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Tarımsal üretimde kullanılan nesnelerin belirli bir sistem içinde “KONTROL” ü 

çalışmaları 1869’lu yılların Doğu Almanya’sına kadar gider. 
 

 

İlk kez o yıllarda ve botanik profesörü Dr. Friedrich NOBBE’nin  
“TOHUMLUK KONTROL LABORATUVARI” adıyla başlattığı bu 

çalışmalar; ülkemizde ilk kez 1953 yılında Fakültemizce üstlenilmiş, altı yıl 
sürdürüldükten sonra (1959’da) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 

devredilmiştir ve halen Bakanlık ilgili kuruluşları eliyle (TTSM, İl-İlçe Tarım 

Müdürlükleri, Laboratuvarları…) ülkemizdeki tüm tohumculuk (=tohumların 

ıslahı, kontrolü, tescili, üretimi hazırlanması (işlenmesi) ve dağıtımı) 

çalışmalarını yürütülür.  

 
 

Genel olarak ele alınırsa tarımsal üretim a- bitkisel ve b- hayvansal olarak ikiye 

ayrılır. Her iki grupta da kullanılması kaçınılmaz olan TOHUM; sahip olduğu 
çeşitli özelliklerinden dolayı, gerçekleştirilen üretimi hem doğrudan ve hem de 

dolaylı olarak oldukça etkiler.  

 
 



 
“TOHUMCULUK” döngüsündeki şu kavramların bilinmesi gerekir: 

 

 

TOHUM: Bitkilerin generatif kısımları olup, döllenmeyle oluşan, embriyo ve  

                  e. y. besin maddelerini taşıyan kısımlardır. 

 

TOHUMLUK: GENERATİF TOHUM+VEGETATİF TOHUM  
 

(uygulamada ise canlı ve üreme yeteneğindeki tohum ve diğer bitki materyalidir.) 

VEGETATİF TOHUM: Fide, fidan, çubuk, çelik, yumru, kök, soğan, 

kalınlaşmış ana gövde gibi kısımlardır. Buralar için döllenme olmaz. 

 

Tarımsal üretimde tohumluk önemli bir girdi olarak son yıllarda teknolojik bir 

ürün niteliği kazanmıştır.  

Yeni bir bitki oluşturma şansı olan, her türlü canlı materyale TOHUMLUK 

denir.  

Bugün bitkisel üretimde üreticilere-yetiştiricilere sunulan tohumlukların 

üretilmesi aşamasında yapılan her türlü tarla, sera ve laboratuvar kontrolleri, 

tescil işlemleri, ambalajlanması, depolanması ve pazara sunulması tohumluk 

ürününün teknolojisi olarak değerlendirilmektedir. Tohumluk teknolojisinde 

işlemler özel ve kamu sektörünün başta üretim aşamasında olmak üzere ve 

tohumluk hazırlamada çok sayıda kontrol ve gözlemlerin yasalar çerçevesinde 

yapılmasıyla sürdürülmektedir. 

 

ÜLKEMİZDE TOHUMLUK ÜRETMEK İSTEYEN 

KİŞİ/KİŞİLER NE YAPMALIDIR? 

Genel olarak, şöyledir: 

1-   Öncelikle bu kişiler ÇKS sitemine kayıt olmalı, en  az 10 da’lık tarlası 

      ile o tohumluğu üretmek için gerekli tüm alet ve  ekipmanı olduğunu  
      gösterir, 5 yıl geçerli “TOHUM  YETİŞTİRİCİ BELGESİ” ile  

      amaca uygun TOHUMLUK BEYANNAMESİ 3’er kopya doldurup,  

      ıslak imzalı olarak zamanında ve istenmişse diğer belgelerle birlikte İl  
      Tarım Müdürlüğüne teslim edilmelidir.  



  
T . C .  

T A R I M  V E  K Ö Y İ Ş L E R İ  B A K A N L I Ğ I  

… … …  T a r ı m  İ l  M ü d ü r l ü ğ ü  

 

TOHUM YETİŞTİRİCİ BELGESİ 

 

Belge Numarası :  

Düzenleme Tarihi :  

 

Yetiştiricinin;   

Adı, Soyadı - Unvanı :  

Adresi :  

Çiftçi Kayıt Numarası :  

Yetkilendirilen Bitki Grubu :  

Son Geçerlilik Tarihi :  

 

Yukarıda bilgileri yer alan …………………………., 5553 sayılı Tohumculuk 

Kanunu ve buna ilişkin çıkarılan mevzuatlarda belirtilen hükümlere uymayı taahhüt ederek, 

Tohumculuk Piyasasında Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği 5 inci maddesine göre 

tohum yetiştiricisi olarak yetkilendirilmiştir.  

 

 

 

                                                  İl Tarım Müdürü 

                                        Mühür ve imza 

 



 

TOHUMLUK BEYANNAMESİ VERMEDE SON TARİHLER 

 

Tür Adı Bölgesi 

Beyannamelerin İlgili 

Müdürlüklerde bulunması Gerektiği 

Son Tarih 

Arpa, Buğday, Yulaf, 

Çavdar, Tritikale 

Akdeniz 01 Mart 

Ege 01 Nisan 

Güney Doğu Anadolu 01 Nisan 

Doğu Anadolu 15 Mayıs 

İç Anadolu 15 Nisan 

Karadeniz 15 Nisan 

Trakya ve Marmara 01 Nisan 

Diğer Bitki Türleri Tüm Bölgelerde 
Ekim tarihinden itibaren otuz (30) 

gün içinde ilgili kuruluşta olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TOHUMLUK BEYANNAMESİ 

(Hibrit çeşitler için ) 

 

Beyannamenin                                (1)  Tarihi:                           Numarası:  

Üreticinin adı soyadı, Kurumu veya 

ticari unvanı                                     (2) 
 

Üreticinin açık adresi  

Tohumluğun tür ve çeşidi     

Botanik adı   

A
n

a
 T

o
h

u
m

lu
ğ
u

n
 Adı veya numarası  

Alındığı yerin adı ve adresi  

Alınan tohumluk miktarı (kg)       (3)  

Sertifikayı düzenleyen kurum       (4)  

Sertifikasının tarih ve numarası         

Ekilen tohumluk miktarı             (kg)  

Tohumluğun ekildiği tarih            (5)  

B
a
b

a
 T

o
h

u
m

lu
ğ
u

n
 

Adı veya numarası  

Alındığı yerin adı ve adresi  

Alınan tohumluk miktarı       (kg) (3)  

Sertifikayı düzenleyen kurum       (4)  

Sertifikasının tarih ve numarası        

Ekilen tohumluk miktarı             (kg)  

Tohumluğun ekildiği tarih             (5)  

Tohumluğun ekildiği tarla veya 

parselin yeri adı veya numarası      (6)            

 

      

Tarla veya parselin alanı                (da)  

Yukarıdaki beyanımın doğru olduğunu bildirir 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve bu Kanuna 

ilişkin Yönetmeliklere uymayı taahhüt eder gereğinin yapılmasını arz ederim. 

 

Tohum Yetiştiricisi Tohum Üreticisi Kabul eden  Onaylayan 

Adı, Soyadı, Tarih, 

İmza  

Adı, Soyadı, Ticari 

Unvanı, Tarih, İmza 

Adı, Soyadı, Tarih, 

İmza 

Adı, Soyadı, 

Unvan, Tarih, İmza  

T.C.Kimlik 

Numarası (7):  

 

 

   

 

Önemlidir: 

(1) Beyannamenin tarih ve numarası beyannameyi veren tarafından yazılacaktır. 

(2) Sözleşmeli tohumluk yetiştiriliyorsa, Sözleşme yapan firmanın adı yazılacaktır.  

(3) Sertifikaya ait tohumluk partisinden satın alınan miktar belirtilir. 

(4) Sertifikayı veren tohumluk sertifikasyon kuruluşudur. 

(5) Ekilen tohumluğun kışlık-yazlık veya ana ürün- II. ürün ve örtü altı olduğu belirtilecektir. 

(6) Tohumlukların ekildiği köy, ilçe, il adı da yazılacaktır. 

(7) Yetiştirici gerçek kişi değil ise doldurulmaz. 

../../24.9.2009%20yedekleme/24.9.2009%20yedekleme/Mevzuat%20İnceleme%20Komisyonu/Mevzuat%20İnceleme%20Komisyonu%20Kararları%202010/24%20NOLU%20KARAR/Tahıl%20Tohumu%20Ser.Yönetmeliği/veri/beyanname%20hibrit%20veri.xls


TOHUMLUK BEYANNAMESİ 

(Hibrit olmayan çeşitler için) 

 

Beyannamenin                                (1)

          

Tarih:     Numarası:    

Üreticinin adı, soyadı (varsa), 

Kurumu veya ticari unvanı             (2) 
 

Üreticinin açık adresi  

Tohumluğun tür ve çeşidi         

Botanik adı   

Ekilen tohumluğun sınıf ve döl 

kademesi 
      

Tohumluğun alındığı yerin adı ve 

adresi 
 

Alınan tohumluğun miktarı     (kg) (3)  

Sertifikayı düzenleyen kuruluş       (4)  

Tohumluk sertifika veya raporunun 

tarih ve numarası 
            

Tohumluğun ekildiği tarla veya 

parselin yeri, adı veya numarası     (5) 
    

Tarla veya parselin alanı               (da)  

Bu tarlaya ekilen tohumluk miktarı       

                                                      (kg) 
 

Tohumluğun ekildiği tarih              (6)  

Yukarıdaki beyanımın doğru olduğunu bildirir 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve bu Kanuna 

ilişkin Yönetmeliklere uymayı taahhüt eder gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Tohum Yetiştiricisi Tohum Üreticisi Kabul eden  Onaylayan 

Adı, Soyadı, Tarih, 

İmza  

Adı, Soyadı, Ticari 

Ünvanı, Tarih, İmza 

Adı, Soyadı, Tarih, 

İmza 

Adı, Soyadı, 

Unvan, Tarih, İmza  

T.C.Kimlik  

Numarası (7):  

 

   

 

Önemlidir: 

(1)  Beyannamenin tarih ve numarası beyannameyi veren tarafından yazılacaktır. 

(2) Sözleşmeli tohumluk yetiştiriliyorsa, Sözleşme yapan firmanın adı yazılacaktır. 

(3) Sertifikaya ait tohumluk partisinden satın alınan miktar belirtilir. 

(4) Sertifikayı veren tohumluk sertifikasyon kuruluşudur. 

(5) Tohumlukların ekildiği köy, ilçe, il adı da yazılacaktır. 

(6) Ekilen tohumluğun kışlık-yazlık veya ana ürün- II. ürün ve örtü altı olduğu belirtilecektir. 

(7) Yetiştirici gerçek kişi değil ise doldurulmaz. 
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1. No’lu maddedekileri yapan tohum yetiştiricisi, tohumluğuna ait genetik 

özelliklerin en iyi görüldüğü gelişme devreleri (uygun çiçeklenme zamanı, olum 

devresi, tane rengi, kozaların açılması gibi) ile hastalık ve zararlıların en belirgin 

olduğu zamanlardan 1 ya da birkaç hafta önce bu iş için Bakanlıkça 

yetkilendirilen uzman kişiyi (kontrolörü), TARLA KONTROLU’nu yapması için 

tarlasına götürür.  

 

Uzman kişi tarafından yapılan “TARLA KONTROLU”nda şunlara dikkat edilir: 

 

Kontrolör, TARLA KONTROLUnu yapacağı tarla hakkında genel bir fikir 

edinmek için tarlayı önce bir gezer. Bu aşamada, üreticinin beyannamesinde 

belirtmiş olduğu ve tarlasında ekili durumdaki bu tohumluk için a- ÖN BİTKİ ve 

b- İZOLASYON UZAKLIĞI koşullarına uyulup, uyumadığını denetler. 

 

a- ÖN BİTKİ  

Serin iklim tahıllarında - (Çeşit değiştirilmiyorsa) tohumlukla aynı  

                                            çeşidin tohumluğu arka arkaya ekilebilir. 

                                            (çeşit değiştiriliyorsa) o tarlaya 2 yıl tahıl ekilmez. 

 

Çeltik --------------------- Kullanılacak tarlaya 2 yıl çeltik ekilmemiş olmalıdır. 

                                            Çeşit aynı ya da başka ürünler ekilmişse olabilir. 

 

Melez mısır -------------- K.D, T.M. ve Ç.M. ön bitki koşulu yoktur. 

Melez Sorgum ----------- Diğer ürünler veya melez sorgum anacı olabilir. 

YTB.----------------------- Aynı tarlaya arka arkaya farklı çeşitler ancak 3 yıl  

                                            arayla ekilebilir. 

Ayçiçeği, Pamuk, Tütün Ön bitki koşulu yoktur. 

Patates -------------------- Enaz 800 m yüksekte olmalıdır. Elit ve Orijinalde 

ekim nöbeti mutlaka yapılmalıdır. 

 

Yerfıstığı ----------------- Bir önceki yıl başka bir ürün cinsi ekilmiş olmalıdır. 

                                            Çeşit değiştirilmişse ön bitki koşulu aranmaz. 

Fiğ------------------------- En az 3 yıl aynı türün bir başka çeşidi ekilmemelidir. 

(Kısaltmalar: K.D. : Kendilenmiş döl, T.M.: Tek Melez, Ç.M. Çift Melez) 

 



b- İZOLASYON UZAKLIĞI 

 

Buğday, arpa, yulaf ---  Tarlalar arası karışımı önleyecek engel ya da belli bir  

                                           uzaklık 

Çavdar------------------- Tarlalar arasında en az 500 m olmalıdır. 

Çeltik--------------------  Aynı çeşitlerde en az 3 m, Farklı çeşitlerde en az 10 m 

Mısır--------------------- K.D ve T.M. için en az 200 m, Ç.M. için en az 10 m 

                                          Ç.M. için ana ve baba aynı yapı ve renkte ise 125 m. 

                                                                              farklı                             200 m 

(ancak, mısır için uygun izolasyon mesafesi yoksa, eğer diğer mısırlarla 

olgunlaşma devresi farklı olur ve öteki koşulları da tutturursa TARLA 

KONTROL raporu olumlu olabilir.) 

Melez sorgum----------- 300 m 

YTB ---------------------  Tarlalar arasında mekanik karışımı önleyecek uzaklık  

                                           yeter (özellikle mercimekte). 

Ayçiçeği------------------ Çeşit farklı ise 3000 m, Çeşit aynı ise i.u. aranmaz. 

Pamuk-------------------- İ.U. koşulu yoktur. 

Pancar-------------------- monogermlerde 1000 m, polygermlerde 600 m 

                        Sertifikalı monogermlerde 600 m, sertifikalı polygermlerde 300 m 

Tütün--------------------aynı tipte 50 m, aynı tipin başka çeşidi 400 m 

Patates-------------------en az 2 m 

Yerfıstığı---------------- 3m 

Fiğ----------------------- 5-6 m (mekanik karışma olmaması için) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
T A R L A     K O N T R O L     İ H B A R N A M E S İ  

Beyanname Tarih/ No: 

Üreticinin adı, soyadı ve adresi  

Tohumluğun tür  ve  çeşidi  

Ekilen tohumluğu sınıf ve kademesi  

Ön bitki  

Tarlanın alanı (da)  

Tarlanın parsel numarası veya adı  

Yetiştiricinin adı soyadı  

Düzenleme tarihi  

 

Yapılan tarla kontrolünde tohumluğun aranılan sınıfa girmesini engelleyen  hususlar: 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. ..............

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

 Yukarıda belirtilen hususlardan dolayı tohumluğunuz tarla muayenesi yönünden 

herhangi bir sertifikalı tohumluk sınıfına girmemektedir. Ancak teknik olarak bu 

engellerin tarafınızdan giderilmesi mümkündür. ...../...../...……  tarihinde kesin rapor 

verilmek üzere yeniden gelineceğinin bilinmesi ve gereğinin ona göre yapılması rica 

olunur.  

 

 

İhbarnameyi düzenleyenlerin İhbarnameyi alan üretici 

Adı, Soyadı, Açık Görev 

Adresleri ve İmzaları 

Adı, Soyadı, Ticari Unvanı, İmza 

 
  



a) Kontrolör, beyanname bilgileri ve tarla kontrol standartlarını göz önüne alarak, 

tarla kontrol raporunu üç kopya halinde düzenler.  

b) Tarla kontrol raporlarında hiçbir şekilde silinti veya kazıntı yapılmaz. Ancak,  

değişiklik zorunlu ise yanlışın üzeri çizilerek doğrusu yazılarak yanına ilgili kişi 

parafını atar. 

c) Tarla kontrol raporunun 1. kopyası sertifikasyon kuruluşuna (TTSM’ye) 

gönderilmek üzere, 2. kopyası itiraz halinde kullanılmak için başvurunun 

yapıldığı kuruluşta saklanır. Son kopyanın üzerine ise 

“SERTİFİKALANDIRMADA KULLANILAMAZ” kaşesi vurularak, üreticiye 

teslim edilir. 

d) Yapılan tarla kontrolünde, öngörülen koşulara uyulmadığı saptanmışsa, sonuç  

“HİÇ BİR SINIFA GİREMEZ” şeklinde belirtilip; bu durumun hangi 

nedenden/nedenlerden kaynaklandığı, tarla kontrol raporunda daire içine alınır. 

Eğer yapılan kontrolde, saptanan bu engellerin teknik olarak yetiştirici tarafından 

giderilebilmesi olanaklı ise bu kez “tarla kontrol ihbarnamesi” adlı bir belge 

düzenlenerek, yetiştiriciye belgede yazılı olan tarihte tekrar tarla kontrolü 

yapılacağı belirtilip, o tarihe kadar ilgili aksaklık/ların giderilmesi istenir. 

 

Tarla kontrolünü ön bitki ve izolasyon uzaklığı koşullarına araştırarak yapan 

kontrolör, daha sonra tarlanın büyüklüğüne göre birim sayıdaki alanda o cins ve 

çeşide özgü olan şu ölçütleri belirlemeye çalışır:  

 

e) Parsellerde yapılan kontroller neticesinde tohumluklar ilgili yönetmeliklerdeki 

tarla kontrol standartlarına uygun olmak zorundadır. 
 

 



Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü (2016-17) E. Ö. Yılı 
Prof.Dr. Hakan ULUKAN  



BUNA GÖRE ŞUNLAR BİLİNMELİDİR: 
 

TOHUM= Bitkilerin üretilmesinde kullanılan, embriyo ve e. y. 
besin maddelerini kapsayan canlı generatif organlara denir. 
 
TOHUMLUK= TOHUM + Vegetatif bitki materyali (=YUMRU, 
RİZOM, STOLON, KALINLAŞMIŞ ANA KÖK, FİDE, FİDAN, ÇUBUK, 
ÇELİK …)  
Uygulamada TOHUMLUK, canlı ve üreme yeteneğindeki TOHUM 
ile  diğer bitki materyaline denir.  
 
SERTİFİKASYON= Üreticinin GHTKB’na verdiği TOHUM YETİŞTİRİCİ 
BELGESİ’nde tarlasındaki tohumluğa yapılan iki tür (TARLA ve 
LABORATUVAR) muayene ile genetik, fiziksel ve biyolojik 
değerlerinin saptanıp, TTSM onaylı bir belge ve etiketi ile ortaya 
konmasıdır. 
A- TARLA KONTROLÜ                        B- LABORATUVAR KONTROLÜ 
(Mutlaka geçmelidir)         (1 kez kaybedebilir, tekrarlanması istenebilir) 
 



Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü (2016-17) E. Ö. Yılı 
Prof.Dr. Hakan ULUKAN  



BUNA GÖRE ŞUNLAR BİLİNMELİDİR: 
 

TOHUM= Bitkilerin üretilmesinde kullanılan, embriyo ve e. y. 
besin maddelerini kapsayan canlı generatif organlara denir. 
 
TOHUMLUK= TOHUM + Vegetatif bitki materyali (=YUMRU, 
RİZOM, STOLON, KALINLAŞMIŞ ANA KÖK, FİDE, FİDAN, ÇUBUK, 
ÇELİK …)  
Uygulamada TOHUMLUK, canlı ve üreme yeteneğindeki TOHUM 
ile  diğer bitki materyaline denir.  
 
SERTİFİKASYON= Üreticinin GHTKB’na verdiği TOHUM YETİŞTİRİCİ 
BELGESİ’nde tarlasındaki tohumluğa yapılan iki tür (TARLA ve 
LABORATUVAR) muayene ile genetik, fiziksel ve biyolojik 
değerlerinin saptanıp, TTSM onaylı bir belge ve etiketi ile ortaya 
konmasıdır. 
A- TARLA KONTROLÜ                        B- LABORATUVAR KONTROLÜ 
(Mutlaka geçmelidir)         (1 kez kaybedebilir, tekrarlanması istenebilir) 
 



               

 

             

 

         

        

 



          

 

        

 

                    

 

                     



Ülkemizde tohumluk üretmek isteyen tüzel ya da 
özel kişi/kişiler sırası ile şu yolları/yolu izlemelidir: 

 

1- Bu işe girişecek kişi/kişiler ÇKS sistemine kayıtlanmalı, 
en az 10 da’lık bir tarlaya sahip olmalı, amaca  uygun 
donanım vb. bulundurmalı ve önce (TOHUM YETİŞTİRİCİ 
BELGESİ) ‘ni (3 kopya), ardından üretimde kullanacağı her 
parsel ve her tarla için amacına uygun olan (TOHUMLUK 
BEYANNAMESİNİ) (3 kopya) doldurup, ıslak imzayla TC 
GTHB İl Tarım Müdürlüğüne vermelidir (Bu belgeler için bkz. izleyen 

sunular).  

 

Beş yıl süreli olan bu belgeler, her yıl yapılan kontrollerle 
yenilenir; aralarından uygun bulunmayanların işlemi 
durdurup, o kişi/kişilerin tohumculukla ilişkisi kesilir. 



 
 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

……… Tarım İl Müdürlüğü 
 

TOHUM YETİŞTİRİCİ BELGESİ 
 
 

 
Belge Numarası       : 
Düzenleme Tarihi    : 
 

 
 

                  Yetiştiricinin; 
  
                  Adı, Soyadı – Unvanı           : 
  
                  Adresi                                      : 
  
                  Çiftçi Kayıt Numarası           : 
  
                  Yetkilendirilen Bitki Grubu : 
  
                   Son Geçerlilik Tarihi            : 
  
 
 
  Yukarıda bilgileri yer alan …………………………., 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve buna  ilişkin  
   çıkarılan mevzuatlarda belirtilen hükümlere  uymayı taahhüt ederek, Tohumculuk Piyasasında Yetkilendirme 
   ve Denetleme Yönetmeliği 5 inci maddesine göre tohum yetiştiricisi olarak yetkilendirilmiştir.  

 
 
 
 
 

 İl Tarım Müdürü 
 Mühür ve imza 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- İlgili tohumun  yetiştiriciliğini yapmak için resmi olarak 
başvuruda bulunan (yani, tohum yetiştirici belgesini dolduran) özel 
ya da tüzel kişi/kişiler, İl Tarım Müdürlüklerine tarlalarının 
kontrolünü yaptırmak üzere bu konunun uzmanı olan kişileri 
götürür (A- TARLA KONTROLU). 
3- Tarla kontrolünü     



 

TOHUMLUK ve TEKNOLOJİSİ 
A.Ü. Zir. Fak. Tarla Bitkileri Bölümü  

(2016-17) Öğretim Yarıyılı 

                                               Prof.Dr. Nilgün BAYRAKTAR- Prof.Dr. Hakan ULUKAN 

 

 

 

 

 

 

 

Tarımsal üretimde kullanılan nesnelerin belirli bir sistem içinde “KONTROL” ü 

çalışmaları 1869’lu yılların Doğu Almanya’sına kadar gider. 
 

 

İlk kez o yıllarda ve botanik profesörü Dr. Friedrich NOBBE’nin  
“TOHUMLUK KONTROL LABORATUVARI” adıyla başlattığı bu 

çalışmalar; ülkemizde ilk kez 1953 yılında Fakültemizce üstlenilmiş, altı yıl 
sürdürüldükten sonra (1959’da) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 

devredilmiştir ve halen Bakanlık ilgili kuruluşları eliyle (TTSM, İl-İlçe Tarım 

Müdürlükleri, Laboratuvarları…) ülkemizdeki tüm tohumculuk (=tohumların 

ıslahı, kontrolü, tescili, üretimi hazırlanması (işlenmesi) ve dağıtımı) 

çalışmalarını yürütülür.  

 
 

Genel olarak ele alınırsa tarımsal üretim a- bitkisel ve b- hayvansal olarak ikiye 

ayrılır. Her iki grupta da kullanılması kaçınılmaz olan TOHUM; sahip olduğu 
çeşitli özelliklerinden dolayı, gerçekleştirilen üretimi hem doğrudan ve hem de 

dolaylı olarak oldukça etkiler.  

 
 



 
“TOHUMCULUK” döngüsündeki şu kavramların bilinmesi gerekir: 

 

 

TOHUM: Bitkilerin generatif kısımları olup, döllenmeyle oluşan, embriyo ve  

                  e. y. besin maddelerini taşıyan kısımlardır. 

 

TOHUMLUK: GENERATİF TOHUM+VEGETATİF TOHUM  
 

(uygulamada ise canlı ve üreme yeteneğindeki tohum ve diğer bitki materyalidir.) 

VEGETATİF TOHUM: Fide, fidan, çubuk, çelik, yumru, kök, soğan, 

kalınlaşmış ana gövde gibi kısımlardır. Buralar için döllenme olmaz. 

 

Tarımsal üretimde tohumluk önemli bir girdi olarak son yıllarda teknolojik bir 

ürün niteliği kazanmıştır.  

Yeni bir bitki oluşturma şansı olan, her türlü canlı materyale TOHUMLUK 

denir.  

Bugün bitkisel üretimde üreticilere-yetiştiricilere sunulan tohumlukların 

üretilmesi aşamasında yapılan her türlü tarla, sera ve laboratuvar kontrolleri, 

tescil işlemleri, ambalajlanması, depolanması ve pazara sunulması tohumluk 

ürününün teknolojisi olarak değerlendirilmektedir. Tohumluk teknolojisinde 

işlemler özel ve kamu sektörünün başta üretim aşamasında olmak üzere ve 

tohumluk hazırlamada çok sayıda kontrol ve gözlemlerin yasalar çerçevesinde 

yapılmasıyla sürdürülmektedir. 

 

ÜLKEMİZDE TOHUMLUK ÜRETMEK İSTEYEN 

KİŞİ/KİŞİLER NE YAPMALIDIR? 

Genel olarak, şöyledir: 

1-   Öncelikle bu kişiler ÇKS sitemine kayıt olmalı, en  az 10 da’lık tarlası 

      ile o tohumluğu üretmek için gerekli tüm alet ve  ekipmanı olduğunu  
      gösterir, 5 yıl geçerli “TOHUM  YETİŞTİRİCİ BELGESİ” ile  

      amaca uygun TOHUMLUK BEYANNAMESİ 3’er kopya doldurup,  

      ıslak imzalı olarak zamanında ve istenmişse diğer belgelerle birlikte İl  
      Tarım Müdürlüğüne teslim edilmelidir.  



  
T . C .  

T A R I M  V E  K Ö Y İ Ş L E R İ  B A K A N L I Ğ I  

… … …  T a r ı m  İ l  M ü d ü r l ü ğ ü  

 

TOHUM YETİŞTİRİCİ BELGESİ 

 

Belge Numarası :  

Düzenleme Tarihi :  

 

Yetiştiricinin;   

Adı, Soyadı - Unvanı :  

Adresi :  

Çiftçi Kayıt Numarası :  

Yetkilendirilen Bitki Grubu :  

Son Geçerlilik Tarihi :  

 

Yukarıda bilgileri yer alan …………………………., 5553 sayılı Tohumculuk 

Kanunu ve buna ilişkin çıkarılan mevzuatlarda belirtilen hükümlere uymayı taahhüt ederek, 

Tohumculuk Piyasasında Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği 5 inci maddesine göre 

tohum yetiştiricisi olarak yetkilendirilmiştir.  

 

 

 

                                                  İl Tarım Müdürü 

                                        Mühür ve imza 

 



 

TOHUMLUK BEYANNAMESİ VERMEDE SON TARİHLER 

 

Tür Adı Bölgesi 

Beyannamelerin İlgili 

Müdürlüklerde bulunması Gerektiği 

Son Tarih 

Arpa, Buğday, Yulaf, 

Çavdar, Tritikale 

Akdeniz 01 Mart 

Ege 01 Nisan 

Güney Doğu Anadolu 01 Nisan 

Doğu Anadolu 15 Mayıs 

İç Anadolu 15 Nisan 

Karadeniz 15 Nisan 

Trakya ve Marmara 01 Nisan 

Diğer Bitki Türleri Tüm Bölgelerde 
Ekim tarihinden itibaren otuz (30) 

gün içinde ilgili kuruluşta olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TOHUMLUK BEYANNAMESİ 

(Hibrit çeşitler için ) 

 

Beyannamenin                                (1)  Tarihi:                           Numarası:  

Üreticinin adı soyadı, Kurumu veya 

ticari unvanı                                     (2) 
 

Üreticinin açık adresi  

Tohumluğun tür ve çeşidi     

Botanik adı   

A
n

a
 T

o
h

u
m

lu
ğ
u

n
 Adı veya numarası  

Alındığı yerin adı ve adresi  

Alınan tohumluk miktarı (kg)       (3)  

Sertifikayı düzenleyen kurum       (4)  

Sertifikasının tarih ve numarası         

Ekilen tohumluk miktarı             (kg)  

Tohumluğun ekildiği tarih            (5)  

B
a
b

a
 T

o
h

u
m

lu
ğ
u

n
 

Adı veya numarası  

Alındığı yerin adı ve adresi  

Alınan tohumluk miktarı       (kg) (3)  

Sertifikayı düzenleyen kurum       (4)  

Sertifikasının tarih ve numarası        

Ekilen tohumluk miktarı             (kg)  

Tohumluğun ekildiği tarih             (5)  

Tohumluğun ekildiği tarla veya 

parselin yeri adı veya numarası      (6)            

 

      

Tarla veya parselin alanı                (da)  

Yukarıdaki beyanımın doğru olduğunu bildirir 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve bu Kanuna 

ilişkin Yönetmeliklere uymayı taahhüt eder gereğinin yapılmasını arz ederim. 

 

Tohum Yetiştiricisi Tohum Üreticisi Kabul eden  Onaylayan 

Adı, Soyadı, Tarih, 

İmza  

Adı, Soyadı, Ticari 

Unvanı, Tarih, İmza 

Adı, Soyadı, Tarih, 

İmza 

Adı, Soyadı, 

Unvan, Tarih, İmza  

T.C.Kimlik 

Numarası (7):  

 

 

   

 

Önemlidir: 

(1) Beyannamenin tarih ve numarası beyannameyi veren tarafından yazılacaktır. 

(2) Sözleşmeli tohumluk yetiştiriliyorsa, Sözleşme yapan firmanın adı yazılacaktır.  

(3) Sertifikaya ait tohumluk partisinden satın alınan miktar belirtilir. 

(4) Sertifikayı veren tohumluk sertifikasyon kuruluşudur. 

(5) Ekilen tohumluğun kışlık-yazlık veya ana ürün- II. ürün ve örtü altı olduğu belirtilecektir. 

(6) Tohumlukların ekildiği köy, ilçe, il adı da yazılacaktır. 

(7) Yetiştirici gerçek kişi değil ise doldurulmaz. 
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TOHUMLUK BEYANNAMESİ 

(Hibrit olmayan çeşitler için) 

 

Beyannamenin                                (1)

          

Tarih:     Numarası:    

Üreticinin adı, soyadı (varsa), 

Kurumu veya ticari unvanı             (2) 
 

Üreticinin açık adresi  

Tohumluğun tür ve çeşidi         

Botanik adı   

Ekilen tohumluğun sınıf ve döl 

kademesi 
      

Tohumluğun alındığı yerin adı ve 

adresi 
 

Alınan tohumluğun miktarı     (kg) (3)  

Sertifikayı düzenleyen kuruluş       (4)  

Tohumluk sertifika veya raporunun 

tarih ve numarası 
            

Tohumluğun ekildiği tarla veya 

parselin yeri, adı veya numarası     (5) 
    

Tarla veya parselin alanı               (da)  

Bu tarlaya ekilen tohumluk miktarı       

                                                      (kg) 
 

Tohumluğun ekildiği tarih              (6)  

Yukarıdaki beyanımın doğru olduğunu bildirir 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve bu Kanuna 

ilişkin Yönetmeliklere uymayı taahhüt eder gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Tohum Yetiştiricisi Tohum Üreticisi Kabul eden  Onaylayan 

Adı, Soyadı, Tarih, 

İmza  

Adı, Soyadı, Ticari 

Ünvanı, Tarih, İmza 

Adı, Soyadı, Tarih, 

İmza 

Adı, Soyadı, 

Unvan, Tarih, İmza  

T.C.Kimlik  

Numarası (7):  

 

   

 

Önemlidir: 

(1)  Beyannamenin tarih ve numarası beyannameyi veren tarafından yazılacaktır. 

(2) Sözleşmeli tohumluk yetiştiriliyorsa, Sözleşme yapan firmanın adı yazılacaktır. 

(3) Sertifikaya ait tohumluk partisinden satın alınan miktar belirtilir. 

(4) Sertifikayı veren tohumluk sertifikasyon kuruluşudur. 

(5) Tohumlukların ekildiği köy, ilçe, il adı da yazılacaktır. 

(6) Ekilen tohumluğun kışlık-yazlık veya ana ürün- II. ürün ve örtü altı olduğu belirtilecektir. 

(7) Yetiştirici gerçek kişi değil ise doldurulmaz. 
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1. No’lu maddedekileri yapan tohum yetiştiricisi, tohumluğuna ait genetik 

özelliklerin en iyi görüldüğü gelişme devreleri (uygun çiçeklenme zamanı, olum 

devresi, tane rengi, kozaların açılması gibi) ile hastalık ve zararlıların en belirgin 

olduğu zamanlardan 1 ya da birkaç hafta önce bu iş için Bakanlıkça 

yetkilendirilen uzman kişiyi (kontrolörü), TARLA KONTROLU’nu yapması için 

tarlasına götürür.  

 

Uzman kişi tarafından yapılan “TARLA KONTROLU”nda şunlara dikkat edilir: 

 

Kontrolör, TARLA KONTROLUnu yapacağı tarla hakkında genel bir fikir 

edinmek için tarlayı önce bir gezer. Bu aşamada, üreticinin beyannamesinde 

belirtmiş olduğu ve tarlasında ekili durumdaki bu tohumluk için a- ÖN BİTKİ ve 

b- İZOLASYON UZAKLIĞI koşullarına uyulup, uyumadığını denetler. 

 

a- ÖN BİTKİ  

Serin iklim tahıllarında - (Çeşit değiştirilmiyorsa) tohumlukla aynı  

                                            çeşidin tohumluğu arka arkaya ekilebilir. 

                                            (çeşit değiştiriliyorsa) o tarlaya 2 yıl tahıl ekilmez. 

 

Çeltik --------------------- Kullanılacak tarlaya 2 yıl çeltik ekilmemiş olmalıdır. 

                                            Çeşit aynı ya da başka ürünler ekilmişse olabilir. 

 

Melez mısır -------------- K.D, T.M. ve Ç.M. ön bitki koşulu yoktur. 

Melez Sorgum ----------- Diğer ürünler veya melez sorgum anacı olabilir. 

YTB.----------------------- Aynı tarlaya arka arkaya farklı çeşitler ancak 3 yıl  

                                            arayla ekilebilir. 

Ayçiçeği, Pamuk, Tütün Ön bitki koşulu yoktur. 

Patates -------------------- Enaz 800 m yüksekte olmalıdır. Elit ve Orijinalde 

ekim nöbeti mutlaka yapılmalıdır. 

 

Yerfıstığı ----------------- Bir önceki yıl başka bir ürün cinsi ekilmiş olmalıdır. 

                                            Çeşit değiştirilmişse ön bitki koşulu aranmaz. 

Fiğ------------------------- En az 3 yıl aynı türün bir başka çeşidi ekilmemelidir. 

(Kısaltmalar: K.D. : Kendilenmiş döl, T.M.: Tek Melez, Ç.M. Çift Melez) 

 



b- İZOLASYON UZAKLIĞI 

 

Buğday, arpa, yulaf ---  Tarlalar arası karışımı önleyecek engel ya da belli bir  

                                           uzaklık 

Çavdar------------------- Tarlalar arasında en az 500 m olmalıdır. 

Çeltik--------------------  Aynı çeşitlerde en az 3 m, Farklı çeşitlerde en az 10 m 

Mısır--------------------- K.D ve T.M. için en az 200 m, Ç.M. için en az 10 m 

                                          Ç.M. için ana ve baba aynı yapı ve renkte ise 125 m. 

                                                                              farklı                             200 m 

(ancak, mısır için uygun izolasyon mesafesi yoksa, eğer diğer mısırlarla 

olgunlaşma devresi farklı olur ve öteki koşulları da tutturursa TARLA 

KONTROL raporu olumlu olabilir.) 

Melez sorgum----------- 300 m 

YTB ---------------------  Tarlalar arasında mekanik karışımı önleyecek uzaklık  

                                           yeter (özellikle mercimekte). 

Ayçiçeği------------------ Çeşit farklı ise 3000 m, Çeşit aynı ise i.u. aranmaz. 

Pamuk-------------------- İ.U. koşulu yoktur. 

Pancar-------------------- monogermlerde 1000 m, polygermlerde 600 m 

                        Sertifikalı monogermlerde 600 m, sertifikalı polygermlerde 300 m 

Tütün--------------------aynı tipte 50 m, aynı tipin başka çeşidi 400 m 

Patates-------------------en az 2 m 

Yerfıstığı---------------- 3m 

Fiğ----------------------- 5-6 m (mekanik karışma olmaması için) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
T A R L A     K O N T R O L     İ H B A R N A M E S İ  

Beyanname Tarih/ No: 

Üreticinin adı, soyadı ve adresi  

Tohumluğun tür  ve  çeşidi  

Ekilen tohumluğu sınıf ve kademesi  

Ön bitki  

Tarlanın alanı (da)  

Tarlanın parsel numarası veya adı  

Yetiştiricinin adı soyadı  

Düzenleme tarihi  

 

Yapılan tarla kontrolünde tohumluğun aranılan sınıfa girmesini engelleyen  hususlar: 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. ..............

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

 Yukarıda belirtilen hususlardan dolayı tohumluğunuz tarla muayenesi yönünden 

herhangi bir sertifikalı tohumluk sınıfına girmemektedir. Ancak teknik olarak bu 

engellerin tarafınızdan giderilmesi mümkündür. ...../...../...……  tarihinde kesin rapor 

verilmek üzere yeniden gelineceğinin bilinmesi ve gereğinin ona göre yapılması rica 

olunur.  

 

 

İhbarnameyi düzenleyenlerin İhbarnameyi alan üretici 

Adı, Soyadı, Açık Görev 

Adresleri ve İmzaları 

Adı, Soyadı, Ticari Unvanı, İmza 

 
  



a) Kontrolör, beyanname bilgileri ve tarla kontrol standartlarını göz önüne alarak, 

tarla kontrol raporunu üç kopya halinde düzenler.  

b) Tarla kontrol raporlarında hiçbir şekilde silinti veya kazıntı yapılmaz. Ancak,  

değişiklik zorunlu ise yanlışın üzeri çizilerek doğrusu yazılarak yanına ilgili kişi 

parafını atar. 

c) Tarla kontrol raporunun 1. kopyası sertifikasyon kuruluşuna (TTSM’ye) 

gönderilmek üzere, 2. kopyası itiraz halinde kullanılmak için başvurunun 

yapıldığı kuruluşta saklanır. Son kopyanın üzerine ise 

“SERTİFİKALANDIRMADA KULLANILAMAZ” kaşesi vurularak, üreticiye 

teslim edilir. 

d) Yapılan tarla kontrolünde, öngörülen koşulara uyulmadığı saptanmışsa, sonuç  

“HİÇ BİR SINIFA GİREMEZ” şeklinde belirtilip; bu durumun hangi 

nedenden/nedenlerden kaynaklandığı, tarla kontrol raporunda daire içine alınır. 

Eğer yapılan kontrolde, saptanan bu engellerin teknik olarak yetiştirici tarafından 

giderilebilmesi olanaklı ise bu kez “tarla kontrol ihbarnamesi” adlı bir belge 

düzenlenerek, yetiştiriciye belgede yazılı olan tarihte tekrar tarla kontrolü 

yapılacağı belirtilip, o tarihe kadar ilgili aksaklık/ların giderilmesi istenir. 

 

Tarla kontrolünü ön bitki ve izolasyon uzaklığı koşullarına araştırarak yapan 

kontrolör, daha sonra tarlanın büyüklüğüne göre birim sayıdaki alanda o cins ve 

çeşide özgü olan şu ölçütleri belirlemeye çalışır:  

 

e) Parsellerde yapılan kontroller neticesinde tohumluklar ilgili yönetmeliklerdeki 

tarla kontrol standartlarına uygun olmak zorundadır. 
 

 



AYÇİÇEĞİ 



Orijini 

Vavilov, ayçiçeğinin kökeninin Kuzey Amerika’nın batısı olduğunu bildirmektedir. 
Amerika’nın keşfinden sonra İspanyollar tarafından İspanya’ya getirilmiş ve 
burada uzun yıllar süs bitkisi olarak yetiştirilmiştir. 18. yy’da ilk defa Rusya’da bu 
bitkinin tohumlarından yağ elde edilmiştir. 

Ülkemizde ayçiçeği tarımı Bulgaristan göçmenleri tarafından getirilen tohumların 
Trakya’da ekimi ile başlamıştır.  



Kullanım Alanları – Beslenme 



Kullanım Alanları – Kozmetik 



Kullanım Alanları – Diğer 

 İkinci pres yağı sabun yapımında kullanılır. 

 Küspesi değerli bir hayvan yemidir. 

 Sapları yakacak olarak kullanılır. 

 Saplarından kağıt yapımında yararlanılır. 

 Sapları selüloz sanayinde değerlendirilir. 



Çiçek 

Çiçekler tabla içerisinde oluşur. Sapın ve her dalın sonunda bir tabla bulunur. 
Tabla şekli genelde yuvarlak, tablanın yüzeyti düz, iç bükey ya da dış bükey 
olabilir. Tabla çapı 10-60 cm arasında değişir.  



Çiçek 

Tablada 2 tip çiçek vardır: 

Fertil çiçekler 

Tablanın içinde bulunur ve dışarıdan içeriye doğru (merkeze doğru) açarlar. 
Çeşit ve iklim koşullarına göre günde 1-4 sıra çiçek açar. Çiçeklenme, tablada 8-
12 gün, bitkinin tümünde ise 3 hafta devam eder. Genelde tablanın ortasındaki 
merkezi çiçekler açmaz ve tohum oluşturmaz. Bir tablada yaklaşık 800-2000 
arasında fertil çiçek bulunur. 



Çiçek 

Steril çiçekler 

Tablanın en dış kısmında yer alır ve dil şeklinde, büyük sarı ya da turuncu renkli 
çiçeklerdir. Sayıları 50-100 arasında değişir. Bu çiçeklerin erkek organları 
olmadığı gibi, dişicik borusu ve tepecik de gelişmemiştir. Gösterişli 
renklerinden dolayı, arı ve böcekleri çekerek tozlanma ve döllenmenin 
gerçekleşmesini sağlarlar. 



Çiçek 

Bir fertil çiçeğin en dış kısmında muhafaza (brakte) yaprağı bulunur. Taç 
yaprakları sarı renkli, birbirine yapışık boru şeklindedir. Daha iç kısımda, dip 
kısımları birbirine bitişik, uç kısımları ayrı 5 adet erkek organ bulunur. Dişi 
organ ise 1 adettir. Dişi organın tepeciği 2 parçalı olup, başlangıçta bu parçalar 
birbirine yapışıkken, çiçek açtıktan sonra birbirinden ayrılır. Ayçiçeği %99 
yabancı döllenir. Tablada çiçek açımı, döllenme ve tohum bağlama dışarıdan 
merkeze doğru bir sıra izler. 



Çiçek 

Tablanın en dış kısmında kiremitvari olarak birbiri üzerine dizilmiş olan sivri, 
yeşil renkte brakte yaprakları bulunur.  



Çiçek 



Meyve ve Tohum 

Tabla içerisinde bal peteğini andıran bölmelerde her tohum bir kavuz yaprağı 
ile sarılmış durumda bulunur. Olgun tohum sert bir kabuk içinde yer alır. 
Tablanın dış kısmındaki tohumlar, iç kısımdaki tohumlardan daha büyüktür. 



Meyve ve Tohum 

Tohum şekli düz, karınlı, ova; rengi ise beyaz, siyah ya da gri olabilir. Özellikle 
beyaz ve gri renkli tohumlarda kabuk üzerinde değişik kalınlık ve sıklıkta 
çizgiler bulunur. 1000 tohum ağırlığı 35-200 g’dır. 

Yağ oranı, kabuklu kuru tohumda %25-50, kuru içte ise %50-60 arasında 
değişir. Yağının bileşiminde bulunan linoleik asit nedeniyle yemeklik kalitesi 
yüksektir. 



KETEN 



Orijini 
Ketenin kökeni, Güney Batı Asya ve Akdeniz havzası olup, yabani formları tek 
veya çok yıllık, kültür formları ise tek yıllıktır. Doğu Avrupa ve Akdeniz 
Bölgesinde tarımı yapılan keten, Orta Avrupa’ya, oradan kuzeye Almanya, 
İngiltere, Fransa ve Rusya’ya yayılmıştır. Güney Amerika’da Arjantin, Uruguay ve 
Brezilya gibi sıcak bölgelerde ve Kuzey Amerika’da yayılma göstermiştir. 

Dünyanın farklı ekolojilerinde gelişme göstererek, yağışlı bölgelerde uzun boylu 
(lif tipi), sıcak bölgelerde kısa boylu (yağ tipi) ketenler ortaya çıkmıştır.  



Kullanım Alanları – Tekstil Sanayi 



Kullanım Alanları – Beslenme 



Kullanım Alanları – Kozmetik 



Kullanım Alanları – Diğer 

 Tohumundan alınan yağı, boya ve vernik sanayinde kullanılır. 

 Küspesi değerli bir hayvan yemidir. 



Çiçek 

Ketende her dal bir çiçekle son bulur. Önce 
ana sap üzerindeki çiçek, daha sonra ikincil ve 
üçüncül dallar üzerindeki çiçekler açar. 
Çiçeklenme, döllenme ve meyve oluşumu 
bitkinin üst kısımlarından aşağıya doğru bir 
sıra izler. 



Çiçek 

Çiçek yapısı 5’lidir. En dışta 5 adet üçgen 
şeklinde, uçları sivri çanak yapraklar bulunup, 
bu yapraklar olgunlaşınca dökülürler. Taç 
yapraklar 5 adet, beyaz, viyole, mavi ve 
pembe renktedir. 5 adet olan erkek organlar 
alttan birleşmiş durumda bulunur. Dişi organ 1 
adet olup, yumurtalık 5 gözlüdür. 



Meyve ve Tohum 

Keten meyvesine Kapsül adı 
verilir. Çiçek olgunlaştıktan 
sonra kapsülü oluşturur. 
Kapsül, sivri uçlu, yuvarlak, 
oval, uzun konik veya basık 
fıçı şeklindedir. 

Kapsüllerin uzunluğu 5-15 
mm, çapı 5-11 mm arasında 
değişir. Kapsüller 5 gözlü 
olup, her göz iki bölmeye 
ayrılmıştır ve her bölmede 
1 adet tohum bulunur. 

Tohumlar susama benzemekle birlikte, daha parlak, kaygan ve ucu sivri-gaga 
şeklindedir. Tohum, sarı ya da kahverengi tondadır. 1000 tohum ağırlığı 3-15 g 
arasında değişir. 



KOLZA 



Orijini 
Kökeni kesin olarak bilinmemekle birlikte Asya ve Akdeniz ülkeleri olduğu 
düşünülmektedir. 

Türkiye'ye Balkanlardan gelen göçmenlerle 1960 yıllarında getirilmiş ve 
Trakya'da ekim alanı bulmuştur. Rapiska, rapitsa, kolza isimleriyle de bilinir. 
Ancak kolza ürününün yağında insan sağlığına zararlı erüsik asit, küspesinde de 
hayvan sağlığına zararlı glukosinolat bulunması nedeniyle 1979 yılında ekimi 
yasaklanmıştır. Eskiden kolza olarak isimlendirilen çeşitlerdeki %45-50’lik erüsik 
asit içeriğinin ıslah çalışmaları ile %0 düzeyine düşürülmesi bitkisel yağ 
ihtiyacının karşılanması için yeniden üretime alınmasını sağlamıştır.  



Kullanım Alanları 

 %40-50 oranındaki yağ, sıvı ve katı olarak yemeklik olarak tüketilir. 

 İkinci pres yağı sabun, boya ve vernik   

   yapımında kullanılır.  

 Küspesi değerli bir hayvan yemidir. 



Çiçek 

Çiçekler ana sap ve yan dalların ucunda 
seyrek salkım şeklinde bulunup, 10-15 
cm’lik salkım ekseni üzerinde 
toplanmıştır. Çiçeklenme bitki üzerinde 
aşağıdan yukarı doğru olur. 



Çiçek 

Çiçek yapısı, 4’lüdür. En dışta, uçları 
sivri, açık yeşil renkte çanak yaprağı 
vardır. Sarı, beyaz renkte 4 adet taç 
yaprağı dip kısımlarında birleşmiştir. 
6 adet erkek organı olup, 2 tanesinin 
ipçiğinin boyu kısadır. Açık yeşil 
renkte 1 adet dişi organı vardır. 

Kanola, %70 kendine, %30 yabancı 
döllenir. 



Meyve ve Tohum 

Meyvelerine kapsül veya harnup adı 
verilir. Çiçek döllendikten sonra 5-10 
cm uzunlukta meyve oluşur. Meyve 
ortasından bir zarla (plasenta) iki 
bölmeye ayrılmıştır. Meyvenin uç kısmı 
gagamsı bir çıkıntı oluşturur. 



Meyve ve Tohum 

Meyveler başlangıçta yeşil iken, 
olgunlaşmayla beraber sararır. Hasat 
gecikirse, bölmeler çatlar ve tohum 
dökülmesi nedeniyle ürün kaybı 
meydana gelir. Meyveler ana sap ve 
yan dallara dik açı yapacak şekilde 
bağlanmıştır. 



Meyve ve Tohum 

Tohumlar, harnupların içinde plasenta zarının her iki tarafında oluşur. 
Tohumlar, koyu kahverengi ve siyahtır. Açık kırmızımsı renk, olgunlaşmamış 
tohumlara aittir.  

Tohumlar, küremsi yuvarlak olup, 1-3 mm çapındadır. 1000 tohum ağırlığı kışlık 
çeşitlerde 5-7 g, yazlıklarda 3-5 g’dır. Bir harnupta 20-28 arasında tohum 
bulunur.  



PAMUK 



Orijini 

Asya ve Amerika’da karakter bakımından birbirinden farklı yabani formlarının 
bulunuşu, kökeninin bu iki bölge olduğunu göstermektedir. 

Pamuğun Anadolu’ya girişi ve endüstrisinin gelişmesi 6. yy’dan sonraki dönemlere 
rastlamaktadır. Kafkasya ve Yakın Doğu’ya yerleşen Türk kavimleri pamuk 
tarımına ve dokuma sanayine önem vermiş; Selçuklular zamanında bu sanayi 
oldukça gelişmiştir. Osmanlılar zamanında dokuma sanayinde gerilemeler olmuş, 
ancak 1750’li yıllarda makinalaşma ve yeni tekniklerin kullanılmasıyla bu alanda 
ilerlemeler artmıştır.  



Kullanım Alanları –Tekstil Sanayi 



Kullanım Alanları – Kozmetik 



Kullanım Alanları – Kozmetik 



Kullanım Alanları – Diğer 

 Çiğitinden yemeklik yağ elde edilir. 

 Çiğitinden alınan yağı sabun ve boya sanayinde kullanılır. 

 Küspesi hayvan beslenmesinde değerlendirilir. 

 Küspesi gübre olarak kullanılır. 



Çiçek 

Orta uzunlukta bir meyve dalında 
yaklaşık 6-8 çiçek bulunur. Çiçek 
tomurcukları, generatif dallar 
üzerinde piramit şeklinde ve yeşil 
rekte olurlar ve Tarak  ismini alırlar. 
Taraklar, 3 adet 3 köşeli yaprakçık 
tarafından sarılmış durumdadır. Bu 
yaprakçıklara dış çanak (brakte) 
denirve tomurcuğu dış ortamdan 
korurlar. Bu yaprakçıklar kozanın 
dibine yapışık durumda olup, 
kenarları derin yırtmaçlıdır. Hasatta 
kuruyarak pamuk lifinin arasına girer 
ve kirlenmesine neden olur. 



Çiçek 

Dış çanak yaprakların altında belirsiz, 
yeşikl renkte ve birleşerek bir boru 
oluşturan asıl çanak yapraklar bulunur. 
Bunların içinde dip kısımlarından birleşmiş, 
çan şeklinde 5 adet taç yaprak vardır. 
Çiçek rengi Amerikan kökenli pamuklarda 
krem, Asya kökenli pamuklarda ise sarıdır. 

Erkek organlar, dip kısımlarından birleşmiş 
bir boru şeklinde olup, dişi organı içerisine 
almıştır. Erkek organların sayısı, 40-50 
adet arasında ve çiçek tozları sarı 
rektedir. Bir adet dişi organ bulunup, dişi 
organın tepecik sayısı 3-5 arasında olup, 
yumurtalığı da aynı sayıda bölmeye (karpel) 
sahiptir. Her bölme kendi arasında ikiye 
ayrılır. Pamuk tohumları bu bölmeler 
içerisinde gelişir. Bir bölme içerisinde 5-17 
arasında tohum bulunur. 



Çiçek 

Pamuk, %90-95 kendine, %5-10 yabancı 
döllenir. Bitki üzerinde çiçeklenme, koza 
oluşumu ve koza açımı aşağıdan yukarı ve 
içten dışa bir sıra izler. 

Birbirini izleyen iki daldaki çiçeklerin 
açılması arasında 3 günlük bir süre vardır 
ki, buna Kısa Zaman Fasılası denir. 

Aynı dal üzerinde birbirini izleyen iki 
çiçeğin açılması arasındaki zaman farkı 
6-7 gündür. Bu ise Uzun Zaman Fasılası 
olarak adlandırılır. 



Meyve ve Tohum 

Döllenmeden sonra yumurtalığın gelişmesiyle 
kozalar oluşur. Pamuk lifi olgunlaştıktan sonra 
meyve bölmeleri (karpel) birleşme yerlerinden 
yırtılarak açılır. 

Pamuk meyvesine Koza denir. Çiçek döllendikte 
sonra koza gelişmeye başlar ve 24 gün sonra 
gelişmesini tamamlar. 30-40 gün sonra da lifler 
oluşur. Tomurcukların görünmesinden 75-85 gün 
sonra lifler olgunlaşır. 



Meyve ve Tohum 

Döllenmeden sonra koza içerisindeki bölümlerde 
(kütlü) tohumlar gelişmeye başlar. Pamuk 
tohumlarına Çiğit adı verilir. Pamuk lifleri bu 
çiğitlerin üzerinde oluşur. 



Meyve ve Tohum 

Kısa tüylere hav (linter), uzun tüylere lif (lint) adı verilir. 1000 
tohum ağırlığı 85-120 g arasındadır.  



Eski Dünya ve Yeni Dünya Pamukları Arasındaki 
Farklar 

Özellik Eski Dünya Yeni Dünya 

Bitki boyu (cm) 

Koza durumu 

Taç yaprak 

1000 tohum ag. (g) 

Lif uzunluğu (mm) 

Lif randımanı (%) 

80-85 

Kapalı 

Sarı, dip kısmı mor benekli 

80-100 

20-22 

15-22 

80-150 

Açık 

Krem, beneksiz 

100-120 

27-28 

37-38 



PATATES 



 Yemeklerde kullanılır.   

 Gıda sanayinde çeşitli şekillerde (patates unu, püresi, cips, hazır çorba vb.) 
işlenerek yine yemeklik olarak kullanılır. 

 Nişasta elde edilir. Patates nişastası, gıda, şekercilik, dokuma, kağıt ve 
tutkal sanayinde kullanılır. 

 Alkol üretiminde kullanılır. 

 Yumruları doğrudan doğruya ve ayrıca fabrika artıkları hayvan yemi olarak 
kullanılır. 

Kullanım Yerleri 

Patates önemli bir karbonhidrat kaynağıdır. Karbonhidratın büyük kısmı nişasta 
olarak depolanmıştır. Az miktarda protein bulunmakla beraber proteininin değeri 
yüksektir. 



Bitki 

Patates, tek yıllık ve yazlık bir bitkidir. Bitkinin 
vejetasyon süresi çeşitlere göre değişir. Patates 
yumrusu toprağa dikildikten sonra üzerinde 
bulunan gözlerdeki tomurcuklar uyanır ve 
çimlenerek filiz verirler. Yurmudaki gelişmeler 
ilerledikçe toprak altında kök, stolon (göbek bağı) 
ve yeni yumrular, toprak üzerinde ise sap (gövde), 
dallar, yaprak, çiçek, meyve ve tohumlar oluşur.  



Çiçek 

Çiçekler dalların uç kısımlarından ya da üst 
yaprakların koltuklarından çıkar ve toplu salkım 
şeklinde bulunur. Çiçekte; 5 adet çanak yaprak, 
5 adet taç yaprak, 5 adet erkek organ ve 1 adet 
dişi organ bulunur. Taç yaprakları beyaz, pembe 
veya viyole renktedir. Hem kendine, hem yabancı 
döllenir. 

Çanak yapraklar, taç yaprakların altında 
birbirine bitişik çan şeklinde bir yapı oluşturur. 
Çanak yaprak yeşil ya da renklidir. Taç yapraklar 
tabanda birleşerek tüp şeklini oluşturur.  



Meyve ve Tohum 

Meyveler fındık büyüklüğünde olup, yeşil, olgunlaştıkça kanverengi renktedir. 
Meyvede 100-150 tohum bulunur. Meyve küremsidir. 

Tohumlar düz, oval ve küçüktür. Tohumlar ıslah çalışmalarında kullanılır. Bin tohum 
ağırlığı 1000 g’dır.  



(SUSAM) Orijini 

Susamın kökeni Afrika’dır. Amerika kıtasına 17. yy’da zenci esirlerle 
götürülmüştür. Ülkemizde susam yetiştiriciliğine ait ilk veriler 1850’li yıllarda 
kaydedilmiştir. 



Kullanım Alanları – Beslenme 

 Katı ve sıvı yağ elde edilir. 

 Pastacılıkta kullanılır. 

 Tahin elde edilir. 



Kullanım Alanları – Diğer 

 İkinci pres yağı sabun yapımında ve kozmetik sanayinde kullanılır. 

 Yağda bulunan “sesamin” maddesi insektisit   

    olarak değerlendirilir. 

 Küspesi iyi bir hayvan yemidir (%40 civarında  

    protein içerir). 

 Kuru sap ve dalları yakacak olarak kullanılır. 

 Sap ve dal artıkları hayvanlara barınak yapmak  

    için değerlendirilir. 



Çiçek 

Susam çiçekleri yaprak koltuklarında 
karşılıklı, almaşıklı veya 2-3 tanesi 
birarada bulunur. Çiçekler, bitkinin alt 
kısımlarından yukarıya doğru açar. İlk 
olarak ana dalın en altında bulunan 
tomucuğu çiçek açar. En son üstteki dalın 
en uç kısmında bulunan tomurcuk çiçek 
açar. 



Meyve 

Susam meyvesine Kapsül adı verilir. 
Kapsül, iki ya da dört karpellidir. 
Karpeller bir zarla ikiye ayrılarak iki 
karpelliler 4, dört karpelliler ise 8 gözlü 
olur. Her bölmede tohumlar yatay olarak 
yan yana dizilmiştir. 

Kapsüller açık veya kapalı olabilir. Açık 
kapsüllülerde olgunlaşma sırasında uç 
kısımlar çatlar ve tohumlar dökülür. 
Kapsülün eni 1-1.5 cm, boyu 3-6 cm 
arasında değişir. 



Tohum 

Tohum rengi beyaz, krem, sarı, açık 
kahve veya siyah olup, mattır. 1000 
tohum ağırlığı 2-6 g arasında 
değişir. 

Tohum, %55-60 yağ, %30 ham 
protein, %8-10 karbonhidrat içerir. 
Yağın bileşiminde bulunan yüksek 
orandaki oleik asit ve linoleik asit 
nedeniyle yemeklik kalitesi 
yüksektir. 



 



ŞEKER PANCARI 



 İnsan beslenmesinde kullanılır. 

 Şekerin hammadesidir. 

 Küspesi hayvan yemi olarak kullanılır. 

 İspirto elde edilir 

Kullanım Yerleri 



Orijini 

Şeker pancarının yabanisi olarak Beta maritima gösterilmektedir. B.maritima ’nın 
yabani formlarına Akdeniz kıyılarında rastlanmaktadır. Orijin olarak Akdeniz’in 
doğusu ve Küçük Asya gösterilir. 



Beta vulgaris türü içerisinde morfolojik ve kalite özellikleri ile buna bağlı 
olarak kullanım alanları farklı olan 4 varyete bulunmaktadır: 

B. vulgaris var. cicla 

Pazı veya mangold olarak da bilinir. Yaprakları ıspanak gibi sebze olarak yenilir. 
Yaprak ve sapları iyi gelişmiş olup, kök kısmı başparmak kalınlığında ve 
çatallıdır. 

B. vulgaris var. curenta 

Kırmızı pancar, salatalık pancar olarak bilinir.  

B. vulgaris var. rapa 

Hayvan pancarı veya yem pancarı olarak bilinmektedir. Gövde de şeker oranı 
düşük olup kök gövde oldukça iridir. 

B. vulgaris var. saccharifera 

Şeker üretimi için yetiştirilen şekerpancarıdır. 

Şeker Pancarı 



Kök Gövdesi 

Kök gövdesinin şekli ve boyutları çeşit, toprak ve 
iklim faktörlerine göre büyük farklılık gösterir. Kök 
gövdesi; baş, boyun, gövde ve kuyruk olmak üzere 4 
kısıma ayrılır 



Yaprak 

Yaprak sapı oldukça uzun ve etlidir. Yaprak orta damarı belirgin olup, 
bundan çıkan ikinci ve üçüncü derecedeki damarlar yaprağı ağ gibi sarar. 
Yaprakta %75-80 su, %20-25 kuru madde vardır. 



Yaprak - Formu 



Yaprak - Şekli 

Yaprak şekli oval olmakla birlikte, değişik formlar gösterebilir.  



Sap ve Dal 

Pancar bitkisi ikinci 
gelişme yılında, haziran-
temmuz aylarında baş 
kısmında bulunan 
gözlerden bir veya 
birkaç adet sürgün 
çıkararak sapı oluşturur. 
Sap boyu 1-2 m arasında 
değişir. Saplar gevşek 
dokulu, hafif köşeli ve içi 
kısmen boştur. Sap 
kalınlığı 1-2 cm kadardır. 
Sap üzerinde dallar 
oluşur. 



Sap (Gövde) 



Çiçek 

İkinci yıl temmuz-ağustos aylarında sap ve dallar üzerinde çiçekler oluşur. 
Ana ve yan dallardaki yaprak koltuklarında poligerm (çok embriyolu) 
çeşitlerde 2-5, monogerm (tek embriyolu) çeşitlerde ise bir adet çiçeğin bir 
yumak şeklinde meydana geldiği görülür. Çiçeklerin koltuklarınında bulunduğu 
yapraklara brakte yaprağı denir. 



Meyve ve Tohum 

Pancar çiçekleri döllendikten sonra meyveler oluşur. Pancar tohum 
topaklarına glomerul denir. Pancar tohumları sert kabukludur. Renkleri 
kahverengi, 1000 tane ağırlıkları 25 g’dır. 

Makinalı tarım yapılan yerlerde monogerm tohum kullanılır. Monogerm tohum 
genetik olarak veya poligerm tohumların mekanik yöntemlerle parçalanmasıyla 
elde edilir. 



Pancar Tohumluğu 

Monogerm Tohumluğun Faydaları 

Poligermlerde seyreltme sırasında görülen zarar 
monogermlerde ortaya çıkmaz. 

Monogerm tohum kullanıldığında, seyreltme 
yapılmadığından işçilikten tasarruf sağlanır. 

Monogerm tohumlukta sapa (tohuma) kalkma 
tehlikesi yoktur. 

Monogerm Tohumluğun Sakıncaları 

Uygun olmayan çevre şartlarında çimlenme 
yeteneği düşüktür. 

Hastalık ve zararlılardan daha çok etkilenir. 

Teknik monogermlerde embriyoların zarar 
görme riski vardır. 

Yabancı otlardan daha fazla etkilenir.  



 Sigara yapılır. 

 Pipo tütünü olarak değerlendirilir. 

 Puro yapılır. 

 Çiğnenerek kullanılır. 

(TÜTÜN) Kullanım Yerleri 

 Nargile tütünü yapılır. 

 Nikotin elde edilir. Nikotin, tıpta ve tarımsal mücadele ilaçlarının 
yapılmasında kullanılır. 



Orijini 

Takım  : Tubiflorales (Tüp çiçekliler) 
Familya :  Solanaceae (Patlıcangiller) 
Cins   :  Nicotiana 
Tür   :  Nicotiana tabacum L. 
     Nicotiana glauca L. 
     Nicotiana rustica L. 
     Nicotiana sanderia L. 
     Nicotiana alata L. 
     Nicotiana silvestris L.  

Anavatanı Amerika kıtasıdır.  



Bitki 

Tütün bitkisinin tek yıllık otsu 
yapıda formları bulunduğu 
gibi,  çok yıllık ağaçsı formları 
da vardır. 

Tütün, mevsimi olan yerlerde 
ilkbaharda, mevsimi olmayan 
yerlerde ise hemen her zaman 
dikilebilir. 

Kültürü yapılan tütün çeşitleri 
tek yıllık ve otsu bitkilerdir. 

Tütün tohumları son derece küçük olduğu için tohumdan yetiştirilmesi çok zor 
olup, pratik değildir. Ayrıca, vejetasyon dönemi uzun olan çeşitlerin belli bir 
sürede yetiştirilebilmesi için fide olarak dikilmesi ve bu nedenle 1-2 ay gibi bir 
sürenin fideliklerde kazanılması gerekmektedir. Bundan dolayı tütün tohumları, 
1-2 ay önceden yastıklara ekilerek fide elde edilmekte ve elde edilen bu 
fideler, tarlalara şaşırtılarak tarımı yapılır. 



Çiçek 
Genelde kültürü yapılan tütün 
bitkileri üst kısımlarından az veya 
çok dallanırlar. Bu dalların ucunda 
seyrek veya sık salkım şeklinde  
çiçekler oluşur. 

Çiçek durumu 5'lidir. Çanak 
yaprakları yeşil renkli, uçları hafif 
sivri, üzeri tüylü ve bazı türlerde 
taç yaprakların 1/3 veya 1/2'si 
kadardır. 

Taç yaprakların 5 tanesi birleşerek 
ucu yıldız şekilli bir boru oluşturur. 
Renkleri kirli beyaz, sarı, pembe ve 
kırmızı olabilir. 



Meyve (Kapsül) ve Tohum 

Tütün meyvelerine Kapsül denir. Kapsül şekli 
ve büyüklüğü de kalıtsal olmakla beraber, 
ekolojik şartlara da bağlıdır. 

Tütün kapsülleri küre, silindirik veya basık 
küre şekilli olabilir. Kapsül uçları genelde 
sivridir. Kapsüllerin enine çapları (a), dikine 
çapları (b) kabul edilirse, a/b oranı 1'e eşit 
olanlar küre, 1'den küçükse silindirik ve 
1'den büyükse basık küre şekillidir. 



Meyve ve Tohum 

Yerfıstığı meyvesine kapsül denir. 
Kapsül boyu 2-4.5 cm, eni 1-1.5 cm 
arasındadır. Bitkide yaklaşık 40-50 
arasında kapsül bulunur. 

Tohum rengi, beyaz, pembe ve 
kahverengi tonlarda olup, üzeri bi 
zarla kaplıdır. Tohum et rengi 
beyazdır. Et rengi; koyu olan 
tohumların protein oranı yüksek, 
açık olan tohumların yağ oranı 
yüksektir. 

1000 tohum ağırlığı 300-700 g 
arasında değişir. Tohumun 
bileşiminde %55-60 yağ, %25-
30 protein, %5-20 karbonhidrat 
vardır. 


