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Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma 

Enstitümüz tarafından yapılan gül ıslah çalışmaları 

kapsamında 2020 yılında tescili gerçekleşen 

ülkemizin ilk yerli ve milli gül çeşidi “Gülbağ 1071”in 

üretim ve pazarlama hakkının 10 yıl süresince 

İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş’ye devri sözleşmesi 

31 Mayıs 2021 tarihinde imzalanmıştır. 

Gül ıslah çalışmalarına ait proje faaliyetleri ve yeni 

gül çeşitlerine (“Güneş 1919”, “Kurtuluş 77” ve 

“Gonca 1961”) ait tescil işlemleri devam etmektedir. 

Bu yeni çeşitlerimizin de tescilinden sonra sektöre 

devredilmesi ile milli gül çeşitlerimizin süs bitkileri 

sektörü vasıtasıyla ekonomiye kazandırılması 

sağlanmış olacaktır.

TÜRKİYENİN İLK YERLİ ve MİLLİ GÜL 
ÇEŞİDİ “GÜLBAĞ 1071” TİCARİLEŞTİ
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Lamiaceae familyasından Lavandula cinsine ait 

türler lavanta olarak bilinmektedir. Dünyada bu 

cinse ait 32 tür bulunmaktadır (Lis-Balchin, 2003). 

Türkiye florasında doğal bulunan tür sayısı sınırlıdır. 

Dünyadaki mevcut türlerden birkaç türün ticari değeri 

bulunmaktadır. Lavantanın kullanımı günümüzden 

2500 yıl öncesine dayanmaktadır. Mısırlılar, Finikeliler 

ve Araplar tarafından mumyalamada ve parfümeride 

kullanılmıştır. Bitki adını Latincede “yıkanmak” 

anlamına gelen “Lavo”dan almıştır  (Anonim, 2019).  

Dünyada, ticari değeri yüksek üç önemli lavanta türü 

bulunmaktadır. Bunlar;

a) Lavender (Lavandula angustufolia syn. L. officinalis 

ve L. vera) : 

Sevtopolis, Jubileina, Hemus, Drujba, Raya, Hebar, 

Hidcote, Munstead, Egerton Blue, Bela Blue, Folgate, 

Bosisto, Royal Velved, “İngiliz lavantası” veya “Gerçek 

lavanta” olarak adlandırılan lavender (L.angustufolia 

syn. L. officinalis ve syn. L. vera) Fransa, İspanya, 

İsviçre, İtalya, Korsika ve Kuzey Afrika bölgelerini içine 

alan Akdeniz havzasında doğal olarak yetişmektedir.

b) Lavandin (Lavandula intermedia syn. L. Hybrida) :

Grosso, Super A, Abrialis, Giant Hidcote, Seal, 

Miss Donington, Yuulong “Melez lavanta” olarak 

da adlandırılan lavandin (L. x intermedia, syn. L. 

hybrida) lavendere göre daha yüksek uçucu yağ 

verimi olmasına rağmen, ekonomik değeri düşük 

fiyata piyasalarda ticareti yapılmaktadır. Akdeniz 

kuşağında özellikle kalkerli alanlarda yayılış gösteren 

lavandin, en çok İspanya, Fransa, İtalya ve Balkan 

ülkelerinde yayılış göstermektedir. 

Türkiye’de İlk Kez Lavantada 3 Çeşit 
Adayımız İçin Üretim İzni Alındı

Hasan ASLANCAN

Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eğirdir ISPARTA



5

c) Spike lavander: Lavandula latifolia syn. L. 

spica Spike lavender ise en fazla İspanya’da 

yetiştirilmektedir.

Türkiye’de lavanta türlerinden sadece ‘Karabaş 

lavanta’ olarak tanınan L. stoechas ssp. Cariensis 

ve L. stoechas ssp. Stoechas L. türleri doğal olarak 

yetişmektedir. Bu tür özellikle Batı ve Güney 

bölgelerinde yayılış göstermektedir.

EKONOMIK DEĞERI
Lavanta (Lavandula spp.)  Fransa ve Bulgaristan 

başta olmak üzere İspanya, İtalya, Romanya, Ukrayna, 

Türkiye Avustralya ve ABD gibi ülkelerde tarımı 

yapılmaktadır. Dünyada en fazla üretimi yaklaşık 

200.000 da alanla Fransa’da yapılmaktadır. Bu 

alanın 160.000 dekarı Lavandula X intermedia türü 

lavantalar, 40.000 dekarı ise Lavandula angustifolia 

türü lavantalar oluşturmaktadır (Germain ve ark. 2015). 

İkinci büyük lavanta üreticisi olan Bulgaristan’da ise 

yaklaşık 65.000 dekar alanda L. angustifolia tarımı 

yapılmaktadır. Bu rakamlar toplam dünya üretiminin 

2/3 kadarıdır (Grebenicharski, S. 2016).  2020 yılı 

TÜİK verilerine göre lavanta alanı Türkiye’de 22.188 

dekardır.

İki tür lavantanın tarımı ticari olarak yapılmaktadır. 

Bunlar Lavandin (Lavandula intermedia) ve Lavender 

(Lavandula angustifolia). 2010’lu yıllara gelinceye 

kadar dünya lavanta üretimi ve ticareti arz talebinde 

bir denge bulunmakta idi. Daha önceden de varolan 

fakat son 8-10 yıldır şiddetlenen, farklı hastalık 

ve zararlılara bağlı lavanta alanındaki azalmalar 

sebebiyle lavanta arzında azalış olmuş ve talebi 

karşılayamaz duruma gelmiştir. Bu sebepten dolayı 

ülkemizde de farkındalık oluşmuş ve lavantaya olan 

talepte bir artış oluşmuştur. Fransa başta olmak üzere 

Bulgaristan’da da bulaşık olan bu hastalık sebebiyle 

40-50 euro olan lavender uçucu yağı fiyatı 2018 

yılında 100 euroyu geçti (Vasilis 2019). Bu sebepten 

dolayı tüm dünyada Lavantaya karşı bir alaka oluştu. 

Ülkemizde lavanta tarımının yaygınlaştırılması 

gerekir. Ancak lavanta ekiliş alanlarında kümelenme 

gereklidir. Her iki lavanta türünden de yetiştirilmelidir. 

Fransa’da büyük oranda eksilen lavandin alanlarını 

ikame edecek bir ekiliş henüz yapılamamıştır. Ancak 

Fransa’da azalan lavander alanları (SÉMÉTEY vd. 

2018) Bulgaristan başta olmak üzere farklı ülkeler 

tarafından ikame edilmiştir. 

Ülkemizde Lavandula X intermedia var. Super çeşidi 

bulunmaktadır. Bu çeşit önemli lavandin çeşitlerinden 

birisidir. Ancak bunun dışında; Abrialis ve Grasso 
Çeşitleri de ülkemize getirilmeli ve bu çeşitlerin 

yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. 

Lavandula angustifolia çeşitleri ise eğer yapılacaksa 

Bulgaristan tarafından ıslah edilen çeşitlerden;

Hemus, Sevtepolis, Druzba, Yubileina, Hebar, Raya 

çeşitleri uygun çeşitlerdir. 

Ancak lavanta bitkisinin büyük oranda yabancı 

tozlaşması, üretim materyallerinin geldiği 

Bulgaristan’da bu çeşitlerin yoğun şekilde karışık 

ekim yapılması sebebiyle ülkemize getirilen lavender 

çeşitlerinin safiyetinin olmaması önemli bir sorundur. 

2021 Yılı tescil sürecini başlattığımız ilk lavanta 

çeşitlerimizin (2 angustifolia, 1 intermedia çeşidi) 

tescil süreci başlatılmış olup üretim izinleri alınmıştır. 

2022 yılı içerisinde üreticilerimizin hizmetine 

sunulacaktır. 

Arıcılık ve alternatif agroturizm konularında üretimi 

tavsiye edilebilir. 

TESCILE SUNULAN LAVANTA ÇEŞITLERI

a) Lavandula angustifolia var. FELEKABAD

Lavandula angustifolia türü lavantalardan olan 

FELEKABAD tipi lavanta orta büyüklükte üniform bir 

gelişme gösteriyor. Mor rengi çiçekleri ve yüksek yağ 

oranı ile diğer lavanta tiplerinden ön plana çıkmıştır. 

550,75 Kg / Da Yaş Çiçek Verimi, 60,49 cm Bitki 
Boyu, 23,86 cm Çiçekli Sap Uzunluğu ve % 4,33 

Uçucu Yağ oranına sahiptir. En Önemli Uçucu Yağ 

Bileşenleri linalool (%22,36), linalyl acetate (% 35,74), 

Lavandulyl acetate (% 4,4), camphor (% 0,27) ve 

caryophyllene oxide (% 11,75)’dir. 
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Ülkemizde uçucu yağ üretimi noktasında 

değerlendirilebilecek, uçucu yağı yüksek ve uçucu 

yağ bileşenleri iyi değerde angustifolia türü lavanta 

tipi olduğu için tescil ettirmeye karar verildi. 

b)Lavandula angustifolia var. MAREM

Lavandula angustifolia türü lavantalardan olan 

MAREM tipi lavanta orta büyüklükte üniform bir 

gelişme gösteriyor. Mavimsi mor rengi çiçekleri ve 

farklı kokusuyla diğer lavanta tiplerinden ön plana 

çıkmıştır. 

747,80 Kg / Da Yaş Çiçek Verimi, 54,33 cm Bitki 
Boyu,  21,62 cm Çiçekli Sap Uzunluğu ve % 1,65 

Uçucu Yağ oranına sahiptir. En Önemli Uçucu Yağ 

Bileşenleri linalool (% 20,18), linalyl acetate (% 22,52), 

Lavandulyl acetate (% 6,87), camphor (% 0,71) ve 

caryophyllene oxide (% 12,67)’dir. 

Renginin canlılığı ve mavimsi mor çiçek rengi ile 

ön plana çıkmaktadır. Kurutulduğunda renginin 

canlılığını kaybetmeyen bir özelliğe sahiptir. 

Bunun yanında diğer tiplere göre uçucu yağının 

düşük olması sebebiyle uçucu yağına özel talep 

olmazsa peyzaj, kurutmalık ve bahçe bitkisi olarak 

değerlendirilebilecek bir lavanta tipidir.  

c)Lavandula x intermedia var. ASLANCAN

Lavandula X Intermedia türü lavantalardan olan 

ASLANCAN tipi lavanta yüksek büyüklükte, üniform 

bir gelişme gösteriyor.  Açık mavi rengi çiçekleri ve 

Yüksek yağ oranı ile diğer lavanta tiplerinden ön 

plana çıkmıştır. 

1288,94 Kg / Da Yaş Çiçek Verimi, 88,68 cm Bitki 

Boyu,  68,21 cm Çiçekli Sap Uzunluğu ve % 5,90 

Uçucu Yağ oranına sahiptir. En Önemli Uçucu Yağ 

Bileşenleri linalool ( % 36,41), linalyl acetate ( % 

26,11), Lavandulyl acetate (% 3,50), camphor (% 7,47) 

ve borneol  (% 6,24)’dür. 

Ülkemizde Uçucu yağ üretimi noktasında 

değerlendirilebilecek, uçucu yağı yüksek ve uçucu 

yağ bileşenleri iyi değerde L. X Intermedia türü 

lavanta tipi olduğu için tescil ettirmeye karar verildi.
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TAGEM olarak hibrit sebze tohumculuğunda ve 

yazlık sebze ıslahında ülkemizde bir dönüm noktası 

olan “Türkiye F1 Hibrit Sebze çeşit ve Nitelikli Hat 

Geliştirme Projesi” ile yakalamış olduğumuz başarıyı 

kışlık sebze tohumculuğunda da yakalamak üzere 

TÜBİTAK destekli “Kışlık Sebze Yetiştiriciliğinde Hat 

ve Çeşit Geliştirme” projesi başlatılmıştır. 

Bu proje ile kışlık sebze tohumculuğunda yerli tohum 

kullanım oranını orta vadede % 1’den %30’lara, uzun 

vadede ise % 50 oranına çıkarılması amaçlanmaktadır.

Bu amaca ulaşmak için özel sektör, kamu ve 

üniversitelerin işbirliği ile kışlık sebze türlerinden 

ülkemiz üretiminde ilk 10 sebze türü 

içinde yer alan soğan, havuç, marul, 

kırmızı baş lahana ve brokolide gen 

havuzlarının genişletilerek, amaca 

uygun yeni hat ve/veya çeşitler 

geliştirilecektir. Proje çalışmaları tüm 

hızıyla devam etmektedir.

Bakanlığımızın müşteri kurum olduğu “Kışlık Sebze 

Yetiştiriciliğinde Hat ve Çeşit Geliştirme” Projesinin 

Lansmanı 21 Ekim 2019 tarihinde, Sayın Bakanımızın 

ve TÜBİTAK Başkanının teşrifleriyle  Bakanlığımız 

bürokratları, tüm proje paydaşı Üniversite Rektörleri 

ve Dekanları, Özel Sektör temsilcilerinin, TURKTOB 

ve bağlı birlikleri ile üyelerinin, projede yer alan 

Araştırma Enstitülerimizin, Bakanlığımız Merkez 

ve Taşra Birimleri teşkilatının ve tüm proje ekibinin 

katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 

“KIŞLIK SEBZE TOHUMCULUĞUNDA 
YERLİ ÇEŞİTLERİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ” 
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Dünyada kesme çiçek sektöründe ticarete konu olan 

en önemli ürünlerin başında kesme gül gelmektedir. 

Ülkemizde ise kesme çiçekler içerisinde hem üretim 

alanı hem de ticari değer açısından karanfilden sonra 

kesme gül yer almaktadır. 

Kesme güllerde ülkemizin ithalatçı konumda olması, 

üretim materyalinde tamamen dışa bağımlı olmamız 

ve ticareti yapılan yerli kesme gül çeşitlerimizin 

geliştirilmemiş olması sebebi ile 2014 yılında 

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü’nde “Melezleme Yoluyla Yeni Kesme Gül 

Çeşitlerinin Geliştirilmesi” ve “Mutasyon Islahı ile 

Gülde Çeşit Geliştirme”   isimli projeler başlatılmıştır. 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 

Müdürlüğü’nün (TAGEM) desteklediği projelerin 

ilk 5 yıllık dilimi sonucunda gonca büyüklüğü, sap 

uzunluğu, çiçek şekli-formu,  çiçek rengi ve hastalık-

zararlılara toleranslılık vb. özellikler bakımından öne 

çıkan 866 adet melez, 43 adet mutant olmak üzere 

toplam 909 adet gül genotipi seçilmiştir. 

2020 yılında ikinci 5 yıllık dilimi başlatılan “Kesme 

Gül Çeşitlerinin Geliştirilmesi-II” isimli projede 909 

gül genotipinden kesme gül kriterleri bakımından 

üstün özellik gösteren 24 çeşit adayı, şuan ülkemizde 

en çok yetiştiriciliği yapılan ticari gül çeşitleriyle 

yarıştırılmak üzere denemeye alınmıştır. 

Çalışma sonunda çeşit adayların verim, kalite, vazo 

ömrü, hastalıklara toleranslılık gibi kesme gül için 

önem arz eden özellikleri tespit edilecek ve hangi çeşit 

adaylarının ticari çeşitlerden daha üstün performans 

sergileyecekleri ortaya konacaktır. Çalışma sonunda 

en üstün performans gösteren çeşit adayları tescile 

sunulacaktır. 

Yerli Kesme Gül
Çeşitlerin
Geliştirilmesinde
Sona Gelindi
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Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma (BATEM) 

Enstitümüz özellikle örtüaltı yetiştiriciliği ve sera 

teknolojileri konusunda önemli Ar-Ge faaliyetleri 

yürütmekte, ayrıca bu konularda hem yurtiçi hem 

de yurtdışı eğitim faaliyetleri düzenlemektedir. 

Ar-Ge faaliyetleri kapsamında hem örtüaltı 

yetiştiriciliğine uygun hem de biyotik ve abiyotik 

stress faktörlerine karşı dayanıklı, sektörün 

taleplerine uygun yeni çeşit geliştirilmesine 

yönelik ıslah projeleri yapılmaktadır. Özellikle 

Akdeniz Bölgesi örtüaltı yetiştirme tekniklerinin en 

yoğun olarak kullanıldığı bölgemiz olup, seralarda 

topraksız tarım gibi en modern yetiştirme teknikleri 

uygulanmaktadır.

Topraksız Kültür; Tarımsal üretimin, toprak dışında 

bitki besin maddelerince zenginleştirilmiş katı veya 

sıvı yetiştirme ortamlarında gerçekleştirilmesi 

olarak tanımlanmaktadır. Topraksız üretim 

modeliyle, yapay bir ortamda, bitkilere fiziksel 

desteğin yanında; kök bölgesinde uygun hava, 

su ve besin maddesi dengesinin sağlanması ve 

bunun en düşük maliyetle gerçekleştirilmesi 

amaçlanmaktadır. Topraksız kültür güvenli 

koşullarda yapılan üretim modeli olup bilinçli 

tüketici isteğine göre izlenebilen kayıtlı, sağlıklı 

ürün üretim şeklidir. 

Türkiye’de Topraksız Tarım; Akdeniz ve Ege 

bölgelerinde yaygındır. Topraksız kültür seralarının 

ÖRTÜALTINDA TOPRAKSIZ TARIM İLE
SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ
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% 74’ü Antalya ve İzmir illerinde bulunmaktadır. 

Afyon, Manisa, Mersin, Aydın, Denizli ve Şanlıurfa 

illerimizde de hızla yaygınlaşmaktadır. Tam 

otomasyonlu topraksız seralarında sıcaklık, hava 

oransal nemi, ışıklanma ve havanın gaz bileşimi 

gibi atmosferik koşullar denetlenebilir ve bitkilerin 

kök bölgesindeki koşullar (uygun besin çözeltisi 

ve substrat kullanımı, kök bölgesi ısıtması, 

parazit ve hastalıklara karşı temiz substrat vb) 

kontrol edilebilir. Bu nedenle topraksız kültür 

seralarında ekonomik değeri yüksek, dış pazarda 

değerlendirilen domates ve biber gibi sebzelerin 

yanı sıra karanfil, gerbera, solidago, gypsophilla 

gibi süs bitkilerinin yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Topraksız kültürün ticari olarak ilk uygulandığı 

Antalya ilindeki seralarda iklim değişikliklerine 

dayanıklılığı, diğer sebzelere göre daha kolay 

yetiştirilebilmesi ve geniş bir talebe sahip olması 

nedeniyle Domates yaygın olarak yetiştirilmektedir. 

Salkım ve kiraz (cherry) domates çeşitleri tercih 

edilmekte ve tamamına yakını dış pazarda 

değerlendirilmektedir. Biber, domatese göre 

oldukça sınırlı serada yetiştirilmektedir. İzmir 

ilinde ise hıyar yetiştiriciliği daha yaygındır. 

Son dönemlerde hidroponik sistemde marul, 

maydanoz gibi minör sebzelerin yetiştiriciliği de 

yaygınlaşmaktadır. 

Topraksız Tarım Yöntemleri 

Katı Ortam Kültürü: Ticari olarak tüm dünyada ve 

ülkemizde en yaygın olarak kullanılan topraksız 

tarım yöntemidir. Bu sistemde kökler tampon ve 

destek görevi yapan bir yetiştirme ortamı içinde 

gelişmektedir. Yatak, torba-paket ve saksı şeklinde 

uygulamaları mevcuttur (Resim 8-9-10-11). 

Yetiştirme ortamı olarak kayayünü, hindistan cevizi 

kabuğu ve perlit kullanımı yaygındır. Perlit; hafif 

ve steril oluşu, havalanma kapasitesinin yüksek 

olması, su ve besin maddelerini bitkilerin kolayca 

alabileceği şekilde tutması, nötr oluşu ve yeniden 

kullanım için sterilize edilebilmesi gibi özelikleri ve 

7 milyar ton olan Dünya rezervinde 4.5 milyar tonluk 

paya sahip olmamız göz önüne alınırsa ülkemizde 

topraksız yetiştirme ortamı olarak kullanılabilecek 

materyaller arasında önemli bir yere sahiptir. Bitki 

yetiştiriciliği sırasında kolay parçalanmaz üst üste 

5-6 üretim sezonu boyunca kullanılabilir.
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Katı ortam yetiştiriciliğinde bitkilerin su ve 

besin maddesi ihtiyaçları besin çözeltisi olarak 

karşılanmaktadır. Besin çözeltisi kullanılan ortamın 

özellikleri, hacmi, sera içi sıcaklığı vb. koşullara 

bağlı olarak değişen sayıda uygulanmaktadır. Besin 

çözeltisi uygulamaları, uygulanan çözeltisinin 

yaklaşık % 20’si drene olacak şekilde ayarlanır.

Su Kültürü: Bitkilerin doğrudan besin çözeltisi 

içinde yetiştirildiği sistem olup besleyici film 

tekniği ve aerofonik yaygın kullanılan yöntemlerdir. 

Besleyici film tekniğinde; bitkilerin su, besin 

maddesi ve oksijen gereksinimini karşılamak 

üzere besin çözeltisi, kök uçları boyunca birkaç mm 

derinliğinde ve yüzeysel bir akış halinde uygulanır.

Köklere yeterince oksijen sağlanabilmesi için kök 

sisteminin üst kısmı havada kalır, bitki kök uçları 

boyunca akan sıvı derinliği çok ince olmalıdır. 

Besleyici film tekniği ile yetiştiricilikte, besin 

çözeltisine, besin çözeltisinin depolanmasında 

kullanılan tanklara, çözeltinin sistem içindeki 

hareketinin sağlanmasında kullanılan borulara ve 

bitki köklerinin gelişimi için kullanılan kanallara 

ihtiyaç duyulmaktadır. 

Aerofonik, besin çözeltisinin açıkta havada duran 

bitki köklerine aralıklarla veya aralıksız olarak 

sisleme veya aerosol halinde verilmesi esasına 

dayanan bir hava-su kültürüdür. Sistemin su ve 

gübre kullanımında sağladığı ekonomi en büyük 

avantajıdır. Düşük kaliteli sular da bu sistemde 

kullanılabildiği gibi su miktarının az olduğu 

bölgelerde de yararlanılabilmektedir.

Topraksız Tarımın Avantajları

a. Yetiştirilen ürünün, verim ve kalite düzeyi 

yüksektir. 

b. Bitki besin elementleri, direkt bitkinin etkili kök 

bölgesine verildiğinden kullanılan su ve bitki 

besin elementi miktarı azalır.

c. Yetiştirme ortamı olarak kullanılan materyaller 

genellikle sterildir. 

d. Bitkilere verilen bitki besin maddesi miktarı ve 

oranlarını değiştirmek suretiyle, bitkileri vegetatif 

veya generatif fazda tutmak mümkündür.

e. Toprakta bitkilere uygulanan suyun bir kısmı 

sızma, yıkanma ve buharlaşmadan dolayı 

kaybolmaktadır. Topraksızda bu kayıplar 

olmadığından kullanılan su miktarı % 50 daha 

azdır. 

Topraksız Tarımın Dezavantajları

a. Topraksız, bu konuda tecrübesiz kişilerin hemen 

uygulayabilecekleri kolay bir sistem değildir. Bu 

nedenle topraksız tarım üreticisinin, özel bilgi ve 

deneyime sahip olması gerekir. 

b. Sera ilk kurulum maliyeti yüksektir.

c. Kesintisiz su ve elektrik enerjisi gereklidir.

d. Üretimde yapılacak teknik hatalar toprakta 

yapılan yetiştiriciliğe göre daha hızlı ve şiddetli 

hissedilir. Sera topraklarının tamponlama 

kapasitesi yüksek olduğundan uygulanan 

besin elementi seviyelerindeki değişimler bitki 

gelişmesini önemli ölçüde etkilemez.
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sebze ıslahında
biyoteknoloji 

kullanımı
2014 yılında Alata Bahçe Kültürüleri Araştırma 

Enstitümüzde faaliyete geçen Bahçe Bitkileri Islahında 

İleri Teknoloji Uygulamaları ve Referans Merkezinde 

moleküler yöntemler kullanılarak, kuraklık ve tuzluluk 

gibi olumsuz çevre şartlarına dayanıklı, yüksek kaliteli ve 

verimli yeni çeşit geliştirmeye yönelik ıslah çalışmalarında 

biyoteknolojik yöntemler kullanılmaktadır.
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Ülkemizde kültürü yapılan sebze türlerinin büyük 

çoğunluğunda üretim materyali olarak tohum 

kullanılmaktadır. Üretimi yapılan çeşitlerin verimli, 

hastalık ve zararlı etmenlerine karşı dayanıklı 

aynı zamanda pazar isteklerine uygun olması 

beklenir. Hem üretici hem tüketicilerin istekleri 

doğrultusunda uygun çeşit ve hatların geliştirilmesi, 

aynı zamanda yetiştiricilik alanlarında var olan 

problemlerin çözülmesi konularında Genel 

Müdürlüğümüze bağlı araştırma enstitülerinde 

yoğun ıslah çalışmaları yürütülmektedir.

Bakanlığımızca Ar-Ge faaliyetlerine verilen 

önem çerçevesinde son 15 yılda Araştırma 

Enstitülerimizin alt yapıları yenilenmiş ve son 

teknolojiye sahip, konu bazında uzmanlaşmış ileri 

Araştırma ve Eğitim Merkezleri kurulmuştur. Islah 

çalışmaları zahmetli, emek yoğun ve uzun yıllar 

sürmektedir. Biyoteknolojik yöntemler hem ıslah 

süresinin kısaltılmasında hem de maliyetlerin 

azaltılmasında kolaylıklar sağlamaktadır. Klasik 

ıslah yöntemleri ile birlikte kullanılarak daha 

ekonomik, kalite ve kantitite yönünden daha yüksek 

bitkisel üretimin gerçekleştirilmesine yardımcı 

olmaktadırlar.  Islah çalışmalarında kullanılan 

biyoteknolojik yöntemler; 

1. Islah popülasyonu oluşturmada, 

2. Saf hatların elde edilmesinde 

3. Seleksiyonda yardımcı ve 

4. Genetik haritalama da kullanılan yöntemler 

olarak sınıflandırabilir.

Kimyasal veya fiziksel mutajen uygulanan bitkisel 

materyalde hızlı şekilde generasyon ilerlemesi 

sağlamak için doku kültürü yöntemlerinden 

meristem kültürü, sürgün ucu kültürü ve mikro 

çelik yöntemlerinin kullanılmaktadır. Bu yöntemler 

kısa sürede popülasyonun oluşturulması ve 

durultulmasına imkan sağlamaktadır. Ayrıca 

meristem kültürü virüsten ari materyal elde 

etmekte kullanılmakta ve böylece hastalıksız 

bitki üretimi gerçekleştirilebilmektedir. Genel 

Müdürlüğümüze bağlı Ege Tarımsal Araştırma 

Enstitüsünde Sivil Toplum Örgütleri (STK) işbirliği 

ile Kasımpatı’da Mutasyon Islahı Yöntemiyle Çeşit 

Geliştirme projesinde doku kültürü yöntemleri 

mutasyon ıslahında başarıyla uygulanmaktadır. 

Islah popülasyonu oluşturulmasında kullanılan 

diğer bir yöntem CRISPR-Cas9 teknolojisiyle 

trasngenik olmayan yeni mutant hatların 

geliştirilmesidir. Bu yöntem ile genetik havuzlarda 

var olmayan karakterleri geliştirmek mümkün 

olmaktadır. Söz konusu yöntemin kullanıldığı 

Akdeniz Üniversitesince yürütülen Potyvirus 

Hastalıklarına Karşı CRISPR-Cas9 Teknolojisiyle 

Sklamen somatik embriyogenesis

Biber anter kültürü
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Transgenik Olmayan Dayanıklı Hıyar Geliştirme 

Projesi Genel Müdürlüğümüzce desteklenmektedir. 

Çeşit geliştirmede kullanılan hatların kısa 

sürede saflaştırmasında dihaploidizasyon 

teknikleri kullanılmaktadır. Bu teknikte kullanılan 

yöntemlerle (Anter kültürü, Mikrospor kültürü, 

Ovul ve Ovaryum kültürleri ve ışınlanmış polen 

yardımıyla haploidizasyon) 5-6 yıl süren saflaştırma 

süresi 1 yıla indirilebilmekte ve böylece ıslah süresi 

de kısaltılmaktadır.

Bu yöntemlerle olgunlaşmamış dişi ya da erkek 

üreme hücreleri doku kültürü koşullarında 

kültüre alınarak yeni embriyo ve bitki oluşumu 

gerçekleştirilmektedir. Daha sonra bu bitkilerde 

kromozom katlanması uygulanarak % 100 saf 

hatların geliştirilmesi mümkün olmaktadır. 

Anter kültürü veya ışınlanmış polen yardımıyla 

saf hatların elde edilmesi yönünde biber, 

patlıcan, havuç, kabak, kavun türlerinde Genel 

Müdürlüğümüz Alata Bahçe Kültürleri Araştırma 

Enstitüsün bünyesinde ikili işbirliği, SANTEZ ve 

TEYDEP projeleri yürütülmekte, aynı zamanda 

özel sektör tohum firmalarına bu anlamda hizmet 

verilmektedir.  

Moleküler yardımlı seleksiyon (MAS) özellikle 

hastalık ve zararlı etmenlere dayanımı sağlayan 

genlerle ilişkili markırlar kullanılarak sebze 

ıslahında yoğun olarak kullanılmaktadır. 

Moleküler markırlar sayesinde bir ıslah bireyinin 

herhangi bir hastalık etmenine dayanımı daha fide 

aşamasındayken mümkün olmaktadır. Bu da ıslah 

aşamalarında kullanılan alan ve işçilik açısından 

tasarruf sağlamakta ve başarıyı artırmaktadır.  

Bu yöntemlerin sebze ıslahında kullanımı 

TAGEM ve TEYDEP projeleri kapsamında Genel 

Müdürlüğümüze bağlı Alata Bahçe Kültürleri 

Araştırma Enstitüsü, Batı Akdeniz Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü (BATEM) ve Ege Tarımsal 

Araştırma Enstitüsünde domates, biber, patlıcan, 

Sarımsak meristem kültürü uygulamasında gelişen bitkicikler

Mor havuçta anter kültürü
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kavun türlerinde başarı ile çalışılmakta ve bu 

türlerde çeşit ve hatlar geliştirilmektedir.

Bu güne kadar moleküler yardımlı seleksiyon 

için genetik haritaların oluşturulması ve ilişkili 

markır geliştirme çalışması Genel Müdürlüğümüz 

bünyesinde patlıcanda Fusarium solgunluğu 

(Fusarium oxysporum Schlecht. f. sp. melongenae), 

domateste kahverengi kök çürüklüğü (Fusarium 

oxysporum f.sp. radicis-lycopersici), biberde kök 

boğazı yanıklığı (Phytophthora capsici), kavunda 

külleme (Podosphera  xhanthii) dayanıklılığı sağlayan 

genlerle ilişkili markırların geliştirilmesi projeleri 

yürütülmüş ve domates, patlıcan ve kavunda 

ıslahta kullanılabilir markırlar geliştirilmiştir.

2014 yılında Alata Bahçe Kültürüleri Araştırma 

Enstitümüzde faaliyete geçen Bahçe Bitkileri 

Islahında İleri Teknoloji Uygulamaları ve Referans 

Merkezinde moleküler yöntemler kullanılarak, 

kuraklık ve tuzluluk gibi olumsuz çevre şartlarına 

dayanıklı, yüksek kaliteli ve verimli yeni çeşit 

geliştirmeye yönelik ıslah çalışmalarında 

biyoteknolojik yöntemler kullanılmaktadır. 

TAGEM İleri Arge merkezlerinden biri olan bu 

laboratuvarlarda; bitkilerde moleküler genetik 

haritalarının çıkarılması, çeşit ve tiplerin 

tanımlanması, akrabalık ilişkilerinin belirlenmesi, 

popülasyon genetiği analizleri, mutasyonların 

belirlenmesi çalışmalarının yanı sıra MAS ile 

ıslah çalışmaları çok daha hızlı yapılabilmektedir. 

Islahta sıkça kullanılan Embriyo Kültürü, Haploid 

Bitki Üretimi, Meristem Kültürü, Anter (Polen) 

Kültürü, Kallus Kültürü, Protoplast Füzyonu, 

Somaklonal Varyasyon, Hücre Kültürü çalışmaları 

ile ıslah süresi kısaltmaktadır. Yeni geliştirilen hat 

ve çeşitlerde sağlık için önemli tüm doğal aroma 

bileşikleri, vitaminler, fenolik bileşik, antioksidant 

içerik analizleri yapılabilmekte ve insan sağlığı için 

daha sağlıklı çeşit ve hatlar geliştirilebilmektedir.

İzole edilmiş DNA

Elektroforez sonrası jel görüntüsü
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15 Ocak 1958 yılında Karacasu/Aydın’da doğdu. İlkokulu 

Nazilli’de 1 ve 2. sınıfı okuduktan sonra ortaokul ve 

lise öğrenimine İzmir’de devam etti. 1981 yılında Ege 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden 

Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu.

1982-1985 yılları arasında Türkiye’nin ilk hibrit çeşit 

geliştirme projesi olan ‘Domates F1 hibrit Geliştirme ve 

Uygulama Projesi’nde yardımcı eleman olarak çalışan 

ÖZÇELİK, 1985 yılında Güneydoğu Tarımsal Araştırma 

Enstitüsüne tayin oldu ve orada da bölgeye uygun 

çeşit seçimi ve tohum üretim çalışmalarını yürütmüştür. 

Üreticileri tohumluk ihtiyacını karşılamak üzere 

Domateste SC-2121 çeşidi olmak üzere biber ve patlıcanda 

da tohumluk üretimini gerçekleştirmiştir.

1990 yılında Seracılık Araştırma Enstitüsüne tayin 

olan ÖZÇELİK yardımcı eleman olarak çalıştığı projeyi 

sonlandırdı. 1997 yılında ‘Seralarda topraklı ve topraksız 

ortamda yetiştirilen domateslerde (Lycopersicon 

esculentum Mill. L.) CO2  zenginleştirmesinin vegetatif 

gelişme ile verim ve kaliteye etkileri’ isimli çalışması ile 

doktor unvanını almıştır. 2002 -2006 yıllarında Sebzecilik 

Bölüm Başkanı olan ÖZÇELİK, 2004-2006 arasında 

‘Türkiye F1 Hibrit Sebze Çeşitlerinin Geliştirilmesi 

ve Tohumluk Üretiminde Kamu-Özel Sektör İşbirliği 

Projesi’nde teknik koordinatör yardımcısı olarak görev 

yapmıştır. Domates tür sorumluluğu görevini de yürüten 

ÖZÇELİK, enstitüde çalıştığı süre içerisinde 1995 yılında ilk 

hibrit domates çeşidi olan Simge F1’i geliştirmiş, akabinde 

1999 yılında Yazgı F1, 2000 yılında Ceyda F1, Ecem F1 ve 

Nurşen F1 çeşitlerini geliştirerek Türk tarımının hizmetine 

sunmuştur. Son olarak  2006 yılında ise BATEM Özçelik 

çeşidini tescil ettirmiştir.

Dr. Nurşen ÖZÇELİK, domates ıslah çalışmaları yanında 

“Örtüaltı Yetiştiriciliğine Uygun Taze Fasulye Islahı 

Projesini” de yürütmüş ve Akdeniz sahil şeridinden 

toplanan fasulye popülasyonun içinden seleksiyonla 1994 

yılında Özayşe fasulye çeşidini geliştirmiştir.

TAGEM’de 
İz Bırakanlar...
Dr. Nurşen ÖZÇELİK

DR. NURŞEN ÖZÇELİK’İN GELİŞTİRDİĞİ BATEM ÖZÇELİK, SİMGE F1, CEYDA F1, YAZGI F1, ECEM F1 VE 

NURŞEN F1 PİYASADA EN ÇOK SATILAN ÇEŞİTLER OLMUŞTUR.
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HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ

TA R I M S A L  A R A Ş T I R M A L A R  V E  P O L İ T İ K A L A R  G E N E L  M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. Eskişehir Yolu 10. Km 06800  Çankaya/ANKARA

0312 307 60 00         0312 307 61 90        tagem@tarimorman.gov.tr

@tagemargeinovasyon @TAGEM_ANKARA @TAGEM_ANKARA TAGEM

Kuzu/
Oğlakların sütten 

kesim canlı 
ağırlıklarında 
ortalama 4 kg 

artış

Koyun ve 
Keçilerde
İkizlikte 

ortalama 
%5,7 artış

Kuzu/Oğlaklarda 
Yaşama Gücünde 
ortalama %10,6 

artış

5127 
Yetiştiriciye 

603 Milyon TL
 Destek

55  İl
167

 Alt Proje

500 Bin 
Damızlık
Materyal

Koyun ve Keçide Ülkemizin En Yaygın Islah Programı  


