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Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

(TAGEM) yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı aşı 

geliştirme çalışmalarına İstanbul Pendik Veteriner Kontrol 

Enstitüsü vasıtasıyla dâhil oldu. Bu kapsamda Türkiye Bi-

limsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile or-

tak araştırma yapılıyor. 

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında  TAGEM’e bağ-

lı enstitülerde çalışmalar devam ediyor. Pendik Veteriner 

Kontrol Enstitüsü ‘nde yapılacak bir kit aracılığı ile antise-

rum ve aşı çalışmalarını yürütebilecek. TAGEM bu çalışma-

ları TÜBİTAK ile birlikte yürütecek ve Kovid-19’a karşı aşı 

geliştirme araştırmalarına bilfiil rol alacak.

“TÜBİTAK’TAN GELEN HER TÜRLÜ TALEBE 
KAPIMIZ AÇIK”

TAGEM Genel Müdürü Özkan KAYACAN konu ile ilgi-

li yaptığı açıklamada, Etlik’teki Veteriner Kontrol Merkez 

Araştırma Enstitüsünün de Sağlık Bakanlığı ile ortak çalış-

malar yürütüldüğüne işaret ederek, bu çalışmaları sonuca 

ulaştırmak için de çaba harcadıklarını dile getirdi.

TAGEM’DEN 
KOVİD-19 AŞISI 
GELİŞTİRME 
ÇALIŞMALARINA 
DESTEK



2 3

KAYACAN, doğada tüm hastalıkların tedavisinin yapılabi-

leceği imkânların bulunduğuna dikkati çekerek, şu değer-

lendirmede bulundu:

“Aslında ilacın ham maddesi bitkide. Dünya sentetikten kaça-

rak daha biyolojik kökenli ilaçlara yöneliyor. Bu noktada ‘Ge-

liştirilebilecek her türlü çalışmada TÜBİTAK’a gönüllü olarak 

danışmanlık yapalım, üretim yapalım.’ dedim. Onlar da kabul 

ettiler. Bu araştırmaları birlikte yürüterek, çalışmaların çiftçi-

ye çok hızlı bir şekilde yönlendirilmesi ve üretim modellerinin 

belirlenmesi adına elimizi taşın altına koyduk. TÜBİTAK’tan 

gelen her türlü talebe de kapımız açık.” 

‘’SALGINA KARŞI ÜRETİM DEVAM EDİYOR”

Salgına karşın üretimin durmaması için çalışmalara de-

vam ettiklerini vurgulayan KAYACAN, bu süreçte Ar-Ge 

faaliyetlerinin yanında sahada da bulunduklarını anlattı.  

KAYACAN, “Yaptığımız hiçbir çalışmada geri durmadık. 

Özellikle ıslah konusunda süreleri kısaltacak tedbirler almış-

tık. Islah sürelerini düşürecek yöntemleri kullanmaya başla-

dık.” ifadelerini kullandı.

TAGEM’DEN COVİD-19 TÜRKİYE 
WEB PORTALINA DESTEK

TAGEM’e bağlı enstitülerde çalışan araştırmacılar, 

TÜBİTAK’ın kurduğu COVİD-19 Türkiye Web Por-

talına tıbbi ve aromatik bitkiler konusuyla ilgili gelen 

projeleri inceliyor, ıslah ve agronomi gibi konularda 

destek sağlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştır-

malar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK’ın 

sanal ortamda yeni tip korana virüse karşı araştırma 

ekosistemini bir araya getirmek ve yararlı bilgilerin 

paylaşılması amacıyla kurduğu COVİD-19 Türkiye 

Web Portalına (https://covid19.tubitak.gov.tr)  tarım-

sal konularda destek veriyor.

Bu kapsamda, tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda 

çalışan 15 araştırma enstitü müdürlüğündeki araştır-

macılar, oluşturulan portal üzerinden gelen “Tıbbi ve 

Aromatik Bitkiler” ile ilgili öneri, fikir ve proje ko-

nularını inceliyor ve olası tıbbi ve aromatik bitkilerde 

ıslah, agronomi, kalite ve kültüre alma, içerik analizi 

konularında gelen taleplere yardımcı oluyor.

Ayrıca, özellikle tıbbi aromatik bitkilerin alternatif 

tıptaki kullanım alanları konusunda sorulan sorular 

da yine araştırmacılar tarafından cevaplandırılıyor.
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TARIM ve 
ORMAN BAKANI  

DR. BEKİR 
PAKDEMİRLİ 

ÖNDERLİĞİNDE  
VİDEO 

KONFERANS

Sayın Bakanımız Dr. Bekir PAKDEMİRLİ başkanlığında, 

Bakan Yardımcımız Mustafa AKSU ve TAGEM Genel Mü-

dürümüz Özkan KAYACAN’ın katılımı ile video konferans 

gerçekleştirildi. Enstitü Müdürlerin katıldığı görüşmede 

gündem, gıda güvenliği ve araştırma enstitülerinde yapılan 

AR-GE çalışmalarıydı. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 

salgınına karşı alanın tedbirler değerlendirildi.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

(TAGEM) ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 

(MÜSİAD) arasında Türkiye’de tıbbi ve aromatik bitkilerin 

yetiştirilmesini arttırmak, ıslah edilmiş yerli ve milli çeşitle-

ri yaygınlaştırmak amacıyla işbirliği çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda yapılan online imza törenine Genel Müdürü-

müz Sayın Özkan KAYACAN ve Müstakil Sanayici ve İşa-

damları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman KAAN ve iki 

kurumun üst düzey yetkilileri katıldı.

TAGEM İLE 

ARASINDA 
ONLINE 

İMZA TÖRENİ 
YAPILDI 

TAGEM Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Ens-

titüsü Müdürlüğü (BATEM) ve Mısır 

Araştırma Enstitüsü’nün işbirli-

ğiyle geliştirilen Pehlivan07 

silajlık mısır çeşidi Tohum-

luk Tescil ve Sertifikasyon 

Merkez Müdürlüğü tara-

fından 2 yılda toplam 11 

lokasyonda yapılan de-

nemelerinin sonucunda 

1.sırada yer alarak 2019 

yılında tescil oldu. Bu 

çeşidin çiçeklenme süresi 

76 gün, bitki boyu 326 cm, 

standart çeşitler ortalamasının 

(2313.9 kg/da) 7.7 ilerisinde per-

formansı bulunuyor. 

Pehlivan07 silajlık mısır çeşidinin 

16.03.2020 tarihinde yapılan ihale ile 

üretim ve satış hakkı HEKTAŞ firması ta-

rafından 6 yıl süreliğine satın alınan İhale ile 

araştırma katkı payı ve ıslahçı hakkı da  yüzde 

oranı % 4 olarak belirlendi. Pehlivan07’den 125 ton 

sertifikalı tohumluk üretilerek 3.5 milyon TL ve üretilen 

sertifikalı tohumluğun ekilmesi ile yaklaşık 100 milyon TL’lik 

ülke ekonomisine katkı yapması öngörülüyor.

TAGEM  TARAFINDAN 
GELİŞTİRİLEN ÇEŞİTLER
ÖZEL SEKTÖR 

TARAFINDAN TALEP 
GÖRÜYOR

Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi 

Müdürlüğü tarafından 2019 yılında tescil 

edilen Pehlivan07 silajlık mısır çeşidinin 

üretim ve satış hakkını  6 yıllığına 

HEKTAŞ firması satın  aldı. Firma 

çeşit sahibi kuruma 6 yıl süre için 

150.000 TL bedel ödeyecek.
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COVID-19 salgını sürecinde de tarım ürünleri üretiminde 

kendine yeterliliği yüksek ülkeler, hem üretim desenlerinin 

zenginliği hem de bu dönemde ortaya çıkan talebi karşıla-

yacak düzeyde stok sahibi olmanın avantajlarını yaşayacak-

lardır. Bu süreçte ülkeler, yerel olarak salgının yayılmasını 

önleme ve hastaları iyileştirme çabalarının yanı sıra gıda 

krizleriyle de mücadele için ayrıca çaba sarf edeceklerdir ve 

bu süreç gelişmekte olan ülkeler için daha da sancılı geçe-

cektir. International Food Policy Research Institute (IFPRI) 

tarafından yapılan çalışmada, gelişmekte olan ülkelerin ta-

rım ürünleri ihracatında yaklaşık %25’lik, Türkiye’nin tarım 

ürünleri ihracatında ise %28’lik bir azalma olacağı öngörül-

mektedir. Bu durum küresel büyümedeki düşüş ve ihracat 

maliyetlerindeki artışın bir yansıması senaryoları altında 

gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bu durumun önemli bir 

tedbir alanı olarak karışımıza çıkmaktadır.  

Bu süreçte ülkelerin ardı ardına uyguladıkları sınır kapat-
ma uygulamalarının küresel ticaretin doğal akışını olumsuz 
yönde etkilediği gözlemlenmiştir. Bu süreçte bazı ülkeler 
buğday, çeltik, ayçiçeği gibi talep artışı yaşanan temel gıda 
ürünlerine ihracat yasağı getirmişlerdir. Diğer yandan, sı-
nırların kapanması, uçuşların iptali, gümrük noktalarında 
çalışan personel sayısındaki azalma, boş konteynır buluna-
maması, navlun maliyetlerindeki artışlar ve bazı ülkelerde 
uygulanan 14 günlük sınır karantinaları gibi nedenler sipa-
riş iptalleriyle birlikte küresel gıda pazarının daralmasına 
yol açmıştır. Bununla birlikte, yeni hasat döneminin girme-
siyle birlikte küresel ticaretin normalleşme sürecine girmesi 
beklenmektedir. 

Salgının bundan sonraki süreciyle ilgili belirsizlikler tüm 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de devam etmektedir. Bu 
kapsamda tarımsal üretim, işgücü, tedarik/arz zinciri ve 
dış ticaret açısından olası risklere yönelik detaylı ve bilim-
sel değerlendirmeler yapılarak gerekli önlemlerin alınması, 
üreticiye, sanayiciye ve tüketiciye gerekli bilgilendirilmele-
rin zamanında etkili bir şekilde yapılması, üretimin sür-
dürülebilirliğinin ve gıda güvenliğinin sağlanması 
açısından önem arz etmektedir.  

Salgının ekonomik etkileri üzerine yapılan değerlendirme-

lerde, kısa dönemde yerel piyasaların daha çok etkileneceği 

vurgulanmaktadır. Tarımsal üretimden, işleyici ve tüketi-

ciye kadar uzanan süreçte yer alan işlemlerde aksaklıkların 

oluşması gıda arz güvenliğini önemli ölçüde tehlikeye soka-

caktır. İnsanoğlunun temel ihtiyacı olan gıdanın yeterli, ula-

şılabilir ve güvenli olmasının sağlanması devletlerin temel 

görevidir ve bu zincirde yaşanacak aksamalar hem tüketi-

cileri hem de üreticileri olumsuz etkileyecek ve toplumsal 

sıkıntılara yol açacaktır.

Türkiye’de Mart, Nisan, Mayıs ayları içinde bulunduğumuz 

üretim sezonu için ekim-dikim dönemi, kışlık ürünler için-

de bakım dönemidir. Bu kapsamda Türkiye’de kışlık eki-

lişler büyük oranda tamamlanmıştır. Ağırlıklı olarak sebze 

türleri ve bazı tahılları içeren yazlık ekilişler ise bölgelere 

göre değişmekle birlikte başlamıştır. Yazlık ekilişlerin tam 

ve zamanında yapılması arz güvenliği açısından oldukça 

önemlidir. Bu nedenle, yazlık ekilişler ve dönemsel sera eki-

lişlerinde aksamalar yaşanmaması amacıyla, hijyen ve sosyal 

mesafe kurallarına uyulması şartıyla, belli yaş aralıkları için 

uygulanılan sokağa çıkma yasaklarından tarımsal üretimde 

çalışanlar izne tabi olmak suretiyle muaf tutulmuşlardır.

Ayrıca, sebze başta olmak üzere yoğun işçilik gerektiren 

ürünlerin ekilişlerinin azalması, bakım işlerinin gecikme-

si ve özellikle meyvecilikte hasatta gecikmelerin yaşanması 

neticesinde verim ve kalitenin düşmesi ile birlikte üretimde 

azalmalar gözlemlenebilecektir. Bu nedenle, üretimin sür-

dürülebilirliğini sağlamak amacıyla, tarımsal üretim süreç-

Çin’in Wuhan şehrinde 2019 Aralık ayında ortaya çıkan ve 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak (pan-

demi) tanımlanan COVID-19 salgını geçtiğimiz dört aylık 

süreçte tüm dünyaya yayılmış ve 11 Mart itibariyle ise ül-

kemizde ilk vakaya rastlanmıştır. Söz konusu salgının ül-

kelerin sağlık, ulaşım, lojistik, eğitim, turizm, tarım ve gıda 

sektörleri başta olmak üzere tüm sektörleri ve işgücü piya-

salarını olumsuz etkileyerek kısa, orta ve uzun vadede hem 

ekonomik, hem sosyal, hem de psikolojik birçok sorunu be-

raberinde getireceği öngörülmektedir. 

OECD tahminlerine göre 2020 yılı küresel büyüme oranı-

nın %2,9’dan %2,4’e hatta en kötü senaryoya göre ise %1,5’e 

gerileyeceği tahmin edilmektedir. Bu durum, dünya gene-

linde önemli bir ekonomik daralmaya işaret etmektedir ve 

daralmanın tüm sektörler üzerinde kendini hissettireceği 

muhakkaktır.

Doğal afet, savaş ve kıtlık gibi küresel ölçekli sorunların sü-

resi uzadıkça ve sona erme süresi öngörülemediğinde orta-

ya çıkan ekonomik daralmanın neticesinde tüketim, temel 

gıda maddeleri ile diğer zorunlu ihtiyaçlara yönelmektedir. 

COVID-19 SALGINININ
TARIM/GIDA SEKTÖRÜNE
OLASI ETKİLERİ
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lerinde önemli işgücü kaynağı olan mevsimlik tarım işçile-

rinin üretim alanlarına ulaşımlarının aksamaması, salgının 

yayılmasını önlemeye yönelik hijyen koşulları ve konakla-

ma imkanlarının iyileştirilmesi ve sürekli denetim/göze-

tim altında bulundurulmalarına yönelik tedbirler alınmaya 

başlanmıştır. Bununla birlikte, tarımsal değer zincirinin her 

aşamasında (Lojsitik, dağıtım vb) istihdam edilen insanlar 

için de, bulaşma riskini ortadan kaldıracak gerekli tedbirle-

rin uygulanması önemli görülmektedir.

Diğer yandan, çiftçilerin en çok nakde ihtiyaç duydukları 

ve tarımsal üretim için mevcut ödemelerine devam ettikleri 

bu dönemde, salgın nedeniyle nakde olan ihtiyaç ve iş gücü 

piyasasında görülebilecek daralmadan tarımsal üretim mo-

tivasyonunun olumsuz etkilenmemesi son derece önemli-

dir. Bu amaçla destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına 

aktarılmaya başlanmıştır. 

Bu süreçte; tüketici refahının azalmasını ve gıda enflasyo-

nunu  önlemek amacıyla, ürünler bazında işleme, depolama, 

dağıtım, iç ve dış ticaret planlamalarının kısa dönem için 

yeniden gözden geçirilmesi, ürün dağıtımında ve tüketici-

lerin gıdaya ulaşımında yaşanabilecek sıkıntıların ve fiyat 

artışlarının önüne geçilebilmesi için piyasaların dikkatle iz-

lenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması karşılaşılacak olum-

suzlukları önleyebilecektir. 

Söz konusu riskler tarımsal girdi piyasaları için de geçerli 

olacaktır. Nitekim bozulan piyasa koşulları nedeniyle girdi 

maliyetleri artma eğilimi gösterecektir (gübre, yem, mazot, 

işçilik). Üreticilerin yeterli miktarda girdiye, ihtiyaç duy-

dukları dönemde erişebilmesi, tarımsal üretimin sürdürü-

lebilirliği açısından önemli bir unsurdur. Bu süreçte girdi 

fiyatlarında normal zamanlardaki etkenlerin haricindeki 

bir fiyat artışı tarımsal üretim motivasyonunu olumsuz et-

kileyecektir. 

Ayrıca böyle dönemler, hem girdi hem de ürün piyasaların-

da stokçuluk gibi rasyonel olmayan piyasa bozucu eylemlere 

yönelimi tetikleyebilmektedir. Bu nedenle, olağanüstü du-

rumlarda uygulanması mümkün olan sıkı piyasa denetimi, 

ürün takibi ve caydırıcı müeyyideler gibi uygulamaların bu 

davranışların önüne geçilmesinde caydırıcı olacağı düşü-

nülmektedir. 

Diğer yandan tarım ürünleri dış ticaretinin önemli bir eko-

nomik gösterge olduğu Türkiye’de, salgının dış ticaret üze-

rine olası etkilerinin öngörülerek gerekli tedbirlerin alınma-

sı önem arz etmektedir. Tarım ürünleri dış ticaretimizde en 

büyük ticaret ortağımız olan Avrupa ülkelerinin salgından 

oldukça fazla etkilenmeleri nedeniyle üretimlerinde ve dış 

ticaretlerinde yaşanabilecek azalma Türkiye’yi doğrudan 

etkileyebilecektir. Nitekim uzun dönemde uluslararası piya-

salarda talep kaymalarının ve değişimlerin yaşanması gibi 

ticaret saptırıcı etkiler olası senaryolar arasındadır. Diğer 

yandan bu süreçte, ülkelerin ihracat kısıtlamaları da ithalat-

çı olduğumuz ürünler açısından arz açığı oluşmasına neden 

olabilecektir. 

Sonuç olarak dünyayı etkisi altına alan salgının tarım ve 

gıda sektörüne etkileri dünya genelinde yeni yeni ortaya 

çıkmaya başlamıştır. Her ne kadar küresel ticaretin yavaş-

lamasında etkili olan faktörler ağırlıklı olarak sağlık ted-

birlerinden kaynaklansa da ticaret yasaklarını gerektirecek 

tablonun olmadığı ortadadır. Temel ürünlerde 2008 gıda 

krizinin olduğu dönemin çok üzerinde stok miktarının ol-

ması buna en büyük gerekçedir. Sınır kapatmaların etkileri 

mayıs ayı sonunda azalması beklentisiyle ve yeni hasat dö-

neminin girmesiyle birlikte küresel ticaretin normalleşme 

sürecine girmesi beklenmektedir. Bundan dolayı ülkelerin 

salgın mücadelesine ve bu üretim sezonunun aksamaması 

için alınacak tedbirlere motive olmaları daha doğru olacak-

tır.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’ne bağlı 

Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM) tarafın-

dan Su Ürünleri Yetiştiricilik Eğitim Merkezi (ADC) 

olarak belirlenen Trabzon’da bulunan Su Ürünleri Mer-

kez Araştırma Enstitüsü (SUMAE), yeni tip koronavirüs 

tedbirleri kapsamında uluslararası eğitim faaliyetlerini  

uzaktan eğitimlerle sürdürüyor. 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlü-

ğü (TAGEM) ve SUMAE uzmanları tarafından verilen 

“Kalkan Üretimi ve Balıklandırma” konulu eğitimlere 

Türkiye’nin yanı sıra Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerin-

den de katılım sağlandı. 

Eğitimlerde TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. 

İlhan AYDIN ve SUMAE Müdürü Dr. Ercan KÜÇÜK ve 

Enstitü uzmanları tarafından Su Ürünleri Yetiştiriciliği 

Eğitim Merkezi (ADC) faaliyetleri anlatılarak, katılım-

cılara bilgiler verdi. 

Katılımcılar; Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Mikroalgal 

Ürünler, Kalkan Anaç Yönetimi, Kalkan Larvası Üretim 

ve Tank Yönetimi, Kalkan Balıklandırma Faaliyetleri 

konularında bilgilendirildi. 

Öte yandan 27 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında da 

“Kapalı Devre Yetiştiricilik Sistemleri (RAS)” konulu 

uzaktan eğitim düzenlenmiştir.

SUMAE’DEN ONLINE

ULUSLARARASI

SU ÜRÜNLERİ EĞİTİMİ



10 11



12 13

TAGEM’e bağlı Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitü-
sü Müdürlüğü kurulduğu 1943 yılından günümüze başta 
ana faaliyet alanı olan koyunculuk olmak üzere hayvancı-
lığın birçok alanında başarılı görevler üstlenmiş önemli bir 
kuruluşumuzdur. Yetmiş yılı aşkın süredir yürütülen ıslah 
çalışmaları sonucunda ülkemizin yerli ve milli en yüksek ve-
rimli damızlık koyunlarını üreten Enstitü, yetiştiricilerimi-
zin damızlık talebinde ilk başvurdukları yer olma özelliğini 
taşımaktadır. Enstitümüzde küçükbaş, büyükbaş hayvancı-
lık ve su ürünleri alanlarında yürütülen çok sayıda Ar-Ge 
çalışmalarının yanında sahip olduğu yaklaşık 15.000 dekar 
ekilebilir arazisi ile önemli ölçekte bitkisel üretim de ya-
pılmaktadır. Bu arazilerde, çeşitli yem bitkileri ve endüstri 
bitkilerinin dışında her yıl yaklaşık 6.000 dekar alanda söz-
leşmeli üretim modeli ile tohumluk buğday ve arpa üretimi 
gerçekleştirilmektedir. 

Araştırma Enstitümüz de yaşanan süreç ve sonrasında üre-
tim ve araştırma faaliyetlerini aksatmadan sürdürebilmek ve 
arttırabilmek adına, Cumhurbaşkanlığımız, Bakanlığımız 
ve ilgili kurumların talimatlarına ek olarak birtakım ilave 
tedbirler uygulamaya geçirilmiştir. Sahip olduğu yaklaşık 
5.000 baş küçükbaş ve 500 baş büyükbaş hayvan varlığı ile 7 
gün 24 saat üretim yapan Enstitümüz de bu kapsamda;

Ülkemizi de ilk koronavirüs vakasının görülmesi ile birlik-
te kurum içi acil eylem planı hazırlanmış ve 23 Mart 2020 
tarihi itibariyle Enstitü İdaresine yetki verilmesi ile birlik-
te faaliyetleri yürütebilecek asgari sayıda personel dışındaki 
çalışanlar evlerine gönderilmiştir. Enstitüde görevli personel 
için kurum misafirhanesi tahsis edilmiş olup 23 Mart 2020 
tarihinden günümüze idareciler dahil işçi ve teknik personel 
kurum içerisinde güvenli ve konforlu ortamlarda konakla-
maktadırlar. Görevli personelin iaşeleri ve tüm ihtiyaçları 
kurum tarafından eksiksiz temin edilmektedir. 

Enstitüde yürüyen Ar-Ge projeleri ve üretim faaliyetleri en 
küçük bir aksama olmadan devam etmektedir. Pandemi son-
rası tarım ve hayvancılık alanında yaşanması olası sorunla-
rın çözümüne katkı sağlamak adına Enstitünün damızlık 
hayvan üretim kapasitesini ve tohumluk üretim kapasitesi-
ni arttırma yönünde bir takım uygulamalar ve planlamalar 
yapılmıştır. Ayrıca Koronavirüse karşı mücadele veren diğer 
kurumlar ile koordinasyon halinde çalışılmakta olup Ensti-
tü Biyoteknoloji Merkezi envanterinde bulunan cihazlar ile 
sağlık personellerine teknik destek verilmektedir. 

BANDIRMA KOYUNCULUK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ’NDE 
COVİD-19 SALGININA KARŞI TEDBİRLER ÜST SEVİYEDE

Dergimiz, Enstitü çalışma alanındaki bilimsel araştırma so-

nuçlarını bilim camiası ile paylaşmak amacıyla 1959 yılın-

da ‘’Lalahan Zootekni Araştırma Enstitüsü Dergisi’’ olarak 

yayın hayatına başlamış, 1986 yılında derginin isim değiş-

tirerek ‘’Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi’’ 

adı ile yayınlanmaya devam etmiştir. Lalahan Hayvancılık 

Araştırma Enstitüsü Dergisi; Uluslararası Hayvancılık Araş-

tırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün hakemli bilimsel 

yayın organı olup 1959 yılından bu yana yayın hayatını ke-

sintisiz olarak sürdürmektedir.

Dergi; yaygın süreli ve hakemli bir dergi olup 6 ayda bir ya-

yımlanan, bilimsel dergi özelliği taşıyan ve yeni araştırmalar 

yayınlayarak bilimin gelişimine destek vermeyi hedefleyen 

bir periyodik yayındır. Dergi ULAKBİM-TÜBİTAK Ya-

şam Bilimleri veri tabanı kapsamındadır. ULAKBİM, FAO 

AGRIS, CAB Abstract, CABI full text, Animal Breeding 

Abstracts, Google Scholar, Dergipark ve Türkiye Atıf Di-

zin’inde indekslenmektedir.

Derginin yayın dili 

Türkçe ve İngilizce 

olup araştırmacılar 

tarafından yapılan 

bilimsel çalışmala-

rı, derginin hedef 

kitlesi olan akade-

misyenler, öğrenci-

ler ve diğer okuyu-

culara ulaştırmak 

amacıyla yayımlan-

makta ve ülkemizin bilimsel alanda görünürlüğü ve etkinli-

ğini artırmaktadır.

1959 yılından bu yana kesintisiz yayın hayatını sürdüren 

dergi; uluslararası bilimsel bir dergi özelliği geliştirmek ve 

WoS, Scopus gibi indekslerde taranmak ve bu alanda Tür-

kiye’yi daha görünür kılmak amacıyla çalışma başlatmıştır.  

Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi; 2020 yı-

lından itibari ile “Livestock Studies” ismi ile sadece İngilizce 

makale yayınlama kararı alınmıştır. “Livestock Studies” der-

gisi, “Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi” ile 

aynı alanlarda taranmaya devam edecek olup 2020 yılı Ha-

ziran ayından itibaren yılda iki sayı (Haziran/Aralık) olarak 

uluslararası hakemli dergi statüsünde, ücretsiz ve açık eri-

şimli olarak yayımlanacaktır. Derginin yayın değerlendirme 

ve onay süreçlerinde çok uluslu hakem ve editörler görev al-

maktadır.

Uluslararası bir yaklaşımla, “Livestock Studies” dergisi; 

Dünyada ve Türkiye’de suni tohumlama, doğum, hayvan 

besleme, ıslah ve genetik, yetiştirme ve üretim, sürü sağlığı, 

genetik kaynaklar, hayvancılık ekonomisi, hayvan sağlığı, 

kanatlı ve küçükevcilleri de içine alan geniş bir yelpazede il-

gili konularda yapılan orijinal araştırma sonuçları, derleme 

ve makaleleri yayınlamayı amaçlamaktadır.

L I V E S TOCK
S T U D I E S
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Yerli ve milli olarak etlik damızlık tavuk üretme çalışmaları-

nın temeli Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 2015 yılında atıldı. 

“ANADOLU-T” ismiyle 2019 yılında marka tescil belgesine sahip 

olup 2020 yılında da Hayvan Genetik Kaynakları Tescil Komite-

since tescili uygun bulunmuştur.

Anadolu-T’nin üretimi ve ıslahı kapsamındaki tüm çalışmalar 

Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde 

yürütülüyor.

KAPASİTE ARTIRIMI DEVAM EDİYOR

9 adet Kümes, 1 adet kuluçkahane bulunan Damızlık İşletme 

Biriminde, 2020 yılı itibariyle kapasite artırımı ve revizyon ça-

lışmaları sonucunda, 13 adet kümes ve 110 bin çıkım kapasiteli 

kuluçkahane sayısına ulaşıldı.

Enstitü Müdürlüğünde, Anadolu-T’nin üretim ve ıslah çalışmala-

rı yanı sıra 2021 yılında da özel sektöre damızlık civciv verilmesi 

yönünde çalışmalara devam edilmektedir.

DOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
SOĞUĞA DAYANIKLILIK TEST MERKEZİ

SOĞUĞA DAYANIKLILIK ÇALIŞMALARININ İLK 
MERKEZİ
Verimi sınırlayan en önemli faktörlerden biri olan soğuk zararı 
tüm ülkede önemli kayıplara neden olmaktadır. Bunun yanında 
dünyayı tehdit eden iklim değişiklikleri yeni gereksinimleri do-
ğurmaktadır. Bu değişimlere iyi uyum sağlamak ve bu şartlarda 
yüksek verim verebilecek dayanıklı çeşitler geliştirmek için Erzu-
rum ilinde bulunan Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü bünyesinde Soğuğa Dayanıklılık Test Merkezi 2016 
yılında kurulmuştur. Bu merkez, Türkiye’de soğuğa dayanıklılık 
çalışmalarının yapıldığı en büyük ve kapsamlı ilk merkezdir. 

MERKEZDE, SOĞUK ZARARINI EN AZA İNDİRECEK 
ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Ülkemizin çeşitli bölgelerinde soğuk zararı nedeniyle bitkisel 
üretimde çok önemli olumsuzluklar yaşanmaktadır. Öyle ki za-
man zaman hasat bile yapılamamaktadır. Tohumluk dağıtım 
planlamasında önerilen ve hatta dağıtılan çeşitler, soğuğa dayan-
ma dereceleri bilinmemesine rağmen iklim sert ve soğuk zararı-
nın yoğun görüldüğü bölgelere tavsiye edilmektedir. Bu bölgelere 
önerilen söz konusu çeşitleri eken çiftçiler kış ve soğuk zararı ne-
deniyle büyük kayıplara uğramaktadır.

SOĞUĞA DAYANIKLI ÇEŞİTLERİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN 
ÇALIŞILIYOR

Ülkemizde kışlık çeşit geliştirme çalışmalarında uygulanan ge-
leneksel ıslah metotlarında soğuktan en az etkilenen, soğuğa ve 
kışa dayanıklı genotipleri belirlemek için çok yıllık iklim verileri 
ve tarla deneme sonuçları dikkate alınmaktadır. Bu merkezde ya-
pılan çalışma ile soğuk testleri hem kısa sürece yanıt verebilecek 
hem de daha kesin sonuçlara ulaştırabilecektir. Dayanıklılığı ye-

tersiz bulunan genotipler daha ileri ıslah kademelerine çıkarılma-
dan elemine edileceğinden işgücü ve maliyet bakımından tasar-
ruf sağlayacaktır.  

Bu merkez sayesinde;

• Birçok bitki türünde soğuğa dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi-
ne katkıda bulunulacak;

• Soğuk zararını minimuma indirecek çalışmalar yürütülecek;
• Ülkemizde kış ve soğuk zararı nedeniyle ortaya çıkan verim ka-

yıplarının önüne geçilecek;
• Gen bankalarındaki materyalin kışa dayanıklılık bakımından 

karakterizasyonu yapılacak;
• Soğuğa Dayanıklılık yönünden melezleme programı başlatıla-

rak ülkesel platformda Enstitülere dağıtımı sağlanacak;
• Özel tohumculuk firmaları, üniversitelere ait materyalin test 

çalışmaları yürütülecek;
• Tohumluk üreticilerinin, kış ve soğuk zararı nedeniyle ortaya 

çıkan ürün kayıplarının önüne geçilecektir.

ANADOLU-T
TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ VE MİLLİ ETÇİ DAMIZLIK TAVUKLARI

TA R I M S A L  A R A Ş T I R M A L A R  V E  P O L I T I K A L A R  G E N E L  M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
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