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Söz konusu etkinlik, Genel Müdürümüz Dr. Nevzat 

BİRİŞİK’in açılış konuşmaları ile başlamıştır. 

Dr. Nevzat BİRİŞİK konuşmalarında TAGEM’in 

Küresel İşbirliği Ağı çerçevesinde belirlenen beş 

bölgeden biri olan Orta Asya Çalışma Grubu 

hedef ülkesi Özbekistan’ın Tarım Bakanlığına bağlı 

Ulusal Tarımsal Bilgi ve İnovasyon Birimi (AKIS) ile 

Özbekistan’da ofisi kurulması amacına değinmiştir. 

Ayrıca küresel ve ulusal ihtiyaçlara odaklı çalışma 

alanları üzerine ortaklıklar geliştirmek, etkileşim 

ve sinerjiyi artırmak ve iki ülke arasındaki ilişkileri 

geliştirmenin hedeflendiğini belirtti.

Enstitü Müdürlükleri ve teknik personelin katıldığı 

programda Özbekistan Tarım Bakanı Yardımcısı 

H.E. Alisher Touraev tarafından gerçekleştirilen 

sunuda, AKIS’in teknik altyapısı, ARGE ve inovasyon 

uygulamaları, ileriye yönelik proje hedefleri ve 

muhtemel projeler ile ilgili hususlara değindi.

Heyet, program kapsamında TAGEM’e bağlı Tarla 

Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 

Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü, Zirai Mücadele Merkez 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüz gibi Ankara’da 

yer alan enstitülere ziyarette bulundu. 

Program kapsamında Eskişehir Geçit Kuşağı 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüzü de ziyaret eden 

Özbekistan Heyeti, teknik incelemelerde bulundu.

İkili ilişkilerin geliştirilmesi başta olmak üzere, ilerde 

yapılacak işbirliği ve ortaklıkların görüşüldüğü 

değerlendirme toplantısı ile ziyaret sonlandı.

Özbekistan Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Alisher Touraev’in başkanlığında bir heyet, Genel 

Müdürlüğümüzce hazırlanan ve 5 gün süren bir program dâhilinde ikili ilişkilerin geliştirilmesi 

amacıyla ülkemize teknik ziyaret gerçekleştirdi. 25 Nisan 2022 tarihinde Genel Müdürlüğümüzün 

ziyareti ile başlayan program kapsamında TAGEM kongre salonunda bir etkinlik düzenlendi.
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Meraların Baş Tacı: Alaca Taç Otu
Ülkemizde Tescil Edilen İlk Alaca Taç Otu

(Coronilla varia L.) Çeşidi “Aytence”

Alaca taçotu ıslah çalışmaları Doğu Anadolu Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü’nde 2004 yılında bölgenin farklı 

yörelerinden toplanmış 18 genotipten elde edilen 

360 adet tek bitkinin ekimi yapılarak başlanılmıştır. 

2005-2006 yıllarında alınan gözlemler sonucunda 

üstün karakterlere sahip olduğu belirlenen 25 bitki 

seçilmiştir. 2007 yılında bu bitkilerden klon alınarak 

üç farklı polikros parselleri kurulmuştur. Polikros 

parselerinde genel kombinasyon yeteğeni üstün olan 

klonlar seçilerek ileri ıslah kademesine aktarılmıştır. 

Sonraki yıllarda seçilen ebeveyn hatlarla snt-0 ve 

snt-1 tohumlar elde edilmiştir. Elde edilen sentetik 

çeşitin bölge verim denemleri Erzurum ve Pasinler 

lokasyonlarında kurulmuştur. Gerekli gözlemlerin 

alınması sonucunda üstün olduğu belirlenen çeşit 

adayı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğü 

kurumuna sunulmuştur. 

İleri ıslah aşamalarına geçilmeden önce bazı 

kaynaklarda alaca taçotunun hayvanlar tarafından 

tercih edilmediği belirtildiği için lezzetlilik testleri 

yapılmış, hayvanların severek otladığı belirlendikten 

sonra ileri ıslah aşamalarına geçilmiştir.

2022 yılında TTSM tarafından tescil edilen AYTENCE 

çeşidi Ülkemizde tescil edilen ilk Coronilla türüdür. 

Ayrıca mera ıslahında kullanılabilecek ilk çok yıllık 

baklagil yem bitkisidir.

Ziraat Yüksek Mühendisi Hatice CENGİZ / Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Erzurum

Ziraat Mühendisi Kadir TERZİOĞLU/ TAGEM - Tarla Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanlığı
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Morfolojik Özellikleri: Genelde 70 ila 110 cm arasında 

boylanabilen, yarı yatık gövde yapısına sahip açık 

pembe renkli çiçekleri olan bir çeşittir.

Verim Özellikleri:

Tek Biçimde;

Kuru şartlarda : Yeşil Ot Verimi: 1650 kg/da 

Kuru Ot Verimi : 400 kg/da

Sulu şartlarda : Yeşil Ot Verimi: 2500 kg/da 

Kuru Ot Verimi : 600 kg/da

Teknolojik Özellikleri:

Kuru Madde : %92,8

Ham Protein : %14,75

Ham Selüloz : %32,61

NDF : %46,37

ADF : %36,97

ADL : %8,84

Tarımsal Özellikleri:

Çok yıllık, uzun ömürlü bir çeşittir. Kurağa, düşük 

sıcaklıklara, aşırı yağışlara, hastalık ve zararlılara 

dayanıklıdır. Yılda 1-2 biçim yapılabilir. Verimli 

topraklarda çok iyi gelişir. Yem bitkisi özelliğinin 

yanı sıra, kuvvetli rizomları ve yarı yatık büyüyen 

gövde yapısı ile bozulmuş topraklar, yol kenarları 

ve yamaçlarda toprak kaybını önlemede, 

erozyon kontrolünde, maden ocaklarının yeniden 

yeşillendirilmesinde kullanılabilir. 
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ALACA TAÇOTU (Coronilla varia)

Taçotu cinsinin (Coronilla) yaklaşık 20 türünden biri 

olan Alaca Taçotu çok yıllık ve uzun ömürlü bir baklagil 

yem bitkisidir. Ülkemizin içinde bulunduğu Akdeniz 

havzasının yerli bitkileridir. Orta Avrupa, Küçük Asya 

ve Kuzey Afrika’nın doğal bitkisidir. Ülkemizde alaca 

taçotunun da içinde bulunduğu 9 Coronilla türü 

yabani olarak yetişmektedir. Bu türler içerisinde 

sadece coronilla varia L. yem bitkisi olarak önem taşır. 

Alaca taçotunun subsp. varia ve subsp. libanotica 

olarak iki alt türü bulunmaktadır. Son yıllarda ABD 

ve Kanada’da mera karışımlarına alınmaktadır. Bu 

ülkelerde erozyon kontrolünde, maden ocaklarının 

yeniden yeşillendirilmesinde kullanılmakta veya yer 

örtücü bitki olarak ekilmektedir. Çok yıllık rizom 

oluşturan otsu bir bitki olan alaca taçotu bazı Türkçe 

kaynaklarda renkli burçak, körigen ve yabani korunga 

isimleri ile anılmaktadır. Alaca taçotu ülkemizde 

çok tanınan bir bitki değildir. Uzun süreli kuraklığa, 

aynı zamanda aşırı yağışlara, -33°C’ye kadar varan 

soğuklara dayanıklıdır. Kuru ot ve silaj bitkisi olarak 

kullanılmaya elverişlidir. Otu protein ve mineral 

bakımından zengindir. Yaprak, sap oranları yüksektir. 

Bitkisel Özellikleri

Alaca taçotu, sürünücü ve tırmanıcı büyüme formuna 

sahip bir bitkidir. Çok yıllık, uzun ömürlü ve rizomlarla 

yayılan bir baklagildir. Sapları köşeli ve içi boştur. 

Kuvvetli köksaplarla yayılır. Derin bir kazık kök ve 

köksaplar üzerinde gelişmiş yan kökleri vardır. Sapları 

2 m’ye kadar uzayabilir. Genel görünümü fiğ türlerini 

andırır. Yapraklar, yaprak sapına karşılıklı bağlanmış 

10-20 çift yaprakçıktan oluşmuştur. Yaprakçıklar 

yumurta ve kama şeklinde olabilir. Yaprak sapının ucu 

yaprakçık ile biter. Beyaz, pembe, bazen menekşe 

renkli çiçekleri yaprak koltuklarından çıkan uzun bir 

sap ucunda 10-20 çiçek bir arada şemsiye şeklinde 

bağlanmıştır. Çanak 5 dişlidir. Meyveleri 3-5 boğumlu 

silindir şeklindedir. Her boğumda sarı, kırmızımsı 

veya kahverengi bir tohum bulunur. Tohumların 1000 

tane ağırlığı 3-5 g kadardır. Tohumlarında sert tohum 

oranı yüksektir.

Önemi ve kullanılması

Orta asitli ve verimsiz topraklarda ot üretiminde ya 

da mera bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Meralarda 

rizomları ile yayılarak otlatmaya dayanıklılık gösterir. 

Uzun bir süre yeşil kalır, böcek ve hastalıklara 

dayanıklıdır. Yonca ve üçgüller gibi şişme yapmaması 

mera bitkisi olarak önemini artırmaktadır. Taçotunun 

diğer kullanım alanı da erozyonun önlenmesidir. 

Kuvvetli rizomları ve yatık büyüyen gövde yapısı ile 

bozulmuş topraklarda, yol kenarında ve yamaçlarda 

toprak ve su kaybını önlemede kullanılır. 

Alaca taçotunun protein ve ham lif oranı diğer 

baklagillerle benzerdir. Sindirilme oranı ise aynı 

devrede biçilmiş yoncaya yakındır. Mineral 

kompozisyonu da sığırların beslenmesine uygundur. 

Bütün bunlara rağmen coronilla türleri tek tırnaklı 

hayvanlar için riskli bir yemdir. Tek tırnaklıların 

rasyonunda ki oranı % 5’i geçmemelidir.
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Yağlık ve Çaylık 
Anadolu Adaçayı Çeşitleri

‘UYSAL’ ve ‘TURGUT’

Lamiaceae familyasına ait Salvia cinsi çok 

uzun zamanlardır kullanılan ve günümüze 

kadar önemini sürdürmüş tıbbi 

aromatik bitki türlerini 

i ç e r m e k t e d i r . 

Bu türlerden en 

önemlisi Salvia 

fruticosa türü olup bu 

türün tarımı son yıllarda 

ivme kazanmıştır. Solunum 

yolu enfeksiyonlarına, sinir 

hastalıklarına ve ishale iyi geldiği 

bilinen Anadolu adaçayının aynı 

zamanda ağrı kesici özelliği olduğu 

bildirilmektedir. Adaçayı Türkiye’de 

uçucu yağ üretiminde kullanılan 

önemli türlerden biridir. Diğer yandan 

uçucu yağ üretiminde kullanılan 

adaçayı türlerinde yıllar itibarıyla 

artış görülmektedir. Elde edilen 

uçucu yağın önemli bir kısmı ihraç 

edilmektedir.

Salvia türlerinde, ticari değeri belirleyen 

özelliklerin başında verim gelmekte iken 

son yıllarda verime ek olarak biyokimyasal 

kalite unsurları da önem kazanmıştır. 

Salvia türlerinde kaliteyi belirleyen en 

önemli unsur uçucu yağ oranı ve 

uçucu yağda bulunan bileşen 

maddelerdir. Uçucu yağda 

bulunan bileşenler ve oranları 

yağın kalitesini belirlemekte 

ve kullanılabileceği alanlar 

hakkında bilgi vermektedir. 

Türkiye doğal florasında yayılış 

gösteren S. fruticosa türü, 

tıbbi adaçayı olarak bilinen Salvia 

officinalis L.’e göre daha yoğun 

kokuludur. Her iki adaçayının uçucu 

yağ bileşenleri benzerlik göstermekle 

birlikte uçucu yağ bileşen oranları 

farklılık göstermektedir.

Dr. Fatma UYSAL BAYAR

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Antalya
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Son yıllarda doğal ürünlere olan talebin artmasıyla 

birlikte tıbbi aromatik bitkilerin pazar hacmi artmıştır. 

Türkiye’de bu bitkiler daha çok doğadan toplanmakta 

veya sınırlı alanlarda kültürel olarak yetiştirilmektedir. 

Günümüzde yeterli miktarda standart ve kaliteli 

ürün temini doğal bitkilerin toplanmasıyla mümkün 

olamamakta, bu bitkilerin düzenli olarak kültürünün 

yapılabilmesi için seleksiyon ve ıslah çalışmalarıyla 

istenilen niteliklere ulaştırılması gerekmektedir. Islahta 

belirleyici olan, üretici ve piyasa talebi doğrultusunda 

araştırma yapmaktır. Piyasa taleplerinin uzun vadede 

doğadan toplanarak karşılanması mümkün değildir. 

Ayrıca, dünya pazarları, ilaç sanayii; etken madde 

miktarı ve kalitesi yüksek, “standart” ürün talep 

etmektedir. Bu kapsamda, standart ürünler ancak 

standart ham madde ile sağlanabilir. Standart ham 

maddeyi elde etmenin başlıca yolu ise ilgili türde 

doğru çeşit geliştirmektir. Batı Akdeniz Tarımsal 

Yaraştırma Enstitüsü ve Akdeniz Üniversitesi 

tarafından yürütülen farklı projelerin bir çıktısı olarak 

Anadolu adaçayında farklı sektörlerde kullanılmak 

üzere yağlık ‘UYSAL’ ve çaylık ‘TURGUT’ adaçayı 

çeşitleri geliştirilmiştir. 

Tescillenen Anadolu Adaçayının Verim ve Kalite 

Özellikleri

UYSAL

Yüksek uçucu yağ oranı ve yüksek 1,8 sineol içeriği ile 

ön plana çıkmaktadır. 3500-3800 kg/da kuru herba 

verimi, 1000-1100 kg/da kuru yaprak verimi ve % 3,5-

4 uçucu yağ oranına sahiptir. En önemli uçucu yağ 

bileşenleri 1,8 sineol (%55-64), kafur (%8-10), beta 

tujon (%1-1,2)’dur. UYSAL çeşidi ince dal ve bol yaprak 

özelliği ile yağ sektörüne değerlendirilebilecek bir 

çeşit olarak tescil edilmiştir. 

TURGUT

Yüksek uçucu yağ oranı ve düşük alfa tujon oranı 

ile ön plana çıkmıştır. 2000-2200 kg/da kuru herba 

verimi, 700-800 kg/da kuru yaprak verimi ve % 3,5-

3,6 uçucu yağ oranına sahiptir. Çeşidin uçucu yağı 1,8 

sineol (%55-65), kafur (%10-15), beta tujon (%1,3-1,6) 

ve eser miktarda alfa tujon içeriğine sahiptir.

TURGUT çeşidi sık yaprak dizilişleri ile özellikle çay 

sektöründe kullanılabilecek bir çeşit olarak tescil 

edilmiştir. 



8



9

“9 Mayıs Dünya Çölyak Günü” etkinliğine Genel 

Müdür Yardımcımız Dr. Yılmaz BOZ, Bahçe Bitkileri 

Araştırmaları Daire Başkanımız Gökhan KIZILCI, 

Hayvan Sağlığı Gıda ve Yem Araştırmaları Dairesi 

Başkanı Ramazan BÜLBÜL, Tarla Bitkileri Merkez 

Araştırma Enstitü Müdürü Dr. Hümeyra YAMAN ile 

kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları katıldı. 

Hayvan Sağlığı, Gıda ve Yem Araştırmaları Daire 

Başkanımız Ramazan BÜLBÜL, konuşmasında, 

merkez binasının geçen yıl açıldığını belirterek 

laboratuvarlara alınan cihaz ve ekipman dahil, 

yatırımın toplam maliyetinin 25 milyon lirayı 

bulduğunu söyledi.

Toplam 18 gıda mühendisinin Merkez’de çalıştığını 

bildiren BÜLBÜL, “Önümüzdeki yıllarda burada, 

glütensiz ürünlerin ayrıca çalışılması için, bir katı bu 

işlemlere ayıracağız.” diye konuştu.

BÜLBÜL, glütensiz ürünlerin piyasaya arzını 

sağlamayı ve fiyatları bir nebze olsun dengelemeyi 

amaçladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: 

“Glütensiz ürünlerin maliyetleri ham madde olarak 

diğer ürünlere göre daha ucuz ama pazarlama 

usulünden ve arzı olmasından dolayı fiyatlar 3 katı 

civarında. Tarımsal Araştırma Enstitüsü, bu çalışmaları 

yaparak, dezavantajlı durumdaki arkadaşlarımıza 

katkı sağlamayı umuyoruz. 2015’ten bu yana 

glütensiz ürünlerle ilgili 2 projeyi tamamladık, şu anda 

1 tanesinin çalışmaları devam ediyor. Özel sektörle 

birlikte yeni projeleri geliştirmeyi de hedefliyoruz.”

Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezi Bölüm Başkanı 

Arzu ÖZER’de etkinlikle hastaların ve ailelerinin 

glütensiz ürünlerden beklentilerini, karşılaştıkları 

zorlukları ve yaşadıkları sağlık sorunlarını öğrenmeyi 

amaçladıklarını söyledi.

ÖZER, Merkez’in, ulusal ıslah programlarının kalite 

süreçlerini takip ettiğini ve kendilerinin, üniversitelere 

ek olarak, kamu kuruluşları ve özel sektörle ortak 

AR-GE süreçleri yürüttüklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından katılımcılara diyetisyenler 

ve gastroenteroloji uzmanlarınca sunum 

yapılırken, Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezi’nde 

çalışan personel de çocuklarla boyama etkinliği 

gerçekleştirdi.

Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezi’nde 
“Çölyak Hastalığı” etkinliği düzenlendi

Genel Müdürlüğümüze bağlı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesindeki Bitkisel 
Gıdalar Araştırma Merkezi’nde, çölyak hastalığı konusunda toplumda farkındalığı artırmak amacıyla 
etkinlik gerçekleştirildi.
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İTALYAN ÇİMİ (Lolium multiflorum Lam.)

Lolium multiflorum Lam. Buğdaygiller (gramineae) 

familyasından Avrupa kıtasında ılıman iklim görülen 

bölgelere özgü bir tek yıllık çim türüdür. İtalyan çimi 

olarak adlandırılır.

Cins adı Antik Yunanca “aldatıcı” anlamına gelir. Cinse 

bağlı Lolium temulentum’un (Delice çim) sarhoş edici 

etkisine işaret eder. Tür adı Latince “çok çiçekli” anlamına 

gelir. Türün çiçek kurulunun yapısına işaret eder. Özgün 

tanımda bu “épillets composés de plus de dix fleurs” 

olarak belirtilmiştir. Bazı kaynaklarda İtalyan çiminin kuzey 

İtalya’dan yayıldığına inanılması neden ile Avrupa’da 

Lolium italicum Br. Latince ismi kullanılır. Ancak, Lolium 

multiflorum Lam. İsmi daha yaygındır. Bu türe bağlı birçok 

varyete ve alt tür vardır. Bunlar içerisinde en tanınmışı 

Lolium multiflotum Lam. var. westewoldicum Wittm. 

varyetesidir. Hollanda’da westerwolde bölgesinden çıkan 

bu varyete genellikle tek yıllık, daha iri tohumlu ve daha 

uzun kılçıklıdır. Ancak diğer varyetelerden ayrımı oldukça 

zordur.

Tüm italicum ve westerwoldicum varyeteleri 2n=2x=14 

kromozoma sahiptir. Üretimde diploid çeşitler kadar 

tetraploid (2n=28) çeşitlerde kullanılmaktadır. Lolium 

türlerinin birbirleriyle kolayca melezlenmesi nedeni 

ile diploib ve tetraploid Lolium perenne ile Lolium 

multiflorum arasında yapılan melezlemeler ile birçok yeni 

genotip geliştirilmiştir.

KOCA YAŞAR
(Lolium multiflorum L.) 

(Tek yıllık çim = Süt otu = Ryegrass)

Dr. Necda ÇANKAYA, Dr. Fatih ALAY, Kadir İSPİRLİ

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / SAMSUN
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11 İtalyan çimi dünyanın nemli ve rerin bölgelerinin en 

önemli yem bitkisidir. Avrupa’nın bazı bölgelerinde 

bianual davranabilmesine karşın, İtalyan çimi varyetelere 

ve yetiştirme alanlarına göre 1 veya 2 yıllık bitki kabul 

edilir. Ilıman bölgelerde kışlık olarak ekilebilir. Ot üretimi 

yanında otlatmak veya silo yemi üretimi gibi çok 

farklı amaçlarla yetiştirilebilir. Ekimden sonra hızlı bir 

şekilde gelişir. Verimi yüksek, ot kalitesi çok iyidir. Yıl 

içerisinde çok sayıda biçim verebilen uzun boylu yem 

bitkisidir. Özellikle kışları ılıman geçen bölgelerde tek 

yıllık baklagil ve buğdaygil yem bitkileriyle karışımlar 

halinde yetiştirilebilir. Karışımlar otlatmak amacıyla 

kullanılabileceği gibi, başaklanma devresinde kuru ot 

üretimi için de biçilebilir.

Bazı bölgelerde sıcak mevsim bitkilerinin uyku döneminde 

üstten tohumlama yolu ile ekilerek ot üretimi yapılabilir. 

Kolayca ve hızlı gelişimi nedeni ile Akdeniz ikliminin hüküm 

sürdüğü bölgelerde sonbahar ve kış aylarında dormant 

hale geçen sıcak mevsim çim bitkilerinden yapılmış yeşil 

alanlara ve futbol sahalarına üstten tohumlama yolu ile 

ekilir. Hızla gelişen İtalyan çimi kış aylarında bu alanların 

yeşile dönmesini sağlar (E. AÇIKGÖZ, Yem Bitkileri I. Cilt, 

2021).

Ülkemizde reygrass, süt otu gibi değişik isimlerle anılan 

İtalyan çimi  2018 yılında 10.000 ha, 2019 yılında 16.400 

ha, 2020 yılında 25,330 ha 2021 yılında ise 37.327 ha TUİK 

istatistiklerinde ekim alanı görülmektedir. Ekim alanı 

giderek artan İtalyan çimi tek yıllık yem bitkileri içerisinde 

önemli bir yere sahip olması beklenmektedir. Koca Yaşar 

2001 yılında Samsun /Tekkeköy ilçesi Gelemen bölgesi 

arazisinden toplanmış “yarı kardeş aile seleksiyonu” 

yöntemiyle ıslah edilerek İlkadım çeşidinden sonra ikinci 

çeşit olarak 2022 yılında tescil edilmiştir. Bitkinin ekimi 

ve hasadı makineli tarıma uygundur (Şekil 2, Şekil 3). 

Kocayaşar tescil edilen 4 yerli çeşitten biridir ve tohumluk 

materyalleri sözleşme yapılan 4 özel tohumculuk firması 

tarafından üretilmektedir.

Koca Yaşar; yeşil yem amaçlı geliştirilmiş, diploid 

karakterde, tek yıllık, orta geçci özellikte bir serin mevsim 

yem bitkisidir (Şekil 1). Bitki yarı dik büyüme kabiliyetinde 

olup ortalama 117 cm bitki boyuna sahiptir. Başaklanma 

eğilimi kuvvetlidir. Değişik iklim ve bölge şartlarında 

ortalama 1.171 kg/da kuru ot verebilmektedir. Bitkiden 

alınan kuru ot örneklerinde yapılan kalite analizleri 

sonucunda; ham protein % 8.8, kuru madde % 89.9, NDF 

% 67.3 ve ADF % 44.2 olarak belirlenmiştir.

Ekim Zamanı ve Kullanılacak Tohumluk Miktarı

Ekimde kullanılması gereken tohum miktarı dekara 2-2.5 

kg dır. Yeşil yem amaçlı ekimler sahil kesiminde Ekim- 

Kasım aylarında, İç Anadolu veya geçit kuşağında erken 

ilkbahar denilen Mart-Nisan aylarında; tohumluk amaçlı 

ekim işlemleri sahil kesiminde Aralık-Ocak, Orta ve iç 

kesimlerde Ocak-Şubat aylarında gerçekleştirilmelidir. 

Bitkinin soğuk döneme girmeden önce en az 3-5 kardeşli 

duruma gelmiş olması gerekmektedir. Bitkinin üniform 

gelişimi için tarla tesviyesinin yapılmış, tohum yatağının 

iyi hazırlanmış ve ekim sonrası toprağın merdane ile 

sıkıştırılmış olması önemlidir.

Şekil 1. Koca Yaşar İlkbahar Büyümesi (Bafra Lokasyonu) (Orijinal)
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Gübreleme

Yetiştiriciliğin yapıldığı bölge ve toprak yapısına göre 

bitki, dekara 10-15 kg azotlu gübre ve 5-7 kg fosforlu 

gübreye gereksinim duyabilmektedir.

Hasat 

Yeşil ot için ilk hasat; bitki başak hunisini çıkarmadan 

önce (Şekil 4) yapılmalı ve hasattan sonra yağış olmayan 

yerlerde sulama yapılmalıdır. İklim koşullarına bağlı 

olarak, sahil kesiminde Nisan ayı ortalarında başlayan 

hasat Haziran ayı ortalarına kadar devam etmekte ve 

sezonda 3 biçim yapılabilmektedir. Koca Yaşar Hasadı 

ve Tohumu (Orijinal) 13 İkinci ve üçüncü biçimlerde 

elde edilen otun miktarı ilk hasada göre daha düşük 

olacaktır. Biçilen otlar hızlıca alandan uzaklaştırılmalıdır. 

Hayvanlara yeşil olarak yedirilmesinde bir sakınca yoktur, 

şişme yapmaz. Kurutularak da yedirilebilir. Tohumluk 

yetiştiriciliğinde hasat; başaklar dolduktan ve bitki 

kuruduktan sonra dökülmeden hemen önce yapılmalıdır.

Başaklar dolduktan sonra bitki yatma eğiliminde olacaktır 

ve çoğunlukla yatacaktır . Bitki yattıktan ve sararmaya 

başladıktan sonra mümkünse içerisinde gezilmemelidir. 

Tohumluk hasadı, biçme - namlu yapma - yerden alarak 

harmanlama şeklinde ise sarı olum dönemi sonrasında 

tamburlu makinalar ile biçilerek namlu halinde toprakta 

bırakılacaktır. Bu hasat seklinde ölü tohum oranı artacak 

ve tohumların çimlenme kabiliyeti düşecektir. Direk 

harmanlama şeklinde ise, bitki kuruduktan sonra tohum 

dökmesine fırsat verilmeden biçerdöverlerle hasat 

edilmelidir. Bu hasat şeklinde, hasat dönemi geciktirilirse 

dökülmeden dolayı tohum kayıpları olabilir. Mümkün 

olduğunca uygun hasat dönemi kaçırılmadan zamanında 

hasadın yapılması işgücü ve zaman kazanımı açısından 

faydalı olacaktır.

Tohumluk Üretim Sözleşmesi Yapılan Firmalar

Koca Yaşar çeşidinin tohumluk üretimi amacıyla, Karadeniz 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile 4 (dört) ticari 

firma arasında sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme gereği 

Kocayaşar çeşidinin sertifikalı 1 kademede tohumluk 

üretimi bu firmalar tarafından yapılmaktadır.

Şekil 2. Koca Yaşar Ekimi ve Çıkışı (Orijinal)

Şekil 3. Koca Yaşar Hasadı ve Tohumu (Orijinal)
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Patates (Solanum tuberosum L.) solanaceae familyasına 

ait yumruları oldukça zengin besin içeriğine sahip 

bir bitkidir. Patatesi diğer kültür bitkilerinden ayıran 

en önemli özellikleri vejetatif üreyebilmesi ve klonal 

çoğaltıma uygun olmasıdır. 

Dünyanın giderek büyüyen açlık sorununa cevap 

verebilecek önemli bitkilerin başında gelen patates 

günümüzden 10.000 yıl kadar önce Güney Amerika’da 

yer alan And Dağlarında kültüre alınmaya başlanmış ve 

üstün adaptasyon özelliği sayesinde deniz seviyesinden 

4000 m yüksekliğe kadar oldukça geniş bir alana 

yayılmıştır. Anadolu’ya ise ilk olarak 1870’li yıllarda 

Rusya ve Kafkasya üzerinden gelerek Doğu Anadolu 

ve Karadeniz yaylalarında yetiştirilmeye başlanmıştır. 

Günümüzde ortalama 139 bin hektar alanda 5.1 milyon 

ton patates üretimi yapılmaktadır.

Türkiye’de yaklaşık 160 yıllık geçmişi olan patatesin 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında (1925) hektara verimi 2.8 

tondan 2021 yılı itibariyle 37 ton/ha yükselmiş olmakla 

birlikte üretimde sertifikalı tohumluk kullanım oranının 

oldukça düşük olması nedeniyle tam olarak gerçek verim 

potansiyeline ulaşılamamıştır. 

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE YERLİ VE 
MİLLİ PATATES ÇEŞİDİ - CAN

Dr. Canan KAYA, Aysema ÇAVUŞOĞLU

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Erzurum
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Türkiye’de bilimsel esaslara dayalı, sistematik bitki ıslahı 

ve çeşit geliştirme çalışmaları Cumhuriyet döneminde 

başlamıştır. Patates ıslahı ile ilgili ilk çalışmalar 1951 yılında 

Ankara ve Adapazarı, 1961-1962 yıllarında Erzurum’da 

yürütülmüştür. 1970’li yıllardan itibaren Tarım Bakanlığı 

ve özel sektör tarafından yürütülen çeşit adaptasyon ve 

ıslah çalışmaları artarak devam etmiştir. Ege Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde başlatılan 

“Ülkesel Patates Projesi” ile tescil edilen çeşit sayısı 

artmaya başlamış, 1972 - 2022 yılları arasında toplam 

253 adet patates çeşidi tescil edilmiştir. Türkiye’de 

yıllar itibariyle patates tohumculuğu sektöründe önemli 

gelişmeler olmakla birlikte yerli ve milli çeşit geliştirme 

çalışmaları TÜBİTAK (1007) destekli “Ülkesel Patates 

Tohumluk Üretim Sisteminin Geliştirilmesi” (2005-2009) 

projesi ile hız kazanmıştır. 

ISLAH YÖNTEMİ

Günümüzde yaklaşık 196 adet yumru bağlayan yabani 

patates türünün olduğu kabul edilmektedir. Biyotik ve 

abiyotik stres koşullarına dayanıklılık konusunda önemli 

karakterler barındırmakta olan yabani patates türleri ıslah 

çalışmalarında kullanılmaktadırlar. Günümüzde üretimi 

yapılan ticari patatesler Solanum brevicaule adlı yabani 

patates türünden geliştirilmiştir.

Yeni bir çeşit geliştirilmesi amacıyla yürütülen patates 

ıslahı melezleme çalışmaları ile başlamaktadır. Islah 

amacına uygun çeşitlerin geliştirilmesi amacıyla 

istenilen üstün özelliklere sahip genotipler melezleme 

çalışmalarında ebeveyn olarak kullanılmaktadırlar. 

Melezleme çalışmaları ile elde edilen yaklaşık 10.000-

100.000 adet gerçek patates tohumları (GPT) serada 

saksılara ekilerek mini yumru üretimleri yapılmaktadır. 

Bu aşamada her bir GPT’den alınan bir adet mini yumru 

(klon) tescil edilecek olan çeşit adayının ilk bireyini 

oluşturmaktadır.

Mini yumrular, bir sonraki yıl tek bitki olarak araziye 

dikilerek, vejetasyon süresince, stolon uzunluğu, bitki ve 

yumru görünüşü, olgunlaşma zamanı gibi bazı fiziksel 

özelliklere göre ıslah amacına uygun olarak negatif 

seleksiyona tabi tutulurlar.
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Hasat edilen genotipler bir sonraki yıl araziye tek sıralı 

ve 6 yumrulu bitki ailesi şeklinde dikilerek yeniden 

negatif seleksiyona tabi tutulurlar. Erken generasyon 

seleksiyonlarını ön verim (mikro verim), klon verim ve 

bölge verim denemeleri takip eder. 10-12 yıl devam eden 

ıslah çalışmaları sonunda seçilen ümitvar klonların doku 

kültürü yöntemiyle virüsten ve hastalıklardan ari üretimleri 

yapılarak tescil ve sertifikasyon işlemleri başlatılır. Her bir 

ıslah döngüsü sonunda, istenilen özelliklere sahip 2-3 

adet yeni patates çeşidi geliştirilmiş olmaktadır.

EKONOMİK DEĞERİ

Yeni ve üstün çeşitlerin sağladığı yüksek verim ve üretim 

artışı hem üretici hem de ülke ekonomisi yönünden, 

ekonomik ve istikrarlı kazançlar sağlamaktadır.

Tescil edilen yeni çeşitlerin ekonomik değere 

dönüşebilmesi ise sertifikalı tohumluklarının üretilerek 

üretim zincirine aktarılması ile mümkün olmaktadır. 

Vejetatif olarak üretilen patateste yüksek genetik 

potansiyele sahip, kaliteli, sertifikalı tohumluk kullanımı 

birim alandan alınacak ürün miktarını belirleyen en temel 

unsurlardan biridir. 

TOHUMLUK İHTİYACI

Patates Doğu Anadolu bölgesinde önemli bir besin 

kaynağı ve küçük aile işletmeleri için pazarlama 

problemi olmayan tarım ürünleri arasında ilk sırada yer 

almaktadır. Bölgede patates verimi Türkiye ortalamasının 

oldukça altında ve üretiminde kullanılan sertifikalı 

tohumluk miktarı çok düşüktür (%1). Sertifikalı tohumluk 

kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Can patates 

çeşidi ile sözleşmeli sertifikalı tohumluk üretimlerine 

2022 yılından itibaren başlanacaktır.

YENİ PATATES ÇEŞİDİ - CAN

Çeşide Ait Bilgiler Morfolojik Özellikler

Çeşit Sahibi Kuruluş : Doğu Anadolu TAEM Bitki Boyu : Çok Uzun

Tescil Edildiği Yer ve Yıl : Erzurum - 2022 Bitki Tipi : Ara Tip

Islah Metodu : Melezleme Bitki Büyüme Şekli : Yarı Dik

Ebeveynler : [(Baraka x Granola) x (Baraka x Famosa)] Ana Sap Sayısı : 4-5

Çiçek Rengi : Beyaz

Çiçeklenme Gün Sayısı : 52 - 70

Ortalama Yumru Ağırlığı : 139 - 147

Olgunlaşma Gün Sayısı : Geç

Yumru Şekli : Uzun oval

Yumru Göz Derinliği : Yüzeysel

Yumru Kabuk Rengi : Sarı

Yumru Et Rengi : Açık Sarı

Elek Öncesi Görünümü : Çok iyi

Pazarlanabilir Verim (%) : 92-33

Teknik Özellikler Tarımsal Özellikler

Nişasta Oranı (%) : 14.9 - 16.4 Kullanım Şekli: : Yemeklik

Kurumadde Miktarı (%) : 21.3 - 22.4 Ana ürün patates üretimine 
uygun
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Dünyada en önemli yağ bitkilerinden biri olan ayçiçeği ülkemizde 

de en fazla ekim alanına ve üretime sahip yağ bitkisidir. Genelde 

siyah renkli, ince kabuklu olan yağlık ayçiçeği çeşitlerinde yağ oranı 

% 38-52 arasında değişmektedir. Ayçiçeği yağı yağ asitleri 

kompozisyonu açısından incelendiğinde insan sağlığı açısından en 

uygun bitkisel yağlardandır. Tohumlarından yağ çıkarıldıktan sonra 

kalan küspesi iyi bir hayvan yemidir ve içeriğinde % 35 civarında 

protein bulunmaktadır. 

Ayçiçeği Çeşit Geliştirme 
Çalışmaları ve Çeşit 

Tescilinde Son Durum
Zir. Yük. Müh. M. İbrahim YILMAZ

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / EDİRNE
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Ülkemizde bitkisel yağ tüketiminin yarıya yakın 

kısmı ayçiçeği yağından karşılandığı için ayçiçeği 

yetiştiriciliğinde birim alandan alınan verimin attırılması 

çok büyük önem arz etmektedir. Ayçiçeği tarımı ülkemizde 

birçok bölgede yapılmasına rağmen, Trakya bölgesi 

üretim yönünden büyük bir paya sahiptir. Ülkemizde 

ayçiçeği ekim alanları mekanizasyona uygunluğu ve fazla 

işgücü gerektirmemesi sebebiyle bu bölgenin haricinde 

diğer bölgelerde de artmıştır. Ülkemizde en çok ekilişe 

sahip olan iller sırasıyla Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Konya 

ve Adana’ dır. Bu iller toplam ekilişin % 67’ sine sahiptir. 

Ayçiçeği ekiliş alanı 2010 yılında 551 bin ha iken, 2021 

yılında 811 bin ha alana çıkmıştır. Yine üretim 2010 yılında 

1,1 milyon ton seviyelerinde iken, 2021 yılında bu rakam 

2,2 milyon ton civarında olmuştur (TUİK, 2022).

Ayçiçeği ülkemize 1945-1950’li yıllarda Bulgaristan’dan 

gelen tohumlar sayesinde girmiş ve tarımı yapılmaya 

başlanmıştır. Ancak asıl üretimi ve ekim alanlarının 

artışı 1980’li yıllardan sonra hibritlerin ülkemize 

girişiyle olmuştur. Ayçiçeği bitkisi üzerinde araştırma 

çalışmalarına, 1950’ li yıllarda milli programlarda yer 

verilmeye başlanmış ve Yeşilköy Zirai Araştırma Enstitüsü 

bu konuda öncülük etmiştir.

1960 yılında Sakarya ve 1970 yılında Edirne Zirai 

Araştırma Enstitülerinde de programlar başlatılarak 

ayçiçeği araştırma faaliyetleri üzerinde önemle durulmaya 

başlanmıştır. Halen Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 

Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Trakya Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde yürütülen 

projelerin yanında, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve 

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde ayçiçeği 

çeşit geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. 

1963-2021 yılları arasında Kamu Araştırma Enstitüleri 

tarafından 33 adet yağlık ayçiçeği çeşidi, 13 adet çerezlik 

ayçiçeği çeşidi ve 76 adet ayçiçeği hattı tescil edilmiştir. 

2022 yılında 2 ayçiçeği hattımızın da tescil olması 

ile tescilli hat sayısı 78’e ulaşmıştır. Son yıllarda özel 

tohumcu kuruluşlar ile yapılan projeler sayesinde Genel 

Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen ıslah çalışmaları ile 

rekabet gücü yüksek çeşitler geliştirilmiştir. Bu çeşitlerin 

tescil başvuruları yapılmış ve aynı zamanda üretim izni 

alınarak sertifikalı tohumlukları üretilip çiftçilerimizin 

yetiştiriciliğine sunulmuştur.

SUN 2259 CL

TR 2242 CL
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Bunlara örnek 2021 ve 2022 yıllarında başvurusu yapılan 

SUN 2259 CL, TR 2242 CL, 1931 CL ve 1916 CL yağlık 

ayçiçeği çeşitleridir. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 

Genel Müdürlüğü ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 

işbirliği ile 2022 yılında gerçekleştirilen “Yerli Ayçiçeği 

Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması” projesi kapsamında 6 ilde 

(Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kütahya, Aydın, Erzincan) 

ve “Tarımsal Alanların Kullanımının Etkinleştirilmesi” 

projesi kapsamında ise 3 ilde (Afyon, Nevşehir, Sivas) 

toplamda 34.730 kg Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü adına kayıtlı çeşitlerin tohumluğu çiftçilerimize 

dağıtılmıştır. Yüksek verim potansiyeline ve CLEARFIELD 

teknolojisine sahip bu çeşitlerin, mildiyö (Plasmopora 

halstedii) hastalığına ve orobanş (orobanche cumana) 

parazit otuna karşı yüksek derecede toleranslı olmaları 

çiftçilerimizin daha yüksek verim elde etmelerine imkan 

sağlayacaktır.

2022 Yılında Tescil Olan Ayçiçeği Hatlarımız:

IMI 3101 A: 2020 yılında Trakya Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescil başvurusu 

yapılmıştır. 2020-2021 yıllarında iki yıl süre ile yapılan 

teknik inceleme sonucunda yeterince yeknesak ve diğer 

çeşitlerden belirgin bir şekilde farklı bulunarak tescil 

olmuştur. Hat imidazolinon grubu herbisitlere dayanıklıdır. 

Ayrıca ayçiçeği yetiştiriciliği yapılan alanlarda sorun olan 

orobanş (orobanche cumana) parazit otuna yüksek 

derecede toleranslıdır. IMI 3101 A ayçiçeği ebeveyn 

hattı SUN 2259 CL ayçiçeği çeşidinin hibrit tohumluk 

üretiminde ana (CMS) hattı olarak kullanılmaktadır. 

Döllenme kabiliyetinin çok yüksek olması sayesinde 

hibrit tohumluk verimi oldukça yüksektir. Orta erkenci bir 

ayçiçeği hattı olup, doğal bitki boyu uzuna yakın orta, dil 

çiçekleri portakal sarısı, tablası iri ve kuş zararına karşı 

etkili olan eğik tabla yapısına sahiptir. 

IMI 3814 R: 2020 yılında Trakya Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescil başvurusu 

yapılmıştır. 2020-2021 yıllarında iki yıl süre ile yapılan 

teknik inceleme sonucunda yeterince yeknesak ve diğer 

çeşitlerden belirgin bir şekilde farklı bulunarak tescil 

olmuştur. Hat imidazolinon grubu herbisitlere dayanıklıdır. 

Ayrıca ayçiçeği yetiştiriciliği yapılan alanlarda sorun olan 

orobanş (Orobanche cumana) parazit otuna ve mildiyö 

(Plasmopora halstedii) hastalığına yüksek derecede 

toleranslıdır. IMI 3814 R ayçiçeği ebeveyn hattı SUN 2259 

CL ve TR 2242 CL ayçiçeği çeşitlerinin hibrit tohumluk 

üretimlerinde baba (restorer) hat olarak kullanılmaktadır. 

Restorer hatların hibrit tohumluk üretimlerinde tozlayıcı 

olarak kullanılması sebebiyle çok sayıda tablasının 

olması istenmektedir. IMI 3814 R hattı da çoğunlukla 

tepe dallanması özelliğine sahip çok tablalı, orta erkenci, 

doğal bitki boyu orta, dil çiçekleri portakal sarısı, orta 

iri tabla ve eğimli gövde üzerinde yarım aşağıya dönük 

tabla duruşuna sahiptir. 

IMI 3101 A

IMI 3814 R
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Keten (Latince Linum usitatissimum), Ketengiller 

familyasından keten cinsinin en yaygın türüdür. Haziran-

Ağustos ayları arasında ipek gibi, mavimsi veya sarı renkli 

çiçekler açan bir bitkidir.

Keten en eski kültür bitkilerindendir. Keten, 4000-5000 

yıldan beri Yakın Doğu ve Akdeniz bölgelerinde lifi ve 

tohumları için yetiştirilmekte; dünyanın çok yerinde 

üretilmektedir. Mısır’da MÖ 4. yüzyılda keten yetiştirildiği, 

mabetler ve mezarlar üzerine yapılan resimlerden 

anlaşılmıştır.

Keten bitkisinin birçok türü bulunmakta olup anavatanı 

Akdeniz’in çevresinden Hindistan’a kadar olan bölgedir. 

Anadolu’da ilk tarımı ve dokumacılığı M.Ö 2000 yıllarına 

dayanmakta olan keten bitkisi, Manisa, Trabzon, Rize, 

Kastamonu, Mardin illerinde, Ortadoğu’da Musul ve 

Bağdat’ta üretimi ve dokumacılığı uzun yıllar yapılmıştır. 

Türkiye’de 1961 yılında 3750 ton keten lifi üretimi yapılırken, 

Türkiye’nin İlk Yerli ve Milli
Liflik Keten Çeşidi: YILMAZ

Zir. Yük. Müh. Serkan YILMAZ, Zir. Yük. Müh. Arslan UZUN, Zir. Müh. Meral ERGİN, Zir. Yük. Müh. Mehmet ERDOĞMUŞ

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / SAMSUN
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2018 yılında 3 tona kadar gerilemiştir. Türkiye’de sadece 

liflik olarak Batı Karadeniz Bölgesindeki bazı illerde ve 

Sinop ilinin bazı yerlerinde üretimi yapılan ketenin; 

Dünya’da Çin, Fransa, Belçika, Belarus ve Ukrayna ülkeleri 

liflik üretimde ilk sıraları alırken, yağlık üretimde ise ilk 

sıraları; Kanada, Çin ve Rusya olarak sıralanmaktadır. 

TTSM kayıtlarına göre 4 adet yağlık çeşit tescil edilmiştir. 

Enstitümüzde 2011 yılından beri yağlık ve liflik keten ıslah 

çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalar sonucunda 

kalite ve verim bakımından yüksek olan ülkemizin ilk 

yerli ve milli liflik keten çeşidi Yılmaz 2022 yılında tescil 

edilmiştir. Keten lifi; tekstil, dokumacılık, otomotiv 

sektörü, boya, kağıt ve diyet ürünü olarak çok farklı 

alanlarda kullanılmaktadır.

15–60 cm boylanabilir. Tohumu ve lifi için yetiştirilen 

bitkinin doğal ve kültür formları bulunur. Yaprakları 

sapsız, grimsi-yeşil renkli, dik veya yatık gövde üzerinde 

sıralanmışlardır. Ketenin kimyasal yapısında; %80 selüloz, 

%3 pektin, %10 su bulunur.

Tohumları %40-45 yağ içerir ve yağ eldesinde kullanılır. 

Keten yağı omega 3 yağ asitleri bakımından zengindir, 

“bezir yağı” olarak bilinen bu yağ boyacılıkta da kullanılır. 

Yağı alınan tohumlar hayvan yemi olarak kullanılmaktadır.

ISLAH YÖNTEMİ

Enstitümüzde yapılan keten ıslahı çalışmalarında 

uygulanan ıslah metodu “Kendine Döllenen Bitkilerde 

Saf Hat Seleksiyonu” yöntemi olup, halihazırda 

elimizde mevcut olan USDA gen bankasından temin 

edilen 18 adet materyal, Ege gen bankasında temin 

edilen 6 adet , yurt dışı kökenli standart çeşitlerden 37 

adet, popülasyon 4 adet ve kendi geliştirdiimiz olan 

27 adet liflik ve alternatif karakterli materyaller proje 

materyalimizi oluşturmaktadır. Ayrıca elimizde 200 adet 

F7 kademesinde liflik ve alternatif karakterli materyaller 

mevcuttur. Burada kullanılacak genotipler liflik 

özelliklerine göre karakterize edilmektedir. Bu özelliğe 

göre gen havuzu oluşturulmaktadır. Ayrıca bu özelliğe 

sahip genotiplerin potansiyellerinin geliştirilmesine 

çalışılmaktadır. Bu amaçla melezleme, kendileme ve 

çoklu melezleme çalışmaları yapılmaktadır.

TOHUMLUK İHTİYACI

Ülkemizde şu anda sertifikalı olarak keten tohumuna 

çok rağbet vardır. Enstitümüzde 2021 yılında 1000 kg 

orjinal kademede tohumluk üretilmiştir. 2022 yılı üretim 

sezonunda da 2000 kg orjinal kademede tohumluk 

üretilmesi planlanmaktadır.

YENİ KETEN ÇEŞİDİ

Yılmaz Keten Çeşidi Teknik Özellikleri:

Çeşit Sahibi Kuruluş : KTAE

Tescil Yılı : Samsun-2022

Islah Metodu : Melezleme

Ebeveynler : Avangard x Linda

Teknik Sap Uzunluğu : 70 cm

Tohum Verimi : 205 kg/da

Çiçek Rengi : Mor

Çiçeklenme Gün Sayısı : 170 gün (Kışlık ekimde)
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Dalmaçya ve yaygın adaçayı olarak ta isimlendirilen tür antik Mısır, 

Yunan ve Ortaçağ hekimlerince; yara iyi edici, kadın sağlığını koruyucu, 

ateş düşürücü, karaciğer temizleyici gibi hastalıkların tedavisinde 

kullanılmış, uzun dönemde hafızayı güçlendirdiğine inanılmıştır. İlk 

hekimlerden kabul edilen Dioscorides’in ‘bahçesinde adaçayı yetişen 

insan neden ölsün ki?’ şeklindeki iltifatını kazanmıştır. Dünyada tıbbi 

amaçlı olarak kullanılan adaçayı türü ‘officinalis’ olup, Latincede de 

‘tıbbi’ anlamına gelmektedir.

Farklı Sanayiler İçin 
Geliştirilmiş İki Yeni Çeşit
Beyhekim ve Sancar Bey

Beyhekim 
Tıbbi adaçayı (Salvia officinalis L.)

Dr. Reyhan BAHTİYARCA BAĞDAT

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Ankara
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Ülkemizde doğal yayılışı bulunmayan çok yıllık tür; 

soğuğa, kurağa, hastalık ve zararlılara oldukça dayanıklı 

olup; plantasyonların ekonomik ömrü 5-7 yıl olarak 

kabul edilebilmektedir. Kurak şartlarda ilk yıl hafif bir 

biçim tavsiye edilmekle birlikte, biçim sonrası yapılacak 

sulamalar plantasyonun rejenerasyonunu arttıracak, 

ömrünü uzatacaktır. 

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından 

geliştirilen klon tescilli Beyhekim çeşidi; alpha-beta 

thujone oranı düşük (FDA drog kullanım amacıyla 

istenen %20’nin altı), GBTÜ (Geleneksel Bitkisel Tıbbi 

Ürün), bitkisel ilaç sanayi ve ekstre eldesine uygundur. 

Çeşit ortalama %3 uçucu yağ içermekte olup; Avrupa 

farmakopesine göre istenen değerin üzerinde (%1.5-2, 

ort %1.5) bir uçucu yağ oranına sahiptir. 2020 ve 2021 

yılı verilerine göre ort; bitki boyu 53.86 cm, yaprak 

oranı %75.71, yeşil herba verimi: 1539 kg/da, yeşil yaprak 

verimi: 1151 kg/da olmuş, 672 kg/da drog herba ve 351 kg/

da drog yaprak verimi elde edilmiştir.

Sancar Bey 
Kişniş (Coriandrum sativum)

Ülkemizde aş otu, kuzbere gibi isimlerle bilinen tür 

Apiaceae familyasına ait tek yıllık aromatik bitki türüdür. 

Meyve büyüklüklerine göre iri taneli (3-5 mm, Hindistan 

kişnişi) ve küçük taneli (1.5-3 mm, Rus kişnişi) olarak 

ayrılmakla birlikte; Sancar Bey çeşidi iri taneli kişniş 

kategorisine girmektedir. Tohumunda; uçucu yağ, sabit 

yağ, tanen, müsilaj, karbonhidrat, protein, mineraller, 

flavanoitler, glukolipitler, kumarin ve steroller içermektedir. 

Uçucu yağı gıda endüstrisinde, parfümeride, alkollü 

içecek ve şeker-pasta sanayinde ve tıbbi preparatlarda 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Karminatif ve midevi bir 

etkiye sahip olan kişniş iştah açıcı, yatıştırıcı, tansiyon 

düşürücü ve baş dönmelerini giderici etki yaptığı 

bildirilmektedir. Günümüzde detoks etkili preparatların 

bileşiminde yer almaktadır. Ülkemizde yaygın olmamakla 

birlikte, taze bitki ve genç yaprakları Asya, Ortadoğu ve 

Güney Amerika’da çok miktarda tüketilmektedir. 

Ülkemizde kişniş tohumluğu temininde yaşanan güçlükler, 

daha önce geliştirilen kişniş çeşitlerimizin Milli Çeşit 

Listesinden düşmüş olması ve yaygın üretime geçememiş 

olmaları yeni çeşitlerin geliştirilmesini gerekli kılmıştır. 

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından 

geliştirilen ve Kimya Nobel ödüllü Bilim İnsanımız Prof. Dr. 

Aziz SANCAR’ın ismine ithafla ‘Sancar Bey’ ismi verilen 

kişniş çeşidimiz, yazlık ve kışlık ekime ve ikinci ürüne 

uygundur. Kışlık ekimi tohum ve kalite özelliklerini (uçucu 

yağ oranı ve verimi) arttırdığı için tavsiye edilmektedir. 

Ruhsatlı herbisiti olmadığından yabancı otla mücadelesi 

mekanik olarak yapılmalıdır, ilk gelişme dönemindeki 

ot mücadelesi büyük önem taşımaktadır. Hasatta geç 

kalınmamalıdır. Özellikle hasat dönemindeki yağışlar 

tohum rengini olumsuz etkilediğinden (kararmalara 

neden olduğundan) dikkatli olunmalıdır. İlkbahar 

yağışlarının yeterli olduğu durumlarda sulamadan 

yetiştirilebilmektedir. 

1000 tohum ağırlığı 22-24 g olan çeşit, % 0.5 uçucu 

yağ içermekte olup, uçucu yağın temel bileşenini %86 

oranındaki D-linalool oluşturmaktadır. İklim şartlarına 

göre değişmekle birlikte tohum verimi 80-150 kg/da 

olmaktadır. Taze olarak ta tüketilebilmekte olan çeşit; 

Gıda, Kozmetik ve İlaç Sanayinde kullanılabilmektedir. 

BÜGEM tarafından yürütülen ‘Itri ve Tıbbi Bitkilerin 

Yetiştirilmesi ve Değerlendirilmesi Projesi’’ kapsamında 

tarımının yapıldığı illerde pazarlama sıkıntısı yaşanmadığı 

bildirilmiştir.
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TAGEM JOURNALS
BİLİMSEL DERGİ PLATFORMU

Ülkemizde tarımsal araştırmaların temelleri 130 yıl 

öncesinde atılmış, tarımsal araştırma enstitüleri bu geçen 

sürede çok büyük bilgi birikimi oluşturarak ülkemiz 

tarımına yön vermiştir. 1991 yılında yapılan düzenleme 

ile TAGEM çatısı altında toplanan araştırma enstitülerinin 

önemli bir faaliyeti de elde edilen bilginin yayınlanması ve 

yayımı konusundaki çalışmalar olmuştur. TAGEM’e bağlı 

49 araştırma enstitüsünün hem doğrudan çiftçiye ulaşan 

yayınlarda hem de bilimsel olarak elde edilen sonuçların 

yayınlanması konularında faaliyetleri bulunmaktadır. 

TAGEM özellikle bilimsel dergi yayıncılığında, elli yıldan 

fazla tecrübe ve birikime sahiptir. 
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Dünyada ilk bilimsel dergi 16. yüzyılda çıkarılmıştır. 

Günümüzde ise on binlerle ifade edilecek sayıda 

bilimsel dergi yayınlanmaktadır. Gerek ülkelerin, 

kurumların bilimsel saygınlığı, gerekse bilim insanlarının 

bilimsel değeri yayınladıkları uluslararası çalışmalar 

ile artmaktadır. Elbette çalışmaların tekrarlanabilir 

olmasını amaçlayan bilimsel makalelerin kaliteli olması 

ve belirli standartlarda yayınlanması şarttır. Her geçen 

gün milyonlarca bilginin üretilmesi düşünüldüğünde bu 

bilgilerin düzenli bir şekilde muhataplarına aktarılması 

çok önemlidir. İşte bu noktada kendine has kuralları olan 

bilimsel dergiler devreye girmektedir. Bilimsel dergiciliğin 

bir şekilde ticarileşmiş olması eleştiriliyor olsa da bilimsel 

çalışmaların nihai kullanıcıya ulaşmasında en önemli araç 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bilimsel dergilerin kalitesi tarandıkları indekslere göre 

değerlendirilmektedir. Bu indekslerin sayısı her geçen 

gün artmaktadır. Ülkemizde ise “TR dizin” adı altında bir 

dizin son yıllarda TÜBİTAK tarafından hizmete alınmış 

olup atama ve destekleme kriteri olarak kullanılmaktadır. 

“PubMed”, “Web of Sciences (WoS)” ve Scopus gibi 

indeksler ön sıralardadır. Ülkemizde bu indekslere giren 

dergilerin sayıları ondukça azdır. Halihazırda tüm bilim 

alanları göz önüne alındığında WoS’ta taranan dergi 

sayımız yaklaşık 60 civarındadır. Ülkemizin potansiyelini 

yansıtmayan bu sayının, orta-uzun vadeli planlamalar ile 

hızla artırılması mümkündür. 

Araştırma Enstitüleri elde ettikleri bilimsel sonuçları 

önceleri kısa süreli raporlar şeklinde okuyucu ile 

buluşturulurken, 1950’li yıllardan itibaren dergileri ile 

bu işi yapmaya başlamışlardır. Uluslararası Hayvancılık 

Araştırma ve Eğitim Merkezi tarafından yayınlanan 

“Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi” 1959 

yılında enstitülerimiz bünyesinde yayınlanan ilk bilimsel 

dergidir. 1990’lı yıllar ise dergi yayıncılığında dönüm 

noktası olmuş, bilimsel kalitesini arttıran Enstitü dergileri 

ulusal ve uluslararası indekslerde taranmaya başlamıştır.

TÜRKİYE marka değerine de katkı yapmayı amaçlayan 

Bilimsel Dergi Platformu Gıda, Tarım, Hayvancılık ve 

Su Ürünleri alanlarında hedef odaklı bilimsel dergiler 

çıkarmaktadır. Enstitüler tarafından yayınlanan dergilerin 

bir kısmı uluslararası indekslerin kurallarına göre yeniden 

yapılandırılmıştır. Dergiler İngilizce ve Türkçe olarak 
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yayınlanmaktadır. Dergi platformunda yayınlanan 3 dergi 

Scopus, 13 dergi ise TR dizinde taranmaktadır. Genel 

Müdürlüğümüze bağlı araştırma enstitülüleri yayınlanan 

bilimsel dergiler 01.08.2019 tarihinde yapılan düzenleme 

ile TAGEM Bilimsel Dergi Platformu yani “TAGEM 

JOURNALS” çatısı altında toplanmıştır. 

Bu dergiler;

1. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 

2. Genetics of Aquatic Organisms

3. Aquaculture Studies

4. Biotech Studies

5. Livestock Studies

6. Horticultural Studies

7. Bioenergy Studies

8. Viticulture Studies

9. Bee Studies

10. Poultry Studies

11. Soil Studies

12. Biodiversity Studies

13. Aquatic Food Studies

14. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries 

Research

15. Plant Protection Bulletin

16. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi-Anadolu

17. Bahçe

18. Alatarım

19. Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi

20. Meyve Bilimi

21. Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi

22. Bahri Dağdaş Hayvancılık Araştırma Dergisi

23. Antepfıstığı Araştırma Dergileri

24. Saban Dergisi

25. International Journal of Eastern Mediterranean 

Agricultural Research

Ülkemizde Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü tarafından 2001 yılında kurulan “Turkish 

Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (TrJFAS)” 

dergisi WoS’un SCI-E indeksinde 2008 yılında taranmaya 

başlanmıştır. Dergi, titiz ve gayretli çalışmaların sonucu 

elde edilen bu başarısını her geçen gün daha da 

artırmaktadır. Yıllık 100’den fazla ülkeden yaklaşık 1000 

araştırma makalesi başvuru almakta olup, bu makaleleri 

Enstitü araştırıcıları koordinasyonunda, uluslararası 

editör ve hakemlerin katkısı ile değerlendirmektedir. 

Aylık yayınlanan TrJFAS’ın makale kabul oranı yaklaşık 

%10 civarındadır. Yıllık 1 milyondan fazla okuyucuya 

ulaşan derginin 2020 yılı etki değeri (WoS, IF) 1.264 

olup, Q3 sıralamasındadır. Makalelerin başvurusu ile ilk 

değerlendirmesi arasında geçen süre 48 gün, hakem 

değerlendirmesi sonrası karar için geçen süre ise 40 

gündür. Kabul edilen makale 2 gün içinde çevrim içi 

yayınlanmaktadır.

 TrJFAS’ın başarısı platformdaki diğer dergiler için cesaret 

vermektedir. “Dergi işi gönül işi” anlayışı ile yayınlama 

ücreti alınmadan açık erişime sunulan dergilerin hızla 

mesafe alacakları açıktır. Usta çırak ilişkisi içinde 

gönüllülük esasına göre, genç araştırıcıların “Teknik 

Editör”, kıdemlilerin ise “Yönetici Editör” ya da “Şef 

Editör” olarak görev aldıkları sistem ile bilimsel dergicilik 

kültürü ile yoğrulmuş 100’den fazla araştırıcının “Bilimsel 

Dergi Editörü” olarak yetişmesini sağlamaktadır. 

Hedefimiz gelecek 10 yılda 10 derginin WoS’ta 

taranmasıdır. Halen 25 bilimsel derginin yer aldığı 

platform “Ülkemizin en büyük bilimsel dergi platformu” 

özelliğindedir.


