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Tarım ve Orman Bakanı Bekir PAKDEMIRLI’nin talimatıyla Ta-

rımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce yaklaşık 

bir yıl süren çalışmalarla geliştirildi.

Elektrikli traktörün en önemli kısmı olan yazılımı tamamen yer-

li mühendislerce geliştirildi, motoru ve kablolama işlemleri Türk 

firmaları tarafından yapıldı. 

BATARYALARIN ÖMRÜ 20 YIL

Yeni nesil 236 bataryanın kullanıldığı elektrikli traktörde, kısa 

sürede şarj edilmesi gibi fonksiyonları kontrol eden bir batarya 

yönetim sistemi yazılımı da bulunuyor. 

Traktördeki bataryaların ömrü 20 yılı bulacak. Bu süreden sonra 

bataryalar yaklaşık yüzde 80 kapasiteyle kullanılabilecek.

Mevcut fiyat düzeyinden hesaplandığında elektrikli traktörün 

bataryası yaklaşık 20 lira maliyetle dolacak. Ilk prototip olan 105 

beygirlik elektrikli traktör, aynı güce sahip fosil yakıtlı bir trak-

törle kıyaslandığında yıllık ortalama 750 saatlik kullanımda 133 

bin lira yakıt tasarrufu sağlayacak. Traktörün vergi ve bakım 

masrafları da diğer traktörlere göre daha düşük olacak.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın deneme sürüşünü yaptığı 
çevre dostu elektrikli traktörle yıllık ortalama 133 bin lira yakıt tasarrufu sağlanacağı tahmin ediliyor. 

YERLİ VE MİLLİ

ELEKTRİKLİ 
TRAKTÖR
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Tarım ve Orman Bakanlığı Araştırmacılarının çalışmaları sonuç 
verdi. TAGEM tarafından tescil ettirilen  renkli pamuklar Sayın 
Bakan Dr. Bekir PAKDEMIRLI’nin tanıtımı ile özel sektörün dik-
katini çekti. “Sarı Gelin” (açık kahve) ve “Gelincik” (koyu kahve) 
türlerinden elde edilen doğal renkli pamuklar tekstil sektöründe 
kullanılması için Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile 
özel sektör ( LC Waikiki Mağazacılık Hiz. Tic. A.Ş.) birlikte çalışı-
yor.

2019 yılında devreye giren her iki çeşitte  deneme üretimi başarılı 
oldu. 2020 yılında üretimin sözleşmeli üretim modeli ile  yaygın-
laştırılması planlanıyor.  

Aynı zamanda renkli pamukların lif verimi, kalitesi ve renk çeşit-
liğinin arttırılması konularında da firma ile ortak ar-ge yapılması 
kararı alındı. 

TÜRKİYE DOĞAL RENKLİ PAMUK DENEME ÜRETİMİNE BAŞLADI.

TOHUMCULUKTA 2023 HEDEFLERİ

TAGEM Genel Müdürü Özkan KAYACAN, Tohum Sanayicileri 

ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) TARAFINDAN Antalya’da dü-

zenlenen çalıştaya katıldı. 

14-17 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen çalıştayda Genel Müdür 

KAYACAN, “Tohum Teknolojilerinde Yeni Yaklaşımlar” konu-

lu panelde oturum başkanlığı yaptı.

TÜBITAK tara-
fından destekle-

nen ve Bakanlığımızın müşteri kurum olduğu “Kışlık Sebze Yetiş-
tiriciliğinde Hat ve Çeşit Geliştirme Projesi”nin lansmanı Tarım 
ve Orman Bakanı Bekir PAKDEMIRLI’nin katılımı ile gerçekleşti.

Proje ile amaç, hibrit sebze tohumculuğunda ve yazlık sebze ısla-
hında ülkemizde bir dönüm noktası olan “Türkiye F1 Hibrit Seb-

ze Çeşit ve Nitelikli Hat Geliştirme Projesi” ile yakalanmış olan 

başarıyı kışlık sebze tohumculuğunda da yakalamak.

Kışlık sebze tohumculuğunda yerli ve milli tohum kullanım ora-

nını yüzde 50’nin üzerine çıkarmayı hedefleyen proje ile ülkemiz 

üretiminde ilk 10 sebze türü içinde yer alan soğan, havuç, marul, 

kırmızı baş lahana ve brokolide yeni çeşitler hedeflenmekte.

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) tarafından düzenlenen “’TOHUMCULUKTA 2023 HEDEFLERIMIZ’’ 

konulu Çalıştay 14-17 Aralık 2019 tarihlerinde Antalya’da yapıldı.

“TOHUM YERLİ ÜRETİM MİLLİ”
SEBZE TOHUMCULUĞUNDA TAGEM’DEN YENİ PROJE

TADAK Toplantısı, Bakanlığımız ana hizmet ve ilgili birimlerinin, 

üniversitelerin ilgili fakültelerinin, Ilgili kamu kurumlarının, sektör-

deki meslek kuruluşlarının ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile özel 

sektör kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinden oluşan yaklaşık 65                   

kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, paydaşların görüş 

ve önerileri dikkate alınarak gıda güvenliği ve güvenilirliğinin sağ-

lanması başta olmak üzere, ithalatın azaltılması, ihracatın artırılması, 

bilgi ve teknoloji geliştirilmesi, bitkisel ve hayvansal üretimin gelişti-

rilmesi, sektörün öncellikli ihtiyaçlarının karşılanması ile kaynakların 

etkin ve yerinde kullanılması için yeni proje konuları belirlenmiştir.

Toplantı, Genel Müdürümüz Özkan KAYACAN’ın açılış konuşma-

larıyla başlamış, daha sonra Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ilhan 

AYDIN’ın 6. TADAK toplantısı önerileri/yapılan faaliyetlere ilişkin 

sunumu ile devam etmiştir. Ardından tüm katılımcılar önümüzdeki 

dönemde ar-ge den beklentileri ve öncelikle yapılması istedikleri ar-ge 

konularını dile getirmişlerdir.

TARIMSAL ARAŞTIRMA 

DANIŞMA KURULUNUN 

(TADAK) 7. TOPLANTISI 

GENEL MÜDÜRÜMÜZ 

ÖZKAN KAYACAN’IN 

BAŞKANLIĞINDA 

19 ARALIK 2019 

TARİHİNDE ANKARA’DA 

GREEN PARK OTEL’DE 

GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
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Genetik nedir? Anlamsız harf dizilerine odaklanan 
bir bilim mi? Yoksa yaşamın sırrı mı? Bu kadar kork-
malı mıyız genetikten yoksa anlamaya mı çalışmalı-
yız? O zaman genetiğin odaklandığı DNA’yı tanıya-
rak başlayalım işe.  

DNA yani deoksiribonükleik asit. Insanda ortalama 3 mil-
yar bazdan oluşan iki uzun polimer iplikçik birbiri üzerinde 
dönerek spiral benzeri bir yapı oluşturup histon adı verilen 
proteinlere kıvrıla kıvrıla sarılarak kromozomlar halinde 
paketlenirler ve bu şekilde hücre çekirdeğinin içine sığışır-
lar. Insanda 23 çift halinde bulunan kromozomlar her hüc-
re çekirdeği içinde eksiksiz bulunurlar. Bu kromozomlar 
her hücre bölünmesinde kendilerini eşleyerek önce çoğalır 
sonra ikiye bölünerek yeni oluşan iki hücre içinde de 23 çift 
olarak yerlerini alırlar. Büyük bir moleküldür DNA öyle ki 
çekirdekten çıkartıp uzatmaya kalksanız boyu iki metreyi 
bulur.  Hücre içinde şekillenen tüm işlevlerin emrini işte bu 
çekirdek içinde bulunan DNA’lar kodlar,  hücre organelleri 
ise bu emirlere uygun olarak çalışıp yaşamın devamlılığını 
sağlarlar. 

DNA temel olarak iki kısımdan oluşur. Ilki proteinlerin 
kodlanmasını sağlayan bölgelerdir ve bu bölgelere gen adı 
verilir. Evet, vücudumuzda üretilen tüm proteinlerin üre-

timinden DNA 
gen bölgeleri sorumludur. Yani protein yapısındaki insülin, 
östrojen ya da testesteron, tiroid ya da büyüme hormonu; 
farklı farklı organlardan salınan tüm bu hormonları kodla-
yan işte bu gen bölgeleridir.

Tabi her zaman işler istendiği gibi gitmez, genler bazen su-
sup hiç protein üretmezler, bazen de gereğinden fazla çalı-
şıp gereğinden fazla üretirler. Genetik bilimi öncelikle bu 
sistemi anlamayı ve çözüm üretmeyi amaçlar.

Bir de DNA’nın protein kodlamasına katılmayan bölgele-
ri vardır. Bunlar daha önce çöp olarak nitelendirilen ama 
şimdilerde yaşamsal görevleri üstlendiği ispat edilmiş böl-
gelerdir. Reaksiyonu başlatıcı, durdurucu ya da düzenleyici 
olarak görev yapanları bulunduğu gibi bazı hastalıklarla 

Genetikten 
korkmalı
mıyız

Dr. Ali AYAR
İlke ÜNLÜSOY, Yunus ARZIK, Senem Esin SELÇUK, 
Mehmet KIZILASLAN
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

ilişkili olanlarına da rastlanmıştır.  Ama hala büyük kısmı-
nın sırrı çözülememiş olduğundan bunlar da genetik çalış-
maların odağına oturmuş bölgelerdir. 

Tüm DNA düzeyinde, türler ya da bireyler arasındaki ben-
zerlik azımsanmayacak büyüklüktedir. Çok küçük fark-
larla büyük sonuçlar ortaya çıkar. Örneğin fare ve insan 
arasındaki benzerlik  %80’e yakınken iki insan arasındaki 
benzerlik %99’u bulur. Yani sadece bu %1’lik fark bizi birbi-
rimizden ayıran kısımdır.

Bu farkın en temel sebebi ise mutasyon-
lardır. Hani şu çok korkulan, yara-

tığa dönüştüreceğine inanılan 
mutasyonlar aslında bu gü-

zel çeşitliliğin de temel se-
bebidir. Yani mutasyon-

lar her zaman korkunç 
sonuçlar doğurmaz. 

Mesela güzellik sim-
gesi gamzeler ilgili 

kasın görev yapa-
maması ile so-

nuçlanan bir 
m u t a s y o n 

s e b e b i y -
le oluşur 
ve hiçbir 
fonksiyon 
b o z u k l u -

ğuna yol aç-
maz. Ya da kutup ayılarının zor şartlarda hayatta 

kalma sebebidir mutasyonlar. Eğer ataları boz ayılar gibi 
bazı mutasyonları taşımıyor olsalardı ne kutup şartlarına 
bu kadar güzel uyum sağlayan beyaz postları olurdu ne de 
sürekli yağlı gıdalarla beslenmelerinin sonucu ortaya çıka-
cak kalp rahatsızlıklarına karşı bu kadar dayanıklı olurlar-
dı. Iyi ya da kötü, canlılardaki tüm farklılığın sebebi en te-
melde mutasyon kaynaklıdır. Genetik bilimi mutasyonları 
bu sebeple zararlı, zararsız ve faydalı olmak üzere üçe ayı-
rır. Peki, şimdi diyebilir miyiz ki her mutasyon zararlıdır? 

Işte genetik, DNA’yı ve bu durumlarla ilişkili mekanizma-
ları araştıran bir bilim dalıdır. Genetiğin en temel meselesi 
anlamaktır, düzgün bir gidişata müdahale etmek ise işin 
çok az bir kısmını oluşturur. Yani genetik çalışan herkes 
maymun-domuz karışımı bir yaratık ortaya çıkarmayı 
amaçlamaz ya da GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma-
lar) değildir tek hedefi. Mesela kanserin kökenini ve teda-

visini araştıran da genetik bilimidir, hayvanların verimini 
arttırmayı amaçlayan da. Kişiye özel tedavi yöntemlerinin 
keşfini sağlayan da genetiktir, Down-sendromlu bir bebeği 
anne karnında teşhis eden de. Hatta diyabet hastalarının 
kullandığı insülin ilaçlarının üretimine katkı sağlayan da 
genetik bilimidir. 

Tıp ve biyoloji, genetik biliminden bu denli etkilenirken ta-
rım ve hayvancılığın geri planda kalması tabi ki mümkün 
değildir.  Hayvancılıkta, en çok hayvanların ıslah edilme-
sinde yani üstün verimli hayvanların seçilmesinde etkin 
bir araç olarak kullanılır genetik. Ve zannedildiğinin ak-
sine hayvanın doğasını değiştirecek herhangi bir gen nakli 
ya da müdahalesi olmaksızın sadece seçilimle yapılan bu 
ıslah çalışmalarının amacı çok daha hızlı ve çok daha etkin 
ilerleme kaydetmektir.  Örneğin 25 inekten elde edilen top-
lam süt miktarına genetiğin dâhil olduğu ıslah programları 
sayesinde sadece 10 inekten ulaşılabilmektedir. Üstelik bu 
katkı sadece verim artışı şeklinde kalmaz, bunun yanında 
işletme giderlerinin azaltılmasından metan gazı salınımı-
nın düşürülmesine kadar birçok katkıyı da beraberinde ge-
tirir. Yani genetiğin etkin, kârlı, sürdürülebilir ve çevreci 
üretim modelleri üzerine etkisi büyüktür. 

Tüm bu anlatılanlardan yola çıkılarak genetik biliminden 
kaçmanın, korkmanın hele ki çalışılmasına engel olmanın 
her alanda büyük kayıplar doğuracağı açıktır. O zaman, ge-
netikten gerçekten korkmalı mıyız? 

Takip eden yazılarda hayvancılıkta genetik uygulamalar 
tek tek ekle alınarak “Genetik” adı altında estirilen fırtına-
ları ve bilgi kirliliğine ışık tutmaya çalışacağız.
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Gelişen teknoloji ve ar-ge faali-
yetleriyle ülkemizde yetiştirilen 
ürün çeşitliliği her geçen gün 
artıyor ve bitkisel bir ürünün 
o ülkede yetişmesi, adaptasyon 
sürecini tamamlaması, ticari-
leşmesi birçok deneme ve adap-
tasyon çalışmasının yapılması-
nı gerektiriyor. 

Ülkemizde yıllardır bu görevi Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal 
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) yürütüyor 
ve birçok tarımsal ürünle ilgili araştırma geliştirme faaliyetlerini ya-
pıyor. Işte bu ürünlerden biri de ülkemizde denemeleri yapılan hem 
üreticilerin hem de tüketicilerin sevdiği anavatanı Çin olan ancak ilk 
olarak 1940’lı yıllarda Yeni Zelenda’da ticari olarak üretilmeye başla-
nan “kivi”. 

Kivinin Akdeniz ülkelerinde yetiştirilmeye başlaması 1970’li yıllarda 
oldu, öncelikle Italya ve Fransa’da başlayan üretim giderek yaygınlaştı. 
Bu ülkelerde uygun ekolojiyi bulan yeni meyve türünün tüketici ta-
rafından da benimsenmesi ile üretim alanları giderek artış gösterdi. 
Akdeniz ülkelerinde yaşanan bu gelişme Tarım ve Orman Bakanlığı 
araştırmacılarının da dikkatini çekti ve 1987 yılında Tarımsal Araş-
tırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Atatürk Bahçe Kültürleri 
Merkez Araştırma Enstitüsünde konu üzerinde çalışılmaya başlanıldı. 

Bu meyve türünün adapte olabileceği ekolojileri saptamak amacıyla 
kivi geliştirme çalışmalarına başlandığı 1988 yılında çoğunluğu Ri-
ze-Çanakkale hattında 12 ayrı ekolojide adaptasyon-demonstrasyon 
parselleri kuruldu. Bu ekolojilerin başında Artvin, Tokat, Bartın, Düz-
ce, Arifiye (Adapazarı), Çanakkale, Rize, Giresun, Samsun ve Karaca-
bey (Bursa) yer aldı. Genel olarak Karadeniz kıyı bölgesi ile Yalova ik-
limi Türkiye’de kivi yetiştiriciliği için uygun alanlar olarak belirlendi. 

TÜRKIYE’NIN ILK YERLI KIVI ÇEŞIDI “ILKALTIN”           

Adaptasyon çalışmalarının ardından, yetiştirme tekniklerine yönelik 
çok sayıda araştırma projesi gerçekleştirildi. Son olarak da dünyada 
üretimi hızla yaygınlaşan sarı etli kivi çeşidi geliştirilmesini amaçla-
yan “Kivi Islah Projesi” yürütülmeye başlandı. Projenin ilk aşamasın-
da 2018 yılında Türkiye’nin ilk yerli kivi çeşidi “Ilkaltın” enstitümüz 
tarafından tescil ettirildi. 

TAGEM dünyanın en büyük tarım fuarı olan ve 2019 yılında yak-
laşık 3 bin katılımcı ve 450 bini aşkın ziyaretçi ile gerçekleşen 
AGRITECHNICA’ya katıldı.

Teknolojik gelişmeleri yerinde görmek ve fuara katılan yerli ve yabancı 
firmalarla istişarede bulunmak amacıyla Almanya’nın Hannover ken-
tindeki fuara, TAGEM Genel Müdürü Özkan KAYACAN, Genel Mü-
dür Yardımcısı Ihsan ASLAN, Dr.Ali BOLAT (Adana), Mustafa GE-
ZICI, Sürur KIR ve Dr. Gürkan Güvenç AVCI’dan (Tekirdağ) oluşan 
TAGEM heyeti ziyaret gerçekleştirdi.

2019 teması “Küresel Tarım Yerel Sorumluluk” olan fuarda birçok 
ülke yeni geliştirdiği ürünleri  ve üzerinde çalıştığı teknolojileri görü-
cüye çıkardı. Özellikle Türkiye’de üzerinde çalışılan elektrikli traktör, 
otonom tarım makinaları, değişken oranlı uygulamalar ve kullanılan 
uydu ve internet destekli teknolojiler  yerinde incelendi. 

Bu ziyaret  kapsamında Almanya’nın Nienburg kentinde bulunan Ta-

rımsal mekanizasyonda teorik ve uygulamalı eğitim veren Deula Eği-

tim Merkezinde incelemelerde bulunan TAGEM heyeti yapılan eği-

timler ve uygulanan eğitim modeli hakkında detaylı bilgi aldı. 

KİVİ ÜLKEMİZİ SEVDİ

TAGEM AGRITECHNICA 
TARIM FUARINDA Tarımsal Araştırmalar ve Politi-

kalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) 

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ta-

rafından yürütülen “Süs Bitkileri Ge-

netik Kaynakları Araştırma Projesi” ile 

Türkiye’de bulunan süs bitkileri biyoçe-

şitlilik ve genetik varlığı koruma altına 

alındı.

SÜS BİTKİLERİ
BU PROJE İLE

KORUMA ALTINDA

1964 yılından günümüze kadar bitki, to-

hum, soğan toplama, bunların çoğaltımı 

ve muhafaza çalışmaları şeklinde yürü-

tülen proje ile toplanan tohumlar Tohum 

Gen Bankası’na teslim edildi. 

Toplanan vejetatif örnekler ve doğal çi-

çek soğanları ise arazi koşullarında mu-

hafaza ediliyor. Tohum Gen Bankası’nda 

bulunan tohumlarda üretim yenileme ça-

lışmaları yapılarak bitkilere ait özellikler 

belirlenirken doğal çiçek soğanlarına ait 

çoğaltma çalışmalarına üreticiler de da-

hil ediliyor. 
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TÜRKIYE’NIN BUĞDAY HARITASI ÇIKARTILDI. 

Buğdayın gen merkezi olarak bilinen Türkiye’de toplam 155 çe-

şit farklı yerel buğday çeşidi bulunuyor. Ve Türkiye, buğdayın ilk 

olarak kültüre alındığı bölgelerin başında geliyor. Işte bu buğday 

çeşitlerini uzun çalışmalar sonunda Tarım ve Orman Bakanlığı 

araştırmacıları tespit etti.  

TAGEM’e bağlı Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araş-

tırma Enstitüsü koordinatörlüğünde 61 ilde 506 köyde tamamla-

nan çalışmalar ile 155 farklı yerel buğday popülâsyonu belirlendi. 

Enstitü tarafından yürütülen ve tamamlanan proje ile,  

• Yerel buğday popülasyonları diğer adı ile “Köy Popülasyonu” 

olarak bilinen yerel buğdayların Türkiye’de ekilişleri belirlen-

di. 

• Bu köy popülasyonlarının ekim yoğunluğunu ve hangi böl-

gede hangi köy popülasyonlarının ekildiği ile ilgili envanter 

çıkartıldı. 

• Çıkartılan envantere bağlı olarak köy popülasyonlarının üre-

tildiği alanların GPS koordinatları alındı ve haritalama yapıl-

dı. 

• Elde edilen materyalin ex-situ muhafazası için Gen Bankala-

rında muhafaza altına alındı. 

• Elde edilen materyalden Türkiye’nin buğday ıslahının değişik 

konularına (kuraklığa dayanıklı, soğuğa dayanıklı, hastalıkla-

ra dayanıklı, kalite vb.) hizmet edebilecek durumda olanların 

ıslah programlarına dahil edilmesi için çalışmalara başlanıldı. 

Çalışmada en fazla rastlanılan yerel buğday popülasyonlarının 

yerel isimleri; 

Akbuğday, Sarı Buğday, Kırmızı Buğday, Karakılçık, Zerun, Kırik, 

Kocabuğday, Üveyik Buğday, Siyez Buğday şeklinde oldu. 

TÜRKİYE’DE 

YEREL BUĞDAY 

ÇEŞİTLERİNİN 

ENVANTERİ 

ÇIKARTILDI. 

Kültüre alınmış arpalar (Hordeum vulgare L.) tane yapılarına göre ka-
vuzlu ya da kavuzsuz (çıplak) olarak iki ana kategoriye ayrılır. Yüksek 
ß-glukan oranına sahip kavuzsuz arpalar, plazma LDL kolesterolü dü-
şürücü, diyabetiklerde kan şekeri seviyesini ve insüline tepkiyi düzen-
leyici ve kanser riskini azaltıcı etkilere sahiptir.

Sayılan faydalarından dolayı son yıllarda kavuzsuz arpalar çeşitli 
ürünlerle insan gıdası olarak yeniden popülerlik kazanmıştır.

Ekmek katkı maddesi olarak kullanımı, makarna, erişte ve bazlamaya 
benzer ekmekler vb. gibi gıda maddelerine farklı oranlarda karıştırıla-
rak kullanımı hali hazırda mevcut kullanım alanlarındandır.

Ayrıca kahvaltılık tahıl karışımlarına da belirli oranlarda katılarak in-
san beslenmesinde kullanılmaktadır. Bunun yanında çorbası, lapası ve 
diğer ürünleri ile gitgide kullanım alanı artmaktadır.

Ayrıca arpadan elde edilen ve ß-glukan bakımından zenginleştirilmiş 
tabletler ilaç firmaları tarafından Tip 2 diyabet hastaları için gelişti-
rilmiştir.  

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

(TAGEM) tarafından yürütülen AB IPA II kapsamında 

yapılan ve balıkçılık faslında en yüksek bütçeye sahip 

“BALIKÇILIK FAALIYETLERINDE STOK DEĞER-

LENDIRME UYGULAMALARI PROJESI – iFISH” ile 

ilk şamandıra T-BORA suya indirildi.

Türkiye’de insan 
gıdası amacıyla 
geliştirilen ilk kışlık 
kavuzsuz arpası 
Yalın halkımızın 
hizmetinde.. 

iFISH PROJECT ile
İlk Şamandıra

T-BORA
Suya İndirildi.
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TAGEM’e bağlı Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafın-
dan 1965 yılından beri yürütülen “Türkiye Asma Genetik Kay-
naklarının Belirlenmesi, Muhafazası ve Tanımlanması Projesi” 
kapsamında Tekirdağ’da enstitü arazisinde tesis edilen MİLLİ 

KOLEKSİYON BAĞI’nda Türkiye’nin değişik bölgelerinden top-
lanan hali hazırda 1500’ün üzerinde yerli üzüm çeşit/tipi muha-
faza altına alınmıştır.

Yerli Üzüm 
Çeşitlerimizin 
Tamamı Muhafaza 
Altında

1500 ün Üzerinde 

Farklı Üzüm Çeşit / Tipi

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

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. Eskişehir Yolu 10. Km 06800  Çankaya/ANKARA

0312 307 60 00         0312 307 61 90        tagem@tarimorman.gov.tr

@tagemargeinovasyon @TAGEM_ANKARA @TAGEM_ANKARA TAGEM

TAGEM ve Enstitülerde çalışan teknik personelin bilimsel kalitesi 

yüksek, uygulanabilir projeler geliştirebilmeleri, uluslararası işbir-

liklerinin artması için ingilizce büyük önem taşımaktadır. Işte bu se-

beple 2020 yılında TAGEM personelinin Uluslararası Kurak Alanlar 

Tarımsal Araştırma Merkezi (ICARDA) desteğiyle yapılan ve üç ay 

sürecek Ingilizce dil kursu 6 Ocak 2020 tarihinde başladı. 

TAGEM’den ve Araştırma enstitülerinden 70 kişinin katıldığı Ingiliz-

ce kursunun açılış toplantısı gerçekleşti. Açılışa katılan TAGEM Genel 

Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ilhan AYDIN, “Sarf edeceğiniz çaba mut-

laka karşılığını bulacaktır. Her insanın kaderi kendi çabasına bağlıdır. 

Bu kursun sizlere faydalı olacağına inanıyoruz. Bu vesile ile hem kişisel 

gelişiminize hem de genel müdürlüğümüze katkı sağlayacağınızdan 

şüphemiz yok” dedi.  

Kursun açılış programına ICARDA ve Uluslararası Buğday ve Mısır 

Geliştirme Merkezi (CIMMYT)’nin temsilcileri katıldı. 

TAGEM ARAŞTIRMACILARINA
YABANCI DİL EĞİTİMİ BAŞLADI

PAMUK ÜRETİMİNDE 
TÜRKİYE-BANGLADEŞ 

KARDEŞLİĞİ

“ Bangladeş devleti, ülkelerinde pamuk çeşitliliği ka-
pasitesinin artırılması amacıyla gerekli bilgi ve tecrü-
be transferini gerçekleştirecek bir teknik işbirliği prog-
ramı düzenlenmesi için İslam Kalkınma Bankası’na 
(İKB) 2016 yılı Nisan ayında resmi bir talepte bulun-
muştur. ” 

Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla, Türkiye Pamuk 
Araştırma Enstitüsü ile iletişime geçilmiş; Türk Işbir-
liği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TIKA), Islam 
Ülkeleri Istatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve 
Eğitim Merkezi (SESRIC), Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı(YTB), Türk Hava Yolları (THY), 
Özaltın Ltd. ve Bangladeş Devleti’nin de proje ortağı ol-
duğu bir teknik işbirliği programı oluşturulmuştur. Bu 
kapsamda hazırlanan proje taraflarca 8 Kasım 2019 ta-
rihinde imzalanarak başlatılmıştır. 


