
BİYOLOJİK MÜCADELE

Tarımsal üretimde ekonomik 

kayıplara neden olan zararlı 

organizmalara karşı doğada 

bulunan parazitoit, predatör ve 

entomopatojenler (böcek hastalık 

etmeni) yardımıyla zararlıların 

popülasyonlarını baskı altına 

almak için kullanılan alternatif bir 

mücadele yöntemidir.
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İlk olarak 1910 yılında Rodolia cardinalis ülkemize getirilerek 

Torbalı Koşnil (Icerya purchasi)’e karşı kullanılmıştır. 

Daha sonra 1932 yılında tekrar getirilen bu avcının Ege ve 

Akdeniz Bölgesi’nde salımları yapılarak ülkemize yerleşmesi 

sağlanmıştır.

1914 yılında Aphelinus mali ülkemize getrilmiş ve Kuzey 

Batı Anadolu Bölgesinde salım çalışmları yapılarak ülkemize 

yerleşmesi sağlanmıştır.

1960’lı yıllarda Cryptolaemus montrouzieri ve Leptomastix 

dactylopii ülkemize getirilerek Turunçgil unlubitine karşı 

salım çalışmaları yapılmıştır.

Günümüzde de gerek Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri ve 

gerekse özel sektör tarafından Biyolojik Mücadele faaliyetleri 

(üretim ve salım) etkin bir şekilde devam etmektedir.

TÜRKİYE’DE 
BİYOLOJİK 
MÜCADELE
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Trissolcus spp. Üretim ve Salımı

Doğada var olan ve mutlak suretle korunması gereken yu-

murta parazitoiti Trissolcus semistriatus Süne mücadelesin-

de doğal yapıyı desteklemek amacıyla her yıl salınmaktadır. 

Adana Biyolojik Mücadele Enstitüsü Müdürlüğünde, 2005 

yılından beri her yıl, Trissolcus semistriatus kitle üretimi 

yapılmakta ve salınması uygun ve gerekli görülen buğday 

alanlarına salınması için, ilgili İl Tarım ve Orman Müdür-

lüklerine gönderilmektedir. 2006 yılında uçakla ilaçlamanın 

yasaklanması ve 2006-2018 yılları arasında yapılan yaklaşık 

30.000.000 Trissolcus semistriatus salımları neticesinde, süne 

yumurtalarının doğal parazitlenme oranları% 10-50 iken 

%95-100’lere kadar yükselmiş ve buğdayda süneye karşı kim-

yasal mücadele yapılan alanlar azalmıştır.

Yumurta parazitoiti (Trissolcus semistriatus), Süne’nin en 

önemli ve en etkili doğal düşmanıdır. Süne yumurtalarının 

parazitlenme oranları yükseldikçe, tarlalarda Süne nimf ve 

yeni nesil erginlerinin, popülasyonu ve zararı azalır.

Süne popülasyonu ve zararını azaltmak için, doğal düşman-

larının korunması gerekir. Bu nedenle; kışlamış ergin süne-

lere karşı, kimyasal mücadele yapılmamalıdır. Yabancıot ve 

hastalıklara karşı kimyasal mücadele yapılırken, kışlamış 

erginlere yönelik insektisit kullanılmamalıdır. Tarla içinde-

ki yabancı otlarla mücadele yapılmalı, ancak tarla kenarla-

rındaki yabancı otlar korunmalıdır. Tarlada bulunan doğal 

düşmanların ölümüne yol açacağından, anız yakılmamalıdır. 

Doğayı parazitoitlerin çoğalmasına elverişli hale getirmek 

için, tarla kenarlarında, kalın kabuklu ve nektar verebilen 

ağaçlar ile yeşil kuşak oluşturulmalıdır.

a. Süne yumurta paketi

b. Süne ergini

c. Trissolcus spp. ergini

c. Trissolcus spp. parazitlenmiş süne yumurtaları

a

c d

SÜNE (Eurygaster spp.)’DE BİYOLOJİK 
MÜCADELE ÇALIŞMALARI
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TURUNÇGİL UNLU BİTİ İLE

BİYOLOJİK MÜCADELE

Bu amaçla ilk defa 1965 yılında Antalya’da Biyolojik 

Mücadele Araştırma İstasyonu kurulmuştur. 1972 yılına 

gelindiğinde Cryptolaemus montrouzieri ve Leptomastix 

dactylopii ülkemize getirilerek Adana’da Biyolojik Mücadele 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Antalya’da Batı Akdeniz 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) kitle 

üretim çalışmalarına başlanmıştır. Batı Akdeniz Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) ve Biyolojik 

Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bu iki faydalı 

böceğin satışını gerçekleştirmiştir. Söz konusu faydalı 

böcekler Muğla Tarım İl Müdürlüğü’nde de üretilerek Ege 

Bölgesinde Turunçgil alanlarında uzun yıllar salınmıştır. 

2003 yılından sonra Adana Biyolojik Mücadele Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü bu iki doğal düşmanın satışını özel 

sektöre devretmiştir. BATEM Cryptolaemus montrouzieri 

ve Leptomastix dactylopii’nin üretim ve satışını halen 

gerçekleştirmektedir.

Cryptolaemus montrouzieri larvaları Leptomastix dactylopii tarafından parazitlenmiş Turunçgil unlubiti 
mumyaları

TAGEM Enstitüleri tarafından 

76.000.000 avcı böcek ve 

114.000.000 parazitoit 

üretim ve salım çalışmaları 
yapılmıştır.
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Yumurta parazitoiti Trichogramma evanescens ülkemizde 

Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitü Müdürlüğü 

aracılığıyla 1996 yılından itibaren kitle üretim ve salım 

çalışmaları yapılan türler arasında bulunmaktadır. Bu 

parazitoit Lepidoptera takımına bağlı Mısır Kurdu, Bağ’da 

Salkım güvesi, ceviz ve elmada Elma içkurdu ve Domateste 

Domates Güvesi’ne karşı kullanılmış ve etkili bulunmuştur.

Ege Bölgesi mısır alanlarında zararlı Mısır kurdu (Ostrinia 

nubilalis)’nun en önemlilerinden biri olarak belirlenen 

yumurta parazitoiti Trichogramma brassicae türünün 

zararlının biyolojik mücadelesinde kullanımına yönelik 

veriler elde edilerek uygulamaya aktarılmıştır. Bu tür dışında 

Ege Bölgesi bağ alanlarında yaygın olarak bulunan yerli 

yumurta parazitoiti Trichogramma euproctidis Bornova Zirai 

Mücadele Enstitüsü’nde üretilerek Bağ’da Salkım güvesi’ne 

karşı İzmir ilinde salımları yapılmış ve %96 oranında etkili 

bulunmuştur.

Ülkemizde ilk olarak Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis)’na karşı 

kullanılmıştır. Mısır kurdu’na karşı ilaçlama sayısı 4-5 iken 

1-2’ye düşürülmüş ve kimyasal ilaç kullanımı %50 oranında 

azaltılmıştır. Ayrıca, Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü tarafından 2016 yılında yapılan bir çalışma ile 

Denizli’de 100 dekarlık bir bağ alanlarında T. evanescens 

salımı yapılmış ve % 90 oranında başarılı bulunmuştur. 

Ege Bölgesi mısır alanlarında bu zararlıya karşı salımların 

yapılmasına yönelik 1991 yılında Bornova Zirai Mücadele 

Araştırma Enstitüsü’nde yumurta parazitoiti T. brassicae 

için kitle üretim tesisi kurulmuştur. 1991-2002 Yıllarında 

söz konusu parazitoit üretilerek Entegre Mücadele 

uygulamaların yapıldığı ikinci ürün mısır alanlarında 

salınmış ve Mısır kurdu’na karşı etkili bulunmuştur. 

Bununla birlikte 1999-2004 Yıllarında Ege Bölgesi Aydın 

Çine (Aydın) İlçe Müdürlüğünde Bornova Zirai Mücadele 

Araştırma Müdürlüğü’nün önderliğinde aynı parazitoit türü 

için ayrı bir üretim tesisi kurulmuş olup, uzun yıllar mısır 

yetiştiriciliği yapan çiftçilere sunulmuştur. Bu parazitoit 

Lepidoptera takımına bağlı dışında Domates Güvesi karşı 

sera koşullarında kullanılmış ve etkili bulunmuştur. 

Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve 

Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü müdürlüğü 

tarafından 1990’lı yıllardan günümüze kadar mısır, 

bağ, elma, ceviz ve domateste farklı alanlarda parazitoit 

salımı gerçekleştirilerek başarılı sonuçlar elde edilmiştir. 

Hâlihazırda TAGEM bünyesinde T. evanescens’in kitle 

üretimi devam etmektedir.

FAYDALI ARICIK 
TRICHOGRAMMA 
EVANESCENS VE 
TRICHOGRAMMA 
BRASSICAE’NİN BİYOLOJİK 
MÜCADELE’DE KULLANIMI
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PARK VE BAHÇELERDE
BİYOLOJİK MÜCADELE ÇALIŞMALARI
Çevre ve İnsan sağlığının korunması için Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Adana 

ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile yapılan protokoller çerçevesinde 2018-2020 yılları arasında faydalı 

böcek salımları gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu salımlar sayesinde aileler ve çocukların parklarda kimyasal 

ilaçlara maruz kalmadan vakit geçirmesi sağlanmış ve aynı zamanda azalan kimyasal pestisit kullanımı 

sayesinde doğal dengenin korunması sağlanmıştır.
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TÜRKİYE’DE ENTOMOPATOJENLERİN BİYOLOJİK 
MÜCADELEDE KULLANIMI
Günümüzde zararlılarla mücadelede doğal düşmanların kullanılması şeklinde tanımlanan biyolojik mücadele içerisinde 

parazitoid ve predatörlere ek olarak mikrobiyal preparatlar da yer almaktadır. Zararlı böceklerin hastalanmasına veya 

ölümlerine sebep olan mikroorganizmalara entomopatojenler ve bunlarla yapılan mücadeleye de mikrobiyal mücadele 

denilmektedir.

NPV virüsü tarafından enfekte edilmiş Lepidoptera larvaları görselde görülmektedir. Entomopatojen virüslerden Cydia 

pomonella granülovirüsü Elma içkurduna karşı ülkemizde ruhsat almış diğer bir entomopatojendir.

En yaygın kullanılan fungal insektisit Beauveria bassiana 

olup, Ülkemizde seralarda Çiçek tripsi (Frankliniella 

occidentalis) ve Pamuk beyazsineği (Bemisia tabaci)’ne karşı 

ruhsatlıdır.

Günümüzde, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Bacillus 

thuringiensis (Bt) bakterisini içeren biyoinsektisitler pek çok 

böcek grubuna karşı başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. 

Bacillus thuringiensis içeren insektisitler,  Pamuk 

yaprakkurdu (Spodoptera littoralis), Portakal güvesi 

(Cryptoblabes gnidiella), Harnup güvesi (Ectomyelois 

ceratoniae), Limon çiçekgüvesi (Prays citri), Salkım güvesi 

(Lobesia botrana), Domates güvesi (Tuta absoluta), Elma 

içkurdu (Cydia pomonella), Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 

gibi Lepidoptera takımına ait pek çok zararlıya karşı 

ülkemizde de ruhsatlıdır.

Steinernema spp. ve Heterorhabditis spp.’ye ait bazı 

entomopatojen nematodlar da özellikle toprakta yaşayan 

böceklerle mücadelede tavsiye edilmektedir. Görselde 

Entomopatojen nematodların hastalandırdığı böcekler 

görülmektedir.
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Pestisitlerin Faydalı Organizmalara Karşı Yan Etki Çalışmaları Turunçgilde ruhsat alacak olan insektisit-akarisitlere 

karşı turunçgil unlubiti parazitoiti Anagyrus pseudococci, Kabuklubit avcısı Chilocorus bipustulatus, ve genel avcı akar 

Amblyseius swirskii’ye karşı Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 2010 yılından beri yapılmakta 

olup günümüze kadar 71 adet insektisit-akarsitin laboratuvar koşullarında, 11 adet insektisit-akarsitin tarla koşullarında 

denemeleri gerçekleştirilmiştir. Yan 

etki denemeleri TAGEM bünyesinde 

Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü  ve Batı Akdeniz Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

tarafından halen yapılmaktadır.

ENST İTÜLERDE  GERÇEKLEŞT İRİLEN 
DİĞER BİYOLOJİK MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Turunçgil beyazsineği’ne karşı Serangium 

parcesotosum’un salımı ve yerleşmesi 

sağlanmıştır.

Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğünde genel avcı Chrysoperla 

carnea’nın üretim çalışmaları 

yürütülmektedir.

Biyolojik Mücadele Araştırma Merkezi 

2017 yılında Biyolojik Mücadele Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde Ar-ge 

amaçlı olarak kurulan ilk merkez özelliğini 

taşımaktadır.
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YARASALARIN
BİYOLOJİK MÜCADELEDE
KULLANIM OLANAKLARI

Yarasalar, İnsanoğlunun en çok korktuğu ancak faydalarının 
bilinmediği bir memeli türüdür. Türkiye’de 5 familyaya bağ-
lı 39 yarasa türü bulunmaktadır. Bu türlerin % 77’si tüneme 
ve beslenme için orman ekosistemini tercih ederken geri ka-
lanlar tarımsal alanları tercih edebilmektedir.  

Yarasalar yıllık olarak milyonlarca orman ve tarım zararlı-
sını tüketmek suretiyle ekolojiye eşsiz bir yarar sağlamak-
tadırlar. Yarasaların en büyük gıda kaynaklarını; öncellikle 
Lepidoptera familyasına bağlı böcekler olmak üzere Chryso-
pidae, Hemerobiidae, Diptera familyasına ait böcekler, ha-
mam böcekleri ile sivrisinekler oluşturur.

Yarasalar gece aktif olduklarından yine geceleri aktif olan 
birçok Lepidoptera familyasına ait zararlıyı yemek suretiyle 
biyolojik mücadeleye katkı sağladığı düşünülmektedir. An-
cak bu potansiyelin henüz ülkemizde değerlendirilmediği 
görülmektedir. Bu amaçla ülkemizde ilk kez Zirai Mücadele 

Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Çankırı Kara-
tekin Üniversitesi işbirliği ile Sakarya Mısır Araştırma Ens-
titüsü Müdürlüğü’nün de katkılarıyla Sakarya ilinde mısır 
bitkisindeki zararlılara karşı yarasaların kullanımı ile ilgili 
bir çalışma başlatılmıştır.

Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün mısır 
tarlalarına 15’i küçük 5’i büyük olmak üzere toplam 20 adet 
yarasa evi asılmıştır. 2020 yılı Mayıs ayında yapılan kont-
rollerde yuvalara 2 adet yarasanın yerleştiği görülmüştür. Bu 
durum yarasaların o bölgeyi benimsediği ve o bölgeye yerle-
şebileceği anlamına gelebilir. Yarasaların yerleşimi gözlene-
rek 2021 yılı içerisinde mısır zararlılarıyla beslenme durum-
ları ortaya konacaktır. Beslenme durumunun belirlenmesi 
için yarasaların bıraktıkları gübreler incelenerek elde edilen 
böcek parçaları teşhis edilecektir.
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SÜNE MÜCADELESİNDE 

HAVADAN YAPILAN 

UYGULAMALARDAN 

YER ALETLERİNE GEÇİŞ 

SÜRECİ VE ELDE EDİLEN 

KAZANIMLAR
Dr. Numan BABAROĞLU

Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma

Enstitüsü Müdürlüğü

Tarım ürünleri içerisinde temel besin maddesi olarak de-

ğerlendirilen tahıllar, hem Dünyada hem de Ülkemizde 

gıda güvencesi olarak değerlendirilmektedir. Buğday, mısır, 

pirinç, arpa, sorgum, yulaf, çavdar ve darıdan oluşan 8 hu-

bubat türü, besin enerjisinin yaklaşık %55’ini, proteinin de 

%50’sini sağlamaktadır. Buğday, Dünyada tarımı yapılan 160 

ürün içerisinde ekim alanı olarak birinci sırada yer almakta-

dır. İnsan beslenmesinde alternatifsiz bir bitki olan buğday, 

un haline getirilerek ekmek ve diğer unlu gıdaların üreti-

minde kullanıldığı gibi bulgur, makarna, irmik, bisküvi gibi 

değişik ürünler şeklinde de günlük beslenmemizde yer al-

maktadır. Öğütme işlemi sonucu ortaya çıkan kepek ve diğer 

yan ürünler ile düşük vasıflı buğdaylar hayvan yemi olarak 

da kullanılmaktadır. Ayrıca son yıllarda yenilenebilir enerji 

kaynağı olarak kullanılan bio-etanol üretiminde de buğday 

hammadde olarak kullanılabilmektedir.

Tarımsal üretim; üretimden pazarlamaya kadar geçen süreç-

te çeşitli risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Hastalık, yaban-

cı ot ve zararlıların meydana getirdiği ürün kayıpları üretim 

risklerinde önemli bir yere sahip olup, mücadele yapılma-

dığında üretimde yaklaşık %36 oranında kayıplar meyda-

na gelebilmektedir. Buğday yetiştiriciliğinde önemli ölçüde 

ürün kayıplarına sebep olan zararlıların başında Süne (Eur-

ygaster spp.) gelmektedir. Sünenin nimf ve erginleri, çeşitli 

fenolojik dönemlerde bulunan buğdaygilleri hortumları ile 

sokup emmek suretiyle zarar oluştururlar. Süne, popülasyon 

yoğunluğunun yüksek olduğu yer ve yıllarda mücadele ya-

pılmaması halinde %100’e varan oranlarda zarar meydana 

getirebilmektedir.

Türkiye’de Süne; ilk defa 1927-1929 yıllarında Güney Ana-

dolu’nun bazı alanlarında (Gaziantep, Kilis, Cebeli Bereket, 

İslâhiye), 1939-1941 yıllarında da Güneydoğu Anadolu Böl-

gesinde salgın yapmış ve salgınlar 1955-1959 ve 1965-1973 

yıllarında periyodik olarak devam etmiştir. Sözü edilen 

bölgelerde 1977 yılında yeniden başlayan salgın, günümüze 

değin aralıksız olarak devam etmektedir. Ege ve Trakya’da 

1982, İç Anadolu Bölgesinde 1988, Marmara Bölgesinde 1990 

yılında ilk kez Süne salgını başlamış olup periyodik olarak 

günümüze kadar devam etmektedir. 

Devlet 1928 yılından itibaren süne mücadelesini ele almış ve 

bu dönemde ergin süneler elle, kalburla, atrapla toplatılarak 

fiziksel mücadele yapmaya çalışılmıştır. Süne erginlerinin 

Uçakla yapılan ilaçlamalar sonucunda, buğday tanelerindeki emgi oranları %2-3 civarında 
bulunurken, yer aletleri ile yapılan mücadele sonucunda bu oran %1 seviyesine çekilmiştir.



11

toplanmasına 1954 yılına kadar devam edilmiştir. Süne er-

ginlerinin toplatılarak imha edilmesinin yanı sıra 1939 yı-

lından itibaren sünenin dağlarda kışladığı bitkiler (geven 

gibi) alev makinası ile yakılmaya başlanılmış, ancak doğa-

nın tahrip edilmesi ve toprak erozyonuna neden olduğunun 

anlaşılması üzerine 1954 yılından itibaren bu yöntemden de 

vazgeçilmiştir. 

Fiziksel mücadele olarak 1928 yılında başlayan süne mücade-

lesi 1955 yılından itibaren ağırlıklı olarak havadan insektisit 

uygulamaları şeklinde kimyasal mücadeleye dönüşmüştür. 

Uygulamalarda 1967 yılına kadar toz formülasyonlu insek-

tisitler (ağırlıklı olarak D.D.T vb.) kullanılmıştır. Zaman içe-

risinde toz formülasyonlu insektisitlerin; taşınmasında ve 

uygulamasında ortaya çıkan sorunlar, insan ve çevre sağlığı 

açısından olumsuz etkilerinden dolayı süne mücadelesinde-

ki ağırlığı giderek azalmış, 1983 yılından itibaren öncelikle 

D.D.T’nin, 2000 yılında da tüm toz formülasyonlu insek-

tisitlerin Ülke genelinde kullanımına son verilmiştir. Toz 

formülasyonlu insektisitlerin yanı sıra sıvı formülasyonlu 

insektisitler de 1967 yılından itibaren devreye girmiştir. Bu 

dönemde sıvı formülasyonlu insektisitler uçakla konvansiyo-

nel sistemde (insektisit+su karışımı) uygulanmıştır. Uçakla 

yapılan süne mücadelesinde konvansiyonel sistemin yanı 

sıra 1987 yılından itibaren ULV (Ultra Low Volume=Çok 

düşük hacimli ilaçlama=insektisitlerin su ilave edilmeksizin 

doğrudan kullanılması) ilaçlama tekniği de devreye girmiş 

ve bu tarihten sonraki yıllarda mücadelede bu sistem ağırlık 

kazanmıştır. Süne mücadelesinde geniş alanların konvansi-

yonel sisteme oranla daha kısa zamanda uygulamanın yapı-

labilmesi ve su probleminin ortadan kalkması gibi avantajla-

rı beraberinde getiren ULV sisteminin; çevre ve doğal denge 

açısından olumsuz etkileri görülmeye 

başlanınca zaman içerisinde sorgulan-

maya başlanmış, 1998 yılından itibaren 

öncelikle sünenin doğal düşman po-

pülasyonlarının yoğun ve etkili oldu-

ğu Trakya, Marmara, Ege ve Akdeniz 

bölgelerinden başlamak üzere kademe-

li olarak tüm bölgelerde, 2006 yılında 

uçakla yapılan pestisit uygulamaları-

nın kaldırılmasıyla birlikte uygulama-

dan kaldırılmıştır.

Süne mücadelesinde havadan yapılan 

uygulamalarla ilgili sorunlar 1996 yı-

lından itibaren bu konuda çalışan araş-

tırmacılar tarafından her platformda 

dile getirilmiş ve uçakla yapılan kapa-

ma mücadeleler yerine yer aletleri ile nokta insektisit uygu-

lamalarının, insan ve çevre sağlığı açısından daha uygun 

olacağı vurgulanmıştır. Uçakla yapılan pestisit uygulamala-

rının, çeşitli nedenlerle biyolojik etkinliğinin düşük olması, 

zamanında yapılamaması, faydalı böceklerin ile çevrenin 

yüksek oranda zarar görmesiyle doğal dengenin bozulma-

sı ve insan sağlığına olumsuz etkileri gibi nedenlerle, 2006 

yılından itibaren tüm yurtta yasaklanmış ve yer aletleri ile 

mücadeleye geçilmiştir. Devlet Mücadelesi olarak 2009 yılı-

na kadar devam eden süne mücadelesi bu tarihten itibaren 

ilaçlama masraflarını çiftçilerin kendi imkanlarıyla karşıla-

dığı Yönetimli Çiftçi Mücadelesi şeklinde yürütülmektedir. 

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı teknik elemanları 

insektisit uygulama zamanını ile mücadele yapılacak alanla-

rı belirleyerek üreticiye bildirmekte ve mücadele üretici tara-

fından yapılmaktadır. 

Fiziksel Mücadele Dönemi (1928 - 1955) :
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Görüleceği üzere süne mücadelesinde de Bitki Koruma uy-

gulamalarında olduğu gibi dinamik bir süreç izlenmektedir. 

Günün bilgi birikimi, araştırma sonuçları ve üretici koşulla-

rı birlikte değerlendirilerek en uygun mücadele stratejisi uy-

gulanmaya çalışılmıştır. Süne mücadele stratejisinde yapılan 

olumlu en önemli değişikliklerin başında insektisit uygula-

malarının havadan yapılanların kaldırılarak, sadece yer alet-

leri kullanılarak gerçekleştirilmesidir. Süne mücadelesinde 

yer aletlerine geçiş ile birlikte aşağıda kısaca ifade edilen ka-

zanımların da elde edildiği bilinen bir gerçektir:

1- Ekonomik açıdan elde edilen kazanımlar

• Uçakla insektisit uygulamalarında sadece hedef tarlalar 

değil, zorunlu olarak hedef tarlalarla aynı alan içerisinde 

bulunan mercimek, nohut, ayçiçeği, nadas tarlalar gibi 

hedef dışı tarlalardaki uygulamalar yer aletlerine geçişle 

birlikte önlenerek mücadele alanları daralmıştır. Alan-

ların daralmasıyla birlikte mücadele masrafları da azal-

mıştır.

2- İnsan ve çevre sağlığı ile faydalı fau-

naya olan etkileri açısından elde edilen 

kazanımlar

• Yer aletleri ile nokta ilaçlamalara ge-

çiş ile birlikte mücadele alanları daral-

tılmış ve bunun sonucunda kullanılan 

kimyasal maddelerin miktarında da 

azalmalar kaydedildiği için insan ve 

çevre sağlığı ile faydalı faunaya olan 

riskleri de azaltılmıştır.

• Hedef dışı olan alanlara süne ilaçlarının sürüklenme so-

nucu yarattığı tüm olumsuzluklar en aza indirilmiştir.

3- Mücadele sonuçlarının iyileştirilmesi açısından elde edi-

len kazanımlar

• Süneye karşı yer aletleri ile gerçekleştirilen kimyasal mü-

cadelede, uçakla yapılan uygulamalara göre daha yüksek 

etkinlik sağlanmıştır.

• Uçakla yapılan ilaçlamalar sonucunda; buğday tanelerin-

deki emgi oranları %2-3 civarında bulunurken, yer alet-

leri ile yapılan mücadele sonucunda bu oran %1 seviyesi-

ne çekilmiştir. 

• Buğdayda kaliteye olumsuz etki yapan faktörlerden birisi 

olan süne ve kımıl emgi zararının alt seviyelere çekilmesi 

kaliteyi de olumlu yönde etkilemiştir.

Kimyasal mücadele; konvansiyonel, yer aleti (1955-1987):

ULV formülasyonlu insektisit kullanımı dönemi (1987-2006)

Yer aletlerine geçiş (2006-2019):
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TÜRKİYE - GÜNEY KORE

ÇELTİK PROJESİ
Küresel iklim değişikliğinin çeltik yetiştiriciliği üzerine et-

kilerini araştırmak üzere Trakya Tarımsal Araştırma Ensti-

tüsü (TTAE Edirne) ile Güney Kore Kyungpook Ulusal Üni-

versitesi arasında proje başlatıldı. Hazırlanan proje metni 

TTAE Müdürü Doç. Dr. Adnan TÜLEK ile Prof. Dr. Gihwan 

Yi tarafından imzalandı. Projede yer alan ülkeler Güney 

Kore, Türkiye ve Romanya’dır.

Projenin temel fikri, mevcut bitki örtüsünün küresel ısınma-

nın ilerlemesiyle kuzeye doğru kaydırılabileceğidir. Mevcut 

çeşitlerin daha yüksek rakımlı bölgelere uyum sağlayıp sağ-

lamadığı araştırılacaktır. Bu durumda, öncelikle çeşitlerin 

taranması, tespit edilmesi ve yeni çeşitlerin geliştirmesine 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bilidiği üzere bitki büyümesi sade-

ce sıcaklığı bağlı değil, aynı zamanda fotoperiyot tarafından 

da etkilenmektedir. Çeltik çeşitlerinin modellenmesi için 

çeşit ve hatlarının sıcaklık-fotoperiyot etkileşimleri belirle-

necektir. Daha kuzeyde yer alan Rusya’daki Primorsky, Çin 

(Heilongjiang) gibi daha yüksek enlem ve rakımlı bölgelerde 

uyarlanabilir çeşitlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Güney Kore ve Türkiye arasında sürekli teknik ilişkinin 

kurulması amacıyla bilgi paylaşımı, teknoloji transferi, çel-

tik gen kaynaklarının değişimi ve paylaşımı, projede görevli 

bilim insanları tarafından karşılıklı çalışma ziyaretlerinin 

gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Proje kapsamında ortak 

çeşitlerin geliştirilmesi ve tescil edilmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca bu işbirliğinin doğurduğu bir sonuç olarak; TÜBİ-

TAK 1071-Uluslararası Araştırma Projeleri Programı - TÜ-

BİTAK-NRF proje desteği kapsamında Trakya Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü ile Güney Kore Kyungpook Ulusal Uni-

versitesi arasında “IMI Herbisitlere Dayanıklı Yeni Çeltik 

Çeşitlerinin Anter Kültürü ile Islah Edilmesi” başlığı altında 

proje sunulmuştur.
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YERLİ KARA SIĞIRI 
HALK ELİNDE 
KORUMA PROJESİ 
VE SOSYOEKONOMİK 
ETKİLERİ
İlker ÜNAL, Gökce ÜNAL, Ç. Melikşah SAKAR

Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü

“Gen Kaynaklarının Korunması” desteğinin uygulandığı kırsal bölgelerde ikamet ve tarımsal 
istihdama büyük katkı sağladığı görülmüştür.

Yerli ırklar kanaatkâr olması yanında düşük değerli yem 

kaynaklarını ve bitkisel üretime elverişsiz alanları et, süt 

ve iş verimine dönüştürebilirler. Bu ırklar, yetiştirildikle-

ri bölgenin özel koşullarına çok iyi uyum sağlamış, özgün 

niteliklere sahip olan, dayanıklı ve kötü çevre koşullarında 

yaşayıp üreyebilen hayvanlardır. Çiftlik hayvanlarında sü-

rekli olarak verim artışı yönünde yapılan seçimler sonucun-

da olumsuz çevre şartlarına, hastalıklara vb. karşı direncin 
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zayıflaması, uyum yeteneği yüksek genotiplerin korunması-

nı gerekli kılmaktadır.

Dünyada hayvan genetik kaynaklarının korunmasında 3 

yöntem bulunmaktadır. Bunlar;

1. Doğal yaşam alanında (in situ),

2. Doğal yaşam alanı dışında canlı olarak (ex situ in vivo), 

3. Dondurularak (ex situ in vitro). 

Türkiye’de hayvan genetik kaynaklarında yaşanan erozyon 

ve düşük verim özellikleri nedeniyle, yıllar içerisinde sayıla-

rının azalmaya başlaması neticesinde yok olma eşiğine gelen 

yerli ırklarımızı korumak ve muhafaza etmek amacıyla;

• Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Po-

litikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde ilk ola-

rak 1995 yılında başlatılan “Hayvan Genetik Kaynakları-

nın Korunması Projesi”  ile yok olma riski ile karşı karşıya 

olan Yerli ırklarımıza ait örneklerin TAGEM’e bağlı Ens-

titülerde koruma altına alınması kararlaştırılmıştır. 

• Daha sonra TAGEM tarafından yürütülen ve 2005 yılın-

da başlanan “Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Halk 

Elinde Korunması Projesi” ile yerli ırklarımızın küçük 

sürüler halinde halk elinde korunması amaçlanmıştır. 

• 2007 yılında başlatılan bir diğer proje olan “TÜRKHAY-

GEN-1 Projesi” ile TAGEM koordinatörlüğünde, birisi 

Lalahan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim 

Merkezi Müdürlüğü’nde diğeri de TÜBİTAK Marmara 

Araştırma Merkezi’nde olmak üzere 2 farklı gen bankası 

oluşturulmuş ve Yerli ırklarımıza ait DNA, hücre, sperma 

ve embriyoların dondurularak korunması sağlanmıştır. 

 TAGEM önderliğinde yürütülen “Evcil Hayvan Genetik 

Kaynaklarının Korunması Projesi”  ile yüzlerce yıldır 

Anadolu’da yetiştirilen yerli ırklarımızdaki genotipik 

varyasyonun korunması, tanımlama ve tescil çalışmaları-

nın yapılması ve kamuoyunda farkındalık oluşturulması 

hedeflenmiştir.

 “Yerli Kara” sığır ırkı Türkiye’de en geniş yaşam alanına 

sahip, Anadolu coğrafyasına adapte olmuş, uyum gücü 

yüksek, kanaatkâr, kötü çevre ve barınma koşullarına da-

yanıklı ve hastalıklara dirençli yerli ırklarımızdan birisi-

dir. Çamlıdere İlçesinde 2005 yılında 150 baş ile başlayan 

yerinde koruma projesi, 2019 yılı itibariyle Çamlıdere’de 

1.668 baş, Bayramören’de 148 baş, Antalya ilinde 420 baş 

hayvan olmak üzere toplamda 2.236 baş hayvanla başarılı 

bir şekilde devam etmektedir. 2019 yılında Ankara, Çan-

kırı ve Antalya İlleri’nde projeye dahil olan 122 yetiştiri-

ciye, hayvan başı 600 TL olmak üzere toplamda 1.341.600 

TL destekleme ödemesi gerçekleştirilmiştir.

 2019 yılında Lalahan Uluslararası Hayvancılık Araştırma 

ve Eğitim Merkezi bünyesinde yaptığımız bir proje kap-

samında, 2005 yılından bu yana yapılan destekleme öde-

melerinin bölgedeki sosyoekonomik etkileri araştırılmış 

ve önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda;

• Desteklemelerden yararlanan bölgelerde hanedeki ortala-

ma kişi sayısının ve genç nüfus oranının yüksek olduğu 

tespit edilmiştir. “Gen Kaynaklarının Korunması” des-

teğinin, uygulandığı kırsal bölgelerde ikamet ve tarımsal 

istihdama büyük katkı sağladığı görülmüştür. 

• Destek sonrası işletmelerin yaklaşık %90’ında Yerli Kara 

ırkı hayvan sayısının arttığı tespit edilmiştir. Gen kay-

nakları desteği olmazsa mevcut yetiştiricilerin yarısı, 

karlılık oranının düştüğü gerekçesiyle Yerli Kara yetişti-

riciliğine devam etmeyeceğini, ayrıca devam etmeyenle-

rin %36’sı ise köyde de ikamet etmeyeceğini belirtmiştir. 

Bu bağlamda uygulanan destekleme politikasının ırkın 

korunmasına, sayısının artmasına ve devamlılığı adına 

önemli ölçüde katkı sağladığı ve yetiştiricilerin tarımda 

kalma eğilimlerine doğrudan pozitif etki yaptığı belirlen-

miştir.

• Ayrıca Gen Kaynaklarının Korunması destekleme ka-

leminin işletmelerde toplam tarımsal gelirin  %26 gibi 

önemli bir kısmını oluşturduğu ve net işletme kârının 

yaklaşık olarak % 50 ‘sine tekabül ettiği belirlenmiş olup, 

“Gen Kaynaklarının Korunması” desteklemesinin bölge-

nin ekonomik yapısına çok önemli katkılar sağladığı tes-

pit edilmiştir.
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2001 yılında “Yunus Araştırma Bülteni’’ ismiyle Su Ürünleri 

Merkez Araştırma Enstitüsü faaliyetlerini tanıtmak amacıyla 

Türkçe bir bülten olarak yayın hayatına başlayan dergi; 

2010 yılından itibaren hakemli dergi statüsüne geçmiş hem 

Türkçe hem İngilizce makale kabul etmiş 2017 yılına kadar 

yılda 4 sayı olarak yayımlanmıştır.

2018 yılından itibaren derginin ismi “Aquaculture Studies 

(AquaSt)” olarak değiştirilerek yazım dili sadece İngilizce 

olmuş ve Ulakbim TR dizinde taranmaya devam etmiştir. 

Dergi, yılda 2 sayı (Haziran/Kasım) olarak uluslararası 

hakemli dergi statüsünde, ücretsiz ve açık erişimli olarak 

yayımlanmaktadır.

Aquaculture Studies, Türkiye’de ve dünyada tatlı ve tuzlu 

sular ile denizler ve okyanuslarda yapılan uygulamalı ve 

bilimsel araştırmalar ile ilgili yazılan orijinal araştırma veya 

derleme makaleler, kısa raporlar ve teknik notlar yayınlamayı 

amaçlamaktadır.

AquaSt, SCOPUS, Web of Science Zoological Record, Web 

of Science Biological Abstracts, Web of Science BIOSIS 

Previews, ULAKBIM TR Dizin, CAB Abstracts, Google 

Scholar ve FAO-ASFA gibi indekslerde taranmaktadır. 

Aquaculture Studies editör kurulunda 16 yerli, 15 yabancı 

olmak üzere toplam 31 editör bulunmaktadır. Dergiye 

bugüne kadar Çin’den MIsır’a, Japonya’dan İran’a kadar 

birçok farklı ülkeden yaklaşık 100’ün üstünde makale gelmiş 

olup bu makalelerin 80’e yakını yurtdışı kökenlidir.

Aquaculture Studies dergisinin tüm sayılarına 

www.aquast.org adresinden ulaşılabilir.

Aquaculture Studies
(Su Ürünleri Yetiştiriciliği Dergisi)

B İ L İ M S E L  D E R G İ  P L A T F O R M U

http://www.aquast.org
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TÜRKİYE 
GEOFİTLERİ 

KORUMA 
ALTINDA

Geofitler, tipik olarak bitkilerin enerji veya su tuttuğu ye-

raltı depolama organlarına (soğanlı, yumrulu, rizomlu) 

sahip olan bitkilerdir.  Geofitler zengin bitki türü çeşitlili-

ği içerisinde farklı ve etkileyici çiçekleri ile her zaman ilgi 

çekici olmayı başarmışlardır. Yıllar içerisinde estetik güzel-

liklerinin yanı sıra yiyecek-içecek, bitkisel ilaç gibi pek çok 

farklı şekillerde kullanılmıştır. Yurdumuzun çok zengin bir 

floraya sahip olmasından dolayı geofitler ülkemizde çok çe-

şitlilik göstermektedir. Türkiye; iki kıtanın birleştiği yerde, 

çeşitli iklimlerin (Akdeniz, Karasal, Okyanus) yaşandığı, 3 

fitocoğrafik bölgenin (Avrupa-Sibirya; Akdeniz; İran-Tu-

ran) buluştuğu dünyadaki tek ülkedir. Türkiye’nin bilinen 

bu zenginliği içinde, Türkiye’de 900’den fazla geofit bitki 

türünün (1000’den fazla takson) bulunması da ülkemizi do-

ğal süs bitkileri açısından cazip bir konuma getirmiş ve dış 

talebi artırmıştır. 

Diğer yandan ticareti yapılan türler de, halen doğadan sö-

külmekte ve popülasyonları giderek azalmaktadır. Bunun 

sonucu olarak doğadan sökmek yerine, üretip ihraç etmek 

kaçınılmaz olmuştur. Zengin doğal kaynaklarımız, biyolojik 

çeşitliliğimiz, ucuz işgücümüz, ülkemizin farklı coğrafik ya-

pıları ve iklim avantajları kullanılarak ihracatımızın ve ürün 

çeşitliliğimizin artırılması mümkündür.

Böylesine önemli gen kaynağına sahip bir ülke olmamıza 

rağmen, kültüre alma, çeşit geliştirme ve endüstriye kazan-

dırma çalışmaları beklenilenin altında kalmıştır. Son yıl-

larda TAGEM ve TÜBİTAK destekli projelerle doğal bitki-

lerimizden yeni çeşitler geliştirilerek, biyoçeşitliliğin etkin 

değerlendirilmesi konusunda ivme kazanılmış ve doğal kay-

naklı Türkiye’de geliştirilen ilk çeşitler sektöre kazandırıl-

maya başlanmıştır.

Ülkemiz Florasındaki doğal genetik kaynaklarımızın sürdü-

rülebilir kullanımının sağlanması, bu kaynakların ekono-

mik değerlere dönüştürülmesi, süs bitkileri sektörünün çeşit 

sorunun doğal genetik kaynaklarımızı kullanarak çözülme-

si, gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışı piyasalarda ürün çeşitlili-

ğinin artırılması oldukça önemlidir. Ancak çoğunluğu yerel 

yayılış gösteren biyo-çeşitlilik; büyük oranda yok olma tehli-

kesi ile karşı karşıyadır. Hatta insanlığın geleceği için büyük 

önem arz eden, pek çok bilinen veya keşfedilmeyi bekleyen 

fotokimyasalların elde edildiği doğal bitkiler içerisinden ba-

zılarının henüz bilim dünyası ile tanışmadan yok olabileceği 

de dikkate alınmalıdır.

Son yıllarda, geliştirilen projeler ile geofitlerin etkin değer-

lendirilmesi konusunda artan bir ivme kazanılmıştır.

17
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Türkiye geofitleri koruma altına alındı ve ilgili sektörlere 

kazandırılıyor…

 “Türkiye Florasında Mevcut Şakayık Türlerinin Tespiti Is-

lahı ve Yetiştirme Tekniklerinin Belirlenmesi” (TAGEM 

Destekli 2000 - ) projesi ile beraber kültüre alma ve ıslah ça-

lışmasının yapılabilirliği görülünce, 2005 yılında diğer eko-

nomik potansiyeli yüksek olan 9 cins üzerine aynı içerikli 

bir TÜBİTAK 1007 projesi geliştirilmiştir.

Bu proje kapsamında örnek işbirliği gerçekleştirilerek çok 

önemli çıktılar elde edilmiştir. Elde edilen proje çıktıları her 

yıl düzenlenen bahçe günleri ile sektöre ve ilgililere aktarıl-

mıştır Proje çıktıları 19. Bilimsel Teknoloji Yüksek Kuruluna 

sunularak tarım alanında bir proje bu kurula taşınmıştır. Bu 

proje kapsamında 179 tür toplanmış ve bu türlerden Acı Çiğ-

dem (Colchicum L.) türlerinin tespiti için İsveç’te bulunan 

Göteborg Botanik Bahçesine gidilmiş, tür teşhisi esnasında 

görülmüştür ki mevcut türlerinin yarısı Türkiye Florasından 

toplanmıştır. 

Bu durumdan ilham alınarak, neden 1000’den fazla geofit 

taksonuna (900 tür) sahip Türkiye’de böyle bir bahçe kurul-

masının gerekliliğine karar verilerek proje geliştirilmiştir. 

‘Türkiye Geofit Bahçesi’ (DPT Destekli 2010 - 2015 ) projesi 

başlatılmıştır. Seralar kompleksi 19 Aralık 2014 tarihinde ta-

mamlanarak açılışı yapılmıştır.

Türkiye Geofit Araştırma Merkezi sergileme alanı, daha çok 

bitki sergilemek amacıyla Ağrı Dağı konsepti ile tasarlanmış; 

dağın eteklerine yapılan yürüme yolları kenarındaki çiçek-

liklerde 3500 bitkinin aynı anda sergilenmesine imkân sağ-

lanmıştır. Dünyada Geofit Koleksiyonlarının oluşturulma-

sına öncülük eden ve şuana kadar en fazla türü barındıran 

Linne tarafından 300 yıl önce kurulan Botanik Bahçesinde 

400 civarında tür bulunmaktadır. Açılışı yapılan bu bahçede 

yerli – yabancı toplam 2000 tür geofitin sergilenmesi hedef-

lenmiş olup; şu anda geofitlerin en aktif dönemi olan bahar 

aylarında 500 tür aynı anda sergilenmektedir. Aynı zamanda 

Ağrı Dağı konseptinin içinde “Nadir Endemik Geofitler Ser-

gi Salonu” ziyarete açılmıştır. 

Türkiye Geofit Araştırma Merkezinde; alpin sera, tropik 

sera, yetiştirme – çoğaltım serası ve alıştırma serası bulun-

GEOFİT ARAŞTIRMA MERKEZİ SERALAR KOMPLEKSİ
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maktadır.  Tüm çevre/iklim koşulları kontrollü olarak özel 

donanımlarla oluşturulan bu teknik seralar içerisinde, geo-

fitler üzerine çeşit geliştirme, agronomi, farmakognozi, pre-

parasyon teknikleri, fotoperiyot, raf ömrü gibi araştırmalar 

yapılmaktadır.

Ayrıca, Türkiye geofitlerinin tamamının toplanabilmesi ve 

ıslahı için; beş araştırma enstitüsü (Atatürk Bahçe Kültürle-

ri Merkez Araştırma Enstitüsü,  Erzincan Bahçe Kültürleri 

Araştırma Enstitüsü, Karadeniz Tarımsal Araştırma Ensti-

tüsü, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, GAP Ta-

rımsal Araştırma Enstitüsü), TÜBİTAK MAM, Gazi Üni-

versitesi, İstanbul Üniversitesi ve 22 özel sektör kuruluşu 

işbirliği ile “Türkiye Geofitlerinin Kültüre Alınması Yeni 

Tür ve Çeşitlerinin İlgili Sektöre Kazandırılması” adında, II. 

TÜBİTAK 1007 projesi geliştirilmiştir.

Bitki Toplama, Tanımlama, Yeni Tür Keşfi, Yerinde (in-sı-

tu) ve Yeri Dışında (ex-sıtu) Muhafaza Kapsamında; Toplam 

350.000 km yol gidilerek, Türkiye florasının tamamı ta-

ranmış ve 6500 popülasyondan, 1081 geofit taksonu «Tür-

kiye Geofitleri Koleksiyon Bahçesine» toplanmıştır. Islahta 

kullanmak amacıyla, ebeveyn potansiyeli yüksek olan 150 

takson yurt dışından temin edilmiş, Toplam 1200 civarında 

takson ile; Dünya ılıman iklim kuşağının en fazla geofit tü-

rüne sahip koleksiyonu oluşturulmuştur.

TÜRKİYE GEOFİT KOLEKSİYON BAHÇESİ



Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Geo-

fit Araştırma Merkez’inde ekonomik potansiyeli yüksek 10 

geofit cinsi üzerine 20 yıldır yürütülen ıslah çalışmaları ne-

ticesinde 236 çeşit elde edilmiş “Süs Bitkileri Çeşit Kataloğu” 

hazırlanarak bastırılmıştır.  2012 yılında 4 şakayık çeşidi, 

2018 yılında 2 şakayık, 1 zambak, 3 süsen çeşidi ve 2020 yı-

lında 2 zambak, 1 şakayık çeşidi olmak üzere toplam 13 çeşit 

tescil ettirilmiştir.

Türkiye Florasında; 181’i nadir endemik, 461’i endemik ol-

mak üzere, 1081 geofit taksonu (900 türü) doğal olarak ye-

tişmektedir. Türkiye geofitlerinin tamamının (1081 takson); 

morfolojik tanımlamalarını, çiçek, meyve, tohum, soğan fo-

toğraflarını ve popülasyon adreslerini içeren 2000 sayfalık 

kitap bastırılmıştır. Bu çalışmalar esnasında, 33 yeni tür keş-

fedilerek botanik dünyasına kazandırılmış, geofit envanteri 

tespit edilmiştir.

Ayrıca Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi işbirliği ile en 

önemli olduğu öngörülen 12 geofit cinsine ait 205 türün fi-

tokimyasal içerikleri belirlenerek pek çok türün ilk defa ak-

tivitesi çalışılmıştır.

Geofit Araştırma Merkezinde; eşsiz koleksiyonun muhafa-

zası-sergilenmesi yanında,  agronomi, taksonomi, ıslah ve 

fitokimyasal içerik çalışmalarına devam edilmektedir.

ŞAKAYIK ÇEŞİT GELİŞTİRME PARSELİ

ZAMBAK ÇEŞİT GELİŞTİRME PARSELİ

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


