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Bu çalışma 2011–2015 yılları arasında GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve 
Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yürütülmüştür. Çalışmadaki amaç bitki genetik kaynağı 
olarak korumaya alınan bazı Tıbbi ve Aromatik bitkilerinin sürdürülebilir bir şekilde 
korunması karakterizasyonu, çoğaltması ve değerlendirilmesidir. Bunun için 
koleksiyonumuzda mevcut bitkiler çoğaltılarak çiçeklenme zamanı, bitki boyu, taze herba 
verimi, drog herba verimi, drog yaprak verimi, hasat zamanı, uçucu yağ oranı ve uçucu yağın 
bileşenleri belirlenecektir. Ayrıca bazı bitkilerden elde edilecek uçucu yağın bakteriyel ve 
antifungal etkileri denenmiştir. Bazı özellikleri yönünden öne çıkan türlerden ise çeşit 
geliştire yoluna gidilecektir. Ayrıca koleksiyonumuzda mevcut olmayıp ta gen kaynağı 
olarak önemli gördüğümüz yeni türler tespit edilirse bunlarda korumaya alınacaktır. 
Çoğaltılan materyalin birer seti, uzun süreli muhafaza için Ege Tarımsal Araştırma 
Enstitüsündeki Bitki Gen Bankasına ve Türkiye Tohum Gen Bankasına gönderilecektir. 
Bitkilerin çoğaltması ve bazı agronomik özelliklerin belirlenmesi enstitüde arazisinde, 
bitkilerden uçucu yağların elde edilmesi ve bunların bileşenlerin belirlenmesi Batı Akdeniz 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Merkezi 
Laboratuvarında, bitkilerden elde edilecek uçucu yağın anti bakteriyel ve antifungal etkisinin 
belirlenmesi ise Dicle Üniversitesinde test edilecektir. 
Projenin Dönem Bulguları Özeti 

 

Proje kapsamında yer alan bitkiler ve bunlarla ilgili 2013-2014 yetiştirme sezonunda 
yürütülen faaliyetler aşağıda belirtilmiştir. 
Origanum acutidens (Hand.-Mazz.) Ietswaart 2-3; O. vulgare L. subsp. gracile (C. Koch) 
Ietswaart  2-3; O. onites L.2-3; O. syriacum var. Bevanii  Ietsw2- 3; O. munzurense Kit Tan & 
Sorger 3; Origanum minutiflorum O. Schwarz 2-3-4-4-5; O. minitum 2-3; O. haussknechtii  2; 
Thymbra sintenisii Bornm & Aznav  2-3-4: Thymbra spicata L. var. spicata 3-5; Satureja 
macrantha C.A. Meyer2,-3-4-5; Satureja boissieri Hausskn. Ex Boiss. 2-3; Satureja aintabensis 
P.D. Davis 2-3; Satureja hortensis L.4-5; Thymus vulgaris 2-3-4; T. eriocalyx (Ronniger) Jalas2-

3; T. kotschyanus Bois. & Hohen var. kotschyanus Boiss. 3;  T. kotschyanus Boiss. & Hohen 
var. glabrescens Boiss. 3; T. cilicicus Boiss. & Bal. 2-3-4; T. citriodorus 2,3,4; Salvia 
multicaulis vahl: 4; Salvia verticilata subsp. Verticilata 2-4-6; Salvia palaestina Bentham 2-4-6; 
Sideritis volcanica 2;  Sideritis perfoliata 2-3-4-6;  Sideritis sp. (Elbistan) 2,4-6;  Nepeta italica 2-

4-6-7; Fritillaria impercialis 2; Zizofora clinopodioides Lam 2,4-7; Mentha spicata L. ssp. 
tomentosa (Brig.) Harley 3;  Lippia citriodora 2-3-4-5-7; Rosemarinus officinalis 2-3-4; Teucrium 



polium L. 2-3-4; Rheum ribes L. 2;  Gundelia tournefortii 2,3;  Hyssopus officinalis2;  Stachys 
sp. 2-3-4-6-7; Arum sp. 2; Tanecetum sp. 2-3-4-6-7; Melisa officinalis L. 2-3-4-6-7; M. piperita: 2,4; Mentha sp. 2-

4; Pelargonium graveolens (Itır)2-4; Achillea sp 2-4-6-7; İris germenica 3; İris aucery 2; 
Narcissus sp. 2; Fritillaria persyca 2-3; Amaryllis sp. 3; Lavadula sp. 2-3-4-6-7; Salvia sp.1; 
Artemisia tinctoria1; Alcanna tinctoria1; Rhamnus petiolaris1;  Berberis crataegina1; 
 

1Doğadan toplama 
2Serada çoğaltma 
3Koleksiyon bahçesinde korumaya alma 
4Ön değerlendirme için araziye tekerrürlü olarak dikme 
5Uçucu yağ bileşeni analizi 
6Parsel verimi (kg/da) 
7Uçucu yağ elde etme 
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Bu çalışma, daha önce yürütülen ve 2010 yılında ara sonuç raporu hazırlanan  
“Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Boya Bitkileri ve Doğal Boyamacılıkla İlgili Geleneksel 
Bilginin Toplanması ve Korunması” projesinin devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde olacaktır. 
Bu amaçla daha önceki projede tespit edilen bazı önemli boya bitkileri tarla koşullarında 
çoğaltılarak boyamada kullanılan aksamlarının verimi, boyar madde içerikleri ve boyama 
özellikleri belirlenecektir. Boya bitkilerinin üretimi enstitünün deneme alanında, boyama ve 
dokuma işlemleri ise kurumun kök boya ve kilim dokuma atölyelerinde gerçekleştirilecektir. 
Boyamada kullanılan bitki aksamındaki boyar madde içeriğinin tespiti ise kurumun tıbbi ve 
aromatik bitkiler biriminde yapılacaktır. 

Bu çalışmadan beklenen sonuç: Enstitümüzün sorumluluk alanındaki yörelerde, boya 
bitkilerinin üretimine geçmek, doğal boyamacılık ve buna dayalı dokuma sanatını yeniden 
uygulamaya aktarmaktır. 
 

Projenin Dönem Bulguları Özeti 

 

       Boya bitkilerinden Alcanna tinctoria L. Artemisia tinctoria L. Rhamnus petiolaris, 
Berberis crataegina ve İsatis tinctoria L. boya bitkilerinin herbaryumları yapılmıştır. Daha 
önce kültüre alınan İsatis sp. (çivit otu), Rubia tinctoria L. (kökboya), Salvia verticilata ve  
Datisca cannabina (sarı kendir)’nin arazi koşullarında rutin bakım işleri yapılarak parsel 



verimleri alınmıştır. Doğal ve kültür ortamında yetişen boya bitkilerindeki boya etken 
maddelerinden alizarin, indigo ve quarsetin için HPLC de analizi yapılarak boyar madde analizi 
metotları geliştirilmiştir. Çalışmaya dahil edilen boya bitkilerinden elde edilen materyal ile 
mordanlı ve mordansız boyama teknikleri, boyaların haslık analizleri ve boya bitkilerindeki boya 
etken maddelerinin analiz tekniklerini geliştirme konusunda, çalışmalar rutin olarak devam 
etmektedir.  

Bitki 
Taze Ot Verimi 

(kg/da)
Kuru Ot Verimi 

(kg/da)
Drog Verimi 
(kg/da)

Hasat indeksi 
(%) 

Salvia verticilata   1972.79 312.93 187.07 59.78

Reseda lutea   2947.85 941.04 521.54 55.42

Datisca cannabina   2280.91 504.2 228.09 45.24

İsatis sp.    250 g/bitki;  2232 kg/da (Yaprak verimi)
 

 
Projenin Adı GAP Yöresi Kapari (Capparis sp.) Geliştirme Projesi
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Kapari, Capparidaceae familyasının en geniş iki genusundan biri olup dünya üzerinde 
350'den fazla tür ile temsil edilmektedir. Gıda, ilaç, kozmetik, boya ve çevre açısından da 
büyük önem taşımaktadır. 

Bu çalışma 2005–2011 yılları arasında yürütülen bir projenin ikinci dilimini 
oluşturmaktadır. Projenin bu dilimi 2012-2016 yılları arasında, Diyarbakır da GAP Uluslar 
arası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğünde ve Şanlıurfa da GAP Tarımsal 
Araştırma Enstitüsünde yürütülmektedir. Çalışmanın amacı: Tescilli kapari çeşidi 
geliştirmektir. Materyal projenin birinci diliminde ileri çıkan hatlardan oluşmaktadır. İki 
lokasyonda da ileri çıkan hatların bitki boyu, tomurcuk verimi, kol uzunluğu ve bitki gelişme 
formu belirlenmektedir.  Çalışmada bitkinin tomurcuk verimi henüz sabitleşmediği için yani 
yıldan yıla arttığı için verim sabitleşene kadar rutin gözlemlerin alımına devam edilecektir. 
Verim sabitleştikten sonra ileri çıkan hatların çoğaltılması ve tescil işlemlerine devam 
edilecektir. Çalışmanın birinci diliminde seleksiyon kriterlerine göre oldukça ümit var hatlar 
belirlenmiştir. Buda Diyarbakır ve Şanlıurfa ekolojik koşullarında, kapari kültürünün başarılı 
bir şekilde yapılabileceği kanısını uyandırmıştır. 
Projenin Dönem Bulguları Özeti 

 

       2013-2014 Yetiştirme sezonunda rutin bakım işlerinden budama, kök boğazı 
çapası, yabancı ot kontrolü, hastalık ve zararlı Kontrolü uygun zamanlarda 



gerçekleştirilmiştir. Sıra arası ve sıra üzeri mesafeler ise traktör ile çapalanmıştır. 
Damızlık bahçesini oluşturmak için ileri çıkan hatlardan tohum örnekleri alınarak 
ekimleri gerçekleştirilmiştir. Kültüre alınan 376 adet bitkiden 74 bitkinin taze 
yaprakları seçilerek DNA analizi için derin dondurucuda saklanmıştır. 376 bitkiden 
taze tomurcuklar hasat edilerek, gölgede kurutuluş ve rutin analizler için 
depolanmıştır.  2015 yılından itibaren ileri çıkan hatlardan damızlık bahçesi 
oluşturmak ve tescil işlemleri devam ettirilecektir. İleri çıkan 74 bitkinin, 7 yıla ait 
ortalama tomurcuk verimi aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

2007 Yılı 
(kg/bitki) 

2008 Yılı 
(kg/bitki) 

2009 Yılı 
(kg/bitki) 

2010 Yılı 
(kg/bitki) 

2011 Yılı 
(kg/bitki) 

2012 Yılı 
(kg/bitki) 

2013 Yılı 
(kg/bitki) 

40 939 723 1149 1143 2492 3536 
 

 
 
 
Projenin Adı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Meyan Bitkisinin 

(Glycyrrhiza glabra L.)  Kültüre Alınması ve 
Değerlendirilmesi
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       Yapılması planlanan bu çalışma; ikişer 5 yıllık dilimler halinde, GAP Uluslararası 
Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yürütülecektir. Projenin birinci 5 yıllık 
aşaması 2012-2016 yılları arasında yürütülecektir. Projenin birinci aşaması 
sonuçlandırıldıktan sonra ikinci aşamasına geçilecektir. Çalışmanın amacı meyan bitkisini 
kültüre alıp değerlendirmek ve uzun vadede bir çeşit geliştirmektir. Materyal bölgenin doğal 
florasında bulunan Glycyrrhiza glabra L.’nın toprak altı kökleri (Rizom) ve tohumlarından 
oluşturulacaktır. Doğal floradan toplanacak olan bitki materyalinden 2200 adet tek bitki 
tarlaya dikilecektir. Tarlada oluşturulacak bitki populasyonundan seleksiyon yoluyla ileri 
çıkan hatlar belirlenecektir. İleri çıkan hatların;  şeker içeriği (glisirrizin), kök verimi, şerbet 
verimi,  toplam antioksidant aktiviteleri, toplam fenolik bileşik ve flavonoid miktarları gibi 
kalite parametreleri belirlenecektir. Projenin ikinci 5 yıllık aşamasında ise ileri çıkan 
hatlardan, klonların seçilip çoğaltılması, tescil işlemleri ve sonuçların uygulamaya aktarılma 
çalışmaları yürütülecektir. Bu çalışmanın sonucunda Türkiye' de ilk defa meyan bitkisinden 
gelenekselleşmiş doğadan toplama ve tüketme alışkanlıklarının yerine, kültüre alınmış 
bitkilerden standardize edilmiş ürünlerden faydalanma yoluna gidilmiş olacaktır. Böylece 
meyan bitkisinin genetik kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde muhafazası, 
karakterizasyonu ve değerlendirilmesi de sağlanmış olacaktır.
Projenin Dönem Bulguları Özeti 



 

       Meyan bitkisine ait kök ve tohum materyali toplam 11 ilden ve 29 lokasyondan 
toplanmıştır. Materyalin toplandığı iller, toplandığı rakım  ve lokalite isimleri kayıt 
altına alınmıştır. Lokalitelerden toplanan toprak ve bitki  örneklerinin mikro ve 
makro analizleri  yapılmıştır. Ayrıca meyan kökü örneklerinin toplam fenolik ve 
antioksidan analizleride yaptırılmıştır. Doğadan toplanan kök ve tohumlar tarla 
koşullarında kültüre alınmıştır. Kök ve tohumla çoğaltmada her parselde iki sıra ve 
her sırada da 5 bitki olacak şekilde dikim gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar 
istatiski olarak değerlendirilip yorumlanmıştır 

 

 

 

 

 

 
Proje ile ilgili altında açıklamasının da olduğu dönemsel resimleri de ekleyip 
murat.canpolat@gthb.gov.tr mail adresine gönderebilirsiniz. 


