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Türkiye’de yüksek verimli yerli ayçiçeği tohumunun 

geliştirilmesi, çeşitliliğin artırılması ve çiftçilerin 

desteklenmesi hedeflenen Yerli Ayçiçeği Tohumu 

Geliştirme ve Çiftçi Destekleme Projesi, Savola 

Gıda Türkiye ve Tohum Derneği’nin iş birliği, Trakya 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bahri 

Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü teknik desteği ve Karatay Ziraat Odası’nın 

katkıları ile yürütülüyor.

Proje kapsamında geçen yıl Tekirdağ’ın Muratlı, 

Edirne’nin Keşan ve İstanbul’un Silivri ilçesinde 10 

çeşit yerli tohumun hasadı yapıldı. Bu 10 çeşitte 

verimlilik ve yağ oranı performansı değerlendirildi, 

en yüksek performansa sahip 5 çeşit belirlendi.

Verim ve yağ oranlarına göre ilk 5 sırada; “SUN 2259”, 

“M98CL88”, “ROSETA”, “IMI1810” ve “TR 2242CL” 

çeşidi yer aldı.

Söz konusu 5 çeşitle bu yıl geliştirilenler Konya’da 

2022 üretim sezonunda deneme çalışmasına dahil 

edildi. Konya’da Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü 

ve Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü uygulama sahaları ile Yağlıbayat, Yenikent, 

Göçü, Ovakavağı, Yarma ve Karakaya mahallelerinde 

10 çeşit yerli ayçiçek tohumu ekimi yapıldı. Kadın 

ve genç çiftçilere öncelik verilen çalışmada, Trakyalı 

ve bu sene de Konyalı çiftçilerin dahil edildiği 300’e 
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yakın çiftçinin katılımı ile “çiftçi ağı” kuruldu. Tohum 

desteği verilen 70 çiftçi kurayla seçilirken kadın, 

genç ve ihtiyaç sahiplerine öncelik sağlandı. Ayrıca 

çiftçilere proje süresince yüz yüze eğitim ve teknik 

uygulama desteği verildi.

Tamamı yerli, kuru ve sulu tarım koşullarına uygun 

tohumlar

Ekimi yapılan tohum türlerinin tamamı yerli, hem kuru 

hem de sulu tarım koşullarında verim kapasitesine 

sahip olmasıyla dikkati çekiyor.

Yaygın hastalıklara karşı dirençli ve kuş zararları ile 

güneş yanıklarına da dayanıklı olan tohumların yağ 

oranı yüzde 35’in üzerinde gerçekleşiyor.

Projenin bir sonraki aşamasında verim açısından ilk 

5 sırada yer alan yerli tohum çeşitleri kullanılarak, 

yeni demonstrasyon alanlarında deneme ekimleri 

ve tohum desteği çalışmaları gerçekleştirileceği 

bildirildi.

Projenin üçüncü yılındaki denemeler sona erdiğinde 

yapılacak testler ve değerlendirmelerle en verimli 

tohumlar belirlenecek ve tescil süreci başlatılacak.

Konya’da gerçekleştirilen hasat törenine Genel 

Müdürümüz Dr. Metin Türker, Bitkisel Üretim Genel 

Müdür Yardımcısı Ercan Türktemel, Birleşmiş 

Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci 

Yardımcısı Ayşegül Selışık, Bitkisel Yağ Sanayicileri 

Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, Karatay Ziraat 

Odası Başkanı Rıfat Kavuneker ve çiftçiler katıldı.



Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı

“ULUSAL GIDA KOMPOZİSYONUNUN BELİRLENMESİ VE 

YAYGIN SÜREKLİ PAYLAŞIM SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI” 

PROJESİ KAPSAMINDA İNGİLİZCE VE TÜRKÇE HAZIRLANAN 

İNTERNET SİTESİ KULLANIMDA 
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TÜBİTAK KAMAG 1007 kapsamında Tarım ve 

Orman Bakanlığı, TÜBİTAK MAM ve Sağlık Bakanlığı 

tarafından yürütülen proje kapsamında hazırlanan 

internet sitesi üzerinden Türkiye coğrafyasında 

üretilip tüketime sunulan, işlenmiş-işlenmemiş 

tarımsal ürünlere ait enerji değerleri ve besin 

öğelerine ulaşılabiliyor.

Ülkemizin ilk gıda kompozisyon veri tabanı 

olan TürKomp, TAGEM Gıda ve Yem Dairesi 

Başkanlığı,TÜBİTAK MAM ve Sağlık Bakanlığı 

tarafından yürütülen “Ulusal Gıda Kompozisyonunun 

Belirlenmesi ve Yaygın Sürekli Paylaşım Sisteminin 

Oluşturulması Projesi” kapsamında oluşturuldu.

Ülkemiz coğrafyasında üretilen ve tüketilen, işlenmiş-

işlenmemiş tarımsal ürünlere ait enerji değerleri ve 

besin öğelerini içeren TürKomp www.turkomp.gov.

tr adresi üzerinden Türkçe ve İngilizce dillerinde  

hizmet veriyor.

TürKomp’ta;

• 14 gıda grubundan

• 645 gıda ve 100 gıda bileşenine ait

• 63.000 civarında enerji ve besin öğeleri verisi 

bulunuyor.

TürKomp’un Özellikleri:

• Sistemde yer alan tüm verilerin tamamı analiz 

sonuçlarına dayalı, ulusal ve uluslararası 

standartlarda güvenilir verilerdir.

• Türkçe ve İngilizce olarak hizmet vermektedir.

• Tüm örneklem ve analizlerde geriye doğru 

izlenebilirlik sağlanmıştır.

• Gıdaya, bileşene ve beslenme şekline göre arama 

yapılabilmektedir.

• Gıdaları karşılaştırma özelliği ve Beslenme çantası 

uygulaması bulunmaktadır.

Gıdaya Göre Arama:

Aranılan gıda maddeleri, alfabetik listeden seçilerek 

ya da arama kutusuna yazılarak bulunduktan sonra 

enerji değerleri ve besin öğeleri verilerine ulaşılabilir.

Bileşenlere göre arama:

Aranılan gıda bileşeni alfabetik listeden seçilerek ya 

da arama kutusuna yazılarak bulunur. Açılan sayfada 

aranılan bileşenini içeren gıda maddeleri, içerdiği 

bileşen miktarına göre çoktan aza doğru sıralı olarak 

görüntülenmektedir.

Beslenmeye Göre Arama:

Bu uygulamada analiz sonuçlarına göre,

• Düşük enerjili gıdalar

• Az yağlı gıdalar

• Yağsız gıdalar
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• Yüksek lifli gıdalar

• Yüksek proteinli gıdalar

şeklinde sınıflandırılmış olan gıdalar arasından arama 

yapılmaktadır.

Beslenme çantası:

Bu uygulama seçilen birden fazla gıdanın toplam 

enerji değerleri ve besin öğelerine ulaşılmasına 

imkan vermektedir.

Gıdaları karşılaştırma:

Gıdaları karşılaştırma uygulaması seçilen iki gıda 

maddesinin, besin öğeleri ve enerji değerleri 

açısından kıyaslanabilmesine olanak vermektedir.

Planlanan Çalışmalar:

Yapılması planlanan yeni proje ile

• TürKomp’ta verisi bulunmayan bazı gıdaların veri 

tabanına eklenmesi

• Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı ihtiyaçları 

doğrultusunda yeni modüllerin eklenmesi

• Mobil uygulama gibi yeni uygulamaların 

geliştirilmesi

gibi bazı güncellemelerle Türkomp’un daha 

fazla veriye ve özelliğe sahip bir hale getirilmesi 

planlanmaktadır.



TÜRKİYE’DE YETİŞTİRİLEN

KÜLTÜR BİTKİLERİ İÇİN

KISINTILI SULAMA

REHBERİ YAYINLANDI
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Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile birlikte 

gıda ve su ihtiyacının hayati ve stratejik önemi 

giderek artmaktadır. Sürdürülebilirlikte en önemli 

girdilerden birisi de sulama suyu olduğundan 

yapılacak tasarruf hem tarım sektörü hem de 

sürdürülebilir gıda güvenliği için oldukça önemlidir. 

Kurak ve yarı kurak bölgelerde tam sulama ile 

maksimum verim elde edilebilirken, bu durumda 

kullanılan sulama suyu miktarı ve talebi de bölgesel 

veya global düzeyde artmaktadır. Suyun kısıtlı 

kullanımının yaygınlaştırılması ve sulama sahalarının 

genişletilmesinin sağlanması bir zorunluluk haline 

gelmiştir. Bitkinin en fazla suya ihtiyaç duyduğu 

dönemlerde sulama yapılması, bunun dışında kısıtlı 

sulama yapılması buradan tasarruf edilen suyla daha 

geniş alanların sulanmasının sağlanması mümkündür. 

Sulamanın kısıtlandığı alanda verim düşüklüğü 

yaşanması kaçınılmazdır, ancak tasarruf edilen suyun 

kurak alanlarda kullanılması ile toplamda üretim ve 

gelir artışı olacaktır.

 Kısıntılı sulama programlarının başarılı olabilmesi 

için, yetiştiriciliği yapılan bitkilerin su verim 

ilişkilerinin bilinmesi gerekir. Bu kapsamda bugüne 

kadar yapılan Ar-Ge çalışmalarıyla elde edilen veriler 

değerlendirilerek “Türkiye’de Yetiştirilen Kültür 

Bitkileri için Kısıntılı Sulama Rehberi” hazırlanmıştır. 

Rehberde yer alan veriler, Tarımsal Araştırmalar 

ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne (TAGEM) bağlı 

Araştırma Enstitülerinde uzun yıllardır yapılan sulama 

araştırma/deneme sonuçlarından elde edilmiştir. Bu 

projeler çok zahmetli ve yıllarca süren arazi çalışmaları 

ve değerlendirilmelerine dayalıdır. Rehberde her 

yöre ve bitki için, bitkinin suya hassas dönemleri, su 

kısıntısı durumunda verim-tepki etmeni değerleri ve 

buna bağlı olarak beklenen verim azalışları ve gerçek 

bitki su tüketim değerleri belirlenmektedir. Sulama 

suyu kısıntısının ekonomik olarak hangi düzeye 

kadar yapılabileceğine ilişkin değerler Rehberde 

yer almıştır. Rehber sulama yönetimi veya karar 

vericilerin bölgesel veya ülkesel düzeyde su ve/veya 

sulama yönetiminde alınacak kararlara bilimsel bir 

ışık tutacaktır.

Rehbere  Kısıntılı Sulama Rehberi.pdf  linkinden 

ulaşılabilir.

https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Belgeler/yayin/Kısıntılı%20sulama%20rehber.pdf


Zeytin Karasuyunun 
Tarımda Kullanılabilmesi 
İçin Çalışma Başlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’nin dünya dördüncüsü olduğu zeytin 

ve zeytinyağı üretiminde çevresel sorunların en aza indirgenmesi için 

yeni bir çalışma daha başlattı. Özellikle zeytinyağı üretiminde ortaya 

çıkan karasuyun tarımda kullanılması için proje hazırlandı.

Sofralarımızın vazgeçilmez gıdalarından olan zeytin ve zeytinyağı üretimi 

sırasında ortaya çıkan atıkların değerlendirilmesi ve çevre sorunlarına 

yol açmaması için Tarım ve Orman Bakanlığı kolları sıvadı.

Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren ve Genel Müdürlüğümüze bağlı 

Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü, zeytinyağı 

üretiminde ortaya çıkan zeytin karasuyunun tarımda değerlendirilmesi 

için proje geliştirdi.

Dünya zeytin üretiminin yaklaşık yüzde 95’i Akdeniz ülkelerinde 

gerçekleştiriliyor. Türkiye, zeytin üreticisi ülkeler içinde 4. sırada 

bulunuyor. Zeytin ve zeytinyağı üretimi sırasında çıkan atıklar çevresel 

sorunlara yol açabiliyor.
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ÇEVREYE ETKİLERİ YILLARDIR TARTIŞILIYOR

Özellikle zeytinyağı üretimi sonucu ortaya çıkan 

ve “zeytin karasuyu” olarak isimlendirilen atık 

suyun çevresel etkileri yıllardır tartışılıyor. Karasu 

probleminin çözümüne yönelik yapılan çalışmaların 

ekonomik uygulanabilirliği ile ilgili karşılaşılan sorunlar 

bu problemin çözümü ile ilgili yeni yaklaşımların 

geliştirilmesine yönelik arayışları artırıyor.

Karasu, içeriği ve miktarı düşünüldüğünde sadece 

bir atık değil aynı zamanda bir yan ürün olarak da 

isimlendiriliyor.

Karasu, içerdiği yüksek miktardaki fenolik bileşikler, 

yüksek kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) ve yüksek 

biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ) nedeni ile çevre 

sorunu oluşturan bir atık olarak biliniyor. Bu içeriği 

sebebiyle karasuyun çevre ortamına hiçbir muamele 

(iyileştirme) yapılmadan verilmesi insan, hayvan ve 

sulu ortamlarda ciddi sağlık sorunları oluşturabiliyor.

Zeytin karasuyunun arıtımı ile katma değeri yüksek 

elde edilen ürünün tarımda kullanım olanaklarının 

incelenmesi amacıyla Toprak, Gübre ve Su Kaynakları 

Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün “Zeytin 

Karasuyunun Farklı Yöntemlerle Toksik Özelliklerinin 

Giderilmesi ve Tarımda Kullanım Olanaklarının 

Araştırılması” Projesi başlatıldı.

Programa alınan projeyle üç fazlı ekstraksiyon 

yöntemi ile elde edilen ham karasu, fizikokimyasal 

ön arıtımın ardından iki farklı yöntem kullanılarak 

fenol bileşiklerinin, biyolojik ve kimyasal oksijen 

ihtiyacının azaltılması hedefleniyor. Ön arıtım için 

4 farklı kimyasal arıtım yöntemi denenecek. Ayrıca 

elde edilen sonuçlara göre, kimyasal yöntemler ve 

biyosorpsiyon yönteminin kombine olarak kullanımı 

da denenecek.

SERADA YETİŞTİRİLEN MARULDA DENENECEK

Farklı yöntemler ile arıtılmış karasu örnekleri ve 

arıtım işlemi yapılmamış ham karasu çeşitli dozlarda 

serada yetiştirilen marul bitkisine uygulanacak. 

Böylece verim üzerine olan etkileri belirlenecek ve 

birbirleri ile karşılaştırılacak. Marul bitkisinin veriminin 

arttırılmasında en yüksek oranda etki eden karasu 

örneği ve uygulama dozu belirlenecektir.

Proje sonunda zeytin karasuyundan katma değeri 

yüksek bir bitki besin maddesi elde edilecek ve bu 

maddenin tarımda kullanımı araştırılarak, bununla 

ilgili teknolojilerin geliştirilmesi sağlanacak.

Proje çalışmaları 2023 yılında başlayacak ve sonuçları 

ilgili birimlerle paylaşılacak.
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Brom cinsi dünyada yaklaşık yüz adet tür 

içermektedir. Çok yıllık serin iklim buğdaygil yem 

bitkilerinden biri olan kılçıksız brom, brom cinsinin 

en çok kullanılan ve yetiştirilen türüdür. Brom türleri 

serin iklimlerin hüküm sürdüğü bölgelere uyum 

sağlamışlardır. Kılçıksız brom Avrupa ve Asya’ya 

özgü ve bütün ılıman iklimlere uyumludur. Orta 

Avrupa’dan Çin’e kadar geniş bir alanda doğal 

olarak bulunan kılçıksız brom ABD ve Kanada’nın 

yıllık yağışı 350-400 mm yarı kurak ve sulanabilen 

alanların önde gelen buğdaygillerindendir (Açıkgöz, 

2021; Casler ve Carlson, 1995). Kılçıksız brom kurak 

ve ekstrem sıcaklıklarda hayatta kalabilmektedir. 

Kurak yaz mevsimlerinde serin ve güz yağışları 

gelene kadar dormant hale geçmektedir. Rizom 

oluşturması, çiğnenmeye, otlatmaya dayanıklı 

olması ve toprak erozyonunu önlemesi nedeniyle 

iyi bir mera bitkisidir. Ülkemizde mera ıslahı amacı 

ile de kullanılmaktadır. Ayrıca kara yollarında, gölet 

ve barajların toprak erozyonunu önlemek için su 

yollarında toprak koruyucu olarak kullanılabilir.

Kılçıksız brom (Bromus inermis  Leyss.) 
Çeşit Geliştirme Çalışmaları

ACAR ve ÇOBANYILDIZI
Dr.Hüseyin ÖZPINAR, Dr.Hülya OKKAOĞLU, Ergül AY, Melek AKÇA PELEN

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /İZMİR
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Otunun kaliteli ve besleyici olduğu, sulama ve 

gübreleme ile ot veriminin arttığı bilinmektedir 

(Gençkan, 1992; Manga ve ark.,2002; Açıkgöz, 2021). 

Kılçıksız brom 50-100  cm kadar da boylanabilmekte, 

kökleri ise 1,5 m derinliğe kadar inebilmektedir. 

Sapların ucunda çiçek salkımları bulunur. Çiçek 

durumu karışık salkımdır (Manga ve ark.,2002). 

Başakçıklar salkım eksenine kümeler halinde 

bağlanmışlardır. Bir başakçıkta 6 ve daha fazla çiçek 

bulunur. Tohumların 1000 tane ağırlığı 3-4 gramdır. 

Ekim Zamanı ve Ekim Normu

Kuru ot, silaj ve yeşil yem olarak yonca, çayır üçgülü 

ve gazalboynuzu gibi baklagillerle karışım olarak 

ekilmektedir. Yalın ekimlerde 1-2 kg/da, hatta otlatma 

amaçlı ekilirse 500-750 g/da tohum kullanılabildiği 

belirtilmiştir (Açıkgöz,2021). Karışım ekimde, 0.5-1.3 

kg/da kılçıksız brom ile 0.3-1.1 kg/da yonca; 0.5-0.9 

kg/da kılçıksız brom ile 0.4-0.7 kg/da yonca ve 0.3-

0.7 kg/da çayır üçgülü ekilebilir. Ayrıca 0.7-0.9 kg/

da kılçıksız brom ile 0.3-0.4 kg/da domuz ayrığı ve 

0.4-0.9 kg/da yonca birlikte ekilebilir. Mibzerle ya da 

serpme ekilebilmektedir (Schaller ve Carlson, 1977). 

Ekim derinliği 1-1.5 cm olmalıdır. Tohumların toprakla 

örtülmesi çok önemlidir (Moore ve Haiwick, 1969). 

Yetiştirildiği bölgeye göre ilkbahar ya da sonbahar 

ekimi yapılabilir. Çok soğuk bölgelerde ilkbahar, 

daha ılıman yerlerde erken sonbahar ve sonbahar 

ekimleri yabancı ot baskısından kaçınmak hem de 

kışın gelişimini tamamlayıp ilkbaharda hızlı gelişim 

sağlamak için tercih edilmelidir.
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Gübreleme 

Toprak seçiciliği olmamakla beraber ph’sı 6-7.5 

olan, derin drenajlı ve besin maddelerince zengin 

topraklarda daha iyi yetişir.  Yetiştirildiği bölge 

ve toprak besin madde içeriği ile yapısına bağlı 

olarak tesis yılında 8-10 kg/da, verim yıllarında ise 

sonbaharda 5 kg/da, ilkbaharda 10 kg/da saf azot 

uygulamasına ihtiyaç duymaktadır. Çok verimli ve 

ağır topraklarda yıllar içinde keçeleşme nedeniyle 

kılçıksız bromun  verimi azalır (Manga ve ark., 2002). 

Hasat

Kılçıksız brom ot amaçlı olarak salkımlar % 20 salkımda 

iken biçilmelidir (Anonim, 2019). Bu dönemde 

otu besleyici ve kalitelidir. Ancak ilk yıl bol rizom 

oluşturması ve bitkinin kuvvetlenmesini sağlamak 

için geç biçilmesi tavsiye edilmektedir (Gençkan, 

1992). Tohumluk hasatları tam olum döneminde 

yapılmaktadır. Tohum dökme sorunu fazla yoktur. 

Saplar yeşil olabildiğinden biçerdöverle biçilecekse 

tablanın salkımların hemen altından biçilecek şekilde 

yükseltilmesi gerekmektedir (Açıkgöz, 2021).  

Çeşitlerin Özellikleri

Genellikle yurt dışından (ABD ve Kanada) sağlanan 

kılçıksız brom türüne ait popülasyonlarla tek bitki 

kaynak popülasyonu oluşturulmuştur.  Toptan seçme 

yöntemi (Poehlman ve Sleper, 1995) uygulanmış ve 

ilk ıslah döngüsü sonrasında seçilen tek bitkilerin 

tohumlarından oluşturulan popülasyonlarla verim 

ve bölge verim denemelerine alınan geliştirilmiş 

popülasyonlardan biri erkenci, iyi adaptasyon 

yeteneğine sahip Çobanyıldızı; diğeri ise orta erkenci, 

iyi adaptasyon yeteneğine sahip Acar isimleri ile 

2022 yılında tescil edilmiştir. 

Geniş adaptasyon yeteneği olan çeşitlerimizin 

meraların ıslahında ve toprak erozyonu mücadelesinde 

önemli katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz.
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Çobanyıldızı Acar

Yeşil ot verimi (kg/da) 4127 5056

Kuru ot verimi (kg/da) 1038 1332

Bitki boyu (cm) 75.5 76.8

Ham protein (%) 12.44-19.25 12.49-20.06

Ham selüloz (%) 23.08-36.53 21.82-37.44

ADF (%) 31.73-42.70 30.81-41.91

ADF (%) 46.42-66.85 46.84-66.97

NYD 77-129 78-129
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