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PAMUK ISLAH ÇALIŞMALARI 

 
PROJE BAŞLIĞI Yüksek Sıcaklık Stresine Tolerant Pamuk Islahı 

PROJE NUMARASI TAGEM/TA/01/02/02/010 

PROJE LİDERİ Zir. Yük. Müh. Yusuf Güzel DEMİRAY 

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ 
KURULUŞ 

GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü 

RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU 
DÖNEM 

01/01/2015 – 31/12/2015 

 
Proje Özeti: Pamuk tarımında küresel ısınma ve yüksek sıcaklık stresinin etkisini 

azaltabilmenin en etkin yolu yüksek sıcaklık stresine tolerant pamuk çeşitlerini 
geliştirebilmekten geçmektedir. Bu amaçla başlatılan bu projeyle ıslah amacına uygun olan 15 
adet ebeveyn ile Line x  tester analiz yöntemine uygun olarak melezlemelerin yapılması 
planlanmıştır. Kütlü pamuk verimi, çırçır randımanı, klorofil içeriği,  PAR (Photosynthetic 
Active Radiation), Yansıma (Fluorescence) ve Fotosentez Verimi yönünden ebeveynlerin 
Genel Uyuşma Yetenekleri (GUY), melezlerin ise Özel Uyuşma Yetenekleri (ÖUY) 
incelenecektir. Geliştirilecek hatların kontrol çeşitlerle kıyaslanması ve üstün olanların çeşit 
adayı olarak sunulması hedeflenmektedir. 

1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: Projede hasat döneminde yaşanan 
olumsuz hava koşulundan ötürü verim ve lif kalite özellikleri alınamamış olup, 84 adet F4 
hatlarının jenerasyon atlatılması sağlanarak bu hatların arasında herhangi bir seçime 
gidilememiştir. 

Dönem Bulguları: Projede 84 adet F4 hatları arasında; Bitki Boyu bakımından; 65cm ile 
110 cm arasında değişmiş olup, en uzun 143 nolu Genotip, en düşük boy uzunluğu ise 76 
nolu genotip olduğu saptanmıştır. İlk Meyve Dalı Boğum Sayısı bakımından; en yüksek 6 
adet ile 219 nolu genotip, en düşük ise 1 adet ile 170a nolu genotipten elde edilmiştir. Odun 
Dalı Sayısı bakımından; 32 nolu genotip en yüksek, 154 nolu genotip ise en düşükler 
arasında yer almıştır. Meyve Dalı Sayısı Bakımından; en yüksek 12 adet ile 66 nolu 
genotipten elde edilirken, en düşük 4 adet ile 85 nolu genotipten elde edilmiştir. Ortalama 
koza sayısı 14,33 olmasına karşın en yüksek koza sayısı 26 adet ile 107 nolu genotip iken 
en düşük koza sayısı 7 adet ile 85 nolu genotipten elde edilmiştir. Çiçeklenme Başlangıcı 
Gün Sayısı bakımından, 69 gün ile 59 nolu genotip erkenci iken, hatlar arasında 76 gün ile 
99 nolu genotip olduğu tespit edilmiştir. Koza Açma Tarihi bakımından; genotiplerin genel 
ortalaması 104,60 gün olarak tespit edilmiştir. En erken 100 gün ile 70 nolu genotip iken en 
geç 111 gün ile 114 nolu genotip olduğu saptanmıştır. Kanopi Sıcaklığı bakımından; 35,5 
0C ile 12 nolu geotip, 28 0C ile 151 nolu genotip saptanırken genel ortalama ise 31,4 0C 
olarak ölçülmüştür. SPAD yaprak Klorofil İçeriği bakımından; en yüksek 187 nolu genotip, 
en düşük 190 nolu genotipte rastlanmıştır. Genotiplerin genel ortlaması ise 48 olarak kayıt 
altına alınmıştır. Denememiz hasat döneminde fırtına ve yağmura yakalanmasından ötürü 
denemeden elde edilecek liflerin önemli bölümü dökülmüştür. Bu nedenle denemede 
verim, buna bağlı olarak lif ve lif kalite özellikleri tespit edilememiştir. Her parselden 
deneme planına uygun olarak bitki üzerindeki pamuklar yeterli miktarda toplanmış ve 
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çırçırlanmış olup jenerasyon atlatılması sağlanmıştır. 
 
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: Çalışmadan elde edilen veriler kullanılarak yayın 
yapılması düşünülmektedir. 
 
3. Darboğazlar: Projenin yürütülmesini ve başarılı olmasını engelleyecek herhangi bir 
darboğaz bulunmamaktadır.  
 
4. Projede Önerilen Değişiklikler: Proje lideri Zir. Yük. Müh. Uğur SEVİLMİŞ’in Doğu 
Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğüne tayin olması nedeniyle projeden 
çıkarılmasını ve yerine Zir. Yük. Müh. Yusuf Güzel DEMİRAY’ın proje lideri, Zir. Yük. 
Müh. Gülşen BUZUK’ un yardımcı araştırmacı olarak değiştirilmesi oy birliği ile karar 
verilmiştir. 

4.1. Materyal ve Yöntem:  

 
4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Proje faaliyet takviminde önerilen değişiklik 
bulunmamaktadır. 
 
4.3. Personel: Proje lideri Zir. Yük. Müh. Uğur SEVİLMİŞ’in Doğu Akdeniz Tarımsal 
Araştırma Enstitü Müdürlüğüne tayin olması nedeniyle projeden çıkarılmasını ve yerine 
Zir. Yük. Müh. Yusuf Güzel DEMİRAY’ın proje lideri, Zir. Yük. Müh. Gülşen BUZUK’ 
un yardımcı araştırmacı olarak değiştirilmesi oy birliği ile karar verilmiştir. 
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PROJE BAŞLIĞI GAP Bölgesine Uygun Pamuk Çeşitlerinin Çift Melez Yöntemi İle 
Geliştirilmesi  

PROJE NUMARASI TAGEM/TA/10/ 

PROJE LİDERİ Zir. Yük. Müh. Yusuf Güzel DEMİRAY 

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ 
KURULUŞ 

GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi 

RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU 
DÖNEM 

01/01/2015 ile 31/12/2015 

 
Proje Özeti: Ülkemiz açısından stratejik bir öneme sahip pamuk bitkisinin, verim, erkencilik ve 
lif kalite özellikleri başta olmak üzere üretim tekniği yönünden önemli olan özelliklerini bir 
genotipte toplayabilmek amaçlanmaktadır. Çift melez yöntemi ile GAP bölgesine uygun verimli ve 
lif kalite özellikleri üstün erkenci pamuk çeşitlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.  
 
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: Projede hasat döneminde yaşanan olumsuz hava 
koşulundan ötürü verim ve lif kalite özellikleri alınamamış olup, 36 adet F5 hatlarının jenerasyon 
atlatılması sağlanarak bu hatların arasında herhangi bir seçime gidilememiştir. 

 

Dönem Bulguları: Projede 36 adet F5 hatları arasında; Bitki Boyu bakımından; 67cm ile 102 cm 
arasında değişmiş olup, en uzun 18c nolu genotip, en düşük boy uzunluğu ise 44a nolu genotip 
olduğu saptanmıştır. İlk Meyve Dalı Boğum Sayısı bakımından; en yüksek 15a nolu genotip, en 
düşük ise 16, 18a, ve 18c nolu genotiplerden elde edilmiştir. Odun Dalı Sayısı bakımından; 15 nolu 
genotip yüksek, 3b nolu genotip ise en düşükler arasında yer almıştır. Meyve Dalı Sayısı 
Bakımından; en yüksek 12 adet ile 15 nolu genotipten elde edilirken, en düşük 4 adet ile 44a nolu 
genotipten elde edilmiştir. Ortalama koza sayısı 13,65 olmasına karşın en yüksek koza sayısı 23,05 
adet ile 11 nolu genotip iken en düşük koza sayısı 8,65 adet ile 15a nolu genotipten elde edilmiştir. 
Hasat döneminde fırtına ve yağmura yakalanmasından ötürü denemeden elde edilecek liflerin 
önemli bölümü dökülmüştür. Bu nedenle denemede verim, dolayısıyla lif ve lif kalite özellikleri 
tespit edilememiştir. Her parselden deneme planına uygun olarak bitki üzerindeki pamuklar 
toplanmış ve çırçırlanmış olup jenerasyon atlatılması sağlanmıştır. 
 
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: Çalışmadan elde edilen veriler kullanılarak yayın 
yapılması düşünülmektedir. 
 
3. Darboğazlar: Projenin yürütülmesini ve başarılı olmasını engelleyecek herhangi bir darboğaz 
bulunmamaktadır. 
 
4. Projede Önerilen Değişiklikler: Proje lideri Zir. Yük. Müh. Uğur SEVİLMİŞ’in Doğu Akdeniz 
Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğüne tayin olması nedeniyle projeden çıkarılmasını ve yerine 
Zir. Yük. Müh. Yusuf Güzel DEMİRAY’ın proje lideri, Zir. Yük. Müh. Gülşen BUZUK’ un 
yardımcı araştırmacı olarak değiştirilmesi oy birliği ile karar verilmiştir. 

4.1. Materyal ve Yöntem:  
 
4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Proje faaliyet takviminde önerilen değişiklik bulunmamaktadır. 

 
4.3. Personel: Proje lideri Zir. Yük. Müh. Uğur SEVİLMİŞ’in Doğu Akdeniz Tarımsal 
Araştırma Enstitü Müdürlüğüne tayin olması nedeniyle projeden çıkarılmasını ve yerine 
Zir. Yük. Müh. Yusuf Güzel DEMİRAY’ın proje lideri, Zir. Yük. Müh. Gülşen BUZUK’ 
un yardımcı araştırmacı olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. 
 


