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Proje Özeti: Ülkemizde son yıllarda yağış miktarlarındaki azalma ve yağışların dengesiz 
dağılımı pamuk tarımını ve verimini etkilemektedir. Ülkemizin artan yüksek sıcaklık 
stresinden diğer bir ifade ile küresel ısınmadan olumsuz etkileneceği beklenmektedir. 
Yüksek sıcaklık stresi diğer tarımsal ürünlerde olduğu gibi pamuk bitkisinde de lif kalite 
ve verim kaybına yol açmaktadır. Pamuk bitkisi 27 0C ile 32 0C sıcaklıklarda ideal olarak 
gelişme göstermekte, 35 0C’nin üzerindeki sıcaklıkta stres belirgin olmaya başlamaktadır. 
17 0C’ nin altında ve 47,5 0C’nin üstündeki sıcaklıklarda asimilat üretiminin durduğu, 38 
0C üzerindeki sıcaklıklarda polen tozlarının canlılıklarını kaybettiği ve kozalarda boş 
çenetlerin oluştuğu, ayrıca pamukta lif kalite özelliklerinin de sıcaklık değişimlerinden 
etkilendiği ve 15-33 0C’nin dışındaki sıcaklıklarda lif kalitesinin olumsuz yönde 
etkilendiği bildirilmektedir. Pamuk bitkisinin yüksek sıcaklığa en hassas olduğu dönem, 
çiçeklenme ve koza oluşturma dönemidir. Bu dönemdeki yüksek sıcaklıklar tarak ve 
çiçeklerin dökülmesine neden olmaktadır. Günlük en yüksek sıcaklıkta meydana gelen her 
1 0C ’lik artışla, lif verimi 11 kg/da azalmaktadır. yüksek sıcaklık ile lif verimi arasında 
güçlü ve negatif bir ilişki mevcuttur (Singh ve ark., 2007). Ülkemizde en yüksek 
sıcaklıkların yaşandığı bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi, en sıcak iller ise Şanlıurfa ve 
Diyarbakır illeridir. Bölgede özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında etkili olan yüksek 
sıcaklık stresi, su stresi ile birleştiğinde pamuğun verim ve kalitesinde ciddi azalmalara yol 
açmaktadır. Projenin başlıca amacı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek sıcaklık 
stresi koşullarına uygun ve gelecekte artması olası sıcaklıklara tolerant yeni pamuk hat ve 
çeşitlerini geliştirmek ve tarımsal üretimde yer alabilmelerini sağlamaktır. 
 

1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: Proje hedeflerinin tümü gerçekleşmiştir. 

Dönem Bulguları: Kütlü pamuk verimi 195 kg/da ile 628 kg/da arasında değişmiştir. 
Deneme genel ortalaması 416,9 kg/da’dır. En yüksek verim veren standart çeşit 486,6 kg/da 
ile ‘DP 499’dur. Standardı geçen hat sayısı 23’tür. Çırçır randımanı % 37,4 ile % 47,0 
arasında değişmiştir. Çırçır Randımanı en yüksek olan standart çeşit % 44,5 ile Stv 
468’dir.Deneme genel ortalaması %42,4’dür. Standardı geçen hat sayısı 14’dür. Kanopi 
sıcaklığı (Çiçeklenme öncesi dönem 0C); 27,7 0C ile 43 0C arasında değişmiştir. Kanopi 
sıcaklığı en düşük olan standart çeşit 35,15 0C ile SJ-U86’dır. Deneme genel ortalaması 35,7 
0C’dir. Standardı geçen hat sayısı 44’dür. Klorofil içeriği % 37,7 ile % 56,2 arasında 
değişmiştir. Klorofil içeriği en yüksek olan standart çeşit % 50,1 ile DP 499’dur.Deneme 
genel ortalaması % 46,9’dur. Standardı geçen hat sayısı 22’dir. İplik olabilirlik indeksi 109 
ile 202,2 (SCI) arasında değişmiştir. İplik olabilirlik indeksi en yüksek olan standart çeşit 154 
ile AGC 85’dir.Deneme genel ortalaması 142,1’dir. Standardı geçen hat sayısı 30’dur. Lif 
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inceliği 3,47 mic ile 5,79 mic arasında değişmiştir. Lif inceliği en düşük olan standart çeşit 
4,32 mic ile AGC 208’dir. Deneme genel ortalaması 4,78 mic’dir. Standardı geçen hat sayısı 
16’dır. Lif uzunluğu 27,1 mm ile 34,4 mm arasında değişmiştir. Lif uzunluğu en yüksek olan 
standart çeşit 31,3 mm ile AGC 85’dir. Deneme genel ortalaması 29,8’dir. Standardı geçen 
hat sayısı 16’dır. Lif kopma dayanıklılığı (g/teks); 26,7 ile 45,8 g/teks arasında değişmiştir. 
Lif kopma dayanıklılığı en yüksek olan standart çeşit 34,1 ile Stv 468’dir. Deneme genel 
ortalaması 33’dür. Standardı geçen hat sayısı 48’dir. Verimde 365 kg/da ve üzeri, çırçır 
randımanında %39 ve üzeri, lif uzunluğunda 28 mm ve üzeri, İplik olabilirlik indeksinde 125 
ve üzeri, klorofilde 125 ve üzeri hatlar seçilerek 2015 yılına aktarılacaktır.  
 
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: Çalışmadan elde edilen veriler kullanılarak yayın 
yapılması düşünülmektedir. 
 
3. Darboğazlar: Projenin yürütülmesini ve başarılı olmasını engelleyecek herhangi bir 
darboğaz bulunmamaktadır.  
 
4. Projede Önerilen Değişiklikler: Yeni teklif projenin 3 yıl olarak sunulan ilk versiyonu 
komite tarafından 5 yıla uzatılarak revize edilmiştir. İlave edilen son iki yıla bütçe tahsisi 
talep edilmiştir.  Doç. Dr. Emine KARADEMİR ve Doç. Dr. Çetin KARADEMİR’in 
kurumumuzdan ayrılarak Siirt Üniversitesi’ne geçmeleri nedeniyle yeni teklif projede 
danışman olarak yer almalarını, ayrıca 2014 yılında kurumumuz pamuk birimine atanan Zir. 
Yük. Müh. Gülşen BUZUK ve Zir. Yük. Müh. Yusuf Güzel DEMİRAY yardımcı 
araştırmacı olarak projeye dâhil edilmiştir. 

4.1. Materyal ve Yöntem: Çalışmaya 2010 yılında 15 pamuk çeşidi ile melezleme 
yapılarak başlanmıştır. Çalışmada SJ-U86, AGC 85, AGC 208, AGC 375, Fiber Max 819, 
Fiber Max 832, Fiber Max 958, DPL 90, DP 396, DP 499, Stoneville 453, Stoneville 468, 
Stoneville 474, Acala 1517-95, Acala 1517-99 çeşitleri materyal olarak kullanılmıştır. 
Melezlemelerde line x tester analiz yöntemi uygulanmıştır. 2014 yılında, 140 adet F3 hattı 
ve 5 adet kontrol çeşit (Stoneville 468, DP 90, DP 499, SJ-U86 ve AGC 375) Augmented 
deneme desenine göre 4 blok şeklinde ekilmiştir. Ekim öncesi tarlaya 8 kg/da saf N ve 8 
kg/da saf P2O5 verilmiştir. Üst gübre olarak 6 kg/da saf N çapa makinası ile boğaz 
doldurma esnasında verilmiştir. Sıra arası 0,7 m; sıra uzunlukları 12 m’dir. Denemede her 
parsel 1 sıradan oluşmuştur. Toplam 160 sıra mevcuttur.  Ekim tarihi 05.05.2014, çıkış 
tarihi 15.05.2014’dür. Dar yapraklı yabancı otlara karşı 02.06.2014 tarihinde, Super 
Galland yabancı ot ilacı pülverizatörle uygulanmıştır. 17.06.14 tarihinde seyreltme 
yapılmış ve sıra üzeri uzunluk yaklaşık 20 cm’e getirilmiştir. İşçiyle 2 kez ara çapası, 1 kez 
makine çapası yapılmıştır. İlk sulama 25.06.2014 tarihinde yapılmıştır. Toplam 6 kez karık 
usulü sulama yapılmıştır. Üçüncü sulamada 4 gün gecikme olmuştur. İki kez insektisit 
uygulaması yapılmıştır. Birinci insektisit uygulaması ekonomik zarar eşiğini geçen yaprak 
piresine karşı, 20.08.2014 tarihinde, Acetamiprid 15 g etken maddeli ilaçla, 10 g/da 
dozunda, yapraktan pülverizatör ile uygulanmıştır. İkinci insektisit uygulaması ekonomik 
zarar eşiğini geçen yeşilkurt ve dikenlikurta karşı, 09.09.2014 tarihinde, Emamectin 
benzoat etken maddeli ilaçla, 40 g/da dozunda, yapraktan pülverizatör ile uygulanmıştır. 
Kanopi Sıcaklığı gözlemleri Infrared El Termometresi ile 14.07.2014 tarihinde, öğlen 
11:00 -13:00 saatleri arasında alınmıştır. Yaprak Klorofil İçeriği, SPAD cihazıyla, 
13.08.2014 tarihinde, öğlen 11:00 -13:00 saatleri arasında alınmıştır. Birinci el hasat 
24.10.2014. tarihinde, İkinci el hasat 13.11.2014 tarihinde elle yapılarak iki defada 
tamamlanmıştır. Birinci el üründen alınan numuneler Roller Gin’de çırçırlanmıştır. Lif 
analizleri Şanlıurfa DTS Laboratuvarı’na yaptırılmıştır. İstatistiki analizler JMP istatistik 
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paket programı ile yapılmıştır. Verimde 365 kg/da ve üzeri, çırçır randımanında %39 ve 
üzeri, lif uzunluğunda 28 mm ve üzeri, SCI’da 125 ve üzeri, klorofilde 125 ve üzeri hatlar 
seçilerek 2015 yılına aktarılmıştır. 

 
4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Proje faaliyet takviminde önerilen değişiklik 
bulunmamaktadır. 
 
4.3. Personel: Doç. Dr. Emine KARADEMİR ve Doç. Dr. Çetin KARADEMİR’in 
kurumumuzdan ayrılarak Siirt Üniversitesi’ne geçmeleri nedeniyle yeni teklif projede 
danışman olarak yer almalarını, ayrıca 2014 yılında kurumumuz pamuk birimine atanan 
Zir. Yük. Müh. Gülşen BUZUK ve Zir. Yük. Müh. Yusuf Güzel DEMİRAY yardımcı 
araştırmacı olarak projeye dahil edilmiştir. 
 
4.4. Bütçe: 2015 yılından sonra devam niteliğinde olduğundan; 2016 yılı için 
7.000,00TL,2017 yılı için 8.000,00TL,2018 ve 2019 için de bütçe talep edilmiştir. 
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PROJE BAŞLIĞI GAP Bölgesine Uygun Pamuk Çeşitlerinin Çift Melez 
Yöntemi İle Geliştirilmesi  

PROJE NUMARASI TAGEM/TA/10/ 

PROJE LİDERİ Zir. Yük. Müh. Uğur SEVİLMİŞ 

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ 
KURULUŞ 

GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi 

RAPORUN İLGİLİ 
OLDUĞU 
DÖNEM 

01/01/2014 ile 31/12/2014 

 
Proje Özeti: Türkiye pamuk üretimi yönünden Dünya'da söz sahibi bir ülke olup, sahip 
olduğu tarım alanları, sulama olanakları ve gelişmiş tarıma dayalı sanayi imkânlarına sahip 
olması nedeni ile pamuk araştırmalarını daha ileri düzeye taşıyabilme potansiyeline 
sahiptir. Ülkemizin pamuk ve tekstil alanında bu önemini daha da arttırması olasıdır. 
Türkiye'de son 30 yılda yürütülen ıslah çalışmaları ile pamuk verimi ve kalitesi 
arttırılmıştır, ancak ıslah çalışmalarının amacı sürekli bir ıslah programı ile yeni güncel 
çeşitlerin geliştirilmesidir. Çeşit geliştirme çalışmalarında en fazla başvurulan ve 
kullanılan ıslah yöntemi melezleme (kombinasyon) ıslahıdır. Bu yöntem, tek melezleme, 
geri melezleme ve çoklu melezleme şeklinde türler içi ve türler arası pamuk çeşitleri ile 
uygulanabilmektedir. Ülkemizde yaygın olarak uygulanan ıslah yöntemleri melezleme ve 
seleksiyon olup bu güne kadar geliştirilen pamuk çeşitlerinin büyük çoğunluğu bu 
yöntemlerle geliştirilmiştir. Çift melez yöntemi ülkemizde ilk kez uygulanan bir yöntem 
olup bu yöntemle geliştirilen çeşitler verim, erkencilik ve lif kalite özellikleri bakımından 
üstün özellik gösterebilecektir. Nitekim bu amaç doğrultusunda seçilen genotipler 
melezlemede kullanılmakta ve oluşturulan melez kombinasyonlar 4 farklı genotipin 
özelliklerini taşıyabilmektedir. Bilindiği gibi üzerinde çalışılan herhangi bir özelliğin 
genetik yapısına, o özelliği yöneten eklemeli ve dominant genler ile bu genlerin 
interaksiyonları (epistasi) etkilidir. Populasyonda incelenen özellikler yönünden 
oluşabilecek genetik interaksiyonların ortaya konması, ıslah programındaki başarı için 
zorunludur. Çift melez yöntemi, diğer melezleme yöntemlerine oranla daha geniş bir 
genetiksel havuz oluşturulabilmekte; incelenen özellikler yönünden oluşabilecek genetik 
interaksiyonların (epistatik etkilerin) irdelenmesi yönündeki verilerin daha belirgin olarak 
saptanabilmesini sağlayabilmekte, dolayısıyla, amaç yönünde yapılabilecek 
seleksiyonların başarı oranını arttırabilmektedir. Bu araştırma, özellikle ülkemiz için 
ekonomik değere sahip olan pamuk bitkisinin verim, erkencilik ve lif kalite özellikleri 
başta olmak üzere istenilen özelliklerin bir genotipte toplanabilmesi amacıyla, Gossypium 
hirsutum L. ve Gossypium barbadense L. pamuk türlerine ait 5 genotipin “çift-melez” 
melezleme tekniği uyarınca oluşturulan populasyondan elde edilecek yeni pamuk 
genotiplerini geliştirebilmek amacıyla ele alınmıştır.  
 
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: Proje hedeflerinin tümü gerçekleşmiştir. 

 

Dönem Bulguları: Kütlü pamuk verimi (kg/da); 205 ile 493 kg/da arasında değişmiştir. 
Denemenin genel ortalaması 353 kg/da’dır. En yüksek verim veren standart çeşit 413 kg/da 
ile ‘BA 119’dur. Standardı geçen hat sayısı 9’dur. Çırçır randımanı % 41,6 ile % 47,4 
arasında değişmiştir. Çırçır randımanı en yüksek olan standart çeşit % 44,6 ile Gloria’dır. 
Denemenin genel ortalaması %42,1’dir. Standardı geçen hat sayısı 36’dır. Lif inceliği 4,02 
mic ile 6,11 mic arasında değişmiştir. Lif inceliği en düşük olan standart çeşit 4,55 mic ile 
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Stv 468’dir. Denemenin genel ortalaması 5,04 mic’dir. Standardı geçen hat sayısı 11’dir. 
Lif uzunluğu 27,1 mm ile 32,1 mm arasında değişmiştir. Lif uzunluğu en yüksek olan 
standart çeşit 30,9 mm ile Teks’dir. Denemenin genel ortalaması 29,3’dür. Standardı geçen 
hat sayısı 9’dur. Lif kopma dayanıklılığı 28,1 ile 37,7 g/tex arasında değişmiştir. Lif kopma 
dayanıklılığı en yüksek olan standart çeşit 33,4 ile Teks’dir. Denemenin genel ortalaması 
32,0 g/teks tir. Standardı geçen hat sayısı 22’dir. İplik olabilirlik indeksi (SCI); 102,9 ile 
158,4 arasında değişmiştir. İplik olabilirlik indeksi en yüksek olan standart çeşit 145 ile 
Teks’dir. Denemenin genel ortalaması 129,8’dir.Standardı geçen hat sayısı 10’dur. 
Çalışmada kademeli seleksiyon uygulanmıştır. Kütlü pamuk verimi ≥ 350 kg/da Çırçır 
randımanı ≥% 39,Lif uzunluğu ≥28 mm olan 30 adet hat seçilerek 2015 yılına aktarılmıştır. 
 
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: Çalışmadan elde edilen veriler kullanılarak yayın 
yapılması düşünülmektedir. 
 
3. Darboğazlar: Projenin yürütülmesini ve başarılı olmasını engelleyecek herhangi bir 
darboğaz bulunmamaktadır. 
 
4. Projede Önerilen Değişiklikler: Doç. Dr. Emine KARADEMİR ve Doç. Dr. Çetin 
KARADEMİR’in kurumumuzdan ayrılarak Siirt Üniversitesi’ne geçmeleri nedeniyle yeni 
teklif projede danışman olarak yer almalarını, ayrıca 2014 yılında kurumumuz pamuk 
birimine atanan Zir. Yük. Müh. Gülşen BUZUK ve Zir. Yük. Müh. Yusuf Güzel 
DEMİRAY yardımcı araştırmacı olarak projeye dahil edilmiştir. 

4.1. Materyal ve Yöntem: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde daha önce yapılmış olan 
çalışmalarda kütlü pamuk verimi yüksek bulunan STV-468, çırçır randımanı yüksek 
bulunan Nazilli-84 S, lif teknolojik özellikleri üstün bulunan Giza-75 ve Delcerro ve erkenci 
olan Fantom ve Paum-15 çeşitleri ile elde edilen 45 adet çift melez kombinasyon çalışmanın 
ana materyalini oluşturmuştur. 2014 yılında 84 adet F4 hattı, 5 adet kontrol çeşit (Stoneville 
468, BA 119, Teks, Carmen ve Gloria) ile birlikte, Augmented deneme desenine göre, 4 
blok şeklinde tarlada yetiştirilmiştir. Ekim öncesi tarlaya 8 kg/da saf N ve 8 kg/da saf P2O5 
verilmiştir. Üst gübre olarak 6 kg/da saf N çapa makinası ile boğaz doldurma esnasında 
verilmiştir. Sıra arası 0,7 m; sıra uzunlukları 12 m’dir. Denemede toplam 104 sıra 
mevcuttur. Ekim tarihi 05.05.2014, çıkış tarihi 15.05.2014’dür. Ekim sonrası tarla hafif bir 
yağış almış ve düzgün bir çıkış sağlanmıştır. Dar yapraklı yabancı otlara karşı 02.06.2014 
tarihinde, 60 ml/da dozunda Super Galland yabancı ot ilacı pülverizatörle uygulanmıştır. 
17.06.2014 tarihinde seyreltme yapılmış ve sıra üzeri uzunluk yaklaşık 20 cm’e 
getirilmiştir. İşçiyle 2 kez ara çapası, 1 kez makine çapası yapılmıştır. İlk sulama 
25.06.2014 tarihinde yapılmıştır. Toplam 6 kez karık sulama yapılmıştır. Üçüncü sulamada 
4 gün gecikme olmuştur. Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma İstasyonu uzmanları 
tarafından zararlı kontrolleri periyodik aralıklarla yapılmıştır. İki kez insektisit uygulaması 
yapılmıştır. Birinci insektisit uygulaması ekonomik zarar eşiğini geçen yaprak piresine 
karşı, 20.08.2014 tarihinde, Acetamiprid 15 g etken maddeli ilaçla, 10 g/da dozunda, 
yapraktan pülverizatör ile uygulanmıştır. İkinci insektisit uygulaması ekonomik zarar 
eşiğini geçen yeşilkurt ve dikenlikurta karşı, 09.09.2014 tarihinde, Emamectin benzoat 
etken maddeli ilaçla, 40 g/da dozunda, yapraktan pülverizatör ile uygulanmıştır. Birinci el 
hasat tarihi 27.10.2014’dür. İkinci el hasat tarihi 16.11.2014’dür. Hasatlar elle yapılmıştır. 
Birinci el üründen alınan numuneler Roller Gin’de çırçırlanmıştır. Lif analizleri Şanlıurfa 
DTS Laboratuvarı’nda yaptırılmıştır. İstatistiki analizler JMP istatistik paket programı ile 
yapılmıştır. 
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4.2. Proje Faaliyet Takvimi: Proje faaliyet takviminde önerilen değişiklik 
bulunmamaktadır. 
 
4.3. Personel: 2014 yılında kurumumuz pamuk birimine atanan Zir. Yük. Müh. Gülşen 
BUZUK ve Zir. Yük. Müh. Yusuf Güzel DEMİRAY yardımcı araştırmacı olarak projeye 
dâhil edilmiştir. 
 
4.4. Bütçe: 2015 yılı 8.000,00TL  
                   2016 yılı 9.000,00TL 
                   2017 yılı 10.000,00TL  
                   2018 yılı 11.000,00TL 
                   2019 yılı 12.000,00TL 
                   Toplam: 50.000,00TL’dir. 
 


