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Genel Müdürlüğümüze bağlı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüz bünyesinde 

faaliyet gösterecek “Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezi”nin açılışını Bakanımız Dr. Bekir PAKDEMİRLİ 

yaptı. Açılışa Genel Müdürümüz Dr. Nevzat BİRİŞİK, Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim 

Kurulu Başkanı Abdülkadir KÜLAHÇIOĞLU, Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa DERYAL, 

çok sayıda bürokrat ve teknik personel katıldı. 

Merkez, ülkemizde faaliyet gösteren un, yem, 

makarna, bulgur, bisküvi, irmik, çeltik gibi ürünler 

üreten 1737 fabrikaya hizmet sunacak. Kendi 

enstitülerimize ve 931 özel tohumculuk şirketine, 

aynı zamanda bunun yanında ülkemizin ihtiyacı 

olan diğer bitkisel gıdalar konusunda da Ar-Ge 

hizmeti verecektir. 

Açılışı yapılan bu merkez sayesinde un ve unlu 

mamullerde dünyanın en büyük üreticisi ve 

ihracatçısı olan ülkemizin pozisyonu, kaliteli ve yeni 

ürünlerle daha da güçlenecektir. Bunun yansıra, 

bitkisel zenginliğimizden doğan geleneksel 

ürünlerimiz ve yerel tatlarımız korunacak, 

geliştirilecek ve dünyaya tanıtılacaktır. 

2016-2020 yılları arası dikkate alındığında un ve 

unlu mamuller ticaretinden ülke ekonomisine 

yıllık yaklaşık 1 milyar dolar net dış ticaret geliri 

elde edilmiştir. Ülkemizde faaliyet gösteren gıda 

işletmelerinin %56’sı unlu mamuller sektöründe 

faaliyet göstermekte ve yaklaşık piyasa değeri 

15 Milyar Dolara yaklaşmaktadır. Bu merkez; 

ülkemizde faaliyet gösteren başta un, makarna, 

bulgur ve bisküvi olmak üzere diğer yem, irmik, 

pirinç vb ürünler üreten toplam 1737 adet fabrikaya 

analiz hizmeti sunacaktır. 

Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezi, Tarımsal 

Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne 
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bağlı enstitülere ve 931 özel tohumculuk şirketine 

hizmet ıslah sürecinde yapacağı kalite analizleriyle 

hizmet verecektir. Bu hizmetler neticesinde ülkemiz 

bitki ıslah programları daha değerli çeşitler 

üreteceği gibi un ve unlu mamuller sanayicimizde 

daha kaliteli ürünler üretebilecektir. 

Merkez, büyük bir biyolojik çeşitliliğe sahip 

olan ülkemiz florasından yani bitkilerinden 

insanlarımıza yeni gıdalar üretilmesi içinde 

inovasyon çalışmaları yapacaktır. Bunların yanında 

baklagiller, yağlı tohumlar, tıbbi aromatik vb. 

birçok bitkileri kullanarak bitkisel protein eldesi, 

glütensiz ürünler, özel beslenme ürünleri ve 

zaman içinde fonksiyonel gıdalar ile tıbbi amaçlı 

gıdalar çalışılacaktır. Bu amaçla örneğin çölyak 

hastalarımıza ekmekler, bebekler için devam 

mamaları, yaşlılara özel beslenme ürünleri ve 

bitkilerden yağlar üretilecektir. 
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Bakanımız Dr. Bekir PAKDEMİRLİ, Genel 

Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen Akdeniz 

meyve sineğine karşı kısır böcek salımı 

etkinliğine katıldı. İzmir’de mandalina bahçesinde 

düzenlenen etkinlikte İzmir Valisi Yavuz Selim 

KÖŞGER, Genel Müdürümüz Dr. Nevzat BİRİŞİK, 

çok sayıda bürokrat, il ve ilçe yetkilileri ile Enstitüsü 

Müdürlüklerimizden personeller katıldı.

Çalışmaları dolayısıyla Genel Müdürümüze 

teşekkürlerini sunan Bakan Bekir PAKDEMİRLİ, 

drone ve kafes yöntemiyle doğaya kısır böcek 

salımı gerçekleştirdi.

BİYOTEKNİK MÜCADELEDE
ÖNEMLİ BİR ADIM
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Biyolojik çeşitlilik ve genetik kaynaklar, 

toplumların ekolojik, ekonomik, kültürel 

ve manevi zenginlikleri ve geçmişleriyle 

bağlantılı, gelecekleriyle yakından ilişkilidir. 

Tarımsal biyolojik çeşitliliğin, ekolojik dengenin 

korunmasında en önemli unsurlardan biri 

olduğu gerçeği gibi, tarımsal üretimin ve gıda 

güvenliğinin temel gereklerindendir. Genetik 

kaynaklar, gıda, tarım, teknoloji ve endüstri 

sektörlerinin çok sayıda çalışma alanında, 

araştırma ve yeni ürünlerin geliştirilmesi 

için önemli girdi sağlamaktadır. Bu nedenle, 

uluslararası politika geliştirmede son yıllarda 

önemi giderek artan bir konu haline gelmiştir.

Gıda ve Tarım için genetik kaynaklarımızı 
sürdürülebilir kullanım amacıyla topluyor, 

kayıt altına alıyor, koruyor ve gelecek nesillere 
aktarıyoruz.

Dr. Aysun METE - Biyolog

Havva Merve YILMAZ - Ziraat Yüksek Mühendisi

Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanlığı

Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar Çalışma Grubu
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Ülkemiz, biyolojik çeşitlilik ve bitki genetik kaynakları 

bakımından üç önemli filoristik bölgenin (Avrupa-

Sibirya, İran-Turan, Akdeniz) kesişme noktasıdır. 

Jeomorfolojik, topografik ve iklimsel özellikleri 

sayesinde oldukça farklı habitatlara ve buna bağlı 

olarak da zengin bitki türleri ve endemizm oranına 

sahip, birçok takson veya türün orijin merkezidir 

Ülkemizde yaklaşık 12.000 bitki türü bulunmaktadır. 

Bu sayınının 1/3’ü endemiktir. Türkiye’nin bitki 

örtüsünde kültür bitkileri ve bunların yabani akrabaları 

önemli oranda yer almaktadır. Bunlara ek olarak, bitki 

örtüsünde ekonomik açıdan da önemli olabilecek 

birçok ağaç türü, tıbbi ve aromatik bitkiler ile sanayi 

ve süs bitkileri de yer almaktadır. Özellikle gıda ve 

tarım için önem arz eden bitki genetik kaynaklarımız 

tohum ve arazi gen banlarında muhafaza edilmekte, 

karakterizasyonları yapılarak kayıt altına alınmakta 

ve araştırıcıların hizmetine sunulmaktadır.

Türkiye’nin genetik kaynaklarının korunması, 

uzun süreli muhafazası, sürdürülebilirliği, bilimsel 

araştırmalarda kullanımı ve gelecek kuşaklara 

aktarılabilmesi amacıyla, ex-situ koruma 

çalışmalarına, ilk olarak 1964’te şimdiki adı Ege 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü olan Bitki Araştırma 

ve İntrodüksiyon Merkezinde başlamış olup ilk 

tohum gen bankası 1972 yılında Ulusal Tohum Gen 

Bankası adı ile bu enstitüde kurulmuştur. Örneklerin 

güvenlik yedeklemelerinin yapılması amacıyla 1988 

yılında Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü 

bünyesinde faaliyete geçen Türkiye Tohum Gen 

Bankası Ankara’da 2010 yılında açılmıştır. Bugün 

itibari ile Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bitki, 

hayvan, su ürünleri ve mikroorganizma genetik 

kaynaklarına ait koruma faaliyetleri yurt geneline 

yayılmış Enstitülerimiz bünyesinde yer alan 32 gen 

bankasında toplam 317 bin materyalin korunması ile 

çalışmalara devam edilmektedir. 

Tohum gen bankalarımızda yerel çeşitler başta olmak 

üzere, genetik materyalin toplanması, muhafazası, 

kayıt altına alınması, moleküler ve morfolojik 

karakterizasyonu, üretim yenilenmesi, araştırma 

kurumlarının kullanımına sunulması çalışmaları 

yürütülmektedir. İki Tohum Gen Bankalarında 2021 

yılı itibari ile yaklaşık 3400 türe ait 117.500 tohum 

örneği muhafaza altındadır. Tohum olarak saklanması 

mümkün olmayan meyve ve asma gen kaynakları, 

arazi gen bankalarında muhafaza edilmektedir. 

Araştırma Enstitülerimiz bünyesinde yer alan 18 adet 

Arazi Gen Bankasında 107 türe ait yaklaşık 10.055 

canlı örnek mevcut olup, 6 Araştırma Enstitümüzde 

de 1.000 türde 100.000 soğanlı ve yumrulu doğal 

süs bitkisinin (geofit) muhafazası yapılmaktadır.

Genetik kaynaklarımızın moleküler düzeyde 

tanımlanması adına Yerli ve Milli dijital veri tabanı 

olan BARKODTÜRK uygulamaya geçirilmiş, endemik 

bitkilerimizden başlayarak doku ve DNA Bankası 

oluşturulmuş ve Ülkemiz adına kayıt altına alınması 

çalışmalarına hızla devam edilmektedir.
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2018 Nisan ayında resmi olarak hizmete başlayan 

Türkiye Milli Botanik Bahçesi Ankara’da 2200 

dekar alanda kurulmuştur. Avrupa’nın en büyük 

ikinci botanik bahçesi olan Milli Botanik Bahçesi, 

Türkiye’nin florasının tanıtıldığı ve nadir bitkilerin 

korunduğu referans bir merkez niteliğindedir.

Türkiye’nin sahip olduğu biyolojik çeşitlilik ve onun bir 

unsuru olan hayvan genetik kaynakları da günümüz 

ve gelecekteki çıkarlarımız için farkına varmamız, 

korumamız ve gelecek nesillere aktarmamız gereken 

değerlerimizdendir. Hayvan genetik kaynaklarımızın 

exsitu korunması kapsamında yerli hayvan ırklarımız 

7 ayrı enstitümüzde 12 ırk; 4 sığır, 4 koyun, 1 keçi, 

2 tavuk ve 1 arı ve 2 ipekböceği hattı ile koruma 

altındadır.

Gen bankalarında hayvan genetik kaynaklarının 

korunması kapsamında, korunacak olan hayvanın 

semen, hücre, DNA, yumurta veya embriyoların 

uygun yöntemlerle dondurularak saklanmaktadır. 

Koruma altına alınacak tür, ırk veya bireye ait gen 

veya genlerin DNA segmentleri şeklindeki kan veya 

diğer hayvan dokularının da dondurularak saklanması 

mümkün olmaktadır. Bu kapsamda Yerli Evcil Hayvan 

Genetik kaynaklarımızın korunması için Lalahan 

HMAEM ve TÜBİTAK-MAM GMBE’de olmak üzere 2 

Gen Bankası kurulmuştur. Bu gen bankalarında 18 

küçükbaş, 7 büyükbaş ve 5 at ırkına ait 3.272 adet 

DNA, 29.240 vial Hücre, 2.226 adet Embriyo, 53.746 

payet Sperma olmak üzere toplam 88.484 adet 

genetik materyal koruma altına alınmıştır.

Ülkemiz, uzun deniz ve kıyı alanları ve iç suları ile 

zengin biyolojik çeşitlilik değerlerini barındırmaktadır. 

Su ürünleri açısından biyoçeşitlilik ele alındığında 

öncelikli olarak balıklar üzerinde durulması 

gerekmektedir. Türkiye denizlerinde 2019 yılı itibariyle 

156 familyaya ait 549 balık türü bulunmaktadır. 

Bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucunda, tatlı 

su ekosistemlerinde 36 familyaya bağlı yaklaşık 

yarısı endemik 380 tür balık belirlenmiştir. İklim 

değişikliği, aşırı avlanma, kirlilik gibi etkenlerle deniz 

ve iç sulardaki biyoçeşitlilik tehlike altına girmiştir. Su 

ürünleri genetik kaynaklarının korunması amacıyla 

Trabzon’da Su Ürünleri Gen Bankası ve Biyoteknoloji 

Merkezi kurulmuştur.

Mevcut gıda kaynaklı mikroorganizma gen 

kaynaklarımızın tespit edilmesi, muhafazası ve 

sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Bursa 

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 

bünyesinde uluslararası normlarda Süt Ürünleri Gen 

Bankası kurulmuştur. Öncelikli olarak süt ve süt 

ürünlerinde çalışmalara başlanmış olup toplam 650 

adet suş saklanmaktadır. Diğer fermente ürünlerde 

çalışmalara ilerleyen zamanlarda başlanacaktır.

Türkiye’de geniş kapsamlı Mikroorganizma ve 

Omurgasız kültür koleksiyonlarının oluşturulması ve 

temini konusunda dışa bağımlılığın azaltılması ve ülke 

ekonomisine katkı sağlanmasını amaçlayan Türkiye 

Mikroorganizma Kolleksiyonu projesi hazırlanmış 

olup, ulusal ve uluslararası araştırmacılara bilimsel 

çalışmalarında kullanabilecekleri omurgasızlara 

ait zararlı, faydalı organizmalar ve bitki patojeni, 

antagonist mikroorganizmalar ve bakteriyofajlar 

ile ilgili kültür kolleksiyonlarının  oluşturulması 

hedeflenmektedir.

TAGEM bünyesinde koruma altında olan bitki, 

hayvan, mikroorganizma, omurgasız ve sucul genetik 

kaynaklar Genetik Kaynaklar Veri Tabanı ile tüm 

araştırıcıların hizmetine sunulacaktır.

http://genetikkaynak.tagem.gov.tr



8

“GENETİK KAYNAKLARDA ULUSLARARASI 
İŞBİRLİKLERİMİZ”

Gıda ve Tarım İçin Genetik Kaynaklar Komisyonu 

– CGRFA; Gıda ve tarım için biyolojik çeşitliliği 

korumayı taahhüt etmekte, bugün ve gelecek nesiller 

için dünya çapında gıda güvenliği, insan refahı ve 

gelişimi için sürdürülebilir kullanımını desteklemeyi 

amaçlamaktadır. Ülkelerin gıda ve tarımda 

biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir 

kullanımını desteklemek için ortak eylemler ve 

küresel politikalar üzerinde anlaşmaya varmalarını 

sağlar. Genel Müdürlüğümüzce CGRFA bağlamında, 

toplantı, çalıştay ve ilgili çalışmalar takip edilmekte, 

koordinasyon sağlanmakta ve gerektiğinde görüş 

oluşturulmaktadır.

Bitki Genetik Kaynakları Avrupa İşbirliği Programı– 

ECPGR;  1980 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Programı 

(UNEP), FAO ve Avrupa Bitki Islahı Araştırmaları 

Derneği Gen Bankası Komisyonu’nun (EUCARPIA) 

önerileri ile Uluslararası Biyoçeşitlilik (Bioversity 

International) bünyesinde kurulmuş, Avrupa’daki bitki 

genetik kaynaklarının uzun dönemde muhafazasını 

sağlamak ve kullanımını kolaylaştırmak için işbirliği 

içinde yürütülen bir programdır. ECPGR ulusal odak 

noktalığı Genel Müdürlüğümüzce yürütülmekte olup, 

ECPGR kapsamında, toplantı, çalıştay ve çalışmalar 

takip edilmekte, Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 

koordinasyon sağlanmakta, gerektiğinde görüş 

oluşturulmakta ve bildirilmektedir.

Gıda ve Tarım İçin Bitki Genetik Kaynakları 
Uluslararası Anlaşması – ITPGRFA; Gıda ve tarım 

için bitki kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir 

kullanımı ve gıda güvenliği için Biyolojik Çeşitlilik 

Sözleşmesi ile uyumlu olarak, bu kaynakların 

kullanımından elde edilen faydaların adil ve eşit bir 

şekilde paylaşımının sağlanması amacıyla 3 Kasım 

2001 tarihinde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 

kurulmuştur. ITPGRFA kapsamında, toplantı, çalıştay 

ve çalışmalar takip edilmekte, Genel Müdürlüğümüz 

bünyesinde koordinasyon sağlanmakta, gerektiğinde 

görüş oluşturulmakta ve bildirilmektedir.

Ulusal ve uluslararası düzeyde materyal paylaşımı 

dünyada canlı grubuna göre oluşturulmuş Gen 

Bankaları vasıtasıyla yapılmaktadır. Bu nedenle 

TAGEM bünyesinde her canlı grubu için oluşturulmuş 

gen bankaları mevcuttur. Bu gen bankaları ile 

genetik kaynaklar ulusal olarak kayıt altına alınmakta 

ve muhafaza edilmektedir. Ülkemiz adına kayıtlı 

materyalin paylaşımı ve sürdürülebilir kullanımı 

sağlanmaktadır.
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BİTKİ GENETİK KAYNAKLARINI
KORUMADA

YÖNTEMİ
KRİYOPREZERVASYON

Olağanüstü doğal güzelliklere sahip ülkemiz, bitki 

çeşitliliği bakımından ayrıcalıklı bir yere sahiptir. 

Bitki genetik kaynaklarının bilinmesi, toplanması, 

korunması, sürdürülebilir kullanımı gıda güvenliği 

ve biyoçeşitlilik için son derece önemlidir. Özellikle, 

tarımı yapılan türlere ait bitki genetik kaynaklarındaki 

çeşitliliğin korunması, bitkisel üretimin sürdürülebilirliği 

bakımından önceliklidir. 

Dr. Erdinç OĞUR

erdinc.ogur@tarimorman.gov.tr

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - İzmir
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Bitki genetik kaynaklarının muhafazası, ex situ (yeri 

dışında) muhafaza kapsamında muhafaza edilecek 

materyalin niteliğine göre tohum gen bankalarında, 

arazi gen bankalarında, DNA, polen vb. gen 

bankalarında yapılmaktadır. Yerinde muhafaza 

(in situ) ise yabani türler ve kültür bitkilerinin 

kendi yetiştikleri ortamda, yerel çeşitlerin çiftçi 

şartlarında muhafazası şeklinde yürütülmektedir. 

Biyoteknolojideki gelişmelerle in vitro muhafaza ve 

ultra soğuk koşullarda muhafaza teknikleri gündeme 

gelmiş olup, bu yöntemlerin tamamı birbirini 

destekler nitelik kazanmışlardır. Bitki genetik 

kaynaklarının düşük sıcaklıklarda tohum muhafazası 

(-20 ºC gen bankasında) en sık kullanılan ex situ 

muhafaza yöntemidir. Ancak bu yöntem;   

• Tohum oluşturmayan ve tohumlarında çimlenme 

problemi olan bitkilerde 

• Rekalsitrant tohuma sahip olanlarda (tropik 

ağaçların tohumları-nem içerikleri gen bankası 

şartlarında muhafaza için gereken seviyeye 

düşürüldüğünde tohumlar zarar görmektedir) 

• Genomik yapısını muhafaza edebilmek için 

vegetatif olarak üretilen bitki türlerinde (meyve ve 

süs bitkileri) uygulanamamaktadır. 

Bu tipteki materyaller; arazi gen bankaları, in vitro 

(yavaş büyütme yöntemleri uygulanarak) teknikler 

yada kriyoprezervasyon yöntemi ile muhafaza 

edilebilmektedir.  

Bitki genetik kaynakları içinde, özellikle inatçı 

(rekalsitrant) tohumlu türler, yabancı döllenen 

ve az tohum üreten ya da generatif organlardan 

çoğaltılmayan materyal ile endemik nadir türler 

kolayca yok olmaktadır. Arazi gen bankalarında 

muhafaza edilen genetik materyal hastalık, zararlı 

ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kaybolurken 

materyal güvenliğinin sağlanması içinde yoğun işgücü 

ve maliyet gerekmektedir. Vejetatif üretilen bazı 

türlerde uygulanan in vitro muhafaza yönteminde 

de yoğun işgücüne gereksinim duyulurken aynı 

zamanda insan kaynaklı hatalardan ya da somaklonal 

varysayon (örn. sık aralıklarla tekrarlanan alt kültürde 

kendiliğinden mutasyonlar) meydana gelmektedir. 

Bu nedenlerle, tarımı yapılan bitki genetik kaynaklarını 

ve kültür bitkilerinin ıslahında kullanılabilecek yabani 

materyali ultra soğuk koşullarda (-196 ºC de sıvı azot 

Şekil 1. Bitki Genetik Kaynaklarını Koruma Stratejileri
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ve diğer sıvılaştırılmış gazlar içerisinde) dondurarak 

muhafaza (kriyoprezervasyon) yöntemiyle korumak, 

zorunlu hale gelmiştir. 

Kriyoprezervasyon, biyolojik materyalin canlı olarak 

dondurulup ultra düşük sıcaklıklarda sıvılaştırılmış 

gazların likit veya buhar fazında uzun süre muhafaza 

edilmesi olarak tanımlanmaktadır.

TAGEM tarafından desteklenen Ege Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü bünyesinde yürütülen projenin 

hedefi bitki genetik kaynaklarının kriyoprezervasyon 

ile muhafaza altına alınarak kryobankada saklanması 

olarak belirlenmiştir.

Açıklanan amaçlarla bu çalışmada; tohumlarında 

çimlenme problemi olan, inatçı tohumlara sahip, 

vejetatif olarak muhafaza edilmelerinde zorluklar 

yaşanan, endemik yada tehdit altında olan kültür 

veya doğal bitkilerin kriyoprezervasyon yöntemi 

ile dondurularak muhafaza edilme imkanları 

araştırılmaktadır. Bu kapsamda nane (Mentha 

spicata L.), sarımsak (Allium sativum L.) ile 

endemik tıbbi-aromatik bitkilerinden olan Thymus 

cilicicus Boiss. & Balansa ve Origanum sipyleum L. 

materyallerinde elde ettiğimiz başarılı sonuçlar bitki 

genetik kaynaklarımızın kriyobankada uzun dönem 

muhafaza edilebileceğini göstermektedir.

Yakın zamanda Ulusal Kriyo Bankasının kurulmasıyla, 

ekonomik önemi olan genetik kaynaklar öncelikli 

olmak üzere ülkemizde bulunan tüm genetik 

kaynaklar kriyobankada muhafazaya altına alınacaktır. 

Böylelikle genetik kaynaklarımızın kaybolma riskleri 

azalırken uzun dönem depolama maliyetlerini de 

aşağıya çekilecek, bu amaçla ayrılmak zorunda olan 

geniş araziler başka amaçlarda kullanılabilecek ve 

arazi bakım maliyetleri bakımından oldukça kazanç 

sağlanacaktır.
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1973 yılında Ege Üniversitesi Toprak Bölümünden mezun 

oldu. 1974 yılında Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsüne 

atanarak Bitki Genetik Kaynakları Bölümünde göreve 

başladı. 1979 yılında ABD’de Colorado Üniversitesinde 

“Bitki Genetik Kaynaklarının Bilişim Sistemleri” ile ilgili 

sertifika eğitimi aldı. 1981-1982 yıllarında İngiltere’de 

Birmingham Üniversitesinde Bitki Genetik Kaynaklarının 

Muhafazası ve Kullanımı konusunda yüksek lisans 

yaptı. 1982 yılında Edinburgh Üniversitesi’nde “Tohum 

Fizyolojisi” konusunda lisansüstü eğitim sertifikası aldı. 

Yurt içi ve yurt dışında bitki genetik kaynakları ve bilgi 

işlem sistemleri konusunda çeşitli lisansüstü eğitim 

programlarına katıldı.1992 yılında Ege Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde “Türkiye 

Beta Türlerinin Sınıflandırılması” konusunda doktora 

programını tamamladı. Ege Tarımsal 

Araştırma Enstitüsünde Bitki Genetik 

Kaynakları Bölüm Başkanı olarak görev 

yaptı ve 1987- 2014 yılları arasında “Bitki 

Genetik Kaynakları ve Biyolojik çeşitlilik 

Ülkesel Programı” Koordinatörlüğünü 

yürüttü. Yine 1987-2014 yılları arasında 

UN-FAO Bitki genetik Kaynakları 

Komisyonuna Türkiye adına katıldı. 

Bir dönem (1989-1991) “Dünya Pancar 

Genetik Kaynakları Ağı” Koordinasyon Komitesi üyeliği 

yaptı.  1987-2014 yılları arasında “Avrupa Bitki Genetik 

Kaynakları İşbirliği Programı, ECPGR” Yönetim Kurulu ve 

Beta Çalışma Grubu üyesi olarak Türkiye adına çalışmalar 

yürüttü. 1996-1997 yıllarında Uluslararası Bitki genetik 

Kaynakları Enstitüsü (IPGRI-Bioversity International) 

nün teftiş kurulunda görev yapan araştırıcı “Orta ve Batı 

Asya Kuzey Afrika genetik kaynakları Ağı, WANANET” 

“Biyolojik Çeşitlilik Çalışma Grubu”nun ve “Avrupa Gen 

Bankaları Entegrasyon Sistemi-AEGIS” Yönetim Kurulu 

üyesi olarak görev yaptı. 2005-2007 yılları arasında 

“Uluslararası Tarımsal Kalkınma Bilim ve Teknoloji 

Değerlemesi, IAASTD” için Lider yazar (raportör) olarak 

görev almış ve bu değerleme raporunun biyolojik çeşitlilik 

TAGEM’de 
İz Bırakanlar. . . 
Dr. Ayfer TAN
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ve korunmasına yönelik bölümlerini hazırlamıştır. Bu 

arada ülkemizi çeşitli uluslararası toplantılarda temsil 

etmiş ve bazıları çağrılı olmak üzere yurt içi ve yurt 

dışında organize edilen konferans, kongre, sempozyum 

gibi etkinliklere tebliğlerle de katılmıştır. Bitki genetik 

kaynakları/biyolojik çeşitlilik ve bunların ex situ ve in situ 

muhafazası konusunda liderliğini yaptığı ve yürüttüğü 

çeşitli yurtiçi ve yurt dışı kaynaklı uluslararası projeleri 

(GEF, FAO, UNEP,AB; LIFE Projeleri) ile yurt içi/yurt 

dışında basılmış 100’ü aşkın kitap, kitap bölümü ve 

makalelerden oluşan yayını bulunmaktadır. Anadolu ve 

“International Journal of Applied Agricultural Research 

(IJAAR)” yayın kurulu üyesi, “Turkish Journal of 

Agriculture and Forestry” dergisinde hakem olarak görev 

yapmıştır. ERANET Biodiversa 2012-2013-2014 yılları 

Çağrılarında Bilimsel Değerlendirme Komitesi üyeliği 

yapmıştır. Biyolojik Çeşitlilik sözleşmesi SBSTTA ve COP 

toplantılarında Türkiye delegasyonunda görev almıştır. 

Biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı 

amacı ile çocuklara, öğrencilere, çeşitli yörelerdeki halka 

yönelik olarak farkındalık çalışmaları yürüterek koruma 

çalışmalarına katkılarda bulunmuştur. 2009 yılında 

yenilebilen bitki türlerinin tanıtılması, bunların geleneksel 

kullanımları ve korunması amacı ile başlatılan Alaçatı ot 

festivalinin organizasyonuna başlangıç yıllarında bu yana 

katılarak her yıl söyleşiler ve doğa yürüyüşleri ile festivale 

katkıda bulunmuş ve farkındalık çalışmaları yürütmüştür. 

23.5.2014 tarihinde emekli olmakla birlikte uzmanlık 

alanı olan “bitki genetik kaynakları ve biyolojik 

çeşitlilik” konusunda yurt içi ve yurt dışı çalışmalara 

katkı sağlamaktadır. 2009 yılında başlatılan ve halen 

devam eden “Beslenme ve Gıda için Biyolojik Çeşitlilik-

Biodiversity for Food and Nutrition” Uluslararası Projesi 

Türkiye, Ege Bölge Koordinatörü olarak görev almış olup, 

2019 yılında GEF Küçük Destek Programı (SGP) Ulusal 

Yönlendirme Komitesi (NSC) üyeliğine seçilmiş olup, bu 

görevi yürütmektedir.
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Zengin bitki biyoçeşitliliğine sahip ülkemizde 12.000’e 

yakın farklı bitkimiz bulunmaktadır. Bu bitkilerden 

yaklaşık 4000 kadarı ise dünyada yalnızca ülkemiz 

topraklarında yayılış göstermektedir, yani endemiktir.  

Endemik bitkilerimizin bazıları ülkemizde geniş 

yayılışlı olmalarına rağmen bazıları dar yayılışlıdır. 

Yaşam alanları zaten sınırlı olan pek çok bitkimizin 

gerek kendi biyolojilerinde olan sorunlar ve hastalık 

ya da zararlı gibi etmenlerden, gerekse iklim 

değişikliği gibi küresel unsurlardan dolayı nesilleri 

tehlike altındadır. Farklı tehlike kategorilerine sahip 

2000’e yakın bitkimiz korunmaya muhtaçtır.  

Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü ülkemizin 

bitki çeşitliliğinin korunması için çalışmalarında 

nesli tehlike altındaki bitkilerimiz başta olmak üzere, 

endemiklerimize öncelik vermektedir. Bitkilerimizin 

sistemli şekilde kayıt altına alınması ve ülkemiz 

topraklarında varlıklarını kanıtlayacak materyaller ile 

veri tabanlarının oluşturulması Uluslararası rekabette 

Ulusal gücümüzü arttıracağı bilinci ile faaliyetlerine 

devam eden Müdürlüğün en temel hedefleri ise; 

bitki mirasımızı geleceğe taşımak ve bu 

konuda farkındalığı arttırmaktır. 

BİTKİ VARLIĞIMIZ 
KORUMA ALTINDA

Dr. Dudu Özlem MAVİ İDMAN

ozlem.idman@tarimorman.gov.tr

Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü
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Yaklaşık 3 milyon örnek kapasiteli Milli 

herbaryumun 400.000 örneğin korunabileceği ve 

dijitalleştirilebileceği kısmı Müdürlük bünyesinde 

kurulmuş olup, materyal temini çalışmaları devam 

etmektedir. Ayrıca referans herbaryum örnekleri 

mevcut olan Doku örnekleri de toplanmakta ve bu 

toplanan dokulardan uygun miktarlarda DNA’lar izole 

edilerek DNA Bankası oluşturulmaktadır. Türkiye 

Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü, kurulduğu tarihten 

itibaren bitki genetik kaynaklarımızı kayıt altına 

alarak korumak, yok olmaya yüz tutmuş bitkilerimizi 

çoğaltarak sergilemek ve bu sayede farkındalık 

oluşturmak amacıyla hazırladığı 15’ten fazla proje 

ile herbaryum örnekleri, DNA ve Doku Bankaları için 

doku örnekleri ve çoğaltım çalışmaları için tohum 

materyali toplamaktadır. Toplanan tohumlarda 

çimlenme denemeleri yapılmakta, belli büyüklüğe 

gelmiş bitkilerde ise alanda uygun konsept bahçelere 

aktarmalar yapılmaktadır. Arazi çalışmaları ile ayrıca 

canlı bitkiler de bahçeye taşınmakta ve adaptasyon 

süreçlerine dair gözlemler yapılmaktadır. 

Bu çalışmalar sırasında nesli tehlike altında olan 

bitkilerimiz için ayrıca yayılış alanlarından toprak 

örnekleri de alınarak, Botanik Bahçesi içerisinde 

bitkiye özgü habitatı sağlama çalışmaları da 

yürütülmektedir. Bahçeye giren tüm bitkiler, Müdürlük 

koleksiyon veritabanında kayıt altına alınmaktadır. 

Milli Botanik Bahçesinin tüm ziyaretçileri için 

bitkilerin bilimsel ve Türkçe isimleri ile birlikte 

açıklayıcı ve tanıtıcı bilgiler içeren bir sistem 

tasarlanmış ve faaliyete geçmiştir. Bahçe içinde bitki 

etiketleri üzerinde bulunacak olan her bitkiye ait 

karekod, ziyaretçiler tarafından okutulduğunda bu 

bilgilere ulaşılabilecektir. Botanik Bahçesi içerisinde 

doğal ve endemik bitkiler dışında ayrıca peyzaj 

projelendirmeleri ile alana dikilen sektör bitkileri de 

mevcuttur.  
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Geleceğe 
Taşınan

Gen Bankalarımız

Dr. Pelin ACAR

pelin.acar@tarimorman.gov.tr

Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü



18

Türkiye Milli Botanik Bahçesi (TMBB) bünyesinde 

kurulan DNA, Doku ve Dizi Bankaları, günümüz ve 

gelecek çalışmalara öncülük etmek üzere, Türkiye’den 

uygun şartlarda muhafaza edilmiş dondurulmuş 

bitki dokuları, genomik DNA (deoksiribonükleik asit) 

stokları ve veri tabanlarında dizi verileri sağlamaktadır. 

Bitki materyalinin toplanması, DNA’ca zengin 

materyalin muhafazası (doku koleksiyonu), DNA 

izolasyonu, DNA bankasının oluşturulması, dizilerin 

veri tabanlarında saklanması hedeflenmektedir. 

Genel Müdürlüğümüzce desteklenen, ‘Türkiye 

Bitkileri DNA ve Doku Bankalarının Oluşturulması’ çatı 

projesi (2021) ve alt projeleri ile ülkemiz bitkilerinin 

Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü’nde 

dokularının toplanması, genetik materyallerinin 

izole edilerek uygun şartlarda muhafazası, dizilerinin 

veri tabanında uygun şekilde etiketlenerek referans 

(herbaryum materyali) ile arşivlenmesi mümkün 

olmaktadır. DNA ve Doku Bankaları, Dizi veri 

tabanı ve Hayat ağacının oluşturulmasına yönelik 

çalışmalara 2021 yılı itibariyle başlamıştır. Verilerin 

tamamı Türkiye Milli Botanik Bahçesi, Koleksiyon 

Bölümüne ait veri tabanında muhafaza edilmektedir. 

DNA ve Doku Bankalarının oluşturulması ile 

ülkemizin bitki biyoçeşitliliğinin belgelenmesine 

büyük katkılar sağlanmaktadır. Ekonomik bakımdan 

değerli birçok bitki türünün referans materyaline 

bağlı (herbaryum örneği) DNA, Doku ve Dizi verisi 

elde edilmekte ve buna bağlı Türkiye Bitkileri 

Hayat ağacı oluşturulmaktadır.  Arazi kılavuzuna 

göre toplanan örneklerimizin Dokuları, silika jel ile 

belirlenen formata göre muhafaza edilip, izole edilen 

DNA’ları (yüksek miktarda) dondurulmaktadır. Dizi 

verileri ile Türkiye Bitkileri Akrabalık ilişkilerinin 

belirlenmesi,  birçok değerli bitkinin ön ıslah ve doku 

kültürü çalışmalarına büyük kolaylık sağlayacaktır. 

Türkiye geneli bitkilerin doku, genetik yapı (DNA) 

ve dizisinin muhafazası ile özellikle birçok endemiği 

içeren bitki arşivlerinin korunması sağlanmaktadır. 

Türkiye bitkilerine ait bu bilgiler uzun vadede tüm 

araştırmalara milli bir referans kaynak sağlayacaktır.
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Su Ürünleri
Gen Kaynaklarımızı  

Koruyor,
Geleceğe
Taşıyoruz
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Türkiye iç su ve denizlerinde yaşayan su ürünleri 

genetik kaynaklarının korunması, sürdürülebilirliği 

için önlemlerin alınması ve tesciline ilişkin çalışmalar 

yürütülmektedir. Deniz ve iç sularımızdaki stok 

çalışmaları (Karadeniz ve Akdeniz’deki stok 

çalışmaları.) ve ülkesel düzeyde gen kaynaklarımızın 

belirlenmesi faaliyetleri devam etmektedir. Kıyı 

bölgelerde ihtiyoplankton ve biyolojik çeşitlilik 

araştırmaları yanında yumurta larva sörveyleri 

ile ekonomik stokların tahmini yapılmaktadır. 

Doğal stokların rehabilitasyonu için balıklandırma 

yapılmıştır. 

Ülkemizde su ürünleri biyoçeşitliliğin korunması 

ve sürdürülebilir yönetimi amacıyla “Ulusal Su 

Ürünleri Gen Bankası” kurulmuştur. Su Ürünleri 

Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde, 

Trabzon’da kurulan merkez ile Enstitünün, Ar-Ge 

faaliyetleri ile ilgili güncel gelişmelere uygun olarak 

bir altyapı oluşturulması ve biyoteknoloji merkezine 

dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Merkezde sperm, 

doku, DNA örnekleri in vivo olarak muhafazası, bazı 

endemik türlerin ve ticari değeri yüksek türlerin canlı 

muhafazası için alt yapı oluşturulmuştur. 

Ülkemizde hayvancılık ve tarımsal alanlarda hizmet 

veren benzer merkezler olmasına karşın; bu yönüyle 

“Ulusal Su Ürünleri Gen Bankası” kendi alanında 

ülkemizde ilk olma özelliği taşımaktadır. Deniz ve 

içsularda biyolojik çeşitliliğimizin sürdürülebilirliği, 

ticari değeri olan türlerin tescili ve sektöre 

kazandırılması vb çalışmalar yürütülmektedir. 

“Ulusal Su Ürünleri Gen Bankası” ile ülkenin balık 

genetik kaynakları üzerine güçlü bir veritabanı 

oluşturulmakta; çeşitli sucul türlerin popülasyon 

genetik yapısı ve DNA barkodları hakkında bilgi 

üretilmekte; nesli tükenmekte olan türlerin ex-situ 

(saha dışı koruma) gen bankacılığı ve ülke için çeşitli 

politika belgelerinin çıkarılmasında önemli katkı 

sağlanmaktadır.

Ulusal Su Ürünleri Gen Bankasında kuruluş aşamasında 

ülkesel düzeyde Su Ürünleri Genetik Kaynakları 

envanteri oluşturulması çalışması başlatılmıştır. Ülke 

balıkçılığının sürdürülebilir yönetimi, gelecek nesiller 
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için balık genetik kaynaklarının değerlendirilmesi 

ve fikri mülkiyet haklarının korunması vizyonu ile 

“Ulusal Su Ürünleri Gen Bankası”, öncelikli ve tehlike 

altındaki balık türlerine sahip çıkılması stratejisi ile 

araştırma programları başlatmıştır. 

Bakanlığımızca iklim değişimi ve kirlilik gibi etkilerin su 

ürünleri biyolojik çeşitliliğine etkisinin belirlenmesi ve 

önlem alınması amacıyla, ülkesel düzeyde su ürünleri 

gen kaynakları envanter çalışması başlatılmıştır. 

Su ürünleri konusunda dört araştırma enstitüsü ve 

üniversitelerimizin işbirliğinde 2015 yılında başlatılan 

ülkesel proje ile bütün denizlerimizde ve içsu 

havzalarında tür çeşitliliği tespitleri yapılmaktadır. 

Örneklerin taksonomik tanımlamasından sonra, 

ondan elde edilen biyolojik örnekler kalıcı olarak 

muhafaza edilmektedir. Gen bankasında saklanan 

koleksiyonlar, çapraz referanslama için erişilebilen 

tüm balık örneklerini ve DNA örneklerini içermektedir. 

2019-2021 döneminde yürütülen çalışmalarda 

tüm denizlerimiz ve iç suları kapsayan örnekleme 

çalışmalarında 193 su ürünleri türüne 23.500 doku 

örneği muhafaza edilmeye başlanmıştır. 

Endemik türler ve tehlike altında olan türler için 

yerinde koruma yanısıra, yerel türlerin kendi doğal 

bölgelerinden genetik yapılarına göre damızlık 
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sağlanarak, çok sayıda kuluçkahanede yeniden yavru 

üretimi ile balıklandırmalar yapılmaktadır. Bu amaçla 

yerel türlerin gen özelliklerine göre adaptasyonu 

sağlanarak,  balıklandırmada kullanımı esas 

alınmaktadır. Batı Anadolu’da ot sazanı, yağ balığı, 

kerevit vb. yerel türlerin Doğu Anadolu Bölgesinde 

ise siraz ve tatlısu kefali ve yine havzada dağılım 

gösteren sazan türlerinin ilk etapta genetik özellikleri 

tespit edilmekte, yavru üretimleri sonrasında 

stokların desteklenmesi amacıyla balıklandırma 

yürütülmektedir. 

Bakanlığımızca son 30 yıldır devam eden balıklandırma 

çalışmalarının doğal stoklara etkisinin engellenmesi 

amacıyla “Balıklandırma Yapılan kaynaklarda Sazan 

Popülasyonlarının Genetik Çeşitliliğin Belirlenmesi” 

projesi başlatılmıştır. Bu amaçla yoğun balıklandırma 

yürütülen 29 göl ve baraj gölünde DNA izolasyonu 

yapılarak ve mikrosatelit lokuslarının değişimi 

incelenmektedir. 

Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Korunması ve 

Sürdürülebilir kullanımı hakkında yönetmelik 2012 

yılında yürürlüğe girmiştir ve bu konuda çalışmalar 

başlatılmıştır. Su Ürünleri Genetik Kaynakları Tescili 

Yönetmeliği kapsamında Su Ürünleri Tescil Komitesi 

kurulmuş ve türlerimizin tescili konusunda çalışmalar 

başlatılmıştır. Son dört yılda Bakanlığımızca ticari 

değeri yüksel ve endemik su ürünlerini kapsayan 

27 adet tür tescil edilmiştir. Bu türlerden bir kısmı 

endemik özellikte yerel türlerdir. Aynı zamanda 

önemli ticari türlerin de tescili yürütülmektedir. Bu 

amaçla başta hamsi (Engraulis encrasicolus), olmak 

üzere denizlerde ticari avcılığı yürütülen türlerden 

çaça (Sprattus sprattus), palamut (Sarda sarda), lüfer 

(Pomatomus saltatrix), sarıkuyruk istavrit (Trachurus 

mediterraneus), Sardalya (Sardinella aurita), barbun 

(Mullus barbatus), pisi (Platichthys flesus luscus), 

sarıkulak kefal (Liza aurata) Tarım ve Orman Bakanlığı 

adına tescili yapılmıştır. Bu şekilde ticari düzeyde hem 

avcılığı hemde yetiştiriciliği yapılan ticari türlerden 

çipura (Sparus aurata), levrek (Dicentrarchus 

labrax), Karadeniz Kalkan balığı (Psetta maxima) 

yine Bakanlığımız sorumluluğunda tascil edilmiştir. 

İçsu balıklarından ise en çok avcılığı yapılan inci 

kefali (Chalcalburnus tarichi) başta olmak üzere 

sudak (Sander lucioperca), turna (Esox lucius), sarı 

balık (siraz balığı, Capoeta umbla), Kerevit (Astacus 

leptodactylus) tescil edilmiştir. Bu kapsamda bütün 

ticari türlerin tescili amaçlanmaktadır. Enstitülerimizce 

bu amaçla çalışmalar sürdürülmektedir. 

Son beş yılda ülkemizdeki nesli tahlike altında olan 

endemik türlerden Bakanlığımız adına koruma 

amacıyla tescili sağlanan türler ise tıbbi sülük (Hirudo 

verbana), doktor balık (Garra rufa), beni Balığı 

(doktor balık Cyprinion macrostomum), yağ balığı 

(Pseudophoxinus anatolicus), Antalya siraz balığı 

(Capoeta antalyensis) türleri yine Bakanlığımız adına 

tescil edilerek koruma altına alınması sağlanmıştır. 

Bunların dışında balıkçılık açısından önem taşıyan 

Akdeniz Midyesi (Mytilus galloprovincialis) kırlangıç 

balığı (Chelidonichthys lucerna), Karabiga karidesi 

(Penaeus kerathurus) gibi farklı özellikteki türlerin 

tescili sağlanmıştır.
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Genel Müdürlüğümüz Genişletilmiş Koordinasyon 

toplantısı Genel Müdürümüz Dr. Nevzat BİRİŞİK, 

Genel Müdür Yardımcılarımız, Daire Başkanları ve 48 

Araştırma Enstitüsü Müdürleri, Müdür Yardımcıları 

ile Çalışma Grup Sorumlularının katılımıyla 

Mersin’de Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Beş gün süren programda Daire Başkanlıkları ve 

Enstitü Müdürlüklerinin çalışmaları, sorunları ve 

çözümleri ele alındı.

Program sonunda Alata Bahçe Kültürleri Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğümüzde teknik gezi düzenlendi.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GENİŞLETİLMİŞ 
KOORDİNASYON TOPLANTISI ALATA’DA 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Hızla büyüyen gıda sektörlerinden biri olan Su ürünleri 

yetiştiriciliği dünyada gıda ve beslenme güvenliğinin 

temel bir bileşeni olarak görülmektedir. Artan dünya 

nüfusu göz önüne alındığında talebi karşılamak 

için üretim ile ilgili sorunların çözülerek verimin 

artırılması önem arz etmektedir. Üretim kapasitesini 

artırmak için stoklarda hızla büyüme ve hastalıklara 

direnç gibi ekonomik değere sahip özellikler 

geliştirilmektedir. Günümüzde yenilikçi yaklaşımlar, 

ekonomik değere sahip özellikleri geliştirerek 

verimliliği artırmak için üretim yöntemlerini ıslah ve 

genetik ile birleştirmektedir. Islah, üstün özelliklerini 

yavrularına aktaracakları düşünülen en iyi balıkları 

(en büyük, en ağır, istenilen renge sahip olanlar vb.) 

seçip çiftleştirerek popülasyonun üreme değerini 

iyileştirmeye çalışan uzun soluklu bir programdır. 

Islah, geleneksel seleksiyon ve moleküler işaretleyici 

destekli seleksiyon olarak ikiye ayrılabilir. Geleneksel 

seleksiyon, yalnızca büyüme hızı, et kalitesi ve stres 

direnci gibi bir veya birden fazla özellik için arzu edilen 

özellikleri sergileyen bireyleri fenotipik özelliklere 

dayanarak seçme ve yetiştirme prensibine dayanırken 

markır destekli seleksiyonda genom düzeyinde 

istenilen özellikle ilişkili aleli taşıyan bireyler markır 

yardımı ile seçilmekte ve yetiştirilmektedir.  

Nobel Kazanan Teknik CRISPR:
Su Ürünlerinde Kullanımı

Ayşe CEBECİ

Uzman Moleküler Biyolog

Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
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Geleneksel seleksiyon teknikleri ile Atlantik somonu 

ve Nil tilapyası için büyüme ve hastalık dirençlilik 

özelliklerinde önemli gelişmeler sağlanmıştır ve 

bugün bu türler için markır destekli seleksiyon 

programları yürütülmektedir. Bununla brlikte, 

ıslah programlarında genetik iyileştirme hedef 

özelliklerin kalıtsal aktarımı ve türün nesil aralığı ile 

kısıtlanmaktadır. Ayrıca gelişmiş ıslah programları 

genellikle kapalı sistemlerdir ve genetik çeşitlilik 

anaçlardaki mevcut genetik varyasyon ve de novo 

mutasyonlardan kaynaklanan yeni varyasyon ile 

sınırlıdır. CRISPR/Cas9 gibi genom düzenleme 

teknolojileri ile bu kısıtlamalar için etkili çözümler 

bulunabilir.

Hikayesi meganukleazlarla başlayan genom 

düzenleme araçları, çinko parmak nukleazlar 

(ZFN) ve transkripsiyon aktivatör benzeri efektör 

nükleazlar (TALEN) ile su ürünleri yetiştiriciliğinde 

örnek uygulamalarla yer bulmuştur. Günümüzde 

kullanım kolaylığı ve maliyet nedeniyle aslında 

bakterilerde bir savunma mekanizması olan CRISPR 

platformlarını içeren genom düzenleme uygulamaları 

önem kazanmıştır. En yaygın kullanılan CRISPR/

Cas9 platformunda rehber RNA ile hedef bölgeye 

yönlendirilen cas9 enzimi DNA çift sarmalını keser ve 

bu hasar hücre içinde hedef bölgede dizi ekleme ve 

çıkarma ile sonuçlanarak DNA tamir mekanizmaları 

ile onarılır. Böylece hedef bölgede istenilen mutasyon 

genom düzenleme aracı olan CRISPR platformu ile 

gerçekleştirilir.

Su ürünleri yetiştiriciliğinde CRISPR/Cas9 ilk kez 

steril Atlantik somonu elde etmek için başarıyla 

uygulanmıştır ve daha sonra gökkuşağı alabalığı, 

sazan ve çipura gibi çeşitli balık türlerinde farklı 

özelliklerin iyileştirilmesi için kullanılmıştır. CRISPR-

Cas9 aracılığıyla genom düzenlemenin çeşitli 

potansiyel uygulamaları sayesinde genetik ıslah 

süreciyle ilgili sorunlar çözülebilir. İlk olarak, CRISPR 

platformları ıslah yapılan popülasyonlar içinde 

genetik olarak aktarılan tercih edilen alellerin hızlı bir 

şekilde sabitlenmesini sağlayabilir.

Ayrıca ıslah yapılan popülasyona diğer 

popülasyonlardan, suşlardan veya türlerden, 

potansiyel olarak yabani stoklar da dahil olmak 

üzere uygun alellerin aktarılması CRISPR platformları 

ile başarılabilir. Bu yaklaşımın uygulanabilirliği 

Atlantik somonunda deniz bitine karşı dirençliliği 

gerçekleştirmek için araştırılmaktadır. Coho somonu 

(Oncorhynchus kisutch) gibi bazı Pasifik somon 

türleri, deniz bitine büyük ölçüde dirençliyken Atlantik 

somonu bu parazite karşı oldukça dirençsizdir ve 

bu durum küresel olarak yılda yaklaşık 880 milyon 
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dolar ekonomik kayba neden olmaktadır. Eğer 

türler arasındaki farklı direncin temelini oluşturan 

yollarda anahtar düzenleyici genler ve aleller tespit 

edilirse, Coho somonu tarafından deniz bitine karşı 

sergilenen bağışıklık tepkisini taklit etmek için 

Atlantik somonunda bu bölgeler CRPISPR platformu 

ile modifiye edilebilir.

Genetik iyileştirilmesi hedeflenen ekonomik değere 

sahip özelliğin biyolojik bilgisine dayanarak CRISPR 

platformları ile de novo aleller oluşturulabilir. Auburn 

Üniversitesi tarafından geliştirilen steril ve büyüme 

performansı iyileştirilmiş kanal yayın balığı (Ictalurus 

punctatus) bu yaklaşıma örnek verilebilir. Kanal yayın 

balığının hormon ve kas ile ilgili genlerinde CRISPR/

Cas9 ile mutasyonlar oluşturularak sterilizasyon 

uyarılmış ve kas hücrelerinin sayısı ve vücut ağırlığı 

artırılmıştır.

Dünyada Su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe 

verimliliğin artırılması için CRISPR platformları 

entegre edilmiş ıslah programları olmasına rağmen 

yasal düzenlemelerden dolayı şu ana herhangi bir stok 

ticari olarak pazara sunulmamıştır. Dünya’da mevcut 

örneklere rağmen Türkiye’de CRISPR platformlarının 

su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılabilirliği 

araştırılmamıştır. Su ürünleri yetiştiriciliği sektörüne 

önemli katkılarda bulunan Trabzon Su Ürünleri Merkez 

Araştırma Enstitüsü bu konuda da CRISPR platformu 

ile İnfeksiyoz pankreatik nekrozis virüsüne (IPNV) 

karşı dirençli gökkuşağı alabalığı hattı geliştirilmesi 

için sunduğu örnek proje ile öncülük etmektedir.

Kuzey yarım küre boyunca birçok bölgede ekonomik 

kayıplara neden olan bu balık patojenine karşı 

duyarlı türlerden biri ihracatta önemli paya sahip 

olan Gökkuşağı alabalığıdır. Bu balık patojenine karşı 

dirençlilikle ilgili markırlar kullanılarak Atlantik somon 

için ıslah programı uygulanmıştır. Program sonucu 

elde edilen stoklar devam ettirilmekte ve bu stoklardan 

elde edilen yumurtalar pazara sunulmaktadır. 

Gökkuşağı alabalığı için aynı markırlar kullanılarak 

elde edilen stoklar genetik farklılık ve yetiştirme 

şartları nedeniyle Atlantik somon yumurtaları kadar 

dirençli değildir. Gökkuşağı alabalığı için IPNV 

dirençlilikle ilişkili olduğu tespit edilmiş genler 

üzerinde Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma 

Enstitüsü tarafından yürütülen proje kapsamında 

CRISPR platformu ile mutasyonlar yapılarak dirençsiz 

bireyler dirençli hale getirilebilecektir. Elde edilen 

dirençli bireyler kullanılarak Türkiye şartlarında IPNV 

dirençli gökkuşağı alabalığı hattı oluşturulacak ve bu 

hattan elde edilen yumurtaların pazara sunulması 

mümkün olacaktır.
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Yeni bir çeşit, metot veya uygulama sonuçlarını, 

başta çiftçiler olmak üzere diğer paydaşlara yerinde 

göstermek, dikkatlerini çekmek, katılımcıların 

uzmanlarla konuyu tartışabilecekleri bir ortam 

sağlamak suretiyle öğrenme ve benimsemelerine 

yardımcı olmak amacıyla tarla günleri 

düzenlenmektedir.

Enstitü Müdürlüklerimiz tarafından düzenlen tarla 

günleri ile geliştirildiğimiz yüksek verim ve kalitede 

çeşitlerimizin tanıtılmasına, çiftçilerin kişisel olarak 

gözlem yapmasına ve paydaşların uzman 

araştırmacılarımız ile bilgi alışverişinde 

bulunmasına olanak sağlanmaktadır. 

2021 yılı içerisinde Genel Müdürlüğümüze bağlı 

faaliyet gösteren 13 Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğümüz tarafından 29 ilde düzenlenen tarla 

günlerinde toplam 48 tür 194 çeşit ziyaretçiler ile 

buluşturulmuştur. Tarla günlerine yaklaşık 8400 

kişi katılım sağlamıştır.

AR-GE Çalışmalarımız

Çiftçiler  ile  Buluşuyor...
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AR-GE Çalışmalarımız
Çiftçiler  ile  Buluşuyor...

2021 YILI ENSTİTÜ MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN DÜZENLENEN

TARLA GÜNÜ FAALİYETLERİ

Enstitü Müdürlüğü Düzenlenen İl 
Sayısı

Tanıtılan Tür 
Sayısı

Tanıtılan Çeşit 
Sayısı

Katılımcı 
Sayısı

Bahri Dağdaş Uluslararası 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü

7 5 19 2550

Mısır Araştırma Enstitüsü 7 3 9 1625

Patates Araştırma Enstitüsü 6 1 7 1175

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü

3 5 11 700

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü 2 9 7 500

Tarla Bitkileri Merkez 
Araştırma Enstitüsü

1 9 45 390

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü 3 3 18 365

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü 1 2 3 296

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 2 6 34 232

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü

1 13 30 200

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü

1 4 7 170

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü

3 2 4 145

Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü

1 16 2 
(Çeşit Adayı)

40
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AR-GE Çalışmalarımız
Çiftçiler  ile  Buluşuyor...
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Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. Eskişehir Yolu 10. Km 06800  Çankaya/ANKARA

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