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Projenin Amacı ve gerekçesi, metodolijisi:  Başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere 
ülkemizde biotik ve abiotik streslere karşı dayanıklı, tane ve teknolojik özellikleri bakımında 
üretici ve tüketici isteklerine cevap veren, yüksek verimli, makinalı hasada ve kışlık ekime 
uygun çeşitler geliştirmek, bunların üretim programına alınmalarını sağlayarak bölge ve ülke 
ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.  
Araştırma materyali; yerel köy populasyonları, melezleme çalışmalarında elde edilen hatlar, 
Ulusal nohut genetik kaynakları, işbirliği yapılan enstitülerin ıslah programlarında kullanılan 
hat ve çeşitler ile Uluslararası Araştırma Merkezi ICARDA temin edilen materyal 
oluşturmuştur. Kendine döllenen bir bitki olan nohutta çeşit geliştirmeye yönelik ıslah 
çalışmalarında melezleme ve seleksiyon yöntemi kullanılmaktadır.   

 

1.Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:  

Dönem Bulguları (2016-2017) : Proje kurumun değişik ıslah kademesindeki materyali, 
yurtiçi araştırma enstitüleri ve yurtdışı ICARDA’dan temin edilen materyal projenin 
materyalini oluşturmuştur. Projede kapsamında yürütülen denemeler Diyarbakır ve Adıyaman 
lokasyonlarında kışlık olarak yürütülmüştür. 2016 - 2017 yetiştirme sezonunda Açılan 
Materyal (F3, F4 ve F5) Kademesinde (32 popülasyon), Tek Bitki Sıraları (151), Gözlem 
bahçeleri (Ülkesel Nohut Gözlem Bahçesi (12+1), CIEN-W (31+5), CIABN (40+1), CICTN 
(40+1), CIDTN (40+1), CIFWN (40+1), CIEN-LS (31+5));  Ön Verim, Verim ve  Bölge 
verim denemeleri ( ÖNVD (n=53), VD-1 (n=15), VD-2 (n=15) )’de toplam 515 genotip 
değerlendirilmiştir. 
Yapılan seleksiyon kriterleri sonucunda Açılan materyallerin tümü bir ileri kademeye 
aktarılmıştır. Tek bitki sıraların (78 adet), CIEN-W (5 adet), CIABN (9 adet), CICTN (12 
adet), CIDTN (8 adet), CIFWN (8 adet) ve CIEN-LS (14 adet))’ te ileri çıkan toplam 134 



genotip seçilerek Ön verim denemelerine aktarılmıştır. Ön Verimde denemesinde öne çıkan 
18 genotip ise verim denemelerine aktarılmıştır. Verim denemesi 1 yer alan materyal olduğu 
gibi ikinci yıla, Verim denemesi 2’ de ise 8 hat seçilerek Bölge Verim denemesine 
aktarılmıştır. 
2016-2017 nohut yetiştirme sezonunda Diyarbakır lokasyonunda toplam 453 mm yağış ve 
nohut yetiştirme sezonunda en düşük yağışlar ocak, şubat ve haziran aylarında düşmüştür. 
Diyarbakır lokasyonunda kurulan kışlık verim denemelerindeki ortalama verimleri 286-533 
kg/da arasında, yazlık verim denemelerinde ise 231-336 kg/da arasında gerçekleşmiştir.  
Adıyaman lokasyonundaki verim ortalamaları 164-256 kg/da olarak gerçekleşmiştir.  Ayrıca 
üretimde olan Arda çeşidinde 5000, Diyar 95 çeşidinden 2500 ve ILC 482 çeşidinden 500 
adet elit tohumluk için tek bitki sıraları ekilmiş ve tohumluk üretimleri gerçekleştirilmiştir. 

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: Çalışmada kullanılan materyaller ile ilgili elde 
edilen veriler yurt içi kongre veya dergilerde yayınlanması düşünülmektedir. 

3. Darboğazlar: Proje kapsamında yurt içi ve yurt dışı dergilerde yapılan yayın ücretlerin 
ilgili bütçe kalemlerinde ödenememesi 

4. Projede Önerilen Değişiklikler * :   

4.1. Materyal ve Yöntem: 2017 yılında proje materyalline yurt içi ve yurt dışı kaynaklı 
materyal dahil edilmiş, yöntemde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 

4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Proje faaliyet takviminde herhangi bir değişiklik 
yapılmamıştır 

4.3. Personel: Tekniker Kasım KARATAŞ  projeye dahil edilmiştir. 

4.4. Bütçe: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


