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2021 yılı TÜBİTAK KUTUP çağrıları kapsamında 

TAGEM Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü, Su Ürünleri Bölüm Başkanlığının bir 

projesi de desteklendi. Proje Türk Kutup üssü 

bulunan Horseshose Adası çevresinde plankton 

dağılımının belirlenmesini kapsamaktadır. Bölgede 

saha örneklemelerine Proje araştırmacılarından 

Yüksek Mühendis Alpaslan KARA katılım sağlamıştır. 

Diğer ekip çalışmaları ile eş zamanlı olarak Antarktika 

Bölgesindeki planktonların dağılımı belirlenmesi 

amacıyla 52 gün süreli görev yürütülecektir. Ekip 

ilk olarak Şili’de bulunan aktarma üssünden hareket 

etmiş, bu hafta çalışma  içinde bölgesine ulaşmıştır.

Elde edilen örnekler, ülkemize getirilecek, Enstitü 

laboratuvarlarında DNA barkodlama yöntemiyle tür 

teşhisleri yapılacaktır.

Bu yıl 6. Düzenlenecek araştırma seferinde toplam 

14 proje çalışması yürütülecek. Araştırma ekibi görev 

öncesinde bölge şartlarına uyum konusunda eğitim 

çalışmaları tamamlamıştır. 

“Horseshoe Adası (Antarktika) Çevresi Neritik 

Zonu Zooplankton ve İhtiyoplankton Türlerinin 

DNA Barkodlama Yöntemi ile Belirlenmesi ve 

Morfolojik Özelliklerinin Tanımlanması” başlıklı 

TÜBİTAK KUTUP 1001 projesi

Antarktika dünyada iklim değişikliğine karşı en 

hassas bölgesi olarak kabul edilir. Bölgenin ekolojisi 

kendine özgüdür. Antarktika’da dağılım gösteren 

tüm zooplankton türleri iklim değişiklinden çabuk 

etkilenen hassas türlerdir. Bu bakımdan bu canlıların 

yaşam döngülerinin ve biyolojilerinin izlenmesi 

oldukça önemlidir. Bunu yapabilmek için en temel 

şartlardan biri türlerin doğru teşhis edilmesidir. 

Ancak zooplanktonda özellikle naupli ve kopepodit 

aşamada, ihtyioplanktonda ise hem yumurta hem 

de larval aşamada doğru tür tayini yapmak oldukça 

zordur. Bununla birlikte özellikle kutup bölgelerinde 

yaşayan türler hakkında literatür bilgisi de kısıtlıdır. 

DNA barkodlama yöntemiyle morfolojik özelliklerine 

göre tür teşhisi yapılması en zor olan ergin birey ya 
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da larvaların, hatta yumurtaların bile %100’e yakın 

doğrulukla tür teşhisi yapılması mümkündür. 

Bu araştırmada çalışmanın gerçekleştirileceği neritik 

bölgede mümkün olduğunca fazla sayıda plankton 

çekimi yapılması hedeflenmektedir. Araştırmada 57 

cm ağız açıklığında, 300 mm ağ göz açıklığında ve 

3 metre uzunluğundaki WP-2 tipi plankton kepçesi 

kullanılarak dikey ve yatay çekimler yapılacaktır. 

Plankton çekimleriyle eş zamanlı olarak deniz suyu 

yüzeyinde sıcaklık, tuzluluk, çözünmüş oksijen ve pH 

ölçümleri yapılacaktır Türkiye’ye dönüşten hemen 

sonra laboratuvarlarımızda sırasıyla Morfolojik 

İncelemeler, DNA Ekstraksiyonu, Primer dizaynı 

ve PCR, Sanger Sekans teknolojisi ile mtDNA 

barkodlama ve barkod dizileri kullanılarak filogenetik 

ilişkiler analiz edilecektir.

Çalışma yapılacak alanda dağılım gösteren bazı 

zooplankton, balık yumurta ve/veya larvası bulunan 

balık türlerinin DNA barkodlamasının yapılması, bu 

türlerin genetik özellikleri hakkında önemli bilgiler 

edinilmesi ve morfolojik tanımlamalarının yapılması 

planlanmaktadır. Detaylı morfolojik tanımlaması 

yapılan türlerin barkodlama desteğiyle taksonomik 

sınıflandırmalarının yapılması ile Antarktika’da 

çalışan araştırmacılara genetik olarak doğrulaması 

yapılmış, yüksek çözünürlüklü dijital fotoğraflarla 

desteklenen tür tayin anahtarları sunma imkanı 

verecektir. Elde edilen verilerin Uluslararası veri 

tabanlarına  (NCBI ve BOLDSYSTEM) kaydedilmesi 

ve elde edilen bulguların uluslararası bilimsel 

dergilerde yayınlanması amaçlanmaktadır. mtDNA 

dizilerine göre yapılacak filogenetik analizlerde 

hedef ekosistemdeki tüm türler arasındaki genetik 

mesafeler ve türler içerisindeki genetik çeşitlilikler 

de ortaya konulmuş olacaktır. Bu çalışma ile 

moleküler genetik yöntemlerin zooplankton survey 

çalışmalarına entegrasyonu ve rutin kullanımını 

sağlamak adına önemli bir adım atılmış olacaktır.

Ayrıca, Kutup seferinde yapılacak bu çalışmaların, 

Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü 

tarafından çıkartılan ve SCI listesinde yer alan Turkish 

Journal of Fisheries and Aquatic Sciences” (TrJFAS) 

Dergisinde “Kutup Özel Sayısı” ile yayınlanması 

planlanmaktadır.
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Genel Müdürümüz Dr. Nevzat BİRİŞİK, Tarım 

Gazetecileri ve Yazarları ile TAGEM’de bir araya 

geldi. Genel Müdürlüğümüzün çalışmaları, projeleri 

ve hedeflerinin anlatıldığı toplantıya TAGEM Daire 

Başkanları ile İsmail UĞURAL, Dr. Erhan EKMEN, 

Buket SAKMANLI APAYDIN, Assiye YILDIRIM,  

Muhammet OLUKLU ve Harun GÖKSEL katıldı.

Tarım Gazetecileri ve 
Yazarları TAGEM’de
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Ata Fen aşı üretim firması tarafından TAGEM/18/AR-GE/28 nolu “Koyun ve Keçilerin 

Kazeöz Lenfadenitis (Pseudotuberculosis) Enfeksiyonlarına Karşı C. pseudotuberculosis 

ve S. aureus subsp. anaerobius Suşlarından İnaktif Kombine Aşı Hazırlanması” isimli 

proje sonucunda özgün kombinasyonda dünyada ilk olarak geliştirilen yerli ve milli bir 

ürün daha pazarlama izni aldı ve yetiştiricilerimizin kullanımına sunuldu.

TAGEM AR-GE Projesi ile Özgün 
Kombinasyonda Dünyada İlk Olarak 
Geliştirilen Ürün  Case Ban-2 
(İnaktif Kombine Aşı) Pazarlama İzni Aldı 
ve Kullanıma Sunuldu
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Koyun ve keçilerde Kazeöz Lenfadenitis (KLA) 

yani Pseudotuberkulozis hastalığı ülkemizde ve 

dünyada yaygın olarak görülen, duyarlı hayvanların 

sağlığını tehdit eden ve ciddi ekonomik kayıplara 

neden olan enfeksiyöz bir hastalıktır. Hastalık koyun 

ve keçilerde oluşturduğu ciddi lezyonlarla yaşam 

kalitesini düşürerek verim kayıplarına neden olur. 

Bu yönüyle KLA enfeksiyonu hem hayvanları hem 

de hayvan sahiplerini ciddi anlamda etkileyen bir 

hastalıktır. KLA hastalığı genel olarak koyunların 

deri altı lenf yumruları ve iç organlarda apselere 

neden olmaktadır. Bunun sonucunda deri ile yapağı 

kalitesinin bozulması hayvanın değerinin düşmesine, 

et veriminin ve yavru alımının azalmasına ve duyarlı 

hayvanlarda ölümlere neden olmaktadır. Türkiye’nin 

yanı sıra, koyun ve keçi yetiştiriciliği yapılan diğer 

birçok ülkede de hastalık yaygın olarak görülmektedir. 

Ciddi ekonomik kayıplara neden olan bu hastalığa 

karşı en önemli koruma yöntemi aşılamadır.

Türkiye’de Corynebacterium pseudotuberculosis 

etkenini içeren ithal aşılar yaygın olarak 

kullanılmalarına rağmen, KLA vakalarının 

çoğunda koruma sağlamadığı bilinmekteydi. 

Daha çok clostridial aşılarla kombine edilmiş olan 

pseudotuberkuloz aşılarının ithalatı, Tarım ve 

Orman Bakanlığı’nın GMP (İyi üretim uygulamaları) 

sertifikası uygulaması kararından sonra 2017 yılında 

durdurulmuştur. Bu nedenle, zaten sınırlı koruma 

sağlayan ithal aşı ile yapılan saha uygulamaları da 

yapılamaz hale gelmiştir. Özellikle kamu işletmeleri 

başta olmak üzere, halk elindeki koyunlarda KLA’ya 

karşı aşı uygulaması yapılamadığı için bu hastalığın 

yaygınlığı son yıllarda artmıştır.  

Klasik literatürlerde KLA’ya sebep olan başlıca etken 

C. pseudotuberculosis olarak geçmektedir. Proje 

kapsamında KLA hastalığına neden olan türlerinin 

dağılımını araştırmak amacıyla ülkenin farklı 

bölgelerindeki çiftliklerden ve mezbahalardan KLA 

apse örnekleri toplanmıştır. Suş izolasyonları amacıyla 

toplanan apse örnekleri Bornova Veteriner Kontrol 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Adnan Menderes 

Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim 

Dalına gönderilmiştir. Laboratuvarlarda apse 

örneklerinden etken izolasyonları ve identifikasyon 

çalışmaları yapılmıştır. Bakteriyolojik muayeneler 

sonucunda 30 adet (%22.2) C. pseudotuberculosis 

ve 105 adet (%77.7) Staphylococcus aureus subsp. 
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anaerobius suşu izole edilmiştir. Çalışma sonucunda 

Türkiye’deki hastalığın etiyolojisinde büyük 

oranda S. aureus subsp. anaerobius ilk sırada yer 

aldığı anlaşılmıştır. Bu durum aynı zamanda ithal 

aşıların KLA’ya karşı neden başarılı olamadığını 

göstermektedir. Geliştirilen aşı uzun Ar-Ge çalışmaları 

sonucunda uygun suş seçimi yapılarak oluşturulan ve 

C. Pseudotuberculosis ile S. aureus subp. anaerobius 

etkenlerini içeren inaktif kombine KLA aşısıdır.

Proje kapsamında Ata-Fen tarafından üretilen aşıda 

C. pseudotuberculosis ve S. aureus subsp. anaerobius 

suşları kombine edilerek kullanılmıştır. Bu hastalığa 

neden olan iki türün kombine olarak kullanılması, 

aşının koruyucu yelpazesini genişletmiştir. Bu proje 

sonucunda geliştirilen aşı klasik KLA aşılarından 

farklıdır ve özgündür. Kombine aşının ismi Case Ban-

2 olarak belirlenmiştir. Case Ban-2 içerdiği suşlar 

bakımından dünyada ilk olarak yerli ve milli üretilen 

inaktif kombine KLA aşısıdır. Aşı için Bakanlıktan 

pazarlama izni alınmıştır. 

Proje ile;

• Ulusal suşlar ile ülkenin ihtiyacı olan stratejik bir 

aşı geliştirilerek dışa bağımlılık azaltılmıştır. 

• Dünyada kombinasyon açısından özgün olarak 

geliştirilen aşı ile Türkiye’de hastalıktan sorumlu 

iki etken kullanılarak aşının etkinliği arttırılmıştır. 

• Aşıda yerli aşı suşları kullanılmıştır ve ulusal aşı 

suşu stoğuna katkı yapılmıştır. 

• Kamu kurumu, üniversite ve özel sektör iş birliği 

sağlanmış ve ülkenin aşı üretim potansiyeli 

arttırılmıştır.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar 

ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün Ar-Ge desteği ile 

yürütülen proje sonucunda ülkemiz ve hayvancılık 

sektörü yeni bir biyolojik ürüne kavuşmuştur. Ata Fen 

olarak, Türkiye için stratejik öneme sahip özgün yerli 

ve milli bir ürün geliştirmiş olmaktan gururluyuz. 

Case Ban-2 ticari isimli kombine aşının Veteriner 

Hekimler ile koyun ve keçi çiftliklerinin vazgeçilmez 

ürünü olacağına; çiftlik ve ülke ekonomisine önemli 

katkıda bulunacağına inanıyoruz.
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TAGEM AR-GE projesi ile geliştirilen 
ürün MULTİSERA (kombine antiserum) 

pazarlama izni aldı ve kullanıma sunuldu.

Ata Fen aşı üretim firması tarafından TAGEM/16/AR-

GE/26 nolu “Sığır, Koyun ve Keçilerin Ekonomik Değeri 

Olan Solunum ve Sindirim Sistemi Hastalıklarına Karşı 

Kombine Hiperimmun Serum Hazırlanması” isimli 

proje sonucunda ülkemiz yerli ve milli yeni bir bir 

ürün daha kazandı ve yetiştiricilerimizin kullanımına 

sunuldu. 

Bu proje ile sığır, koyun ve keçilerde ciddi ekonomik 

kayıplara neden olan 8 hayvan hastalığına karşı 

kombine antiserum üretildi. Daha önce Atafen 

tarafından yine bir TAGEM projesi sonucunda 

ruhsatlandırarak satışa sunduğumuz Colisera+C 

antiserumu sahada başarılı sonuçlar almış, özellikle 

E. coli ve Cl. perfringens tip C den ileri gelen 

erken yavru ölümleri büyük oranda engellenmiştir. 

Saha gözlemlerinde 

daha geniş yelpazeli bir 

antiseruma ihtiyaç olduğu 

değerlendirilerek bu proje 

hazırlanmış ve TAGEM’e 

sunulmuştur.

TAGEM tarafından 

uygun bulunarak 

kabul edilen 

proje çalışmaları 

15/07/2016 

tarihinde başlamış 

ve 05/05/2019 

tarihinde başarıyla 

tamamlanmıştır.

Tamamlanan TAGEM projesi sonucunda geliştirilen 

hiperimmun serum için Bakanlığa biyolojik ürün 

ruhsatı için başvuru yapılmış ve 2021 yılı Ekim ayında 

pazarlama izni alınmıştır. Ruhsatı alınan antiserumun 

ismi MULTİSERA (kombine antiserum) olarak 

tescillenmiştir. Atafen olarak, Türkiye’de ve dünyada 

ilk kez olarak 8 farklı hastalığa karşı bir hiperimmun 

serum hazırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemize 

hayırlı olsun.

Bu proje ile, Türkiye’de en çok görülen solunum 

sistemi hastalıkları olan Pasteurella multocida, 

Mannheimia haemolytica tip1 ve tip-2; sindirim 

sistemi patojenleri olan Salmonella Typhimurium, 

Salmonella Dublin, Escherichia coli ve Clostridium 

perfringens tip C ile tüm sistemlerde suppuratif 

miks enfeksiyonlara neden olan Arcanobacter 

pyogenes (Trueperella pyogenes) etkenlerine karşı 

8 komponentli hiperimmun serum hazırlanmıştır. 

Projede hedeflenen hastalıklar ülkemizde ve dünyada 

en çok görülen ve ekonomik kayıpları fazla olan 

hastalıklardır. Bu ürünün kullanımı ile sığır, koyun ve 

keçi yavrularında bu etkenlerden ileri gelen ölüm ve 

verim kayıplarını azaltarak ülke ekonomisine katkıda 

bulunulması amaçlanmıştır. Sonuçta hayvancılığın 

gelişmesi, hayvan sağlığının korunması ve sağlıklı 

gıda tüketimi sağlanmasına katkı sağlanacaktır. 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar 

ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün Ar-Ge desteği ile 

yürütülen proje sonucunda ülkemiz ve hayvancılık 

sektörü yeni bir biyolojik ürüne kavuşmuştur. Ata 

Fen olarak, Türkiye için stratejik öneme sahip yerli ve 

milli bir ürün geliştirmiş olmaktan gururluyuz.  
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Onbirinci Kalkınma Planı, 3. Tarım ve Orman Şurası 

en son olarak 1. Su Şurası çıktıları ile birlikte; Tarımda 

Dijitalleşme çalışmaları hız kazanmıştır. Havza bazlı 

yapılan planlamalarda su kısıtının göz önüne alınarak 

üretim planlarının yapılması ve izlenebilirliğinin 

sağlanması bu kapsamda öne çıkan konular arasında 

yer almıştır.

Genel Müdürlüğümüz Ar-Ge inovasyon çalışmalarıyla 

tarımda dijital dönüşüme liderlik etmektedir. 

Bu kapsamda bu teknolojiler ile elde edilen 

verilerden faydalanılarak bitki su tüketimine dayalı 

sulama, kuraklık ve verim tahmini çerçevesinde 

değerlendirilmesini sağlayacak, danışmanlığını 

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Prof. 

Dr. Eyüp Selim KÖKSAL’ın yapmış olduğu “Dijital 

Sulama Yönetim Sistemi Geliştirilmesi (DİSU)” ne 

ilişkin Güdümlü Ar-GE projesi Genel Müdürlüğümüz 

koordinasyonunda Bakanlığımız uygulama birimleri 

ve TİGEM işbirliği çerçevesinde 2022-2024 yılları 

arasında farklı bölgelerde yürütülecektir.

Alata Bahçe Kültürleri A.E-Mersin, Atatürk Toprak Su 

ve Tarımsal Meteoroloji A.E-Kırklareli, GAP Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü-Şanlıurfa, Uluslararası Tarımsal 

Araştırma ve Eğitim Merkezi Menemen-İzmir, Karadeniz 

TAE-Samsun, Toprak Gübre ve Su Kaynakları MAE-

Ankara ve Doğu Akdeniz TAE-Adana da yürütülecek 

proje 03-07 Ocak 2022 tarihleri arasında Genel 

Müdürlüğümüzde, Genel Müdür Yrd.İhsan ASLAN 

ve Daire Başkan Dr. Bülent SÖNMEZ başkanlığında 

düzenlenen Eğitim toplantısı ile başlatılmıştır. 

Eskişehir Osman Gazi Ünv. Sürekli Eğitim Merkezi 

Öğretim Görevlisi Dr. Tamer SAVAŞ tarafından, proje 

kapsamında kullanılacak İHA araçlarının tanıtımı, 

genel havacılık konuları, İHA görüntülerinin işlenmesi 

ve görüntülerden bilgilerin sağlanması konularında 

verilen eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar;  

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı İHA-1 Ticari 

Pilot Sertifikası ve Temel Radyo Haberleşme Eğitim 

Sertifikası almaya hak kazanmışlardır.

“Dijital Sulama Yönetim Sistemi Geliştirilmesi (DiSU)” 
Projesi kapsamında İHA Pilot eğitimi verildi.
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Aydın İncir Araştırma Müdürlüğü Bünyesinde 

projelendiren incir konservesinde sona gelindi.

İncir meyvesinin yüzyıllar boyunca yaşadığımız 

coğrafya dâhil olmak üzere Mezopotamya 

bölgesinde taze veya kurutulmuş meyve olarak 

tüketildiği bilinmektedir. Bu çalışmada taze incir 

tüketimini artırmak ve katma değerli ürün elde 

etmek amacıyla incirin farklı dolgu sıvılarıyla 

konserveye işlenmesinin uygunluğunun ve 

konserveye işleme sırasında incirin fizikokimyasal 

ve duyusal özelliklerinde meydana gelen 

değişimlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu 

amaçla Sarılop ve Bursa siyahı incir çeşitleri 

kabuklu ve kabuksuz olarak iki farklı şekilde 

konserveye işlenmiştir. Konserve üretiminde 

3 farklı dolgu sıvısı kullanılmıştır. Geleneksel 

yöntemlerde yüksek oranda şeker eklenerek 

incir konservesi yapılabilmekte olup bu durum 

tüketici taleplerini karşılayamamaktadır. 

Bu çalışma ile incir konservesine dolgu sıvısı 

olarak şeker yerine incir suyu eklenmiştir. Çıkan 

sonuçlar da incir suyu kullanılan konservelerde 

fenolik bileşenler açısından da en iyi sonuç elde 

edilmiştir. Ayrıca şekerin dolgu sıvısı olarak 

uygulandığı yöntemde de geleneksel yönteme 

göre daha düşük şeker ilavesi ile başarı elde 

edilmiştir. 

İncir Konserveyi Sevdi
İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / AYDIN
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İnsan tüketimi için üretilen gıdaların yaklaşık üçte biri 

kayba uğramakta veya israf olmaktadır. Yani, neredeyse 1,3 

milyar ton gıda sofralarımıza ulaşamamaktadır. Bu sadece 

besin kaynaklarının kaybına neden olmakla kalmamakta 

ayrıca atıklar için de bir sorun oluşturmaktadır.

2018 yılı itibari ile toplam atık miktarı 32,2 milyon 

ton olup, yaklaşık 1,65 milyon tonu evsel atıktır. Kişi 

başı ortalama atık üretim miktarı günlük 1,16 kg’dır. 

Toplanan atığın 123.000 tonu kompost tesislerine 

gönderilirken, 3,85 milyon tonu ise diğer geri kazanım 

tesislerine gönderilmektedir (TÜİK, 2018). Katı atıkların 

sadece kompost üretiminde değerlendirilmesi yeterli 

olmamaktadır. Bu nedenle, katı atıklar içinde geri 

dönüşümünün sağlanması ile elde edilecek katma değeri 

yüksek olan bitkisel atıkların yeniden değerlendirilmesi 

çok önemlidir. 

Bitkisel atıklar, değerli biokütle olmaları nedeniyle 

hayvan besleme ve yem araştırmalarında 

kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalarda uygun işleme 

teknikleri ve teknolojilerin kullanılması, besin maddesi 

zenginleştirmelerinin yapılması, değerli bileşenlerinden 

katkı maddesi geliştirilmesi ile ülkemizdeki yem açığına 

çözümler sunmaktadır. Ayrıca, gıda artık ve atıklarının 

hayvan beslemede yem olarak değerlendirilmesi çevre 

kirliliğinin önlemesi yanı sıra katma değer sağlaması ile 

ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Artık ve atıkların değerlendirilmesi ile ilgili devam eden 

bazı projelerimiz:

• Gürültüye Maruz Bırakılan Beyaz Yumurtacı 

Ebeveynlerin Rasyonlarına İlave Edilen Çörek Otu 

(Nigella Sativa) Küspesinin Etkisinin Araştırılması

• Nar Posası Silajının Kuzularda Performans ve Bazı 

Biyokimyasal Kan Parametreleri Üzerine Etkisi

• Mısır Hasat Artıklarının Kimyasal veya Biyolojik 

Yöntemlerle Yem Değerinin İyileştirilmesi

• Atık Mantar Kompostunun Yem Değerinin Belirlenmesi 

ve Erkek Kuzularda Besi Performansına Etkisi

• Farklı Katkılar ile Hazırlanan Antepfıstığı (Pistacia vera 

L.) Dış Kabuğu Silajının Silaj Kalitesi, Kuzularda Yem 

Tüketimi ve Sindirilebilirlik Değerleri Üzerine Etkisinin 

Araştırılması

• Sıcak Stresine Maruz Bırakılan Yumurtacı Tavukların 

Yemlerine İlave Edilen Nar Kabuğu Tozunun Etkisinin 

Bazı Performans ve Biyokimyasal Parametreler 

Kullanılarak İncelenmesi

• Yumurta Tavuklarında Yağlı Karaciğer Sendromuna 

Karşı Nar Kabuğu Tozunun Koruyucu Etkisi

• Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 

1792) Rasyonlarında Yumurta Kabuğu Tozu ve 

Kaya Tuzu Kullanımının Hemotolojik, Fizyolojik, 

Endokrinolojik ve Antioksidan Etkilerinin Belirlenmesi

Atık ve Atıkların Hayvan Besleme ve Yem 
Araştırmalarında Değerlendirilmesi

Hayvan Besleme ve Yem Araştırmaları Çalışma Grubu

Gıda ve Yem Araştırmaları Daire Başkanlığı, TAGEM
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Isı Pompalı Kurutucu Kullanılarak Üretilen 
Kivi Meyvesi Ürününün Kalite Özelliklerinin 

ve Raf Ömrünün Belirlenmesi

“Isı Pompalı Kurutucu Kullanılarak Üretilen Kivi 

Meyvesi Ürününün Kalite Özelliklerinin ve Raf 

Ömrünün Belirlenmesi” adlı sonuçlanan projede 

Türkiye’de yaygın olarak yetiştirilen “Hayward” 

yeşil kivi çeşidi ozmotik dehidrasyon ile % 60 brix 

sakkaroz emdirilerek orta nemli ve az nemli olarak 

kurutulmuştur. Ayrıca Türkiye’de ilk defa tescil 

edilen sarı kivi çeşidi olan “İlkaltın” ve; J284 (Yaz 

Güneşi), HO8 (Yüzyıl 77) sarı kivi çeşit adayları 9mm 

dilimlenerek ısı pompalı kurutucuda kurutulmuştur. 

• Kivi meyvesinin kurutulmuş dilimlerinin raf ömrü 

9 ay süre ile kalite özelliklerini muhafaza edildiği 

belirlenmiştir.

• Sarı kivi meylerinin kurutularak elde edilen ürün, 

yeşil kiviye göre duyusal olarak renk-tat-görünüş 

olarak daha yüksek puan alarak kurutulmasının 

katma değeri yüksek bir ürün elde edildiği 

belirlenmiştir.

• Böylece gerek kivinin ekonomik olarak 

değerlendirilmesinde gerekse kivinin arz fazlası 

ve küçük boyutta olduğu dönemler için yeni 

değerlendirme alanının oluşturulması bakımından 

önemli olacağı düşünülmektedir.

Dr. Zekiye GÖKSEL, Gıda Teknolojileri Bölüm Başkanı

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Yalova
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Etilen ve CO2 Uygulaması ile Yeni 
Sofralık Zeytin Üretim Yöntemlerinin 

Geliştirilmesi Projesi

Ülkemizde siyah sofralık zeytinlerin tuz içeriklerinin 

yüksek olması, tüketicilerin zeytin ile ilgili en önemli 

şikâyetlerindendir. Bu şikâyetin ortadan kalkması 

için sofralık zeytin üretiminde tuza dayalı olmayan 

acılık giderme yöntemlerinin geliştirilmesine 

ihtiyaç vardır. Bu nedenle bu araştırmada “Etilen 

ve CO2 Uygulaması ile Yeni Sofralık Zeytin Üretim 

Yöntemlerinin Geliştirilmesi” Projesi ile geliştirilen 

acılık giderme yöntemi hakkında bilgiler vermek 

suretiyle sofralık zeytin sanayisi için yeni bir üretim 

yönteminin duyurulması amaçlanmıştır.

Bu proje Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal 

Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

tarafından desteklenmekte ve Atatürk Bahçe 

Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

tarafından 2016-2019 yılları arasında yürütülmüştür.

Projede Gemlik zeytinlerinin acılıklarını gidermek 

için zeytinler farklı konsantrasyonlarda CO2 ve etilen 

bulunan ortama konulmuştur. Su, tuz veya salamura 

içerisinde hiç bekletilmesine gerek kalmadan 

zeytinlerin acılıklarının 6-10 gün aralığında gittiği 

belirlenmiştir. Bu sayede hiç tuz içermeyen ve farklı 

bir lezzete sahip sofralık zeytin üretimi mümkün 

olmuştur. Proje ile geliştirilen yöntem ile üretilen 

zeytinler analiz edildiğinde değerlendirilmesi 

sonucunda bu gazlar ile yapılan üretimin sanayide 

yaygın olarak kullanılan yöntemler ile üretilen 

zeytinlerden geri kalmadığı ve yeni bir zeytin üretim 

yöntemi olarak kullanım potansiyeline sahip olduğu 

görülmüştür.

Dr. Yasin ÖZDEMİR, Gıda Mühendisi

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Yalova
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BİTKİ ISLAHI KURSU
5553 sayılı Tohumculuk Kanununun 4. maddesine 

istinaden yürürlüğe giren Bitki Çeşitlerinin Kayıt 

Altına Alınması Yönetmeliği’nin 44. maddesinin d 

fıkrası uyarınca ve Bakanlık Makamının 24.11.2020 

tarih ve E-53231444-774.99-3250664 sayılı Olur’ları 

ile Genel Müdürlüğümüze verilen yetkiye dayanarak 

2021 yılında TAGEM bünyesinde Daire Başkanlığımız 

tarafından Bitki Islahı Kursu düzenlenmiştir. 

Düzenlenen Bitki Islahı Kursuna kamu personeli 

dışındaki Ziraat Fakültelerinden en az Lisans 

düzeyinde mezun olan ziraat mühendisleri katılım 

sağlamış olup; eğitimler teorik ve uygulamalı olarak 

2 aşamalı gerçekleştirilmiştir.

Teorik eğitimler 11.04.2021-22.04.2021 tarihleri 

arasında 12 gün çevrimiçi olarak, uygulamalı eğitimler 

ise Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki 21 Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğünde en az 75 gün olacak şekilde 

düzenlenmiştir.

2021 yılında Bitki Islahı Kursuna 43 kursiyer başvuru 

yapmış olup, 41 kursiyer teorik eğitimlere devam 

ederek sınava girme hakkı elde etmiştir. Uygulamalı 

eğitimlere katılan 41 kursiyerden teorik ve uygulamalı 

eğitimlerini başarıyla tamamlayan 38 kursiyer Bitki 

Islahı Kursu Bitirme Belgesi almaya hak kazanmıştır.

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2022 yılında da 

Bitki Islahı Kursu düzenlenmiş olup; başvurular 

17.01.2022 - 04.02.2022 tarihleri arasında www.

tagembitkiislahikursu.com adresinden yapılmıştır.

2022 yılı Bitki Islahı Kursu teorik eğitimleri 

07.03.2022-22.03.2022 tarihleri arasında 12 gün 

çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Uygulamalı 

eğitimler ise 04.04.2022 tarihi başlangıçlı Genel 

Müdürlüğümüz bünyesindeki 22 Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğünde en az 75 gün yüz yüze olacak şekilde 

programlanmıştır.

Teorik ve uygulamalı eğitimlerini başarıyla 

tamamlayan kursiyerler Bitki Islahı Kursu Bitirme 

Belgesi almaya hak kazanacaklardır.
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TAGEM’DEN ÇOCUKLARA KARNE HEDİYESİ
Bakanlığımız merkez kampüste Köy Hizmetleri 

İlkokulu çocuklarının karne heyecanına Genel 

Müdürümüz Dr. Nevzat BİRİŞİK ortak oldu. BİRİŞİK, 

çocuklara karneleriyle birlikte süs balığı hediye etti. 

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim 

Enstitüsü Müdürlüğü’nden getirilen süs balıklarıyla 

çocuklarda çevre koruma bilinci oluşması ve canlı 

yaşam sevgisi oluşması amaçlandı.

Süs Balığı Yetiştiriciliği

Günlük hayatın getirdiği stresin hafifletilmesi ve 

dinlence amacıyla süs balıkları dünya genelinde en 

yaygın hobilerden birisidir. Akvaryum hobisi dünya 

genelinde yaklaşık 210 ülkede insanların rağbet 

gösterdiği bir uğraşıdır. Yaklaşık 1 milyar $ balık 

ticareti oluşturmakla birlikte, ilgili destek elemanları 

ile yıllık 30 milyar $ değere ulaşan ticaret hacmine 

sahip büyük bir sektördür. Amerika, Avrupa ve 

Japonya en büyük pazarlardır.

İthalatının önlenmesi ve yatırımcılara model 

oluşturmak amacıyla, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma 

Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünde 1992 

yılından beri süs balıkları üretimi yapılmaktadır. 

Enstitümüzde, farklı üreme tipi sergileyen 30’a yakın 

tür ve alt türün üretimi yapılmaktadır. Ayrıca ülkemizde 

yoğun talep gören ancak yaygın üretimi yapılmayan 

türler ile iç sularımızdaki akvaryum balığı olabilecek 

türlerin üretimine yönelik araştırma çalışmaları 

yürütülmektedir. Son 20 yılda 400 bin ile 1 milyon 

adet/yıl arasında süs balığı üretimi gerçekleştirilerek 

ülkemiz ticaretine katkıda bulunulmuştur.

Ülkemiz, akvaryum balıkları yetiştiriciliği için 

uygun iklim koşulları ve Avrupa pazarına 

yakınlığı avantajlarına rağmen potansiyelini 

kullanamamaktadır. Bu nedenle akvaryum balıkları 

üretiminin için yeni yatırımcıların özendirilmesi 

ve teşvik edilmesi sektörün gelişmesine katkı 

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

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

‘Biodiversity Studies’, Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü’nün bilimsel yayın organı olarak makale 

kabulüne başlamıştır. Dergi, yılda iki kez, biyolojik çeşitliliğin tüm yönleriyle ilgili uygulamalı ve bilimsel 

araştırmalara ilişkin orijinal araştırma makalelerini, derleme makalelerini ve teknik notları İngilizce dilinde 

kabul etmektedir. ‘Biodiversity Studies’, Biyoloji, Ziraat, Orman, Peyzaj ve Eczacılık konularını içeren araştırma 

alanlarında, canlı organizmaların biyolojik çeşitliliği ile alakalı her türlü çalışmayı değerlendirmeyi hedefleyen, 

uluslararası, hakemli, erişime açık, ücretsiz bilimsel bir dergidir. 

BIODIVERSITY STUDIES

YENİ
DERGİ




