlerinden biri olan 

Antalya ili Korkuteli ilçesi başta olmak üzere bölgemizde armut ağaçlarında gövde ve dal 

kanserlerinden dolayı meydana gelen kurumaların nedenlerini tespit etmek, MAREM armut 

genetik kaynağında bulunan genotiplerin hastalık etmenine karşı duyarlılıklarını belirlemek ve 

hastalığın kimyasal mücadelesine yönelik çalışmalar yapmaktır. 

Proje ile Elde Edilmek İstenilen Çıktılar ve Kullanım Alanları 

Ülkemizde armut üretimi giderek yaygınlaşmakta ve üretimi yıldan yıla artmaktadır. Armut 

üretimini tehdit eden, armutlarda gelişme geriliği, geriye doğru ölüm ve kurumalara neden 

olarak verimi ve kaliteyi doğrudan etkileyen hastalıklardan biri dal ve gövde kanserlerid ir. 

Ülkemizde armutlarda bu hastalıkların tespitine ve mücadele yöntemlerinin belirlenmesine 

yönelik detaylı çalışmalara gereksinim vardır. Dal ve gövde kanserleriyle kimyasal mücadele 

etkin olarak yapılamamaktadır. Bu etmenlere karşı kullanılabilecek ruhsatlı fungisitler de 

bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda en etkili yöntem hastalıktan ari, sertifikalı fidanlar veya 

hastalığa dayanıklı çeşitler kullanmaktır. Bugüne kadar ülkemizde yapılmamış olan böyle bir 

proje ile: 

Armutlarda kurumalara neden olan dal ve gövde kanser etmenleri ve yaygınlık oranları tespit 

edilecek, 

Türlerin moleküler yöntemler kullanılarak kesin ve hızlı tanısı yapılacak, 
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Etmenlere karşı olası dayanıklı armut genotipleri belirlenecek, 

Hastalığa karşı kimyasal mücadele olanağı araştırılacaktır. 

Bu projenin çıktıları ve kullanım alanları, hastalığın armut üretimi için önemini ortaya koyarak 

mücadele programına alınıp alınmayacağı konusunda temel veri oluşturmak, hastalığa karşı varsa 

dayanıklı çeşitlerin belirlenerek özellikle hastalığın yaygın görüldüğü bölgelerde bu çeşitlerin tercih 

edilmesine ilişkin üreticilere tavsiyelerde bulunmak, ayrıca araştırma sonuçlarını dayanıklı çeşit ıslahı 

çalışmaları yapan kuruluşların kullanımına sunmak ve olası kimyasal mücadele yöntemini üreticiler 

başta olmak üzere sektörün tüm paydaşlarıyla paylaşmaktır. 

 

LİTERATÜR ÖZETİ:  

Smit et al. (1996), Güney Afrika’da elma, armut ve eriklerin anaçlarında ve dallarında meydana 

gelen kanserlerden Phomopsis ambigua izole etmişlerdir. Belirtiler, çökük, sınırları belirgin 

lezyonlar ve boyuna çatlaklar şeklindeydi. Kanserler üzerinde dokuya gömülü peritesyum ve 

piknitler vardı. Patojenisite testleri etmenin her üç konukçuda da patojen olduğunu göstermişt ir. 

Shen et al. (2010), Tayvan’da Asya armutlarında gövde kanserleri ve sürgünlerde geriye ölüm 

belirtileri gözlemlemişler dallarda ilerleyen kanser lezyonlarının vasküler dokularda 

kararmalara neden olduğunu bildirmişlerdir. Şiddetli enfeksiyonlarda dallarda piknitler 

meydana getiren etmen Neofusicoccum parvum olarak teşhis edilmiştir. 

Cloete et al. (2011), Güney Afrika’da armut ağaçlarında gövde hastalıklarına neden olan 

etmenler arasında en uzun kanser lezyonlarına Diplodia sp. ve Neofusicoccum australe’nin 

neden olduğunu, onları Diplodia seriata’nın takip ettiğini bildirmişlerdir. 

Kurbetli and Demirci (2014), Kayseri ilinde 5.000 fidanla kurulmuş olan büyük bir armut 

bahçesinin yaklaşık %15’inin kuruduğunu bildirmişlerdir. Bu kurumaların bitkilerin ana 

gövdelerinde, özellikle toprak seviyesinde meydana gelen kanserlerden kaynaklandığını 

belirtmişlerdir. Yapılan laboratuvar testleri sonucunda hastalığa neden olan etmenin 

Botryosphaeria obtusa (Anamorf Diplodia seriata) olduğu belirlenmiştir. 

Zhai et al. (2014), Çin’de 20 farklı ilde yaptıkları bir araştırmada armut ağaçlarının 

gövdelerinde siğil ve kanserlere neden olan etmenlerin Botryosphaeria dothidea, B. rhodina, 

B. obtusa ve B. parva olduğunu bildirmişlerdir. İlginç şekilde, tüm B. dothidea izolatları hem 

siğil hem de kanserlerden elde edilirken, diğer üç tür ise sadece kanser lezyonlarından izole 

edilmiştir.  

Bai et al. (2015), Çin’in birçok şehrinde armut ağaçlarının dallarında yaygın olarak kanser 

belirtileri gözlemlediklerini ve bu kanserlerin ciddi ürün kaybına yol açtığını bildirmişlerd ir. 

Yaptıkları izolasyon çalışmaları sonucunda 143 adet Phomopsis spp. izolatı elde etmişlerd ir. 

Yapılan teşhis çalışmaları sonucunda en yaygın tür Phomopsis fukushii (69 izolat) olmuş, onu 

sırasıyla Diaporthe eres (31 izolat), P. amygdali (22 izolat), P. longicolla (13 izolat) ve D. 

neotheicola (8 izolat) izlemiştir. Patojenisite testinde tüm türler yara inokulasyonlarında dal 

kanserlerine yol açmasına karşın, sadece ilk üç tür yara açılmadan yapılan inokulasyonlarda da 

kansere neden olmuştur. Ayrıca ilk üç türün virülensi diğer ikisinden çok daha yüksek 

bulunmuştur. Virülensi en yüksek tür P. amygdali olmuştur. 
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Kurbetli ve ark. (2018), Antalya’nın Korkuteli ilçesindeki bazı armut bahçelerinde kurumalar 

olduğunu gözlemlemişlerdir. Ağaçlarda önce sararma, solma ve geriye doğru ölüm belirtiler i 

olduğunu, köklerde yaptıkları incelemeler sonucunda ise ağaçların kök ve kökboğazında 

çürümeler olduğunu bildirmişlerdir. Yapılan laboratuvar testleri sonucunda hastalığa neden 

olan etmenin Diaporthe eres (Anamorf Phomopsis oblonga) olduğu belirlenmiştir. 

 

MATERYAL ve METOT 

Materyal 

Çalışmanın materyalini hastalıklı armut dal ve gövde dokuları, izolasyonda kullanılacak yapay 

besi ortamları (PDA, MEA), patojenisite, çeşit reaksiyon ve mücadele çalışmalar ında 

kullanılacak armut fidanları, fungal izolatlar ve fungisitler (Çizelge 3), moleküler çalışmala rda 

kullanılacak izolatlar, DNA izolasyon kiti, primerler (Çizelge 4) ve diğer kimyasal malzemeler 

ile sarf malzemeler oluşturacaktır. 

Çizelge 3. Hastalıkla mücadelede kullanılacak fungisitler 

Aktif madde Ticari adı ve 

Firması 

Firmasınca 

önerildiği 

bitki 

Firmasınca önerildiği 

hastalık 

Firmasınca 

önerilen doz (100 

L su) 

Fosetyl-Al %80 

WG 

Aliette WG 

800/Bayer 

Armut Ateş Yanıklığı 

(Erwinia amylovora) 

400 g 

Fosforoz Asit 

400 g/L  

Agri-Fos 400 

SL/Agrikem 

Turunçgiller Kahverengi Çürüklük 

ve Gövde 

Zamklanması (P. 

citrophthora) 

1000 mL 

 

Çizelge 4. Kullanılacak primer sekansları 

Target DNA Primer sekansı Literatür 

Internal transcribed 

spacer 

ITS1: 5’ TCC GTA GGT GAA CCT GCGG 3’ 

ITS4: 5’ TCC TCC GCT TAT TGA TATGC 3’ 

White et al. 1990 

β-Tubulin BT2A: 5’ GGTAACCAAATCGGTGCTGCTTTC 3’ 

BT2B: 5’ ACCCTCAGTGTAGTGACCCTTGGC 3’ 

Glass and 

Donaldson 1995 

 

Metot 

Arazi çalışmaları 

Arazi çalışmaları Antalya, Burdur ve Isparta illerinde armut üretiminin en fazla yapıldığı 

ilçelerde gerçekleştirilecektir (Çizelge 5). Sürveyler, Mart ayından başlanarak Kasım ayına 

kadar yapılacak ve genel bir gelişme geriliği, geriye doğru ölüm, yapraklarda sararma ve renk 

değişikliği, yaprak sayısının azlığı ve kuruma gibi belirtiler gözlenen bitkilerin gövde ve dalları 

incelenecektir. Yapılan inceleme sonucunda gövde ve dallarda çökük nekrotik lezyonlar 
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görüldüğünde bu kısımlardan dal veya doku örnekleri alınarak kese kâğıtlarına konulacak ve 

etiketlendikten sonra polietilen torbaya konularak laboratuvara götürülecektir. Bahçelere ait 

büyüklük (da), toplam ağaç sayısı, belirti gösteren ağaç sayısı, ağaçların yaşı ve çeşidi gibi 

veriler kaydedilecektir. Sürveylerde toplam üretim alanının en az %20’sinin incelenmesi 

hedeflenmektedir.  

Çizelge 5. Sürvey yapılacak ilçelerdeki armut üretimi ve incelenecek alan miktarları (TÜİK, 2019)  

İl İlçe Üretim (ton) Üretim alanı (da) İncelenecek alan 

(da) 

Antalya Korkuteli  60.632 41.570 10.000 

Elmalı 5.054 2.000 500 

Burdur Bucak 2.079 1.620 500 

Isparta Yalvaç 1.460 1.965 500 

Toplam 69.225 47.155 11.500 

 

Yaygınlık oranının hesaplanması 

Sürvey yapılan alanlarda hastalık belirtisi gösteren bitkiler toplam bitki sayısına oranlanarak 

hastalık yüzdeleri belirlenecektir. Daha sonra toplam üretim miktarları göz önünde 

bulundurularak hastalığın ildeki yaygınlığı aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır (Bora ve 

Karaca, 1970).  

Yaygınlık oranı    = Σ[Bahçenin hastalık yüzdesi x Bahçenin alanı (da)] x 100 

Maksimum hastalık olasılığı [Tüm bahçelerin toplam alanı (da) x 100] 

Laboratuvar çalışmaları 

Hastalık etmenlerinin izolasyonu 

Hastalıklı bitki dokuları sağlıklı kısmı da içerecek şekilde 2-3 cm olacak şekilde kesilecektir. 

Daha sonra bu parçalar %1’lik sodyum hipoklorit (NaOCl) çözeltisi içerisinde 2-3 dk. 

bekletilerek yüzey sterilizasyonu yapılacaktır. Sonra steril kabin içerisinde steril kurutma  

kağıtları üzerinde kurumaya bırakılacaktır. Kuruma işleminden sonra büyük parçaların uçları 

steril bisturi yardımıyla kesilip atılacak ve kalan parçalar 3-5 mm boyutlarında kesilerek 4-5 

adet olacak şekilde PDA ve MEA yapay besi ortamlarında kültüre alınacaktır. Petri kapları 

25°C’de karanlıkta 5–7 gün süre ile inkübasyona bırakılacaktır. Gelişen koloniler ışık 

mikroskobu altında incelenecek ve şüpheli görülen kolonilerin uçlarından kesilen miselli agar 

parçaları tekrar PDA ve MEA ortamlarına aktarılarak alt kültürler oluşturulacaktır. Elde 

edilecek izolatlar PDA içeren eğik tüplerde +4°C’de depolanacaktır.  

Hastalık etmenlerinin morfolojik teşhisi 

Hastalık etmenlerinin teşhisi, koloni rengi ve morfolojisine, etmenlerin eşeysiz üreme 

organlarının oluştuğu yapılara (açıkta, stroma, piknidium, acervulus), konidilerin 

morfolojisine ve boyutlarına dayanılarak yapılacaktır (Keith et al. 2006; Slippers and 

Wingfield 2007; Heath et al. 2011; Gomes et al. 2013; Maharachchikumbura et al. 2014; 
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Udayanga et al. 2014). Piknitli funguslar piknit oluşturmadıkları takdirde elma meyvesine 

aşılanarak ya da su agar üzerinde steril çam ibresi kullanılarak etmenin piknit oluşturması 

teşvik edilecektir. 

DNA izolasyonu, PCR ve DNA dizileme  

PDA’da karanlıkta 25°C’de bir hafta geliştirilecek 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 yapılacaktır. Elde 

edilen total DNA, fungusun internal transcribed spacer (ITS) ve β-tubulin (β-tub) bölgeler ine 

ait üniversal primerler kullanılarak çoğaltılacaktır. Bu bölgelerin çoğaltılması için ITS1/ITS4 

ve BT2A/BT2B primerleri (Çizelge 2) kullanılarak PCR işlemine tabi tutulacaktır. PCR 

uygulaması için toplam miktar 50 µl olacak şekilde mix hazırlanacaktır. 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 (NH4)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) içerecektir. 

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 yürütülecektir. Bu amaçla hazırlanacak 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 çözülecektir. % 1.5’lik agaroz jel 

hazırlamak için erlenmayer içinde 1.5 g agaroz 100 ml 1 X TAE tampon çözelti mikrodalga 

fırında ısıtılarak çözülecektir. Biraz soğuduktan sonra yatay elektroforez tankına uygun tarak 

takılarak dökülecektir. Yaklaşık 1 saat sonunda jel polimerize olduktan sonra elektroforez tankı 

1 X TAE koşturma buffer’ı ile doldurulacak ve tarak çıkartılacaktır. PCR ürünü (7 µl) içeren 

ependorf tüpün içerisine yükleme boyası (3 µl Loading Dye 6x, Promega) ilave edilerek 

karıştırılacaktır. İlk kuyucuğa marker GeneRuler 100 bp DNA Ladder Plus (MBI Fermentas 

GmbH, Germany), diğer kuyucuklara hazırlanan örnekler toplam 10 µl olacak şekilde 

yüklenerek koşturulacaktır. Daha sonra jeldeki bantlar transillüminatör yardımıyla 

görüntülenerek fotoğrafları çekilecektir.  

Elde edilen PCR ürünlerinin sekans analizleri (DNA dizileme) özel bir firmaya yaptırılacak ve 

bu DNA dizileri GenBank (NCBI-National Center for Biotechnology Information)’ta kayıtlı 

diziler ile karşılaştırılacaktır. Moleküler olarak teşhis edilen izolatlara ait DNA diziler i 

GenBank’ta erişim numaraları alınarak depolanacaktır. 

Patojenisite testi 

Patojenisite testinde armut çeliklerine kültür diski ile inokulasyon yöntemi uygulanacak ve 

izolatlar arasındaki virülens farklılıkları belirlenecektir. Hassas bir çeşide ait armut 

ağaçlarından dormant dönemde alınacak olan 1 yıllık çelikler (10–15 cm) %75’lik etil alkol ile 

1 dk. süreyle dezenfekte edildikten sonra steril kabinde kurumaya bırakılacaktır. Daha sonra bu 

çelikler üzerindeki kabukta mantar deliciyle 4 mm çapında yaralar açılacak ve PDA’da 

geliştirilen 5 günlük kültürlerin kenarından alınacak 4 mm’lik miselli agar diskleri bu yaraların 

üzerine konulacaktır. Kontrol çeliklerinde ise miselsiz agar diskleri kullanılacaktır. Yaralar 

parafilm ile kapatıldıktan sonra 22°C’de karanlıkta 2-4 hafta süreyle inkübasyona  

bırakılacaktır. Bu süre sonunda yaralar açılacak, bir bistrü yardımıyla çeliklerin kabuğu 
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soyulacak ve nekroz uzunlukları ölçülerek kaydedilecektir. Nekrotik dokuların kenarından 

alınan küçük parçalar tekrar kültüre alınarak etmenler re-izole edilecektir. Bu testte her izolat 

ve kontrol için 5’er adet çelik kullanılacaktır. Nekroz uzunluklarına ilişkin veriler uygun 

istatistik analiz ile değerlendirilecektir. 

Çeşit reaksiyon testi 

Armut genotiplerinin hastalığa karşı hassasiyetlerini belirlemek için patojenisite testinde 

virülensi en yüksek bulunan izolatlar ve MAREM armut gen kaynağında yer alan 265 adet 

armut genotipinin (Bonne Louise d’Avrange, 220 887 (2-1), Sarı armut  (Malatya), 108, E Rize, 

Şeker, 190 887 (3-6), 200 887 (2-2), Cıcek, Bey armudu, A 2412, Karpuz (G), Malatya limon, 

Popska, 128, A 50, 22, E 2509 Kış armudu, 59, 220 887 (3-3), 210 887 (2-3), Bağ (G), Turşu 

(G), Kaiser Alexander, Cure, A 25, 4105, E 224 K.armut, Amanlıyava maslovka, Williams 

Duchesse (B), 51, A 50, E 2508 Aranzap, Küre (G), A 2501 Eğrisap, 196 GFAE (G), E 2507 

Eski armut, Beurre Diel (B), 134, Cennet  (G), 140 887 (2-4), Ignesi (Malatya), 138, Mis (G), 

Bergamot Esperen, Max Red Bartlett, Limon (Malatya), 200 887 (2-1) (A), E 2533 Sarı armut, 

54, 220 887 (2-3), 160 887 (3-2), Marguaret Marrillot (Büyükgökdere), 200 887 (2-4), A 115, 

200 887 (11-6), 210 887 (4-6), A 2411, E 2493 Kışlık şalgam, 210 887 (4-5), 27, 210 887 (2-

2), E 2462 Bıldırcın, 180 887 (2-8), 37 B, A 2425, 4111, 39-A, Orient, Yafazdova Maslovka, 

Beurre Diel (G), Malatya (Malatya), 129, Şeyh Ahmet, P 522, Fakaz  (G), Göksulu, A 137, E 

2540 Dalkıran, 30, P 523, 226 GFAE, 37 A, 13, 150 887, 140 887, Yeşil limon, A 2407, A 135, 

150 887, 190 887 (2-3), Karagöynük, 190 887 (3-1), 180-887 (2-6), (A) E 2470 Kokmuş armut, 

13, Terziler, Erkenci buzbağ, E 2481 Kaymak, 83, 190 887 (3-3), Çankaya 1, Bal armut 

(Malatya), 188 BK (G), Lincoln, 52, A 48, E 2537 Bulap, 160 887 (3-3), 136, 39, 23, 130 887 

(3-7), P 59, 139, Thompson (Malatya), 16, M 129 (A), 190 887 (4-1), P 52, A 2406, 26, M 

2425, 140 887 (2-3), 64, Clapps’ Favorite, A 2404, 10, 235 P, D' Anjou, 140 887 (2-2), 150 

887 (3-1), 210 887 (4-4), 240 887 (3-2), E 2498 Turşu, 140 887 (2-1), 55, 107, 131, 49, P 59, 

268 B, Williams Duchesse, 18, Kırmızıbiber (Malatya), 119, 205 AF (G), 221 GFAE (G), 89-

A, A 8, 117, Küpdüşen (Malatya), 4104, E 2539 Baymaz, 230 997 (1-5), E 2557 Mustafabey, 

34, E Rize, 36, A 24, E Giresun, 226 GFAE, 132, Laliye, 150 887 (B), 19, 125, 140 887 (2-5), 

190 887 (3-5), 20, E 2547 Armut, 220 887 (3-1), 190 887 (3-7), 230 887 (3-3), A 33, E 2545 

Armut, 180 887 (9-7), 265 GFAE, E 2533 (B), 180 887 (3-1), A 2401, 200 887 (2-3), Azdavay 

(G), Andre Desportes (Büyükdere), E 2542 Ağa, İncir (Malatya), Doyenne d’Hiver, M 2404, 

A 93, Kadir usta (G), E 2480 Kızıl bıldırcın, E 2473 Cinci, Gümüşhane (G), 130, M 129 (B), P 

511, 200 887 (2-1), 12, 44, Beurre Giffard (Büyükdere), 190 887 (3-4), 140 887 (1-3), 

Centodoppia  (Büyükdere), 207 BF (G), 174 W (G), Santa Maria, E Giresun, 230 887 (2-2), 

231 BC, 103, 17, Göksulu (Malatya), E 2507 Pamukap, 190 887 (1-1), 14, E Ankara, E 2525 

Ekşi armut, A 129, E 2534 Bal armudu, 235 P, Duc de Bordeaux, 213 GFAE, A 2402, 240 887 

(3-1), A-P 43, A 2410, 200 887 (2-2), İstanbul  (G), 172 887 (2-2), A-P 54, E 2556 Hocacul, 

Kiraz (G), E 2444 Arpa, Kantartopu (G), Rus (G), 200 GFAE, 42, 223 GFAE, 21, P 522, Beurre 

Grie, 200 887, 130 887, Çankaya 2, A 2409, 180 887, Çiçeközü, Akkiraz, 31, Göksulu, 47, E 

2516, 150 887, 28, 121, 180 887, 32, 188 BK (G), İ. Masbuka, Bahribey, Provana, Fiorano, 

Marmara, Akseki, K. Alexander) kullanılması planlanmaktadır. Çeşit reaksiyon testi, 

patojenisite testinde olduğu gibi yapılacak ve değerlendirilecektir.  

Fungisit etkinlik testi 
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Bu testte, Çizelge 3’te verilen fungisitler, çeşit reaksiyon testinde hastalığa karşı en hassas 

bulunan armut genotipinden üretilecek fidanlara uygulanacaktır. Fidanların gövdeler i 

patojenisite testinde olduğu gibi etmenle inoküle edilecek ve 1 hafta süreyle inkübasyona 

bırakılacaktır. Daha sonra “Fosetyl-Al ve Fosforoz Asit” aktif maddeleri uygulama dozunda 

hazırlanarak bitkilerin yapraklarına püskürtülecektir. Ayrıca gövde enjeksiyon sisteminin de 

uygulanabilir olup olmadığının bu çalışmada araştırılması planlanmaktadır. Bitkiler kontrollü 

koşullarda 2-3 hafta süreyle inkübasyona bırakılacaktır. Bu testte her izolat, uygulama ve 

kontrol için 10’ar adet fidan kullanılacaktır. Nekroz uzunluklarına ilişkin verilere Abbott 

formülü uygulanarak fungisitlerin yüzde etkinlikleri belirlenecek ve sonuçlar uygun bir 

istatistik analiz ile değerlendirilecektir. 

 

Yüzde Etkinlik  = Kontroldeki nekroz uzunluğu – İlaçlamadaki nekroz uzunluğu x 100 

Kontroldeki nekroz uzunluğu 
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ÇALIŞMA TAKVİMİ 
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Laboratuar alt yapısını hazırlama                                     
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teşhisi, alt kültürlerin oluşturulması ve 

depolanması) 

                                    

Moleküler çalışmalar                                     

Patojenisite testleri                                     

Fidan yetiştirilmesi                                     

Çeşit reaksiyon denemeleri                                     

Fungisit etkinlik denemeleri                                     

Verilerin değerlendirilmesi, istatistik analizlerin 

yapılması ve raporların yazılması 
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YÖNETİM DÜZENİ 

Adı Soyadı 

Proje Yürütücülerinin Projeye Katkıları 

Yapılacak Faaliyetlerdeki 

Sorumlulukları 
Çalışma Takvimi 

Dr. İlker KURBETLİ Projedeki tüm faaliyetlerden sorumludur. 01.01.2021 – 31.12.2023 

Dr. Mehmet AYDOĞDU 

Arazi çalışmaları, patojenisite testleri, 

çeşit reaksiyon denemeleri, fungisit 

etkinlik denemeleri 

01.03.2021 – 31.10.2023 

Biyo. Görkem SÜLÜ Arazi çalışmaları, moleküler çalışmalar 01.03.2021 – 31.06.2023 

Dr. Şerif ÖZONGUN 
Arazi çalışmaları, genotiplere ait kalem 

temini, fidan yetiştirme 
01.03.2021 – 31.04.2023 

 

PROJE SONUÇLARI UYGULAMA PLANI (PSUP)   

Proje 

Adı: 

Antalya, Burdur ve Isparta İllerinde Armut Ağaçlarında Gövde ve Dal Kanserlerine Neden 

Olan Fungal Etmenlerin ve Mücadelesinin Araştırılması 

PROJENİN AMACI: 

Armut ağaçlarında gövde ve dal kanserlerine neden olarak ağaçlara zarar veren kanser 

etmenlerini belirlemek, 

Ağaçlara zarar veren en yaygın ve virülensi en yüksek türleri belirlemek, 

Hastalığın il ve ilçe bazında yaygınlık oranlarını tespit etmek, 

Türlerin teşhislerini morfolojik özelliklerinin yanı sıra moleküler yöntemlerle de doğrulamak, 

MAREM armut gen kaynağında bulunan armut genotiplerinin hastalığa karşı reaksiyonlarını 

belirlemek, 

İzolatların DNA dizilerine ilişkin bilgileri araştırıcıların kullanımına sunmak, 

Zengin gen kaynaklarına sahip ülkemiz için oldukça önemli olan kültür koleksiyonuna materyal 

sağlamak. 

ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI  

Sıra Proje Çıktıları Çıktıların Uygulamaya Aktarılma 

Mekanizmaları 
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1 

Armut ağaçlarında gövde ve dal 

kanserine neden olan fungal hastalık 

etmenleri belirlenecektir. 

Bilimsel dergilerde yayın yapmak, il ve ilçe 

müdürlüklerinde çalışan personel ve üreticiler ile 

armut ıslahı konusunda çalışan teknik personeli 

bilgilendirmek, konuya ilişkin kongre ve 

sempozyumlarda sunum yapmak 

2 

Hastalığın yaygınlık oranları 

belirlenerek armut üretimi için önemi 

ortaya konulacaktır. 

Bilimsel dergilerde yayın yapmak, konuya ilişkin 

kongre ve sempozyumlarda sunum yapmak 

3 

Ağaç ölümlerine yol açan en yaygın ve 

virülensi en yüksek türler 

belirlenecektir.  

Bilimsel dergilerde yayın yapmak, konuya ilişkin 

kongre ve sempozyumlarda sunum yapmak 

4 

MAREM armut gen kaynağında 

bulunan armut genotiplerinin 

patojenlere karşı hassasiyetleri 

belirlenecektir. 

Bilimsel dergilerde yayın yapmak, il ve ilçe 

müdürlüklerinde çalışan personel ve 

üreticiler ile armut ıslahı konusunda çalışan 

teknik personeli bilgilendirmek, konuya 

ilişkin kongre ve sempozyumlarda sunum 

yapmak 

5 

Türlerin teşhisleri morfolojik 

özelliklerinin yanı sıra moleküler 

yöntemlerle de (DNA dizi analizi) 

doğrulanacaktır. 

Bilimsel dergilerde yayın yapmak, konuya 

ilişkin kongre ve sempozyumlarda sunum 

yapmak 

6 

İzolatların DNA dizilerine ilişkin 

bilgiler araştırıcıların kullanımına 

sunulacaktır. 

İzolatlara ait DNA dizileri erişim numaraları 

alınarak GenBank’ta depolamak  

7 

Zengin gen kaynaklarına sahip 

ülkemiz için oldukça önemli olan 

kültür koleksiyonuna materyal 

sağlanacaktır. 

İhtiyaç duyulduğunda kültür 

koleksiyonlarına ve araştırıcılara materyal 

temin edilebilecektir. 

 

 

TALEP EDİLEN BÜTÇE  

I. Yatırım Tutarı 

 06 SERMAYE GİDERLERİ 

YILLARA GÖRE DAĞILIM  

1.Yıl 2.Yıl 3. Yıl 4.Yıl 5. Yıl 

03.5- Hizmet Alımları  15.000 10.000   

06.1- Mamul Mal Alımları 6.000 2.000    
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06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri 13.000 8.000    

06.3- Gayri Maddi Hak Alımları      

06.4- Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması      

06.5- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri  8.000 3.000    

06.6- Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri       

06.7- Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri      

06.8- Stok Alımları       

06.9- Diğer Sermaye Giderleri  3.000 2.00    

Toplam 30.000 30.000 10.000   

Genel Toplam 70.000 

II. Bütçe Gerekçesi ve Yatırım Tutarının Dağılımı  

 
GİDERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI 

2021 

(1.Yıl) 

2022 

(2.Yıl) 

2023 

(3.Yıl) 

6 SERMAYE GİDERLERİ    

6 1 Mamul Mal Alımları    

6 1 2 Büro ve işyeri Makine Techizat Alımları    

6 1 3 4 Laboratuar Gereçleri Alımları 6.000 1.000  

6 1 3 90 Diğer Avadanlık Alımları (zirai gübre, ilaç)  1.000  

6 2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri    

6 2 6 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları     

6 2 6 1 Kağıt ve Kağıt Ürünleri Alımları 500 500  

6 2 7 1 

Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik 

Ürün Alımı  12.500 7.500 

 

6 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri    

6 5 4 Enerji Giderleri     

6 5 4 2 Akaryakıt ve Yağ Alımları 7.500 2.500  

6 5 4 3 Elektrik Alımları 500 500  

6 9 Diğer Sermaye Giderleri    

6 9 2 Yolluk Giderleri    
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6 9 2 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 3.000 2.000  

3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ    

3 5 Hizmet Alımları    

3 5 1 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler    

3 5 1 2 Araştırma ve Geliştirme Giderleri  15.000 10.000 

TOPLAM 30.000 30.000 10.000 

GENEL TOPLAM 70.000 
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Proje Özeti  

 

Proje Adı: Batı Akdeniz Bölgesi Yemişen (Crataegus monogyna Jacq.) Seleksiyonu 

Crataegus monogyna türü, pekçok farmakopede yer alan ve tıbbi özellikler yönünden ön planda 

bulunan bir Crataegus türüdür. Crataegus cinsi üyeleri genellikle ‘alıçlar’ olarak bilinmekte olup, 

Türkçe isimlendirme sisteminde C. monogyna türü için ‘yemişen’ ismi benimsenmektedir. Yapılan 

çeşitli çalışmalar bu türde fenolik madde miktarları ve antioksidan aktivite değerlerinin diğerlerine 

oranla daha yüksek bulunduğunu göstermektedir. Tıbbi kullanım için materyaller doğadan 

toplanmakta, genotipsel farklılıklar yanında tek 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, bazı tıbbi özelliklerinin belirlenmesi ve ümitvar genotiplerin aşı yoluyla çoğaltılması 

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 aşı yoluyla çoğaltılarak muhafaza edilecek ve fidanlar tıbbi kullanım amacıyla üretim 

materyali olarak değerlendirilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Yemişen (Crataegus monogyna), flavonoidler, antioksidan etki, 

karakterizasyon, çoğaltım 

 

 

Abstract 

       Project Name: Selection of the Hawthorn (Crataegus monogyna Jacq. ) in the Western 

Mediterranean Region 

 

Crataegus monogyna türü, pekçok farmakopede yer alan ve tıbbi özellikler yönünden ön planda 

bulunan bir Crataegus türüdür. Crataegus cinsi üyeleri genellikle ‘alıçlar’ olarak bilinmekte olup, 

Türkçe isimlendirme sisteminde C. monogyna türü için ‘yemişen’ ismi benimsenmektedir. Yapılan 

çeşitli çalışmalar bu türde fenolik madde miktarları ve antioksidan aktivite değerlerinin diğerlerine 

oranla daha yüksek bulunduğunu göstermektedir. Tıbbi kullanım için materyaller doğadan 

toplanmakta, genotipsel farklılıklar yanında tek 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. 
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monogyna var. monogyna Jacq. ve C. monogyna var. lasiocarpa (Lange) K.I.Chr.) genotiplerinin 

toplanması, bazı tıbbi özelliklerinin belirlenmesi ve ümitvar genotiplerin aşı yoluyla çoğaltılması 

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 aşı yoluyla çoğaltılarak muhafaza edilecek ve fidanlar tıbbi kullanım amacıyla üretim 

materyali olarak değerlendirilecektir. 

Keywords: Hawthorn (Crataegus monogyna), flavonoids, antioxidan activity, characterisation, 

multiplication. 

 

Projenin Amacı Ve Gerekçesi:  

Türkiye florasında yayılış gösteren doğal bitki tür zenginliği ile bitkisel çeşitlilik yönünden büyük bir 

potansiyele sahiptir. Türkiye’de mevcut bitkisel çeşitliliğin günümüzden geleceğe aktarılması, 

bunların korunması ve saklanması ile mümkün olacaktır. Doğal alanların tarım arazisine 

dönüştürülmesi, popülasyon formundaki yerli çeşitlerin yerine ıslah edilmiş çeşitlerin geçmesi, 

yangın, erozyon gibi doğal afetler; yol ve baraj gibi tesislerin inşası, şehirleşme ve imar alanlarında 

yer alan uygulamalar, üretmeden sürekli doğadan sökerek tüketme gibi nedenlerle bitki genetik 

kaynakları olarak adlandırılan bitkisel çeşitlilik azalmakta ve hatta kaybolmaktadır. 10 000 yıl önce 

dünya kara alanının % 40’ından fazlası ormanlarla kaplıyken, hızla artan insan nüfusuyla birlikte 

ormanların yaklaşık üçte biri yok olmuş, 20. yüzyılda ise tahribat inanılmaz boyutlara gelmiştir.  

Bunun sonunda, hızla tür gerilemesi ve sürekli olarak artan yaşam alanı kaybı söz konusu olmuştur. 

Bu kayıptan en fazla etkilenen bitkiler ise endemik türlerle Yabani meyveler olmuştur. Yabani 

meyveler, küçük alanlarda ve az miktarda bulundukları için özellikle önem taşırlar. Yabani meyve 

varlığının azalması ya da soylarının tükenmesi halinde, bir daha doğada bulunmaları olanaksız ya da 

geri döndürülmesi güçtür. İnsan sağlığına yararlı olan doğal ürünlere yönelimin artması yakın 

gelecekte bu yabani türlerin ticari kültürüne olan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Bu nedenle, Crataegus 

türleri dâhil olmak üzere, ülkemizde doğal olarak yetişen ve farklı kullanım alanları olan türlerin 

araştırılması ve çoğaltılması önem kazanmaktadır. Yabani meyve yetiştiriciliğinde alıçların 

(Crataegus spp.) da önceliğimiz olması gerektiği belirtilmektedir (Kan 2016). 

Yabani meyveler içinde alıçlar olarak bilinen Crataegus türleri derinliği az, kurak, kumlu ve taşlı 

topraklarda yetişebildiği için insan eliyle ormansızlaşmış alanların ağaçlandırılmasında önemli 

türlerdir. Alıçlar ülkemizin soğuk ve kurak bölgelerinde, kırsal ve kentsel peyzajın önemli bitkileri 

olmaları yanında, içerdikleri yüksek vitamin değerleri ile sosyal ormancılık açısından da  önemlidirler 

(Gültekin, 2007). Potansiyel kullanım alanlarına ve bilinen faydalarına rağmen, Crataegus türleri 

henüz hak ettiği ilgiyi yeterince görmeyen ve ihmal edilmiş bir tür durumundadır (Gökbunar, 2007).  

Günümüzde bitkisel çaylar ve tabletler dünyada ve ülkemizde hızla önem kazanmaktadır. Kalp damar 

sistemi üzerine etkileri klinik olarak kanıtlanmış olan gıda takviyelerinde tek yada diğer bitkilerle 

karışım halinde Crataegus (yaprak ve çiçek) ekstreleri yer almakta ve çoğu üründe etken madde 

standartları belirtilmektedir. Türkiye kaynaklı alıçların kimyasal içerik açısından standart ekstre elde 

etmeye uygun olduğu bildirilmekte, ancak bitmiş ürün hazırlanmasında en temel ihtiyacın ilk olarak 

güvenilir ve olması gereken kalitede bitkisel ürün hammaddesi temini ve sonrasında uygun metotlarla 
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ürün geliştirme çalışmaları olduğu belirtilmektedir (İşcan 2016). Ülkemizde bu ekstrelerin 

hazırlanmasında kullanılacak bitkilerin standartlarının belirlenerek ilgili sektöre sunulması, 

standartlara uygun homojen materyal yetiştirilmesi ve ticari ürüne dönüştürülmesi ithalatı azaltacak 

ve iç pazar payını arttıracaktır. Diğer ülkelerde Crataegus türlerinden elde edilen flavonoidlerin 

etkilerine yönelik deneysel çalışmaların artışı ve meyve- yaprak ve çiçeklerinin gıda takviyelerinde 

kullanılması ve gıda sektöründe yaygın olarak değerlendirilmesi gözönüne alındığında, floramızdaki 

zenginliğine rağmen ülkemizde yapılan çalışmaların belirli alanlarda kaldığı, etken maddeleri ve 

etkilerine yönelik çalışmaların tıbbi amaçlı çoğaltım ve ürün eldesi çalışmalarıyla birleşemediği 

görülmektedir. Ayrıca floramızdaki zenginlik ve farklı bölgelerde yetişen türlerdeki pomolojik 

özelliklerin ve kimyasal içeriklerin farklı bulgulanması bölgesel çalışma gerekliliğini de 

göstermektedir.  

Bölgemiz Crataegus taksonlarına yönelik 2012- 2016 yıllarında yürütülmüş olan ilk projemizde yer 

alan C. monogyna genotiplerinde (5 adet), fenolik/ flavonoid madde miktarı, fenolik bileşen içeriği, 

antioksidan etki gibi tıbbi özellikler bakımından diğer taksonlardan daha. yüksek sonuçlar alınmış, 

ancak bölgemiz için en yaygın takson olan ve özellikle meyvede değişik morfolojik özellikler 

gösteren C. monogyna taksonun değerlendirilmesi için 5 örnek yeterli olmamıştır. Planlanan proje ile 

tür üzerine daha kapsamlı bir arazi taraması yapılacak ve örneklerde, morfolojik ölçümler, toplam 

fenolik madde, toplam flavonoid miktarı, antioksidan aktivite, HPLC cihazı ile hiperosit ve Viteksin- 

2’’-O-rhamnosit değerleri belirlenecektir. Araştırma sonucunda belirlenecek morfolojik ve tıbbi 

yönden ümitvar genotiplerin aşı yoluyla çoğaltımı yapılacaktır. Özellikle yapraklarda bahar ve güz 

mevsimindeki fenolik/ flavonoid bileşen/ antioksidan aktivite değişimi ve bu değişim üzerine 

lokasyon özelliklerinin olası etkisi değerlendirilecektir. C. monogyna meyvelerinin ve meyvelerden 

daha etkin fenolik kaynağı olan yapraklarının gıda ve tıbbi amaçlı değerlendirilmesi, ilaç ve gıda 

takviyesi hammaddesi olarak ticari ürün eldesi için üstün özellikli ve homojen materyal temini 

bakımlarından çalışmamız önemli olacaktır. Proje ile ümitvar genotipler belirlenecek, yetiştirilecek 

fidanlar genotiplerin muhafaza edilmeleri ve tıbbi amaçlı kullanımları için değerlendirilecektir.  

Genotipler ilk projemizde hazırlanmış olan Crataegus parselindeki C. monogyna anaçlarına 

aşılanarak parselde de muhafaza edilecek ve ayrıca genotiplere ait tohumlar gen bankalarımıza 

gönderilerek muhafaza altına alınacaktır. 

 

Literatür Özeti:  

Crataegus türleri birçok üyesi süs bitkisi ve gıda maddesi olarak kullanılan Rosaceae familyasının 

bir üyesidir. Yaprak döken çoğunlukla dikenli ağaçlar veya çalılardır. Yapraklar basit veya lobludur. 

Çiçekler korimbozlarda, kaliks ve korolla 5 lobludur. Meyve sarı, kırmızı, mor veya siyah bir drupadır 

(Seçmen 1998). Anavatanı Asya ve Akdeniz ülkeleri olan Crataegus türleri Avrupa, Kuzey Afrika, 

Hindistan ve Kuzey Amerika’nın ılıman bölgelerinde yayılış göstermektedir. Dünya genelinde 100’ü 

aşkın türü bulunmakta, bazı taksonomistler tarafından bu sayı 700’e kadar çıkartılmaktadır (Sharifnia 

2013). Ülkemizde Crataegus türleri yaygın olarak alıç ismiyle bilinmekte birlikte, akdiken, beyaz 

diken, edran, kızlar yemişi, yemişen gibi isimlerle de adlandırılmakta olup, yeni Türkçe isimlendirme 

sisteminde her tür farklı bir isim almış ve ‘Alıç’ ismi sadece Crataegus orientalis Pallas ex. Bieb. için 

kullanılırken proje materyali olarak seçtiğimiz C. monogyna türü ‘Yemişen’ olarak adlandırılmışt ır 

(Aslan 2012). Ancak bazı literatürlerde C. monogyna türü de ‘alıç’ ifadesi ile anıldığından metin 

içinde çoğu yerde bu isim kullanılmıştır. 
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 Batılı bitki bilimciler kalp hastalıkları için öncelikle alıcı kullanmış bu görüş Çinli herbalistler 

tarafından da benimsenmiştir. Tarihsel süreçte alıç idrar söktürücü ve böbrek taşı düşürücü olarak 

kullanılmıştır. 19. yüzyılın sonlarında doktorlar alıç ile kalp arasındaki bağlantıyı anlamaya 

başlamışlardır. Alıçtaki flavonoidlerin kalbi besleyen damarları genişleterek kalbe giren kan miktarını 

artırdığı ve kolesterolü düşürdüğü belirlenmiştir (Swerdlow J. L, 2007). Günümüzde Crateagus 

türleri tıbbi olarak, kalp krizi, damar tıkanıklığı, yüksek kolestrol ve yüksek tansiyonu önleyici olarak 

etkili olup, idrar zorluğu, ishal , hafıza kaybı, dikkat eksikliği, göz kanlanması ve kötü nefes kokusunu 

tedavi edici olarak da kullanılmaktadır (Miandji M. A., 2010). Alıçların bileşiminde genel olarak 

flavanoidler (rutin, hiperosit, viteksin, viteksin rhamnosid ve türevleri), oligomerikprosiyanidinler 

(kateşin, epikateşin), aminler (kolin), triterpenik asitler (ursolik, oleanolik, krateolik), organik asitler 

(citric acid, tartaric acid, ascorbic acid), fenilpropanoit türevleri (klorojenik ve kafeik asit), mineraller 

(özellikle K), vitaminler, proteinler ve şekerler yer almaktadır (Başer, 2007). 

 

Crataegus türlerinin tüketiminde tıbbi bitkilerin yaygın olarak kullanıldığı Yunanistan ve Çin ön 

plana çıkmaktadır. Yunanistan’da alıç yaprakları taze salata olarak yada ıspanak gibi pişirilerek 

yenilmekte, meyveleri taze meyve, komposto yada marmelat olarak tüketilmektedir. Meyve 

infüzyonu; ishal tedavisinde, yaprak infüzyonu; damar sertliği ve kalp güçsüzlüğü tedavisinde, 

gölgede kurutulan çiçekleri; afrodizyak, diüretik ve obezite karşıtı etkileri ile sakinleştirici çay olarak 

kullanılmaktadır. Ayrıca Yunan bitki uzmanı hekim Dioscurides’in tavsiyesiyle dövülmüş kökleri 

diken ve kıymıkların çıkartılmasında kullanılmaktadır (Alibertis, 2007). Çin’de alıç meyvesi; taze 

olarak, komposto ve sütlü tatlılarda, ayrıca yaygın olarak şekerleme ve şeker çubukları şeklinde 

tüketilmektedir. Ülkemizdeki alıçlara oranla daha iri olan meyveler dilimlenip kurutularak da 

değerlendirilmektedir. Alıç suyu; sirke, meyve suyu ve diğer alkolsüz içeceklerin üretiminde 

kullanılmaktadır (Dharmananda, 2011). Ayrıca yaprak, çiçek ve meyvelerinin dekoratif görüntüsü ve 

dikenli dal yapısı ile pekçok Crataegus türü bireysel yada çit bitkisi halinde süs bitkisi olarak 

kullanılmaktadır. 

 

Alıçlar Türkiye’de de özellikle uzun yıllardır hafif kalp rahatsızlıklarının tedavisinde halk 

hekimliğinde yaygın olarak kullanmaktadır (Ercişli vd, 2015). Doğu Anadolu Bölgesi’nde yapılan bir 

etnobotanik çalışmada Crataegus cinsi 6 türle dominant cinsler arasında yer almış, C.aronia var. 

aronia, C. meyeri, C. monogyna subsp. monogyna, C. orientalis subsp. obtusata, C.pontica, C. 

pseudoheterophylla ve C. x bornmuelleri türlerinin meyvelerinin sakinleştirici kalp kuvvetlendirici 

damar tıkanıklığı kalp- damar hastalıkları, kabızlık, şeker hastalığı, ödem ve spazm önleyici, 

köklerinin ise kan basıncını düşürücü, ödemi ve romatizmayı önleyici olarak kullanıldığı 

raporlanmıştır (Altundağ, 2011). Yapılan bir etnobotanik çalışmada Balıkesir Edremit Bölgesi’nde 

C. monogyna meyvelerinin kardiovasküler olarak dekoksiyon (kaynatma) şeklinde 2- 3 haftalık bir 

süre için günde iki kez bir fincan içildiği belirtilmiştir (Polat, 2011). 

 

Ülkemizde alıç meyveleri taze olarak yenilmekte, dökme şekilde ve iplere dizilerek pazarlarda 

satılmakta, yöresel ve sanayi tipi olarak marmelat yapımında kullanılmaktadır. Etnobotanik 

çalışmalar halk kullanımı olarak taze meyve ve çay (meyve, yaprak ve çiçek) olarak kullanımının 

yaygın olduğunu, kısıtlı olarak marmelat ve pekmez üretimi yapıldığını göstermektedir. Sanayi 

amaçlı pekmez üretimi de denenmiş ancak verimin çok düşük (2 kg alıçtan 300 g pekmez) olması 

nedeniyle sanayi tipi pekmez üretiminin kazançlı olmayacağı bildirilmiştir (Batu, 2007). Piyasada 

yaygın olarak olmasa da gıda takviyesi, alıç yaprak çayı, alıç çiçek çayı, alıç tentürü, alıç sirkesi ve 

alıç marmeladı olarak üretim ve satışının yapıldığı görülmektedir. Ayrıca Batu (2012) tarafından 
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alıçların ülkemizde ezme, konsantre, meyve suyu, alkolsüz içecekler, sos, nektar, alıçlı yoğurt, 

lokumda çeşni maddesi, kurutulmuş meyve olarak tüketiminin yaygınlaştırılması ve alıç tozu şeklinde 

kek, bisküvi, dondurma gibi gıdaların üretiminde kullanılması gerektiği belirtilmektedir. 

 

Pekçok Yabani cins gibi Crataegus cinsi de son yıllarda hem bilimsel çalışmalarda hem de alternatif 

tıp sektöründe öncelikli olarak değerlendirilmektedir. Piyasada çiçeklerle beraber toplanan yapraklar 

kurutularak çay yapımı amacıyla satılmakta, alıç sirkesi ve özel hazırlanmış kapsül ve ekstreleri 

bulunmaktadır. Yapılan çeşitli çalışmalar Crataegus cinsi içinde C. monogyna türüne ait bitki 

kısımlarının tıbbi özelliklerinin daha yüksek olduğunu göstermiştir. (Özyürek 2012; Çalışkan 2012; 

Kumar vd. 2012; Nabavi vd 2015; Çınar 2016). C. monogyna kurutulmuş çiçek, yaprak ve meyveleri 

çay veya bitki özleri hazırlığında değerlendirilmekte, hazırlanan kapsüller, geniş farmakolojik 

etkileri, antioksidan aktiviteleri ve düşük toksisitesi nedeniyle, özellikle kardiyak ve sinir sistemi 

semptomlarında kullanılmaktadır (Mot vd. 2016).  Crataegus monogyna meyveleri pazarlarda 

satılmakta ve tüketilmekte olan C. orientalis meyvelerine oranla 4- 5 kat fazla fenolik madde 

içermektedir. Batı Akdeniz Bölgesi Crataegus türleri üzerine yapılan bir çalışmada cins için önemli 

bir bileşen olan viteksin incelenen taksonların çiçek ve meyve örnekleri arasında en yüksek C. 

monogyna genotiplerinde bulunmuş ve yine tespit edilebilen fenolik bileşenlerin % olarak toplamına 

bakıldığında çiçek ve yaprak örneklerinde C. monogyna % 1 ile en yüksek değeri vermiştir (Çınar vd 

2017). 

 

Crataegus monogyna türü üzerine yapılan çeşitli çalışmalar türün Crataegus cinsi içinde morfolojik 

olarak daha gösterişsiz olduğunu, ancak tıbbi özellikler yönünden oldukça kıymetli olduğunu 

göstermiştir. Van’ın Gevaş ve Edremit ilçelerinde yetişen Crataegus taksonlarında (C. orientalis, C. 

curvisephala, C. pentagyna; C. monogyna subsp. azarella ve C. monogyna var. monogyna) yapılan 

pomolojik analizlerde, meyve boyu, genişliği ve ağırlığı bakımından C. monogyna var. monogyna en 

düşük değerleri (11.05 mm, 10.35mm, 0.71g ) vermiştir. C. monogyna genotipleri için meyvelerde 

ölçülen bazı biyokimyasal parametrelere bakıldığında pH, asitlik, kuru madde ve SÇKM değerlerini 

sırasıyla 3.31- 4.09,0.48- 0.99, 21.83- 42.60 ve 13.50- 23.86 değerleri arasında bulunmuştur 

(Türkoğlu vd., 2004). 

 

Batı Akdeniz Bölgesi’nde incelenen 5 adet C. monogyna türü örneği için yayılış gösterdiği 

topraklarda pH (1: 2,5) 7.9 - 8.6 arası, kireç % 1.1- 24.4 arası, org madde % 1.1- 4.1 arası, P ppm 

(Olsen) 14- 52 arası, K ppm 93- 524 arası, Ca ppm 2500- 4500 arası ve Mg ppm 108- 786 arası 

değerlerde belirlenmiştir. Çalışmada değerlendirilen 5 adet C. monogyna genotipinde meyve 

ölçümlerinde meyve boyu 7.41- 10.64, meyve eni 7- 9.69, meyve ağırlığı 0.42- 0.72, tohum ağırlığı 

0.08- 0.16 arasında değişmiştir (Çınar vd, 2017). Meyvelerde ölçülen bazı biyokimyasal 

parametrelere bakıldığında Türkoğlu vd. (2004) pH, asitlik, kuru madde ve SÇKM değerlerini 

sırasıyla C. monogyna genotipleri için ise 3.31- 4.09,0.48- 0.99, 21.83- 42.60 ve 13.50- 23.86 

değerleri arasında belirtmişlerdir. Batı Akdeniz Bölgesi ölçümlerinde de pH, asitlik, kuru madde ve 

SÇKM değerlerini sırasıyla C. monogyna genotipleri için ise 3.65- 4.05, 0.78- 1.20, 23.25 - 30.30 ve 

8.75- 18.50 arasında bulunmuştur (Çınar vd, 2017). Van bölgesindeki Crataegus genotiplerinde 

asitliğin daha yüksek olduğu görülmüştür. 

 

Meyve ve sebzelerin kendilerine özgü buruk tadını veren fenolik bileşikler bitkisel kökenli bütün 

gıdalarda daima farklı nitelikte ve miktarda bulunmaktadır. Fenolik bileşikler bitkilerde aromatik 
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aminoasit metabolizması sırasında sentezlenen yan bileşiklerden oluşan ikincil metabolitler olarak 

tanımlanmaktadır Gıda bileşeni olarak fenolik bileşikler, insan sağlığı açısından işlevleri, tat ve koku 

oluşumundaki etkileri, renk oluşumu ve değişimine katılmaları, antimikrobiyal ve antioksidatif etki 

göstermeleri, fenoloksidaz enzimlerinin etkisiyle enzimatik renk esmerleşmelerine neden olmaları ve 

çeşitli gıdalarda saflık kontrol kriteri olmaları gibi pek çok açıdan önem taşımaktadırlar. Fenolik 

bileşikler tat, koku ve renk oluşumuna katkı sağlama yanında, demir ve bakır şelasyonu, α- tokoferol 

rejenerasyonu, enzim inhibisyonu gibi etkiler de göstermektedirler (Çam ve Hışıl 2006, Burak 1999, 

Saldamlı 2007). 

 

Fenolik bileşikler gıdaların acılık ve burukluk gibi lezzet unsurları üzerine etki ettiğinden dolayı, 

özelliklede meyve sebzeler ve bunlardan elde edilen ürünler için çok önemli bileşiklerdir. Meyvelerin 

rengini etkileyen antosiyaninler fenolik bileşiklerin geniş bir grubunu oluşturmaktadır. 

Antosiyaninlerin meyve ve ürünlerine verdiği renk, tüketici tercihleri ve kalite özellikleri açısından 

ticari bir değer olarak kabul edilebilir. Meyve sebzelerde niteliklerine göre çeşitli fenolik bileşikler 

farklı oranlarda bulunabilmekte ve gıdaların renk, tat ve lezzetini etkileyerek gıdaların albenisini 

önemli şekilde etkilemektedirler. Ayrıca fenolik bileşiklerin doğal antioksidan kaynağı olmaları ve 

dolayısı ile sağlık üzerine olumlu etkileri nedeniyle meyve ve sebze ürünlerine olan ilgi gün geçtikçe 

artmaktadır. (Nizamlıoğlu ve Nas 2010). 

 

Alıçlarda fenolik maddeler üzerine yapılan çalışmalar baskın fenolikler içinde vitexin ve türevlerinin 

(C- glycosyl flavonlar) önem taşıdığını, içeriğin çiçek ve yaprakta meyveden daha yüksek olduğunu, 

meyvede prosiyanidinler dominant iken yapraklarda ‘flavonol glycosid’ler ve ‘C- glycosyl 

flavon’ların dominant olduğunu göstermiştir (Liu 2011). Kırmızı meyvelerin sarı meyvelerden daha 

fazla fenolik madde içerdiği, ayrıca kırmızı meyvelerin kabuk kısmının meyvenin pulp ve çekirdeğine 

oranla kısmen daha yüksek antioksidant etki gösterdiği de belirtilmektedir (Bahri- Sahloul, 2009; 

Mraihi 2013). 

İran’da yapılan bir çalışmada C. microphylla türünün 3 farklı rakımda (100, 1000 ve 2000 m) yayılış 

gösteren 3 genotipinin bahar da toplanan çiçek ve yapraklarında toplam flavonoid, rutin ve quersetin 

miktarları belirlenmiştir. Rutin ve kuersetinin en yüksek miktarı 100 metre yükseklikteki örnekte 

belirlenmiştir. Ayrıca farklı yükseklikteki çiçek ve yaprak örneklerinde önemli derecede farklı rutin 

ve kuersetin miktarı belirlenmiştir. Rutin miktarı her üç yükseklikte de yapraklarda çiçeklerden daha 

yüksek bulunmuştur. Kuersetin için ise ters olarak her üç yükseltide çiçeklerde yapraklardan daha 

fazla tespit edilmiştir (Tajali vd., 2012). Batı Akdeniz Bölgesi’ nde Crataegus taksonları üzerine 

yapılan fenolik madde analizlerinde ise çiçek örneklerinde her iki takson için yükselti ile flavonoid 

miktarı arasında ilişki olmadığı görülürken, yaprak örneklerinde yükseltinin artmasıyla flavonoid 

miktarının arttığı görülmüştür (Çınar vd., 2017). Her 100 metrede sıcaklığın 0,5 derece düştüğü kabul 

edildiğinde, gece- gündüz sıcaklık farklılıklarının da değişimi ile yüksekliğin metabolik olayları ve 

enzim aktivitelerini değiştiren bir etmen olduğu ve fenolik içeriğini etkileyebildiği görülmektedir. 

 

Ülkemizde fenolik maddeler üzerine yapılan bir diğer araştırmada deniz seviyesinden 2000 m’ ye 

kadar yayılış gösteren C. monogyna örnekleri yüksek antioksidan etki göstermiş, ayrıca Bolu’dan 

toplanan farklı takson örneklerinde diğer illere oranla önemli derecede yüksek antioksidan etki 

bulunmuştur (Özyürek, 2012). Ülkemizin Doğu Akdeniz Bölgesi’nde yapılan diğer bir çalışmada alıç 

meyvelerinin antioksidan değerleri incelenmiş ve yine C. monogyna türü toplam fenolik madde, 

antioksidant aktivite ve antioksidant kapasite (sırasıyla 55.2 mg (GAE)/ g (DW), 81.9 % ve 31.2 %) 
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bakımından en yüksek değerleri vermiştir. (Çalışkan, 2012). Yapılan çeşitli çalışmalar (Orhan et al., 

2007; Bahorun, et al., 2003; Nikolov & Vodenicharov, 2003) tarafından C. monogyna içeriğinde 

proanthocyanidin, vitexine- 2- O- rhamnoside , hyperoside , anthocyanin, chlorogenic acid , 

epicatechin, apigenin-6,8-di-C-glycosides bulunduğunu göstermiştir (Kumar vd. 2012). 

 

Batı Akdeniz Bölgesi Crataegus taksonları üzerine yapılan fenolik komponent analizlerinde, toplam 

miktarın % hesabı yapıldığında C. monogyna genotiplerinin öne çıktığı; çiçek örnekleri içinde C. 

monogyna var. monogyna bahçe % 1.06, C. monogyna var. lasiocarpa örneği % 0.9, bahar yaprak 

örnekleri içinde C. monogyna var. monogyna bahçe % 0.95, meyve örneklerinde ise C. monogyna 

var. monogyna bahçe örneği % 0.09 değerlerini verdiği görülmüştür. C. monogyna meyvelerinin 

pazarlarda satılmakta ve tüketilmekte olan C. orientalis meyvelerine oranla 4- 5 kat fazla fenolik 

madde içerdiği belirlenmiştir Crataegus cinsi için önemli bir bileşen olan viteksinin miktarı 

incelendiğinde yine çiçek ve meyve örnekleri ile C. monogyna türü ön plana çıkmıştır (Çınar vd, 

2017). 

 

Fenolik madde analizlerinde çiçek örneklerinde toplam fenolik madde (TFM) 4.14- 53.96, flavonoid 

miktarı (TFLM) 20.86- 26.36, antioksidan aktivite % 32.79- 42.17 arası değerlerde bulunmuştur. 

Fenolik bileşenlerden viteksin 1.28- 20.01 mg/ 100 g arası, hiperosit 93.93- 768.56 mg/ 100g arası, 

kuersetin 17.68- 53.20 mg/ 100g arası, kumorinin klorid 38.24- 88.32 mg/ 100g olarak belirlenmiş ve 

diğer türlerin (C. orientalis, C. sinaica, C. azaralus, C. rhipiddophylla) çiçeklerine oranla en yüksek 

değerleri C. monogyna çiçekleri vermiştir. Bahar yaprağı örneklerinde TFM 42.91- 80.74, TFLM 

13.80- 36.45 antioksidan aktivite % 25- 39 arası belirlenmiştir. Yaprak örneklerinde fenolik bileşen 

miktarları viteksin 1.69- 4.41, hiperosit 108. 56- 263.2, rutin 277.20- 460, kuersetin 10- 14.8, 

kumorinin klorid 50.56- 86.48 mg/ 100 g olarak belirlenmiştir. Yaprakların fenolik madde içeriği C. 

sinaica’ dan düşük, C. orientalis ve C. azaralus’ tan yüksek olmuştur. Güz yaprağı örneklerinde TFM 

29.37- 51.26, flavonoid 15.82- 25.84, antioksidan aktivite % 36- 58 arasında olmuştur. Bahar 

yapraklarına göre fenolik içerik daha düşük bulunurken, bazı genotiplerde antioksidan aktivite 

değerinin arttığı görülmüştür. Meyve örneklerinde TFM taze materyalde 9.6- 14.52, TFLM 3.65-7.04, 

antioksidan aktivite % 5- 20 arasında bulunmuştur. Fenolik komponentlerden viteksin 0.03- 2.89 mg/ 

100 g, hiperosit 12.24- 50.79, rutin 9.52- 22.72 olarak yine diğer türlerin meyvelerinden yüksek 

miktarlarda bulunmuştur (Çınar vd, 2017). 

 

Crataegus türleri taksonlara göre değişmekle birlikte antosiyanin bakımından da zengin bulunmuştur. 

Bir flavonoid grubu olan antosiyanidinler doğal olarak antosiyanin adı verilen glikozit formda 

bulunurlar. Çilek, üzüm, erik, nar, kırmızı, lahana gibi birçok meyve ve sebzenin pembeden mora 

kadar değişen renkleri antosiyaninlerden kaynaklanır. Antosiyaninler suda çözünürler ve bileşimleri 

şekerler ve şeker olmayan antosiyanidinlerden oluşur. Doğadaki çok sayıdaki antosiyanidinden 

gıdalar açısından pelargonidin, siyanidin, delfinidin, peonidin, petumidin ve malvidin önem taşır. 

Bunlar arasında en yaygın olanı siyanidin olup çok tüketilen meyvelerin yaklaşık % 90’ ında 

saptanmıştır. Diğer flavonoidler gibi antosiyanidinler de antioksidan özellik taşırlar. Reaktif oksijen 

ve azot molekülleri ile kolaylıkla reaksiyona girerek DNA ve proteinlerin zarar görmesini ve 

lipidlerin oksidasyonunu önlerler. Ayrıca kanda trombosit agregasyonunu da engellerler (Saldamlı 

2007). Malatya ilinde bulunan Crataegus koleksiyon parselinde 10 Crataegus türüne ait 18 genotipin 

incelendiği bir çalışmada C. monogyna subsp. azarella, en yüksek antosiyanin (100 g taze meyve 

başına 516 mg) içeriği ve en güçlü 1,1- difenil- 2- picrylhydrazyl radikal süpürme kapasitesine (2.91 

μg/ g) sahip olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar, insan sağlığına önemli katkılar içeren alıç 
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meyvelerinin yüksek fenolik, antosiyanin içeriği ve antioksidan özelliklerinden dolayı fonksiyonel 

gıdalar geliştirmek için kullanılabileceğini göstermiştir (Ercişli vd., 2015).Uşak ilinde yapılan diğer 

bir çalışmada da Crataegus türlerinin antosiyanin madde miktarı  2.38- 6.12 µg siy- 3- glk/ g arası 

değerlerde bulunmuştur (Okatan vd 2017). 

 

Yabani meyve varlığının artırılmasında iki yöntem kullanılmaktadır, bunlar; fidan üretimi, buna bağlı 

olarak ağaçlandırma ve doğal yöntemlerin taklididir. Türleri korunma çalışmaları ex situ koruma ve 

yerinde koruma çalışmaları adı altında botanik bahçeleri ve tohum bankaları kurularak veya tüm 

ekosistemler "korunan alanlara" dönüştürülerek sağlanmaktadır ancak bu çalışmalar geniş zaman, 

araştırma gayreti ve büyük sermaye gerektirmektedir. Daha pratik ve uygulanabilir bir alternatif 

olarak türlerin yetiştirilmesini teşvik etmek önerilmekte böylece hem türlerin korunmasının hem de 

ticari kazanç sağlanmasının mümkün olabileceği belirtilmektedir. Yerli ağaçların yetiştirilmesinin 

teşvik edilmesi, onların tıbbi amaçlar için değerlendirilmesini mümkün kılacak, peyzaj amaçlı 

değerlendirilmelerine olanak sağlayacak, yerel pazarın diğer peyzaj türlerine bağımlılığını azaltacak, 

çevreyi olumsuz yönde etkileyen yerli olmayan zararlıların ve patojenlerin yayılma potansiyelini 

düşürecek, aynı zamanda ağaçların doğal yaşama ortamlarına ve yeniden ağaçlandırma projelerine 

dâhil edilmesi de mümkün olacaktır (Zahreddine vd., 2008).   

 

Meyvecilik sektörü kadar tıbbi bitkiler sektörü de standart üretime ihtiyaç duymakta ve genotip 

özelliklerinin korunarak üretilebilmesi için vejetatif üretme metotlarını kullanmak gerekmektedir. 

Crataegus cinsinde çelikle çoğaltım konusunda literatürde fazla bilgi bulunmamakta, yapılan 

çalışmalarda ise köklenme başarısının çok düşük olduğu belirtilmektedir (Gökbunar 2007; Ünsal 

2012; Hartmann vd 1997). Batı Akdeniz Bölgesi taksonlarında çelikle yapılan çoğaltım 

çalışmalarında da başarı oranı düşük olmuş taksonlar arasında C.x sinaica ve C. monogyna 

taksonlarında canlı çelik ve köklenme görülebilmiş, ancak çeliklerin çoğunun yaşatılması mümkün 

olmamış, yaşayanlarda ise gelişim çok yavaş olmuştur (Çınar vd, 2017). Günümüzde Crataegus 

taksonları için vejetatif çoğaltımda çelikle köklendirmenin zorluğu ve başarısının düşük olması 

sebebiyle vejetatif üretimde aşı ile çoğaltım kabul görmeye başlamış ve fidan gelişiminde en uygun 

aşı yönteminin bahar aylarında yapılan dilcikli aşı olduğu belirtilmiştir (Çalışkan vd, 2016; Yanar 

2016). 

 

sebeple farklı ön işlemler uygulanmaktadır. Yapılan çalışmalar Crataegus cinsi için çimlenmenin 

taksonlar ve ön uygulamalar bazında değişebilen sonuçlar gösterdiğini ve çimlenme enge lini giderici 

ön işlemler kadar ekilen tohumların korunmasının da önemli olduğunu göstermiştir. Günümüzde 

Crataegus cinsi için yapılan tohum çimlendirme denemelerinin en başarılı çalışmaları Eğirdir Orman 

Fidanlığı’ nda yapılmaktadır. Tohumlar çimlenme engeli sitrik asit ve kül ile muamele edilerek 

giderildikten sonra, çimlenmeye kadar süreyi 4 °C soğuk hava deposunda geçirmekte ekim 

zamanından 1 ay önce çuval içinde ıslatma işlemi yapılarak tohumların şişmesi sağlanmakta ve ekimi 

takiben bir ay içinde çimlenmeler başlamaktadır (Divrik, 2016). Tohumlar toprağa ekildiğinde 

çimlenme engeli kaldırılmış, soğuklanma ihtiyacı giderilmiş ve çimlenmeye hazır şekilde şişirilmiş 

olduğundan tohumlarda kayıp oranı çok az olmaktadır.  

 

Antalya ilinde yapılan tohum ekimlerinde 150 dakika H2SO4 uygulaması yapılmış ve sonbahar 

ekiminde özellikle C. monogyna türünde başarılı çimlenme olmuş ve sağlıklı fidanlar elde edilmiştir.  

Tohumların geç çimlenmesi, Antalya ili yaz ayı sıcaklıklarının cins için uygun olmaması ve aşırı nem 
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kaybı, ayrıca tohumların hayvanlar tarafından yenmesi, böcekler tarafından taşınması gibi sebepler 

deneme üzerinde olumsuz etkiler gösterdiğinden bu çalışmada da çimlenme öncesi sürenin depoda 

geçirilmesi ve çimlenmeye yakın tohum ekimi yapılmasının uygun olduğu belirtilmiştir (Çınar vd. 

2016). 

 

Planlanan proje ile Crataegus türleri içinde tıbbi yönden en ümitvar tür olan ve bölgemiz için üzerine 

genel bir araştırma çalışması bulunmayan yemişen genotiplerinin doğal habitatlarında yayılışları, 

ekolojik özellikleri, meyve morfolojileri, fenolik madde analizleri (toplam fenolik madde, flavonoid 

miktarı, antasiyanin miktarı, antioksidan aktivite, hiperosit ve viteksin-2- rhamnosit miktarları) 

kapsamlı olarak araştırılacak, morfoloji ve fenolik/ flavonoid içerik bakımından öne çıkan genotipler 

belirlenerek tohumdan yetiştirilecek olan çöğür fidanlar üzerine aşılama yoluyla çoğaltımı yapılacak, 

fidanlar BATEM Aksu Yerleşkesi’ nde muhafaza edilecek öncelikli olarak tıbbi kullanım için ayrıca 

meyve ağacı olarak değerlendirilmeleri sağlanacaktır. 

 

 

Materyal Ve Metot:  

Çalışmanın mteryalini Antalya, Burdur ve Isparta illerinde doğal yayılış gösteren C. monogyna türüne 

ait ağaçlar/ çalılar oluşturacak, örneklenen ağaçlardan ilgili zaman dilimlerinde çiçek, yaprak ve 

meyve/ tohum örnekleri alınacaktır. Fenolik madde analizleri için çiçek ve meyve örnekleri analizleri 

çiçek/ meyve döneminde, yaprak örnekleri analizleri ise çiçek dönemi ve meyve dönemi olmak üzere 

iki zamanlı olarak yapılacaktır. Tüm örnekler ağacın/ çalının her bakısından olacak şekilde tesadüfi 

örnekleme şeklinde alınacaktır. Meyve örneklerinin toplanma zamanı son olgunluk aşamasına 

ulaşmadan (eylül ayı sonu- ekim ayı başı) yapılacaktır. Lokasyonlar bazında meyve olgunluk 

dönemleri lokasyon tespit amaçlı ilk arazi çalışmalarında kaydedilerek, örnek alım zamanında bu 

tarihler esas alınacaktır. 

 

Yemişenlerin bölgemizde C. monogyna var. monogyna Jacq. ve C. monogyna var. lasiocarpa (Lange) 

K.I.Chr. olmak üzere iki varyetesi bulunmaktadır.  

C. monogyna var. monogyna 

C. monogyna var. Lasiocarpa 

 

P.H. Davis (1972)’ e ait “Flora of Turkey and East the Aegean Island” eserinin dördüncü cildinden 

Rosaceae familyasına ait Crateagus monogyna taksonunun, Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki yayılışı,  

Türkiye Bitkileri Listesi (2012, Editörler: Güner, A. Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., & Babaç, T.) 

flora kayıtları, eski proje çalışmalarımıza ait gözlemlerimiz ve yöre halkının yönlendirmeleri 

doğrultusunda arazi çalışmaları düzenlenecektir. İlk arazi çalışmasına meyve döneminde çıkılacak ve 

proje için materyal seçimi yapılacaktır. Örneklemede bilinçli kota örneklemesi metodu 

uygulanacaktır. Türün yaygın olduğu yerlerde lokasyon mevkii (ulaşılabilirlik, çiçek ve meyvelerin 

korunurluğu) ve çevresel etkiler (orman içi ve açıklığı, doğal su kenerları, tarım arazileri yanı, sera 

açıklıkları, ana yol kenarları gibi farklı etmenlere maruz kalma), ağaçların meyve verimi (örnekleme 

için yeterli miktarda olacak şekilde), meyve morfolojisi (farklı büyüklük, şekil ve renkte örnekleme 

yapılacak şekilde), ağaç yaşları ( hem çalımsı genç ağaçlar hem de sağlıklı büyük ağaçlar) dikkate 

alınarak örnekleme yapılacaktır. Bu güzergâhlara bitkinin gelişme dönemlerine göre 4 defa (Meyve 
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dönemi materyal tespiti, çiçek dönemi materyal temini, meyve dönemi materyal temini, seçilen 

genotiplerde aşı materyali temini) gidilecektir. 

 

C. monogyna var. lasiocarpa için (tip örneğinin tanımlandığı lokasyon olan); 

Antalya- Aksu- Serik yolu Kumköy orman içi 

C. monogyna var. monogyna için 

 

-Burdur Merkez- Günalan-Halıcılar Köyleri/ Bucak Beşkonak Köyü 

-Isparta Davraz Dağı- Çobanisa Köyü civarı- Eğirdir 

-Antalya- Kaş-Gömbe-Elmalı-Korkuteli- 

-Antalya- Kumluca-Altınyaka yolu-Geyikbayırı 

-Antalya- Manavgat-Beşkonak- Beydiğin 

-Antalya- Akseki- İbradı 

-Antalya- Alanya-Gazipaşa 

-Ayrıca arazi gözlemleri ve yöre halkının yönlendirmeleri doğrultusunda gidilecek ilave lokasyonlar      

 

METOT 

Projenin laboratuvar ve çoğaltım çalışmaları BATEM Aksu Yerleşkesi Gıda Teknolojisi ve Tıbbi 

Aromatik Bitkiler Bölümü laboratuvar ve seralarında, toprak analizleri BATEM Çallı Yerleşkesi 

Toprak ve Su Kaynakları Bölümü laboratuvarında yapılacaktır.  

 

ARAZİ ÇALIŞMALARI 

 

Belirlenen ağaç ve çalılardan öncelikle teşhis için örnekler alınarak herbaryum hazırlanacak, değişik 

fenolojik dönemlerde fotoğraflar çekilerek fotoğraf albümü hazırlanacak, bölgenin lokasyon ve 

toprak özellikleri (kayalık, taşlık, yol kenarı, tarım arazisi, su kenarı, toprak rengi vb.) kayıt edilecek, 

GPS kayıtları alınacak ve genel bitki örtüsü belirlenecektir.   

 

Ağaç Özellikleri: Belirlenen ağaç ve çalıların gövde formu (oval, yuvarlak, yatık, dik) belirlenecek, 

gövde çevresi ve boy ölçümü yapılacaktır. Bitki boyları çalımsı örneklerde şeritmetre ile ölçülecek, 

büyük ağaçlarda ağacın bütününü içerecek şekilde boyu bilinen bir nesne ile fotoğraflanıp 

oranlanmak suretiyle metre olarak belirlenecektir. Ölçüm sonuçlarına göre bireylerin ağaç ve  ağaççık 

olma durumları değerlendirilecektir. Değerlendirme Ellison (2002)’un tanımladığı şekilde boyu 3- 6 

metre aralığında bulunanlar ağaççık, 6 metre üstü olanlar ağaç olarak tanımlanarak yapılacaktır.  

 

Toprak Analizleri 

Toprak örneği ağaçlara ait taç izdüşümlerinden, 3 ayrı noktadan alınacak, paçal yapıldıktan sonra 

analiz edilecektir. Toprak örneğinin pH’sı Jackson’a göre 1/ 2.5 toprak/su karışımında 
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(Jackson,1967), CaCO3 içeriği Scheibler kalsimetresi kullanılarak (Evliya, 1960), elektriksel 

iletkenlik (EC) satürasyon çamurunda (Jackson, 1962), bünye; Bouyoucos hidrometre yöntemine 

göre (Bouyoucos,1955), organik madde modifiye Walkey-Black metoduna göre (Kaçar, 1972) 

belirlenecektir. Alınabilir P Olsen metoduna göre (Olsen, 1982), değişebilir K, Ca ve Mg analizleri 

1.0 N Amonyum asetat (pH=7) metoduna göre (Kacar, 1972) yapılacaktır. 

 

Laboratuvar Çalışmaları 

Laboratuvar çalışmalarında bölgemizde doğal yayılış gösteren genotiplerin çiçek, yaprak ve 

meyveleri kullanılacaktır. Örnekler laboratuvara nemini kaybetmeyecek şekilde paketlenip, soğuk 

zincir ile taşınacaktır. Meyvelerde öncelikle nem tayini yapılacaktır.  

Fiziksel özellikler: 

-Meyve pomolojik özellikleri; Genişlik (mm), uzunluk (mm), renk, meyvenin taze ağırlığı (g), nem, 

kül,  suda çözünen kuru madde miktarı (SÇKM), pH,  toplam asitlik (sitrik asit cinsinden).  

-Tohum özellikleri; Tohum sayısı (adet) ve tohum ağırlığı (g).  

Fiziksel özelliklerin belirlenmesi amacıyla her genotipten 30 meyve ve tohum örneğinde Cemeroğlu, 

2007’ye göre ölçüm yapılacaktır. Uzunluk ölçümleri kumpasla, ağırlık ölçümleri hassas terazi ile, 

renk tayini renk ölçer (Minolta CR- 400) ile yapılacaktır. 

Meyvede toplam nem  

Meyve örneklerinin nem içeriği Cemeroğlu, 2007’ ye göre yapılacaktır. Meyve örnekleri petri kabı 

içinde doğranarak paçal yapılacak ve örneklerden kurutulduktan sonra darası alınmış petri kabına 0.1 

mg hassasiyetle yaklaşık 5 0.001 g tartılacaktır. Petriler etüvde (MMM Venticell) 72 °C de sabit 

ağırlığa gelene kadar (48 saat) kurutulacaktır. 

Meyvede toplam kül 

Meyve örneklerinin kül miktarı Cemeroğlu, 2007’ ye göre yapılacaktır. Meyve örnekleri petri kabı 

içinde doğranarak paçal yapılacak ve örneklerden kurutulduktan sonra darası alınmış yakma kabına 

0.1 mg hassasiyetle yaklaşık 2 g tartılacaktır. Yakma kapları kül fırınında (Protherm) 500±25°C’de 

tamamen yakılıp (24 saat) tartılarak kül miktarı saptanacaktır.  

Meyvede pH ve Titrasyon Asitliği Analizi 

Meyvelerin pH değeri pH metre (Metter Toledo) ile ölçülerek tespit edilecektir. Toplam asit değerleri 

titrasyon yöntemiyle ölçülerek sitrik asit cinsinden hesaplanacaktır (AOAC, 1984). Meyve örnekleri 

petri kabı içinde paçal yapıldıktan sonra 3’er gram tartılacak 21 ml distile su ile parçalayıcıda 

homojenize edilecek vorteks işlemi ardından pH ölçümü ve pH 8.1’ e gelinceye kadar ayarlı 0,1 N 

NaOH ile titrasyon işlemi gerçekleştirilecek, harcanan baz miktarı ve seyreltme faktörü dikkate 

alınarak hesaplama yapılacaktır. 

Meyvede Suda Çözünen Kuru Madde Miktarının Belirlenmesi 

Örneklerdeki suda çözünen kuru madde miktarı refraktometre (Krüss) ile ölçülerek belirlenecektir 

(Cemeroğlu, 2007). Meyve örnekleri petri kabı içinde paçal yapıldıktan sonra 3’er gram tartılacak 21 

ml distile su ile parçalayıcıda homojenize edilecek vorteks işlemi ardından refraktometre kuyucuğuna 

örnek aktarılarak brix değeri okunacak ve seyreltme faktörü dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır.  

 

8.3.2.4.3. Ekstraksiyon: 
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Fenolik madde analizlerinde ekstraksiyon yöntemi yaprak ve çiçek örnekleri için Ayas 2012'a göre 

vorteks yöntemi ile yapılacaktır. Yaprak ve çiçek örneklerinde kurutma ardından öğütücü (Retsch 

GM200) ile öğütülen örneklerden 1’er gram tartılacak ve oda sıcaklığında 10 ml’lik % 70’lik 

metanolle önce 1’er dakika vortekslenecek, sonra 4000 rpm’de 15 dk santrüfüj edilip, üst faz 

biriktirilecektir. İşlem 3 defa tekrarlanacak ve ekstraklar 30 ml ye tamamlanarak filtre kâğıdı ile filtre 

edilecektir. Meyve örnekleri ise Cemeroğlu 2010’a göre çalkalayıcı yöntemi ile ekstrakte edilecektir. 

Petri kabı içine doğranarak paçal yapılan örneklerden 1’er gram tartılacak, oda sıcaklığında 9 ml’lik 

% 70’lik metanolle parçalayıcı ile homojenize edildikten sonra orbital çalkalayıcıda 1 saat 

ekstraksiyonu gerçekleştirilecektir, Tüp 5204 g’de 10 dak santrifüj edilip, tüpün üzerindeki sıvı kısım 

alınacaktır. Tüpteki kalıntı üzerine 9 ml solvent (% 70’lik MeOH) eklenerek aynı işlemler 

tekrarlanacaktır. Bu işlem 3 kez tekrarlandıktan sonra ekstraktlar 30 ml’lik balon jojeye alınarak balon 

hacmine seyreltilecektir. Ekstraktlar analiz zamanına kadar -18 °C’de muhafaza edilecektir. 

 

8.3.2.4.4.Toplam fenolik madde analizi 

Toplam fenolik bileşiklerin kolorimetrik olarak tayininde Spanos ve Wrolstad (1990) tarafından 

tanımlanan spektrofotometrik yöntem kullanılacaktır. Bu amaçla örneklerden bir tüpe 100 alınarak 

üzerine 900 µl su eklenecektir. Daha sonra 5 ml 0.2 N Folin-Ciocalteau çözeltisi ve 4 ml doymuş 

sodyum karbonat çözeltisi (75 g/l) ilave edilerek, tüpler vorteks ile iyice karıştırıldıktan sonra 2 saat 

karanlıkta bekletilecektir. Spektrofotometrede 765 nm dalga boyunda okunacak absorbans 

değerinden ve gallik asit ile hazırlanmış kurveden yararlanılarak toplam fenolik madde miktarı 

hesaplanacaktır. 

 

8.3.2.4.5. Toplam flavonoid miktarının tayini  

Toplam flavonoid miktarının alüminyum klorid ile kolorimetrik olarak tayininde Karadeniz vd. 

(2005) tarafından tanımlanan spektrofotometrik yöntem kullanılacaktır.1 ml örnek 10 ml’lik cam şişe 

içine konulacak, üzerine 4 ml distile su ve 0.3 ml % 5 lik NaNO2 ilave edilecek ve karıştırılacaktır.5 

dk sonra 0.6 ml % 10 ‘luk AlCl3.6 H2O eklenecek, 5 dk sonra da 2 ml 1 mol/L’lik NaOH ilave edilecek 

ve toplam hacim distile suyla 10 ml’ye tamamlanacaktır. Karışım iyi bir şekilde karıştırıldıktan sonra 

Spektrofotometrede 510 nm dalga boyunda okunacak absorbans değerinden ve kateşin ile hazırlanmış 

kurveden yararlanılarak toplam flavonoid miktarı gram örnekte mg hiperosite eşdeğer olacak şekilde 

hesaplanacaktır. 

 

8.3.2.4.6. Antioksidan kapasitesinin ölçülmesi 

Ölçümlerde stabil radikal DPPH solüsyonu kullanılacaktır. Ekstrelerin 2,2 difenil-1-pikrilhidrazil 

(DPPH) üzerindeki serbest radikalleri temizleyici etkileri Lafka ve ark. (2007) tarafından modifiye 

edilmiş metod kullanılarak ölçülecektir. Metanol kullanılarak farklı konsantrasyonlarda hazırlanmış 

örnek çözeltisinin 0.1 ml’si üzerine yine metanolde hazırlanmış (25 mg/L) DPPHçözeltisinden 3.9 

ml ilave edilecek ve vortekste 30 saniye karıştırılarak oda sıcaklığında ve karanlıkta 30 dakika 

bekletilecektir. Karanlıkta inkübasyon sonrasında, örneklerin absorbansı UV spektrofotometre 

kullanılarak 515 nm‘ de metanole karşı ölçülecektir. Örneklerin serbest radikalleri temizleyici etkileri 

aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır: 

                              Akontrol- Aörnek 

% inhibisyon =    x 100 
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                                    Akontrol  

Akontrol : 0.1 ml metanol + 3.9 ml DPPH çözeltisinin metanole karşı okunan absorbans değeri 

Aörnek: Örnklerin 30 dk sonunda metanole karşı okunan absorbans değeri 

Farklı konsantrasyonlarda hazırlanan örneklerden elde edilen % inhibisyon değerleri il konsantrasyon 

değerleri grafiğe geçirilerek her bir örnek için DPPH ‘ın etkisini % 50 azaltan etkili konsantrasyon 

(EC50) hesaplanacaktır. 

 

Etken Madde Analizleri 

Yemişen çiçek, meyve ve bahar/ güz yapraklarında Hiperosit ve Viteksin 2- rhamnosit içerikleri 

belirlenecektir. İçerik analizleri Radušienė, ve ark (2008) tarafından tanımlanan kromotografik 

yöntem kullanılarak yürütülecektir. Shimadzu AT 10 seri UV/ Vis HPLC cihazı ile RP C18 kolon 

(150 x 3.9 mm) kullanılacaktır. Mobil faz sisteminde A (% 5 su içeren % 1’lik trifluoracetic 

acid(TFA)) ve solvent B ( % 95 lik asetonitril içeren % 1’lik trifluoracetic acid(TFA)) kullanılacaktır.  

Ekstraktın ayrımı için gradient elusyon programında şu sıra takip edilecektir: 0-45 min 95-55 %  A,  

5-45% B,;45-50 min 55 % A,  45 % B;50-55min 55-95 % A,  45-5 % B Akış hızı: 0.4 ml/min, 

enjeksiyon hacmi: 10 µl, kolon sıcaklığı: 20 °C olacak ve elusyon 290 nm ‘de gözlenecektir. Ayrılan 

komponentlerin tanımlanması orjinal standartlarınkiler ile karşılaştırılarak belirlenecektir.  

 

Meyvede Toplam Antosiyanin Miktarının Belirlenmesi 

Toplam antosiyanin miktarı pH diferansiyel metoduna (Guisti ve Wrolstad, 2001) göre 

belirlenecektir. Bu amaçla örneklerden 1 ml alınıp üzerine 24 ml pH değeri 1.0 olan 0.025 M 

potasyum klorür (KCL) tampon çözeltisi eklenecektir. Yine aynı şekilde aynı alıç örneğinden 1 ml 

alınarak üzerine 24 ml pH değeri 4.50 olan sodyum asetat tampon çözeltisi eklenecektir. Elde edilen 

karışımların absorbans değerleri spektrofotometrede 520 ve 700 nm ‘ de saptanacaktır. Örneklerin 

elde edilen absorbans değerleri aşağıda verilen eşitlik kullanılarak siyanidin- 3- glikozit cinsinden 

mg/ 100 ml olarak hesaplanacaktır. 

                                                                                                                                       A x MW x Sf 

x100 

                     Toplam Monomerik Antosiyanin Miktarı (mg/ 100 ml)         =  

                                                                                                                                        ℇ x L 

A (absorbans değeri): (A520nm – A700 nm) Ph 1.0 - (A520nm – A700 nm) Ph 4.5 

MW: Baz olarak alınacak antosiyanininmolekül ağırlığı (Siyanidin- 3-glukozidin molekül ağırlığı: 

449.2 g/ mol) 

Sf: Seyreltme faktörü 

ℇ: Molar Absorbsiyon katsayısı (Siyanidin- 3-glukozidin molar absorbans değeri: 26900) 

L: Spektrofotometrede küvetinin tabaka kalınlığı (cm) 

 

Fidan Eldesi ve Aşılama Çalışmaları 

Yemişen meyveleri türün doğal olarak yayılış gösterdiği meyve verimi fazla/ tohumu iri olan Elmalı 

lokasyonundan toplanacaktır. Meyveler bir kap içerisinde ezilerek, meyve eti ve tohumun ayrılması 
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sağlanacaktır. Daha sonra bu kap, su ile doldurularak suda yüzen meyve etleri ayıklanacak, dipte 

kalan tohumlar bol su ile yıkanarak meyve etlerinden tamamen temizlenecektir. Suda temizlenen ve 

ayıklanan tohumlar gölgeli ve hava akımı iyi olan bir ortamda kurumaya bırakılacaktır. Yaklaşık üç 

gün kurutulan tohumlar 4± 1°C de, kilitli poşet torbalar içerisinde önişlem zamanına kadar 

saklanacaktır. 

Tohumlarda çimlenme engelinin kaldırılması amacıyla kimyasal uygulama yapılacak, % 96’lık 

Sülfürik asitte (H2SO4) 150 dakika bekletilecektir (Yahyaoğlu vd. 2006; Çınar vd 2017). Tohumlar 

şilte torba içinde yıkanıp süzülmek suretiyle ıslatılarak ve yaklaşık 1 aylık yıkama ve şişirme işlemi 

ardından körüklü naylon tüplere 3- 5 adet ekilecektir (Divrik 2016; Yanar 2016). Ekilen tohumlarda 

çimlenme, yabancı ot gelişimi, böcek zararı takip edilecek, çimlenmeler başladığında her bir tüpte 

tek fide kalacak şekilde aktarım yapılacaktır. Fideler gelişimleri takip edilerek gerektiğinde sulama, 

gölgeleme, yabancı ot mücadelesi, örümcek ilacı uygulanması ve destek sistemi ilavesi yapılarak 

proje sonucunda belirlenecek uygun genotiplerden aşı materyali alınana kadar muhafaza edilecektir.  

Aşılamada öncelikli olarak dilcikli kalem aşısı ve göz aşısı uygulanacaktır (Çalışkan vd. 2016). 

Ayrıca bölgemiz Crateagus cinslerine yönelik ilk projemizde enstitümüz Aksu Yerleşkesi’nde 

oluşturulmuş olan Crataegus parselinde (bölgemiz Crateagus türlerine ilave olarak dikimi yapılmış) 

bulunan C. monogyna fidanları anaçlık olarak kullanılacak ve seçilmiş genotiplerin parselde 

muhafazası sağlanacaktır. 

 

8.3.2.5. Verilerin değerlendirilmesi 

Morfolojik ölçümler 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 10 örnek olacak şekilde, meyve renk ölçümleri ise 

3 paralelli olarak yapılacaktır. Biyokimyasal analizler iki tekerrürlü olarak yürütülecektir. Elde edilen 

sonuçlar varyans analizine tabi tutulacaktır (Düzgüneş vd 1987). Değerlerin yorumlanmasında 

kümeleme analizi yapılacaktır. 

Fenolik/ Flavonoid madde miktarı varyans analizine göre seçilecek 50- 70 genotipte antioksidan 

aktivite ve HPLC analizleri yapılacaktır. Meyve morfolojisi ve tıbbi özellikler yönünden üstün 

genotiplerin seçiminde tartılı derecelendirme yöntemi kullanılacaktır (Karadeniz ve Kalkışım 1996; 

Alkan vd. 2014; Çetinay vd. 2015). Tartılı derecelendirme için değer puanları ve önem dereceleri 

Çizelge 1 ve Çizelge 2’ de verilmiştir. 

 Örneklerde Hiperosit ve Viteksin 2- O- rhamnosit içeriklerinin Avrupa Farmakopesine uygun olup 

olmadığı (yaprak ve çiçek kuru materyalde toplam miktarları en az % 1.5 olmalı) ayrıca 

değerlendirilerek belirtilecektir. 

Çizelge 1. Meyve örneklerinde tartılı derecelendirme için değer puanları ve önem dereceleri 

Özellikler ve değer puanlar Önem dereceleri 

Meyve ağırlığı (ufak:3, orta: 5, İri: 7, çok iri: 9) 20 

Meyve eni (ufak:3, orta: 5, İri: 7, çok iri: 9) 15 

Meyve boyu (kısa:3, orta: 5, Uzun: 7, çok uzun: 9) 15 

Meyve et/ çekirdek oranı (düşük:  3, orta: 5, yüksek: 7, çok yüksek: 9) 20 

Antosiyanin miktarı (düşük:  3, orta: 5, yüksek: 7, çok yüksek: 9) 10 

SÇKM (düşük:  3, orta: 5, yüksek: 7, çok yüksek: 9) 10 

pH (düşük:  3, orta: 5, yüksek: 7, çok yüksek: 9) 10 
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TOPLAM 100 

 

Çizelge 2. Çiçek, yaprak ve meyve örneklerinde tartılı derecelendirme için değer puanları ve önem 

dereceleri 

Özellikler ve değer puanlar Önem dereceleri 

Hiperosit miktarı 40 

Viteksin -2-O- rhamnosit miktarı 40 

Antioksidan aktivite 20 

TOPLAM 100 
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Çalışma Takvimi 

 

Çalışma Takvimi Çizelgesi 

 

 

 

Yapılacak 

 Faaliyetler 

1.YIL(2020) 2.YIL (2021) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Meyve dönemi 

lokasyon tespit 

çalışmaları, 

Kayıt işlemleri,  

Hedef genotiplerin 

işaretlenmesi, 

Elmalı lokasyonu 

tohum örneği alımı ve 

ön katlama işlemleri 

        

x x x              

Çiçek dönemi çiçek ve 

yaprak örnekleri alımı, 

Toprak örneği alımı ve 

analizleri 

        

       x x x x x     

Çiçek ve yaprak 

örneklerinin ekstrakte 

edilmesi ve 

Spektrofotometre 

analizleri 

        

        x x x      

Meyve dönemi meyve 

ve yaprak örnekleri 

toplanması 

 

                    x x   

Meyve ve yaprak 

örneklerinin ekstrakte 

edilmesi 

Spektrofotometre 

analizleri 

        

             x x x 
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Tohum ön ıslatma ve 

ekim işlemleri 

                     x x x 
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Yapılacak 

 Faaliyetler 

3.YIL(2022) 4.YIL (2023) 5.YIL (2024) 

2
5

 

2
6

 
2

7
 

2
8

 
2

9
 

3
0

 
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
 

6
0

 

Tüm örneklerde HPLC 

analizleri 

x x x x x                                

Yemişen Parseli aşılama 

işlemleri (Morfolojik 

olarak seçilen 

genotiplerde) 

    x x x                  
            

Fide yetiştirme ve bakım 

işlemleri 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Öne çıkan genotiplerde 

aşılama 
             x x            x x         

Aşılı fidanların bakımı ve 

sonuç raporu hazırlığı 
             x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

 

Yönetim Düzeni 

Projede Görev Alacak Kişilerin Her Birinin Projedeki Sorumluluğu Ve Çalışma Takvimleri 

Tanımlanmalıdır. 

 

 

Adı Soyadı 

Proje Yürütücülerinin Projeye Katkıları 

Yapılacak Faaliyetlerdeki 

Sorumlulukları 

Projede Çalışma 

Süresi 

(Ay) 

Katkı Oranı 

(%) 

Dr. Nurtaç ÇINAR 
- Arazi, Sera ve Laboratuvar 

Çalışmaları 

-Araştırma (Lokasyon ve Tür teşhisi) 

-Meyve dönemi lokasyon tespit 

çalışmaları 

-Çiçek dönemi materyal toplanması, 

toprak örneği alımı  

-Meyve toplanması-tohum ayıklama ve 

çimlendirme işlemleri 

- Çiçek, yaprak ve meyve örneklerinde 

morfolojik ve biyokimyasal ölçümler 

 -Fide yetiştirme ve bakım işlemleri 

-İstatistiklerin yapılması ve sonuç 

raporu hazırlanması 

1-60.aylar 

%20 

Kerem Yüksel  Arazi Çalışmaları 

-Lokasyon tespiti 

-Çiçek, yaprak ve meyve örnekleri 

toplanması 

9-22. aylar 

39-40 ve 51-52. 

aylar 

%15 
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Dr. Arzu BAYIR 
Laboratuvar Çalışmaları 

-Çiçek, yaprak ve meyve örneklerinde 

biyokimyasal analizler  (Toplam 

fenolik madde, flavonoid miktarı ve 

antioksidan kapasitesi tayinleri)     

17- 19 ve 22- 26 

aylar 

%15 

Tuba Seçmen 

 
Laboratuvar Çalışmaları 

-Çiçek, yaprak ve meyve örneklerinde 

HPLC analizleri 

25- 29 aylar 

%15 

Ayşe Erdoğan Laboratuvar Çalışmaları 

- Çiçek, yaprak ve meyve örneklerinde 

biyokimyasal analizler  (Toplam 

fenolik madde, flavonoid miktarı ve 

antioksidan kapasitesi tayinleri) ve 

HPLC analizleri ekstraksiyon/ hazırlık 

işlemleri ve sonuçların farmokope 

kritelerine uygunluğunun 

değerlendirilmesi 

 

17- 60. aylar 

%10 

Dr. Filiz Öktüren 

Asri 

 Laboratuvar Çalışmaları 

-Toprak analizleri 
17- 20. aylar  

%10 

Mehmet Özdemir Arazi ve Sera Çalışmaları 

-Fidan yetiştirme ve aşılama işlemleri 

  

 

                25- 60. 

aylar  

%10 

Bayram Kolak Arazi ve Sera Çalışmaları 

-Çiçek, yaprak ve meyve örnekleri 

toplanması  

-Tohum çimlendirme çalışmaları 

-Fidan yetiştirme ve bakım işlemleri 

 

16- 60. aylar 

%5 

 

Proje Sonuçları Uygulama Planı (Psup)   

 

Proje Adı 
Batı Akdeniz Bölgesi Yemişen (Crataegus monogyna) Genotiplerinin 

Morfolojik ve Biyokimyasal Karakterizasyonu  
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PROJENİN AMACI:  

1- Biyolojik çeşitliliğimizin ve gen kaynaklarımızın korunması, değerlendirilmesi ve muhafazasına 

katkıda bulunmak, 

2- Batı Akdeniz Bölgesi yemişen genotiplerinin bazı tıbbi özelliklerini (toplam fenolik madde, toplam 

flavonoid miktarı  antioksidan aktivite değerleri ve Avrupa Farmakopesi kriterleri olan hiperosit ve 

viteksin-2-O-rhamnosit miktarlarını) belirlemek,  

3- Batı Akdeniz Bölgesi yemişen (Crataegus monogyna) genotiplerinin genel ekolojik ve morfolojik 

özelliklerini belirlemek 

3- Morfolojik özellik ve fenolik/ flavonoid içerik bakımından öne çıkan genotiplerin çoğaltımını 

yaparak muhafazalarına, devam edecek araştırmalar için kullanımlarına ve tıbbi amaçlı yetiştiricilik 

için istenen özellikte homojen materyal oluşturulmasına katkı sağlamak 

4- Doğadan toplanarak kullanılmakta olan yaprak örneklerinde bahar dönemi ve güz dönemi analiz 

sonuçlarını kıyaslamak, sonuçlardaki değişim üzerine lokasyon özelliklerinin olası etkisini incelemek 
ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI  

Proje tamamlandıktan sonra, makale ve poster şeklinde yayınlar yapılacak, halka açık bir dergide bilgi 

verilecek, ümitvar analiz sonuçları tıbbi bitki üretim/ satış yapan firmalarla paylaşılacaktır.  

Sıra Proje Çıktıları 

 

Çıktıların Uygulamaya Aktarılma 

Mekanizmaları 

 

 

 

 

Detay verilerek yazılmalıdır 

1 Aşılı yemişen fidanları Seçilen üstün genotiplerin muhafaza edilmesi ve tıbbi- gıda 

amaçlı kullanım potansiyellerinin değerlendirilmesi amacıyla 

materyal eldesi sağlanacaktır. 

2  Yemişen parseli Türe ait morfolojik özellikler ve fenolik/ flavonoid miktar 

/içerik yönünden öne çıkan genotipler yemişen parselinde canlı 

materyal olarak muhafaza edilecek ve görsel olarak 

sergilenecek, araştırmalar için çoğaltım materyali olarak 

kullanılabilecek, parselden elde edilecek çiçek, yaprak ve 

meyve örnekleri (kontrol analizleri ardından) enstitümüz satış 

yerinde satılabilecektir. 

 

 

 

 

3 Tohum örnekleri Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Ulusal Gen Bankası’na ve 

Ankara Tohum Gen Bankası’na gönderilecek ve muhafaza 

altına alınacaktır. 

4 Genotiplere ait toplam fenolik/ 

flavonoid/ antosiyanin 

miktarları, hiperosit ve 

viteksin 2’’- O- rhamnosit 

içerikleri ve antioksidan 

aktivite analiz sonuçları 

Kalp damar sistemi üzerine olumlu etkileri olan yemişen 

türünün bölgemiz için öne çıkan genotiplerinin belirlenmesi ile 

etkili kullanımları için bilimsel veri sağlanacak, makale ve 

poster şeklinde yayınlar yapılacak, halka açık bir dergide bilgi 

verilecek, ümitvar analiz sonuçları ilgililerle paylaşılacaktır 

. 

5 Ekolojik, morfolojik ve 

biyokimyasal araştırma 

bulguları 

C. monogyna türünün doğal yayılış alanlarının genel özellikleri 

incelenecek, meyve özellikleri (meyve iriliği, tohum küçüklüğü, 

renk vs.) bakımından öne çıkan genotipler belirlenecek ve 

veriler makale/poster şeklinde yayınlanarak ilgililerle 

paylaşılacaktır. 

. 
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6 Meyve örnekleri koleksiyonu Türe ait meyve örnekleri kurutularak, kavanozlar içinde 

muhafaza edilecek ve bölgemizin C. monogyna türü meyve 

çeşitliliği görsel olarak muhafaza edilecektir. 

 

 

Talep Edilen Bütçe  

 

I. Yatırım Tutarı 

 

 06 SERMAYE GİDERLERİ YILLARA GÖRE DAĞILIM  

1.Yıl 2.Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 

06.1- Mamul Mal Alımları 2000 2000 2000 1000  

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri 2000 3000 2000 2000 3000 

06.3- Gayri Maddi Hak Alımları      

06.4- Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması      

06.5- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri  5000 4000 5000 6000 6000 

06.6- Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri       

06.7- Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri      

06.8- Stok Alımları       

06.9- Diğer Sermaye Giderleri  1000 1000 1000 1000 1000 

Toplam 10000 1000

0 

10000 10000 10000 

Genel Toplam 50000 

 

 

Iı. Bütçe Gerekçesi Ve Yatırım Tutarının Dağılımı  

 

TAGEM BÜTÇESİ (TL) 

I 
I

I 
III IV 

GİDERLERİN 

EKONOMİK 

SINIFLANDIRMAS

I 

ÖNERİL

EN 

BÜTÇE 

1. YIL 2.YIL 3.YIL 4. YIL 5. YIL 

0

6 
1 3 04 

Laboratuvar Gereçleri 

Alımları 
4000 1000 1000 1000 1000  

0

6 
1 3 90 

Diğer Avadanlık 

Alımları 
3000 1000 1000 1000 --  

0

6 
2 7 01 

Kimyevi Madde ile 

Kauçuk ve Plastik 

Ürün Alımları 

10000 2000 2000 2000 2000 2000 
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0

6 
2 6 01 

Kâğıt ve Kâğıt 

Ürünleri Alımı 
2000 -- 1000 -- -- 1000 

0

6 
5 2 90 Diğer Giderler 4000 -- 1000 1000 1000 1000 

0

6 
5 4 02 

Akaryakıt ve Yağ 

Alımları 
15000 3000 2000 3000 4000 3000 

0

6 
5 6 02 

Taşıt Kiralaması 

Giderleri 
7000 2000 1000 1000 1000 2000 

0

6 
9 2 1 

Yurtiçi Geçici Görev 

Yollukları 
5000 1000 1000 1000 1000 1000 

TOPLAM 10000 10000 10000 10000 10000 

GENEL TOPLAM 50000 

    

    

 
     Adı Kullanım Gerekçesi Bedeli (TL) 

06.1.3.90 Diğer Avadanlık Alımları 

Projede arazi, meyve 

koleksiyonu ve çoğaltım 

çalışmalarında gerekli olan 

araç ve gereçler (çapa, bel 

küreği, budama makası, 

kavanoz, etiket, makas, ip, 

pres vs.) alımları  

3000 

06.1.3.04 Laboratuvar Gereçleri 

Alımları 

Bitki ekstraksiyonu, 

morfolojik, biyokimyasal ve 

HPLC- ICP cihaz analizleri 

için gerekli malzemelerin 

alımları 

4000 

06.2.6.01 Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri 

Alımı 

Teşhis amaçlı bitki 

herbaryumu için gerekli 

malzeme alımları (Karton, 

kâğıt) 

2000 

06.2.7.01 Kimyevi Madde ile 

Kauçuk ve Plastik Ürün 

Alımları 

Biyokimyasal analizler, 

spektrofotometrik analizler, 

HPLC analizleri ve ICP 

analizleri için gerekli 

kimyasal malzeme alımları 

10000 

06.5.2.90 Diğer Giderler Arazi çalışmaları, fidan 

bakım ve muhafaza 

malzemeleri 

4000 

06.5.4.02 Akaryakıt ve Yağ 

Alımları 

Arazi çalışmaları, bitki 

materyali toplanması 

15000 
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06.5.6.02 Taşıt Kiralaması Giderleri Arazi çalışmaları, bitki 

materyali toplanması 

7000 

06.9.2.01 Yurtiçi Geçici Görev 

Yollukları 

Bitki teşhisi/ analiz 

değerlendirmeleri/ aşılama 

işlemleri için eğitimler, 

seminer, kongreler vb. 

5000 

TOPLAM 50000 

 

Talep Edilen Bütçe: (Entegre, Ülkesel Ve  Sürekli Projelerde Bu Kısım Doldurulacaktır.)  

 

Alt Proje Nosu Ve Kodu 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl Toplam 

Varsa       

       

Genel Toplam       

 

Proje Kapsamında Yürütülecek Alt Projeler Listesi 

 

Alt Proje 

No 
Proje Adı Proje Lideri 

Başlama 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 
Çıktılar* 

Varsa      

 

Kaynakça Teklif Onayı 

 

-Alibertis A., (2007), Healing- aromatic and edible Plants of Crete: page- 217- 218, Typokreta. 

-Alkan G., Tekintaş F. E., Seferoğlu H. G., Ertan E., (2014). Niğde Altunhisar Yöresi Bademlerinin 

Seleksiyonu, Türk Tarım- Gıda Bilimi ve Teknoloji Dergisi ,2 (1): 51- 55. 

-Altundağ E., Öztürk M., (2011). Ethnomedicinal studies on the plant resources of east Anatolia, Turkey, 

Procedia Social and Behavioral Sciences 19, 756– 777. 

-Anonim- Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği, Ek-1 Gıdalardaki Bulaşanların Maksimum 

Limitleri, Bölüm 3. Ağır Metaller. http://www.tarim.gov.tr/Mevzuat/Turk-Gida-Kodeksi- Erişim tarihi 

Ekim 2017. 

-AOAC, (1984). Official methods of analysis. Washington, DC, USA: Association Official Analytical 

Chemists. 

http://www.tarim.gov.tr/Mevzuat/Turk-Gida-Kodeksi-%20Erişim%20tarihi%20Ekim%202017
http://www.tarim.gov.tr/Mevzuat/Turk-Gida-Kodeksi-%20Erişim%20tarihi%20Ekim%202017
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-Aslan, S., (2012). Crataegus L. In: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., & Babaç, T.(eds.) Türkiye 

Bitkileri (Damarlı Bitkiler),Başeditör: Adil Güner, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora 

Araştırmaları Derneği yayını, İstanbul, Sayfa 798- 801. 

-Ayas F., Toker R., Çınar N., Uysal F., (2014). Alıç (Crataegus orientalis Pall. Ex M.Bieb.) Yaprağında 

Farklı Ekstraksiyon Uygulamalarının Antioksidan Aktivite, Toplam Fenolik Madde ve Flavonoid 

Miktarları Üzerine Etkileri, 2. Tıbbi Bitkiler Sempozyumu, 23- 25 Eylül, Yalova.  

-Bahri- Sahloul, R, Ammar, S ; Grec, S ; Harzallah-Skhiri, F, (2009). Chemical characterisation of 

Crataegus azarolus L. fruit from 14 genotypes found in Tunisia. Journal Of Horticultural Science & 

Biotechnology,Volume: 84, Issue: 1 Pages: 23- 28. 

-Başer K. H. C., (2007). Alıç (Crataegus L.).Bağbahçe dergisi, Temmuz-Ağustos, sayı: 12, sayfa 14-15. 

-Batu A. ve ark., (2007). Alıç Pekmezi Üretimi, Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi  (2) 45-51. 

-Burak, M., Çimen,Y., (1999). Flavonoidler ve Antioksidan Özellikleri,T Klin Tıp Bilimleri, 19: 296-

304.  

-Cemeroğlu, B., (2007). Gıda Analizleri. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No:34, Ankara, 168-171 

s. 
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Projenin Amacı ve gerekçesi, metodolijisi: 

Bu çalışmanın amacı Antalya ilinde önemli konukçu bitki türleri olan zeytin, bağ, badem ve 

turunçgillerde Xylella fastidiosa 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 çalışmala r ı 

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 yayılmas ını 

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 alınmışt ır. 

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 saklanmışt ır. 

Analiz aşaması ise CTAB-metodu (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. 

2018 yılında ise Antalya İlinde Konyaaltı, Finike, Manavgat, Kumluca ilçelerinde 23 turunçgil 

bahçesinde gerçekleştirilmiş ve toplam 130 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 -80 0C de analiz edilinceye kadar saklanmıştır. Analiz aşaması ise CTAB-

metodu (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 

2018 yılında alınan hiç bir örnekte Xylella fastidiosa etmeni tespit edilmemiştir. 

1.2. Dönem Bulguları 

İlgili rapor döneminde yapılması gereken çalışmalar kapsamında survey ve laboratuvar çalışmalar ı 

bulunmaktadır. 

1.2.1. Materyal ve Metot 

1.2.1.1. Materyal 

Çalışmanın materyalini bağ ve badem alanlarından toplanan ve çiftçiler tarafından tarafımıza 

ulaştırılan örnekler, vektör böcek örnekleri, atrap, primerler, analizlerde kullanılan kimyasal ve sarf 

malzemeler oluşturmuştur. 

1.2.1.2 Metot 
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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 bağ ve badem 

bahçelerinde surveyler yapılmıştır. Survey çalışmaları Korkuteli, Elmalı, Gazipaşa ve Alanya 

ilçelerinde üretimin en fazla yapıldığı ve coğrafik koşullar bakımından farklılık gösteren 17 adet bağ 

ve 5 adet badem bahçesinde yürütülmüştür (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 5) her birinden 4 adet olmak üzere 20 cm uzunluğunda (5-6 boğum içeren) 

sürgün örnekleri alınmıştır. Örnek alınan bitkilerin GPS cihazı ile koordinatları belirlenmiş t ir 

(Çizelge 3). Alınan örnekler etiketlenerek torbalara yerleştirilmiş, analiz edilmek üzere soğuk zincirde 

laboratuvara getirilmiş ve analizleri yapılıncaya kadar -80ºC’de muhafaza edilmiştir.  

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 yapılmışt ır. 

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) 

A
n

ta
ly

a
 

III. yıl- Bağ ve badem 

Korkuteli (Bağ)  5.000 5.000 50 10.000 9 

Elmalı (Bağ) 4.330 4.330 43,30 8.600 8 

Alanya (Badem) 2.200 49.580 22 496 2 

Gazipaşa(Badem)  5.500 115.300 55 1.153 3 

Toplam 17.030 147.480 170,3 20.249 22 

 

1.2.1.2.2. Etmenin Tespiti 

Yapılan incelemede hastalık belirtisine benzer belirti görülen ağaçlar tercih edilerek örnek alınmış t ır. 

Belirti yoksa tesadüfi olarak seçilen ağaçlardan örnek alınmıştır. Alınan her örneğin koordinatlar ı 

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 
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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 gerçekleştirilmemiş t ir.  

 

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 

94 0C 10san  

                                              40 döngü 

62 0C 40 san      

Ct (threshold cycle) değeri 35’ten az olan örnekler pozitif olarak değerlendirilmiştir. 
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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 İlçe Alan (da) 

İncelenecek 

bahçe 

sayısı 

Alınan 

örnek 

sayısı 

Antalya 

Korkuteli (Bağ) 5.000 9 45 

Elmalı (Bağ) 4.330 8 40 

Alanya (Badem) 2.200 2 10 

Gazipaşa(Badem) 5.500 3 15 

Toplam 17.030 22 110 

 

1.2.2.2. Etmenin Tespiti 

Örnekler moleküler (Real time PCR) olarak analiz edilmiş olup, Xylella fastidiosa etmenine 

rastlanılmamıştır.  

 

1.2.2.3. Vektörlerin Belirlenmesi 

Yapılan survey çalışmalarının yürütüldüğü 22 bahçenin her birinden böcek örneği alınmıştır. Örnekler 

laboratuvarda teşhis için hazır hale getirilmiş, ön eleme işlemi için ülkesel proje koordinatörü 



 349 

tarafından belirlenen kişiye (Dr. Işıl ÖZDEMİR) gönderilmiş olup bu işlemden sonra teşhis için Doç. 

Dr. Emine DEMİR’e yollanmıştır. 

 



 

350 

Çizelge 3. Sürvey çalışmalarının yürütüldüğü il/ilçe/köy,  bahçeye ait bilgiler ve örnek alınan ağaçlara ait koordinatlar.  

 

 Ağaç Koordinatları 

İl İlçe Köy Ağaç sayısı 

(Adet) 

1. Ağaç 2. Ağaç 3. Ağaç 4. Ağaç 5. Ağaç 

A
N

T
A

L
Y

A
 

 

E
lm

a
lı

  

Bahçe 1 300 36º 48.192ʹ N 

030º 00.502ʹ E 

36º 48.19ʹ N 

030º 00.51ʹ E 

36º 48.18ʹ N 

030º 00.51ʹ E 

36º 48.18ʹ N 

030º 00.52ʹ E 

36º 48.19ʹ N 

030º 00.52ʹ E 

Bahçe 2 250 36º 48.077ʹ N 

030º 00.397ʹ E 

36º 48.082ʹ N 

030º 00.402ʹ E 

36º 48.090ʹ N 

030º 00.406ʹ E 

36º 48.091ʹ N 

030º 00.399ʹ E 

36º 48.085ʹ N 

030º 00.401ʹ E 

Bahçe 3 1000 36º 46.097ʹ N 

029º 59.049ʹ E 

36º 46.103ʹ N 

029º 59.041ʹ E 

36º 46.103ʹ N 

029º 59.033ʹ E 

36º 46.110ʹ N 

029º 59.032ʹ E 

36º 46.107ʹ N 

029º 59.042ʹ E 

Bahçe 4 5000 36º 43.460ʹ N 

029º 52.356ʹ E 

36º 43.457ʹ N 

029º 52.347ʹ E 

36º 43.453ʹ N 

029º 52.348ʹ E 

36º 43.447ʹ N 

029º 52.347ʹ E 

36º 43.4386ʹ N 

029º 52.342ʹ E 

Bahçe 5 150 36º 51.421ʹ N 

030º 01.396ʹE 

36º 51.429ʹ N 

030º 01.399ʹE 

36º 51.428ʹ N 

030º 01.394ʹE 

36º 51.426ʹ N 

030º 01.388ʹE 

36º 51.427ʹ N 

030º 01.380ʹE 

Bahçe 6 500 

 

36º 50.522ʹ N 

030º 01.222ʹ E 

36º 50.526ʹ N 

030º 01.214ʹ E 

36º 50.537ʹ N 

030º 01.196ʹ E 

36º 50.537ʹ N 

030º 01.196ʹ E 

36º 50.537ʹ N 

030º 01.198ʹ E 

Bahçe 7 200 

 

36º 48.167ʹ N 

031º 00.446ʹE 

36º 48.176ʹ N 

031º 00.446ʹE 

36º 48.174ʹ N 

031º 00.451ʹE 

36º 48.172ʹ N 

031º 00.456ʹE 

36º 48.167ʹ N 

031º 00.454ʹE 

Bahçe 8 150 36º 47.299ʹ N 

031º 00.298ʹE 

36º 47.297ʹ N 

031º 00.305ʹE 

36º 47.303ʹ N 

031º 00.309ʹE 

36º 47.298ʹ N 

031º 00.315ʹE 

36º 47.302ʹ N 

031º 00.320ʹE 

G
a

z
ip

a
ş

a
 

Aydıncık 100 

 

36 º18.051ʹN 

032 19.337’E 

36º 18.437ʹ N 

032º 19.348ʹE 

36º 18.429ʹ N 

032º 19.352ʹE 

36º 18.441ʹ N 

032º 19.360ʹE 

36º 18.449ʹ N 

032º 19.360ʹE 
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Çalıpınar 150 36º 18.799ʹ N 

032º 18.412ʹE 

36º 18.812ʹ N 

032º 18.408ʹE 

36º 18.818ʹ N 

032º 18.404ʹE 

36º 18.814ʹ N 

032º 18.429ʹE 

36º 18.822ʹ N 

032º 18.416ʹE 

Beyobası 1000 36º 17.418ʹ N 

032º 19.632ʹE 

36º 17.403ʹ N 

032º 19.635ʹE 

36º 17.372ʹ N 

032º 19.691ʹE 

36º 17.395ʹ N 

032º 19.686ʹE 

36º 17.358ʹ N 

032º 19.691ʹE 

A
la

n
y

a
 

Kargıcak 100 36º 27ʹ.18ʹʹN 

032º 09ʹ.13ʹʹE 

36º 27ʹ.17ʹʹN 

032º 09ʹ.13ʹʹE 

36º 27ʹ.21ʹʹ N 

032º 09ʹ.16 ʹʹE 

36º 27ʹ.16ʹʹN 

032º 09ʹ.12ʹʹE 

36º 27ʹ.17ʹʹN 

032º 09ʹ.25 ʹʹE 

Toslak 100 36 º36.016ʹN 

032º 53.136’E 

36º 36.024ʹN 

032º 53.133’E 

36 º36.0240ʹN 

032º 53.132’E 

36 º36.028ʹN 

032º  53.132’E 

36 º36.024ʹN 

032º 53.128’E 
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Çizelge 3. Sürvey çalışmalarının yürütüldüğü il/ilçe/köy,  bahçeye ait bilgiler ve örnek alınan ağaçlara ait koordinatlar. 

 

 Ağaç Koordinatları 

İl İlçe  Köy Ağaç sayısı (Adet) 1. Ağaç 2. Ağaç 3. Ağaç 4. Ağaç 5. Ağaç 

A
N

T
A

L
Y

A
 

 K
o

r
k

u
te

li
 

Bahçe 1  300 36º 48.192ʹ N 

030º 00.502ʹ E 

36º 48.19ʹ N 

030º 00.51ʹ E 

36º 48.18ʹ N 

030º 00.51ʹ E 

36º 48.18ʹ N 

030º 00.52ʹ E 

36º 48.19ʹ N 

030º 00.52ʹ E 

Bahçe 2 250 36º 48.077ʹ N 

030º 00.397ʹ E 

36º 48.082ʹ N 

030º 00.402ʹ E 

36º 48.090ʹ N 

030º 00.406ʹ E 

36º 48.091ʹ N 

030º 00.399ʹ E 

36º 48.085ʹ N 

030º 00.401ʹ E 

Bahçe 3 1000  36º 46.097ʹ N 

029º 59.049ʹ E 

36º 46.103ʹ N 

029º 59.041ʹ E 

36º 46.103ʹ N 

029º 59.033ʹ E 

36º 46.110ʹ N 

029º 59.032ʹ E 

36º 46.107ʹ N 

029º 59.042ʹ E 

Bahçe 4 5000  36º 43.460ʹ N 

029º 52.356ʹ E 

36º 43.457ʹ N 

029º 52.347ʹ E 

36º 43.453ʹ N 

029º 52.348ʹ E 

36º 43.447ʹ N 

029º 52.347ʹ E 

36º 43.4386ʹ N 

029º 52.342ʹ E 

Bahçe 5 150 36º 51.421ʹ N 

030º 01.396ʹE 

36º 51.429ʹ N 

030º 01.399ʹE 

36º 51.428ʹ N 

030º 01.394ʹE 

36º 51.426ʹ N 

030º 01.388ʹE 

36º 51.427ʹ N 

030º 01.380ʹE 

Bahçe 6 500  

 

36º 50.522ʹ N 

030º 01.222ʹ E 

36º 50.526ʹ N 

030º 01.214ʹ E 

36º 50.537ʹ N 

030º 01.196ʹ E 

36º 50.537ʹ N 

030º 01.196ʹ E 

36º 50.537ʹ N 

030º 01.198ʹ E 

Bahçe 7 200 

 

36º 48.167ʹ N 

031º 00.446ʹE 

36º 48.176ʹ N 

031º 00.446ʹE 

36º 48.174ʹ N 

031º 00.451ʹE 

36º 48.172ʹ N 

031º 00.456ʹE 

36º 48.167ʹ N 

031º 00.454ʹE 

Bahçe 8 150 36º 47.299ʹ N 

031º 00.298ʹE 

36º 47.297ʹ N 

031º 00.305ʹE 

36º 47.303ʹ N 

031º 00.309ʹE 

36º 47.298ʹ N 

031º 00.315ʹE 

36º 47.302ʹ N 

031º 00.320ʹE 
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Proje Özeti  

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis’in neden olduğu domates bakteriyel kanser ve 

solgunluk hastalığı, domates üretiminde oldukça önemli verim kayıplarına neden olabilmektedir. Bu 

hastalığa karşı etkili bir mücadele yöntemi olmaması nedeniyle alternatif mücadele yöntemlerinin 

saptanması gerekmektedir. Bu çalışma TAGEM-BS-12/09-02/02-10 numaralı projenin devamı 

niteliğindedir. TAGEM-BS-12/09-02/02-10 numaralı proje kapsamında domates bakteriyel kanser ve 

solgunluk hastalığına karşı in vitro koşullarda etkili olarak saptanan iki aday biyolojik mücadele etmeni 

biyopreparat haline getirilecektir. Bu çalışma ile domates bakteriyel kanser ve solgunluk hastalığına 

karşı in vitro koşullarda etkinliği belirlenmiş iki bakteriyel biyolojik mücadele etmeni biyoformülasyon 

haline getirilecektir. Aday bakteri izolatlarının gelişimi için en uygun besi yeri ile optimum sıcaklık ve 

pH değerleri belirlenecektir. Optimum gelişim koşulları belirlenen izolatlar beş fark lı sıvı taşıyıcıya 

yüklenerek en uzun raf ömrüne sahip taşıyıcı saptanacaktır. Örtüaltında ve açık alanda kurulacak 

denemeler ile elde edilecek biyoformülasyonların domates bakteriyel kanser ve solgunluk hastalığını 

engelleme oranları ortaya konulacaktır. Bakanlığımız bünyesinde bakteriyel biyolojik mücadele 

etmenlerinin biyoformülasyonuna yönelik ilk çalışma niteliğinde olan bu projeden elde edilecek 

veriler, daha sonra yapılacak çalışmalara kaynak sağlayacaktır. Domates bakteriyel solgunluk ve 

kanser hastalığına karşı ruhsatlı bitki koruma ürünün bulunmaması çalışmanın önemini artırmaktadır. 

Etkili bulunacak uygulamalar bakteriyel kanser ve solgunluk hastalığının biyolojik mücadelesinde 

kullanılabilecektir. Formülasyon haline getirilecek preperatın tarımda kullanımı ile ülke ekonomisine, 

sürdürülebilir tarıma, entegre mücadele çalışmalarına ve doğal dengenin korunmasına katkı 

sağlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Domates, Biyolojik Mücadele 

 

  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları: - 
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2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: - 

 

 

4.1. Materyal ve Yöntem: - 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: - 

 

4.3. Personel: - 

 

4.4. Bütçe:  

      TALEP EDİLEN BÜTÇE 

I. Yatırım Tutarı 

 

06 SERMAYE GİDERLERİ 

YILLARA GÖRE DAĞILIM 
1.Yıl 

(2019) 

2.Yıl 

(2020) 

3 Yıl 

(2021) 
06.1- Mamul Mal Alımları 25.000 15.000 10.000 
06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri 12.000 10.000 10.000 
06.5- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 5.000 5.000 5.000 
06.6- Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 2.000 2.000 1.000 
06.9- Diğer Sermaye Giderleri 5.000 5.000 5.000 
TOPLAM  49.000 37.000 31.000 

GENEL TOPLAM 117.000 

 

II. Bütçe Gerekçesi ve Yatırım Tutarının Dağılımı 

 

SERMAYE GIDERLERI 

YILLARA GÖRE DAĞILIM 

1.Yıl 

(2019) 

2.Yıl 

(2020) 

3 Yıl 

(2021) 

Mamul Mal Alımları    

3. Darboğazlar: - 
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06.1.3.04.Laboratuvar Gereçleri Alımı 20.000 7.500 5.000 

06.1.3.05. Zirai Gereç Alımları 5.000 7.500 5.000 

Menkul Sermaye Üretim Giderleri    

06.2.6.01 Kağıt Ve Kağıt Ürünleri 

Alımları  
2.000 2.000 2.000 

06.2.9.01. Diğer Giderler 10.000 8.000 8.000 

Gayrimenkul Sermaye Üretim 

Giderleri 
   

06.5.2. 90 Diğer giderler 2.000 2.000 2.000 

06.5.4.03 Elektrik alımları 1.000 1.000 1.000 

06.5.5.01 Posta ve Telgraf Giderleri  1.000 1.000 1.000 

06.5.5.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet 

Erişim Giderleri 
1.000 1.000 1.000 

Menkul Malların Büyük Onarım 

Giderleri 
   

06.6.2.01 Malzeme giderleri 2.000 2.000 1.000 

Diğer Sermaye Giderleri    

06.9.2.01 Yurtiçi geçici görev yollukları 5.000 5.000 5.000 

Genel Toplam 117.000 
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Proje Özeti  

Kesme çiçek üretiminde, türler itibarıyla karanfil, gül ve gerbera önde gelmektedir. Bunlar ın 

toplam kesme çiçek üretim alanlarından aldığı pay sırasıyla % 63, % 15 ve % 10’dur.  

 

 Örtüaltı üretimde zararlıların gelişmesi için uygun ortam olduğundan birçok zararlı 

karanfillerde zarar yapmaktadır. Bu zararlılar içinde Thysanoptera takımına bağlı olan 

Frankliniella occidentalis önemli bir zararlı türü olup karanfillerde yapraklar, renkli çiçek 

yapraklarında (petallerde), çiçeklerde ve çiçek tomurcuklarında emgi zararı yaparlar ve çiçek 

kalitesini bozarlar. Ayrıca zararlının emgi yaptığı yerlerden dolaylı yoldan bakteri, mantar ve 

virüs hastalıklarının bulaşmasına sebep olur. F. occidentalis aynı zamanda kendi zararının 

yanında mikroorganizmalara vektör olması ve ihracatta karantina zararlılarından olması 

sebebiyle karanfil üretim alanlarında yetiştiriciler için büyük zararlara sebep olmaktadır.  

 

    Antalya, Türkiye karanfil üretiminin %52,5 karşılayarak 2015 yılında 310.433.390 adet 

karanfil üretmiştir. Türkiye 2015 yılında toplam 10.461.154 kg. karanfil ihraç etmiş ve 

27.099.311 dolar ihracat rakamına ulaşmıştır. Bu ihracatın 25.351.643 dolarını tek başını 

Antalya yapmıştır. Bu yönden Antalya ülkemizin önemli bir ihracatçı bölgesidir. Antalya’da 

karanfil üretiminin tamamı örtüaltında yapılmaktadır. 

 

   Ülkemiz karanfil yetiştiriciliğinde F.occidentalis’e ruhsatlı iki adet insektis it 

bulunmaktadır(methiocarb, formetanate hydrochloride).  Zararlının çeşitli biyoloj ik 

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. 
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Raporun İlgili Olduğu dönem 01/01/2019   ile     31/12/2019  arası 
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   Bu projede karanfilde F.occidentalis’e ruhsatlı methiocarb ve formetanate hydrochloride ’ in 

Antalya karanfil alanlarından elde edilen popülasyonlara karşı güncel direnç durumla r ı 

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 kullanılmış t ır. 

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 

(=direnç 

katı) 

LC
90

 

mg(e.m.)/l 

(%95’lik güven 

sınırı) 

LC
99

 

mg(e.m.)/l 

(%95’lik güven 

sınırı) 

Spinosad 

arazi tavsiye dozu 

mg(e.m)/l 

Hassas 401 1.5±0.3 
1.4 

(0.6-3.1) 
- 

2.6 

(1.4-4.3) 

3.1 

(1.8-6.8) 

 

 

 

 

 

96 

Antalya 413 1.4±0.2 
32.4 

(21.4-65.3) 
23.1 

125.6 

(110.4-295.7) 

175.2 

(152.2-301.6) 

Flaş 401 1.3±0.1 
26.8 

(16.5-52.8) 
19.1 

132.9 

(72.4-183.7) 

176.1 

(132.8-298.5) 

Tempo 395 1.4±0.1 
15.4 

(8.5-24.0) 
11.0 

112.4 

(86.8-221.3) 

148.5 

(113.7-242.6) 

Erkut 408 2.0±0.3 17.3 12.4 102.3 135.6 
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(12.0-25.5) (76.3-210.8) (101.2-220.5) 

Ada 411 2.1±0.1 
40.0 

(25.4-72.8) 
28.6 

140.8 

(88.5-261.7) 

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 göstermiş t ir, 

laboratuvar testlerinde dirençli popülasyonun %90’ını öldürecek (LC90) doz değeri 

spinosad’ın halen pratikte tavsiye edilen dozunun üzerindedir. Sonuçlar, bu popülasyonlar ın 

alındığı lokasyonlarda  söz konusu zararlıya karşı spinosad’la yapılacak uygulamalar ın 

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) 

*LC50 

değerlerine 

göre 

duyarlılık 

farklılıkları 

(=direnç katı) 

LC
90

 

mg(e.m.)/l 

(%95’lik güven 

sınırı) 

LC
99

 

mg(e.m.)/l 

(%95’lik güven 

sınırı) 

Methiocarb 

arazi tavsiye 

dozu 

mg(e.m)/l 

Hassas 401 1.4 ±0.3 
32.8 

(19.9-41.1) 
- 

81.6 

(62.4-95.4) 

115.1 

(96.5-136.5) 

 

 

 

 

 

500 

Antalya 409 1.5±0.2 
70.5 

(49.3-89.8) 
2.1 

513.9 

(425.5-998.2) 

632.4 

(532.4-1024.8) 

Flaş 401 1.4±0.2 
86.3 

(53.2-96.5) 
2.6 

550.7 

(433.2-957.6) 

701.6 

(648.6-1357.3) 

Tempo 395 1.3±0.1 
85.6 

(52.3-100.2) 
2.6 

541.3 

(312.5-967.6) 

687.1 

(624.7-1101.6) 

Erkut 411 1.4±0.1 
78.7 

(51.0-93.7) 
2.4 

516.8 

(432.6-1012.3) 

650.8 

(554.2-1142.7) 

Ada 406 2.0±0.3 
90.5 

(59.3-139.8) 
2.7 

620.6 

(389.5-1212.3) 

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  söz konusu zararlıya karşı methiocarb’la 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 insektis it 

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 

LC
50

 

mg(e.m.)/l 

(%95’lik güven 

sınırı) 

*LC50 

değerlerine 

göre 

duyarlılık 

farklılıkları 

(=direnç 

katı) 

LC
90

 

mg(e.m.)/l 

(%95’lik güven 

sınırı) 

LC
99

 

mg(e.m.)/l 

(%95’lik güven 

sınırı) 

Malathion 

arazi tavsiye dozu 

mg(e.m)/l 

Hassas 406 2.0±0.3 
99.8 

(81.4-115.3) 

- 397 

(366.4-465.3) 

615 

(591.4-665.3) 

 

 

650 
Antalya 402 1.8±0.2 

205.4 

(181.4-225.3) 

2.05 525.6 

(500.4-695.7) 

645.2 

(632.2-701.6) 

Flaş 400 1.5±0.1 
260.8 

(235.5-292.8) 

2.61 632.9 

(572.4-683.7) 

698.1 

(638.8-728.5) 
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Tempo 398 1.3±0.1 
346.8 

(308.5-424.0) 

3.47 612.4 

(586.8-641.3) 

648.5 

(599.7-675.6) 

Erkut 405 1.7±0.2 
273.3 

(212.0-298.5) 

2.73 502.3 

(476.3-530.8) 

635.6 

(601.2-670.5) 

Ada 403 2.1±0.1 
420.2 

(375.4-472.8) 

4.21 640.8 

(588.5-661.7) 

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  

Popülasyon n 
eğimse

m 

LC
50

 

mg(e.m.)/l 

(%95’lik güven 

sınırı) 

*LC50 

değerlerine 

göre 

duyarlılık 

farklılıkları 

(=direnç 

katı) 

LC
90

 

mg(e.m.)/l 

(%95’lik güven 

sınırı) 

LC
99

 

mg(e.m.)/l 

(%95’lik güven 

sınırı) 

Azadiracthin 

arazi tavsiye dozu 

mg(e.m)/l 

Hassas 401 1.6±0.2  
0.1 

(0.04-0.3) 
- 

0.9 

(0.4-1.4) 

1.2 

(0.04-0.3) 

 

1.5 

Antalya 399 1.5±0.2 
0.6 

(0.2-1.0) 
6 

1.0 

(0.8-1.3) 

1.1 

(0.9-1.4) 

Flaş 412 1.3±0.1 
0.5 

(0.2-0.9) 
5 

0.9 

(0.7-1.4) 

1.1 

(0.8-1.4) 

Tempo 395 1.4±0.2 
0.5 

(0.1-0.9) 
5 

1.0 

(0.6-1.3) 

1.2 

(0.5-1.5) 

Erkut 402 2.2±0.3 
0.3 

(0.2-0.6) 
3 

0.8 

(0.4-1.1) 

1.1 

(0.8-1.5) 

Ada 400 2.3±0.4 
0.7 

(0.3-0.9) 
7 

1.3 

(0.9-1.4) 

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) 

*LC50 

değerlerine 

göre 

duyarlılık 

farklılıkları 

(=direnç katı) 

LC
90

 

mg(e.m.)/l 

(%95’lik güven 

sınırı) 

LC
99

 

mg(e.m.)/l 

(%95’lik güven 

sınırı) 

Formetanate 

hydrochloride 

arazi tavsiye 

dozu 

mg(e.m)/l 

Hassas 401 1.4±0.1 
40.3 

(29.6-59.8) 
- 

120.5 

(102.9-144.3) 

180.6 

(162.3-204.7) 

 

 

 

 

 

500 

Antalya 408 1.3±0.2 
60.4 

(39.3-89.8) 
1.5 

323.9 

(305.6-348.2) 

436.6 

(405.4-464.8) 

Flaş 399 1.4±0.3 
76.3 

(55.6-96.9) 
1.9 

350.7 

(333.2-397.3) 

455.6 

(406.3-487.2) 
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Tempo 396 1.8±0.4 
65.6 

(52.3-79.2) 
1.6 

381.3 

(354.3-412.1) 

486.1 

(422.7-500.6) 

Erkut 400 1.5±0.3 
78.7 

(62.1-88.6) 
1.9 

366.8 

(332.3-402.1) 

474.8 

(439.1-498.7) 

Ada 403 2.1±0.4 
80.5 

(62.9-96.3) 
2 

389.6 

(338.5-415.3) 

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) 

*LC50 

değerlerine 

göre 

duyarlılık 

farklılıkları 

(=direnç 

katı) 

LC
90

 

mg(e.m.)/l 

(%95’lik güven 

sınırı) 

LC
99

 

mg(e.m.)/l 

(%95’lik güven 

sınırı) 

Pyridalyl 

arazi tavsiye dozu 

mg(e.m)/l 

Hassas 401 1.5±0.2 
15.4 

(8.5-24.0) 
- 

32.1 

(11.5-53.5) 

41.8 

(22.6-69.9) 

 

 

 

 

 

100 

Antalya 398 1.6±0.3 
42.4 

(31.4-63.3) 
2.75 

75.6 

(60.4-95.3) 

95.6 

(90.4-112.7) 

Flaş 411 1.9±0.4 
46.8 

(36.5-72.8) 
3.03 

82.9 

(67.2-93.4) 

92.9 

(72.5-123.7) 

Tempo 405 1.8±0.4 
49.3 

(42.0-75.5) 
3.20 

105.4 

(76.2-121.5) 

112.4 

(96.8-131.3) 

Erkut 406 2.1±0.3 
57.3 

(42.0-75.5) 
3.72 

112.3 

(86.4-132.5) 

132.3 

(96.3-150.8) 

Ada 402 2.3±0.2 
60.0 

(45.4-82.8) 
3.89 

120.8 

(98.6-144.3) 

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 1.4-15.3 kat arasında tespit etmiştir. Popülasyonların alındığı tüm noktalarda  

methiocarb’la yapılacak uygulamaların başarısız kalabileceği belirtilmiştir. 
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Dağlı vd. (2010), Antalya ve ilçelerinden alınan populasyonlarda spinosad’a direnç LC50 

değerlerine göre 1.0-141 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 genelindek i 

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:  

 

 

4.1. Materyal ve Yöntem:  

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  

 

4.3. Personel:  

 

3. Darboğazlar:  

Herhangi bir darboğaz bulunmamaktadır. 
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4.4. Bütçe:  

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ   

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Musa KIRIŞIK   

 

 

 

Proje Özeti  

Mantar üretimi ülkemizde sürekli bir artış ve yaygınlaşma eğilimi içerisinde olup, üretimin 

%53’ünü Antalya ili tek başına karşılamaktadır. Son yıllarda, Korkuteli mantar üretim 

işletmelerinde yeşil küf (Trichoderma agressivum) hastalığı nedeniyle ciddi verim kayıplar ı 

yaşanmaktadır. 

       Kültür mantarı üretimi için gerekli olan sıcaklık ve nem koşulları aynı zamanda yeşil küf 

hastalığı için de uygun bir gelişme ortamıdır. 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 

Proje Başlığı 
Mantar Üretiminde Yeşil Küf Hastalığına Neden Olan Trichoderma 
aggressivum f. europaeum ve Trichoderma aggressivum f. 

aggressivum’un Kompost ve Örtü Toprağından Multipleks Real-time 

PCR İle Hızlı Tespiti  

Proje Numarası TAGEM/BSAD/B/20/A2/P1/1528 

Proje Lideri Görkem SÜLÜ 

Araştırmacılar 
Dr. İlker Kurbetli, Doç.Dr. İlknur POLAT, Dr. Mehmet 

AYDOĞDU 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 01/01/2020 

Raporun İlgili Olduğu dönem  01/01/2019   ile     31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
……………..TL 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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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. Ülkemizde, hastalığa karşı ruhsatlı bir 

kimyasal bulunmamaktadır ve kullanılan tavsiye dışı kimyasalların yoğun ve bilinçs iz 

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 

önemlidir. 

        Projenin amacı, yeşil küf hastalığı etmeni T. aggressivum’un Th-2 ve Th-4 ırklar ının 

üretim öncesi kompost ve örtü toprağından tespitini sağlayacak analiz metodunun 

geliştirilmesidir. 

 

  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları: - 

 

1.2. Dönem Bulguları: - 

 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: - 

 

 

4.1. Materyal ve Yöntem: - 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: - 

 

4.3. Personel: - 

 

4.4. Bütçe: - 

 

3. Darboğazlar: - 
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 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ   

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Görkem SÜLÜ   

 

 

 

Proje Özeti  

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 arz eden 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 çalışma ile, ıslah çalışmalarının hızla sürdürülmesi, daha ileri seviyelere taşınması, ülkemiz 

üreticilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek çeşitlerin ve özel sektörün taleplerini karşılayabilecek 

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

Seleksiyonu 

Proje Numarası TAGEM/BBAD/B/20/A1/P1/1524 

Proje Lideri Görkem SÜLÜ 

Araştırmacılar 
Doç.Dr. Hatice Filiz BOYACI, Emine GÜMRÜKÇÜ, Doç.Dr. 

İlknur POLAT, Dr. Yıldız DOĞAN 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 01/01/2020 

Raporun İlgili Olduğu dönem 01/01/2019   ile     31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
……………..TL 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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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 ve abiyotik birçok özellik açısından en hızlı ve doğru 

bir şekilde moleküler yöntemlerle testlenmesi ve seleksiyonu amaçlanmaktadır. 

 

1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları: - 

 

1.2. Dönem Bulguları: - 

 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: - 

 

 

4.1. Materyal ve Yöntem:  

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: - 

 

4.3. Personel: - 

 

4.4. Bütçe: - 

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ   

Proje Koordinatörü /Proje 

Lideri  
Görkem SÜLÜ   

 

3. Darboğazlar: - 
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Proje Özeti  

Ericaceae ailesinin bir üyesi olan Arbutus L. cinsi içinde yer alan Arbutus unedo L. (kocayemiş) ve 

Arbutus andrachne L. (sandal ağacı) ülkemizin doğal  florasında bulunan türlerdir. Her iki türde 

Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü Anadolu kıyılarında yaygın bir şekilde mevcuttur. Yapılan bilimsel 

çalışmalar çoğunlukla süs bitkisi olarak kullanılan A. unedo meyvelerinin yüksek oranda C ve E 

vitamini, fenolik bileşikler, karotenoidler gibi antioksidan bileşiklerini önemli oranda içerdiğini ve bu 

bileşiklerin sağlık üzerine olumlu etkileri olduğunu göstermiştir. Kurutulmuş bitki yaprakları tanen ve 

arbutin bakımından zengin olduğu için bundan hazırlanan çay, Anadolu’da halk arasında rahim 

krampları tedavisinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda, A. andrachne’nin de gövde kabukları ve 

yaprakları değişik tedavilerde kullanılmaktadır.  

Bu çalışmada Antalya doğal florasında yetişen kocayemiş ve sandal ağacı bitkisinin farklı kısımlarının 

bazı fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin belirlenmesi ve ümitvar tiplerin seçilmesi 

amaçlanmıştır. Ülkemizde doğal olarak yetişen, üstün özelliklere sahip (yüksek C vitamini, fenolik ve 

flavonoid madde, antioksidan ve antimikrobiyal aktivite) genotiplerin tespit edilmesiyle bu türlerin 

farklı kısımlarının tüketiminin ve kullanımının arttırılması ve katma değeri yüksek ürünlere 

dönüştürülmesine katkı sağlanacağı düşünülmektedir. 

 

 

 

Proje Başlığı 
Antalya Doğal Florasında Yayılış Gösteren Kocayemiş (Arbutus unedo 

L.) ve Sandal (Arbutus andrachne L.)’ın Toplanması, Bazı Fiziksel, 
Kimyasal ve Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/17/A07/P06/12 

Proje  Lideri Dr.  Arzu BAYIR YEĞİN 

Araştırmacılar 

Dr. Ahu ÇINAR 

Dr. Demet YILDIZ TURGUT 

Dr. Nurtaç ÇINAR 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

(BATEM) 

Proje Başlangıç Yılı 2017 

Raporun İlgili Olduğu dönem  01/01/2019   ile  31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
  

Destekleyen Kurum TAGEM 
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1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:  

Proje çalışma takvimine bağlı olarak devam etmektedir. Survey çalışmaları yapılarak Arbutus 

andrachne L. türüne ait yaprak, çiçek (Mart-Mayıs arası) ve meyve (Ekim-Aralık arası) örnekleri 

toplanmıştır. Arbutus unedo L. türünde çiçeklenme Kasım-Aralık ayında başlayacağı için henüz örnek 

alınamamıştır. Toplanan örneklerden ekstraksiyonlar yapılarak, toplam fenolik ve flavonoid madde 

analizleri yapılmıştır. Ayrıca yaprak örneklerinde arbutin analizleri için yöntem tespit edilerek 

analizlere başlanmıştır. İleri ki dönemlerde C vitamini, tanen ve antioksidan aktivite analizleri 

gerçekleştirilecektir. 

 

1.2. Dönem Bulguları:  

Survey çalışmaları yapılarak her iki türe ait yaprak, çiçek, meyve örnekleri toplanmaya devam 

edilmiştir. Toplanan örnek miktarları Çizelge 1’de verilmiştir. Toplanan örneklerin yaprak, çiçek, 

meyve özellikleri aşağıdaki gibidir. 

 

Çizelge 1. Toplanan örnek miktarları  

 
A. andrachne A. unedo 

Alanya 1 lokasyon 7 örnek 1 lokasyon  2 örnek 

Gazipaşa  2 lokasyon 6 örnek 1 lokasyon 6 örnek 

Manavgat (Selge) 1 lokasyon 11 örnek 
  

Serik (Gebiz) 1 lokasyon 8 örnek 
  

Gündoğmuş  2 lokasyon 9 örnek 
  

Kemer-Merkez 1 lokasyon 5 örnek 
  

Kaş-Demre 1 lokasyon 14 örnek 
  

Toplam 9 lokasyon 60 örnek 2 lokasyon 8 örnek 

 

Çizelge 2. Arbutus andrachne  L.  türünün yaprak ve çiçek özellikleri 

Yaprak Çiçek 

Genoti

p 

Genişlik 

(cm) 

Uzunluk 

(cm) 

Sap 

uzunluğu 

(cm) 

L* a* b* 
Genişlik 

(cm) 

Uzunluk 

(cm) 

Salkımdaki 

çiçek sayısı 

(tane) 

M1 3.94 6.65 2.49 43.66 -14.21 24.59 0.50 0.48 29 
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M2 4.17 7.38 2.46 44.02 -10.78 25.40 0.51 0.54 25 

K1 4.17 7.24 2.22 36.90 -11.00 17.65 0.52 0.53 48 

K2 5.04 7.72 2.67 37.28 -13.66 21.57 0.52 0.49 84 

K3 4.36 7.18 2.51 43.65 -13.04 23.35 0.52 0.55 108 

K4 5.75 7.06 2.64 38.68 -14.33 22.29 0.55 0.51 84 

K5 3.44 7.56 1.57 37.09 -11.60 18.44 0.55 0.46 70 

K6 4.90 7.16 2.05 42.94 -12.16 26.20 0.51 0.48 63 

K7 4.32 7.06 1.87 43.38 -13.11 25.68 0.52 0.42 45 

K8 5.11 7.51 2.06 44.66 -12.73 26.65 0.42 0.49 71 

K9 3.76 7.45 2.48 43.13 -11.66 23.95 0.42 0.44 55 

K10 4.53 7.26 1.94 37.31 -13.16 20.78 0.51 0.53 56 

K11 4.12 6.89 2.09 38.50 -10.80 19.97 0.49 0.47 87 

K12 4.01 8.73 2.81 36.59 -9.49 16.20 0.58 0.59 153 

K13 5.79 9.20 2.75 35.06 -12.51 20.03 0.46 0.47 91 

K14 3.98 6.58 2.80 40.18 -11.74 21.63 0.49 0.53 63 

A1 4.51 7.60 2.17 36.16 -12.84 20.06 0.59 0.58 64 

A2 5.68 8.16 2.56 37.70 -14.00 20.34 0.53 0.56 63 

A3 4.89 8.58 2.91 26.72 -10.74 16.87 0.53 0.59 53 

A4 5.28 8.64 1.89 40.18 -11.74 21.63 0.58 0.62 65 

A5 4.36 8.60 2.97 37.25 -14.06 22.16 0.56 0.61 62 

A6 5.82 9.76 2.73 29.59 -9.12 13.24 0.47 0.61 105 

A7 4.78 8.89 2.99 31.98 -10.17 16.34 0.60 0.69 161 

G6 4.31 8.08 1.84 33.59 -11.80 19.11 0.63 0.65 154 

G8 5.02 8.93 3.03 35.12 -13.21 23.42 0.63 0.69 134 

G9 4.36 7.47 2.54 39.63 -14.14 24.28 0.51 0.59 138 

G10 5.22 8.52 2.99 34.59 -12.73 21.17 0.54 0.58 128 

G11 3.36 7.35 2.55 32.32 -10.25 17.52 0.56 0.59 131 

G12 5.24 7.20 2.45 32.35 -11.90 18.39 0.57 0.55 95 

S1 5.29 7.87 2.55 31.57 -13.26 22.44 0.45 0.57 97 

S2 4.99 7.33 2.04 25.69 -8.25 12.06 0.45 0.55 104 

S3 4.71 7.74 2.06 32.20 -14.75 24.76 0.45 0.51 130 

S4 4.68 6.86 1.98 26.70 -9.44 12.30 0.43 0.47 84 
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S5 4.85 7.64 2.42 26.83 -8.81 13.67 0.49 0.52 103 

S6 4.81 7.30 2.32 30.71 -11.95 19.13 0.46 0.53 101 

S7 3.46 6.40 1.91 31.52 -12.02 19.41 0.44 0.52 127 

S8 4.98 7.90 2.23 27.14 -10.57 15.23 0.52 0.55 125 

S9 5.92 10.47 2.40 29.32 -11.36 17.46 0.46 0.56 141 

S10 5.86 9.84 2.50 28.45 -10.96 16.67 0.47 0.54 98 

S11 4.68 7.28 2.08 29.25 -11.08 18.46 0.45 0.54 142 

GE1 4.97 9.66 2.47 38.17 -12.72 18.97 0.52 0.55 108 

GE2 5.26 7.83 2.18 39.30 -13.29 18.06 0.46 0.53 97 

GE3 5.70 7.69 2.22 43.19 -14.11 22.05 0.47 0.48 123 

GE4 4.88 8.59 2.17 41.19 -16.27 23.39 0.52 0.62 123 

GE5 4.34 7.59 2.17 41.27 -15.19 21.10 0.51 0.54 96 

GE6 4.69 9.35 2.23 42.62 -13.99 22.76 0.49 0.58 117 

GE7 4.88 7.52 1.95 38.65 -13.26 18.75 0.49 0.51 120 

GE8 4.48 7.96 2.06 41.21 -12.29 19.72 0.51 0.65 105 

GÜ1 4.33 6.72 2.10 41.07 -11.46 18.39 0.41 0.50 87 

GÜ2 4.37 7.54 1.95 40.81 -12.32 20.31 0.54 0.59 87 

GÜ3 4.88 7.64 2.03 41.07 -11.46 18.39 0.52 0.57 114 

GÜ4 4.67 6.77 2.33 40.21 -11.18 22.14 0.48 0.49 95 

GÜ5 4.58 5.98 1.96 41.27 -12.39 21.18 0.46 0.50 90 

GÜ7 5.10 8.90 2.24 39.28 -12.38 19.88 0.57 0.60 125 

GÜ8 4.46 8.11 2.09 42.01 -21.11 19.36 0.47 0.56 106 

GÜ9 4.72 7.96 2.04 41.24 -18.91 18.78 0.47 0.64 103 

GÜ10 5.44 12.54 2.56 38.97 -16.78 22.19 0.52 0.52 89 

KM1 5.94 9.24 2.43 44.17 -17.42 20.36 0.44 0.60 85 

KM2 4.72 9.28 2.92 48.21 -15.86 25.41 0.55 0.56 127 

KM3 4.45 8.28 2.51 43.27 -14.96 20.78 0.44 0.54 118 

 

Çizelge 3. Arbutus andrachne  L.  türünün meyve özellikleri  

Genoti

p 

Genişlik 

(cm) 

Uzunluk 

(cm) 

Ortalama 

tane ağırlığı 

(g) 

SÇKM (%) 

Asit 

(% sitrik 

asit) 

pH L* a* b* 
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K1 1.40 1.42 1.85 20.50 0.50 3.01 
54.8

2 

63.2

8 

40.6

6 

K2 1.37 1.33 1.74 25.00 0.84 3.51 
50.6

1 

61.0

0 

32.0

3 

K3 1.45 1.46 2.01 22.50 0.72 3.00 
45.0

1 

55.1

7 

27.9

7 

K4 1.39 1.20 1.58 21.50 0.68 2.73 
57.3

3 

64.7

3 

44.7

9 

K5 1.44 1.16 1.70 21.50 0.62 3.01 
62.6

9 

62.6

7 

52.5

9 

K6 1.41 1.22 1.79 27.00 0.62 3.58 
60.0

9 

63.2

6 

46.3

7 

K7 1.28 1.02 1.48 24.50 0.67 3.77 
58.7

2 

42.8

2 

44.7

8 

K8 1.20 1.14 1.56 24.50 0.69 3.43 
47.5

2 

53.7

8 

34.9

4 

K9 1.40 1.29 1.38 25.50 0.65 3.35 
63.0

2 

62.2

9 

52.5

0 

K10 1.25 1.14 1.21 24.00 0.82 3.08 
49.8

6 

62.1

7 

32.7

5 

K11 1.42 1.29 1.75 22.50 0.64 3.12 
53.8

4 

61.6

7 

36.6

1 

K12 1.48 1.45 1.94 17.00 0.65 3.25 
49.4

1 

48.8

3 

32.7

6 

K13 1.19 1.05 0.98 25.00 0.89 2.72 
59.7

3 

63.2

8 

42.9

2 

K14 1.40 1.25 1.77 28.00 0.76 3.44 
51.5

4 

61.3

9 

36.6

5 

A1 
1.48 1.16 1.65 21.00 0.56 4.38 

40.7

6 

44.0

9 

33.4

5 

A2 
1.53 1.30 1.85 27.00 0.65 4.27 

45.7

9 

55.7

2 

41.8

6 

A3 
1.33 1.21 1.47 22.00 0.57 4.25 

43.6

5 

65.5

7 

39.8

5 

A4 
1.17 1.01 0.85 24.50 0.59 4.02 

47.0

1 

64.1

7 

33.2

3 

A5 
1.18 1.11 1.23 27.50 0.65 4.87 

48.7

4 

54.9

4 

30.2

4 
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A6 
1.37 1.38 1.69 21.00 0.53 4.80 

30.1

0 

34.4

8 

27.2

7 

A7 
1.18 0.98 0.93 24.00 0.67 4.56 

49.6

4 

55.6

5 

30.2

7 

G6 
1.39 1.13 1.77 23.00 0.51 3.85 

45.7

3 

48.3

9 

27.0

0 

G8 
1.26 1.21 1.16 24.00 0.52 4.14 

56.8

1 

56.2

7 

39.2

5 

G9 
1.20 0.98 0.93 18.00 0.64 4.53 

34.9

2 

44.9

8 

28.1

2 

G10 
1.26 1.14 1.21 26.00 0.68 4.39 

36.4

9 

44.0

7 

30.6

6 

G11 
1.29 1.00 1.17 27.00 0.67 4.37 

40.1

2 

34.4

9 

36.0

5 

G12 
1.38 1.23 1.52 23.00 0.48 4.78 

34.7

8 

43.9

0 

30.9

1 

S1 
1.32 1.24 1.40 22.00 0.81 3.96 

28.4

5 

40.5

7 

25.8

8 

S2 
1.35 1.11 1.40 27.00 0.88 4.10 

29.7

5 

43.8

5 

30.0

2 

S3 
1.47 1.18 1.69 21.00 0.90 4.21 

32.0

8 

33.0

7 

29.7

1 

S4 
1.38 1.13 1.57 26.00 0.69 4.27 

34.4

7 

28.3

2 

33.9

7 

S5 
1.40 1.16 1.47 22.00 0.57 4.00 

24.3

6 

36.9

4 

21.0

4 

S6 
1.27 1.02 1.20 21.00 0.67 4.29 

24.3

4 

37.2

0 

18.9

3 

S7 
1.39 1.29 1.65 27.00 0.88 3.95 

38.2

7 

32.8

6 

39.6

0 

S8 
1.29 1.07 1.20 25.00 0.76 4.00 

33.8

7 

42.3

7 

36.9

9 

S9 
1.57 1.21 2.17 26.00 0.92 3.96 

25.3

7 

39.3

4 

22.4

8 

S10 
1.36 1.15 1.40 22.00 0.83 4.15 

30.7

8 

38.4

8 

30.4

1 

S11 
1.14 0.91 0.97 21.00 0.69 3.70 

47.8

1 

52.1

3 

32.5

7 
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Çizelge 4. Arbutus andrachne  L.  türünün toplam fenolik ve flavonoid madde miktarları 

 

 

Genotip 

Toplam Fenolik 

Madde Miktarı 

(g GAE/100 g 

çiçek) 

Toplam 

Flavonoid Madde 

Miktarı 

(g CTE/100 g 

çiçek) 

Toplam Fenolik 

Madde Miktarı 

(g GAE/100 g 

yaprak) 

Toplam Flavonoid 

Madde Miktarı (g 

CTE/100 g yaprak) 

M1 3.43 0.59 4.89 1.41 

M2 3.37 0.44 5.54 1.61 

M3 3.62 0.55 5.59 1.54 

K1 2.04 0.28 5.67 1.84 

K2 2.14 0.32 6.55 2.19 

K3 4.91 0.38 7.16 1.95 

K4 3.10 0.38 7.88 2.14 

K5 3.77 0.44 7.68 1.98 

K6 4.01 0.70 7.77 2.13 

K7 3.00 0.78 8.57 2.26 

K8 3.23 0.75 6.17 1.89 

K9 1.94 0.24 8.55 1.17 

K10 2.04 0.20 8.81 2.20 

K11 2.02 0.26 6.46 1.58 

K12 2.25 0.30 8.96 2.52 

K13 3.08 0.43 7.19 2.11 

K14 2.52 0.40 8.89 2.24 

A3 3.33 0.68 6.31 1.82 

A4 1.70 0.29 4.39 1.22 

A5 2.49 0.56 5.91 1.01 

A6 2.10 0.40 4.81 1.50 

A7 2.33 0.59 6.90 2.22 

G8 1.63 0.39 3.89 1.11 

G9 2.18 0.52 5.61 1.63 

G10 1.70 0.47 5.29 1.58 

G11 1.79 0.39 6.78 1.56 

G12 3.35 0.66 6.78 1.58 
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G13 3.56 0.72 6.01 1.64 

GE1 1.70 0.33 5.96 1.55 

GE2 2.85 0.55 5.94 1.40 

GE3 4.14 0.69 5.22 1.21 

GE4 2.28 0.43 6.94 1.52 

GE6 3.00 0.45 6.84 1.66 

GE7 3.02 0.41 4.93 1.28 

GE8 3.50 0.62 9.76 1.84 

S2 2.07 0.57 4.53 1.44 

S3 2.77 0.65 6.96 1.95 

S5 3.32 0.89 6.25 1.98 

S7 1.37 0.44 5.19 1.55 

S10 2.47 0.57 6.13 2.02 

GÜ1 4.03 0.36 7.37 1.79 

GÜ8 2.78 0.60 7.52 1.90 

GÜ9 4.10 0.79 10.06 1.91 

GÜ10 3.65 0.70 5.59 1.56 

KM1 4.24 0.77 9.37 2.48 

KM2 3.85 0.60 5.86 1.63 

KM3 3.43 0.59 5.84 1.35 

 

Çizelge 5. Arbutus unedo  L.  türünün yaprak özellikleri 

Genoti

p 

Genişlik 

(cm) 

Uzunluk 

(cm) 

Sap uzunluğu 

(cm) 
L* a* b* 

A1 3.34 7.31 0.96 30.15 -

12.20 

17.73 

A 2 2.96 7.57 0.99 26.71 -8.81 12.10 

G1 3.19 7.30 1.04 27.94 -9.11 12.54 

G 2 2.92 8.00 1.15 30.87 -

11.64 

17.81 

G 3 2.59 6.76 1.03 30.41 -

11.69 

19.13 
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G 4 3.30 7.18 1.01 31.47 -

12.10 

19.55 

G 5 2.44 7.16 0.98 29.95 -

11.67 

16.83 

G 6 2.49 7.60 1.02 27.95 -

11.03 

16.37 

 

Çizelge 6. Arbutus unedo  L.  türünün meyve özellikleri 

Genoti

p 

Genişlik 

(cm) 

Uzunluk 

(cm) 

Ortalama tane 

ağırlığı (g) 
SÇKM (%) 

Asit 

(% sitrik 

asit) 

pH L* a* b* 

A1 2.33 1.73 5.45 19.00 1.08 3.4

4 

30.5

4 

30.2

3 

37.5

3 

A 2 1.95 1.57 3.63 20.00 1.07 4.0

1 

26.6

0 

28.9

2 

29.6

8 

G1 2.28 1.65 5.09 22.00 1.01 3.7

3 

30.5

3 

32.9

1 

43.2

2 

G 2 2.00 1.77 4.12 21.00 0.92 3.6

7 

33.8

5 

35.3

4 

41.5

5 

G 3 1.87 2.05 3.83 18.00 1.28 3.6

7 

29.0

4 

36.2

0 

39.9

5 

G 4 2.39 2.10 7.30 27.00 0.92 3.7

8 

32.8

8 

30.4

7 

40.7

2 

G 5 2.11 1.64 4.46 21.00 1.09 3.6

1 

35.1

4 

34.2

4 

43.8

8 

G 6 1.75 1.80 3.16 22.00 1.01 3.4

8 

33.8

0 

29.8

6 

36.7

0 

 

Ayrıca, antimikrobiyal aktivite analizleri için ön çalışmalar yapılmıştır.  

 

Pozitif ve negatif kontrol denemesi 

 

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 % 80’lik metanol kullanılmıştır. Uygulama 

sonrasında metanolde bakterilere karşı bir etki görülmezken, antibiyotiklerde bakteri 

konsantrasyonu için beklenen aralıktaki zon çapları elde edilmiş ve işlem başarılı olmuştur.  
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Örnek ekstraklarında alt konsantrasyon dozunu belirlemek için denemeler 

 

Örneklerde alt konsantrasyon sınırını görebilmek amacıyla mevcut % 3’lük yaprak ve çiçek ekstraktı 

örneklerinden toplam fenolik madde miktarı yüksek olan birer örnek ile ön denemeler oluşturulmuş 

ve iki materyalde de her 3 bakteriye karşı % 3 lük konsantrasyonda yüksek etki olmadığı (6- 8 mm) 

görülmüştür. Örneklerde daha yüksek konsantrasyonda ekstrakt hazırlığı gerektiği görülmüş ve 

kurutularak öğütülmüş toz haldeki yaprak örneklerinde % 10’luk ekstraktlar hazırlanmıştır.  

Örnek uygulamaları 

Örnek uygulamaları için Staphylococcus aureus bakterisi ile başlanmış ve yaprak örneği 

ekstraktlarında uygulamalar yapılmıştır. Çalışmada kullanılan yaprak ekstraklarının % 10’luk 

konsantrasyonlarının Stap. aureus bakterisine karşı 7- 10 mm arasında zayıf bir antimikrobiyal etkiye 

sahip olduğu görülmüştür 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: Yapılması düşünülen ara yayın yoktur. 

 

 

4.1. Materyal ve Yöntem: Materyal ve yöntemle ilgili değişiklik önerilmemektedir. 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Proje faaliyet takvimi ile ilgili değişiklik önerilmemektedir. 

 

4.3. Personel: Projenin bundan sonraki kısmında yardımcı olması için Tuba Seçmen’in projeye 

eklenmesi önerilmektedir. 

 

4.4. Bütçe: Bütçe ile ilgili değişiklik önerilmemektedir. 

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri 
Dr. Abdullah ÜNLÜ 

 
  

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Dr. Arzu BAYIR 

YEĞİN 
  

3. Darboğazlar: Proje ile ilgili henüz herhangi bir darboğaz bulunmamaktadır. 
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Proje Özeti  

Meyve ve sebzeler içerdikleri vitaminler ve mineral maddeler nedeniyle insan beslenmesinde 

önemli bir yer tutmaktadır. Ancak içerdikleri yüksek orandaki su nedeniyle kısa sürede bozulabilen 

gıdalardır. Bu nedenle meyve sebzeler çeşitli yöntemlerle farklı ürünlere işlenerek daha dayanıklı 

hale getirilebilmektedir. Bu yöntemlerden birisi de meyve ve sebzelerin şeker ilavesiyle 

dayandırılması yani reçele ve benzeri ürünlere (marmelat ve jele) işlenmesidir. 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 obezite, hipertansiyon, diyabet gibi ortaya çıkan sağlık 

problemleri nedeniyle, tüketiciler bu tip gıdalardan kaçınmaktadır. Dolayısıyla gıda endüstrisindeki 

firmalar ürün formülasyonlarında yer alan şeker oranını azaltarak daha düşük enerji içeren doğal 

katkılı ürünler üretme yoluna gitmektedirler. Son yıllarda Stevia rebaudiana bitkisinden elde edilen 

tatlandırıcılar kalorisiz ve doğal oluşları nedeniyle düşük kalorili reçel marmelat gibi birçok ürün 

formülasyonunda şeker yerine kısmen ya da tamamen kullanılabilmektedir. Bu projede amaç 

özellikle Akdeniz Bölgesinde üretilen geleneksel turunç marmelatının düşük şeker içerikli olarak 

üretilmesinde steviol glikoziti Rebaudioside A’ nın kullanılabilirliğini ortaya koymak ve bu 

tatlandırıcının 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 

Proje Başlığı Düşük Şeker İçerikli Turunç Marmelatı Üretiminde  Steviol Glikoziti 

Rebaudioside A  Kullanım Olanaklarının Araştırılması  

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/19/A3/P2/1212 

Proje Lideri Dr. Demet YILDIZ TURGUT 

Araştırmacılar 

Doç. Dr. Muharrem Gölükcü 

Dr. Arzu BAYIR YEĞİN 

Haluk TOKGÖZ 

Müslime Tanriseven  

Prof. Dr. Osman KOLA 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  
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boyunca kalite ve mikrobiyolojik analizler gerçekleştirilecektir.  Proje sonucunda hem sektöre hem 

de tüketicilere şeker içeriği düşük, doğal içerikli alternatif bir ürün sunulması planlanmaktadır.  

 

  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 başlamıştır. Proje ile ilgili ön hazırlıklar yapılmıştır. 

 

1.2. Dönem Bulguları:  

Proje kapsamında turunç meyveleri BATEM merkez yerleşkesinde bulunan turunç ağaçlarından 

meyveler hasat edilmiştir. hasat sonrası proje kapsamında standart turunç marmelatı ve 15 farklı 

reçete ile düşük şeker içerikli turunç marmelatı üretimleri açık kazanda pişirme tekniği ile 

gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla meyveler su ile yıkanıp, kabukları çıkartılmış ve bıçakla küçük 

şeritler halinde kesilmiştir. Şerit halinde kesilen turunç kabukları kaynar suda 2 kez 15’ er dakika 

haşlanarak acılıkları giderilmiştir. Standart turunç marmelatı ve farklı oranlarda şeker ve Reb A 

içeren 15 farklı düşük şeker içerikli turunç marmelatı üretimleri gerçekleştirilmiştir. Üretim sonrası 

marmelatlar 40 cc’ lik cam kavanozlara sıcak dolum tekniğiyle (88º C’ de) doldurulmuş, kapakları 

kapatılarak pastörize edilmiştir. Marmelat örneklerinde pH, titrasyon asitliği, renk değerleri ve 

duyusal analizler gerçekleştirilmiştir. Analizlere ait bazı sonuçlar aşağıda verilmiştir.  

Çizelge 1. Standart Turunç Marmelatının Fizikokimyasal Özellikleri  

Özellik Değer  

pH 3.15±0.01 

Titrasyon asitliği (%) 0.28±0.02 

SÇKM (Bx°) 70.08±0.07 

Toplam kuru madde (%) 78.30±0.08 

L* 30.39±0.08 

a* 2.44±0.20 

b* 6.45±0.44 

C* 6.90±0.48 

hue açısı 69.27±0.42 

 

Çizelge 2. Farklı oranlarda şeker ve Reb A içeren düşük şeker içerikli turunç marmelatı 

örneklerinin renk değerleri (ort±std) 
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Reçete 

No: 

L* a* b* C hue açısı 

1 35.34±0.32 3.88±0.67 15.61±0.89 16.09±0.98 76.0±81.89 

2 32.99±0.20 2.12±0.36 10.33±0.64 10.56±0.69 78.41±1.27 

3 35.24±0.46 3.29±0.68 14.51±1.12 14.89±1.19 77.26±2.04 

4 34.87±0.18 2.26±0.53 11.09±0.62 11.32±0.67 78.48±2.36 

5 33.92±1 2.44±0.36 11.17±1.43 11.45±1.39 77.52±2.47 

6 35.14±0.6 3.09±0.51 12.95±1.23 13.31±1.32 76.63±0.95 

7 35.52±2.30 2.94±1.34 13.99±4.01 14.31±4.18 78.49±2.77 

8 37.82±0.41 4.09±0.84 16.98±0.30 17.48±0.48 76.48±2.42 

9 41.22±1.12 4.15±0.09 19.82±1.49 20.25±1.47 78.12±0.70 

10 38.35±0.92 5.62±0.95 19.18±1.85 19.98±2.03 73.72±1.24 

11 38.05±1.57 4.41±0.67 19.37±2.76 19.87±2.80 77.14±1.33 

12 39.92±0.14 2.03±0.87 20.51±0.29 20.62±0.38 84.36±2.32 

13 29.05±0.45 4.35±0.39 20.32±1.55 20.78±1.60 77.98±0.46 

14 27.34±0.66 3.23±0.55 18.36±0.99 18.64±1.07 79.97±1.22 

15 26.47±0.45 3.41±0.64 17.06±0.93 17.40±1.00 78.74±1.71 

 

Çizelge 3. Farklı oranlarda şeker ve Reb A içeren düşük şeker içerikli turunç marmelatı 

örneklerinin fizikokimyasal özellikleri (ort±std) 

Reçete No: pH Titrasyon asitliği 

(%) 

SÇKM (Bx°) Toplam kuru 

Madde (%)  

1 3.61±0.02 0.12±0.02 52.36±0.35 59.05±0.64 

2 3.45±0.05 0.15±0.01 52.50±0.10 59.50±0.18 

3 3.48±0.02 0.17±0.01 52.70±0.20 59.66±0.25 

4 3.50±0.02 0.16±0.005 49.70±0.45 54.70±0.47 

5 3.60±0.01 0.13±0.01 49.60±0.78 54.97±0.62 

6 3.67±0.04 0.10±0.005 49.10±0.36 55.21±0.43 

7 3.62±0.01 0.12±0.01 45.63±0.37 50.07±0.09 

8 3.59±0.01 0.11±0.005 46.00±0.75 50.38±0.79 

9 3.49±0.01 0.15±0.01 45.70±0.95 50.65±0.15 

10 3.50±0.01 0.10±0.005 42.23±0.45 45.45±0.12 

11 3.52±0.02 0.13±0.02 42.26±0.49 45.53±0.15 
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12 3.54±0.02 0.11±0.005 42.26±0.37 45.58±0.62 

13 3.56±0.02 0.11±0.01 38.73±0.68 44.11±0.17 

14 3.56±0.01 0.09±0.01 38.63±0.60 44.39±0.14 

15 3.58±0.02 0.10±0.02 38.70±0.45 44.25±0.24 

 

Çizelge 3. Farklı oranlarda şeker ve Reb A içeren düşük şeker içerikli turunç marmelatı 

örneklerinin duyusal özellikleri  

Reçete No.  Renk Lezzet Kıvam Genel 

kabuledilebilirli

k 

1 8.3 a 6.6 ab 7.8 a 7.4 a 

2 8.2 a 6.9 a 7.7 ab 7.7 a 

3 7.5 abc 6.4 ab 7.2 abc 6.8 ba 

4 7.8 ab 7.1 a 7.2 abc 7.4 a 

5 7 abcd 7.2 a 6.9 abcd 7 ab 

6 7.4 abc 6.4 ab 7.5 abc 6.5 abc 

7 6.7 abcd 5.3 bcd 6.6 abcd 5.9 bcd 

8 6 cd 6 abc 6.6 abcd 6 bcd 

9 6.4 bcd 5.2 bcd 6.3 bcd 5.6 cd 

10 6.5 abcd 5 bcd 6.1 cd 5.4 cd 

11 6.4 bcd 4.8 cd 6.4 abcd 5.3 cd 

12 5.3 d 3.9 d 6.4 abcd 4.8 d 

13 5.8 cd 4.4 cd 6.2 cd 5.4 cd 

14 7.5 cd 6.4 cd 7.2 cd 6.8 cd 

15 5.3 d 4.5 cd 5.5 d 5.3 cd 
 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  

Yapılması düşünülen ara yayın henüz yoktur.  

 

 

3. Darboğazlar:  

Proje ile ilgili henüz herhangi bir darboğaz bulunmamaktadır. 
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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 İmza 

Kuruluş 

Amiri 

Dr. Abdullah ÜNLÜ 

 
  

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Dr. Demet YILDIZ 

TURGUT 
  

 

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

Proje Numarası TAGEM/TBAD/B/20/A7/P6/1479 

Proje Lideri Ecz. Ayşe ERDOĞAN 

Araştırmacılar 
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Proje Özeti : 

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. 

 

  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:  

 

1.2. Dönem Bulguları:  

 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  

Raporun İlgili Olduğu dönem 01/01/2019   ile     31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
- 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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4.1. Materyal ve Yöntem:  

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  

 

4.3. Personel:  

 

4.4. Bütçe:  

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş 

Amiri 
 Dr. Abdullah ÜNLÜ   

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Ecz. Ayşe ERDOĞAN   

 

3. Darboğazlar:  

Proje Başlığı 
Enkapsüle Edilen Origanum minutiflorum  ve Citrus sinensis Uçucu 

Yağları veİzole Edilen Karvakrol’ ün in Vitro Salım Davranışlarının 
Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/17/A07/P06/07 

Proje Lideri Kadriye YÜKSEL 

Araştırmacılar 

Orçun ÇINAR, Dr. Demet YILDIZ TURGUT, Muslime 

TANRİSEVEN, Prof. Dr. Birsen Ş. OKSAL, Prof. Dr. Temel 

ÖZEK 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  

Proje Başlangıç Yılı  

Raporun İlgili Olduğu dönem 01/01/2019   ile     31/12/2019  arası 
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Proje Özeti  

Uçucu yağlar ve bunların etken maddeleri enkapsülasyonla kararlı hale getirilip, zararlı 

çevresel faktörlerden korunarak raf ömrü uzatılmakta ve kullanım olanaklar ı 

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 karşılaştırıla rak 

saptanması çalışmanın ana amacıdır. O. Minutiflorum ve C. Sinensis uçucu yağlarının 

yanısıra O. Minutiflorum uçucu yağının ana bileşeni olan fenolik yapıdaki antimikrobiya l 

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 ürünle rde 

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 gerçekleştrilmişt ir. 

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 edilmişt ir.  

Enkapsülasyon verimi ve etken madde yükleme verimi çalışmaları: 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
4700 TL 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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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 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 incelenmişt ir. 

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 gerçekleşmişt ir.  

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  KH2PO4–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:  

Önceki dönemlerde yapılan çalışmalar sonucu 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 
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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 konsantrasyonlardak i 

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 çalkalayıc ıl ı 

inkübatörde kapalı sistemde yavaş yavaş çalkalamaya bırakılmıştır. Salınan uçucu 

yağ/etken madde miktarı spektrofotometrik yöntemle 276 nm’de ölçüm yapılarak 

belirlenmiştir.  

Bu dönem (2019 yılı ) içerisinde sol-jel yöntemi dahilinde farklı silika kaynakları (Ludox 

AS 40 ve Ludox HS40 ) kullanılarak O.minutiflorum uçucu yağı izole edilen karvakrol ve 

standart karvakrolün enkapsülasyonları yapılmıştır. Ardından üç ortamda in-vitro salım 

davranışları incelenmiştir. Çalışmalar iki tekerrür halinde yürütülmüştür, veriler hesaplanıp 

değerlendirilirken ortalama değerler kullanılmıştır. Sonuçlar genel olarak yorumlandığında 

farklı silika kaynakları kullanılarak sol-jel yöntemi ile elde edilen ürünlerde salım süreleri 

karşılaştırılmıştır. Ayrıca farklı ortamlardaki salım süreleri de değerlendirilmiştir.  

Her iki silika kaynağı 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. Diğer taraftan silika kaynakları 

karşılaştırıldığında, Ludox AS40 ile elde edilen ürünlerde gastrik ortamda salım süresinin 

Ludox HS40’a göre daha uzun olduğu görülmektedir. Bu durum Ludox AS40 kolloida l 

silikanın yüzey modifikasyonu ve formülasyon kararlılığının daha iyi olmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Sonuç olarak  Ludox AS40 ile elde edilen ürünlerde 

uzatılmış kalış süreleri sayesinde etken maddenin emiliminin ve biyoyararlanımının daha 

iyi olması sözkonusudur.  

Tablo 1- Sol-jel yöntemi ile elde edilen enkapsüle ürünlerde farklı ortamlardaki in-vitro 

salım süreleri  

 Simultene vücut 

sıvısı (pH değeri 

7.25-7.4) 

Gastrik ortam (pH 

değeri 1.2) 

İntestinal ortam(pH 

değeri 7.4) 

Ludox AS40 10 dak. 95 dak. 35 dak. 

Ludox HS40 10 dak. 55 dak. 35 dak. 
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2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  

 

 

4.1. Materyal ve Yöntem:  

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  

Darboğazlar kısmında yer alan gerekçelerden dolayı projenin 1 sene uzatılması ve raf 

stabilitesi çalışmasının önümüzdeki seneye aktarılması talep edilmektedir. 

 

4.3. Personel:  

 

4.4. Bütçe:  

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş 

Amiri 

Dr. Abdullah ÜNLÜ 
  

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Kadriye YÜKSEL 
  

 

3. Darboğazlar:  

Proje lideri Kadriye Yüksel’in yılın bir kısmında raporlu ve devamında ücretsiz izinl i 

olmasından dolayı projede bu sene yapılması planlanan raf stabilitesi çalışmala r ı 

yapılamamıştır. Bu sebeple ilgili çalışmaların ttamamlanması ve projenin sonuçlandırılmas ı 

için projenin 1 sene uzatılması talep edilmektedir. 

Proje Başlığı Farklı Kullanım Amaçlarına Uygun Mersin (Myrtus communis L.) 
Genotiplerinin Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/TBAD/B/19/A7/P6/970 

Proje Lideri Dr. Esra ALIM 

Araştırmacılar 
Orçun ÇINAR Dr. Fatma UYSAL BAYAR Dr. Arzu BAYIR Dr. Sevda 

POLAT Kadriye YÜKSEL Ayşe TANIR MURAT ŞiMŞEK 
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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 rastlanmamışt ır. 

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 Tarımsa l 

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 fizikse l, 

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 ilişkile r 

belirlenecektir. 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) 

Proje Başlangıç Yılı 2019 

Raporun İlgili Olduğu dönem   01/01/2019   ile     31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
10.000TL 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları: Yoktur 

 

1.2. Dönem Bulguları:  

Projede Batı Akdeniz bölgesinde mersin populasyonlarının yoğun olduğu alanlar belirlenmişt ir.  

GazipaşaFethiye arasında bulunan mersin popülasyonlarından Mayıs-Haziran aylarında yaprak ve 

toprak örnekleri alınmıştır. Projede 101 lokasyondan yaprak toplanmış ve örneklerinin uçucu 

yağları çıkartılarak uçucu yağ verimleri belirlenmiştir. Alınan toprak örnekleri analiz için 

hazırlandıktan sonra pH, Kireç (CaCO3), Elektriki Geçirgenlik (EC), Bünye, Organik Madde, 

Fosfor (P), Potasyum (K), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), Demir (Fe), Çinko (Zn), Mangan 

(Mn), Bakır (Cu) analizleri yapılmıştır. Ayrıca, örnek alınan alanların koordinatları belirlenmişt ir.  

Projede Ekim-Kasım ayından itibaren iri meyveli, az çekirdekli mersin genotiplerinden meyve 

örnekleri alınmaya başlanmıştır. Alınan meyve örneklerinin pomolojik ölçümleri yapılmıştır.  

Meyve örneklerinin 2 toplanmasına devam edilmektedir. Örnek alınan genotiplerden çelik alınarak 

çoğalma ortamlarına dikimleri yapılmıştır. Ayrıca meyvelerin tadım testleri yapılmaya 

başlanmıştır. 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: yoktur 

 

 

4.1. Materyal ve Yöntem: Materyal ve yöntemle ilgili bir değişiklik yoktur. 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: yoktur 

 

4.3. Personel: yoktur 

 

4.4. Bütçe: Bütçe ile ilgili bir değişiklik yoktur. 

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ    

3. Darboğazlar:  yoktur 
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Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Dr. Esra ALIM   

 

 

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 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 Aksu-Merkez biriminde tohumundan 

Proje Başlığı Kadife Çiçeğinden (Tagetes erecta L.)  Lutein Pigmentinin İzole 

Edilerek Saflaştırılması 

Proje Numarası TAGEM/TBAD/B/19/A7/P6/1066 

Proje Lideri Dr. Fatih Alpay VURAN 

Araştırmacılar 

Orçun ÇINAR (BATEM), Kadriye YÜKSEL (BATEM), Tuba 

SEÇMEN (BATEM),  M. Uğur KAHRAMAN (BATEM), Timur 

TONGUR (Akdeniz Üni.), Prof. Dr. Murat KARTAL (Bezmialem 

Vakıf Üni.) 
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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.  

 

1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:  

Projenin ilk yılı olduğu için geçmiş dönem bulguları yoktur. 

 

1.2. Dönem Bulguları:  

1. yıla ait proje malzemeleri temin edilmiş ve ön çalışmalar gerçekleştirilmştir. Sertifikalı analiz 

değerine sahip yurtdışından temin edilen Ticari Kadife Çiçeği Ekstresi üzerine analiz işlemlerinin ilk 

ve en önemli basamağı olan çok çeşitli çözücülerle üç farklı ekstraksiyon metodu uygulanmıştır. 

Bunlar; Soxhlet ekstraksiyonu, Hızlandırılmış çözücü ekstraksiyonu (ASE) ve Ayçiçek yağının çözücü 

olarak kullanıldığı Maserasyon işlemidir.  

Kütlece yüksek miktarda ve yüksek saflıkta Lutein elde etmek amacıyla Soxhlet metoduyla 5-10 g 

arasındaki toz ekstrelere ayrı ayrı sırasıyla Petrol eteri, Kloroform, Metanol, Hekzan, Etil Asetat, 

Etanol, Dietil eter, İzopropil alkol ve Aseton çözücülerinden 110 mL ilave edilmiştir. Bu çözücüler 

içerisinde en yüksek oranda Lutein’i kadife çiçeğinden ekstrakte edebilen çözücü 61,2oC kaynama 

noktasına sahip Kloroform’dur. Analizler üç tekrarlı yapılmıştır.  

Kütlece yüksek miktarda ve yüksek saflıkta Lutein elde etmek amacıyla ASE metoduyla İzopropil 

alkol, Etanol, Aseton ve Kloroform çözücülerinden tekli ve ikili ve üçlü karışımlar üç farklı sıcaklıkta 

(40oC,50 oC, 60 oC) kütlesi sabit olan (4 g toz ekstre) örneğe uygulanmıştır. Bu çözücüler içerisinde en 

yüksek oranda Lutein’i kadife çiçeğinden ekstrakte edebilen çözücü; 60 oC’de Aseton-Kloroform (1:1) 

karışımıdır. Analizler iki tekrarlı yapılmıştır.     

Kütlece yüksek miktarda ve yüksek saflıkta Lutein elde etmek amacıyla Maserasyon metoduyla üç 

farklı sıcaklıkta sırasıyla (25oC, 40 oC, 60 oC) kütlesi 1 g ve 2 g olan toz ekstreye 10 mL Ayçiçek yağı 

ısıtıcılı çalkalayıcıda  (40oC’de ve 60 oC’de 2 saat, oda koşulları ortamı sağlayarak 25 oC’de 1 gün) 

uygulanmıştır. Bu yöntemde, yağı seyreltmek için sabit hacimde Kloroform (50 mL, 1:5) kullanılmıştır. 

Kadife çiçeğinden Ayçiçek yağına geçen Lutein için; sıcaklık arttıkça yağa geçen Lutein miktarında 

doğrusal artış tespit edilmiştir. Dolayısıyla, bu yöntem için uygun sıcaklık 60 oC’dir. Analizler üç 

tekrarlı yapılmıştır.   

Ekstraksiyon işlemlerinde, antioksidan özellikteki Lutein karotenoidinin yapısının bozulmaması için 

60 oC sıcaklığın üzerinde çalışılmamıştır. 

Yöntemlerde, örneğin içerdiği luteinin miktarı için, Shimadzu LC-2030C Prominence-i marka yüksek 

performanslı sıvı kromatografi cihazı (Diode Array Detector - 250x4,6mm id, 5µm dolgulu, ACE 5 C18 

kolon)kullanılmıştır. 15 dakikalık izokratik yürütmenin uygulandığı sistemde hareketli faz olarak 

Asetonitril:Metanol:Su:Etil asetat (70: 9,6: 0,4; 20, h:h) çözeltisi, kullanılmıştır. 0,7 mL/dk akış hızıyla 

enjeksiyon hacmi 20 µL, kolon fırın sıcaklığı 20 oC olarak ayarlanmıştır. Beş farklı derişimde; 2-10-
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25-50-100 ppm lutein standartları kloroform çözeltisinde hazırlanmıştır. 5 noktalı oluşturulan 

kalibrasyon eğrisinin korelasyon katsayısı değeri (R2) 0,9982 olarak saptanmıştır.   

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  

 

 

4.1. Materyal ve Yöntem:  

Atmosferik sıvı ekstraksiyonu yerine, çok daha az çözücü sarfiyatı, zaman tasarrufu ve daha çeşitli 

çözücü kullanımına olanak veren Soxhlet Ekstraksiyon Sistemi (BÜCHI FatExtractor E-500) 

önerilmektedir. 1. Yılda; Atmosferik Sıvı Ekstraksiyonunda belirtilen sadece hekzan, etil asetat ve 

izopropanol çözücüleri yerine Soxhlet Ekstraksiyon metoduyla daha verimli sonuçlar alınan hekzan, 

etil asetat, izopropanol, petrol eteri, kloroform, methanol, etanol ve aseton çözücüleri kullanılmıştır.  

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  

Değişiklik önerisi yoktur. 

 

4.3. Personel:  

Proje yürütücülerinden Uzman Kimyager Timur TONGUR’un görevinden ayrılmasından dolayı 

işbirliği yapılan kuruluşta görevli Öğretim Görevlisi Fatih PERİNÇEK’in projeye dahil edilmesi 

önerilmektedir. 

 

4.4. Bütçe:  

Değişiklik önerisi yoktur. 

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ   

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Dr. Fatih Alpay VURAN   

 

 

3. Darboğazlar:  

Henüz bir darboğaz görülmemektedir. 
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Proje Özeti  

Türkler tarihsel süreç içerisinde kültür varlıkları ve geleneksel değerleri ile etkileşim içinde olduğu 

toplulukları etkilemiş ve bu toplulukların kültürleri üzerinde izler bırakmışlardır. Özellikle Osmanlı 

imparatorluğu döneminde Balkan toplulukları üzerinde olan kültürel etkinin tarihsel izleri günümüzün 

geleneksel ürünlerinde etkisi korumaya devam etmektedir. Ancak Osmanlı imparatorluğunun kalbi 

ve doğduğu topraklar olan Anadolu’da geleneksel kültürün bir parçası olan unsurlar modern 

teknolojilerin içerisine dahil olamadıkları ve bilimsel değerleri araştırıcılar tarafından ortaya 

konmadığı için günümüzde unutulmaya yüz tutmuştur. Sahip olduğu hoş koku ve aroma ile tarihsel 

süreçte sağlıktan sosyal yaşama her alana dahil olan ve geleneksel tatlı ve şerbet gastronomi 

kültürünün vazgeçilmezlerinden olan Pelargonium graveolens L’Hér, halk arasında bilinen ismi ile 

Itır, bu değerli unsurlardan biridir. Geraniaceae familyasına ait ve tıbbi değeri olan bu önemli türün 

sadece belirli bölgelerde tarihsel mirasın bir parçası olarak, gıda ürünlerinin üretim aşamalarında ve 

gastrointestinal sistem problemlerinin azaltılmasında sosyal hayatın parçası olarak geleneksel 

kullanımının varlığını sürdürmeye devam ettiği, ancak bu kullanımların günümüzde unutulmaya yüz 

tuttuğu bilinmektedir. Bilim ve teknolojik bilginin kullanımı ile gelenek ve gelecek arasında köprü 

kurulması ve kültüre ait unsurların bilimsel değerlerinin ortaya konması ve korunması oldukça önem 

arz etmektedir. Bu köprülerle geleneksel komponentlerin; insan, agro-ekosistem ve sağlık 

üçgenindeki fayda ve zararı ortaya konmuş olacaktır. Bu bağlamda Pelargonium graveolens L’Hér’e 

ait toprak üstü organlarının sahip olduğu aroma özellikleri, uçucu yağ içeriği ve bu uçucu yağ 

bileşenlerinin antimikrobiyal özellikleri birlikte dikkate alınarak değerlendirme yapılmış ve bu türün 

etnomedikal-geleneksel kullanımının gelecek nesillere aktarılması hedeflenerek Pelargonium 

graveolens L’Hér‘e ait herbanın; insan patojenlerinden Candida albicans’a karşı antimikrobial 

özellikleri ile önleyici olarak kullanılma potansiyelinin araştırılması hedeflenmiştir. Antikandidal 

aktivitenin belirlenmesinde; konak mikroçevresinde patojenin virulansını etkileyen en önemli 

faktörlerden olan ortam pH’ları gözönünde bulundurulacak ve bu bağlamda deneysel modeller 

kurulacaktır. Böylece bu fırsatçı patojenin, patojenite gösterdiği orofarinks, GİS ve ürüme sistemine 

ait farklı pH ortamlarında bu patojene karşı Pelargonium graveolens L’Hér uçucu yağının etkileri 

ortaya konacaktır. Bu modelleme ile fırsatçı patojen C. albicans’a karşı doğal-tıbbi bitki kökenli ürün 
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geliştirmenin basamaklarından ilki aşılmış olacaktır. Aynı zamanda bu çalışma ile Itır’ın geleneksel 

hayattaki yerinin bilimsel değeri ile birlikte ortaya konacağı yeniden hayat bulacağı düşünülmektedir.  

  

1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:  

Proje 2019 Ocak yılında başladığı için geçmiş dönem bulguları bulunmamaktadır. 

 

1.2. Dönem Bulguları:  

Projenin ilk yılında proje malzemelerinin temini ve ön çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Pelargonium 

graveolens L’Hér, Enstitümüz (Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü) bünyesinde “Sardunyada 

Gen Havuzu Oluşturulması ve Klon Seleksiyonu ile Çeşit Geliştirilmesi (Proje No: TAGEM 

/BBAD/16/A09/P08/01)  projesi kapsamında yetiştirilmektedir. Pelargonium graveolens L’Hér’e ait 

bitkiler, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Aksu –Merkez biriminde yetiştirilmiştir. Proje 

kapsamında tek klondan Temmuz-Eylül aylarında çelikler alınmış, tepe çelikleri kullanılarak ve 

çelikler 5-10 cm uzunluğunda uç kısımda 1-2 adet yaprak içerecek şekilde hazırlanmıştır (Boodley, 

1981). Köklendirme hormonu olarak 1000 ppm IBA kullanılmış, çeliklerin serada sisleme ünitesi 

altında saksı/kasalarda köklendirilmesi için torf+pomza (1:1) hacimsel oranları kullanılmışt ır.  

Çelikler otomatik zaman ayarlı sisleme (mistleme) sulama yöntemiyle sulanmış ve kökler 3,5-4 cm 

uzunluğuna eriştiğinde çelikler saksı ortamına aktarılarak seraya taşınmışlardır. Saksı ortamı olarak 

ise torf+pomza (1:1) ortamı kullanılmıştır. 

Kültürel işlemlere devam edilirken “Sardunyada Gen Havuzu Oluşturulması ve Klon Seleksiyonu ile 

Çeşit Geliştirilmesi” projesi kapsamında yetiştirilen ıtır anaçlarından farklı dönemlerde toprak üstü 

organlar hasat edilmiş ve hidrodistilasyon yöntemi ile ucuçu yağların eldesi için ön çalışmalara 

başlanmıştır. 

Test Mikroorganizması olarak CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) tarafından 

kullanımı önerilen duyarlılık özelliği bilinen ATCC (American Type Culture Collection) suşu 

Candida albicans ATCC 10231 satın alma yoluyla temin edilmiştir  ve -20 kültür stokları 2019 yılı 

son ayı ive 2020 yılının ilk iki ayında hazırlanacaktır. 

Yeni dönemde çalışma konusu olan Pelargonium graveolens için kültürel işlemler devam ederken, 

elde edilen ucucu yağların kimyasal bileşen analizleri ve Candida albicans’ın farklı konak mikroçevre 

modellerinde bitkisel ekstrelere vereceği tepkiler patojenin mikrobiyolojik, morfolojik ve fizyolojik 

özellikleri açısından araştırılacaktır. 

2019 yılı içerisinde ıtır tıbbi bitkisi  kontrollü sera koşulları yetiştirilmiştir. Ve bitkinin büyüme ve 

toprak üstü organlarının verimliliği ve çiçeklenme dönemine ait gözlemler kaydedilmiştir.  

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim dalından temin edilen Candida 

albicans’ın ekim ve çoğaltım çalışmaları yürütülmüştür. 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: Ara yayın düşünülmemektedir. 
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4.1. Materyal ve Yöntem:  

Projenin materyal ve metodu, grup kararları ve AYK onayı ile yapılan değişikliklere göre düzenlenmiş 

ve uygulanmaktadır. Materyal ve yöntemde önerilen yeni bir değişiklik yoktur. 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  

Proje faaliyet takvimine uygun olarak yürütülmektedir. 

 

4.3. Personel:  

Proje personeli Dr. Özgül Karagüzel’in enstitüden ayrılması nedeniyle, BATEM Enstitü Araştırma 

Kurulunun onayı ile Dr. Ahu Çınar projeye eklenmiştir. 

 

4.4. Bütçe:  

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ   

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Muslime TANRİSEVEN 
  

 

3. Darboğazlar:  

Projede dar boğazlar bulunmamaktadır. 

Proje Başlığı Sakız (Pistacia lentiscus L. var. Chia Duham.) İçin Uygun Anaçların 

Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/TBAD/12/A04/PO6/006 

Proje Lideri Dr. Mehmet TUTAR 

Araştırmacılar 

Deniz AKSOY, Celal ŞAFAK, Salih GÖKKÜR, Erol 

KÜÇÜK, Andaç ÇAVDAR, Fatih ÇAĞIR, Müge ŞAHİN 

(ETAE) 

Fatih Alpay VURAN (BATEM) 
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Proje Özeti  

Sakız bitkisi halen Sakız Adası’nın güneyinde yetiştirilmekte ve dünyanın birçok yerine buradan ihraç 

edilmektedir. 50 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.  

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 Pistacia 

anacını 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 (2011-2015) 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.  

Prof. Dr. Murat KARTAL (Bezmialem Vakıf Üni.) 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
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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 uygulama 

gerçekleştirilmiştir. 

Aşılama yanında havai daldırma ile de fidan üretilebileceği belirlenmiş bu yöntemle yetiştirilen 

fidanlar kullanılarak İzmir ve Muğla İllerinde deneme bahçeleri kurulmuştur.  

2016 yılında Muğla’nın Ula ilçesinde bir aşılama çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada 

tutmayan aşılar 2017 yılında tekrar yapılmıştır.  

Ege Orman Vakfı ile anlaşılarak 500 adet fidan üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Diğer taraftan sakız yapraklarındaki uçucu yağ oran ve bileşenlerinin dönemsel farklılıklarını 

gözlemek üzere 2016 yılında bir çalışma yapılmış, bileşenler ise 2017 yılında belirlenmiştir.  

Kültür sakızı yapraklarının uçucu yağ bileşenleri incelendiğinde ana bileşenin Myrcene olduğu 

görülmektedir.  

5 aylık ortalama veriler bakımından ilk sırada ve %32,60’lık bir orana sahip olan bu bileşeni %15,56 

ile Germacrene-D ve %11,39 ile  -Caryophyllene izlemiştir (Çizelge 1.). 

 

Çizelge 1. Kültür sakızı yapraklarında aylara göre uçucu yağ bileşenleri  

 Uçucu Yağ Bileşeni MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL ORT. 

1 Myrcene 11,38 47,27 31,19 21,78 51,39 32,60 

2 Germacrene D 8,54 14,81 19,68 18,22 16,56 15,56 

3 -Caryophyllene 12,31 11,33 11,93 12,61 8,75 11,39 

4 -Pinene 17,65 0,00 0,00 10,37 0,00 5,60 

5 -Cadinene 7,13 4,50 5,03 5,80 3,10 5,11 

6 -Humulene 3,40 3,12 3,61 3,91 2,70 3,35 

7 -Cadinol 5,16 2,23 3,51 3,25 2,47 3,32 

8 Tau-Cadinol 3,64 1,87 2,80 2,46 1,93 2,54 

9 Tau-Muurolol 3,76 1,51 2,39 2,40 1,70 2,35 

10 -Terpineol 2,34 1,32 3,19 3,00 1,25 2,22 

11 -Muurolol 3,59 1,53 1,69 2,07 1,36 2,05 

12 1-epi-Cubenol 2,53 1,23 1,72 1,38 0,71 1,51 

13 -Muurolene 1,65 1,12 1,43 1,54 1,05 1,36 

14 Caryophyl lene oxide 2,22 1,18 1,52 1,29 0,19 1,28 

15 -Pinene 0,81 1,35 0,95 1,58 1,17 1,17 

16 -Amorphene 1,04 1,06 0,89 0,96 1,05 1,00 

17 Limonene 0,57 0,83 1,18 0,84 1,02 0,89 

18 Tanımlanamayan 3,80 0,23 0,39 0,00 0,00 0,88 

19 Aromadendrene 0,92 0,84 0,93 0,93 0,47 0,82 
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20 -Elemene 0,64 0,76 0,97 0,61 0,80 0,76 

21 1,10-di -epi-Cubenol 1,27 0,27 0,83 0,49 0,47 0,67 

22 -Copaene 0,49 0,73 0,76 0,82 0,39 0,64 

23 -Phellandrene 0,25 0,69 0,68 0,62 0,84 0,62 

24 2-Undecanone 0,80 0,00 0,20 0,61 0,62 0,44 

25 -Terpinyl acetate 0,54 0,00 0,65 0,76 0,00 0,39 

26 Peri l len 0,34 0,37 0,38 0,37 0,38 0,37 

27 Trans -Cadina-1(6), 4-diene 0,38 0,41 0,42 0,36 0,00 0,32 

28 cis-Ca lamenene 0,74 0,21 0,00 0,33 0,00 0,26 

29 -Cadinene 0,76 0,00 0,00 0,40 0,00 0,23 

30 Elemol 0,63 0,00 0,44 0,00 0,00 0,21 

31 Terpinen-4-ol 0,00 0,00 0,51 0,42 0,00 0,19 

32 -Eudesmol 0,36 0,00 0,37 0,18 0,00 0,18 

33 -Eudesmol 0,33 0,00 0,56 0,00 0,00 0,18 

34 -Bisabolene 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

 

Yabani sakız yapraklarındaki ana bileşen ise % 23,84 oran ile Limonene’dir. Bunu α-Pinene ve 

Terpinen-4-ol izlemektedir. Yabani sakızların bileşenleri daha karmaşık bir yapıya sahip olmakla 

birlikte aylar arasındaki bileşen farklılıkları kültür sakızı kadar değildir (Çizelge 2.).  

 

Çizelge 2.Yabani sakız yapraklarında aylara göre uçucu yağ bileşenleri  

 Uçucu Yağ Bileşeni MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL ORT. 

1 Limonene 19,86 21,62 27,24 23,55 26,92 23,84 

2 -Pinene 12,50 10,31 12,79 9,78 10,98 11,27 

3 Terpinen-4-ol 5,86 7,62 8,98 10,71 9,70 8,57 

4 Sabinene 3,99 5,63 8,17 5,71 8,22 6,34 

5 -Caryophyllene 8,45 7,25 5,59 5,59 4,80 6,34 

6 Germacrene D 5,53 5,45 4,11 6,62 5,91 5,53 

7 Myrcene 6,13 8,86 1,85 1,19 3,23 4,25 

8 -Terpineol 3,93 3,20 3,41 4,59 4,07 3,84 

9 p-Cymene  1,85 3,69 2,92 3,12 2,95 2,91 

10 -Cadinene 3,45 3,50 2,29 3,24 1,99 2,89 

11 -Pinene 3,61 2,59 3,09 2,14 2,74 2,83 

12 -Terpinene 2,39 1,88 3,00 3,66 2,37 2,66 

13 -Cadinol 2,77 2,65 1,95 2,81 2,44 2,52 

14 -Phellandrene 2,21 1,69 2,16 2,41 3,01 2,30 

15 -Humulene 1,78 1,90 0,79 1,65 1,22 1,47 
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16 -Terpinene 1,53 0,90 1,92 1,94 1,06 1,47 

17 Caryophyl lene oxide 1,19 2,24 1,77 1,49 0,60 1,46 

18 Tau-Muurolol 1,44 1,69 1,25 1,56 1,25 1,44 

19 Tau-Cadinol 1,12 1,59 1,31 1,22 0,89 1,23 

20 Terpinolene 0,80 0,51 0,69 0,96 0,57 0,71 

21 -Muurolol 0,98 1,11 0,61 0,78 0,00 0,70 

22 1-epi-Cubenol 0,84 0,86 0,73 0,53 0,46 0,68 

23 Camphene 1,07 0,48 0,74 0,56 0,29 0,63 

24 -Amorphene 0,63 0,76 0,46 0,60 0,41 0,57 

25 -Elemene 0,42 0,54 0,28 0,68 0,81 0,55 

26 -Bisabolene 0,48 0,25 0,30 0,78 0,60 0,48 

27 -Phellandrene 0,55 0,00 0,31 0,58 0,67 0,42 

28 -Muurolene 0,46 0,40 0,29 0,39 0,45 0,40 

29 2-Undecanone 0,68 0,00 0,34 0,33 0,47 0,36 

30 Tanımlanamayan  1,06 0,00 0,00 0,24 0,18 0,30 

31 Aromadendrene 0,36 0,30 0,00 0,39 0,00 0,21 

32 -Thujene 0,31 0,00 0,47 0,00 0,00 0,16 

33 -Copaene 0,24 0,25 0,21 0,00 0,00 0,14 

34 3-Methylbutyl Octanoate 0,09 0,00 0,00 0,20 0,27 0,11 

35 1,10-di -epi-Cubenol 0,27 0,28 0,00 0,00 0,00 0,11 

36 -Cadinene 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 

37 -Bisabolol 0,25 0,00 0,00 0,00 0,14 0,08 

38 2-Nonanone 0,08 0,00 0,00 0,00 0,18 0,05 

39 cis-Ca lamenene 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 

40 Butyl  i sovalerate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,03 

41 2,4-Decadienal, (2E,4E)- 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 

 

Kültür ve yabanilerin yaprak uçucu yağ bileşenleri birbiriyle kıyaslandığında çok ciddi farklılıkların 

olduğu görülür. İlk üç ana bileşen tamamen birbirinden farklı olup kültür sakızında Myrcene, 

Germacrene-D, ve β-Caryophyllene ilk sırada yer alırken yabanide Limonene, α-Pinene ve Terpinen-

4-ol hakimdir. 

Yaprak uçucu yağlarının aksine reçine uçucu yağları birbirine çok daha yakın bulunmuştur (Çizelge 

3.). Genel olarak yaprak kadar karmaşık bir bileşen kompozisyonu görülmez. İkisinde de ana bileşen 

%50’nin üzerinde bir oranla α-Pinene’dir. 

Çizelge 3. Kültür ve yabani reçinelerdeki uçucu yağ bileşenleri (İlk 10  Bileşen) 

 BİLEŞEN KÜLTÜR YABANİ 

1 α-Pinene 57,71 53,08 
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2 Limonene 1,41 13,66 

3 α-Amorphene 7,05 4,23 

4 Sabinene 0,47 6,05 

5 β-Pinene 5,00 1,32 

6 Camphene 2,13 3,17 

7 α-Muurolol  3,14 1,54 

8 Bornyl acetate 2,62 0,00 

9 β-Caryophyllene 2,57 1,63 

10 Germacrene-D 0,00 2,47 

TOPLAM 82,10 87,15 

 

Elde edilen veriler değerlendirildiğinde yaprak ve reçine uçucu yağlarında bileşen olarak ciddi 

farklılıkların bulunduğu görülmektedir. Dolayısıyla yapraklardan üretilecek uçucu yağların doğrudan 

sakız aroması olarak kullanımı mümkün görünmemektedir. Ancak  elde edilecek uçucu yağlar bazı ön 

işlemlerden geçirilip bileşenleri tekrar düzenlenerek kullanılabilir. Diğer taraftan kültür ve yabaniler 

birbiriyle kıyaslanacak olursa, kültürlerin uçucu yağ oranının daha yüksek olduğu görülür.  

İlginç bulgulardan biri de reçine uçucu yağının ana bileşeni olan α-Pinene miktarının yabani 

yapraklarında kültür sakızı yapraklarından daha fazla bulunmasıdır. Dolayısıyla yabani sakız 

yapraklarından elde edilen uçucu yağ reçine yağına daha yakın bulunmuştur. Kültür sakızı için yaprak 

ve dal temini daha zor olacağından bu amaç için yabani sakızları kullanmak daha makul 

görünmektedir.  

 

Çizelge 4. Arazide 3. yıl ını tamamlamış anaçların gelişim durumları. 

TÜRLER Gövde Çapı (mm) Taç Genişliği (cm) Boy (cm) 

P. atlantica 30 72 123 

P. terebinthus 26 70 128 

P. khinjuck 22 47 94 

P. lentiscus 55 164 130 

P. vera 14 28 74 

P. vera X P. atlantica 20 54 86 

P. vera X P. terebinthus 17 57 110 

Kültür 23 56 67 

 

Çizelge 4 incelendiğinde görüleceği üzere en iyi gelişmeyi yabani sakız yani P. lentiscus göstermiştir. 

Ancak bu tür, yüksek oranda yatma eğilimi göstermektedir.   

Bunlar üzerinde en iyi aşı tutma oranı ise P. vera X P. atlantica melezinde görülmektedir (Ç izelge 5). 
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Çizelge 5. Arazide yapılan aşılarda tutma oranları. 

TÜRLER Yapılan Aşı Sayısı Aşı Tutma Oranı (%) 

P.atlantica 15 33 

P.khinjuck 10 40 

P.lentiscus 15 53 

P.terebinthus 12 67 

P.vera X P.atlantica 10 70 
 

 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  

 

 

4.1. Materyal ve Yöntem:  

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Değişiklik önerisi yoktur. 

 

4.3. Personel: Değişiklik önerisi yoktur. 

 

4.4. Bütçe: Değişiklik önerisi yoktur. 

 

 

1.2. Dönem Bulguları:  

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından “örneklerin proje lideri tarafından BATEM 

laboratuvarına gönderilmemesi nedeniyle herhangi bir analiz yapılmadığı için gelişme raporu 

sunulmamıştır. 2019 yılı çalışma takviminde belirtilen örneklerin gönderilmeme se bebinin ilgili 

koordinatör enstitüden bir yazı ile istenmesine karar verilmiştir”. 

3. Darboğazlar: Henüz bir darboğaz görülmemektedir. 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Ali PEKSÜSLÜ   

Proje Koordinatörü / 

Proje Lideri  
Dr. Mehmet TUTAR   
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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 2019 yılı içerisinde: 

1- Kaynak kişilerle yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen etnobotanik kullanımlar not edilmiştir.   

2- Görüşmeler sırasında arazide mevcut olan bitkiler kaynak kişilerle beraber toplanılmış.  

3-Toplanılan bitkilerin herbaryum materyali haline getirildikten sonra tür teşhisleri 

gerçekleştirilmiştir. 

 

 

  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:  

1- Projenin ilk yılı olan 2018 senesinde 80 kaynak kişiyle görüşülmüştür. 

Proje Başlığı Serik (Antalya) İlçesinde Etnobotanik Araştırmalar 

Proje Numarası AD/A/18/A7/P9/326 

Proje Lideri Kerem YÜKSEL 

Araştırmacılar - 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  

Proje Başlangıç Yılı 2018 

Raporun İlgili Olduğu dönem  01/01/2019   ile     31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
15000TL 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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2- Görüşmeler sırasında arazide mevcut olan bitkiler kaynak kişilerle beraber toplanmış. Toplamda 

124 bitki teşhis edilmiştir. 

3- 43 bitkinin gıda, 30 bitkinin tıbbi, 8 bitkinin yem ve 31bitkinin diğer ( yakacak, tıbbi, nazarlık vs) 

kullanımları olmak üzere toplamda 112 etnobotanik kullanım belirlenmiştir. 

 

1.2. Dönem Bulguları:  

1- Kaynak kişilerle yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen etnobotanik kullanımlar not edilmiştir.  

2- Görüşmeler sırasında arazide mevcut olan bitkiler kaynak kişilerle beraber toplanılmış.  

3-Toplanılan bitkilerin herbaryum materyali haline getirildikten sonra tür teşhisleri gerçekleştirilmiştir. 

 

Tablo 1- Etnobotanik Kullanımı Belirlenen Teşhisi Yapılmış Bitki Listesi 

 

Latince ismi Familyası Türkçe ismi Yöresel ismi 

Chenopodium album L. 

subsp. album var. album Amaranthaceae Aksirken Sirken, aksirken 

Rhus coriaria L. Anacardiaceae Sumak Sumak 

Pistacia atlantica Desf. Anacardiaceae Sakızlık Çitlembik, Çıtlık, Sakızlak 

Pistacia terebinthus L. subsp. 

palaestina (Boiss.) Anacardiaceae Menengiç 

Çitlembik, Çıtlık (meyve), 

Sakızlak (Ağaç) 

Asparagus acutifolius L. Asparagaceae Tilkişen Sarmaşık, Avronez, Bertik otu 

Cichorium intybus L. Asteraceae Hindiba Güneyik, Karahindiba, sütlü ot 

Helianthus tuberosus L. Asteraceae Yerelması Yerelması 

Scolymus hispanicus L. Asteraceae Şevketibostan Akdiken, Aladiken, Kenger 

Tragopogon longirostris 

Bischoff ex Sch. Bip. Asteraceae Helevan Dedesakalı, sütleğen 

Foeniculum vulgare Mill. Apiaceae Rezene Meletura, Cızgara, Malotu 

Tordylium apulum L. Apiaceae Kafkalida Kokulu ot 

Brassica nigra (L.) W.D.J. 

Koch Brassicaceae Kara hardal Turpotu 

Nasturtium officinale R.Br., 

Aiton Brassicaceae Suteresi 

Gerdeme, Gerdema, Kerdema, Su 

teresi 

Raphanus raphanistrum L. Brassicaceae Eşek turpu Turpotu, Hardalotu 

Rapistrum rugosum (L.) All. Brassicaceae Kedi turpu Turpotu 

Opuntia-ficus barbarica A. 

Berger Cactaceae Firenkinciri Kürek yemişi 
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Celtis australis L. Cannabaceae Çitlenbik Doğan, Doğancık 

Celtis tournefortii Lam. Cannabaceae Dardağan Doğan, Doğancık, Eşşek çıtlığı 

Silene dichotoma Ehrh. 

subsp. dichotoma Caryophyllaceae Çatal nakıl Toklubaşı 

Cornus mas L. Cornaceae Kızılcık Ergen 

Citrullus lanatus (Thunb.) 

Matsum. & Nakal Cucurbitaceae Karpuz Karpuz 

Ceratonia siliqua L. Fabaceae Keçiboyunuzu Boynuz 

Erodium cicutarium subp. 

bipinnatum (Desf.) Tourlet Gereniaceae Ebeiğnesi İğnelik, Karaoğlak, Döngel 

Mentha x piperita L. Lamiaceae Nane Nane 

Mentha pulegium L. Lamiaceae Yarpuz Narpuz, Yarpuz 

Laurus nobilis L. Lauraceae Defne Tehnel 

Rosmarinus officinalis L. Lamiaceae Biberiye Kuşdili 

Punica granatum L. Lythraceae Nar Nar 

Corchorus olitorius L. Malvaceae Mühliye Arapotu 

Malva nicaeensis All. Malvaceae İlmikotu Ebegümeci 

Malva sylvestris L. Malvaceae Ebegümeci Ebegümeci, Babaça 

Myrtus communis L. Myrtaceae Mersin Sazak (Yaprak), Mersin 

Papaver rhoeas L. Papaveraceae Gelincik Lale, Gelineli, Ölünana, Nana 

Pinus brutia Ten. Pinaceae Kızılçam Şam 

Portulaca oleracea L. Portulacaceae Semizotu 

Semizotu, tömeken, kızılot, 

temizotu 

Rumex crispus L. Polygonaceae Labada İlibada 

Geum heterocarpum Boiss. Rosaceae Sarıarapçiçeçeği Ardıç karanfili 

Rosa canina L. Rosaceae Kuşburnu Kuşburnu, İtburnu, Enikburnu 

Rubus sanctus Schreb. Rosaceae Böğürtlen Böğürtlen 

Urtica urens L. Urticaceae Cılağan Isırgan, Dalağan 

Liquidambar orientalis Altinginaceae Günlük Günlük 

Scandix pecten-veneris Apiaceae Zühretarağı Kerti otu, iğnelik 

Apium nodiflorum Apiaceae Bendik Kazırak 

Bellis annua Asteraceae Akbubeçlik Minik papatya 

Sonchus asper subsp. 

glaucescens (Jord.) Ball Asteraceae Gevirtlek Sütlü ot 

Sonchus oleraceus Asteraceae Zoko Sütlü ot 
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Allium cepa L. Amaryllidaceae Soğan Soğan 

Allium sativum L. Amaryllidaceae Sarımsak Sarımsak 

Nerium oleander L. Apocynaceae Zakkum Ağu 

Vitex agnus-castus L. Lamiaceae Hayıt Hayıt 

Persea americana Mill. Lauraceae Avokado Avokado 

Abelmoschus esculentus (L.) 

Moench Malvaceae Bamya Bamya 

Ficus carica L. Moraceae İncir İncir 

Eugenia caryophyllata 

Thunb. Myrtaceae Karanfil Karanfil 

Olea europaea L. Oleaceae Zeytin Zeytin 

Piper nigrum L. Piperaceae Karabiber Karabiber 

Platanus orientalis L. Platanaceae Çınar Kavak 

Oryza sativa L. Poaceae Pirinç Pirinç 

Ziziphus jujuba Mill. Rhamnaceae Hünnap Hünnap 

Cydonia oblanga Mill. Rosaceae Ayva Ayva 

Malus pumila Mill. Rosaceae Elma Elma 

Pyrus communis L. Rosaceae Armut Armut 

Citrus limon (L.) Burm.f. Rutaceae Limon Limon 

Datura stromanium L. Solanaceae Boruçiçeği Boruotu 

Lycopersicon esculentum 

Mill. Solanaceae Domates Domates 

Solanum tuberosum L. Solanaceae Patates Patates 

Tribulus terrestris L. Zygophyllaceae Çobançökerten Demirdikeni 

Ipomoea purpurea L. (Roth) Caryophyllaceae Kahkahaçiçeği Sarmaşık 

Convolvulus arvensis L. Convolvulaceae Tarla sarmaşığı Tarla sarmaşığı, sarmaşık 

Arbutus andrachne L. Ericaceae Sandalağacı Dağçileği 

Medicago orbucularis (L.) 

Bartal. Fabaceae Paralık Paralık 

Melilotus indicus ( L.) All. Fabaceae Otuzlu yonca Üçgül otu, Dilfir 

Gossypium herbaceum L. Malvaceae Pamuk Pamuk 

Avena barbata Pott ex Link 

subsp. barbata L. Poaceae Narin yulaf Yabani yulaf 

Hordeum vulgare L. Poaceae Arpa Arpa 

Zea mays L. Poaceae Mısır Mısır 
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Smilax excelsa L. Smilacaceae Dikenucu Silcan 

Vitis vinifera L. Vitaceae Asma Asma 

Juglans regia L. Juglandaceae Ceviz Ceviz 

Morus alba L. Moraceae Dut Dut 

Morus nigra L. Moraceae Dut Dut 

Citrus cinesis (L.) Osbeck Rutaceae Portakal Portakal 

Phlomis viscosa Poir. Lamiaceae Yağlı şalba   

Styrax officinalis L. Styricaceae Ayıfındığı Tespihağacı 

Melia azederach L. Meliaceae Tesbihağacı Mayısağacı 

Alcea striada (DC.) Alef. Malvaceae Yivli hatmi Fatmaanamızın kipriği, GülFatma 

Nigella sativa L. Ranunculaceae Çörekotu Karacaot 

Zingiber officinale Rosc. Zingiberaceae Zencefil Zencefil 

Hyacinthus orientalis L. Asparagaceae Sümbül Sümbül 

Mirabilis jalapa L. Nyctaginaceae Akşamsefası Akşamsefası 

Paliurus spina-christi P.Mill. Rhamnaceae Karaçalı 

Kızılçalı, Çaltıdikeni, Çaltı, 

Karaçaltı 

Camellia sinensis (L.) Kuntze Theaceae Çay Çay 

Narcissus tazetta L. Amaryllidaceae Nergis Nergis 

Lilium candidum L. Liliaceae Akzambak Zambak 

Cicer arietinum L. Fabaceae Nohut Nohut 

Lens culinaris Medik. Fabaceae Mercimek Mercimek 

Phaselus vulgaris L. Fabaceae Fasülye Fasülye 

Sesamum indicum L. Pedaliaceae Susam Susam 

Asphodelus aestivus Brot. Xanthorrhoeaceae Kirgiçkökü Çirişotu 

Daphne sericea subsp. 

sericea Vahl Thymelaeaceae Tavukbüzüğü Ezentere 

Solanum americanum Mill. Solanaceae İtüzümü İstifno (Girit) 

Sarcopoterium spinosum (L.) 

Spach Rosaceae Abdestbozan Çeltikotu 

Plantago lanceolata L. Plantaginaceae Damarlıca Yedikardeşotu 

Quercus cerris L. Fagaceae Saçlımeşe Meşe 

Quercus coccifera L. Fagaceae Kermesmeşesi Piynar 

Vicia narbonensis var. 

narbonensis L. Fabaceae Kocafiğ Delibakla 
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Medicago orbucularis (L.) 

Bartal. Fabaceae Paralık Paralık 

Calicotome villosa (Poir.) 

Link Fabaceae Keçiboğan Azgandikeni 

Dioscorea communis (L.) 

Caddick & Wilkin Dioscoreaceae Dolanbaç Sarmaşık, Avronyes (Girit) 

Cistus creticus L. Cistaceae Laden Karaan 

Cistus salviifolius L. Cistaceae Kartli Karaan 

Rhagadiolus stellatus (L.) 

Gaertn. Asteraceae Çatlakçanak   

 

Tablo 2. Görüşülen Kaynak Kişilere Ait Bilgiler 

 

No Adı Soyadı Cinsiyeti Yaşı Mesleği Mesken 

1 
Ramazan Yıldırım E 41 Pazarcılık, 

Manav 

Kürüş Mah. 

2 Selim Balcı E 81 Çiftçi Boğazkent Mah. 

3 Ömriye Balcı K 78 Ev hanımı Boğazkent Mah. 

4 Asiye Kumbul K 40 Çiftçi Karadayı Mah. 

5 
Ümmühan Avcı K 36 Çiftçi, ev 

hanımı 

Karadayı Mah. 

6 
Hamiyet Avcı K 48 Çiftçi, ev 

hanımı 

Karadayı Mah. 

7 
Meral Avcı K 41 Çiftçi, ev 

hanımı 

Karadayı Mah. 

8 
Birgül Kumbul K 32 Çiftçi, ev 

hanımı 

Karadayı Mah. 

9 
Menekşe Şener K 56 Çiftçi, ev 

hanımı 

Karadayı Mah. 

10 Ahmet Aydın E 69 Çiftçi Çandır Mah. 

11 
Yeter Çetin K 39 Çiftçi, ev 

hanımı 

Çandır Mah. 

12 Dursun Kalkan K 60 Ev hanımı Karadayı Mah. 

13 Seyfullah Sarı E 65 Servis şoförü Demirciler Mah. 

14 Adile Sarı K 65 Ev hanımı Demirciler Mah. 

15 Seyfullah Kök E 70 Çiftçi Demirciler Mah. 
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16 Arif Kök E 53 Çoban, Çiftçi Demirciler Mah. 

17 
Nebahar Koca K 80 Çiftçi, ev 

hanımı 

Cumalı Mah. 

18 Emine Körk K 77 Ev hanımı Cumalı Mah. 

19 Ünal Akman E 58 Çiftçi Yeşilvadi Mah. 

20 Zekiye Akman K 57 Ev hanımı Yeşilvadi Mah. 

21 Ramazan Akman E 58 Çiftçi Yeşilvadi Mah. 

22 
Havana Alkan K 64 Çiftçi, ev 

hanımı 

Gökçepınar Mah. 

23 Niyazi Alkan E 77 Çiftçi Gökçepınar Mah. 

24 Adil Şimşek E 58   Etler Mah. 

25 Zeki Şimşek E 77 Çiftçi Etler Mah. 

26 
Mehmet Ali Arıca E 65 Bağkur 

Emeklisi 

Etler Mah. 

27 
Sadık Kalay E 47 Mahalle 

Muhtarı 

Hasdümen Mah. 

28 
Sadık Kalay E 47 Mahalle 

Muhtarı 

Hasdümen Mah. 

29 Rabia Kalay K 43 Ev hanımı Hasdümen Mah. 

30 Şerife Palas K 45 Ev hanımı Hasdümen Mah. 

31 Yakup Palas E 47 Çiftçi Hasdümen Mah. 

32 
Mevlüt Kalay E 85 Bağkur 

emeklisi 

Hasdümen Mah. 

33 
Ayşe Kalay K 83 Bağkur 

emeklisi 

Hasdümen Mah. 

34 
Kenan Özkan E 49 Mahalle 

Muhtarı 

Yumaklar Mah. 

35 Hatice Özkan K 45 Ev hanımı Yumaklar Mah. 

36 Şaban Aktaş E 48 Çiftçi HaskızılörenMah. 

37 
Emine Şam K 80 Çiftçi, ev 

hanımı 

Dorumlar Mah. 

38 
Döndü Şimşek K 72 Çiftçi, ev 

hanımı 

Dorumlar Mah.89 

39 Kazım Ünal E 75 Çiftçi Çatallar Mah. 

40 
Havva Ünal K 72 Çiftçi, ev 

hanımı 

Çatallar Mah. 
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41 Halil Çayaksu E 69 Çiftçi Kırbaş Mah. 

42 
Ümmügülsüm 

Çayaksu 

K 67 Çiftçi, ev 

hanımı 

Kırbaş Mah. 

43 Sezai Can E 53 Emekli Gebiz Mah. 

44 Kazım Kılıç E 70 Emekli Gebiz Mah. 

45 Osman Akça E 72 Emekli Gebiz Mah. 

46 İbrahim Döngel E 70 Çiftçi Töngüşlü Mah. 

47 
İsmahan Döngel K 65 Çiftçi, ev 

hanımı 

Töngüşlü Mah. 

48 Yusuf Zeybek E 75 Çiftçi Tekke Mah. 

49 
Fatma Zeybek K 73 Çiftçi, ev 

hanımı 

Tekke Mah. 

50 
Ayşe Cengiz K 78 Çiftçi, ev 

hanımı 

Yukarıçatma Mah. 

51 Şemsi Cengiz E 85 Çiftçi Yukarıçatma Mah. 

52 Gülsüm Ağlar K 73 Çiftçi Nebiler Mah. 

53 Musa Karabıyık E 75 Çiftçi Şatırlı Mah. 

54 
Fatma Karabıyık K 71 Çiftçi, ev 

hanımı 

Şatırlı Mah. 

55 Nesli Kademli K 85 Ev hanımı Eskiyörük Mah. 

56 Lütfiye Kasa K 69 Ev hanımı Şatırlı Mah. 

57 Emine Yıldırım K 60 Ev hanımı Yukarıkocayatak Mah. 

58 Ramazan Yıldırım E 64 Çiftçi Yukarıkocayatak Mah. 

 

 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  

Yapılması düşünülen ara yayın yoktur. 

 

 

4.1. Materyal ve Yöntem:  

 Değişiklik önerisi yoktur. 

3. Darboğazlar: Projede darboğaz yoktur. 
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4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  

Değişiklik önerisi yoktur. 

 

4.3. Personel:  

Değişiklik önerisi yoktur. 

 

4.4. Bütçe:  

Değişiklik önerisi yoktur. 

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ 01.12.2019  

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Kerem YÜKSEL 01.12.2019  

 

Proje Başlığı 
Sideritis congesta P. H. Davis&Hub.-Mor., S ideritis stricta 

Boiss.&Heldr. ve S ideritis condensata Boiss.&Heldr. Türlerinde 

Sentetik Çeşit Islahı  

Proje Numarası 1578 

Proje Lideri Dr. Ahu Çınar 

Araştırmacılar 

Dr. Safinaz Elmasulu  

Dr. Arzu Bayır Yeğin 

Nurtaç Çınar 

Orçun Çınar 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  BATEM 

Proje Başlangıç Yılı 2020 

Raporun İlgili Olduğu dönem 01/01/2019   ile31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
0 TL 
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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 , S. congesta ve S. condensata ekonomik değere ve öneme sahip üç 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. 

 

  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları: 

Proje Ocak 2020 tarihinde başlayacaktır. Bu nedenle henüz bir dönem bulgusu yoktur. 

 

1.2. Dönem Bulguları: 

Proje Ocak 2020 tarihinde başlayacaktır. Bu nedenle henüz bir dönem bulgusu yoktur. 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  

Henüz yayın aşamasına gelinmemiştir. 

 

 

4.1. Materyal ve Yöntem: 

Önerilen bir değişiklik bulunmamaktadır. 

 

Destekleyen Kurum TAGEM 

3. Darboğazlar:  

Darboğaz bulunmamaktadır. 
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4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  

Önerilen bir değişiklik bulunmamaktadır. 

 

4.3. Personel: 

Önerilen bir değişiklik bulunmamaktadır. 

 

4.4. Bütçe:  

Önerilen bir değişiklik bulunmamaktadır. 

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri  Dr. Abdullah ÜNLÜ   

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Dr. Ahu ÇINAR   

 

Proje Başlığı Stevya’nın (Stevia rebaudiana Bertoni) Ülkemiz Farklı Bölgelerine 

Adaptasyonu ve Sentetik Çeşit Geliştirilmesi 

Proje Numarası TAGEM/TBAD/16/A04/P06/02 

Proje Lideri Dr. Ahu Çınar 

Araştırmacılar 

Dr. Saadet TUĞRUL AY (2016-2018), Kadriye YÜKSEL, 

Orçun ÇINAR, Dr. Arzu BAYIR YEĞİN, Dr. Emine TOPUZ, 

Tuba SEÇMEN. Ahmet Bircan TINMAZ, Yalçın KAYA, 

Mükremin TEMEL, Doç. Dr. Ünal KARIK, Fatih ÇİÇEK, Dr. 

İlknur VURAL KÖSOĞLU, İsmail KARA (2016-2017), Nejla 

ÇALIŞKAN, Başak ÖZYILMAZ, İslim KOŞAR, İbrahim 

Halil CÖMERT 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  BATEM 

Proje Başlangıç Yılı 2016 

Raporun İlgili Olduğu dönem 01/01/2019   ile31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
7000 TL 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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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.  

 

  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları: 

Projenin adaptasyon çalışmalarının yürütüldüğü İzmir, Eskişehir, Yalova, Tokat ve Şanlıurfa 

lokasyonlarından kurumumuza kurumumuza gönderilen lokasyonlara ait ilk analizler 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca lokasyonlarda sorumlu araştırmacılar tarafından gözlemler alınmıştır. 

 

1.2. Dönem Bulguları: 

Lokasyonlardaki hatlara ait içerik analizleri sonucu elde edilen Rebaudiosid / A Stevioside oranı 

aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.İlk yıl verilerinde genel ortala 1,61 olarak bulunmuştur. Lokasyon 

ortalaması 2.79 ile İzmir’de en yüksek 0.66 ile Tokat’da en düşük bulunmuştur. Hatlara baktığımızda 

1,90 ile SRC en yüksek, 1,10 ile SR en düşük ortalamaya sahip hat olarak bulunmuştur.  

 

Lokasyon Şanlıurfa Tokat İzmir Yalova Ortalama 

SR 1,13 0,46 1,51 1,30 1,10 

SRO 1,81 0,70 2,92 1,88 1,83 

SRC 1,36 0,57 3,74 1,92 1,90 

Balıkesir 1,29 0,78 2,82 1,82 1,68 

Adana 0,93 0,87 2,72 2,71 1,81 

Samsun 0,42 0,39 2,45 2,20 1,36 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://tr.wikipedia.org/wiki/Brezilya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tatland%C4%B1r%C4%B1c%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Japonya


 415 

Aydın 0,87 0,73 3,21 1,72 1,64 

Antalya 1,58 0,79 2,93 0,98 1,57 

Ortalama 1,17 0,66 2,79 1,81 1,61 

 

Bu oranların elde edildiği içerik bilgileri de aşağıdaki tabloda verilmiştir. Hatlar içinde en yüksek 

Rebaudioside A miktarı 4.01 mg/100g değeri ile SRO hattına aittir. En düşük Rebaudioside A 

miktarı ise 2.78 mg/100g değeri ile Samsun hattına aittir. 

Lokasyon Şanlıurfa Tokat İzmir Yalova Ortalama 

İçerik 
(mg/100g) 

Stevioside Rebaudiosid Stevioside Rebaudiosid Stevioside Rebaudiosid Stevioside Rebaudiosid Stevioside Rebaudiosid 

SR 3,6 4,3 5,4 2,5 3,2 4,7 2,4 2,1 3,65 3,39 

SRO 2,1 3,7 3,9 2,7 2,2 6,1 2,3 3,5 2,63 4,01 

SRC 2,2 2,9 4,2 2,4 1,4 5,3 2,3 4,2 2,51 3,70 

Balıkesir 2,6 3,3 3,5 2,7 1,8 5,1 2,5 4,2 2,60 3,82 

Adana 3,6 3,3 2,8 2,4 2,2 5,8 1,6 4,2 2,52 3,93 

Samsun 3,3 1,3 4,2 1,6 1,9 4,5 1,7 3,6 2,76 2,78 

Aydın 3,3 2,8 3,3 2,4 1,8 5,7 2,1 3,6 2,62 3,65 

Antalya 3,0 4,7 3,6 2,8 1,8 5,2 3,0 2,9 2,86 3,89 

Ortalama 3,0 3,3 3,9 2,4 2,0 5,3 2,2 3,6 2,77 3,64 

 

Şanlıurfa lokasyonuna ait veriler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir; 

Şanlıurfa  

(Tek bitki) 

Bitki boyu  

(cm) 

Dal sayısı  

(adet) 

Ağırlık  

(g) 

Yaş yaprak  

(g)  

Kuru yaprak  

(g) 

SR 63,2 2,1 13,9 97,3 35,0 

SRO 71,5 2,1 15,7 85,7 34,0 

SRC 66,2 2,4 14,9 114,0 35,7 

Balıkesir 71,4 2,7 16,2 89,0 33,0 

Adana 61,9 2,6 14,5 64,0 36,7 

Samsun 70,1 2,0 16,2 100,7 27,7 

Aydın 68,5 2,6 16,2 108,0 31,0 

Antalya 70,7 2,0 16,7 67,3 30,3 

Ortalama 68,0 2,3 15,6 90,8 32,9 

 

Tokat lokasyonuna ait veriler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir; 

Tokat 

Bitki boyu  

(cm) 

Dal sayısı  

(adet) 

Ağırlık  

(g) 

Yaş yaprak  

(g)  

Kuru yaprak  

(g) 
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SR 59,5 2,3 2595,0 810,0 355,0 

SRO 73,2 2,3 4131,7 1728,3 423,3 

SRC 60,2 2,1 2803,3 641,7 260,0 

Balıkesir 61,6 2,4 1413,3 445,0 201,7 

Adana 69,5 1,9 1164,3 266,7 126,7 

Samsun 60,6 2,0 1306,7 196,7 96,7 

Aydın 63,9 1,9 1623,3 441,7 173,3 

Antalya 66,2 2,0 3026,7 678,3 298,3 

Ortalama 64,3 2,1 2258,0 651,0 241,9 

 

İzmir lokasyonuna ait veriler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir; 

İzmir 

Bitki boyu  

(cm) 

Dal sayısı  

(adet) 

Ağırlık  

(g) 

Yaş yaprak  

(g)  

Kuru yaprak  

(g) 

SR 61,9 1,8 3164,7 1274,7 425,3 

SRO 69,8 1,3 7907,0 3974,7 1166,7 

SRC 68,0 2,6 8092,0 3470,0 1008,0 

Balıkesir 62,7 1,6 4772,0 1834,0 616,7 

Adana 68,5 2,4 2420,7 770,7 316,7 

Samsun 73,4 1,9 6729,3 2347,3 714,7 

Aydın 60,6 1,3 8129,3 3403,3 963,3 

Antalya 78,7 2,0 9743,3 3683,3 1060,7 

Ortalama 68,0 1,9 6369,8 2594,8 784,0 

 

Yalova lokasyonuna ait veriler ulaşmadığı için verilememiştir. 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  

Projede henüz yayın aşamasına gelinmemiştir. 

3. Darboğazlar:  

Enstitümüz Aksu yerleşkesindeki deneme alanı Sclerotinia mantarı nedeni ile zarar görmüştür.  
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4.1. Materyal ve Yöntem: 

Projede yaşanılan darboğazlar nedeniyle; 

- Antalya Aksu yerleşkesinde kalan bitkiler Sclerotinia mantarına dayanıklı kabul edilerek alanın 

yenilenmesi, 

- Eskişehir lokasyonunun stevya yetiştiriciliğine uygun olmaması nedeni ile sonlandırılması,  

- Tokat lokasyonunun yenilenmesi veya sonlandırılması önerilmektedir. 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  

Proje faaliyet takvimi ile ilgili herhangi bir değişiklik önerilmemektedir. 

 

4.3. Personel: 

Personel ile ilgili herhangi bir değişiklik önerilmemektedir. 

 

4.4. Bütçe: 

Bütçe ile ilgili bir değişiklik önerilmemektedir. 

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri  Dr. Abdullah ÜNLÜ   

 

Eskişehir lokasyonundan bitkiler yaşayamadığı için veri alınamamıştır.  

Tokat lokasyonunda ilk yıl eksik bitkiler tamamlanarak veri alınmış ancak bu  yıl yine kayıplar 

yaşanmıştır. 
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Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Dr. Ahu ÇINAR   

 

 

Proje Özeti  

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:  

2018 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.  

 

Proje Başlığı 
Antalya Koşulların Zencefil (Zingiber officinale  Roscoe)’İn Farkli 

Yetiştirme Koşullarinda Bazi Kalite Ve Verim Parametrelerinin 

Belirlenmesi   

Proje Numarası TAGEM/17/A07/P06/09 

Proje Lideri Dr. Fatma UYSAL BAYAR 

Araştırmacılar 
Ayşe Serpil KAYA, Dr. Özgül KARAGÜZEL, Orçun ÇINAR, 

Musa KUZGUN, Dr. Sabriye ATMACA 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  BATEM 

Proje Başlangıç Yılı 01/01/2017 

Raporun İlgili Olduğu dönem 01/01/2019   ile     31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
6.500,00 TL 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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1.2. Dönem Bulguları:  

2019 yılı deneme kurulmuş ve hasat gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı 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.  

İkinci iş paketi olan sulama ile ilgili kısımda ilk yıl verileri alınmış ve en iyi sonuç %100 su ihtiyacının 

karşılandığı konudan elde edilmiştir. Sulama ile ilgili çalışmaların ikinci yılına 2020 yılında devam 

edilecektir. 

 

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 Belirlenmesi. 4. Uluslararası Tıbbi 

ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu. 2-4 Ekim Çeşme/İzmir. 

 

 

4.1. Materyal ve Yöntem:  

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  

 

4.3. Personel:  

 

4.4. Bütçe:  

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri    

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

   

 

 

 

3. Darboğazlar:  
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Proje Özeti Dünya zeytin üretiminin yaklaşık % 95’i Akdeniz ülkelerinde meydana gelmektedir. 

Uluslararası Zeytin Konseyi’ nin 2012/13-2015/16 yılları ortalama verilerine göre Türkiye, Dünya 

zeytinyağı üretiminde 6. sırada, sofralık zeytin üretiminde ise 3. sıradadır.  Türkiye’de zeytincilik , 

171 milyonu aşan ağaç varlığı ve ortalama 1.700.000 ton tane zeytin üretimi ile her geçen yıl önemini 

arttırmaktadır. Son on yılın ortalamasına göre zeytin üretiminin % 29’luk kısmı sofralık olarak, % 

71’lik kısmı yağlık olarak değerlendirilmektedir. Ülke tarım politikalarının gelecek hedefleri ve 

verilen destekler ile zeytin ve zeytinyağı üretimi giderek artmaktadır ve bu artışın devam edeceği 

öngörülmektedir. Ancak zeytin ve zeytinyağı üretiminin doğurduğu bazı çevresel sorunların da aynı 

şekilde artarak devam edeceği bilinmektedir. Özellikle zeytinyağı üretimi sonucu ortaya çıkan ve 

“karasu” olarak isimlendirilen atık suyun çevresel etkileri yıllardır tartışılan ve çözülmeye çalışılan 

önemli bir sorundur. Ayrıca zeytinin hem tarımsal üretimi hem de zeytinyağı üretimi sırasında önemli 

miktarda doğal kaynaklar ve enerji tüketimi gerçekleşmektedir.  

           Bu çalışmada; zeytinyağı üretiminin çevresel etkileri, zeytin üretim aşaması ve zeytinyağı 

üretim aşaması olarak iki kısımda ele alınarak uluslararası geçerliliği olan ve kapsamı ISO 14040’a 

göre belirlenmiş “Yaşam Döngüsü Analizi (YDA)” metodolojisi ile belirlenecektir. Zeytin üretim 

aşaması; gübreleme, ilaçlama, budama, sulama, toprak işleme ve hasat olmak üzere 6 başlıkta, 

zeytinyağı üretimi; iki-fazlı ve üç-fazlı sistemle zeytinyağı sıkımı olmak üzere 2 başlıkta ele 

alınacaktır. Metoda uygun bir şekilde belirlenmiş sistem sınırları dahilinde zeytin ve zeytinyağı 

üretimi ve atık yönetimi senaryoları geliştirilerek hem çevresel açıdan hem de ülkenin kendine özgü 

sektör yapısı açısından en uygun üretim şekilleri ve atık/artık yönetimi sistemi geliştirilmeye 

çalışılacaktır. Uzun yıllardır üzerinde sayısız çalışma yapılan karasu problemi giderek büyüyen bir 

sorun olmaya devam etmektedir. Bunun nedeni hala uygulanabilir ve sürdürülebilir bir yaklaşımın 

geliştirilememiş olmasıdır Bu proje ile; Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağı üretimindeki 

sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak için, çevre dostu üretim tekniklerini tespit etmek ve geliştirmek, 

Proje Başlığı 
Zeytin ve Zeytinyağı Üretiminin Çevresel Sürdürülebilirliğinin 

Araştırılması ve Karasu Problemine Yönelik Atık/Artık Yönetiminin 

Geliştirilmesi 

Proje Numarası  

Proje Lideri Şule SAVRAN 

Araştırmacılar 

Prof. Dr. Murat ELİBOL,  Prof. Dr. Nevin DEMİRBAŞ,  

Dr.Aişe DELİBORAN,  Muzaffer Kerem SAVRAN,  Önder 

ERALP,  Kenan KESKİNKILIÇ,  Perihan Ezgi ÇELİK,  Dr. 

Tuba BEŞEN 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2019 

Raporun İlgili Olduğu dönem     01/01/2019   ile     31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
……………..TL 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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her aşamada optimizasyonu sağlamak amacıyla sektörden gelen önerileri de dikkate alarak politika 

üreticilere ve karar vericilere yol göstermek hedeflenmektedir. 

 

  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları: Anket çalışmaları devam etmektedir. 

 

1.2. Dönem Bulguları: Antalya ilinde anket çalışmaları yeni başlayacaktır. 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  

 

 

4.1. Materyal ve Yöntem: Değişiklik talebi bulunmamaktadır. 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Çalışma takviminde değişiklik talep edilmemiştir. 

 

4.3. Personel: Herhangi bir değişiklik talebi bulunmamaktadır.   

 

4.4. Bütçe: Bütçe değişikliği talebi bulunmamaktadır. 

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri    

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

   

 

3. Darboğazlar:  Pandemi nedeni ile arazi çalışmaları ertelenmiştir. 

Proje Başlığı Antalya Koşullarında Pitaya ve Passifloranın Yetiştirme Olanaklarının 

Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/BBAD/17/A08/P09/03 
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Proje Özeti  

Ülkemizde son yıllarda alternatif meyve türlerine olan ilgi gittikçe artmaya başlamıştır. Bu ilginin 

artışında, tropik meyvelerin yüksek ekonomik getirisi yanında bu meyve türlerinin insan sağlığına 

olan olumlu etkileri ve tüketicilerin fonksiyonel gıdalara ilgisinin artmasını sebep olarak gösterebiliriz. 

Ülkemizde muz dışında yaygın olarak ticari yetiştiriciliği yapılan tropik meyve türü henüz sınırlıdır. 

BATEM, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen 

tropik meyve türleri adaptasyon çalışmalarında (Gazipaşa)  pitaya ve passifloranın ümitvar olduğu 

gözlenmiştir. Dolayısı ile pitaya ve passiflora meyvesini üretmek isteyen üreticilerimizin bölgemizde 

Gazipaşa dışında nerelerde üretilebileceği ile ilgili soruları ile de karşılaşılmaktadır. Ayrıca Gazipaşa 

ve Alanya ilçelerimiz gibi mikroklima özelliği gösteren yerlerde üretim yapılabilecek alanlar oldukça 

sınırlıdır. Bu nedenle bu bölgenin dışında kalan, bu mikroklima alanlarına göre nispeten biraz daha 

serin alanlarda da bu türlerin üretimi ile ilgili yapılacak çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur. Projede pitaya 

ve passiflora türlerinin, Antalya koşullarında hem örtü altında, hem de açıkta yetiştirilme 

potansiyelinin ortaya konulması hedeflenmektedir.  

 

  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:  

Türlerde çelikle çoğaltım yapılarak fidanlar üretilmiş ve dikimleri gerçekleştirilmiştir. Terbiye sistemi 

kurulmuştur. Passiflora ve pitaya bitkilerinde terbiye sistemi üzerinde şekil budamaları 

gerçekleştirilmiştir. Hem açıkta hem örtü altında bulunan bitkilerde kültürel işlemler 

gerçekleştirilmiştir. Materyal metotta belirtilen fenolojik gözlemler alınmıştır. 

 

1.2. Dönem Bulguları:  

Açıkta ve örtü altında bulunan bitkilerde kültürel işlemler gerçekleştirilmiş ve fenolojik gözlemler 

alınmıştır. Passiflora türünde hem açıkta hem serada yetiştiricilikte ilk meyveler alınmış, hasat 

verileri alınarak pomolojik analizler gerçekleştirilmiştir. Pitaya türünde örtüaltında çiçeklenme 

Proje Lideri Dr. Ş. Beyza BİNER 

Araştırmacılar 
Dr. Banu DAL, Dr. Işılay YILDIRIM, Zir. Yük. Müh. Mehmet 

ÖZDEMİR, Prof. Dr. Hamide GÜBBÜK 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) 

Proje Başlangıç Yılı 2017 

Raporun İlgili Olduğu dönem  01/01/2019   ile     31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
13800TL  

Destekleyen Kurum TAGEM 
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gözlenmiş, meyveye dönüşmemiştir. Açıktaki pitaya parselinde gelişme daha yavaş olup çiçeklenme 

gözlenmemiştir. 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: Düşünülmemektedir. 

 

 

4.1. Materyal ve Yöntem: Değişiklik önerisi bulunmamaktadır. 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Değişiklik önerisi bulunmamaktadır. 

 

4.3. Personel: Değişiklik önerisi bulunmamaktadır. 

 

4.4. Bütçe: Değişiklik önerisi bulunmamaktadır. 

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ …/.../…...  

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Dr. Ş. Beyza BİNER 29/11/2019  

 

PROJE BAŞLIĞI 
Proje: Avokado Yetiştiriciliğ inin Geliştirilmesi 

Alt Proje: Avokado İçin Klonal Anaç Geliştirme  

PROJE NUMARASI TAGEM/BBAD/16/A08/P09/04 

PROJE LİDERİ Dr. Süleyman BAYRAM 

PROJE YÜRÜTÜCÜS Ü KURULUŞ  
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-

ANTALYA 

PROJE BAŞLANGIÇ YILI 2016 

RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU DÖNEM 01/01/2019 ile 31/12/2019 arası 

 

3. Darboğazlar: Projede darboğaz bulunmamaktadır. 
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Projenin Amacı ve gerekçesi, metodolojisi: 

Avokado anaçlarının vegatatif olarak çoğaltılmasının çok zor olması ve tohumdan çoğaltılan çöğür 

anaçların yüksek seviyede heterozigot özellik taşımasından dolayı, her bir anaç farklı ve üniform 

olmayan özellikler taşımaktadır. Bununla birlikte, ülkemiz koşullarında avokado fidan 

yetiştiriciliğinde çöğür anaçlar kullanılmakta ve çöğür anaçlarının performansları henüz ortaya 

konulmamıştır. 

Bu proje; 2010-2014 yılları arasında yürütülen projenin devamı şeklinde yapılacaktır. Ülkemizde 

çöğür anaç olarak kullanılan Topa Topa ve Mexicola çeşitlerinin performanslarının ortaya konulması 

ve üstün özellikli bireylerin vegetatif çoğaltılması amaçlanmıştır. Bu nedenle; bu çeşitlerin çöğür 

anaçlarının üzerine Bacon, Zutano, Fuerte ve Hass çeşitleri aşılanarak ağaç özellikleri, çiçeklenme 

zamanları, meyve özellikleri, verimlilik ve iklim koşullarından etkilenme durumlarına göre üstün 

özellik taşıyan bireyler seçilecek ve klonal olarak çoğaltılması sağlanacaktır. Bu çoğaltılan klonal 

anaçlar arasında fenolojik, morfolojik, pomolojik ve iklimden etkilenme durumuna göre seçim 

yapılacaktır.  

Bu çalışma ile üstün özelliklere sahip çöğür anaçlarının seçilmesi ve bu bireylerin klonal olarak 

çoğaltılması sağlanacaktır. Ayrıca, anaç ve çeşit ilişkilerinin ortaya konulması için çöğür ve klonal 

anaç elde edilmesine yönelik ıslah araştırmalarına temel bir çalışma olacaktır.   

 

1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları: 

2010-2014 yılları arasında yapılan çalışmada; ‘Topa Topa’ ve ‘Mexicola’ çeşitlerinin çöğür anaçların 

tohumları alınmış ve sera koşullarında ekilmiştir. Daha sonra, tohumdan meydana gelen çöğürlerde 

morfolojik gözlemler yapılarak, ‘Hass’ ve ‘Bacon’ çeşitlerine ait aşı kalemleri ile aşılanmış ve 

ilerleyen dönemlerde araziye dikilmiştir. Arazi koşullarında yapılan çalışmalarda, bazı çöğür anaçların 

performanslarının için ümitvar olduğu görülmüş ve ileriki yıllarda gözlemlere devam edilmiştir.  

 

1.2. Dönem Bulguları:  

Proje çalışmalarında (2019 yılı dahil) ise; üstün özellikleri nedeni ile seçilen çöğür anaçlar, klonal anaç 

programına alınmış ve çoğaltılmalarına başlanmıştır. Mexicola ve Topa Topa çöğürleri üzerine aşılı 

Bacon, Fuerte ve Hass çeşitlerinden oluşan anaç x çeşit kombinasyonu ile, 4. Deneme parseli kurulmuş 

ve 119 aşılı fidan araziye dikilmiştir. Böylelikle, projede toplam 4 adet deneme parselinde, farklı anaç 

x çeşit kombinasyonuna sahip 515 adet fidan araziye dikilmiş ve performanslarının gözlemlenmesine 

devam edilmiştir.  

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: Projede yapılması düşünülen yayın bulunmamaktadır. 

 

3. Darboğazlar: 

Denemenin yapıldığı Serik/Antalya bölgesinde bulunan BATEM Kayaburnu yerleşkesine arazide 

bulunan klonal anaç adayları, 2019 Ocak ayında meydana gelen yoğun dolu ve rüzgâr zararından 

etkilenmiş ve aşılama için sağlıklı aşı kalemi bulmakta zorluk çekilmiştir. Aynı dönemde, Kocayatak 

yerleşkesinde ki çöğür anaçların bulunduğu deneme parsellerinde de yoğun hortum, rüzgar ve dolu 

zararı ağaçlarda tespit edilmiştir. 



 425 

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: Projede materyal ve yöntemde yapılması düşünülen bir değişiklik 

bulunmamaktadır. 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Proje faaliyet takviminde yapılması düşünülen bir değişiklik 

bulunmamaktadır. 

 

4.3. Personel: Projede görevlilerinde yapılması düşünülen bir değişiklik bulunmamaktadır. 

 

4.4. Bütçe: Proje bütçesinde yapılması düşünülen bir değişiklik bulunmamaktadır. 

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ   

Proje Koordinatörü / 

Proje Lideri  
Dr. Süleyman BAYRAM   

 

 

Proje Başlığı Batı Akdeniz’de Melezleme Yoluyla Yeni Nar Çeşitlerinin 

Geliştirilmesi-II 

Proje Numarası TAGEM /BBAD/15/A08/P09/03 

Proje Lideri Alpaslan ŞAHİN 

Araştırmacılar 
Dr. Süleyman BAYRAM 

İlker KURBETLİ 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Proje Başlangıç Yılı 01/04/2015 (Sürekli proje)  

Raporun İlgili Olduğu dönem 01/01/2019 ile 31/12/2019 arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
9500 TL 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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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.  

 

  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:  

Bu çalışma kapsamında 2015 yılında, BATEM Esinnar, BATEM Yılmaznar ve BATEM 

Onurnar çeşitlerinden kendileme, karşılıklı melezleme ve açık tozlanma yoluyla elde edilen 

meyvelerin tohumlarından elde edilen çöğürler torbalara şaşırtılmış ve dikim aşamasına gelen 

fidanlar ise araziye dikilmiştir. 

2016 ve 2017 yıllarında ise dikim aşamasına gelen fidanlar araziye dikilmiş ve 2015 yılında 

bahçeye dikilen genotiplerin ise kültürel işlemleri yapılmıştır. 

2018 yılında ise meyveye yatan genotiplerin bazı pomolojik özellikleri belirlenmiştir.  

 

1.2. Dönem Bulguları: 

2019 döneminde meyveye yatan genotiplerin bazı pomolojik özellikleri belirlenmiştir. Ayrıca 

pomolojik özellikleri belirlenen genotiplerden, aralarında kırmızı veya koyu kırmızı kabuklu ve taneli, 

yumuşak çekirdekli, tatlı, mayhoş veya ekşi olan 6 adedi ümitvar olarak seçilmiştir. 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  

 

 

3. Darboğazlar:  
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4.1. Materyal ve Yöntem: Materyal ve yöntem değişimi yoktur 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  

 

4.3. Personel:  

 

4.4. Bütçe:  

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ   

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Alpaslan ŞAHİN   

 

 

Proje Özeti 

           Ülkemizde turunçgillerde genellikle turunç anacı kullanılmaktır. Son zamanlarda turunçgil 

fidancıları tarafından Volkameriana (Citrus volkameriana Tan. ve Pasq.) ve Kaba limon (Citrus 

Proje Başlığı Bazı Anaçların Meyer, Limoneria 8A ve BATEM Pınarı Limon 

Çeşitlerinde Verim ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri  

Proje Numarası TAGEM/BBAD/B/19/A1/P5/931 

Proje Lideri Gülay DEMİR 

Araştırmacılar 
Dr. Ertuğrul TURGUTOĞLU – Dr. Şenay KURT  

 Mehmet ÖZDEMİR – Dr. Zeynep ERYILMAZ 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Proje Başlangıç Yılı 01/01/2019 

Raporun İlgili Olduğu dönem 01/01/2019   ile     31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
6000 TL 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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jambhiri Lush.), anaçlarının limon çeşitleri için anaç olarak kullanılmaya başlandığı görülmesine 

rağmen bu anaçların bölgemizdeki performansları yeterince incelenmemiştir. Bu amaçla proje 

kapsamında ülkemizde son yıllarda yetiştiriciliği yaygınlaşmakta olan Meyer, Limoneria 8A, BATEM 

Pınarı limon çeşitlerinin meyve verim ve kalitesi üzerine Yerli turunç (Citrus aurantium L. var. 

“Yerli”), Carrizo sitranjı (Poncirus trifoliata Raf x Citrus sinensis Osb. var. Carrizo), Volkameriana 

(Citrus volkameriana Tan. ve Pasq.) ve Kaba limon (Citrus jambhiri Lush.), anaçlarının etkileri 

araştırılacaktır. Proje sonucunda limon çeşitleri için uygun anaç tavsiyeleri ortaya konulması 

hedeflenmektedir. 

              Projenin ilk beş yılını kapsayan  diliminde anaç olarak kullanılacak tohumlar alınarak 3:1 

oranında torf ve pomza harç karışımı bulunan tohum yastıklarına ekilecektir. Uygun büyüklüğe gelen 

çöğürler, harç karışımı içeren 15 x 35 cm ebadındaki körüklü polietilen torbalara şaşırtılacaktır.  

Çöğürler aşılama büyüklüğüne gelinceye kadar kültürel bakım işlemlerine  devam edilecektir. Daha 

sonra bu çöğürler üzerine limon çeşitleri T göz aşısı ile aşılanacaktır. Aşılamadan itibaren serada, 

çöğürlerde bazı ölçümler yapılacaktır. 

               Çalışma  üç limon çeşidinde (Meyer, Limoneria 8A, BATEM Pınarı ),  dört farklı turunçgil 

anacında (Yerli turunç, Carrizo sitranjı, Volkameriana, Kaba limon )  beş tekerrürlü her tekerrürde bir 

ağaç olacak şekilde  tesadüf bloklarında faktöriyel deneme deseninde kurulacaktır. Deneme parselinde 

6x5 m aralıklar ve mesafeler kullanılacaktır. 

 Projede çeşit x anaç uyumunu belirlemek amacıyla morfolojik ölçümler, verim ve meyve 

kalitesini belirlemek amacıyla pomolojik analizler yapılacaktır. Çalışmanın ilk diliminde proje 

parselinin tesis edilmesinden sonra morfolojik ölçümler yapılmaya başlanacaktır. Projenin ikinci 

diliminde ise meyve alınmaya başlandıktan sonra  pomolojik analizler yapılacak  ve verim değerleri 

belirlenecektir. 

 

1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları: Proje 01.01.2019 tarihinde başladığı için geçmiş dönem bulgusu 

bulunmamaktadır. 

 

1.2. Dönem Bulguları: Proje 01.01.2019 tarihinde başlamıştır. Bu dönem; projede kullanılacak anaç 

çeşitlerinin tohumlarının ekimleri   yapılmış ve anaç çöğürler elde edilmiştir. Elde edilen çöğürler 

polietilen torbalara şaşırtılarak gerekli bakım ve kültürel işlemler yapılmıştır. Çöğürlerde gövde çapı 

ölçümleri yapılmaktadır. 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  

Projenin ilerleyen dönemlerinde elde edilen veriler ışığında yayın yapılması planlanmaktadır.  

 

3. Darboğazlar: Projede bir darboğaz ile karşılaşılmamıştır. 
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4.1. Materyal ve Yöntem: Projede herhangi bir materyal-yöntem değişikliği yoktur. 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Projenin faaliyet takviminde herhangi bir değişiklik yoktur. 

 

4.3. Personel: Projede herhangi bir personel değişikliği yoktur. 

 

4.4. Bütçe: Projede herhangi bir bütçe değişikliği yoktur. 

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ …/ 11 / 2021  

Proje Koordinatörü / 

Proje Lideri  
      Gülay DEMİR …/ 11 / 2021  

 

PROJE BAŞLIĞI Bazı Pikan (Carya illioinensis) Anaç ve Çeşitlerinin Antalya 

Sahil Kuşağındaki Performanslarının Belirlenmesi  

PROJE NUMARASI  

PROJE LİDERİ Mehmet ÖZDEMİR 

PROJE YÜRÜTÜCÜS Ü KURULUŞ  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müd 

PROJE BAŞLANGIÇ YILI 2018 

RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU DÖNEM 01.01.2019-31.12.2019 

 

Projenin Amacı ve gerekçesi, metodolijisi:  

Ülkemize ilk olarak 1953 yılında tohumla getirilen ve 1969 yılında aşılı fidanları da getirilerek 

BATEM’de çalışmalarına başlanılan pikan, ülkemizin Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgesinin bazı kısımlarında yetiştirilebilmesine rağmen henüz istenilen üretim potansiyeline 

ulaşamamıştır. Ülkemizin en büyük gen kaynağına sahip Enstitümüzün elinde bulunan çeşitlerin 

fenolojik özelliklerinin belirlenmesi, meyve kalite parametrelerinin ortaya konulması, elde edilecek 

verilerle yeni çeşit veya çeşitlerin üretime kazandırılması büyük önem arz etmektedir. Bu proje de 

bunlarla birlikte bu çeşitlere ait bilgilerin Meyve- Bağ Genetik Kaynakları veri tabanına eklenmesi 

sağlanacaktır. 

Özellikle pikanda fidan yetiştiriciliğinin sorunlu olması nedeniyle özel sektör fidancıları pikan fidan 

üretimine yeterli ilgiyi göstermemiştir. Pikan üretiminde tohum anacı kullanıldığından dolayı anaç 
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olarak kullanılabilecek çeşit veya çeşitlerin tespiti ile birlikte aşı performansının artırılmasına yönelik 

olarak değişik aşı zamanlarının denenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu proje kapsamında bazı 

pikan çeşitlerinin çimlenme durumları, çöğür gelişimleri, aşı performanslarının, en uygun aşılama 

zamanı ve anaçlık özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

 

Proje kapsamında 

Enstitü Genetik kaynaklarında bulunan pikan çeşitlerinin fenolojik, morfolojik ve pomolojik 

özellikleri ile hastalık ve zararlılara duyarlılıkları, mineral madde içerikleri ve yağ asitleri içeriklerinin 

belirlenmesi 

Baz pikan çeşitlerinin anaçlık özelliklerinin ortaya konulması ve en uygun aşılama zamanının tespiti 

amaçlanmaktadır. 

 

1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:  

Proje kapsamında 2018 yılında projede öngörülen fenolojik gözlemler, pomolojik analizler, mineral 

madde içerikleri, hastalıklara dayanımla ilgili çalışmalar tamamlanmış,  yağ içerikleri ve yağ asitleri 

kompozisyonu ile ilgili çalışmalar kısmen tamamlanmıştır.  

 

2018 yılında elde edilen pomolojik analiz, yağ içerikleri, antraknoz hastalığı gözlemleri, mineral 

madde içerikleri ile ilgili veriler aşağıda verilmiştir. 

Çeşit 

Meyve 

Ağırlığı 

(g) 

Meyve 

İç 

Ağırlık 

(g) 

Randıma

n (%) 

Meyve 

uzunluk 

(mm) 

Meyve 

yüksekli

k (mm) 

Meyve 

Genişlik 

Kabuk 

kalınlığı 

(mm) 

Choctaw 10,95 5,799 52,85 47,423 26,519 25,721 0,952 

Mahan 11,737 6,267 53,125 60,445 25,207 22,582 0,851 

Western 8,022 4,495 56,275 47,452 19,724 19,733 0,685 

Burkett 8,051 3,654 45,15 37,535 26,372 26,202 0,966 

Comanche 10,123 4,663 45,775 39,937 27,16 28,502 1,079 

Bradley 8,601 4,088 48,875 43,651 21,83 20,345 0,994 

Harris super 8,377 3,997 47,65 43,511 22,115 21,024 0,997 

Green river 8,904 4,507 50,575 39,33 20,605 24,753 0,974 

Schley 9,413 5,657 60,025 44,377 22,25 20,823 0,822 

Stuart  10,485 4,29 40,95 43,49 24,844 25,491 1,095 

Royal 10,888 4,581 42,05 44,587 25,411 25,199 1,127 

Hasting 10,195 4,8 47,1 45,911 25,876 25,645 0,726 
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Money 

maker 7,386 3,341 45,2 34 24,625 23,575 1,082 

Mohawk 9,805 5,077 51,7 41,762 24,302 24,121 0,905 

Cape fear 10,247 5,345 52,15 43,303 25,283 25,219 0,929 

Cheyenne 8,545 4,68 54,75 43,044 22,625 24,094 0,758 

Desirable 11,03 5,514 49,85 47,29 25,967 24,925 1,05 

Shanne 6,994 4 56,675 43,215 21,001 19,388 0,676 

Curtis 7,227 3,926 54,275 42,956 21,778 20,726 0,748 

Cherokee 7,931 4,155 52,15 43,746 22,626 22,424 0,893 

Woodard 8,824 71,325 49,55 48,605 24,85 23,341 0,62 

Mahan&stua

rt 12,53 5,241 41,75 50,318 26,608 26,858 1 

Shoshoni 11,287 4,106 37,525 44,36 26,995 31,705 0,878 

Big Z 9,323 4,545 48,675 48,061 24,265 23,514 0,946 

Wichita 8,248 4,604 55,75 49,181 22,33 20,557 0,785 

Tejas 7,592 3,754 49,425 50,478 20,967 19,108 0,828 

 

Çizelge 1. Pikan cevizi çeşitlerinin Yağ Oranları (%) 

  Çeşitler  
Yağ oranı (%) 

  Çeşitler  
Yağ oranı (%) 

1 Burkett 65,47 14 Shosshoni 63,52 

2 mohawk 75,21 15 Stuart 57,32 

3 Comanche 64,89 16 Money maker 71,57 

4 Choctaw 66,77 17 Cherokee 56,30 

5 Western 77,84 18 Wichita 54,7 

6 Royal 66,00 19 Schley 55,00 

7 Tejas 67,28 20 Harris super 68,48 

8 Green river 65,61 21 Big Z 64,00 

9 Shanne 70,21 22 Mahan&stuart 57,98 

10 Bradley 61,64 23 Hasting 61,19 

11 Woodaro 59,30 24 Curtis  62,88 
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12 Cape fear 
72,78 

25 Desirable 
53,58 

13 Mahan 
52,30 

26 Cheyenne 
64,67 

 

 

Antraknoz Hastalığı -  (Glomerella cingulata)- Var (+) / Yok (-) 

Çeşit Hastalık Çeşit Hastalık 

Big Z - Desirable - 

Harris Super - Choctaw + (%0-1) 

Wichita - Comanche - 

Mahan + (%2-3) Royal - 

Hasting - Western - 

Burkett + (%0-1) Cheroke - 

Mahawk + (%1-2) Shanne - 

Schley - Tejas + (%30-40) 

Cheyenne - Shosshoni - 

Cape Fear - Woodaro + (%5-10) 

Bradley - Green River - 

Stuart -     

 

 

ÇEŞİTLER N P K Mg Ca cu MN zn 

Royal 1,87 0,2 0,4 0,12 0,32 18,21 6,9 30,83 

Big Z 1,38 0,26 0,44 0,13 0,3 18,19 9,29 33,27 

Mohawk 1,89 0,27 0,36 0,14 0,31 19,93 11,56 43,28 

Curtis 0,82 0,18 0,33 0,13 0,31 16,52 9,72 35,81 

Cheroke 0,91 0,26 0,4 0,4 0,17 13,97 5,05 31,12 

Comanche 1,5 0,32 0,55 0,54 0,15 18,81 9,72 35,11 

Shanne 1,05 0,27 0,42 0,41 0,19 14,05 10,62 35 

Schley 1,37 0,28 0,31 0,31 0,17 13,34 10,28 26,88 

Green river 1,65 0,28 0,33 0,33 0,18 15,28 7,88 24,43 
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MahanxStuart 2,25 0,23 0,45 0,44 0,12 13,54 8,55 22,09 

Woodard 1,52 0,28 0,41 0,41 0,13 16,83 9,45 23,72 

Desirable 1,86 0,36 0,43 0,43 0,14 19,18 8,71 31,01 

Hasting 1,56 0,32 0,53 0,52 0,16 18 9,08 29,08 

Cheyenne 2,56 0,31 0,43 0,42 0,14 20,06 5,51 27,82 

Bradley 1,39 0,26 0,36 0,36 0,13 17,58 10,98 36,94 

Money maker 1,84 0,3 0,49 0,47 0,16 18,76 11,43 40,3 

Choctaw 1,53 0,39 0,56 0,55 0,14 19,05 13,16 41 

Burkett 1,37 0,43 0,66 0,64 0,17 23,33 13,55 50,27 

Western 2,11 0,28 0,42 0,32 0,15 17,85 11,27 34,26 

Cape fear  1,23 0,33 0,38 0,38 0,15 19,14 15,65 44,91 

Stuart 1,9 0,26 0,42 0,42 0,14 18,3 3,68 22,32 

Shoshoni 2,82 0,43 0,76 0,73 0,17 21,15 6,83 34,51 

Tejas 2,06 0,42 0,47 0,46 0,16 20,63 9,48 38,25 

Harris super 1,71 0,3 0,47 0,46 0,13 18,27 8,08 33,56 

Wichita 1,77 0,35 0,4 0,45 0,19 18,31 10,85 35,42 

Mahan 1,43 0,42 0,39 0,56 0,13 21,15 8,15 48,12 
 

 

1.2. Dönem Bulguları:  

2019 yılında yapılması planlanan işlerle ilgili olarak; 

2019 yılında fenolojik gözlemler alınmıştır, 

Pomolojik analizlerin yapılması amacıyla meyve örnekleri alınmış ve  pomolojik analizler 

yapılacaktır. 

Hastalıklara toleranslılıkla ilgili çalışmalar yapılmış değerlendirilmesi devam etmektedir. 

Mineral madde içeriklerine yönelik analizler yapılacaktır. 

Yağ içerikleri ve yağ asitleri kompozisyonuna ilişkin çalışmalar yapılacaktır. 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: Yayın yapılması planlanmamaktadır. 
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3. Darboğazlar:  

Anaç çalışmalarına yönelik olarak yapılan ilk yıl çalışmalarında tescilli tohum anacı Burkett’in 

randımanı çok düşük olduğundan ve boş meyve oranı çok yüksek olduğundan tohum çimlenme ve 

anaç performansları ile ilgili çalışmalar yeniden kurulacaktır. 

4. Projede Önerilen Değişiklikler * :   

*Projedeki değişiklikler ATK’da onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. 

4.1. Materyal ve Yöntem:  

Herhangi bir değişiklik önerisi bulunmamaktadır. 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  

Herhangi bir değişiklik önerisi bulunmamaktadır. 

 

4.3. Personel:  

Personel değişiklik talebi bulunmamaktadır. 

 

4.4. Bütçe:  

Herhangi bir değişiklik önerisi bulunmamaktadır. 

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ …/12/2019  

Proje Koordinatörü / 

Proje Lideri  
Mehmet ÖZDEMİR …/12/2019  

 

Proje Başlığı Bazı Yeni Tropik Meyve Türlerinin Ülkemize Kazandırılması ve 

Antalya Koşullarına Adaptasyonu 

Proje Numarası TAGEM /BBAD/B/19/A1/P5/1241 

Proje Lideri Dr. Banu DAL 

Araştırmacılar 
Dr. Beyza BİNER, Zir. Yük. Müh. Mehmet ÖZDEMİR, Prof. 

Dr. Hamide GÜBBÜK 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  BATEM 
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Proje Özeti  

Ülkemiz sahip olduğu ekolojik üstünlükler sebebiyle meyve yetiştiriciliği açısından dünyada özel bir 

konuma sahiptir. Yeni tropik meyve türlerinin yetiştiriciliğine ve tüketimine olan ilgi ise giderek artış 

göstermektedir. Tropik meyveler ülkemizde mikroklima alanlarda açıkta yetiştirilebilmektedir. Ancak 

muz ve avokado dışında ülkemizde yaygın olarak ticari yetiştiriciliği yapılan tropik meyve türü henüz 

çok az sayıdadır. Bu proje ile “Black Sapote, Cherimoya, Karambola, Sapodilla, Mamey Sapote, 

Wampee, Soursop” türleri ülkemize getirilecek ve Antalya-Gazipaşa ekolojik koşullarında yetiştirme 

olanakları araştırılacaktır. Böylece tropik meyve türlerinin yetiştiriciliğine ve ülkemizde 

geliştirilmesine önemli katkı sağlanacaktır. Fidanlar (mevzuata ve karantina koşullarına uygun 

biçimde) yurtdışından temin edilecektir. (7 tür ve her birinden ikişer çeşit). Yurtdışından ithal edilecek 

fidanlar geldikten sonra dikim yerlerine aktarılana kadar alıştırma sürecini Batı Akdeniz Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne (BATEM) ait seralarda geçirecektir. Alıştırma aşamasını 

tamamlayan fidanlar Gazipaşa ilçesinde tespit edilen bahçeye dikilecektir. Arazi çalışmaları ve 

gözlemler Antalya-Gazipaşa koşullarında, laboratuvar çalışmaları ise BATEM Meyvecilik 

bölümünde gerçekleştirilecektir. 

 

  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:  

Proje başlangıç tarihi 01.01.2019 olup proje bu yıl  başlamıştır. 

 

1.2. Dönem Bulguları:  

Yurtdışından fidan getirilecek adresler konusunda araştırmalar yapılmış, yurtdışında tropik fidan 

üretimi ve satışı yapan firmaların listesi çıkartılmıştır. Fidan firmalarıyla mail yoluyla bağlantıya 

geçilerek, fidan taleplerimiz bildirilmiştir. Bu konuyla ilgili olumlu yanıt alınan ve ülkemize gönderim 

yapabilen firmalar saptanmıştır. Ülkemizde fidan ithal edebilecek firmalarla temaslar kurulmuş olup 

en kısa zamanda fidanlar ülkemize getirilecektir. Fidanlar getirildikten sonra alıştırma aşamasına 

alınacak ve bu aşamayı tamamlayan fidanlar Gazipaşa ilçesinde tespit edilen bahçeye dikilecektir. 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  

Ara yayın düşünülmemektedir. 

Proje Başlangıç Yılı 2019 

Raporun İlgili Olduğu dönem 01/01/2019   ile     31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
50000TL 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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4.1. Materyal ve Yöntem:  

Herhangi bir değişiklik önerisi bulunmamaktadır. 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  

Herhangi bir değişiklik önerisi bulunmamaktadır.  

 

4.3. Personel:  

Herhangi bir değişiklik önerisi bulunmamaktadır. 

 

4.4. Bütçe:  

Herhangi bir değişiklik önerisi bulunmamaktadır. 

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ …/.../…...  

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Dr. Banu DAL 29/11/2019  

 

3. Darboğazlar:  

Bulunmamaktadır. 

Proje Başlığı Çekirdeksiz, Dikensiz ve Periyodisite Göstermeyen Mutant Yerli 

Mandarin ve Antalya Yerli Yuvarlak Limon Tiplerinin Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/BBAD/16/A08/P02/04 

Proje Lideri Dr. Ertuğrul TURGUTOĞLU 

Araştırmacılar 
Gülay DEMİR, Şenay KURT, Doç. Dr. İlknur POLAT,  

Bora AĞSARAN 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Proje Başlangıç Yılı 01/01/ 1995 (Sürekli Proje) 
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Proje Özeti  

Yerli mandarin; verimli ve aroması iyi bir mandarin çeşidi olmasına rağmen çok sayıda çekirdek 

içermekte ve periyodisite göstermektedir. Antalya Yerli Yuvarlak limon çeşidi ise yerli mandarin gibi 

bölgemizde yetiştirilen verimli ve düzenli meyve veren limon çeşididir. Bu limon çeşidi çok sayıda 

çekirdek ve dikene sahiptir. Aynı zamanda uç kurutan hastalığına göreceli olarak dayanıklıdır. Bu 

proje ile gamma ışını uygulanarak, çekirdeksiz veya çok az çekirdekli, kaliteli, dikensiz ve periyodisite 

göstermeyen mutant Yerli mandarin ve Yerli Yuvarlak Limon tiplerinin belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. 

 

  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:  

Proje amaçlarına uygun olarak az çekirdekli 17 adet Yerli mandarin tipi ile dikensiz veya az dikenli 10 

adet Yerli yuvarlak limon tipi belirlenerek 2009 ve 2015 yıllarında ara sonuç raporu ve yeni teklif 

proje sunulmuştur.   

2015 yılında proje parselinde soğuk zararı nedeniyle eksilen bireyler yedekler ve yeni aşılamalar ile 

tamamlanmış ve deneme parselinin kültürel bakım işlemlerine devam edilmiştir.  2016 yılı kış 

aylarında meydana gelen soğuk zararı nedeniyle parselde eksilmeler meydana gelmiş ve eksilen 

bireyler yeni dikimler ve aşılamalar ile tamamlanmıştır.  

 

1.2. Dönem Bulguları:  

2018-2019 yıllarında pomolojik analizler ve gözlemler yapılmıştır. 2019 yılında meydana gelen dolu 

afeti nedeniyle parselde zararlanmalar meydana gelmiş olması nedeniyle 2019-2020 döneminde 

parselde yeterli sayıda meyve oluşmaması nedeniyle pomolojik analizler yapılamamıştır.  

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  

Projede bu aşamada ara yayın yapılması düşünülmemektedir 

 

 

Raporun İlgili Olduğu dönem     01/01/2019   ile     31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
10.000 TL 

Destekleyen Kurum TAGEM 

3. Darboğazlar:  

Projede 2019 yılında herhangi bir darboğaz ile karşılaşılmamıştır. 
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4.1. Materyal ve Yöntem:  

Projede materyal ve metot değişikliği yapılmamıştır. 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  

Proje faaliyet takviminde değişiklik yapılmamıştır. 

 

4.3. Personel:  

Projede personel değişikliği yapılmamıştır. 

 

4.4. Bütçe:  

Proje bütçesinde değişiklik bulunmamaktadır. 

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ   

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Dr. Ertuğrul TURGUTOĞLU   

 

Proje Başlığı Farkli Anaçlar Üzerine Aşili Bazi Yeni Portakal Çeşitlerinin Antalya 

Ekolojik Koşullarinda Performanslarinin Belirlenmesi  

Proje Numarası TAGEM/BBAD/A08/P02 

Proje Lideri Dr. Zeynep ERYILMAZ 

Araştırmacılar Gülay Demir, Dilek Güven, Tuba Sansür,  

Proje Yürütücüsü Kuruluş  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Proje Başlangıç Yılı 2016  

Raporun İlgili Olduğu dönem  01/01/2019   ile     31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
11.000 TL 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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Proje Özeti   

Antalya ve yöresinde hala yaygın olarak kullanılan anaç Yerli turunç (Citrus aurantium L. 

var.’’Yerli’’) anacıdır. Fakat turunç (Citrus aurantium L.var .’’Yerli’’) anacının Tristeza (göçüren) 

hastalığına duyarlı olması, turunçgil endüstrisi açısından büyük bir risk oluşturmaktadır. Bu nedenle, 

Antalya ve çevresinde bazı yeni turunçgil anaçlarının performanslarının belirlenmesi, turunçgil 

yetiştiriciliğimizin geleceği açısından oldukça elzem gözükmektedir. 

Ülkemiz turunçgil yetiştiriciliğinde, tür olarak portakal ağırlıkta olup, çeşitlerin önemli bir kısmının 

orta mevsim çeşitleri oluşturmaktadır. Bu durum ise üretimin daha geniş bir zamana dilimine 

yayılmasını engelleyerek, hem üretici ve hem de tüketici açısından önemli bir dezavantaj 

oluşturmaktadır. 

Son yıllarda yurt dışından değişik yollarla ülkemize getirilmiş, fakat bölgesel performansları 

bilinmeyen Lane Late (Citrus sinensis (L.) Osbeck), Cara Cara (Citrus sinensis (L.) Osbeck), 

Fukumoto (Citrus sinensis (L.) Osbeck ) gibi bazı portakal çeşitleri bulunmaktadır. Bu yeni çeşitlerin 

bölgesel performansları belirlenmeden üreticiler tarafından kapama bahçe  tesisinde kullanımı, 

herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda üreticiler açısından önemli ölçüde ekonomik 

kayıplara neden olmaktadır. 

Ülkemizde bulunan portakal bahçelerinin önemli bir kısmını hala salma sulama ile sulanan 7x7 m 

aralıklarla tesis edilmiş bahçeler oluşturmaktadır. Dünyada portakal bahçesi tesisleri ise genellikle 

yarı sık dikimle kurulmakta ve sulamasistemi olarak damla sulama sistemi kullanılmaktadır. 

Ülkemizde de son yıllarda yarı sık dikimle ve damla sulama ile  sulanan bahçe tesislerinde artışlar 

olmaya başlamıştır. 

Projenin 1. Diliminde Antalya bölgesinde yaygın olarak kullanılan Yerli turunç anacı ve turunca 

alternatif olarak C-35 (Poncirus trifoliata Raf.x Citrus sinensis (L.) Osbeck Ruby) ve Carrizo sitranjı 

(Poncirus trifoliata Raf.x Citrus sinensis OSB.var.’’Carrizo’’) anaçları üzerine, bölgede yaygın olarak 

yetiştirilen Washington Navel (Citrus sinensis (L.) Osbeck) portakal çeşidi ile ülkemizde ve 

bölgemizde performanslararı bilinmeyen Fukumoto, Lane Late ve Cara Cara portakal çeşitleri 

aşılanarak portakal fidanları yetiştirilmiştir. Bu portakal fidanları ile 6x3 m aralıklarla (yarı sık dikim), 

sırta dikim şeklinde, damla sulama sistemi ile sulanan portakal parseli oluşturulmuştur. Bu projede, 

Antalya ekolojisinde farklı anaçlar üzerine aşılı yeni portakal çeşitlerinin büyüme ve gelişmesi, 

verimi, meyve kalite özellikleri açısından gösterdikleri performanslar belirlenecektir. 

 

 

  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:  

Meyve fidanları küçük olduğu için meyve vermedi. Meyve fidanlarında sulama, gübreleme ve yabancı 

ot kontrolü yapılmıştır.  

 

1.2. Dönem Bulguları: Meyve fidanları küçük olduğu için meyve alınamadığı için analiz 

yapılamadı. 
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2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  yok 

 

 

4.1. Materyal ve Yöntem:  

 1. Materyal 

Bitki materyali, anaç olarak kontrolde Yerli Turunç ile Carizo sitranjı ve C- 35 turunçgil anaçları 

üzerine control olarak Washington Navel portakal ile Cara Cara Navel, Lane Late, Fukumoto portakal 

çeşitleri aşılanarak yetiştirilen portakal fidanlarının ile oluşturu ağaçları kullanılacaktır. 

1.1. Araştırmanın yeri 

Deneme Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün meyvecilik bölümünde, 36 0 55’29.63’’K ve 

31 0 00’46.22’’D koordinatlarında bulunan,, damla sulama sistemi ile sulanan, 6x3 m dikim 

mesafelerinde (yarı sık dikim), sırta dikim şeklinde oluşturulan ve tesadüf bloklarına göre, 5 tekerrürlü 

ve her tekerrürde 3 ağaç bulunan parselde yürütülecektir. 

1.2. Araştırmada kullanılacak anaç ve portakal çeşitleri  

Yerli Turunç (Citrus urantium L.var.’’Yerli’’): Ülkemizde ve Akdeniz ülkelerinde yoğun bir şekilde   

tiştirilmektedir. 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 

üretilir, %85 nuseller embriyo oluşturmaktadır. 

Carrizo sitranjı (Poncirus trifoliata Raf. x Citrus sinensis Osb. var “Carrizo”): 1894 - 1895 

donlarından sonra üç yapraklının soğuklara dayanıklılık özelliğinden yararlanarak yeni anaç elde 

edilmesi amaçlanmış ve Swingle tarafından 1897 yılında Carrizo sitranjı,  shington Navel portakalı x 

Üç yapraklı melezlemesi ile elde edilmiştir (Davies ve Albrigo, 

1994). Birçok nedenlerden dolayı portakal ve altıntoplar için anaç olarak çok yaygın şekilde 

kullanılmaktadır. Carrizo sitranjı meyveleri çekirdekli ve yüksek oranda nüseller embriyoni 

göstermektedir ve anaç olarak kolaylıkla çoğaltılabilmektedir. Tohumla çoğaltım ve aşılanması 

kolaydır. Üzerine aşılı ağaçlar kumlu, kumlu - tınlı topraklarda iyi,kireçli topraklarda zayıf 

gelişmektedir. Ancak, kireçli topraklara adaptasyon bakımından üç yapraklı anacından daha  avantajlı 

görünmektedir. 

C-35 Sitranjı: Ruby kan portakalı ve üç yapraklı anacının melezlenmesi ile elde edilmiş bir anaçtır. 

Pytophthora ve tristeza hastalıklarına tolerant ve nematodlara karşı dayanıklıdır. Soğuklara dayanımı 

Carrizo sitranjı kadar veya biraz daha fazladır. Ağaçları orta büyüklüktedir ve Troyer üzerine aşılı 

olanlardan %25 kadar daha küçük taç yapar. Kumlu, kumlu-killi ve killi topraklara uyumu iyidir ancak 

kireçli topraklara Carrizo sitranjından daha duyarlıdır. 

Washington Navel (Citrus sinensis (L.) Osbeck ); Brezilya&#39;da doğal mutasyon sonucu ortaya 

çıkmıştır. Ağaç tacı yuvarlak ve orta büyüklükte, verimli ve genellikle periyodisite göstermemektedir. 

Meyve kabuğu koyu portakal renginde, hafif pürüzlü, orta ince kalınlıktadır. Kabuk meyve etine sıkı 

bağlı, muhafaza ve taşımaya elverişli bir çeşittir. Meyveler yuvarlak ve yuvarlağa yakın şekilde, stil 

ucunda değişen büyüklükte bir göbek bulunmaktadır. Meyve eti portakal renginde gevrek, aromalı ve 

3. Darboğazlar: Yok  
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lezzetli bir çeşittir. Genelde çekirdeksizdir. Ancak nadiren 1-2 çekirdeğe rastlanmaktadır. Orta erkenci 

bir çeşittir. Kasım sonu-ocak ayı ortalarında olgunlaşmaktadır. 

Fukumoto (Citrus sinensis (L.) Osbeck  ); Washington Navel’den seleksiyonla elde edilmiş erkenci 

bir göbekliportakal çeşitidir. Washington Navel’den 3–4 hafta önce olgunlaşmakta ve renk dönümü 

erken olan portakallardandır. Bu seleksiyonun en önemli özelliği kabuk renginin koyu kırmızımsı 

olmasıdır. Fukumoto ağaçlarının diğer göbekli 

seleksiyonlarına göre daha küçük olmaya eğilimi bulunmaktadır ve çoğu göbekli portakal 

seleksiyonlarına göre daha fazla 

kimera oluşturduğu belirtilmektedir. Meyveleri ekim ortasından aralık sonuna kadar hasat 

edilebilmektedir. 

Cara Cara Navel (Citrus sinensis (L.) Osbeck ); Bu portakal çeşidi 1976’da Venezuela’da 

Washington Navel portakalından mutasyonla meydana gelmiştir. Çoğu meyve ve ağaç özellikleri 

bakımından Washington Navel portakalına benzer. 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 

görülebilir. Tadı ve kabuk rengi, diğer göbekli portakal çeşitleri ile benzerdir. Olgunlaşması Kasım-

Ocak aylarıdır. 

Lane Late (Citrus sinensis (L.) Osbeck ); Washington Navel’den tomurcuk mutasyonu ile oluşmuş 

geççi bir portakal çeşitidir. 1950’de Avustralya’da bulunmuştur. Ağaç özellikleri, meyve büyüklüğü 

ve şekli bakımından Washington Navel’e çok benzemektedir fakat daha küçük göbeğe ve daha 

pürüzsüz meyve kabuğuna sahiptir. Meyve suyu, şeker ve asit oranı Washington Navel’e göre daha 

düşüktür. Washington Navel’den 4-6 hafta daha geç olgunlaşmaktadır ve olgunlaştıktan sonra 

kalitesini kaybetmeden ağaç üzerinde birkaç hafta kalabilmektedir. Meyve suyundaki limonin 

seviyesinin düşüklüğünden dolayı taze meyve suyu üretimi için uygun olabilir, fakat düşük meyve 

suyu içeriği geç sezonda bir dezavantaj olabilimektedir. Ocak-Mart aylarında olgunlaşmaktadır. 

2. Metot 

Çalışmalar, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde 6x3 m aralıklarla tesis edilmiş olan 

parselde bulunan fidanlarda 

ve elde edilen meyvelerde yürütülecektir. 

2.1. Kontrol ve yeni çeşitlerde incelenecek gözlem ve analizler 

2.1.1.İncelenecek Fenolojik Özellikler: 

2.1.1.1.Çiçeklenme durumları 

 

a)Çiçeklenme Başlangıcı: Ağaçlarda çiçeklerin % 5-10 ‘nunun açtığı dönem. 

b)Tam Çiçeklenme: Ağaçlarda çiçeklerin % 70-75 ‘inin açtığı dönem. 

c)Çiçeklenme Sonu: Ağaçlarda çiçeklerin taç yapraklarınının %90-95 ‘inin döküldüğü dönem. 

 

2.1.1.2.Ağaç Çap ve Taç Ölçümleri 

Portakal fidanları araziye dikildikten sonra yapılacaktur. 
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a)Ağaç çap ölçümü (cm): Aşı yerinin 10 cm üzerinden bir şeritmetre yardımıyla ölçülecek, elde edilen 

değerden ağaç çapı hesaplanacaktır. 

b)Ağaç taç hacmi (m³): Ağacın kuzey-güney ve doğu-batı yöneylerindeki taç genişliklerine ait 

değerlerin ortalaması alınarak taç yüksekliği ile karşılaştırılmıştır. 

Eğer taç genişliğine ait ortalama değer, taç yüksekliği ile aynı ise bu değerlerden herhangi birisi ikiye 

bölünerek “r” yarıçap değeri bulunmu ş ve taç hacmi= 4/3.π.r³ formülüne göre hesaplanmıştır. Eğer 

taç genişliğine ait ortalama değ er, taç yüksekliği ile aynı değilse her iki değerde ikiye bölünerek a ve 

b yarıçapları bulunmuş ve taç hacmi=4/3.π.a.b² formülüne göre hesaplanmıştır (a=büyük yarıçap, 

b=küçük yarıçap) (Westwood, 1978). 

2.1.2. Verim ve pomolojik özellikler 

a) Verim: Projenin son yılında değerlendirilecek. 

1)Ağaç Başına Verim (Kg ) :Her bir ağaçtan elde edilen meyve miktarıdır. 

2)Gövde Kesit Birim Alanına Düşen Verim (Kg/cm 2 ): Aşı yerinin 10 cm üzerinde ağaç gövdesinin 

birim kesit alanınadüşen meyve miktarıdır. 

3) Taç Birim Hacmine Düşen Verim (Kg/M3): Ağaç tacının birim hacmine düşen meyve miktarıdır.  

b)Meyve ağırlığı (g) : Her meyvenin teker teker ağırlığı tartılacaktır. 

c)Meyve uzunluğu (mm) : Meyvelerin çanak yapraklarının üst yüzeyi ile çiçek ucu arasındaki en uzun 

mesafe  kumpasla ölçülecektir. 

 

ç)Meyve genişliği (mm) : Meyve eksenine dik olan en geniş çap kumpasla lçülecektir. 

d)İndeks : Meyve genişliğinin, meyve uzunluğuna oranlanması ile bulunacaktır. 

e)Kabuk Kalınlığı (mm) : En geniş çaptan enlemesine kesilen meyvede albedo ve flavedo ile beraber  

kumpasla ölçülecektir. 

 

f)Dilim Sayısı : Enlemesine kesilen meyvede dilim miktarı sayılacaktır. 

g)Orta Eksen Genişliği (mm) : En geniş çaptan kesilen meyvede iki dilim arasında kalan orta eksen 

açıklığı kumpasla ölçülecektir. 

 

ğ)Meyve Başına Ortalama Çekirdek Sayısı: 25 meyvede sayılan toplam çekirdek sayısının, meyve 

adetine bölünmesiyle bulunacaktır. 

 

h)Usare Miktarı (%) : Meyve sıkacağı ile sıkılan 25 meyvenin posa ağırlığının, 25 meyve ağırlığından  

çıkarılması ile hesaplanacaktır. 

 

I)Suda Çözülebilir Kuru Madde miktarı (%) : 25 meyvenin usaresi sıkıldıktan sonra, süzülerek alınan 

örnek digital refraktometre de okunacaktır. 
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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) 

 

j)SÇKM / Asit Miktarı (%) : Suda çözülebilir % kuru madde miktarının, % asit miktarına oranlanması 

ilebulunacaktır. 

 

k)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. 

 

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 
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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 pomolojik çalışmalar, hasat edilen meyvelerden, tesadüfe bağlı olarak alınacak hastalıksız, 

yarasız, beresiz sağlam 25 adet meyve üzerinde yapılacaktır. Elde edilen sonuçlar Washington Navel 

portakalına göre değerlendirilecektir. 

2.1.3. Klorofil Tayini 

Olgun taze yaprak örnekleri (100-200 mg) 15 ml %80’lik (hacim/hacim) aseton(merck) ile homojenize 

edilerek ve homojenizasyondan sonra elde edilen kısım beyaz bant filtre kâğıdı ile süzülecektir. Filtre 

edilen örneklerde 652 nm’de 

toplam klorofil, 663 nm’de klorofil a, 645 nm’de klorofil b ölçümleri yapılacaktır (Williams, 1984).  

2.1.4. Yapraklarda Toplam Protein Miktarı 

Kurutulup öğütülen örneklerde azot tayini modifiye Kjeldahl metoduna göre yapılacaktır (Kacar ve 

İnal 2008). Elde edilen sonuçların 6.25 katsayısı ile çarpılmasıyla örneklerin toplam protein içerikleri 

saptanacaktır. 

2.2.5. İstatistiksel Değerlendirme 

Deneme “Tesadüf blokları” deneme desenine göre beş tekerrürlü ve her tekerrürde üç ağaç olacak 

şekilde planlanmıştır. Varyasyon kaynaklar ına ait ortalamaların karşılaştırılmasında ise Duncan testi 

kullanılacaktır (Düzgüneş, 1963). 
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4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  
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4.3. Personel: Dr. Burak Kunter, Dr. Işılay YILDIRIM, Dr. Dilek Güven, Gülay Demir, Tuğba 

SANSÜR, Prof. Dr. Hamide Gübbük 

 

4.4. Bütçe: 2018: 11.000 TL    2019: 11.000 TL   2020: 12.000 TL 

2021: 12.000 TL   2022: 12.000 TL 

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Abdullah Ünlü   

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Zeynep Eryılmaz   

 

PROJE BAŞLIĞI 
Farklı Zamanlarda Hasat Edilen Fuerte ve Hass Avokado 

Çeşitlerinde Putresin ve Salisilik Asit Uygulamalarının Hasat 

Sonrası Fizyolojisi Üzerine Etkileri  

PROJE NUMARASI TAGEM/BBAD/B/19/A1/P5/932 

PROJE LİDERİ Cemile Ebru ONURSAL 
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PROJE YÜRÜTÜCÜS Ü KURULUŞ  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müd. (BATEM) 

PROJE BAŞLANGIÇ YILI 2019 

RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU DÖNEM 01.01.2019-31.12.2019 

 

Projenin Amacı ve gerekçesi, metodolijisi:    

Dünya pazarındaki varlığı son yirmi yılda istikrarlı bir şekilde büyüyen avokado, yağ, kozmetik, sabun ve 

şampuan endüstrisinde kullanılmasının yanı sıra taze meyve olarak geniş bir pazara sahiptir (Dorantes vd ., 2004). 

Fonksiyonel ürünler arasında yer alan avokado; oleik, palmitik, linoleik, palmitoleik asitler, az miktarda stearik 

asit, vitamin ve yüksek lif içeriği gibi besleyici özellikleri (Bill vd., 2014) ile antikanser aktivitesi (Meyer ve 

Terry, 2010) nedeniyle insan beslenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Üreticiye yüksek getirisi ve sağlık 

üzerine olumlu etkilerinden dolayı popülaritesi hızla artan ürünler arasında yer alan avokadonun endüstriyel 

amaçlı kullanımı da talebi arttırmakta ve yüksek fiyattan pazarlanmasını sağlamaktadır (Doğan vd., 2017).  

Hasat edilen taze sebze ve meyvelerin yaklaşık dörtte birinden fazlası bozulmalar nedeniyle kayba uğramaktadır. 

Bu durum özellikle tropik ve subtropik meyvelerde daha hassas olmaları nedeniyle daha yükse k oranlarda 

görülmektedir (Maftoonazad ve Ramaswamy, 2005). Avokadonun pazarlanmasında en önemli sorunlardan biri 

hasat sonrası dönemde muhafaza ve özellikle raf ömrünün oldukça kısa olmasıdır. Avokado meyvelerinde 

hasattan sonra çeşide ve depolama sıcaklığına bağlı olarak 7-13 gün arasında olgunlaşma başlamakta ve 

olgunlaşmayı takiben çok kısa sürede (1-3 gün) meyve etinde yumuşama, kararma ve tat aromada bozulmalar 

meydana gelmektedir (Perez vd., 2004). Avokado meyvelerinin kalitesi, ambalajlama ve pazarlama süreçleri 

boyunca çeşitli nedenlerle (ağırlık kaybı, meyve eti yumuşaması, meyve kabuk ve et rengindeki kararmalar)  

önemli ölçüde azalır ve oluşan kalite kayıpları bu ürünün pazara istenilen kalitede ulaşmasını engelleyerek 

muhafaza süresinde kısalmaya ve pazar değerinin düşmesine (Dorantes vd., 2004; Doğan vd., 2017) yol açar. 

Hasattan sonra metabolizma hızı yüksek olan avokadonun olgunlaşmasının geciktirilmesi ve böylece muhafaza 

süresince kalitenin daha iyi korunması ürünün pazarlanması bakımından b üyük önem arz etmektedir. 

Avokadonun AB ülkeleri gibi büyük pazarlara satılabilmesi için belirli kalite özelliklerine ulaşıldığında hasat 

edilmesi ve uygun koşullarda depolanarak kalitenin uzun süre muhafaza edilmesi gerekmektedir.  

Avokadonun depolama ömrünü uzatmak amacıyla dünyada ticari olarak modifiye atmosfer paketleme, 1-MCP 

ve bazı kaplama uygulamaları kullnılmaktadır. Modifiye atmosfer paketlemenin ve 1-MCP uygulamasının çok 

yüksek maliyetli olması, 1-MCP uygulaması için gaz sızdırmaz odalara ihtiyaç duyulması, paketleme evlerinde 

bu uygulamanın yapılmasında teknik desteğe ihtiyaç duyulduğundan uygulamanın depo işletmecileri tarafından 

değil 1-MCP ürününü satan firmalarca özel ekipmanlarla yapılabilmesi pratikte uygulamada ortaya çıkan en 

önemli sorunlardır. Kaplama uygulamalarının ise ürünün ithalatçısı olan ülkeler tarafından kabul görmemesi bu 

uygulamaların kullanımını sınırlandıran en önemli faktördür. Dolayısıyla avokadonun muhafaza ve raf ömrünün 

uzatılması için kolay uygulanabilir, düşük maliyetli, güvenilir çevre dostu uygulamalara ihtiyaç vardır. 

Son yıllarda, bahçe ürünlerinde bazı metabolik süreçlerin düzenlenmesinde geniş rol oynayan düşük molekü l 

ağırlıklı alifatik amin grubu bileşikler olan poliaminler ve hormonal etkilerinin olduğu kanıtlanan bir hidroksil 

grubu ya da onun fonksiyonel türevini taşıyan, aromatik bir halkaya sahip bitki fenoliklerinin bir grubu olan 

salisilik asit (SA), ürünlerin hasat sonrasında dayanımının düzenlenmesinde birçok üründe araştırmacılar 

tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Birçok meyve türünde, hasattan sonra değişik konsantrasyonlarda poliamin içeren solüsyonlara bandırma 

uygulamalarını içeren çalışmalar yapılmış ve hasat sonrası poliamin uygulamalarının soğuk muhafaza ve raf 

ömrü süresince; meyve eti sertliği, ağırlık kaybı, etilen üretim miktarı, suda çözünebilir kuru madde miktarı, titre 

edilebilir asit miktarı gibi kalite özelliklerinin korunmasında oldukça etkili olduğu, olgunlaşmayı geciktirdiği ve 

çürümeleri yavaşlattığı belirlenmiştir (Basiouny, 1996; Purwoko vd. 1998; Valero vd.  1998; Martı́ nez-Romero  

vd. 1999; Martı́ nez-Romero vd. 2002; Pe´rez-Vicente vd. 2002; Serrano vd. 2003; Malik vd. 2003; Zheng ve 

Zhang 2004; Bregoli vd. 2005; Liu vd. 2006; Mirdeghan vd. 2007; Khosroshahi vd. 2007; Khan vd. 2007;  

Khosroshahi vd., 2008; Barman vd. 2011; Jhalegar vd. 2012; Bal, 2012).  
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Farklı meyve türlerine hasattan sonra uygulanan SA, meyve yumuşamasını geciktirmiş (Zhang vd., 2003), üşüme 

zararına dayanıklılığı arttırmış (Wang vd., 2006), fenolik bileşiklerin birikimin i teşvik etmiş (Chen vd., 2006) 

ve kararmaları önleyerek renk değişimlerini geciktirmiştir (Peng ve Jian, 2006). Yapılan çalışmalarda hasattan 

sonra SA uygulamalarının kayısı (Ali vd., 2013), şeftali (Cao vd., 2010; Razavi vd., 2014; Yang vd., 2011; Wang 

vd., 2006; Awad, 2013; Tareen vd., 2012), kiraz (Valero vd., 2011), nar (Sayyari vd., 2009; Awad vd., 2013;  

Sayyari vd., 2011), trabzon hurması (Khademi vd., 2012), kivi (Zhang vd., 2003), ananas (Lu vd., 2011), çilek 

(Babalar vd., 2007), üzüm (Ranjbaran vd., 2011a; Ranjbaran vd., 2011b; Sarikhani vd., 2009; Considine vd., 

2007) gibi birçok farklı meyve türünde muhafaza süresince kalitenin korunmasında, çürümelerin ve üşüme 

zararının azaltılmasında etkili olduğu belirlenmiştir. 

Bu çalışmayla son yıl larda iç ve dış pazarlarda önemi giderek artan avokado meyvelerinde hasat sonrası 

yapılacak doğal güvenilir olan uygulamalarla depolama ve raf ömrü sırasında kalitenin daha uzun süre 

korunması amaçlanmıştır. Bu projede, avokado meyvelerinde depolama ve raf ömrü sırasında kalitenin daha 

uzun süre korunması amacıyla hasat sonrası putresin ve salisilik asit uygulamalarının Fuerte ve Hass avokado 

çeşitlerinde derim sonrası fizyolojisi üzerine etkileri araştırılacaktır. Hass çeşidi meyveleri Şubat ayı  ortasından 

başlayarak 45 gün aralıklarla, Fuerte çeşidi meyveleri ise Kasım ayı sonundan başlayarak yine 45 gün aralıklarla 

üç dönemde hasat edilecektir. Hasatlardan sonra meyvelere 0.5, 1, 2 ve 4 mM dozlarında putresin ve 0.5, 1, 2 

ve 4 mM dozlarında salisi lik asit uygulamaları yüzey yapıştırıcı kullanarak (Tween-20) 10 dakika süreyle daldırma 

şeklinde uygulanacaktır. Sulu kontrol uygulaması için örnekler saf suya daldırılacaktır. Kontrol uygulaması 

meyvelerine ise hiçbir uygulama yapılmayacaktır. Uygulamalardan sonra meyveler 6oC sıcaklık ve % 90±5 nisbi 

nem koşullarında 60 gün süreyle depolanacaktır. Hasattan sonra depolama başlangıcında meyvelerde toplam 

kuru madde, toplam yağ, meyve eti sertliği, meyve kabuk rengi, solunum hızı, etilen üretim miktarı a nalizleri ve 

dış görünüş duyusal değerlendirmeleri yapılacaktır. Soğuk muhafaza süresince 15 gün aralıklarla çıkarılan 

meyve örneklerinde; ağırlık kaybı, meyve eti sertliği, meyve kabuk rengi, solunum hızı, etilen üretim miktarı, 

fizyolojik ve patojen kaynaklı bozulan meyve miktarı ölçümleri ve dış görünüş duyusal değerlendirmeleri  

yapılacaktır. Meyvelerde soğuk depolamadan sonra olgunlaştırma sürecini takiben 7 ve 14. günlerde; ağırlık 

kaybı, meyve eti sertliği, meyve kabuk rengi, solunum hızı ve etilen üretim miktarı, bozulma oranı ölçümleri ve 

dış görünüş, tat aroma ve iç kararması şiddeti duyusal değerlendirmeleri yapılacaktır. Ayrıca depolamanın 0, 30 

ve 60. günlerini takiben olgunlaştırmanın 7 ve 14. günlerinde toplam fenolik madde ve antioksidan aktivite 

ölçümleri yapılacaktır. 

 

1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:  

Proje faaliyetleri 01.01.2019 tarihinde başladığından projenin geçmiş dönem bulguları bulunmamaktadır.  

 

1.2. Dönem Bulguları:  

Projenin birinci yıl çalışmaları kapsamında 2019 yılında Hass çeşidinde 28 Ocak, 14 Mart ve 29 Nisan 

tarihlerinde olmak üzere 45 gün aralıklarla üç hasat yapılmıştır. Hasatlardan sonra meyvelere 0.5, 1, 2 ve 4 mM 

dozlarında putresin ve 0.5, 1, 2 ve 4 mM dozlarında salisilik asit uygulamaları yüzey yapıştırıcı kullanarak 

(Tween-20) 10 dakika süreyle daldırma şeklinde uygulanmıştır. Sulu kontrol uygulaması için örnekler saf suya 

daldırılmıştır. Kontrol uygulaması meyvelerine ise hiçbir uygulama yapılmamıştır. Uygulamalardan sonra 

meyveler 6oC sıcaklık ve % 90±5 nisbi nem koşullarında 60 gün süreyle muhafazaya alınmıştır. Meyve 

örneklerinde; depolama başlangıcında, soğuk muhafaza süresince 15 gün aralıklarla ve raf ömrü sonunda 

materyal metotta belirtilen analizler yapılmıştır. Hass çeşidi için darboğaz kısmında belirtilen nedenlerle raf 

ömrü süresi tek döneme düşürülmüş ve beş günlük raf ömrü sonunda analizler yapılmıştır. Birinci yıla ait elde 

edilen bazı bulgular aşağıda verilmiştir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve düzenlemesi çalışmaları 

devam etmektedir.  
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Ağırlık Kaybı 

  

Farklı zamanlarda hasat edilen hass avokado çeşidi meyvelerinde tüm uygulamalarda muhafaza süresi 

ilerledikçe ağılık kaybı artmıştır (Çizelge 1). En fazla ağırlık kaybı üçüncü  hasatta meydana gelmiştir. 

Uygulamalardan elde edilen ağırlık kaybı değerleri kontrol uygulamalarına göre daha düşük olmuştur.  

 

Çizelge 1. Farklı zamanlarda hasat edilen hass avokado çeşidinde putresin ve salisilik asit uygulamalarının  

muhafaza süresince meydana gelen ağırlık kayıpları üzerine etkisi (%) 

 

 

 

 

Farklı zamanlarda hasat edilen hass avokado çeşidi meyvelerinde tüm uygulamalarda raf ömrü süresince en fazla 

ağırlık kaybı üçüncü hasatta meydana gelmiştir. Uygulamalardan elde edilen ağırlık kaybı değerleri kontrol 

uygulamalarına göre daha düşük olmuştur. 

Çizelge 2. Farklı zamanlarda hasat edilen hass avokado çeşidinde putresin ve salisilik asit uygulamalarının raf 

ömrü süresince meydana gelen ağırlık kayıpları üzerine etkisi (%) 

 

15 30 45 60 Uyg. H.Z.

Kontrol 1,59 4,00 6,49 7,30 4,85

Sulu Kontrol 1,55 3,47 6,52 7,74 4,82

SA 05 mM 1,65 3,68 6,13 6,99 4,61

SA 1 mM 1,46 3,66 5,84 6,63 4,40

SA 2 mM 1,44 3,66 5,90 6,71 4,43

SA 4 mM 1,49 3,73 6,09 6,98 4,57

PUT 05 mM 1,40 3,30 5,32 6,08 4,02

PUT 1 mM 1,41 3,19 5,40 6,08 4,02

PUT 2 mM 1,57 3,16 5,19 5,90 3,96

PUT 4 mM 1,33 3,24 5,22 5,93 3,93

Kontrol 2,64 3,54 6,25 9,29 5,43

Sulu Kontrol 2,30 3,62 6,12 8,77 5,20

SA 05 mM 2,51 3,50 5,86 8,36 5,06

SA 1 mM 2,38 3,19 5,35 7,53 4,61

SA 2 mM 2,40 3,20 5,37 7,54 4,63

SA 4 mM 2,47 3,35 5,84 8,37 5,01

PUT 05 mM 2,17 3,10 5,30 7,47 4,51

PUT 1 mM 2,11 3,00 5,22 7,49 4,45

PUT 2 mM 2,09 3,50 5,93 7,69 4,80

PUT 4 mM 2,13 2,92 5,06 7,26 4,34

Kontrol 2,23 5,82 10,26 15,25 8,39

Sulu Kontrol 2,10 5,09 8,17 12,43 6,95

SA 05 mM 1,93 5,08 7,71 12,17 6,72

SA 1 mM 1,82 4,58 7,42 11,31 6,28

SA 2 mM 1,97 4,16 7,60 11,58 6,33

SA 4 mM 2,03 4,52 7,68 11,95 6,54

PUT 05 mM 1,88 4,40 7,00 11,04 6,08

PUT 1 mM 1,82 4,64 6,88 10,52 5,96

PUT 2 mM 1,73 3,19 6,20 9,52 5,16

PUT 4 mM 1,66 4,38 6,73 10,38 5,79

Ort.Muh.Sür. 1,91 3,80 6,33 8,74

H2
4,81

H3
6,42

Muhafaza süresi (gün)
Hasat Zamanı Uygulama

Ortalamalar

H1
4,36
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Meyve Eti Sertliği 

 

Meyve eti sertlik değerleri muhafaza ve raf ömrü süresince azalmıştır (Çizelge 3, Çizelge 4).  

 

Çizelge 3. Farklı zamanlarda hasat edilen hass avokado çeşidinde putresin ve salisilik asit uygulamalarının  

muhafaza süresince meyve eti sertliğine etkisi (N) 

0+5 15+5 30+5 45+5 60+5 Uyg. H.Z.

Kontrol 3,77 5,14 5,72 5,10 6,65 5,28

Sulu Kontrol 4,00 4,49 5,09 5,56 4,74 4,78

SA 05 mM 3,30 4,76 5,01 5,08 5,76 4,78

SA 1 mM 3,41 3,98 4,45 4,97 6,35 4,63

SA 2 mM 4,08 4,36 4,38 5,18 5,38 4,67

SA 4 mM 3,74 4,48 4,36 5,41 5,59 4,71

PUT 05 mM 3,43 4,24 4,53 5,36 5,43 4,60

PUT 1 mM 3,84 4,31 4,15 4,48 6,23 4,60

PUT 2 mM 3,21 4,11 4,85 4,04 4,99 4,24

PUT 4 mM 3,07 4,59 4,44 3,86 5,94 4,38

Kontrol 4,45 3,06 5,14 5,45 8,33 5,29

Sulu Kontrol 4,05 3,20 5,30 5,13 7,01 4,94

SA 05 mM 3,42 3,58 5,70 4,96 6,89 4,91

SA 1 mM 3,03 3,39 5,19 5,67 6,07 4,67

SA 2 mM 3,51 3,21 5,40 5,65 5,89 4,73

SA 4 mM 3,91 3,48 4,81 5,19 6,79 4,84

PUT 05 mM 3,32 3,14 5,28 6,24 5,36 4,67

PUT 1 mM 3,76 3,26 4,80 5,58 5,74 4,63

PUT 2 mM 3,05 3,13 5,02 5,58 5,41 4,44

PUT 4 mM 3,09 3,45 5,27 5,72 5,60 4,63

Kontrol 4,67 3,91 5,69 6,98 6,74 5,60

Sulu Kontrol 4,51 3,84 3,74 7,17 7,26 5,31

SA 05 mM 4,28 3,70 3,85 7,31 7,05 5,24

SA 1 mM 3,40 3,88 4,43 5,50 6,33 4,71

SA 2 mM 3,35 4,08 3,78 6,89 6,74 4,97

SA 4 mM 4,94 3,84 4,78 4,90 6,91 5,07

PUT 05 mM 3,41 3,77 5,07 6,22 5,04 4,70

PUT 1 mM 3,48 3,66 4,39 5,88 5,27 4,53

PUT 2 mM 3,36 4,03 4,04 5,40 5,19 4,40

PUT 4 mM 3,30 4,29 4,19 5,08 5,77 4,53

Ort.Muh.Sür. 3,67 3,88 4,76 5,52 6,08

H3

4,77

4,91

OrtalamalarMuhafaza Süresi (gün)
UygulamaHasat Zamanı

H1

H2

4,67
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Uygulamalardan elde edilen sertlik değerleri kontrol uygulamasına göre daha yüksek olmuştur. En yüksek 

meyve eti sertlik değerleri hem muhafaza hem de raf ömrü süresince ilk hasattan elde edilmiştir. 

 

Çizelge 4. Farklı zamanlarda hasat edilen hass avokado çeşidinde putresin ve salisilik asit uygulamalarının raf 

ömrü süresince meyve eti sertliğine etkisi (N) 

 

0 15 30 45 60 Uyg. H.Z.

Kontrol 70,26 64,71 7,64 4,33 2,85 29,96

Sulu Kontrol 70,26 67,03 8,29 5,37 2,42 30,68

SA 05 mM 70,26 61,61 13,17 4,90 3,77 30,74

SA 1 mM 70,26 67,13 12,80 5,79 4,36 32,07

SA 2 mM 70,26 66,96 10,49 5,74 3,76 31,44

SA 4 mM 70,26 64,49 10,19 4,59 5,04 30,91

PUT 05 mM 70,26 68,57 10,95 4,40 6,56 32,15

PUT 1 mM 70,26 69,93 11,31 4,82 4,89 32,24

PUT 2 mM 70,26 66,57 17,15 5,38 4,18 32,71

PUT 4 mM 70,26 65,56 20,18 4,71 3,12 32,77

Kontrol 66,32 60,43 6,07 2,17 1,94 27,38

Sulu Kontrol 66,32 60,41 6,14 3,44 2,03 27,67

SA 05 mM 66,32 63,22 6,78 2,91 2,01 28,25

SA 1 mM 66,32 67,35 8,05 2,90 2,20 29,36

SA 2 mM 66,32 65,20 6,26 3,78 2,14 28,74

SA 4 mM 66,32 66,36 6,70 2,92 2,17 28,89

PUT 05 mM 66,32 68,17 7,03 4,52 2,45 29,70

PUT 1 mM 66,32 69,02 7,53 2,81 3,52 29,84

PUT 2 mM 66,32 67,92 9,31 2,34 5,42 30,26

PUT 4 mM 66,32 69,84 9,20 5,67 5,03 31,21

Kontrol 65,47 8,40 1,91 1,69 1,28 15,75

Sulu Kontrol 65,47 8,59 3,99 1,72 1,31 16,22

SA 05 mM 65,47 13,55 6,66 2,31 1,55 17,91

SA 1 mM 65,47 16,72 6,95 3,01 1,43 18,72

SA 2 mM 65,47 10,96 9,93 5,00 2,11 18,69

SA 4 mM 65,47 16,72 6,95 3,01 1,43 18,72

PUT 05 mM 65,47 18,66 6,19 3,80 1,79 19,18

PUT 1 mM 65,47 16,95 5,32 4,97 3,40 19,22

PUT 2 mM 65,47 21,70 6,48 2,87 1,60 19,62

PUT 4 mM 65,47 21,60 5,50 2,92 2,72 19,64

Ort.Muh.Sür. 67,35 49,14 8,50 3,83 2,95

H2

H3

Ortalamalar

31,57

29,13

18,37

Hasat Zamanı Uygulama
Muhafaza Süresi (gün)

H1
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Meyve Rengi Değişimi 

 

Muhafaza süresince meyvelerde meydana gelen renk değişimi Çizelge 5’de verilmiştir. Muhafaza süresince en 

fazla renk değişimi üçüncü hasattaki meyve örneklerinde meydana gelmiştir. Uygulamalar renk değişimin i 

kontrol uygulamasına göre daha iyi baskılamıştır. 

 

Renk değişiminin hesaplanmasında aşağıdaki formülden yararlanılmıştır. 

 

 

ΔE = Meyve rengi değişimi (CIELab) 

L1
* = Başlangıç rengi L* değeri 

L2
* = Dönem rengi L* değeri 

a1
* = Başlangıç rengi a* değeri 

a2
* = Dönem rengi a* değeri 

b1
* = Başlangıç rengi b* değeri 

b2
* = Dönem rengi b* değeri 

 

 

Çizelge 5. Farklı zamanlarda hasat edilen hass avokado çeşidinde putresin ve salisilik asit uygulamalarının  

muhafaza süresince renk değişimi üzerine etkisi (ΔE) 

0+5 15+5 30+5 45+5 60+5 Uyg. H.Z.

Kontrol 11,67 1,63 1,55 1,22 1,17 3,45

Sulu Kontrol 11,69 1,84 1,88 1,35 1,16 3,58

SA 05 mM 30,46 2,85 1,73 1,73 1,65 7,68

SA 1 mM 29,79 3,51 1,60 1,87 1,94 7,74

SA 2 mM 30,09 4,00 1,61 1,62 1,49 7,76

SA 4 mM 31,71 2,54 1,61 1,61 1,52 7,80

PUT 05 mM 39,26 3,55 1,83 1,74 1,58 9,59

PUT 1 mM 41,67 3,66 1,62 1,87 1,65 10,09

PUT 2 mM 50,95 3,97 1,76 1,72 1,54 11,99

PUT 4 mM 53,34 3,10 1,99 1,55 1,39 12,28

Kontrol 2,90 0,96 0,80 0,69 0,68 1,20

Sulu Kontrol 3,12 0,87 1,01 0,72 0,72 1,29

SA 05 mM 3,18 1,02 0,94 0,96 0,76 1,37

SA 1 mM 4,47 1,29 0,95 0,79 0,86 1,67

SA 2 mM 4,59 1,31 0,84 0,90 0,89 1,71

SA 4 mM 4,51 1,31 0,89 0,95 0,93 1,72

PUT 05 mM 4,29 1,41 1,06 1,15 0,76 1,73

PUT 1 mM 4,98 1,43 0,94 0,88 1,06 1,86

PUT 2 mM 6,95 2,05 1,06 1,00 1,11 2,43

PUT 4 mM 7,03 2,25 1,03 0,85 0,90 2,41

Kontrol 1,15 0,90 0,89 0,53 0,44 0,78

Sulu Kontrol 1,12 1,10 1,03 0,76 0,49 0,90

SA 05 mM 1,18 1,05 1,08 0,93 0,52 0,95

SA 1 mM 1,20 1,07 1,19 0,87 0,67 1,00

SA 2 mM 1,31 1,23 1,02 1,23 0,69 1,10

SA 4 mM 1,44 1,04 1,33 0,80 0,62 1,05

PUT 05 mM 1,99 0,91 0,98 1,15 0,61 1,13

PUT 1 mM 3,22 1,07 1,01 1,01 1,24 1,51

PUT 2 mM 2,57 1,00 1,12 1,04 1,95 1,54

PUT 4 mM 2,57 1,04 0,80 1,10 1,93 1,49

Ort.Muh.Sür. 13,15 1,83 1,24 1,15 1,10

H2
1,74

H3
1,14

Hasat Zamanı Uygulama
Muhafaza Süresi (gün) Ortalamalar

H1
8,20
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İç Kararması 

 

Farklı zamanlarda hasat edilen hass avokado çeşidi meyvelerinde muhafaza ve raf ömrü süresince belirlenen iç 

kararması Çizelge 6 ve Çizelge 7’de verilmiştir.  

 

Çizelge 6. Farklı zamanlarda hasat edilen hass avokado çeşidinde putresin ve salisilik asit uygulamalarının  

muhafaza süresince iç kararması üzerine etkisi 

15 30 45 60 Uyg. H.Z.

Kontrol 3,93 15,78 17,86 18,45 14,00

Sulu Kontrol 1,91 17,67 17,11 19,20 13,97

SA 05 mM 3,50 16,27 17,44 18,40 13,90

SA 1 mM 3,57 15,24 16,15 17,47 13,11

SA 2 mM 4,81 15,41 16,90 17,06 13,55

SA 4 mM 3,74 15,16 16,98 18,14 13,50

PUT 05 mM 6,66 14,14 15,38 16,23 13,10

PUT 1 mM 7,81 14,60 13,05 14,93 12,60

PUT 2 mM 3,74 15,70 13,90 15,82 12,29

PUT 4 mM 2,25 15,19 14,83 15,47 11,93

Kontrol 3,96 17,12 25,25 27,26 18,40

Sulu Kontrol 7,03 17,47 24,04 24,68 18,31

SA 05 mM 5,78 17,85 23,61 25,57 18,20

SA 1 mM 2,91 16,31 23,45 24,17 16,71

SA 2 mM 6,80 15,56 22,39 23,33 17,02

SA 4 mM 6,80 15,06 23,60 25,85 17,83

PUT 05 mM 4,53 16,32 22,00 23,90 16,69

PUT 1 mM 2,36 17,48 22,68 24,21 16,68

PUT 2 mM 4,44 17,08 22,02 22,54 16,52

PUT 4 mM 3,48 13,65 19,70 23,27 15,02

Kontrol 12,29 27,12 27,98 32,28 24,92

Sulu Kontrol 10,87 27,17 28,72 29,98 24,19

SA 05 mM 16,90 23,84 26,94 27,53 23,80

SA 1 mM 11,30 23,75 26,35 28,34 22,43

SA 2 mM 8,66 26,14 26,21 28,15 22,29

SA 4 mM 11,83 25,95 26,65 27,82 23,06

PUT 05 mM 13,77 22,48 23,05 24,75 21,01

PUT 1 mM 9,01 23,30 24,96 26,58 20,96

PUT 2 mM 8,92 22,62 24,40 25,55 20,37

PUT 4 mM 11,37 19,94 21,27 23,44 19,00

Ort.Muh.Sür. 6,83 18,71 21,50 23,01

H2
17,14

H3
22,20

Hasat Zamanı Uygulama
Muhafaza süresi (gün) Ortalamalar

H1
13,20
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Meyve örneklerinde meydana gelen iç kararması şiddeti muhafaza ve raf ömrü süresinin ilerlemesiyle artış 

göstermiştir. Hasat zamanları değerlendirildiğinde en fazla ve en hızlı kararma artışının üçüncü hasatta meydana 

geldiği görülmüştür. Uygulamalar kontrole göre iç kararması şiddetini daha iyi baskılamıştır. 

Çizelge 7. Farklı zamanlarda hasat edilen hass avokado çeşidinde putresin ve salisilik asit uygulamalarının raf 

ömrü süresince iç kararması üzerine etkisi 

 

 

 

0 15 30 45 60 Uyg. H.Z.

Kontrol 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,60

Sulu Kontrol 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 0,60

SA 05 mM 0,00 0,00 0,00 0,33 1,00 0,27

SA 1 mM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SA 2 mM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SA 4 mM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PUT 05 mM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PUT 1 mM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PUT 2 mM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PUT 4 mM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kontrol 0,00 0,00 0,00 1,67 2,00 0,73

Sulu Kontrol 0,00 0,00 0,00 1,67 2,00 0,73

SA 05 mM 0,00 0,00 0,00 1,33 1,33 0,53

SA 1 mM 0,00 0,00 0,00 0,67 1,00 0,33

SA 2 mM 0,00 0,00 0,00 0,67 1,00 0,33

SA 4 mM 0,00 0,00 0,00 0,67 1,00 0,33

PUT 05 mM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,13

PUT 1 mM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,07

PUT 2 mM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PUT 4 mM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kontrol 0,00 0,00 1,67 2,33 3,00 1,40

Sulu Kontrol 0,00 0,00 1,67 2,33 3,00 1,40

SA 05 mM 0,00 0,00 1,00 2,00 2,67 1,13

SA 1 mM 0,00 0,00 0,33 0,67 1,33 0,47

SA 2 mM 0,00 0,00 0,33 0,33 1,33 0,40

SA 4 mM 0,00 0,00 0,33 0,33 1,33 0,40

PUT 05 mM 0,00 0,00 0,33 0,33 1,33 0,40

PUT 1 mM 0,00 0,00 0,00 0,33 1,00 0,27

PUT 2 mM 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,20

PUT 4 mM 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,20

Ort.Muh.Sür. 0,00 0,00 0,19 0,59 1,04

H2
0,32

H3
0,63

Hasat Zamanı Uygulama
Muhafaza Süresi (gün) Ortalamalar

H1
0,15

0+5 15+5 30+5 45+5 60+5 Uyg. H.Z.

Kontrol 0,00 0,00 1,00 2,33 4,00 1,47

Sulu Kontrol 0,00 0,00 1,00 2,33 4,00 1,47

SA 05 mM 0,00 0,00 0,33 2,33 4,00 1,33

SA 1 mM 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,80

SA 2 mM 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,80

SA 4 mM 0,00 0,00 0,33 2,33 2,67 1,07

PUT 05 mM 0,00 0,00 0,00 2,00 2,33 0,87

PUT 1 mM 0,00 0,00 0,00 1,67 2,00 0,73

PUT 2 mM 0,00 0,00 0,00 1,33 2,00 0,67

PUT 4 mM 0,00 0,00 0,00 1,67 2,33 0,80

Kontrol 0,00 0,00 2,00 3,00 4,00 1,80

Sulu Kontrol 0,00 0,00 2,00 3,00 4,00 1,80

SA 05 mM 0,00 0,00 2,00 3,00 4,00 1,80

SA 1 mM 0,00 0,00 1,33 2,00 3,00 1,27

SA 2 mM 0,00 0,00 1,33 2,00 3,00 1,27

SA 4 mM 0,00 0,00 1,67 2,00 3,00 1,33

PUT 05 mM 0,00 0,00 1,67 2,00 3,00 1,33

PUT 1 mM 0,00 0,00 1,00 1,33 2,67 1,00

PUT 2 mM 0,00 0,00 1,00 1,33 2,67 1,00

PUT 4 mM 0,00 0,00 1,00 1,67 2,67 1,07

Kontrol 0,00 0,00 3,00 4,00 4,00 2,20

Sulu Kontrol 0,00 0,00 3,00 4,00 4,00 2,20

SA 05 mM 0,00 0,00 3,00 4,00 4,00 2,20

SA 1 mM 0,00 0,00 2,00 3,00 3,67 1,73

SA 2 mM 0,00 0,00 2,00 3,00 3,67 1,73

SA 4 mM 0,00 0,00 2,33 3,00 4,00 1,87

PUT 05 mM 0,00 0,00 2,33 3,00 4,00 1,87

PUT 1 mM 0,00 0,00 2,00 2,67 3,67 1,67

PUT 2 mM 0,00 0,00 1,67 2,33 3,67 1,53

PUT 4 mM 0,00 0,00 2,00 2,67 3,67 1,67

Ort.Muh.Sür. 0,00 0,00 1,37 2,43 3,26

H2

H3

Ortalamalar

1,00

1,37

1,87

Hasat Zamanı Uygulama
Muhafaza Süresi (gün)

H1
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2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: İlgili rapor döneminde yapılması düşünülen ara yayın yoktur. 

 

3. Darboğazlar:  

2019 yılı Ocak ayında bölgede meydana gelen fırtına ve dolu, ayrıca çiçeklenme döneminde uygun olmayan 

hava koşulları nedeniyle projede kullanılan bitkisel materyalde önemli zararlanmalar meydana gelmiştir. Bu 

durumun sonucunda; 

Hass çeşidinde hasat edilebilecek ürün miktarında azalma olmuştur. 

Fuerte çeşidinde ise elde edilen meyve sayısı ilk hasat için bile yeterli olmamış, oluşan meyvelerin büyüklükleri 

ise standart ölçülerine göre oldukça küçük kalmıştır.  

 

4. Projede Önerilen Değişiklikler * :   

*Projedeki değişiklikler ATK’da onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. 

4.1. Materyal ve Yöntem: Darboğazlar bölümünde belirtilen nedenlerle materyal ve yöntem kısmında 

aşağıdaki değişiklikler önerilmiştir; 

Hass çeşidinde raf ömrünün 5 gün olarak tek döneme düşürülmesi 

Fuerte çeşidinin projeden çıkarılması  

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Projeden Fuerte çeşidinin çıkarılması durumunda faaliyet takvimi aşağıdaki 

şekilde değiştirilecektir. 

 

 

 

4.3. Personel: Projeye katkılarından dolayı BATEM GTTB personeli Ayşe ERDOĞAN’ın projeye dahil 

edilmesi önerilmektedir.  

 

4.4. Bütçe: Değişiklik önerisi bulunmamaktadır. 

 



 455 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ   

Proje Koordinatörü / 

Proje Lideri  
Cemile Ebru ONURSAL   

 

 

Proje Özeti  

Çalışmada farklı turunçgil anaçlarının KKTC koşullarında portakal ve mandarin yetiştiriciliğinde, verim 

ve meyve kalitesi üzerine performanslarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu proje kapsamında, 

topraklarında tuzluluk problemi yaşanan alanlar bulunmasına rağmen iklim koşulları bakımından 

turunçgil yetiştiriciliğine oldukça elverişli olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde farklı turunçgil 

anaçlarının performansları belirlenerek portakal ve mandarin çeşitleri için bölgeye uygun anaçların 

belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu sayede hem mevcut anaçlar hem de yeni denenecek anaçlardan 

uygun bulunan turunçgil anaçlarının KKTC turunçgil üreticilerine tanıtılması sağlanmış olacaktır. 

 

  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

Proje Başlığı KKTC’de Farklı Turunçgil Anaçlarının Performanslarının 

Belirlenmesi 

Proje Numarası - 

Proje Lideri 
Hüseyin KARANFİLOĞLU   

(KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı) 

Araştırmacılar 

Ayda KONUKSAL 

Adnan HACIKÜÇÜK 

Danışman: Dr. Ertuğrul TURGUTOĞLU 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  
KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 01.01.2019 

Raporun İlgili Olduğu dönem     01/01/2019   ile     31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
20.000 TL 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:  

 

1.2. Dönem Bulguları:  

Proje kapsamında 2019 yılında turunçgil anaçlarının tohumları elde edilerek ekimleri yapılmış ve 

daha sonra şaşırtma boyuna gelenler fidan torbalarına şaşırtılmıştır. 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  

Projede bu aşamada ara yayın yapılması düşünülmemektedir. 

 

 

4.1. Materyal ve Yöntem:  

Projede materyal ve metot değişikliği yapılmamıştır. 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  

Proje faaliyet takviminde değişiklik yapılmamıştır. 

 

4.3. Personel:  

Projede personel değişikliği yapılmamıştır. 

 

4.4. Bütçe:  

Proje bütçesinde değişiklik bulunmamaktadır. 

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri    

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

   

 

 

3. Darboğazlar:  

Projede 2019 yılında herhangi bir darboğaz ile karşılaşılmamıştır. 
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Proje Özeti  

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 KKTC’de virüs ve virüs benzeri hastalıkların neden olduğu problemlerin çözümü için arındırma 

ve indeksleme çalışmaları 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 kazandırılması hedeflenmektedir. 

 

  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

Proje Başlığı KKTC’de Turunçgillerde Virüslerden Arındırma ve Çeşit Geliştirme 

Projesi 

Proje Numarası - 

Proje Lideri Konce BAYDAR 

Araştırmacılar 

Zir. Yük. Müh. Esra SERİNOL 

Zir. Müh. Hüseyin KARANFİLOĞLU 

Danışman: Dr. Ertuğrul TURGUTOĞLU  

Danışman: Şenay KURT 

Danışman: Nejla ÇELİK 

Danışman: Gülay DEMİR 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  
KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 01/04/2012 

Raporun İlgili Olduğu dönem     01/01/2019   ile     31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
1.555.000 TL (Toplam Bütçe) 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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1.1.Geçmiş Dönem Bulguları: 

Proje kapsamında 2013 yılı itibari ile yapımına başlanan laboratuar tamamlanmış olup 2014 yılında 

da virüs ve virüs benzeri hastalıklardan arındırma çalışmalarına başlanabilmesi amacıyla gerekli olan 

alet, ekipman ve sarf malzeme alımları yapılmıştır. 

Bazı turunçgil çeşitlerinin KKTC koşullarında performanslarının belirlenmesi amacıyla oluşturulan 

adaptasyon parsellerine dikilmiş olan 21 adet turunçgil çeşidinin her yıl boyu kültürel bakım işlemleri 

yapılmıştır. 

 

1.2. Dönem Bulguları:  

Projede 2019 yılı içerisinde sürgün ucu aşılama çalışmalarına ön çalışma şeklinde başlanmıştır.  

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  

Projede bu aşamada ara yayın yapılması düşünülmemektedir. 

 

 

4.1. Materyal ve Yöntem:  

Projede materyal ve metot değişikliği yapılmamıştır. 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  

Proje faaliyet takviminde değişiklik yapılmamıştır. 

 

4.3. Personel:  

Projede personel değişikliği yapılmamıştır. 

 

4.4. Bütçe:  

Proje bütçesinde değişiklik bulunmamaktadır. 

 

 

 

3. Darboğazlar:  

Projede 2019 yılında herhangi bir darboğaz ile karşılaşılmamıştır. 
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 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri    

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

   

 

 

 

Proje Özeti  

Ülkemiz, sahip olduğu ekolojik koşullar nedeniyle birçok ılıman ve subtropik meyve türlerinin 

yetiştiriciliği açısından büyük öneme sahiptir. Tropik meyve yetiştiriciliğinin ise ülkemizde sadece 

Akdeniz Bölgesinin mikroklima özelliği gösteren bazı lokasyonlarında yapılma şansı bulunmaktadır. 

Bu konuda bilimsel olarak ilk adaptasyon çalışması altı farklı tropik meyve türü ile Antalya’nın 

Gazipaşa ilçesinde başlatılmıştır. Adaptasyon çalışmalarının sonuçlarına göre; meyvelerin albenisi, 

damak tadımıza uygunluk, soğuklara dayanıklılık ve raf ömrünün uzunluğu açısından denenen 

türlerden litchi ve longan ön plana çıkan türler arasında yer almıştır. Bununla birlikte, bu parselden 

elde edilen litchi ve longan meyvelerine iç piyasada fazla talep olmuştur. Bu durumda  fidan 

taleplerinin artmasına neden olmuştur. Bu türlerdeki fidan ihtiyacının karşılanması için çoğaltma 

çalışmalarının bir an önce başlanılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle planlanan projede, litchi 

ve longanın hava daldırma ile çoğaltılması üzerine farklı dönemlerin ve farklı hormon 

uygulamalarının etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Uygulamalar nisan ve eylül ayları olmak 

üzere 2 farklı dönemde yapılacaktır. Bitkiler üzerinde seçilen dallarda 2-3 cm genişliğinde kabuk 

Proje Başlığı 
Litchi (Litchi chinensis) ve Longan (Dimocarpus longan) Meyve 

Türlerinin Hava Daldırma İle Çoğaltılması Üzerine Farklı Dönem ve 

Hormon Uygulamalarının Etkilerinin Belirlenmesi  

Proje Numarası TAGEM/BBAD/B/19/A1/P5/998 

Proje Lideri Dr. Ş. Beyza BİNER 

Araştırmacılar 
Dr. Banu DAL, Zir. Yük. Müh. Mehmet ÖZDEMİR,  

Prof. Dr. Hamide GÜBBÜK 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  BATEM 

Proje Başlangıç Yılı 01/01/2019 

Raporun İlgili Olduğu dönem 01/01/2019   ile     31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
11850 TL 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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çıkartılacak ve kontrol dışında 3 farklı IBA konsantrasyonu uygulanacaktır. Uygulamadan yaklaşık 60-

80 gün sonra köklenmiş dallar kesilerek köklenme oranı, kök sayısı, en uzun ve ortalama kök uzunluğu 

ve kök kalınlığı belirlenecektir. Köklenen dallar torf:perlit içeren torbalara aktarılacak, kontrol dışında 

torbaların bir kısmına bakteri içerikli gübre, bir kısmına ise solucan gübresi uygulanacaktır. Proje 

sonucunda; litchi ve longan türlerinin hava daldırma ile çoğaltma olanakları belirlenecektir.  

 

  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:  

Proje 01.01.2019 tarihinde başlamıştır. 

 

1.2. Dönem Bulguları:  

Antalya ili Gazipaşa ilçesi Macar beldesinde açık arazide yetiştirilen ‘Brewster’ ve ‘Mauritus’ litchi 

çeşitleri ile ‘Kohala’ longan çeşidi üzerinde nisana ayında hava daldırma uygulamaları yapılmıştır. 

Bunun için öncelikle BATEM’in Serik ilçesi Kayaburnu meyvecilik bölümünde laboratuvarda 

uygulamada kullanılacak IBA konsantrasyonları hazırlanmıştır. Daha sonra uygulamanın yapılacağı 

Gazipaşa ilçesine gidilerek uygulama yapılacak dallar belirlenmiştir. Belirlenen dallar üzerinde 2-3 cm 

uzunluğundaki kabuk çepeçevre çıkartılmış ve bu dallara 2000, 3000 ve 4000 ppm IBA uygulamaları 

yapılmıştır. Açılmış olan kabuğun üzeri nemlendirilmiş kokopit ile kaplanmış ve en son polietilen 

torba ile hava almayacak şekilde sıkı bir halde bağlanmıştır.  Kontrol uygulamasında ise herhangi bir 

uygulama yapılmadan açılan yara dokunun üzeri uygulama yapılan dallarda olduğu gibi kokopitle 

kaplanarak yine polietilen torba ile kapatılmıştır. Köklenmelerin dışarıdan gözlenmesiyle birlikte 

yaklaşık 60-80 gün sonra köklenmiş bölgenin hemen altından dallar kesilerek enstitümüz seralarına 

getirilmiştir. Birinci aşamaya ait ölçümler yapıldıktan sonra bitkiler 2:1 torf -perlit içeren torbalara 

aktarılmıştır. Eylül ayında Gazipaşa ilçesine gidilerek belirlenen dallar üzerinde hava daldırma 

uygulamaları tekrarlanmıştır. 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  

Düşünülmemektedir. 

 

 

4.1. Materyal ve Yöntem: 

Değişiklik önerisi bulunmamaktadır. 

 

3. Darboğazlar:  

Projede darboğaz bulunmamaktadır. 
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4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  

Değişiklik önerisi bulunmamaktadır. 

 

4.3. Personel:  

Değişiklik önerisi bulunmamaktadır. 

 

4.4. Bütçe:  

Değişiklik önerisi bulunmamaktadır. 

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ …/.../…...  

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Dr. Ş. Beyza BİNER 29/11/2019  

 

 

Proje Başlığı Melezleme Yoluyla Yeni Mandarin Çeşitlerinin Geliştirilmesi 

Proje Numarası TAGEM/BBAD/15/A08/P02/01 

Proje Lideri Dr. Ertuğrul TURGUTOĞLU 

Araştırmacılar Şenay KURT, Gülay DEMİR 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Proje Başlangıç Yılı 01/01/1997 (Sürekli proje) 

Raporun İlgili Olduğu dönem     01/01/2019   ile     31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
12.000 TL 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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Proje Özeti 

Projede; Klemantin mandarininin ağırlıklı olarak ana olarak kullanılmasıyla turunçgil tür ve çeşitleri 

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.  

Bu çalışma sonunda arzu edilen özellikleri taşıyan melez çeşitlerin elde edilmesiyle, verimli ve kaliteli 

mandarin melezleri ülkemiz turunçgil yetiştiricilerinin hizmetine sunulacak ve böylece ihracat şansı 

yüksek yeni melez çeşitlerle kurulacak bahçeler sayesinde, üreticilerimizin gelirlerini arttırması 

sağlanacaktır. 

 

 

  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:  

Proje hedeflerine ulaşmak amacıyla 2009 yılında melez bireyler arasından seçilen 13 adet ümitvar 

birey değerlendirme parseline dikilerek gerekli kültürel bakım işlemlerine devam edilmiştir.  

2014 yılı Program Değerlendirme Toplantısında da ara sonuç raporu sunularak projede yer alan 

Satsuma x Klemantin ve Satsuma x SRA-90 Klemantin melezleri arasından 12 ümitvar birey  

seçilmiştir. 2014 yılı içerisinde değerlendirme parseli kurulması amacıyla seçilen bireylerden 

aşılamalar yapılmış olup 2015 yılı ilkbahar döneminde bu bireyler ile değerlendirme parseli 

oluşturulmuştur.  

Proje süresince her yıl  yapılan kontrollü melezlemeler sonucu elde edilen melez çöğürlerin 

şaşırtmaları ve kültürel bakım işlemleri yapılmıştır. Proje parsellerinde meyve veren bireylerde 

pomolojik analiz çalışmaları yapılmıştır. 

 

1.2. Dönem Bulguları:  

2019 yılında hem seçim hem de değerlendirme parsellerinde kültürel bakım işlemlerine devam 

edilmiştir. 2019 yılında meydana gelen dolu afeti nedeniyle parselde zararlanmalar meydana gelmiş 

olması nedeniyle 2019-2020 döneminde parselde bazı bireylerde yeterli sayıda meyve oluşmamış ve 

sadece meyve veren bireylerde pomolojik analiz çalışmaları yapılmıştır. Projede öngörüldüğü üzere 

kontrollü melezlemeler yapılmış ve elde edilen tohumların ekimi, sonrasında melez çöğürlerin 

şaşırtmaları ve kültürel bakım işlemleri yapılmıştır. 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  

Projede bu aşamada ara yayın yapılması düşünülmemektedir. 

 

 

3. Darboğazlar: Projede 2019 yılında herhangi bir darboğaz ile karşılaşılmamıştır. 
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4.1. Materyal ve Yöntem:  

Projede materyal ve metot değişikliği yapılmamıştır. 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  

Proje faaliyet takviminde değişiklik yapılmamıştır. 

 

4.3. Personel:  

Projede personel değişikliği yapılmamıştır. 

 

4.4. Bütçe:  

Proje bütçesinde değişiklik bulunmamaktadır. 

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ   

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Dr. Ertuğrul TURGUTOĞLU   

 

Proje Başlığı Mutasyon Islahı ile Cara Cara Navel (Citrus sinensis (L.) Osbeck ) ( 

TUR020-438 ) Portakalından Yeni Çeşitlerin Geliştirilmesi 

Proje Numarası TAGEM/BBAD/11/A08/P02 

Proje Lideri Dr. Zeynep ERYILMAZ 

Araştırmacılar 
Dr. Burak Kunter, Dr. Işılay YILDIRIM, Dr. Dilek Güven, 

Gülay Demir, Tuğba SANSÜR, Prof. Dr. Hamide Gübbük 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Proje Başlangıç Yılı  

Raporun İlgili Olduğu dönem     01/01/2019   ile     31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
11.000 TL 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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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. 

Bugün fiziksel mutajenlerden ışınlamayla veya kimyasal mutajenlerle gerçekleştirilen ‘yapay 

mutasyon’ birçok bitkide rahatlıkla kullanılmakta 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. 

 

  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:  

Meyve fidanları küçük olduğu için meyve vermedi. Meyve fidanlarında sulama, gübreleme ve 

yabancı ot kontrolü yapılmıştır.  

 

1.2. Dönem Bulguları: Meyve fidanları küçük olduğu için meyve alınamadığı için analiz 

yapılamadı. 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  yok 

 

 

4.1. Materyal ve Yöntem:  

1. Materyal 

Bitkisel materyal olarak Cara Cara Navel (Citrus sinensis (L.) Osbeck ) ( TUR020-438 )portakalının 

aşı gözleri Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde bulunan Co60 radyasyon 

3. Darboğazlar: Yok 
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kaynağında 40-50-60-70-80 gray dozlarında gama ışını ile ışınlanan ve Yerli turunç anacı üzerine 

aşılanarak M1V3 populasyonu oluşturulan ve 4X2 m mesafelerde dikilen, damla sulama ile sulanan 

fidanları kullanılacaktır. 

1.1. Araştırmanın yeri  

Deneme Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yürütülecektir. 

1.2. Araştırmada kullanılacak  anaç ve portakal çeşidi. 

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 benzer. 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 

görülebilir. 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. 

Turunç pH sı yüksek olan topraklarımızda kullanılabilecek en iyi anaç olmakla birlikte, özellikle 

Tristeza duyarlı.  

2. Metot 

Çalışmalar, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde 4X2 m aralıklarla tesis edilmiş olan 

parselde bulunan fidanlarda ve elde edilen meyvelerde yürütülecektir. 

2.1. Kontrol ve Mutant Adayı Bireylerde İncelenecek Fenolojik ve Pomolojik Özellikler : 

2.1.1.İncelenecek Fenolojik Özellikler : 

2.1.1.1.Mutant adayı 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 yapraklarınının %90-95 ‘inin döküldüğü dönem. 

2.1.2.İncelenecek Pomolojik Özellikler : 

2.1.2.1.Ağaç başına verim (kg) : Her bir ağaçtan elde edilen meyve miktarıdır. 

2.1.2.2.Meyve ağırlığı (mm)  : Her meyvenin teker teker ağırlığı tartılacaktır. 

2.1.2.3.Meyve uzunluğu (mm) : Meyvelerin çanak yapraklarının üst yüzeyi ile çiçek ucu arasındaki 

en uzun mesafe kompasla ölçülecektir. 

2.1.2.4.Meyve genişliği (mm)  : Meyve eksenine dik olan en geniş çap kompasla 

ölçülecektir. 

2.1.2.5.İndeks    : Meyve genişliğinin, meyve uzunluğuna oranlanması ile 

bulunacaktır. 

2.1.2.6.Kabuk Kalınlığı (mm) : En geniş çaptan enlemesine kesilen meyvede albedo ve flavedo ile 

beraber kompasla ölçülecektir. 
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2.1.2.7.Dilim Sayısı   : Enlemesine kesilen meyvede dilim miktarı sayılacaktır. 

2.1.2.8.Orta Eksen Genişliği (mm) : En geniş çaptan kesilen meyvede iki dilim arasında kalan 

orta eksen açıklığı kompasla ölçülecektir. 

2.1.2.9.Meyve Başına Ortalama Çekirdek Sayısı : 25 meyvede sayılan toplam çekirdek sayısının, 

meyve adetine bölünmesiyle bulunacaktır. 

2.1.2.10.Usare Miktarı (%)  : Meyve presi ile sıkılan 25 meyvenin posa ağırlığının, 25 

meyve ağırlığından çıkarılması ile hesaplanacaktır. 

2.1.2.11.Suda Çözülebilir Kuru Madde miktarı (%) : 25 meyvenin usaresi sıkıldıktan sonra, süzülerek 

alınan örnek digital refraktometre de okunacaktır. 

2.1.2.12.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) 

2.1.2.13.SÇKM / Asit Miktarı (%) : Suda çözülebilir % kuru madde miktarının, % asit miktarına 

oranlanması ile bulunacaktır. 

2.1.2.14.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. 

2.1.2.15.Meyve Yüzeyi (kabuk yapısı) görünüşü : 

   a) Düzgün (pürüzsüz,parlak-düz)  

   b) Damarlı çıkıntılı(hafif pürüzlü) 

   c) Yamru-yumru (engebeli,pürüzlü) 

   d) Buruşuk    olarak değerlendirilecektir. 
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2.1.2.16.Meyvelerde Kabuk Rengi : 

   a) Yeşil 

   b) Yeşil-sarı arası 

   c) Sarı 

   d) Sarı-portakal arası 

   e) Portakal 

   f) Portakal-Kırmızı arası 

              g) Pembe 

   h) Kırmızı 

  ı) Mor  şeklinde sınıflandırılacak, meyve eti renginin tonu, Dictionary of Color renk 

ıskalasından belirlenecektir. 

2.1.2.17.Meyve Eti Rengi : 

   a) Soluk Yeşil 

   b) Sarı 

   c) Portakal 

   d) Pembe 

                e) Kırmızı 

               d) Mor  şeklinde sınıflandırılacak, meyve eti renginin tonu, Dictionary of 

Color renk ıskalasından belirlenecektir. 

 

2.1.2.18.Meyvede Orta Eksen (columella) Yapısı : 

a) Açık (boş) 

b) Yarı açık (yarı boş) 

c) Kapalı (katı, dolu) 

2.1.2.19.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. 
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 Tüm pomolojik çalışmalar, hasat edilen meyvelerden, tesadüfe bağlı olarak alınacak 

hastalıksız, yarasız, beresiz sağlam 25 adet meyve üzerinde yapılacaktır. 

2.1.2.20.Likopen ekstraksiyonu ve analizi 

5 g örnek  50 ml metanol+1 g kalsiyum bikarbonat+5 g şelit içinde homojenize edilecektir (Bunghez 

ve ark., 2011). Örnek daha sonra Whatman no.1 ve no.42 filtre kağıdından süzülecektir. Likopen 

hekzan:aseton (1:1, v/v) kullanılarak ekstrakte edilecektir ve 472 nm ‘de UV-Vis spektrofotometrede 

ölçülecek ve sonuçlar mg/100 g taze ağırlık olarak hesaplanacaktır. 

 

 Mutant adayı bireylerde, çeşit adaylarının seçiminde ele alınan özellikler ve bunlara 100 

üzerinden verilen ağırlıklı puanlar aşağıda verilen şekilde olacaktır: 

 

 Özellikler     Relatif Değerler 

 Verim      10 

 Verim düzenliliği       5 

 Meyve başına ortalama çekirdek sayısı  1 

 SÇKM / Asit oranı                5 

 Usare miktarı     10 

 Meyve çapı              10 

 Meyve kabuğunun ete bağlılığı     2 

 Kabuk kalınlığı       3 

 Meyve Kabuk rengi                10 

 Meyve kabuğunun yapısı      4 

 Meyve ağırlığı       5 

 Meyvede et rengi                                                            10 

 Likopen içeriği                                 15 

 Meyvede orta eksen açıklığı     1 

 Toplam                     100 

 

 Mutant adayı bireylerin, meyvenin olgunlaşma zamanına göre aşağıdaki şekilde 

guruplandırılacaktır : 

a) Çok erkenci 

b) Erkenci 

c) Orta mevsim 

d) Geççi 

e) Çok geççi 
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Mutant adayı bireylerin meyvelerinin olgunlaşma zamanına göre guruplandırılma yapılması halinde, 

gerekli görülür ise, her gurup kendi içerisinde ayrı ayrı puanlamaya tabii tutulacaktır.  

 

 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  
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4.3. Personel: Dr. Burak Kunter, Dr. Işılay YILDIRIM, Dr. Dilek Güven, Gülay Demir, Tuğba 

SANSÜR, Prof. Dr. Hamide Gübbük 

 

4.4. Bütçe: 2018: 11.000 TL    2019: 11.000 TL   2020: 12.000 TL 2021: 12.000 TL   2022: 12.000 

TL 

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Abdullah Ünlü   

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Zeynep Eryılmaz   
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PROJE BAŞLIĞI Tavşan Yüreği Zeytin Çeşidinde Klonal Seleksiyon (II. Aşama) 

PROJE NUMARASI  

PROJE LİDERİ M.Kerem SAVRAN (Mehmet ÖZDEMİR) 

PROJE YÜRÜTÜCÜS Ü KURULUŞ  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müd 

PROJE BAŞLANGIÇ YILI 2020 

RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU DÖNEM 2019 (0. Yıl) 

 

Projenin Amacı ve gerekçesi, metodolijisi:  

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 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. 

 

1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:  

Proje 01.01.2020 tarihinde başlayacaktır. 

 

1.2. Dönem Bulguları:  

Proje 01.01.2020 tarihinde başlayacaktır. 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  

Yayın yapılması planlanmamaktadır. 
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3. Darboğazlar:  

 

4. Projede Önerilen Değişiklikler * :   

*Projedeki değişiklikler ATK’da onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. 

4.1. Materyal ve Yöntem:  

Herhangi bir değişiklik önerisi bulunmamaktadır 

 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  

Herhangi bir değişiklik önerisi bulunmamaktadır 

 

 

4.3. Personel:  

2019 yılı Enstitü Araştırma Komitesinde Proje liderinin Mehmet ÖZDEMİR olarak değiştirilmesine, 

M.Kerem SAVRAN’ın projede yardımcı araştırmacı olarak devam etmesine kararı verilmiştir 

 

4.4. Bütçe:  

Herhangi bir değişiklik önerisi bulunmamaktadır 

 

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ …/12/2019  

Proje Koordinatörü / 

Proje Lideri  
Mehmet ÖZDEMİR …/12/2019  

 

Proje Başlığı Türkiye Turunçgil Çeşit Geliştirme Programı (TTÇGP) 

Proje Numarası TAGEM/BBAD/B/20/A1/P5/1485 

Proje Lideri Şenay KURT 
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Proje Özeti 

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 hastalıkla 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, sorolojik testlemeler 

uygulamaya konulmuştur.   Özellikle verim ve kaliteyi artırmak için 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 1988 yılında Narenciye Araştırma Enstitüsünde başlatılan bu proje ile; 

Çeşitli ıslah yöntemleri kullanılarak geliştirilen turunçgil çeşitlerinin arındırılması ve indekslenmesi, 

Ana Damızlık Blok ve Aşı Gözü Çoğaltım Bloklarının kurulması,  

Ana materyalin muhafazası amaçlanmaktadır. 

 

 

  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:  

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 turunçgil çeşidi programa dahil edilmiştir.  

 

1.2. Dönem Bulguları:  

Projede 2019 yılı sonbahar döneminde, bir sonraki dönem testlemelerde kullanılacak indikatör 

bitkilerin tohumları ekilmeye başlanmıştır. 2018-2019 yılı sürgün ucu aşılama programına alınan 

turunçgil tür ve çeşitleri, mikroaşılama ile sera koşullarına aktarılmıştır. 2019 yılı ilkbahar döneminde 

Araştırmacılar 
Dr. Ertuğrul TURGUTOĞLU, Gülay DEMİR, Nejla ÇELİK, Bengi 

TOPKAYA, Gizem GÜLER 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Proje Başlangıç Yılı 01/01/1994 (Sürekli Proje) 

Raporun İlgili Olduğu dönem  01/01/2019   ile  31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
15.000 TL 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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2017-2018 yılında sürgün ucu aşılama çalışmaları neticesinde elde edilen bireylerin kontrol 

indekslemelerine başlanmış olup indekslemeler devam etmektedir. Kontrol indekslemelerine paralel 

olarak moleküler analizlerde yapılmaktadır. 2019-2020 yılı sürgün ucu aşılama çalışmaları için 

alınacak bireyler belirlenmiş olup arındırma çalışmalarına başlanmıştır.  

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  

Projede bu aşamada ara yayın yapılması düşünülmemektedir. 

 

 

4.1. Materyal ve Yöntem:  

Projede materyal ve metot değişikliği yapılmamıştır. 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  

Proje faaliyet takviminde değişiklik yapılmamıştır. 

 

4.3. Personel:  

Projede personel değişikliği yapılmamıştır. 

 

4.4. Bütçe:  

Proje bütçesinde değişiklik bulunmamaktadır. 

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ   

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Şenay KURT   

 

3. Darboğazlar:  

Projede 2019 yılında herhangi bir darboğaz ile karşılaşılmamıştır. 
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Proje Özeti  

Kimyasallara alternatif çevre dostu hasat sonrası uygulamaları arasından, bu çalışma ile 

turunçgillerde hasat sonrasında ortaya çıkan fizyolojik ve patolojik kaynaklı kayıpları azaltabilecek 

ümit var özgün bir yöntem geliştirilmesi amaçlanmıştır.  Bu hedeflerle bu projede, sıcaklık uygulaması 

(sıcak suya daldırma) (SSD), inorganik tuzlardan potasyum bikarbonat (PB), Arap zamkı (AZ) 

uygulamasının tek başına, ikişerli veya tümünün kombinasyonlarının hasat sonrasında portakalların 

turunçgil yeşil çürüklük (Penicillium digitatum (Pers.:Fr.) Sacc. kontrolü, depo ömrü ve meyve kalitesi 

üzerine etkileri araştırılmıştır. Projenin ilk yılında in-vivo koşullarda alternatif uygulamaların 

etkinlikleri belirlenmiştir. Hasat edilen ‘Washington Navel’ çeşidi portakal meyvelerinin yüzeyine 

uygulamalardan 24 saat önce Penicillium digitatum hastalık etmeni 2 noktaya inokule edilmiştir. 

İnokulasyondan 24 saat sonra bu meyvelere 53°C sıcaklıktaki sıcak suya 3 dakika (dk.) süreyle 

daldırma (SSD), 3 dakika (dk.) süreyle 20°C sıcaklıktaki %1 ve %3 (w/v) potasyum bikarbonat 

çözeltisine daldırma,  3 dakika (dk.) süreyle %10 ve %15 (w/v) Arap zamkı çözeltisine daldırma, sıcak 

su ile potasyum bikarbonat çözeltisinin kombinasyonu, sıcak su ile Arap zamkının kombinasyonu, 

potasyum bikarbonat ile Arap zamkının kombinasyonu ve her 3 uygulamanın kombinasyon 

uygulamaları, 30 saniye süreyle ticari fungusit Imazalil’e (1000 ppm) bandırma, kontrol grubu olarak 

ta 20°C sıcaklıktaki çeşme suyuna 3 dk süreyle daldırma olmak üzere 19 farklı uygulama yapılmıştır. 

Kurutulan meyveler iklim odası koşullarında depolanmıştır. Bir hafta sonunda yara yerlerindeki 

çürüklük durumuna göre çürük meyveler sayılıp değerlendirilmiştir. Projenin 1. yılında etkinlik 

durumu yüksek olan uygulamalar belirlenmiştir ve 2. deneme yılında soğukta muhafaza öncesi 

portakallara bu uygulamalar yapılmıştır. Projenin 1. yılında portakallarda depo hastalığı Penicillium 

digitatum’a karşı 7 adet alternatif uygulama seçilmiştir. Bunlar: 1) SSD; 2) SSD+AZ10; 3) SSD+AZ15; 

4) AZ10; 5) AZ15; 6) IMZ; 7) Kontrol uygulamalarıdır. 

Proje Başlığı 
‘Washington Navel’ Portakal Çeşidinde Hasat Sonrasında Depo 

Çürüklüklerini Kontrol Edebilecek ve Meyve Kalitesini Koruyabilecek 

Alternatif Yöntemlerin Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/BBAD/B/19/A1/P5/930 

Proje Lideri Dr. Işılay Yıldırım 

Araştırmacılar 
Zir. Yük. Müh. Cemile Ebru Onursal, Dr. Arzu Bayır Yeğin, 

Dr. İlker Kurbetli, Prof. Dr. Mustafa Erkan 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

(BATEM) 

Proje Başlangıç Yılı 2019 

Raporun İlgili Olduğu dönem     01/01/2019   ile     31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
24.250 TL 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:  

Proje faaliyetleri 01.01.2019 tarihinde başladığından projenin geçmiş dönem bulguları 

bulunmamaktadır. 

 

1.2. Dönem Bulguları:  

Projenin ilk yıl faaliyetlerine 01.01.2019 tarihinde başlanmıştır. Projenin ilk yılında in-vivo koşullarda 

alternatif uygulamaların etkililikleri belirlenmiştir. Hasat edilen portakal meyvelerinin yüzeyine 

uygulamalardan 24 saat önce  Penicillium digitatum hastalık etmeni 2 noktaya inokule edilmiştir. 

Penicillium digitatum ile hazırlanacak olan inokulum yoğunluğu 106 arthrokonidium/ml olarak 

hazırlanmıştır. İnokulum hazırlanırken etmenin patojenisite özelliğini aktif hale getirebilmek için 

hazırlanan inokulumun %10’u oranında portakal sıkılarak suyundan ilave edilmiştir. İnokulasyon 

meyve yüzeyinde iki noktadan yara açma şeklinde gerçekleştirilmiştir. Yara açmak için 1 mm eninde 

ve 2 mm uzunluğunda demir çubuktan yararlanılmıştır. İnokulasyon, 1 mm eninde ve 2 mm 

uzunluğunda demir çubuğun 106 arthrokonidium/ml yoğunluktaki inokuluma daldırıldıktan sonra 

meyvede yara açılması şeklinde yapılmıştır. Meyveler birbirine değmeyecek şekilde viyollerle 

laboratuvar küvetlerine yerleştirilmiştir. Nemi sağlamak için küvet tabanlarına meyvelere 

değmeyecek biçimde su eklenmiş ve 23°C sıcaklıktaki iklim odasında 24 saat süreyle inkübasyona 

bırakılmıştır. İnokulasyondan 24 saat sonra meyvelere alternatif uygulamalar ayrı ayrı yapılmıştır.  

İn-vivo koşullarda etkililikleri belirlenen uygulamalar kısaltmalarıyla birlikte aşağıda verilmiştir:  

 

53°C sıcaklıktaki sıcak suya 3 dakika (dk.) süreyle daldırma (SSD) 

3 dakika (dk.) süreyle 20°C sıcaklıktaki %1’lik potasyum bikarbonat (PB1) (w/v) çözeltisine daldırma  

Portakalları 3 dakika (dk.) süreyle 20°C sıcaklıktaki %3’lük potasyum bikarbonat (PB3) (w/v) 

çözeltisine daldırma 

3 dakika (dk.) süreyle %10’luk Arap zamkı  (w/v) çözeltisine daldırma (AZ10)  

3 dakika (dk.) süreyle %15’lik Arap zamkı  (w/v) çözeltisine daldırma (AZ15)  

53°C sıcaklıktaki sıcak suya 3 dakika (dk.) süreyle daldırma ardından %1’lik potasyum bikarbonat 

çözeltisine yine 3 dakika (dk.) süreyle daldırma (SSD+PB1) 

53°C sıcaklıktaki sıcak suya 3 dakika (dk.) süreyle daldırma ardından %3’lük potasyum bikarbonat 

çözeltisine yine 3 dakika (dk.) süreyle daldırma (SSD+PB3)  

53°C sıcaklıktaki sıcak suya 3 dakika (dk.) süreyle daldırma ardından %10’luk Arap zamkı solüsyonuna 

yine 3 dakika (dk.) süreyle daldırma (SSD+AZ10)  

53°C sıcaklıktaki sıcak suya 3 dakika (dk.) süreyle daldırma ardından %15’lik Arap zamkı solüsyonuna 

yine 3 dakika (dk.) süreyle daldırma (SSD+AZ15)  

3 dakika (dk.) süreyle 20°C sıcaklıktaki %1’lik potasyum bikarbonat (w/v) çözeltisine daldırma 

ardından yine 3 dakika (dk.) süreyle %10’luk Arap zamkı (w/v) çözeltisine daldırma (PB1+AZ10)  



 476 

3 dakika (dk.) süreyle 20°C sıcaklıktaki %1’lik potasyum bikarbonat (w/v) çözeltisine dald ırma 

ardından yine 3 dakika (dk.) süreyle %10’luk Arap zamkı (w/v) çözeltisine daldırma (PB1+AZ15)  

3 dakika (dk.) süreyle 20°C sıcaklıktaki %3’lük potasyum bikarbonat (w/v) çözeltisine daldırma 

ardından yine 3 dakika (dk.) süreyle %10’luk Arap zamkı (w/v) çözeltisine daldırma (PB3+AZ10) 

3 dakika (dk.) süreyle 20°C sıcaklıktaki %3’lük potasyum bikarbonat (w/v) çözeltisine daldırma 

ardından yine 3 dakika (dk.) süreyle %10’luk Arap zamkı (w/v) çözeltisine daldırma (PB3+AZ15)  

53°C sıcaklıktaki sıcak suya 3 dakika (dk.) süreyle daldırma ardından %1’lik potasyum bikarbonat 

çözeltisine yine 3 dakika (dk.) süreyle daldırma ardından %10’luk Arap zamkı (w/v) çözeltisine 

daldırma (SSD+PB1+AZ10) 

53°C sıcaklıktaki sıcak suya 3 dakika (dk.) süreyle daldırma ardından %1’li k potasyum bikarbonat 

çözeltisine yine 3 dakika (dk.) süreyle daldırma ardından %15’lik Arap zamkı (w/v) çözeltisine 

daldırma (SSD+PB1+AZ15) 

53°C sıcaklıktaki sıcak suya 3 dakika (dk.) süreyle daldırma ardından %3’lük potasyum bikarbonat 

çözeltisine yine 3 dakika (dk.) süreyle daldırma ardından %10’luk Arap zamkı (w/v) çözeltisine 

daldırma (SSD+PB3+AZ10) 

53°C sıcaklıktaki sıcak suya 3 dakika (dk.) süreyle daldırma ardından %3’lük potasyum bikarbonat 

çözeltisine yine 3 dakika (dk.) süreyle daldırma ardından %15’lik Arap zamkı (w/v) çözeltisine 

daldırma (SSD+PB3+AZ15) 

Meyveler 30 saniye süreyle 1000 ppm’lik ticari fungusit çözeltisine daldırılacaktır.  

Kontrol (A) grubu meyveler 20°C sıcaklıktaki çeşme suyuna daldırılacaktır.  

 

Alternatif uygulamalardan sonra kurutulan meyveler 23°C sıcaklıktaki  iklim odasında depolanmış ve 

5. günün sonunda yara yerlerindeki çürüklük durumuna göre çürük meyveler sayılıp 

değerlendirilmiştir. Lezyon çapları ölçülmüş ve etmenlerin sporulasyon durumları da 

değerlendirilmiştir. Denemeler her tekerrürde 5 meyve olmak üzere 3 tekerrürlü olarak tesadüf 

parselleri desenine göre kurulmuştur. Hastalık oluşum yüzdesi aşağıdaki formülle hesaplanmıştır.  

 

Hastalık Oluşumu (%) = (Çürüyen yara sayısı/Toplam yara sayısı) x100 

 

Sayım her meyvenin hasta veya sağlam olarak sayılması şeklinde yapılmış ve sayım sonunda hasta ve 

sağlam olarak ayrılmış meyvelerin hastalık yüzdesi bulunmuştur. Sayım sonuçları Abbott formülüyle 

kullanılarak değerlendirilmiş ve alternatif uygulamaların yüzde etkileri hesaplanmıştır (Çizelge 1 ve 

2). 

Projenin 1. yılında etkililik durumu yüksek olan uygulamalar belirlenmiştir (Çizelge 1 ve 2). Çizelge 

1’den görüleceği üzere, Sıcak su daldırma uygulaması (53°C+3 dakika) tek başına, 1000 ppm’lik 

İmazalil uygulaması gibi %100’lük bir hastalık kontrolü etkisi göstermiştir. Bu sebeple ek bir maliyet 

getirecek potasyum bikarbonat ile yapılacak kombinasyon uygulamalarına ihtiyaç ortadan kalkmıştır. 

Öte yandan,  potasyum bikarbonat uygulaması yapılan meyvelerde su kaybının arttığı ve meyve 

kabuğunun daha yumuşak bir hal aldığı gözlenmiştir. Bu nedenlerle projenin 2. yılında depolama 
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öncesi yapılacak alternatif uygulamalar içerisinden tuz uygulamalarının tamamen çıkarması gerektiği 

kanısına varılmıştır.  

Öte yandan çalışmalar, turunçgillerin depo ömrünü uzatmada hasat sonrası transpirasyonun 

azaltmanın en önemli faktör olduğunu göstermektedir. Her ne kadar %10 ve %15’lik Arap zamkı 

uygulamalrının tek başına portakallarda Penicillium çürüklüğünü kontrol etmede etkinlikleri düşük 

bulunsa da (Çizelge 2), sıcak su daldırma ile birlikte kombine edildiklerinde  %100’lük bir koruma 

etkisi sağlamaktadırlar. Ayrıca, meyvelerin albenisini artırması ve tek başına su kaybını azaltacak olası 

sebebiyle AZ10 ve AZ15 uygulamaları 2. yıl denenecek uygulamalar arasına seçilmiştir.  

 

Çizelge 1. İn-vivo koşullarda  portakallarda depo hastalığı Penicillium digitatum’a karşı alternatif 

uygulamaların etkil ilik durumları (A) 

 K IMZ SSD SSD

+PB

1 

SSD

+PB

3 

SSD+AZ

10 

SSD+A

Z15 

SSD+P

B1+A

Z10 

SSD+

PB1+

AZ15 

SSD+

PB3+

AZ10 

SSD+P

B3+A

Z15 

Lezyon çapı 

(cm) (ort) 

4.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% Etki (Lez. 

çapı) 

- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Hastalık 

oluşum (ort) 

65.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% Etki (Hast. 

oluşum) 

- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Çizelge 2. İn-vivo koşullarda portakallarda depo hastalığı Penicillium digitatum’a karşı alternatif 

uygulamaların etkil ilik durumları  (B) 

 K IMZ PB1+A

Z10 

PB1+A

Z15 

PB3+A

G10 

PB3+A

G15 

PB1 PB3 AZ10 AZ15 

Lezyon çapı 

(cm) (ort) 

4.06 0 2.30 1.90 0.87 1.37 1.30 0.78 2.81 2.73 

% Etki (Lez. 

çapı) 

- 100 40.87 51.16 82.77 72.87 59.88 75.93 27.76 29.82 

Hastalık 

oluşum (ort) 

65.74 0 40.00 33.33 16.67 30.00 22.22 16.67 46.67 50.00 

% Etki (Hast. 

oluşum) 

- 100 33.33 44.45 77.27 59.09 65.22 73.91 22.22 16.67 

Projenin 1. yılında yapılan etkililik çalışması sonrası portakallarda depo hastalığı Penicillium 

digitatum’a karşı seçilen 7 adet alternatif uygulama aşağıda verilmiştir.  

 

SSD; 2) SSD+AZ10; 3) SSD+AZ15; 4) AZ10; 5) AZ15; 6) IMZ; 7) Kontrol  
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Projenin 2. Yıl çalışmalarına başlanmıştır, depolama, analiz ve gözlemlere devam edilmektedir.  

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  

Yapılması düşünülen ara yayın yoktur. 

 

 

4.1. Materyal ve Yöntem:  

Materyal ve yöntemde tavsiye edilen herhangi bir değişiklik yoktur.  

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  

Proje faaliyet takviminde önerilen herhangi bir değişiklik yoktur.  

 

4.3. Personel:  

Projede görev alan araştırmacılar ile ilgili herhangi bir değişiklik önerisi yoktur. 

 

4.4. Bütçe:  

Proje bütçesi ile ilgili herhangi bir değişiklik önerisi yoktur.  

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ   

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

 

Dr. Işılay YILDIRIM 
  

 

3. Darboğazlar:  

Projede henüz bir darboğaz bulunmamaktadır.  

Proje Başlığı Yenidünya Çeşit Geliştirme Projesi II. Ümitvar Genotiplerin 

Performanslarının Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/BBAD/16/A08/P09/03 
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Proje Özeti  

Türkiye’de 2019 yılı yenidünya üretimi yaklaşık 16 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Antalya ili tüm 

ülke üretiminin yaklaşık %25’ini karşılamaktadır. Daha önce yapılan adaptasyon çalışmaları 

sonucunda Tanaka, Hafif Çukurgöbek, Akko XIII ve Sayda çeşitleri Batı Akdeniz Bölgesi ve Antalya 

ili için uygun bulunmuştur. Değişen tüketici isteklerine bağlı olarak şu anda üretimi yapılan 

çeşitlerden daha kaliteli çeşitlerin geliştirilmesi bir zorunluluk halini almıştır.  

 

              Çeşit olarak Akko XIII, Champagne de Grasse, Gold Nugget, Hafif Çukurgöbek, Uzun 

Çukurgöbek ve Sayda çeşitlerinin ele alındığı projenin daha önceki aşamalarında çeşitlerin 

kombinasyon melezlerinin çiçeklenme, erkencilik-geççilik ve meyve kalitesi konuları araştırılmıştır. 

 

              Değerlendirme sonuçlarına göre; 13 melez birey değerlendirme parseline alınmıştır. Devam 

eden projenin yeni hazırlanan bölümünde, bu 13 melez birey değerlendirilecektir. Projenin sonunda 

belirlenen melezler tescil edilerek üreticiye sunulacaktır. 

 

  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:  

Çeşit olarak Akko XIII, Champagne de Grasse, Gold Nugget, Hafif Çukurgöbek, Uzun Çukurgöbek 

ve Sayda’nın  ele alındığı projenin ilk aşamasında bu çeşitlerile melezleme yapılmış ve 1995 yılında 

1050 melez bitki araziye dikilmiştir. Çeşitlerin kombinasyon melezlerinin çiçeklenme, erkencilik- 

geçcilik ve meyve kalitesi konuları araştırılmıştır. 2009 yılında gözlem parseline alınmak üzere 13 tip 

ümitvar bulunmuş ve seçilmiştir. 

2016-2018 yılları arasında fenolojik gözlemler yapılmıştır (Çizelge1) 

 

Proje Lideri Dr. Seyla TEPE 

Araştırmacılar Zir.Yük. Müh. M.Alper ARSLAN 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Proje Başlangıç Yılı 2016 (ikinci dilim) 

Raporun İlgili Olduğu dönem 01/01/2019   ile     31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
5.600 TL 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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Çizelge 1. Fenolojik gözlemlere ait ilk çiçeklenme, tam çiçeklenme ve çiçeklenme sonu tarihleri 

(2016-2018) 

Yıllar Melez bitki İlk Çiçeklenme Tam çiçeklenme Çiçeklenme sonu 

2016 

6 24.11.2016 08.12.2016 30.12.2016 

10 04.11.2016 24.11.2016 07.12.2016 

11 24.11.2016 08.12.2016 30.12.2016 

12 24.11.2016 08.12.2016 26.12.2016 

13 24.11.2016 08.12.2016 30.12.2016 

16 04.11.2016 24.11.2016 07.12.2016 

17 20.10.2016 17.11.2016 02.12.2016 

19 28.11.2016 11.12.2016 06.01.2017 

27 04.12.2016 18.12.2016 06.01.2017 

29 04.11.2016 24.11.2016 07.12.2016 

38 24.11.2016 08.12.2016 26.12.2016 

52 24.11.2016 08.12.2016 26.12.2016 

54 24.11.2016 08.12.2016 26.12.2016 

2017 

6 12.11.2017 29.12.2017 12.01.2018 

10 12..11.2017 11.12.2017 29.12.2017 

11 15.11.2017 11.12.2017 29.12.2017 

12 12.11.2017 11.12.2017 29.12.2017 

13 12.11.2017 11.12.2017 29.12.2017 

16 12.11.2017 29.11.2017 19.01.2018 

17 18.11.2017 15.12.2017 02.01.2018 

19 15.11.2017 11.12.2017 05.01.2018 

27 18.11.2017 18.12.2017 08.01.2018 

29 18.11.2017 25.12.2017 02.01.2018 

38 15.11.2017 11.12.2017 25.01.2018 

52 28.11.2017 05.01.2018 22.01.2018 

54 28.11.2017 05.01.2018 22.01.2018 

2018 

6 16.11.2018 10.12.2018 21.12.2018 

10 16.11.2018 10.12.2018 28.12.2018 

11 19.11.2018 10.12.2018 04.01.2019 

12 10.11.2018 03.12.2018 21.12.2018 

13 10.11.2018 03.12.2018 21.12.2018 

16 16.11.2018 14.12.2018 04.01.2019 



 481 

17 16.11.2018 10.12.2018 15.01.2019 

19 20.11.2018 10.12.2018 15.01.2019 

27 20.11.2018 14.12.2018 15.01.2019 

29 16.11.2018 10.12.2018 11.01.2019 

38 20.11.2018 14.12.2018 15.01.2019 

52 16.11.2018 03.12.2018 04.01.2019 

54 20.11.2018 14.12.2018 21.01.2019 

 

2016 yılında ilk meyvelerini vermişler ve az sayıda örnekte ilk pomoloji çalışmaları yapılmıştır.  

Ayrıca 2017 ve 2018 yıllarında pomolojik çalışmalara devam edilmiş ve ağaç başına verimler 

alınmıştır.  (Çizelge 2,3,4). 

 

Çizelge 2. Pomolojik analiz sonuçları (2016) 

Melez bitki Meyve Ağırlığı(g) Meyve İndeksi Çekirdek Ağırlığı(g) Çekirdek Oranı(%) SÇKM(%) 

6 20,02 1,09 2,36 20,92 13 

10 32,52 1,15 4,32 20,65 12,5 

11 40,72 1,05 4,64 23,03 12 

12 32,91 1,11 3,87 21,71 14 

13 33,23 1,17 3,4 19,29 12,5 

16 36,47 1,06 2,85 19,20 11,5 

17 28,55 0,97 2,92 18,16 15 

19 36,60 1,02 4,12 16,30 11,5 

27 41,13 1,08 3,88 16,48 12 

29 36,57 1,12 3,36 15,3 11 

38 22,04 1,14 5,16 21,12 17 

52 28,16 1,36 3,24 18,66 11,5 

54 31,60 1,40 3,58 15,27 16 

 

Çizelge 3. Pomolojik analiz sonuçları (2017) 

Melez 

bitki 

Meyve  

Ağırlığı 

(g) 

Meyve  

İndeksi 

Çekirdek 

Ağırlığı 

(g) 

Çekirdek 

Oranı 

(%) 

SÇKM 

(%) 

Asit 

miktarı  

(%) 

SÇKM/asit Ağaç başına 

ortalama verim 

(kg) 

6 27,40 1,13 2,22 19,48 16,3 0,77 21,11 9,316 

10 32,98 1,29 1,69 17,68 15 0,84 17,71 4,312 

11 38,09 1,25 2,13 16,80 15,7 0,62 25,30 3,620 
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12 37,04 1,09 2,09 20,98 16,3 0,63 25,50 4,668 

13 37,28 1,24 2,02 16,97 13,1 1,11 11,73 3717 

16 35,67 1,09 2,59 15,76 12,13 0,73 16,57 3,030 

17 26,08 0,98 2,05 18,27 16 0,65 24,56 2,866 

19 29,82 1,09 1,23 12,67 13 0,81 15,90 7,960 

27 39,20 1,08 1,68 16,04 13,2 1,06 12,35 5,420 

29 41,71 1,15 1,82 14,08 13,2 1,18 11,16 17,607 

38 33,06 1,10 1,64 21,73 16,2 0,70 22,85 2,496 

52 33,19 1,51 1,61 15,79 12,4 0,75 16,37 6,253 

54 35,75 1,47 2,12 19,03 14,6 0,57 25,57 2,687 

GN 34,41 1,03 1,88 19,11 10,2 0,93 10,87 20,7 

Hçg 23,07 1,16 1,34 20,94 16,2 0,82 19,81 1,00 

Akko XII 31,39 1,21 1,81 19,90 11,3 0,80 14,13 18,66 

STM 32,19 1,37 2,46 12,89 12,4 0,69 17,79 1,96 

Chm 28,66 1,09 1,46 16,09 14 0,97 14,29 1,00 

Sayda 31,60 1,15 2,06 22,04 15 0,90 16,51 42,46 

Uçg 31,61 1,19 1,00 15,14 15,1 0,61 24,39 1,08 

 

2018 yılı hasat döneminde pomolojik çalışmalar yapılmıştır  (Çizelge 6). 

 

Çizelge 4. Pomolojik analiz sonuçları (2018) 

Melez  

bitki 

Meyve  

Ağırlığı 

(g) 

Meyve  

İndeksi 

Çekirdek 

Ağırlığı 

(g) 

Çekirdek 

Oranı 

(%) 

SÇKM 

(%) 

Asit 

miktarı  

(%) 

SÇKM/asit Ağaç başına 

ortalama verim 

(kg) 

6 30,34 1,12 2,24 22,03 15,00 0,26 57,11 20,8 

10 41,89 1,24 4,44 13,84 14,00 0,49 28,23 9,16 

11 44,58 1,31 2,15 15,06 13,80 0,41 33,43 9,36 

12 44,00 1,35 4,66 17,48 14,00 0,36 37,99 23,66 

13 39,03 1,49 1,93 19,27 15,20 0,22 67,51 24,3 

16 35,32 1,02 2,04 16,63 14,08 0,17 84,95 19,5 

17 40,11 1,22 1,50 18,72 13,80 0,78 17,48 17,9 

19 32,27 0,98 1,55 16,47 11,20 0,37 29,63 22,05 

27 36,61 1,08 2,47 22,12 13,10 1,02 12,81 12,1 

29 38,87 1,16 2,32 17,21 10,40 0,96 10,76 29 
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38 24,49 1,02 1,36 24,87 14,00 0,26 54,13 6,3 

52 45,25 1,47 1,70 15,74 12,20 0,80 15,07 10,28 

54 26,11 1,02 3,33 32,48 13,20 0,26 50,51 17,55 

GN 35,67 1,02 2,02 19,47 08,00 0,82 9,73 26,36 

Hçg 34,96 1,18 2,39 21,05 14,10 0,66 21,25 4 

Akko XIII 32,46 1,15 1,59 20,04 10,10 0,70 14,38 27 

STM 41,71 1,28 2,00 20,71 10,80 0,45 23,70 15,26 

Chm 22,02 1,15 2,31 20,34 14,80 0,31 46,99 14 

Sayda 46,40 1,08 2,33 20,76 14,30 0,68 20,84 7,5 

Uçg 40,42 1,21 1,65 16,53 13,6 0,85 15,88 3 
 

 

1.2. Dönem Bulguları:  

         Rapor dönemi için planlanan başlıca faaliyetlerden fenolojik gözlemler yapılmıştır (Çizelge 5).  

 

Çizelge 5. 2019 yılı fenolojik gözlemleri 

 Melez bitki İlk Çiçeklenme Tam çiçeklenme Çiçeklenme sonu 

2019 

6 31.10.2019 13.11.2019 09.01.2020 

10 31.10.2019 13.11.2019 02.01.2020 

11 13.11.2019 27.12.2019 09.01.2020 

12 13.11.2019 27.12.2019 15.01.2020 

13 31.10.2019 13.11.2019 01.01.2020 

16 31.10.2019 27.12.2019 15.01.2020 

17 13.11.2019 20.12.2019 09.01.2020 

19 13.11.2019 27.12.2019 15.01.2020 

27 13.11.2019 27.12.2019 15.01.2020 

29 31.10.2019 13.11.2019 09.01.2020 

38 13.11.2019 27.12.2019 15.01.2020 

52 13.11.2019 02.01.2019 15.01.2020 

54 13.11.2019 27.12.2019 15.01.2020 

 

2019 yılında küçük meyve döneminde meydana gelen dolu ve don olaylarından zarar gören 

meyvelerde pomolojik çalışmalar yapılamamıştır. 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: Ara yayın düşünülmemektedir. 
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4.1. Materyal ve Yöntem:  

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: 2019 yılında, küçük meyve döneminde meydana gelen dolu ve don 

olaylarından zarar gören meyvelerde pomolojik çalışmalar yapılamamıştır. Bu nedenle pomolojik 

verilerinin alınabilmesi için projenin bir yıl uzatılması talep edilmektedir. 

 

4.3. Personel:  

 

4.4. Bütçe: 5.600 TL (01/01/2019   ile     31/12/2019  arası) 

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ   

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Dr. Seyla TEPE 

  

 

3. Darboğazlar:  Darboğaz bulunmamaktadır. 

Proje Başlığı Hıyar için Anaç Islahı II 

Proje Numarası 
TAGEM/BBAD/Ü/19/A1/P1/1761 

 

Proje Lideri Dr. Rana KURUM 

Araştırmacılar 

Zir. Yük. Müh. Mine ÜNLÜ,  Zir.Yük.Müh. Emine 

GÜMRÜKÇÜ, Zir. Yük. Müh. Selda ÇALIŞKAN, Zir. Yük. 

Müh. Murat Şimşek 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Proje Başlangıç Yılı 2019 

Raporun İlgili Olduğu dönem   01/01/2019   ile     31/12/2019  arası 
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Proje Özeti  

Bu proje kapsamında balkabağı, kestanekabağı (C. moschata, C.maxima) türlerinin ve oluşturulacak 

farklı hibrit kombinasyonlarının hıyar için anaç olarak kullanılabilme olanaklarının araştırılması 

amaçlanmaktadır. Projenin ikinci dilimi 2019 yılının Ocak ayında başlamış olup projenin bu diliminde 

hıyarda anaç ıslahı projesinin ilk diliminden elde edilen ve yurtdışından temin edilen genetik 

materyaller Fusarium solgunluğuna (Fusarium solani f.sp. cucurbitaeae) ve kök-ur nematodu 

(meloidogyne incognita ırk 1)na karşı testlenerek materyallerin reaksiyon durumları belirlenecek ve 

tolerant materyallerin bitkilerinin kökleri mikoriza ile sardırılarak mikoriza ve aşılamanın hıyarda 

verim ve kalite üzerine etkileri araştırılacaktır. 

 

  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:  

Projenin ilk beş yıllık diliminin sonuçları 30. Uluslararası Bahçe Bitkileri Kongresinde “Evaluation 

of Some Qualitative Traits and Yield of Greenhouse Cucumber Grafted on Different  Cucurbita 

Rootstocks” isimli bildiri ile yayınlanmıştır. 

 

1.2. Dönem Bulguları:  

Projenin ikinci dilimi 2019 yılının Ocak ayında başlamış Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü’nden temin edilen  Fusarium solgunluğu izolatı ile 20 hatta testleme yapılarak sonuçlar 0-

4 skalasına göre değerlendirilmiştir. Ayrıca kök ur nematodu (M.incognita ırk 1)'e karşı nematod 

testlemesi için 11 adet hatta tohum ekimi gerçekleştirilmiş testlemeler devam etmektedir. 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  

 

 

4.1. Materyal ve Yöntem:  

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  

 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
             14000TL 

Destekleyen Kurum TAGEM 

3. Darboğazlar:  



 486 

4.3. Personel:  

 

4.4. Bütçe:  

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri  Dr. Abdullah ÜNLÜ   

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

 Dr. Rana KURUM   

 

 

Proje Özeti  

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 94 444 ha alanda 2,6 milyon ton üretim ile üçüncü sırada 

gelmektedir. Üretimin % 27’si örtüaltından elde edilmektedir.  

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 

Proje Başlığı Biber Islahı Programları Kapsamında Nitelikli Hat ve Çeşit 

Geliştirilmesi-II 

Proje Numarası TAGEM/BBAD/B/20/A1/P1/1772 

Proje Lideri Dr. Ramazan ÖZALP 

Araştırmacılar 
Atalay KILINÇ, Nejla ÇELİK, Doç. Dr. İlknur POLAT,  

Bengi TOPKAYA, Görkem SÜLÜ 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- 

ANTALYA 

Proje Başlangıç Yılı 01/01/2020 

Raporun İlgili Olduğu dönem 01/01/2019   ile     31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
……………..TL  (TOPLAM: 350 000-TL) 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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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 çeş itlerin 

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. Proje 2020 yılında başlatılacaktır. 

 

  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları: Proje 2020 yılında başlatılacaktır. 

 

1.2. Dönem Bulguları: Proje 2020 yılında başlatılacaktır. 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: Proje 2020 yılında başlatılacaktır. 

 

 

4.1. Materyal ve Yöntem: Değişiklik bulunmamaktadır. 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Değişiklik yoktur. 

 

4.3. Personel: Kurum değişikliği nedeniyle, Doç.Dr.İlknur POLAT’ın projeden çıkarılmasına (03-07 

Şubat 2020 PDGT ve 13-28 Ağustos 2020 AYK kararı ile) 

 

4.4. Bütçe: Değişiklik yoktur. 

 

 

3. Darboğazlar: Darboğaz bulunmamaktadır. 
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 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ 20.02.2020  

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Dr. Ramazan ÖZALP 20.02.2020  

 

 

Proje Özeti  

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.  

Proje Başlığı 

Biber Islahı Programları Kapsamında Nitelikli Hat ve Çeşit 

Geliştirilmesi-II 

Alt Proje: “Sarı Çayakarına (Polyphagotarsonemus latus Banks) Karşı 

Dayanıklı Biber Hatlarının Geliştirilmesi” 

Proje Numarası TAGEM/BBAD/B/20/A1/P1/1597 

Proje Lideri Atalay KILINÇ 

Araştırmacılar Dr. Ramazan ÖZALP, Musa KIRIŞIK, Tuba SEÇMEN 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- 

ANTALYA 

Proje Başlangıç Yılı 01/01/2020 

Raporun İlgili Olduğu dönem 01/01/2019   ile     31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
……………..TL (TOPLAM: 160 000-TL) 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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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 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. 

ATK kararları doğrultusunda Mersin Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile işbirliği 

yapılarak biber genotip tohumları temin edilmiştir. ATK kararları doğrultusunda proje bütçesi revize 

edilmiştir. Çalışma 2020 yılında başlatılacaktır.  

 

  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları: Çalışma 2020 yılında başlatılacaktır. 

 

1.2. Dönem Bulguları: Çalışma 2020 yılında başlatılacaktır. 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: Çalışma 2020 yılında başlatılacaktır. 

 

 

4.1. Materyal ve Yöntem: Çalışma 2020 yılında başlatılacaktır. 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Çalışma 2020 yılında başlatılacaktır. 

 

4.3. Personel: Değişiklik yoktur. 

 

4.4. Bütçe: Değişiklik yoktur. 

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ 31.12.2019  

3. Darboğazlar:  Çalışma 2020 yılında başlatılacaktır. 
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Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Atalay KILINÇ 31.12.2019  

 

 

Proje Özeti  

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 geliştirilmes i 

hedeflenmektedir. Enstitüde önceki çalışmalardan elde edilmiş farklı kademedeki hatlar 

materyal olarak kullanılacak ve Heterozis Islah yöntemiyle çeşitler geliştirmeye çalışılacak tır. 

ATK Kararı doğrultusunda proje başlığı ve bütçesi değiştirilmiştir. Proje personeli olarak 

Halin Can KAYİKÇİ’nin eklenmesine karar verilmiştir. Proje çalışmaları 2020 yılında 

başlayacaktır. 

Proje Başlığı Domates Islahı Programları için Nitelikli Hat ve Çeşit Geliştirilmesi -II 

Proje Numarası TAGEM/BBAD/10/A01/P01/1759 

Proje Lideri İbrahim ÇELİK 

Araştırmacılar 
Serkan AYDIN, Halin Can KAYİKÇİ, Dr. Abdullah ÜNLÜ, 

Emine GÜMRÜKÇÜ, Nejla ÇELİK, Bengi TOPKAYA 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ 

ANTALYA 

Proje Başlangıç Yılı 2020 

Raporun İlgili Olduğu dönem  01/01/2019   ile     31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
……………..TL 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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Projenin 0. yılında 2019 yılı Enstitü Araştırma Komitesinde (EAK) önceki projede çalışılmaya 

başlanılan Bakteriyel Kanser ve Solgunluk (Clavibacter michiganensis subsp. Michiganens is) 

hastalığı çalışmalarının projeye ilave edilmesine, ayrıca Dr. Yıldız DOĞAN ve Serap Melike 

SÜLÜ’nün dâhil edilmesine karar verilmiştir.  

 

  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:  

 

1.2. Dönem Bulguları:  

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  

 

 

4.1. Materyal ve Yöntem:  

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 (Çizelge 

2) aşağıda verilen yönteme göre melezlenecektir (Çizelge 3). Melezleme sonucu elde edilen F2, F3 ve 

F4 kademesindeki genotipler materyal olarak kullanılacaktır. 

Metot:  

Melezleme ıslahı yöntemi ile salkım, Kokteyl, tane tiplerde ilkbahar, sonbahar ve tek ürün 

yetiştiriciliğine uygun hatlar geliştirilecektir. Geliştirilecek olan hatlar daha sonra Genel kombinasyon 

yeteneği ve özel kombinasyon yeteneği testine tabi tutulacak ve yeni çeşitler geliştirilecektir. Islah 

programında aşağıda verilen aşamalar takip edilecektir.  

1. Dönem: Saf hatların kendilenmesi ve morfolojik özelliklerin belirlenmesi 

2. Dönem: Popülasyon oluşturma amacıyla geliştirilmiş domates çeşitleri, ilkel ve yerel 

genotipler ile dayanıklı saf hatlar arasında melezleme (Çizelge 3) 

3. Dönem: F1 verim denemesi   

4. 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 

3. Darboğazlar:  
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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 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  

 

4.3. Personel:  

Serkan AYDIN, Halin Can KAYİKÇİ, Dr. Abdullah ÜNLÜ, Emine GÜMRÜKÇÜ, Nejla ÇELİK, 

Bengi TOPKAYA 

 

4.4. Bütçe: 350 000 TL 

2020: 50 000 TL      2021: 60 000 TL       2022: 70 000 TL 

2023: 80 000 TL      2024: 90 000 TL        

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ   

Proje Koordinatörü 

/Proje Lideri  
İbrahim ÇELİK   

 

Proje Başlığı Yerel Domates Genotipleri Kullanılarak Yeni Hat ve Çeşitlerin 
Geliştirilmesi 

Proje Numarası TAGEM/BBAD/10/A01/P01/1759 

Proje Lideri Serkan AYDIN 

Araştırmacılar 

İbrahim ÇELİK 

Bengi TOPKAYA 

Emine GÜMRÜKÇÜ 

Halim Can KAYIKÇİ 
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Proje Özeti  

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. 

 

  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:  

 

1.2. Dönem Bulguları:  

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  

 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ 

ANTALYA 

Proje Başlangıç Yılı 2020 

Raporun İlgili Olduğu dönem 01/01/2019   ile     31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
……………..TL 

Destekleyen Kurum TAGEM 

3. Darboğazlar:  
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4.1. Materyal ve Yöntem:  

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. 

Islah çalışmaları Kırmızı ve Pembe olarak iki ayrı iş paketi 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.  

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  

 

4.3. Personel:  

 

4.4. Bütçe: 200 000 TL  

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ   

Proje Koordinatörü 

/Proje Lideri  
Serkan AYDIN   

 

Proje Başlığı Hıyar Islahı Programları Kapsamında Nitelikli Hat ve Çeşit 
Geliştirilmesi 

Proje Numarası TAGEM/BBAD/B/20/A1/P1/1793 nolu 

Proje Lideri Dr. Volkan GÖZEN 

Araştırmacılar 

Nejla ÇELİK, Dr. Mehmet AYDOĞDU, Dr. Akın TEPE, 

Murat ŞİMŞEK, Doç. Dr. Hakan FİDAN, Prof. Dr. Ece 

TURHAN 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü/ANTALYA 
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Proje Özeti  

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 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. 

 

1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:  

 

1.2. Dönem Bulguları:  

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  

 

 

Proje Başlangıç Yılı 2020 

Raporun İlgili Olduğu dönem 01/01/2019  ile 31/12/2019 arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
- 

Destekleyen Kurum TAGEM 

3. Darboğazlar:  
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4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  

 

4.3. Personel:  

 

4.4. Bütçe:  

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ   

Proje Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Dr. Volkan GÖZEN 

 
  

 

 

Proje Özeti  

Bu proje kapsamında balkabağı, kestanekabağı (C. moschata, C.maxima) türlerinin ve oluşturulacak 

farklı hibrit kombinasyonlarının hıyar için anaç olarak kullanılabilme olanaklarının araştırılması 

amaçlanmaktadır. Projenin ikinci dilimi 2019 yılının Ocak ayında başlamış olup projenin bu diliminde 

hıyarda anaç ıslahı projesinin ilk diliminden elde edilen ve yurtdışından temin edilen genetik 

Proje Başlığı Hıyar için Anaç Islahı II 

Proje Numarası 
TAGEM/BBAD/Ü/19/A1/P1/1761 

 

Proje Lideri Dr. Rana KURUM 

Araştırmacılar 

Zir. Yük. Müh. Mine ÜNLÜ,  Zir.Yük.Müh. Emine 

GÜMRÜKÇÜ, Zir. Yük. Müh. Selda ÇALIŞKAN, Zir. Yük. 

Müh. Murat Şimşek 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Proje Başlangıç Yılı 2019 

Raporun İlgili Olduğu dönem     01/01/2019   ile     31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
             14000TL 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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materyaller Fusarium solgunluğuna (Fusarium solani f.sp. cucurbitaeae) ve kök-ur nematodu 

(meloidogyne incognita ırk 1)na karşı testlenerek materyallerin reaksiyon durumları belirlenecek ve 

tolerant materyallerin bitkilerinin kökleri mikoriza ile sardırılarak mikoriza ve aşılamanın hıyarda 

verim ve kalite üzerine etkileri araştırılacaktır. 

 

  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:  

Projenin ilk beş yıllık diliminin sonuçları 30. Uluslararası Bahçe Bitkileri Kongresinde “Evaluation 

of Some Qualitative Traits and Yield of Greenhouse Cucumber Grafted on Different  Cucurbita 

Rootstocks” isimli bildiri ile yayınlanmıştır. 

 

1.2. Dönem Bulguları:  

Projenin ikinci dilimi 2019 yılının Ocak ayında başlamış Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü’nden temin edilen  Fusarium solgunluğu izolatı ile 20 hatta testleme yapılarak sonuçlar 0-

4 skalasına göre değerlendirilmiştir. Ayrıca kök ur nematodu (M.incognita ırk 1)'e karşı nematod 

testlemesi için 11 adet hatta tohum ekimi gerçekleştirilmiş testlemeler devam etmektedir. 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  

 

 

4.1. Materyal ve Yöntem:  

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  

 

4.3. Personel:  

 

4.4. Bütçe:  

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri  Dr. Abdullah ÜNLÜ   

3. Darboğazlar:  
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Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

 Dr. Rana KURUM   

 

 

Proje Özeti  

Kavun ülkemizde tüm tarım bölgelerinde, 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. Ülkemizin önemli yerel çeşitlerinden olan Kahramankazan (Tırtıllı Siyah 

Kavun) kavunu kendine has kokusu, tadı ve aroması ile bölgede 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 bitkide çökme ve kurumalar meydana 

gelmektedir. Kahramankazan ilçesinde Fusarium solgunluğu nedeni ile yok olma tehlikesinde olan 

bu kavununun dağ köylerinde yetiştiriciliği oldukça azalmış, ova mahallelerinde ise tamamen 

bitmiştir. 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 hedeflenmektedir. Bölge çiftçisinin önemli tarımsal gelir kaynaklarından biri 

Proje Başlığı Kahramankazan Kavununa Fusarium Solgunluğuna Karşı 

Dayanıklılığın Kazandırılması 

Proje Numarası 
TAGEM/BBAD/B/20/A1/P1/1492 

 

Proje Lideri Zir. Yük. Müh. Mine ÜNLÜ 

Araştırmacılar 

Dr. Rana KURUM, Doç. Dr. İlknur POLAT, Dr. Abdullah 

ÜNLÜ,  Zir.Yük.Müh. Emine GÜMRÜKÇÜ, Uzman Biyolog 

Görkem SÜLÜ, Dr. Fatih ERDOĞAN 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ANTALYA 

Proje Başlangıç Yılı 2020 

Raporun İlgili Olduğu dönem     01/01/2019   ile     31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
……………..TL 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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olan Kahramankazan kavununu Fusarium solgunluğuna karşı dayanıklı hale getirmek ve üreticilerine 

tekrar kazandırmak projenin ana amacıdır. 

ATK kararı doğrultusunda proje bütçesi revize edilmiştir. Çalışma 2020 yılında başlatılacaktır. 

 

  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:  

 

1.2. Dönem Bulguları:  

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  

 

 

4.1. Materyal ve Yöntem:  

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  

 

4.3. Personel:  

 

4.4. Bütçe:  

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ   

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Zir. Yük. Müh. Mine ÜNLÜ   

 

3. Darboğazlar:  

Proje Başlığı Kavun Islahı Programları Kapsamında Nitelikli Hat ve Çeşit 

Geliştirilmesi-II 

Proje Numarası TAGEM/BBAD/B/20/A1/P1/1769 
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Proje Özeti  

Kavun ülkemizde tüm tarım bölgelerinde, önemli derecede yetiştiriciliği yapılan kültür bitkilerinden 

birisidir. Ülkemiz kavunun ikincil gen merkezidir. Ülkemizde kavun üretiminin % 85’ini oluşturan kışlık 

kavunlarda küllemeye dayanımı yüksek yerli ticari çeşitler bulunmamaktadır. Bu proje kapsamında 

yürütülecek olan kavun ıslah çalışmaları ile örtüaltı yetiştiriciliğine uygun, kışlık 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.  

 

 

  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:  

 

1.2. Dönem Bulguları:  

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  

 

 

 

Proje Lideri Zir. Yük. Müh. Mine ÜNLÜ 

Araştırmacılar 

Dr. Rana KURUM, Doç. Dr. İlknur POLAT, Dr. Abdullah 

ÜNLÜ, Zir.Yük.Müh. Emine GÜMRÜKÇÜ, Dr. Serap Melike 

İÇÖZ, Zir.Yük.Müh. Musa KIRIŞIK, Dr. Selda ÇALIŞKAN, 

Dr. Fatih ERDOĞAN, Dr. Yıldız DOĞAN 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Proje Başlangıç Yılı 2020 

Raporun İlgili Olduğu dönem     01/01/2019   ile     31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
……………..TL 

Destekleyen Kurum TAGEM 

3. Darboğazlar:  
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4.1. Materyal ve Yöntem:  

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  

 

4.3. Personel:  

 

4.4. Bütçe:  

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ   

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Zir. Yük. Müh. Mine ÜNLÜ   

 

 

Proje Başlığı Kesme Çiçek ve İç Mekan Kalanşo (Kalanchoe blossfeldiana) 
Çeşitlerinin Geliştirilmesi  

Proje Numarası TAGEM/BBAD/B/18/A1/P2/337 

Proje Lideri Mehmet Uğur Kahraman 

Araştırmacılar 

Ayşe Serpil KAYA, Doç. Dr. Özgül KARAGÜZEL, Emine 

GÜMRÜKÇÜ, Aytekin AKTAŞ, Bayram KOLAK, Prof. Dr. 

Yeşim YalçınMENDİ 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2018 

Raporun İlgili Olduğu dönem 01/01/2019   ile   31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
65,000 TL 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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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. 

Dünyanın en büyük çiçek mezatı olan Flora Holland’da, 2015 yılında Kalanchoe blossfeldiana, 

orkideden sonra en çok satılan saksılı bitki olup 90 milyon adet satılmıştır. Bu satış 62 milyon €’ya 

tekabül etmektedir. Kalanşo bitkisine olan talep ülkemizde de her geçen yıl daha da artmaktadır. 

Kalanşo ıslahı ve üretiminde dünyadaki en büyük firmalardan biri İzmir’de 70 dönüm kapalı sera 

içerisinde üretim yapmaktadır. Firmanın İzmir’deki yetkilileriyle yapılan sözlü görüşmelerde 2015 

yılında 3,5 milyon adet Kalanchoe blossfeldiana bitkisinin üretilip iç pazara satıldığı bilgisi alınmıştır.  

Türkiye’de toplam Kalanşo tüketimi yaklaşık 5 milyon adettir. Tamamı ithal gelen bitki materyalleri 

sera içerisinde büyütülüp, daha sonra hazır hale gelerek iç piyasaya satılmaktadır. 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. 

 

 

  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:  

2018 yılında başlayan projede öncelikli yapılan faaliyet projenin alt yapısının oluşturulması olmuştur. 

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ne ait Aksu lokasyonundaki 7 numaralı çatı 

havalandırmalı sera proje kullanımı için hazırlanmıştır. Daha sonra bitkiler kademeli olarak temin 

edilip sera içerisinde kültürel bakıma tabi tutulmuştur. Gen havuzu oluşturmak amacıyla bu 

bitkilerden çelik alnınmış ve çoğaltım yapılmıştır. Daha sonra bitkilerde morfolojik gözlem 

yapılmıştır. 2018 yılının Kasım ayı içerisinde melezleme işlemi yapılmıştır.  

 

1.2. Dönem Bulguları:  

2019 yılında çoğalyım, bakm, kültürel işlemler, melezleme, tohum hasadı, tohum ekimi, fenolojik 

gözlemler yapılmıştır. Elde edilen tohumlar sera ortamında viyollere ekilmiştir. 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  
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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: AYK önerileri doğrultusunda 65.000 TL olarak kabul edilen bütçede herhangi bir değişiklik 

olmamıştır.  

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Abdullah ÜNLÜ   

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Mehmet Uğur 

KAHRAMAN 
10/11/2021  

 

3. Darboğazlar:  

Proje Başlığı Patlıcan Islahı Programları Kapsamında Nitelikli Hat ve Çeşit 

Geliştirilmesi-II 

Proje Numarası 1758 

Proje Lideri Dr. H. Filiz BOYACI 

Araştırmacılar 

Dr. Esra CEBECİ, Zir. Yük. Müh. Emine GÜMRÜKÇÜ, Zir. Yük. 

Müh. Selda ÇALIŞKAN, Dr. Aytül KİTAPCI, Zir. Yük. Müh. Musa 

KIRIŞIK,  Zir. Yük. Müh. Serap Melike SÜLÜ, Prof.Dr. Ş. Şebnem 

ELLİALTIOĞLU 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ 

ANTALYA 

Proje Başlangıç Yılı 01.01.2020 
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Proje Özeti  

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. Hastalık testlemelerinde Fusarium, Verticillium 

inokülasyonu için klasik metot olan fide-kök daldırma yöntemi, Clavibacter inokülasyonu için gövde 

enjeksiyon metodu kullanılacaktır. Nematod ve kırmızıörümcek testleri için ise kontrollü koşullarda 

belli sayıda zararlı popülasyonuna bitkiler maruz bırakılarak zararlıların belirtileri gözlenecektir.  

Projede geliştirilecek dayanıklı materyaller ıslah programlarında kullanılabilecek ve kısa sürede 

birden fazla etmene dayanıklı çeşitlerin eldesine olanak sağlanmış olunacaktır. 

 

 

 1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:  

 

Çalışma 2020 yılında başlatılacaktır. 

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ   

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Dr. H. Filiz BOYACI   

 

Raporun İlgili Olduğu dönem 01/01/2019   ile     31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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PROJE GELİŞME RAPORU FORMU 

(TAGEM) 

(0.Yıl Gelişme Raporu) 

 

Proje Özeti  

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.   

 

ATK kararı doğrultusunda proje bütçesi revize edilmiştir. Çalışma 2020 yılında 

başlatılacaktır. 

 

 

 

Proje Başlığı 
Patlıcanda Türlerarası Melezleme ile Tuz ve 

Kuraklık Streslerine Tolerant Hatların Geliştirilmesi 

Proje Numarası TAGEM/BBAD/B/20/A1/P1/1476 

Proje Lideri Dr. Esra CEBECİ 

Araştırmacılar 
Doç. Dr. H. Filiz BOYACI,  Dr. Akın TEPE, Doç. 

Dr. Sevinç KIRAN, Prof. Dr. Ş. Şebnem 

ELLİALTIOĞLU 

Proje Yürütücüsü Kuruluş 
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2020 

Raporun İlgili Olduğu dönem     01/01/2019   ile     31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
Proje 2020 yılında başlayacaktır. 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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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. 

 

 

  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 

Proje Başlığı Sardunya (Pelargonium sp.) ’da Gen Havuzu Oluşturulması ve Klon 

Seleksiyonu ile Çeşit Geliştirilmesi 

Proje Numarası TAGEM/BBAD/16/A09/P08/01 

Proje Lideri Doç. Dr. Özgül KARAGÜZEL 

Araştırmacılar 

Dr. Özgül KARAGÜZEL, M.Uğur KAHRAMAN, Musa 

KIRIŞIK, Dr. Melike S. SÜLÜ, Dr. İlker KURBETLİ, Ayşe S. 

KAYA, Dr. Fatma UYSAL BAYAR, Prof. Dr. Soner KAZAZ, 

Prof. Dr. Ramazan S. GÖKTÜRK, Prof. Dr. Şevket ALP 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2016 

Raporun İlgili Olduğu dönem 01/01/2019   ile   31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
65,000 TL 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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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 2018 yılı melezleme ön çalışmasında elde edilmiş olan 879 adet F1 bitkisinden, 60 adet 

birey ön seleksiyon kriterlerine göre seçilmiş her çeşitten 5’er bitki olacak şekilde çelik ile 

çoğaltmıştır. 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  

 

 

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: Gruplarda proje liderinin Mehmet Uğur KAHRAMAN olmasına karar verilmiştir. 

 

4.4. Bütçe: AYK önerileri doğrultusunda 65.000 TL olarak kabul edilen bütçede herhangi bir 

değişiklik olmamıştır.  

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Abdullah ÜNLÜ   

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Mehmet Uğur 

KAHRAMAN 
10/11/2021  

 

3. Darboğazlar:  
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Proje Özeti 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.  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. Proje kapsamında toplanan yerel ve yabani materyaller BATEM’e ait Kocayatak 

Sebzecilik birimindeki arazilerde dikimi yapılacaktır. 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. 

 

  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

Proje Başlığı Türkiye ve KKTC’deki Enginar (Cynara spp.) Genotiplerinin 

Toplanması ve Morfolojik Karakterizasyonlarının Belirlenmesi  

Proje Numarası TAGEM/17/A07/P09/005 

Proje Lideri Dr. Levent KESKİN 

Araştırmacılar 

Fulya YÜCEOL ,  Orçun ÇINAR, Nurtaç ÇINAR, Adnan 

HACIKÜÇÜK,  Prof.Dr.Önder TÜRKMEN , Prof Dr. Mustafa 

PAKSOY, Prof.Dr. Ramazan Süleyman GÖKTÜRK 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü -ANTALYA 

Proje Başlangıç Yılı 01.01.2017- 31.12.2021 

Raporun İlgili Olduğu dönem  01/01/2019   ile     31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
10.000 TL 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:  

2017 yılı:  2017 yılında Proje kapsamında KKTC’deki farklı lokasyonlardaki enginar arazileri ve 

yabanilerinin bulunduğu alanlarda işaretlemeler yapılmıştır. Ada’da özellikle yerli yabani tiplerin 

bulunduğu lokasyonlara ağırlıklı olarak gidilmiştir. Ayrıca Türkiye’de İzmir, Muğla, Antalya, Denizli 

ve Sakarya illeri ve ilçelerinde araziler gezilmiş ve gidilen lokasyonlarda işaretleme yapılmış ayrıca 

toplanan örneklerden bir koleksiyon bahçesi kurulmaya başlanmıştır.    

          2018 yılı: KKTC’deki  farklı lokasyonlardaki enginar arazileri ve yabanilerinin bulunduğu 

alanlarda işaretlemeler yapılmıştır. Ada’da özellikle yerli yabani tiplerin bulunduğu lokasyonlara 

ağırlıklı olarak gidilmiştir. Türkiye’de Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Konya  il ve ilçelere 

gidilmiştir Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde gidilen bölgelerden  yabani ve yerli enginar 

materyalleri alınmıştır.  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Kocayatak yerleşkesine 

getirilen yabani ve yerli materyaller dikilmiştir ve buralardan toplanan örneklerden bir koleksiyon 

bahçesi kurulmaya başlanmıştır. 

         

 

1.2. Dönem Bulguları:  

2019 yılı: Yerli ve yabani enginar toplanmaya devam edilerek, ayrıca koleksiyon bahçesi yeni 

getirilen ve getirilecek olan materyallerle zenginleştirilmiştir. 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  

 

 

4.1. Materyal ve Yöntem:  

Çalışmada materyal olarak Türkiye ve KKTC florasında doğal olarak yetişen yabani ve köy tipi 

enginar bitkilerinin ovorileri (meme), dip sürgünleri ve tohumları kullanılacaktır. Projede Türkiye’den 

ve KKTC’den  dogal ve yerel Cynara spp, yetiştirildiği bölgelere gidilicek ve toplanan materyaller 

Batem’ e ait Kocayatak yerleşkesine dikilecektir. Projenin son 2 yılında UPOV kriterleri esas alınarak 

bazı morfolojik özellikleri ve toplanan materyallerin toplam fenolik ile flavonoid içerikleri 

belirlenecektir. 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  

Çalışma Takvimi Çizelgesi 

Yapılacak  

Faaliyetler 

    1. Yıl 

1.a

y 

2.a

y 

3.a

y 

4.a

y 

5.a

y 

6.a

y 

7.a

y 

8.a

y 

9.a

y 

10.a

y 

11.a

y 

12.a

y 

3. Darboğazlar:  
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Proje ön 

hazırlık 

işlemlerinin 

tamamlanması 

ve Survey 

Gezileri 

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

Dip sürgünü 

toplanması ve 

bunların dikimi  

  x x x    x x x x 

Ovorilerin 

toplanması ve 

bunların dikimi 

  x x    x x    

Tohum eldesi      x x x x    

                     

       2.Yıl 

 
1.a

y 

2.a

y 

3.a

y 

4.a

y 

5.a

y 

6.a

y 

7.a

y 

8.a

y 

9.a

y 

10.a

y 

11.a

y 

12.a

y 

Survey x x x x x x x x x x x x 

Dip sürgünü 

toplanması ve 

bunların 

koleksiyon 

bahçesine 

dikimi  

 

 

  x x x    x x x x 

Ovorilerin 

toplanması ve 

bunların 

koleksiyon 

bahçesine   

dikimi 

  x x    x x    

Tohum eldesi      x x x x    

                                                                                                  

3.yıl 

 

 
1.a

y 

2.a

y 

3.a

y 

4.a

y 

5.a

y 

6.a

y 

7.a

y 

8.a

y 

9.a

y 

10.a

y 

11.a

y 

12.a

y 
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5.yıl 

 

Koleksiyon 

bahçesinden 

elde edilen 

ovorilerin 

gözlem 

bahçesine 

dikimi  

       x x x   

Koleksiyon 

bahçesinden 

elde edilen dip 

sürgünlerinin 

gözlem 

bahçesine 

dikimi 

  x x     x x x  

Koleksiyon 

bahçesinden 

elde edilen 

tohumların 

fide haline 

getirilerek 

gözlem 

bahçesine 

dikimi 

  x x    x x    

      

4.yıl 

 

 
1.a

y 

2.a

y 

3.a

y 

4.a

y 

5.a

y 

6.a

y 

7.a

y 

8.a

y 

9.a

y 

10.a

y 

11.a

y 

12.a

y 

Morfolojik 

karektarizasyo

n 

x x x x x x x   x x x 

Koleksiyon 

bahçesinde 

bulunan 

popülasyonları

n kültürel 

bakım işlemleri 

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

 
1.a

y 

2.a

y 

3.a

y 

4.a

y 

5.a

y 

6.a

y 

7.a

y 

8.a

y 

9.a

y 

10.a

y 

11.a

y 

12.a

y 
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Besin içeriği 

analizi 
x x x x x x x   x x x 

“Kümeleme 

Analizi” 

(Cluster 

Analizi) 

     x x      

“Temel Bileşen 

Analizi” 

(Principle 

Component 

Analysis) 

     x x      

Rapor yazımı          x x x 

 

4.3. Personel: YÖNETİM DÜZENİ 

 

Adı Soyadı 

Proje Yürütücülerinin Projeye Katkıları 

Yapılacak Faaliyetlerdeki Sorumlulukları Çalışma Takvimi 

Dr.Levent KESKİN Projede yürütülecek tüm faaliyetler 1-60 

Adnan HACIKÜÇÜK KKTC’de yürütülecek tüm faaliyetler 1-60 

Fulya YÜCEOL Toplanan Materyallerin tanımlanması 1-60 

Orçun ÇINAR Besin içeriği analizi 1-60 

Nurtaç Çınar  Toplanan Materyallerin tanımlanması( 

Sonradan projeye dahil edilmiştir) 
12-60 

Prof.Dr.Önder TÜRKMEN Danışmanlık 1-60 

Prof Dr. Mustafa PAKSOY Danışmanlık 1-60 

Prof.Dr. Ramazan Süleyman 

GÖKTÜRK 
Danışmanlık 1-60 

 

 

4.4. Bütçe: 2017: 20.000TL      2018: 10.000TL      2019: 10.000TL 2020: 5.000 TL 2021: 3000 TL 

Toplam:48000 

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ   

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Dr. Levent KESKİN   
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Proje Özeti  

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, 

yüksek verimli, stabil ve kaliteli hibrit mısır çeşit ıslahı çalışmaları yapmak amaçlanmaktadır. 

Araştırmada, farklı tip (atdişi, sert mısır, cin mısır) ve farklı kullanım amaçlarına yönelik (patlak mısır, 

silajlık mısır, tanelik v.b) mısır ıslahı çalışmaları yapılacaktır. Araştırma, 2019-2023 yılları arasında 

BATEM ve mısır çalışan araştırma enstitülerinin işbirliği ile yürütülecektir. Çalışmada melez mısır 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 bi limsel yayın organlarında yayınlanacaktır.  

 

 

  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:  

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.  

Proje Başlığı Batı Akdeniz Bölgesi Mısır Islahı Araştırmaları  

Proje Numarası TAGEM/TBAD/Ü/20/A7/P2/1698 

Proje Lideri Doç.Dr. Şekip ERDAL 

Araştırmacılar Mehmet PAMUKÇU, Ahmet ÖZTÜRK, Mustafa SOYSAL 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  BATEM 

Proje Başlangıç Yılı 2014-2018 

Raporun İlgili Olduğu dönem 01/01/2019   ile     31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 

Yönetmelik değişikliği nedeniyle kurum bütçesinden 

faydalanıldı 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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  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.  

 

1.2. Dönem Bulguları:  

Farklı amaçlar doğrultusunda kendileme ve melezleme çalışmaları yapılmıştır. Tanel ik mısır ıslah 

çalışmalarında farklı kendileme kademelerinde toplamda 484 adet hatta kendileme yapılmıştır. 

Kurumumuz tarafından yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen 115O394 nolu projeden elde 

edilen gerek açılan materyaller ve gerekse de doubled haploid hatlar bu projeye dâhil edilerek 

kendileme ve melezleme çalışmalarına devam edilmiştir. Proje çalışmalarında 10 adet melezleme 

yapılmıştır.  

Cin mısır çeşit ıslahı kapsamında 10’ar adet sıra halinde 6 adet ebeveyn hatta tohum çoğaltma 

çalışmaları yapılmıştır. Bunun yanında 15 adet hat ve hibrit adayında UPOV gözlemleri alınmıştır.  

2019 yılında tescil edilmesi amacıyla 3 adet cin mısır çeşidi için TTSM’ye başvuru yapılmıştır. Ayrıca 

2020 yılında ümitvar 2 adet çeşidin daha tescile sunulması planlanmıştır. BATEMCİN çeşit adayı verim 

ve kalite değerleri ile öne çıkan ana ebeveyni BATEM, baba ebeveyni ise Karadeniz Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü’ ne (KTAE) ait bir çeşit adayıdır. ALPCİN çeşidi kalite özellikleri (patlama hacmi, 

lezzet vs) bakımından tescile sunulmuş ve ebeveynler BATEM tarafından ıslah edilmiştir. Bir diğer 

aday çeşit olan ATACİN çeşidi KTAE tarafından tescile sunulmuş ana ebeveyni BATEM’e baba 

ebeveyni ise KTAE’ne aittir.  

2019 yılında proje tanelik, silajlık, yoklama melezi, ülkesel deneme, tescil denemesi ve firma 

denemesi olmak üzere toplam 12 adet deneme yürütülmüş bu denemelerde 310 adet hibrit çeşit 

test edilmiştir. Firma ve tescil deneme sonuçları ilgili kuruumlara gönderilmiştir.  

2019 yılında proje kapsamında 14 adet hibrit çeşitin yer aldığı bir adet tanelik mısır verim denemesi 

yürütülmüş elde edilen bulgular Çizelge 1’de sunulmuştur. Buna göre değerlendirilen aday çeşitler 

arasında Ant-QPM-6 x ADK-451 aday melezi oldukça iyi performans göstermiştir. Bu melez daha önce 

yapılan çalışmalardan da başarı ile çıkmıştır. Gelecek dönemde bu çeşide ait tohumluk üretilecek ve 

tescil işlemleri başlatılacaktır.  

 

Çizelge 1. Antalya tanelik mısır verim denemesi sonuçları 
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%
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B
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e
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e
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m
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kg
/d
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Ant-QPM-6 x ADK-451 65.3 300.0 126.7 2 1 85 13.3 1614.6 

P31A34 64.7 286.7 113.3 1 2 87 13.1 1474.5 
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DKC6589 66.0 273.3 110.0 1 2 86 12.5 1334.0 

P31G98 66.3 290.0 123.3 2 2 87 12.6 1260.1 

Ant-24702 x Ant-22030-4 61.3 270.0 108.3 3 2 86 12.0 1221.2 

Ant-QPM-5 x Ant- QPM-6 63.0 293.3 111.7 3 2 87 13.5 1183.7 

ANT QPM -8 (A632 METH) x  

ANT-QPM 11 (MO17) 62.3 278.9 120.0 3 2 83 11.6 1109.8 

ANT QPM 17 (B101)  x 

 ANT QPM -8 (A632 METH) 61.0 265.0 111.7 3 3 84 11.5 908.4 

ADP.KAY.258 # 7 x 

ADP.KAY.254 # 4 62.0 273.3 110.0 3 3 85 11.8 901.4 

ANT QPM -8 (A632 METH) x 

 ANT-QPM 10 (B 73 METH) 62.3 263.3 113.3 3 2 87 11.7 890.9 

Ant-24702 x Ant-İ 69 63.0 271.7 111.7 3 3 84 14.1 871.0 

ADP.KAY.256 # 6 x 

ADP.KAY.258 # 6 62.7 286.7 123.3 3 3 82 11.8 760.1 

Ant-İ 63 x Ant-Silaj-16  

(TK-KB-SB 61.7 268.3 110.0 3 3 85 13.7 731.3 

Standart çeşitlerin Ort.               1356.2 

Ort.               1097.0 

CV               13.1 

LSD**               242.2 

 

Proje kapsamında 2018 yılında elde edilen yoklama melezleri Antalya lokasyonunda denenemiştir. 

Bu kapsamda TK 72 (Lancester) ve ADK 451 (Leaming) hatları tester olarak kullanılmıştır. Araştırmada 

toplamda 68 adet hat adayı ve 3 adet ticari standart kullanılmıştır. Hibritlerin tane verimi (kg/da) ve 

hatların genel uyum yetenekleri (GUY) Şekil 1, 2,3 ve 4’te verilmiştir. Elde edilen veriler ışığında Şekil 

5’te heterotik grupları belirlenerek 28 adet hat gelecek dönemlerde melezlemelerde kullanılmak 

üzere seçilmiştir.  
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Şekil 1. Yoklama melezi 1.1 (tester TK 72)  verim denemesine ait tane verimi (mavi ve kırmızı bar, 

kg/da) ve GUY değerleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ort. 952.9 

CV 19.4 

LSD** 301.3 
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Ort. 995.9 

CV 15.1 

LSD** 245.5 

Şekil 2. Yoklama melezi 1.2 (tester TK 72) verim denemesine ait tane verimi (mavi ve kırmızı bar, 

kg/da) ve GUY değerleri 
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Ort. 1021.7 

CV 16.5 

LSD** 276.1 

 

Şekil 3. Yoklama melezi 2.1 (tester ADK-451) verim denemesine ait tane verimi (mavi ve kırmızı bar, 

kg/da) ve GUY değerleri 
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Ort. 1177.5 

CV 17.8 

LSD** 342.4 

Şekil 4. Yoklama melezi 2.2 (tester ADK-451) verim denemesine ait tane verimi (mavi ve kırmızı bar, 

kg/da) ve GUY değerleri 
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Şekil 5. Yoklama melezi verim denemeleri sonucu sonucu seçilen ve heterotik grupları belirlenen 

aday hatlar 

Maraşın Elbistan ilçesinde cin mısır tarımı yoğun bir şekilde yapılmaktadır. İlçede Doğu Akdeniz 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün desteği ile bir adet cin mısır verim denemesi yürütülmüştür. 

BATEM ve KTAE’ne ait 5 adet, özel bir firmaya ait 2 adet ve 4 adet ticari cin mısır çeşidi olmak üzere 

toplam 11 adet cin mısır melezi denenemiştir. Tane verimine (kg/da) ait değerler Şekil 6’da 

özetlenmiştir. Buna göre aday çeşitlerimizin piyasada yer alan ticari çeşitlere nazaran oldukça iyi 

performans sergilediği görülebilir.  

 

  

 

Şekil 6. Maraş ekolojik koşullarında yürütülen cin mısır denemesine ait tane verimi (kg/da) 

değerleri 

Ülkesel mısır entegre ürün yönetimi projesi (UMİAP) kapsamında denemeler yürütlmüştür.  

Projede 33 adet silaj amaçlı çeşit ve çeşit adayı değerlendirilmiş elde edilen bulgular Çizelge 2’de 

sunulmuştur. ÜMİAP tanelik mısır deneme sonuçları Çizelge 3’te veri lmiştir. 2018 yılından kalan 

melezlere ait sonuçlar Çizelge 4’te verilmiştir. Çizelge 5’te yeni SASA tanelik mısır verim denemesi 

sonuçları verilmiştir.  
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Çizelge 2. UMİAP silajlık mısır verim denemesi sonuçları 
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Koçan

/ 

Bitki 

Oranı 

(%) 

Yeşil ot 

verimi 

(kg/da) 

Kuru 

madde 

verimi 

(kg/da) 

ADA 18.21 71.7 341.7 161.7 58 60 26.0 11082.7 3658.5 

PEHLİVAN 68.0 331.7 146.7 58 58 35.4 9813.3 2998.6 

AGA 66.3 321.7 158.3 58 60 32.6 9002.7 2970.1 

ADA 16.43 68.0 305.0 136.7 57 58 28.5 8992.0 2677.5 

SASA-219 64.7 313.3 130.0 58 59 30.1 8960.0 2732.1 

SASA-217 63.0 323.3 126.7 59 57 33.3 8661.3 2773.3 

KILOWATT 63.0 286.7 121.7 56 57 36.7 8512.0 2412.4 

P31Y43 63.3 315.0 141.7 57 57 30.9 8362.7 2404.9 

DKC7240 66.3 295.0 140.0 56 57 38.3 8320.0 2774.6 

SASA-233 62.3 303.3 113.3 58 59 35.6 8192.0 2332.0 

ADA 17.19 63.0 313.3 143.3 57 56 34.5 8138.7 2431.8 

ADA 17.38 65.3 310.0 143.3 58 59 33.8 8074.7 2701.7 

PL181-0135 63.3 291.7 125.0 57 58 31.6 8064.0 2408.9 

ADA 18.23 65.0 306.7 135.0 56 57 36.2 8053.3 2434.3 

ADA 18.25 68.7 335.0 161.7 56 57 35.2 7989.3 2950.5 

ADA 17.15 62.7 288.3 103.3 57 58 38.1 7936.0 2568.8 

ADA 16.49 59.7 255.0 115.0 57 58 37.4 7882.7 2319.1 

SASA-155 64.3 295.0 128.3 58 58 37.2 7786.7 2418.4 

SASA-220 64.3 316.7 150.0 57 58 33.8 7786.7 2415.3 

SASA-245 63.0 281.7 113.3 56 58 35.0 7786.7 2346.4 

SASA-247 63.0 276.7 123.3 56 57 35.5 7658.7 2145.7 

ADA 16.48 62.0 300.0 123.3 57 57 33.7 7626.7 2164.2 

PL182-1018 65.3 308.3 143.3 56 56 37.2 7594.7 2040.5 
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ADA 17.36 64.3 301.7 143.3 57 58 38.0 7541.3 2195.0 

SASA-248 63.0 281.7 111.7 57 59 36.9 7221.3 2353.8 

ADA 17.37 65.7 306.7 145.0 58 59 34.2 7061.3 2211.8 

PL181-0029 61.7 280.0 115.0 57 58 35.2 6997.3 2377.3 

ADA 17.17 62.0 325.0 136.7 57 58 35.7 6880.0 2207.4 

ADA 17.16 62.7 306.7 120.0 57 58 36.0 6784.0 2080.0 

SASA-218 63.7 293.3 120.0 57 58 37.8 6698.7 1955.6 

ADA 17.25 59.7 261.7 95.0 57 58 38.1 6656.0 2085.0 

ADA 18.24 64.3 321.7 130.0 56 56 30.4 6634.7 1875.4 

PL182-1150 62.0 293.3 105.0 55 56 40.4 6154.7 1879.9 

          Ort. 34.8 7906.3 2433.4 

          CV 8.0 15.3 19.6 

          LSD* 4.52** 1978.1** 781.9* 

 

Çizelge 3. ÜMİAP tanelik mısır verim denemesi sonuçları 
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ADA 16.1 66.0 288.9 123.9 3 2 88.1 13.7 1574.4 

ADA 13.7 65.3 301.1 136.1 2 2 84.5 13.6 1525.8 

P2088 62.7 289.4 106.1 2 2 86.2 13.2 1515.4 

ADA 17.7 65.7 281.7 120.6 2 2 87.5 12.5 1402.8 

ADA 16.11 63.7 283.9 118.9 3 2 86.8 12.5 1388.0 

KALE 65.7 288.3 123.3 2 2 82.7 13.3 1372.8 

ADA 17.5 63.0 286.7 111.1 3 2 85.1 13.0 1337.1 

ADA 17.32 63.7 255.0 102.2 3 2 86.1 12.6 1292.8 

ADA 17.4 63.7 285.0 131.1 3 3 87.0 12.8 1285.6 

SASA-196 63.7 274.4 110.0 3 2 85.0 12.9 1259.2 

ADA 17.16 63.7 305.0 118.9 3 2 85.8 13.2 1243.8 

ADA 17.18 63.0 301.1 128.3 3 2 86.4 12.9 1191.1 

ADA 17.17 62.0 326.1 133.9 2 2 79.7 12.6 1186.2 



 523 

ADA 17.1 63.0 285.0 114.4 3 2 84.6 12.9 1185.2 

DKC6630 61.0 263.9 104.4 2 2 88.9 12.3 1183.8 

KALUMET 63.7 271.1 94.4 1 2 84.6 13.0 1181.8 

SASA-165 66.0 271.1 122.2 3 2 82.9 13.9 1164.8 

ADA 17.2 64.3 266.1 110.0 4 2 84.6 13.4 1138.3 

ADA 17.21 60.7 266.1 105.0 3 3 90.2 12.8 1127.1 

SASA-166 66.7 273.9 120.0 3 2 84.2 13.2 1119.0 

PL172-0216 63.7 266.7 105.0 3 2 87.5 12.5 1099.2 

SASA-197 63.0 255.0 113.9 3 3 84.7 14.6 1066.5 

ADA 17.20 64.0 291.1 123.9 3 2 85.4 13.8 1002.3 

ADA 17.38 65.0 288.9 138.9 2 3 85.5 13.7 972.2 

ADA 17.33 63.0 248.9 106.1 3 3 86.8 12.8 968.0 

ADA 16.36 66.7 296.1 123.3 3 3 84.0 12.2 797.1 

ADA 17.36 64.7 255.0 116.1 3 3 84.3 15.2 774.5 

St. Ort               1293.6 

              Ort. 1198.3 

              CV 16.6 

              LSD* 325.4 

Çizelge 4. 2018 kodlu tanelik mısır verim denemesi sonuçları 
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P2088 63.0 270.0 102.5 3 2 86.8 12.0 1645.9 

ADA 18.4 64.0 285.0 115.0 3 2 87.6 12.3 1467.3 

ADA 18.3 62.5 277.5 117.5 2 2 86.4 13.6 1427.2 

ADA 18.6 67.0 290.0 132.5 3 2 85.4 12.3 1314.9 

DKC6761 64.0 250.0 105.0 2 2 88.6 12.5 1312.4 

ADA 18.1 64.5 297.5 127.5 3 2 83.9 14.9 1294.2 

ADA 18.25 68.0 285.0 145.0 2 2 80.3 16.8 1288.1 

ADA 18.10 63.5 275.0 110.0 3 2 84.8 12.0 1270.4 

ADA 18.5 63.0 282.5 127.5 3 3 87.7 11.5 1255.5 

ADA 18.2 64.0 310.0 135.0 3 2 79.5 17.7 1243.9 

ADA 18.23 66.0 290.0 122.5 3 3 86.1 12.9 1190.1 
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ADA 18.20 60.5 277.5 102.5 3 3 86.4 12.0 1164.1 

ADA 18.24 64.0 255.0 132.5 3 3 87.8 12.0 1155.2 

KALUMET 62.5 275.0 107.5 2 3 87.2 12.8 1155.1 

ADAİMİ 18.1 61.0 270.0 117.5 3 3 84.9 13.8 1150.0 

ADA 18.30 64.0 280.0 112.5 3 3 85.4 14.9 1108.7 

ADAİMİ 18.3 64.0 250.0 102.5 4 3 77.9 12.0 1100.8 

ADA 18.15 60.5 247.5 100.0 3 2 83.0 12.4 1058.2 

ADAİMİ 18.2 59.5 247.5 95.0 4 3 85.0 12.7 1036.7 

ADAİMİ 18.4 63.5 290.0 110.0 3 2 80.6 11.4 1034.6 

ADA 18.8 61.0 255.0 112.5 2 3 89.9 11.7 987.3 

ADA 18.29 65.5 277.5 120.0 3 3 84.7 12.1 984.4 

ADA 18.27 60.5 225.0 82.5 3 4 86.1 11.5 962.0 

ADA 18.13 57.5 245.0 95.0 3 3 86.5 11.5 931.5 

ADA 18.12 62.0 245.0 112.5 3 4 88.8 13.1 903.8 

ADA 18.16 57.5 250.0 110.0 4 3 83.8 11.4 892.5 

ADA 18.9 61.5 257.5 90.0 3 3 89.6 11.5 892.0 

ADAİMİ 18.9 62.5 250.0 95.0 3 3 81.2 12.2 881.5 

ADA 18.14 60.5 252.5 97.5 4 4 88.9 12.0 857.9 

ADA 18.28 60.0 240.0 92.5 4 2 79.0 11.8 836.1 

ADA 18.26 59.5 257.5 102.5 3 3 84.2 13.9 827.4 

ADAİMİ 18.11 65.0 270.0 132.5 3 4 73.5 10.9 795.0 

ADA 18.21 70.0 320.0 152.5 2 4 76.7 19.3 790.5 

ADAİMİ 18.6 70.0 272.5 115.0 4 4 86.9 12.2 786.0 

ADA 18.7 63.0 272.5 112.5 3 3 87.3 14.0 765.6 

ADAİMİ 18.7 62.5 252.5 102.5 3 3 83.5 13.6 728.0 

ADA 18.19 58.5 227.5 72.5 5 3 83.5 12.4 727.0 

ADA 18.17 59.0 260.0 85.0 4 3 86.5 11.6 689.1 

ADA 18.18 57.0 247.5 85.0 4 4 88.3 11.9 684.1 

ADA 18.11 56.5 255.0 90.0 3 4 87.3 11.4 583.3 

St. Ort               1371.1 

              Ort. 1029.5 

              CV 17.7 
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              LSD** 369.4 

Çizelge 5. Yeni SASA tanelik mısır verim denemesi sonuçları 
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SASA-230 64.0 305.0 140.0 2 2 0.85 13.0 1531.2 

SASA-209 66.5 292.5 117.5 3 3 0.85 13.5 1491.3 

SASA-210 63.5 300.0 117.5 3 3 0.85 13.0 1436.7 

SASA-238 58.0 270.0 87.5 3 3 0.85 14.5 1373.5 

SASA-212 60.5 310.0 125.0 3 3 0.85 13.0 1368.4 

SASA-234 65.0 300.0 130.0 3 2 0.85 13.0 1337.3 

SASA-221 61.0 300.0 130.0 2 3 0.85 13.0 1333.6 

SASA-229 62.5 295.0 122.5 3 3 0.85 13.0 1332.3 

DKC6630 61.0 285.0 110.0 2 3 0.85 13.0 1316.2 

SASA-217 63.0 332.5 142.5 2 2 0.85 13.0 1302.5 

SASA-236 64.0 297.5 117.5 3 3 0.85 13.0 1250.3 

SASA-239 59.5 270.0 110.0 3 3 0.85 13.0 1231.7 

SASA-228 65.0 300.0 145.0 3 2 0.85 13.0 1226.7 

SASA-243 63.0 297.5 130.0 3 2 0.85 13.0 1211.8 

SASA-237 58.5 295.0 115.0 3 3 0.85 13.0 1185.7 

SASA-233 62.0 310.0 127.5 3 3 0.85 13.0 1173.3 

SASA-225 61.5 280.0 125.0 2 2 0.85 13.0 1155.9 

SASA-248 63.5 292.5 125.0 2 4 0.85 13.0 1121.1 

SASA-245 63.0 265.0 100.0 3 4 0.85 13.0 1099.9 

SASA-231 62.5 350.0 125.0 3 3 0.85 13.0 1071.3 

P2088 62.0 302.5 117.5 3 2 0.85 12.5 1051.5 

SASA-232 67.0 313.5 155.0 3 3 0.85 13.0 1026.6 

SASA-211 59.5 280.0 100.0 4 4 0.85 13.0 1003.0 

SASA-241 58.5 270.0 100.0 3 4 0.85 13.0 954.5 

KALUMET 62.5 277.5 107.5 2 4 0.85 13.0 911.0 

SASA-242 62.0 270.0 112.5 4 3 0.85 13.0 801.6 
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SASA-224 58.5 265.0 107.5 3 4 0.85 13.0 791.7 

SASA-220 65.0 302.5 145.0 3 4 0.85 13.0 771.8 

SASA-214 60.0 280.0 115.0 3 4 0.86 12.5 744.3 

St. Ort               1092.9 

              Ort. 1158.9 

              CV 14.5 

              LSD** 343.5 
 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  

 

 

4.1. Materyal ve Yöntem:  

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  

 

4.3. Personel: Canan YURTTAŞ KILINÇ projeye dahil edilmesi 

 

4.4. Bütçe:  

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ   

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Doç. Dr. Şekip ERDAL   

 

 

3. Darboğazlar:  
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Proje Özeti  

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 kademe sindeki 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.  

Proje Başlığı Ülkesel Nohut Islah Araştırmaları Batı Akdeniz Bölgesi Nohut Islah 

Araştırmaları 

Proje Numarası TAGEM/TBAD/B/20/A7/P3/1448 

Proje Lideri Çetin SAYILĞAN 

Araştırmacılar 

Mehmet KOCATÜRK 

Mehmet PAMUKÇU 

Prof. Dr. Burhan KARA 

Dr. Mehmet AYDOĞDU 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 01.01.2020 

Raporun İlgili Olduğu dönem 01/01/2019   ile     31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
0 TL 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları: Proje başlangıç yılı 2020 yılı olması nedeni ile geçmiş dönem 

bulguları bulunmamaktadır. 

 

1.2. Dönem Bulguları: Projenin Ilk yeni teklifi ve onayı 2019 yılı olması nedeni ile geçmiş dönem 

bulguları bulunmamaktadır. 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  

 

 

4.1. Materyal ve Yöntem:  

Projenin 2019 yılı içerisinde materyal tedarikleri tamamlanmıştır. Ulusal gen bankasından temin 

edilen 300 nohut örneği materyal olarak kullanılarak 2020 yılında kendine döllenen bitkilerde 

uygulanan “teksel seleksiyon” yöntemi ile ıslah programına başlanacaktır. Bu yöntemde; 

0'ıncı yıl: Materyal temini (2019 yılı) 

1’inci yıl: Gözlem bahçesinde 8 m uzunluğunda 70 cm aralıklarla mibzer ile sıralara ekimlerin 

yapılması, materyallin karakterizasyonu ve ıslah amacına yönelik olarak uygun olan tek bitkilerin 

seçimi (2020) 

2’inci yıl; Seçilen tek bitkilerin 75 cm sıra arası x 10 cm sıra üzeri x 5 m (uzunluk) 1 sıra şeklinde 

parsellere ekimi ve tohum çoğaltma (2021)  

3.- 4’üncü yıl; Tesadüf blokları deneme deseninde 5 m x 35 cm x 4 sıra ekim normunda 4 tekerrürlü 

çeşit ön verim denemelerinin kurulması 2022 

5.-6’ıncı yıl; Tesadüf blokları deneme deseninde 5 m x 35 cm x 4 sıra ekim normunda 4 tekerrürlü 

çeşit verim denemeleri kurulması, ülkesel proje bölge verim testlemelerinin yapılması. (2023-2026) 

şeklinde devam edilecektir. 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  

  

 AYLAR (1'inci ile 5'inci yıl arası ) 

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

Materyal temini, toprak 

analizleri  
x x x             x x x 

Deneme yeri hazırl ıkları x x x x             x x 

3. Darboğazlar: 
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Gözlem, ekim, ölçüm, 

seleksiyon, hasat, harman. 

Hastalık dayanıklılık 

çalışmaları 

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

Çıktıları değerlendirme ve 

paylaşım çalışmaları 
      x x x x x x x x x 

 

 

4.3. Personel:  

Adı soyadı 
Proje yürütücülerinin projeye katkısı 

Yapılacak faaliyetlerdeki sorumluluklar Çalışma takvimi 

Çetin SAYILĞAN 

 

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,  

60 ay 

Mehmet KOCATÜRK 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 

60 ay 

Mehmet PAMUKÇU 

Toprak analizleri, deneme yeri hazırlıkları, 

ekim, gözlem/ölçüm, seleksiyon, bitki koruma 

faaliyetleri, hasat, harman. Lokasyon 

çalışmalarında Proje iş takvimine uygun 

çalışmalara yardımcı olmak. 

60 ay 

 

Prof. Dr. Burhan KARA 

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.  

4-60 ay 

1.Yıl: 4’üncü 

ay’dan 11’inci aya 

kadar. 

2-3-4-5.Yıl: 12 ay. 

Dr. Mehmet 

AYDOĞDU 

Nohut hastalıkları ile ilgili proje çalışmalarını 

gerçekleştirmek. Batı Akdeniz antraknoz 

sürvey çalışmalarını yapmak, seleksiyon 

sonucunda elde edilecek çeşit verim 

2, 3, 4 ve 5. yıllar 

4, 5, 6, 7, 8. aylar 

(20 ay) ayarası 
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denemeleri materyalinin, yanıklık hastalığına 

karşı dayanıklılık testlemelerini yapmak. 

 

 

 

4.4. Bütçe:  

Projenin onaylanan bütçesi: 2020 yılı: 12 000 TL, 2021 yılı: 12 000 TL, 2022 yılı:12 000 TL, 2023 

yılı: 12 000 TL, 2024 yılı: 12 000 TL’dir. 

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr Abdullah ÜNLÜ   

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Çetin SAYILĞAN   

 

 

Proje Özeti  

Antalya’da Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yürütülen bu çalışmada yurtiçi/yurtdışı 

kaynaklı pamuk hat/çeşitler ile melezlemeler yapılacak ve F2’ den itibaren açılan generasyonlarda 

Pedigri ıslah metoduna göre seleksiyon yapılacaktır. Ayrıca, önceki yılların ıslah programlarından 

gelen değişik kademelerdeki hatlar da değerlendirmeye alınacaktır. Üstün özelliklere sahip olan ileri 

Proje Başlığı Batı Akdeniz Bölgesi Pamuk Islah Çalışmaları Yeni Pamuk 

Çeşitlerinin Geliştirilmesi  

Proje Numarası TAGEM/TBAD/16/A04/P02/02 

Proje Lideri Dr. Metin Durmuş ÇETİN 

Araştırmacılar 
İbrahim ÇELİK, Mehmet KOCATÜRK, Dr. Volkan 
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kademe hatlar değişik bölgelerde denendikten sonra, ümitvar görülenler tescil için 

değerlendirilecektir.   

-Proje çıktısı olarak, yeni pamuk hat ve çeşitlerinin geliştirilmesi. 

-Kullanım alanları olarak, ülke çiftçisi ile lif ve tekstil sanayicisinin ihtiyaçlarını karşılamak.  

-Sonuçların araştırıcılar ile paylaşımı için yayınlanması düşünülmektedir. 

 

  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:  

2017 yılında, tesadüf blokları deneme desenine göre, 3 tekerrürlü olarak çeşit verim denemeleri  

kurulmuştur. Ana ürün çeşit verim denemelerinde 28 adet pamuk hattı değerlendirmeye alınmıştır. 

Yürütülen denemelerde Gloria, SG125 ve Flash çeşitleri kontrol çeşit olarak kullanılmıştır. Ana ürün 

çeşit verim denemelerinde çeşitlerin verimleri 180-430 kg/da arasında değişmiştir. 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 2018 yılında ekilmek üzere muhafaza altına alınmıştır. 2018 yılı için ADN 

2017 yılı f3 hatlarından tek bitkiler seçilmiştir. 

Ayrıca, "LinexTester" yöntemi kullanılarak; 5 adet bölgede yetiştirilen ticari çeşit ana olarak ve 8 adet 

çeşidin baba olarak belirlenmesi ile 40 adet melez kombinasyonu oluşturulmuş ve melezlemeler bu 

yıl için de tekrarlanmıştır. 

 5 adet ana olarak kullanılacak çeşitler; Elsa, Gloria, SG125, DP396, St373 

 8 adet baba olarak kullanılacak çeşitler; Özbek 100, GSN12, Antalya hattı, Stonville 468, Fibermax 

832, Claudia,  Lydia, Carisma şeklinde olmuştur. 

2018 yılında, tesadüf blokları deneme desenine göre, 3 tekerrürlü olarak çeşit verim denemeleri  

kurulmuştur. Ana ürün çeşit verim denemelerinde 33 adet pamuk hattı değerlendirmeye alınmıştır.  

Yürütülen denemelerde Gloria, SG125 ve Flash çeşitleri kontrol çeşit olarak kullanılmıştır. 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 2018 yılında ekilmek üzere muhafaza altına alınmıştır. 2019 

yılı için ADN 2018 yılı f3 hatlarından tek bitkiler seçilmiştir. 

Ana olarak kullanılan çeşitler; Elsa, Gloria, SG125, DP396, St373 

Baba olarak kullanılan çeşitler; Özbek 100, GSN12, Antalya hattı, Stonville 468, Fibermax 832, 

Claudia,  Lydia, Carisma şeklindedir. 

Ana ürün çeşit verim denemelerinde çeşitlerin verimleri 370-550 kg/da arasında değişmiştir. 

 

2020 yılında gerçekleştirilecek çalışma; melezleme ile elde edilmiş tohumlar ve kombinasyonlar 

üzerinden sürdürülecektir. Projemizin son yılını oluşturan bu dönemde sonuç raporu hazırlığı 

olacaktır. 
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1.2. Dönem Bulguları:  

2019 yılında, tesadüf blokları deneme desenine göre, 3 tekerrürlü olarak çeşit verim denemeleri  

kurulmuştur. Ana ürün çeşit verim denemelerinde 31 adet pamuk hattı değerlendirmeye alınmıştır.  

Yürütülen denemelerde Gloria, SG125 ve Flash çeşitleri kontrol çeşit olarak kullanılmıştır. 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 2020 yılında ekilmek üzere muhafaza altına alınmıştır.  

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından gönderilen f3 hatlarından tek 

bitkiler seçilmiştir. 

Melezlemelerde kullanılan materyallerimiz; Ana olarak kullanılan çeşitler; Elsa, Gloria, SG125, 

DP396, St373 

Baba olarak kullanılan çeşitler; Özbek 100, GSN12, Antalya hattı, Stonville 468, Fibermax 832, 

Claudia,  Lydia, Carisma şeklindedir. 

Ana ürün çeşit verim denemelerinde çeşitlerin verimleri 296-482 kg/da arasında değişmiştir. 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  

Yapılan çalışmalar kongrede ya da hakemli dergide yayınlanması düşünülmektedir. 

 

4. Projede Önerilen Değişiklikler * :   

*Projedeki değişiklikler ATK’da onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. 

4.1. Materyal ve Yöntem:  

Değişiklik yoktur. 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  

Değişiklik yoktur. 

 

4.3. Personel:  

Değişiklik yoktur. 

 

4.4. Bütçe:  

Değişiklik yoktur. 

 

3. Darboğazlar:  

Yoktur. 
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 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ   

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Dr. Metin Durmuş 

ÇETİN 
  

 

 

Proje Özeti 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. 

  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

Proje Başlığı Batı Akdeniz Bölgesi Susam Araştırmaları  

Proje Numarası TAGEM/TBAD/Ü/20/A7/P2/1698 

Proje Lideri Hacı TEK 

Araştırmacılar 
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1.1.Geçmiş Dönem Bulguları: Çalışma materyali olarak ABD, Hindistan, yurtiçindeki 

üniversitelerden temin edilen materyaller, çiftçi populasyonlarından toplanan materyaller ve 

melezlemelerle ortaya çıkartılmış hatlar olmak üzere yaklaşık 400 adet hat kullanılmıştır. Bu 

materyaller 1950’den beri süregelen çalışmalar neticesinde gen bankamızda toplanan materyallerdir.  

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 hem ana ürün ve hem de ikinci ürün 

şartlarında Ant-33/2, 29/9-1-1-2, WSC-208 ve WSC-206 hatları ümitvar bulunmuştur. 

 

1.2. Dönem Bulguları: Ekim alanının arttırılması ve ithalatın durdurulması için makinalı hasada 

uygun hat ve çeşitleri geliştirmenin gerektiği düşünülmektedir. Bu kapsamda gen havuzumuzda 

bulunan hatlar makinalı hasada uygunluklarına göre gözlenerek sınıflandırılmıştır. Seçilen hatlar 

pipetleme yöntemi ile melezlendi. Melezlenen bireyler generasyon atlatmak amacıyla seraya ekimleri 

yapılmıştır. Ayrıca gen havuzumuzda bulunan 96 hatta tohum çoğaltma işlemi yapılmıştır.  

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: Yok 

 

 

4.1. Materyal ve Yöntem: 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 Enstitüsü 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 

3. Darboğazlar: Yok 
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ve her parsel 5 m uzunluğunda 4 sıradan oluşacaktır. Ekim sıklığı 70x5-10 cm şeklinde olacaktır.  

Ayrıca genetik materyallerin muhafazası ve yenileme çalışmalarına devam edilecektir.  

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  
 

Yapılacak  

Faaliyetler 

 

1.a

y 

2.a

y 

3.a

y 

4.a

y 

5.a

y 

6.a

y 

7.a

y 

8.a

y 

9.a

y 

10.a

y 

11.a

y 

12.a

y 

Tohum hazırlığı x x x x         

Çeşit Verim 

Denemesi  

    x x x x x    

Gözlem Bahçesi     x x x x x    

Melezlemeler     x x x x x    

Hasat sonrası 

ölçüm tartım, 

Değerlendirme  

         x x x 

 

4.3. Personel: Mehmet KOCATÜRK, Dr. Abdullah KADİROĞLU, Ahmet EREN, Dr. Fatih Alpay 

VURAN, Prof.Dr. Bülent UZUN 

 

4.4. Bütçe: 60.000 TL 

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ   

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Hacı TEK   

 

Proje Başlığı Batı Akdeniz Soya Islah Çalışmaları  

Proje Numarası TAGEM/TBAD/B/20/A7/P4/1584 

Proje Lideri Mehmet KOCATÜRK 
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Proje Özeti  

Soya insan beslenmesinde ve hayvan yemlerinde başlıca protein ve yağ kaynağıdır. Yetiştiği 

toprağa havadaki serbest azotu bağlayarak kendinden sonra ekilecek olan ürünlerde verimi 

artırır ve gübre tasarrufu sağlar, iyi bir münavebe bitkisidir. Projenin amacı, Ana ürün ve 

ikinci ürün tarımına uygun olan bölgemizde ikinci ürün ve/veya ana ürün olarak 

yetiştirilebilen üstün verimli, erkenci, kaliteli  ve hastalık-zararlılara tolerant/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. Proje çalışmalarında materyal 

olarak, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin edilen soya çeşitleri ve Enstitünün soya 

melezleme çalışmalarından elde edilen soya hat ve çeşitleri gözlem ve melez bahçelerinde 

yer almaktadır. Melezleme ıslahı yöntemi kullanılmakta olup, geliştirilen soya hatlarında 

seleksiyon yöntemi olarak pedigri ve tek tohum nesli yöntemi uygulanmaktadır.  

 

  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:  

2014 yılında tesadüf blokları deneme desenine göre ana ürün ve ikinci ürün çeşit verim denemeleri 

ve çeşit tescil denemeleri kurulmuştur. Ana ürün çeşit verim denemelerinde 42 ikinci ürün çeşit 

verim denemelerinde 45 adet soya hattı değerlendirmeye alınmıştır. Ana ürün çeşit v erim 

denemelerinde çeşitlerin verimleri 254-427 kg/da arasında, ikinci ürün çeşit verim denemelerinde 

çeşitlerin verimleri 287-410 kg/da arasında değişmiştir. Yürütülen denemelerde ATAEM-7, Batem-

Erensoy, Arısoy ve Umut-2002 çeşitleri kontrol çeşit olarak kullanılmıştır. 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 2014’de ekilmek üzere muhafaza altına alınmıştır. Ayrıca, tescilli 

ATAEM-7, Batem-Erensoy ve Mitchell çeşitlerinin elit ve orijinal kademede tohumluk üretimleri 

yapılmış ve 2014 yılı elit tohumluk üretimi için 500 adet tek bitki seçilmiştir.  

Araştırmacılar 
Abdullah KADİROĞLU, Metin Durmuş ÇETİN, Hacı TEK, 

Muharrem GÖLÜKCÜ, Asuman YERDELEN 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 01/01/2020-31/12/2024 

Raporun İlgili Olduğu dönem 01/01/2019 ile 31/12/2019 arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 

Yönetmelik değişikliği nedeniyle proje kurum bütçesi ile 

yürütülmüştür. 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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2015 yılında, tesadüf blokları deneme desenine göre, 3 tekerrürlü olarak ana ürün ve ikinci ürün çeşit 

verim denemeleri ve 4 tekerrürlü olarak çeşit tescil denemeleri kurulmuştur. Ana ürün çeşit verim 

denemelerinde 36, ikinci ürün çeşit verim denemelerinde 36 adet soya  hattı değerlendirmeye 

alınmıştır. Yürütülen denemelerde ATAEM-7, Batem-Erensoy, Arısoy ve Umut-2002 çeşitleri kontrol 

çeşit olarak kullanılmıştır. 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 2016’de ekilmek üzere 

muhafaza altına alınmıştır. Ayrıca, tescilli ATAEM-7, Batem-Erensoy ve Mitchell çeşitlerinin elit ve 

orijinal kademede tohumluk üretimleri yapılmış ve 2016 yılı elit tohumluk üretimi için 500 adet tek 

bitki seçilmiştir. 

2016 yılında, tesadüf blokları deneme desenine göre, 3 tekerrürlü olarak ana ürün ve ikinci ürün çeşit 

verim denemeleri ve 4 tekerrürlü olarak çeşit tescil denemeleri kurulmuştur. Ana ürün çeşit verim 

denemelerinde 24, ikinci ürün çeşit verim denemelerinde 26 adet soya hattı değerlendirmeye 

alınmıştır. Yürütülen denemelerde ATAEM-7, Batem-Erensoy, Arısoy ve Umut-2002 çeşitleri kontrol 

çeşit olarak kullanılmıştır. Ana ürün çeşit verim denemelerinde çeşitlerin verimleri 260-399 kg/da 

arasında, İkinci ürün çeşit verim denemelerinde çeşitlerin verimleri 327-465 kg/da arasında 

değişmiştir. 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 2017’de ekilmek üzere muhafaza 

altına alınmıştır. Ayrıca, tescilli ATAEM-7, Batem-Erensoy ve Mitchell çeşitlerinin elit ve orijinal 

kademede tohumluk üretimleri yapılmış ve 2017 yılı elit tohumluk üretimi için 500 adet tek bitki 

seçilmiştir. 

Enstitümüzde yürütülen soya projesi kapsamında yapılan melezleme çalışmaları sonucunda  

geliştirilen iki adet soya hattı (BATEM-223 ve BATEM-306) Antalya ve diğer ikinci ürün tarımına 

uygun bölgelerde elde edilen bulgular neticesinde ümitvar görülmüş ve Tohumluk Tescil ve 

Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü’ne 2016 yılı Aralık ayı itibariyle tescil başvuruları yapılmıştır. 

2017 yılında, tesadüf blokları deneme desenine göre, 3 tekerrürlü olarak ana ürün ve ikinci ürün çeşit 

verim denemeleri ve 4 tekerrürlü olarak çeşit tescil denemeleri kurulmuştur. Ana ürün çeşit verim 

denemelerinde 60, ikinci ürün çeşit verim denemelerinde 32 adet soya hattı değerlendirmeye 

alınmıştır. Yürütülen denemelerde ATAEM-7, Batem-Erensoy, Arısoy ve Umut-2002 çeşitleri kontrol 

çeşit olarak kullanılmıştır. Ana ürün çeşit verim denemelerinde çeşitlerin verimleri 220-364 kg/da 

arasında, İkinci ürün çeşit verim denemelerinde çeşitlerin verimleri 210-366 kg/da arasında 

değişmiştir. 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 2018 yılında ekilmek üzere 

muhafaza altına alınmıştır. Ayrıca, Enstitümüzün tescilli çeşitleri olan Ataem-7, Batem Erensoy ve 

Mitchell çeşitlerinin elit ve orijinal kademede tohumluk üretimleri yapılmış ve 2018 yılı elit tohumluk 

üretimi için 500 adet tek bitki seçilmiştir. 

2018 yılında tesadüf blokları deneme desenine göre, 3 tekerrürlü olarak ana ve ikinci ürün çeşit verim 

denemeleri kurulmuştur. 5 kombinasyonda melezleme çalışmaları yürütülmüştür. F2, F3, F4, F5, F6 

ve F7 hatlarında seleksiyon yapılmış, ayrıca tohumluk üretim faaliyetleri çerçevesinde çeşit muhafaza 

ve kademeli tohumluk üretimi için tescilli Mitchell, Batem-Erensoy ve ATAEM-7 çeşitlerinin üretimi 

yapılmıştır. Gözlem bahçesi ve melez bahçesi kurulmuştur. Ana ve ikinci ürün çeşit verim 

denemelerinde 64 adet soya çeşidi değerlendirmeye alınmıştır.  
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 Ana ürün çeşit verim denemelerinde çeşitlerin verimleri 371-552 kg/da arasında değişmiştir. 

BATEM-310, BATEM-202, BATEM-222, BATEM-308, BATEM-220, ANTSOY-3, BATEM-312, ANTSOY-2, 

BATEM-304 ve ANTSOY-1 çeşit adayları dikkati çekmiştir. İkinci ürün çeşit verim denemelerinde ise 

çeşitlerin verimleri 209-408 kg/da arasında değişmiştir. BATEM-223, BATEM-225, ATA-137, BATEM-

214 ve ATA-140 çeşit adayları dikkati çekmiştir. Önceki yılların melezleme çalışmalarından elde 

edilen açılan materyaller değerlendirilmiştir. F1’de melez tek bitkilerin hasadı yapılmıştır. F2, F3, F4, 

F5, F6 ve F7 hatlarında Tek Tohum Soyu ve Pedigri ıslah yöntemine göre seleksiyon yapılmış, tek bitki 

ve tek bakla hasatları gerçekleştirilmiştir. Elde edilen tek bitki tohumları ve tek bakla tohumları 

zarflara konularak 2019 yılında ekilmek üzere muhafaza altına alınmıştır. Ayrıca, ATAEM-7, BATEM-

ERENSOY ve Mitchell çeşitlerinin tohumluk üretimi yapılmış ve 2019 yılı elit tohumluk üretimi için 

500 adet tek bitki seçilmiştir. 

 

1.2. Dönem Bulguları:  

2019 yılında, tesadüf blokları deneme desenine göre, 3 tekerrürlü olarak ana ürün ve ikinci ürün çeşit 

verim denemeleri kurulmuştur. Ana ürün çeşit verim denemelerinde 52 adet soya hattı, ikinci ürün 

çeşit verim denemelerinde 24 adet soya hattı değerlendirmeye alınmıştır. Yürütülen denemelerde 

ATAEM-7, Batem-Erensoy, Arısoy ve Umut-2002 çeşitleri kontrol çeşit olarak kullanılmıştır. Tohum 

yenileme ve materyal muhafazası için yurt içi ve yurt dışı materyallerinden oluşan melez bahçesi ve 

gözlem bahçesi kurulmuştur. Önceki yılların melezleme çalışmalarından elde edilen açılan 

materyallerde seleksiyon çalışmaları yürütülmüştür. Elde edilen tohumlar zarflara konularak 2020’de 

ekilmek üzere muhafaza altına alınmıştır. Ayrıca, tescilli ATAEM-7, Batem-Erensoy, Kocatürk, Göksoy 

ve Mitchell çeşitlerinin elit ve orijinal kademede tohumluk üretimleri yapılmış ve 2020 yılı elit 

tohumluk üretimleri için 500 adet tek bitki seçilmiştir.  

Proje kapsamında yapılan melezleme çalışmaları sonucunda geliştirilen ve 2016 yılında tescile 

sunulan iki adet soya hattı 2019 yılında GÖKSOY-07 ve KOCATÜRK olarak tescil edilmiştir. 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  

 

 

4.1. Materyal ve Yöntem: Değişiklik yoktur. 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Değişiklik yoktur. 

 

4.3. Personel: Değişiklik yoktur. 

 

3. Darboğazlar:  Projenin yürütülmesinde herhangi bir darboğaz bulunmamaktadır. 
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4.4. Bütçe: Değişiklik yoktur. 

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ   

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Mehmet KOCATÜRK   

 

 

 

Proje Özeti  

Tipik Akdeniz ikliminin hakim sürdüğü, alüviyal karakterli Aksu ovasında bulunan Enstitümüze ait 6. 

parselde çalışmalar yürütülmüştür. Çeşit verim denemeleri, tesadüf blokları deneme desenine göre 

3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Ana ve ikinci ürün şartlarında 1 adet çe şit verim denemesi 

kurulmuştur. Bu deneme, melezleme ve introdüksiyon çalışmalarıyla geliştirilen, önceki yıllardaki 

verim denemelerinde öne çıkan 14 hat ve 2 şahittten oluşmuştur. Bu denemenin ana ürün şartlarına 

göre sonuçlarında meyve verimleri 340 ile 631 kg/da arasında değişmiştir. 8 hattın verimi şahit çeşit 

Halisbey ile aynı grupta yer almış ve bunlardan A.MAT-7B ve A.MAT-7A hatları verim bakımından 

Halisbey’i geçmiştir.  İkinci ürün şartlarında ise, verimler 215 ile 384 kg/da arasında değişmiştir. 4 hat 

(A.Mat. 5B-1, A.MAT-2-A, A.MAT-1, PI-596514)  Halisbey ile aynı grupta yer almıştır. Tamamen 

melezlemelerden seleksiyonla geliştirilen 15 hat ve 1 şahit ile ana ürün şartlarında, 1 adet çeşit ön 

verim denemesi kurulmuştur.  Verimler 253 ile 476 kg/da arasında değişmiş ve 5 adet hat şahit çeşit 

Proje Başlığı Batı Akdeniz Yerfıstığı Islah Çalışmaları 

Proje Numarası  

Proje Lideri Dr. Abdullah Kadiroğlu 

Araştırmacılar Mehmet Kocatürk, Hacı Tek 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 01/01/2020-31/12/2024 

Raporun İlgili Olduğu dönem 01/01/2019 ile 31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 

Yönetmelik değişikliği nedeniyle proje kurum bütçesi ile 

yürütülmüştür. 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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NC-7 ile aynı grupta yer almıştır. 5 adet kombinasyonda yeni melezlemeler tarla şartlarında 

yapılmıştır. Açılan materyallerde seleksiyonlara devam edilmiştir. Yüksek oleik çeşit ıslahına yönelik 

40 adet tek bitki seçilerek numuneleri analize gönderilmiştir. Materyal tazelemek ve gözlem yapmak 

amacıyla 689 hat ile gözlem bahçesi kurulmuştur. 1 adet çeşit tescil denemesi kurulmuştur.  

 

 

  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları: Projenin henüz 0. Yılıdır. Ancak devamlı proje olduğu için projenin 

önceki yıllarında, 6 yerfıstığı çeşidi tescil ettirilmiş ve 650 adet saf hat geliştirilmiştir.  

 

1.2. Dönem Bulguları: 

2019 Yılı Çeşit Verim Denemesi-Ana Ürün 

No Çeşit ve hatlar Kapsül verimi 

(kg/da) 

Ortalama dane verimi 

(kg/da) 

% İç 

oranı 

100 Tane ağırlığı 

(g) 

1. sınıf 

dane oranı 

1 A.Met. 7-B 631 A 410 65 108 92 

2 A.Met. 7-A 595 AB 399 67 116 94 

3 HALİSBEY 

(kontrol)  

585 ABC 398 68 110 94 

4 A.MAT-2-A 573 ABC 435 76 102 94 

5 A.MAT-1 568 ABC 431 76 111 94 

6 A.Mat. 5B-1 567 ABC 403 71 96 94 

7 A.Met. 4-B 552 A-D 375 68 86 91 

8 A.Met. 11 539 A-D 366 68 95 91 

9 A.MAT-3-B-1 532 BCD 367 69 95 97 

10 PI-596514 517 BCD 398 77 103 95 

11 A.Met. 8-B 489 BCD 367 75 97 95 

12 PI-420333 487 BCD 360 74 107 92 

13 A.MAT-3-B-2 483 CD 328 68 96 96 
14 NC-7 (kontrol) 475 CD 352 74 101 96 

15 A.Mat.10-A 453 D 303 67 104 97 

16 PI-512274 340 E 258 76 91 97 

 CV: 12,9 LSD: 110     
 

 

2019 Çeşit Verim Denemesi- 2. Ürün 

No Çeşit ve hatlar Kapsül verimi 

(kg/da) 

Ortalama dane verimi 

(kg/da) 

% İç 

oranı 

100 Tane 

ağırlığı (g) 

1. sınıf dane 

oranı 

1 HALİSBEY 

(kontrol) 

384 A 253 66 88 94 

2 A.Mat. 5B-1 340 AB 231 68 90 92 

3 A.MAT-2-A 333 ABC 236 71 96 93 

4 A.MAT-1 325 ABC 230 71 103 93 

5 PI-596514 317 ABC 235 74 94 95 

6 NC-7 (kontrol) 307 BCD 221 72 88 95 

7 A.Met. 11 296 B-E 198 67 86 96 
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8 A.Mat.10-A 290 B-F 188 65 102 95 

9 PI-420333 286 B-F 206 72 93 95 

10 A.Met. 4-B 276 B-G 185 67 79 95 

11 A.Met. 7-A 265 C-G 172 65 94 94 
12 A.Met. 7-B 244 D-G 159 65 96 93 

13 A.Met. 8-B 231 EFG 166 72 89 93 

14 A.MAT-3-B-2 229 EFG 149 65 82 94 

15 A.MAT-3-B-1 222 FG 146 66 82 94 

16 PI-512274 215 G 159 74 84 96 

  CV: 14,6 LSD: 68     

 

2019 Yılı Çeşit Ön Verim Denemesi 

 

2019-Açılan materyallerde seleksiyon  

sıra 

no 

F aşaması 

(ekimden 

önce-hasattan 

sonra)  

melezleme 

yılı  
Kombinasyonlar  KOD Morfoloji  Sökümde değerlendirme 

1  F9-F10 2008 
Florispan x 

BATEM-5025   

A.MAT-

3A-1-A 

G.Green gibi 

tam yatık, 

homojen 

Kapsüller iri, içli, taneler 

NC-7 g, bol kapsüllü 

ÇÖVD'e al 

2 F3-F4 2016 
Etigıda x BATEM-

5025 

A.MAT-

21 

NC-7 gibi, 

homojen, daha 

yatık 

7 tek bitki alındı Oleik için, 

gersi toplantı belki 

ÇÖVD'e alınabilir 

No Çeşit ve hatlar Kapsül verimi 

(kg/da) 

Ortalama dane verimi 

(kg/da) 

% İç 

oranı 

100 Tane 

ağırlığı (g) 

1. sınıf dane 

oranı 

1 NC-7 (kontrol) 476 A 367 77 94 92 

2 A.MAT-17-B 430 AB 326 76 86 93 

3 A.MAT-19 422 ABC 308 73 109 93 

4 A.MAT-18 414 ABC 302 73 89 89 

5 A.Met. 16-B-2 408 A-D 282 69 125 91 

6 A.MAT-20-B 387 A-D 294 76 121 90 

7 A.MAT. 3-C-1-

C 

378 B-E 284 75 123 95 

8 A.Met. 16-B-3 374 B-E 273 73 97 96 
9 A.Met. 14 371 B-E 260 70 88 90 

10 A.MAT-17-A-1 369 B-E 287 78 114 90 

11 A.MAT-3B-1-

B-1 

366 B-E 252 69 93 94 

12 A.Met. 13-B-2 329  C-F 220 67 96 80 

13 A.Met. 16-A 315 DEF 233 74 96 93 

14 A.Met. 16-B-1 282 EF 203 72 116 91 

15 A.MAT-17-A-2 253 F 195 77 121 93 

 

 
CV: 15 

LSD: 97 
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3 F3-F4 2016 
Etigıda x 

CİHANGİR 

A.MAT-

22 

Çom gibi, 2 

adet NC-7 gibi, 

2-3 adet 

Florispan gibi 

5 tek bitki Oleik için 

seçildi, gerisi karışık 

alındı. 1 tek bitkinin 

meyvesi cihangir gibi. 

Diğerleri normal kapsüllü, 

ağsız, içli. 

4 F2-F3 2017 
PI-420333 x Eti 

Gıda 

A.MAT-

23 

Florispan gibi, 

homojen 

4 tek bitki Oleik için 

seçildi, gerisi karışık 

alındı. Hepsi homojen, bol 

kapsüllü, verimli 

5 F2-F3 2017 
PI-596514 x Eti 

Gıda 

A.MAT-

24 

NC-7 gibi, 

homojen 

4 tek bitki Oleik için 

seçildi, gerisi karışık 

alındı. Homojen, bol ve 

orta boy kapsüllü 

6 F4-F5 2015 
G.Green x 

Halisbey 

A.Mat-

20-A 

Halisbey gibi, 

daha gür, iri 

yapraklı, 

homojen 

Kapsüller homojen, 

Halisbey gibi, içli, bol 

kapsüllü, gineforlar güçlü. 

ÇÖVD'e al 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  

 

 

4.1. Materyal ve Yöntem: Değişiklik yoktur. 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Değişiklik yoktur. 

 

4.3. Personel: Değişiklik yoktur. 

 

4.4. Bütçe: Değişiklik yoktur. 

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah Ünlü   

3. Darboğazlar:  Projenin yürütülmesinde herhangi bir darboğaz bulunmamaktadır. 
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Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Dr. Abdullah Kadiroğlu   

 

 

Proje Özeti : Kinoa tahıl olmayan ama tahıl gibi kullanılan bir kültür bitkisidir ve hububat grubunda, 

ülkemiz için kinoa yetiştiriciliği yenidir. 

Kinoa danesi glüten içermediği için; çöl yak hastaları için de tavsiye edilmektedir.  Tohumları, un, 

ekmek, çorba, kahvaltılık tahıl ve işlenmiş gıda imalatında kullanılmaktadır.  

Bu projenin ilk aşamasında, Güney Amerika ülkelerinden toplanmış (USDA_GRİN) 260 genotiplik 

kinoa popülasyonlarından; tane verimi, tarımsal özellikler, kimyasal içerikler ve hastalıklar yönünden 

genotipik veriler esas alınarak seçim yapılacaktır. Bu bağlamda, verim ve kalitesi yüksek, hastalıklara 

dayanıklı ve adaptasyon kabiliyeti yüksek olan hatlar belirlenecektir.  

Proje Başlığı 
Akdeniz Bölgesi Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)  Çalışmaları 

 

Proje Numarası TAGEM/TBAD/B/18/A7/P4/331 

Proje Lideri Zir. Yük. Müh. Ali KOÇ 

Araştırmacılar 

Dr. Metin  Durmuş ÇETİN, 

Mustafa SOYSAL, 

Dr. Mehmet AYDOĞDU, 

Murat ŞİMŞEK, 

Dr. Fatih Alpay VURAN, 

Dr. İhsan Burak ÇAM(A.Ü), 

Dr. Ahmet GÜNEŞ, (BDUTAE), 

Prof Dr. Faik KANTAR(A.Ü) 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 2018 

Raporun İlgili Olduğu dönem 01/01/2019 ile 31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
20.000.TL 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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Bu proje ile Türkiye için tescilli Kinoa çeşitlerinin geliştirilmesi yanında değişik iklim koşulları ve 

sektörün farklı taleplerine cevap vermek üzere Kinoa ıslah programları oluşturulabilmesi için bilgi 

birikimi ve özellikleri tanımlanmış bir çok materyal temin edilmiş olacaktır.  

 

 

1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: 

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları: 

Proje 01.01.2018 yılında başlamıştır. 20 Şubat tarihinde daha önceden temin edilmiş olan 260 adet 

kinoa tohumları elle viyollere dikim yapılmıştır.  20 Martta viyollerdeki kinoa fideleri deneme alanına 

ekim yapılmıştır. Fideler gelişme durumlarına göre UPOV kriterlerine göre gözlemler alınmıştır.  

Temmuz ayı ile ağustos aylarında elle hasatları tamamlanmıştır. İkinci yıl çalışmalarında 54 hat temin 

edilmiştir. Tekerrürlü deneme kurulmuştur. 

 

1.2. Dönem Bulguları: 

Kinoa tohumları içindeki UPOV kriterlerine göre farklılık gösteren hatlar belirlenerek ayrı ayrı 

hasatları yapılarak gen havuzu genişletilmiştir. 

Materyallerde yapılması gereken analizler, Akdeniz Üniversitesi Gıda Güvenliği Laboratuvarında 

yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; Yağ oranı; 5,2 -6,3, B1 vitamini 3,0- 4,36, B2 vitamini 2,7- 

3,44, B3 vitamini 12,0- 19,26, B5 vitamini 0,2- 1,96, B6 vitamini 3,8- 5,4, B7 vitamini rapor limiti 

altında, B9 vitamini 1,5 – 2,05 arasındadır. 14 adet Amino asi analizleri yapıldı. Limitleri dünya 

ortalaması limitlerinde olmuştur. C vitamini 5,38 ile 10,3 arasında değişti. Mineral madde içeriği 

yönünden Mn, Mg, Cu, Zn, değerlerine bakılmış değerlerin iyi olduğu görüldü. Pb(Kurşun) ve Cd 

(Kadyum)  metalleri Kinoa tohumlarının içermediği görüldü.  Kinoa tohumlarının protein oranları % 

12 ile 13,5 arasında bulunmuştur. Elimizdeki kinoaların saponin miktarı % 0,82 ile 1,86 arasında 

bulunmuştur. 420 adet kinoa hattı elde edilmiştir. 

Antalya ve Konya da dört standart ve 16ı ümit var hat kullanılarak tesadüf blokları deneme desenine 

dört tekerrürlü deneme kurulmuştur. Antalya’da standartlar ortalama 0 ile 193,82 kg/da arasında hatlar 

ise 100,02 ile 214,07 kg/da arasında değişmiştir. Konya lokasyonun da ilk set ekiminde çıkış 

sağlanamamış, ikinci set ekimlerinde ise yabancı ot nedeni ile verim alınamamıştır.  

 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: Yapılan çalışmalar hakemli dergide yayınlanması 

düşünülmektedir. 

 

 

3. Darboğazlar:  Projenin yürütülmesinde herhangi bir darboğaz bulunmamaktadır 
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4.1. Materyal ve Yöntem: 

Grup Değerlendirme Toplantısında Proje Lideri Ali KOÇ, yardımcı araştırıcı olarak Metin  Durmuş 

ÇETİN’ in çalışması ve  Uzm. Dr. Timur TOVGUR(A.Ü) projeden çıkarılmıştır. 

 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Değişiklik yoktur. 

 

4.3. Personel:     Proje Lideri Ali KOÇ, yardımcı araştırıcı Metin  Durmuş ÇETİN, Mustafa 

SOYSAL, Dr. Mehmet AYDOĞDU, ,Murat ŞİMŞEK, Dr. Fatih Alpay VURAN, Dr. İhsan Burak 

ÇAM(A.Ü), Dr. Ahmet GÜNEŞ, (BDUTAE), Prof Dr. Faik KANTAR(A.Ü) 

 

4.4. Bütçe: 55. 000 TL  

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ   

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri 

Zir.Yük. Müh. Ali KOÇ   

 

Proje Başlığı Mısırda Kuraklık Stresine Toleranslı Çeşit Islahı 

Proje Numarası TAGEM/17/A07/P02/002 

Proje Lideri Ahmet ÖZTÜRK 

Araştırmacılar 

Doç.Dr. Şekip ERDAL, Mehmet PAMUKÇU, Doç.Dr. 

Köksal AYDINŞAKİR, Gazi ÖZCAN, Niyazi AKARKEN, 

Dr. Mehmet AYDOĞDU, Prof.Dr. Süleyman SOYLU 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

(BATEM) 

Proje Başlangıç Yılı 2017 

Raporun İlgili Olduğu dönem 01/01/2019 ile 31/12/2019  arası 
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Proje Özeti  

İklim değişikliği ve son dönemlerdeki yağış rejimlerinin değişmesi nedeniyle su kaynaklarının 

azalması, kuraklık ve çölleşme, ülkemizi olumsuz bir şekilde etkilemekte ve önümüzdeki süreçte bu 

olumsuzluğun devam edeceği beklenmektedir. Kuraklık stresi tüm dünyada mısır verimi ve kalitesini 

olumsuz şekilde etkileyen en önemli abiyotik streslerin başında gelmektedir. Kuraklık; su 

kaynaklarının azalması ve yüksek sıcaklıkla birlikte ülkemiz mısır üretimini ve kalitesini olumsuz bir 

şekilde etkilemektedir.  

Mısırda kuraklık stresi ile mücadele etmek için kuraklığa toleranslı çeşitlerin geliştirilmesi önemli bir 

çalışma konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmayla, kuraklık koşullarında başarılı kendilenmiş hatların 

ve aday çeşitlerin geliştirilmesi amaçlanmıştır.  

2017 ile 2021 yılları arasında yürütülecek olan bu araştırmada; genetik materyal olarak 

önceki dönemlerde kuraklık stresine tepkileri belirlenen saf hatlar, oluşturulan kaynak 

populasyonlar ve populasyonlardan çekilen aday mısır hatları kullanılacaktır. Araştırmada 

klasik melez mısır ıslahı yöntemi ve bu yönteme entegre edilecek in-vivo maternal haploid 

tekniği kullanılacaktır. Çalışmada yoklama melezi ve çeşit verim denemeleri kurak ve 

normal (sulu) koşullarda Antalya ve Konya lokasyonlarında yürütülecektir. Araştırma 

sonucunda ileri kademede ve saf hat düzeyinde aday kendilenmiş mısır hatları ile kuraklığa 

tolerant mısır çeşitlerinin geliştirilmesi ve ülkemiz tarımına sunulması hedeflenmiştir.   

 

Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: 

Geçmiş Dönem Bulguları:  

Projede 2017 ve 2018 yılları içinde yapılan çalışmalar; 

1.1.1 Genotiplerden kuraklığa toleranslı kendilenmiş mısır hatlarının geliştirilmesi iş paketi 

kapsamında; 2017 yılında 139 adet S2 kademedi atdişi hat S3 kademesine, 2018 yılında da 93 

adet S3 kademedi atdişi hat S4 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. 2017 yılında Double 

haploid yönteminde indirgeyici (inducer) RWS x RWK-76 melezi baba (toz verici) olarak 

kaynak popülasyonlar (KTP-1, 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. 2018 

yılında da tohum çoğaltma işlemlerine devam edilmiştir. 

1.1.3. Genel kombinasyon yeteneği (GKY) testi için yoklama melezi kapsamında; 2018 yılında 

BATEM’de iki farklı izole sahada (bitişiğinde veya en az 500 m uzaklıkta mısır üretimi olmayan) hatlar 

ana ebeveyn olarak ekilmiş ve hemen bitişik sıralara baba (tester)’lar ekilmiştir. Ana ve baba sıra sayısı 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
22.000 TL 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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sırasıyla 4 ve 2 şeklinde tertiplenmiştir. Yoklama melezi işleminde, tepe püskülü döneminde ana olarak 

kullanılan aday hatların tepe püskülleri elle koparılmak (tuğ çekimi) suretiyle araziden uzaklaştırılmış 

böylelikle sadece baba ebeveyn ile tozlaşma sağlanarak test melezleri elde edilmiştir. Yoklama 

melezinde iki farklı heterotik gruba  ait babalar (TK 72 ve ADK 451) tester olarak kullanılmıştır.  

1.1.4. Saf hatlar arasında melezlemelerin yapılması iş paketi kapsamında;  2017 yılında 21 adet melez 

kombinasyonu elde edilmiştir. Elde edilen melez kombinasyonları 2018 yılında Antalya ve Konya’da 

melez verim denemesine alınmıştır. 2018 yılında ayrıca 21 adet melez kombinasyonu elde edilmiş ve 

2019 yılında Antalya ve Konya’da melez verim denemesine alınmıştır.  

 1.1.5. Melez çeşit verim denemelerinin kurulması kapsamında; 2017 yılında elde edilen 21 adet melez 

kombinasyonları 2018 yılında Antalya ve Konya’da melez verim denemesine alınmıştır.  

 

Dönem Bulguları:  

2019 yılına (Projenin üçüncü yılı) Antalya ve Konya’ya ait bazı iklim verileri tablo 1 ve 2 ‘de 

verilmiştir.  

Tablo 1.  Antalya lokasyonu 2019 yılına ait bazı meteorolojik veriler 

Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

Yağış (mm) 300.0 127.0 72.0 149.0 7.0 13.0 0.0 0.0 77.0 

Ort.Nispi Nem (%) 85.1 80.1 76.7 75.6 71.9 69.4 62.5 63.5 67.3 

Ort.Sıcaklık (oC) 9.6 11.4 13.4 15.8 21.3 25.8 28.6 28.7 25.2 

En Yüksek Sıc. (oC) 17.6 20.6 27.4 27.6 36.3 39.7 40.9 42.8 36.4 

En düşük Sıc. (oC) 0.8 3.6 2.5 5.6 9.9 12.2 16.0 16.1 12.1 

 

Tablo 2. Konya lokasyonu 2019 yılına ait bazı meteorolojik veriler 

Aylar 

Oca

k 

Şuba

t 

Mar

t 

Nisa

n 

Mayı

s 

Hazira

n 

Temmu

z 

Ağusto

s 

Eylü

l 

Eki

m  

Yağış (mm) 66.6 31.6 20.8 32.0 10.2 45.6 7.6 1.2 6.4 13.0 

Ort.Nispi Nem (%) 94.7 86.4 67.6 73.8 49.8 58.4 43.1 44.3 45.9 52.6 

Ort.Sıcaklık (oC) 0.5 4.1 6.3 9.6 17.8 20.9 23.1 23.3 19.2 16.8 

En Yüksek Sıc. 

(oC) 10.7 14.4 20.9 24.9 35.5 33.0 37.1 35.9 32.9 28.7 

En düşük Sıc. (oC) -18.8 -5.1 -7.2 -3.2 1.1 6.2 9.2 9.7 0.2 3.6 

 

Projenin üçüncü yılı olan 2019 yılı içinde proje metninde belirtilen plan doğrultusunda proje 

çalışmaları devam ettirilmiştir. 2019 yılı içinde yapılan çalışmaların detayları aşağıda 

sunulmuştur. 
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1.2.1. Genotiplerden kuraklığa toleranslı kendilenmiş mısır hatlarının geliştirilmesi iş paketi 

kapsamında;  

Kendileme çalışmaları Russel ve Eberhart (1975)'ın uyguladığı teknik kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Kendileme işleminde, önce seçilen hattın koçan sürgünleri pelur kâğıt 

torbalarla kapatılarak toz almaları engellenmiştir. Aynı bitkilerin tepe püskülleri, koçan 

sürgünlerindeki ipekler fırça görünümünü aldıklarında kraft kâğıt torba ile kapatılarak izole 

edilmiştir. İzole edilen tepe püskülünün çiçek tozları, aynı bitkinin önceden izole edilen koçan 

sürgünlerine verilerek tozlama işlemi gerçekleştirilmiştir. Kendilenmiş koçanlar kraft kâğıt 

torba ile hasada kadar izole durumda tutulmuştur. Kendileme esnasında; kendileme işleminin 

yapılacağı her bitki değiştiğinde, eller alkol ile yıkanarak, bir önceki bitkiden kalan polenler in 

bir sonraki bitkiye geçişi önlenmiştir. Kendileme blokları 5 metre uzunluğunda, sıra üzeri 

mesafe 20 cm ve sıra arası 70 cm olacak şekilde iki sıralı ekilmiştir. Uygulanacak kendileme 

işlemi her genotip için mümkün olan tüm bitkilerde yapılmıştır. Koçanların hasat edilmesinden 

sonra koçan seleksiyonu yöntemi ile seçilen koçanlar bir sonraki döneme aktarılmıştır. Bir 

sonraki döneme aktarımı gerçekleştirilen 93 adet hat tablo 3’de sunulmuştur.  

Tablo 3. 2018 yılında S4:5 kademesine getirilen hatlar 

No Hat Adı Hat durumu Kendileme kademesi 
1 KT-1-1 Aday hat S4:5 kademe 
2 KT-2-1 Aday hat S4:5 kademe 
3 KT-2-2 Aday hat S4:5 kademe 
4 KT-3-1 Aday hat S4:5 kademe 
5 KT-4-1 Aday hat S4:5 kademe 
6 KT-4-2 Aday hat S4:5 kademe 
7 KT-6-1 Aday hat S4:5 kademe 
8 KT-6-2 Aday hat S4:5 kademe 
9 KT-7-1 Aday hat S4:5 kademe 
10 KT-7-2 Aday hat S4:5 kademe 
11 KT-8-1 Aday hat S4:5 kademe 
12 KT-9-1 Aday hat S4:5 kademe 
13 KT-9-2 Aday hat S4:5 kademe 
14 KT-9-5 Aday hat S4:5 kademe 
15 KT-9-6 (1) Aday hat S4:5 kademe 
16 KT-10-1-1 Aday hat S4:5 kademe 
17 KT-10-1-2 Aday hat S4:5 kademe 
18 KT-10-2 Aday hat S4:5 kademe 
19 KT-11 Aday hat S4:5 kademe 
20 KT-12-1 Aday hat S4:5 kademe 
21 KT-12-2 Aday hat S4:5 kademe 
22 KT-14 Aday hat S4:5 kademe 
23 KT-15-1 Aday hat S4:5 kademe 
24 KT-15-2 Aday hat S4:5 kademe 
25 KT-16-2 Aday hat S4:5 kademe 
26 KT-17 Aday hat S4:5 kademe 
27 KT-18 Aday hat S4:5 kademe 
28 KT-19 Aday hat S4:5 kademe 
29 KT-20-1 Aday hat S4:5 kademe 
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30 KT-20-3 Aday hat S4:5 kademe 
31 KT-20-4 Aday hat S4:5 kademe 
32 KT-21-1 Aday hat S4:5 kademe 
33 KT-23-1 Aday hat S4:5 kademe 
34 KT-24 Aday hat S4:5 kademe 
35 KT-25-1 Aday hat S4:5 kademe 
36 KT-26-1 Aday hat S4:5 kademe 
37 KT-26-2 Aday hat S4:5 kademe 
38 KT-27 Aday hat S4:5 kademe 
39 KT-28 Aday hat S4:5 kademe 
40 KT-29 Aday hat S4:5 kademe 
41 KT-30-1 Aday hat S4:5 kademe 
42 KT-30-2 Aday hat S4:5 kademe 
43 KT-31 Aday hat S4:5 kademe 
44 KT-32 Aday hat S4:5 kademe 
45 KT-33-1 Aday hat S4:5 kademe 
46 KT-33-2 Aday hat S4:5 kademe 
47 KT-34-1 Aday hat S4:5 kademe 
48 KT-34-3 Aday hat S4:5 kademe 
49 KT-34-4 Aday hat S4:5 kademe 
50 KT-34-5 Aday hat S4:5 kademe 
51 KT-34-6 Aday hat S4:5 kademe 
52 KT-34-7 Aday hat S4:5 kademe 
53 KT-34-8 Aday hat S4:5 kademe 
54 KT-34-9 Aday hat S4:5 kademe 
55 KT-34-10 Aday hat S4:5 kademe 
56 KT-34-11 Aday hat S4:5 kademe 
57 KT-34-13 Aday hat S4:5 kademe 
58 KT-34-15 Aday hat S4:5 kademe 
59 KT-35-2 Aday hat S4:5 kademe 
60 KT-35-3 Aday hat S4:5 kademe 
61 KT-35-4 Aday hat S4:5 kademe 
62 KT-36-1 Aday hat S4:5 kademe 
63 KT-36-2 Aday hat S4:5 kademe 
64 KT-36-4 Aday hat S4:5 kademe 
65 KT-36-5 Aday hat S4:5 kademe 
66 KT-36-6 Aday hat S4:5 kademe 
67 KT-37-1 Aday hat S4:5 kademe 
68 KT-37-2 Aday hat S4:5 kademe 
69 KT-37-3 Aday hat S4:5 kademe 
70 KT-37-4 Aday hat S4:5 kademe 
71 KT-37-6 Aday hat S4:5 kademe 
72 KT-37-7 Aday hat S4:5 kademe 
73 KT-37-8 Aday hat S4:5 kademe 
74 KT-37-9 Aday hat S4:5 kademe 
75 KT-37-9 Aday hat S4:5 kademe 
76 KT-37-10 Aday hat S4:5 kademe 
77 KT-37-13 Aday hat S4:5 kademe 
78 KT-37-15 Aday hat S4:5 kademe 
79 KT-37-16 Aday hat S4:5 kademe 
80 KT-38-1 Aday hat S4:5 kademe 
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81 KT-38-2 Aday hat S4:5 kademe 
82 KT-38-3 Aday hat S4:5 kademe 
83 KT-38-4 Aday hat S4:5 kademe 
84 KT-38-5 Aday hat S4:5 kademe 
85 KT-38-7 Aday hat S4:5 kademe 
86 KT-38-9 Aday hat S4:5 kademe 
87 KT-38-12 Aday hat S4:5 kademe 
88 KT-39-1 Aday hat S4:5 kademe 
89 KT-39-3 Aday hat S4:5 kademe 
90 KT-39-4 Aday hat S4:5 kademe 
91 KT-39-5 Aday hat S4:5 kademe 
92 KT-39-8 Aday hat S4:5 kademe 
93 KT-39-9 Aday hat S4:5 kademe 

 

1.2.2. In-vivo maternal haploid tekniği ile saf mısır hatlarının geliştirilmesi iş paketi kapsamında;  

2018 yılında indirgeyici genotip ile başlangıç materyallerinin melezleme işleminden sonra, tanelerin 

hasat olgunluğuna geldiği siyah nokta (blackpoint) döneminde koçanlar el ile hasat edilmiştir. Haploid 

tohumların seleksiyon yöntemi renk markörü yardımıyla yapılmakta ve tohumlar üç kategoriye 

ayrılmıştır. 

- 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.  

Üçüncü kategoride olduğu tespit edilen tohumlar 2019-2020 sera sezonunda Antalya BATEM’e 

getirilmiş, çimlendirme ve katlama (colchicine) işlemlerine tabi tutulmuştur. Seçilmiş haploid 

tohumları, karanlıkta iklim odasında 2-3 gün süreyle 26 °C’de petrilerde çimlendirilme işlemine tabi 

tutulmuştur. Bu işlem için, haploid tohumlar petrilere yerleştirilecek, petrilerin üzeri alimunyum folyo  

ile kapatılarak tohumların çimlenmesi için sürekli nemli tutulmuştur. Koleoptil uzunluğu 2 cm oluncaya 

kadar bekletilmiştir. 

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 bekletilmiştir. Daha sonra 20 dakika su ile yıkanarak viyollere 

dikilecek, iklim odasında % 80 nemde tutulmuştur. İklim odasında 2-3 yapraklı duruma gelinceye kadar 

bekletilmiş, daha sonra tarlaya şaşırtılmıştır. 

2018 yılında Sakarya MAEM’de inducer hat ile melezlemesi yapılan kuraklık populasyon tohumlarının 

tohum çoğaltma işlemleri 2019 yılında BATEM’de devam etmiştir.  

1.2.3. Yoklama melezi verim denemelerinin kurulması ve GKY yüksek hatların tespiti 

kapsamında; 

Yoklama melezi verim denemeleri Antalya BATEM lokasyonunda yürütülmüştür. Denemeler Tesadüf 

Blokları Deneme Desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Verim denemeleri parselleri 5 metre 
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uzunluğunda, sıra üzeri mesafe 18 cm ve sıra arası 70 cm olacak şekilde 2 sıra şeklinde ekilecektir. 

Kullanılan melezlerin her biri için 2 sırada toplam 52 bitki olacak şekilde dizayn edilmiştir. Yoklama 

melezi verim denemeleri hem tam su hem kurak koşullarda düzenlenmiştir.  

2018 yılında yoklama melezinde iki farklı heterotik gruba  ait babalar (TK 72 ve ADK 451) tester olarak 

kullanılmıştır. Her iki ebeveyn ile yoklama melezine 100 adet hat tabi tutulmuştur. Bu şekilde toplamda 

200 adet melez elde edilmiştir. Her iki ebeveyn ile yoklama melezine alınan 100 adet hattan 50 adedi 

2019 yılında melez verim denemesine alınmış, 50 adedi 2020 yılında verim denemesine alınacaktır. 

Yoklama melezi verim denemeleri 1 ve 2 şeklinde dizayn edilmiştir. Yoklama melezi-1 TK 72 testeri ile 

elde edilen melezlerden yoklama melezi-2 ADK-451 testeri ile ilede edilen melezlerden oluşmaktadır. 

2019 yılında yoklama melezi verim denemesine alınan hatlar Kalumet ve P31G98 isimli tescilli çeşitler 

şahit kullanılarak yarıştırılmıştır. 2019 yılında yoklama melezi 1-2 verim denemesi birlikte 

değerlendirildiğinde verim denemesine alınan hatların tahmin edilen heterotik grupları tablo 4’de 

verilmiştir. Yoklama melezi verim denemesi  1 ve 2 sonucunda genel kombinasyon kabiliyetlerini 

gösterir grafik şekil 1 ve 2’de sunulmuştur. Grafiklerde; mavi renkli sütunlar yoklama melezi -1, turuncu 

renkli sütunlar yoklama melezi-2 sonuçlarını göstermektedir.  

Tablo 4. Yoklama melezi verim denemelerine alınan hat listesi ve tahin edilen heterotik grupları 

  Hat Lancaster  Leaming Diğer 

  

Hat Lancaster  Leaming Diğer 

1 KT-1-1 *      26 KT-18 *     

2 KT-2-1 *      27 KT-19     * 

3 KT-2-2     *  28 KT-20-1   *   

4 KT-3-1     *  29 KT-20-3     * 

5 KT-4-1   *    30 KT-20-4   *   

6 KT-4-2 *      31 KT-34-9   *   

7 KT-6-1     *  32 KT-24     * 

8 KT-6-2     *  33 KT-25-1 *     

9 KT-7-1     *  34 KT-26-1   *   

10 KT-7-2     *  35 KT-26-2   *   

11 KT-8-1 *      36 KT-27   *   

12 KT-9-1     *  37 KT-28 *     

13 KT-9-2     *  38 KT-29   *   

14 KT-9-5     *  39 KT-30-1 *     

15 KT-9-6     *  40 KT-30-2   *   
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16 KT-10-1   *    41 KT-31 *     

17 KT-10-2     *  42 KT-32   *   

18 KT-11     *  43 KT-33-1   *   

19 KT-12-1     *  44 KT-33-2     * 

20 KT-34-8     *  45 KT-34-1 *     

21 KT-14     *  46 KT-34-3   *   

22 KT-15-1   *    47 KT-34-4 *     

23 KT-15-2 *      48 KT-34-5   *   

24 KT-16-2   *    49 KT-34-6 *     

25 KT-17 *      50 KT-34-7   *   
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Şekil 1: Yoklama melezi verim denemesine alınan hatların tam su koşullarında genel kombinasyon kabiliyeti grafiği  
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Şekil 2: Yoklama melezi verim denemesine alınan hatların stress koşullarında genel kombinasyon kabiliyeti grafiği  
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1.2.4. Saf hatlar arasında melezlemelerin yapılması iş paketi kapsamında;  

Saf hatlardan melez yapım çalışmaları 2019 yılı tarla mısır yetiştirme sezonunda BATEM Aksu tarla bitkileri 

ve Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü deneme arazilerinde gerçekleştirilmiştir. Melezlemeler için 6 ana ve 3 

baba ebeveyn sıraları ekilmiştir. Melezleme işleminde, önce seçilen ana hattın koçan püskülleri pelur kâğıt 

torbalarla kapatılarak toz almaları engellenmiştir. Diğer taraftan baba ebeveyn hattın tepe püskülleri ana 

olarak seçilen bitkilerin koçan sürgünündeki ipekler fırça görünümü aldıklarında kraft kâğıt torba ile 

kapatılarak izole edilmiştir. İzole edilen tepe püskülünün çiçek tozları, ana bitkinin önceden izole edilen koçan 

püsküllerine verilerek tozlama işlemi gerçekleştirilmiştir. Melezlenmiş koçanlar kraft kâğıt torba ile hasada 

kadar izole durumda tutulmuştur. Melezleme esnasında; melezleme işleminin yapılacağı her bitki 

değiştiğinde, eller alkol ile yıkanarak, bir önceki bitkiden kalan polenlerin bir sonraki bitkiye geçişi 

önlenmiştir. Hasat esnasında ana ebeveyn sıralarında melezlenen bitkilerin koçanları alınarak tohumlar her 

melez için bulk edilerek saklanmış ve her lokasyon için gereken tohum miktarı ilaçlanarak muhafaza 

edilmiştir. 2020 ve 2021 yıllarında iki lokasyonda da (Antalya, Konya) melez verim denemesinde 

değerlendirilmek üzere yeteri kadar tohum elde edilen 40 adet melez tohum listesi tablo 5’te sunulmuştur.  

Tablo 5. 2019 yılında elde edilen ve 2020 ve 2021 yıllarında verim denemesinde değerlendirilecek olan melez 

tohum listesi 

Sıra Parsel Ana Baba 

1 19AKM03 Chat-4 Adana Ant İ-96 

2 19AKM05 BDK-13 Ant-24702 

3 19AKM07 Chat-4 Adana BDK-13 

4 19AKM09 TK 72 Ant-24702 

5 19AKM10 Ant-24702 TK 72 

6 19AKM109 Ant İ-96 BDK-14 

7 19AKM111 Ant İ-96 KT-40 

8 19AKM113 Ant-İ 69 Ant İ-96 

9 19AKM12 BDK-15 Ant-İ08 

10 19AKM15 Ant-24702 Ant-İ 69 

11 19AKM19 Ant-İ 82 BDK-15 

12 19AKM21 Ant-İ 82 BDK-14 

13 19AKM23 KT-40 Chat-4 Adana 

14 19AKM27 Ant-İ 69 Chat-4 Adana 

15 19AKM33 ADK757 Sakarya Ant İ-91 

16 19AKM43 Ant İ-96 TK 56 
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17 19AKM45 Ant-24702 Ant İ-96 

18 19AKM47 ADK 757 Ant-İ 69 

19 19AKM49 ADK757 Sakarya Chat-4 Adana 

20 19AKM51 Ant-İ 69 Ant-İ 39 

21 19AKM54 BDK-14 Ant-İ08 

22 19AKM55 BDK-14 ADK757 Sakarya 

23 19AKM57 KT-40 ADK757 Sakarya 

24 19AKM59 BDK-14 Ant-24702 

25 19AKM61 BDK-14 Ant-İ 82 

26 19AKM63 ADK757 Sakarya BDK-13 

27 19AKM67 Chat-4 Adana BDK-22 

28 19AKM69 Ant-24702 BDK-18 

29 19AKM71 Ant-24702 BDK-22 

30 19AKM75 Ant-İ 82 BDK-22 

31 19AKM77 ADK757 Sakarya Ant-İ08 

32 19AKM79 ADK757 Sakarya BDK-22 

33 19AKM81 BDK-18 BDK-13 

34 19AKM83 BDK-18 BDK-14 

35 19AKM85 BDK-18 BDK-15 

36 19AKM89 BDK-22 BDK-14 

37 19AKM91 BDK-22 BDK-15 

38 19AKM93 Ant İ-96 BDK-22 

39 19AKM95 Ant-İ 69 BDK-14 

40 19AKM96 BDK-14 Ant-İ 69 

 

1.2.5. Melez çeşit verim denemelerinin kurulması kapsamında;  

Melez verim denemeleri 2019 yılında iki farklı lokasyonda (Antalya BATEM, Konya BDUAE) 

yürütülmüştür.  Her iki lokasyonda da aynı melezler değerlendirilmiş olup denemeler hem kurak 

koşullarda hem tam su koşullarında iki ayrı deneme olarak tertiplenmiştir. Antalya’da yürütülen 

denemede ekimler 02.05.2019 tarihinde gerçekleşti, hasat işlemleri de kurak koşullarda 28.08.2019 

tarihinde, tam su koşullarında da 16.09.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.  
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Antalya’da ve Konya’da melez verim denemelerinin yürütüldüğü araziden alınan toprak örneklerine göre 

topraktaki nem değişimleri şekil 3 ve 4’de verilmiştir. Lokasyonlardaki verim deneme arazilerinde bitkinin 

kullandığı su miktarları tablo 6’da sunulmuştur. 2019 yılında Antalya BATEM ve Konya BDUAEM tarla bitkileri 

deneme arazilerinde melez verim denemelerine tabi tutulan melez listesi tablo 7’de sunulmuştur. Çeşit 

Verim Denemeleri Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Denemelerde 

parseller; 2 sıralı, sıra uzunluğu 5 m, sıra arası 0,7 m, sıra üzeri 0,20 m olacak şekilde kurulmuştur. Çeşit verim 

denemelerinde uygulanacak sulama sistemi ve kuraklık koşulları proje metninde 2.2.4 ve alınacak gözlemler 

proje metninde 2.2.5 kısmında belirtildiği şekliyle aşağıda da verilmiştir. Melez verim denemesinde alınan 

gözlemler aşağıda verilmiştir. Gözlemlere ait değerler detaylı şekilde irdelenmiş ve bazı gözlem değerleri 

tablo 8, 9,10 ve 11’de verilmiştir.  

 

Şekil 3. Antalya deneme arazisindeki topraktaki nem değişimleri 
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Şekil 4. Konya deneme arazisindeki topraktaki nem değişimleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 6. 2019 yılında Antalya ve Konya lokasyonlarında bitkinin kullandığı su miktarları 

 

 Antalya   Konya 

 

 
I P ∆S DP ET 

 
I P ∆S DP ET 

 
mm mm mm mm mm  mm mm mm mm mm 

Normal 679.5 20.0 28.6 0.0 728.1  695.0 71.0 36.6 0.0 802.6 

Kuraklık 73.3 20.0 100.0 0.0 193.3  66.0 71.0 103.6 0.0 240.6 
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I:Uygulanılan sulama suyu miktarı  

P: Yağış miktarı  

∆S: Toprak nem içeriğindeki kayıp 

DP: Derine sızan nem miktarı 

ET: Bitki su tüketimi olarak tanımlanmaktadır.  

Melez verim denemesinde bitki su tüketimi tam su koşullarında Antalya lokasyonunda 728.1 mm 

Konya lokasyonunda 802.6 mm olarak tespit edilirken bu değer kurak koşullarda Antalya’da 193.3 

mm, Konya’da 240.6 mm olarak tespit edilmiştir. Konya’da bitki su tüketiminin fazla olmasının 

sebebi olarak da mısır yetiştirme sezonunda düşen yağış miktarının Antalya’ya göre 51 mm daha 

fazla olması düşünülmektedir. 

 

Tablo 6. 2019 yılında verim denemesinde değerlendirilen melez listesi ve heterotik grupları 

Sıra No Ana Heterotik Grubu Baba Heterotik Grubu 

1 Chat-4 Adana Stiff S. Ant İ-93 tropikal 
2 Ant İ-93 tropikal BDK-13 Stiff S. 

3 Ant-24702 Lancaster Ant İ-93 Tropikal 

4 Ant İ-93 Lancaster Ant-İ 69 Karışık 

5 BDK-14 Stiff S. Ant İ-93 tropikal 

6 Ant İ-93 tropikal BDK-14 Stiff S. 

7 BDK-14 Stiff S. Ant İ-97 tropikal 

8 BDK-14 Stiff S. Ant İ-96 tropikal 

9 Ant-İ 69 Karışık Ant İ-96 tropikal 

10 Chat-4 Adana Stiff S. Ant İ-96 tropikal 

11 Ant-24702 Lancaster Ant İ-96 tropikal 

12 Ant-24702 Lancaster KT-40 Karışık 

13 Ant-24702 Lancaster Ant-İ 69 Karışık 
14 Ant-İ 69 Karışık BDK-14 Stiff S. 

15 BDK-14 Stiff S. Ant-İ 69 Karışık 

16 Ant-İ 69 Karışık Chat-4 

Adana 

Stiff S. 

17 Chat-4 Adana Stiff S. Ant-İ 69 Karışık 

18 Ant i-08 Stiff S. Ant i-82 Stiff S. 

19 Ant i-82 Stiff S. BDK-15 Stiff S. 

20 BDK-15 Stiff S. Ant i-82 Stiff S. 

21 Ant i-08 Stiff S. BDK-15 Stiff S. 

22 Chat-4 Adana Stiff S. KT-40 Karışık 

23 BDK-13 Stiff S. Chat-4 

Adana 

Stiff S. 

 

2019 yılında yürütülen melez verim denemelerinde aşağıdaki gözlemler alınmıştır.   

1. % 50 erkek çiçeklenme gün sayısı (gün)  

2. % 50 dişi çiçeklenme gün sayısı (gün)  

3. Erkek ve dişi çiçeklenme aralığı (gün)  

4.Bitki boyu (cm) 
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5.İlk koçan yüksekliği (cm) 

6.Bin tane ağırlığı (g) 

7.Koçanda tane sayısı (adet) 

8.Koçan çapı (cm) 

9.Koçan uzunluğu (cm) 

10.Yatma (adet) 

11.Bitki görünümü (1-5) 

12.Koçan görünümü (1-5) 

13.Koçan ucu kapalılığı (1-5) 

14.Hasatta bitki sayısı (adet) 

15.Hasatta koçan sayısı  (adet) 

16.Düzeltilmiş tane verimi (kg/da) 

17.Bitki başına koçan sayısı (adet) 

18.Tepe püskülü büyüklüğü  (1-3) 

19.Yaprakta kuruma (ölüm) 

20.Yaprakta kapanma (1-5) 

21.Stoma iletkenliği (umolH2O m-2s-1) 

22.Yaprak klorofil içeriği (SPAD) 

23.Bitki su tüketimi (mm) 

24. Su kullanım ve sulama suyu kullanım randımanı 

25.Kuraklığa dayanıklılık indeksi (KDİ) 

26.Stres tolerans indeksi 

27.Verim azalış oranı (VAO)  

Kuraklık verim denemelerinde;  

Antalya lokasyonunda yürütülen denemelerde; erkek çiçek tarihi ortalaması tam su koşullarında 

60.3 gün, kurak koşullarda biraz daha gecikerek 64.0 gün olarak bulunmuştur. Erkek dişi çiçek 

farkı da normal koşullarda 2.2 gün iken kurak koşullarda benzer şekilde biraz daha gecikerek 4.2 

gün olarak gözlenmiştir. Bitki boyu ortalaması tam su koşullarında 288.7 cm iken kurak koşullarda 

bitkiler daha kısa kalarak 232.9 cm olarak tespit edilmiştir. Stoma iletkenliği de normal koşullarda 

556 umolH2O m-2s-1, kurak koşullarda 145.5 umolH2O m-2s-1 olarak tespit edilmiştir. Yaprakta 

klorofil iletkenliği 56.4 iken kurak koşullarda 43.0’e kadar düşüş göstermiştir. Yaprakta kuruma 

ortalaması normal koşullarda 1.9 ile puanlanmış iken kurak koşullarda 7.3 olarak puanlanmıştır. 

Bitki başına koçan sayısı da tam su koşullarında 1 olarak bulunmuşken, kurak koşullarda bu değer 

0.8 olarak tespit edilmiştir. Hasatta koçan çapı tam su koşulunda 4.3 cm iken kurak koşulda 3.7 cm 

kadar küçülme göstermiştir. Aynı şekilde koçan uzunluğu da normal koşulda 19.3 cm iken kurak 

koşulda 17.3 cm kadar gerilemiştir. Hasatta tane nemi değeri de tam su koşulunda ortalama % 15.5 
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iken bu değer kurak koşullarda %11.2 olarak ölçülmüştür. Su kullanım randımanı tam su ve 

kuraklık koşullarında çok bir değişim göstermemiş 1.6 değerinden 1.7 değerine yükselmiştir. 

Alınan gözlemlerden dekara verim ortalaması normal koşullarda 1173.8 kg/da bulunurken, kurak 

koşullarda 331.7 olarak tespit edilmiştir. Dekara verimdeki bu azalış ile birlikte de Verim Azalış 

Oranı ortalaması da %72 olarak gözlemlenmiştir (Tablo 8 ve 9). 

Konya lokasyonunda yürütülen denemelerde; erkek çiçek tarihi ortalaması tam su koşullarında 81.3 

gün iken, kurak koşullarında daha geç çiçeklenerek 87.8 gün olarak tespit edilmiştir. Erkek dişi 

çiçek farkı da çok az değişim göstererek normal koşullarda 2 gün iken kurak koşullarda 4.8 gün 

olarak gözlenmiştir. Bitki boyu ortalaması tam su koşullarında 188.4 cm iken kurak koşullarda 

bitkiler biraz daha kısa kalarak 143.5 cm olarak tespit edilmiştir. Stoma iletkenliği de normal 

koşullarda 120.8 umolH2O m-2s-1, kurak koşullarda 23.6 umolH2O m-2s-1 olarak tespit edilmiştir. 

Yaprakta klorofil iletkenliği 45.7 iken kurak koşullarda 40.6’e kadar düşüş göstermiştir. Yaprakta 

kuruma ortalaması normal koşullarda 1.5 ile puanlanmış iken kurak koşullarda 6.4 olarak 

puanlanmıştır. Su kullanım randımanı tam su koşullarında 1.2 iken, kuraklık koşullarında 0.5 olarak 

tespit edilmiştir. Alınan gözlemlerden dekara verim ortalaması normal koşullarda 901.2 kg/da 

bulunurken, kurak koşullarda 119.8 olarak tespit edilmiştir. Verim azalış oranı ortalaması da %86 

olarak gözlemlenmiştir (Tablo 10 ve 11). 

Kuraklığa toleranslık belirlenmesinde önemli bir yer tutan verim azalış oranı gözlemi 

değerlendirildiğinde; Antalya lokasyonunda 1 ve 2 numaralı melezler 0.56 ile en az verim kaybı 

yaşarlarken 3, 4, 6, 13, 14, 16, 17 ve 25 nolu melezler de 0.7 ve daha az oran ile, Konya 

lokasyonunda 1, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 ve 17 nolu melezler deneme ortalaması olan %86’dan daha 

az oran ile dikkat çekmişlerdir. Her iki lokasyon birlikte değerlendirildiğinde 14, 16 ve 17 nolu 

melezler verim azalış oranı ile dikkat çeken melezler olmuşlardır.  
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 Tablo 8. Kuraklık Mısır Melez Verim Denemesi (Tam Su) 

 Yer  : Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü          Ekim Tarihi : 02.05.2019 

 Yıl  : 2019                             Alan; Ekimde 7 m², Hasatta 7 m²      Hasat Tarihi : 16.09.2019     

Sıra 

no 
Çeşit 

EÇ 

(gün) 

Erkek 

Dişi 

Farkı 

(EDF) 

Bitki 

Boyu 

(BB) 

Stoma 

İletkenliği 

(Sİ) ORT 

Yaprakta 

Klorofil 

İletkenliği 

(YKİ)  

Yaprakta 

Kurumu 

(YKRM) 

Bitki 

Başına 

Koçan 

Say ısı  

Koçan 

Çapı        

(KÇ) 

Koçan 

Uzunluğu 

(KU) 

Hasatta 

tane 

nemi  

Su 

Kullanım 

Randımanı 

(SKR) 

Kuraklığa 

Dayanıkılık 

İndeksi 

(KDİ) 

Stres 

Tolerans 

İndeksi 

(STİ) 

Verim 

Azalış 

Oranı 

(VAO) 

Dekara 

verim 

(kg/da) 

  

1 Chat-4 Adana X Ant İ-93 62 2 299 717.1 56.6 1.3 1.1 4.1 18.7 11.3 1.929 0.849 0.64 0.556 1404 bc 

2 Ant İ-93 X BDK-13 65 2 302 625.1 52.3 2.0 1.0 4.0 17.8 12.1 1.431 0.608 0.35 0.56 1042 hj 

3 Ant-24702 X Ant İ-93 63 1 307 511.9 56.4 2.0 1.0 4.1 18.5 11.7 1.448 0.334 0.26 0.677 1054 gı 

4 Ant İ-93 X Ant-İ 69 64 2 306 440.5 54.2 2.0 1.0 4.2 18.5 11.6 1.432 0.325 0.25 0.683 1043 hı 

5 BDK-14 X Ant İ-93 63 2 306 637.0 53.6 2.3 1.0 3.8 18.3 11.2 1.327 0.131 0.14 0.791 966 ıj 

6 Ant İ-93 X BDK-14 63 3 306 507.7 49.8 2.3 1.0 3.6 18.2 10.6 1.002 0.345 0.15 0.609 729 k 

7 BDK-14 X Ant İ-97 62 2 303 374.9 53.1 2.0 1.0 4.0 17.5 11.3 1.73 0.172 0.24 0.792 1259 cf 

8 BDK-14 X Ant İ-96 61 1 293 628.3 52.8 2.0 0.9 4.2 21.3 11.1 1.527 0.095 0.15 0.833 1112 fı 

9 Ant-İ 69 X Ant İ-96 62 0 251 445.8 56.8 2.0 1.0 4.7 20.7 11.1 1.659 0.182 0.24 0.777 1208 dh 

10 Chat-4 Adana X Ant İ-96 60 2 273 542.8 58.7 2.0 1.0 4.4 21.0 11.3 1.817 0.28 0.34 0.736 1323 cd 

11 Ant-24702 X Ant İ-96 61 1 283 504.3 58.7 1.7 1.0 4.7 20.5 11.4 1.699 0.114 0.19 0.826 1237 cf 

12 Ant-24702 X KT-40 57 4 296 545.9 56.9 2.0 1.0 4.2 18.8 11.1 1.641 0.31 0.29 0.72 1195 dh 

13 Ant-24702 X Ant-İ 69 60 1 287 387.9 55.5 1.3 1.0 4.6 17.0 11.3 1.535 0.406 0.31 0.655 1117 fı 

14 Ant-İ 69 X BDK-14 58 3 291 552.3 55.8 2.0 1.0 4.2 18.8 11.5 1.675 0.35 0.33 0.692 1220 dg 

15 BDK-14 X Ant-İ 69 58 4 286 602.5 59.0 2.0 1.0 4.2 19.3 11.3 1.568 0.234 0.24 0.743 1142 eh 

16 Ant-İ 69 X Chat-4 Adana 58 3 261 387.4 58.7 2.3 1.0 4.3 18.5 10.8 1.495 0.315 0.26 0.691 1088 fı 

17 Chat-4 Adana X Ant-İ 69 58 2 267 622.4 56.4 2.0 1.0 4.2 20.0 11.1 1.714 0.426 0.38 0.665 1248 cf 

18 Ant i-08 X Ant i-82 56 4 287 669.3 59.5 2.0 1.0 4.3 18.2 11.0 1.576 0.249 0.25 0.735 1148 eh 

19 Ant i-82 X BDK-15 60 2 279 585.3 57.4 2.0 0.9 3.9 20.3 11.2 1.194 0.074 0.09 0.836 869 jk 

20 BDK-15 X Ant i-82 61 3 290 561.6 54.1 2.0 0.9 3.8 20.7 10.8 0.967 0.109 0.08 0.779 704 k 
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21 Ant i-08 X BDK-15 57 5 296 562.6 58.3 2.0 1.0 4.3 19.3 11.1 1.506 0.195 0.20 0.763 1097 fı 

22 Chat-4 Adana X KT-40 58 3 266 626.3 57.3 1.7 1.0 4.5 18.5 11.1 1.774 0.348 0.36 0.703 1292 ce 

23 BDK-13 X Chat-4 Adana 59 3 253 609.6 53.7 1.7 1.0 4.4 17.2 11.2 1.441 0.275 0.23 0.714 1049 gı 

24 P31G98 62 1 312 641.4 58.3 2.0 1.0 4.4 19.3 11.1 2.123 0.399 0.50 0.71 1546 ab 

25 P314A34 61 1 300 402.5 56.3 2.0 1.0 4.5 22.8 11.1 2.109 0.58 0.60 0.653 1535 b 

26 DKC6589 60 1 293 610.2 58.8 1.3 0.9 4.5 21.0 11.1 2.354 0.188 0.41 0.811 1714 a 

27 KALUMET 61 1 304 710.3 63.3 1.7 1.0 4.7 21.2 11.1 1.857 0.44 0.44 0.676 1352 cd 

  Ortalama 60.3 2.2 288.7 556.0 56.4 1.9 1.0 4.3 19.3 11.2 1.61 0.31 0.29 0.72 1173.8   

  CV 1.50 34.56 5.33 14.54 6.99 26.29 5.85 5.06 7.22 2.79         8.99   

 Çeşit        :  <.0001**                                                    X    :  1173.86                              C.V %    :  8.99    

 Tekerrür  :  0.0710                               Sx   :   105.62                  LSD ( %5 )   : 173.04 
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Tablo 9. Kuraklık Mısır Melez Verim Denemesi (Stress) 

 Yer  : Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü          Ekim Tarihi : 02.05.2019 

 Yıl  : 2019                             Alan; Ekimde 7 m², Hasatta 7 m²      Hasat Tarihi : 16.09.2019     

 Sıra 

no 
Çeşit 

EÇ 

(gün) 

Erkek 

Dişi 

Farkı 

(EDF) 

Bitki 

Boyu 

(BB) 

Stoma 

İletkenliği 

(Sİ) ORT 

Yaprakta 

Klorofil 

İletkenliği 

(YKİ)  

Yaprakta 

Kurumu 

(YKRM) 

Bitki 

Başına 

Koçan 

Sayısı  

Koçan 

Çapı        

(KÇ) 

Koçan 

Uzunluğu 

(KU) 

Hasatta 

tane 

nemi  

Su 

Kullanım 

Randımanı 

(SKR) 

Kuraklığa 

Dayanıkılık 

İndeksi 

(KDİ) 

Stres 

Tolerans 

İndeksi 

(STİ) 

Verim 

Azalış 

Oranı 

(VAO) 

Dekara 

verim 

(kg/da) 

  

1 Chat-4 Adana X Ant İ-93 65 4 234 93.1 44.7 5.0 0.9 3.9 18.3 19.8 3.2 0.849 0.64 0.5558 624 a 

2 Ant İ-93 X BDK-13 66 5 248 153.4 44.3 5.0 0.8 4.0 18.2 22.2 2.4 0.608 0.35 0.5603 458 bc 

3 Ant-24702 X Ant İ-93 67 6 250 83.3 45.4 6.0 0.8 3.6 16.8 20.0 1.8 0.334 0.26 0.6769 341 eh 

4 Ant İ-93 X Ant-İ 69 70 5 246 164.2 46.3 6.0 0.9 4.1 16.2 21.3 1.7 0.325 0.25 0.6831 330 eh 

5 BDK-14 X Ant İ-93 69 5 257 53.2 38.5 7.0 0.7 3.0 15.2 13.3 1.0 0.131 0.14 0.791 202 jl 

6 Ant İ-93 X BDK-14 68 6 270 147.6 40.1 7.0 0.9 3.5 17.3 14.6 1.5 0.345 0.15 0.609 285 gj 

7 BDK-14 X Ant İ-97 68 7 268 102.7 41.3 7.0 0.9 3.6 16.2 21.8 1.4 0.172 0.24 0.792 262 hk 

8 BDK-14 X Ant İ-96 62 5 240 115.5 40.9 8.7 0.8 3.3 18.5 10.6 1.0 0.095 0.15 0.8332 185 kl 

9 Ant-İ 69 X Ant İ-96 64 3 219 233.7 46.5 7.3 0.7 3.9 19.3 13.8 1.4 0.182 0.24 0.7768 270 hk 

10 Chat-4 Adana X Ant İ-96 62 3 216 183.2 44.2 7.7 0.9 3.5 19.5 13.9 1.8 0.28 0.34 0.7355 350 dh 

11 Ant-24702 X Ant İ-96 64 5 222 72.5 43.2 8.0 0.7 3.1 18.0 12.1 1.1 0.114 0.19 0.8265 215 ıl 

12 Ant-24702 X KT-40 60 5 239 213.8 41.0 7.7 0.7 3.9 19.0 17.5 1.7 0.31 0.29 0.7198 335 eh 

13 Ant-24702 X Ant-İ 69 61 4 218 69.1 42.2 7.7 0.8 3.8 16.3 16.5 2.0 0.406 0.31 0.6548 386 cf 

14 Ant-İ 69 X BDK-14 62 4 232 150.6 44.8 8.3 0.8 3.6 17.0 11.6 1.9 0.35 0.33 0.6916 376 cg 

15 BDK-14 X Ant-İ 69 62 6 219 130.7 41.7 8.3 0.7 3.4 16.3 11.7 1.5 0.234 0.24 0.7427 294 fj 

16 Ant-İ 69 X Chat-4 Adana 62 3 209 146.8 41.7 8.0 0.9 3.7 15.0 13.6 1.7 0.315 0.26 0.6915 336 eh 

17 Chat-4 Adana X Ant-İ 69 61 3 221 117.3 43.7 7.3 0.9 3.7 16.3 13.7 2.2 0.426 0.38 0.6655 417 ce 

18 Ant i-08 X Ant i-82 61 4 224 193.4 42.7 8.0 0.7 3.9 17.8 12.9 1.6 0.249 0.25 0.7347 304 fı 

19 Ant i-82 X BDK-15 64 5 221 176.1 40.4 8.0 0.6 3.2 17.7 14.2 0.7 0.074 0.09 0.8356 143 l 
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20 BDK-15 X Ant i-82 64 8 227 166.7 41.9 8.0 0.5 3.0 17.7 13.8 0.8 0.109 0.08 0.7785 156 l 

21 Ant i-08 X BDK-15 61 3 230 199.4 40.9 7.7 0.7 3.7 15.8 12.5 1.3 0.195 0.20 0.7632 260 hk 

22 Chat-4 Adana X KT-40 61 3 221 189.9 43.7 7.7 0.7 4.0 16.2 17.7 2.0 0.348 0.36 0.7031 384 cf 

23 BDK-13 X Chat-4 Adana 62 3 214 54.1 44.0 7.7 0.8 3.9 15.5 15.9 1.6 0.275 0.23 0.7136 300 fı 

24 P31G98 68 2 232 272.8 41.1 7.3 0.8 3.8 17.5 14.9 2.3 0.399 0.50 0.7102 448 bc 

25 P314A34 65 2 241 113.6 45.8 6.3 0.8 4.1 20.8 16.8 2.8 0.58 0.60 0.6526 533 ba 

26 DKC6589 66 2 218 208.5 43.0 8.0 0.7 3.6 16.5 15.9 1.7 0.188 0.41 0.8105 325 eh 

27 KALUMET 66 3 252 122.2 48.0 7.3 0.8 4.1 18.0 16.5 2.3 0.44 0.44 0.6759 438 cd 

  Ortalama 64.0 4.2 232.9 145.5 43.0 7.3 0.8 3.7 17.3 15.5 1.7 0.31 0.29 0.72 331.7   

  CV 1.50 30.5 5.66 20.87 7.99 16.11 13.66 7.12 11.58 9.99         17.43   

Çeşit        :  <.0001**                                                    X    :  331.74                              C.V %    : 17.43   

 Tekerrür  :  <.0001                               Sx   :   57.83                   LSD ( %5 )   : 94.74 

 

 

 

Tablo 10. Kuraklık Mısır Melez Verim Denemesi (Tam Su) 

 Yer  : Konya Bahri Dağtaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü    Ekim Tarihi : 09.05.2018 

 Yıl  : 2019                             Alan; Ekimde 7 m², Hasatta 7 m²      Hasat Tarihi : 13.11.2019     

Çeşit 
EÇ 

(gün) 

Erkek 

Dişi 

Farkı 

(EDF) 

Bitki 

Boyu 

(BB) 

Stoma 

İletkenliği 

(Sİ) ORT 

Yaprakta 

Klorofil 

İletkenliği 

(YKİ) ORT 

Yaprakta 

Kurumu 

(YKRM) 

Su 

Kullanım 

Randımanı 

(SKR) 

Kuraklığa 

Dayanıkılık 

İndeksi 

(KDİ) 

Stres 

Tolerans 

İndeksi 

(STİ) 

Verim 

Azalış 

Oranı 

(VAO) 

Dekara 

verim 

(kg/da) 

  

Chat-4 Adana X Ant İ-93 83 1 192 158.7 42.9 1 1.73 0.16 0.15 0.85 1390 a 

Ant İ-93 X BDK-13 91 2 185 105.2 47.1 1 1.6 0.00 0.00 1 1287 ab 

Ant-24702 X Ant İ-93 88 2 220 92.3 45.6 1 1.28 0.00 0.00 1 1026 ce 

Ant İ-93 X Ant-İ 69 89 2 226 120.9 50.0 2 1.34 0.02 0.06 0.94 1079 bd 



 567 

BDK-14 X Ant İ-93 88 3 230 82.8 44.1 2 1.25 0.01 0.04 0.96 1006 cf 

Ant İ-93 X BDK-14 89 1 208 164.2 47.7 2 1.2 0.06 0.11 0.89 966 df 

BDK-14 X Ant İ-97 88 2 205 76.3 41.7 2 1.1 0.65 0.37 0.62 886 dh 

BDK-14 X Ant İ-96 79 2 185 132.7 46.4 1 1.02 0.26 0.25 0.75 822 ej 

Ant-İ 69 X Ant İ-96 81 2 177 155.2 41.0 2 0.78 0.24 0.27 0.72 625 jk 

Chat-4 Adana X Ant İ-96 80 2 170 174.0 42.8 1 1.17 0.11 0.15 0.84 940 dg 

Ant-24702 X Ant İ-96 82 2 171 94.4 44.5 1 1.36 0.05 0.10 0.9 1091 bd 

Ant-24702 X KT-40 77 3 182 143.5 46.9 1 1.26 0.01 0.05 0.95 1014 cf 

Ant-24702 X Ant-İ 69 83 2 172 97.3 43.9 1 0.86 0.03 0.09 0.91 694 hk 

Ant-İ 69 X BDK-14 80 2 182 113.0 42.8 2 0.58 0.08 0.18 0.82 468 kl 

BDK-14 X Ant-İ 69 78 2 192 146.9 43.2 2 0.88 0.09 0.16 0.84 704 gk 

Ant-İ 69 X Chat-4 Adana 78 2 166 90.8 37.9 2 0.42 0.12 0.26 0.73 340 l 

Chat-4 Adana X Ant-İ 69 79 2 170 91.4 43.0 2 0.75 0.10 0.17 0.82 603 jk 

Ant i-08 X Ant i-82 77 2 173 136.2 51.4 2 0.84 0.03 0.09 0.91 674 hk 

Ant i-82 X BDK-15 81 3 192 150.1 47.0 1 0.97 0.03 0.09 0.91 779 fj 

BDK-15 X Ant i-82 79 3 188 186.1 52.2 1 1.01 0.01 0.05 0.95 811 ej 

Ant i-08 X BDK-15 76 2 194 138.1 46.2 1 0.79 0.05 0.12 0.88 635 ık 

Chat-4 Adana X KT-40 78 2 176 102.2 47.0 1 1.12 0.04 0.10 0.9 901 dh 

BDK-13 X Chat-4 Adana 75 2 193 157.3 48.3 1 1.53 0.06 0.10 0.9 1229 ac 

P31G98 81 2 196 99.1 43.6 1 1.61 0.05 0.09 0.91 1289 ab 

P314A34 81 2 192 78.8 50.6 1 1.71 0.10 0.12 0.88 1369 a 

DKC6589 78 2 184 84.7 49.2 1 1.09 0.14 0.18 0.82 877 dı 

KALUMET 77 1 164 89.8 47.1 2 1.03 0.38 0.30 0.69 826 ej 

Ortalama 81.3 2.0 188.4 120.8 45.7 1.5 1.12 0.08 0.13 0.86 901.2   

CV 3.54 36.51 12.54 47.98 11.98 48.84         16.48   

Çeşit        :  <.0001**                                              X    :   901.2                         C.V %     : 16.48    
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 Tekerrür  :  0.0166*                               Sx   :   148.60              LSD ( %5 )   : 243.4 

 

Tablo 11. Kuraklık Mısır Melez Verim Denemesi (Stress) 

 Yer  : Konya Bahri Dağtaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü    Ekim Tarihi : 09.05.2018 

 Yıl  : 2019                             Alan; Ekimde 7 m², Hasatta 7 m²      Hasat Tarihi : 13.11.2019     

Çeşit 
EÇ 

(gün) 

Erkek 

Dişi 

Farkı 

(EDF) 

Bitki 

Boyu 

(BB) 

Stoma 

İletkenliği 

(Sİ) ORT 

Yaprakta 

Klorofil 

İletkenliği 

(YKİ)  

Yaprakta 

Kurumu 

(YKRM) 

Su 

Kullanım 

Randımanı 

(SKR) 

Kuraklığa 

Dayanıkılık 

İndeksi 

(KDİ) 

Stres 

Tolerans 

İndeksi 

(STİ) 

Verim 

Azalış 

Oranı 

(VAO) 

Dekara 

verim 

(kg/da) 

  

Chat-4 Adana X Ant İ-93 92 7 151 22 45.1 6 0.85 0.16 0.15 0.85 203.5 c 

Ant İ-93 X BDK-13     148 20 38.9 7             

Ant-24702 X Ant İ-93 96 7 145 14 38.0 6             

Ant İ-93 X Ant-İ 69 97 6 154 25 38.8 6 0.28 0.02 0.06 0.94 66.4 ıl 

BDK-14 X Ant İ-93 97 7 156 17 38.0 7 0.15 0.01 0.04 0.96 35.6 m 

Ant İ-93 X BDK-14 97 6 155 24 39.2 7 0.43 0.06 0.11 0.89 103.6 fh 

BDK-14 X Ant İ-97 93 6 153 13 38.0 6 1.38 0.65 0.37 0.62 331.6 a 

BDK-14 X Ant İ-96 91 4 153 16 41.6 7 0.84 0.26 0.25 0.75 203.0 c 

Ant-İ 69 X Ant İ-96 89 4 148 17 40.5 6 0.70 0.24 0.27 0.72 168.2 d 

Chat-4 Adana X Ant İ-96 86 5 143 34 40.0 8 0.60 0.11 0.15 0.84 143.7 de 

Ant-24702 X Ant İ-96 92 5 137 20 39.5 7 0.43 0.05 0.10 0.90 104.4 fh 

Ant-24702 X KT-40 84 3 150 16 38.4 7 0.21 0.01 0.05 0.95 50.1 km 

Ant-24702 X Ant-İ 69 89 3 135 27 40.7 6 0.26 0.03 0.09 0.91 61.8 jl 

Ant-İ 69 X BDK-14 87 5 139 28 41.6 7 0.36 0.08 0.18 0.82 85.7 hj 

BDK-14 X Ant-İ 69 88 5 139 22 40.6 6 0.46 0.09 0.16 0.84 110.0 fh 

Ant-İ 69 X Chat-4 Adana 82 4 136 19 36.7 7 0.37 0.12 0.26 0.73 88.4 gı 

Chat-4 Adana X Ant-İ 69 87 6 128 14 36.7 7 0.44 0.10 0.17 0.82 104.9 fh 
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Ant i-08 X Ant i-82 78 4 133 30 40.5 7 0.25 0.03 0.09 0.91 60.7 jm 

Ant i-82 X BDK-15 88 5 133 31 44.8 6 0.29 0.03 0.09 0.91 68.8 ık 

BDK-15 X Ant i-82 90 5 134 40 43.1 6 0.17 0.01 0.05 0.95 41.7 lm 

Ant i-08 X BDK-15 77 4 142 38 43.3 7 0.32 0.05 0.12 0.88 77.2 ıj 

Chat-4 Adana X KT-40 79 3 147 26 43.0 7 0.36 0.04 0.10 0.90 87.6 hı 

BDK-13 X Chat-4 Adana 77 3 143 26 42.8 7 0.51 0.06 0.10 0.90 122.1 ef 

P31G98 92 6 135 19 39.2 5 0.47 0.05 0.09 0.91 113.7 fg 

P314A34 89 4 161 29 41.4 5 0.67 0.10 0.12 0.88 161.3 d 

DKC6589 84 3 130 20 42.4 7 0.64 0.14 0.18 0.82 155.1 d 

KALUMET 79 3 148 28 42.9 7 1.02 0.38 0.30 0.69 245.6 b 

Ortalama 87.8 4.8 143.5 23.6 40.6 6.4 0.50 0.1 0.1 0.85 119.8   

CV 5.02 33.67 10.12 33.59 8.12 17.32         12.91   

Çeşit        :  <.0001**                                            X    :   119.8                      C.V %     : 12.91   

Tekerrür   :  <.0002**                             Sx   :   15.48         LSD ( %5 )    : 243.47 
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Şekil 5. Melez verim denemesi Antalya lokasyonu grafiği 
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Şekil 6. Melez verim denemesi Konya lokasyonu grafiği 
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Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: Düşünülmemektedir.  

Darboğazlar: Yok  

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Materyal Yöntem: Yok 

Proje Faaliyet Takvimi: Yok 

Personel: Canan YURTTAŞ KILINÇ projeye dahil edilmesi 

Bütçe: Yok 

  

  

Adı Soyadı 
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Kuruluş Amiri 
Dr. Abdullah ÜNLÜ 
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Proje Özeti 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 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.  

Ülke tarımı açısından ihtiyaç duyulan hem silajlık hem de tane tipi sorgum çeşitleri geliştirmek, bu 

projenin ana hedefleri arasındadır. 

 

 

  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları: - 

 

1.2. Dönem Bulguları: - 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: - 

 

 

4.1. Materyal ve Yöntem: 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. Metot olarak, 

kendine döllenen bitkilerde uygulanan teksel seleksiyon ıslah yöntemi kullanılacaktır.  

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 yıl sonunda 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 gözl emler alınarak 

3. Darboğazlar: - 

https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/popuphelp.aspx?id=8
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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. 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), Bitki boyu (cm), Yaprak ve sap oranı (%), Biçimden sonraki gelişme, 

Yatma, Yeşil ot verimi (kg/da), Kuru madde verimi (kg/da)  

Tane Sorgum 

Çiçeklenme süresi (gün), Salkım da başakcık sıklığı, Sap sayısı (adet/m), En üst yaprak ile salkım 

arasındaki mesafe, Parselde bitki sayısı, Bitki boyu (cm), Fizyolojik olgunlaşma süresi (gün, Salkımda 

tane ağırlığı (g), Dekara tane verimi (kg/da) 

KALİTE ANALİZLERİ 

Azot (N) içeriğinin belirlenmesi, Ham Protein oranı, ADF/NDF oranı,SKM/KMT oranı, Net 

Enerj, Nişasta Tayini 

Devamlı proje niteliğindeki bu ıslah çalışmasında ilk 5 yıllık dilim bölge verim denemesi aşamasına 

kadar gerçekleştirilecektir.  

İstatistiki Analizler 

Çalışmada elde edilen verilerin istatistiki analizi tesadüf blokları deneme desenine göre SAS (1998) 

istatistik programında Proc GLM işlemine göre yapılacaktır. 

 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  

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

Tohum hazırlığı             

Tohum yatağının hazırlanması             

Parselasyon ve ekim             
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Çalışma Takvimi Çizelgesi (2020-2024 yılları) 

 

Bakım ve kültürel işlemler             

Gözlemlerin alınması             

Hasat ve harman             

Kalite analizleri (5.Yıl)             

Verilerin değerlendirilmesi             

Ara sonuç raporunun yazılması  

(5.Yıl sonunda) 

            

 

4.3. Personel: Dr.Semiha Kiremitci, Mehmet PAMUKÇU, Doç. Dr. Cengiz ERDURMUŞ, Dr.Filiz 

ÖKTÜREN ASRİ, Orçun ÇINAR, Doç.Dr Mehmet ÖTEN (Sakarya U.B.Ü.), Doç.Dr.Mehmet 

ARSLAN (Akdeniz Ünv.) 

 

4.4. Bütçe: 75.000 TL 

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr.Abdullah ÜNLÜ   

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Dr.Semiha 

KİREMİTCİ 
    

 

Proje Başlığı 
 Antalya ve Muğla İlleri Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve 

Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri 

Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması  

Proje Numarası TAGEM/TSKAD/17/A09/P02/01 

Proje Lideri E. Işıl DEMİRTAŞ 

Araştırmacılar 

Nuri ARI, Dr. Cevdet F. ÖZKAN,  Dr Filiz ÖKTÜREN ASRİ, 

Dr. Dilek GÜVEN, Ömer ÖZBEK, Murat ŞİMŞEK, Prof. Dr 

İbrahim YOKAŞ, Hakan YILDIZ 
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Proje Özeti : Ülkesel ölçekte toprak kaynaklarının etkin kullanım ve korunmasının sağlanması, ancak 

doğal kaynak envanteri ve potansiyelinin belirlenmesi ve zamansal değişiminin izlenmesi ile mümkün 

olabilir. Türkiye toprak kaynak envanterinin güncel olmaması ve ulusal veri tabanının bulunmaması 

önemli bir eksikliktir. Bu projenin amacı, 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 oluşturmaktır.  

Bu çalışma ile  Türkiye ölçeğinde tarım topraklarını temsil etmek üzere 2.5 km x 2.5 km grid sistemine 

göre Akdeniz Bölgesi çalışma alanımızı oluşturan Antalya ilinden 664 adet, Muğla ilinden 350 adet 

toprak örneği alınması planlanmıştır. Antalya ilinden 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, Muğla il ve ilçelerinden ise 350 noktaya 

gidilmesine rağmen önceden belirlenen noktaların 116 adedi tarım arazisi dış ında amaçlar için 

kullanıldığından iptal edilmiş 234 noktadan toprak örneği alınabilmiştir. Alınan toplam 713 toprak 

örneğinde; 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) belirlenmiştir. Toprak analiz 

sonuçlarının sınır değerlerine göre sınıflandırılmasından sonra Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 

kapsamında veri tabanı oluşturulacak ve toprak dağılım haritaları hazırlanacaktır.  

 

1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları: Proje çalışmalarına, Antalya il ve ilçelerinde örnek alma 

çalışmaları ile başlanmıştır. Toplam 664 noktaya gidilmesine rağmen 479 noktadan toprak 

örneği alınabilmiştir (Şekil 1).  

Proje Yürütücüsü Kuruluş  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 01.01.2017-31.12.2019 

Raporun İlgili Olduğu dönem 01/01/2019 ile 31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
20.000 TL 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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     Şekil 1. Antalya İlinden 2.5 × 2.5 km Grid Sistemine Göre Alınan Toprak Örnekleme Noktaları  

 

Muğla il ve ilçelerinden ise 350 noktaya gidilmesine rağmen 234 noktadan toprak örneği 

alınabilmiştir (Şekil 2).  

 

    Şekil 2. Muğla İl inden 2.5 × 2.5 km Grid Sistemine Göre Alınan Toprak Örnekleme Noktaları  

Proje kapsamında Antalya ve Muğla illerine ait alınan toprak örneklerinin dağılımı Çizelge 

1’de verilmiştir. 

Çizelge 1. Antalya ve Muğla illerinden alınan toprak örneklerinin dağılımı  

ANTALYA MUĞLA 

Döşemealtı 9 Seydikemer 49 

Kepez 30 Fethiye 17 

Gazipaşa 10 Dalaman 13 

Alanya  17 Ortaca 20 

Manavgat 57 Köyceğiz 11 
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Akseki 6 Ula 10 

İbradı 5 Merkez 20 

Muratpaşa 4 Yatağan 33 

Konyaaltı 2 Milas 37 

Merkez 1 Bodrum 11 

Aksu 32 Marmaris 3 

Serik 62 Datça 8 

Kemer 4 Merkez 2 

Finike 8   

Kumluca 11   

Korkuteli 120   

Demre 6   

Kaş 35   

Elmalı 60   

        Toplam:    479             Toplam: 234 

 

Alınan toprak örneklerinin ön analiz hazırlıkları tamamlanmıştır.  

 

1.2. Dönem Bulguları: Bir önceki dönemde alınan toprak örneklerinin verimlilik durumlarını 

belirlemek amacıyla bünye, pH, tuzluluk, organik madde, değişebilir potasyum (K), değişebilir 

magnezyum (Mg), değişebilir kalsiyum (Ca), alınabilir fosfor (P), alınabilir demir (Fe), alınabilir 

mangan (Mn), alınabilir çinko (Zn) ve alınabilir bakır (Cu) analizleri yapılmıştır. Toprak örneklerinin 

toksik element potansiyelini belirlemek amacıyla toplam demir, bakır, mangan, çinko, kadmiyum, 

kurşun, kobalt, nikel ve krom analizleri yapılmıştır. Bunun yanı sıra toprak örneklerinin alınabilir 

kadmiyum, kurşun, kobalt, nikel ve krom konsantrasyonları tespit edilmiştir.  

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: Demirtaş E.I., Arı N., Özkan C.F., Öktüren Asri F., Güven D., 

Şimşek M. 2019. Muğla İli Tarım Topraklarının Mikro Bitki Besin Elementi İçeriklerinin Belirlenmesi 8. 

Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi 12-15 Mart 2019/Antalya 

 

 

3. Darboğazlar: Çalışmanın yürütülmesinde sorun bulunmamaktadır. 
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4.1. Materyal ve Yöntem:  

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Proje faaliyet takvimine uygun olarak yürütülmektedir. 

 

4.3. Personel:  

 

4.4. Bütçe:  

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr.Abdullah ÜNLÜ   

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

E.Işıl DEMİRTAŞ   

Ülkesel/Entegre 

Proje 

Koordinatörü 

Dr. Kadriye 

KALINBACAK 
  

 

Proje Başlığı Mikoriza İle Aşılamanın Nar Fidanlarının Gelişimi, Bitki Besin 

Elementi Alımı ve Kök Çürüklüğüne Etkisinin Araştırılması  

Proje Numarası TAGEM/TSKAD/B/19/A9/P1/1093 

Proje Lideri Murat ŞİMŞEK 

Araştırmacılar 

Alpaslan ŞAHİN 

Cevdet Fehmi ÖZKAN 

Filiz Öktüren ASRİ 

E. Işıl DEMİRTAŞ 

İlker KURBETLİ 

Nuri ARI 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) 

Proje Başlangıç Yılı 01/01/2019 

Raporun İlgili Olduğu dönem 01/01/2019   ile     31/12/2019  arası 
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Proje Özeti 

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. 

Bu çalışma ile, 

     -Narın mikorizaya bağımlılık (%) durumu, 

     -Mikoriza uygulamasının nar fidanlarının kök ve yeşil aksam gelişimi ile bitkinin beslenme 

durumu üzerine etkisi, 

     -Yetiştirme ortamının farklı P ve Zn düzeylerinde mikorizanın nar fidanlarının beslenmesi ve 

gelişimi üzerine olan etkisi,  

     -Nar yetiştiriciliğinde önemli bir sorun olan kök çürüklüğü ile mücadelede mikorizanın bitkinin 

direncine olan etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Deneme Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü seralarında yürütülmektedir. 

Araştırmada Hicaznar çeşiti kullanılmıştır.  Deneme bölünmüş parseller deneme desenine göre 

kurulacak, ana parsellere gübreler, alt parsellere de mikoriza konusu yerleştirilecek ve deneme 4 

tekerrürlü kurulacak ve her parselde 6 bitki bulunacaktır. Mikorizanın çinko alımına etkisini 

belirlemek için kontrol; 1,5 mg/kg Zn ve 3 mg/kg Zn ile fosfor alımına etkisini belirlemek için kontrol; 

25 mg/kg P, 50 mg/kg P uygulanacaktır. Denemede her gübre dozunda mikorizalı ve mikorizasız 

uygulama yer alacaktır. Fosfor kaynağı olarak Triple Süper Fosfat, Çinko kaynağı olarak ise ZnSO4 

uygulanacaktır. Denemede 6 L’lik plastik torbalar kullanılacaktır. Denemede yetiştirme ortamı olarak 

3:1 torf-pomza karışımı kullanılacaktır. Mikoriza türü olarak Glomus mosseae, Glomus etunicatum 

ve Glomus clarium kullanılacaktır. Mikorizalar Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi 

ve Bitki Besleme Bölümü Rizosfer laboratuvarlarından temin edilecektir. Uygulamaların etkisini 

belirlemek amacıyla; mikorizal kök infeksiyonu, yaprak örneklerinde besin elementi analizleri, kök-

gövde yaş ve kuru ağırlıkları, bitki boyu, gövde çapı incelenecektir. Ayrıca Mikoriza ile aşılanmış nar 

fidanlarının Phytophthora kök çürüklüğü hastalığına duyarlılığı belirlenecektir.  

 

  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:  

 

1.2. Dönem Bulguları: Mevcut dönemde yapılan işlemler aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
24000 TL 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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Tarih Yapılan İşlemler 

18-27.02.2019 Seranın dikime hazır hale getirilmesi 

28.02.2019 Nar çeliklerinin dikilmesi 

25.06.2019 Zn ve P gübrelemesi 

03-05.07.2019 Mikoriza aşılaması 

23-24.07.2019 

Fidanlarda başlangıç bitki boyu ve gövde çapı 

ölçümü 

03.10.2019 Yaprak örneğinin alınması 

 

Önümüzdeki dönemde mikorizal kök infeksiyonu, yaprak örneklerinde besin elementi analizleri, kök-

gövde yaş ve kuru ağırlıkları, bitki boyu, gövde çapı incelenecektir. Ayrıca Mikoriza ile aşılanmış nar 

fidanlarının Phytophthora kök çürüklüğü hastalığına duyarlılığı belirlenecektir. 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  

 

 

4.1. Materyal ve Yöntem:  

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  

 

4.3. Personel: Proje faaliyetlerinde katkıda bulunmak üzere Zir. Yük. Müh. Gökhan UÇAR’ın 

araştırmacı olarak projeye dahil edilmesi talep edilmektedir. 

 

4.4. Bütçe:  

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ   

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Murat ŞİMŞEK   

3. Darboğazlar: Herhangi bir darboğaz bulunmamaktadır. 
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Proje Özeti : Ülkemizin doğal florasında yayılış gösteren ve uzun yıllardan beri yaygın bir şekilde 

tüketilen Adaçayı  (Salvia spp.) ve Kekik (Thymus 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.  

 

1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları: Araştırma projesinin çalışma takvimi henüz başlamadığından, geçmiş 

dönem bulgusu bulunmamaktadır. 

 

Proje Başlığı 
Organik Materyal Uygulamalarının Anadolu Adaçayı (Salvia fruticosa 

Mill.) ve İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Bitkilerinin Beslenme 

Durumları, Verim ve Kaliteleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/TSKAD/B/19/A9/P1/1075 

Proje Lideri Dr.Filiz ÖKTÜREN ASRİ 

Araştırmacılar 
Dr. Fatma UYSAL BAYAR, E.Işıl DEMİRTAŞ, Murat ŞİMŞEK, 

Dr.Cevdet F.ÖZKAN, Nuri ARI, Dr.Fatih Alpay VURAN 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) 

Proje Başlangıç Yılı 01.01.2019 

Raporun İlgili Olduğu dönem   01/01/2019   ile     31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
17.000 TL 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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1.2. Dönem Bulguları: Araştırmada kullanılan Anadolu Adaçayı (Salvia fruticosa Mill.)  ve İzmir 

Kekiği (Origanum onites) bitkilerinin fidanları Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğünün Aksu yerleşkesindeki seralarda yetiştirilmiştir.  Denemenin yürütüldüğü alan 

toprağının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmiştir. Deneme alanı toprağı siltli killi 

tın bünyeli, hafif alkali karakterde, tuzsuz ve fazla kireçlidir. Toprağın toplam azot (N) ve 

değişebilir potasyumu (K) konsantrasyonu iyi sınıfındadır. Değişebilir kalsiyum (Ca) ve 

magnezyum (Mg) konsantrasyonu yüksek iken alınabilir fosfor (P) konsantrasyonu düşüktür.  

 Çalışmada kullanılan ahır gübresi, Antalya İlinin Korkuteli İlçesindeki bir üreticinin 

çiftliğinden temin edilmiştir. Benzer şekilde mantar atık kompostu, Korkuteli İlçesinde atık 

kompostların yığınlar halinde biriktirildiği, dolayısıyla yağmur sularına maruz kalmış 

depolama alanından alınmıştır. Tavuk gübresi “Keskinoğlu” firmasından ve Vermikompost 

ise “Toros Tarım”  firmasından temin edilmiştir.  Denemede kullanılmak üzere temin edilen 

tüm organik materyallerin analizleri yapılarak Çizelge 1’de verilmiştir. Organik materyallerin 

uygulama düzeylerinin belirlenmesinde, kekik ve adaçayı bitkilerinin ihtiyaç duydukları 15 

kg/da azot uygulama düzeyi baz alınmıştır. Bu nedenle deneme alanına uygulanan organik 

gübrelerin miktarları azot konsantrasyonları ve % nem içeriklerine göre hesaplanmıştır. Grup 

kararıyla denemeye eklenen kimyasal gübre konusunda dekara 15 kg N, 9 kg P2O5 ve 10 kg 

K2O uygulaması yapılmıştır.  Kimyasal gübre konusunda uygulanan P ve K miktarı toprak 

analiz sonuçlarına göre belirlenmiştir. 2019 yılı Şubat-Mart aylarının aşırı yağışlı geçmesi 

nedeniyle deneme alanının toprak işlemesi Nisan ayında gerçekleştirilebilmiştir. Oluşturulan 

sırtlara önceden hesaplanan miktarlarda organik materyaller tartılarak uygulanmış, tırmık 

aracılığıyla toprakla karışması sağlanmıştır. Deneme alanının yabancı ot popülasyonunun 

yoğun olması ve elle mücadelenin yeterli olamayacağı göz önüne alındığından kalın malç 

(jute) çekilmiştir. Yeterli büyüklüğe ulaşan Adaçayı ve Kekik bitkilerinin dikimleri, açık tarla 

koşullarına Nisan ayında yapılmıştır. Denemeler, Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre 4 

tekerrürlü olarak kurulmuştur. Her bir deneme parselinde 40 tane bitki bulunmakta olup 

Adaçayı bitkilerinin dikimleri 70x40 cm, Kekik bitkilerinin ise 40x40 cm olacak şekilde 

gerçekleştirilmiştir. Denemede yabancı ot mücadelesi elle sürdürülmüştür.          

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: Ara yayın planlanmamıştır. 

 

 

4.1. Materyal ve Yöntem: Materyal ve Yöntem değişikliği bulunmamaktadır. 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Proje planlanan takvime uygun olarak sürdürülmektedir. 

 

3. Darboğazlar: Çalışmada problem ile karşılaşılmamıştır.  
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4.3. Personel:  

 

4.4. Bütçe:  

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ   

Proje Lideri  Dr.Filiz ÖKTÜREN ASRİ   

 

 

Proje Özeti  

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 

Proje Başlığı 
Yüzeyaltı Damla Sulama Yönetiminde Uygun Lateral Derinliğini 

Belirleyerek, Hydrus S imülasyon Modeli ile Test Edilmesi (Akademik 
Kariyer Projesi) 

Proje Numarası TAGEM/TSKAD/A/19/A9/P3/1068 

Proje Lideri Filiz KARA 

Araştırmacılar Prof. Dr. Bilal CEMEK (Danışman) 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 01/01/2019 

Raporun İlgili Olduğu dönem 01/01/2019 ile 31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
143.000 TL 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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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 (θr), 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 

 

  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları: Projenin başlangıç yılı 2019'dur. 

 

1.2. Dönem Bulguları:  

 Bu çalışmada referans bitki su tüketimi çim bitkisi (ETo) ve uzun boylu bitki (yonca) (ETr) 

için ayrı olarak hesaplanmıştır. Hesaplamalarda FAO Penman Monteith yöntemi kullanılmıştır (Allen 

ve ark., 1998 ve ASCE EWRI, 2005). Hesaplamalar günlük olarak yapılmıştır. Şekil 1.1’de Penman-

Monteith eşitliği ile hesaplanan referans bitki su tüketiminin aylar bazında (Mayıs, Haziran, Temmuz, 

Ağustos) grafikleri yer almaktadır. Susam yetişme dönemleri için referans bitki çim için hesaplanan 

toplam ETo değerleri Çizelge 1.1’de verilmiştir. 

 

Şekil 1.1 Aylar bazında referans bitki su tüketim grafikleri 
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1.2.1 Toprak Su Bütçesi ve Bitki Su Tüketimi Bulguları 

 Deneme konularına uygulanan sulama suyu miktarları, toprak su içeriğine dayalı olarak 

toprak su bütçesine göre hesaplanan ETcTPS değerleri, tüm alanı temsil etmesi için örtü yüzdesi 

(Pc) değerleri kullanılarak ETcTPS değerlerinin tekrar düzenlenmesi ile elde edilen ETc değerleri 

Çizelge 1.1’de verilmiştir. Pc değerleri deneme sırasında yapılan bitki eni ölçümleri ve bitki sıra 

arası mesafe kullanılarak hesaplanmıştır (Şekil 1.2-3-4). 

 

Şekil 1.2. 20, 30 ve 40 cm Lateral derinliğine ait konuların örtü yüzdesi değerleri  

 Sulama uygulamalarına 15 Mayıs 2019 tarihinde başlanılmış ve 12 Ağustos 2019 tarihinde 

son verilmiştir. Toplam da 12 kez sulama yapılmıştır. Sulama programlarına deneme konularına 

uygun olacak şekilde, ikinci sulamada başlanmıştır. Buna göre 2019 yılında 20 cm lateral derinliğinde 

S1, S2, S3 ve S4 deneme konularına toplam olarak sırasıyla 356, 255, 176 ve 36 mm sulama suyu; 30 

cm lateral derinliğinde S1, S2, S3 ve S4 deneme konularına toplam olarak sırasıyla 270, 228, 138 ve 

36 mm sulama suyu; 40 cm lateral derinliğinde S1, S2, S3 ve S4 deneme konularına toplam olarak 

sırasıyla 266, 234, 181 ve 36 mm sulama suyu uygulanmıştır (Çizelge 1.1). 

 Bilindiği üzere bitki vejetasyon miktarının artması ET içerisinde transpirasyonun (T) 

miktarında artmaya ve evaporasyon miktarında azalmaya neden olmaktadır. ETc değerindeki 

evaporasyon değerlerinin oranları Eşitlik 1.1 yardımıyla hesaplanmıştır (Blonquist ve ark., 2006). ETc 

değerindeki transpirasyon değerlerinin oranları ise ETc değerlerinden hesaplanan evaporasyon 

değerlerinin çıkarılması ile hesaplanmıştır. 

E = ET x e-kxLAI                          (1.1) 

 Eşitlikte, k: güneş radyasyonu için bir katsayısı, LAI: bitkinin yaprak alan indeksi (toplam 

yaprak alanının yapraklar tarafından örtülen alana oranı) (m2  m-2), ET: bitki su tüketimi (mm), E: 

toprak yüzeyinden meydana gelen buharlaşmayı ifade etmektedir. 
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Çizelge 1.1 Deneme konularına göre sulama, yağış ve bitki su tüketimi bulguları 

Lateral 

Derinliği (cm) 

Deneme  

Konuları 

Sulama  

Suyu (mm) 

Yağış  

(mm) 

ETc  

(mm) 

ETo  

(mm) 

20 

S1 356 

12.6 

431 

474 
S2 255 285 

S3 176 257 

S4 36 151 

30 

S1 270 

12.6 

312 

474 
S2 228 283 

S3 138 206 

S4 36 147 

40 

S1 266 

12.6 

288 

474 
S2 234 283 

S3 181 272 

S4 36 143 

 

 

Şekil 1.5 Lateral derinliği 20cm olan deneme konularının 90 cm toprak derinliğinde toprak su içeriği 

değişimleri  
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Şekil 1.6 Lateral derinliği 30 cm olan deneme konularının 90 cm toprak derinliğinde toprak su içeriği 

değişimleri  

 

1.2.2 Yaprak Alan İndeksi Bulguları 

 Bunun için 4-7 gün aralıklarla her bir parselden alınan susam bitkisinin kapladığı iz düşüm 

alanı ölçülerek bitkinin yaprak alanları hesaplanmış ve ili parametre birbirine oranlanarak yaprak alan 

indeks (LAI) değerleri Eşitlik 1.2 formülü ile hesaplanmıştır. Buna ilişkin bulgular Şekil 1.7 ve Şekil 

1.8’da verildiği gibidir. 30 cm Lateral derinliğine ait konuların yaprak alan değerlerinin hesaplanması 

devam etmektedir. 

 LAI= toplam yaprak alanı/taç iz düşüm alanı              (1.2) 

 

Şekil 1.7 20 ve 40 cm Lateral derinliğine ait konuların yaprak alan indeks değerleri  

1.2.2 Evaporasyon ve Transpirasyon Bulguları 

 Toprak yüzeyinden olan buharlaşma sulamadan hemen sonra yüksek, ancak ilk başlangıç 

ıslanma periyodundan sonra toprak yüzeyi kurudukça hızla azalır. Toprak yüzeyinin bir bölümünün 

bitki örtüsü ile kaplandığı durumundaki ETc, toprak yüzeyinin tamamen kaplandığı koşuldan daha 

düşüktür (Ferere, 1981; Allen ve ark., 1998). Bitki su tüketim değerleri içerisindeki evaporasyon ve 

transpirasyon miktarları ve oranları Çizelge 1.2’de verilmiştir. 
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Çizelge 1.2 Deneme konularına göre evaporasyon ve transpirasyon miktarları ve oranları 

Derinlik  

(cm) 

Deneme  

Konuları 

Evaporasyon 

(mm) 

Transpirasyon  

         (mm) 

Evaporasyon  

oranı (%) 

Transpirasyon  

oranı (%) 

20 

S1 113.94 310.04 26.87 73.13 

S2 106.84 185.62 36.53 63.47 

S3 102.72 132.78 43.62 56.38 

S4 111.17 30.20 78.64 21.36 

40 

S1 106.44 179.91 37.17 62.83 

S2 120.95 155.17 43.80 56.20 

S3 155.17 108.65 58.82 41.18 

S4 99.94 26.42 79.09 20.91 

 

 Bitkilerin bulunduğu ortamlarda evaporasyon ve transpirasyon eş zamanlı olarak 

gerçekleşmektedir ve hesaplamada bunları ayrıt etmenin kolay bir yolu bulunmamaktadır. Bu yüzden 

yaprak alan indeks değerlerinden yararlanılarak Eşitlik 1.1 yardımıyla evaporasyon değerleri 

hesaplanmıştır. Bitkilerin henüz toprak yüzeyini kaplamadığı dönemlerde evaporasyon ile  kayıp 

edilen su traspirasyona göre daha fazla iken, bitkinin tümü ile toprak yüzeyini kapladığı bir ortamda 

transpirasyon ile kayıp edilen su evaporasyondan çok daha fazladır (Şekil 1.9 ve Şekil 1.10). Diğer 

bir husus evaporasyon ile toprak yüzeyine çok yakın konumdaki su kayıp edilebilirken, transpirasyon 

ile bitkinin kök derinliği kadar toprak profilinde tutulan su atmosfere ulaşabilmektedir. 30 cm Lateral 

derinliğine ait evaporasyon ve transpirasyon değerleri yaprak alan değerlerinin hesaplamasının 

bitmemesinden dolayı 2019 yılı gelişme raporuna koyulamamıştır. 

 

Şekil 1.9 20 ve 40 cm Lateral derinliği S1 konusuna ait evaporasyon ve transpirasyon değerleri  

1.2.3 Verim ve Kalite Parametreleri Bulguları 

 Yapılan hasatlar sonucu elde edilen susam verim değerleri ve deneme konularına göre 

susamın yağ oranları sonuçları verilmiştir. Denemede yetişme dönemi boyunca özellikle S1 ve S2 

konularına ait bitkilerin vejetatif aksamları diğer konulara göre daha fazla gelişme göstermiştir. 

Bitkilerdeki bu gelişme konular arasında hasat zaman farklılıklarını meydana getirmiştir.  
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 Denemenin 20 cm lateral derinliğine ait S1, S2, S3 ve S4 konularından sırasıyla 180.7, 210.6, 

158.8 ve 86.4 kg da-1, 30 cm lateral derinliğine ait S1, S2, S3 ve S4 konularından sırasıyla 156.4, 179.2, 

125.6 ve 87.8 kg da-1 ve 40 cm lateral derinliğine ait S1, S2, S3 ve S4 konularından sırasıyla 184.4, 

237.0, 138.6 ve 85.6 kg da-1 verim elde edilmiştir (Çizelge 1.3). 

Çizelge 1.3 Deneme konularına göre her bir tekerrürdeki susam verim değerleri  

Derinlik  Deneme Verim (kg da-1) 

(cm) Konuları I. Tekerrür II. Tekerrür III. Tekerrür Ortalama 

20 

S1 180.0 180.8 181.4 180.7 

S2 216.7 200.3 215.0 210.6 

S3 161.1 156.9 158.3 158.8 

S4 88.3 86.1 84.7 86.4 

30 

S1 152.6 160.0 156.7 156.4 

S2 181.9 171.4 184.2 179.2 

S3 129.6 126.0 121.1 125.6 

S4 88.4 86.1 88.9 87.8 

40 

S1 180.0 185.8 187.5 184.4 

S2 234.7 243.1 233.3 237.0 

S3 129.6 152.2 133.9 138.6 

S4 84.8 84.9 87.2 85.6 

 Susam tohumlarının yağ miktarı incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar Çizelge 1.4’te verilmiştir. 

Bu verilere göre genel olarak sulama suyu uygulamalarının susam yağ miktarı üzerine etkili olduğu 

söylenebilir. Bu durum istatistiksel analiz yardımıyla irdelenecektir. 20 cm lateral derinliğine ait 

konuların analizleri devam etmektedir. 

Çizelge 1.4 Deneme konularına göre her bir tekerrürdeki susam yağ oranları 

Derinlik  Deneme Yağ Miktarı (%) 

(cm) Konuları I. Tekerrür II. Tekerrür III. Tekerrür Ortalama 

30 

S1 51.8 52.2 54.1 52.7 

S2 53.4 53.5 55.4 54.1 

S3 52.8 52.2 53.1 52.7 

S4 51.8 52.7 51.9 52.2 

40 

S1 52.0 50.9 50.1 51.0 

S2 50.9 52.0 49.7 50.9 

S3 50.7 52.5 48.0 50.4 

S4 51.5 52.8 53.1 52.5 
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1.2.4 Bitki Su Stres İndeksi (CWSI) Bulguları 

 Bitki örtü sıcaklığı ölçümleri infrared termometre yardımıyla bitki yetiştirme sezonu boyunca 

toplam 6 kez saat 12:00-14:00 arasında yapılmıştır. Ölçüm değerleri kullanılarak oluşturulan CWSI 

temel grafiği Şekil 1.10’da verilmiştir. Buna göre Antalya koşullarında susam için temel grafikte üst 

limit 6 0C’dir. Alt limit için Ta= -4.7062VPD-2.3101 (R2=0.918, P<0.01) eşitliği belirlenmiştir. 

 

Şekil 1.10 Susam için 20 cm lateral derinliğinde bitki su stres indeksi (CWSI) temel grafiği  

1.2.5 Hydrus Simülasyon Bulguları 

 Model simülasyonu; en yüksek ET’yi temsil eden günde yapılmıştır. Hydrus programı ile 

sulama olayında 11 günlük bir periyot için simülasyon işlemi yapılmıştır. Bu işlemin amacı ET’nin en 

yüksek olduğu gündeki suyun topraktaki durumunu belirlemektir. En yüksek ET’nin olduğu günü 

belirlemek için uzun yıllara ait ortalama günlük iklim verileri incelenerek sıcaklığın en yüksek, solar 

radyasyonun en düşük olduğu gün tespit edilmiştir (25 Temmuz 2019 – 26 Temmuz 2019).  

 Model için girdi parametrelerine ek olarak TK, SN, toprağın bünye özellikleri, birim hacim 

ağırlığı, Transpirasyon (Tr), mekansal kök dağılımı, evaporasyon (Ev), yağış ve sulama başlangıç nem 

değerleri kullanılmıştır.  

 Programda toprak su içeriği hesaplamaları geometri alanı içerisinde ağ üzerinde 

yapılmaktadır. Çalışılan toprak profil kesit alanı toprak yüzeyi açık, yan taraflardan herhangi bir su 

geçişinin olmadığı ve serbest drenaj koşulları olarak tanımlanmıştır. Ayrıca programdaki sınır 

koşulları görünümü ve suyun akış doğrultusunu belirten düğüm nokta ve numaraları Şekil 1.11’da 

yer almaktadır.  
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Şekil 1.11 Simülasyonun yapıldığı toprak kesitinin sınır koşulları ve akış yönü için belirlenen düğüm noktaları  
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2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: - 
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4.1. Materyal ve Yöntem: - 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: - 

 

4.3. Personel: - 

 

4.4. Bütçe:  

 11 Haziran 2020 tarihinde Hydrus programının kullanım süresi bitmektedir. 2020 yılı deneme 

verilerinin Hydrus programında değerlendirilebilmesi için programın satın alınması önerilmekte ve 30 

000 TL ek bütçe talep edilmektedir. 

 

 

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ   

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Filiz KARA   

 

3. Darboğazlar: - 
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Proje Özeti:  

Proje kapsamında verimli ve etkili bir sulama yönetiminin önündeki sorunların tespiti, sulama 

sistemlerinin en verimli şekilde sürdürülebilir ve katılımcılık esasına dayanarak işletilebilmesi için eksik 

olan hususlar ve sulama politikalarının oluşturulmasına ışık tutacak veriler ortaya konacaktır. Havzalar 

bazında optimum bitki deseni çalışmaları yapılarak, ele alınacak havzalardaki bir tarım işletmesi için 

maksimum işletme gelirini sağlayacak ürün ve sulama suyu miktarı belirlenecektir. Bitki deseninin, 

alınabilecek maksimum net gelirin ve bu üretimin gerçekleşmesi için sulama suyu miktarının havzalar 

arasındaki değişimi incelenecektir. Proje çıktıları Bakanlığımız havza bazlı ürün desteklemelerinin su 

kısıtı göz önüne alınarak planlanması kapsamında önemli bir veri altlığı oluşturacaktır. Projenin bir diğer 

önemli çıktısı özellikle havzalarda su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik plan ve yatırımların 

yapılmasında, diğer sektörlerin gereksinimlerinin de esas alınarak bölgenin sosyo-ekonomik gelişmesi 

ve politikası ile uyum içinde olmasının sağlanması, su kaynaklarının geliştirilmesine yapılan yatırımların 

makroekonomik etkilerinin gözetilmesi, hak sahiplerinin planlama aşamasından itibaren karar 

oluşturmada katılımının sağlanması, etkin su kullanımını sağlayacak tedbirlerin geliştirilmesi ve 

izlenmesi açısından önem arz etmektedir. Proje Batı Akdeniz Havzası örneği ile başlayacak olup, diğer 

Havzalara da yaygınlaştırılması planlanmaktadır. 

1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: 

1.1. Geçmiş Dönem Bulguları 

Projenin kabulünden sonra Havza içerisinde yer alan il ve ilçe müdürlükleri ve Ziraat Odaları ile teknik 

toplantılar düzenlenmiştir. Bu toplantılarda havzada yetiştirilen bitkiler için oluşturulan bitki veri 

Proje Başlığı 

Ana Proje: Havza Bazlı Optimum Bitki Deseni ile Sulama 

Suyu İhtiyacının Teknik ve Ekonomik Açıdan 

Değerlendirilmesi (HABİTAD) 

Alt Proje: Batı Akdeniz Havzası Optimum Bitki Deseni İle Sulama 

Suyu İhtiyacının Belirlenmesi ve Stratejik/Politik Karar Destek 

Araçlarının Oluşturulması (BAKAROL) 

Proje Numarası  

Proje Lideri Doç. Dr. Köksal AYDİNŞAKİR 

Araştırmacılar  

Proje Yürütücüsü Kuruluş  BATEM 

Proje Başlangıç Yılı 2020 

Raporun İlgili Olduğu dönem 01/01/2019   ile 31/12/2019 arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
800.000 TL 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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toplama formları, su kaynakları, arazi ve toprak yapısı ve ürün maliyet çizelgelerinin nasıl hazırlanması 

gerektiği ve projenin uygulanması sırasında yapılması gerekenler konusunda fikir alışverişinde 

bulunulmuştur (Şekil 1). 

 

  

  

  

Şekil 1. Havza içerisinde yer alan il ve ilçelerde gerçekleştirilen proje toplantıları 

 

Proje alanı, Batı Akdeniz Havzası sınırları içerisinde Aydın, Antalya, Burdur, Denizli ve Muğla illeri yer 

almaktadır. Antalya’nın Elmalı (60 Mahalle), Finike (26 Mahalle), Demre (17 Mahalle), Kaş (54 Mahalle), 

Kemer (12 Mahalle), Korkuteli (19 Mahalle) ve Kumluca (31 Mahalle) olmak üzere 7; Denizli’nin 

Acıpayam (56 Mahalle), Çameli (31 Mahalle) ve Serinhisar (5 Mahalle) olmak üzere 3; Muğla’nın Muğla 

Merkez (53 Mahalle), Bodrum (56 Mahalle), Dalaman (25 Mahalle), Datça (12 Mahalle), Fethiye (41 

Mahalle), Köyceğiz (25 Mahalle), Marmaris (25 Mahalle), Milas (121 Mahalle), Ortaca (27 Mahalle), 

Seydikemer (65 Mahalle) ve Ula (30 Mahalle) olmak üzere 11; Burdur’un Altınyayla (9 Köy), Çavdır (20 

Köy), ve Gölhisar (22 Köy) olmak üzere 3 ve Aydın’ın Didim ilçesi olmak üzere 1 adet ve toplamda 25 

ilçeden oluşmaktadır. Proje kapsamında yer alan bu 843 Mahallenin Ocak-Aralık 2020 döneminde 
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üretim deseni belirlenmiştir. Bu amaçla oluşturulan haritalar proje içerisinde pilot bölge olan 

Seydikemer ilçesinde yerinde tatbik edilmiştir (Şekil 2). 
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Şekil 2. Seydikemer’de yapılan çalışmalardan görüntüler 

Rapor döneminde Batı Akdeniz Havzasında (havza içinde ve yakın çevresinde) rasat süresi yeterli olan 

meteoroloji istasyonları incelenmiştir. Hangi sulama alanında hangi istasyonun verisinin 

kullanılacağının belirlenmesi için Thiessen yaklaşımından yararlanılmıştır. İstasyonların konumları ve 

etki alanlarını gösteren Thiessen Poligonları, ilçeler ile birlikte Şekil 3’de verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Seydikemer ilçesi fiziki haritası ve Thiessen poligonları  

Bu harita havzanın fiziki haritası ile birlikte incelendiğinde meteoroloji istasyonlarının etki alanlarının 

doğru çıkmadığı görülmüştür. Bu nedenle istasyonların havza etrafında ve içerisinde yer alan dağların 

durumlarına göre etkileyebileceği alanlar değerlendirilmiş ve harita revize edilmiştir (Şekil 4). 

Seydikemer ilçesindeki tarım parsellerini etkileyen 2 Meteoroloji istasyonu (Elmalı ve Fethiye 

Meteoroloji İstasyonu) belirlenmiştir. 
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Şekil 4. Meteoroloji istasyonları ve etki alanları 

Rapor döneminde havza içerisinde yer alan Antalya ilinin Merkez, Elmalı, Finike ve Kaş ilçesinde ve 

Muğla ilinin Seydikemer ve Fethiye ilçesinde ekonomik değere sahip bitkilerin mevsimsel bitki su 

tüketim değerleri FAO tarafından geliştirilen CROPWAT bilgisayar yazılım programı ile 

hesaplanmıştır. Çalışmada bitki su ihtiyacının tamamen karşılandığı duruma ilave olarak, bitki su 

ihtiyacının bir kısmının karşılandığı duruma ilişkin bitki su tüketimi ve sulama programları 

belirlenmiştir. Önce tam sulama (%100) için gerekli su miktarı ve sulama programı, daha sonra bu su 

miktarının %70 ve %40’ı için kısıtlı sulama programları elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan verim  

tepki faktörü (ky) yapılan çalışmalardan alınmıştır. Çalışması yapılmayan bitkilerin ky değerleri, su 

kısıtı tüm mevsime dağıtıldığı için mevsim boyunca sabit ve 1 olarak alınmıştır. Yapılan bu uygulama 

ile yeterli sulama koşullarının olmadığı durumda bitki verimi üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesine 

de olanak sağlamıştır. Programın kullanım aşamaları Şekil 5’de verilmiştir. 
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Şekil 5. Programın kullanım aşamaları 

Referans bitki su tüketimi sonucunun doğru hesaplanabilmesi için, programa girilecek olan iklim verileri 

bitkinin yetiştirildiği alana en yakın meteoroloji istasyonundan alınmıştır. Kullanılan bazı parametreler 

en yakın istasyonda mevcut değil ise o veriyi temin edebileceğimiz diğer en yakın meteoroloji 

istasyonundan alınmıştır. 

İklim verisi olarak aylık en yüksek sıcaklık (Tmax, oC), en düşük sıcaklık (Tmin, oC), ortalama oransal 

nem (RH, %), rüzgar hızı (u2, km day-1), güneş radyasyonu (Rs, MJ m-2 day-1), yağış (mm) kullanılmışt ır.  

İklim istasyonu olarak veri tabanına ilçe ismi, enlem, boylam ve yükseklik değerleri girilmiştir. ETo 

hesabında programa ait iklim ve yağış verilerinin girildiği pencereler Şekil 6 ve 7’de yer almaktadır.  
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Şekil 6. İklim verilerinin girildiği program penceresi 
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Şekil 7. Yağış verilerinin girildiği program penceresi 

 

Bitki parametreleri olarak, cropname/bitki ismi, planting date/ekilme dikilme tarihi, harvest date/hasat 

zamanı, Kc values/Kc değerleri, stage(days)/gelişme dönemlerinin gün cinsinden uzunlukları, root 

depths/kök uzunlukları, critical depletion/suyun ne kadarı kullanıldıktan sonra sulamaya başlamasını 

gösteren değer, height/bitki boyu yer almaktadır (Şekil 8). Bu veriler yapılan çalışmalardan, FAO56'dan 

derlenmiştir. 
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Şekil 8. Bitki verilerinin girildiği program penceresi 

 

CROPWAT programı kullanılarak Antalya iline ait Fethiye ilçesi iklim verilerine göre 25 adet sulama 

yapılarak toplamda 817 mm sulama suyu gerektiği belirlenmiştir (Şekil 9) 

 

 

Şekil 9. Fethiye ilçesinde yetişen biberin tam sulama sonuçları 
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Proje kapsamında pilot bölge olarak seçilen Seydikemer’le ilgili olarak öncelikle ilçenin alanı bilgileri 

toplanmıştır. Toplam tarım alanı 513 bin dekar, sulanan alan miktarı ise 230 bin dekardır. Geriye kalan 

283 bin dekar alanın büyük bölümünde kuru tarım yapılmaktadır.  

 

Çizelge 1. İlçe Alan Bilgileri (Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü)  

Bilgiler Alan (da) 

Orman Alanı 1.116.000  

Tarım Dışı Alan 313.030  

Toplam Tarım Arazisi 513.000  

ÇKS’ye Kayıtlı Arazi 126.737  

Meyve Alanı 22.000  

Zeytinlik 74.760  

Tarla Alanı 334.000  

Sebze Alanı 7.900  

Örtüaltı Alanı 21.000  

Nadas Alanı 5.243  

Çayır‐Mera Arazisi 48.097  

İşlenen Tarım Alanı (Kullanım Durumu)  513.000  

Tarla Alanı 334.000  

Meyve ve Uzun Ömürlü Bitkiler 96.760  

Sebze 7.900  

Süs Bitkileri 7  

Örtü Altı 21.000  

Kullanılmayan Tarım Alanı 5.243  

Sulanan Alan Miktarı 230.000  

İlçe Toplam Alanı  2.029.030  

 

Seydikemer ilçesinin tarım ile ilgili bilgileri aşağıdaki Çizelge 2’de verilmiştir. Çiftçi sayısı 15 bindir. ÇKS 

ye kayıtlı çiftçi sayısı oldukça azdır (1.875), ancak çiftçilerin hemen hemen tamamı Ziraat Odasına 

kayıtlıdır (14,585). Ortalama işletme büyüklüğü 27 dekardır. İlçede 4 Sulama Kooperatifi 

bulunmaktadır.   

Çizelge 2. İlçenin Tarım ile İlgili Bilgileri (Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü)  

İlçe Nüfusu  61.000  

Çiftçi Sayısı 15.000  
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ÇKS’ye kayıtlı çiftçi sayısı 1.875  

Ziraat Odasına Kayıtlı Çiftçi Sayısı 14.585  

Ortalama İşletme Büyüklüğü, da 27  

Bitkisel Üretim İşletmesi Sayısı (Karma İşletme Dâhil) 4.751  

Meyve ve Sebze Üretici/İşletmesi Sayısı 1.751  

Örtüaltı Üretici/İşletmesi Sayısı 2.500  

Yem Bitkileri / Tahıl Üretici/İşletmesi Sayısı 800  

Süs Bitkileri, Kesme Çiçekçilik Üretici/İşletme Sayısı Yok  

Süs Bitkileri Üretici/ İşletmesi Sayısı Yok  

Sulama Kooperatifi Sayısı (Seki, Bekçiler, Boğalar ve Doğanlar Sulama Koop  4  

 

İlçedeki parsellerin büyüklüklerine göre dağılımı Çizelge 3’de verilmiştir. Sayı olarak parsellerin büyük 

çoğunluğu 0-5 dekar arasındadır.  

 

Çizelge 3. Parsellerin Büyüklüklerine Göre Dağılımı (Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü)  

Arazi büyüklüğü ‘da) Toplam parsel adedi Toplam parsel alanı (da) 

0-5  87.065 154.523 

5-10  15.332 109.909 

10-25  8.541 128.610 

25-50  1.281 43.172 

50-100  215 14.983 

100-500  82 17.263 

>500  28 215.035 

Toplam 112.544 683.499 

 

İlçeye bağlı 67 mahalle bulunmaktadır. Mahallelerle ilgili bazı bilgiler Çizelge 4’de verilmiştir. 

Çizelge 4. Mahallelerin Genel Özellikleri 

Mahalle Ortalama Rakım (m) Nüfus Hane Sayısı Toplam Çiftçi Sayısı 

Alaçat 72 923 243 137 

Arifler 170 181 48 21 

Arsa 875 1.454 383 177 

Atlıdere 154 813 214 140 

Bağlıağaç 558 1.016 267 152 
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Bayır 974 726 191 17 

Bekçiler 1.300 1.029 271 116 

Belen 140 663 174 14 

Boğalar 1.245 440 116 30 

Boğaziçi 320 614 162 51 

Cumhuriyet 125 2.438 642 35 

Çaltılar 1.260 426 112 39 

Çaltıözü 95 905 238 62 

Çamurköy 80 817 215 135 

Çatak 680 403 106 74 

Çayan 275 392 103 34 

Çaykenarı 85 1.113 293 138 

Çobanisa 1.350 266 70 37 

Çobanlar 105 853 224 52 

Çökek 895 259 68 26 

Çukurincir 30 699 184 59 

Demirler 112 609 160 105 

Dere 920 702 185 58 

Dodurga 230 493 130 76 

Doğanlar 1.320 317 83 42 

Döğer 100 989 260 109 

Eşen 110 3.532 929 110 

Gerişburnu 140 1.892 498 47 

Girmeler 130 991 261 103 

Gölbent 118 1.408 371 177 

Güneşli 138 1.505 396 140 

Hacıosmanlar 225 326 86 40 

İzzettin 275 765 201 48 

Kabaağaç 150 980 258 175 

Kadıköy 125 1.579 416 208 

Karadere 15 3.463 911 363 

Karaköy 35 1.094 288 189 

Kayabaşı 1.430 319 84 95 
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Kayacık 752 1.015 267 153 

Kayadibi 245 962 253 91 

Kıncılar 115 913 240 39 

Kınık 1.175 272 72 27 

Korubükü 68 787 207 144 

Kumluova 12 3.176 836 447 

Menekşe 126 951 250 8 

Minare 202 218 57 14 

Ortaköy 190 1.292 340 108 

Ören 200 1.711 450 78 

Paşalı 250 609 160 62 

Sahil Ceylan 195 893 235 80 

Sarıyer 374 268 71 18 

Seki 1.220 1.104 291 163 

Seydiler 160 636 167 20 

Söğütlüdere 430 627 165 52 

Temel 1.230 439 116 55 

Uğurlu 125 619 163 47 

Yaka 660 1.577 415 253 

Yakabağ 190 574 151 58 

Yayla Ceylan 1.175 1.413 372 146 

Yayla Eldirek   622 164   

Yayla Dont         

Yayla Karaçulha   636 167   

Yayla Patlangıç 1.150 345 91 12 

Zorlar 158 1.440 379 103 

Toplam 26.763 60.493 15.920 5.809 

Ortalama 439 960 253 95 

Maks 1.430 3.532 929 447 

Min 12 181 48 8 

 

İlçedeki tarım parsellerinin dağılımı Şekil 10’da verilmiştir.  

 



 
609 

 

Şekil 10. İlçedeki tarım parsellerinin dağılımı 

İlçedeki tarım parsellerine ilişkin bazı bilgiler Çizelge 5’de verilmiştir. 

Çizelge 5. Tarım Parselleri 

No 
Mahalle 

adı 

Tarım alanları 

parsel sayısı 

Tarım alanı 

(da) 

Ortalama parsel büyüklüğü 

(da) 

1 Alaçat 2.116  9.560,62 4,5 

2 Arsa 3.970  41.869,81 10,5 

3 Bağlıağaç 1.817  5.106,58 2,8 

4 Bayır 784  3.314,71 4,2 

5 Bekçiler 2.942  17.877,28 6,1 

6 Boğalar 1.960  6.162,85 3,1 

7 Boğaziçi 1.549  6.940,43 4,5 

8 Ceylan 1.747  75.737,67 43,4 

9 Çaltılar 3.199  7.280,18 2,3 
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10 Çaltıözü 866  4.760,63 5,5 

11 Çamurköy 1.125  9.781,97 8,7 

12 Çatak 707  2.987,46 4,2 

13 Çayan 825  16.889,95 20,5 

14 Çaykenarı 2.261  10.343,53 4,6 

15 Çobanisa 5.053 13.049,96 2,6 

16 Çobanlar 1.080 4.824,49 4,5 

17 Çökek 655 1.236,52 1,9 

18 Çukurincir 1.048 3.336,05 3,2 

19 Demirler 1.040 6.077,78 5,8 

20 Dere 757 11.861,17 15,7 

21 Dodurga 2.017 8.795,66 4,4 

22 Doğanlar 2.061 7.212,94 3,5 

23 Dont 2.293 7.003,91 3,1 

24 Döğer 704 5.253,20 7,5 

25 Eşen 2.396 10.441,22 4,4 

26 Gerişburnu 2.505 6.662,60 2,7 

27 Girmeler 1.085 5.520,62 5,1 

28 Gölbent 3.037 16.547,56 5,4 

29 Güneşli 882 6.639,45 7,5 

30 Hacıosmanlar 367 1.755,37 4,8 

31 İzzettin 1.317 5.498,13 4,2 

32 Kabaağaç 1.858 12.015,93 6,5 

33 Kadıköy 1.543 17.238,93 11,2 

34 Karadere 1.594 18.484,31 11,6 

35 Karaköy 610 4.395,36 7,2 

36 Kayabaşı 702 5.692,67 8,1 

37 Kayacık 316 1.404,64 4,4 

38 Kayadibi 2.390 10.179,37 4,3 

39 Kemer 827 5.802,46 7,0 

40 Kıncılar 2.053 6.282,21 3,1 

41 Kınık 1.613 6.614,44 4,1 

42 Korubükü 1.497 9.252,72 6,2 
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43 Kumluova 1.079 13.133,08 12,2 

44 Minare 859 3.992,02 4,6 

45 Ortaköy 1.470 23.363,50 15,9 

46 Ören 1.493 6.476,25 4,3 

47 Paşalı 1.260 7.225,53 5,7 

48 S.Atlıdere 1.834 5.518,04 3,0 

49 S.Zorlar 1.273 6.121,13 4,8 

50 Sarıyer 1.026 5.404,72 5,3 

51 Seki 2.810 10.806,44 3,8 

52 Seydiler 600 6.219,54 10,4 

53 Söğütlüdere 1.489 5.183,07 3,5 

54 Temel 1.261 9.457,52 7,5 

55 Uğurlu 478 5.702,67 11,9 

56 Y.Gerişburnu 375 2.350,98 6,3 

57 Y.Patlangıç 1.517 37.748,44 24,9 

58 Y.Zorlar 1.267 8.449,13 6,7 

59 Yaka 3.109 12.929,42 4,2 

60 Yakabağ 1.746 9.379,22 5,4 

61 Yayla Atlıdere 1.811 13.003,37 7,2 

62 Yayla Ceylan 4.789 22.847,57 4,8 

63 Yayla Eldirek 2.696 6.358,13 2,4 

64 Yayla Gökben 3.464 10.550,99 3,0 

65 Yayla Karaçulha 
 

18.372,26 - 

  Min 316 1.237  2 

  Maks 5.053 75.738  43 

  Ortalama 1.670 10.589  7 

  Toplam 106.874 688.286 
 

 

İlçede yetişen bitkiler Çizelge 6’da verilmiştir. 

Çizelge 6. Seydikemer İlçesinde Yetişen Bitkiler(2019)  

Bitki adı Toplam Üretim Alanı(da) Toplam Ekiliş Oranı (%) 

Anason 1.314.477  0,3551 

Armut 148.926  0,0402 
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Arpa 21.616.075  5,8400 

Ayva 2.057  0,0006 

Badem 496.520  0,1341 

Bamya 10.906  0,0029 

Barbunya 586.401  0,1584 

Bezelye 13.202  0,0036 

Biber 294.401  0,0795 

Börülce 117.697  0,0318 

Brokoli 5.369  0,0015 

Buğday 174.301.713  47,0912 

Ceviz 1.449.856  0,3917 

Çavdar 14.079  0,0038 

Çilek 8.945  0,0024 

Domates 16.635.614  4,4945 

Elma 7.709.540  2,0829 

Erik 140.618  0,0380 

Fasulye 2.457.362  0,6639 

Fiğ 3.911.209  1,0567 

Hıyar 30.313  0,0082 

Hünnap 2.167  0,0006 

Ispanak 22.420  0,0061 

İncir 106.292  0,0287 

İtalyan Çimi 58.997  0,0159 

Kabak 50.769  0,0137 

Kara Buğday 20.980  0,0057 

Karnabahar 79.811  0,0216 

Karpuz 204.710  0,0553 

Kavun 85.115  0,0230 

Kayısı 2.662  0,0007 

Kereviz 2.483  0,0007 

Kiraz 374.517  0,1012 

Korunga 6.195  0,0017 

Lahana 114.069  0,0308 
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Lavanta 126.222  0,0341 

Limon 22.283  0,0060 

Macar Fiğ 17.924  0,0048 

Maki 137.699  0,0372 

Mantar 1.486  0,0004 

Marul 6.508  0,0018 

Maydanoz 802  0,0002 

Mısır 587.434  0,1587 

Muz 323.062  0,0873 

Nadas 1.861.387  0,5029 

Nar 5.112.479  1,3812 

Nohut 1.020.235  0,2756 

Pamuk 411.846  0,1113 

Patates 2.593.925  0,7008 

Patlıcan 266.276  0,0719 

Pırasa 26.814  0,0072 

Portakal 2.026.551  0,5475 

Sarımsak 53.895  0,0146 

Soğan 99.466  0,0269 

Soya 1.570  0,0004 

Sudan Otu 61.194  0,0165 

Susam 78.824  0,0213 

Şeftali 219.087  0,0592 

Şeker Pancarı 31.464  0,0085 

Trabzon Hurması 2.691  0,0007 

Tritikale 149.854  0,0405 

Turp 1.292  0,0003 

Tütün 721.773  0,1950 

Üzüm 2.284.107  0,6171 

Vişne 258  0,0001 

Yem Bezelyesi 52.968  0,0143 

Yem Şalgamı 582  0,0002 

Yer Fıstığı 25.491  0,0069 
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Yonca 15.536.340  4,1975 

Yulaf 6.703.728  1,8112 

Zeytin 97.172.227  26,2531 

Mısır (II. Ürün) 46.832.589  12,6528 

Susam (II. Ürün) 300.997  0,0813 

Genel Toplam 370.136.215 112,7341 

 

İlçenin bitkisel üretimi ve tarım alanı miktarları Çizelge 7’de verilmiştir.  

Çizelge 7. İlçedeki Bitkisel Üretim Miktarları 

Üretilen Ürün Adı Kategori Üretim Miktarı, Ton Ortalama Verim, kg/da 

 Taze fasulye   Sebze Ürünleri   11.700  1.200 

 Bakla taze   Sebze Ürünleri   200  500 

 Bezelye taze   Sebze Ürünleri   180  300 

 Barbunya taze   Sebze Ürünleri   21.240  1.200 

 Börülce   Sebze Ürünleri   3.350  1.000 

 Lahana Beyaz   Sebze Ürünleri   6.200  4.000 

 Lahana kırmızı   Sebze Ürünleri   1.050  3.500 

 Enginar   Sebze Ürünleri   90  3.000 

 Marul göbekli   Sebze Ürünleri   1.530  1.700 

 Marul kıvırcık   Sebze Ürünleri   510  1.700 

 Ispanak   Sebze Ürünleri   780  1.200 

 Pırasa   Sebze Ürünleri   750  2.500 

 Tere   Sebze Ürünleri   8  500 

 Maydanoz   Sebze Ürünleri   350  1.000 

 Roka   Sebze Ürünleri   13  500 

 Marul Aysberg   Sebze Ürünleri   1.200  2.000 

 Bamya   Sebze Ürünleri   600  1.500 

 Kavun   Sebze Ürünleri   7.350  3.500 

 Karpuz   Sebze Ürünleri   25.000  5.000 

 Hıyar   Sebze Ürünleri   1.200  3.000 

 Patlıcan   Sebze Ürünleri   7.500  3.000 

 Domates   Sebze Ürünleri   8.543  3.417 

 Biber dolmalık   Sebze Ürünleri   1.020  1.700 
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 Biber sivri   Sebze Ürünleri   4.250  2.500 

 Biber Salçalık   Sebze Ürünleri   160  2.000 

 Soğan taze   Sebze Ürünleri   455  700 

 Sarımsak taze   Sebze Ürünleri   115  500 

 Turp   Sebze Ürünleri   75  1.500 

 Karnabahar   Sebze Ürünleri   625  2.500 

 Brokoli   Sebze Ürünleri   200  2.000 

 Buğday   Tarla Ürünleri   102.765  425 

 Arpa   Tarla Ürünleri   6.300  350 

 Fiğ   Tarla Ürünleri   20.000  400 

 

TÜİK’ten ilçe bazında 2013-2019 yılı bitki verileri alınmış ve bitki bazında ortalama alan değerleri 

hesaplanmıştır (Çizelge 8). 

Çizelge 8. Mevcut durumda ilçe bitki deseni 

Grup Ürün 
Ortalama 

Alan, da  

Ortalama 

Alan, %  

Grup 

içinde 

Ortalama 

Alan %  

Meyveler 

Sofralık Üzüm,Çekirdekli  256 0,06 0,26 

Sofralık Üzüm,Çekirdeksiz  25 0,01 0,03 

Şaraplık Üzümler  85 0,02 0,09 

Avokado - - - 

Muz, Plantain Ve Benzerleri  100 0,02 0,10 

İncir Yaş 21 0,00 0,02 

Greyfurt Altıntop  4 0,00 0,00 

Limon Ve Misket Limonu  47 0,01 0,05 

Portakal Washington  454 0,10 0,46 

Portakal Yafa  - - - 

Diğer Portakallar  361 0,08 0,36 

Mandalina Satsuma  1 0,00 0,00 

Mandalina Klemantin  1 0,00 0,00 

Mandalina Diğer  1 0,00 0,00 

Turunç - - - 

Elma Golden 2.159 0,50 2,18 
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Elma Starking 6.625 1,52 6,68 

Elma Amasya 0 0,00 0,00 

Elma Granny Smith 271 0,06 0,27 

Diğer Elmalar 263 0,06 0,27 

Armut 262 0,06 0,26 

Ayva 7 0,00 0,01 

Kayısı 34 0,01 0,03 

Zerdali - - - 

Kiraz 367 0,08 0,37 

Vişne 0 0,00 0,00 

Şeftali 2.546 0,59 2,57 

Nektarin 155 0,04 0,16 

Erik 282 0,06 0,28 

Yenidünya Malta Eriği - - - 

İğde - - - 

Kivi - - - 

Çilek 13 0,00 0,01 

Dut - - - 

Badem 1.814 0,42 1,83 

Şam Fıstığı Antep Fıstığı - - - 

Ceviz 3.572 0,82 3,60 

Keçiboynuzu Harnup - - - 

Nar Dekar 15.601 3,59 15,73 

Trabzon Hurması Cennet Elması 13 0,00 0,01 

Sofralık Zeytinler 3.067 0,71 3,09 

Yağlık Zeytinler Zeytinyağı Üretimi İçin 51.151 11,77 51,59 

Anason,İşlenmemiş 9.586 2,21 9,67 

Kekik, İşlenmemiş 1 0,00 0,00 

MEYVELER TOPLAM 99.146  22,81 100,00 

Örtüaltı 

Meyveler 

Çilek  9 0,00 8,62 

Muz, PlantainBenzerleri  100 0,02 91,38 

ÖRTÜALTI MEYVELER TOPLAM  109  0,03 100,00 

Patlıcan  7 0,00 0,04 
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Örtüaltı 

Sebzeler 

Fasulye, Taze  121 0,03 0,60 

Karpuz  5 0,00 0,02 

 Hıyar Sofralık  649 0,15 3,19 

 Patlıcan  259 0,06 1,28 

 Domates Sofralık  2.850 0,66 14,03 

 Fasulye, Taze  1.386 0,32 6,82 

 Marul İceberg  296 0,07 1,46 

 Karpuz  16 0,00 0,08 

 Kavun  53 0,01 0,26 

 Hıyar Sofralık  523 0,12 2,57 

 Patlıcan  404 0,09 1,99 

 Domates Sofralık  13.743 3,16 67,66 

 Patlıcan  1 0,00 0,00 

ÖRTÜALTI SEBZELER TOPLAM   20.312  4,67 100,00 

Sebzeler 

 Fasulye, Taze  6.914 1,59 11,61 

 Barbunya, Taze  10.646 2,45 17,88 

 Bezelye, Taze  687 0,16 1,15 

 Börülce, Taze  3.293 0,76 5,53 

 Bakla, Taze  476 0,11 0,80 

 Lahana Beyaz  1.886 0,43 3,17 

 Lahana Kırmızı  359 0,08 0,60 

 Karnabahar  587 0,14 0,99 

 Brokoli  240 0,06 0,40 

 Marul Kıvırcık  481 0,11 0,81 

 Marul Göbekli  1.304 0,30 2,19 

 Marul İceberg  914 0,21 1,54 

 Ispanak  746 0,17 1,25 

 Enginar  18 0,00 0,03 

 Maydanoz  333 0,08 0,56 

 Roka  32 0,01 0,05 

 Tere  30 0,01 0,05 

 Karpuz  2.659 0,61 4,47 

 Kavun  1.694 0,39 2,84 
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 Biber Salçalık, Kapya  124 0,03 0,21 

 Biber Dolmalık  133 0,03 0,22 

 Biber Sivri  1.521 0,35 2,55 

 Hıyar Sofralık  1.283 0,30 2,15 

 Patlıcan  1.943 0,45 3,26 

 Domates Sofralık  18.464 4,25 31,00 

 Domates Salçalık  127 0,03 0,21 

 Bamya  449 0,10 0,75 

 Kabak Sakız  211 0,05 0,36 

 Havuç  19 0,00 0,03 

 Sarımsak Taze  311 0,07 0,52 

 Sarımsak Kuru  324 0,07 0,54 

 Soğan Taze  520 0,12 0,87 

 Soğan Kuru  440 0,10 0,74 

 Pırasa  346 0,08 0,58 

 Turp Bayır  30 0,01 0,05 

 Turp Beyaz  11 0,00 0,02 

SEBZELER TOPLAM   59.555  13,70 100,00 

Tahıl ve 

Diğer 

Bitkisel 

Ürünler 

 Durum Buğdayı  1.030 0,24 0,40 

 Buğday, Durum Buğdayı Hariç  164.723 37,90 64,47 

 Mısır  1.047 0,24 0,41 

 Arpa Diğer  11.105 2,56 4,35 

 Yulaf  1.812 0,42 0,71 

 Triticale  3.464 0,80 1,36 

 Fasulye, Kuru  477 0,11 0,19 

 Bakla, Kuru İnsan Tüketimi İçin  71 0,02 0,03 

 Nohut, Kuru  4.041 0,93 1,58 

 Börülce, Kuru  60 0,01 0,02 

 Burçak Dane  6 0,00 0,00 

 Yerfıstığı, Kabuklu  686 0,16 0,27 

 Pamuk Çekirdeği Çiğit  265 0,06 0,10 

 Susam Tohumu  8.880 2,04 3,48 

 Patates Tatlı Patates Hariç  5.711 1,31 2,24 
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 Şeker Pancarı  295 0,07 0,12 

 Tütün, İşlenmemiş  1.504 0,35 0,59 

 Pamuk, Çırçırlanmamış Kütlü  265 0,06 0,10 

 Pamuk, Çırçırlanmış Lifli  265 0,06 0,10 

 Fiğ Yeşilot  1.650 0,38 0,65 

 Fiğ Adi Yeşil Ot  6.386 1,47 2,50 

 Burçak Yeşilot  21 0,00 0,01 

 Yonca Yeşilot  7.197 1,66 2,82 

 Korunga Yeşilot  3 0,00 0,00 

 Yulaf Yeşilot  10.529 2,42 4,12 

 Sorgum Yeşilot  19 0,00 0,01 

 Mısır Hasıl  579 0,13 0,23 

 Mısır Slaj  20.913 4,81 8,19 

 İtalyan Çimi Yemlik  9 0,00 0,00 

 Fiğ Tohumu  291 0,07 0,11 

 Fiğ Adi Tohumu  2.129 0,49 0,83 

 Lavanta  52 0,01 0,02 

TAHIL VE DİĞER BÜ TOPLAM 255.485  58,78 100,00 

Örtüaltı 

Süs 

Bitkileri Dış Mekan Süs Bitkileri  

0 0,00 100,00 

ÖRTÜALTI SÜS B TOPLAM 0  0,00 100,00 

Süs 

Bitkileri 
Dış Mekan Süs Bitkileri 20 0,00 100,00 

SÜS B TOPLAM 20  0,00 100,00 

GENEL TOPLAM 434.628 100,00  

 

TÜİK’ten alınan bitkiler hem sulu hem de kuru tarım alanlarında yetiştirilen bitkilerdir. Sadece sulanan 

tarım alanında yetiştirilen bitki deseninin belirlenmesi için önce ilçede sulanan (kuruda 

yetiştirilemeyen) bitkiler belirlenmiştir. Bu bitkilerin alanı yaklaşık olarak 200 bin  da çıkmıştır. İlçede 

sulanan alan 230 bin da olduğundan, kalan 30 bin da alanda sulu tahıl (buğday, arpa, Tritikale) 

yetiştirildiği kabulü yapılmıştır. Bu 3 bitkinin ilçedeki toplam ekim alanları oranlanarak 30 bin da alan 3 

bitkiye paylaştırılmıştır. İlçe düzeyinde net gelir değerleri hesaplanan bitkiler de dikkate alınarak 

sulanan alanda ortalama bitki deseni belirlenmiştir (Çizelge 9).  
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Çizelge 9. Sulu alandaki bitkiler için net gelir ve bitki deseni 

Grup* Bitki 
Net Gelir, 

TL/Da 
Ort. Alan, Da 

İkinci Ürünler 

Ort. Alan, Da 
Ort. Alan, % 

m Armut 2.163 262           0,11  

m Badem 13.726 1.814           0,79  

m Ceviz 9.078 3.572           1,55  

m Elma 104 9.319           4,05  

m Erik 120 282           0,12  

m İncir 1.109 21           0,01  

m Kayısı 196       34           0,01  

m Limon 2.093  47           0,02  

m Mandalina 912    4           0,00  

m Nar 877     15.601           6,78  

m Portakal 2.461          815           0,35  

m Şeftali 3.184       2.546           1,11  

m Üzüm (Sofralık) 636          282           0,12  

m Üzüm (Şaraplık) 1.675  85           0,04  

m Zeytin (Sofralık - Sulu) 4.282       3.067           1,33  

m Zeytin (Yağlık - Sulu) 3.192     51.151         22,24  

s Bakla 233          547           0,24  

s Bamya 7.618          449           0,20  

s Barbunya (Baharlık) 2.634     10.646           4,63  

s Biber (Dolma) 944          133           0,06  

s Biber (Salça) 944          124           0,05  

s Biber (Sivri) 944       1.521           0,66  

s Börülce 1.929       3.353           1,46  

s Domates (Tarla) 5.165     18.464           8,03  

s Fasulye (Taze - Baharlık) 5.702       6.914           3,01  

s Karnabahar 4.193          587           0,26  

s Karpuz 2.162       2.659           1,16  

s Kavun 1.187       1.694           0,74  

s Lahana (Baş) 5.073       1.886           0,82  

s Lahana (Kırmızı) 12.411          359           0,16  
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s Marul (Aysberg) 5.523          914           0,40  

s Marul (Göbekli) 975       1.304           0,57  

s Marul (Kıvırcık) 12          481           0,21  

s Maydonoz 263          333           0,14  

t Arpa (Sulu) 516       1.905           0,83  

t Buğday (Sulu) 497     28.260         12,29  

t Buğday Durum (Sulu) 489          177           0,08  

t Fasulye (Kuru) 876          477           0,21  

t Mısır (Dane - I. Ürün) 22       1.047           0,46  

t Mısır (Silaj - I. Ürün) 652     21.492           9,34  

t Pamuk (Kütlü) 853          265           0,12  

t Patates 2.653       5.711           2,48  

t Soğan (Kuru) 2.020          440           0,19  

t Soğan (Taze) 687          520           0,23  

t Şekerpancarı 105          295           0,13  

t Tritikale (Sulu) 505 595          0,26  

t Yerfıstığı 2.034 0             -    

t Yonca 1.122       7.197           3,13  

sc Domates (Cam - Tek Mah.) 42.093 1.429          0,62  

sc Fasulye (Cam - II Ürün) 11.674 142          0,06  

sc Patlıcan (Cam - Tek Mah.) 21.557 303          0,13  

sci Domates (Cam - İbhr.) 3.159 1.429          0,62  

sci Hıyar (Cam - İbhr.) 13.609 607          0,26  

sp Domates (Pls - Tek Mah.) 42.979 6.908          3,00  

sp Fasulye (Pls - II Ürün) 12.564 1.617          0,70  

sp Patlıcan (Pls - Tek Mah.) 22.074 472          0,21  

spi Domates (Pls - İbhr.) 4.940 6.908          3,00  

spi Hıyar (Pls - İbhr.) 14.746 510          0,22  

at Çilek (AT) 20.373 11          0,00  

at Kabak (AT - Bahar) 4.940 0             -    

at Patlıcan (AT) 6.533 17          0,01  

i Ispanak (II. Ürün) 2.416 0 746        0,32  

i Pırasa (II. Ürün) 2.526 0 346        0,15  
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i Mısır (Dane - II. Ürün) 82 0 1.047        0,46  

i Mısır (Silaj - II. Ürün) 695 0 21.492        9,34  

i Susam (II. Ürün) 756 0 0           -    

scs Domates (Cam - Sbhr.) 12.341 0 1.429        0,62  

scs Hıyar (Cam - Sbhr.) 1.513 0 607        0,26  

scs Kabak (Cam - Sbhr.) 6.214 0 0           -    

sps Domates (Pls - Sbhr.) 14.227 0 6.908        3,00  

sps Hıyar (Pls - Sbhr.) 3.194 0 510        0,22  

sps Kabak (Pls - Sbhr.)  11.536 0 0           -    

  TOPLAM       230.000  33.084     114,38  

m: meyve, s: sebze, t: tarla bitkisi, sc: sebze cam sera tek ürün, sci: sebze cam sera i lkbahar, sp: sebze plastik sera 

tek ürün, spi: sebze plastik sera i lkbahar, at: alçak tünel, i: açıkta ikinci ürün, scs: sebze cam sera sonbahar, sps: 

sebze plastik sera sonbahar. 

 

Bazı bölgelerde hesaplanan net sulama suyu miktarları ve su kısıtı altındaki oransal verim azalışı Çizelge 

10’da verilmektedir. 

Çizelge 10. Bazı bölgelerde hesaplanan net sulama suyu miktarları ve su kısıtı altındaki oransal verim  

azalışı 

İlçe Adı Bitki Adı Sulama 

Düzeyi  

Sulama 

Sayısı 

Çözülen Net Sulama 

Suyu Miktarı (mm) 

Verim 

Azalması (%) 

Elmalı 
Arpa 

 

%100 5 253 0,0 

Elmalı %75 5 189,7 5,8 

Elmalı %50 5 125 15,8 

Elmalı 
Biber 

 

%100 31 680,7 0,0 

Elmalı %75 34 510 21,7 

Elmalı %50 113 339 46,8 

Elmalı 
Buğday 

 

%100 6 342,1 0,0 

Elmalı %75 6 258 9,4 

Elmalı %50 6 174 22,1 

Elmalı 
Çilek 

 

%100 46 692,1 0,0 

Elmalı %75 104 520 17,0 

Elmalı %50 170 340 41,5 

Elmalı 
Domates 

 

%100 17 694,2 0,0 

Elmalı %75 18 522 20,6 

Elmalı %50 16 336 44,4 
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Elmalı 
Elma 

 

%100 11 750,6 0,0 

Elmalı %75 11 561 15,0 

Elmalı %50 11 374 32,5 

Elmalı 
Fasulye 

 

%100 15 446 0,0 

Elmalı %75 14 336 17,4 

Elmalı %50 13 221 43,6 

Elmalı 
Fiğ 

 

%100 2 110,3 0,0 

Elmalı %75 2 82 0,5 

Elmalı %50 2 56 5,9 

Elmalı 
Mısır 

 

%100 12 640 0,0 

Elmalı %75 12 480 22,9 

Elmalı %50 11 319 50,8 

Elmalı 
Nohut 

 

%100 14 435,1 0,0 

Elmalı %75 14 322 19,6 

Elmalı %50 13 221 39,3 

Elmalı 
Patates 

 

%100 23 603,9 0,0 

Elmalı %75 25 450 20,3 

Elmalı %50 43 301 45,4 

Elmalı 
Pırasa  

 

%100 10 237 0,0 

Elmalı %75 9 180 18,2 

Elmalı %50 10 120 44,6 

Elmalı 
Sarımsak 

 

%100 36 602,6 0,0 

Elmalı %75 41 451 11,7 

Elmalı %50 101 303 26,7 

Elmalı 
Üzüm 

 

%100 14 657 0,0 

Elmalı %75 13 494 14,2 

Elmalı %50 15 330 30,2 

Elmalı 
Yonca 

 

%100 3 132 0,0 

Elmalı %75 3 99 5,8 

Elmalı %50  66 21,2 

Elmalı 
Yulaf 

 

%100 6 304 0,0 

Elmalı %75 6 228 7,0 

Elmalı %50 6 150 17,8 

Elmalı Armut %100 10 691,5 0,0 
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Elmalı %75 10 520 15,3 

Elmalı %50  350 33,8 

Elmalı 

Kiraz 

%100 10 641 0,0 

Elmalı %75 10 480 17,0 

Elmalı %50 10 320 35,9 

Elmalı 

Ceviz 

%100 13 855 0,0 

Elmalı %75 13 637 17,4 

Elmalı %50 13 429 36,5 

Elmalı 

Tritikale 

%100 6 303 0,0 

Elmalı %75 6 228 8,6 

Elmalı %50 6 150 22,6 

Elmalı 

Sorgum (Sudan 

otu) 

%100 9 486 0,0 

Elmalı %75 9 360 18,0 

Elmalı %50 9 243 39,5 

Fethiye 

Arpa 

%100 1 30 0 

Fethiye %75 1 22 0,5 

Fethiye %50 2 16 1,4 

Fethiye 

Barbunya 

%100 22 690 0 

Fethiye %75 11 517 22,7 

Fethiye %50 15 345 46,8 

Fethiye 

Biber 

%100 25 694 0 

Fethiye %75 13 520 22,9 

Fethiye %50 23 345 47,7 

Fethiye 

Börülce 

%100 21 641 0 

Fethiye %75 10 480 22,5 

Fethiye %50 14 322 49 

Fethiye 

Buğday 

%100 3 67 0 

Fethiye %75 1 50 0,5 

Fethiye %50 1 34 3,6 

Fethiye 

Çavdar 

%100 4 191 0 

Fethiye %75  143  

Fethiye %50  95  

Fethiye 
Domates 

%100 15 611 0 

Fethiye %75 9 459 18,8 
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Fethiye %50 13 312 40,9 

Fethiye 

Patates 

%100 20 522,2 0 

Fethiye %75 23 391 21,6 

Fethiye %50 38 266 42,5 

Fethiye 

Fasulye 

%100 9 288 0 

Fethiye %75 4 216 18,9 

Fethiye %50 6 144 35,5 

Fethiye 

Fiğ 

%100 5 259 0 

Fethiye %75 4 196 13,6 

Fethiye %50 5 130 22,6 

Fethiye 

Karpuz 

%100 7 251 0 

Fethiye %75 4 188 16,7 

Fethiye %50 7 126 28,3 

Fethiye 

Kavun 

%100 8 279 0 

Fethiye %75 5 210 24,3 

Fethiye %50 7 140 33,8 

Fethiye 

Patlıcan 

%100 20 637,7 0 

Fethiye %75 9 477 11,6 

Fethiye %50 12 312 25,5 

Fethiye 

Sorgum 

%100 10 507 0 

Fethiye %75 6 378 20,4 

Fethiye %50 11 253 38,9 

Fethiye 

Susam 

%100 4 207 0 

Fethiye %75 3 156 30 

Fethiye %50 3 105 33,5 

Fethiye 

Üzüm 

%100 14 677 0 

Fethiye %75 9 504 14 

Fethiye %50 17 340 28,4 

Fethiye 

Karnabahar 

%100 1 89,2 0 

Fethiye %75 1 67 0,8 

Fethiye %50 1 45 0,8 

Fethiye 

Lahana 

%100 5 89,6 0 

Fethiye %75 1 67 11,9 

Fethiye %50 1 45 11,9 
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Fethiye 

Badem 

%100 14 778,9 0 

Fethiye %75 13 585 13,2 

Fethiye %50 15 390 32,7 

Fethiye 

Limon 

%100 8 541,3 0 

Fethiye %75 8 408 11,7 

Fethiye %50 4 272 26,6 

Fethiye 

Nar 

%100 11 756,7 0 

Fethiye %75 10 560 17,6 

Fethiye %50 9 378 35,1 

Fethiye 

Portakal  

%100 8 541 0 

Fethiye %75 8 408 11,7 

Fethiye %50 6 270 25,2 

Fethiye 

Zeytin 

%100 6 530 0 

Fethiye %75 8 400 13,1 

Fethiye %50 6 264 27,6 

Fethiye 

Yulaf 

%100 1 25 0 

Fethiye %75 1 19 0,1 

Fethiye %50 1 13 0,8 

Seydikemer 

Armut 

%100 11 758,8 0 

Seydikemer %75 19 570 15,2 

Seydikemer %50 8 376 34,2 

Seydikemer 

Arpa 

%100 5 279 0 

Seydikemer %75 4 212 10,7 

Seydikemer %50 7 140 18,6 

Seydikemer 

Ayçiçeği  

%100 7 572 0 

Seydikemer %75 8 432 19,2 

Seydikemer %50 5 285 35,1 

Seydikemer 

Biber 

%100 23 620 0 

Seydikemer %75 12 468 22,5 

Seydikemer %50 22 308 46,7 

Seydikemer 

Buğday 

%100 7 358 0 

Seydikemer %75 5 270 12,5 

Seydikemer %50 9 180 22,5 

Seydikemer Domates %100 16 642 0 
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Seydikemer %75 10 480 19,8 

Seydikemer %50 16 320 42,1 

Seydikemer 

Elma 

%100 10 685,8 0 

Seydikemer %75 9 513 13,2 

Seydikemer %50 15 345 30,6 

Seydikemer 

Fasülye 

%100 17 510 0 

Seydikemer %75 7 385 23,5 

Seydikemer %50 11 253 48,5 

Seydikemer 

Fiğ 

%100 3 132 0 

Seydikemer %75 2 102 8,9 

Seydikemer %50 2 66 9,6 

Seydikemer 

Hıyar 

%100 7 455 0 

Seydikemer %75 5 340 12,3 

Seydikemer %50 11 231 23,8 

Seydikemer 

Karpuz 

%100 13 509 0 

Seydikemer %75 7 385 19,3 

Seydikemer %50 14 252 44,8 

Seydikemer 

Kavun 

%100 14 540 0 

Seydikemer %75 9 405 21,7 

Seydikemer %50 15 270 44,3 

Seydikemer 

Lahana 

%100 7 150,16 0 

Seydikemer %75 2 112 17,4 

Seydikemer %50 2 76 17,4 

Seydikemer 

Mercimek 

%100 10 438 0 

Seydikemer %75 11 330 19,4 

Seydikemer %50 9 216 41,3 

Seydikemer 

Mısır 

%100 13 690 0 

Seydikemer %75 10 520 23,2 

Seydikemer %50 6 348 52,5 

Seydikemer 

Nohut 

%100 15 444 0 

Seydikemer %75 6 336 19,9 

Seydikemer %50 9 225 40,4 

Seydikemer 
Patates 

%100 22 570 0 

Seydikemer %75 19 437 22 
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Seydikemer %50 48 288 44,8 

Seydikemer 

Soğan 

%100 20 694,52 0 

Seydikemer %75 15 525 19,3 

Seydikemer %50 12 348 41,3 

Seydikemer 

Şekerpancarı 

%100 12 795 0 

Seydikemer %75 10 600 23,2 

Seydikemer %50 10 400 39,7 

Seydikemer 

Üzüm 

%100 14 686,6 0 

Seydikemer %75 10 510 16,2 

Seydikemer %50 18 342 31,1 

Seydikemer 

Yonca 

%100 14 759 0 

Seydikemer %75 11 572 20,8 

Seydikemer %50 14 378 44,9 

Seydikemer 

Kiraz 

%100 10 691,2 0 

Seydikemer %75 11 517 17,4 

Seydikemer %50 9 342 37,5 

Antalya Merkez Avokado %100 11 737 0,0 

Antalya Merkez Arpa %100 3 129 0,0 

Antalya Merkez Badem %100 13 731,3 0,0 

Antalya Merkez Barbunya %100 12 393,7 0,0 

Antalya Merkez Bezelye %100 13 408 0,0 

Antalya Merkez Biber(sivri  %100 10 248,6 0,0 

Antalya Merkez Buğday %100 3 172,5 0,0 

Antalya Merkez Ceviz %100 14 936 0,0 

Antalya Merkez Çavdar %100 3 176 0,0 

Antalya Merkez Domates(Sırık) %100 30 886,4 0,0 

Antalya Merkez Fasulye (kuru) %100 9 294,5 0,0 

Antalya Merkez Fasulye (taze) %100 10 321,2 0,0 

Antalya Merkez Karnabahar %100 0 0 0,0 

Antalya Merkez Karpuz %100 6 243 0,0 

Antalya Merkez Kavun %100 13 521 0,0 

Antalya Merkez Kayası %100 11 754,3 0,0 

Antalya Merkez Kiraz %100 11 747,5 0,0 

Antalya Merkez Limon %100 8 545,4 0,0 
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Antalya Merkez Maydanoz %100 24 797 0,0 

Antalya Merkez Mısır %100 12 659 0,0 

Antalya Merkez Muz(2 ve 

üstüyaş) 

%100 13 908,2 0,0 

Antalya Merkez Nar %100 10 689,3 0,0 

Antalya Merkez Pamuk %100 4 199,4 0,0 

Antalya Merkez Patates %100 19 516 0,0 

Antalya Merkez Patlıcan %100 20 631 0,0 

Antalya Merkez Soğan %100 16 582,1 0,0 

Antalya Merkez Sorgum %100 5 422 0,0 

Antalya Merkez Soya %100 19 604 0,0 

Antalya Merkez Susam %100 8 487 0,0 

Antalya Merkez Üzüm 

(sofralık,kuru) 

%100 16 780,9 0,0 

Antalya Merkez Yerfıstığı %100 14 403 0,0 

Antalya Merkez Yonca %100 15 860 0,0 

Antalya Merkez Zeytin (Yağlık) %100 7 619,3 0,0 
 

 

 

2.Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar 

- 

 

3.Darboğazlar: Varsa gerçekleştirilemeyen faaliyetler, nedenleri ve öneriler eklenmelidir. 

Darboğaz yoktur. 

 

4.Projede Önerilen Değişiklikler: Varsa proje ile ilgili önerilen değişiklik önerileri yazılmalıdır. 

4.1.Materyal ve Yöntem: Varsa materyal ve yöntemde tavsiye edilen değişikl ikler yazılmalıdır. 

Materyal ve Yöntemde değişiklik yoktur. 

 

4.2.Proje Faaliyet Takvimi: Varsa proje faaliyet takviminde önerilen değişikl ikler yazılmalıdır. 

Proje Faaliyet Takviminde değişiklik önerisi yoktur. 

 

4.3.Personel: Varsa görev alan araştırmacılar i le i lgili değişiklik önerileri yazılmalıdır. Projeye personel 

eklenmesi veya çıkarılmas ı PDG’de onaylandıktan sonra devam eden yıl  itibariyle gerçekleştiri lebilir. 
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Personel değişikliği talep edilmemektedir. 

 

4.4. Bütçe: Varsa bütçe ile ilgili değişiklikler yazılmalıdır. 

 

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ 31.12.2019  

Proje Lideri Doç. Dr. Köksal AYDİNŞAKİR 31.12.2019  

Ülkesel/Entegre Proje 

Koordinatörü 

   

 

SONUÇLANAN PROJELER 

 

Proje Adı  Bazı Yerel Hıyar (Cucumis sativus L.) Genotiplerinin Morfolojik ve 

Moleküler Karekterizasyonu 

Proje No. TAGEM/TBAD/16/A01/P01/001 

Proje Lideri Dr. Esra CEBECİ 

Araştırmacılar Dr. Volkan GÖZEN, Dr. Aytül KİTAPCI 

Yürütücü Kuruluş Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM)  

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2016- 15/01/2019 

Destekleyen Kurum TAGEM 

  

Proje Özeti 

Bu proje ile ülkemizde farklı bölgelerde yetiştiriciliği yapılan bazı yerel hıyar ( Cucumis sativus L.) 

genotiplerinin toplanarak morfolojik ve moleküler karakterizasyonunun yapılması ve sonraki yıllarda 

yapılacak ıslah çalışmalarına bir temel oluşturulması amaçlanmıştır. Araştırmada bitkisel materyal 

olarak ülkemizin farklı bölgelerinden toplanan 54 adet yerel genotip ile Ege Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü gen havuzundan temin edilen 36 adet yerel hıyar genotipi kullanılmıştır. Bu çalışma ile 

toplamda 90 adet genotipte 20 adet SRAP belirteci kullanılarak moleküler ve 20 adet UPOV kriteri 

kullanılarak morfolojik karakterizasyon çalışmaları tamamlanmış elde edilen moleküler ve morfolojik 

veriler dendogram oluşturmada kullanılmıştır. Çalışma sonucunda bazı morfolojik özellikleri ve 

birbirleriyle olan genetik yakınlıkları belirlenmiş yerel hıyar genotiplerinden oluşan bir gen havuzu 

elde edilmiş olup önümüzdeki dönemlerde yapılacak yeni ıslah projelerinde bu genotipler 



 
631 

içerisinden seçilecek aday hatlarla, açık tarla koşullarına uygun hıyar çeşitlerinin geliştirilmesi için 

çalışmalar yapılabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Hıyar, Karakterizasyon, Moleküler, Morfolojik, SRAP, UPOV  

Abstract 

       Project Name: Morphological and Molecular Characterization of Some Local Cucumber 

(Cucumis Sativus L.) Genotypes 

The aim of this project was to collect and characterize of some local cucumber (Cucumis sativus L.) 

genotypes which are cultivated in different regions of Turkey and to make a basis for future breeding 

studies. In this research, 54 local genotypes collected from different regions of our country and 36 

local cucumber genotypes obtained from Aegean Agricultural Research Insti tute gene pool were 

used as a plant material. Molecular and morphological characterization data of 90 genotypes were 

obtained by using 20 SRAP markers and 20 UPOV criterias. As a result of the study, the gene pool 

that was consisted molecular and morphological characterizated local cucumber genotypes was 

made ready to use in the future breeding studies. With the candidate lines to be selected from this 

genepool, new cucumber varieties suitable for open field conditions could be developed in the 

further projects. 

Keywords: Characterization, Cucumber, Molecular, Morphologic, SRAP, UPOV 

Proje Sonuçları Uygulama Planı (Psup)   

Proje Adı: 
Bazı Yerel Hıyar (Cucumis Sativus) Genotiplerinin Morfolojik ve Moleküler 

Karekterizasyonu 

Psup Hedefi: Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki yerel hıyar genotiplerinin genetik çeşitlilik miktarının 

morfolojik ve moleküler belirteçler kullanılarak belirlenmesidir. Çalışmada elde edilen sonuçlar, yeni 

çeşitler elde etmede bir kaynak olarak hizmet verecek olup, bu çalışma ile gen havuzunun geliştirilip 

yönetilmesine katkıda bulunulacaktır. Birbirine benzer genotiplerden uygun olanı tutularak diğerleri 

elemine edilebilecektir. 

 

Çıktıların Uygulamaya Aktarılması Ve Yaygınlaştırılması 

Sıra Proje Çıktıları Çıktıların Uygulamaya Aktarılma 

Mekanizmaları 

1 
Türkiye’de yetiştirilen yerel hıyar 

genotiplerinin toplanarak bir araya 

getirilmesi, morfolojik ve moleküler 

-Yerel genotiplerin kaybolmasının 

engellenmesi için üreticilerden alınarak 
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belirteçler kullanılarak tanımlanması ve 

ileride yapılacak ıslah çalışmalarına bir 

temel oluşturulması projemizin 

çıktılarıdır. 

tohum çoğaltımı yapılıp muhafazası 

sağlanmıştır. 

-Gen havuzundaki genetik varyasyon tespit 

edilip benzerlik ve farklılıklar ortaya 

konularak benzer olanlardan uygun 

olmayanlar elemine edilmiştir. 

-İlerleyen dönemlerde yapılacak olan çeşit 

ıslahı çalışmalarında kullanılmak üzere 

açıkta yetiştiriciliğe uygun aday ıslah hatları 

elde edilmiştir. 

 

Proje Adı  Yüzeyalti Damla Sulama Yöntemi İle Sulanan Greyfurtta Kisintili Sulama 

Uygulamalarinin Verim Ve Kalite Kriterlerine Etkisinin Belirlenmesi 

Proje No. TAGEM/TSKAD/16/A3/P02/07 

Proje Lideri Nazmi DİNÇ 

 

Araştırmacılar Doç. Dr. Köksal AYDİNŞAKİR 

Mesut IŞIK 

Dr. Arzu BAYIR YEĞİN 

Ömer ÖZBEK 

Süleyman BAYRAM 

Prof. Dr. Ruhi BAŞTUĞ 

Yürütücü Kuruluş Bati Akdeniz Tarimsal Araştirma Enstitüsü Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2015 - 31/12/019 

Destekleyen Kurum TAGEM 

  

Proje Özeti 

Bu araştırma yüzeyaltı damla sulama yöntemiyle sulanan greyfurtun verim ve kalite kriterleri üzerine 

etkisinin belirlenmesi amacıyla; Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Merkez Yerleşkesi 

Uygulama Arazisinde dikim aralığı (SsxSa) 7x7 m olan 20 yaşındaki greyfurt (Citrus paradise cv. Star 

Ruby) bahçesinde 2016-2019 yılları arasında yürütülmüştür. 

İki yıllık ortalamalar (2018-2019) dikkate alındığında I1 (%100) konusuna 597.9 mm, I2 (%67) 

konusuna 407.6 mm ve I3 (%33) konusuna 217.2 mm sulama suyu uygulanmıştır. Bitki su tüketimleri 
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(ET) ise I1 (%100) konusunda 708.8 mm, I2 (%67) konusunda 566.3 mm ve I3 (%33) konusunda 406.3 

mm olarak gerçekleşmiştir.  

Sulama suyu düzeyi arttıkça verim de artmış ve en yüksek verim değerleri en fazla sulama yapılan 

konulardan elde edilmiştir. Toplam verimler I1 (%100) konusunda 9606 kg da-1, I2 (%67) konusunda 

8380 kg da-1 ve I3 (%33) konusunda 7314 kg da-1 olarak belirlenmiştir. Düzeltilmiş toplam verimler 

ise I1 (%100) konusunda 9384 kg da-1, I 2 (%67) konusunda 8363 kg da-1 ve I3 (%33) konusunda 

7554 kg da-1 olarak gerçekleşmiştir. Toplam verimler ve düzeltilmiş toplam verimler istatistiki olarak 

0.05 hata düzeyinde önemli bulunmuştur. 

Sulama suyu kullanım randımanları ve su kullanım randımanları en az sulama suyu verilen konularda 

daha yüksek, en çok sulama suyu verilen konularda daha düşük çıkmıştır.  

Sulama suyu düzeyi azaldıkça; meyve ağırlığı, meyve eni, meyve boyu, kabuk kalınlığı, meyve suyu 

randımanı ve pH azalmış; suda çözünebilir kuru madde miktarı, titre edilebilir asitlik, toplam kuru 

madde miktarı, toplam flavonoid, toplam fenol, antioksidan ve askorbik asit miktarları artmıştır.  

Sakkaroz, glikoz ve früktoz miktarları arasında istatistiksel bir fark bulunmamasına karşın genel 

olarak sulama suyu düzeyi azaldıkça sakkaroz, glikoz ve früktoz miktarları artmıştır.  

Ekonomik analiz sonucunda I1 (%100) tam sulama konusu net kar ile ilk sırada yer alırken; I2 (%) 

konusu ikinci sırada ve I3 (%33) konusu son sırada yer almıştır.  

Bu sonuçlara göre Antalya koşullarında greyfurt, topraktaki elverişli nemin %30’u tüketildiğinde 

eksilen nem miktarı %50 ıslatma yüzdesi (P)  ile düzeltilerek sulanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Greyfurt, yüzeyaltı damla sulama, verim, kalite, su kullanım randımanı 

 

Abstract 

Project Name: Determination of the Effects of Deficit Irrigation Applications on Yield and Quality 

Criteria in Grapefruit Irrigated by Subsurface Drip Irrigation Method 

 

This study was carried out to determine the effect of deficit irrigation applications on yield and 

quality criteria in 20-year-old grapefruit (Citrus paradise cv. Star Ruby), planted 7x7 m, in Batı 

Akdeniz Agricultural Research Institute between 2016-2019. 

Considering the two-year averages (2018-2019), irrigation water amount of I1 (100%), I2 (67%) and 

I3 (33%) irrigation levels were determined as 597.9 mm, 407.6 mm and 217.2 mm, respectively. 

Evapotranspiration (ET) values were 708.8 mm for I1 (100%), 566.3 mm for I2 (67%) and 406.3 mm 

for I3 (33%) irrigation level. 

As the irrigation level increased, the yield increased, and the highest yield were obtained from the  

I1 (100%) irrigation level. Total yield were determined as 9606 kg da-1 for I1 (100%), 8380 kg da-1 

for I2 (67%) and 7314 kg da-1 for I3 (33%) irrigation level. The corrected total yields were 9384 kg 

da-1 for I1 (100%), 8363 kg da-1 for I 2 (67%) and 7554 kg da-1 for I3 (33%). Total yield and corrected 

total yield were found statistically significant at 0.05 level. 
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Irrigation water use efficiency and water use efficiency were higher in the least irrigation water and 

lower in the highest irrigation water. 

Fruit weight, fruit width, fruit size, skin thickness, juice yield and pH decreased when the irrigation 

level decreased. On the other hand, the amount of water-soluble dry matter, titratable acidity, total 

dry matter amount, total flavonoid, total phenol, antioxidant and ascorbic acid amounts increased 

when the irrigation level decreased. 

Although there was no statistical difference among sucrose, glucose and fructose amounts and 

sucrose, generally, glucose and fructose increased as the irrigation level decreased. 

As a result of economic analysis, while I1 (100%) irrigation level ranks first with net profit; I2 (100%) 

irrigation level was in second place and I3 (33%) irrigation level was in last place.  

According to these results, grapefruit should be irrigated when the 30% of the available moisture in 

the soil is consumed and corrected with 50% wetting percentage (P) in Antalya conditions.  

 

Keywords: Grapefruit, subsurface drip irrigation, yield, quality, water use efficiency 

 

Proje Sonuçları Uygulama Planı (Psup)   

Proje Adı: 
Yüzeyalti Damla Sulama Yöntemi İle Sulanan Greyfurtta Kisintili Sulama 

Uygulamalarinin Verim Ve Kalite Kriterlerine Etkisinin Belirlenmesi  

Psup Hedefi:  

Yüzeyaltı damla sulama sistemi ile sulanan greyfurtun su kullanım etkinliğini  belirlemek 

Çıktıların Uygulamaya Aktarılması Ve Yaygınlaştırılması 

Sıra Proje Çıktıları Çıktıların Uygulamaya Aktarılma 

Mekanizmaları 

1 Antalya koşullarında greyfurt, 

topraktaki elverişli nemin %33’ü 

tüketildiğinde sulanmalıdır. 

Sonuç raporu ve sonuçları Tarım ve Orman 

Bakanlığı merkez, taşra kurum ve 

kuruluşları ile paylaşılacaktır. 

Bitki su tüketimi ve sulama suyu miktarları 

ile verim, verim öğeleri arasındaki ilişkiler 

dikkate alınarak ulusal ve uluslararası dergi 

2 Her sulamada uygulanacak sulama 

miktarı; eksik nemin, %50 ıslatma 

yüzdesi (P) ile çarpılarak 

belirlenmelidir. 
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3 Yıllık ortalama sulama suyu ihtiyacı 598 

mm ve bitki su tüketimi 709 mm olarak 

belirlenmiştir. 

ve sempozyumlarda makaleler 

yayımlanacaktır. 

Bu amaçla birinci yıl sonuçları uluslararası 

sempozyumda yayımlanmıştır. Ayrıca 

meyvecilik çalıştayında çağrılı bildiri olarak 

sunulmuştur. 

4 Genel olarak sulama düzeyi azaldıkça 

meyve fiziksel özelliklerinde azalma, 

meyve suyu kalite ölçütlerinde ise 

artma olmuştur. 

 

Proje Adı  Antalya ve Muğla İllerinde Nar Ağaçlarında Kök ve Kökboğazı 

Çürüklüğüne Neden Olan Phytophthora Türleri ile Bazı Nar Çeşitlerinin 

Hastalığa Karşı Duyarlılıklarının Belirlenmesi  

Proje No. TAGEM-BS-15/08-09/02-16 

Proje Lideri Dr. İlker KURBETLİ 

Araştırmacılar Prof. Dr. Gürsel KARACA 

Yürütücü Kuruluş BATEM 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2016 – 31/12/2019 

Destekleyen Kurum TAGEM 

  

Proje Özeti 

Bu tez çalışmasında, ülkemiz nar üretiminin yaklaşık %40’ının yapıldığı Antalya ve Muğla illerinde nar 

ağaçlarında kurumalara neden olan Phytophthora türleri belirlenmiştir. Sürvey çalışmaları toplam 

1703 da alanı kapsayan 113 nar bahçesinde yapılmıştır. İncelemeler sırasında belirti gösteren 

ağaçlardan toplam 51 adet kök, 136 adet toprak örneği alınmıştır. 19’u kök dokularından, 79’u 

topraktan olmak üzere toplam 98 adet Phytophthora spp. izolatı elde edilmiştir. Phytophthora 

türleri, morfolojik özelliklerine ve DNA dizilerine dayanılarak teşhis edilmişlerdir. En sık izole edilen 

türler P. nicotianae (37 izolat) ve P. palmivora (26 izolat) olmuş, onları sırasıyla P. parvispora (14 

izolat), P. inundata (6 izolat), P. cryptogea (4 izolat), P. niederhauserii (4 izolat), P. taxon walnut (2 

izolat) ve P. rosacearum (1 izolat) izlemiştir. 4 izolatın ise teşhisleri doğrulanamamıştır. P. nicotianae, 

P. palmivora, P. parvispora ve P. inundata hem köklerden hem de topraktan izole edilirken, diğer 

türler sadece topraktan elde edilmişlerdir. Hastalık oranı Antalya ili için %4.49, Muğla ili için ise 

%5.03 olarak belirlenmiştir. Toprak bulaştırma yöntemine göre yapılan patojenisite testinde, tüm 

izolatlar nar fidanlarında %20-85 arasında değişen oranlarda hastalığa yol açmışlardır. Bu çalışma, P. 

palmivora dışındaki diğer türlerin nar ağaçlarında kök ve kökboğazı çürüklüğü yaptığına ilişkin dünya 

genelindeki ilk kayıttır. 

Çalışmada ayrıca 10 farklı nar çeşidinin, en yaygın türler olarak belirlenen P. nicotianae ve P. 

palmivora’ya karşı duyarlılıkları araştırılmıştır. Hicaznar, Katırbaşı, Aşınar, Fellahyemez,  İzmir 1513, 

İzmir 23, BATEM Esinnar, BATEM Hicrannar, BATEM Yılmaznar ve BATEM Onurnar çeşitlerinin 
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kullanıldığı deneme, patojenisite testinde olduğu gibi toprak bulaştırma yöntemine göre yapılmıştır. 

Deneme sonunda tüm çeşitlerin patojenlere duyarlı olduğu ve inokulasyon sonucu kök ağırlıklarının 

istatistiki olarak önemli düzeyde azaldığı belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Punica granatum, geriye doğru ölüm, Oomycetes, çeşit duyarlılığı 

 

Abstract 

       Project Name: Determination of the Phytophthora species causing root and crown rot on 

pomegranate trees in Antalya and Muğla provinces and the susceptibility of some pomegranate 

cultivars against the disease 

In this study, Phytophthora species which cause drying in pomegranate trees in Antalya and Muğla 

provinces where approximately 40% of our country's pomegranate production is made has been 

determined. Surveys were carried out in 113 pomegranate orchards covering 1703 da. A total of 51 

root and 136 soil samples were taken from symptomatic trees. A total of 98 isolates of Phytophthora 

spp. were obtained from 19 root tissues and 79 soil samples. Phytophthora species were identified 

based on their morphological characteristics and DNA sequences. The species most frequently 

isolated were P. nicotianae (37 isolates) and P. palmivora (26 isolates) followed by P. parvispora (14 

isolates), P. inundata (6 isolates), P. cryptogea (4 isolates), P. niederhauserii (4 isolates), P. taxon 

walnut (2 isolates) and P. rosacearum (1 isolate). Identification of 4 isolates could not been 

confirmed. P. nicotianae, P. palmivora, P. parvispora and P. inundata were isolated from both roots 

and soil, while the other species were obtained only from soil. Disease incidences were determined 

as 4.49 % and 5.03% in Antalya and Muğla provinces, respectively. In the pathogenicity test 

performed with soil infestation method, all isolates caused root rot in pomegranate seedlings 

ranging from 20% to 85%. This is the first report of all species with the exception of P. palmivora, 

causing root and collar rot of pomegranate trees worldwide. 

In addition, the susceptibility of 10 different pomegranate cultivars to P. nicotianae and P. 

palmivora, which were determined as the most common species, were investigated. Hicaznar, 

Katırbaşı, Aşınar, Fellahyemez, İzmir 1513, İzmir 23, BATEM Esinnar, BATEM Hicrannar, BATEM 

Yılmaznar and BATEM Onurnar cultivars were used in this experiment and soil infestation test  was 

used. At the end of the experiment, it was concluded that all cultivars were susceptible to the 

pathogens and root weights were significantly decreased by the inoculation of the pathogens.  

Keywords: Punica granatum, dieback, Oomycetes, cultivar susceptibity 

 

Proje Sonuçları Uygulama Planı (Psup)   

Proje Adı: 

Antalya ve Muğla İllerinde Nar Ağaçlarında Kök ve Kökboğazı Çürüklüğüne Neden 

Olan Phytophthora Türleri ile Bazı Nar Çeşitlerinin Hastalığa Karşı Duyarlılıklarının 

Belirlenmesi 

Psup Hedefi:  
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Narlarda kök çürüklüğüne neden olarak ağaçların ölümüne yol açan Phytophthora türlerini 

belirlemek, 

Ağaç ölümlerine yol açan en yaygın ve virülensi en yüksek türleri belirlemek,  

Hastalığın il ve ilçe bazında yaygınlık oranlarını tespit etmek, 

Türlerin teşhislerini morfolojik özelliklerinin yanı sıra moleküler yöntemlerle de 

doğrulamak, 

Hicaznar, Aşınar, Katırbaşı, Fellahyemez, BATEM-Onurnar, BATEM-Yılmaznar, BATEM-

Hicrannar, BATEM-Esinnar, İzmir-23 ve İzmir-1513 nar çeşitlerinin hastalığa karşı 

reaksiyonlarını belirlemek, 

İzolatların DNA dizilerine ilişkin bilgileri araştırıcıların kullanımına sunmak,  

Zengin gen kaynaklarına sahip ülkemiz için oldukça önemli olan kültür koleksiyonuna 

materyal sağlamak. 

Çıktıların Uygulamaya Aktarılması Ve Yaygınlaştırılması 

Sıra Proje Çıktıları Çıktıların Uygulamaya Aktarılma 

Mekanizmaları 

1 

Nar ağaçlarında kurumalara neden 

olan Phytophthora türleri: P. 

nicotianae, P. palmivora, P. parvispora, 

P. inundata, P. cryptogea, P. 

niederhauserii, P. taxon walnut ve P. 

rosacearum olarak belirlenmiştir. 

Bilimsel dergilerde yayın yapmak, il ve ilçe 

müdürlüklerinde çalışan personel ile 

üreticileri bilgilendirmek, konuya ilişkin 

kongre ve sempozyumlarda sunum yapmak 

2 

Ağaç ölümlerine yol açan en yaygın ve 

virülensi en yüksek türler P. nicotianae, 

ve P. palmivora olarak belirlenmiştir. 

Bilimsel dergilerde yayın yapmak, konuya 

ilişkin kongre ve sempozyumlarda sunum 

yapmak 

3 Hastalık oranları Antalya’da %4,49, 

Muğla’da %5,03; yaygınlık oranları ise 

Antalya’da %72,29, Muğla’da %63,33 

olarak belirlenmiştir. 

Bilimsel dergilerde yayın yapmak, konuya 

ilişkin kongre ve sempozyumlarda sunum 

yapmak 

4 Türlerin teşhisleri morfolojik 

özelliklerinin yanı sıra moleküler 

yöntemlerle de (DNA dizi analizi) 

doğrulanmıştır (MH219822-MH219913 

ve MH219916). 

Bilimsel dergilerde yayın yapmak, konuya 

ilişkin kongre ve sempozyumlarda sunum 

yapmak 
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5 

10 farklı nar çeşidinin de hastalığa karşı 

hassas oldukları ortaya konulmuştur. 

Bilimsel dergilerde yayın yapmak, il ve ilçe 

müdürlüklerinde çalışan personel ile 

üreticileri bilgilendirmek, konuya ilişkin 

kongre ve sempozyumlarda sunum yapmak 

6 
İzolatların DNA dizilerine ilişkin bilgiler 

araştırıcıların kullanımına sunulmuştur. 

İzolatlara ait DNA dizileri erişim numaraları 

alınarak GenBank’ta depolanmıştır 

(MH219822-MH219913 ve MH219916). 

7 
Zengin gen kaynaklarına sahip ülkemiz 

için oldukça önemli olan kültür 

koleksiyonuna materyal sağlanmıştır. 

İhtiyaç duyulduğunda kültür 

koleksiyonlarına ve araştırıcılara materyal 

temin edilebilecektir. 

 

 

Proje Adı  Antalya, İzmir ve Aydın İllerinde Enginar Yetiştiriciliğinde Sorun Olan 

Hastalıkların ve Zararlıların Belirlenmesi ve Mücadele Olanaklarının 

Araştırılması 

Proje No. TAGEM-BS-15/09-10/02-10 

Proje Lideri Dr. Mehmet AYDOĞDU (BATEM) 

Araştırmacılar Dr. İlker KURBETLİ (BATEM) 

Dr. Emine TOPUZ (BATEM) 

Serap Melike SÜLÜ (BATEM) 

Bengi TOPKAYA (BATEM) 

Dr. Levent KESKİN (BATEM) 

Görkem SÜLÜ (BATEM) 

Dr. Tülin KILIÇ (BORNOVA ZMAEM) (2017-2019) 

Yasemin HACIALİOĞLU (BORNOVA ZMAEM) (2017-2019) 

Dr. Tijen TAŞKIN (BORNOVA ZMAEM) (2017-2019) 

Gülcan YIKILMAZSOY (BORNOVA ZMAEM) (2017-2019) 

Yürütücü Kuruluş Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) 

Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

(BORNOVA ZMAEM) 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2016 - 31/12/2019 

Destekleyen Kurum TAGEM 

  



 
639 

Proje Özeti 

Enginar (Cynara scolymus) çok yıllık bir bitki olmasıyla gerek toprak kökenli ve gerekse 

hava kaynaklı hastalık ve zararlılara uzun yıllar maruz kalabilmektedir. Ülkemizde enginar 

hastalık ve zararlıları konusunda çalışma olmaması da enginar yetiştiriciliğinde ciddi bir 

eksiklik oluşturmaktadır. Bu kapsamda enginar üretim alanlarında hastalık ve zararlı 

sürveylerinin yapılması, ekonomik olarak zarar oluşturan hastalık ve zararlılara karşı 

mücadele olanaklarının araştırılması önem arz etmektedir. Bu çalışma ile Türkiye’de enginar 

hastalık ve zararlıları konusundaki eksikliğin giderilmesi ve mücadele olanaklarının 

araştırılması amaçlanmıştır. 

2016 ve 2017 yıllarında Antalya İlinde yedi lokasyonda 570 dekarlık enginar üretim alanı 

incelenmiş ve 79 tarladan 144 adet numune alınmıştır. 2017 ve 2018 yıllarında ise, İzmir ve 

Aydın İllerinde üç lokasyonda toplam 814 dekarlık alanda 95 tarladan 11 adet numune 

alınmıştır. Antalya İlindeki lokasyonlarda külleme hastalığı (Leveillula taurica) ve ramular ia 

yaprak leke hastalığı (Ramularia cynarae)  sırasıyla % 22.1 ve % 20.9 hastalık oranları ile 

en yaygın olarak görülen fungal hastalıklar olmuştur. Bu hastalıkları %15.0 hastalık oranı ile 

kurşuni küf hastalığı (Botrytis cinerea) takip etmiştir. Buna karşılık, Antalya’da toprak 

kaynaklı kök, kök boğazı ve solgunluk hastalıkları (Verticillium dahliae, Macrophomina 

phaseolina, Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotium rolfsii,  ve Fusarium spp.) saptanmışt ır.  

İzmir ve Aydın İllerinde toprak kökenli fungal hastalıklardan beyaz çürüklük (Sclerotinia 

sclerotiorum) hastalığı, solgunluk ve kök çürüklüğü (Fusarium spp.) hastalığı, kök ve kök 

boğazı çürüklüğü (Pythium sp., Rhizoctonia sp.) hastalığı tespit edilirken, ayrıca yaprak 

hastalıklarından kurşuni küf (Botrytis cinerea) hastalığı belirlenmiştir.  2016 yılında Antalya 

İli Aksu ve Kumluca lokasyonlarından elde edilen iki adet izolatın “Yumuşak Çürüklük” 

hastalığı etmeni Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum  olduğu belirlenmişt ir. 

2017 yılında ise Antalya İlinde Manavgat ve Serik lokasyonlarında Artichoke yellow 

ringspot nepovirus (AYRSV) etmeni tespit edilmiştir. Külleme (L. taurica) ve yaprak leke 

(R. cynarae) hastalıklarına karşı, hastalıkların ilk belirtileri görüldüğünde bitkilerin alt 

yapraklarının alınarak imha edilmesi şeklinde yapılacak olan kültürel mücadelenin 

uygulanabilir bir mücadele metodu olduğu belirlenmiştir. Solgunluk hastalığının (V. dahliae) 

mücadelesinde ise hastalığa karşı dayanıklı/tolerant çeşitlerin kullanılması en etkili mücadele 

yöntemidir. Bu kapsamda 2018 ve 2019 yıllarında ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen 11 

adet enginar çeşidi (Sakız, Bayrampaşa, Green globe, Romanesco, Kıbrıs (geçci), Bursa 

Yeşili, İmparator, Kıbrıs (erkenci), Opal, Sambo ve A-106) hastalığa karşı test edilmiştir. İki 

yıllık testlemeler sonucunda Romanesco ve Green globe çeşitlerinin hastalığa karşı orta 

dayanıklı olduğu bulunmuştur. Diğer taraftan Sakız, Bayrampaşa ve Kıbrıs (erkenci ve geçci) 

çeşitleri hassas, diğer çeşitlerin ise solgunluk hastalığına karşı çok hassas olduğu 

saptanmıştır. 

Antalya, İzmir ve Aydın İlleri enginar üretim alanlarında entomoloji yönüyle yapılan 

sürveylerde en yaygın zararlı salyangoz (Helix aspersa) olmuştur. Bu zararlının incelenen 

bütün tarlalarda bitkilerin yeşil aksamını istila ettiği görülmüştür. Bunun dışında yaygın 

olarak gözlenen diğer zararlılar; Yaprakbitleri   Brachycaudus (Acaudus) cardui (Linnaeus), 

Capitophorus elaeagni (deI Guercio), Rhopalosiphoninus latysiphon (Davidson) 

(Hemiptera:Aphididae), Yaprak galerisinekleri Liriomyza huidobrensis (Blanchard ) 
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(Diptera:Agromyzidae), bir çok Lepidoptera (Tortricidae, Depressariidae, Noctuidae 

familyaları) türleri, Vanessa cardui Linnaeus (Nymphalidae), Dolycoris baccarum Linnaeus, 

Nezara viridula (L.) (Hem.:Pentatomidae), Forficula auricularia (Linnaeus 1758), Forficula 

smyrnensis (Serville 1839) (Dermaptera: Forficulidae) ve Empoasca spp. (Hom.: 

Cicadellidae) olmuştur. Salyangozlara karşı besin cezbedici tuzakların kullanıldığı denemede 

ayran içerikli tuzaklar salyangoz mücadelesinde etkili bulunmuştur. Ayrıca yine salyangoz 

mücadelesinde yapılan başka bir çalışmada fiziksel bariyer uygulamasının salyangozlar ın 

bitkilere tırmanmasını engellediği saptanmıştır. Dolayısıyla her iki mücadele yönteminin de 

salyangoz mücadelesinde kullanılabileceği ortaya konmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Cynara scolymus, hastalıklar, zararlılar, mücadele 

 

Abstract 

       Project Name: Investigation of Diseases and Pests in Globe Artichoke Cultivation in 

Antalya, İzmir and Aydın Provinces and Management Practices 

Globe artichoke (Cynara scolymus) is a perennial plant that can be exposed to both soilborne 

and airborne diseases and pests for several years.  No study regarding diseases and pests of 

globe artichoke in Turkey makes a serious gap in the globe artichoke cultivation. In this 

regard, it is important surveying disease and pests inglobe artichoke production areas and 

investigating management practices against economically important diseases and pests. With 

this study, it was aimed filling the gap in the field of diseases and pests of globe artichoke 

and investigating management practices. 

In 2016 and 2017, 570 decare globe artichoke cultivation area was investigated in seven 

locations of Antalya Province and a total of 144 samples were taken from 79 fields. However, 

in 2017 and 2018, a total of 11 samples were obtained from 95 fields in a 814 decare globe 

artichoke cultivation area in three locations of Izmir and Aydın Provinces. In the locations of 

Antalya Province, powdery mildew (Leveillula taurica) and leaf spot disease (Ramularia 

cynarae)  were the most prevalent fungal diseases with 22.1 and 20.9% disease incidences, 

respectively. These were followed by gray mould (Botrytis cinerea) with a 15% disease 

incidence. However, soil-borne, root, crown and wilting diseases (Verticillium dahliae, 

Macrophomina phaseolina, Sclerotinia sclerotiorum, Sclerotium rolfsii,  and Fusarium spp.) 

were also determined in Antalya. In Izmir and Aydin provinces, white rot (Sclerotinia 

sclerotiorum), wilt and root rot (Fusarium spp.), root and collar rot (Pythium sp. and 

Rhizoctonia sp.) diseases and gray mould (Botrytis cinerea) were established. In 2016, two 

isolates obtained from Aksu and Kumluca locations of Antalya Province were found to be 

Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum. In 2017, artichoke yellow ringspot 

nepovirus (AYRSV) was established from the samples collected from Manavgat and Serik 

locations of Antalya Province. In the management of powdery mildew (L. taurica) and leaf 

spot (R. cynarae) disease, it was determined that a cultural practice, collecting lower leaves 

of the plants and destroying them when the first symptoms of the diseases appear, could be 

an applicable management method. As for management of the wilting disease (V. dahliae), 



 
641 

using resistant/tolerant cultivars against the disease is the most effective management 

practice. In this regard, in 2018 and 2019, a total of 11 globe artichoke cultivars (Sakız, 

Bayrampaşa, Green globe, Romanesco, Kıbrıs (latish), Bursa Yeşili, Imparator, Kıbrıs 

(early), Opal, Sambo and A-106) grown prevalently in Turkey were tested. As a result of the 

two year testing, cvs. Romanesco and Green globe were found to be moderately resistant to 

the disease. On the other hand, cvs. Sakız, Bayrampaşa and  Kıbrıs (early and latish) were 

susceptiple while the others were very susceptible to the disease. 

The most prevalent insect was snail (Helix aspersa) in globe artichoke cultivation areas of 

Antalya, İzmir and Aydın Provinces. It was observed that snails infested all aboveground 

parts of the artichoke plants in the investigated fields. Apart from this, other prevalent pests 

were Aphid spp. Brachycaudus (Acaudus) cardui (Linnaeus), Capitophorus elaeagni (deI 

Guercio), Rhopalosiphoninus latysiphon (Davidson)    (Hemiptera:Aphididae), Leafminer  

Liriomyza huidobrensis (Blanchard) (Diptera:Agromyzidae), Lepidoptera (Tortricidae, 

Depressariidae, Noctuidae family) species, Vanessa cardui (Linnaeus) (Nymphalidae ), 

Dolycoris baccarum (Hemiptera:Pentatomidae), Thrips tabaci Lindeman, Frankliniella 

occidentalis Pergande (Thysanoptera:Thripidae), Nezara viridula (L.) (Hem.:Pentatomidae), 

Forficula auricularia (Linnaeus 1758), Forficula smyrnensis (Serville 1839) (Dermaptera : 

Forficulidae) and Empoasca spp. (Hom.: Cicadellidae). In the experiment, in which attractant 

traps were used, attractant traps containing ayran were found to be effective against snails. 

In addition, in another study as regards snail management, it was detected that physica l 

barrier applications prevented snails from climbing to the artichoke plants. Therefore, the 

both management methods can be used in the management of snail. 

Keywords: Cynara scolymus, diseases, pests, management 

 

Proje Sonuçları Uygulama Planı (Psup)   

Proje Adı: 
Antalya, İzmir ve Aydın İllerinde Enginar Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Hastalıkların ve 

Zararlıların Belirlenmesi ve Mücadele Olanaklarının Araştırlması 

Psup Hedefi:  

Antalya, İzmir ve Aydın İllerinde enginar yetiştiriciliğinde sorun olan hastalıkları ve zararlıları 

belirlemek, 

Fungal hastalıkların enginar yetiştirilen tarlalarda hastalık oranlarını tespit etmek, 

Lokasyonlarda zararlı populasyonlarını gözleyerek ekonomik anlamda zarar oluşturan böcekleri 

saptamak, 

Hastalık etmenlerinin tür bazında teşhislerini morfolojik özelliklerinin yanı sıra moleküler 

yöntemlerle de doğrulamak, 

Saptanan zararlıların en az cins düzeyinde, ekonomik olarak zararlı olan  böceklerin ise tür bazında 

teşhişlerinin uzmanlarınca yapılmasını temin etmek, 
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Ekonomik olarak önemli fungal hastalıklara karşı mücadele olanaklarını araştırmak,  

Ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen enginar çeşitlerinin (Sakız, Bayrampaşa, Green globe, 

Romanesco, Kıbrıs (geçci), Bursa Yeşili, İmparator, Kıbrıs (erkenci), Opal, Sambo ve A -106) solgunluk 

hastalığına karşı (Verticillium dahliae) reaksiyonlarını saptamak,  

Enginar üretim alanlarında ekonomik olarak en fazla zarar oluşturan salyangoz zararlısına karşı 

üreticinin kullandığı fakat fayda sağlamayan mücadele yöntemlerine alternatif olacak mücadele 

yöntemlerini araştırmak, 

Çıktıların Uygulamaya Aktarılması Ve Yaygınlaştırılması 

 

Sıra Proje Çıktıları Çıktıların Uygulamaya Aktarılma 

Mekanizmaları 

1 

Antalya, İzmir ve Aydın İl lerinde enginar 

yetiştiriciliğinde sorun olan hastalıklar ve 

zararlılar: Antalya’da Külleme (L. taurica), 

yaprak leke (R. cynarae), kurşuni küf (B. 

cinerea), solgunluk (V. dahlia), kök ve kök 

boğazı çürüklük (Sclerotium rolfsii, 

Sclerotinia sclerotiorum, Fusarium spp.) 

hastalıkları; İzmir ve Aydın İl lerinde toprak 

kökenli fungal hastalıklardan beyaz 

çürüklük (Sclerotinia sclerotiorum) 

hastalığı, solgunluk ve kök çürüklüğü 

(Fusarium spp.) hastalığı, kök ve kök boğazı 

çürüklüğü (Pythium sp., Rhizoctonia sp.) 

hastalığı tespit edilirken, ayrıca yaprak 

hastalıklarından kurşuni küf (Botrytis 

cinerea) hastalığı belirlenmiştir; salyangoz 

(Helix aspersa), yaprakbiti türleri 

Brachycaudus (Acaudus) cardui (Linnaeus), 

Capitophorus elaeagni (deI Guercio) 

Rhopalosiphoninus latysiphon (Davidson) 

(Hemiptera: Aphididae), Thrips türleri 

(Thripidae), Vanessa cardui (Lepidoptera), 

Lepidoptera takıma bağlı türler 

(Tortricidae, Depressariidae, Noctuidae 

familyaları), Dolycoris baccarum 

(Heteroptera), Akarlar (Acarina: 

Eriophyidae)  yaprak galeri sinekleri 

(Liriomyza huidobrensis), hortumlu böcek 

(Coleoptera: Curculionidae), pis kokulu 

yeşil  böcek Nezara viridula ve Dolycoris 

baccarum (Hem.: Pentatomidae) ve yaprak 

pireleri (Empoasca spp.) (Hem.: 

Bil imsel dergilerde yayın yapmak, i l  ve i lçe 

müdürlüklerinde çalışan personel i le üreticileri 

bilgilendirmek, konuya il işkin kongre ve 

sempozyumlarda sunum yapmak 
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Cicadellidae), Forficula auricularia 

(Linnaeus) ve Forficula smyrnensis (Servil le) 

(Dermaptera: Forficulidae) gibi zararlı 

böcekler  saptanmıştır. 

 

2 

Fungal hastalıkların Antalya’da enginar 

yetiştiri len tarlalarda hastalık oranlarının 

külleme hastalığı (Leveillula taurica), 

ramularia yaprak leke hastalığı (Ramularia 

cynarae), kurşuni küf (B. cinerea) ve kök ve 

kök boğazı hastalıkları (S. sclerotiorum, S. 

rolfsii. M. phaseolina, Fusarium spp.) için 

sırasıyla % 22.1, % 20.9, %15.0 ve % 3.6 

olduğu belirlenmiştir. 

Bilimsel dergilerde yayın yapmak, konuya il işkin 

kongre ve sempozyumlarda sunum yapmak 

3 

Ekonomik anlamda zarar oluşturan 

böceklerin salyangoz (Helix aspersa), 

Vanessa cardui (Lepidoptera) ve yaprak 

bitleri olduğu saptanmıştır. 

Bil imsel dergilerde yayın yapmak, konuya il işkin 

kongre ve sempozyumlarda sunum yapmak 

4 

Türlerin [(V. dahliae, AB551184);  (L.  

taurica, KU886148); (S. sclerotiorum, 

KC848769); (M. phaseolina, LT799974); (B. 

cinerea, KY817366)] teşhisleri morfolojik 

özelliklerinin yanı sıra moleküler 

yöntemlerle de (DNA dizi analizi) 

doğrulanmıştır. 

Bilimsel dergilerde yayın yapmak, konuya il işkin 

kongre ve sempozyumlarda sunum yapmak 

5 
Saptanan zararlıların en az cins düzeyinde, 

ekonomik olarak zararlı olan böceklerin ise 

tür bazında teşhişleri yapılmıştır. 

Bilimsel dergilerde yayın yapmak, i l  ve i lçe 

müdürlüklerinde çalışan personel i le üreticileri 

bilgilendirmek, konuya il işkin kongre ve 

sempozyumlarda sunum yapmak 

6 

Ekonomik olarak önemli fungal hastalıklara 

(külleme ve yaprak leke) karşı kültürel 

mücadelenin uygulanabilir bir mücadele 

yöntemi olduğu belirlenmiştir. 

Konuya il işkin i l ve i lçe müdürlüklerinde çalışan 

personel i le üreticileri bilgilendirmek ve 

yöntemin uygulanmasını üreticilere tavsiye 

etmek 

7 

Ülkemizde yaygın olarak yetiştiri len 

enginar çeşitlerinin (Sakız, Bayrampaşa, 

Green globe, Romanesco, Kıbrıs (geçci), 

Bursa Yeşil i , İmparator, Kıbrıs (erkenci), 

Opal, Sambo ve A-106) solgunluk 

hastalığına karşı (Verticillium dahliae) 

reaksiyonları iki yıl l ık çalışma ile 

saptanmıştır. Bu çeşitlerden Romanesco ve 

Green globe çeşidi hastalığa karşı orta 

dayanıklı bulunmuştur. 

Konuya il işkin i l ve i lçe müdürlüklerinde çalışan 

personel i le üreticileri bilgilendirmek ve 

solgunluk hastalığına orta dayanıklı bulunan 

çeşitlerin üretimde kullanılmasını üreticilere 

tavsiye etmek 
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8 

Ülkemizde enginar alanlarında çok ciddi 

zarar oluşturan salyangoza karşı üreticilerin 

kullandıkları (zehirli yem ve çeşitl i  

pestisitler) fakat fayda sağlamayan 

mücadele yöntemlerine alternatif olarak; 

salyangoz zararlısına karşı ayran içerikli 

besin cezbedici tuzakları etkil i  

bulunmuştur. Ayrıca salyangoza karşı 

fiziksel bariyer uygulaması da başarılı 

bulunmuştur. 

Konuya il işkin olarak ve i lçe müdürlüklerinde 

çalışan personel i le üreticileri bilgilendirmek ve 

başarıl ı bulunan mücadele yöntemlerini 

üreticilere tavsiye etmek 
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Araştırmacılar Dr. İlker KURBETLİ (BATEM) 
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Dr. Hale GÜNAÇTI (Adana BMAEM) 

Berna AÇIKBAŞ (Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)  

Leyla KAHVECİ (Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)  

Yürütücü Kuruluş Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) 
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Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2017 - 31/12/019 

Destekleyen Kurum TAGEM 

  

Proje Özeti 

Beyaz şapkalı mantar (Agaricus bisporus) dünyada kültür mantarı üretiminde önemli bir yer 

teşkil etmektedir. Ülkemizde ise üretimin yarısından fazlasını karşılayan Antalya İlinin 

Korkuteli ilçesi kültür mantarı üretim merkezi olarak nitelendirilebilir. Son yıllarda ilçede 

mantar üretiminde yeşil küf hastalığının (Trichoderma spp.) mücadelesi konusunda yaşanan 

sıkıntılar bu konuda çevre dostu, kalıntı sorunu oluşturmayan mücadele metodlarını içeren 

araştırmaların yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.  

Bu kapsamda Korkuteli ilçesinde 12 lokasyonda 82 üretim işletmesinden mantar kompostu, 

örtü toprağı ve mantar dokularını içeren toplam 71 numune alınmıştır. Numunenin % 33.8’i 
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yeşil küf hastalığı ile bulaşık bulunmuş ve 24 Trichoderma izolatı elde edilmişt ir. Bu 

izolatların 13’ünün Trichoderma agressivum f. agressivum (Th4) olduğu belirlenmiştir. Th4, 

Kuzey Amerika’da kültür mantarı üretiminde epidemilere neden olan yeşil küf hastalığının 

agresif türü olarak bilinirken, 2017 yılında bu tür Macaristan’da aynı zamana tekabül olarak 

da Türkiye’de bu çalışma ile ilk kez saptanmıştır. 11 izolatın ise yeşil küfün agresif olmayan 

türü (Trichoderma harzianum (Th1)) olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular ile yeşil küf 

hastalığının inokulum kaynakları arasında üretimin temel materyallerini oluşturan mantar 

kompostu ve örtü toprağının da olduğu saptanmıştır. Patojenisite çalışmalarıyla her iki türe 

ait izolatların mantar kompostunu ve örtü toprağını kolonize edebildiği saptanmış ve 

reizolasyonlar ile patojenisite testleri tamamlanmıştır. Morfolojik olarak teşhis edilen 

izolatların moleküler tanılama ile de teşhisleri desteklenmiş ve Genbanksına sekansları 

girilmiştir.  

2018 yılında iki adet Th4 izolatı (Çom 1 ve 39) mücadele çalışmalarında kullanılmışt ır. 

Mücadele çalışmalarında örtü toprağındaki inokuluma dezenfektan özellikli bileşik le r 

[hidrojen peroksit (H202), formaldehit (CH2O), sodyum hipoklorit (NaOCl) ve klor (sıvı 

formülasyonda)] üç farklı dozda denenmiştir. Söz konusu bileşikler hastalığa karşı etkili 

bulunurken, klor uygulaması her üç dozda da etkili bulunmuştur. Başka bir denemede ise 

farklı sıcaklık uygulamalarının hastalığa karşı etkinliği araştırılmıştır. Bu çalışmada her üç 

sıcaklık (60 °C, 90 °C ve 120 °C) uygulamasının da hastalığa karşı etkili olduğu 

belirlenmiştir. Mantar çeşitlerinin (beyaz ve kahverengi) hastalığa karşı duyarlılıklarının 

araştırıldığı denemede ise  kahverengi (kestane) mantarının beyaz şapkalı mantara göre 

hastalığa karşı daha dayanıklı olduğu saptanmıştır.  

2019 yılında ise daha önceki çalışmada hastalığa karşı etkili bulunan klor ve sodyum 

hipoklorit uygulamaları kalıntı analizi için tekrarlanmış ve bu uygulamalarda 3. dozlardan 

alınan numuneler Antalya Gıda Kontrol Laboratuvarında 484 etken madde açısından analiz 

edilmiştir. Sonuç olarak numunelerde herhangi bir kalıntı bulunmamıştır. 2019 yılında ayrıca 

hastalığın biyolojik mücadelesine yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda öncelik le 

mantar kompostuntan izole edilen 8 adet bakterinin in vitro da yeşil küfe karşı antagonist ik 

potansiyelleri araştırılmıştır. Bu izolatlardan 5 bakteri (M1: Bacillus velezensis, M2: Bacillus 

amyloliquefaciens, 11: Stenotrophomonas maltophilia, 5: Bacillus amyloliquefaciens, ve 15: 

Pseudomonas rhodesiae) in vitro da yeşil küfe karşı güçlü antagonistik etki göstermişt ir. 

Sözkonusu 5 bakteri, iki adet ticari bakteriyel preparat (Pseudomonas fluorescens strain Pf1 

ve  Bacillus subtilis QST 713) ve bir adet fungal biyolojik preparat (Ampelomyces quisqualis 

strain Ag1) Th4’ün iki izolatına (Çom1 ve 39) karşı hem kompost hem de örtü toprağı 

uygulamaları olarak iki ayrı denemede test edilmiştir. Komposta bakteri ve ticari preparat 

uygulamaları hastalığa karşı etkili bulunmuş ve bu uygulamaların kontrol parsellerine göre 

mantar veriminde % 24.79 ile % 40.21 arasında değişen oranlarda artışa neden olduğu 

saptanmıştır. Benzer şekilde örtü toprağına yapılan bakteri ve ticari preparat uygulamaları da 

hastalığa karşı etkili bulunmuş ve uygulamaların kontrole göre verimde % 8.32 ile % 38.21 

arasında değişen oranlarda artışa neden olduğu belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Agaricus bisporus, yeşil  küf, Trichoderma spp., mücadele 
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Abstract 

       Project Name: Investigation of Alternative Management Methods Against Green Mold 

(Trichoderma spp.) Disease in Mushroom Cultivation 

Button mushroom (Agaricus bisporus) constitutes an important place in cultivated mushroom 

production in the world. In Turkey, Korkuteli county, meeting more than half of production, 

can be considered as the hub of the cultivated mushroom production. However, in recent 

years, problems in management of green mould disease (Trichoderma spp.) in the county 

necessitate making researches that are environmentally friendly and without residue 

problems.  

In this regard, a total of 71 samples including compost, casing soil and mushroom tissues 

were taken from 82 mushroom farms in 12 locations of Korkuteli county. 24 isolates of 

Trichoderma spp. were obtained. Of these isolates, 13 were identified as Trichoderma 

agressivum f. aggressivum (Th4). Th4 is known to occur in North America but it was also 

appeared in Hungary in 2017 and in Turkey at the same period. To our knowledge, this is the 

first record of occurrence of Th4 on cultivated mushroom production in Turkey. The other 

11 isolates were found to be non-aggressive isolates (Trichoderma harzianum (Th1)) of green 

mould. Wtih these findings, it was determined that mushroom compost and casing soil, basic 

materials in mushroom cultivation, were among the inoculum sources of green mould. With 

pathogenicity studies, colonisation of mushroom compost and casing soil by the both isolate 

groups (agressive and non-aggressive) were established and they were reisolated. 

Morphologically identified isolates were confirmed through molecular studies and sequences 

of the isolates were enrolled to the Genbank.  

In 2018, two isolates (Çom1 and 39) of Th4 were used in the mangement studies.  In the 

management studies, compounds with disenfectant traits (hydrogen peroxide (H202), 

formaldehyde (CH2O), sodium hypochlorite (NaOCl) and chlorine (liquid formulation)) were 

used at three doses. All the coumpounds were found to be effective against the disease while 

chlorine was effective at three doses. In another experiment, efficacy of different 

temperatures treatments on the disease were investigated. In this study, all three temperature 

(60 °C, 90 °C and 120 °C) treatments were effective againt the disease. In the experiment, in 

which mushroom responses of mushroom strains to green mould, brown strain of A. bisporus 

was found to be more resistant than the white strain of A. bisporus.  

In 2019, experiments for two compounds, which were found to be effective against the 

disease in the previous experiments, were repeated for residue analysis and samples from the 

third doses of the compounds were analysed  in terms of 484 active substance in the Food 

Control Laboratory in Antalya. In conclusion, any active substance was not found in the 

samples. In 2019, biological management studies were also caried out against the disease. In 

this context, 8 bacteria isolated from mushroom compost were investigated in terms of 

antagonistic potential against the disease in vitro. Of these bacteria, 5 (M1, M2, 5, 11 and 15) 

showed strong antagonistic effect on green mould.  These 5 bacteria (M1: Bacillus velezensis, 

M2: Bacillus amyloliquefaciens, 11: Stenotrophomonas maltophilia, 5: Bacillus 

amyloliquefaciens, and 15: Pseudomonas rhodesiae), 2 commercial bacterial (Pseudomonas 

fluorescens strain Pf1 and Bacillus subtilis QST 713) preparates and one fungal biologica l 
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preparat  (Ampelomyces quisqualis strain Ag1) were tested against two isolates (Çom1 and 

39)  of Th4 both in the mushroom compost and casing soil as separately trials. Bacteria and 

commercial preparate appplications to the compost were found to be effective against the 

disease and applications caused increase ranging from 24.79% to % 40.21  in mushroom 

yield according to the control plots. Similarly, it was determined that bacteria and commercia l 

preparate applications to casing soil were effective against the disease and led to increase 

from 8.32%  to % 38.21 in yield. 

 

Keywords: Agaricus bisporus, green mould, Trichoderma spp., management 

 

Proje Sonuçları Uygulama Planı (Psup)   

Proje Adı: 
Mantar Üretiminde Yeşil Küf (Trichoderma spp.) Hastalığına Karşı Alternatif 

Mücadele Yollarının Araştırılması 

Psup Hedefi:  

Antalya’nın Korkuteli İlçesinde kültür mantarı üretiminde sorun olan yeşil küf (Trichoderma 

spp.) hastalığının inokulum kaynaklarını belirlemek,  

Yeşil küf izolatlarının tür bazında teşhislerini morfolojik özelliklerinin yanı sıra moleküler 

yöntemlerle de doğrulamak,  

Yeşil küf izolatlarının üretim materyallerinde bulunma oranlarını saptamak,  

İzolatların patojenisite çalışmalarını yapmak,  

Agresif izolatlara karşı doğal dezenfektan özellikli bileşikler (hidrojen peroksit (H202), 

formaldehit (CH2O), sodyum hipoklorit (NaOCl) ve klor (sıvı formülasyonda))  kullanarak 

mücadele çalışmaları yürütmek, 

Agresif izolatlara karşı yetiştirilen mantar çeşitlerinin dayanıklılık durumlarını belirlemek, 

Agresif izolatlara karşı sıcaklık uygulamaları gibi alternatif mücadele çalışmaları yürütmek,  

Agresif izolatlara karşı biyolojik mücadele olanaklarını araştırmak 

Çıktıların Uygulamaya Aktarılması Ve Yaygınlaştırılması 

Sıra Proje Çıktıları Çıktıların Uygulamaya Aktarılma 

Mekanizmaları 

1 

Antalya’nın Korkuteli  İlçesinde kültür 

mantarı üretiminde sorun olan yeşil  küf 

(Trichoderma spp.) hastalığının inokulum 

kaynaklarının üretimin temel materyali  

İl  ve i lçe müdürlüklerinde çalışan personel i le 

üreticileri bilgilendirmek, konuya il işkin kongre 

ve sempozyumlarda sunum yapmak 
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olan mantar kompostu ve örtü toprağı 

olduğu belirlenmiştir. 

2 

Yeşil  küf izolatlarının tür [T. aggressivum f. 

aggressivum (Th4), T. harzianum (Th1)] 

bazında teşhisleri her bir izolat için 

morfolojik özelliklerinin yanı sıra moleküler 

yöntemlerle de doğrulanmış ve sekansları 

Genbankasına giri lmiştir. 

Bilimsel dergilerde yayın yapmak, konuya il işkin 

kongre ve sempozyumlarda sunum yapmak 

3 

Toplanan 71 numunenin % 33.8’i  yeşil  küf 

hastalığı i le bulaşık bulunmuştur. 

Numunelerin % 18.3’ünde T. aggressivum 

f. aggressivum saptanırken numunelerin % 

15.4’ünde T. harzianum tespit edilmiştir. 

Bilimsel dergilerde yayın yapmak, konuya il işkin 

kongre ve sempozyumlarda sunum yapmak 

4 

Patojenisite testi için, izolatların yapılan in 

vivo çalışmalarda mantar kompostunu ve 

örtü toprağını kolonize ettiği ve bu 

kısımlardan reizole edilebildiği 

saptanmıştır. 

Bilimsel dergilerde yayın yapmak, konuya il işkin 

kongre ve sempozyumlarda sunum yapmak 

5 

Mücadele çalışmalarında agresif izolatlara 

karşı kullanılan dezenfektan özellikli 

bileşiklerin (hidrojen peroksit (H202), 

formaldehit (CH2O), sodyum hipoklorit 

(NaOCl) ve klor (sıvı formülasyonda)) 

hepsinin de etkil i  olduğu fakat klor 

uygulamasının her üç dozda da hastalığa 

karşı etkil i  olduğu saptanmıştır. 

Konuya il işkin i l ve i lçe müdürlüklerinde çalışan 

personel i le üreticileri bilgilendirmek ve söz 

konusu mücadele yöntemlerinin uygulanmasını 

üreticilere tavsiye etmek 

6 

Ülkemizde yaygın olarak yetiştiri len A. 

bisporusun iki  ırkının (beyaz ve kahverengi) 

yeşil  küf hastalığının agresif izolatlarına 

karşı dayanıklıl ık durumları araştırılmış ve 

A. bisporus’un kahverengi (kestane 

mantarı) ırkının hastalığa A. bisporus’un 

beyaz ırkından (beyaz şapkalı mantar) daha 

dayanıklı olduğu saptanmıştır. 

Konuya il işkin i l ve i lçe müdürlüklerinde çalışan 

personel i le üreticileri bilgilendirmek ve 

yöntemin uygulanmasını üreticilere tavsiye 

etmek 

 

7 

Toprak kaynaklı agresif izolatlara karşı örtü 

toprağına sıcaklık uygulamalarının (60 °C, 

90 °C ve 120 °C) hastalığa karşı etkil i  

olduğu saptanmıştır. 

Konuya il işkin i l ve i lçe müdürlüklerinde çalışan 

personel i le üreticileri bilgilendirmek ve üretim 

öncesinde yöntemin uygulanmasını üreti cilere 

tavsiye etmek 

8 

Komposta bakteri ve ticari preparat 

uygulamaları hastalığa karşı etkil i  

bulunmuş ve bu uygulamaların kontrol 

parsellerine göre mantar veriminde % 

24.79 ile % 40.21’lik arasında değişen 

Konuya il işkin i l ve i lçe müdürlüklerinde çalışan 

personel i le üreticileri bilgilendirmek ve 

mücadele yönteminin uygulanmasını üreticilere 

tavsiye etmek 
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oranlarda artışa neden olduğu 

saptanmıştır. Benzer şekilde örtü toprağına 

yapılan bakteri ve ticari preparat 

uygulamalarının da verimde % 8.32 ile % 

38.21 oranında artış sağladığı 

belirlenmiştir. 

 

Proje Adı  Küçükbaş Hayvan İşletmelerinin Sosyo-Konomik Analizi ve Etkinliği: 

Batı Akdeniz Bölgesi Örneği  

Proje No. TAGEM/TEAD/17/A08/P01/001 

Proje Lideri Şerıfe Gülden YILMAZ 

Araştırmacılar Prof.Dr. Mevlüt GÜL (Proje Danışmanı) 

Yürütücü Kuruluş Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2017- 31/12/2018 

Destekleyen Kurum TAGEM 

  

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 

%19.0’lık, Batı Akdeniz Bölgesi küçükbaş hayvan sayısında %4.9 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 kçükbaş hayvan varlığında 

%9.9’luk azalma Batı Akdeniz Bölgesi’nde küçükbaş hayvan sayısında %3.9 oranında artış 

gerçekleşmiştir. Bu çalışmada; bölgede küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerinin sosyo-

ekonomik 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 TUİK ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği (DKYYB) Batı 

Akdeniz Bölgesi küçükbaş hayvan varlığı ile ilgili verileri de 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 
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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 odak grup 

görüşmeleri analizidir.  

 

Araştırma bulgularında keçi işletmeleri için elde edilen bu faktörlerin varyans yüzdeleri toplamı 

%74.616’dır. Koyun işletmeleri için elde edilen varyans yüzdeleri toplamı 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  

 

Abstract 

       Project Name: Socio-Economic Analysis and Efficiency of Small Ruminant Farms: The Case of 

Western Mediterranean 

The Western Mediterranean Region, which owns natural resources, meadow-pasture and scrub, 

provides a suitable environment for small ruminants breeding. Turkey’s about 5% of the presence 

of sheep and goats is located in the Western Mediterranean Region. The 1991-2018 period was 

examined according to 1991 in 2014; Turkey’s number of sheep and goats has been a decrease 

19.0% ratio, Western Mediterranean Region’s number of sheep and goats has been a decreased 

4.9% ratio. In the region, especially between 2006-2012, presence of goats declined significantly. 

This case has entered the recovery process, especially after 2014. Presence of Turkey’s number of 

sheep and goats has been decreased 9.9% ratio, but the number of small ruminants has been 

increased 4% ratio in the region. Economical analyses, determining the actions which may be taken 

and detecting the problems of agricultural enterprises which make sheep and goat farming in the 

Western Mediterranean region. Small ruminants (sheep and goats) are quite important for the 

economy of small family farms in this region. In this study, it aimed to determine the socio-economic 

structures of small ruminants enterprises in the region, the results of annual economic activity, the 

marketing structures, the technical efficiency of enterprises and the factors affecting the success in 

farms. 

 

The material of the study has consisted of primary data which obtained from farmers and the 

industry stakeholders by surveying method with a secondary data related to the presence of small 

ruminants animals which obtained from Turkey Statistical Institute and Breeding Sheep and Goat  
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Breeders Association. The sample size of the research population has been defined as 102 for sheep 

farms and 95 for goat farms with the stratified sampling method. The distribution layer has been 

made with Neyman Method according to the number of animals. Chi -square test and analysis of 

variance was used in assessing the socio-cultural structure of farms. Absolute profit, relative profit 

and net revenue were calculated in assessing the economic structure and annual results of farms. 

Likert Scale was used investigation of marketing opportunities, identification of the state benefit 

from the livestock support of farms, identification of problems in the livestock sector, detection of 

the satisfaction and expectations of farms. Factor Analysis was used in the determination of the 

factors effective in small ruminants breeding, and stochastic frontier analysis was done for 

measuring the effectiveness of small ruminant farms. Lastly, the focus group interview analysis was 

used to relating to the submission of proposals for the development of the sector together with 

stakeholders. 

 

In the research findings, the variance percentages of factors which have been obtained for goat 

farms is 74.616%, and for sheep, enterprises were 70,650. Gross farm income was calculated as 

94523.3 TL in goat farms, and the share of the total gross production value (GPV) was 97.25%. About 

69.20% of the GPV was obtained from the goat breeding production. Gross farm income of sheep 

enterprises was 123178.1 TL with the share of GPV was 97.56%. About 75.50% of GPV was obtained 

from sheep breeding production. The results reveal that the technical efficiency of goat farms 0.80, 

technical efficiency of sheep farms 0.77.  

 

Suggested solutions that the production of controlled forage crops should be increased for reducing 

the roughage gap at unused land by Antalya, Isparta and Burdur Directorate of Provincial Agriculture 

and Forestry; that market opportunities should be increased through cooperatives and unions; that 

sales of milk and dairy products should be increased in the region; that consumption of small 

ruminants products should be increased from the public by media sector; that the living conditions 

of shepherds should be improved; and that theirs health&social security should be provided from 

government.  

 

Keywords: Small ruminant, farm, economic analysis, efficiency, Western Mediterranean. 

 

Proje Sonuçları Uygulama Planı (Psup)   

Proje Adı: 
Küçükbaş Hayvan İşletmelerinin Sosyo-Konomik Analizi ve Etkinliği: Batı Akdeniz 

Bölgesi Örneği 

Psup Hedefi:  

İşletmelerin sosyo-kültürel yapısının değerlendirilmesi 

İşletmelerin ekonomik yapılarının ve yıllık faaliyet sonuçlarının saptanması  
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Pazarlama olanaklarının araştırılması 

Hayvancılık desteklerinden işletmelerin yararlanma durumlarının tespit edilmesi  

Sektördeki sorunların belirlenmesi 

İşletmelerin memnuniyeti ve beklentilerinin saptanması  

İşletmelerin küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde etkili faktörlerin belirlenmesi 

Küçükbaş hayvan işletmelerinin etkinliğinin ölçülmesi  

Paydaşlarla birlikte sektörün iyileştirilmesi için önerilerin geliştirilmesi  

Çıktıların Uygulamaya Aktarılması Ve Yaygınlaştırılması 

Sıra Proje Çıktıları Çıktıların Uygulamaya Aktarılma 

Mekanizmaları 

1 
3rd International Agriculture 

Congress 2017/ Makedonya 

Problems of Farmers in Sheep Production in the Western Mediterranean Region (Oral bildiri) 

 

Problems of Farmers in Sheep Production in 

the Western Mediterranean Region (Oral 

bildiri) 

 

2 

3rd International Agriculture 

Congress 2017/ Makedonya 

 

Marketing structure and problems in sheep 

breeding in the Western Mediterranean Region 

(Poster bildiri) 

 

3 
1. Uluslararası GAP Tarım ve 

Hayvancılık Kongresi 2018/URFA 

Problems of Farmers in Sheep Production in the Western Mediterranean Region (Oral bildiri) 

 

Batı Akdeniz Bölgesinde Koyun Yetiştiriciliği 

Yapan İşletmelerin Ekonomik Açıdan 

İrdelenmesi (Oral bildiri) 

4 
Proje Sonuç Rapaoru 

 

Batı Akdeniz Bölgesi küçükbaş hayvan 

işletmeleri üzerine yapılan çalışmada belirlenen 

amaçlara yönelik olarak; işletmelerin sosyo-

kültürel yapısının değerlendirilmesinde Ki-kare 

Bağımsızlık Testi veya Varyans Analizi, 

İşletmelerin ekonomik yapılarının ve yıllık 

faaliyet sonuçlarının saptanmasında Mutlak 

Kar, Nisbi Kar, Saf Hasıla, pazarlama 

olanaklarının araştırılmasında, hayvancılık 

desteklerinden işletmelerin yararlanma 

durumlarının tespit edilmesinde, sektördeki 

sorunların belirlenmesi, işletmelerin 

memnuniyeti ve beklentilerinin saptanmasında 

Likert Ölçeği, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde 
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etkili faktörlerin belirlenmesinde Faktör Analizi, 

küçükbaş hayvan işletmelerinin etkinliğinin 

ölçülmesinde Stokastik Sınır Analizi, paydaşlarla 

birlikte sektörün iyileştirilmesi için önerilerin 

geliştirilmesi hususunda odak grup görüşmeleri 

analizi yapılmıştır.  

 Analiz sonuçlarında elde edilen bulgular ve 

tespit edilen durum ve sorunlara yönelik 

sunulan çözüm önerilerinin küçükbaş hayvan 

yetiştiriciliği konusunda uygulanacak 

politikalara ışık tutması ümit edilmektedir 

 

 

 

Proje Özeti : Yeni kalkınma anlayışı, her bir kent ve ilçenin ülke içinde ve dünyada hangi 

bakımlardan öne çıkmasının mümkün olabileceği, gelişime açık alanlarının neler olduğu, istihdam 

kapasitesinin nasıl artırılabileceği gibi bir stratejik bakış açısıyla ele almayı gerektirmektedir. Bu 

anlayışta; öncelikle her kentin/bölgenin kendi öz yetenekleri belirlenmekte, daha sonra güçlü ve 

potansiyel yanları dikkate alınarak desteklenmekte ve böylece ulusal ve küresel pazarlarda rekabet 

üstünlüğü elde edilmeye çalışılmaktadır. 

Türkiye, bulunduğu coğrafi konum itibariyle geçmişten günümüze çeşitli meyve türlerinin 

yetiştirildiği önemli merkezlerden biri olmuştur. Bu meyve türleri içerisinde yer alan kirazın 

yetiştiriciliğinde ve ihracatında son yıllarda önemli gelişmeler sağlanmıştır. Başta AB ülkeleri olmak 

Proje Başlığı Kiraz Üretimi ve Pazarlamasında Rekabet Gücünün Araştırılması: 

Antalya İli Örneği 

Proje Numarası TAGEM/TEPD/18/A08/P01/004-04 

Proje Lideri Betül Sayın 

Araştırmacılar 
Musa Kuzgun,  Şerife Gülden Yılmaz, Tuba Beşen, M.Ali 

Çelikyurt 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

(BATEM) 

Proje Başlangıç Yılı 2018 

Raporun İlgili Olduğu dönem 01/01/2019   ile     31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
15.000 TL 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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üzere birçok ülkede “Türk Kirazı” tüketilmekte ve yurt dışı pazarı her geçen gün gelişmektedir. 

Araştırma bölgesi olarak seçilen illerden Antalya, Türkiye kiraz üretiminin %3’ünü 

gerçekleştirmektedir. Çeşitli nedenlerle zaman zaman üretim, fiyatlar ve pazarda sorunlar 

yaşanabilmektedir. Bu durum gerek ülke olarak gerekse bölge ve üreticiler açısından rekabet 

edebilirliği ve sürdürülebilirliği tehlikeye sokmaktadır. Rekabet edilebilirliğin ortaya konmasında 

ticaret ölçüleri (satın alma gücü paritesi, karşılaştırmalı üstünlük göstergeleri, ihracat ve ithalat 

indeksleri vb.), maliyet-karlılık ölçüleri ve etkinlik ölçüleri kullanılacaktır Maliyet-karlılık 

ölçülerinde ise üretici maliyetleri, üreticilerin eline geçen fiyatlar, dünya fiyatları ve kirazda önemli 

rakip ülkelerin üreticilerinin eline geçen fiyat değişkenleri kullanılacaktır. Ayrıca Antalya’da kiraz 

üretiminde yaşanan gelişmeler, üretici anket verilerine dayanılarak değerlendirilecektir. Son yıllarda 

yaşanan teknolojik gelişme, mevsimsel iklim değişimi ve ekonomik koşullardaki değişimlerden 

etkilenme durumları ile kırılganlıkları değerlendirilecektir. Kiraz sektörünü geliştirme olanaklarının 

belirlenmesi ve sektörün rekabet gücünü artıracak çözümler bulabilmek, plan ve stratejileri ortaya 

koyabilmek amacıyla SWOT analizinden faydalanılacaktır. Bu kapsamda, pazarlama kanalında yer 

alan ve faaliyet gösteren üreticiler, aracılar ve ihracatçılarla görüşmeler yapılarak sektörün rekabet 

gücünü artıracak çözümler önerilecektir. 

 

  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş 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. 

 

1.2. Dönem Bulguları: Antalya İli Korkuteli, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde her ilçede 15 olmak 

üzere 45 üretici ile görüşülerek anket yapıldı. Antalya Yaş Meyve ve Sebze Toptancı Halinde faaliyet 

gösteren ihracatçı tüccarlar arasından kiraz ihracatı yapan iki tüccar ile proje kapsamında hazırlanan 

ihracatçı anketi kullanılarak görüşme yapıldı. İhracata yönelik kiraz alımlarının Antalya üretim 

alanlarından yapılmadığı anlaşıldığından ihracatçı anketleri bu sayı ile sınırlı kalmıştır. Anket 

uygulamaları kapsamında elde edilen verilerin bilgisayar ortamına aktarılması çalışmaları 

tamamlanarak, veri dosyaları elektronik ortamda ana proje koordinatörüne iletilmiştir.  

Kiraz üreticilerinin %67 si 51 yaş ve daha üstü, %71’i ilkokul mezunudur. Üreticilerin %60’ı hanedeki 

kişi sayısını 2 olarak bildirmiştir. %56 ‘sının tarım dışı herahangibir faaliyeti bulunmamaktadır. 10 

yıl ve daha uzun süredir kiraz yetiştiriciliği yapanların oranı % 80 olarak belirlenmiştir. Üreticilerin 

% 26,7’si kiraz yetiştiriciliğinden kesinlikle vazgeçmeyeceğini, % 35,6’sı kiraz yetiştiriciliğini 

bırakmayı düşündüğünü, %31. ‘1’i ise kararsız olduğunu ve ilerde bırakabileceğini beyan etmiştir.  

Üretim maliyetlerinin yüksek oluşu, iş gücü bulmanın sorun oluşu, iklim değişikliği ve hava 

olaylarının ürünü çok etkilemesi kiraz yetiştiriciliğini bırakmak isteyenlerin başlıca 

gerekçelerindendir. Yeni kiraz bahçesi tesis etme düşüncesine üreticilerin sadece % 20 si olumlu 

bakarken, mevcut bahçelerin % 91,1’inde 0900 Ziraat çeşidinin dikili olduğu, dekara verimin 

ortalama 872 kg, ağaç başı verimin ise ortalama 32 kg olduğu saptanmıştır. Kiraz üretimini etkileyen 

en önemli risklerin başında kiraz sirke sineği zararlısı, değişen iklim koşulları (aşırı yağış ve dolu) ve 

pazarlamada yaşanan sorunlar gelmektedir. Araştırma sonuçlarını birkaç başlıkla özetlemek 

gerekirse; 

• bahçelerde tek çeşit hakim (0900 ziraat),  
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• kiraz üreticisinin yaş ortalaması yüksek, 

• önceki yıllarda iyi fiyat bulması Antalya’da da kiraz bahçelerinin tesisine yol açmış, ancak 

bahçelerin sürdürülebilirliğinde sorun var, 

• girdi maliyetlerinin yüksek oluşu bakım işlemlerini olumsuz etkiliyor, 

• özellikle hasat sırasında yoğun emek gerektirmesi nedeniyle işgücü temini sorun, 

• zararlılar(sinek ve sirke sineği) nedeniyle önemli ürün kayıpları var, 

• hasat esnasında işçi hatasından kaynaklanan kayıplar çok, 

• ihracata uygun nitelikte meyve üretimi yok denecek kadar az, ağırlıklı iç piyasaya yönelik 

satış yapılıyor, 

• ileri teknoloji kullanarak ihracata yönelik üretim yapan sadece bir işletme var. 

 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: Yok 

 

 

4.1. Materyal ve Yöntem: Yok 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Yok 

 

4.3. Personel: Araştırmacı sıralamasının T. Beşen, M.Ali Çelikyurt, Ş.Gülden Yılmaz, Musa 

Kuzgun şeklinde değiştirilmesi 

 

4.4. Bütçe: Yok 

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah Ünlü   

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Dr. Betül Sayın 
  

 

3. Darboğazlar: Yok 
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Proje Özeti  

Dünya nüfusunun giderek artıyor olması, tarımsal üretim talebinin ve arzının artışını da beraberinde 

getirmektedir.  Tarımsal üretimde verim artışı sağlayan girdilerin başında gübre gelmektedir. Yeterli 

gübre kullanımı ile hem toprak ve bitki sağlığı hem de insan ve çevre sağlığı açısından olumsuz 

etkilere sebep olmadan birim alandan elde edilebilecek verim artışı ancak toprak analizine dayalı 

Proje Başlığı 
Türkiye’de Çiftçilerin Toprak Analizine Dayalı Gübre Kullanım 

Davranışlarının Değerlendirilmesi ve Toprak Analiz Desteğine Esas 
Önerilerin Geliştirilmesi  (Entegre proje) 

Proje Numarası 
TAGEM/TEPD/18/G/A08/P01/02 

 

Proje Lideri 
İlkay EREMİR 

 

Araştırmacılar 

İlkay EREMİR 

Dr. Erol ÖZKAN 

Dr. Banu KADIOĞLU 

Dr. Hilal YILMAZ 

Dr. Şerife Gülden YILMAZ 

Şeyda İPEKÇİOĞLU 

Yunus Emre TERZİ 

Prof. Dr. Gamze SANER 

Prof. Dr. Ferit ÇOBANOĞLU 

Doç. Dr. Hakan ADANACIOĞLU 

Dr. Öğr. Üyesi. Buket KARATURHAN 

Araş. Gör. Halil İbrahim YILMAZ 

Deniz Savaş SARI 

Proje Yürütücüsü Kuruluş  Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

Proje Başlangıç Yılı 01.01.2018 

Raporun İlgili Olduğu dönem 01/01/2019   ile     31/12/2019  arası 

Raporun İlgili Olduğu Dönem 

Bütçesi 
……………..TL 

Destekleyen Kurum TAGEM 
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olarak uzman kişilerin vereceği kararlarla sağlanabilir. Üreticilere 2009 yılından itibaren 50 da 

üstündeki arazilerde toprak analizi şartı getirilerek gübre desteklemesi için konunun önemine dikkat 

çekilmiştir. 2016 yılında her ne kadar toprak analiz desteği kaldırılmış olsa da, 2017 üretim dönemi 

itibari ile yeni bir yaklaşımla bu uygulama devam edecektir. Toprak, bi tki, insan ve çevre sağlığı 

açısından üreticilerin toprak analizine dayalı gübre tavsiyelerine göre gübre kullanımını 

benimsemeleri günümüz dünya bilincinde bir gerekliliktir.  

Bu projede; verim, maliyet, bitki, insan ve çevre sağlığı açısından çok önemli o lan gübreleme 

konusunda üretici davranışlarını, üreticilerin bu konudaki eğilimlerini,  gübre tavsiyelerine uyup 

uymadıklarını belirlemek konunun üretici, yayımcı, uzman açılarıyla değerlendirilmesi ve Türkiye’de 

uygulanmış ve/veya uygulanmakta olan gübre desteği etkilerinin analiz edilmesi amaçlanmaktadır. 

Projede İzmir, Manisa, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Erzurum, Van, Samsun, 

Çorum, Tekirdağ ve Edirne İllerinde gayeli olarak belirlenen 42 laboratuvara 2015 yılında başvuran 

840 üretici ile gayeli olarak görüşülecektir. Ayrıca belirlenen laboratuvarlarda gübre tavsiyesi veren 

uzmanlar ve araştırmanın yürütüleceği illerdeki GTHB İl Müdürlüğü tarımsal yayım elemanları ile 

görüşülerek, konu ile ilgili tüm paydaşlara ulaşılması planlanmaktadır. Gübreleme ve yenilikler 

konusunda üretici davranışlarını, üreticilerin bu konudaki eğilimlerini etkileyen faktörler faktör 

analizi ile bu faktörlerin, üreticilerin sosyo-ekonomik özellikleri, üreticilerin gübre tavsiyelerinden 

memnuniyetleri ve üreticilerin laboratuvarlara güveni gibi değişkenler ile ilişkisi lojistik regresyonla 

belirlenecektir. Üreticilerin, yayımcılar ve araştırma enstitüsü ile ilişkilerini, bilgi kaynaklarını ortaya 

koymak için chi-kare analizinden yararlanılacaktır. Etki analizi için double-hurdle (çift eşik: çift 

engel),veri zarflama ve kısmi bütçeleme analizi kullanılacaktır. Bununla birlikte yayımcı ve 

laboratuvarda gübre tavsiyesi veren uzmanlardan alınan veriler değerlendirilerek konu tüm açılardan 

ele alınacaktır. Çalışmanın, gübreleme gibi önemli bir konuda tarımsal yayım çalışmalarının etkin bir 

şekilde yürütülmesi açısından önemli bir çıktı oluşturacağı düşünülmektedir.  

 

  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:  

Ülkesel bazda Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yayım elemanları, 

Laboratuvar sorumluları, 

2015 yılı toprak analiz desteğinden faydalanan üreticilerle yüz yüze görüşmeler yapılarak veri 

temini sağlandı. 

Veri giriş işlemleri devam etmektedir. 

 

1.2. Dönem Bulguları:  

Analizler devam etmektedir. 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:  

Yapılması düşünülen ara yayın henüz yoktur. 
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4.1. Materyal ve Yöntem:  

Değişiklik bulunmamaktadır. 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  

 Saha çalışmaları devam ettiğinden analizler ve rapor yazımı bir sonraki yıl devam edecektir.  

 

4.3. Personel:  

Personel ile ilgili bir değişiklik yoktur. 

 

4.4. Bütçe:  

Bütçe ile ilgili bir değişiklik yoktur. 

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri Dr. Abdullah ÜNLÜ   

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

Proje Koordinatörü:  

İlkay 

ÖZDEMİR (Uluslararası 

Tarımsal Araştırma ve 

Eğitim 

Merkezi Müdürlüğü) 

Proje Lideri:  

Dr. Şerife Gülden 

YILMAZ 

  

 

 

3. Darboğazlar:  

Ülkesel çalışma bazında saha çalışmaları ve diğer çalışmalar yetişmediğinden dolayı 1 yıl uzatma 

talebinde bulunulmuştur. 
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Proje Adı  Türkiye’de Damla Sulama Desteklemelerinin Etki Analizi 

Proje No. TAGEM/TEPD/17/G/A08/P01/006 

Proje Lideri Dr. Başak AYDIN 

Araştırmacılar Dr. Osman UYSAL, Dr. Serhan CANDEMİR, Dr. Hilal YILMAZ, Dr. 

Osman Sedat SUBAŞI, Murat KÜÇÜKÇONGAR, Dr. Zerrin ÇELİK, 

Dr. Tuba BEŞEN 

Gökhan TAŞĞIN, Şeyda İPEKÇİOĞLU, Eda AYGÖREN 

Oğuzhan AYDIN, Doç. Dr. Ferit ÇOBANOĞLU, Prof. Dr. Ahmet 

ÖZÇELİK, Doç. Dr. Mehmet Arif ŞAHİNLİ, Arş. Gör. Halil İbrahim 

YILMAZ, Dr. Erol ÖZKAN, Ozan ÖZTÜRK, Dr. Selçuk ÖZER, Dr. 

Ülviye KAMBUROĞLU ÇEBİ, Dr. Osman Sedat SUBAŞI, Öğr. Gör. 

Dr. Yeşim AYTOP, Selcan AKKOYUN, Nigar ANGIN, Volkan 

ÇATALKAYA, Kazım GÜR, Mehmet Naim DEMİRTAŞ 

Mehmet Hüsrev ÖZ, Mustafa ÖNDER, Zübeyde ALBAYRAM 

DOĞAN, Şener ÖZÇELİK, Dr. Betül SAYIN, Musa KUZGUN, 

Mehmet Ali ÇELİKYURT 
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Proje Özeti 

Bu araştırma, Adana, Ankara, Antalya, Çanakkale, Denizli, Edirne, Erzincan, Eskişehir, İzmir, 

Kahramanmaraş, Konya, Manisa, Mardin, Niğde, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van ve Yalova illerinde 

damla sulama desteği alan ve almayan tarım işletmelerini kapsamaktadır. Araştırmanın temel 

amaçları; damla sulama desteği programının etkilerinin belirlenmesi, uygulama sonuçlarının ve  

başarı durumunun değerlendirilmesi, destek alan ve almayan işletmelerin ekonomik olarak 

karşılaştırılması, işletmelerde yetiştirilen bazı ürünlerin teknik etkinliklerinin belirlenmesi, 

üreticilerin desteklemeye karşı eğilimlerinin ve desteklemeden yararlanmayı etkileyen faktörlerin 

belirlenmesidir. 

Araştırmada 19 ilde damla sulama desteği alan toplam 390 üreticiyle anket çalışması yapılmıştır. 

Damla sulama desteği almayan, ancak damla sulama desteği alan işletmelerle yaklaşık olarak aynı 
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işletme karakteristiklerine sahip işletmeler karşılaştırma grubu olarak seçilmiştir. Araştırmada 

toplam 713 üretici ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir.  

Üreticilerin yaşı, tarımsal örgütlere üyelik durumu sulanan arazi büyüklüğü, organik tarım uygulama 

durumu, toprak analiz desteği alma durumu, tarımsal yayım ve danışmanlık desteğinden faydalanma 

durumu, desteklemelerin gelir düzeyinde artış sağlama yargısı damla sulama desteklemelerinden 

yararlanma durumunu pozitif, toplam arazi büyüklüğü negatif yönde etkilemektedir.  

Adana ilinde mandarin, Antalya ilinde armut, Çanakkale ilinde şeftali, Denizli ilinde dane mısır, Edirne 

ilinde silajlık mısır, İzmir-Manisa illerinde zeytin, Kahramanmaraş ilinde dane mısır, Konya ilinde 

dane mısır, Mardin ilinde dane mısır ve Şanlıurfa i linde pamuk üretiminde teknik etkinlik katsayıları 

bulunmuş olup, etkinlik analizi sonuçlarına göre destek alan işletmelerin destek almayan işletmelere 

göre değişen oranlarda daha etkin çalıştıkları belirlenmiştir.  

Destek alan ve almayan işletmelerde yoğun olarak yetiştirilen bazı ürünlerin maliyet analizleri 

yapılmıştır. Adana ilinde mandarin, Ankara-Eskişehir illerinde dane mısır, Antalya ilinde armut, 

Çanakkale ilinde şeftali, Denizli ilinde dane mısır, Edirne ilinde silajlık mısır, Erzincan ilinde domates, 

İzmir-Manisa illerinde zeytin, Kahramanmaraş ilinde dane mısır, Konya ilinde dane mısır, Mardin 

ilinde dane mısır, Niğde ilinde elma, Şanlıurfa ilinde pamuk, Van ilinde elma üretimi için harcanan 

girdiler, değişken ve sabit masraflar, bir kg ürün maliyeti, verim ve gayri safi üretim değerleri, brüt 

kar, net kar ve nisbi kar değerleri hesaplanmıştır. Maliyet analizi sonuçlarına göre, destek alınan 

işletmelerde yetiştirilen ürünlerin nispi kar değerleri daha yüksek bulunmuştur. 

Damla sulama desteklemelerinin etkisi de belirlenmiştir. Adana ilinde mandarin, Ankara-Eskişehir 

illerinde dane mısır, Çanakkale ilinde şeftali, Edirne ilinde silajlık mısır, İzmir-Manisa illerinde zeytin, 

Kahramanmaraş ilinde dane mısır ve Konya ilinde dane mısır üret icilerinin damla sulama 

desteklerinden yararlanmış olmasının sağlamış olduğu etkilerin belirlenmesine yönelik ATE 

(ortalama müdahale etkisi) ve ATET (müdahale edilmiş üretici grubundaki ortalama müdahale etkisi) 

değerleri ortaya konmuştur. ATE değerleri incelendiğinde, işletmelerinin hiçbirinin bu destekten 

yararlanmamış olması durumuna karşın, işletmelerin tamamının damla sulama desteğinden 

yararlanması durumunda, ortalama olarak dekar başına daha fazla brüt kar elde edileceği 

belirlenmiştir. ATET sonuçları değerlendirildiğinde ise, damla sulama desteğinden yararlanmış olan 

tüm üreticilerin elde ettikleri brüt karın, damla sulama desteğinden yararlanmamış olması 

durumunda elde edecekleri brüt kardan ortalama olarak daha fazla olacağı tespit edilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre, damla sulama desteklemesinin üreticilere ekonomik ve teknik anlamda 

fayda sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Damla sulama, destekleme, etki analizi, etkinlik, maliyet 

 

Abstract 

       Project Name: Impact Analysis of Drip Irrigation Supports in Turkey 

This research includes the agricultural enterprises which take and do not take drip irrigation 

subsidies in Adana, Ankara, Antalya, Çanakkale, Denizli, Edirne, Erzincan, Eskişehir, İzmir, 

Kahramanmaraş, Konya, Manisa, Mardin, Niğde, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van and Yalova provinces. 

The main purposes of the research are; determination of the effects of drip irrigation subsidy 
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program, evaluation of the application results and success status, economical comparison of the 

enterprises which take and do not take subsidies, determination of the technical efficiencies of some 

crops in the enterprises and to specify the tendency of the farmers towards the subsidies and to 

present the factors affecting to utilize from the subsidies. Surveys were applied to the total of 390 

producers who utilized from drip irrigation subsidies in 19 provinces. The enterprises, which did not 

utilize from drip irrigation subsidies and had approximately the same characteristics with the 

enterprises which utilized from the subsidies were chosen as comparison group. Survey studies were 

carried out with total of 713 producers. 

Farmers’ age, membership to the agricultural organizations, irrigated land size, organic farming 

application, taking soil analysis subsidy, utilizing from agricultural extension and consultancy 

subsidy, providing increase on the income level of the subsidies effected the utilizing from drip 

irrigation subsidies positively and total land size effected the utilizing from drip irrigation subsidies 

negatively. 

Technical efficiency coefficients in mandarin farming in Adana, pear farming in Antalya, peach 

farming in Çanakkale, maize farming in Denizli, maize for silage farming in Edirne, olive farming in 

İzmir-Manisa, maize farming in Kahramanmaraş, maize farming in Konya, maize farming in Mardin 

and cotton farming in Şanlıurfa. According to the efficiency analysis results, it was determined that 

the enterprises taking drip irrigation subsidies performed more effective farming than the 

enterprises not taking drip irrigation subsidies at varying rates. 

Cost analysis of some crops in the enterprises taking and not taking drip irrigation subsidies were 

done. The inputs, variable and fixed costs, cost of 1 kg crop, yield and gross output value s, gross 

profit, net profit and relative profit values for mandarin farming in Adana, maize farming in Ankara-

Eskişehir, pear farming in Antalya, peach farming in Çanakkale, maize farming in Denizli, maize for 

silage farming in Edirne, tomato farming in Erzincan, olive farming in İzmir-Manisa, maize farming in 

Kahramanmaraş, maize farming in Konya, maize farming in Mardin, apple farming in Niğde, cotton 

farming in Şanlıurfa and apple farming in Van. According to the cost analysis results, the relative 

profit values of the crops grown in the enterprises taking drip irrigation subsidies were found to be 

higher. 

Effects of drip irrigation subsidies were also determined. ATE (average treatment effect) and ATET 

(average treatment effect on the treated) values for the determination of the effects of the 

utilization of drip irrigation subsidies of the mandarin producers in Adana, maize producers in 

Ankara-Eskişehir, peach producers in Çanakkale, maize for silage producers in Edirne, olive 

producers in İzmir-Manisa, maize producers in Kahramanmaraş and maize producers in Konya, were 

calculated. When the ATE values were examined, it was determined that more gross profit per 

decare will be obtained in case of the utilization of all the enterprises from drip irrigation s ubsidies 

against the non utilization of all the enterprises from the subsidies. When the ATET values were 

examined, it was determined that the gross profit which all the producers who utilised from drip 

irrigation subsidies obtained were higher than the gross profit in the case of non utilization of these 

enterprises from the subsidies. According to the results, it was determined that the drip irrigation 

subsidies were useful technically and economically for the producers.  

Keywords: Drip irrigation, subsidies, impact analysis, efficiency, cost 
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Proje Sonuçları Uygulama Planı (Psup)   

Proje Adı: Türkiye’de Damla Sulama Desteklemelerinin Etki Analizi  

Psup Hedefi:  

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında tarla için damla sulama desteği programının 

etkilerinin belirlenmesi, uygulama sonuçlarının ve başarı durumlarının değerlendirilmesi,  

Destekten yararlanan ve yararlanmayan üreticilerin sosyo-ekonomik özelliklerinin 

belirlenmesi,  

Damla sulama sistemlerinin benimsenmesinde desteklemelerin rolünün tespit edilmesi,  

Damla sulama desteğinden yararlanan ve yararlanmayan işletmelerde yetiştirilen bazı 

ürünlerin teknik etkinliklerinin belirlenmesi,  

Damla sulama desteğinden yararlanan ve yararlanmayan işletmelerde yetiştirilen bazı 

ürünlerin üretim girdileri ve maliyetlerinin belirlenmesi,  

Üreticilerin desteklemeye karşı eğilimlerinin ve desteklemeden yararlanmayı etkileyen 

faktörlerin belirlenmesi,  

Üreticilerin program, desteğin kullanımı, yasal ve ekonomik yapısı ile ilgili görüşlerinin 

belirlenmesi,  

Üreticilerin programa yönelik tutumlarının ve beklentilerinin belirlenmesidir.  

Çıktıların Uygulamaya Aktarılması Ve Yaygınlaştırılması 

 

Sıra Proje Çıktıları Çıktıların Uygulamaya Aktarılma 

Mekanizmaları 

1 

Destekten yararlanan ve 

yararlanmayan üreticilerin bazı sosyo-

ekonomik özelliklerine ilişkin bulgular 

Elde edilen bilgi ve bulgular araştırma 

sonuç raporu olarak hazırlanmıştır ve 

basılarak Bakanlığın ilgili birimlerinin 

kullanımına sunulacaktır. Benzer konularda 

çalışan araştırmacıların, akademisyenlerin, 

planlamacıların, politika yapıcıların ve 

üreticilerin kullanımına sunulacaktır. Aynı 

zamanda, bilimsel yayın olarak, konu ile 

ilgili çeşitli sempozyum ve kongrelerde 

sunularak yayınlanacaktır. 

2 Destekten yararlanan ve 

yararlanmayan işletmelerde yetiştirilen 

Elde edilen bilgi ve bulgular araştırma 

sonuç raporu olarak hazırlanmıştır ve 

basılarak Bakanlığın ilgili birimlerinin 
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bazı ürünlerin teknik etkinliklerine 

yönelik bulgular 

kullanımına sunulacaktır. Benzer konularda 

çalışan araştırmacıların, akademisyenlerin, 

planlamacıların, politika yapıcıların ve 

üreticilerin kullanımına sunulacaktır. Aynı 

zamanda, bilimsel yayın olarak, konu ile 

ilgili çeşitli sempozyum ve kongrelerde 

sunularak yayınlanacaktır 

3 
Üreticilerin destekten yararlanmaya 

karşı eğilimlerine yönelik bulgular 

Elde edilen bilgi ve bulgular araştırma 

sonuç raporu olarak hazırlanmıştır ve 

basılarak Bakanlığın ilgili birimlerinin 

kullanımına sunulacaktır. Benzer konularda 

çalışan araştırmacıların, akademisyenlerin, 

planlamacıların, politika yapıcıların ve 

üreticilerin kullanımına sunulacaktır. Aynı 

zamanda, bilimsel yayın olarak, konu ile 

ilgili çeşitli sempozyum ve kongrelerde 

sunularak yayınlanacaktır 

4 

Destekten yararlanan ve 

yararlanmayan işletmelerde üretilen 

ürünlerin üretim girdi ve maliyetlerine 

yönelik bulgular 

Elde edilen bilgi ve bulgular araştırma 

sonuç raporu olarak hazırlanmıştır ve 

basılarak Bakanlığın ilgili birimlerinin 

kullanımına sunulacaktır. Benzer konularda 

çalışan araştırmacıların, akademisyenlerin, 

planlamacıların, politika yapıcıların ve 

üreticilerin kullanımına sunulacaktır. Aynı 

zamanda, bilimsel yayın olarak, konu ile 

ilgili çeşitli sempozyum ve kongrelerde 

sunularak yayınlanacaktır 

5 

Üreticilerin program, desteğin 

kullanımı, yasal ve ekonomik yapısına, 

programa yönelik tutumlarına ve 

beklentilerine yönelik bulgular 

Elde edilen bilgi ve bulgular araştırma 

sonuç raporu olarak hazırlanmıştır ve 

basılarak Bakanlığın ilgili birimlerinin 

kullanımına sunulacaktır. Benzer konularda 

çalışan araştırmacıların, akademisyenlerin, 

planlamacıların, politika yapıcıların ve 

üreticilerin kullanımına sunulacaktır. Aynı 

zamanda, bilimsel yayın olarak, konu ile 

ilgili çeşitli sempozyum ve kongrelerde 

sunularak yayınlanacaktır 

 

Proje Adı  Antalya Florasında Yetişen Adaçayı (Salvia spp.) Türlerinde Seleksiyon 

Islahı ( II. Aşama) 

Proje No. TAGEM/17/A07/P06/10 
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Araştırmacılar Dr. Muharrem GÖLÜKCÜ, Esra Alım, Nurtaç ÇINAR, Musa 

KUZGUN, Dr. Sabriye ATMACA, Prof. Dr. Kenan TURGUT 

Yürütücü Kuruluş BATEM 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2017-31/12/2019 

Destekleyen Kurum TAGEM 

  

Proje Özeti 

Ekonomik öneme sahip S. fruticosa Mill., ihracata konu olan bir türdür. Tıbbi ve aromatik bitki 

türlerinde, ticari potansiyeli belirleyen unsurların başında verim gelmektedir. Buna ek olarak kalite 

vazgeçilmez unsurlardan biridir. İçerik ve verim değerleri iklim ve ekolojik koşullara göre  farklılık 

göstermekte ve buna bağlı olarak en uygun hasat tarihi değişim göstermektedir. Bu araştırma ile, 

daha önce yürütülen projelerden elde edilen C-klonlarının verim denemelerinin yürütülmese sonucu 

çeşit elde etmenin yanında yıllar arası ve aylara göre uçucu yağdaki bileşen değişimleri belirlenmiştir. 

Ayrıca, rosmarinik asit değerleri mevsimsel olarak incelenmiştir. Bunlara ek olarak adaçayı 

üretiminin ekonomik analizi yapılmıştır. Çalışma sonucunda; ilk yıl, kuru yaprak verimi 261,67-384,44 

g/bitki arasında değişim gösterirken, ikinci yıl, 1453,67-3077,50 g/bitki arasında değişim 

göstermiştir. En yüksek uçucu yağ oranı yaz aylarında tespit edilirken, em yüksek 1,8 sineol oranı ilk 

yıl mart ayında ikinci yıl mayıs ayında tespit edilmiştir. Toksik etkiye sahip alfa ve beta tujon oranları 

ise sırası ile %0,00 ve %0,48 olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Salvia, Islah, Klon, Çeşit, 1,8 sineol, Tujon, Rosmarinik asit, Mevsimsel değişim, 

Ekonomi 

 

Abstract 

       Project Name: Selection Breeding in Sage (Salvia spp.) Species Growing in Antalya Flora (Stage 

II) 

S. fruticosa Mill, which is of economic importance, is an exportable species. In medicinal and 

aromatic plant species, yield is one of the main determinants of commercial potential. In addition, 

quality is indispensable. Content and yield values vary according to climate and ecological conditions 

and accordingly the most appropriate harvest date varies. In this research, the yield changes of C-

clones obtained from the previous projects were determined and the changes in the volatile oil 

components were determined between years and months. In addition, rosmarinic acid values were 

analyzed seasonally. In addition, economic analysis of sage production was carried out. In the results 

of working; In the first year, dry leaf yield ranged between 261,67-384,44 g / plant, while in the 

second year it varied between 1453,67-3077,50 g / plant. The highest rate of essential oil was 

determined in the summer months, while the highest rate of 1.8 cineol in the f irst year in March 
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and the second year in May. Alpha and beta tujon ratios with toxic effects were 0.00% and 0.48%, 

respectively. 

Keywords: Salvia, Breeding, Clone, Variety, 1,8 cineol, Tujon, Rosmarinic acid, Seasonal change, 

Economy 

 

Proje Sonuçları Uygulama Planı (Psup)   

Proje Adı: 
Antalya Florasında Yetişen Adaçayı (Salvia spp.) Türlerinde Seleksiyon Islahı ( II. 

Aşama) 

Psup Hedefi:  

Proje sonucunda elde edilen ve tescile sunulan 2 adet çeşit adayının teslim süreci 

tamamlandığı zaman, çiftçilere tanıtımının yapılması, 

Böylelikle ekonomik değeri gün geçtikçe artan Anadolu adaçayının üretimin arttırarak 

katma değer sağlamak, 

Piyasanın adına doğru çeşit ihtiyacını bir nebze karşılamak amaçlanmaktadır.  

Çıktıların Uygulamaya Aktarılması Ve Yaygınlaştırılması 

 

Sıra Proje Çıktıları Çıktıların Uygulamaya Aktarılma 

Mekanizmaları 

1 Tanıtım günü organizasyonu 
Çeşitlerin tanıtımı için ilgili paydaşların 

katıldığı tanıtım günü düzenleme 

2 Demonstrasyon çalışmaları 
İl ve ilçe teşkilatları aracılığı ile çiftçilere 

demonstrasyon çalışmaları yürütmek 

 

Proje Adı  Ege Bölgesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çeşit Geliştirme Çalışmaları  

Proje No. TAGEM/TBAD/15/A04/P06/01 

Proje Lideri Doç.Dr.Ünal Karık 

Araştırmacılar Fatih ÇİÇEK 

Dr. İlknur KÖSOĞLU 
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Orçun ÇINAR 

Yürütücü Kuruluş Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2015 - 31/12/2019 

Destekleyen Kurum TAGEM 

  

  Proje Özeti 

Bu çalışma Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından uzun yıllar boyunca yürütülen tıbbi ve 

aromatik bitkilerde ıslah çalışmaları sonucu çeşit adayı niteliği kazanmış materyallerin tescil edilmesi 

amacıyla yürütülmüştür. Çalışmanın materyalini Enstitümüz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Şubesi’nde 

daha önce proje çalışmalarında kullanılan, projeleri tamamlanmış ancak üretim materyali muhafaza 

edilen şevketi bostan (Scolymus hispanicus), dağçayı (Sideritis perfoliata), oğulotu (Melissa 

officinalis), ekinezya (Echinacea purpurea) Anadolu adaçayı (Salvia fruticosa Mill.) tıbbi adaçayı 

(Salvia officinalis L.) ve İzmir kekiği (Origanum onites L.) oluşturmuştur. TTSM ile eşgüdümlü olarak 

yapılan çalışmalar neticesinde, bu türlere ait teknik soru anketleri ve çeşit özellik belgeleri 

tanımlanmış ve 3 yıl boyunca alınan gözlem ve ölçümler sonucunda bahsi geçen türlerin tescili 

sağlanmıştır. Böylece ülkemiz 7 adet yeni tescilli çeşide kavuşurken, bu çalışma bundan sonra yapılan 

ve yapılacak olan tescil çalışmaları için de önemli bir adım olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Ege Bölgesi, tıbbi ve aromatik bitkiler, tescil, çeşit 

 

Abstract 

       Project Name: Mediterranean Region Medicinal Aromatic Plants Variety Development Studies  

This study was carried out by the Aegean Agricultural Research Institute for the registration of 

materials that have gained the qualification of variety candidates as a result of breeding studies on 

medicinal and aromatic plants carried out for many years. The material of the study is the golden 

thistle (Scolymus hispanicus L.), mountain tea (Sideritis perfoliata L.), coneflower (Echinacea 

purpurea), Anatolian sage (Salvia fruticosa Mill.) Medicinal sage (Salvia officinalis L.) and Turkish 

oregano (Origanum onites L.) previously used in the project studies at the Institute of Medicinal and 

Aromatic Plants Department of our Institute. As a result of the studies carried out in coordination 

with VRSCC, technical question questionnaires and varietal property documents of these species 

were defined and the registration of these species was ensured as a result of observations and 

measurements taken for 3 years. Thus, while our country has 7 new registered varieties, this study 
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has been an important step for the registration studies that will be carried out and to be done from 

now on. 

Keywords: Aegean Region, medicinal and aromatic plants, registration, variety 

Proje Sonuçları Uygulama Planı (Psup)   

Proje Adı: Ege bölgesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çeşit Geliştirme Çalışmaları 

Psup Hedefi:  

Tıbbi ve aromatic bitkiklerde yeni çeşitler geliştirmek 

Yeni çeşitlerin verim ve kalitelerini ve stabilitelerini belirlemek 

Geliştirilen çeşitleri tanıtmak ve ekim alanlarında yer almasını sağlamak 

Çıktıların Uygulamaya Aktarılması Ve Yaygınlaştırılması 

 

Sıra Proje Çıktıları Çıktıların Uygulamaya Aktarılma 

Mekanizmaları 

1 
Yeni tescilli çeşitlerin tanıtılması Çeşitlerin kongre, sempozyum ve bilimsel 

toplantılarda tanıtılması 

2 

Yeni tescilli çeşitlerin üretime 

kazandırılması 

Öncelikle bölgemizdeki tıbbi ve aromatik 

bitki yetiştiriciliği yapılan alanlarda 

deneme üretimlerinin yapılması 

3 
Tohumluk ve fide üretimi Tescilli çeşitlere ait tohum ve fide 

üretiminin yapılarak üreticilere verilmesi  

4 

Basılı yayınlar Tescilli çeşitlere ait broşür ve lifletlerin 

hazırlanarak potansiyel ekim alanlarında 

tanıtılması 

 

Proje Adı  GAP Bölgesi Çörekotu (Nigella sativa L.) Islah Projesi 

Proje No. TAGEM/TBAD/15/A14/P02/002 

Proje Lideri Dr. İslim KOŞAR 
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Araştırmacılar Halil HATİPOĞLU, İbrahim Halil CÖMERT, Doç.Dr.A.Habib ÖZEL, 

Ecz.Ayşe ERDOĞAN, Prof.Dr.Temel ÖZEK, Arş.Gör. Süleyman YUR 

Yürütücü Kuruluş GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Şanlıurfa 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01.01.2015-31.12.2019 

Destekleyen Kurum TAGEM 

  

Proje Özeti 

Günümüzde gıda, ilaç, bitkisel çay ve diğer birçok amaç için çok sayıda bitki türü tüketilir duruma 

gelmiş, buna bağlı olarak üretimlerinde de artışlar gözlenmiştir. Bu bitkilerde nitelikli, homojen, 

verimli ve kaliteli ürün elde edebilmek için, kaliteli tohumluk kullanılmalı, bu bağlamda tescilli çeşit 

geliştirilmelidir. Ülkemiz için önemli bir kaynak durumunda olan tıbbi -aromatik bitkilerde yapılan 

çalışmalar son yıllarda artış göstermiş olmasına rağmen geliştirilen çeşit sayıları istenilen oranda 

değildir. Öyle ki Ülkemizde 1 çörek otu tescilli çeşidi bulunmaktadır. Çeşit geliştirme bakımından ele 

alınabilecek bitkilerden biri de çörek otudur. Ranunculacea familyasına ait tek yıllık, otsu bir bitki 

olan çörek otu (Nigella sativa L.) Ülkemizde, siyah kimyon, bereket tanesi ve siyah tohum olarak 

bilinmekte, halk tebabetinde ve gıda olarak hamur işlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.  

Bu araştırmada; çörek otu (Nigella sativa L.) çeşit ve genotiplerinden Güneydoğu Anadolu Bölgesine 

uygun yeni çeşit/çeşitler geliştirmek amacıyla, 2015-2019 kışlık yetiştirme sezonunda, GAP Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü, Koruklu Talat Demirören Araştırma İstasyonunda, tesadüf blokları deneme 

desenine göre yürütülmüştür.  Araştırmada, Çameli çörek otu çeşidi ile birlikte 46 farklı genotip 

kullanılmıştır. Seleksiyon olarak Fenotipik tekrarlamalı seleksiyon yöntemi uygulanmıştır.  Seleksiyon 

kriterlerine göre, çeşit ve genotiplerde Şanlıurfa ili ekolojik koşullarında tohum verimi bakımından 3 

adet genotip daha iyi performans gösterdiği belirlenmiştir. Sabit yağ oranı, tohum verimi ve diğer 

özellikler bakımından 46 nolu genotip, Eskişehir 1, Şanlıurfa, Şanlıurfa 2, Samsun 2 genotiplerinin 

üstün özellikleriyle öne çıkan genotipler olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Çörekotu, Nigella sativa L., Genotip, Verim, Çeşit 

 

Abstract 

 

Nowadays, many plant species have been consumed for food, medicine, herbal tea and many other 

purposes, and accordingly, their production has increased. In order to obtain a qualified, 

homogeneous, efficient and quality product in these plants, quality see ds should be used, and a 

registered variety should be developed in this context. Although studies on medicinal and aromatic 

plants, which are an important resource for our country, have increased in recent years, the number 

of varieties developed is not at the desired rate. So much so that there is 1 black seed registered 

variety in our country. One of the plants that can be considered in terms of variety development is 

black seed. Nigella sativa L., a single-year herbaceous plant belonging to the Ranunculacea family, 
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is known in our country as black cumin, cornucopia and black seed, and is widely used pastries as 

food in public. In this study; In order to develop new varieties / varieties from black cumin (Nigella 

sativa L.) varieties and genotypes suitable for the Southeastern Anatolia Region, random blocks 

were conducted according to the trial pattern by the GAP Agricultural Research Institute at Koruklu 

Talat Demirören Research Station. In the research, 46 different genotypes were used together with 

Çameli Nigella variety. Phenotypic repeated selection method was applied as selection. According 

to selection criteria, it was determined that 3 genotypes perform better in terms of seed yield in 

ecological conditions of Şanlıurfa in cultivars and genotypes. Genotype 46, Eskişehir 1, Şanlıurfa, 

Şanlıurfa 2 genotypes were determined to be prominent with their superior characteristics in terms 

of fixed oil ratio, seed yield and other characteristics. 

Keywords: Black Cumin, Nigella sativa L., Genotip, Yield, Variety 

 

Proje Adı  Kantaron Yağı Üretım Aşamasında Yer Alan Bazı Parametrelerın 

Optımızasyonu 

Proje No. TAGEM/TBAD/16/A04/P06/01 

Proje Lideri Doç. Dr. Muharrem GÖLÜKCÜ 

Araştırmacılar Kimya Müh. Orçun ÇINAR, Dr. Arzu BAYIR YEĞİN, Uz. Biyolog 

Fulya YÜCEOL, Zir. Müh. Haluk TOKGÖZ, Dr. Fatma UYSAL 

BAYAR, Prof. Dr. Emine BAYRAM 

Yürütücü Kuruluş Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/05/2016- 31/12/019 

Destekleyen Kurum TAGEM 

  

Proje Özeti 

Son yıllarda, tıbbi ve aromatik bitkiler, bunlardan üretilen ürünler ile bu ürünlerin kullanım alanları 

ve etkileri konusuna olan ilgi sürekli olarak artma eğilimindedir. Bu ürünlerden birisi de kantaron 

yağı olup birçok amaçla kullanımı oldukça yaygındır.  Kantaron yağı maserasyon yöntemi ile 

üretilmekte ve bu amaçla yaygın olarak zeytinyağından yararlanılmaktadır. Kantaron yağı üretiminde 

kaliteyi etkileyen birçok parametre bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında kantaron yağı üretiminde 

yer alan bitki/ zeytinyağı oranı, maserasyon ortam ve süresi parametrelerinin optimize edilmesi 

amaçlanmıştır. Çalışma bulguları etken madde açısından gölgede, %25 bitki oranı ve 30 günlük 

maserasyon süresinin en başarılı sonucu verdiğini göstermiştir. Çalışma kapsamında ayrıca elde 

edilen ürünün depolama stabilitesi de araştırılmıştır. Bu amaçla ürünün bazı karakteristik kalite 

analizleri aylık olarak 24 ay boyunca gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda üründe hipersin, 

pseudohiperisin, hiperforin etken madde analizleri ve yağda bozunma derecesi hakkında yol 

gösterici olan serbest yağ asitliği ve peroksit sayısı analizleri yapılmıştır. Araştırma bulguları üretimde 

kullanılan zeytinyağının peroksit sayısının tüketimde kullanılan zeytinyağı için limit değer olan 20 
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mEq O2/kg değerinin üzerine sekinci ay sonunda ulaştığını göstermiştir. Bu aşamadaki ürünün 

serbest yağ asitliği değeri de %3.85 olarak belirlenmiştir. Etken maddeler açısından değerlendirme 

yapıldığında da örneklerdeki hiperforin oranı sekizinci ay sonunda 10 mg/L seviyesin in altına 

düşmüştür. Hiperisin ve pseudohiperisin miktarları da bu aşamada başlangıç aşamasındaki miktarın 

%15’i seviyelerine düşmüştür. Kantaron yağı için bu anlamda belirlenmiş bir limit olmasada ürünün 

fonksiyonel özellikleri dikkate alındığında oda şartlarında sekiz aydan fazla depolanmasının uygun 

olmadığını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hypericum perforatum, St. John’s wort, kantaron yağı, hiperisin, depolama 

stabilitesi 

 

Abstract 

Project Name: Optimization of Some Parameters in St. John’s Wort Oil Production 

In recet years, researches are increasing to medicinal and aromatic plants, their products, usage 

areas of these products and effect of these products topics. One of them is St. John’s wort oil and 

multi-purpose usage of its is quite prevalent. There are many studies about the Hypericum 

perforatum and products obtained from this plant in the world. On the other hand, there are few 

studies about the in Turkey. St. John’s wort oil is obtained with the maceration method and for this 

purpose olive oil is used extensively. There are many parameters affecting the product quality. 

Optimization of the plant/olive oil ratio, maceration medium and time parameters are purposed 

with this project. The results of the study showed that 25% plant ratio and 30 days of maceration 

yielded the most successful results in terms of active substance. The storage stability of the obtained 

product was also investigated within the project. To determine shelf stability of the product, some 

charactesitic quality analyses are done monthly up to 24 months. In this context, hypersin, 

pseudohiperisin, hyperforin active substance analysis and free fatty acid and peroxide number 

analyzes were conducted.  The research findings showed that the peroxide number of olive oil used 

in production reached to 20 mEq O2/kg which is the limit value for olive oil used at the end of the 

eighth month’s storage. Free fatty acidity value was determined as 3.85% at this stage. When the 

active substances contents were evaluated, the hyperforin content in the sampl es decreased to 

below 10 mg/L at this time. The amount of hypericin and pseudohiperisin also decreased to 15% of 

the initial amount at this stage. Although there is no limit for St. John’s wort oil in this sense, it shows 

that it is not appropriate to store the product for more than eight months when it is taken into 

consideration the functional properties of the product. 

Keywords: Hypericum perforatum, St. John’s wort, centaury oil, hypericin, storage stability 

Proje Sonuçları Uygulama Planı (Psup)   

Proje Adı: Kantaron Yağı Üretım Aşamasında Yer Alan Bazı Parametrelerin Optimizasyonu  

Psup Hedefi:  
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Proje amacı kantaron yağı üretiminde yer alan bitki/yağ oranı, maserasyon ortamı ve 

maserasyon süresi faktörlerinin yapılacak analizlerde optimize edilmesidir. Ayrıca çalışma 

kapsamında kantaron yağının depolama stabilitesinin belirlenmesi de hedeflenmiştir. Bu 

amaçla ürün kalite parametreleri 24 ay süreyle oda sıcaklığında takip edilmiştir. 

Çıktıların Uygulamaya Aktarılması Ve Yaygınlaştırılması 

Sıra Proje Çıktıları Çıktıların Uygulamaya Aktarılma 

Mekanizmaları 

1 

Kantaron yağı üretim parametreleri 

(Sonuç raporu) 

Projede elde edilen verilerin %20 bitki 

oranın, gölgede ve 30 günlük maserasyon 

işleminin yeterli olduğunu göstermiştir. 

Çalışma bulguları kanataron yağı üreten 

firmalara, dolayısıyla da tüketicilere yararlı 

olacaktır. 

2 

Ürün raf stabilitesi (Sonuç raporu)  Kantaron yağının etken madde açısından 

stabilitesi oldukça düşüktür. Bu anlamda 

oda sıcaklığında adi depo koşullarında 

ürünün 8 aylık depolanabileceği 

öngörülmektedir. Bulgular, üründe stabilite 

arttıcı çalışmalara ihtiyaç olduğunu 

göstermektedir.  

3 

Yayın Proje sonuçları birinci aşamada sonuç 

raporu halinde ilgili grubunun görüşlerine 

sunulmuştur. Ayrıca bu aşamada 

hazırlanan liflette paylaşıma açıktır. 

Grubun görüşleri sonucunda proje 

bulguları bilimsel makale halinde 

yayınlanmak üzere hazırlanacaktır. 

 

Proje Adı  Orthurus heterocarpus (Boiss) Juz. Bitkisinin Baz ı Morfolojik Ve 

Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi, Kültüre Alma 

OlanaklarınınAraştırılması 

Proje No. TAGEM/TBAD/15/A04/P06/04 

Proje Lideri Fulya YÜCEOL 

Araştırmacılar Dr. Ahu ÇINAR 

Kerem YÜKSEL 
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Orçun ÇINAR 

Yürütücü Kuruluş BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2015 - 31/12/2019 

Destekleyen Kurum TAGEM 

  

Proje Özeti 

Güney Anadolu’da bulunan ve halk arasında "karanfil", "karafil kökü" gibi isimlerle bilinen Geum 

heterocarpum Boiss. (Syn: Orthurus heterocarpus (Boiss.) Juz.) bitkisi, gülgiller (Rosaceae) 

familyasından çok yıllık rizomlu bir bitkidir. Bitkinin kök ve rizomlarında kurudukça artan bir öjenol 

bulunmaktadır. uçucu yağın en önemli bileşeni öjenoldür. Öjenol, antiseptik, antienflamatuar ve 

analjezik etkiye sahiptir.  Bilinen en güçlü antimikrobiyal bileşiklerden biridir ve endüstride geniş bir 

kullanım alanına sahiptir.   

Bu çalışmada kök karanfil (Geum heterocarpum Boiss.), bitkisinin morfolojik özellikleri incelenerek, 

uçucu yağ bileşimi, toplam fenolik madde miktarı ve antioksidant aktiviteleri belirlenmiştir. Bitki 

materyali Antalya ve sınır illere yakın bölgelerden toplanmıştır. Bitkinin toprakaltı kısımlarının uçucu 

yağının bileşimi, gazlı kromatografi kütle spektroskopisi ile incelenmiştir. Uçucu yağ, çiçeklenmeden 

önce, çiçeklenme ve meyve verme dönemi toplanan bitkinin gölgede kurutulan toprakaltı 

parçalarından buharla damıtılarak elde edilmiştir. Uçucu yağda % 92,22 - 97,88 oranında öjenol 

bulunmuştur. Ayrıca vejetatif ve generatif çoğaltım işlemleri ayrı ayrı uygulanarak bitki kültüre 

alınmaya çalışılmıştır. Fakat Antalya ova koşullarında bitkinin adaptasyonu sağlanamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Orthurus heterocarpus, öjenol, kültüre alma, antioksidant, fenolik madde  

 

Abstract 

       Project Name:  

Orthurus heterocarpus (Boiss.) Juz which is widely found in the Western, Southern and Central 

Anatolia regions presenting as a perennial rhizomatous plant species. When the underground parts 

of the plant dry they emit a scent similar to cloves and is there fore known as the «root-of-clove» or 

«clove». The essential oil of the plant's roots and rhizomes contains eugenol. The most important 

essential oil component is Eugenol. Eugenol has an antiseptic, anti -inflammatory and analgesic 

effect and is known to be one of the most powerful of the natural antimicrobial compounds found,  

and is widely used in industry.  In this research, the morphological properties of the plant and its 

underground parts were examined and the essential oil composition, total phenolic content and 

antioxidant activities were determined. Plant material was collected from Antalya and the regions 

close to the border provinces. The composition of the essential oil of the underground  parts of the 

plant was examined by Gas Chromatography Mass Spectroscopy Analysis (GC-MS). The essential oil 

was obtained by steam distillation from the shade-dried underground parts of the plant collected in 

3 different periods (before flowering-flowering- fruit). Eugenol was found as a major component 
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(92,22 - 97,88 %) in the roots essential oil. In addition,  its generative and vegetative propagation 

methods were investigated and plant cultivation studies were carried out. However, the adaptation 

of the plants could not be achieved at the Antalya lowland conditions. 

Keywords: Orthurus heterocarpus, eugenol, cultivation, antioxidant, phenolics 

 

Proje Sonuçları Uygulama Planı (Psup)   

Proje Adı: 
Orthurus heterocarpus (Boiss.) Juz Bitkisinin Bazı Morfolojik ve Kimyasal Özelliklerinin 

Belirlenmesi, Kültüre Alma Olanaklarının Araştırılması 

Psup Hedefi:  

Ülkemiz kaynaklarının ilaç endüstrimize hammadde sağlamak yönünden katkıda 

bulunabilecek bir tür olan Orthurus heterocarpus (Boiss.) Juz bitkisinin bazı morfolojik ve 

kimyasal özelliklerinin belirlenmesi  

Etken maddesi yüksek bol kuru kök eldesi için, vejetatif ve generatif çoğaltma olanaklarının 

araştırılarak kültüre alınması 

Çıktıların Uygulamaya Aktarılması Ve Yaygınlaştırılması 

 

Sıra Proje Çıktıları Çıktıların Uygulamaya Aktarılma 

Mekanizmaları 

1 

Öjenol oranı ve fenolik madde miktarı 

yüksek olan uygun lokasyon ve hasat 

zamanı bilgileri 

İlgili sonuçlar sempozyum, kongre vs. ile 

ilgili paydaşlara duyurulacaktır. 

2 
Enstitümüze ait herbaryumda kayıt 

altına alınan herbaryum örnekleri 

Araştırmacılar için tanıtım materyali olarak 

kullanılacaktır. 

3 Kültüre alınabilme sonuçları 

İlk kez böyle bir çalışmanın yapılmış 

olmasından dolayı elde edilen sonuçlar ilgili 

kurum ve kuruluşlarla sonuç raporu 

vasıtasıyla paylaşılacaktır. 

 

Proje Adı  Batı Akdeniz’de Melezleme Yoluyla Yeni Nar Çeşitlerinin Geliştirilmesi-I  

Proje No. TAGEM /BBAD/15/A08/P09/03 
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Proje Lideri Alpaslan ŞAHİN 

Araştırmacılar Dr. Süleyman BAYRAM 

İlker KURBETLİ 

Yürütücü Kuruluş BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/04/2015-31/12/2019 

Destekleyen Kurum TAGEM 

  

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 nedenlerle 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 BATEM Esinnar, BATEM Yılmaznar ve BATEM Onurnar çeşitleri kullanılmıştır.  

2015 ve 2016 yıllarında melezlemelerin ardından bahçeye dikilen genotiplerden, 2018 yılında 

meyveye yatan 17 adet genotipin meyve kabuğu zemin ve üst rengi, tane rengi, tat durumu ve 

çekirdek sertliği özellikleri belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: nar, ıslah, çeşit 

 

Abstract 

       Project Name: Improvement of New Pomegranate (Punica granatum L.) Cultivars By Cross 

Breeding in Western Mediterranean-I 

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 
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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, the cultivars of BATEM Esinnar, BATEM Yılmaznar and BATEM Onurnar has been used. 

Genotypes which were planted to orchard after cross breedings in the years 2015 and 2016; 

fruit skin surface color, aril color, taste and seed hardness charecteristics of 17 bearing 

genotypes were determined in 2018. 

Keywords: pomegranate, breeding, cultivar 

 

Proje Sonuçları Uygulama Planı (Psup)   

Proje Adı: Batı Akdeniz’de Melezleme Yoluyla Yeni Nar Çeşitlerinin Geliştirilmesi -I 

Psup Hedefi:  

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 hedeflenmiştir. 

Çıktıların Uygulamaya Aktarılması Ve Yaygınlaştırılması 

 

Sıra Proje Çıktıları Çıktıların Uygulamaya Aktarılma 

Mekanizmaları 

1 

Kırmızı veya koyu kırmızı kabuklu 

ve taneli, yumuşak çekirdekli, 

tatlı, mayhoş ve ekşi, nar 

kahverengi hastalığına tolerant, 

özellikle erken ve orta mevsimde 

olgunlaşan nar çeşitleri 

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 üreticilere yönelik olarak 

yeni çeşitleri içeren el broşürleri ve lifletler 

hazırlanacaktır. 

Tescil edilen yeni çeşitlerin materyalleri 

araştırmalarında kullanmak üzere nar ıslah 

çalışmaları yapan araştırma kuruluşlarında 
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çalışan araştırmacılarla paylaşılarak çalışmalarına 

katkı sağlanacaktır. 

Proje çıktıları çalıştay, kongre, sempozyum gibi 

bilimsel platformlarda sunularak ve ulusal ve 

uluslararası dergilerde makaleler yayınlanarak 

kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

 

Proje Adı  Biber Islahı Programları için Nitelikli Genitörlerin (Yarıyol Materyali) 

Geliştirilmesi 

Proje No. TAGEM/BBAD/10/A09/P01/02 

Proje Lideri Dr. Ramazan ÖZALP   

Araştırmacılar İbrahim ÇELİK, Nejla ÇELİK, Doç. Dr. İlknur POLAT, Dr. Akın TEPE, 

Atalay KILINÇ (2019), Görkem SÜLÜ (2018), Bengi TOPKAYA 

(2018), Dr. İlker KURBETLİ (2018) 

Yürütücü Kuruluş Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-BATEM  

Başlama ve Bitiş Tarihleri  01/01/2015- 31/12/2019 

Destekleyen Kurum Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü-TAGEM 

  

Proje Özeti 

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 zenginleştirilmesi, örtüaltı 

yetiştiriciliği ve pazar taleplerine uygun, yüksek verimli, hastalıklara tolerant, nitelikli hat ve çeşitlerin 

geliştirilmesi,  sonuç olarak da Türkiye’de yerli biber çeşit sayısının artırılması amaçlanmıştır. Projede 
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materyal olarak; yerel populasyonlar, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı gen kaynakları ve tolerant 

genotipler kullanılmıştır. 

Projede metot olarak klasik ıslah metotları; pedigri, saflaştırma, melezleme (kombinasyon yetenek 

testleri), çeşit verim denemeleri ile nitelikli yarıyol materyali geliştirme de (dayanıklılık ıslahı); geriye 

melezleme, klasik hastalık testlemeleri ve moleküler yöntemler (markır-işaretleyici yardımlı 

seleksiyon) uygulanmıştır. 

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 11 adet nitelikli hat, ıslah çalışmalarında 

kullanılmak üzere 4 farklı özel firmaya satılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Biber, Capsicum annuum L., hibrit biber ıslahı, yarı yol materyali, hat, hibrit çeşit, 

biyotik stres, TSWV, PVY (dayanıklılık), tolerans, testleme, kombinasyon yeteneği 

 

Abstract 

Project Name: The Project of Development of Qualified Inbred Lines (halfway material) for Pepper 

Breeding Programmes 

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 were carried out 

to develop domestic F1 varieties suitable for protected cultivation, high yielding, resistant/tolerant 

to biotic stress conditions. As material in the project; local populations, domestic and abroad 

sourced gene sources and resistant/tolerant genotypes were used. And In gene poor different F 

stage inbred lines were used. 

As methods in the project; Classical breeding, pedigree, selfing, hybridization (combination ability 

tests), development of qualified F4 materials, yield trials (strength improvement), backcrossing, 

classical disease testing and molecular methods (marker-marker assisted selection) were used. 
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As a result of the project activities; In 2015, the production permission of two hybrid varieties were 

obtained the name of “Özge” (long type) and “Özalp” (charleston type). The seed production and 

marketing rights of "Özalp" variety have been transferred to private company. Standard seed 

registration of both varieties was realized in 2017. In addition, 11 qualifi ed lines were developed 

and sold to 4 different private companies to be used in breeding activities.  

Keywords: Pepper, Capsicum annuum L., hybrid pepper breeding, Inbred Lines, hybrid variety, biotic 

stress, TSWV and PVY resistance, screening, combining ability 

 

Proje Sonuçları Uygulama Planı (Psup)   

Proje Adı: Biber Islahı Programları için Nitelikli Genitörlerin (Yarıyol Materyali) Geliştirilmesi 

Psup Hedefi:  

Bu projede; örtüaltı yetiştiriciliğine uygun, farklı meyve tiplerinde, erkenci, yüksek verimli, 

meyve kalitesi pazar taleplerine uygun, adaptasyon yeteneği üstün, biyotik stres şartlarına 

tolerant hatların ve aday hibritlerin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Ayrıca, gen havuzunun dinamik ve zengin hale getirilmesi, hatlarda kademe ilerlemesinin 

sağlanması, mevcut gen havuzunda bulunan hatların karakterizasyonu ve seleksiyonu 

amaçlanmaktadır. 

Çıktıların Uygulamaya Aktarılması Ve Yaygınlaştırılması 

 

Sıra Proje Çıktıları Çıktıların Uygulamaya Aktarılma 

Mekanizmaları 

1 

HAT SATIŞI: Farklı meyve tiplerinde 

örtüaltı yetiştiriciliğine ve pazar 

taleplerine uygun, verimli, kaliteli, 

hastalıklara tolerant nitelikli hat ve yarı 

yol materyali geliştirilmiştir. 

-Elde edilen 11 adet nitelikli ve tolerant 

hatlar, talep eden firmalara 2015-2016 

yıllarında Ar-Ge çalışmalarında 

kullanmaları amacıyla satışı yapılmıştır 

(Antalya Tarım, Anamas Tohum, Hasel 

Tarım, Akça Tohumculuk) 

 

-Yerli hibrit çeşitlerin sayısının artmasına 

yardımcı olacak, tarımının hizmetine 

sunulabilecek, dolayısıyla da hibrit 

tohumculukta dışa bağımlılık azaltılmasına 

katkıda bulunulmuş olacaktır. 
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2 

ÇEŞİT TESCİLİ: Geliştirilen hatların 

kombinasyon yeteneği test edilerek 

aday hibritler belirlenmiş, özel sektörün 

talebiyle “ÖZGE” ve “ÖZALP” 

çeşitlerinin 2015 yılında üretim izni 

alınmış, 2017 yılında da tescil işlemi 

gerçekleşmiştir. 

-2015 Yılında yapılan ihale “ÖZALP” 

çeşidi Hasel Tarım Şti.’ne tohum üretim 

ve satış hakkı devri yapılmıştır. 

 

-“ÖZGE” Çeşidinin demonstrasyon, 

tanıtım ve sera günü, açık tarla 

demonstrasyon ve kadın çiftçilere tanıtım 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kumluca’da 

iki, Demre’de bir ve  

“Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle 

Buluşuyor” yayım projesi faaliyeti ile 

Burdur’da iki olmak üzere toplam 5 

demonstrasyon çalışması yürütülmüş, üç 

Tarla ve Sera Günü düzenlenmiştir. 

 

-Yerli ve Uluslararası pazarda satışının 

yapılabilmesi için 2018 ve 2019 yıllarında 

TİGEM ile TAGEM arasında imzalanan 

protokol gereği hibrit tohumluk üretimleri 

gerçekleştirilmiştir. 

 

-TİGEM tarafından pazarlama kanalları ile 

ilgili çalışmalar yürütülmüştür. 

3 

Kıl biber ve üçburun biberde özel 

kombinasyon test verim denemeleri 

yürütülmüş, üstün hatlar belirlenmiştir. 

Üçburun biberde ümitvar hibrit tespit 

edilmiştir.   

Programa dahil edilecek yeni hatlar ile 

rekabet edebilir ümitvar hibritlerin 

geliştirilmesi için projenin devamında 

çalışmalar sürdürülecektir. 

4 

Hastalıklardan TSWV (Tsw) ve PVY 

dayanıklılığı için hat geliştirme 

çalışmaları biyolojik ve moleküler 

yöntemler ile birlikte yürütülmüştür. 

Elde edilen yarı yol materyalleri için 

çalışmalar sürdürülecektir.  

Hastalıklara tolerant, nitelikli saf hatlar 

geliştirilerek talep halinde özel sektöre 

satışı yapılacaktır. 

5 

Mevcut gen havuzunun korunması, 

tohumların yenilenmesi, yurt içi ve yurt 

dışı materyaller ile zenginleştirilmesi 

sağlanacaktır.  

Gen havuzu zengin ve dinamik hale 

getirilerek, 2020 de başlayacak olan alt 

projeye kaynak oluşturmuştur.  

6 
Proje sonuçları ve yürütülen faaliyetler 

ilgili sektörlere duyurulmuştur. 

-Proje faaliyetleri ve sonuçları ile ilgili 

BROŞÜR hazırlanmıştır. 
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-Araştırma sonuçları ulusal ve uluslararası 

kongre, sempozyum ve dergilerde 

yayınlanarak bilim dünyası ile 

paylaşılmıştır (14 yayın, 1 Bülten, 1 

tanıtım (BIPP-Bitki Islahı Proje Pazarı 

çeşit tanıtımı) 

 

Proje Adı   Mutasyon Islahı İle Avokado ‘Hass’ Çeşidinden Yeni Genotiplerinin Elde 

Edilmesi 

Proje No. TAGEM/BBAD/15/A08/P09/02 

Proje Lideri Zir. Yük. Müh. Mahmut Alper ARSLAN 

Araştırmacılar Dr. Süleyman BAYRAM 

Dr. Zeynep ERYILMAZ 

Öğr. Gör. Süleyman Fatih ÖZMEN 

Yürütücü Kuruluş Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 15/03/2015 - 15/03/2020 

Destekleyen Kurum TAGEM 

  

 Proje Özeti 

 

Avokado (Persea americana Mill.)’nun anavatanı Orta Amerika ülkeleri, Güney Amerika’nın kuzey sahilleri ve 

Batı Hint Adalarıdır. Herdemyeşil, subtropik bir meyve türü olan avokadonun tarımı dünya üzerinde 5 kıtada 

50’ye yakın ülkede yapıldığı ifade edilmektedir. 

Ülkemizde Avokado yetiştiriciliği ağırlıklı olarak Akdeniz sahil şeridinde devam etmektedir. Türkiye’nin dünya 

Avokado ticaretinde yerini alabilmesi için, bölgeye iyi adapte olmuş ve dünya pazarlarında kabul görecek olan 

çeşitlerin ıslahı büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda seleksiyon, melezleme, mutasyon ıslahı 

programlarına başlanılması önemlidir. 

Dünyada birçok ülkede meyve yetiştiriciliğinin gelişmesi için ıslah çalışmaları gerekli  görülmektedir. Avokado 

ıslahında radyasyon kaynaklı mutasyon tekniklerinin uygulanması oldukça yenidir. Geleneksel metotla 

avokado ıslah etmek zor ve uzun zaman almaktadır. Günümüzde dünyada yeni avokado çeşitlerinin elde 

edilebilmesi amacı i le mutasyon ıslahı çalışmaları önem kazanmıştır .  

Ülkemizde bugüne kadar avokado yetiştiricil iğinde yapay mutasyon ıslahı i le yeni çeşitlerin geliştiri lmesi 

konusunda bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma ülkemizde yerli  bir avokado çeşi di elde etmek amacı ile 

yapılan i lk çalışma  olmuştur. 

Projenin 1. Diliminde Akdeniz Üniversitesi Fizik Bölümünde 60Co kaynağından ‘Hass’ çesidi aşı gözlerine 15, 20 

ve 25 Gray dozunda gamma ışını uygulanmıştır. Daha sonra bu aşı gözleri Mexicola tohum anacından elde 

edilen çöğürler üzerine aşılanarak M1V1 populasyonu oluşturulmuştur. M1V1 populasyonundan geriye 
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budamalar yapılarak M1V2 ve M1V3 populasyonları oluşturulmuştur. Projenin II. Dil iminde M1V3 aşamasına 

getiri lmiş bireylerle 4x4 m dikim mesafeleri ile oluşturulan bahçede ‘Hass ’ çeşidinden verim ve kalite yönünden 

üstün, meyve iri l iği daha büyük, pürüzsüz yeni tiplerin belirlenmesi ve ülkemize ait i lk yerli  çeşitlerin elde 

edilmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Avokado, Mutasyon, Gamma Işını, Doz 

Abstract 

       Project Name: Obtaining  New Genotypes from Avocado ‘Hass’ Variety by Mutation Breeding 

Origin of the avocado (Persea americana Mill.) is Central American countries, coastal region of North America 

and East Indian Islands. The avocado is a tree native to subtropics and grown in nearly 50 countries in 5 

continentals. Mostly growing region of the avocado in Turkey is in coastal areas of Mediterranean. The new 

cultivars to be adapted in the target areas in Turkey and accepted in the markets of the world are of 

importance in order to promote position of Turkey. In this sense, studies on selection, crossing and mutation 

breeding in avocado should be started in short term. Breeding studies for increasing in yield are ongoing 

project in many countries in the world. Mutation techniques created from radiation  are new in avocado 

breeding. Conventional breeding methods are very difficult and need long time. Mutation breeding 

techniques are novel fashionable methods to improve new avocado cultivars. There is no study on avocado 

breeding via mutation techniques in Turkey. This study will  be the first on mutation breeding of avocado in 

Turkey 

In the first episode of the project the scions of ‘Hass’ cultivar were irradiated with 15, 20 and 25 Gy using by 

gamma ray from a source of 60Co in Akdeniz University Department of Physics. Then these bud eyes were 

grafted with Mexicola seed rootstocks and M1V1 generation were created.  M1V1 generation were pruned to 

create M1V2 generation and M1V3 generation were created from M1V2 by bud grafting. In the second episode 

of the project, it is aimed to detect superior types of M1V3 generation in terms of yield and quality and which 

has smooth skin, larger fruits from the individuals of M1V3 generation planted 4x4 m distance in the orchard 

and to get the first native avocado cultivar in Turkey at the end of this project. 

Keywords: avocado, mutation, gamma ray, GR50 

 

Proje Sonuçları Uygulama Planı (Psup)   

Proje Adı 

Avokado Yetiştiricil iğinin Geliştirilmesi (Çatı Proje) 

Mutasyon Islahı İle Hass Avokado Çeşidinden İri  Pürüzsüz Yeni Genotiplerin Elde Edilmesi  

(II. Dil im) 

PROJENİN AMACI:  

Hass çeşidine göre daha iri  ve meyve yüzeyi pürüzsüz ya da Hass çeşidine göre daha az pürüzlü mutant 

tiplerini belirlemek, tescil  ettiri lmesini sağlamak ve bu çeşitlerin Avokado sektörüne ve Ülkemize 

kazandırılmak projenin amacını oluşturmaktadır. 



 
682 

ÇIKTILARIN UYGULAMAYA AKTARILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI 

Proje tamamlandıktan sonra, elde edilen çıktıların nasıl  uygulamaya aktarılacağı; 

Elde edilen tip/çeşit tanıtımları çiftçiye ve s ektöre, kongre veya  sempozyumlar da bildiri l iflet veya broşür 

olarak yapılacaktır. 

Çeşit, ırk, hat,  tescil inde TTSMM’nün çeşit tescil lerinde izlediği yöntem ve uygulamalar esas alınacaktır.  

İkinci 5 yıl l ık dönemde M1V3 generasyonundan elde edilmiş ve deneme parseline alınmış Hass avokado 

çeşidine ait mutant bireyler ara materyal olarak elde edilmiş olacaktır. 

Sıra Proje Çıktıları Çıktıların Uygulamaya Aktarılma Mekanizmaları 

1 Hass çeşidine ait 191 mutant 

tip/çeşitler 

TTSMM çeşit tescil  usul ve esaslarına uygun olarak çeşitlerin 

tescil  ettiri lmesi ve üreticiye ulaştırılması 

2 
Hass çeşidine ait mutant 

tip/çeşitler 

Enstitümüzün meyvecilik bölümünde tescil  ettiri len çeşitler 

meyve günü düzenlenerek Avokado sektörüne tanıtımı 

yapılacaktır. 

 

Proje Adı  Domates Islahı Programları için Nitelikli Genitörlerin (Yarıyol Materyali) 

Geliştirilmesi ve Tohum Teknolojisi Projesi  

Proje No. TAGEM/BBAD/10/A09/P01/10     

Proje Lideri İbrahim ÇELİK 

Araştırmacılar Dr. Aylin KABAŞ, Dr. Akın TEPE, Serkan AYDIN, Dr. Abdullah ÜNLÜ, 

Emine GÜMRÜKÇÜ, Nejla ÇELİK, Bengi TOPKAYA 

Yürütücü Kuruluş Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ ANTALYA  

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2015 - 31/12/019 

Destekleyen Kurum TAGEM 

  

  Proje Özeti 

Domates (Solanum lycopersicum L.), gerek serada gerekse açık alanda taze tüketim ve çeşitli sofralık 

üretimi amacıyla çok yaygın olarak yetiştirilen, iç tüketim ve ihracata yönelik en önemli sebzedir. 

Dünya’da üretilen 182,3 milyon ton domatesin 12,5 milyon tonu Türkiye’de üretilmektedir (FAO, 

2018). 

Domates yetiştiriciliğinde üretimi sınırlandıran pek çok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerin en 

başında örtüaltı yetiştiriciliğine uygun, yüksek verimli, biyotik ve abiyotik stres koşullarına dayanıklı 

yerli çeşitlerin azlığı gelmektedir. Biyotik stres olarak faktörü olarak Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü 

(Fusarium oxysporum f.sp. radicis lycopersici =FORL), Domates Lekeli Solgunluk Virüsü (Tomato  

spotted wilt virus=TSWV) ve Domates Sarı Yaprak Kıvırcıklık Virüsü (Tomato Yellow Le af Curl 

Virus=TYLCV) gelmektedir.  
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Bu hastalıklar ülkemizde domates yetiştirilen tüm alanlarda görülmektedir. Bu hastalıklarla 

mücadelede kimyasal mücadelenin zor ve masraflı olması yanısıra, söz konusu hastalıklar bitkiye 

bulaşmadan önce alınacak kültürel  önlemlerin yanı sıra dayanıklı çeşitlerin kullanımı, hem ülke 

ekonomisi hem de çevre sağlığı açısından tercih edilmelidir.   

Bu proje kapsamında yürütülmüş olan domates ıslah çalışmaları ile örtüaltı yetiştiriciliğine uygun, 

yüksek verimli, biyotik ve abiyotik stres koşullarına dayanıklı yerli çeşitlerin geliştirilmesi 

hedeflenmiştir. Dayanıklı bitkilerle hassas Enstitü hatları melezlenerek varyasyon oluşturtulmuştur. 

Dayanıklı bitki seçiminde hem klasik hem de moleküler test yöntemleri kullanılmış ve dayanıklılık 

genin varlığı her iki yöntem ile de doğrulanmıştır. Proje sonucunda biyotik streslere dayanıklı hatlar 

elde edilmiştir. Proje sonucunda 2016 yılında “İpekce” domates çeşidinin standart tohumluk kaydı 

yapılmıştır. 

Çalışma sonucunda elde edilen dayanıklı materyal bu konuda ıslah çalışması yapacak hem özel sektör 

hem de kamu sektörünün hizmetine sunulacaktır. Araştırma bu alanda hem moleküler hem de klasik 

testlemenin birlikte yürütüldüğü ilk çalışma olup bundan sonra yapılacak benzer araştırmalara 

öncülük edecektir. 

Anahtar Kelimeler: Solanum lycopersicum L., ıslah, hibrit, dayanıklılık, hat 

 

Abstract 

       Project Name: Improvement of Qualified Genitors for Tomato Breeding Programs and Seed 

Technology 

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. As a result 

of the project activities; Standard seed registration of variety was realized the name of “İpekce” In 

2016. In addition, a lot of candidates and qualified lines were developed.  

Keywords: Solanum lycopersicum L., breeding, hybrid, resistance, line 

 

Proje Sonuçları Uygulama Planı (Psup)   

Proje Adı: 
Domates Islahı Programları için Nitelikli Genitörlerin (Yarıyol Materyali) Geliştirilmesi 

ve Tohum Teknolojisi Projesi 

Psup Hedefi:  
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Bu proje kapsamında ıslah çalışmaları ile geliştirilmiş 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 hedeflenmiştir 

Çıktıların Uygulamaya Aktarılması Ve Yaygınlaştırılması 

Sıra Proje Çıktıları Çıktıların Uygulamaya Aktarılma 

Mekanizmaları 

1 

-Domateste örtüaltı yetiştiriciliğine ve 

pazar taleplerine uygun, verimli, kaliteli, 

hastalıklara dayanıklı/tolerant nitelikli hat 

ve yarı yol materyali  geliştiri lmiştir. 

Elde edilen nitelikli ve dayanıklı hatlar, özel sektör 

firmalarına yeni çeşitlerin geliştirilmesi için 

devredilebilir.  

2 

Geliştirlen Hatlarla GKY ve ÖKY tesleri 

yapılmış ve iri, tekli, çeri ve kokteyl 

tiplerde verim denemeleri kurulmuştur. 

Aday çeşitler belirlenmiştir. 

Aday çeşitlerin kayda alınması için farklı çitçi 

şartlarında çalışmalar yürütülecektir. Ümitvar 

adaylar belirlenerek Türk tarımının hizmeti ne 

sunulacaktır. 

3 
-Enstitü gen havuzunda bulunan hatlarda 

kademe ilerlemesi ve yeni hatların i lavesi 

i le gen havuzu zenginleştiri lmiştir. 

Mevcut gen havuzu zengin ve dinamik hale 

getiri lerek daha sonraki ıslah projelerinde kaynak 

materyal olarak kullanılacaktır. 

4 -İpekce F1 çeşidi kayda alınmıştır.   
Çeşidin tanıtımı amacıyla Kumluca, Denizli  ve 

Muğla İl lerinde tarla ve sera günü düzenlenmiştir. 

 

Proje Adı  Proje: Yerel Sebze Genetik Kaynaklarin Toplanmasi Muhafazasi 

Ve Karakteterizasyonu 

Alt Proje: Göller Bölgesinde Yerel Kavun Genotiplerin Morfolojik Ve 

Moleküler Karakterizasyonu Ve Seleksiyon Yoluyla Islahi  

Proje No. TAGEM/TBAD/15/A01/P01/003 

Proje Lideri Dr. Fatih ERDOĞAN 

Araştırmacılar Zir. Yük. Müh. Şeyma Reyhan ERDOĞAN, Zir. Yük. Müh. Yusuf 

ÖZTÜRK, Prof. Dr. Önder TÜRKMEN, Prof. Dr. Mustafa PAKSOY, 

Zir. Yük. Müh. Mine ÜNLÜ 

Yürütücü Kuruluş Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2015 - 31/12/019 
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Destekleyen Kurum Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü  

  

Proje Özeti 

Bu çalışmada Göller bölgesinden topladığımız 94 yerel kavun genotipi S3 kademesine kadar 

kendilenmiş ve modifiye edilmiş 47 IPGRI deskriptörleri üzerinden değerlendirilmiştir.  

Morfolojik ölçüm ve gözlemler sonucunda yerel materyaller arasında çeşitliliğin olduğu gözlenmiştir. 

Aynı ilçelerden topladığımız materyallerin büyük çoğunluğunun birbirleriyle bağlantının olmadığı, 

oluşturduğu kümeler ile görülmüştür. 94 adet yerel kavun genotipi kantitatif ve kalitatif karakterler 

bakımından incelenmiştir. Temel bileşenler analizi (PCA) sonucunda materyaller arasında sırasıyla 

%73.16 % 65.77 oranında varyasyon belirlenmiştir. Daha sonra projeye dahil olan 11 adet kavun 

genotipinde kantitatif karakterler bakımından %90.67 ve kalitatif karakterler bakımından %  65.77 

oranında varyasyon tespit edilmiştir. Toplamda 105 adet kavun genotipin moleküler 

karakterizasyonunda ise 11 adet ISSR primerleri kullanılmıştır. Toplamda 84 adet allel elde edilmiş 

olup bunların 67 adeti polimorfik bulunmuştur. Ortalama toplam allel sayısı 7.64 olurken, ortalama 

polimorfik allel sayısı 6.09 tespit edilmiştir. Elde edilen verilere göre primerlerin polimorfizm oranı 

% 80.4 olarak bulunmuştur. Bütün primerlerin ortalama polimorfizm bilgi içeriği ise 0.42 olarak elde 

edilmiştir.  Benzerlik matriksine göre (SM) genotipler arasında benzerlik değerlerinin 0.59-0.96 

arasında olduğu tespit edilmiştir. Dendogramı incelersek en yakın genotiplerin sırasıyla 20 ile 21, 47 

ile 44, 48 ile 47, 85 ile 74 ve 128 ile 126. kavun genotipleri arasında (0.96) oldukları tespit edilmiştir. 

Kavun materyallerden 96. genotip, 99 ile 127 ve 193. genotipin de 9 ile 88. genotiplerden (0.59) en 

uzak mesafede oldukları görülmüştür.    

Bu çalışma sonucunda elde edilen yerel materyallerin ileride ıslah çalışmaları için yarı yol 

materyalleri olarak kullanılabileceği öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: ISSR, yerel genotip, kavun, molekuler karakterizasyon, morfolojik 

karakterizasyon 

Abstract 

       Project Name: Project: Local Vegetable Genetic Resource Collection, Conservation and 

Characterization 

Sub-Project: Morphological and Molecular Characterization of Local Melon Genotypes in the Lakes 

Region and Breeding by Selection 

In this study, 94 local melon genotypes collected from the Lakes region were inbred up to the S3 

level and evaluated using 47 IPGRI descriptors. As a result of morphological measurements and 

observations, it was observed that there was diversity among local materials.  It was seen that the 

majority of the materials we collected from the same districts were not related to each other, and 

with the clusters they formed. 94 local melon genotypes were examined in terms of quantitative 

and qualitative characters. As a result of principal component analysis (PCA), variation between 

materials was determined at the rate of 73.16% and 65.77%, respectively. In addition, a variation of 

90.67% in terms of quantitative characters and 65.77% in terms of qualitative characters was 

detected in 11 melon genotypes included in the project. In the molecular characterization of 105 
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melon genotypes, 11 ISSR primers were used. A total of 84 alleles were obtained, 67 of which were 

found to be polymorphic. While the average total allele number was 7.64, the average polymorphic 

allele number was 6.09. According to the data obtained, the polymorphism rate of the primers was 

found to be 80.4%. The mean polymorphism information content of all primers was obtained as 

0.42. According to the similarity matrix (SM), the similarity values between the genotypes were 

found to be between 0.59 and 0.96. If we examine the dendogram, it was determined that the 

closest genotypes were between 20 and 21, 47 and 44, 48 and 47, 85 and 74 and 128 and 126. melon 

genotypes (0.96), respectively. It was observed that they were farthest (0.59) from 99-127th 

genotypes  of the 96th genotype and  9 – 88. genotypes of 193. genotypes from the melon materials.  

It is envisaged that the local materials obtained as a result of this study can be used as half -way 

materials for breeding studies in the future. 

Keywords: ISSR, local genotype, melon, molecular characterization, morphological 

characterization 

 

Proje Sonuçları Uygulama Planı (Psup)   

Proje Adı: 
Göller Bölgesinde Yerel Kavun Genotiplerin Morfolojik ve Moleküler 

Karakterizasyonu ve Seleksiyon Yoluyla Islahı 

Psup Hedefi:  

Göller Bölgesindeki kavun genetik materyallerin yok olmadan toplanması, genotiplerin 

morfolojik ve moleküler karakterizasyonu yapılarak dublikasyonların önüne geçilmesi, 

akrabalık dereceleri belirlenerek genetik zenginliğimizin korunması, gen bankalarında 

muhafaza altına alınması ve kavun ıslah çalışmalarına önemli bir katkı sağlaması çalışmanın 

amacıdır. 

Çıktıların Uygulamaya Aktarılması Ve Yaygınlaştırılması 

 

Sıra Proje Çıktıları Çıktıların Uygulamaya Aktarılma 

Mekanizmaları 

1 
Göller Bölgesindeki materyallerin 

morfolojik ve moleküler tanımlanması 

-Proje kapsamında 105 adet yerel kavun 

materyali toplanmıştır. 

-Toplanan kavun materyallerinin akrabalık 

dereceleri tespit edilmiştir. 

-Materyallerin morfolojik ve moleküler 

kayıtları alınarak muhafazası ve korunması 

için gen bankasına gönderilmiştir. 
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-Tanımlanan materyallerin ıslah 

programlarına aktarılarak çeşit geliştirme 

çalışmalarında kaynak olarak kullanılması 

sağlanacaktır. 

2 Yayın faaliyetleri 

-Araştırma sonuçların bir kısmı doktora tezi 

kapsamında olup tez kitapçığı şeklinde 

yayınlanmıştır. 

-Araştırma sonuçları uluslararası indeksli 

dergide (SCI) yayınlanmıştır 

-Araştırma sonuçları, sonuç raporu olarak 

hazırlanmıştır.  

-Çalışma uluslararası kongrede 

sunulmuştur. 

-Bakanlığımızın her yıl düzenlediği hizmet 

içi eğitimlerde teknik personele elde edilen 

bu bilgiler aktarılacaktır. 

-Ülkemizde tarımsal eğitim ve yayım yapan 

birimlere bu bilgiler sunulacaktır. 

 

Proje Adı  Hıyar Islahı Programları İçin Nitelikli Genitörlerin (yarı yol materyali) 

Geliştirilmesi ve Tohum Teknolojisi Projesi-1 

Proje No. TAGEM BBAD/10/A09/P01/13 

Proje Lideri Dr. Volkan GÖZEN 

Araştırmacılar Dr. Levent KESKİN, Dr. Esra CEBECİ, Nejla ÇELİK,Dr. Akın TEPE, Dr. 

Filiz ASRİ ÖKTÜREN, Dr. Mehmet AYDOĞDU, Dr. Öğretim Üyesi 

Hakan FİDAN 

Yürütücü Kuruluş BATEM 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2015 - 31/12/2019 

Destekleyen Kurum TAGEM 

  

Proje Özeti 

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 
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tercih edilmektedir. Özellikle abiyotik (tuz) ve biyotik (Külleme (Podosphaera xanthii), Hıyar Mozaik 

Virüsü (CMV), Kabak Sarı Mozaik Virüsü (ZYMV)), stres faktörleri ciddi verim ve kalite kayıplarına neden 

olur. Bu problemleri çözmek için, abiyotik ve biyotik stres koşullarına tolerant çeşitlerin yetiştirilmesi 

önemli bir rolle sahiptir. Yürütülen 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) stres faktörlerine tolerant hat ve çeşit geliştirme hedeflenmiştir. Elde 

edilen bulgulara göre, verim değerleri doğrultusunda, sonbahar ve bahar dönemi sera 

performansları birlikte değerlendirildiğinde ilk beşe giren melez kombinasyonları; CH206xBA235, 

CL17xBA233, CL8xCL19, CL3xBA235, CL8xCL19 nolu melez kombinasyonalarıdır. Aynı şekilde her iki 

dönemde öne çıkan ilk beş hat;CL3, CL8, C17, CL19, BA235 nolu hatlar olarak dikkat çekmiştir. 

Çalışmamızda verimle birlikte abiyotik ve biyotik testlemeler sonucu da öne çıkan genotipler 

belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmamızda özellikle CMV, ZYMV ve Külleme çalışmaları özenle 

yapılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak; CL4XCL17 ve CL19XBA233, TM101, TM182 melezlerinin hem 

CMV hemde ZYMV’ne karşı tolerant oluduğu, CL4, CL17 ve CL31 nolu hatlarımızın ise CMV, ZYMV ve 

Küllemeye karşı tolerant olduğu tespit dilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hıyar, ıslah, virüs hastalıkları, fungal hastalıkları, abiyotik stress 

 

Abstract 

       Project Name: Development of Qualified Generators (halfway material) for Cucumber 

Breeding Programs and Seed Technology Project-1 

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. Abiotic (low temperature) and biotics (Powdery mildew ( Podosphaera xanthii), 

Cucumber Mosaic Virus (CMV), Zucchini Yellow Mosaic Virus (ZYMV) stress factors have brought 

about crucial problem such as fruit and quality loses an in greenhouse and open field cultivation. 

Because of solving these problem, abiotic and biotics stress tolerant varieties are important role for 

the cultivation. This research was carried out to improve lines and hybrids with tolerance abiotic (salt 

stress) and biotics Powdery mildew (Px), Cucumber Mosaic Virus (CMV), Zucchini Yellow Mosaic 

Virus (ZYMV) condition, are suitable for both greenhouse and open field cultivation. According to 

the obtained results, when the greenhouse performances of autumn and spring were evaluated 

together in the yield values, the hybrid combinations that entered the top five were; CH206xBA235, 

CL17xBA233, CL8xCL19, CL3xBA235, CL8xCL19. Likewise, the first five lines that came to the fore in 

both periods were noted as CL3, CL8, C17, CL19, BA235. In the present study, genotypes that were 

prominent as a result of abiotic and biotic tests were tried to be determined. In this study, especially 

CMV, ZYMV and powdery mildew studies were tried to be done with care. As a result; It was 

determined that CL4XCL17 and CL19XBA233, TM101, TM182 hybrids were tolerant to both CMV 

and ZYMV and our lines CL4, CL17 and CL31 were tolerant to CMV, ZYMV and powdery mildew. 

Keywords: Cucumber, breeding, virus diseases, fungus diseases abiotic stress 
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Proje Sonuçları Uygulama Planı (Psup)   

Proje Adı: 
Hıyar Islahı Programları İçin Nitelikli Genitörlerin (yarı yol materyali) 

Geliştirilmesi ve Tohum Teknolojisi Projesi 

Psup Hedefi:  

Yüksek verimli, meyve kalitesi yüksek, partenokarpik, dişi çiçek verme eğilimi yüksek, abiyotik 

streslerden tuza tolerant, biyotik streslerden virüs ve fungal hasatalıklara tolerant hat ve çeşit 

geliştirme 

Çıktıların Uygulamaya Aktarılması Ve Yaygınlaştırılması 

Sıra Proje Çıktıları Çıktıların Uygulamaya Aktarılma 

Mekanizmaları 

1 

Projede yer alan abiyotik 

(tuz) ve biyotik (virüs ve 

fungal hastalıklarından) stres 

çalışmalarında yer alan 

hastalıklardan en az bir 

tanesine tolerant nitelikli hat 

Elde edilen tolerant/dayanıklı hatların ıslah 

çalışmalarında kullanılması 

Talep olması durumunda firmalara satılması 

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 

2 

Projede yer alan abiyotik 

(tuz) ve biyotik (virüs ve 

fungal hastalıklarından) stres 

çalışmalarında yer alan 

hastalıklardan en az bir 

tanesine tolerant çeşit 

Elde edilen tolerant/dayanıklı hatların ıslah 

çalışmalarında kullanılması 

Talep olması durumunda firmalara satılması 

 

3 

Bilimsel yayın ve liflet Çalışma sonucunda çıktılarının ulusal- 

uluslararası sempozyum veya kongrede yayın, 

ulusal-uluslararası dergide yayın, 

Broşür, liflet halinde yayınlanması 

 

Proje Adı  Kavun Islahı Programları İçin Nitelikli Genitörlerin (Yarıyol Materyali) 
Geliştirilmesi ve Tohum Teknolojisi Projesi  

Proje No. TAGEM/BBAD/10/A09/P01/15 
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Proje Lideri Zir. Yük. Müh. Mine ÜNLÜ 

Araştırmacılar Dr. Rana KURUM, Dr. Abdullah ÜNLÜ, Dr. İlknur POLAT, Dr.  Akın 

TEPE, Zir.Yük.Müh. Serap Melike İÇÖZ,  Zir.Yük.Müh. Musa 

KIRIŞIK 

Yürütücü Kuruluş Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ ANTALYA  

Başlama ve Bitiş Tarihleri 2015-2019 

Destekleyen Kurum TAGEM 

  

Proje Özeti 

Projede örtüaltı yetiştiriciliğine uygun, verimli, erkenci, biyotik ve abiyotik stres koşullarına 

dayanıklı/tolerant ıslah materyalleri geliştirilerek, yerli hibrit çeşitlerin üretimde yaygınlaştırılması 

amaçlanmıştır. Proje kapsamında klasik ve moleküler testlemeler ile Fusarium solgunluğuna, 

küllemeye, Kabak Sarı Mozaik Virüsüne, Hıyar Mozaik Virüsüne, Bakteriyel Meyve Lekesi Hastalığına 

ve yaprak bitine karşı dayanıklılık çalışmaları yürütülmüştür. Bu çalışmalar sonucunda elde edilen 

hatlar kullanılarak yazlık ve kışlık tipte çeşitler geliştirilmiş bu çeşitlerden  Ünlü kavun çeşidinin STK 

kaydı,  Burak kavun çeşidinin ise üretim izni alınmıştır. Küllemeye dayanıklı 4 adet saf hattın satışı ise 

Hasel Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd Şti ne yapılmıştır. Bunun yanısıra proje kapsamında 

geliştirilen Çumra ve Ananas çeşitlerinin özel sektöre devri gerçekleştirilerek çeşitler ve satışı yapılan 

hatlar ülkemiz tarımına kazandırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kavun, Biyotik, Abiyotik, Islah 

 

Abstract 

       Project Name: Improvement of Qualified Genitors for Melon Breeding Programs and Seed 

Technology Project 

The purpose of this project is to improve new melon hybrids to meet market demand, suitable for 

greenhouse production, high yielding, earlier, resistant to biotic and abiotic (salt) stress conditions 

and transport. With the project disease resistance/tolerance studies through conventional and 

molecular tests are done. In this project, with classical and molecular tests  resistance or tolerance 

of lines to the fusarium, powdery mildew, mosaic virüs,  watermelon bacterial fruit spot disease and 

aphid  resistance studies were carried out. As a result of these studies, summer and winter melon 

varieties were developed by using the lines obtained. Ünlü variety was registered and Burak variety 

was permitted.4 inbred lines resistance to powdery mildew sold Hasel Tarim. Also Çumra and 

Ananas varieties were transfered to private sector. 

Keywords:Melon, Biotic, Abiotic, Breeding 
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Proje Sonuçları Uygulama Planı (Psup)   

Proje Adı: 
Kavun Islahı Programları İçin Nitelikli Genitörlerin (Yarıyol Materyali) Geliştirilmesi ve 

Tohum Teknolojisi Projesi 

Psup Hedefi:  

Örtüaltı yetiştiriciliğine uygun, verimli, erkenci, hastalıklara dayanıklı, pazarın taleplerini 

karşılayabilecek,  çeşit ebeveyni olabilecek Islah materyalleri gel iştirilerek yerli hibrit 

kavun çeşitlerinin üretimde yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. 

Çıktıların Uygulamaya Aktarılması Ve Yaygınlaştırılması 

 

Sıra Proje Çıktıları Çıktıların Uygulamaya Aktarılma 

Mekanizmaları 

1 

Yazlık tipteki kavunlara küllemeye 

dayanıklılığın aktarılması, yazlık ve 

kışlık kavun gen havuzunun 

Fusarium solgunluğuna, küllemeye, 

karpuz bakteriyel meyve lekesi 

hastalığına, yaprak bitine, kabak 

sarı mozaik virüsü ve hıyar mozaik 

virüsüne  karşı  taranması 

Küllemeye, Fusarium solgunluğuna, 

karpuz bakteriyel meyve lekesi 

hastalığına yaprak bitine, kabak sarı 

mozaik virüsü ve hıyar mozaik virüsüne 

dayanımı yüksek kavun hatlarının ve 

çeşitlerinin geliştirilmesi, doğrudan özel 

sektörün kullanımına (hat 

satışı/protokollü proje ) sunulabilmesi 

Bu hastalıklara ve zararlıya karşı 

yetiştiriciliğin kısıtlandığı alanlarda 

üretimin sürdürülebilmesi 

2 

Yerli kavun çeşitlerinin geliştirilmesi Proje kapsamında geliştirilen 2017 

yılında STK kaydı alınan Ünlü ve 2019 

yılında üretim izni alınan Burak çeşitleri 

Türk tarımının hizmetine sunulmuştur. 

3 

Demonstrasyon çalışmaları 2018yılında Tarımsal Yeniliklerin 

Yaygınlaştırılması kapsamında Batem 

ile Denizli (Acıpayam) ve   Konya 

(Çumra) Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 

KTV (Koordinasyon ve Tarımsal Veriler) 

Şube Müdürlüğü ile yapılan Çeşit 

Tanıtımı Projesi için ÜNLÜ kavun 
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çeşidinin demonstrasyon çalışmaları 

yapılmıştır. 

4 

Tarla Günü Ünlü Kavun çeşidimizin 2019 yılında 

Konya Meram’ da tarla günü yapılmış, 

tarla gününe özellikle özel sektörde 

davet edilerek çeşit tanıtılmıştır 

5 

Çeşitlerin özel sektöre devri Geliştirilen çeşitlerimizden ÇUMRA, 

ANANAS ülkemiz üreticisinin hizmetine 

sunulmak üzere özel sektöre (MARS 

TOHUMCULUK) devredilmiştir. 

6 

Hat satışı 2018 yılında Hasel Tarım Ürünleri 

Sanayi ve Ticaret Ltd Şti ne 4 adet F6 

kademesindeki Fusarium solgunluğuna 

dayanıklı hatların satışı gerçekleştirilmiş 

ve ülkemiz tarımına kazandırılmıştır. 

7 Yayınlar 

Proje sonuçları XXX. International 

Horticultural Congress, 12-16 Ağustos 

2018, İstanbul’da gerçekleştirilen 

kongrede ve Ordu’da düzenlenen 11. 

Sebze Tarımı Sempozyumunda 

yayınlanmıştır. 
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Proje Özeti 

Patlıcan Solanaceae familyasında domates, biber ve patatesten sonra insan beslenmesi için en önemli 

türdür. Türkiye’de hem açıkta hem de örtüaltında yetiştirilen patlıcanın çeşit sayısı diğer türlere göre 

oldukça azdır. Mevcut çeşitler biyotik stres koşullarından etkilenmekte ve önemli verim kayıpları ile 

karşılaşılmaktadır. Biyotik streslerin etkilerini azaltmak veya önlemek için yoğun şekilde kimyasal 

mücadele yapılmaktadır. Kullanılan kimyasallar insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilemektedir. 

Biyotik streslerin etkilerini kontrol etmenin en güvenli yolu bu etmenlere karşı dayanıklı çeşitler 

geliştirmektir. 2015–2019 yılları arasında Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde yürütülen 

bu proje kapsamında Türkiye’de patlıcan yetiştirilen alanlarda biyotik stres etmeni olarak karşılaşılan 

Fusarium oxysporum f. sp. melongenae, Verticillium dahliae, nematod (Meloidogyne incognita ırk 

1), kırmızıörümcek, Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis’e karşı patlıcan çeşitlerinin ve 

ıslah hatlarının reaksiyonları ortaya konulmuş, buna ilaveten patlıcanın yabani akrabaları genitör 

olarak kullanılarak bu hastalık ve zararlı etmenlerine karşı nitelikli materyaller geliştirilmesi için 

çalışmalar yapılmıştır. Bitkilerin hastalıklara karşı reaksiyonları klasik metotlarla inokülasyon 

şeklinde gerçekleştirilmiştir. Hastalık etmenlerinden Fusarium’a dayanıklılık hem klasik hem de 

moleküler metotlar kullanılarak test edilmiştir. Bu materyallerin ıslah programlarında kullanılması ile 

kısa sürede birden fazla etmene dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesine olanak sağlanmış olunacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Solanum melongena, Fusarium, Verticillium, Nematod, Kırmızıörümcek, 

Clavibacter, Dayanıklılık, Yabani akraba, Melezleme, Islah 

 

Abstract 

       Project Name:  

Eggplant is the most important species for human nutrition after the tomato, pepper and potato in the 

Solanaceae family. The number of varieties of eggplant grown in both the greenhouse and the open 

field is quite low compared to other species in Turkey. Existing varieties are affected by biotic stress 

conditions and significant yield losses are encountered. There is intense chemical usage to reduce or 

prevent the effects of biotic stresses. The chemicals used adversely affect human and environmental 

health. The safest way to control the effects of biotic stresses is to develop varieties that are resistant 

to these factors. Within the scope of this project carried out at Bati Akdeniz Agricultural Research 

Institute in between 2015-2019; the reactions of eggplant varieties and inbred lines were revealed 

against biotic stress factors as Fusarium oxysporum f. sp. melongenae, Verticillium dahliae, nematode 

(Meloidogyne incognita race 1), spider mite, Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis 

encountered eggplant grown area in Turkey. In addition, wild relatives of eggplants were used as 

genitors and studies were made to develop qualified materials against these diseases and harmful 

factors. Reactions of plants against diseases were carried out as inoculation by classical methods. 

Fusarium resistance, one of the causative agents, was tested using both classical and molecular 

methods. By using these materials in breeding programs, it will be possible to develop varieties 

resistant to more than one factor in a short time. 

Keywords: Solanum melongena, Fusarium, Verticillium, Nematod, Spider mite, Clavibacter, Resistance, 

Wild relative, Crossing, Breeding 
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Proje Sonuçları Uygulama Planı (Psup)   

Proje Adı: 
Patlıcan Islahı Programları için Nitelikli Genitörlerin (Yarıyol Materyali) Geliştirilmesi 

ve Tohum Teknolojisi Projesi 

Psup Hedefi:  

2015-2019 yılları arasında Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde yürütülen bu projede 

ülkemizde ekonomik olarak önemli verim kayıplarına neden olan hastalık ve zararlılara karşı 

çeşitlerimizin ve genetik materyallerimizin reaksiyonları ortaya konul muş, yabani genotipler 

kullanılarak bu hastalık ve zararlı etmenlerine karşı nitelikli materyaller geliştirilmesi için çalışmalar 

yürütülmüştür.  

Projede amaç patlıcanda ekonomik kayba neden olan bazı önemli hastalık ve zararlılardan;  

Fusarium oxysporum f. sp. melongenae,  

Verticillium dahliae ve  

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis  

Nematod 

Kırmızıörümcek’e patlıcan hatlarının reaksiyonlarını belirlemek ve bunlara dayanıklı hat 

geliştirmektir. 

Çıktıların Uygulamaya Aktarılması Ve Yaygınlaştırılması 

Sıra Proje Çıktıları Çıktıların Uygulamaya Aktarılma 

Mekanizmaları 

1 Sadece Fusarium oxysporum f. sp. 

melongenae veya hem Verticillium 

dahliae hem de Fusarium oxysporum f. 

sp. melongenae dayanıklı saf hatlar 

elde edilmiştir.  

Yabani genitörlerle yapılan 

melezlemelerden F3 kademesinde 

materyaller geliştirilmiştir. 

 

Nematod, Kırmızıörümcek, 

Clavibacter’e dayanıklı materyaller 

belirlenmiştir. 

 

Hatlar TAGEM destekli 1758 nolu Patlıcan 

Islahı Programları Kapsamında Nitelikli 

Hat ve Çeşit Geliştirilmesi-II projesinde 

çoklu dayanımı olan hat ve çeşit 

geliştirmede materyal olarak 

kullanılacaktır.  

Proje kapsamında geiştirilen hatlar ‘hat 

satışı’  ile doğrudan özel sektörün 

kullanımına sunulabilecek, 

Talep olması durumundabu materyaller 

kullanılarak özel sektörle protokollü proje 

yapılabilecektir. 

 Hastalık ve zararlılara dayanıklılık 

genlerinin haritalanması ve markör 

geliştirme çalışmaları gibi konu edilen 

projelerde geliştirilen hatlar materyal olarak 

kullanılabilecektir.  
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2 Araştırma sonuçları ile ilgili bilimsel 

makaleler 

Boyaci, H. F., Topcu, V., Tepe, A., 

Yildirim, I. K., Oten, M., & Aktas, A., 

2015. Morphological and Molecular 

Characterization and Relationships of 

Turkish Local Eggplant Heirlooms. Notulae 

Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-

Napoca, 43(1), DOI 

10.15835/nbha4319773. 43.1 (2015): 100-

107. 

Boyaci, H. F., Unlu, A., Kıran, S., 

Gumrukcu, E., Kusvuran,  S., Ellialtioglu,  

S. S., 2015. The Potential for Rootstock 

Breeding of Some Inbred Lines and Local 

Populations in Eggplant. II. International 

Plant Breeding Congress, 1-5 November 

2015, WOW KREMLIN PALACE 

ANTALYA-TURKEY. 

Boyacı HF, 2016. Patlıcan Islah 

Çalışmalarında Son Gelişmeler. Harman 

Time Dergisi, Ocak 2016, Sayı:35, Yıl:3, S: 

102-104. ISSN: 2147-6004. 

Boyaci HF, Gumrukcu E.,  Unlu A.,  

Ellialtioglu SS.,  Abak K 2017. Assessment 

Results and Reflections of Some Eggplant 

Breeding Projects Performed in Turkey. 

IRA-International Journal of Applied 

Sciences 6(01):1-8, ISSN 2455-4499. 

doi:10.21013/jas.v6.n1.p1  
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Destekleyen Kurum TAGEM 

  

 Proje Özeti 

Bu çalışma Antalya koşullarında 2016-2019 deneme sezonunda üç yıl süre (Aksu) yürütülmüştür. 

Araştırmada Meta 2002, Osmaniyem, ve Ziyabey98 ekmeklik buğday çeşitleri kullanılmıştır. Çalışma 

Tesadüf Blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak ekim sıklığı 200, 300, 400, 500 ve 600 

tohum, ekim zamanı olarak 10 ekim den başlamak kaydıyla üç hafta ara ile  dört ekim zamanı, üç adet 

ile deneme tekrarlamıştır. Denemede ekim gübreleme ve yabancı ot mücadelesi eşit olarak 

yapılmıştır. 

Bu çalışmada sahil kuşağına adapte olmuş enstitülerinin geliştirmiş olduğu çeşitler, verim ve kalite 

yönünden karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda incelenen tüm özelliklerde çeşitler etkisinin ekim 

sıklığı ekim zamanı ve yıl önemli olduğu belirlenmiştir. Yılların etkisi ise metrekarede başak sayısı 

211,3-454,3 adet, bitki boyu 85-115 cm,  başakta tane sayısı 44-58 adet ve tane verime etkisinin 

üzerine % 50 başaklanma gün sayısı 97-131 gün, 1000 tane ağırlığı 31,8-51,5 gr, hektolitre ağırlığı 

69,4-81, protein oranı 10,9- 15,45, sedimantasyon 24,6- 49ml  ve gluten  % 24.5-45,10 arasında 

olmuştur. Genel olarak Yıllara göre elde edilen değerler daha farklı bulunmuştur. 

Deneme sonunda kullanılan çeşitler birçok özellik yönünden birbirine yakın bulunmuştur. Çeşitler 

üzerinde yılların etkisi ekim sıklığı ve ekim zamanı yönünden en iyi ekim zamanı olarak üçüncü ekim 

zamanı (20 Kasım- 10 Aralık), ekim sıklığı bakımından m2 ortalama 500 tohum ve 2017-2018 yılı iklim 

verileri ile en iyi çeşit Meta 2002 çeşidi olduğu önerilebilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Buğday, Verim, Kalite, Sıklık, Ekim Zamanı, Yıl 

 

Abstract 

       Project Name: This study was conducted for three years (Aksu) in 2016-2019 trial season under 

Antalya conditions. Meta 2002, Osmaniyem, and Ziyabey98 bread wheat varieties were used in the 

research. According to the randomized block design, the experiment was repeated with three 

replications with three replications, with a frequency of 200, 300, 400, 500 and 600 seeds. Sowing, 

fertilization and weed control were done equally. 

In this study, varieties developed by institutes adapted to coastal belt were compared in terms of yield 

and quality. As a result of the research, it was determined that the effect of cultivars on all traits 

examined was important in sowing frequency, sowing time and year. The effect of years is the number 

of spikes per square meter 211,3-454,3, plant height 85-115 cm, the number of grains per spike 44-

58 and the effect of grain yield 50% on the number of spike days 97-131 days, 1000 grain weight 

31.8 -51.5 g, the weight of the hectoliters was 69.4-81, protein content was 10.9-15.45, sedimentation 

was between 24.6-49ml and gluten was between 24.5-45.10%. In general, the values obtained by the 

years were found to be different. 

The varieties used at the end of the experiment were found close to each other in terms of many 

features. The effect of the years on the cultivation frequency and sowing time in terms of the best 

sowing time as the third sowing time (20 November-10 December), in terms of sowing frequency 



 
697 

average 500 seeds per m2 and 2017-2018 climate data with the best varieties can be recommended 

that the Meta 2002 variety. 

Keywords: Wheat, Yield, Quality, Density, Sowing Time, Year 

 

Proje Sonuçları Uygulama Planı (Psup)   

Proje Adı: 
BATI AKDENİZ BÖLGESİ SAHİL KOŞULLARINDA EKMEKLİK BUĞDAYIN (TRİTİCUM 

AESTİVUM L.)  UYGUN EKİM ZAMANI VE SIKLIĞININ BELİRLENMESİ 

Psup Hedefi:  

Uygun ekim zamanının belirlenmesi 

Uygun ekim sıklığının belirlenmesi 

Uygun çeşididn belirlenmesi 

Çıktıların Uygulamaya Aktarılması Ve Yaygınlaştırılması 

 

Sıra Proje Çıktıları Çıktıların Uygulamaya Aktarılma 

Mekanizmaları 

1 Uygun ekim zamanı   20 Kasım 10 Aralık ekim zamanı      

2 Uygun ekim sıklığı                           Ortalama m2 500 tohum                      

3 Uygun çeşidin belirlenmesi              Adaptasyonu sağlayan çeşit seçimi    

 

TAGEM-AR-GE DESTEKLİ PROJELER 
 

DEVAM EDEN PROJELER 
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Enkapsüle Edilerek Margarinlerde Antifungal Etkilerinin İncelenmesi 

Proje No. TAGEM/ 17 / AR-GE / 12  

Proje Türü TAGEM- ARGE 

Proje Lideri Nevin Başaran 
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Firma Adı  ve Adresi Besler Gıda A.Ş.- Ramazanoğlu Mah. Mahmut Bayram Cad. 

No:9/8 Pendik-İstanbul 

Batem Proje Sorumlusu Orçuın  ÇINAR- Gıda Tekn. ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölümü -

BATEM 

Araştırmacılar Muslime Tanriseven-BATEM 

Kadriye Yüksel-BATEM 
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Araştırma Enstitüsü 

Destekleyen Kurum TAGEM 

Rapor Dönemi 01.01.2019-.31.12.2019 

Toplam Bütçe 1.680.000 

Firma Katkısı 1.176.000 

TAGEM Destek Tutarı 504.000 

BATEM Bütçe Payı 110.000 

  

Dönem Bulguları 

Bu dönem bitkilerden ekstraksiyon işlemleri gerçekleştirilmiştir.  

Yapılan ekstraksiyon işlemleri sonucunda tarçından 1,00 gr; salvia fruticosadan 1,00 gr; fesleğenden 

1,18 gr; soğan kabuğundan 0,68 gr, limondan 1,56 gr; bergamotdan 1,91 gr; portakaldan 2,34 gr; 

zencefilden 1,23 gr; kantarondan 1,02 gr; zerdeçaldan 1,22 gr; reyhandan 1,00 gr; origanum 

minutilorumdan 0,52 gr; zahterden 0,50 gr, zeytin yaprağından 0,69 gr,  havuçtan 0,42 gr, elma 

kabuğundan 0,80 gr, nar kabuğundan 2,19 gr, kuzukulağından 0,12 gr kuru ekstre elde edilmiştir.  

Hazırlanan tüm kuru ekstrelerden minimum 1er gr olacak şekilde antifungal aktivite analizlerinin 

yapılabilmesi için Nanomik firmasına yollanmıştır.  

 

Yöntem 

Bitki Ekstraksiyon İşlemleri 

Kuzu kulağı ekstraksiyonu: 

Daha önceden 40°C’de kurutma fırınında kontrollü olarak kurutulan kuzu kulağı bitkisi öncelikle 

Retsch marka öğütücüde 10.000 rpm devir hızında 60 sn. boyunca öğütülmüştür. Daha sonra 

öğütülmüş kısımdan yaklaşık 10 gr kadar tartılarak üzerine 160 mL saf su  eklenmiş ve 150 rpm devir 

hızında oda koşullarında ekstraksiyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Ekstraksiyon sona erdikten sonra 
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10.000 rpm devir hızında 10 dakika boyunca santrifüj işlemi gerçekleştirilmiştir. Üst kısımda yer alan 

sıvı faz kısmı alınmıştır. Bu sıvı faz kısmı petri kaplarına dökülerek çözücü buharlaştırma işlemi 

yapılmıştır. Çözücü buharlaştırıldıktan sonra dipte kalan özüt denilen katı kısım spatül kullanılarak 

petri kaplarından kazımak suretiyle alınarak eppendorf tüplere aktarılmıştır. En son alınan tartım 

işlemleri sonucunda toplam 0,12 gr kuru ekstre elde edilmiştir. Elde edilen kuru ekstre -20°C’ye 

konulmuştur.  

Nar kabuğu ekstraksiyonu: 

Kurutulmuş nar kabukları Retsch marka öğütücüde 10.000 rpm devir hızında 60 saniye boyunca 

öğütülmüştür. Yaklaşık 4 gr tartılarak üzerine 160 mL’lik %70’lik etanol eklenmiştir. Daha sonra 60°C 

sıcaklıkta bulunan ultrasonik su banyosunda 30 dakika bekletilmiştir. Ekstraksiyon işlemi sona 

erdikten sonra 5000 rpm devir hızında 10 dakika boyunca santrifüj işlemi yapılmıştır. Sonrasında 

üstte yer alan sıvı faz petri kaplarına alınarak çözücüsü uzaklaştırılmıştır.  

Elma kabuğu ekstraksiyonu: 

Öncelikle elma kabuklarının soyulma işlemi gerçekleştirilmiştir. Daha sonra yaklaşık 56 gr elma 

kabuğu üzerine 1200 ml metanol:su:asetik asit (30:69:1) karışımı eklenmiştir. Waring blender 

kullanılarak elma kabuklarının çözücüyle beraber homojenizasyonu sağlanmıştır. Daha sonra 10 

dakika boyunca ultrasonik su banyosunda bekletilmiştir. 5000 rpm devir hızında 5 dakika boyunca 

santrifüj işlemi yapılmıştır. Daha sonra petri kaplarına alınarak çözücüsü uzaklaştırılmıştır.  

Havuç ekstraksiyonu: 

Havuçlar öncelikle hiç su eklenmeden waring blenderda parçalanmıştır. Ardından klasik öğütücüde 

10.000 rpm devir hızında 60 saniye boyunca boyunca parçalanmıştır. 20 gr havuç tartılıp üzerine 40 

mL %0,01 HCl ile asitlendirilmiş etanol:su (1:2) karışımı eklenmiştir. Daha sonra 180 rpm’de oda 

sıcaklığında ekstraksiyon işlemi yapılmıştır. Daha sonra üst kısımda yer alan sıvı kısım çözücü 

uzaklaştırma amacıyla petri kaplarına aktarılmıştır. 

Zeytin yaprağı ekstraksiyonu: 

Zeytin yaprakları 45°C’de 60 saat boyunca kurutulmuştur. Daha sonra 10.000 rpm devir hızında 40 

saniye boyunca öğütülmüştür. Daha sonra 26 gr tartılıp sokselet kartuşuna yerleştiri lmiştir. Sokselet 

ekstraksiyonunda çözücü olarak 520 mL %80’lik etanol kullanılmıştır. Daha sonra petrilere dökülüp 

çözücü uzaklaştırma işlemi yapılmıştır.  

Bergamot, Limon, Portakal ve Kantaron Ekstraksiyonları: 

10 gr kuru öğütülmüş materyallerin üstüne ayrı ayrı 160 mL %70’lik etanol eklenmiştir. Daha sonra 

60 dakika boyunca ultrasonik su banyosunda ekstraksiyon işlemi yapılmıştır. Santrifüj işleminden 

sonra çözücü uzaklaştırma işlemi yapılmış ve kuru ekstreler elde edilmiştir.  

Zencefil ve Zerdeçal Ekstraksiyonu: 

Zencefil ve zerdeçal materyalleri öncelikle 40°C’de kurutulmuştur. Daha sonra 10 gr 160 mL %70’lik 

etanol eklenmiştir. 40°C’de 1 saat boyunca ekstraksiyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Daha sonra 6500 

rpm devir hızında +4°C’de santrifüj işlemi yapılmıştır. Daha sonra petri kaplarına dökülüp çözücüleri 

uzaklaştırılmıştır.  

Zahter, Reyhan ve Origanum minutiflorum ekstraksiyonları: 

Kurutulmuş ve öğütülmüş materyallerden 10 gr tartılmış ve üzerlerine 160 ml %70’lik etanol çözeltisi 

eklenmiştir. 1 saat boyunca 40°C’de ultrasonik su banyosunda bekletilmiş, ardından 170 rpm devir 
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hızında 1 gün boyunca inkübasyon işlemi yapılmıştır. Daha sonra 6500 rpm devir hızında 5 dakika 

boyunca santrifüj işlemi yapılmıştır. Sonrasında petri kaplarına dökülerek çözücüleri 

uzaklaştırılmıştır.  

Salvia tomentosa, Soğan kabuğu, Fesleğen ve Tarçın Ekstraksiyonları 

Kurutulup, öğütülmüş materyallerden 10 gr kadar alınıp üzerlerine 160 mL %70’lik etanol çözeltisi 

eklenmiştir. 40°C’ye ayarlanmış ultrasonik su banyosunda 1 saat boyunca ekstraksiyon işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Daha sonra 6500 rpm devir hızında 10 dakika boyunca santrifüj işlemi yapılmıştır. 

Daha sonra petri kaplarına dökülerek çözücüleri uzaklaştırılmıştır.  

 

Sonuç ve Tartışma 

Yapılan ekstraksiyon işlemleri sonucunda tarçından 1,00 gr; salvia fruticosadan 1,00 gr; fesleğenden 

1,18 gr; soğan kabuğundan 0,68 gr, limondan 1,56 gr; bergamotdan 1,91 gr; portakaldan 2,34 gr; 

zencefilden 1,23 gr; kantarondan 1,02 gr; zerdeçaldan 1,22 gr; reyhandan 1,00 gr; origanum 

minutilorumdan 0,52 gr; zahterden 0,50 gr, zeytin yaprağından 0,69 gr,  havuçtan 0,42 gr, elma 

kabuğundan 0,80 gr, nar kabuğundan 2,19 gr, kuzukulağından 0,12 gr kuru ekstre elde edilmiştir.  

Hazırlanan tüm kuru ekstrelerden miimum 1er gr olacak şekilde antifungal aktivite analizlerinin 

yapılabilmesi için Nanomik firmasına yollanmıştır.  

Nanomik firmasından gelen antifungal etkinlik sonuçları ve toplantıda alınan kararlar doğrultusunda 

soğan kabuğu, zerdeçal, nar kabuğu ve zahterin kullanımına karar verilmiştir ve bu materyallerden 

40 kg pilot margarin denemesi için gereken miktarda üretilebilmesi amacıyla çalışmalara 

başlanmıştır. İlk kısımda verilen ekstraksiyon metotları doğrultusunda bu 4 materyalden istenen 

miktarlarda kuru ekstre üretilmiş ve -20°C’de BATEM bünyesinde muhafaza edilmektedir.  

Aynı zamanda farklı kaynaklardan temin edilen, aktif bileşenleri ve bu bileşenlerin oranları farklı olan 

2 farklı tarçın uçucu yağı ve antifungal etkinlikten sorumlu olan öjenolü farkl ı  konsantrasyonda 

içeren karanfil uçucu yağı Nanomik firmasına antifungal etkinlik denemesi için yollanmıştır. Böylece 

kullanılabilecek doğal antifungal uçucu yağların daha düşük konsantrasyonlarda kullanımı 

hedeflenmektedir. Antifungal etkinlik çalışmaları sonucunda seçilecek olan tarçın (TS ve TB kodlu) ve 

karanfil (KM kodlu) uçucu yağlarından gerekli miktarda üretilip Nanomik firmasına gönderilecektir. 

 

Öneriler 

Prof. Dr. Gülaçtı Topçu, Nevin Başaran, Buse Berber, Muslime Tanriseven ve Orçun Çınar ‘ın yaptığı 

toplantı sonucunda antifungal etkinliği oldukça yüksek olan nar kabuk ekstresinin ikinci bir 

yöntemle (çözücü değişimi: etil asetat ve sulu fazın ayrı ayrı kullanımı) ekstraksiyonuna ve in vitro 

antifungal aktivitesinin yapılmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda BATEM hicaznar çeşidi enstitü 

üretim parselinden hasat edilmiş ve nar kabuk ekstraksiyonu için ön çalışmalara başlanmıştır.  

 

Proje Adı  Stevia bitkisinden (Stevia rebaudiana B.) yüksek kalitede kuru yaprak ve 
mikroenkapsüle stevia ekstraktı üretim koşullarının saptanması ve bazı 

düşük enerjili ürünlerin formülasyonlarına uygunluğunun belirlenmesi 

Proje No. - 
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Proje Türü TAGEM- ARGE 

Proje Lideri Prof.Dr.Narin Ünal 

Firma Adı  ve Adresi Güney Agripark Tarımsal Araştırmalar Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi- Çamköy, Pınarlı Köyü, 24. Sk. No:153/A, Aksu/Antalya 

Batem Proje Sorumlusu Orçuın  ÇINAR- Gıda Tekn.ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölümü -

BATEM 

Araştırmacılar Dr. Demet Yıldız Turgut-BATEM 

Dr. Arzu Bayır Yeğin-BATEM 

Destekleyen Kurum TAGEM 

Rapor Dönemi 01.01.2019-.31.12.2019 

Toplam Bütçe 1.193.524  

Firma Katkısı 835.466 

TAGEM Destek Tutarı 358.057 

BATEM Bütçe Payı 110.000 

 

Dönem Bulguları 

Farklı sıcaklıklarda kurutulan stevia yapraklarının kuruma eğrisi 

 

 

Stevia yapraklarının kuruma davranışının tanımlanması için, literatürde en yaygın kullanılan  

Henderson ve Pabis, Newton, Page ve Logaritmik ince tabaka matematiksel kurutma modelleri 

kullanılarak en uygun model araştırılmıştır. Page modelinin örneklerin kuruma davranışlarının 

tanımlanması için en iyi model olduğu belirlenmiştir.  
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Taze ve farklı kurutma sıcaklıklarında kurutulan stevia yapraklarının Toplam fenolik, flavonoid ve 

steviol glikozit içerikleri  

 
 

Toplam Fenolık 

miktarı (g 

GAE/100 g) 

Toplam 

Flavonoid 

miktarı  

(g CE/100 g) 

Stevioside 

(g/100 g)  

Reb A (g/100 g ) 

40°C 2,70 2,11 6,26 7,27 

50°C 5,12 3,43 13,03 12,80 

60°C 2,44 1,93 10,75 9,63 

Taze  8,43 3,53 2,97 4,62 

 

 

 

Yöntem 

Kurutma ve ekstraksiyon denemeleri için Güney Agripark deneme alanlarında yetişmekte olan 

adaptasyon çalışmaları tamamlanmış stevia bitkileri kullanılmaktadır.  Kurutma çalışmaları BATEM 

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi’nde yürütülmüştür. Proje kapsamında stevia yaprakları 40, 50 ve 

60°C’de 1 m/sn hava hızında Lab tipi sıcak hava kurutma fırınında 0,06 g su /g kuru baz nem içeriğine 

kadar kurutuldu.  

 

Proje Adı  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  

Proje No. Tagem 17/1 Arge 

Proje Türü TAGEM- ARGE 

Proje Lideri Burçin Çıngay 

Firma Adı  ve Adresi Ali Nihat Gökyiğit İktisadi İşletmesi-İstanbul 

Batem Proje Sorumlusu Ayşe Serpil KAYA 

Araştırmacılar Fatma Uysal Bayar, Belgin Kanoğlu, Ebru Akyüz, Nihan S. Muşdal, 

Aşkın Öykü Çimen, Salih S. Kanoğlu 
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Destekleyen Kurum TAGEM 

Rapor Dönemi 01.01.2019-.31.12.2019 

Toplam Bütçe 1.341.805 TL 

Firma Katkısı 591.810 TL 

TAGEM Destek Tutarı 749.995 TL 

BATEM Bütçe Payı  

  

Dönem Bulguları 

Süs bitkileri sektöründe dışa bağımlılık gösteren ülkemize, doğal bitki türlerinden elde edilecek 

çeşit/çeşitler kazandırılarak ekonomik yönden katkı sağlamak  amacıyla yürütülen projede 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 

kullanılmaktadır. Üç ayrı ıslah programında melezleme çalışmaları her iki kuruluşun (BATEM-NGGBB) 

sera koşullarında, ümitvar bireylerin performanslarının belirlenmesi çalışmaları ise dış mekân 

koşullarında yürütülmektedir. Bu dönem içerisinde ıslah amaçlarına uygun seçilen bireyler dış 

ortamlara dikilmiştir.  

 

Yöntem 

Projede ıslah yöntemi olarak, varyasyon yaratmak amacıyla ‘Melezleme Islahı’ yöntemi  ve elde 

edilen bireylerin seçimi için de ‘Klon Seleksiyonu’ yöntemi kullanılmaktadır. 

 

Sonuç ve Tartışma 

Toplamda her iki kurumda yürütülen melezleme çalışmalarında karanfil için %6,20 olan melezleme 

başarısı ile 4996 genotip, adaçayı için %15,40 olan melezleme başarısı ile 1336 genotip, pelemir için 

ise %5,71 olan melezleme başarısı ile 455 genotip elde edildi. Yapılan  literatür çalışmasından elde 

edilen verilere göre doğal taksonlarla yapılan ıslah çalışmalarında ortalama melezleme başarısının 

türe, ekolojik koşullara, ıslahçı başarısına göre değişiklik  gösterdiği ve melezleme başarı yüzdesinin 

ortalama %2-%25 oranında değiştiği belirtilmiştir (Harlan & DeWet, 1971; Sybenga, 1992, 
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Tychonievich & Warner, 2011). Projemizde elde edilen melez başarı oranları literatür ile uyum 

göstermektedir. Çalışma sonucunda elde edilen genotipler içerisinden, proje kapsamında incelenen 

kriterler, pazar istekleri, özel sektör ve yerel yönetim temsilcilerinin görüşleri ile 18 adet  karanfil, 12 

adet adaçayı, 4 adet pelemir genotipleri çeşit adayları olarak seçildi. Yapılan  değerlendirmeler 

sonucunda ön plana çıkan karanfil cinsinde D13 X D14 (pembe -bordo), adaçayı cinsinde KS2 X KS4, 

pelemir cinsinde P3 X P7 genotiplerin de çeşit tescili ile ilgili hazırlık çalışmalarına başlandı. Özel 

sektör beğenisi ve pazar istekleri doğrultusunda diğer ümitvar bireylerimiz için de tescil çalışmalarına 

devam edilmektedir. 

 

Öneriler 

Özel sektörün, uzun süreli ve maliyetli çalışmalar olması nedeniyle çeşit geliştirme çalışmalarına 

yönelmeyi tercih etmemesi, araştırma enstitüleri ve üniversitelerde süs bitkileri konusundaki 

araştırıcıların az oluşu, bu alana yönelik çalışmaların geç başlamasına neden olmuştur. Yeni çeşitlerin 

geliştirilmesinde oluşan gecikmeler ülkemizin süs bitkileri üretim  materyali açısından dışa bağımlı 

hale gelmesine ve dolayısıyla ticari açığın büyümesine sebep olmuştur. Islah çalışmalarında başarıya 

ulaşmak için, iklim koşulları da dikkate alınarak ülke  genelinde uzun vadeli üretim planlamaları 

yapılmalı, bu sayede uygun standart ve kalitede üretim sağlanmalıdır. Her alanda, tüketici talepleri 

de dikkate alınarak ayrıca daha fazla yatırım, zaman ve teknik bilgi ve Ar-Ge gerektiren çeşitli 

çalışmalar üzerine yoğunlaşmalar sağlanmalıdır. Ülkemiz florasında süs bitkisi olma potansiyeli 

yüksek olan doğal türler kültüre  alınıp ilgili sektörlere kazandırılarak ürün çeşitliliği artırılmalıdır.  Bu 

özellikleri ile öne çıkan proje çalışmamız bu alanda yapılacak diğer çeşit geliştirme çalışmalarına da 

yol gösterici olacaktır. 

 

Kaynakça 

Harlan, J. R., & de Wet, J. M. (1971). Toward a rational classification of cultivated plants.  

Taxon, 20(4), 509-517. 

Sybenga, J. (2000). Somatic segregation in rice. Genome, 43(4), 720-722. 

Tychonievich, J., & Warner, R. M. (2011). Interspecific crossability of selected Salvia species  

and potential use for crop improvement. Journal of the American Society for Horticultural 

Science, 136(1), 41-47. 
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Proje Lideri İsmail Hakkı TIĞLI 
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Firma Adı  ve Adresi Mitas Doğal Enerji Akaryakıt Yatırım Ve Dış Tic. A.Ş.-Mitas Adresi 

Cami Mah 16 32500 Eğirdir Isparta 

Batem Proje Sorumlusu Dr. Filiz ÖKTÜREN ASRİ, Dr.Cevdet Fehmi ÖZKAN-Toprak ve Su 

Kaynakları Bölümü -BATEM 

Araştırmacılar İsmail Hakkı TIĞLI, Aykut DEMİREZEN, Ahmet ÜNSAL, Dr.Cevdet 

Fehmi ÖZKAN, Dr.Filiz ÖKTÜREN ASRİ 

Destekleyen Kurum TAGEM 

Rapor Dönemi 01.01.2019-.31.12.2019 

Toplam Bütçe 851.442 TL 

Firma Katkısı 301.513 TL 

TAGEM Destek Tutarı 549.929 

BATEM Bütçe Payı  

  

Dönem Bulguları 

İlk altı aylık süreçte proje yürütücüsü TAGEM’den bütçe talebinde bulunmamıştır. Proje 

yürütücüsünün talebiyle proje başlatılmadan kapatılmıştır.  

 

 

DIŞ KAYNAKLI PROJELER 
 

YENİ TEKLİF PROJELER 

 

Proje Adı  Kızılçam Ormanlarında Yangın Sonrası Erozyon ile Taşınan Toprak 
Miktarının Belirlenmesi  

(Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Örneği) 

Proje No. 19.6407/2019-2023 

Akronim Kısma ad 

Destekleyen Kurum Orman Genel Müdürlüğü 

Destek Kodu  

Proje Lideri ve Kurumu Dr.Hüseyin YILMAZ 
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Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Ortakları ve 

Araştırmacılar 

Dr.Hüseyin YILMAZ, Prof.Dr.Ferhat GÖKBULAK, Doç.Dr. Ali 

KAVGACI, Dr.Filiz ÖKTÜREN ASRİ, Coşkun Okan GÜNEY 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/04/2019-01/12/2023 

Toplam Bütçe 106.200 TL 

BATEM Bütçe Payı  

   

 Proje Özeti  

Proje Adı: Kızılçam Ormanlarında Yangın Sonrası Erozyon ile Taşınan Toprak Miktarının 

Belirlenmesi (Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Örneği) 

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde Kızılçam ormanlarında yürütülecek olan bu 

proje ile yanmış ve yanmamış alanlarda erozyon durumu ortaya koyulacaktır. Ayrıca yanmış 

alanlarda rehabilitasyon çalışmalarında uygulanacak olan farklı silvikültürel işlemlerin (yanmış 

alanda ağaç devirme (YAAD), yanmış alanda doğal gençleştirme (YADG), yanmış alanda yapay 

gençleştirme (YAYG)) etkisiyle taşınan toprak miktarı belirlenecektir. Bu amaçlar doğrultusunda 

2019 yılında çıkacak olan orman yangını sonrasında tesadüf parselleri deneme desenine göre 

oluşturulacak 15 adet örnekleme parselinde (20x20m); toprak (fiziksel, kimyasal ve hidrofiziksel 

toprak özellikleri), vejetasyon (tür sayısı/yoğunluğu ve örtme dereceleri), yağış, yüzeysel akış ve 

sediment örneklemeleri (2x8m parselde) yapılacaktır. Elde edilecek veriler varyans analizi ile 

değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Yangın ekolojisi, erozyon, yangın ekosistemleri  

 

AMAÇ VE HEDEFLER  

2.1. Kısa Dönemli Amaçlar: Batı Akdeniz Bölgesi Kızılçam Ormanlarında meydana gelen orman 

yangını sonrasında;  

-bazı kimyasal, fiziksel ve hidrofiziksel toprak özelliklerini belirlemek, 

-silvikültürel işlemlerin erozyon üzerine etkilerini belirlemek,  

-taşınan toprak miktarını belirlemek, 

-taşınan topraktaki bazı makro bitki besin elementlerini belirlemek.  

2.2. Uzun Dönemli Amaçlar: Orman yangınlarının erozyon üzerine etkilerini belirlemek 
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3. KONU, KAPSAM ve GEREKÇE 

Erozyon oluşumunda etkili olan faktörlerden (iklim, topografya, bitki örtüsü, toprak, insan) bitki 

örtüsü ve toprak orman yangınlarından direkt olarak etkilenmektedir (Parlak, 2015). Yağmurun 

toprak yüzeyine çarpma etkisini azaltması bakımından son derece önemli olan diri ve ölü örtü, şiddeti 

ve yoğunluğu farklılık gösterebilen bir orman yangını sonrasında tamamen veya kısmen yanarak yok 

olabilmektedir (USDA, Neary et. al., 2005, Çepel 2006). Organik toprağın yanması ise infiltrasyon ve 

perkolasyon kapasitesini etkileyerek yağışın yüzeysel akışa geçmesine neden olabilmektedir 

(Wittenberg et al., 2010). Erozyon oluşumunda en önemli faktörlerden birisi olan insan ise yangın 

sonrası ortaya çıkmaktadır. Bir orman yangını sonrasında üretim ve rehabilitasyon çalışmaları için 

zamanlama ve yöntem erozyon üzerine olumlu ya da olumsuz etki yaratabilmektedir. İklim, 

topografya ve anakaya özellikleri dikkate alınarak tam alan toprak işleme yerine sekonder süksesyon 

sürecinin gerçekleşmesi daha ekonomik ve ekolojik olabilecektir. Bu proje ile önemli bir yangın 

ekosistemi olan Kızılçam ormanlarında yangın sonrası rehabilitasyon çalışmalarının (doğal 

gençleştirme, yapay gençleştirme vb.) erozyon üzerine etkileri ortaya koyulacaktır.  

 

Ayrıca bu çalışma ile ÇEM Genel Müdürlüğü orman yangınları sonrasında erozyon miktarının 

belirlenmesine yönelik talepleri karşılanmış ve Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü proje öncelikleri içerisinde yer alan "Orman yangınlarının önlenmesi, etkilerinin 

azaltılması ve yangın sonrası rehabilitasyon konusundaki araştırma çalışmaları", Çölleşme İle 

Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2023), 7.3.1 numaralı eylem "Erozyon riski açısından 

önceliğe sahip sahalarda uygun erozyon kontrol çalışmalarının yapılması" hedefleri de 

gerçekleştirilmiş olacaktır. 
 

 

YÖNTEM 

5.1.MATERYAL  

 

Projenin ana materyalini Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde kalan Kızılçam 

ormanları oluşturmaktadır. Araştırma alanı, Türkiye’nin makro iklim bölgelerinden, Akdeniz 

iklimi etkisi altında olup, yangına 1. ve 2. derecede hassas alanlar kapsamındadır. Hakim ağaç 

türü kızılçamdır. Araştırma alanı, bu özellikler bakımından yangın ekosistemleri özelliği 

taşımaktadır.  

 

2019 yılı Antalya Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde çıkacak olan orman yangını 

sonrasında yanmış ve yanmamış alanlarda tesis edilecek örnekleme alanlarından alınacak 

toprak, ölü örtü, bitki, sediment ve yağış örnekleri araştırmanın diğer materyalleridir (Şekil 1). 
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a) 

 

b) 

 

c) 

Şekil 1. Araştırma alanı 

5.2 YÖNTEM  

5.2.1. Varsayımlar (Sıfır hipotezine göre) 

Kızılçam ormanlarında yangının kimyasal, fiziksel ve hidrofiziksel toprak özellikleri üzerine etkisi 

yoktur 

Kızılçam ormanlarında yangın sonrası uygulanan silvikültürel işlemlerin (doğal gençleştirme, 

yapay gençleştirme) erozyon üzerine etkisi yoktur 

Kızılçam ormanlarında yangının taşınan toprak miktarını üzerine etkisi yoktur 

Kızılçam ormanlarında yangının taşınan topraktaki makro bitki besin elementleri üzerine etkisi 

yoktur 

5.2.2. Örnekleme yöntemi 

Arazi çalışmalarına başlamadan önce çalışmanın yapılacağı alanın tespiti için haritalar 

(topografik, meşcere, jeoloji, toprak) elde edilecektir. Bu haritalar ve projenin başlama tarihi olan 
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2019 yılından itibaren Antalya Orman Bölge Müdürlüğündeki bütün orman yangınları takip 

edilecektir. Takip edilen yangınlar incelenerek, Kızılçam ormanlarında yangın sonrası erozyon ile 

taşınan toprak miktarını ortaya koyabilmek amacıyla, diğer faktörler (eğim, bakı, yükselti, 

kapalılık, yangın şiddeti, anakaya, toprak vb) sabit tutularak yanmış ve yanmamış örnekleme 

alanları belirlenecektir. Yangın şiddeti sınıflarını belirlemek için Keeley, (2009) ve Ryan et al., 

(2012)'den uyarlanan Çizelge 1'deki sınıflar kullanılacaktır. 

Çizelge 1. Yangın şiddeti sınıfları (Keeley, 2009, Ryan et al., 2012)  

Sınıf Açıklama 

0 Yanmamış 

Bitkinin kısımları yeşil, hiç değişmeden durmakta, ısıdan doğrudan 

etkilenmemiş. 

Yanmamış fakat yayılan ısıdan dolayı kavrulan yapraklarda kayıplar 

mevcut. 

1 Hafif 

Y
an

m
ış

 

Ağaçların tepe tacı yeşil, gövdesi kavrulmuş. 

Yüzeydeki döküntü, yosun ve otlar kömürleşmiş ve tükenmiş. 

Zemindeki organik tabaka bozulmamış, birkaç mm derinliğe kadar 

kömürleşmiş. 

2 Orta 

Ağaçların tepe tacının bir kısmı ölmüş ama ibreler tamamen 

tüketilmemiş. 

Ara ve alt tabakadaki bütün bitkiler yanmış ve tüketilmiş.  

Yangın öncesi toprakta bulunan organik tabaka büyük ölçüde 

tüketilmiş 

3 Derin 

Ölmüş ağaçlar ve tüketilmiş ibreler. 

Yüzeydeki tüm ebatlardaki döküntü ve organik tabaka büyük oranda 

tüketilmiş. 

Beyaz kül birikimi ve birkaç cm derinlikteki kömürleşmiş organik 

madde 

 

Belirlenecek olan örnekleme alanlarında tesadüf parselleri deneme desenine göre, 3 tekerrürlü 

20x20m olmak üzere 15 adet örnekleme parseli oluşturulacaktır (Şekil 2). Örnekleme parsellerini 

korumak için her parselin etrafı dikenli tel çit ihata ile çevrilecek ve örnekleme alanına 

bilgilendirme tabelaları yerleştirilecektir. 
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Şekil 2 Araştırma alanı örnekleme deseni 

 

Şekil 2’de verilen örnekleme desenine göre yanmamış alanlardaki doğal durum (kontrol) 1 

numaralı işlem grubu, yanmış alanlardaki doğal durumu 2 numaralı işlem grubu, yanmış 

alanlarda rehabilitasyon çalışmalarında uygulanacak farklı silvikültürel müdahaleleri ise  3,4 ve 5 

numaralı işlem grubu temsil etmektedir. 3 numaralı işlem ile eşyükselti eğrilerine paralel olacak 

şekilde ağaç devirme işlemi uygulanacaktır. 4 numaralı işlem grubunda doğal gençleştirme, 5 

numaralı işlem grubunda ise yapay gençleştirme işlemleri uygulanacaktır. 

 

Belirlenen bu örnekleme parsellerinde; toprak (fiziksel, kimyasal ve hidrofiziksel toprak 

özellikleri), ölü örtü, vejetasyon (tür sayısı/yoğunluğu ve örtme dereceleri), yağış, yüzeysel akış 

ve sediment örneklemesi (2x8m parselde) yapılacaktır. 

 

Projenin 1. yılı her işlem grubundan 1 adet olmak horizon esasına göre 5 adet toprak profili 

açılacaktır. Açılan toprak profillerinde renk, strüktür, bağlılık, kök sıklığı, kök dağılışı, taşlılık, nem, 

geçirgenlik, ana kaya derinliği gibi özellikler incelenerek horizon kalınlıklarına göre örnek alınacak 

üst toprak derinlik kademeleri (0-10cm, 10-20cm vb) belirlenecektir.  

 

Kimyasal ve Fiziksel toprak özelliklerini belirlemek için; 

Çalışmanın amacı doğrultusunda farklı işlem gruplarındaki kimyasal ve fiziksel toprak 

özelliklerinin karşılaştırılmalı incelenebilmesi için üst toprak (0-10cm, 10-20cm vb) örneklemesi 

yapılacaktır. Projenin 1. yılı ve 3. yılında, her örnekleme parselinde 4 noktadan 1 adet karma 

örnek olacak şekilde (2 derinlik kademesine göre) 30 adet yüzey örneklemesi (bozulmuş) ve her 

örnekleme parselinde 3 adet olmak üzere 90 adet hacim ağırlığı silindir (100 cm3) örneği 

(bozulmamış) alınacaktır. Alınan toprak örneklerinde toprak reaksiyonu (pH) ( Thomas 1996), 

elektriksel iletkenlik (EC) (Rhoades 1996), organik madde, (Walkley-Black , Jackson 1967), toplam 

azot (N), CaCO3 (Scheibler kalsimetresi, (Loppert and Suarez 1996), tekstür, (Bouyoucos 1951, 

Soil Survey 1993), kritik tansiyonlarda nem kapsamları (Cassel and Nielsen 1986), suyla 
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doygunluk (Richards 1954), hacim ağırlığı (Blake and Hartage 1986), suya dayanıklı agregat 

(Kemper and Rosenau 1986), analizleri yapılacaktır. 

 

Hidrofiziksel toprak özellikleri belirlemek için; 

Projenin 1. ve 3. yılında, her parselde çift silindirli infiltrometre ile 15 adet infiltrasyon kapasitesi 

(Bouwer,1986) testi yapılacaktır. Perkolasyon kapasitesi için her parselde 3 adet olmak üzere 90 

adet silindir (100 cm3) örneği (bozulmamış) alınarak hidrolik iletkenlik (Özyuvacı 1976) analizi 

yapılacaktır. Ayrıca toprakların ıslanabilirliğini belirleyebilmek için arazide her örnekleme 

parselinde (15 adet) ve laboratuvarda ise iki derinlik kademesinde alınan bozulmuş toprak 

örneklerinde (30 adet) damla testi (water drop penetration time) yapılacaktır (Nakaya et al., 

1977, DeBano, 1981). 

Ölü örtü örneklemesi için; 

Projenin 1. ve 3. yılında her parselde 1 adet olmak üzere 25x25cm alanda ölü örtü örneklemesi 

yapılacaktır. Örtü kalınlıkları ve fırın kuru (70ºC) ağırlıkları ilgili formlara kayıt edilecektir.  

Vejetasyon örneklemesi için; 

Proje kapsamında oluşturulacak her bir parselde (2x8 m’lik sediment ölçüm alanı) tam alan 

örnekleme şeklinde yapılacaktır. Çalışma her yıl ve çiçeklenmenin en yoğun olduğu vejetasyon 

dönemi içinde gerçekleştirilecektir. Yapılacak örneklemede her bir parselde yayılış gösteren 

bitkiler kayıt edilecektir. Örnekleme 40x 40cm büyüklüğünde 100 bölümden (kareden) oluşan 

toplamda 2x8 m büyüklüğündeki bir file yardımıyla gerçekleştirilecektir. Böylelikle her bir 

bitkinin her bir parseldeki yüzde cinsinden bulunma miktarı elde edilmiş olacaktır. 

Yağış örneklemesi için; 

Toprak yüzeyine ulaşan yağış miktarını belirleyebilmek için her örnekleme parselinde yerden 1 

metre yükseklikte PVC borular üzerine yağmur örnekleyici kaplar yerleştirilecektir (Şekil 3a). 

Ayrıca evaporasyondan kaynaklı kaybı belirlemek için örnekleme alanına 1 adet plüviyograf 

yerleştirilecektir (Icp, 2018). Projenin 1. yılından itibaren üç yıl (36 ay) boyunca ayda bir kez 

örnekleme yapılacaktır. Yağış miktarına bağlı olarak örnekleme zamanı değiştirilebilecektir.  

Sediment ve yüzeysel akış örneklemesi; 

Yüzeysel akış, taşınan toprak miktarı ve taşınan topraktaki bazı makro bitki besin elementlerinin 

belirlenebilmesi için projenin 1. yılından itibaren üç yıl (36 ay) boyunca ayda bir kez sed iment ve 

su örneklemesi (540 adet) yapılacaktır. Yağış miktarına bağlı olarak örnekleme zamanı 

değiştirilebilecektir Bu işlem için her örnekleme parselinde 1 adet olmak üzere (15 adet), Şekil 

3’teki 2x8m boyutlarında sediment örnekleme parselleri kurulacaktır (Şekil 3b). Alınan sediment 

ve su örneklerinde Azot, (Bremner 1996), Fosfor (Bray and Kurtz, 1945), Potasyum (Kacar 1994), 

Kalsiyum (Kacar 1994), Magnezyum (Kacar 1994), Kükürt (S), analizleri yapılacaktır.  
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a) 

 

b) 

Şekil 3 a) Yağmur örnekleyici (Icp,2018) b) Sediment örneklemesi parseli 

 

Alınan toprak, bitki, su ve sediment örnekleri Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü, Orman Ekolojisi ve Toprak Araştırmaları laboratuvarında yapılacaktır.  

 

5.2.3. Değerlendirme yöntemi 

Araştırma sonuçları matematik, istatistik, grafik yöntemler ve coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak 

değerlendirilecektir. Araştırma alanına ait haritaların (topografik, mescere, eğim, bakı, yükseklik, 

jeoloji) yapımında AcpMap 10.3 harita programı kullanılacaktır. Araştırma sonucunda elde edilen 

bulgular varyans analizi tekniği ile değerlendirilecek, farklı grupların saptanmasında ortalamaları 

ayırma testi kullanılacaktır.  
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Çalışma Takvimi 

Yapılacak 

Faaliyetler 
Aylar 
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Kaynak 

taramasının 

yapılması ve 

faydalanacak 

kaynakların 

belirlenmesi 

X X X X X                       X X X 

Malzemelerin 

temin edilmesi 

  X X X                         X 

Örnekleme 

Deseninin 

araziye aplike 

edilmesi 

    X X                         

Toprak 

Örnekleri  

İnfi ltrasyon 

testleriPermaa

bilite testleri  

    X X              X X          
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Vejetasyon 

örnekleri 

    X X       X X    X X            

Yüzeysel akış 

Sediment ve 

Yağış Örn. 

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

Labaratuvar 

çalışmaları 

      X X X X X X X X X X X X X X X          
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Toplam Bütçe 30.000 TL. 

BATEM Bütçe Payı 14.850 TL. 

  

Dönem Bulguları 

BATEM tarafından bölgemize uygun açık tarla şartları için geliştirilmiş olan turşuluk küçük konik tipte 

biber “Batem Alpçelik” ve örtüaltı ve açık tarla üretim için geliştirilmiş, taze  tüketime uygun tatlı sivri 

biber “Özge” çeşitlerinin Burdur ve yakın bölgesi kadın çiftçilerimize demonstratif çalışma ve yerinde 

eğitim yoluyla tanıtımı ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. 

Enstitümüz tarafından geliştirilen Batem Alpçelik ve Özge biber çeşitlerine ait fideler (5.832 adet) 

BATEM tarafından özel bir fide firmasına yaptırılmıştır.  

  Bitki besleme ve zararlılarla mücadele konusunda, Burdur Merkez Çatağıl köyünde, kadın çiftçilere 

yönelik,  28 Mart 2019 tarihinde çiftçi eğitim toplantısı gerçekleştirildi. 

Burdur-Merkez-Aziziye köyünde ve Burdur-Yeşilova İlçesi Yarışlı köyünde, 03 Mayıs 2019 tarihinde 

demonstrasyonlar kuruldu. 

Burdur-Yeşilova İlçesi- Yarışlı köyünde, 30 Temmuz 2019 tarihinde, TARLA (BAHÇE) günü 

düzenlenmiştir.  

Burdur –Merkez-Aziziye Köyü, 27 Ağustos 2019, TARLA (BAHÇE) günü düzenlenmiştir.  

 

Yöntem 

Kadın çiftçilere, yeni bir çeşidi, tekniği, ve becerileri tanıtmak, öğretmek amacıyla kullanılan Metod 

Demonstrasyonu uygulanmıştır. 

 

Sonuç ve Tartışma 

 

1-Projeler; işgücü ve içerik olarak kadınlarımızın yapabileceği, ikinci derece unsurlardan çok 
fazla yardım almak zorunda kalmayacakları şekilde olmalıdır. Aşırı iş ve işçi yükü olmamalıdır.  
2- Proje konusundaki ana unsurun satışında ve ticari değerinde kesinlikle sıkıntı olmamalıdır. 

3- Proje yürütücüleri ve kadın çiftçilerimiz eşgüdümlü çalışmalıdır. Projenin başlangıcından 
sonuçlanmasına kadar proje yürütücüleri her konuda etkin rol almalıdır. En basit uygulama 

dahi çiftçinin inisiyatifine bırakılmamalıdır.     
4- Proje konuları bölgenin sosyo-ekonomik durumuna uygun yapılabilir olmalıdır. ÖZGÜN 

olmalıdır. 
5- Çiftçilerimizin; tarımla ilgili yayın yapan ve ticari kaygı ile hareket eden televizyon, internet 

vb. den bilgi almaları önlenmelidir. Literatür takip edilmeli, güncel ve bilimsel bilgi 
verilmelidir. 
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Öneriler 

Bölgemizde kırsal alanda çiftçilikle uğraşan aileler genelde birden çok işi yürütmeye 

çalışmaktadır. Tarımsal üretimin yanında hayvancılık da büyük oranda yapılmaktadır.  

Kadınlarımız bu işlerin hepsinin içinde bilfiil yer almaktadır. Öyle yerler bulunmaktadır ki 

hayvancılık, kuru mahsulat, meyve, sebze ve örtüaltı yetiştiriciliği bunların hepsi birlikte 

yapılmaya çalışılmaktadır. Aile nüfus sayıları yetersizdir. Bu durum işlerin randımanlı  

yapılmasını engellemektedir. Biber yetiştiriciliği de bir çok yerlerde bu iş yoğunluğuyla 

beraber küçük alanlarda yapılabilmekte ihtiyaç fazlası pazarlara getirilerek satılmaktadır. 

Projemizdeki özellikle turşuluk biberin yaygınlaşması için piyasa şartlarının oluşması 

gerekmektedir. Piyasaya her yıl düzenli ve daha fazla ürün sunmak bunun başlıca şartıdır. 

Fakat şu anki konjonktür itibariyle bunun olması zor bir durumdur. Ancak şu başarılmıştır. 

Kaliteli, bol verimli, hastalıksız ürün yetiştiriciliğini başarmışlardır. Kendilerinden istenilen 

bitki koruma, gübreleme programlarına riayet ederek teknik anlamda en iyi yetiştiriciliği 

yapabilmişlerdir.   

 

 

Proje Özeti  

Bu projede; Thymelaeaceae familyasına ait Daphne sericea L. ve Daphne gnidioides L. bitkilerinde 

bulunan majör fenolik bileşenin yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) yöntemi ile 

kantitatif tayini için metot optimizasyonunun ve validasyonunun gerçekleştirilmesi, en uygun 

ekstraksiyon koşulunun belirlenmesi ve bu iki bitki türünün 3 farklı gelişme döneminde (çiçeklenme 
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öncesi dönemde: yaprak-herba; çiçeklenme döneminde: yaprak-çiçek-herba ve çiçeklenme sonrası 

dönemde: yaprak-meyve-herba) biyokimyasal içeriğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bunun için 

bitkilerde; toplam fenolik ve flavanoid madde miktarı, fenolik ve flavanoid madde bileşenleri, organik 

asit bileşenleri, C vitamini, şeker bileşenleri, alkaloid bileşenleri, antioksidan aktivite içeriği, toplam 

yağ miktarı, yağ asidi bileşenleri, toplam karotenoid ve toplam klorofil miktarları tayin edilecektir.  

 Literatürde Daphne türleri ile yapılan farklı çalışmalar yer almasına rağmen, Daphne sericea 

L. ve Daphne gnidiodies L. bitki türlerinin farklı gelişme dönemlerinde bu bitkilerin çeşitli 

kısımlarının biyokimyasal içeriklerinin ayrıntılı olarak aydınlatılması ilk kez bu çalışma ile 

gerçekleştirilecektir. Zehirli bitkiler sınıfına girdiği bilgisi yapılan çalışmalar sonucunda ortaya 

konulmuş olan Daphne türlerinden, Daphne sericea L. ve Daphne gnidiodies L. bitkilerinin alkaloid 

içeriklerinin ilk kez bu çalışma ile belirlenecek olması çalışmanın bir başka özgün değerini 

oluşturmaktadır. Daphne türü bitkilerin mevcut fenolik bileşen analizleri literatürde bulunmaktadır, 

fakat bu bitkilerde yer alan fenolik bileşenlerin HPLC ile analizine yönelik metot optimizasyonunun 

ve validasyonunun gerçekleştirilmesine ve en uygun ekstraksiyon koşulunun belirlenmesine yönelik 

bir çalışmaya henüz literatürde rastlanmamıştır. Bu çalışma kapsamında, Daphne sericea L. ve 

Daphne gnidiodies L. bitki türlerinde bulunan majör fenolik bileşenlerin HPLC ile kantitatif analizleri 

için yeni bir metodun geliştirilmesi, bu metodun validasyonunun yapılması ve en uygun ekstraksiyon 

koşulunun belirlenmesi ilk kez bu çalışma ile gerçekleştirilecektir.  Gerçekleştirilecek olan 

çalışma, hem literatüre önemli bir katkı sağlayacak hem de ileride bu bitkilerdeki fenolik bileşenler 

ile yapılması düşünülen çalışmalar için önemli bir kaynak teşkil edecektir. Ayrıca; farklı gelişme 

dönemlerinde bitkilerin çeşitli bölgelerinin çalışılması ile her bir bitkinin hangi dönemde ve hangi 

bölgesinde biyokimyasal içeriğinin daha yüksek olduğu bilgileri bu çalışma ile ortaya çıkarılacak ve 

bu da ileride bu bitki türleri ile yapılacak çalışmalarda bitkilerin hangi dönemde hangi bölgesi ile 

çalışılması gerektiği konusunda fikir verecektir. Bitki türlerinin zehirli olduğu hakkında bir bilgi 

bulunmakla birlikte bitkilerin alkaloid içeriğini ortaya koyan bir çalışmaya literatürde henüz 

rastlanmamıştır. Gerçekleştirilecek olan bu çalışma ile literatürdeki bu eksiklik de giderilecektir. Bu 

bitki ekstraktlarından elde edilecek katma değeri yüksek yeni ürünlerin hazırlanması için bu çalışma 

bir başlangıç Ar-Ge projesi niteliği taşımaktadır. Ayrıca, elde edilecek sonuçlardan, SCI/SCI-

Expanded kapsamındaki bir dergide yayımlanmak üzere en az 1 adet makalenin ve uluslararası 

kongre(ler)de sunulmak üzere en az 2 adet bildirinin hazırlanması planlanmaktadır. Bununla birlikte; 

önerilen bu proje, proje yürütücüsü Tuba SEÇMEN’in Prof. Dr. Sibel TUNÇ danışmanlığında 

yürüttüğü yüksek lisans tezinin tamamlanmasını sağlayacaktır. 

 

  1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

1.1.Geçmiş Dönem Bulguları:  

       Bu dönemde, proje kapsamında talep edilen kimyasal ve sarf malzemelerin alımlarının 

gerçekleştirilmesi işlemi tamamlanmıştır.  

       Proje materyali olan Daphne Gnioidies ve Daphne Sericea bitkileri doğal yayılış ortamı olan 

Akdeniz Ünivertsitesi makilik alandan toplanmış ve bitkilerin doğal gelişimleri gözlemlenmişt ir.  

Literatürde belirtilen çiçeklenme dönemleri ile değişiklik gözlemlenmiştir. Daphne Gnioides 

bitkisinin çiçeklenme dönemi Ekim-Kasım; Daphne Sericea bitkisinin çiçeklenme dönemi ise Şubat-

Mart ayları olarak belirlenmiştir.  

Çizelge 1. Daphne Gnioidies ve Daphne Sericea Bitki Türlerinin Çiçeklenme Dönem ve Tarihleri 

Bitki Türü Çiçeklenme Öncesi 
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Dönem Çiçeklenme Dönemi Çiçeklenme Sonrası 

Dönemi 

Daphne Gnioidies Ağustos - Eylül Ekim – Kasım Aralık - Ocak 

Daphne Sericea Aralık – Ocak Şubat – Mart Nisan - Mayıs 

 

       Daphne Gnioides bitki türünün çiçeklenme dönemi örnekleri Ekim ve Kasım aylarında numune 

zarfları içerisine toplanmış ve hızla laboratuvar ortamına taşınmıştır. Laboratuvara getirilen örnekler 

oda şartlarında kurutma kağıtlarına serilerek kurutulmuştur. Daha sonra kurutulan örnekler çiçek, 

herba ve yaprak olarak kısımlarına ayrılmış, öğütülmüş ve analizleri yapılana kadar buzdolabı 

koşullarında muhafaza edilmiştir.  

       Daphne Sericea bitki türünün çiçeklenme dönemi örnekleri Şubat ve Mart aylarında numune 

zarfları içerisine toplanmış ve hızla laboratuvar ortamına taşınmıştır. Laboratuvara getirilen örnekler 

oda şartlarında kurutma kağıtlarına serilerek kurutulmuştur. Daha sonra kurutulan örnekler çiçek, 

herba ve yaprak olarak kısımlarına ayrılmış, öğütülmüş ve analizleri yapılana kadar buzdolabı 

koşullarında muhafaza edilmiştir.  

       Daphne Gnioidies bitki türünün çiçeklenme sonrası dönem örnekleri Aralık ve Ocak aylarında 

doğal ortamından numune zarfları içerisine toplanmış ve hızla laboratuvar ortamına taşınmıştır.  

Laboratuvar da oda koşullarında kurutulan örnekler herba ve yaprak olarak kısımlarına ayrılıp 

öğütülmüş ve analiz süresine kadar buzdolabı koşullarında bekletilmiştir. 

       Daphne Sericea bitkisinin çiçeklenme sonrası Nisan ayı örnekleri alınmış yukarıda belirtilen 

işlemler gerçekleştirilmiştir. Henüz Mayıs ayı örnekleri alınmamıştır. 

       Yapılacak analizler için yeterli meyve miktarı doğal ortamından elde edilememesinden dolayı her 

iki bitki türünde de proje başvuru formunda belirtilen meyve örnekleri alınamamıştır. Ayrıca doğal 

ortamında bulunan meyvelerin analiz için toplanması durumunda bitkinin doğal ortamda yayılmasının 

tehlikeye girebileceği düşüncesiyle de meyve örnekleri alınmamıştır. 

       Proje de belirtilen metot optimizasyonunun yapılabilmesi için öncelikle her iki bitki türünde de 

fenolik bileşen kompozisyonu belirlenmelidir. Bu amaçla daha önce çalışılmış fenolik bileşen analiz 

metodu kullanılarak her iki bitki türünün farklı kısımlarının fenolik bileşen kompozisyonu belirlenmiş 

ve majör fenolik bileşen ortaya konmuştur. 

       Fenolik bileşen kompozisyonunun belirlenmesi için 21 farklı fenolik bileşen standardı farklı 

derişimlerde hazırlanıp sisteme tanıtılmış ve kalibrasyon grafiği çizilmiştir. 

Çizelge 2. Fenolik bileşiklerin kalibrasyon bulguları; verilerin temsil ettiği doğru denklemleri ve 

korelasyon katsayılarının kareleri (R2). Denklemlerdeki “x” mg/kg olarak konsatrasyonu, y ise pik 

alanını göstermektedir. 

 

Fenolik Bileşen Denklem Korelasyon Katsayısı(R2) 

Kafeik Asit y=4676,364x+923,04 0,9899 

Kemferol y=34,716x+11,72 0,9984 

Kateşin Hidrat y=533,075x+80,68 0,9912 

Klorojenik Asit y=4253,315x+98,88 0,9941 
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o-Kumarik Asit y=2125,664x+62,026 0,9998 

p-Kumarik Asit y=2244,291x+455,783 0,9982 

Ellajik Asit y=13,050315x-41,07922 0,9120 

Epikateşin y=49156,809x+14541,858 0,9993 

Epikateşin Gallat y=17152,118x+4932,211 0,9950 

Ferulik Asit y=57328,414x+7414,62 0,9942 

Gallik Asit y=1410,840x+215,357 0,9993 

Protokateşik Asit y=12202,614x+931,28 0,9971 

Kersetin y=1443,415x+84,403 0,9892 

α-Rezorsilik Asit y=19618,769x+1280,22 0,9978 

Rosmarinik Asit y=184,320x+115,537 0,9910 

Rutin y=0,321394x+0,099138 0,9998 

Sinapik Asit y=1367,360x+134,82 0,9977 

Siringik Asit y=167259,756x+209914,288 0,9765 

Luteolin y=45204,2287x-46653,4904 0,9836 

 

       Her iki örnekte de çiçek, herba ve yaprak ekstraksiyonu hazırlanıp fenolik bileşen kompozisyonu 

çıkartılmış ve majör fenolik bileşen belirlenmiştir. 

       Daphne Gnioidies bitki türünün çiçek kısmında rosmarinik asit, herba kısmında rosmarinik asit 

ve kateşin hidrat, yaprak kısmında ise kateşin hidrat ve yine çok miktarda rosmarinik asit 

bulunmuştur. Sonuç olarak diyebiliriz ki Daphne Gnioidies bitki türünün majör fenolik bileşeni 

rosmarinic acid ve catechin hydrate olarak tespit edilmiştir. 

Daphne Sericea bitki türünün çiçek, herba ve yaprak kısmının ekstraktlarında majör fenolik bileşen 

rutin, ikinci en çok bulunan bileşen ise rosmarinik asit olarak tespit edilmiştir. 

 

 

1.2. Dönem Bulguları:  

Proje materyali olan Daphne Gnioidies ve Daphne Sericea bitkilerinin doğal yayılış ortamı olan 

Akdeniz Üniversitesi makilik alanda bitkilerin doğal gelişimleri gözlemlenerek numune alımına 

devam edilmektedir. 

Çizelge 1. Daphne Gnioidies ve Daphne Sericea Bitki Türlerinin Çiçeklenme Dönem ve Tarihleri 

Bitki Türü Çiçeklenme Öncesi 

Dönem Çiçeklenme Dönemi Çiçeklenme Sonrası 

Dönemi 

Daphne Gnioidies Ağustos - Eylül Ekim – Kasım Aralık - Ocak 

Daphne Sericea Aralık – Ocak Şubat – Mart Nisan - Mayıs 
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       Daphne Sericea bitki türünün çiçeklenme sonrası dönem örnekleri Mayıs ayında doğal 

ortamından numune zarfları içerisine toplanmış ve hızla laboratuvar ortamına taşınmıştır. Laboratuvar 

da oda koşullarında kurutulan örnekler herba ve yaprak olarak kısımlarına ayrılıp öğütülmüş ve analiz 

süresine kadar buzdolabı koşullarında bekletilmiştir. 

       Daphne Gnioides bitki türünün çiçeklenme öncesi dönemi örnekleri Ağustos ve Eylül aylarında 

numune zarfları içerisine toplanmış ve hızla laboratuvar ortamına taşınmıştır. Laboratuvara getirilen 

örnekler oda şartlarında kurutma kağıtlarına serilerek kurutulmuştur. Daha sonra kurutulan örnekler 

herba ve yaprak olarak kısımlarına ayrılmış, öğütülmüş ve analizleri yapılana kadar buzdolabı 

koşullarında muhafaza edilmiştir. 

       Daphne Sericea bitki türünün çiçeklenme öncesi dönem örnekleri Aralık ve Ocak aylarında doğal 

ortamlarında toplanacaktır. 

        Projenin ilk döneminde bitkilerde fenolik bileşen analizi yapılarak rosmarinil asit üzerinde 

çalışmaya karar verilmiş ve metod optimizasyonu için ön deneme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  

Projenin bu döneminde ise metod optimizasyonu çalışmaları tamamlanarak en uygun çalışma 

parametreleri belirlenmiştir. Daha sonrasında metod validasyonu çalışmalarına başlanmıştır. Metod 

optimizasyonu sonucunda elde edilen veriler aşağıda sunulmuştur. 

 

1.1. Metot Optimizasyonu: 

       Metot optimizasyonu yapılırken belirlenmek istenen parametreler değiştirilmiş ve diğerleri sabit 

tutulmuştur. Deneylere başlarken kullanılan koşullar aşağıda verilmiştir. 

Kolon Sıcaklığı: 30°C 

Akış Hızı: 1 mL/dk 

Enjeksiyon Hacmi: 10 µL 

Dalga Boyu: 335 nm 

 

1.1.1. Mobil faz bileşiminin belirlenmesi: 

       Rosmarinik asitin sıvı kromatografide kantitatif olarak tayini için çözgen olarak metanol, 

asetonitril ve su; pH’ı ayarlamak için de formik asit ve asetik asit kullanılarak çok sayıda mobil faz 

bileşimiyle denenmiştir. Kullanılan mobil faz bileşimleri Çizelge 2 ’ de verilmiştir.  

 

Çizelge 2. Kullanılan mobil faz bileşimleri ve USP kuyruklanma faktörü değerleri 

No Kullanılan Mobil Faz Bileşimi USP  No Kullanılan Mobil Faz Bileşimi USP  

1 ACN:Su (10:90) --- 42 MeOH:Su (70:30) 0,69 

2 ACN:Su (20:80) 0,62 43 MeOH:Su (80:20) 0,59 

3 ACN:Su (30:70) 0,64 44 MeOH:Su (90:10) 0,62 

4 ACN:Su (40:60) 0,62 45 MeOH:Su:AA (40:60:0,1) 1,56 

5 ACN:Su (50:50) 0,65 46 MeOH:Su:AA (40:60:0,5) 2,05 

6 ACN:Su (60:40) 0,63 47 MeOH:Su:AA (40:60:1) 1,93 
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7 ACN:Su (70:30) 0,65 48 MeOH:Su:AA (40:60:2) 1,84 

8 ACN:Su (80:20) 0,60 49 MeOH:Su:AA (50:50:0,5) 1,45 

9 ACN:Su (90:10) 0,71 50 MeOH:Su:AA (50:50:1) 1,78 

10 ACN:Su:AA (50:50:0,5) 0,62 51 MeOH:Su:AA (50:50:2) 1,78 

11 ACN:Su:AA (50:50:1) 0,84 52 MeOH:Su:AA (90:10:0,1) 1,62 

12 ACN:Su:AA (70:30:0,5) 1,34 53 MeOH:Su:AA (90:10:0,5) 1,28 

13 ACN:Su:AA (70:30:1) 2,66 54 MeOH:Su:AA (90:10:1) 1,35 

14 ACN:Su:AA (75:25:0,1) 0,94 55 MeOH:Su:FA (40:60:0,1) 1,10 

15 ACN:Su:AA (75:25:0,5) 0,95 56 MeOH:Su:FA (40:60:0,5) 2,06 

16 ACN:Su:AA (75:25:1) 1,03 57 MeOH:Su:FA (40:60:1) 1,22 

17 ACN:Su:AA (75:25:2) 1,02 58 MeOH:Su:FA (40:60:2) --- 

18 ACN:Su:AA (90:10:0,5) 1,29 59 MeOH:Su:FA (50:50:0,5) 1,81 

19 ACN:Su:AA (90:10:1) 1,29 60 MeOH:Su:FA (50:50:1) 1,81 

20  ACN:Su:AA (95:5:0,5) 1,57 61 MeOH:Su:FA (50:50:2) 1,81 

21 ACN:Su:AA (95:5:1) 1,57 62 ACN:MeOH (10:90) 1,15 

22 ACN:Su:AA (95:5:2) 1,56 63 ACN:MeOH (20:80) 4,38 

23 ACN:Su:FA (50:50:0,5) 0,62 64 ACN:MeOH (30:70) 1,02 

24 ACN:Su:FA (50:50:1) 0,63 65 ACN:MeOH (40:60) 2,20 

25 ACN:Su:FA (70:30:0,5) 1,61 66 ACN:MeOH (50:50) 1,54 

26 ACN:Su:FA (70:30:1) 1,54 67 ACN:MeOH (60:40) 0,64 

27 ACN:Su:FA (75:25:0,1) 0,98 68 ACN:MeOH (70:30) 0,60 

28 ACN:Su:FA (75:25:0,5) 0,98 69 ACN:MeOH (80:20) 1,22 

29 ACN:Su:FA (75:25:1) 0,98 70 ACN:MeOH (90:10) 1,50 

30 ACN:Su:FA (75:25:2) 0,99 71 ACN:MeOH:AA (10:90:0,5) 1,32 

31 ACN:Su:FA (90:10:0,5) 1,35 72 ACN:MeOH:AA (10:90:1) 1,30 

32 ACN:Su:FA (90:10:1) 1,33 73 ACN:MeOH:AA (10:90:2) 1,30 

33 ACN:Su:FA (95:5:0,5) 1,48 74 ACN:MeOH:AA (50:50:0,5) 1,29 

34 ACN:Su:FA (95:5:1) 1,54 75 ACN:MeOH:AA (50:50:1) 1,29 

35 ACN:Su:FA (95:5:2) 1,46 76 ACN:MeOH:AA (50:50:2) 1,29 

36 MeOH:Su (10:90) --- 77 ACN:MeOH:FA (10:90:0,5) 1,37 

37 MeOH:Su (20:80) --- 78 ACN:MeOH:FA (10:90:1) 1,33 

38 MeOH:Su (30:70) --- 79 ACN:MeOH:FA (10:90:2) 1,32 

39 MeOH:Su (40:60) 0,68 80 ACN:MeOH:FA (50:50:0,5) 1,30 

40 MeOH:Su (50:50) 1,06 81 ACN:MeOH:FA (50:50:1) 1,29 

41 MeOH:Su (60:40) 0,62 82 ACN:MeOH:FA (50:50:2) 1,29 
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1.1.2. Akış hızının belirlenmesi: 

        Optimum akış hızının belirlenmesi için 22 farklı akış hızı denenmiştir. Tüm akış hızı 

denemelerinde mobil faz olarak bir önceki kısımda seçilen en uygun mobil faz bileşimi olan 

ACN:MeOH:FA (10:90:0,5) kullanılmıştır. Kullanılan akış hızları Çizelge 3 ‘ te verilmiştir.  

Çizelge 3. Kullanılan akış hızı değerleri 

No 
Akış Hızı 

(mL/dk) 

tr N 
No 

Akış Hızı 

(mL/dk) 

tr N 

1 0,10 26,63 1,14 12 0,65 4,12 4,03 

2 0,15 17,68 1,67 13 0,70 3,87 4,19 

3 0,20 13,27 2,26 14 0,75 3,61 4,83 

4 0,25 10,63 2,26 15 0,80 3,38 4,94 

5 0,30 8,86 2,39 16 0,85 3,19 5,39 

6 0,35 7,60 2,67 17 0,90 3,01 5,73 

7 0,40 6,66 2,71 18 0,95 2,85 6,12 

8 0,45 5,93 3,03 19 1,00 2,71 5,93 

9 0,50 5,34 3,41 20 1,25 2,18 6,96 

10 0,55 4,86 3,67 21 1,50 1,82 9,07 

11 0,60 4,46 3,66 22 2,00 1,39 10,84 

         Yukarıdaki  tabloda teorik tabak yüksekliği (H) ve alıkonma zamanıda (tr) verilmiştir. Teorik tabak 

yüksekliğini belirlemek için aşağıda verilen eşitlikten faydalanılmıştır.  

        H= (L/N)                                                                                                                     (1) 

       H, teorik tabak yüksekliği 

       L, kullanılan kolonun uzunluğu, 

      N, teorik tabak sayısı 

 

   Teorik tabak sayısı ise Eşitlik 2 kullanılarak hesaplanmıştır.  

    N= 16 (tr/wb)2                                                                                                              (2) 

    wb, pik taban genişliği 

   N, teorik tabak sayısı 

Kolon sıcaklığının belirlenmesi: 

          Optimum kolon sıcaklığının belirlenmesi için 15°C, 20°C, 25°C, 30°C, 35°C, 40°C, 45°C, 50°C, 

55°C, 60°C, 65°C, 70°C, 75°C ve 80°C olmak üzere 14 farklı kolon sıcaklığı denenmiştir. Tüm kolon 

sıcaklığı denemelerinde daha önceki kısımlarda belirlenen en uygun mobil faz ACN:MeOH:FA 

(10:90:0,5) ve akış hızı (0,4 mL/dk) parametreleri kullanılmıştır. 
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Çizelge4. Kullanılan kolon sıcaklıklarına göre hesaplanan USP kuyruklanma faktörü değerleri  

No 
Sıcaklık 

(°C) 
Pik alanı USP No 

Sıcaklık 

(°C) 
Pik alanı USP 

1 15 6969373 1,38 1 50 10118552 1,40 

2 20 14242887 1,35 2 55 6369309 1,40 

3 25 18550771 1,35 3 60 7335521 1,41 

4 30 18570182 1,35 4 65 7952975 1,41 

5 35 9384170 1,35 5 70 10049832 1,40 

6 40 9717813 1,35 6 75 10081908 1,40 

7 45 8862309 1,36 7 80 9511719 1,41 

Çizelge 4’ te verilen pik alanları, kuyruklanma faktörü değerleri ve pik şeklinin düzgünlüğü de göz 

önüne alınarak optimum kolon sıcaklığı 30 °C olarak belirlenmiştir.  

Enjeksiyon hacminin belirlenmesi: 

      Optimum enjeksiyon hacminin belirlenmesi için 1µL, 2µL, 4µL, 6µL, 8µL, 10µL, 15µL, 20µL, 25µL 

ve 30µL olmak üzere 10 farklı enjeksiyon hacmi denenmiştir. Tüm enjeksiyon hacmi denemelerinde 

daha önceki kısımlarda belirlenen en uygun mobil faz ACN:MeOH:FA (10:90:0,5), akış hızı (0,4 

mL/dak) ve kolon sıcaklığı (30°C) parametreleri kullanılmıştır. 

Kullanılan farklı enjeksiyon hacimlerine göre hesaplanan USP kuyruklanma faktörü değerleri Çizelge 

5’te verilmiştir. Buna göre kuyruklanma faktörünün en az olduğu 10 µL enjeksiyon hacmi en uygun 

enjeksiyon hacmi olarak seçilmiştir. 

 

Çizelge 5. Kullanılan enjeksiyon hacimlerine göre hesaplanan USP kuyruklanma faktörü değerleri  

No 
Enjeksiyon Hacmi 

(µL) 
USP 

1 1 1,52 

2 2 1,59 

3 4 1,45 

4 6 1,40 

5 8 1,39 

6 10 1,37 

7 15 1,37 

8 20 1,37 

9 25 1,38 

10 30 1,39 
 

 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: YOK.  
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4.1. Materyal ve Yöntem:  

 

Bitkisel Materyal: Çalışmada bitkisel materyal olarak Thymelaeaceae familyasına ait Daphne  sericea 

L. ve Daphne gnidioides L. bitkileri kullanılacaktır.  

 

Bitkilerin Toplanması ve Analize Hazırlanması: Çalışmada incelenecek olan Daphne sericea L. ve 

Daphne gnidioides L. bitkileri Akdeniz Üniversitesi kampüs alanı içinde doğal yayılış alanından 

toplanacaktır. Bitkilerin teşhisi ve toplanmasında kurum çalışanı uzman biyolog Fulya YÜCEOL’dan 

yardım alınacaktır. Yapılan araştırmalara göre Daphne türlerinden Daphne gnidioides L.‘nin 

çiçeklenme zamanı Mayıs-Haziran, Daphne sericea L.’nin ise Şubat-Mayıs ayları arasındadır. Bu 

bilgiler ışığında, bitkilerin her ikisinden de belirlenen zamanlarda çiçeklenme öncesi, çiçeklenme ve 

çiçeklenme sonrası dönemde materyal toplanacaktır. Toplanacak bitkiler, etiketlenmiş ayrı kağıt 

torbalar ile laboratuvara taşınacaktır. Daha sonra, laboratuvarda oda şartlarında kurutma kağıtlarına 

yayılarak kurutmaya bırakılacaktır. Kurutma sürecinin ardından bitkilerin yaprak, çiçek, meyve ve 

herba olmak üzere uygun dönemlerde farklı kısımları öğütücü ile öğütülüp toz haline getirilecektir.  

 

Kimyasallar ve Reaktifler: Çalışmada fenolik bileşen analizinde kullanılacak olan standartlar; arbutin, 

kateşin, epikateşin, şiringiç asit, p-kumarik asit, sinnamik asit, ferulik asit, klorojenik asit, kafeik asit, 

rutin trihidrat, vanilik asit, sinapik asit, rosmarinik asit, luteolin, mirisetin ve apigenindir. 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. Alkoloid bileşen analizinde standart olarak 

atropin, teobromin, kafein, teofilin ve akonitin ve hareketli faz olarak amonyum hidrojen karbonat 

çözeltisi ve asetonitril 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. DPPH ve FRAP metodu ile antioksidan aktivite tayininde; sodyum 

asetat trihidrat, glasial asetik asit, 2,4,6-tri(2-pridil)-S-triazin, ferrik klorür, 6-hidroksi-2,5,7,8-

tetrametilkromon-2 karboksilik asit ve 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil kimyasalları kullanılacaktır.  

Antosiyanin analizinde; potasyum klorit, sodyum asetat trihidrat ve potasyum klorür kimyasalları 

kullanılacaktır.  

Fenolik Bileşen Analizi: 

          Daha önce yapılan bir HPLC metodu ve ekstraksiyon yöntemi kullanılarak her iki bitki türünün 

herbasında fenolik bileşen analizi yapılacak ve her iki bitki türünde bulunan majör fenolik bileşen 

3. Darboğazlar: YOK. 
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belirlenecektir. Ardından, iki bitkide bulunan majör fenolik bileşenin standardı %80 metanol çözeltisi 

ile sisteme tanıtıldıktan sonra metot optimizasyonu ve validasyonu yapılacaktır. 

 

Metot Optimizasyonu: 

Optimum Hareketli Faz Bileşiminin Belirlenmesi: Üç farklı hareketli faz, değişen oranlarda denenerek 

en uygun hareketli faz oranları belirlenecektir. Uygun hareketli fazın belirlenememesi durumunda 

başka kimyasallar da denenecektir. 

Optimum Akış Hızının Belirlenmesi: Deneysel çalışmalarda 0,4 mL/dk, 0,5 mL/dk, 0,6 mL/dk, 0,7 

mL/dk, 0,8 mL/dk, 0,9 mL/dk ve 1 mL/dk olmak üzere 7 farklı akış hızı denenecektir. Uygun akış 

hızının belirlenememesi durumunda, akış hızı gerekli görülen duruma göre arttırılacak ve 

azaltılacaktır. 

Optimum Kolon Sıcaklığının Belirlenmesi: Deneysel çalışmalarda 20oC, 25oC, 30oC ve 35oC olmak 

üzere 4 farklı kolon sıcaklığı denenecektir. Belirtilen 4 farklı kolon sıcaklığında istenen sonuç elde 

edilememesi durumunda farklı kolon sıcaklıkları denenecektir. 

Optimum Enjeksiyon Hacminin Belirlenmesi: Deneysel çalışmalarda 5 µL, 10 µL, 15 µL, 20 µL ve  

25 µL olmak üzere 5 farklı enjeksiyon hacmi denenecektir.  Belirtilen enjeksiyon hacimlerinde istenen 

sonucun elde edilememesi durumunda farklı enjeksiyon hacimleri denenecektir. 

 

Metot Validasyonu: 

Kesinlik: Fenolik bileşen analizi aynı günde farklı saatlerde ve farklı günlerde aynı saatte tekrar 

edilecektir. Spike edilmiş 5 farklı konsantrasyonda 10 tekrarlı geri kazanım çalışması yapılacaktır. Her 

bir değer için bağıl standart sapma değerleri hesaplanacaktır. 

Doğruluk: Doğruluk, spike edilmiş 5 farklı konsantrasyonda 10 tekrarlı ölçüm ile hesaplanacaktır.  

Kalitatif Tayin Limiti (LOD): 10 tekrar olacak şekilde mümkün olan en düşük konsantrasyonda spike 

edilmiş blank (kör örnek) analiz edilecek ve standart sapması hesaplanacaktır. LOD değeri, standart 

sapma değerinin 3 ile çarpılıp, kalibrasyon doğrusunun eğimine bölünmesiyle hesaplanacaktır.  

Kantitatif Tayin Limiti (LOQ): 10 tekrar olacak şekilde spike edilmiş blank (kör örnek) analiz edilecek 

ve standart sapması hesaplanacaktır. LOQ değeri, standart sapma değerinin 10 ile çarpılıp, kalibrasyon 

doğrusunun eğimine bölünmesiyle hesaplanacaktır. 

 

Doğrusallık: 5 farklı konsantrasyonun 10 tekrarı ile hazırlanmış olan kalibrasyon grafiğinden elde 

edilecek olan r2 (korelasyon katsayısı) değeri ile doğrusallık belirlenecektir. 

Seçicilik: Seçicilik, seçilen majör 3 fenolik bileşen kullanılarak belirlenecektir.  

 

Ekstraksiyon Koşulunun Belirlenmesi: 

Ekstraksiyon Çözgeninin Belirlenmesi: Ekstraksiyon sıcaklığı ve süresi sabit tutularak, belirli miktar 

bitki örneği sırasıyla %70 (v/v) metanol, %70 (v/v) etanol ve %70 (v/v) aseton çözeltisi ile 

ekstraksiyon yapılarak optimum çözgen seçilecektir. Belirtilen çözgenlerde istenen sonucun elde 

edilememesi durumunda alternatif çözgenler denenecektir. 

Ekstraksiyon Çözgen Konsantrasyonunun Belirlenmesi: Belirlenecek olan çözgen ile sabit sıcaklıkta 

ve sürede farklı konsantrasyonlarda ekstraksiyon yapılarak optimum çözgen konsantrasyonu 
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belirlenecektir. Belirtilen konsantrasyonlarda istenen sonucun elde edilememesi durumunda farklı 

konsantrasyonlar denenecektir. 

Ekstraksiyon Sıcaklığının Belirlenmesi: Belirlenecek olan çözgen konsantrasyonu ile belirli bir sabit 

sürede farklı sıcaklıklarda ekstraksiyon yapılarak optimum ekstraksiyon sıcaklığı belirlenecektir.  

Belirtilen sıcaklıklarda istenen sonucun elde edilememesi durumunda farklı sıcaklıklar denenecektir.  

Ekstraksiyon Süresinin Belirlenmesi: Belirlenecek olan çözgen konsantrasyonunda ve sıcaklıkta farklı 

sürelerde ekstraksiyon yapılarak, ekstraksiyon için optimum süre belirlenecektir (Cabrera-Banegil, 

2017). Belirtilen sürelerde istenen sonucun elde edilememesi durumunda farklı süreler denenecektir. 

 

Biyokimyasal Karakterizasyon: 

Fenolik Bileşen Analizi: Yukarıdaki işlem basamakları ile metot optimizasyonu ve validasyonu 

neticesinde elde edilecek yeni metot ile HPLC’de fenolik bileşen analizi yine yukarıda belirlenecek 

olan en uygun ekstraksiyon koşulu ile yapılacaktır. 

 

Organik Bileşen 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 ekstrat süzülerek elde edilecek numune 0,45 µm’lik filtreden geçirilerek 

HPLC cihazına enjekte edilecektir. 

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  

Enjeksiyon Hacmi: 20 µL 

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. 

Askorbik Asit (Vitamin-C) 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 40C’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)  
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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, ekstrat 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. 

Alkaloid Bileşen Analizi: Alkaloid bileşen miktar analizi HPLC cihazında yapılacaktır (Wang vd., 

2006). Kurutulup öğütülecek bitki örneklerinden 0.1g tartılıp 2 mL 0.2M HCl çözeltisi ile ultrasonik 

banyoda 30oC sıcaklıkta üç kez ekstrakte edilerek elde edilecek sıvı faz süzülüp kalan alt faz iki kez 

1 mL 0.2M HCl çözeltisi ile yıkanacaktır. Ardından, üst fazlar birleştirilerek daha önceden 3mL 

metanol ve 3mL su ile koşullandırılmış Oasis®MCX ekstraksiyon kartuşuna yüklenecektir. Daha 

sonra, bu kartuş 3 mL 0,1M HCl, 1 mL metanol ve 3 mL% 1 NH4OH ile ard arda yıkanacak ve 3mL 

%5’lik trietilamin içeren metanol çözeltisi ile alkaloidler ayrılacaktır. Ayrılacak olan bu alkaloidler 

azot altında 35oC’de kurutulacak ve elde edilecek kalıntılara 1mL 0,1M HCl eklenecek ve bu çözelti 

0.45µm’lik filtreden geçirilerek HPLC cihazına enjekte edilecektir. 

Kolon: XTerraTMRP18 (250mmX4,6mm; id: 5µm)   

Kolon Sıcaklığı: 35oC 

Dedektör: PDA 

Hareketli Faz-A: 0,03M Amonyum hidrojen karbonat; pH= 9,5 

Hareketli Faz-B: Asetonitril 

Gradient Akış: (0dk 70:30, 40dk 62:38, 60dk 55:45, v/v). 

Akış Hızı: 1 mL/dk 

Enjeksiyon Hacmi: 10µL 

Dalga Boyu: En uygun dalga boyu analiz esnasında belirlenecektir. 
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Yukarıda önerilen metot ile istenen sonucun elde edilemesi durumunda hareketli faz türü, kolon 

sıcaklığı, enjeksiyon hacmi, akış hızı, gradient program gibi parametler değiştirilerek en doğru 

sonucun elde edilmesi sağlanacaktır. 

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 ekstrakte olması için 24 saat süre ile bekletilecek ve daha sonra elde edilecek 

olan ekstrat +4oC’de belirli bir hızda santrifüj edilecektir. Daha sonra, elde edilecek ekstrakt 

0.45µm’lik membran filtreden geçirilerek süzülecek ve analize hazır hale getirilecektir. Ekstrakte 

edilecek örneklerden 150 µL ekstrakta 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. 

Yukarıda önerilen metot ile istenen sonucun elde edilememesi durumunda ekstraksiyon 

parametrelerinde değişiklik yapılarak veya alternatif metot denenerek daha doğru sonuç elde edilmeye 

çalışılacaktır. 

Toplam Antioksidan Aktivite: Toplam antioksidan aktivite analizi DPPH metodu ile UV-Vis 

spektrofotometre cihazında yapılacaktır (Lafka vd., 2007). Kurutulup öğütülecek bitki örnekleri 0,1 

mg hassasiyette belirli bir miktar tartılıp %80’lik metanol çözeltisi ile homojenize edildikten sonra 

manyetik karıştırıcıda  ekstrakte olması için 24 saat süre ile bekletilecek ve daha sonra elde edilecek 

ekstrat +4oC’de belirli bir hızda santrifüj edilecektir. Ardından, elde edilecek ekstrakt 0.45µm’lik 

membran filtreden geçirilerek süzülecek ve analize hazır hale getirilecektir. 0,1 mL ekstrakt ve 3,9 mL 

DPPH (25 mg/L) çözeltisi vortekste 30 saniye karıştırılacak oda sıcaklığında ve karanlıkta 30 dakika 

bekletilecektir. Daha sonra, çözeltilerin absorbans değerleri 515 nm dalga boyunda metanole karşı 

ölçülecek ve örneklerin DPPH radikalini süpürücü etkileri aşağıdaki formül kullanılarak 

hesaplanacaktır. 

 

 İnhibisyon(%) = [(Akontrol - Aörnek) / Akontrol ] x 100 

 Akontrol: 0,1 mL metanol ve 3,9 mL DPPH karışımından oluşan çözeltinin absorbans değeri  

 Aörnek: Örneklerin 30 dk sonundaki absorbans değeri  

  

Farklı konsantrasyonlarda hazırlanacak örneklerden elde edilecek % inhibisyon değerleri ile 

konsantrasyon değerleri grafiğe geçirilerek her bir örnek için DPPH'ın etkisini %50 azaltan etkili 

konsantrasyon (EC50) değeri hesaplanacaktır.  

Antiradikal Aktivite (AA)= 1/(EC50) olarak belirlenecek ve kontrol (standart) olarak BHT, TBHQ, 

askorbik asit gibi sentetik antioksidanlar kullanılacaktır. Örneklere uygulanacak aynı yöntem ve 

konsantrasyonlar, kontrol için de kullanılacak ve sentetik antioksidanlara ait EC50 ve antiradikal 

aktivite değerleri hesaplanacaktır (Lafka vd., 2007). 
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Yukarıda önerilen metot ile istenen sonucun elde edilememesi durumunda ekstraksiyon 

parametrelerinde değişiklik yapılarak veya alternatif metot denenerek daha doğru sonuç elde edilmeye 

çalışılacaktır. 

Toplam Antioksidan Aktivite: Analiz, Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) metodu ile UV-

Vis spektrofotometre cihazında yapılacaktır (Thaipong vd., 2006). Kurutulup öğütülecek bitki 

örneklerinden 0,1 mg hassasiyette belirli bir miktar tartılıp %80’lik metanol çözeltisi ile homojenize 

edildikten sonra manyetik karıştırıcıda ekstrakte olması için 24 saat süre ile bekletilecek ve daha sonra 

elde edilecek ekstrat +4oC’de belirli bir hızda santriüf edilecektir. Elde edilecek ekstrakt 0.45µm’lik 

membran filtreden geçirilerek süzülerek ve analize hazır hale getirilecektir. Ekstrakte edilecek 

örneklerden 150 µL ekstrakta 2850 FRAP çalışma solüsyonu eklenerek 30 dakika 20oC’de karanlık 

koşullarda bekletilecektir. Sonra, çözeltilerin spektrofotometre 593 nm dalga boyunda absorbansları 

okunacaktır. Hazırlanan standart troloks çözeltileri ile bir kalibrasyon grafiği elde edilecek ve sonuçlar 

bu kalibrasyon grafiği kullanılarak hesaplanacaktır. Bitki örneklerinde saptanacak olan antioksidan 

aktivite değerleri µmol troloks eşdeğeri (TE)/mL olarak verilecektir (Benzie ve Strain, 1996).  

 

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 gallik asit eşdeğeri 

(GAE)/100 mL olarak ifade edilecektir. 

Yukarıda önerilen metot ile istenen sonucun elde edilememesi durumunda ekstraksiyon 

parametrelerinde değişiklik yapılarak veya alternatif metot denenerek daha doğru sonuç elde edilmeye 

çalışılacaktır. 

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 ekstrakt 0.45µm’lik membran filtreden geçirilerek süzülecek ve analize hazır hale 

getirilecektir.  Ekstrakte 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) 
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Yukarıda önerilen metot ile istenen sonucun elde edilememesi durumunda ekstraksiyon 

parametrelerinde değişiklik yapılarak veya alternatif metot denenerek daha doğru sonuç elde edilmeye 

çalışılacaktır. 

Toplam Antosiyanin Miktarı: Hazırlanan ekstraktan 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 ekstraktan 

1 mL alınarak, üzerine 24 mL 0,4 M sodyum asetat (Ph 4,5) çözeltisi eklenecektir. Daha sonra, elde 

edilecek karışımların absorbans değerleri UV-Vis 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) 

Yukarıda önerilen metot ile istenen sonucun elde edilememesi durumunda ekstraksiyon 

parametrelerinde değişiklik yapılarak veya alternatif metot denenerek daha doğru sonuç elde edilmeye 

çalışılacaktır. 

Toplam Yağ Miktarı: Toplam yağ miktarı analizi TS4967’ye göre soxhlet cihazında yapılacaktır.  

Kurutulup öğütülecek bitki örneklerinden belirli miktar tartılarak soxhlet kartuşuna yerleştirilecektir.  

Kartuş da daha önceden etüvde sabit tartıma getirilmiş soxhlet ekstraksiyon balonuna yerleştirilerek 

üzerine yaklaşık 140mL petrol eteri ilave edilecektir. Su basınç kontrolleri yapıldıktan sonra cihaza 

yerleştirilecek örneğin analizi gerçekleştirilecektir. Analiz tamamlandıktan sonra, petrol eterinin 

uzaklaşması için balon, bir etüve konularak ve burada 1000C’de yaklaşık 1 saat bekletilecektir. Daha 

sonra, etüvden çıkarılıp desikatörde soğutulacak balonda yer alan yağ miktarı yüzde olarak aşağıdaki 

formüle göre hesaplanır. 

 

                                 % YAĞ = (M2-M1/m)*100 

 

Burada; M1 sabit tartıma getirilmiş balonun ağırlığını (g), M2 balonda son tartımda bulunan toplam 

yağ miktarını (g) ve m alınan örneğin ağırlığını (g) ifade etmektedir.  

Yağ Asidi Bileşenleri Miktarı Analizi: Yağ asidi bileşenleri analizi GC-MS cihazında yapılacaktır 

(Garces ve Mancha,1993). 0,1g yağ örneği üzerine 0,2mL 2N metanollü KOH çözeltisi dökülüp 

vortekslenecektir. Daha sonra, üzerine 2 mL n-heptan ilave edilip tekrar vortekslenecektir. Bu 

işlemden 5dk sonra üst faz alınacak ve gaz kromatografisi (Agilent 7890A) cihazına 1μL olarak 40:1 

split oranı ile enjekte edilecektir. Bileşenlerin ayrımı için kapiler kolon (HP Innowax Capillary; 60.0 

m x 0.25 mm x 0,25μm) kullanılacaktır. Analizde taşıyıcı gaz olarak 0.8 mL/dk akış hızında helyum 

kullanılacaktır. Enjektör sıcaklığı 250°C’de tutulacak ve kolon sıcaklık programı 150°C’den 200°C’ye 

10°C/dk (5 dk), 200°C 5 dk, 200°C’den 250°C’ye 5°C/dk (10 dk) ve 250°C’de 10 dk ve toplamda 
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30dk olacak şekilde ayarlanacaktır. Kütle detektörü için tarama aralığı (m/z) 35-450 atomik kütle 

ünitesi ve elektron bombardımanı iyonizasyon enerjisi 70 eV olacaktır. Yağ asitlerinin oranlarında 

FID dedektörünün verileri kullanılacaktır. 

Yukarıda önerilen metot ile istenen sonucun elde edilemesi durumunda hareketli faz türü, kolon 

sıcaklığı, enjeksiyon hacmi, akış hızı, enjektör sıcaklığı gibi parametler değiştirilerek en doğru 

sonucun elde edilmesi sağlanacaktır. 

 

İstatistiksel Analizler: Doğal ortamında yetişen bitki örnekleri uygun dönemlerinde toplanacak ve 

bütün analizler beş tekerrürlü olacak şekilde gerçekleştirilecektir. Denemelerden elde edilecek veriler 

SAS 9,4 paket programı kullanılarak varyans analizine tâbi tutulup her analiz dönemi arasındaki 

farklılıklar LSD çoklu karşılaştırma testine (P<0,05) göre gruplandırılacaktır. 

 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi:  

 

4.3. Personel:  

 

4.4. Bütçe:  

 

 Adı Soyadı Tarih İmza 

Kuruluş Amiri    

Proje 

Koordinatörü 

/Proje Lideri  

   

 

Proje Adı  TTG-BATEM İhracata Uygun Yeni Mandarin Çeşitlerinin Geliştirilmesi 

ve Sektöre Kazandırılması Projesi-2 

Proje No. - 

Akronim - 

Destekleyen Kurum Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) 

Destek Kodu - 

Proje Lideri ve Kurumu Dr. Ertuğrul TURGUTOĞLU (BATEM) 
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Proje Ortakları ve 

Araştırmacılar 

Şenay KURT, Gülay DEMİR, Bengi TOPKAYA 

Rapor Dönemi 01.01.2019-.31.12.2019 

Toplam Bütçe 252.000 TL 

BATEM Bütçe Payı % 100 

  

Dönem Bulguları 

         2019 yılında hem adaptasyon hem de mutasyon parselinde bulunan çeşit ve bireylerde gözlem 

ve analizler yapılmış olup çalışmalara gelecek yıllarda da devam edilecektir. 

 

Yöntem 

       Proje kapsamında 2011 yılında proje amaçlarına ulaşabilmek için projede yer alan Okitsu Wase, 

Dobeshi Beni, Miho Wase, Ellendale, Hernandina, Çekirdeksiz Yerli Mandarin mutantı (12-1), 

Ortanique tangor, W. Murcott çeşitleri ile adaptasyon parseli kurulmuştur.  

        Aynı zamanda projede Okitsu Wase ve W. Murcott çeşitlerinin  

20 göz içeren aşı kalemlerine Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda Co60 kaynağından 50 gray dozunda 

akut gamma ışını uygulanmış ve aşılamalar ile M1V3 bireyleri oluşturulmuş ve seçim parseli 

kurulmuştur. Proje amaçlarına uygun olarak seçim ve değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. 

 

Sonuç ve Tartışma 

Bu projede adaptasyon çalışmaları ve mutasyon ıslahından yararlanılarak dünya turunçgil 

pazarlarında rekabet edebilecek,  erkenci ve geççi yeni mandarin çeşitlerinin geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır.  

 

Öneriler 

          Ülkemizin turunçgil sektörünün Avrupa pazarlarında söz sahibi olabilmesi için değişen pazar 

özelliklerine göre turunçgil tür ve çeşitlerine yönelmesi gerekmektedir. 

 

Proje Adı  Tohum gelişimi ve buna bağlı teşvik edici uygulamaların Solanum torvum 

tohumlarının çimlenmesine etkisi  

Proje No. 19B0447002 

Akronim  

Destekleyen Kurum Ankara Üniversitesi BAP 
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Destek Kodu Bağımsız Proje 50000 TL Üzeri (B+)  

Proje Lideri ve Kurumu Prof. Dr. İbrahim DEMİR/ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Proje Ortakları ve 

Araştırmacılar 

Dr. Hatice Filiz BOYACI (BATEM) 

Cihat ÖZDAMAR (AÜZF) 

Dr. Kutay Coşkun YILDIRIM (ABKMAE) 

Rapor Dönemi 01.01.2019-.31.12.2019 

Toplam Bütçe 173.620 TL 

BATEM Bütçe Payı 9.077, 90 TL 

  

Dönem Bulguları 

Solanum torvum domates ve patlıcanda anaç olarak kullanılmaya uygun, soğuğa toleranslı, güçlü kök 

yapısı ve gelişimine sahip, önemli bazı toprak kökenli patojenlere dayanıklı bir bitki olmasına rağmen 

ticari kullanımı yaygın değildir. Bunun en önemli nedenlerinden birisi tohumlarının çimlendirilmesi 

sırasında karşılaşılan sorundur. Bu sorun, embriyonik gelişim yetersizliğinden kaynaklanan ve 

fizyolojik dormansi nedeniyle oluşan geç çimlenme ya da hiç çimlenememe durumudur. Bu proje  ile, 

Solanum torvum tohumların ideal hasat dönemi saptanarak bazı dormansi kırıcı ve embriyonik 

gelişimi teşvik edici uygulamalarla fizyolojik tohum dormansisinin ortadan kaldırılması ve çimlenme 

değerinin iyileştirilmesi amaçlanmıştır.   

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM)’nde Solanum torvum bitkileri yetiştirme 

çalışmaları başlatılmıştır.  

 

Yöntem 

Solanum torvum bitkileri Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde yetiştirilerek tohumluk 

meyveler iki olgunlaşma periyodu olan ilkbahar ve sonbahar olgunlaşma periyotlarında 5 farklı 

dönemde hasat edilecektir. Bundan sonraki aşamada tohumlar, soğuk katlama, sıcak katlama, 

sıcak/soğuk katlama kombinasyonu, kuru olgunlaştırma, kuru olgunlaştırma ve soğuk katlama 

kombinasyonu, soğuk katlama ve nitrat kombinasyonu, sıcak soğuk katlama ve nitrat kombinasyonu, 

Gibbrellik asit uygulamaları, sıcak şoku ve buna bağlı farklı kombinasyon uygulamaları ile muamele 

edilerek çimlenme oranları artırılmaya çalışılacaktır. Ayrıca, 5, 10 ve 20 dakika süreli 800 mT dozunda 

manyetik alan, 50kH ses dalga boyunda 10, 20 ve 30 dakika sürelerde ultra sonik ses dalgaları 

uygulamaları yapılacaktır. Uygulama sonrası tohumlar 25ºC'de 21 gün, karanlıkta 4 tekerrürden 

50'ser tohum üzerinden çimlendirme testleri yapılarak tohumların çimlenme oranları incelenecek tir. 

 

Proje Adı  Patlıcangil Ürünlerinin Fenotiplerinin, Genomlarının ve Genetik 

Kaynaklarının Bağlantılandırılması  (Linking genetic resources, genomes 

and phenotypes of Solanaceous crops) 
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Proje No. 677379 

Akronim G2P-SOL  

Destekleyen Kurum EU-RIA- H2020 

Destek Kodu H2020-SFS-2015-2-  

Proje Lideri ve Kurumu Prof. Dr. Giovanni Giuliano  

Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l’Energia e lo 

Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) 

Proje Ortakları ve 

Araştırmacılar 

Dr. H. Filiz Boyacı (Türkiye koordinatörü) 

Dr. Abdullah Ünlü, Dr. Ramazan Özalp, İbrahim Çelik, Nejla Çelik, 

Doç. Dr. Muharrem Gölükçü, Görkem Sülü, Aytekin Aktaş   

Rapor Dönemi 01.01.2019-.31.12.2019 

Toplam Bütçe 6.891.265,00 € 

BATEM Bütçe Payı 176.625 € 

  

Dönem Bulguları 

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. G2P-SOL 

aşağıdaki verilen bilim ve eğitim alanlarında paylaşılan değerler geliştirecektir: 1) Ürün gelişimi için 

genetik havuzların tanımlanması ve korunması. 2) Fenotipik ve genotipitik verilerin analizleri ve bu 

konuda oluşturulacak bilgilerin gen bankalarıyla birleştirilmesi 3) Ön ıslah ve gen kaynaklarının 

arttırılması 4) Eğitim, çalıştay ve yerel tanıtımlar. G2P-SOL genetik kaynakların nasıl organize ve idare 

edileceğini yeniden tanımlayacak, genotipik ve fenotipik bilgi bağlantılarını doğa bilimciler, 

genetikçiler ve ıslahçılar tarafından koruma, bilimsel araştırma ve ıslah çalışmalarında kullanabilmesi 

için Uluslararası Bitki Genetik Kaynakları Antlaşması ve Nagoya Protokolü çerçevesinde ulaşımlarını 

sağlayacaktır. 

BATEM bu gelişme raporu dönemi içerisinde, 4 nolu iş paketi kapsamında patlıcan ve biber türlerinde 

oluşturulan çekirdek koleksiyonun morfolojik olarak tanımlanması, yine bu koleksiyonun patlıcanda 

Fusarium’a, biberde TSWV’ne dayanımlarının belirlenmesi, 5 nolu iş paketi kapsamında ise patlıcan 

ve biberde seçilen bazı yerel tiplere geriye melezleme yöntemi ile yine patlıcanda Fusarium’a, 

biberde TSWV’ne dayanıklılığının aktarılma çalışmalarını yürütmüştür. Patlıcanda çekirdek 

koleksiyonla ilgili yapılan çalışmalar tamamlanmış, raporları sunulmuştur. Biberde çalışmalar devam 

etmektedir. Şubat 2021’de tamamlanması planlanan projede, ortaklar arasında uluslararası dolaşım 

gerektiren işlemleri içeren bazı iş paketlerinin COVID-19 pandemisi nedeniyle aksamasından dolayı 
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gecikme yaşanmıştır. Proje genel koordinatörü tarafından 8 ay uzatma talep edilmiş, bu talep 

komisyon tarafından uygun bulunmuştur. Proje 31 Aralık 2021’de tamamlanacaktır.   

 

SONUÇLANAN PROJELER 

 

Proje Adı Asparagus lycicus (Likya Kuşkonmazı) Türünde Bulunan Asparajin Etken 

Maddesinin Yüksek Performanslı S ıvı Kromatografisi (HPLC) Yöntemi 

ile Tayini İçin Metot Optimizasyonu, Validasyonu ve Asparagus lycicus 
Bitkisinin Fitokimyasal Karakterizasyonu  

Proje No. - 

Akronim - 

Destekleyen Kurum BAP 

Destek Kodu - 

Proje Lideri ve Kurumu Prof. Dr. Sibel Tunç-Akdeniz Üniversitesi 

Proje Ortakları ve 

Araştırmacılar 

Orçun Çınar 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2018-31/05/2019 

Toplam Bütçe 15.000 

BATEM Bütçe Payı 15.000 

  

Özet 

Proje İsmi: Asparagus lycicus (Likya Kuşkonmazı) Türünde Bulunan Asparajin Etken Maddesinin 

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) Yöntemi ile Tayini İçin Metot Optimizasyonu, 

Validasyonu ve Asparagus lycicus Bitkisinin Fitokimyasal Karakterizasyonu 

 

Bu çalışmada, ülkemize özgü endemik bir bitki olan Asparagus lycicus (Likya Kuşkonmazı) bitkisinde 

bulunan asparajin etken maddesinin Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) yöntemi ile 

tayini için metot optimizasyonu ve validasyonu gerçekleştirilmiştir. Ayrıca; bitkide toplam fenolik ve 

flavanoid madde, fenolik ve flavanoid madde bileşenleri, toplam antioksidan aktivite, C vitamini, 

organik asit bileşenleri, şeker bileşenleri, toplam antosiyanin madde, toplam yağ ve yağ asidi 

bileşenleri miktarları belirlenerek bitkinin fitokimyasal karakterizasyonu elde edilmiştir.  

Farklı mobil faz bileşiminde, akış hızında, kolon sıcaklığında ve enjeksiyon hacminde çalışılarak 

optimum metot koşulları mobil faz bileşimi olarak su:metanol:formik asit karışımı (hacimce 95:5:0,1 

oranında); akış hızı olarak 0,3 mL/dk; kolon sıcaklığı olarak 35 °C ve enjeksiyon hacmi olarak 3 µL 

şeklinde belirlenmiştir.  
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Metot validasyonunun gerçekleştirilmesi için doğrusallık, doğruluk, kesinlik, gözl enebilme sınırı 

(LOD), tayin sınırı (LOQ) ve seçicilik parametreleri belirlenmiştir. LOD ve LOQ değerleri sırasıyla 0,28 

mg/L ve 0,92 mg/L olarak hesaplanmıştır. 

Asparagus lycicus bitkisinin fitokimyasal karakterizasyonunu belirlemek amacıyla yapılan analizler 

sonucunda toplam fenolik madde miktarı 13,22 mg GAE/g bitki; toplam flavanoid madde miktarı 3,24 

mg CE/g bitki; fenolik ve flavanoid bileşenlerinden rosmarinik asit, ferulik asit, klorojenik asit, o-

kumarik asit, p-kumarik asit ve sinapik asit miktarları sırasıyla 28,8, 109,2, 531,2, 2,8, 17,6 ve 6,0 

mg/kg bitki; asparajin miktarı 6,14 mg/g bitki; toplam antioksidan aktivite 13,2 mg/mg DPPH; C 

vitamini değeri 234,6 mg/kg bitki; organik asit bileşenlerinden malik asit değeri 2,9 mg/kg bitki; şeker 

bileşenlerinden fruktoz miktarı 25,15 g/kg bitki ve glikoz miktarı 18,25 g/kg bitki; toplam antosiyanin 

madde miktarı 5,15 mg/kg bitki; toplam yağ miktarı %9,65 ve majör yağ asidi bileşenleri olarak oleik 

asit (%55,36), linoleik asit (%32,01) ve palmitik asit (%7,61) olarak saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Asparagus, Asparajin, Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi, Metot 

optimizasyonu, Metot validasyonu, Fitokimyasal karakterizasyon 

 

 Abstract 

Project Name: The Method Optimization and Validation for the Determination of Asparagıne Active 

Ingredient in Asparagus lycicus (Likya Asparagus) Specie by High-Performance Liquid 

Chromatography (HPLC) Method and Phytochemical Characterization of Asparagus lycicus Plant 

 

In this study, the method optimization and validation of the asparagine in Asparagus lycicus plant 

which is an endemic specie of Turkey, were realized with High Performance Liquid Chromatography 

(HPLC) method. Also, the phytochemical characterization of the plant was obtained by determining 

the total phenolic and flavonoid content, phenolic and flavonoid components, total antioxidant 

activity, vitamin C, organic acid components, sugar components, total anthocyanin content, total oil 

and fatty oil components.  

The optimum method conditions were determined for mobile phase as water:methanol:formic acid 

mixture (95:5:0.1 by volume), for flow rate as 0,3 mL/min, for column temperature as 35 °C and for 

injection volume as 3 µL by studying different mobile phase, flow rate, column temperature and 

injection volume trials. 

The linearity, accuracy, precision, limit of detection (LOD), limit of quantification (LOQ) and selectivity 

parameters were determined for performing the method validation. LOD and LOQ values were 

estimated as 0.28 mg/L and 0.92 mg/L, respectively.  

The results of analyzes performed to determine the phytochemical characterization of Asparagus 

lycicus plant; the total phenolic content as 13,22 mg GAE/g plant, the total flavonoid content as 3.24 

mg CE/g plant, rosmarinic acid, ferulic acid, chlorogenic acid, o-coumaric acid, p-coumaric acid and 

sinapic acid as  28.8, 109.2, 531.2, 2.8, 17.6 and 6.0 mg/kg plant, respectively; asparagine content as 

6,14 mg/g plant; the total antioxidant activity as  13.2 mg/mg DPPH; vitamin C value as 234.6 mg/kg 

plant; malic acid value as 2.9 mg/kg plant; fructose and glycose values as 25.15 g/kg plant and 18.25 

g/kg plant, respectively; the total anthocyanin content as 5.15 mg/kg plant; the total oil content as 
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9.65% and the main fatty acid components as oleic acid (55.36%), linoleic acid (32.01%) and palmitic 

acid (7.61%) were determined. 

Keywords: Asparagus, Asparagine, High Performance Liquid Chromatography, Metod optimization, 

Metod validation, Phytochemical characterization 
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Proje İsmi: Karpuz Bakteriyel Fide Yanıklığı Hastalığı Etmeni Acidovorax citrulli’nin Biyolojik 

Mücadelesinde Endofit ve Epifit Bakterilerin Kullanım Olanaklarının Araştırılması 

Karpuz (Citrullus Lanatus) önemli bir ürün olmakla birlikte, fide üretimi ve yetiştiriciliği bazı 

faktörlerce kısıtlanmaktadır. Bu etmenlerden en önemlisi, Karpuz Bakteriyel Fide Yanıklığı Hastalığına 

neden olan Acidovorax citrulli’dir. Etmenin en önemli bulaşma yolu bulaşık tohum ve fidelerdir. 

Henüz etkili ve kesin bir mücadele yöntemi yoktur. En önemli mücadele yöntemi üretimde temiz 

tohum kullanımı ve bu tohumun temizliğini garanti eden tohum uygulamalarıdır. Bilinen tohum 

uygulamalarının tohumun canlılığı üzerine olumsuz etkileri bulunmaktadır. Endofit antagonistlerin 

bitki gelişimini teşvik ederek bitkide patojene karşı teşvik edilmiş dayanıklılık oluşturma 

potansiyelleri de düşünüldüğünde Acidovorax citrulli (Ac) ile mücadele olanaklarının araştırılması 

zorunlu görülmektedir.  
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Bu çalışmanın amacı, Antalya ili ve çevresindeki önemli kabakgil üretim alanlarında (açık ve örtüaltı) 

güdümlü örnekleme yöntemine göre öncelikle Acidovorax citrulli ile enfekteli (varsa) bitkilerin 

etrafındaki sağlıklı karpuz ve yakın akraba kabakgil (kavun, kabak, hıyar vb.) bitkilerinin farklı 

aksamlarından alınan örneklerden endofit ve epifit bakterilerin izolasyonu, teşhisi ve Acidovorax 

citrulli’nin koloniyal gelişimini engelleme potansiyellerinin  in vitro ve in vivo koşullarda 

belirlenmesidir.  

 

Çalışma kapsamında, elde edilen izolatların siderofor, protease enzimi ve amonyak (HCN) üretimi 

gibi antagonistik; Indole 3 Asetic Acid (IAA) üretebilme ve fosfat çözme gibi bitki gelişimini teşvik 

edici özellikleri kalitatif ve kantitatif olarak belirlenmiştir. Elde edilen veriler ışığında seçimi yapılan 

antagonist izolatların, Karpuz Bakteriyel Fide Yanıklığı hastalığının çıkışına ve bitki gelişimine etkileri 

in vivo koşullarda araştırılmıştır. Sağlıklı kabakgil bitkilerinin farklı aksamlarından toplam 432 adet 

izolat elde edilmiş olup, 37 izolat MALDI-TOF MS sistemi ve moleküler olarak tanılanmıştır. 37 izolatın 

tamamının Ac’yi engelleme etkinliği ikili kültür testi ile in vitro koşullarda karakterize edilmiştir. İkili 

kültür testlerinde, 13 adet izolat 12-80 mm arasında değişen inhibisyon zonları oluşturarak 

Acidovorax citrulli’nin koloniyal gelişimini başarıyla engellemiştir.  

Anahtar Kelimeler: Karpuz, biyolojik mücadele, Acidovorax citrulli, endofit bakteri 

 

Abstract 

Project Name: Determination of The Efficacy of Endophytic and Epiphytic Bacteria in The Biological 

Control of Acidovorax citrulli Causing Watermelon Bacterial Seedling Blight Disease  

      Such as watermelon (Citrullus Lanatus) is an important crop, its seedling production and 

cultivation are restricted by some factors. The most important of these factors is Acidovorax citrulli, 

which causes Watermelon Bacterial Seedling Blight Disease. The most important mode of 

transmission of the pathogen is contaminated seeds and seedlings. There is no effective control 

method yet. The most important control method is the use of certificated seeds in production and 

seed applications that guarantee the cleanliness of this seed. Known seed applications have negative 

effects on seed viability. Considering the potential of endophyte antagonists to create induced 

systemic resistance in the plant against pathogens by promoting plant growth, it seems necessary to 

investigate the possibilities of control Acidovorax citrulli (Ac). 

The aim of this study is to collect different parts of healthy watermelon and closely related cucurbit 

(melon, zucchini, cucumber, etc.) plants around the plants infected with Acidovorax citrulli according 

to the guided sampling method in the important cucurbit cultivation areas (field and greenhouse) in 

Antalya province. Also, isolation, diagnosis of endophyte and epiphyte bacteria from samples and 

determination of their potential to inhibit the colonial growth of Acidovorax citrulli in vitro and in 

vivo. 

        Within the scope of the study, antagonistic isolates such as siderophore, protease enzyme and 

ammonia (HCN) production; Its plant growth promoting properties such as Indole 3 Acetic Acid (IAA) 

production and phosphate dissolution were determined qualitatively and quantitatively. In the light 

of the obtained data, the effects of the selected antagonist isolates on the emergence of Watermelon 

Blight and plant growth were investigated in vivo. A total of 432 isolates were obtained from different 
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parts of healthy cucurbit plants, and 37 isolates were identified by MALDI-TOF MS system and 

molecularly. Ac inhibition efficiency of all 37 isolates was characterized in vitro by double culture test.   

 

Keywords: Watermelon, biological control, Acidovorax citrulli, endophytic bacterium 
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Proje İsmi: Tohumlar Okullarda Filizleniyor 

-Kırsal alanda ikamet eden çocukların tarımsal üretimde bulunmalarını sağlamak,  

-Kırsal alanda yaşayan çocukların tarımsal bilgi ve becerilerini arttırmak,  

-Okul çağındaki öğrencilere tarımsal ürünleri sevdirmek, 

-Okul çağındaki çocukların özellikle sosyal medya bağımlılıklarının azaltılmasına yardımcı olmak, 

amacı doğrultusunda; 

-Bayır Muhittin Çoban İlkokul ve Ortaokul bahçesinde “Gönül Bahçesi” isimli parsel oluşturuldu,  
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-Yanmış çiftlik gübresi ve orman toprağı karışımı yapılarak toprak hazırlığı yapıldı, 

-Sürülen toprak dinlenmeye bırakıldı, 

-Dikim hazırlığı için damlama boruları çekildi, 

-Ziraat Mühendisleri gözetiminde öğrenciler fide dikimlerini gerçekleştirdi.  

-Yetiştiricilik döneminde kimyasal ilaç ve gübre kullanılmadı. 

-Hastalık ve zararlı kontrolleri İlçe Müdürlüğü Ziraat  Mühendisleri tarafından takip edilmiştir.  

-Yetişen ürünlerin hasadı öğrenciler tarafından yapıldı,  

-Öğrenciler hasat ettikleri ürünleri köy pazarında satışa sundular,  

-Ayrıca bir kısım ürünle de turşu yapımı öğretilerek, kırsalda yaşayan çocuklar sosyal sorumluluklarını 

daha iyi kavramış ve yardımlaşma duyguları gelişmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kırsal alan, tarımsal ürün, öğrenci, sosyal medya 

 

Abstract 

Project Name: Seeds Sprouting in Schools 

-To ensure that children residing in rural areas are engaged in agricultural production,  

-To increase the agricultural knowledge and skills of children living in rural areas,  

-To make school-age students love agricultural products, 

-To help reduce social media addictions of school-age children, in line with its purpose; 

-The parcel named “Gönül Bahçesi” was created in the garden of Bayır Muhittin Çoban Primary and 

Secondary School, 

-Soil preparation was made by making a mixture of burnt farm manure and forest soil. 

-The plowed land was left to rest, 

-Drip pipes are drawn for planting preparation, 

-Students planted seedlings under the supervision of Agricultural Engineers.  

-Chemical pesticides and fertilizers were not used during the cultivation period. 

- Disease and pest controls were followed by District Directorate Agricultural Engineers.  

-The harvest of the grown products was done by the students, 

-Students offered their harvested products for sale in the village market, 

-In addition, by teaching pickle making with some products, children living in rural areas have a better 

understanding of their social responsibilities and develop a sense of cooperation.  

 

Keywords: Rural area, agricultural product, student, social media 
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Proje İsmi: Kadın Çiftçilerimizle Lavanta Kokulu Antalya 

Tarım sektöründe kırsal alanda girişimci ve üretici olarak rol alacak kadınlarımızı uygun yayım 

yöntemleri ile eğitmek, yeni teknik ve teknolojileri kullanma kabiliyetini onlara kazandırmak, 

yaşadıkları ortamda lavanta yetiştiriciliğinde gönüllü uygulayıcılar haline getirmek, yeniliklere açık, 

üretimin içinde yaşayan çiftçilerden oluşan bir yayım alt yapısı oluşturmak,  yenilikçi-modern ve 

uygulanabilir projelerin hayata geçirilmesinde etkinliklerini artırarak, tarımda kadın girişimciliğini en 

üst seviyeye ulaştırmak hedeflenmektedir.  

-2017 yılında; Antalya ili Elmalı ilçesinde 2 farklı kişide  Mayıs ayında 4’er dekarlık  alanda 

demonstrasyonlar kuruldu. Nisan ayında 2 kez 84 katılımcıyla çiftçi eğitim toplantısı gerçekleştirildi. 

Bu toplantılarda 300 adet konu ile ilgili liflet dağıtıldı. 

-2018 yılında; Antalya ili Elmalı ilçesi Karyağdı mahallesinde 4’er dekarlık demonstrasyon alanında, 

10 Temmuz 2018 tarihinde 70 kişinin katılımıyla tarla günü düzenlendi. Etkinliklerde 200 adet konu 

ile ilgili liflet dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 01 Eylül 2018 tarihinde 27 kadın çiftçinin katılımıyla Lavanta 

Kokulu Köy Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi-Kuyucak/Keçiborlu’ya teknik gezi yapılmıştır. 

-2019 yılında; Proje kapsamında Nisan ayı içerisinde, Elmalı-Gökpınar mahallesinde, çiftçi eğitim 

toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Nisan-Aralık ayları döneminde 4 adet çiftçi ziyareti yapılmıştır.  

Nisan-Aralık ayları döneminde yapılan etkinliklerde, liflet dağıtımı yapılmıştır.  
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Aralık ayı içerisinde, demonstrasyon raporlarının hazırlanması, sonuç analizi ve değerlendirilmesi 

çalışmaları yapılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler:  Kadın Çiftçiler, Lavanta, Alternatif Üretim, Tarımsal Yenilik 

 

 Abstract 

Project Name: Lavender Scented Antalya with Our Female Farmers 

To train our women who will play a role as entrepreneurs and producers in rural areas in the 

agricultural sector with appropriate extension methods, to gain them the ability to use new 

techniques and technologies, to make them volunteer practitioners in lavender cultivation in their 

living environment, to create a publication infrastructure consisting of farmers who are open to 

innovations and live in production, It is aimed to bring women entrepreneurship in agriculture to the 

highest level by increasing their effectiveness in the realization of modern and applicable projects. 

-In 2017; Demonstrations were set up on an area of 4 decares in May by 2 different people in Antalya 

province Elmalı district. Farmer training meeting was held twice in April with 84 participants. During 

these meetings, 300 leaflets were distributed on the subject. 

-In 2018; A field day was held on July 10, 2018 with the participation of 70 people in a 4-decare 

demonstration area in Antalya province Elmalı district Karyağdı neighborhood. During the events, 

200 leaflets related to the subject were distributed. On 01 September 2018, a technical visit was 

made to the Lavender Scented Village Women's Initiative Production and Business Cooperative-

Kuyucak/Keçiborlu with the participation of 27 female farmers. 

-In 2019; Within the scope of the project, a farmer training meeting was held in Elmalı-Gökpınar 

neighborhood in April. 

During the months of April-December, 4 farmer visits were made. 

During the events held in April-December, leaflets were distributed. 

In December, preparation of the demonstration reports, analysis and evaluation of the results were 

carried out. 

Keywords: Women Farmers, Lavender, Alternative Production, Agricultural Innovation 
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Proje İsmi: Turunçgil ve Narda Kadın Eliyle Biyolojik Mücadele  

İlimizdeki turunçgil ve nar üretim alanlarında ana zararlı konumunda olan Turunçgil unlubiti 

(Planococcus citri Hemi.; Pseudococcidae) zararlı organizması ile mücadelede, kadın çiftçilere  

biyolojik mücadele uygulama metodlarının benimsetilerek, insan sağlığı, çevre ve doğal dengenin 

korunması ve desteklenmesi bilincinin aşılanması amaçlanmıştır.  

2018 Yılında Turunçgil Bahçelerinde Gerçekleştirilen Faaliyetler; 

Antalya ili Finike ilçesinde 10’ar dekarlık  3  turunçgil bahçesinde (ağaç başına  10 predatör ve 20 adet 

parazitoit) olacak şekilde Mayıs ayında demonstrasyonlar kuruldu.  

Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında 9 adet çiftçi eğitim toplantısı, Mart ayında 19 kişinin katılımıyla 1 

adet çiftçi kursu, BATEM de Mayıs ayında 3 kişinin katılımıyla 1 adet üretim tesisi gezisi, Mart ayında 

9 kişinin katılımıyla 1 adet hizmet içi eğitim toplantısı, Nisan-Eylül ayları arasında 15 adet bahçe 

ziyareti gerçekleştirilmiştir. Etkinliklerde 1000 adet konu ile ilgili lif let dağıtımı gerçekleştirilmiştir 

2018 Yılında Nar Bahçelerinde Gerçekleştirilen Faaliyetler; 

Antalya ili Döşemealtı ilçesinde 5’er dekarlık 3 nar bahçesinde( 5 predatör ve 10 adet parazitoit)  

olacak şekilde Haziran ayında demonstrasyonlar kuruldu.  

Mayıs ayında 1 adet çiftçi eğitim toplantısı, Nisan ayında 19 kişinin katılımıyla 1 adet çiftçi kursu, 

BATEM de Mayıs ayında 3 kişinin katılımıyla 1 adet üretim tesisi gezisi, Nisan ayında 1 adet hizmet 

içi eğitim toplantısı, Nisan-Eylül ayları arasında 8 adet bahçe ziyareti gerçekleştirilmiştir. Etkinliklerde 

1000 adet konu ile ilgili liflet dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 

2019 yılında;  Proje kapsamında Antalya Serik-Manavgat kadın çiftçilerine yönelik, BATEM 

tarafından, 15 Mart 2019 tarihinde, çiftçi eğitim toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Serik kadın çiftçilerine yönelik, Mayıs 2019 

tarihinde, çiftçi kursu yapılmıştır. 

Kadın çiftçilere yönelik, Mart ayı içerinde BATEM faydalı böcek üretim tesislerine, çiftçi inceleme 

gezisi ve teknik elemanlara hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir.  



 
747 

Antalya ili Manavgat ilçesinde 10’ar dekarlık 3 turunçgil bahçesinde (ağaç başına 10 predatör ve 20 

adet parazitoit) ve Serik ilçesinde 5’er dekarlık 3 nar bahçesinde( 5 predatör ve 10 adet parazitoit ) 

haziran-temmuz aylarında demonstrasyonlar kurulmuştur. 

 Proje kapsamında Antalya Serik-Manavgat kadın çiftçilerine yönelik, 55 adet bahçe ziyareti 

yapılmıştır. 

Etkinliklerde liflet dağıtımı ve görsel yayınlar gerçekleştirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Turunçgil, Nar, Biyolojik Mücadele, Faydalı Böcek 

 

 Abstract 

Project Name: Citrus and Narda Biological Control by Female Hand 

In the fight against the harmful organism of Citrus mealybug (Planococcus citri Hemi.; 

Pseudococcidae), which is the main pest in citrus and pomegranate production areas in our province, 

it is aimed to raise awareness of protecting and supporting human health, environment and natural 

balance by adopting biological control application methods to female farmers. 

Activities Carried Out in Citrus Orchards in 2018; 

In May, demonstrations were set up in 3 citrus orchards (10 predators and 20 parasitoids per tree) 

of 10 decares in Finike district of Antalya province. 

9 farmer training meetings in July-August-September, 1 farmer course with the participation of 19 

people in March, 1 production facility tour in BATEM in May with the participation of 3 people, 1 in -

service training meeting in March with the participation of 9 people, April-September 15 garden visits 

were carried out between During the events, 1000 leaflets were distributed on the subject. 

Activities Carried Out in Pomegranate Gardens in 2018; 

Demonstrations were set up in 3 pomegranate orchards (5 predators and 10 parasitoids) of 5 decares 

in Antalya, in Döşemealtı, in June. 

1 farmer training meeting in May, 1 farmer course with the participation of 19 people in April, 1 

production facility visit in May with the participation of 3 people in BATEM, 1 in-service training 

meeting in April, 8 garden visits between April and September. . During the events, 1000 leaflets 

related to the subject were distributed. 

In 2019; Within the scope of the project, a farmer training meeting was held on 15 March 2019 by 

BATEM for the women farmers of Antalya Serik-Manavgat. 

A farmer course was held in May 2019 for Serik female farmers by the Antalya Provincial Directorate 

of Agriculture and Forestry. 

A visit to BATEM beneficial insect production facilities, farmer inspection visits and in-service training 

for technical staff were held for female farmers in March. 

Keywords: Citrus, Pomegranate, Biological Control, Beneficial Insect 
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Proje Özeti 

Silaj hayvansal üretim için en ucuz sulu kaba yem kaynağı olduğundan kullanımı her geçen gün 

artmaktadır. Bu projenin amacı, sorgum ve yonca silajlarında stevya kuru atık saplarının 

değerlendirilerek silaj kalitesini arttırmaya yönelik araştırma yapmaktır.  Bu amaçla 3 farklı silaja 

(%100 sorgum, %70 sorgum + %30 yonca ve %100 yonca) 0, 20, 40, 60, 80 ve 100 g/kg kuru madde 

esasına göre stevya ilave edilerek yeni silaj kombinasyonları oluşturulmuştur.Denemede farklı 

karışımlardan oluşan toplam 18 silaj veher bir silaj 4 paralel olacak şekilde planlanarak toplam 72 

silaj ile çalışılmıştır. Silajlar için 1,5 litre kapasiteli ve sadece gaz çıkışına olanak veren özel cam 

kavanozlar (Weck, Wher-Oftlingen, Germany) kullanılmıştır. Silajlar 60 gün süreyle laboratuvar 

ortamında fermantasyona tabi tutulmuştur. Fermantasyon süresi sonunda açılan silajlarda kaliteyi 

belirlemek üzere kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapılmıştır.  

Elde edile verilere göre, yoncanın silolanması zor bir bitki olduğu, stevya ile karıştırılmasının 

yonca ve sorgum silajlarında herhangi kalite artışı sağlamadığı görülmüştür. Sorgum 

silajlarının daha iyi bir fermantasyon geçirdiği fakat özellikle protein içeriği bakımından 

zenginleştirmek için yonca ile belirli oranlarda karıştırılabileceği anlaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sorgum, Yonca, Stevya, Silaj 

Abstract 

Project Name: EVALUATION OF DRY STEVIA WASTE STALKS IN ALFALFA AND SORGHUM SILAGE 

As silage is the cheapest source of roughage for animal production, its use is increasing day by day. 

The aim of this project is to evaluate stevia dry waste stalks in sorghum and alfalfa silages and to 

make research to improve silage quality. For this purpose, 3 different silages (100% sorghum, 70% 

sorghum + 30% alfalfa and 100% alfalfa) were added to stevia based on 0, 20, 40, 60, 80 and 100 g 

/ kg dry matter and new silage combinations were formed. In the experiment, a total of 18 silages 

consisting of different mixtures and total 72 silages were planned with 4 silages per parallel. For 

silages, special glass jars (Weck, Wher-Oftlingen, Germany) with a capacity of 1.5 liters and which 
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allow only gas to escape are used. The silages were fermented in laboratory for 60 days. At the end 

of the fermentation period, chemical and microbiological analyzes were performed to determine 

the quality of the silages. According to the obtained data, it was found that alfalfa was a difficult 

plant to silage, and mixing with stevia did not provide any quality increase in alfalfa and sorghum 

silages. It is understood that sorghum silages have a better fermentation but may be mixed with 

alfalfa in particular proportions, especially to enrich in protein content.  

Keywords: Sorghum, Alfalfa, Stevia, Silage 
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Özet 

Proje İsmi: Bazı Turunçgil Tür Ve Çeşitlerinde Mutasyon Islahıyla Elde Edilen Genotiplerin Soğuğa 

Toleranslarının Biyokimyasal Analizlerle Değerlendirilmesi   

Turunçgil türlerinde poliembryoni, yabancı tozlanma, yüksek heterozigoti ve kısırlık gibi nedenlerden 

dolayı klasik ıslah yöntemlerinden melezleme ıslahı ile yeni çeşitler geliştirilmesi kısıtlar içermekte, 

yoğun emek ve masraf gerektirmekte bazen de mümkün olamamaktadır. Turunçgillerde genetik 

olarak doğal mutasyona eğiliminin fazla olmasından dolayı ticari olarak yetiştirilen birçok turunçgil 

çeşidi doğal mutasyonla oluşmuş, bu mutantların vegetatif çoğaltımıyla elde edilmişlerdir. Son 

yıllarda dünyada ve ülkemizde turunçgil çeşitlerinin geliştirilmesinde Pazar, üretici ya da tüketici 

tarafından kabul görmüş bir çeşidin olumlu özelliklerini koruyarak bir ya da birkaç olumsuz 

özelliklerini değiştirebilen yapay mutasyon ıslahı yöntemi yoğun olarak kullanılmaktadır.  
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 Moro portakalı, Interdonato limonu ve Meksika laymı çeşitlerinde varyasyon yaratarak yeni 

çeşitler geliştirmek amacı ile üzerinde aşı gözleri bulunan sürgünlere akut Kobalt 60 (60Co ) 

kaynağından gama ışını uygulanmıştır. Daha sonra ışınlanmış aşı gözleri T göz aşısı tekniği Yerli turunç 

anacı üzerine aşılanmıştır. Çalışmanın birinci aşamasında turunçgil çeşitlerinin her biri için Etkili 

Mutasyon Dozunu hesaplanmış ve belirlenen bu dozla ana populasyonu oluşturmak üzere aşı 

gözlerine gama ışını uygulanarak M1V1 populasyonu oluşturulmuştur.  İkinci aşamada M1V1 

populasyonu klonal olarak çoğaltarak M1V2, M1V3 populasyonu oluşturulmuş ve belirlenmiş ön 

seleksiyon kriterlerine göre her bir turunçgil çeşidinde on adet mutant birey belirlenmiştir. Üçüncü 

aşamada ise turunçgil çeşitlerinin her birinden seçilen mutant bireyler ve kontrol bireylerinde yaprak 

oransal su içeriği, klorofil içeriği, toplam çözülebilir protein miktarı, membran geçirgenliği 

belirlenmiştir. Ayrıca üç farklı dönemde prolin konsantrasyonu ile iyon sızıntı yöntemiyle yapay don 

testleri yapılarak seçilmiş durumu değerlendirilmiştir. 

Araştırma sonucunda; Moro portakalı çeşidinde EMD 68 Gy. interdonato limonunda 50 Gy ve 

Meksika laymında ise 45 Gy olarak belirlenmiştir. İncelenen fizyolojik özellikler bakımından gama 

ışını uygulamasının turunçgil türlerine ait genotiplerin aşı tutma oranı, sürgün boyu, boğum aralıkları, 

yaprak alanı üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Biyokimyasal analizler bakımından turunçgil 

türlerinde genel olarak kontrol bitkilerine göre protein miktarını artırdığı, turunçgil türlerin klorofil 

içeriğinin farklı olduğu ve Moro portakalı genotiplerinde kontrol bitkilerine göre azaldığı, prolin 

içeriğinin türlere göre farklı olduğu ve zararlanma oranıyla doğrusal bir ilişkisi olduğu, dönemsel 

olarak yapılan don testlerinde turunçgil türlerinin genotiplere ve dönemlere göre düşük sıcaklık 

toleransının farklı olduğu bulunmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: : Turunçgil, Mutasyon Islahı,  Interdonato limonu, Meksika laymı, Moro portakalı, 

Klorofil içeriği, LD50 (EMD),  Mebran zararı,  Prolin, Protein,  Turunçgil, Yapay don  testi 

 

 Abstract 

Project Name: Bazi Turunçgil Tür Ve Çeşitlerinde Mutasyon Islahiyla Elde Edilen Genotiplerin 

Soğuğa Toleranslarinin Biyokimyasal Analizlerle Değerlendirilmesi   

For reasons such as poliembrony, foreign pollination, high heterozygote and infertility in Citrus  the 

development of new varieties with hybridization breeding from classical breeding methods contains 

constraints, and sometimes it is not possible to require intensive labor and costs. Because of the 

genetic tendency for natural mutation in citrus fruits, many commercially grown citrus varieties have 

been formed by natural mutation, and they have been obtained by vegetative reproduction of these 

mutants. In recent years, the development of turunçgil varieties in the world and in our  country, the 

market, manufacturer or consumer accepted by a variety of positive properties while preserving one 

or a few negative characteristics can change the artificial mutation breeding method is used 

extensively. 

Shoots included in buds were irridiated Gamma ray from Cobalt 60 (60Co) source in order to develop 

variation onnew varieties from Moro blond orange, Interdonato Limon and Mexican lime cultivars. 

Then the irradiated buds, using T budding technique on grafted on citrus rootstock (Citrus aurantium 

Yerli). In the first phase of the study, Effective Mutation Dose (EMD) was calculated for each of the 

turuncgil cultivars and the M1V1 population was determined by applying gamma ray buds to 
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establish the main population with EMD. In the second stage, M1V1 population was as a clonal 

propagated and M1V2, M1V3 population was created and ten mutant individuals were identified in 

each Citrus species according to the pre-selection criteria. In the third stage, the ratio of leaf water 

content, chlorophyll content, total soluble protein amount, membrane permeability was determined 

in mutant individuals and control individuals selected from each of the Citrus cultivars. In addition, 

in two different periods, proline concentration and Ion leakage method were tested by freezing and 

selected status were evaluated. 

As a result of the research; EMD was determined 68, 50 and 45 Gy, Moro Blonde orange, interdonato 

lemon and Mexican lime respectivelly. In terms of physiological properties studied, it is observed that 

gamma ray application is effective on grafting success, the leaf area, shoots length, and internode 

length. In terms of biochemical analysis, it was found that citrus species increased the amount of 

protein compared to control plants in general, chlorophyll content of citrus species was different and 

Moro Blonde Orange genotypes decreased compared to control plants, Proline concentration was 

different from control plants and freze damage ratio was a linear relation, in periodic freezing tests, 

low temperature tolerance was different in citrus species. 

Keywords: Citrus, Mutation Breeding,  Interdonato lemon, Mexican lime, Moro Blonde Orange,  

Chlorophyll content, LD50 (EMD), Membrane damage,  Proline concantration, Protein, Freezing test 
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Özet 

Proje İsmi:  

Turunçgillerde Melezleme Yoluyla Elde Edilen Bireylerde Uygun Embriyo Kurtarma Aşamasının ve 

Melez Bireylerin Ploidi Seviyesinin Belirlenmesi (Doktora Tezi) 

Bu çalışma melezleme yoluyla yeni anaç genotipleri elde etmek için Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü’nde (BATEM) 2015-2019 yıllarında yürütülmüştür.  Bu amaçla, Yerli Turunç 

(Citrus aurantium L.) ve Yerli Mandarin (Citrus reticulata Blanco) çeşitleri Troyer Sitranjı [Citrus 

sinensis (L.) Osb.×Poncirus trifoliata (L.) Raf.] ile; King mandarini (Citrus nobilis Lour.) ise Carrizo 

sitranjı [Citrus sinensis (L.) Osb.×Poncirus trifoliata (L.) Raf.] ile melezlenmiştir. Melezlemeler sonucu 

elde edilen embriyolar tozlamadan 110, 120 ve 130 gün sonra alınarak Murashige-Tucker (1969) 

kültür ortamında çimlendirilmiştir. Embriyo çimlenme oranları her üç kombinasyonda da tozlamadan 

sonraki 120. günde daha yüksek bulunmuş ve embriyo kurtarma çalışmaları için bu embriyo gelişim 

aşamasının uygun olduğu kanısına varılmıştır. Çimlenen embriyolar alt kültüre al ındıktan sonra üç 

yapraklılık oranı ve alt kültür sonrası, şaşırtma sonrası ve seraya aktarma sonrasında çöğürlerde 

hayatta kalma oranları belirlenmiştir.  

Çalışma kapsamında her üç melezleme kombinasyonundan elde edilen bitkilerde seraya 

aktarıldıktan sonra bir yıl boyunca bitki boyu ve gövde çapı ölçülmüş ve genotiplerin bu özellikler 

bakımından genelde doğrusal gelişme gösterdikleri gözlenmiştir. Elde edilen 335 bireyde yaprak 

özellikleri ile dikenlilik durumları değerlendirilmiş ve üç yapraklılık özelliği gösteren bireyler dışındaki 

diğer bireylerin genel olarak ana ebeveyne yakın özellikler göstermekle birlikte bazı yaprak 

özelliklerinde de farklılıklar olduğu saptanmıştır. Bireylerin genelde dikenli olduğu, ancak az da olsa 

dikensiz bireylerinde bulunduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bitkilerden 194 adet melez ve 5 adet 

ebeveyn ile yapılan ploidi analizi neticesinde; ebeveynlerin  ve melezlerin çekirdek DNA içeriğinin bir 

birey hariç 0.78 pg/2C ile 0.93 pg/2C arasında değiştiği bulunmuştur. Yerli Mandarin x Troyer Sitranjı 

kombinasyonunda 120. günde embriyo kurtarma çalışmasına alınan 4 nolu genotipin çekirdek DNA 

içeriği 1.16 pg/2C olarak tespit edilerek bu genotipin triploid olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Citrus, anaç, melezleme, embriyo kurtarma, ploidi. 

 

 Abstract 

Project Name: Determination of Suitable Embryo Rescue Stage for Hybrid Individuals and Ploidy Level 

in Obtained Citrus Hybrids (PhD. Thesis) 

This study was conducted to obtain new rootstock genotypes through hybridization at the Western 

Mediterranean Agricultural Research Institute (BATEM) between 2015 and 2019. For this purpose, 

Common sour citrange (Citrus aurantium L.) and Common mandarin (Citrus reticulata Blanco) were 

crossed with Troyer citrange [Citrus sinensis (L.) Osb. × Poncirus trifoliata (L.) Raf.] while King 

mandarin (Citrus nobilis Lour.) was crossed with Carrizo citrange [Citrus sinensis (L.) Osb. × Poncirus 

trifoliata (L.) Raf.]. Embryos obtained as a result of hybridization were taken 110, 120 and 130 days 

after pollination and were germinated on Murashige-Tucker (1969) culture media. Embryo 

germination rate was found that higher on the 120th day after pollination than other embryo 

development stages at each three hybridization combinations. Therefore, it was concluded that this 

embryo development stage was suitable for embryo rescue. Germinated embryos on media were 
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subcultured. Trifoliate rate and survival rates for plantlets were determined after subculture, transfer 

to soil mixture and transfer to greenhouse. 

In this study, plant length and stem diameter at plants obtained from all three hybridization 

combinations were measured after transferred to greenhouse during one year and consequently, 

genotypes generally showed linear development. Obtained 335 genotypes were evaluated in terms 

of leaf properties as well as thorniness properties. Generally, most individuals except to trifoliates 

genotypes showed characteristics similar to the parent, but some leaf characteristics were 

determined also different. It was found that individuals were generally thorny, also, it was found to 

thornless genotypes. Ploidy analysis carried out with 5 parents and obtained 194 hybrids in this study. 

As a result, it was found that the nuclear DNA content of the parents and hybrids ranged between 

0.78 pg / 2C and 0.93 pg / 2C except one genotype. The nuclear DNA content of genotype number 4 

derived from Common mandarin x Troyer citrange combination was determined to be 1.16 pg/ 2C. 

This genotype was obtained from embryos taken on 120th day after pollination in embryo rescue 

study. It was concluded that this genotype was triploid. 

Keywords: Citrus, rootstock, hybridization, embryo rescue, ploidy 
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Özet 

Proje İsmi: Hibrit Biber (Capsicum annuum L.) Islahında Biyolojik Test ve Moleküler İşaretleyici 

Yardımıyla Hat ve Aday Hibritlerin Geliştirilmesi  

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 Bölümü laboratuarlarında 2012-2017 yıllarında yürütülmüştür.  

Materyal olarak; heterezigot dayanıklı ve hassas 34 ticari çeşit ve 33 adet BATEM ıslah hatları 

kullanılmıştır. Dayanıklı kontrol materyali olarak PI152225, hassas kontrol olarak da Serademre 8 

çeşidi kullanılmıştır. Sivri, çarliston, kapya ve dolma olmak üzere dört farklı meyve tipinde; çeşit X 

çeşit, çeşit X hat ve hat X hat melezlemeleri ile 139 melez populasyonu oluşturulmuştur. Seçilen F5 

kademe hatlarda erken generasyon melezlemeleri yapılarak 27 aday hibrit geliştirilmiştir. F2, F4 ve F6 

kademe kombinasyon açılım hatlarında Pedigri yöntemi ile seleksiyon yapılarak, hatlar, aday hibritler 

ve ticari çeşitlerde, biyolojik ve moleküler markır-işaretleyici yardımlı (co-dominant CAPS markır) test 

yöntemleri uygulanmış ve TSWV’e karşı dayanıklılık durumları tespit edilmiştir. Kullanılan izolat DAS-

ELISA yöntemiyle doğrulanmıştır. Gen havuzu oluşturulması, melezlemeler, hatlarda seleksiyon ve 

kademe ilerlemesi uygulamaları, sera ve kompartmanlarda, moleküler test çalışmaları ise moleküler 

biyoloji laboratuarında yapılmıştır. Geliştirilen aday hibritlerde şahit çeşitler ile verim performans 

testi yürütülmüş ve üstün olanlar belirlenmiştir. 

Sonuç olarak; TSWV için her iki yöntem birlikte değerlendirilerek homozigot-RR, heterezigot-Rr 

dayanıklı ve hassas-rr hatlar ve aday hibritler geliştirilmiştir. TSWV dayanıklılığı için yapılan Tsw geni 

taramalarında, moleküler ve biyolojik testleme sonuçlarının kısmen farklı olduğu görülmüştür. 

Moleküler işaretleyici yardımlı seleksiyonun, ıslah çalışmalarında başarıyla uygulandığı görülmüş olsa 

da, çalışılan konuya göre biyolojik testlemeler ile birlikte yürütülmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Gelecekte, TSWV konusunda RB izolat dayanıklılığı tespit edilecek olan yeni genitörler ile tez 

çalışmasında yürütülen dayanıklılık ıslahı yöntemi uygulanarak, dayanıklı yeni hat ve çeşitlerin 

geliştirilmesi mümkün olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Biber (C. annuum L.),  Biyolojik-klasik testleme, Dayanıklılık ıslahı, Domates lekeli 

solgunluk virüsü (TSWV), Moleküler işaretleyici yardımlı seleksiyon, Tsw geni, Virüs dayanıklılık 

 

 Abstract 

Project Name: Improvement of Inbred Lınes and Candıdate Hybrıds wıth Bıologıcal Test and 

Molecular Marker Assısted Selectıon ın Hybrıd Pepper (Capsicum annuum L.) Breeding 

Tomato spotted wilt virus (TSWV) has become widespread and has started to cause too much 

damage. The most effective method against this disease without chemical prevention is the 

development of resistant varieties. The Tsw single dominant gene originating from Capsicum 

chinense is resistance source available for commercial breeding of pepper against TSWV. In this 
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thesis; biological (classical) and marker assisted selection-MAS (molecular test) methods are applied 

to develop TSWV resistant (containing Tsw gene) lines and candidate hybrids. The study was carried 

out in the Aşağı Kocayatak research greenhouses / compartments at Department of Vegetable and 

Ornamental Plants and Molecular Biology Department laboratories of Batı Akdeniz Agricultural  

Research Institute (BATEM) in 2012-2017. 

As a material; 34 commercial varieties and 33 BATEM breeding lines were used. PI152225 was used 

as a resistant control material and Serademre 8 was used as a susceptible control.  139 hybrid 

populations of variety X variety, variety X line and line X line have been formed in four different fruit 

types including long, charleston (banana), capia and bell. In the selected F 5 stage lines, combination 

tests were performed and 27 candidate hybrids were developed. Resistance to TSWV were 

determined by applying biological and molecular marker (co-dominant CAPS marker) methods in F2, 

F4 and F6 stage segregation lines during line selection by Pedigri method with candidate hybrids and 

commercial varieties. The TSWV isolate was confirmed by DAS-ELISA method. In the developed 

candidate hybrids, the performance tests were performed the superior ones were determined. The 

study was designed and applied for the resistant varieties breeding. 

As a result; homozygous-RR, heterozygous-Rr resistant and sensitive-rr lines and candidate hybrids 

for TSWV were developed by using both methods. TSWV resistance was found to be partially 

different from the molecular and classical test results. Although molecular marker-assisted selection 

has been successfully applied in breeding studies, it has been seen that it should be carried out 

together with biological tests. In the future, it will be possible to develop resistant new lines and 

varieties by using the new TSWV resistance resources to be determined and the resistance breeding 

method applied in the thesis study. 

Keywords: Bilogical- classical testing, Molecular marker assisted selection, Pepper (C. annuum L.), 

Resistance breeding, Tomato spotted wilt virus (TSWV), Tsw gene, Virus resistance 
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Proje İsmi: Doğal Çiçek Soğanlı Bitkileri Koruma Projesi 

 

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. 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.     

 

Anahtar Kelimeler: Leucojum aestivum, Lilium candidum, Sternbergia lutea 
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Proje İsmi: KISINTILI SULAMANIN FARKLI KAVUN (Cucumis melo L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTE 

ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ 

Bu araştırmada üç farklı kavun (Westeros, Burak ve Ünlü) çeşidinin; su ihtiyacının tam ve kısıntılı 

karşılandığı koşullarda verim ve kalite parametreleri açısından performanslarının belirlenmesi 

amaçlanmıştır.  

Araştırma Antalya-Alanya karayolu üzerinde, Antalya ilinin 20 km doğusunda bulunan Batı Akdeniz 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) Aksu yerleşkesinde 2018 ve 2019 yılları arasında iki yıl süre ile 

tarla koşullarında yürütülmüştür. Bitki materyali olarak Westeros, Burak ve Ünlü olmak üzere üç 

farklı kavun çeşidi kullanılmıştır. Araştırma dört farklı sulama seviyesine (%100, %80, %60 ve %40) 

göre sulamalar planlanmıştır. %100 sulama seviyesinde (I100), elverişli su tutma kapasitesinin %30-

40’ı tüketildiğinde, eksilen suyu tarla kapasitesine tamamlanacak şekilde sulama  yapılmıştır. Su 

kısıntısı uygulanan konulara, %100 konusuna (I100) uygulanan su miktarının %80 (I80), %60 (I60) ve 

%40’ı (I40) kadar su uygulanmıştır. Toprak su içeriği gravimetrik yöntemle takip edilmiştir.  Sulama 

yöntemi olarak damla sulama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma; 4 sulama seviyesi ve üç kavun çeşidi 

olmak üzere 4x3 faktörün kombinasyonu ile 12 konudan oluşmuştur. Her konu üç yinelemeli olarak 

tesadüf bloklarında faktöriyel deneme desenine göre arazide uygulanmıştır.  

Araştırmanın ilk yılında (2018) uygulanan sulama suyu miktarı kavun çeşitlerine ve sulama seviyesine 

bağlı olarak 75.1 ile 144.9 mm arasında değişim göstermiştir. Araştırmanın ikinci yılında (2019)  

uygulanan sulama suyu miktarları 91.3 mm ile 204.5 mm arasında olmuştur. Araştırmada elde edilen 
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bitki su tüketimi (ET) değerleri 301 mm ile 214 mm arasında değişim göstermiştir. Ortalama meyve 

ağırlığı değişimi 3251 g ile 4466 g arasında olmuştur.  

2018 yılında yapılan ölçümlerde çeşitlere ait yaprak su potansiyeli (YSP) değerleri  -0.3 ile -1.6 bar 

arasında değişmiştir. 2019 yılında yapılan ölçümlerde çeşitlere ait YSP değerlerinin -0.3 ile -1.3 bar 

arasında değiştiği belirlenmiştir. Araştırmada ölçülen stoma iletkenliği değerleri 189 mmol  m-2s-1 ile 

681 mmol m-2s-1 arasında değişim göstermiştir. Çeşitlere ait en yüksek verim değerleri %100 sulama 

seviyelerinde gerçekleşmiştir. Westeros çeşidinde belirlenen en yüksek verim 4511 kg  da-1, Ünlü 

çeşidinde 4175 kg da-1 ve Burak çeşidinde 3980 kg da-1 olmuştur. Meyvede en yüksek briks oranı 8.9 

olarak belirlenirken en düşük biriks oranı 5.2 olarak tespit edilmiştir. Sulama seviyelerine ile briks 

ortalamaları karşılaştırıldığında en düşük briks oranı %100 sulama seviyesinde olmuştur.  

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre Antalya yöresinde açıkta yetiştirilen ve damla sulama sistemi 

ile sulanan Kırkağaç tipi kavunda kısıntı uygulanmayan koşullarda mevsimlik sulama suyu miktarı 145 

ile 205 mm arasında değişmektedir.  

Antalya koşullarında kavunda uygulanması gereken ideal sulama suyu miktarında, %20 su kısıntısı 

uygulandığı koşullarda, I80 konusunda, verimde önemli bir azalma olmamıştır. Aksine su kısıntısı 

oranı arttırıldığında I60 ve I40 konularında, briks değerlerinde ve sulama suyu kullanım etkinliği 

değerlerinde I100 konusuna kıyasla istatistiki olarak önemli bir artış meydana gelmiştir. Ancak %40 

ve %60 oranlarında su kısıntısı uygulandığı koşullarda verimde önemli miktarda azalma meydana 

gelebilmektedir. Bu nedenle Antalya koşullarında kavun yetiştiriciliğinde su kaynaklarının sınırlı 

olduğu koşullarda, uygulanması gereken ideal sulama suyu miktarında %20 oranında k ısıntı 

uygulanması önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Antalya, Bitki su tüketimi, Briks, Stoma iletkenliği, Sulama suyu kullanım 

etkinliği, Yaprak su potansiyeli. 

 

 Abstract 

Project Name: THE EFFECTS OF DEFICIT IRRIGATION ON YIELD AND QUALITY CHARACTERISTICS OF 

DIFFERENT MELON (Cucumis melo L.) VARIETIES 

In this sudy, it is aimed to evaluate the performans of three different melon types (Westeros, Burak, 

and Ünlü) in terms of their yield and quality parameters under fully -watered and limited water 

conditions. Furthermore, other purposes of the study were creating adequate irrigation programs in 

melon cultivation and saving irrigation water without causing a significant decrease in yield and 

quality. 

Research was carried out under field conditions for two years between 2018 and 2019 at Aksu 

campus.of Batı Akdeniz Agricultural Research Institute,which is located 20 km east of Antalya, on 

Antalya-Alanya highway. Three different melon types, namely Westeros, Burak and Ünlü, were used 

as plant materials. Irrigations in the study were planned according to four different irrigation levels 

(100%, 80%, 60% and 40%).  

At %100 full irrigation water level (I100), irrigation was performed when 30-40% of available water 

holding capacity was consumed in a 90 cm soil depth for bringing the measured soil moisture content 

to the field capacity. %80 (I80), %60 (I60) and, %40 (I40) amount of water treated to %100 irrigation 

level were used as water-deficit treatments. Soil water content was monitored by gravimetric 
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method. 
 
Drip irrigation system was used as irrigation method in the study. The subjects discussed 

consisted of a combination of 4x3 factors, in total 12 subjects, including 4 irrigation levels and three 

melon types. Each subject was applied in the field according to the factorial experiment design in 

random blocks with three replications. 

In the firsy year of study (2018), applied amount of irrigation water ranged between 75.1 and 144.9 

mm by melon types and irrigation levels. In the second year, implemented amount of irrigation water 

varied between 91.3 and 204.5 mm. The plant water consumption (ET) values obtained in the study 

varied between 214 and 301 mm. Average fruit weight showed differences between 3251 and 4466 

g. 

 In the measurements made in 2018, it was determined that the leaf water potential (YSP) values of 

melon types ranged between -0.3 and -1.6 bar. In the measurements made in 2019, the YSP values 

of melon species differed from 0.3 to -1.3 bar. Stomatal conductance values measured in the study 

varied between 189 mmol m-2s-1 and 681 mmol m-2s-1. The highest yield values of the melon varieties 

were realized at 100% irrigation levels. The highest yields determined for Westeros, Ünlü, and Burak 

species were 4511, 4175 and, 3980 kg da-1, respectively. The highest brix ratio in fruit was 8.9, while 

the lowest ratio was 5.2. When the irrigation levels and brix averages were compared, the lowest brix 

rate was found at 100% irrigation level. 

According to the results obtained from this study, the amount of seasonal irrigation water given in 

Kırkağaç-type melon growing in the open field in Antalya region and irrigated with drip irrigation 

system, varies between 145 and 205 mm under water-deficit not applied conditions. 

In Antalya conditions, there is no significant decrease in the yield of melon under 20% (I80 subject) 

water-deficit applications. Unlike, brix values and irrigation water usage efficiency values increased 

statistically at I40 and I60 subjects compared to I100 treatment. However, yield decreases will occur 

substantially under %40 and %60 water-deficit applications. Thus, it can be suggested that ideal 

irrigation water amount will be reduced by %20 wehere water resources is limited in melon 

cultivation in Antalya conditions. 

Keywords: Antalya, Evapotranspiration, Brix, Irrigation water use efficiency, Leaf water potential, 

Stomatal conductance. 

 

Proje Adı  Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi 
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Özet 

Proje İsmi: Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar 

 

Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak İçin Yenilikçi Yaklaşımlar” projesi; gıda tedarik 

zincirinde hasat sonrası sektörlerde çalışan kişilere mesleki eğitim materyalleri sunarak mesleki 

yeterliliklerini arttırmayı ve hasat sonrası kayıpları azaltmayı amaçlamıştır. Bu amaçla, tüm proje 

partnerleri ile birlikte üzüm, domates, incir ve kiraz ürünleri baz alınarak aşağıdaki çıktılar 

hazırlanmıştır. 

İhtiyaç Analiz Raporu 

İyi Hasat Teknikleri Eğitim Materyali 

İyi Depolama ve Taşıma Uygulamaları Eğitim Materyali  

Paketleme Olanakları Eğitim Materyali  

Perakende ve Toptan Satış Koşulları Eğitim Materyali 

Gıda Kayıplarının Yeniden Değerlendirmesi Eğitim Materyali 

Meyvelerin Pazarlama Olanakları Eğitim Materyali  

E-Öğrenme Modülü 
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Hasat Sonrası Kayıpların Ekonomik Analizi 

Müfredat 

Makale 

 

Anahtar Kelimeler:  
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Irkına Dayanıklılığın QTL Haritalaması ve Dayanımı Yüksek Yerli 

Çeşitlerin  Geliştirilmesi  
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 Proje Özeti  

Proje Adı: Karanfil F1 Populasyonunda Fusarium oxysporum f.sp. dianthi 'nin 2 Nolu Irkına 

Dayanıklılığın QTL Haritalaması ve Dayanımı Yüksek Yerli Çeşitlerin  Geliştirilmesi  

Karanfilde kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalığına neden olan en önemli patojen Fusarium 

oxysporum f.sp. dianthi (Prill and Delacr.) olup, etmeninin üretim alanlarındaki yaygınlık oranı %39-
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72 arasında değişmektedir. Verimli, kaliteli, abiyotik ve biyotik stres koşullarına dayanıklı, tüketici 

isteklerini karşılayabilecek, piyasada tercih edilebilecek yerli çeşitlerin geliştirilmesi, gerek kesme 

çiçek sektörü gerekse ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır. 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, 50 adet ümitvar genotip 

belirlenmiş ve bunlar arasından ülkemizde ilk yerli karanfil çeşidi “Likya Kaya” adı ile tescil edilmiştir. 

Ümitvar karanfil bireylerinde yapılan morfolojik gözlemlerde, bazı genotiplerin verim ve kalite 

özellikleri açısından üstün özelliklere sahip olmasına karşın Fod’a karşı hassas oldukları tespit 

edilmiştir. Dünyada çeşitli ülkelerde tanımlı 11 adet Fod ırkı mevcuttur. Bununla birlikte, dünyada 

en yaygın olan ırklar 1, 2, 4 ve 8 numaralı ırklardır. Ancak ülkemizde hangi ırkların var olduğu veya 

bilinen ırklar dışında başka bir ırk bulunup bulunmadığı bilinmemektedir. Yapılan ön çalışmalarda, 

Antalya'dan 16 adet Fod izolatı elde edilmiş ve moleküler markırlarla analizi sonucunda 

çoğunluğunun ırk 2'ye ait olduğu belirlenmiştir. Proje önerimizde, Antalya'da daha detaylı olmak 

üzere, karanfil yetiştiriciliğinin yoğun yapıldığı İzmir, Isparta, Yalova ve Burdur illerinde survey 

çalışmaları yapılarak ülkemizde Fod’un 1, 2, 4 ve 8 ırklarından hangilerinin var olduğu moleküler 

markırlarla belirlenecektir. Projede bitkisel materyal olarak Türkiye’de yayılış gösteren 12 farklı 

karanfil türü ile 111O128 numaralı projeden elde edilen 50 adet ümitvar birey ve (Fod’un ırk 2’sine) 

dayanıklı 16 adet ticari karanfil çeşidi kullanılacaktır. Yapılacak ıslah çalışmalarında bu proje 

kapsamında belirlenen, ülkemizde var olan diğer ırklara karşı dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi 

planlanmaktadır. Fod’a dayanıklılık çoklu gen tarafından kontrol edilmektedir. Moleküler markırların 

en etkili kullanıldığı alan, karmaşık kalıtıma sahip olan birden çok gen tarafından idare edilen 

kantitatif karakterlerin (QTL) tanımlanması olmuştur. Araştırmada, Fod’un 2 nolu ırkı için genetik 

QTL haritalama yapılacaktır. Bu amaçla, Bulk Segregant Analizinde dominant ve kodominant 

markırlardan ISSR, RAPD, SRAP, SCAR ve SSR kullanılarak detaylı tarama yapılacak ve gene yakın 

markırlar belirlenecektir. Ülkemizde yaygın olduğu belirlenen 2 nolu  ırk ana-baba ve melez bireylerin 

testlemesinde kullanılacaktır. Melez bireylerden tam dayanıklı ve tam hassas F1 bireylerden karışık 

(bulk) yapılarak polimorfizm taraması yapılacaktır. Elde edilecek polimorfik markırlar bütün F1 

bireylere (190 adet) uygulanacaktır. JOINMAP 4.0 programıyla patojene dayanımla ilgili bağlantı 

grupları elde edilecektir. Bunlara ek olarak, tek nükletid polimorfizmi (SNP)’lerin belirlenmesiyle 

detaylı polimorfizm taraması yapılacaktır. Daha sonra elde edilecek bağlantı grupları MAPQTL 

programında Fod2 açısından ilişkilendirilecektir. İlişkili markırlar sekanslanacak ve mümkünse SCAR 

olmazsa CAPS markırlarına dönüştürülecektir. Aynı zamanda SNP tabanlı ful karanfil genetik haritası 

da elde edilecektir. Ayrıca, ülkemizde ilk kez yürütülecek araştırma sonuçlarının gelecekte karanfil 

üzerinde yapılacak çalışmalara yön vermesi açısından önemli etkilerde bulunması beklenmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Karanfil, Kesme Çiçek, Fod, Dayanıklılık, QTL haritalama, Moleküler markır, SNP 

 

 Abstract 

Project Name: QTL MAPPING OF RESISTANCE OF F1 CARNATION POPULATION to Fusarium 

oxysporum f.sp. dianthi RACE 2 AND DEVELOPMENT OF LOCAL RESISTANT VARIETIES 
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The most important pathogen for carnation is Fusarium oxysporum f.sp. dianthi (Prill and Delacr.) 

(Fod) that causes root and crown rot diseases with 39%-72% incidence rate. Development of local 

varieties, which have high quality and yield, resistance to biotic and abiotic stress, can be demanded 

in the market with meeting consumer requests, will make a contribution to both ornamental sector 

and national economy. Thus, ‘Carnation Variety Development Project’  (111O128) was conducted 

between 2012-2015 in Bati Akdeniz Agricultural Research Institute with the purpose of reduction of 

being dependent on the foreign countries in terms of production material, and developing new 

varieties with high quality and yield.  50 superior genotypes were determined and the first local 

carnation variety ‘Likya Kaya’ was registered in Turkey. After morphological observations, it was 

determined that some genotypes are susceptible to Fod although they have superior quality and 

yield characteristics. There are 11 ‘Fod’ races in the world, and the most common races  are 1, 2, 4 

and 8. However, there is no information about which races are found in Turkey. In our preliminary 

experiments, 16 ‘Fod’ isolates were obtained in Antalya province and it was determined by 

molecular analyses that most of them belong to race 2. In this project, Fod race 1, 2, 4 and 8 

presence in İzmir, Isparta, Yalova, Burdur and especially in Antalya provinces, will be determined by 

molecular analyses. 12 carnation species that are commonly found in Turkey, 50 new superior 

genotypes that were developed in the TÜBİTAK Project (111O128), and 16 commercial varieties that 

are resistant to Fod race-2, will be used as plant material. Resistance to FOD is controlled by multiple 

genes, thus, genetic QTL mapping for race-2 will be generated. Dominant-codominant ISSR, RAPD, 

SRAP, SCAR and SSR markers will be used on Bulk-Segregant-Analysis for detailed scanning, and 

markers that are close to target genes will be determined. Fod race-2 will be determined and used 

on testing of paternal-maternal parents, and hybrids for resistance determination. Polymorphism 

scanning will be done with bulk-method from F1 genotypes that are completely resistant and 

susceptible. Polymorphic markers will be applied to all F1 genotypes (190). Linkage groups related 

with resistance to the pathogen will be obtained by JOINMAP 4.0 software. Moreover, 

polymorphism scanning will be made in detail by determination of single nucleotide polymorphism 

(SNP). After that, obtained linkage groups will be correlated in terms of Fod race -2 in MAPQTL 

software. Related markers will be sequenced, and if they will not be turned to SCAR, they will be 

turned to CAPS markers. SNP based full carnation genetic mapping will be obtained. Furthermore, 

this project will be the first in Turkey and it is expected that it will lighten the future studies about 

carnation. 

Keywords: Carnation, Cut flower, Fod, Resistance, QTL mapping, Molecular marker, SNP 

 

AMAÇ VE HEDEFLER  

Ülkemizde ilk kez Fod’un 1, 2, 4 ve 8 ırklarından hangilerinin var olduğunu moleküler markırlarla 

belirlenmesi, 

Ülkemizde ilk kez hassas olarak yerli karanfil genotipimiz (♀) ve dayanıklı ticari çeşitler (♂) ebeveyn 

karanfillerin melezlenmesi sonucu elde edilen F1 populasyonun kullan ılması, 

Islah programı için önem verilen QTL Fod-2’ye dayanıklılık özelliklerini kontrol eden genleri 

moleküler teknikler yardımıyla lokuslarda taranması ve haritalanması,  

MAS amaçlı kullanılmak üzere dayanıklılık genine yakın markör geliştirilmesi, 
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Karanfilde Fod’a yönelik yapılan QTL haritalamalardan ISSR, SSR, RAPD, SCAR ve SRAP primerleri ve 

SNP analizleri kullanılarak genomon ayrıntılı bir şekilde taranması,  

Geliştirilecek moleküler markör sayesinde ıslah çalışmalarında klasik metodlara alternetif 

olarak kullanılabilecek, izolat ve çevre koşullarının olumsuz etkilerinin ortadan 

kaldırılmasıyla daha güvenilir sonuçların elde edilmesi,  

Fusarium oxysporum f.sp. dianthi (Fod)’ye karşı dayanıklı çeşit geliştirilmesi, 

Ülkemiz florasındaki karanfil türlerinin değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması,  

Üretim materyalinde dışa bağımlılığın azaltılması,  

Üretim materyali maliyetinin azaltılması,  

Ülkemizin ekolojik koşullarına kolaylıkla adapte olabilecek çeşitlerle verim ve kalitenin artırılması,  

Verimli ve kaliteli çeşitlerle üretim alanlarının artırılarak öncelikle iç pazardaki kesme çiçek karanfil 

talebinin karşılanması,  

Ticari çeşit geliştirilmesi amacıyla yapılan karanfil ıslahı çalışmalarına ivme kazandırılması, 

hedeflenmektedir. 

 

KONU, KAPSAM ve LİTERATÜR ÖZETİ 

Ülkemiz, süs bitkisi olma potansiyeli bulunan pek çok doğal türün anavatanı konumunda olup, iklim 

ve toprak özellikleri bakımından birçok türün yetiştiriciliğine çok uygun olmasına rağmen, bu 

sektördeki gelişme, ne yazık ki arzu edilen seviyelere ulaşamamıştır. Bunun en büyük nedenlerinden 

birisi de üretim materyali açısından tamamı ile yurt dışına bağımlı olmamızdır. Kesme çiçek 

yetiştiriciliğinde üretim materyali girdisi önemli bir yer tutmaktadır. Yetiştiricilikte kullanılan üretim 

materyali için oldukça yüksek royalite hakları ödenmektedir. Yüksek royalite hem üretici firmaların 

hem de üreticilerin dünya piyasasındaki rekabet gücünü azaltmaktadır. Yüksek üretim materyali 

maliyeti nedeniyle gerek üretici firmalar gerekse üreticiler izinsiz çoğaltım yöntemlerine 

başvurmakta, bu durum hukuki sorunları beraberinde getirmektedir. Ayrıca üretimde kullanılan 

bitkilerden tekrar çoğaltım materyali temin edilmesi, hastalık ve zararlıların olumsuz etkilerinin bir 

yıl sonraya taşınmasının yanında, bu materyallerin, anaçlık bitkilerden elde edilen fideler kadar 

kaliteli olmaması gibi nedenlerle, üretimde verim ve kaliteyi düşürerek önemli ekonomik kayıplara 

da neden olmaktadır. Bu durum; çeşit geliştirmeye yönelik ıslah çalışmalarının yapılmasını zorunlu 

kılmıştır. Ülkemiz ekolojisine uygun, abiyotik ve biyotik stres koşullarına dayanıklı, verimli, kaliteli 

yerli karanfil çeşitlerimizin geliştirilerek bunların sektöre kazandırılmasının yararlı olacağı 

düşünülmektedir. 

Antalya ili ihracata yönelik kesme çiçek üretiminde üretim ve ticaret açısından büyük öneme sahiptir. 

İlimizde 2016 yılında 4824 dekar alanda karanfil yetiştiriciliği yapılarak 593.260.930 adet karanfil 

elde edilmiştir. Türkiye’nin 2016 yılı kesme çiçek ihracatı 28 milyon 136 bin dolar olup bunun 

%94.6’lık kısmını (26.4 milyon dolar) tek başına karanfil oluşturmaktadır (TUİK 2016). Bölgemizde 

yapılan yetiştiricilikte karşılaşılan sorunların başında toprak kökenli patojenlerin, üretim alanlarında 

oluşturduğu ürün ve buna bağlı olarak ekonomik kayıplar gelmektedir. Funguslar her yıl karanfil 

üretiminde önemli ürün kayıplarına neden olarak daha yüksek olması gereken ihracat gelirlerinin 

potansiyel değerini azaltarak milyonlarca dolarlık zarara neden olmaktadır. Fusarium oxysporum 
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f.sp. dianthi (Fod) karanfilde en fazla zarar oluşturan patojendir. Bu tip bitki hastalıklarıyla 

mücadelede en çok kullanılan yöntem, kimyasal ilaç kullanımıdır. Bu pestisidler, çevre ve tüketiciler 

üzerinde bazı olumsuz etkiler meydana getirebilir. Kimyasal metotlar aynı zamanda ekonomik olarak 

pahalı yöntemlerdir. Ayrıca Fusarium oxysporum f.sp. dianthi (Fod) için geliştirilmiş ruhsatlı 

fungusitin bulunmayışı bilinçsiz ilaç kullanımını daha da artırmaktadır. Bu gibi nedenler dayanıklı 

çeşitlerin kullanımı ile hastalıkların engellenmesine yönelik çalışmaları daha da önemli kılmaktadır. 

Fod yüksek derecede evrim potansiyeline sahiptir ve yoğun kimyasal kullanımı zamanla fungisitlere 

karşı Fod’ da direnç oluşturmakta dolayısıyla fungisitlerin Fod’ a etkinliği azalmaktadır. Bu noktada, 

ülkemiz karanfil yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde solgunluk hastalığına neden olan 

Fod ırklarının belirlenmesi de önem arz etmektedir.  Yurtdışında yapılan çalışmalarda Fusarium 

oxysporum f.sp. dianthi (Fod)’ye ait farklı ülkelerde 11 adet ırk belirlenmiştir. Dünyada moleküler 

markırlarla sadece, en yaygın görülen Fod’un 1, 2, 4 ve 8 ırkları tespit edilmektedir (Migheli ve ark., 

1998; Chiochetti ve ark., 1999). Irk belirleme çalışmaları dayanıklı çeşit geliştirme çalışmalarının ilk 

basamağını oluşturmaktadır. Yurt dışında yapılmış olan çalışmalarda sadece 1, 2, 4 ve 8 ırklarının 

moleküler teşhisi yapılmış, diğerleri için ise moleküler teşhis yapılmamıştır. Zaten diğer ırklara dair 

kanıt niteliğinde bir veri yahut izolat global veri bankalarında bulunmamaktadır. Dolayısıyla esas 

resmi veriler sadece bu dört ırkı işaret etmektedir. Ülkemizde ise adı geçen patojenle ilgili yapılmış 

herhangi bir çalışma mevcut değildir. Proje ön çalışmasında en yaygın olarak ırk 2 bulduğumuz için 

ıslah çalışmalarımızı ırk 2 üzerinden gerçekleştirmekle birlikte, survey sonucu elde edilen izolatlarda 

1, 2, 4 ve 8 ırklarının tümü moleküler olarak teşhis edilerek ülkemizde hangi ırkların yaygın olarak 

bulunduğu ilk kez tespit edilecektir. Bu ırklar ile ilgili elde edilen veriler ileride yapılacak karanfilde 

(Fod)’ un farklı ırklarına dayanıklılık çalışmalarına ışık tutacaktır.  

 

 

ÖZGÜN DEĞER 

Antalya ili için oldukça önemli bir tür olan karanfil ile ilgili geçmişten bugüne Batı Akdeniz Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü (BATEM)’nde birçok çalışma yürütülmüştür. 2012-2015 yılları arasında yine 

TÜBİTAK 1001 destekli yürütülen  “Karanfil Çeşit Geliştirme Projesi”nde ise klon seleksiyonu ıslah 

yöntemi ile çeşit geliştirme çalışmaları yapılmış ve Türkiye’nin ilk yerli karanfili olan Likya Kaya 

geliştirilmiş ve tescil edilmiştir. Çeşidin 2019 yılı Nisan ayında satışı gerçekleştirilmiştir. Yine 2019 

yılında TÜBİTAK 1001 destek programı tarafından desteklenen proje ile de geçmişten günümüze 

edinilen bilgiler ışığında Fusarium oxysporum f.sp. dianthi (Fod) Irk 2’ye dayanıklı, tüketici talepleri ve 

beklentilerini karşılayacak şekil, tip ve renkte kokulu ve/veya kokusuz kesme karanfil çeşitleri 

geliştirilecektir. Bu proje ile Enstitümüz bünyesinde karanfil alanında ıslah çalışmalarının devamı 

sağlanacaktır. Projemizin ana çıkış noktasını ve özgün değerini karanfilde Fod’ye karşı dayanıklı çeşit 

geliştirme oluşturmaktadır. Özellikle, Türkiye’nin karanfilin anavatanı içerisinde olması ve melezleme 

yöntemiyle çeşit ıslahının ilk olarak enstitümüzde yapıldığı düşünüldüğünde projenin önemi bir kat 

daha artmaktadır  

 Projede, hassas genotipler (♀) ve dayanıklı ticari çeşitler (♂) ebeveyn karanfillerin melezlenmesi 

sonucu elde edilen F1 populasyonun kullanılarak QTL haritalama yapılacaktır. Bu amaçla, dominant 

ve kodominant markörlerden ISSR, SRAP, RAPD, SCAR ve SSR kullanılarak detaylı tarama yapılacak ve 

gene yakın markörler belirlenecektir. Ayrıca projemizde, SNP analizi ülkemizde ve dünyada 

karanfilde Fod için ilk kez kullanılacaktır. Bu sayede genom detaylı olarak taranacaktır. Haritalama 
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sonucu gene yakın markör bulunması durumunda, MAS amaçlı kullanılabilecek primer 

oluşturulacaktır. Yurt dışında yürütülen ıslah çalışmalarında bu amaçla son yıllarda MAS kavramı 

oluşmuş ve ıslah çalışmalarında yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. DNA markör teknolojisi, 

büyük ölçüde fenotipik varyasyona neden olan genetik faktörler  hakkında bilgi edinmemizi 

sağlamaktadır. Ayrıca, Ülkemizde ilk kez yürütülecek böyle bir çalışmanın sonuçlarının gelecekte 

karanfil üzerinde yapılacak araştırmalara yön vermesi açısından önemli etkilerde bulunması 

beklenmektedir.  Bu bakımdan çalışma sonucunda ulaşılması hedeflenen bilimsel veriler ülkemizde 

yürütülen karanfil ve diğer süs bitkileri çeşit geliştirme çalışmaları bakımından özgün değer taşıdığı 

düşünülmektedir. 

 

YÖNTEM 

Proje kapsamında yürütülen dayanıklı çeşit geliştirme çalışmaları; 

1)Klasik Islah (Melezleme) Çalışmaları 

2) Mikolojik Çalışmalar 

2.1.Arazi çalışmaları 

2.2Fusarium oxysporum’ un bitki dokusundan izolasyonu  

2.3Karanfil Bitkilerinin Fusarium oxysporum f. sp. dianthi’ye Karşı Testlenmesi  

3)Moleküler Çalışmalar 

3.1.DNA İzolasyonu  

3.2.Moleküler Yöntemlerle Irk Belirlenmesi 

3.3.QTL Haritalama Çalışmaları 

3.4.F1 Haritalama Populasyonunda Çalışmalar, şeklinde yürütülecektir.  

PROJE YÖNETİMİ, EKİP VE ARAŞTIRMA OLANAKLARI          
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Çalışma Takvimi 

 

Çalışma Takvimi Çizelgesi 
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(Moleküler 
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  BAŞARI ÖLÇÜTLERİ VE RİSK YÖNETİMİ  

İP No İş Paketi Hedefi 
Başarı Ölçütü  

(%, sayı, ifade, vb.) 

Projenin 

Başarısındaki 

Önemi (%)** 

1 Klasik Islah 

Çalışmaları 
Yapılacak melezleme çalışmalarında yaklaşık 12.000 

genotip elde edilecektir. 
    %35 

2 Fusarium oxysporum 

f.sp. dianthi (Fod) Irk 2 

Testlemeleri  

Elde edilen genotiplerin tamamı testlenecek ve 

dayanıklı ümitvar bireyler belirlenecektir. 
    %30 

3 Moleküler Çalışmalar Testlemeler sonucu dayanıklıkları belirlenen 

genotiplerin kalıtımı, hastalığın kalıtımı ile ilgili bilgi 

elde edilecektir. 

    %30 

4 Kültürel Uygulamalar Gen havuzundaki ebeveyn bitkiler ve elde edilecek 

F1 bitkilerin başarılı bir şekilde yetiştirilmesi 
      %5 

 

  RİSK YÖNETİMİ TABLOSU (*) 

 

İP No 

 

En Önemli Risk(ler) 

 

B Planı 

 

DNA izolasyonun gerçekleşmemesi Projede çalışan personel daha önce benzer 

şekilde fungus izolatlarından izolasyon yapmış 

tecrübeli personeldir. DNA izolasyonunu tekrar 

tekrar gerçekleştirilerek başarılı şekilde 

izolasyon yapılabilir. Eğer gerek görülürse 

izolasyon kiti değişikliği yapılabilir. 

 

PCR işleminin başarısız olması PCR optimizasyonunda tecrübeli olan personel 

optimizasyonu başarılı şekilde yapacaktır. 

Zaten son derece geniş bir markır sistemleri ile 

çalışılacaktır. Sonuç olarak içlerinden yeterli 

veri eldesi sağlanması beklenmektedir. Farklı 

fungus izolatlarında benzer markır sistemleri ile 

zaten çalışmış bir personel bulunmaktadır. Eğer 

gerekli görülürse master mix değişikliği 

sağlanarak optimizasyon sağlanmaya 

çalışılacaktır. 

 

Markır sayısı Projede vaad edilen primerlerden yeterince 

polimorfik markır elde edilmediği takdirde, 

primer sayısı arttırılacaktır.  

 

Bu iş paketinde karşılaşılabilecek en 

önemli risk yeterli tohum 

miktarının sağlanamamasıdır. 

Başarı şansını arttırmak için gerekirse ilkbahar 

ve sonbahar dönemi olmak üzere iki ayrı 
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dönemde melezleme çalışmaları 

yürütülecektir. 

 

Patojenisite Testlerinin başarılı 

olamaması 

Patojenisite testlerinin başarılı olamaması 

durumunda, metot değişikliğine gidilecektir. 

Hazırlanacak spor süspansiyonu can suyu 

şeklinde doğrudan bitki köklerine uygulanacak 

veya inokulum buğday taneleri üzerinde 

geliştirilerek bitki köklerine belli oranlarda 

verilecektir. 

 

Patojenisite testlemelerinde sera 

çalışmaları sırasında çevre 

koşullarının (sıcaklık, nem) iyi 

sağlanamadığı durumlarda hastalık 

belirtileri gözlenmeyebilir ve 

istenilen sonuçlar elde 

edilmeyebilir. 

Bu durumda ortam koşulları optimize edilerek 

testlemeler tekrarlanacaktır. Çalışmalara sonuç 

alınıncaya kadar devam edilecektir. 

 

 ARAŞTIRMA OLANAKLARI 

 MEVCUT ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*) 

Mevcut Altyapı/Ekipman Türü, 

Modeli 

(Laboratuvar, Araç, Makine-

Teçhizat vb.) 

Mevcut Olduğu 

Kurum/Kuruluş 
Projede Kullanım Amacı 

Sera  BATEM Islah çalışmaları yürütülecektir 

Topraksız Kültür Sistemi BATEM Karanfil bitkilerinin yetiştirilmesinde 

kullanılacaktır. 

Gübreleme Otomasyon Sistemi BATEM 
Bitkisel materyalin beslenmesinde 

kullanılacaktır. 

İklim Odası BATEM 
Vazo ömrü çalışmaları 

gerçekleştirilecektir. 

Bitki sağlığı laboratuvarı BATEM 
Testlemelerde kullanılacak 

solüsyonlar hazırlanacaktır. 

Moleküler Laboratuvar BATEM 
Moleküler çalışmalar 

gerçekleştirilecektir. 
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  YAYGIN ETKİ 

  PROJEDEN BEKLENEN YAYGIN ETKİ  

  PROJEDEN BEKLENEN YAYGIN ETKİ TABLOSU 

Yaygın Etki Türleri 
Projede Öngörülen/Beklenen Çıktı, Sonuç ve 

Etkiler 

Bilimsel/Akademik  

Proje sonucunda elde edilecek dayanıklı çeşit adayları, 

ırk belirleme sonuçları ve haritalama sonuçları ulusal ve 

uluslarası literatürde paylaşılacaktır. Moleküler genomik 

taram sonuçları uluslararası veri bankalarıyla 

paylaşılacaktır. 

Ekonomik/Ticari/Sosya 

Hastalığa karşı dayanıklı çeşitlerin tescil edilmesiyle anaç 

materyale ödenen milyonlarca dolar yurtiçinde kalacak ve 

kesme çiçek karanfil sektöründeki firmalar royalite 

ödemekten kurtulacaklardır. Ayrıca dayanıklı çeşit 

eldesiyle sektörde kullanılan kimyasal ilaç miktarı 

azalcaktır. Ülkemiz karanfil ıslahında kullanılabilecek 

MAS amaçlı primer elde edilebilecektir. Fod ırklarının 

belirlenmesi ile patojenle mücadele etkinliği 

artırılabilecektir. 

Araştırmacı Yetiştirilmesi ve Yeni Proje(ler) 

Oluşturma  

Proje kesme çiçek karanfilde hastalıklara karşı dayanıklı 

çeşit geliştirme noktasında ilk olma özelliği taşımaktadır. 

Proje sonucunda elde edilen deneyim bundan sonra 

yapılacak projelere ışık tutacaktır. Irk belirleme 

çalışmalarından elde edilecek sonuçlar, ileride yapılacak 

farklı ırklar için dayanıklılık projelerine basamak 

oluşturacaktır.  

 

 PROJE ÇIKTILARININ PAYLAŞIMI VE YAYILIMI  

 PROJE ÇIKTILARININ PAYLAŞIMI VE YAYILIMI TABLOSU (*) 

Faaliyet Türü (Toplantı, Çalıştay, 

Eğitim, Web sayfası vb.) 
Paydaş / Potansiyel Kullanıcılar 

Faaliyetin Zamanı ve 

Süresi 

Toplantı Kesme Çiçek İhracatcılar Birliği 2021, 1 gün 

Eğitim Kesme Çiçek üreticileri 2021. 3 gün 

   

  (*)  Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.  
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   BÜTÇE VE GEREKÇESİ 

 

 

DEVAM EDEN PROJELER 

 

Proje Adı  Kışlık Sebze Yetiştiriciliğinde Hat ve/veya Çeşit Geliştirme  AİP 1.5. 

Brokoli Gen Havuzunun Oluşturulması 

Proje No. 117G002 

Akronim Kışlık Sebze 

Destekleyen Kurum TÜBİTAK KAMAG 

Destek Kodu Tübitak-1007 

Proje Lideri ve Kurumu Dr. Gülay BEŞİRLİ 

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü YALOVA 

Proje Ortakları ve 

Araştırmacılar 

Dr. Volkan GÖZEN (Alt İş Paketi Sorumlusu) 

Dr. Esra CEBECİ 

Volkan TOPÇU 

Rapor Dönemi 01.01.2019-31.12.2019 

Toplam Bütçe 7.532.000 

BATEM Bütçe Payı 377.518,61 

Kurum Hissesi (BATEM) 21.503,50 
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Dönem Bulguları 

 

2018-2019 yetiştirme döneminde; Yurtdışından gelen materyallerden oluşturduğumuz popülasyon 

(BY) 70 adeti yetiştirilerek UPOV’da yer alan baş, yaprak ve çiçek özelliklerine göre materyaller 

değerlendirilmiştir. Bu genotiplerden bir kısmında tek bitki kendilemeleri yapılmıştır. Mayıs -Haziran 

aylarında F2 kademesinde tohumlar elde edilecektir. Geri kalan genotiplerde açık tozlamaya 

bırakılmış, Aynı şekilde önceki dönemde elde edilen BT popülasyonuna ait 133 melez bitkisi sıralara 

dikilerek yetiştirilmiştir. Bu genotiplerden tek bitki kendilemeleri yapılarak kademe ilerlemeleri 

yapılmıştır. Haziran ayında yapılacak tohumluk hasadı ile F2 kademesinde tohumlar elde edilmiştir. 

2019-2020 dönemi yetiştirme döneminde; Yurtdışından temin edilen 116 genotipin 22/08/2019 

tarihinde tohumları ekilmiş, 18/09/2019 tarihinde araziye dikimleri gerçekleştirilmiştir. Bu 

genotiplerde yetiştirme ve kültürel işlemler yapılmaktadır. Bu genotiplerde UPOV’da yer alan bitki, 

baş, yaprak ve çiçek özelliklerine göre materyaller değerlendirilecektir. Gözlem çalışmasına ilişkin 

veriler sezonun Antalya’da yeni başladığından bu dönemki rapora yetişmemiştir. Morfolojik 

karakterizasyon çalışmasına 4 Kasım 2019’da başlanmış, Kasım-Aralık aylarında devam edecektir. 

 

 

Yöntem 

Bitkilerin yetiştirilmesi 

Serada bitkilerin yetiştirilmesinde torf ve perlit (2:1) karışımından hazırlanmış 7,5 lt’lik saksılardan 

faydalanılmıştır. 

Bakım İşleri: Bitkiler seradaki yerlerine dikildikten hemen sonra can suyu verilip, daha sonraki 

sulamalar damla sulama yöntemi ile yapılıp, bitkinin gelişme dönemine göre her sulama suyunda 

özel şelatlı damla sulama gübreleri yapılmaktadır. Ayrıca yetiştirme süresince  karşılaşılan hastalık ve 

zararlılarla uygun ilaçlarla mücadele edilmektedirr 

Kendileme çalışması ve seleksiyon:  

Kendileme çalışmasında çiçeklenme aşamasında bitki kafeslere veya çiçeklerin bulunduğu surgünler 

izolasyon keselerine (tüllerine) alınarak kendilemeleri yapılmıştır. Kendine uyuşmazlık özelliğine 

sahip genotiplerde ise “Tomurcuk tozlaması uygulamasından” yararlanılmıştır (Bayraktar ve Boztok, 

1977; Karaağaç vd., 2007). 

Seleksiyon Çalışmaları 

Seleksiyonda yabancı tozlanan bitkilerde kullanılan “Döl Kontrollü Teksel Seleksiyon” yöntemi 

kullanılmıştır (Gray, 1990). Brokolide yüksek oranda yabancı tozlanma görüldüğü için selekte 

edilecek tiplerden saf hat elde edilebilmesi amacıyla bitkilerde tek bitki kendilemeleri yapılmıştır.  

Yurtdışından getirtilen gerekse piyasadan toplanan çeşitlerde varyasyon yaratmak amacıyla açık 

tozlamaya bırakılmıştır. Açık tozlamadan elde edilen melez tohumlar, sıralara dililmiş ve tek bitki 

kendilemeleri yapılmıştır. Seleksiyon piyasa-pazar talepleri doğrultusunda; başta yeşil ve yeşil-mor 

baş rengine sahip, yaprak sayısı fazla, baş çapı iri ve verimli olanlar seçilecektir.  

Genetik Mateyalin Morfolojik Tanımlanması 
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Brokolide karakterizasyon için bakılacak bitkisel özellikler, morfolojik değerlendirmeleriçin UPOV 

kurallarınca belirlenmiş olan ve T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca Türkçeye çevrilerek 12 Ekim 

1998 tarih ve 23491 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren “Bitki Özellik Belgeleri Hakkında Tebliği” 

(Anonymous, 1999) ve IPGRI (Anonymous, 1995) özellik belgeleri esas alınarak hazırlanan kriterler 

incelenecektir. 

 

Sonuç ve Tartışma 

Proje devam etmektedi. Gelen mateyal varyasyon gösterdiği görülmüştür. Materyalin içinde “Tek 

taçlı” ve “Çok taçlı” olmak üzere varyasyon gösterdiği tespit edilmiştir. İki yıl (2019-2020 ve 2020-

2021) yapılacak değerlendirme ve morfolojik gözlem sonucu materyallerin tanımlanması 

değerlendirilecektir. Gen havuzu oluşturma kapsamında tomurcuk tozlaması çalışması ile 

generasyon ilerme çalışmalarına bazı genotiplerde başlanmış ve F2  generasyonuna ait tohumlar 

elde edilmiştir. 

 

Öneriler 

Çalışma devam etmekte, TÜBİTAK 1007 projesi kapsamında izleyici hakem hocalarımızdan dönem 

içinde bir öneri gelmemiştir. Çalışma sağlıklı bir şekilde iş takvimine göre yürütülmektedir.  

 

Proje Adı  Bazi R Dayanıklılık Genlerinin Farklı Turunçgil Türlerinde Citrus 

chlorotic dwarf associated virus (CCDaV) Enfeksıyonu Sırasında 
Ekspresyon Analizleri 

Proje No. 218O133 

Akronim  

Destekleyen Kurum TÜBİTAK TOVAG 

Destek Kodu TÜBİTAK 1002 

Proje Lideri ve Kurumu Bengi TOPKAYA / BATEM 

Proje Ortakları ve 

Araştırmacılar 

Prof. Dr. Bayram ÇEVİK 

Dr. Ertuğrul TURGUTOĞLU 

Rapor Dönemi 01.01.2019-31.12.2019 

Toplam Bütçe 44.300 TL 

BATEM Bütçe Payı - 

Kurum Hissesi (BATEM) - 
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 Dönem Bulguları 

 

Portakal bitkisinin genomunda kodlanmış olan 249 R genlerinden 15 tanesi seçilmiş ve bunlara birer 

çift primer tasarlanmıştır. Daha sonra dayanıklı ve duyarlı turunçgil türlerine CCDaV enfekteli kaynak 

bitkilerden aşılama yoluyla virüs inokülasyonu ve sağlıklı bitkilerden alınan dokularla da kontrol 

inokülasyonu yapılmıştır. Ardından CCDaV ile enfekteli ve kontrol bitkilerinden aşılamadan 3, 6 ve 9 

ay sonra yaprak örnekleri alınarak total RNA izolasyonu yapılmıştır. Son olarak ise, 15 adet R geninin 

virüs ile enfekteli ve kontrol bitkilerindeki ekspresyonları qRT-PCR yöntemiyle belirlenmiştir. 

Laboratuvar çalışmaları sonucunda, analiz edilen 15 genin 5 tanesinin (CN, RLK -1, RLK-2, RLP-3 ve 

Unknown 6) ekspresyonu virüse dayanıklı üç yapraklı bitkisinde artarken, duyarlı limon bi tkisinde 

herhangi bir artış göstermemiştir. Bu nedenle bu genlerin CCDaV virüsü ile dayanıklılıkta ilişkili 

olabileceği düşünülmektedir. 

 

 

Yöntem 

 

1.Gen Seçimi ve Primer Tasarımı 

Tüm genom dizilimi tamamlanmış olan C. sinensis bitkisinin gen bankası veri tabanlarında bulunan 

yaklaşık 249 adet R geni ve benzerlerinden farklı grupları temsil eden genler içerisinden 15 adet gen 

seçilmiştir (Tablo 3.1). Bunun için öncelikle Plant Resistance Gene Wiki adresinden Citrus sinensis 

için kayıtlı olan dayanıklılık genlerine ait kodlar alınıp NCBI’daki gen dizisine ulaşılmıştır. 249 adet 

genin NCBI’daki kodları alınmış ve blastları yapılmıştır. Gen ekspresyonu analizlerinde kullanılmak 

üzere seçilen her bir gen için Vector NTI programı aracılığı ile bir çift spesifik qPCR primeri 

tasarlanmış ve özel bir firmadan hizmet alımı şeklinde alınmıştır (Sentegen, Türkiye).  

 

2.Bitki Materyali 

Farklı turunçgil türlerinin CCDaV enfeksiyonuna tepkilerinin belirlenmesine yönelik olarak yaptığımız 

ön çalışmada turunçgil türleri içerisinde limon (Citrus lemon) CCDaV enfeksiyonuna en duyarlı, üç 

yapraklı portakal (Poncirus trifoliata) ise en dayanıklı tür olarak belirlenmiştir. Bu nedenle çalışmanın 

ana bitki materyalini Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Meyvecilik Birimi’nde 

yetiştirilen ve muhafaza edilen bir yaşındaki turunçgil fidanları; limon (Citrus lemon) ve üç yapraklı 

(Poncirus trifoliata) bitkileri oluşturmaktadır. 

 

3.CCDaV İnokulasyonu 

Limon ve üç yapraklı turunçgil türlerinin her birinden 6 tanesine 2 göz aşısı olarak virüs inokulasyonu 

yapılmış ve 6’şar bitki de kontrol olarak bırakılmıştır. İnokulasyondan 3 hafta sonra tepe sürgünleri 

kesilmiş ve aşı bantları sökülmüştür.  

 



776 
 

4.Virüsün Tespiti 

Virüs inokulasyonundan 3., 6. ve 9. ay sonlarında alınan örneklerdeki CCDaV varlığını teyit etmek için 

öncelikle örneklerden toplam nükleik asit (TNA) izolasyonu gerçekleştirilmiştir. Toplam nükleik asit 

izolasyonu Li vd. (2008) belirttiği şekilde CTAB metodu ile gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla ilk olarak 

toplanan örneklerden 1 gr alınarak, 1 ml CTAB (%2 CTAB, 100mM Tris, 1,4 M NaCl, 20 Mm EDTA) ve 

2 μl DDT ile steril porselen havanlar kullanılarak bitki örnekleri ezilmiştir. Ezilen bitki örnekleri ve 

izolasyon solüsyonunu içeren karışım steril eppendorf tüplerine alınarak 1 dk vorteks yapılmış ve 

ardından -20°C’de 30 dk bekletilmiştir. Bekleme süresinin sonunda donan homogenat çözülünceye 

kadar vorteks yapılmıştır. Daha sonra örnekler 65°C’de 15 dk bekletilmiş ve tüpler her 5 dk’da bir a lt 

üst edilmiştir. Sonra tüpler 12.000 rpm’de 10 dk santrifüj edilmiştir. Santrifüj sonunda tüpte üstte 

kalan sıvı kısımdan 650 μl alınarak yeni steril eppendorf tüpüne aktarılmıştır. Üzerine eşit hacimde 

24:1 oranında hazırlanan koloroform:izoamilalkol eklenerek tüpler alt üst edilmiş ve 14.000 rpm’de 

10 dk santrifüj yapılmıştır. Üstte kalan kısımdan 350 μl alınarak yeni eppendorf tüpe aktarılmıştır. 

Üzerine 150 μl soğuk izopropanol eklenerek pipetle yavaşça karıştırılmıştır. Tüpler 14.000 rpm’de 10 

dk santrifüj yapılmıştır. Tüplerin dibinde pelet oluşumu gözlenmiş ve bu peletlere zarar vermeden 

üstte kalan sıvı kısım uzaklaştırılmıştır. Peletler 1000 μl %70’lik etil alkol ile yıkanarak 12.000 rpm’de 

5 dk santrifüj yapılmıştır. Sonrasında yine peletlere zarar vermeden etil alkol uzaklaştırılmış ve tüpler 

5-10 dk arasında oda sıcaklığında kapakları açık bir şekilde kurumaya bırakılmıştır. Sürenin sonunda 

pelet 50 μl Tris-HCL (20mM, pH:8) ile çözdürülmüştür. Elde edilen nükleik asitler %1,5’lik agaroz 

jelinde elektroforez yöntemi ile kontrol edilmiş, konsantrasyonları ve kaliteleri nanodrop 

spektrofotometre (Thermo, ABD) ile ölçülerek -80°C’ye kaldırılmıştır. 

5.RNA İzolasyonu ve DNase Uygulaması 

Virüs inokulasyonu uygulamasından sonraki 3., 6. ve 9. ay sonlarında alınan kontrol ve virüs ile 

enfekteli yaprak örnekleri sıvı azot yardımı ile havanlarda ezilerek ependorf tüplerine alınmıştır. 

Ezilen yaprak örneklerinden toplam RNA izolasyonu TRIzol Reagent (Ambion, ABD) solüsyonu 

kullanılarak üretici firmanın önerileri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. İzolasyon sonrasında elde 

edilen RNA’lara RNeasy RNase-Free DNase kiti (Qiagen, Almanya) kullanılarak üretici firmanın 

önerileri doğrultusunda DNase uygulaması yapılmıştır. DNase uygulaması sonrasında ise, Rnaeasy 

MiniElute Cleanup kit (Qiagen, Almanya) kullanılarak  saflaştırma işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Saflaştırma sonrasında Nanodrop kullanılarak elde edilen RNA'ların konsantrasyonları belirlenmiştir. 

İzole edilen RNA’ların kaliteleri ve konsantrasyonlarının doğruluğu ise agaroz jel elektroforez 

yöntemiyle belirlenmiştir. 

 

R Dayanıklılık Genlerinin Ekspresyon Analizi 

cDNA Sentezi 

Elde edilen spektrofotometre sonuçlarına göre RNA örneklerinden son konsantrasyon 3000 ng 

olacak şekilde SuperScript® IV First-Strand cDNA sentez kiti (Invitrogen) kullanılarak, üretici firma 

önerileri doğrultusunda cDNA sentezi gerçekleştirilmiştir. Öncelikle 10 nM random primer ve oligo 

(dT) primeri ve 2000 ng total RNA bir tüp içerisinde karıştırıldıktan sonra karışım 65 ºC'de 

denatürasyona tabi tutulmuştur. Denatürasyon yapılan total RNA ve primer karışımına Reverse 

Transcriptase enzimi eklendikten sonra karışımın hacmi RNase’den ari steril saf suyla 20 µl’ye 
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tamamlanmıştır. Hazırlanan bu karışım 50 ºC'de 10 dak. ve 80 ºC'de10 dak. süreyle iCycler (Bio-Rad, 

ABD) termal döngü cihazında tutularak cDNA sentezi tamamlanmıştır.  

Real-Time PCR  

Bu çalışma kapsamında RealQ Plus Master Mix Green (Ampliqon, Danimarka) kullanılarak üretici 

firmanın önerileri doğrultusunda real-time PCR çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Analizler 96 

kuyucuklu platelerde, 20 µl’lik reaksiyon içerisinde toplam primer hacmi 1 µl ve hedef cDNA’dan 100 

ng olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Real-Time PCR analizleri; CFX96 Touch Real-Time System (Bio-

Rad, ABD) kullanılarak ilk denatürasyon aşaması 95 ºC'de 10 sn, bağlanma 54 ºC'de 10 sn, uzama 

aşaması ise 72 ºC'de 10 sn olarak ayarlanmıştır. R genlerinin ekspresyon analizlerinde referans gen 

olarak 18S rRNA kullanılmıştır. Gen ekspresyonu düzeyindeki değişimler kullanılan referans genlere 

göre 2−ΔΔCt yöntemi kullanılarak  (Livak and Schmittgen, 2001) CFX96 Touch Real -Time PCR Detection 

System ve CFX Manager programı (Bio-Rad, ABD) ile analiz edilmiştir. 

 

 

Sonuç ve Tartışma 

 

Gerçekleştirilen bu çalışma ile dünyada ilk kez CCDaV’ye dayanıklılıkla ilişkili olabilecek potansiyel R 

genleri belirlenmiştir. Bu amaçla portakal genomundaki 249 adet R genleri içerisinden 15 tanesi 

seçilerek analiz yapılmıştır. Ekspresyon analizleri sonucunda CCDaV inokülasyonu sırasında virüse 

dayanıklı üç yapraklı ve duyarlı limonda ekspresyonu artan veya azalan R genleri ortaya konulmuştur.  

 

Bu genlerin beş tanesinin ekspresyonu artarken diğerlerinin değişmediği belirlenmiştir. Aylara göre 

bakıldığında genlerin ekspresyonlarının fazla değişmediği tespit edimiştir. Ekspresyon analizleri 

CCDaV inokülasyonu sırasında dayanıklı üç yapraklı ve duyarlı limonda ekspresyonu artan veya 

azalan R genleri ortaya konulmuştur. Sonuçlar test edilen R genlerinden beş tanesinin dayanıklı ve 

duyarlı bitklilerde farklı ekspresyon CCDaV’ye dayanıklılıkta etkili olabileceğini göstermiştir.  

 

Öneriler 

 

Bundan sonra yapılacak olan çalışmalarda daha çok sayıda R geni ile analizler yapılması ve böylelikle 

daha çok dayanıklılık genine ulaşılması önem arz etmektedir. Ayrıca limon ve üç yapraklı dışındaki 

diğer ticari turunçgil tür ve çeşitlerinde de aynı çalışmaların yapılmasının faydalı olacağı 

düşünülmektedir.   

 

Proje Adı  Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) bitkisinden antioksidan özelliğe sahip 

diterpenlerin (karnosik asit ve karnosol) ve aroma verici uçucu yağın 

izolasyonu, saflaştırılması ve karakterizasyonu 

Proje No. 215Z647 
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Dönem Bulguları 

 

 “Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) bitkisinden antioksidan özelliğe sahip diterpenlerin (karnosik 

asit ve karnosol) ve aroma verici uçucu yağın izolasyonu, saflaştırılması ve karakterizasyonu” başlıklı 

projenin 1. Alt projesi birinci iş paketi olan “Hammaddenin Standardizasyonu ve Ön İşlemler” 

kapsamında; doğal antioksidan üretiminde aktif bileşenlerce (karnosik asit ve karnosol) zengin olan 

hammadde kaynağının belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda; öncelikle uygun kurutma sıcaklığı 

daha sonrada hammadde için uygun lokasyon ve uygun hasat zamanının belirlenmiştir.  . Proje 

kapsamında uygun kurutma sıcaklığına öncelikle antioksidan maddelerden karnosol ve karnosik asit 

miktarına karar verileceği belirtilmiştir. Bu doğrultuda bir değerlendirme yapıldığında da yine 

kurutma koşullarına göre örneklerin karnosol ve karnosik asit miktarlarında önemli farklıl ıklar olduğu 

görülmüştür. En düşük karnosol ve karnosik miktarları  55°C’de kurutulan örnekte saptanmıştır. 

Hasat dönemlerine göre bir değerlendirme yapıldığında da biberiye uçucu yağ miktarlarında 

farklılıklar olduğu görülmektedir. Biberiye uçucu yağlarında yapılan kırılma indisi, optikçe aktiflik ve 

özgül ağırlık değerlerinde de lokasyon ve hasat zamanına göre bazı farklılıklar gözlenmiştir. Bu durum 

biberiye uçucu yağ bileşiminden kaynaklanmaktadır. Hasat zamanına göre biberiye uçucu yağ 

bileşiminde bazı farklılıklar gözlemlenirken, lokasyonlara göre değerlendirme yapıldığında 

örneklerde tespit edilen bileşenler Karaisalı ve Tarsus örneklerinde aynı bileşenler iken Döşemealtı 

örnekleri bu iki lokasyondan bileşen olarak da farklılıklar göstermiştir.   

Biberiye örneklerinin karnosol ve karnosik asit içerikleri de lokasyon ve hasat zamanına göre önemli 

farklılıklar göstermiştir. Dokuz aylık ortalama veriler üzerinden bir değerlendirme yapıldığında 
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karnosol ve karnosik asit sırasıyla %0,71 ve %0,65 değerleri ile en yüksek Döşemealtı-Antalya 

lokasyonundan temin edilen örneklerde tespit edilmiştir. Mevcut veriler ve projenin temel amacı 

doğrultusunda değerlendirme yapıldığında karnosol ve karnosik asit açısından diğer losyanolara göre 

daha uygun olduğu görülmektedir. Ancak lokasyon ve hasat zamanı bağlı değerlendirmenin iki yıllık 

veriler üzerinden yapılmasının daha uygun olacağı öngörülmektedir. 

 

Proje Adı  Pmr6 Kavununun Rıl Populasyonunda Podosphera Xhanthii'nin 1, 2 Ve 5 

Nolu Irklarına Dayanıklılığın Qtl Haritalaması Ve Dayanımı Yüksek 

Yerli Çeşitlerin Geliştirilmesi  
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Dönem Bulguları 

Bu projede, kavunda külleme etmeni Podosphaera xanthii’nin 1, 2 ve 5 nolu ırklarına dayanıklılığı 

sağlayan Pm-5 geni ile bağlantılı moleküler markörlerin belirlenmesi ve hastalığın yayılışını kontrol 

edebilmek için küllemeye dayanıklı kavun çeşitlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Küllemeye 

dayanıklı PMR-6 genotipinin duyarlı ıslah hattı ile melezinden geliştirilen ve 136 adet genotipten 

oluşan RIL popülasyonunda SRAP, SSR, ISSR, TRAP, CAPS, SCAR olmak üzere altı markör sistemi 

kullanılarak QTL haritalama yapılmış, bu markör sistemlerine ait toplam 310 adet 

primer/kombinasyon kullanılmıştır. Tek markör regresyon analiziyle iki ve kompozit aralık 

haritalaması yöntemiyle bir adet olmak üzere toplam üç adet kantitatif karakter lokusu ( SSR12202-

220, CMCT170b-170, CMMS30-3-280) belirlenmiştir. Bu lokuslarda yer alan markörler kavunda 

dayanıklılık ıslahında marköre dayalı seçilim (MAS) uygulamalarında kullanılabilecektir. Küllemeye 
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dayanıklı kavun çeşidi geliştirmek üzere PMR-6 genotipinden dayanıklılık geni aktarılmış 106 adet 

ıslah hattının filogenetik ilişkileri ve özel kombinasyon yetenekleri (ÖKY) incelenmiş, 30 adedi 

melezlemeler için ebeveyn olarak belirlenmiştir. Bunlar arasında kısmi diallel melezlemeler 

gerçekleştirilerek 192 adet hibrit elde edilmiştir. Bu hibritlerden altı adedinin ekonomik olarak 

yetiştiriciliğe uygun olabileceği görülmüştür. Kontrol ticari çeşitlerle kıyaslandığında iki adet hibritin 

hem küllemeye dayanıklı hemde agronomik olarak özelliklerinin iyi olduğu, hastalığın problem 

olduğu yerlerde bu çeşitlerin ekonomik olarak yetiştiricilikte kullanılabileceği belirlenmiştir.  

 

Yöntem 

Çalışmanın moleküler kısmındaSRAP, SSR, ISSR, TRAP, CAPS ve SCAR olmak üzere 6 markör sistemi 

kullanılmıştır. Moleküler testlemelerde, gene yakın ilişkide bulunan primerlerle (SSR12202, 

CMCT170b ve CMMS30-3) klasik testleme sonuçları belli olan 30 adet hibrit genotip  ve ticari olarak 

yetiştirilen ‘Balözü’,  ‘Cıtırex’, ‘Gediz’ ve ‘Ballıca’ çeşitleri kullanılmıştır.  Öne çıkan 30 adet hibrit, çeşit 

verim denemesine alınmıştır. 2019 yılı i lkbahar döneminde kurulan denemede ülkemizde yaygın 

olarak yetiştirilen yazlık kavunlardan Cıtırex, Gediz, Balözü ve Ballıca kontrol olarak kullanılmıştır. 

Verim denemesi tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 20 adet bitki 

olacak şekilde yürütülmüştür. 30 hibritten altı adet hibrit (Hib 77, Hib 111, Hib 115,  Hib 118, Hib 182, 

Hib 225) aynı kontrol çeşitlerle 2019 yılı sonbahar döneminde verim yönünden tekrar 

karşılaştırılmıştır. 

 

Sonuç ve Tartışma 

Proje kapsamında, QTL haritalama yapmak amacıyla ISSR, SSR, SRAP, TRAP, CAPS ve SCAR markör 

sistemlerine ait toplam 310 adet primer/kombinasyon kullanılmıştır. Sonuç olarak tek markör 

regresyon analiziyle iki ve kompozit aralık haritalaması yöntemiyle bir adet olmak üzere toplam üç 

adet kantitatif karakter lokusu (SSR12202-220, CMCT170b-170, CMMS30-3-280) belirlenmiştir. Bu 

lokuslarda yer alan markörler kavunda dayanıklılık ıslahında marköre dayalı seçilim (MAS) 

uygulamalarında kullanılabilir. Ayrıca, ISSR, TRAP ve SRAP primerleri kavunda küllemeye yönelik 

yapılan QTL haritalamalarda dünyada ilk kez kullanılmıştır. Toplam olarak 117 ISSR primeri, 26 adet 

TRAP primer kombinasyonu ve 65 adet SRAP primer kombinasyonu çalışmamızda yer almıştır. Ayrıca 

ülkemizde yaygın olan külleme etmeni Podosphaera xanthii’nin 5 nolu ırkına karşı dayanıklı olarak 

geliştirilen yarıyol materyalleri kullanılarak, örtüaltında en fazla ekim alanına sahip olan yazlık tipte 

iki adet yerli çeşit adayı elde edilmiştir. 

Proje kapsamında yapılan çalışmalar uluslararası konferanslarda sunularak elde edilen sonuçlar ilgili 

kesimlerce paylaşılmıştır. 

 

Öneriler 

Kavun genotiplerinin genetik farklılıklarını belirlemek amacıyla ISSR, SSR, SRAP, TRAP, SCAR ve CAPS 

markörler kullanılabilir. 

Küllemeye dayanıklı çeşit geliştirmek amacıyla yürütülen ıslah programlarında, markör destekli 

seleksiyon (MAS) yapılması amacıyla SSR12202, CMCT170b ve CMMS30-3 primerleri kullanılabilir.  
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Bazı özellikler bakımından tanımlanmış RIL popülasyonu kavunda başka özelliklerin 

haritalanmasında da kullanılabilir. 

Proje kapsamında geliştirilen yazlık tipte çeşit adayları projenin sonuçlanmasını takiben Tohum 

Tescil Sertifikasyon Merkezine başvurularak üretim izinleri alınabilir. 

Proje kapsamında geliştirilen saf hatlar kavun ıslah programlarında birden fazla hastalığa dayanıklı 

çeşit geliştirmek için materyal olarak kullanılabilir. 

Bu çeşit adaylarının üreticilerin kullanımına sunulması halide hastalıktan kaynaklanan ekonomik 

kayıpların önüne geçilebilir. 

 

SONUÇLANAN PROJELER 

 

Proje Adı  Eşme Ayva Çeşidinde Derim Sonrası Oksalik Asit ve Nitrik Oksit 

Uygulamalarının Depolama Süresi ve Kalitesi Üzerine Etkileri 

Proje No. 118O423 

Destekleyen Kurum TÜBİTAK TOVAG. 

Destek Kodu TÜBİTAK 1002 

Proje Lideri ve Kurumu Prf. Dr.Mehmet Ali KOYUNCU - ISUBÜ 

Proje Ortakları ve 

Araştırmacılar 

Zir. Yük. Müh. Cemile Ebru ONURSAL (BATEM) 

Zir. Yük. Müh. Seda SEVİNÇ ÜZÜMCÜ (MAREM) 

Zir. Yük. Müh. Atakan GÜNEYLİ (MAREM) 

Müh. Tuba SEÇMEN (BATEM) 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/09/2018-01/09/2019 

Toplam Bütçe 30.000 

BATEM Bütçe Payı 15.000 

   

Proje Özeti 

Projede, Türkiye’de ticari olarak yetiştiriciliği yapılan Eşme ayva çeşidinde derim sonrası oksalik asit 

ve nitrik oksit uygulamalarıyla; muhafaza ve raf ömrü süresince kalitenin daha uzun süre korunması 

amaçlanmıştır. 

Proje kapsamında, optimum derim tarihinde derilen Eşme ayva çeşidi meyvelerine farklı dozlarda 

oksalik asit (0, 1, 3 ve 5 mM) ve nitrik oksit (0, 0.5, 1 ve 2 mM) uygulamaları yapılmıştır. 

Uygulamalardan sonra meyveler 0°C ve % 85-90 oransal nem koşullarında 6 ay süreyle 
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depolanmıştır. 45 gün aralıklarla soğuk odalardan çıkartılan meyvelerde ağırlık kaybı, meyve eti 

sertliği, suda çözünür kuru madde miktarı, titre edilebilir asitlik miktarı, meyve kabuk rengi, solunum 

hızı, etilen üretim miktarı ölçümleri, duyusal değerlendirmeler ile fizyolojik ve patojen kaynaklı 

kayıplar incelenmiştir. Raf ömrünü belirlemek amacıyla her dönem soğuk odalardan çıkartılan 

meyveler 7 gün süreyle 20°C ve % 60±5 oransal nem koşullarında bekletilmiş ve soğuk odada 

depolama boyunca yapılan tüm analizler tekrarlanmıştır. Ayrıca depolamanın başlangıcında, 90. ve 

180. günlerinde bazı biyokimyasal analizler (toplam fenolik madde, antioksidan kapasite, toplam 

karotenoid) yapılmıştır.  

Derim sonrası uygulanan OA ve NO’nun Eşme ayva çeşidinin kalite özellikleri üzerine farklı etkileri 

olduğu saptanmıştır. OA uygulamaları ağırlık kaybının azaltılmasında ve meyve eti sertliğinin 

korunması bakımından NO uygulamalarına oranla daha etkili olmuş ve en etkili dozun ise 1 mM OA 

olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca OA uygulamaları meyve kabuk rengi ve duyusal özellikler bakımından 

NO uygulamalarına göre daha etkili olmuştur. Projede soğukta muhafaza ve raf ömrü süresince 

meyvelerde çürümelere rastlanmamıştır. Sonuç olarak ayvada derim sonrası NO ve OA 

uygulamalarının muhafaza ve raf ömrü süresince çalışmada incelenen kalite özelliklerinin 

korunmasında etkili olduğu görülmüştür. Özellikle düşük dozlardaki (0.5 mM NO ve 1 mM OA) 

uygulamaları kalitenin korunmasında ön plana çıktığı ifade edilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Ayva, Eşme, Depolama, Oksalik Asit, Nitrik Oksit 

 

Abstract 

       Project Name: The Effects of Post-Harvest Oxalic Acid and Nitric Oxide Treatments on Storage Life and 

Quality of Eşme Quince Cultivar 

The aim of this project is to determine the effect of postharvest oxalic acid and nitric oxide on fruit 

quality of Turkey’s commercial quince variety, Eşme, during cold storage and shelf life.  

In this project, quince cv. Eşme was harvested at optimum date and treated with different doses of 

oxalic acid (0, 1, 3 ve 5 mM) and nitric oxide (0, 0.5, 1 ve 2 mM). After treatments, frui t were stored 

at 0°C and 85-90 % relative humidity for 6 months. Weight loss, fruit flesh firmness, soluble solid 

content, titratable acidity, fruit skin color, respiration rate, ethylene production, fungal 

deterioration, physiological disorders and sensory analysis scores of fruit taken from cold storage at 

45 day intervals were determined. After cold storage, fruits were kept at room conditions (20ºC, 

60±5% RH) for 7 days, and all analysis performed during cold storage were repeated. In addition, 

some biochemical analysis such as, total phenolic, antioxidant capacity and total carotenoid were 

performed at the beginning, 90 and 180 days of storage. 

Postharvest OA and NO treatments had different effects on quality characteristics of quince cv. 

Eşme. OA treatments were more effective than NO treatments for reducing weight loss and 

preserving fruit flesh firmness, and 1mM was the most effective dose. In addition, OA treatments 

were more effective than NO treatments in terms of fruit skin color and sensory quality. In the study, 

there were not fruit decay during cold storage and shelf life conditions.  As a result, postharvest NO 
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and OA treatments had positive effects on the fruit quality of Eşme quince for all quality attributes. 

Especially low doses (0.5 mM NO and 1 mM OA) were the best treatments for keeping the quality. 

Keywords: Quince, Eşme, Cold Storage, Oxalic Acid, Nitric Oxide  

 

Proje Adı  Mısırda 8x8 Tam Diallel Melez Kombinasyonların Lizin Ve Metiyonin 

Amino Asit İçeriği Bakımından Değerlendirilmesi Ve in-vivo Maternal 

Haploid Tekniği İle Kaliteli Protein İhtiva Eden Katlanmış Haploid Mısır 

Hatlarının Geliştirilmesi  

Proje No. 115O394 

Akronim - 

Destekleyen Kurum TÜBİTAK 

Destek Kodu TÜBİTAK 3501 

Proje Lideri ve Kurumu Doç.Dr. Şekip ERDAL-BATEM 

Proje Ortakları ve 

Araştırmacılar 

Araştırmacılar: 

Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt DİNÇER-Akdeniz Ünv. 

Dr. Rahime CENGİZ-Mısır Araştırma Ens.  

Mehmet PAMUKÇU-BATEM 

Ahmet ÖZTÜRK-BATEM 

Bülent CENGİZ- Mısır Araştırma Ens. 

Danışman: 

Dr. M. Paul SCOTT- USDA-ARS, Corn Insects and Crop Genetics 

Research Unit, Ames 

 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/03/2016-01/03/2019 

Toplam Bütçe 225.100 TL 

BATEM Bütçe Payı 225.100 TL 

Kurum Hissesi (BATEM) 13.100 TL 
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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 ge liştirmektir. 2016 ile 2019 yılları arasında 

yürütülen projede, 58 adet hibrit mısır çeşidi Antalya ve Sakarya lokasyonlarında denenmiştir. Bunun 

yanında in-vivo maternal haploid tekniği kullanılarak saf hat geliştirilmeye çalışılmıştır. Elde edilen 

bulgulara göre, A1 x S1 melezi yüksek verim, L1 x M1 melezi yüksek lizin, M2 x M3 melezi protein, 

lizin, metiyonin, lizin verimi ve metiyonin verimi, M2 x S1 melezi yüksek verim, lizin, metiyonin 

içeriği, M2 x A1 ile M3 x A1 melezleri yüksek tane verimi, lizin verimi ve metiyonin verimi bakımından 

ümitvar çeşit adayları olarak belirlenmiştir.  Lizin, lizin kalite indeksi ve metiyonin kalite indeksi 

özelliklerinde eklemeli olmayan (epistatik, dominant), diğer tüm parametrelerde eklemeli gen 

etkileri daha baskın olmuştur. Tane yağ içeriği, lizin, metiyonin, lizin kalite indeksi ve metiyonin kalite 

indeksi parametrelerinde resiprokal etkiler önemli olmuştur. Çiçeklenme özellikleri en yüksek 

kalıtım derecesi değerleri verirken en düşük değerler amino asit içeriklerinden alınmıştır. Yüksek lizin 

çalışmaları için M1, L1, M2 ve M3 hatları öne çıkarken, yüksek metiyonin ıslah çalışmaları için M2, 

M1 ve M3 hatları daha başarılı olmuştur. Ebeveyn etkileri analizine göre, yüksek lizin x yüksek lizin 

melezleri geçci, nemli  ve yüksek yağ içeriğine sahip olurken düşük metiyonin sonuçları vermiştir. 

Yüksek metiyonin x yüksek metiyonin melezleri yüksek lizin ve yüksek protein sonuçları vermiştir. 

Tane verimi ile protein, lizin ve metiyonin negatif ve önemli düzeyde ilişkili bulunmuştur. Tane lizin 

içeriği sadece protein ile önemli ve pozitif yönde ilişkili bulunurken, tane metiyonin içeriği ise protein 

ve lizin ile pozitif ve önemli düzeyde ilişkili bulunmuştur. Araştırma  ile  65 adet D1 saf mısır hattı 

geliştirilmiştir. Geliştirilen hatların büyük çoğunluğu metiyonin ve lizin bakımından yüksek değerler 

verirken, özellikle Ant-QPMDH-39 ve Ant-QPMDH-42 hatları hem metiyonin ve hem de lizin 

bakımından yüksek sonuçlar vermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Mısır, lizin, metiyonin, in-vivo, katlanmış haploid, kendilenmiş hat 

 

Abstract 

       Project Name: Diallel Analysis of Temperate Maize Germplasm for Lysine and Methionine 

Amino Acid Content and Studies for Developing Quality Doubled Haploid Lines  

The objective of this research was to determine the genetic relationships between high lysine, high 

methionine and high yielding maize inbred lines, to identify successful hybrid combinations and to 

develop high protein quality maize inbred lines in short time. The project was carried out in between 

2016 and 2019 and 58 maize hybrids were tested in Antalya and Sakarya locations. Also, inbred lines 

were developed using in-vivo doubled haploid technique. According to the results, for grain yield A1 

x S1, for high lysine L1 x M1, for protein, lysine, methionine, lysine yield and methionine yield M2 x 

M3, for high yield, lysine, methionine content M2 x S1, for high yield, lysine yield and methionine 

yield M2 x A1 and M3 x A1 hybrids were determined as promising candidates. Non-additive 

(epistatic, dominant) gene effects were determined in lysine, lysine quality index and methionine 

quality index traits, while additive gene effects were more prevalent in other traits under 

investigation. Reciprocal effects were significant in the grain oil content, lysi ne, methionine, lysine 
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quality index and methionine quality index parameters. Flowering properties gave the highest 

degree of heritability, while the lowest values were taken from amino acid contents. M1, L1, M2 

and M3 lines were more prominent for high lysine studies, while M2, M1 and M3 lines were more 

successful for high methionine breeding studies. According to the analysis of parental effects, high 

lysine x high lysine crosses generated late, high grain moisture, high grain oil and low methionine 

content hybrids. High methionine x high methionine hybrids gave high lysine and high protein 

results. Grain yield, protein, lysine and methionine were found to be negatively and significantly 

correlated. Lysine content of the grain was found to be significantly and positively correlated with 

only protein, while methionine content was positively and significantly related to protein and lysine. 

A total of 65 D1 doubled haploid inbred lines were developed. While the majority of the developed 

lines gave higher values for methionine and lysine, especially Ant-QPMDH-39 and Ant-QPMDH-42 

lines gave high results for both methionine and lysine. 

Keywords: Maize, lysine, methionine, in-vivo, doubled haploid, inbred line 

 

Proje Sonuçları Uygulama Planı (Psup)   

Proje Adı: 

Mısırda 8x8 Tam Diallel Melez Kombinasyonların Lizin Ve Metiyonin Amino Asit İçeriği 

Bakımından Değerlendirilmesi Ve in-vivo Maternal Haploid Tekniği İle Kaliteli Protein 

İhtiva Eden Katlanmış Haploid Mısır Hatlarının Geliştirilmesi 

Psup Hedefi: Proje sonunda aşağıda belirtilen hedeflere ulaşılmaya çalışılmıştır:   

1. Lizin ve metiyonin bileşimi bakımından yüksek kendilenmiş mısır hatları ile Ülkemizin verimli ticari 

ve elit hatları arasında genetik ilişkileri belirleyip, gelecekte bu amaçla yapılacak  ıslah çalışmaları için 

bilgi üretmek,  

2. Melezlemelerden sonra yapılacak lokasyon denemelerinin sonunda başarılı bulunan hibrit veya 

hibritleri tespit etmek  

3. In-vivo katlanmış haploid tekniği ile kısa sürede tane kalitesi yüksek kendilenmiş mısır hatl arı 

geliştirmek 

4. Araştırma sonucunda lizin, metiyonin, hem lizin ve hem de metiyonin seviyesi yüksek homozigot 

hat/hatlar elde etmek 5. Ülkemiz hayvancılığında önemli bir yeri olan mısırın tane kalitesinin 

iyileştirilmesi için ön ıslah çalışmalarının yanısıra bilgi tecrübe ve farkındalık yaratmak. 

   

Çıktıların Uygulamaya Aktarılması Ve Yaygınlaştırılması 

 

Sıra Proje Çıktıları Çıktıların Uygulamaya Aktarılma 

Mekanizmaları 
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1 

Proje çalışmaları neticesinde bir adet 

çeşit adayı yüksek verim, bir adet çeşit 

adayı yüksek lizin, bir adet çeşit adayı 

protein, lizin, metiyonin, lizin verimi ve 

metiyonin verimi ve 3 adet çeşit adayı 

ise yüksek tane verimi, lizin verimi ve 

metiyonin verimi bakımından ümitvar 

çeşit adayları olarak belirlenmiştir. Bu 

çeşitler ile gelecekte yapılacak ek 

çalışmalar (tohum üretimi, projede yer 

almayan diğer lokasyonlar) neticesinde 

uygun olanlar tescil işlemlerine tabi 

tutulacaktır. Proje ile 65 adet doubled 

haploid saf hat geliştirilmiştir. Bu 

hatlardan lizin, metiyonin veya her iki 

amino asit bakımından yüksek hatlar 

belirlenmiştir. Gelecek dönemlerde bu 

hatlar ıslah çalışmalarına dâhil edilerek 

çeşit geliştirilmeye çalışılacaktır.   

Islah programları, tescil işlemleri 

2 

Ülkemizde, mısır bitkisinde amino asit 

içeriğinin arttırılmasına yönelik ıslah 

çalışmaları yetersiz düzeydedir. Bu 

çalışma ile elde edilen bilgi ve 

geliştirilen genetik materyal  

kullanılarak gelecekte çeşit ıslah 

çalışmaları mümkün olacaktır. Çalışma 

ile başarılı F1 materyallerinin F2 

populasyonları ıslah programlarına 

dahil edilmiştir. Bunun yanında yurt 

dışından getirilen bazı hat ve 

populasyonlar programlara eklenmiştir. 

Islah programları, personel eğitimi 

 

Proje Adı  Yüzeyaltı ve Yüzeyüstü Damla Sulama Sistemiyle Sulanan Sorgumun 

Sulama Programının Oluşturulması  

Proje No. 116 O 262 

Akronim Sorgumun Sulama Programının Oluşturulması 

Destekleyen Kurum TÜBİTAK 

Destek Kodu 1001 
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Proje Lideri ve Kurumu Doç. Dr. Köksal AYDİNŞAKİR/BATEM 

Proje Ortakları ve 

Araştırmacılar 

Nazmi DİNÇ 

Prof. Dr. Dursun BÜYÜKTAŞ 

Dr. Cengiz ERDURMUŞ 

Doç. Dr. Edip BAYRAM 

Başlama ve Bitiş Tarihleri 01/01/2017-01/09/209 

Toplam Bütçe 282 292,50 TL 

BATEM Bütçe Payı 282 292,50 TL 

Kurum Hissesi (BATEM) 19 680 TL 

   

Proje Özeti 

Bu araştırmanın amacı, biyoetanol üretiminde kullanılan enerji bitkilerinden biri olan sorgumun 

yüzeyüstü ve yüzeyaltı damla sulama sistemleri altında elde edilecek verim ve kalite parametreleri ile 

su kullanım randımanını ve optimum sulama programını geliştirmektir. Bu amaçla yüzeyüstü ve 

yüzeyaltı damla sulama konularında kullanılabilir su tutma kapasitesinin farklı oranları olacak şekilde 

beş farklı (%100, %75, %50, %25 ve %0) su uygulama düzeyi oluşturulmuştur. Ekimden sonra tüm 

parseller tarla kapasitesine getirilene kadar sulanmıştır. Kontrol konusundaki (%100) elverişli nemin 

%40’ı tüketildiğinde konulu sulamalara başlanmıştır. Toprak nem içeriği Dril&Drop ve 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 (şeker, biyoetanol ve biyokütle) belirlenmiştir. Sorgumun 

yüzeyüstü ve yüzeyaltı damla sulama yöntemleri altında verim tepki etmeni değeri (ky), su kullanım 

randımanı, sulama suyu kullanım randımanı değerleri, bitki su tüketimi belirlenmiştir.  

Araştırma sonucunda yüzeyaltı damla sulama yönteminde sulama suyu ve bitki su tüketimleri birinci 

yıl 30.5-429.0 mm ve ikinci yıl 218.6-526.4 mm arasında hesaplanırken yüzeyüstü sulama konularında 

birinci yıl 30.5-468.2 mm ve 198.5-553.6 mm arasında hesaplanmıştır. Yüzeyüstü damla sulama 

yönteminde verimler 4441.8-9925.9 kg da-1; yüzeyaltı sulama yönteminde ise 5570.3-13185 kg da-1 

arasında değişmiştir. Yüzeyüstü damla sulama sistemi ile kıyaslandığında yüzeyaltı damla sulama 

sisteminde herhangi bir verim azalması olmaksızın ortalama 24.0 mm’lik bir su tasarrufu elde 

edilmiştir. 

Verim bileşenlerine ilişkin parametreler incelendiğinde verimde olduğu gibi sorgum bitkisinde, her iki 

deneme yılında çiçeklenme süresi, bitki boyu, yaprak alanı, klorofil içeriği, brix içeriği ve biyoetanol 

verimi sulama düzeyinden etkilenmiştir. Ayrıca biyoetanol kalite parametrelerinden sakkaroz, glikoz 

ve fruktoz değerleri uygulanan farklı sulama düzeylerinde önemli derecede etkilenmiştir. Ekonomik 
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analiz kapsamında marjinal gelirler her iki deneme yılında yüzeyaltı sulama sisteminin tam su lama 

konusundan elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kısıtlı sulama, Sorgum, Enerji bitkisi, Biyoetanol 

Abstract 

Project Name: Irrigation Scheduling of Surface and Subsurface Drip Irrigated Sorghum Plant 

The aim of this project is to determine irrigation scheduling program of sorghum that will be grown 

as an energy crop and irrigated by surface and subsurface drip irrigation system. Irrigation 

treatments was formed as the percentages of available water capacity of the soil profile (100%, 75%, 

50%, 25% and 0%). The crop was irrigated when 40% of the available water capacity of control 

treatment (100%) is consumed. Soil water content was monitored by Dril&Drop and gravimetrically. 

Some of the physiological growing parameters such as crop height, number of branches and leaf 

area and parameters related with yield and quality such as glucose, bioethanol, and biomass were 

determined. Also, yield response function of sorghum under surface and subsurface drip irrigation 

system were determined.  

As a result of the study, the irrigation water and evapotraspiration was calculated between 30.5-

429.0 mm and 218.6-526.4 mm in the subsurface drip irrigation system, while it was calculated 

between 30.5-468.2 mm and 198.5-553.6 mm on the surface drip irrigation system. The yield ranged 

from 4441.8-9925.9 kg da-1 for surface drip irrigation method and it ranged from 5570.3-13185 kg 

da-1 for subsurface drip irrigation system. When compared to the surface drip irrigation system, a 

water saving of approximately 24.0 mm was obtained in subsurface drip irrigation system without 

any reduction in yield. 

An evaluation of the yield components revealed that in both years, the total yield, as well as 

parameters such as the flowering days, plant height, leaf area, chlorophyll content, brix, bioethanol 

yield were all affected by the irrigation systems and irrigation levels. Furthermore, bioethanol 

quality parameters such as sucrose, glucose and fructose were significantly affected by level of  

irrigation. An economic analysis showed that marginal revenues were obtained in both years under 

subsurface irrigation system and full irrigation level. 

Keywords: Deficit irrigation, Sorghum, Energy plant, Bioethanol 

 

Proje Sonuçları Uygulama Planı (Psup)   

Proje Adı: 
Yüzeyaltı ve Yüzeyüstü Damla Sulama Sistemiyle Sulanan Sorgumun Sulama 

Programının Oluşturulması 

Psup Hedefi: Bu çalışma biyoetanol üretiminde kullanılan enerji bitkilerinden biri olan sorgumun 

yüzeyüstü ve yüzeyaltı damla sulama sistemleri altında elde edilecek verim ve kalite parametreleri 

ile su kullanım randımanını ve optimum sulama programını geliştirmek amacı ile yürütülmüştür.  
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Çıktıların Uygulamaya Aktarılması Ve Yaygınlaştırılması 

 

Sıra Proje Çıktıları Çıktıların Uygulamaya Aktarılma 

Mekanizmaları 

1 

Yüzeyaltı damla sulama sistemlerinin 

tarla bitkilerinde kullanım olanakları 

sorgum bitkisinde belirlenmiştir. 

İlgili enstitülür tarafından üreticilere 

bilgilendirme toplantıları yapılarak 

2 

Farklı sulama suyu seviyelerinin 

sorgum verimi üzerine etkisi 

belirlenmiştir. 

Tarla bitkileri üreticilerene yönelik 

yapılacak bilgilendirme toplantıları 

3 

Yüzeyaltı damla sulama sisteminin 

yüzeyüstü damla sulama sistemine 

oranla avantajları belirlenmiştir.  

Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne bilgiler 

verilerek basınçlı sulama sistemlerinin 

desteklenmesinde alt yapıyı oluşturmak 

 

 


