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Projenin Özeti 

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 belirlenmiştir. Ayrıca bazı bitkilerden elde edilecek uçucu yağın antibakteriyel ve 
antifungal etkileri denenmiştir. Bazı özellikleri yönünden öne çıkan türlerden ise çeşit 
geliştire yoluna gidilecektir. Çoğaltılan materyalin birer seti, uzun süreli muhafaza için Ege 
Tarımsal Araştırma Enstitüsündeki Bitki Gen Bankasına ve Türkiye Tohum Gen Bankasına 
gönderilecektir. Bitkilerin çoğaltması, bazı agronomik özelliklerin belirlenmesi ve 
bitkilerden uçucu yağların elde edilmesi enstitüde,  uçucu yağlarındaki 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 Özeti 
 Proje kapsamında yer alan bitkiler ve bunlarla ilgili 2011-2015 arasında yürütülen 

faaliyetler aşağıda özetlenmiştir. 
1. Origanum acutidens (Hand.-Mazz.) Ietswaart1-2-3-5-6; 2. O. vulgare L. subsp. gracile (C. 
Koch) Ietswaart1-2-3-4-5-6; 3. O. onites L.2-3; 4. O. syriacum var. Bevanii  Ietsw1-2-3-4-5-6; 5. 

Origanum minutiflorum O. Schwarz1-2-3-4-6; 6. O. minitum1-2-3-6; 7. O. haussknechtii1-2; 8. 
Thymbra sintenisii Bornm & Aznav1-2-3-4-5: 9. Thymbra spicata L. var. spicata1-2-3-4-5-6; 10. 
Satureja macrantha C.A. Meyer1-2-3-5-6; 11. Satureja boissieri Hausskn. Ex Boiss.1-2; 12. 
Satureja hortensis L.1; 13. Thymus vulgaris L.2-3-4-5-6; 14. T. eriocalyx (Ronniger) Jalas1-2-3; 
15. T. cilicicus Boiss. & Bal.2-3-4-5- 16. T. citriodorus2-3-4-5-6; 17. Salvia multicaulis vahl1-2-3-4; 18. 
Salvia verticilata subsp. Verticilata1-2-3-4-6; 19. Salvia palaestina Bentham1-2-3-4-6; 20. Sideritis 
perfoliata2-3-4-6; 21.Sideritis labinotica1-2-3-4-6; 22.Nepeta italica1-2-3-4-6; 23. Fritillaria 
impercialis 2-3-; 24. Zizofora clinopodioides Lam 1-2-3-4-; 25.Mentha spicata L. ssp. tomentosa 
(Brig.) Harley1-2-5-6;  26. Lippia citriodora2-3-5-6; 27. Rosemarinus officinalis 2-3-4; 28. Teucrium 
polium L.1-2-3-; 29.  Hyssopus officinalis2-3-5-6;  30. Stachys sp. 1-2-3-4-6; 31. Arum sp.1-2-3; 32. 
Tanecetum sp.1-2-3-4-6; 33. Melisa officinalis L.2-3-4-6; 34. Mentha. piperita2-3-4-5-6; Mentha sp.2-3-4-5-6; 35. 



Pelargonium sp.2-3-4-5-6; 36. Achillea sp1-2-3-4-5-6; 37. İris germenica2-3; 38. İris aucery1-2-3; 39. 
Narcissus sp.1-2-3; 40. Fritillaria persyca1-2-3; 41. Amaryllis sp.2-3; 42. Lavadula intermedia.2-3-4-5-

6; 43. Rhamnus petiolaris2-3-; 44. Berberis crataegina1-2 
 
 

1Doğadan toplama 
2Serada çoğaltma 
3Koleksiyon bahçesinde korumaya alma 
4Ön değerlendirme için araziye tekerrürlü olarak dikme 
5Uçucu yağ bileşeni analizi 
6Parsel verimi (kg/da) 
 

 
Projenin Adı Bazı Boya Bitkilerinin Agronomik ve Teknolojik 

 Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Proje No TAGEM/TA/11/05/04/005
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Projenin Özeti 

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 

Proje ile ilgili olarak 2015 yılına kadar yapılan çalışmaların özeti 
1. Boya bitkileri ve buna dayalı sanat konusunda geleneksel bilgileri araştırmak 
2. Boya bitkilerini kültüre almak ve bunların yetiştirme tekniklerini belirlemek 
3. Hazırlanan boya çözeltileri ile yün iplikleri boyamak ve bunları dokumaya çevirmek 
4. Boya bitkilerindeki boyar maddenin içeriğini kantitatif olarak belirlemek 
5. Boyanmış dokuma parçalarının renk değeri (dE) belirlemek 



6. Kültüre alınmış bazı boya bitkilerinin parsel verimlerini belirlemek 
  

2014-2015 Yetiştirme Sezonunda Yapılan Çalışmaların Özeti  
1. Boya bitkilerinden elde edilmiş boyalarla boyanmış yünlerin haslık analizlerini 

yapmak 
2. Cevizin meyve kabuğundaki ve ceviz içinin juglon içeriğini belirlemek için HPLC 

de metot geliştirmek 
3. Kültüre alınmış boya bitkilerden Rubia tinctoria’ dan alizarin, İsatis tinctoria dan 

indigo ve cevizin meyve kabuğundan ve ceviz içinden juglon boyar maddelerin 
kantitatif olarak belirlemek. 

 

 
Projenin Adı GAP Yöresi Kapari (Capparis sp.) Geliştirme Projesi

Proje No TAGEM/TBAD/13/A04/P06/06

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM  

Projenin Başlangıç-Bitiş Tarihi 2013-2017

Proje Lideri Dr. Fethullah TEKİN 

Yardımcı Araştırmacılar İslim KOŞAR 

Danışmanlar ve Kurumu  

Raporun Ait Olduğu Dönem 2014-2015 

Projenin Toplam Bütçesi 30000TL

Projenin Özeti 

 

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 2013-2017 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.  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 

 

2014-2015 Yetiştirme Sezonunda Yapılan Çalışmaların Özeti 

1. 2015 yılında İleri çıkan hatların çoğaltması, damızlık bahçesinin 
oluşturulması, sertifikasyon işlemleri ve kalite analizleri konularında faaliyetler 
gerçekleştirilmiştir. Yine her yıl olduğu gibi rutin olarak yapılan bakım 



işlerinden budama, kök boğazı çapası, yabancı ot kontrolü, hastalık ve zararlı 
kontrolü uygun zamanlarda gerçekleştirilmiştir.  

2. Kültüre alınan 376 adet bitkiden ileri çıkan hatlardan 6 bitkinin taze yaprakları 
alınarak DNA analizi için derin dondurucuda saklanmıştır.  

3. İleri çıkan hatların farklı bitki aksamından elde edilen materyalin Vitamin-C ve 
Vitamin-E içeriğine bakılmıştır 

4. İleri çıkan hatlardan damızlık bahçesini oluşturmak için üretim materyali 
(tohum ve çelik)  alınarak çoğaltmaya alınmıştır.  

5. Tescil işlemleri için gerekli girişimler başlatılmıştır. 

 

 

 
 
 
Projenin Adı Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Meyan Bitkisinin 

(Glycyrrhiza glabra L.)  Kültüre Alınması ve 
Değerlendirilmesi

Proje No TAGEM/TBAD/13/A04/P06/05

Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM 

Projenin Başlangıç-Bitiş Tarihi 2013-2017

Proje Lideri Dr. Fethullah TEKİN 

Yardımcı Araştırmacılar Belgizar ÇAM 

Danışmanlar ve Kurumu  

Raporun Ait Olduğu Dönem 2014-2015 

Projenin Toplam Bütçesi 37000TL 

Projenin Özeti 

       Yapılması planlanan bu çalışma; ikişer 5 yıllık dilimler halinde, GAP Uluslararası 
Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yürütülecektir. Projenin birinci 5 yıllık 
aşaması 2013-2017 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 

 

2015 Yılına Kadar Yapılan Çalışmaların 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 analizleri de 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.  
 

2014-2015 Yetiştirme sezonunda yapılan çalışmalar  
1. Her sene olduğu gibi 2015 yılında da denemenin yabancı ot kontrolü, ara 

çapası ve sulanması yapılmıştır. 
2. Deneme alanındaki bitkilerin ortalama boyları ölçülmüştür.  
3. Meyan kökünden pekmez ve çay yapılmıştır. Bunların HMF analizleri HPLC de 

yapılacaktır.  
 


