Başlarken…
Tarımın dünyadaki ve ülkemizdeki bugünkü durumuna genel olarak baktığımızda; dünya ülkeleri arasında
bütün sektörlerde gözlenen rekabetin tarım sektöründe
de her geçen yıl yeni boyutlar kazandığı, ülkemizde de
birçok dünya ülkesinde olduğu gibi, tarımın ekonomik
ve politik yorumlamaları yanında teknik, bilimsel ve
kalite ile ilgili sorunlarının da ön plana çıkmakta olduğunu görmekteyiz. Bu da, tarımda Ar-Ge’nin ve peşinden yapılacak inovasyon çalışmalarının milli bir zaruret

Tarımsal Araştırma da tarımın ayrılmaz bir parçası olarak aynı derecede önem taşımaktadır. Türkiye’de tarımsal araştırmaların amacı, ülkedeki bitkisel, hayvansal
ve su ürünleri ile ilgili iş kollarında üretimi, kaliteyi ve
karlılığı artıracak ve tarımsal faaliyette kullanılan doğal kaynakların sürdürülebilirliğine katkıda bulunacak
yeni teknolojileri geliştirmek ve uygulamaya koymaktır.
Tarımsal araştırma, Türkiye’de ağırlıklı olarak kamu
sektörü içerisinde yer alan bir faaliyettir. Bu konuda,

olduğunu işaret etmektedir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Araştırma
Enstitüleri ile birlikte, birinci derecede sorumluluk sahibi kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğüdür. Kısa adıyla TAGEM, Ülkemizde kamu
sektöründeki tarımsal araştırma faaliyetlerinin idare
merkezidir. Tarla bitkilerinden, meyve ve sebzelere, süs
bitkilerinden bitki sağlığına, hayvancılık ve su ürünlerinden, gıda, yem ve toprak ve su kaynaklarına kadar
birçok konuda araştırmalar yapan, çok sayıdaki araştırma enstitüsü genel müdürlüğümüze bağlıdır. Bu güne
kadar Bakanlığımızın gerçekleştirdiği eğitim, yayım ve
yayın faaliyetlerinde, Genel Müdürlüğümüzün Merkez
ve bağlı Enstitüleri ile bilgi temini ve danışmanlık fonksiyonunu yerine getirmesi de tevazu çizgileri içinde hepimizin gurur kaynağı olmaktadır.

Gerek tarımda kullanılan girdi ve teknolojilerin ekonomik önemi ile bu konudaki gelişmeler, gerekse kamuoyunun tarım ve gıdaya bakışı; Tarımsal Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarını yerine getirecek büyük bir kuruluş
ve organizasyonu gerektirmektedir. Bu işlevi yerine getiren kuruluş Ülkemizde dünden bugüne hep TAGEM
olmuştur.
Tarım alanındaki gelişme; Araştırma, Yayım, üretim,
işleme ve pazarlamanın bir bütünlük içinde planlanıp
desteklenmesiyle gerçekleşecektir. Tarımsal araştırma
projelerinin planlanmasında ve yürütülmesinde üretici,
sanayici ve ihracatçılarla yapılacak işbirliği bizi başarıya
götürecektir. Bu nedenle üretici birlikleri, özel sektör,
gönüllü kuruluşlar ve üniversitelerle birlikte yapacağımız AR-GE İnovasyon çalışmalarında, birim alan ve birim hayvandan daha fazla verim artışı sağlayacak projelerle, pazarın talebine uygun üretim yapmayı amaçlayan
projeler hedeflenmektedir. Ülkemizde tarım sektörünün
önemi son yıllardaki ekonomik sorunlara ve buna bağlı
olarak milli gelirdeki payının azalmasına rağmen, giderek artmaktadır. Tarım hem ekonomik hem de sosyal bir
olgu olarak, insanlara gıda gibi stratejik ve vazgeçilmez
ürünler sağlayan, sanayiye hammadde veren, sanayiden

Hazırlanan bu e-bültenin; tarımsal araştırma hizmetlerinin daha etkili, disiplinli ve eşgüdüm içinde yürütülmesine katkı sağlayacağı temennisiyle hazırlanmasında
emeği geçenleri kutlar başarılar dilerim.
Dr. Nevzat BİRİŞİK
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü

girdi talep eden, ekonomiye, sermayeye, istihdam ve ihracattan sağladığı döviz katkıları ile destek sağlayan çok
önemli bir sektördür.
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İLK YERLİ ALTIN KİVİMİZ GELİYOR

İLK TESCİLLİ TERS LALE (Fritillaria spp.)
ÇEŞİTLERİMİZ “ASLAY, DOĞU GÜNEŞİ, VUSLAT”
kiye deki ters lale türleri morfolojik (boy, renk gibi)
özellikler bakımından geniş bir yelpazeye sahiptir.
Türlerin ortak noktaları ise çiçeklerinin aşağıya doğru bakması ve mahçup bir duruşa sahip olmalarıdır.

Ülkemizde yetiştirilen kivinin neredeyse tamamı
Hayward çeşididir. Ancak son yıllarda sarı meyve
etli kivi çeşitlerinin üretimi dünyada yaygınlaşmaya
başlayarak popülerlik kazanmıştır.
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde başlatılan altın kivide yeni çeşit geliştirme
çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. İlk melez

kivi çeşidi “İlk altın” ismiyle tescile sunulmuştur. İlk
Altın çeşidi, yeme kalitesi yüksekliği, erkenciliği, az
tüylü olması ve asit değerinin düşüklüğü gibi üstün
özelliklere sahiptir. Böylelikle yabancı çeşitlerle rekabet edebilecek düzeyde kaliteli ilk yerli kivi çeşidimiz ülkemiz tarımına kazandırılmış olacaktır.
https://arastirma.tarim.gov.tr/yalovabahce

Zambakgiller familyasının ekonomik öneme sahip
zambak ve lale cinsleri arasında bir geçiş cinsi olan
Fritillaria (Ters lale)’ların bazı türleri Avrupa ve Amerika’da çok eski yıllardan beri bilinmekte ve yetiştirilmektedir. Ters lale ilkbaharda açan soğanlı bitkiler
grubundan olup, özellikle dış mekan süs bitkisi olarak bahçelerde kendilerine yer bulmuşlardır. Bazı
türleri ise saksı bitkisi olarak kullanılmaktadır. Tür-

TÜBİTAK destekli” Türkiye Fritillaria L. Türlerinde
Çeşit Geliştirme ve Yeni Çeşitlerin Sektöre Kazandırılması” projesi kapsamında Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitümüz koleksiyon bahçesinde mevcut olan ters lale türlerinde yürütülen ıslah
çalışmaları sonucunda gösterişli türlerimizden olan
F. imperialis L. türün de “Vuslat”, endemik türlerimizden olan F. michailovskyi Fomin. türünde
“Aslay” ve Fritillaria aurea Scoth. türünde “Doğu
güneşi” çeşitleri geliştirilmiş ve ıslahçı hakları koruma altına alınmıştır. Bu proje kapsamında ülkemizin
tescilli ilk ters lale çeşitleri geliştirilmiştir.
https://arastirma.tarim.gov.tr/erzincanbk/Sayfalar/Detay.
aspx?SayfaId=20

YENİ ÜZÜM ÇEŞİTLERİ “EFEM” VE “BEYRA”
Beyra, üstün sofralık kalite özelliklerine sahip
bir çeşittir. Gösterişli salkım ve taneleriyle dikkat
çekmektedir. Salkım ağırlığı, 880-1200 g arasında,
orta sıklıktadır. Bir üzüm tanesi 12-13 g ağırlığında ve

ÜLKEMİZİN İLK TESCİLLİ LALE ÇEŞİTLERİ

ARDA, MUŞ 1071, KUMRU

koyu kırmızı-menekşetane rengine sahiptir. Manisa
İli ekolojisinde ağustos ortasında olgunlaşmaktadır.
Verimi, 1500-1800 kg/da arasındadır. Efem üzüm
çeşidi, Manisa İli ekolojisinde ağustosun ilk haftası
olgunlaşmaktadır. Gösterişli salkımları ve homojen
mavi- siyah tane renklenmesiyle albenisi olan
Bağcılıkta daha verimli, kaliteli ve iri taneli pazar
değeri yüksek sofralık üzüm çeşitlerinin elde edilmesi

550 g arasında, orta sıklıktadır. Bir üzüm tanesi 8 g
ağırlığındadır. Verimi, 2000-2200 kg/da arasındadır.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsümüzde yü-

çalışmaları sonucunda ARDA, MUŞ1071, KUMRU

Bu

üreticilerin

rütülen TUBİTAK “Türkiye Florasında Bulunan Lale

isimli ilk yerli lale çeşitlerimiz tescil ettirilmiştir. Bu

daha yüksek gelir elde etmeleri ve sofralık üzüm

(Tulip spp.) ve sümbül (Hyacinthus Spp.) Türlerinin

çeşitlerimiz hem saksı bitkisi hem de dış mekan süs

piyasasında ürün arzının az olduğu dönemlerde

Toplanması ve Kültüre Alınması” ve “Türkiye Lale

bitkisi olarak kullanıma uygundur.

iki üzüm çeşidi tescillenmiştir. Bu üzüm çeşitleri

tüketiciler için de alternatif olması hedeffllenmektedir.

(Tulipa spp.) ve Sümbül (Hyacinthus spp.) Türle-

sofralık üzüm kaliteleriyle yüksek pazar değerine

http://www.milliyet.com.tr/yeni-uzum-cesitleri-efem-ve-

rinde Çeşit Geliştirme ve Yeni Çeşitlerin Sektöre

https://arastirma.tarim.gov.tr/ktae/Sayfalar/AnaSayfa.

sahip olabilecek çeşitlerdir.

beyra-tescillendi-manisa-yerelhaber-2389416/

Kazandırılması” projeleri kapsamında yapılan ıslah

aspx

ancak ıslah çalışmalarıyla, özellikle de melezleme
ıslahıyla mümkündür. 2017 yılında Manisa Bağcılık
Araştırma Enstitüsü tarafından melezleme ıslahı
yoluyla geliştirilen “Efem” ve “Beyra” adı verilen yeni
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sofralık bir üzüm çeşididir. Salkım ağırlığı, 400-

çeşitlerin

yaygınlaştırılması

ile
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YERLİ KARANFİL GELİYOR

GÜNEY KORE İLE ORTAK MANTAR PROJESİ YÜRÜTÜYORUZ

bu materyallere oldukça yüksek ıslahçı hakları
ödenmektedir. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma
Enstitümüz tarafından yürütülen TÜBİTAK destekli
‘Karanfil Çeşit Geliştirme Projesi ile geliştirilen ilk
yerli karanfil çeşitlerinin tescil başvurusu yapılmıştır.

Karanfil; ülkemizde yetiştirilen kesme çiçek türleri
arasında yaklaşık 5000 dekar üretim alanı ve %
75’i geçen ihracat oranı ile on binlerce kişiyi aşan
istihdam imkanı sağlamaktadır. Ülkemiz karanfilin
anavatanı içerisinde yer almasına rağmen, ne
yazık ki ıslah edilmiş ticari hiçbir karanfil çeşidimiz
bulunmamaktadır. Bu nedenle her yıl üretim
materyali (çelik, fide ve anaç) ithal edilmekte ve

Proje ile üstün özelliklere sahip yeni çeşitlerin
geliştirilmesi ile üretimde dışa bağımlılığın
ortadan kaldırılması veya en aza indirilerek üretim
maliyetlerinin düşürülmesi ve buna bağlı olarak da
yurt dışına her yıl önemli miktarda döviz kaybının
önlenmesi hedeflenmiştir. Proje ile materyal olarak
kültür çeşitlerinin yanı sıra doğal karanfil türlerimizin
de değerlendirilmesi ile bitki gen kaynaklarımızın
sektörde kullanılması dolayısıyla ülke ekonomisine
kazandırılması amaçlanmıştır.

https://arastirma.tarim.gov.tr/batem/Sayfalar/AnaSayfa.
aspx

Güney Kore’de bulunan Gyeongsangbuk-do Tarımsal Araştırma ve Yayım Servisi ile Atatürk Bahçe
Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüz ile ortaklaşa kayın mantarında ıslah çalışması
projesi yürütülmektedir. Bu proje ile ülkemize adına tescilli ilk mantar çeşitlerinin ortaya çıkarılması
amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında kayın (İstiridye) mantarında spor çaprazlama yöntemi ile soğukta ve sıcakta gelişebilen çeşitler geliştirilecektir.
Ayrıca Kulacık ve Çaşır mantarlarında seleksiyon

Türkiye’nin en büyük bitkisel araştırma ve ıslah ku-

üretim izni alınan YILDIRIM,
2017

rumu olduğu bilinmektedir. Bu protokol ile TİGEM’in

tarihinde

güçlü ve köklü yapısı ile TAGEM’in ıslah kültürü bir-

BATEM adına tescil ettirildi.

leşerek stratejik bir işbirliğine dönüşmektedir. Pro-

Yıldırım uzun tip hibrit patlıcan
çeşididir.
22-24

Meyve

cm,

tokol ile taraflar arasında, sebzelerde çeşit ve hat

uzunluğu

meyve

geliştirme, geliştirilen çeşitlerin sera ve tarla günleri

ağırlığı

ile tanıtımı ve geliştirilen çeşit ve hatların sektöre

ortalama 230 gr ve meyveleri

satışı konularında iş birliği yapılacaktır.

tam silindirik, parlak ve koyu
renkte, birinci sınıf ve ihracata

Bakanlığımızın yerli sebze tohumculuğunun gelişti-

uygundur.

Proje ile hem ülkemizin ihtiyacı olan sebze tohumu-

rilmesine yönelik ortak projelerin planlanması, yü-

nun yerli üretimle karşılanması, hem de bu alanda

rütülmesi, uygulanması ve sonuçlarının paydaşlara

ihracat kapasitemizin geliştirilmesi hedeflenmekte-

tanıtılarak sektöre aktarılmasını amaçlayan işbirliği

dir. Böylece sebze tohumculuğunda ülkemizin ken-

protokolü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Ge-

dine yeterliliğine çok büyük bir katkı sağlanacaktır.

BATEM tarafından yürütülen ve TÜBİTAK destekli
“Türkiye F1 Hibrit Sebze Çeşit ve Nitelikli Hat
Geliştirme

Projesi”

kapsamında

geliştirilen

“YILDIRIM” patlıcan çeşidi, Enstitümüz adına tescil
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lu-n30146/

değerli işler yapan bir kurum olduğu TAGEM’in ise

aldı. 28 Mayıs 2015 tarihinde
Kasım

http://www.yalovamiz.com/koreyle-isbirligi-protoko-

TAGEM VE TİGEM ARASINDA SEBZE TOHUMCULUĞUNDA
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

“YILDIRIM PATLICAN ÇEŞİDİ” TESCİLLENDİ
1

yöntemi ile yerli çeşitler belirlenecektir. Ülkemizde
mantar yetiştiriciliği ile ilgili çalışmalar 1960’lı yıllarda başlamasına rağmen, henüz tescil edilmiş mantar çeşidimiz bulunmamaktadır. Ülkemizin kültür
mantarı tohumluk misel ihtiyacının %90’ı ithal edilerek karşılanmaktadır. Bu durum yıllık 5-6 milyon
dolarlık döviz kaybına neden olmaktadır.

nel Müdürlüğü (TAGEM) ile Tarım İşletmeleri Genel
https://arastirma.tarim.gov.tr/batem/Haber/194/Yildirim-

Müdürlüğü arasında 03.03.2017 tarihinde imzalan-

Tescillendi

dı. TİGEM’in tohumculuk sektöründe son derece

https://www.tarim.gov.tr/TAGEM/Haber/313/Tagem-Tigem-Arasinda-Yerli-Sebze-Tohumculugu-Gelistirilmesi-Isbirligi-Protokolu-Imzalandi
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FİDE DİKİMİ YAPAN ROBOTLAR

ÜÇÜNCÜ DÜNYA ZEYTİN KOLEKSİYON BAHÇESİ
TÜRKİYE’DE
Doğu Akdeniz’de İran, Mısır, Suriye ve Ürdün’ü
geride bırakarak bu projeyi gerçekleştirmeye hak
kazanmıştır.
Projenin amacı, dünyada mevcut zeytin gen
kaynaklarının gelecek kuşaklar için koruma
altına alınması, zeytinciliğin sürdürülebilirliğinin
sağlanması ve değişen iklim ve çevre koşullarına
daha uygun çeşitlerin geliştirilebilmesidir.

Robotik fide dikim makinaları daha çok çiçekçilik
sektöründe kullanılmaktadır. Bu teknolojinin
seralarda sebze fidesi dikiminde de uygulanabileceği
düşünülmektedir. Yeni geliştirilen bu sistemde
sebze ya da çiçek fideleri operatör tarafından
taşıyıcı bir bant üzerine boşatılır ve bilgisayarlı bir
kamera bitkilerin alt (kök) ve üst (yaprak) yönünü
algılar, robotik bir kol da her fideyi tek tek alarak
kök kısmı aşağıda kalacak şekilde ikinci bir bant
üzerinde bulunan tek gözlü viyollere yerleştirir.

Normal sistemlerin kullanıldığı seralarda saatte
2000 fide dikimi yapılırken, yeni geliştirilen bu
robotik sistem ile saatte 7500 fide dikiminin
yapılması beklenmektedir.

ht tp://w w w.growingproduce.com/vegetables/canrobotic-transplanters-pick-up-the-pace-for-plantcuttings/

ÜLKEMİZDEN DÜNYA MUTFAĞINA ARMAĞAN

Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC)’nin teknik faaliyet
programları çerçevesinde Doğu Akdeniz havzasında
“Dünya Zeytin Koleksiyonu” kurulması yönünde
açtığı Hibe Çağrısına Zeytincilik Araştırma Enstitüsü
2010 yılı Haziran ayında başvuruda bulunmuş
ve Türkiye, yapılan değerlendirmeler sonucunda

https://arastirma.tarim.gov.tr/izmirzae

nün içerisindeki atmosfer, meyvenin solunumu ve

malarının ardından, mutasyon ıslahı yöntemiyle ge-

gazların geçişine izin veren membranın pasif difüz-

liştirilen ilk çeşitler olan ‘Alata’, ‘Gülşen’ ve ‘Uzun’

yonu yoluyla dengelenir. Eğirdir Meyvecilik Araştır-

adlı 3 adet çekirdeksiz limon çeşidi geliştirilerek tes-

ma Enstitüsünde Janny MT modülünün depolama

cil ettirilmiştir. Her üç limon çeşidi de meyve özellik-

olanaklarının incelenmesi amacıyla Nar ve Kiraz

leri bakımından Kütdiken çeşidiyle aynı özelliklere

meyvelerinde denemeler yapılmıştır. Sonuçlanan

sahip olup, sadece çekirdeksizlik özelliği bakımın-

denemelerde soğukta nar ve kiraz muhafazasında,

dan farklılık göstermektedir.

bazı kalite kriterlerinin korunmasında Janny MT mo-

Özel sektöre devri tamamlanan çekirdeksiz limon
çeşitleri için 7-9 Şubat 2018 tarihlerinde Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenecek olan Fruit
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Koleksiyonu ve Fas’da bulunan Marakeş Dünya
Zeytin Koleksiyonunun devamı niteliğindedir.

HASAT SONRASINDA YENİ YAKLAŞIMLAR

“ÇEKİRDEKSİZ LİMON”

Ülkemizde limonda çeşit geliştirme çalışmaları

Logistica fuarında Mersin Sanayi ve Ticaret Odası

1979 yılında başlamıştır. 1979-1983 yılları arasında

ile birlikte tanıtım etkinliği gerçekleştirilecektir.

Günümüzde bazı bahçe ürünlerinin depolanmasında kullanılan Modifiye Atmosfer depolama ve
kontrollü atmosfer sistemlerine alternatif olarak
Atmosfer Kontrollü Box (Janny MT) uygulamaları
geliştirilmiştir. Janny MT modülü, pasif difüzyon yo-

yürütülen “Ulusal Turunçgil Seleksiyonu” projesi

luyla gazların geçişine izin veren özel bir membran

kapsamında yerli limon çeşitlerinin en üstün klonları

kullanan yeni geliştirilmiş bir depolama teknolojisi-

belirlenmiştir. Uzun yıllar devam eden saha çalış-

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü ile Uluslararası
Zeytin Konseyi (IOC) arasında 9 Ekim 2012 tarihinde
imzalanan protokol çerçevesinde, Kemalpaşa
Araştırma ve Uygulama Sahasına kurulmasına
başlanılan “İzmir Dünya Zeytin Koleksiyonu”,
İspanya’da bulunan Cordoba Dünya Zeytin

https://arastirma.tarim.gov.tr/alata/

dir. İlave gaz gerekmemektedir. Janny MT modülü-

dül ortamı Modifiye Atmosfer ve Kontrollü Atmosfer
koşullarıyla benzer özellik göstermekle birlikte, ağırlık kaybı, Titre edilir asit, kabuk rengi ve nar meyvesi
için danelerde kırmızı rengin korunması gibi önemli
kriterler bakımından diğer depolama sistemlerine
göre ön plana çıktığı görülmektedir.

http://www.jannymt.com/conservation/presentation.htm
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Türkiye’de Synchytrium Endobioticum’un
Yeni Bir Patotipi, Patotip 2 Belirlenmiştir.

Bazı Hıyar Çeşitlerinin Kök-Ur Nematodları
Meloidogyne Arenaria ve M. Incognita’ya
Konukçu Reaksiyonu Çalışmaları
veya
konukçuluk
düzeyi
düşük
çeşitlerin
yetiştirilmesi, mücadele açısından önemli avantajlar
sağladığı ortaya konulmuştur. Bu çalışmada, ticari
olarak yaygın biçimde kullanılan 15 hıyar (Cucumis
sativus) çeşidinin konukçuluk durumları, serada
saksı denemeleri ile değerlendirilmiştir. Üreme
faktörü bakımından nematod türüne göre önemli
seviyede farklı reaksiyon gösteren 9 çeşitten
8’i ur skalası bakımından da farklılık gösterdiği
belirlenmiştir.

alanlarda birçok Avrupa ülkesinde görülmektedir.
Patates siğil hastalığının şimdiye kadar 40’dan
fazla patotipi tanımlanmış olup, Avrupa’daki en
önemli patotipler 1(D1), 2(G1), 6(O1), 8(F1) ve
18(T1) olarak belirlenmiştir. Türkiye’de 6(O1), 18(T1)
ve 38(Nev) numaralı patotipler tespit edilmiştir. Bu
çalışmaların yürütüldüğü iki farklı tarlada bulunan
S. endobioticum patotipleri 2(G1) ve 18(T1) olarak
belirlenmiştir. Bu çalışma Türkiye’de patotip 2’nin
belirlenmesinin ilk raporudur.

Bazı hıyar çeşitlerinin kök-ur nematodları
Meloidogyne arenaria ve M. incognita’ya konukçu
reaksiyonu çalışmalarında, Kök-ur nematodları
(Meloidogyne spp.) ile bulaşık alanlarda dayanıklı

Patates

belirlenmesi çalışmaları ile 2016 yılında ortaya
konulmuştur. Survey çalışmalarında ilçelerdeki
fındık ocaklarının yaklaşık olarak 1/40.000’i

8

hastalığı

etmeni

Synchytrium

http://www.bitkikorumabulteni.gov.tr/index.php/bitki/

endobioticum (Schilb.) Perc. patateste zarar yapan

http://www.bitkikorumabulteni.gov.tr/index.php/bitki/

article/view/1616

en önemli organizmalardan biridir. Hastalık, sınırlı

article/view/1617

Düzce İli Fındık Bahçelerindeki Külleme Hastalığının
Bulunma Oranı, Hastalık Şiddeti ve Yaygınlığının
Belirlenmesi Çalışmaları

Düzce ili fındık bahçelerindeki külleme hastalığının
bulunma oranı, hastalık şiddeti ve yaygınlığının

siğil

incelenmiştir.
Değerlendirmeler
sonucunda Düzce ilinde fındıkta
külleme hastalığına neden olan
etmenin ülkemizde varlığı bilinen
Erysiphe (Seksiyon: Microsphaera)
sp. ve Phyllactinia guttata olduğu
belirlenmiştir. İl genelinde fındık
bahçelerinde külleme hastalığının
yaygınlık oranı, bulunma oranı ve
hastalık şiddeti sırasıyla %100,
%87.38 ve %35.01’dir.

http://www.bitkikorumabulteni.gov.tr/index.php/bitki/
article/view/1607

Diyarbakır İli Buğday Tarlalarında Bulunan Yabancı
Otların Belirlenmesi

Diyarbakır ili buğday tarlalarında bulunan yabancı
otların belirlenmesi için, 2016-2017 yılllarında17
ilçede sürvey yürütülmüştür. Yapılan gözlemler
sonucunda, 1 tohumsuz, 19 monokotiledon ve 87
dikotiledon olmak üzere 26 familyaya ait toplam 107
yabancı ot türü tespit edilmiştir. En yaygın yabancı

otlar Avena fatua L., Sinapis arvensis L., Ranunculus
arvensis L., Galium aparine L. ve Cirsium arvense
(L.) Scop. ve oranları sırasıyla %87, 78, 72, 62 ve
58 olarak belirlenmiştir. Yoğunluğu en fazla olan
yabancı otlar sırasıyla Avena fatua L., Sinapis
arvensis L., Galium aparine L., Papaver rhoeas L.,
Cirsium arvense (L.) Scop. ve yoğunlukları sırasıyla
9.73, 8.83, 5.94, 2.62 ve 2.45 adet m2 olarak
saptanmıştır. Yabancı otların yaygınlık ve yoğunluğu
geçmiş yıllara göre azalmasına rağmen elde
edilen sonuçlar etkili bir mücadele yapılamadığını
göstermiştir.

http://www.bitkikorumabulteni.gov.tr/index.php/bitki/
article/view/1620
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Kırıkkale İlinde Buğday ve Arpa Ekim Alanlarında
Görülen Fungal Yaprak Hastalıklarının Belirlenmesi

Denizli Ve Manisa İlleri Kekik Alanlarında Kök Ve Kök
Boğazı Çürüklüğüne Neden Olan Fungal Hastalık
Etmenlerinin Saptanması
Bu izolatlar Aspergillus niger Tiegh., Alternaria spp.,
Rhizoctonia solani J.G. Kühn ve Macrophomina
haseolina (Tassi) Goid. olarak tanımlanmıştır. Ön
patojenisite testlerinin sonucunda Alternaria spp.
ve Aspergillus niger izolatları, bitki parçalarında
kahverengileşme ve çürüklük belirtisine neden
olmamış ve bu nedenle saksı denemelerine

Kırıkkale ilinde buğday ve arpa ekim alanlarında

hordei ve Puccinia graminis f. sp. tritici tarafından

görülen fungal yaprak hastalıklarının belirlenmesi

oluşturulan hastalıklara rastlanmıştır. İncelenen

Denizli ve Manisa illeri kekik alanlarında kök ve

çalışmasında, 2015 yılında Kırıkkale ilinin merkezi

buğday tarlalarında E. graminis f. sp. tritici, P.

kök boğazı çürüklüğüne neden olan fungal hastalık

ve 8 ilçesinde sürvey çalışmaları yürütülmüş ve

striiformis, P. recondita f. sp. tritici, P. graminis f. sp.

etmenlerinin

hastalıkların yaygınlıkları ve şiddetleri belirlenmiştir.

tritici, Septoria tritici, Pyrenophora tritici-repentis

yıllarında yapılmıştır. Sürvey çalışmaları toplam 29

İncelenen arpa tarlalarında Drechslera teres f.

ve Alternaria sp. türleri tarafından oluşturulan

adet kekik tarlasında gerçekleştirilmiştir. Kök ve

maculata, Drechslera teres f. teres, Drechslera

hastalıklara rastlanmıştır.

kök boğazı çürüklüğü belirtisi gösteren bitkilerden

graminea, Rhynchosporium commune, Erysiphe

http://www.bitkikorumabulteni.gov.tr/index.php/bitki/

toplam 50 izolat elde edilmiştir.

graminis f. sp. hordei, Puccinia striiformis, Puccinia

article/view/1606

Trakya Bölgesi’nde Hasat Edilmiş Kanola
(Brassica Napus L.) Tohumlarında Tohum Kökenli
Fungal Etmenlerin Tespiti
A. alternata ile bulaşık olduğu, bunu infectoria türleri
grubundan A. ethzedia ve A. infectoria’nın izlediği

saptanması

çalışması

2013-2014

alınmamıştır.
Rhizoctonia

Macrophomina
solani’ye

ait

phaseolina
izolatların

ve

tamamı

saksı denemeleri ile gerçekleştirilen testlerle de
desteklenerek kekik bitkisinde patojen olarak
belirlenmiştir.

http://dergipark.gov.tr/bitkorb/issue/31234/301306

Fungisit Uygulama Programlarının Cardinal Ve Sultani
Çekirdeksiz Üzüm Çeşitlerinde Bazı Kalite Kriterleri
Ve Fizyolojik Olaylar İle Bağ Küllemesi Ve Mildiyösü
Hastalıklarının Kontrolüne Etkileri

belirlenmiştir. Tohum örneklerinde tespit edilen diğer

Trakya

Bölgesi’nde

Hasat

Edilmiş

Kanola

(Brassica Napus L.) Tohumlarında Tohum Kökenli
Fungal Etmenlerin Tespiti çalışmasında, kanola
tohumu örneklerinde fungal etmenlerin tespiti ve
patojenisitelerinin

belirlenmesi

amaçlanmıştır.

Trakya Bölgesi’ndeki illere ait tohum örneklerinde

funguslar ise Arthrinium arundinis, Cladosporium

küllemesi ve mildiyösü hastalıklarının kontrolüne

sp., Curvularia sp., Fusarium sp., ve Phomopsis sp.

etkileri çalışmalarında, Sistemik fungisitler bitki

olarak tanımlanmış olup, bunlar arasında en yaygın

hastalıklarını

türün A. arundinis olduğu görülmüştür. Fungal

bitkilerde bazı fizyolojik değişikliklere de neden

etmenlerle yapılan patojenisite testleri sonucunda,

olabilmektedirler. Yıllara göre değişse de, ilaçlama

A. alternata izolatları %52.2%76.0, A. ethzedia

programları hastalıkları en çok %98.2’ye kadar

izolatları %31.5-%82, A. infectoria izolatları %24.7-

kontrol edebilmiştir. Bu çalışma sonunda strobilurin

%70.5 ve A. arundinis izolatları %56.20-%69.20

fungisitlerinin özellikle Sultani Çekirdeksiz üzüm

arasında

çeşidinde asma fizyolojisini etkilediği anlaşılmıştır.

değişen

oranlarda

hastalık

şiddeti

oluşturmuşlardır.

yapılan incelemelerde tohumların en yüksek oranda
Alternaria cinsi içindeki alternata türleri grubundan

10

Fungisit

uygulama

programlarının

baskılayıcı

etkilerinin

yanı

sıra,

Cardinal

ve Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşitlerinde bazı
http://dergipark.gov.tr/bitkorb/issue/31234/340045

kalite

kriterleri

ve

fizyolojik

olaylar

ile

Bağ

http://dergipark.gov.tr/bitkorb/issue/31234/310910
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AB Bölgesinin Geri Kalan Ülkelerinin Topraklarında
Xylella Fastidiosa’nın Son Gelişmeler

Raffaelea Lauricola (Defne Solgunluğu) ve
Böcek Vektör (Xyleborus Glabratus) İlişkisi

geri

değere sahip birkaç bitki (taş çekirdekli meyveler,

göstermiştir. X. glabratus’un ölümcül enfeksiyonu-

kalan ülkelerinin top-

bademler gibi) veya geniş süs bitkileri (Mersin yap-

nun sonucunun nasıl olduğu bilinmiyor, araştırıl-

Xylella

rağı sütü, zakkum gibi) konukçu olarak tanımlan-

masına ihtiyaç vardır. Defne solgunluğu, ABD’de

mıştır.

P. borbonia ve P. palustris’in yaygın ölüm oranına

AB

bölgesinin

raklarında
fastidiosa’nın

son

gelişmelerinde, Tüm Üye Devletler, Xylella fastidi-

EFSA Bitki Sağlık Paneline göre, şu anda tarlada-

osa’nın bulunduğu bölgelerde belirtilen bitki listesi-

ki hastalıklı bitkilerin iyileştirilmesi için herhangi bir

nin tamamında yıllık araştırmalar yapmalıdır ((EU)

yöntem mevcut değil. Mahsul sistemindeki değişik-

2015/789). Herhangi bir olumlu bulgu Xylella fastidi-

likler (örneğin budama, gübreleme ve sulama) has-

osa’nın varlığı belirlendiğinde Komisyon’a ve diğer

talık gelişiminde bir miktar etkili olabilir, ancak bu

Üye Devletlere bildirilmelidir.

bitkileri iyileştirmek için yeterli değildir.

Resmi olarak sınırlandırılmış alanlar haricinde Birlik

neden olmuş ve X. glabratus tespit edildikten sonra 3-5 yıl içinde neredeyse tüm ağaçları öldürmüştür. Bazı bölgelerde % 90’a kadar ağaç ölüm oranı
Defne solgunluğu belirtileri, diğer vasküler solgunluk patojenlerinin neden olduğu bulgulardır. Bunlar,
vasküler siyah renk değişikliği, hızlı solma, yeşillik
nekroz ve yaprak dökmesidir. Xylem fonksiyonunun
ve hidrolik iletkenliğin R. lauricola enfeksiyonu ta-

bölgesinde 2016 yılında, 20.000 numune ile 40.600
denetim, sınır bölgeler hariç olmak üzere, Birlik böl-

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecu-

gesi çapındaki bahçe merkezleri ve diğer alanlarda

rity/legislation/emergency_measures/xylella-fastidiosa/

analiz edildi. Birlik bölgesinde, yüksek ekonomik

latest-developments_en

Böcek Zararlılarının Böceklerle Klasik Biyolojik
Kontrolünde Eğilimler:

rafından önemli derecede bozulduğu gösterilmiştir.

fark edilmiştir. Gürcistan’daki bazı bölgelerde, P.
borbonia’nın tahrip edilmesinden sonra diğer ağaç
türlerinin (örneğin Magnolia virginiana ve Gordonia
lasianthus) egemen hale gelmesiyle birlikte orman
topluluklarının kompozisyonu R. lauricola tarafından değiştirildi.

Avokado çeşitlerinde yapılan sera ve arazi deneyleri, geniş bir kolonizasyon ve semptom ile çoğu

https://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/fungi/

vakada tek bir inokülasyonun meydana geldiğini

Raffaelea_lauricola.htm

Prof. Dr. Serpil KORNOŞOR, Noctuidae (Lepidoptera)
familyasina ait koleksiyonunu Enstitümüze Bağışladı

BIOCAT VERITABANININ GÜNCELLENMESI
Böcek zararlılarının

620’nin (% 10.1) farklı zararlı türlerine karşı 172

Prof. Dr. Serpil KORNOŞOR yıllardır emek vererek

kontrolü

bö-

(% 29.3) kontrole karşı tatmin edici bir kontrol sağ-

toplayıp muhafaza ettiği ve elinde bulundurduğu

cek biyolojik kont-

landı. Giriş sayısı 1970’lerden beri her on yılda azal-

Noctuidae (Lepidoptera) familyasina ait koleksi-

rol

dı, ancak aynı dönemde tanıtımların daha yüksek

yonunu, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma

ilgili

bir oranı kuruldu ve hedef zararlıların başarılı bir şe-

Enstitüsü bünyesinde bulunan Nazife Tuatay Bitki

BIOCAT veri taba-

kilde kontrol edilmesine katkıda bulundu ve klasik

Koruma Kolleksiyonuna, bağışladı.

nı, 2010 yılında 148

biyolojik kontrol uygulayan ülke sayısı arttı.

için

maddelerinin

tanıtılmasıyla

ülkede 588 zararlı

https://arastirma.tarim.gov.tr/zmmae/Haber/182

türüne karşı 2384

https://link.springer.com/article/10.1007/s10526-016-

farklı böcek biyolo-

9726-3

jik kontrol maddesi
kullanılarak, 6158 girişi güncellendi. Tanıtımların
ardından, 2007 yılının (% 32.6) kurulmasına ve
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YERDEKI YUMURTALAR ROBOTLARIN GÜVENCESINDE
hayvanların belirlenmesine de yardımcı olabilmek-

SÜRDÜRÜLEBILIRLIK İÇIN ÖNEMLI BIR MERKEZ

“ULUSAL SU ÜRÜNLERI GEN BANKASI”

tedir. Araştırıcılar bu robot sayesinde binlerce euro-

rum’daki Soğuk Test Merkezi gibi ileri Ar-Ge mer-

luk kaybın da önüne geçilebileceğini düşünmek-

kezleri arasında yer alacak. Merkezin gen bankası

tedirler. Wageningen Üniversitesi çalışanlarından

Serbest gezinen tavukçulukta yumurtacı piliçler
çoğu zaman folluklara yumurtalasalar da kimi durumlarda gezinme alanına da yumurtalayabilmektedirler. Wageningen Üniversitesi’nden araştırıcılar
konu ile ilgili sorunun çözümü amacıyla otonom bir
robot geliştirmişlerdir. PoultryBot adını verdikleri

Bastiaan Vroegindeweij konu ile ilgili olarak yanlış

kısmındaki bölümlerde, doğadaki değişimleri geriye

yere yumurtlamanın kümes çalışanları için ekstra

dönük anlayabilmek için çalışmalar yürütülecek.

iş yüküne ve zaman kaybına neden olduğunu bu

DNA ve doku arşivlemesi gibi çalışmalar yapıla-

amaçla yumurta toplamanın daha kolay bir hale ge-

cak. Biyoteknoloji bölümünde ise sperm bankası

tirilmesi için 2007 yılında bu projenin geliştirildiğini

ve uygulama alanlarından oluşacak. Merkez, TÜ-

belirtmiştir. Bastiaan Vroegindeweij AB ülkelerin de

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından,

BİTAK 2023 vizyonu ve Gıda, Tarım ve Hayvancı-

yumurtacı kafeslerinin yasaklandığını ve alterna-

Türkiye’de ilk kez Tarımsal Araştırmalar ve Politi-

lık Bakanlığı stratejik planında öncelikli alan olarak

kalar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak Trabzon’da

görülen tarımsal biyoteknolojilerin geliştirilmesi ve

faaliyet gösteren Su Ürünleri Merkez Araştırma

yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda çalışmalar

Enstitüsü bünyesinde, “Su Ürünleri Gen Bankası ve

yürütülecek. Ülkemizin taraf olduğu Bern Sözleş-

Biyoteknoloji Merkezi” kurma çalışmaları gerçekleş-

mesi ve CITES sözleşmeleri gibi biyoçeşitlilik ve

tiriliyor. Yapımı halen devam eden merkez toplam

gen kaynaklarının korunmasını içeren anlaşmalar-

7.500 m2 kapalı alana sahip çok sayıda laboratu-

da ülkesel düzeyde sorumluluklar yerine getirilmiş

ar, deneme üniteleri ve önemli balık türlerinin canlı

olacak. Yerli gen kaynaklarında genetik haritalama

saklandığı alanlardan oluşacak. Toplam 14 milyon

çalışmaları ile yerli türler ile bölgesel popülasyonlar

liraya mal olacak merkez, Ankara’daki Tohum Gen

tanımlanacak, gen bankasında veri tabanı oluşturu-

Bankası, Konya’daki Kuraklık Test Merkezi ve Erzu-

larak in vivo ve in vitro koruma sağlanacak.

tif olarak zenginleştirilmiş kafeslerin kullanılmaya
başlanıldığını, gelecekte de benzer yasağın zenginleştirilmiş kafesler için getirilebileceğini ve PoultryBot’un daha da anlam kazanacağını söylemiştir.

robot yumurtaları tespit edebilmekte ve toplayabil-

https://www.wur.nl/en/article/Robot-for-egg-collection-.

mekte hatta kümes içi ısının ölçülmesinde ve hasta

htm

HAYVAN GENETIK KAYNAKLARI İKINCI DÜNYA
DURUM RAPORU YAYIMLANDI
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Birleşmiş Milletler, Gıda

çalışmalarına HGK Ulusal Odak Noktası tarafından

ve Tarım Örgütü (FAO)

hazırlanan; Çiftlik HGK I. Durum Raporu (2004),

50 yılı aşkın bir süre-

HGK-KEP Uygulaması İlerleme Raporu (2011) ve

dir ülkesel çalışmaları

son olarak Türkiye Çiftlik HGK II. Durum Raporu

destekleyerek ve özel-

(2014) ile katkı sağlamıştır.

likle son on yılda ortaya

FAO’nun, Gıda ve Tarım Genetik Kaynaklar Ko-

koyduğu pratik uygula-

misyonu tarafından yayımlanan ‘Hayvan Genetik

malarla hayvan genetik

Kaynakları İkinci Dünya Durum Raporu’ çiftlik hay-

kaynakları (HGK)’nın ko-

vanları biyoçeşitliliği üzerine güncel ve kapsamlı bir

runması ve sürdürülebilir kullanımı alanında katkılar

değerlendirme niteliği taşımaktadır. Hayvan Gene-

sunmaktadır.

tik Kaynakları İkinci Dünya Durum Raporu araların-

tırıcılarından Sayın Mustafa KÖSOĞLU bugüne

Türkiye, Hayvan Genetik Kaynakları Hükümetler

da Türkiye’nin de bulunduğu (HGK 2. Ülke Raporu,

kadar yapmış olduğu çalışmalar ve son dönemde

Arası Teknik Çalışma Grubu’nda 2004-2011 yılları

2014) 129 ülke, 15 uluslararası organizasyon, 4 iş-

yürütücülüğünü üstlendiği TAGEM tarafından des-

arasında Avrupa’yı temsil eden beş ülke arasında

birliği örgütü ve 150 yazar ve derlemecinin katkıla-

teklenen, Ege Üniversitesi ve Namık Kemal Üniver-

yer almış, 2009-2013 yılları arasında HGK Avrupa

rıyla hazırlanmıştır. Gıda ve Tarım Hayvan Genetik

sitesinin de içerisinde yer aldığı Arıcılık Eğitim Ma-

Bölgesel Odak Noktası’nda (ERFP) Güney Avru-

Kaynakları 2. Dünya Durum Raporu, HGK-Küresel

pa’yı temsilen yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuş-

Eylem Planı’nın uygulanmasının önemi açısından

tur. Türkiye 2004 yılından itibaren FAO’nun HGK

değerlendirmeler sunmaktadır.

ARICILIKTA GELIŞTIRILEN EĞITIM MODELI ÖDÜL ALDI
Altın Arı Ödülü ve Onur Ödüllerinde bu yıl farklı bir
uygulama yapılmış ve 15 onur ödülü içerisinden 3
kategori belirlenerek anket oylamasına gidilmiştir.
Bu yıl 6 kişi, kurum Altın Arı Ödülüne layık görülmüştür.

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü araş-

Bal Tanıtım Derneği tarafından 2011 yılından beri

teryalinin Geliştirilmesi Arıcılarla El Ele Aktif Eğitime

arıcılığa yapılan katkıları nedeniyle verilmekte olan

Projesiyle Altın Arı Ödülüne layık görülmüştür.
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DAMIZLIK MANDA BOĞALARI YAYGIN OLARAK
KULLANILMAYA BAŞLANDI
Yerli manda varlı-

elde edilmesi, süt veriminde artış, Anadolu Mandalarının

Genel Müdürlüğü-

Planı (HGK-USEP) ve İngilizce özeti yayımlanmış-

ğımızın ve yetişti-

sayısının artması ve Damızlık Boğa Merkezi kurulması

müz

tarafından,

tır. HGK-USEP ile 2015-2020 yıllarını kapsayan

riciliğinin yeniden

gibi gelişmeler sayılabilir. Projenin önemli gelişmelerin-

c anlandırılması

den birisi, projede analarının süt verimlerine, laktasyon

hayvan

gene-

dönemde HGK konusunda yürütülecek çalışmalar

ve hızlı azalışının

sürelerine, sütte kuru madde miktarına ve büyüme hız-

kaynaklarının

stratejik bir yaklaşımla planlanmıştır. Ayrıca Hayvan

önlenmesi,

sür-

larına bakarak damızlık boğa adaylarının seçilmesidir.

dürülebilir manda

Elde edilen ve verimleri yüksek olan boğa adayları gerek

yetiştiriciliğinin sağlanması, mandaların ıslahı ile man-

projede ve gerekse İl içi ve İller arası transferler yapılarak

kullanımının

dacılıktan elde edilen gelirin artırılması, üstün damızlık

başka sürülerde damızlık olarak kullanılmaktadır.

lanması

manda boğası yetiştirilmesi amacıyla Halk Elinde Ana-

tik

(HGK)
ve

korunması

Genetik Kaynakları Araştırmaları Koordinatörlüğün-

sürdürülebilir

ce hazırlanan yerli büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı

sağ-

küçük evcil hayvan ırklarını tanıtıcı posterler, tanıtım

yönünde

broşürleri ve HGK faaliyetleri ile ırk bilgilerini içeren

Ülkemizde mandacılık işletmelerinde daha önceden hiç-

2009 yılından bu

tanıtım kitapçığı da yayımlanmıştır. Tüm basılı ma-

dolu Mandasının Islahı Ülkesel Projesi 2011 yılında 8

bir verim kaydı ya da herhangi bir ıslah kaydı olmadan

yana

teryalleri elektronik olarak paylaşılmıştır.

ilde 11.300 baş manda ile başlatılmıştır. 2011-2017 yılları

kullanılan boğaların yerine, projeden seçilen 560 baş

arasında 18 İlde 3.665 yetiştiricide toplam 28.784 baş

dizi toplantılar, bu

yüksek verimli boğanın kullanılması Anadolu Mandasının

manda ile yürütülmektedir. Yetiştirici elinde bulunan yerli

ıslahında önemli bir ilerlemedir.

toplantılarda şekillendirilen komisyonların çalış-

Anadolu Mandalarımız üzerinde yürütülen projede özellikle 2011 ve 2012 yıllarında başlayan illerde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Yetiştiricilerin hayvan ıslahı konusuna bakış açısının değişmesi, damızlık manda boğalarının

yapılan

bir

maları sonucunda HGK Ulusal Strateji ve Eylem

http://www.genbis.org/

Söz konusu boğaların işletmelerde damızlık olarak kullanılmaya başlanması ile birlikte projedeki mandaların
ortalama laktasyon süreleri ve süt verimlerinde artışlar
görülmüştür.

RENGÂRENK İPEK BÖCEKLERİ!
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HAYVAN GENETIK KAYNAKLARI ULUSAL
STRATEJI VE EYLEM PLANI YAYIMLANDI

KARADENIZ KALKAN BALIĞI YETIŞTIRICILIĞINDE
ÖNEMLI GELIŞME SAĞLANDI
Kalkanın Karadeniz’in ekonomik değere sahip en

edildiğini belirtiyorlar. Araştırmacı-

önemli türlerinden olduğu için yüksek fiyatlardan

lar, ipekböceklerinin larva aşama-

alıcı bulmaktadır. Denizlerde azalan kalkan stoğunu

sının belli periyodunda floresan ışık

takviye etmek için balıklandırma çalışmaları yürü-

altına tutulmuş dut yaprakları ile

tülmektedir. Özellikle denizden yakalanan anaç ba-

beslenen ipekböceklerinin renkle-

lıklarla üretim yapılarak yıl 10 bin balık doğal ortama

rinin değiştiğini ve örülen kozanın

bırakılmaktadır.

da aynı renkte olduğunu açıklıyor-

2015 yılında, Trabzon Yomra ilçesinde bulunan, de-

lar. Bu çalışma ile koza renklendiril-

niz balıkları kuluçkahanelerinde 35 bin kalkan balığı

mesinde kullanılan fazla kimyasalın

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) işbirliği

üretilmiş, önemli bir bölümü sofralık boya kadar bü-

önüne geçilerek, çevre dostu koza-

ile 1997 yılında başlayan çalışmalar 2007 yılında

yütme denemeleri ve yetiştiricilere yaygınlaşma için

İpekböceklerinin ördüğü kozanın renklendirilmesin-

lar elde edilmesinin planlanmasının

Japon uzmanların ayılmasından sonra Türk araş-

kullanılmıştır.

de geleneksel yöntemlerin yerini alabilecek yeni bir

yanı sıra hem de zaman kaybının önüne geçilmiş

tırmacılar tarafından devam ettirilmektedir. Şimdiye

Geçen süre içinde önemli teknik başarılar sağlan-

yöntem geliştirildi. Çalışma Singapur’da bir enstitü-

olunmaktadır.

kadar yürütülen çalışmalarda, balığın yetiştiricili-

mıştır. Proje başlangıcında yavru üretiminde %5,1

de gerçekleştirilmiştir. İpekböceği larvasının besin

ğinde bütün teknik zorluklar aşılarak çok sayıda

olan yaşama oranı; 2010’da 14-15,8 2015 yılında

maddesi olan dutlarda basit bir değişikliğin larvada

deneme sonuçlandırılmış, balığın ticari üretiminin

ise %17-21 olarak geliştirilmiştir. Yavruların hassas

renk değişikliğine yol açtığını söyleyen bilim insan-

http://board.tr.tanoth.gameforge.com/board35/thre-

yaygınlaştırılması için yetiştiricilere rehber olacak el

dönem olan ilk 40. gün sonrasında yaşama oranı

ları böylece doğal olarak istenilen renkte ipek elde

ad2640

kitapları hazırlanmıştır.

%90’ın üzerinde olmaktadır.
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YEMDE KDV SIFIRLANDI

Yem ve gübrede KDV’nin kaldırılmasını da kapsayan
“Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”, TBMM Genel Kurulu’nda
kabul edilerek yasalaştı.

MANDA SPERMASI ÜRETIMINDE ÖNEMLI BIR ADIM

2016 tarihinde TBMM Başkanlığına arz edilen “Gelir Ver-

Türkiye’de

gisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Anadolu

kez

yıl sperma) gibi yüksek teknolojilerin kullanıldığı, yurti-

Mandası-

çinden ve yurtdışından uzmanlara ve yetiştiricilere eği-

Dair Kanun Tasarısı” ile 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı

nın Islahı için 2011

timlerin verildiği ilk milli kuruluştur. Adı geçen enstitüde

Katma Değer Vergisi Kanununun 13. Maddesinde deği-

yılında uygulamaya

yapılan bu çalışma ile Ülkemizdeki Anadolu Mandasını,

şikliğe gidildi. Buna göre, tarım ve hayvancılık sektörünün

konulan

halen

ıslah etmek üzere ihtiyaç duyulan spermanın yurt içinden

önemli girdilerinden olan gübre ve yem teslimleri KDV

18 İlde 28.784 baş

güvenli bir şekilde sağlanması amaçlanmaktadır. Kaliteli

istisnası kapsamına alınarak oran sıfırlandı. Değişikliğe

manda ile yürütülen

sperma yurt içinde üretilecek, zamanla manda sperma

ilişkin gerekçede ise; tanım ve hayvancılık sektörünün

“Halk

Ana-

üretiminde dışa bağımlılık azalacaktır. Kaliteli spermanın

önemli girdilerinden olan gübre ve yem teslimlerinin istis-

dolu Mandası Islahı

kullanılması ile kısa sürede hayvanlarda genetik ilerleme

na kapsamına alınarak; tarım ve hayvancılık sektöründe

Ülkesel Projesi” kapsamında, verim kayıtlarına göre se-

hızlandırılacaktır. Bu amaçla Genel Müdürlüğümüz koor-

ve

Elinde

faaliyette bulunan üreticilerin üzerindeki vergi yükünün

çilen yüksek verimli iki baş manda boğası, spermalarının

dinatörlüğünde uygulanmakta olan Manda Islahı Proje-

Tasarının TBMM Başkanlığına sunulan genel gerekçe-

ve üretim maliyetlerinin düşürülmesinin, üreticilerin bu

alınması, dondurulması, payetlenmesi ve manda yetişti-

sinden elde edilen yüksek verimli Boğa adayları merkeze

sinde, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi amacıyla

şekilde teşvik edilerek tarımsal ve hayvansal üretimin

ricilerinin kullanımına sunulması amacıyla Uluslararası

getirilmiş ve Türkiye’de İlk olarak 2 baş Manda boğasın-

yemde ve gübrede katma değer vergisinin kaldırılması

artırılmasının ve tarımsal ve hayvansal ürün ihracatının

Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğüne

dan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merke-

gerektiği ifade edildi. Bakanlar Kurulu tarafından 5 Ocak

artırılarak, ithalatın azaltılmasının amaçlandığı belirtildi.

getirilmiştir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağ-

zi Müdürlüğünde gerekli testler yapıldıktan sonra sperma

lı, Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merke-

üretimi yapılmaya başlanmıştır. Merkeze getirilen Boğa

zi Müdürlüğü, ülkemizde çiftlik hayvanlarından sperma

sayısı önümüzdeki günlerde artırılacaktır.

TÜRKIYE’DE İLK KEZ KENDI MERSIN BALIĞI
STOKLARIMIZDAN YAVRU ÜRETIMI GERÇEKLEŞTIRDIK
yakalanan

damızlıklardan

Mersin

Balığı yavru üretimi gerçekleştirilmiştir. Trabzon Su Ürünleri Araştırma Enstitüsünün yürüttüğü bilimsel
çalışmalar sonunda Türkiye’de ilk
olarak üretilen yavrular Karadeniz
Bölgesindeki işletmelere dağıtılmaMersin Balığı 1980’li yıllardan itibaren avcılığı yasak-

ya başlanmıştır. Önümüzdeki dönemde üretilen balıkların

lanmış, nesli tehlike altında olan, dinazorlar dönemin-

bir kısmının daha doğaya salıverilmesi planlanmaktadır.

den günümüze kadar kalabilen ender canlılarda biridir.

Dolayısıyla bu şekilde bu balığın neslinin devamını sağ-

Dolayısıyla avcılığı yasak ve koruma altındadır. Kültür

lanarak yok olması engellenecek ve koruma proğramı

şartlarında üretilse dahi gerek havyarı gerekse etinin

uygulanacaktır. Morina olarak bilinen bu balıkların tüm

ticareti kontrollü bir şekilde yapılıyor. Bakanlığımız ve

türleri lezzetli ete sahiptir. Ancak etlerinden çok dünyaca

DSİ işbirliğinde başlatılan çalışmalar FAO desteği uzun

meşhur havyarı için üretimi yapılmaktadır. Rusya, İran ve

soluklu olarak yürütülmektedir. İlk olarak Rusya’dan ge-

Azerbeycan gibi ülkelerin önemli bir gelir kaynağı siyah

tirilen mersin balığı yumurtaları ile üretim başlatılmış,

mersin havyarıdır. Mersin balığı yetiştiriciliği konusunda

Karadeniz Bölgesindeki işletmelere dağıtımı yapılmıştır.

bilimsel çalışmaların sonunda ülkemizin de önemli bir

Balığın doğal üreme alanı olan Yeşilırmakta doğaya yak-

üretim potansiyeli olduğu belirtilmektedir.

laşık 20 bin balık bırakılarak doğadaki miktarları artması
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ilk

neslin devamı sağlanması amaçlanmıştır. 2014 ve 2015

http://www.hurriyet.com.tr/dinazor-cagindan-kalan-en-

yıllarında Türkiye’de ilk kez kendi doğal stoklarımızdan

der-canlilardan-mersin-baligi-koruma-altinda-40096625

alımı, dondurulması ve payetlenmesi (2.000.000 doz/

ANTIBAKTERIYEL BUZAĞI BIBERONU ÜRETILDI VE
PATENTI ALINDI
Gıda Tarım ve Hayvancılık

lastikelastomer Malzemeden Üretilecek, % 100 Geri Dö-

Bakanlığı Tarımsal Araştır-

nüşebilir Buzağı Besleme Biberonu Ar-Ge ve Uygulama

malar ve Politikalar Genel

Projesi 15 ay gibi kısa bir sürede istenilen sonuçları verdi.

Müdürlüğü

koordinatörlü-

Gerek tasarımı, gerekse hammadde farklılığından dolayı

ğünde 2007 yılından beri

mevcut biberonun yarattığı tüm dezavantajları avantaja

yürütülen

Destek

çeviren, çift kapaklı olması (üstte emzik kapağı ve altta

Programı kapsamında Tür-

büyük kapak) sayesinde kolayca yıkanabilen, kullanılan

kiye de ilk defa Buzağılarda

hammaddenin (antibakteriyel) sağlığa uyumlu olması

Antibakteriyel Besleme Biberonu geliştirilerek seri üre-

nedeniyle buzağı sağlığına zarar vermeyen bir buzağı

time geçildi. GTHB, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu

besleme biberonu üretildi. Buzağı Besleme Biberonu-

öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi,

nun 2014/04419 no ile faydalı model patenti alınarak

çiftçiler, tarımsal sanayiciler ile ihracatçılara aktarılması

2014/01162 no ile endüstriyel tasarımı tescillenmiştir. Do-

ve tarım sektöründeki örgütlerin Ar-Ge kapasitelerinin

ğaya atıklarıyla zarar vermeyen % 100 geri dönüşebilir,

geliştirilmesi amacıyla, 5488 sayılı Tarım Kanunu çerçe-

hammaddeyi üzerinde bakterilerin yaşayamayacağı bir

vesinde çıkarılan Araştırma ve Geliştirme Destek Progra-

forma dönüştürülmüş malzemeden üretilmiş, oral ishal

mına İlişkin Tebliğ kapsamında, 2007 yılından beri Ar-Ge

vakalarını minimize eden yeni nesil buzağı besleme bibe-

projelerini desteklemektedir. Bu kapsamda 2013 yılında

ronuna yetiştiricilerinin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Ar-Ge

hazırlanarak TAGEM e sunulan Antibakteriyel Thermop-
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2016 ALTIN ARI ÖDÜLÜ
“ARIM BALIM PETEĞIM” PROJESININ

ANKARA KEÇISI ISLAH PROJELERINDE
YENI DÖNEM

3 kategoriden oluşan anket sonucunda 6 proje-kişi

lanılan marka ve modeli tercih eden Ankara İli Da-

yada kuruma 2016 Altın Arı Ödülleri verilmiştir. 2016

mızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ilk etapta proje

Altın Arı Ödülleri 2. kategoride değerlendirilen “Arım

kapsamındaki tekelerin ikinci etapta ise tüm keçi-

Balım Peteğim” projesi 1. olarak “2016 Altın Arı Ku-

lerin tiftik ölçümlerini gerçekleştirecek. Ölçümler

rumsal Ödülü” nü almaya hak kazanmıştır. Dünya-

her yıl tekrarlanacağı gibi damızlık seçimi sırasın-

da koloni sayısı ile üçüncü ve bal üretimi ile ikinci

da yapılan ölçümler dikkate alınacak. Tiftik analiz

sırada bulunduğumuz önemli bir sektörün, üretim

cihazının eğitimine Ankara İli Damızlık Koyun Keçi

çeşitliliğini arttırmak, üretilen arı ürünlerine “marka”

Yetiştiricileri Birliği ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık

değeri kazanmasını sağlamak amacıyla ülkemiz arıBal Tanıtım Derneği tarafından 2011 yılında beri
verilen Altın Arı Ödülü 2016 yılında “Arım Balım
Peteğim” projesi ile Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne verilmiştir. 2016 Altın Arı Ödülleri bu yıl
üç kategoride düzenlenmiştir. Sektörle ilgili çalışmaları duyurabilmek ve farkındalık oluşturmak için
15 çalışmanın yarıştığı anketler bölümünde yer alan

cılığında örnek bir proje olan “Arım Balım Peteğim”

işbirliği ile yürütülen Halk Elinde Islah Projesinde

isimli proje 532 adet proje önerisinden seçilen 47

Ankara Keçisi ıslah çalışmalarında kullanmak üzere

görevli teknik elemanlar katıldı.

proje arasında yer alarak 23.11.2010 tarihinde Mer-

tiftik analiz cihazı aldı. Dünyada yaygın olarak kul-

kezi Brüksel’de olan AB Delegasyonu tarafından da
onaylanan 6 projeden birisi olmuştur. 12.01.2011 tarihinde de Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda
Operasyonel Anlaşması imzalanmıştır.

KÜÇÜKBAŞTA ISLAH KAYDI TUTULAN
HAYVAN SAYISI 1 MILYONU GEÇTI

rilmesi Projesi kapsamında Halk Elinde Küçükbaş
Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Ülkemizde 62 ilde, 30
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ANKARA KEÇISI ISLAH PROJELERINDE
YENI DÖNEM

farklı Irk üzerinde, 7250 yetiştiricide, 1 milyondan

Kongre 25-30 Eylül 2016 tarihlerinde Antalya’ da

fazla anaç koyun/keçi üzerinde devam etmektedir.

gerçekleşti. Kongreye keçicilik alanında dünyanın

2005 yılında başlayan Proje sayesinde şuana ka-

önde gelen uzmanları katıldı. Uluslararası Keçi

dar; 60.000 nitelikli damızlık koç ve teke üretilmiş-

Birliği tarafından dört yılda bir düzenlenen Ulusla-

tir, Sütten kesim ağırlığında % 15 canlı ağırlık artışı

rarası Keçicilik Kongresi’ne 2016 yılında Türkiye ev

sağlanmıştır, Kasaplık çağ bir ay öne çekilmiştir,

sahipliği yaptı. İlki 1976 yılında İngiltere’nin başkenti

Bazı ırklarda ikizlik oranında % 20 artış sağlanmış-

Londra’da gerçekleştirilen Dünya Keçicilik Kongre-

tır, Üniversite-Kamu-STK Ar-Ge işbirliği geliştiril-

si’nin 12’incisi 25-30 Eylül 2016 tarihleri arasında

miştir, Koyun-keçi ve manda yetiştirici birliklerinin
Genetik Kaynakların Yerinde Korunması ve Gelişti-

Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
Ankara İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği,

kurulmasını hızlandırmıştır aynı zamanda yetiştiricilerde kayıt tutma bilinci oluşturulmuştur.

Antalya’da yapıldı. Sektörün önde gelen temsilcileri, 6 gün süren kongre boyunca keçi yetiştiriciliğinin
gelişimi için fikirlerini ve tecrübelerini paylaştı.
http://www.iha.com.tr/ankarahaberleri/12nci-uluslararasi-kecicilik-kongresi-turkiyede-yapilacak-ankara-1469660/
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DAMIZLIK KOÇ SATIŞINDA YENI REKOR
Karacabey Merinosu koyun ırkında, bölge yetiştiri-

KURU İNCIR İÇIN YENI BIR DEZENFEKTAN
ELEKTRO AKTIVE SU

cisinin damızlık ihtiyacını karşılamada öncü kuruluş

EAS; elektrokimyasal unipolar reaktörlerde (hüc-

olan Koyunculuk istasyonu, damızlık değerlerini

relerde) anod ve katod bölgelerine elektrik potan-

belirleyerek elde ettiği nitelikli koçlarını başta faali-

siyeli verilmesiyle elde edilen sudur. EAS, son yıl-

yet gösterdiği Balıkesir ili ve çevre iller olmak üzere

larda kullanılan, çevreyi kirletmeyen, tuz dışında

tüm koyun yetiştiricilerinin hizmetine sunmaktadır.

hiç bir kimyasal madde içermeyen, ucuz ve kolay

Koyunculuk Araştırma İstasyonunda bu yıl düzen-

elde edilen yeni bir antimikrobiyal ajandır. Çalışma

lenen damızlık satışı etkinliği çerçevesinde, bölge

sonucunda; Kuru incirlerin yıkanması işleminde %

yetiştiricilerinin yoğun şekilde talep ettiği Karacabey

10’luk EAS uygulaması standart uygulamaya (%6

Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet göste-

Merinosu ile etçi baba hattı olarak kullanılmak üzere

ren Bandırma Koyunculuk Araştırma İstasyonu Mü-

yine istasyon tarafından geliştirilen Bandırma Koyu-

Kuru incirde işletmeler dezenfeksiyon için %5-6’lık

dürlüğü’nün geleneksel olarak düzenlediği damızlık

nu ve diğer ırklardan damızlıklar açık artırma usulü

tuzlu suyla inciri yıkamaktadırlar. Tuzlu suyla yıka-

satış etkinliği 19.04.2017 tarihinde yoğun bir katı-

ile satılmıştır. Damızlık koç satışında en yüksek fiya-

mak mikroorganizma yükünü azaltmakla birlikte tek

lımla gerçekleştirilmiştir. 1940’lı yıllardan itibaren

tı 6 bin lira ile İzmir’ den bir yetiştirici aldı.

başına kesin çözüm olmamaktadır. “Kuru İncir ve
İncir İşletmelerindeki Mikrobiyal Popülasyonunun
Kontrolünde Elektro Aktive Suyun Uygulanması”
projesi ile incir işletmelerinde kullanılan tuzlu suya

tuzlu su) göre toplam mezofilik aerofilik bakteri popülasyonunu 10 kat, maya ve küf popülasyonunda
4-5 kat daha etkili bir şekilde azalttığı tespit edilmiştir. Bu çalışma nötral yapıdaki anyonik EAS’nin kuru
incir işletmelerinde güvenle kullanabileceğini ortaya
koymuştur.
http://arastirma.tarim.gov.tr/incir

alternatif olarak Elektro Aktive Su (EAS) kullanılabi-

ARTIK BAL HASADI ÇOK KOLAY
üzerinde kısmi açıklıklar bulunan bal mumu şeklinde plastik çerçeveler kovanlara veriliyor. Arılar bu

lirliği araştırılmıştır.

BALIĞIN RAF ÖMRÜ 15 GÜNE ÇIKARILDI

açıklıkları bal mumu ile tamamlıyor ve bu gözlere

electrospinning yöntemi ile nanolif haline getirilmiş-

bal depoluyor. Daha sonra bu gözler arılar tarafın-

protein izolatından hazırlanan kaplama çözeltisine

olarak tasarlanmış olan kovanların üst kısmındaki

ilave edilerek, nanokompozit yenilebilir film elde

açıklıktan bir evye sokulur ve 90 derece çevrilince

edilmiş ve bu film çözeltisi ile balıklar daldırma yön-

petek gözleri fermuar gibi ayrılır ve balların akacağı

temi ile kaplanmıştır. Uygulanan işlem, su buharı ve

bir kanala dönüşür. Bu kanallarda toplanan bal çer-

oksijen geçirgenliğini önemli derecede sınırlandır-

çevenin alt kısmındaki musluk yardımıyla doğrudan

mış ve özellikle aerobik mikroorganizmalar düşük

kavanozlara doldurulur. Hasat işi bittiğinde kol tekAvustralya’lı baba ve oğul on yıllık çalışma sonun-

rar çevrilerek gözler eski haline getirilir. Bu sistem

da bal toplamak için musluğu olan plastik bir kovan

ile arılar içeride çalışırken rahatsız edilmeden hasat

geliştirdi ve 24 saat içerisinde 1 milyon Euro’dan

yapılabilmekte ayrıca arılar hasat sırasında bu göz-

fazla satış gerçekleştirdi. Stuart ve oğlunun buldu-

lere girse bile zarar görmemektedir.

ğu metotla arıları rahatsız etmeden bir kanal sistemi
ve musluk yardımıyla bal hasadı gerçekleştirilebili-

22

tir. Elde edilen ısırgan otu nanolifi peynir altı suyu

dan sırlanıyor ve hasada hazır hale geliyor. Özel

Son yıllarda üzerinde yoğun çalışılan konulardan

su aktivitesi ile yetersiz oksijenden dolayı önemli

biri de gıdanın antimikrobiyal etki gösteren yenile-

derecede azalmıştır. Ayrıca oksijenle teması ke-

bilir filmlerle ambalajlanmasıdır. “Peynir Altı Suyu

silen çoklu doymamış yağ asitlerince zengin balık

Protein İzolatlı Nanokompozit Film ile Kaplanmış

etinde lipid oksidasyonu da engellenmiştir. Tüm bu

Alabalığın Kalite Kriterlerinin ve Raf Ömrünün Be-

unsurların kontrol altına alınmasıyla nano kompozit

lirlenmesi” projesi ile balığı dış ortamdan tamamen

film kullanılarak balığın raf ömrü +4°C’de 15 güne

izole eden kaplama solüsyonu kullanılarak raf ömrü

çıkarılmıştır.

artırılmaya çalışılmıştır.

yor. “Flow Hive” adını verdikleri sistem şu şekilde

ht tp://makersturkiye.com/ari-kovani-teknolojisi-i-

Çalışmada antimikrobiyal ve antioksidan özellikle-

işliyor: Arıların çalışması ve bal ile doldurması için

le-bal-hasadi-artik-cok-daha-kolay-ve-eglenceli/

ri birçok çalışma ile tanımlanmış olan ısırgan otu,

http://arastirma.tarim.gov.tr/sumae
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TAHIN HELVASINDA TAĞŞIŞIN BELIRLENMESI
farklı yağlı tohum ezmeleri ve/veya bitkisel yağlar

GLUTENSIZ ÜRÜNLER DIĞER GIDALARDAN
DAHA MI SAĞLIKLI?

tahin yerine değişen oranlarda kullanılarak helva-

Glutensiz ürünlerin muadillerine göre daha sağlıklı

da tağşiş yapılmaktadır. “Piyasada Satışa Sunulan

olup olmadığını tespit etmek amacı ile George Ens-

Tahin Helvalarının Gıda Güvenilirliği Açısından De-

titüsünden Dr Jason Wu ve ekibi tarafından Avust-

ğerlendirilmesi ve Tahin Yerine Farklı Ürünler Kul-

ralya da 10 farklı grupta ve 3200’den fazla gıda ürü-

lanılarak Üretilen Helvalarla Karşılaştırılması” pro-

nünde kapsamlı bir çalışma yürütülmüştür. Yapılan

jesinde, tahin helvasında yapılan yaygın tağşişleri

bu çalışmada hem günlük diyetteki ekmek makarna

tespit etmek için yağ asitleri ve sterol kompozisyonu

gibi temel gıdalar hem de patates cipsi, tatlı bisküvi

analizlerinin etkinliği araştırılmıştır. Proje sürecinde,

ve şekerlemeler gibi atıştırmalık gıdalar incelenmiş,

Tahin helvası, çöven ekstraktı ile ağartılan şeker ve/

tahinle birlikte ya da tahin ikamesi gibi kullanılan

sağlıklı bireylerin glutenli yada glutensiz gıdala-

veya glikoz şurubu ağdasına tahinin karıştırılması

ürünleri (yerfıstığı, soya unu+pamuk yağı, soya

Son zamanlarda glutensiz beslenme sağlıklı bir di-

rı tüketmelerinin diyette bir fark yaratmadığı tespit

ve özel bir yöntemle yoğrulması ile elde edilen gele-

unu+kanola yağı, soya unu+ayçiçeği yağı) farklı

yetin gerekliliği gibi gösterilmekte ve sağlıklı kişiler

edilmiştir. Aynı çalışmada özellikle glutensiz ürünler

neksel bir ürünümüzdür.

oranlarda içeren test helva numuneleri üretilmiş ve

bile glütensiz gıdalarla beslenmeyi bir trend olarak

protein bakımından fakir bulunmakla birlikte, kalsi-

Ürünün temel bileşenlerinden olan tahinin elde edil-

% 100 susamdan elde edilen tahinle üretilen kontrol

görmektedir. Aynı zamanda toplum tarafından glu-

yum ve şeker bakımından tüm gıdaların hemen he-

diği susamın yüksek maliyeti, tahin helvasına yan-

numunesi ile karşılaştırılmıştır.

tensiz gıdaların pahalı olmaları, organik ürünlerde

men aynı oldukları gözlenmiştir.

sımakta ve daha çok maliyeti düşürmek amacıyla,

http://gidalab.tarim.gov.tr/kayseri

olduğu gibi sağlıklı bir beslenmenin göstergesi ola-

Newfood, 2015

rak algılanması, bu durumu ticari bir kazanç aracı
olarak gören kişilerce kaçırılmayacak bir fırsat ola-

DEPOLAMA ŞARTLARI BALDA KRISTALIZASYON
SÜRECINI ETKILIYOR
cam ambalajlarda 4 °C, 12 °C, 24 °C ve 40 °C’de
depolanarak kristallenme süreci ve bu süreçteki
değişimler araştırılmıştır. Düşük sıcaklıklarda depo-

rak değerlendirilmektedir.

GELECEK VAAT EDEN YENI AMBALAJ TEKNIKLERI

lanan ballarda kristalizasyon sürecinin hızlandığı,

fikir veren akıllı uygulamalar haline gelmiştir. Tüke-

hatta bu sıcaklıklarda kristalize olmadığı belirtilen

tici bilinci ve sağlık kaygısı arttıkça yenilikçi ambalaj

çam ve kestane balında dahi 5-6 aylık bir dönem

beklentileri de hızla artacaktır.

sonunda kristallenme başlandığı tespit edilmiştir.

Ürün bütünlüğünü koruyan güvenlik standartlarına

Şekerli bal ise düşük depolama sıcaklığında 6 ay-

uygun 5 ambalaj yeniliğinden bahsetmek mümkün-

dan sonra kristallenmeye başlamıştır. 40 C0 depoBatı ülkelerinde bal pazarlama şekillerinden birisi
olan kristalize bal (Krem Bal) Türkiye’de ise tüketici tarafından hileli bal olarak değerlendirilmekte ve
pazarlama imkânı hemen hemen olanaksız görülmektedir. “Farklı Sıcaklıklarda Depolanan Ayçiçeği,
Pamuk, Çam, Kestane ve Şekerle Besleme İle Elde
Edilen Balların Kristallenme Sürecinde Kimyasal ve

süreli depolama şartlarında diastaz sayısı ve pro-

1. Aktif Ambalaj

lin miktarlarının düşmesi özellikle HMF miktarının

2. Kaçak-Algılama

yükselmesi nedeniyle uygun bir sıcaklık olmadığı-

Ambalaj gerek tüketici ihtiyaçları gerekse gıda üre-

nı göstermiştir. Bu çalışma ile kristallenen ballarda

ticileri için yeni bir tasarım ihtiyacını doğurmakta

besin içeriğinde değişiklik olmadığı, sadece fiziksel

olup, yarışan bir çeşitlilik yelpazesi içinde yeni yak-

değişim olduğu ortaya konmuştur.

laşımları da beraberinde getirmektedir.
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3. Steril Esnek Ambalaj
4. Skin-Pack Vakum Paketleme
5. Yenilikçi Pastörizasyon

Amaç artık sadece yerden tasarruf, kolay taşınabi-

Fiziksel Yapılarında Meydana Gelen Değişikliklerin İncelenmesi” projesi kapsamında; ballar 1 kg’lık

dür;

lama şartlarında kristalizasyon görülmese de uzun

http://arastirma.tarim.gov.tr/aricilik

lirlik ya da dayanıklılık olmayıp bize yön gösteren,

New Food Magazine, July 2015
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GIDA GÜVENILIRLIĞINDE EN ÖNEMLI
KONU BAŞLIKLARI
Avrupa Gıda Gü-

Kimyasal Risk Değerlendirme kategorisinde kimya-

Bu amaçla, “Ege Bölgesi İllerinde Önemli Arı Hasta-

venilirliği Otoritesi

sal kontaminantların risk değerlendirme metotları,

lıklarının Yaygınlığının Araştırılması” projesi gerçek-

(EFSA)

toplam maruziyet değerlendirmesi ve ortaya çıkan

leştirilmiştir. Projede; bakteriyel ve mantar hastalık-

dan gıda güveni-

yeni kontaminantlar;

larının teşhisinde İzmir/Bornova Veteriner Kontrol

lirliği

alanındaki

Mikrobiyolojik Risk Değerlendirme kategorisinde

önceliklerin belirlenmesi amacıyla koordine edilen

Enstitüsü Müdürlüğü, viral hastalıkların teşhisinde

mikroorganizma karakterizasyonu, antimikrobiyal

çalışmanın sonucu 31 Mart 2016 tarihinde “Final

ise Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü

direnç ve gıda patojenleri;

ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Çevresel Risk Değerlendirme kategorisinde zararlı

görev almıştır.

tarafın-

Report on the Identification of Food Safety Priorities
Using the Delphi Technique” isimli rapor ile yayınlanmıştır.

organizmaların görülme ve yayılma bilgilerinin geliştirilmesi, RNA karışımlarının pestisit, veteriner

3 turlu Delfi Metodunun kullanıldığı çalışmaya

ilaçları ve GDO’lu ürünlerde kullanımı ve kimyasal-

200’den fazla uzman katılmış ve gıda güvenilirliği

ların ekosisteme etkileri;

önceliklerini; kaynakların korunması, risk değerlendirme aktivitelerinin desteklenmesi ve uyumlaştırılması gibi belli kriterlere göre belirlemiş ve puanlamıştır.
Puanlamalar sonucunda öncelikli olarak belirlenen
28 konu başlığı “kimyasal, mikrobiyolojik ve çevresel risk değerlendirme; beslenme ve genel ortak
alanlar” olarak 5 ana kategori altında toplanmıştır.

Beslenme kategorisinde modifiye tarım uygulamaları, biyomarkerlar, gıda takviyeleri ve alerjenler
başlıkları;

sa, Kütahya ve Uşak illerinde bulunan 394 bal arısı

de önemli oranda arı kayıpları olmuştur. Kayıpların

işletmesinden arı, yavrulu petek numunesi ve varsa

ortaya çıkışında küresel ısınma ve kirlenmeye bağlı

eskitilmiş petek örnekleri alınarak; aşağıdaki tablo-

çevre koşullarındaki olumsuz değişiklikler ile teknik

da gösterilen hastalıkların yaygınlığı araştırılmıştır.

bilgi yetersizliği yanında arı hastalıklarının da önemli etkisinin olabileceği düşünülmüştür.

İzmir/Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü

izleme sistemleri başlıkları öne çıkmaktadır.
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160331

dolayı hastaneye kaldırılırken 80 kişinin de öldüğü

gınların

bildirilmiştir.

verici

Son dönemlerde gerek dünyada gerekse ülkemiz-

risk/yarar değerlendirme metotları ve veri toplama/

Gıda temelli salendişe

Ege bölgesinde; Muğla, İzmir, Denizli, Aydın, Mani-

Genel Ortak Alanlarda ise ortaya çıkan yeni riskler,

SU O KADAR DA MASUM OLMAYABILIR!

YENI DOĞAN BUZAĞI, KUZU VE OĞLAKLAR İÇIN
KOMBINE ANTISERUM GELIŞTIRILDI
Yeni

doğan

buzağı,

sığırlardan oluşan serum hayvanları hiperimmuni-

kuzu

ve

oğlaklarda

ze edilmiştir. Hiperimmunize edilen hayvanlardan

görülen ölüm ve eko-

plazmaları alınmış ve klarifikasyon, inaktivasyon ve

nomik kayıpların en

konsantrasyon işlemlerinden geçirilmiştir. Formu-

önemli nedeni E.co-

le edilen kombine antiserumun laboratuvar testleri

li

ve

ile deneme hayvanları ve hedef hayvanlarda klinik

duruma

Zararlı bakterilerin riskini en aza indirmek için 2015

gelmesi, gıda gü-

yılında antimikrobiyal yıkamada (AgResearch, Ey-

venliği açısından

lül 2015) sterilize klorlu su veya hidrojen peroksit

Clostridium

perfrin-

çalışmaları yapılmıştır. Etkinlik testleri kapsamında

gıdayla en fazla

bazlı yıkama suları denenmiş ancak ev içi kullanı-

gens Tip C beta toksi-

buzağı, kuzu ve oğlaklarda koruyucu ve tedavi edici

temasta olan suyun önemine dikkat çekerek yıka-

mına uygun olmadığı için etkili bulunmamıştır. Daha

kasyonlarıdır. Bakanlık

dozlar belirlenmiş, ayrıca serum devamlılık eğrile-

maya suyunun kalitesi ve yeni yıkama alternatiflerini

sonra Nature Seal, Inc., Laboratuvarlarında laktik

Ar-Ge Destek Programı kapsamında özel sektör

ri çıkarılmıştır. Daha sonra kombine antiserumun

gündeme getirmiştir.

asit, meyve asitleri ve hidrojen peroksit gibi organik

tarafından yürütülen proje kapsamında bu iki has-

saha testleri yapılmış ve yapılan tüm laboratuvar

Amerika’da Escherichia coli, Listeria, Salmonella ve

bileşenlerin farklı kombinasyonları ile yüzlerce de-

talığa karşı etkin ve güvenli bir kombine antiserum

ve saha testleri sonucunda ürün buzağı, kuzu ve

diğer gıda kaynaklı patojenlerden dolayı her yıl 48

neme gerçekleştirilerek patojenleri %100 oranında

Colisera+C adıyla üretilmiştir. Geliştirilen ürün,

oğlaklarda etkin ve güvenli bulunmuştur. Sonuçta;

milyon kişinin hastalanması bu konunun ivedilikle

azaltacak bir formülasyona ulaşılmıştır (AgResear-

kompozisyon ve kullanım endikasyonu olarak ilk

yeni doğan buzağı, kuzu ve oğlaklarda büyük eko-

araştırılmasını gündeme getirmiştir. Hastalık Kont-

ch, Ocak 2016).

ve orijinaldir. Projede öncelikle E.coli K99 ve Cl.

nomik kayıplara neden olan iki enfeksiyona karşı

perfringens tip C beta toksoid antijenlerinin üretimi

etkin ve güvenli bir ürün kullanıma sunulmuştur.

rol ve Önleme Merkezinin verilerine göre 2013 yılında yaklaşık 4.200 kişi gıda kaynaklı patojenlerden
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EGE BÖLGESINDE ARI HASTALIKLARININ
YAYGINLIĞI BELIRLENDI

AgResearch, January 2016

enfeksiyonları

gerçekleştirilmiş ve hazırlanan antijenler ile at ve
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ŞAP AŞISININ BAĞIŞIKLIK GÜCÜ VE ÜRETIM
KAPASITESI ARTTIRILDI
Şap

KAYIP BAĞ BULUNDU

hastalığı

türü üretim aşamaları esnasında hücrelerin süspan-

getirildiği bildirilmektedir. Bu ilaçla muamele edilmiş

çift tırnaklı hay-

se hücre kültürüne adapte olamadığı, çoğunlukla

tarım alanlarda bulunan işaretlenmiş arıların oran-

vanlarda

verim

gram pozitif bakterilerden ileri gelen bulaşıklığın

sal olarak normalden daha hızlı öldükleri ancak

kaybına

neden

bulunduğu ve bu amaçla yıllardır gentamicin isimli

kovandaki mevcut işçi arı sayısını arttırarak bunu

olan ve ulusla-

ağırlıkla gram negatif bakterilere etkiyen antibiyoti-

desteklediği bildirilmiştir. Fransız Ulusal Tarımsal

rarası

ticarete

ğin kullanıldığını tespit edilmiştir. Hücre kültüründe

Araştırma Enstitüsünden bir araştırmacı arıların

getirilen kısıtla-

hem gram negatif hem de gram pozitif bakterilere

ortalama ömrünün azaldığını ancak koloninin bu

malar nedeniyle

etkileyecek penicillin+ streptomicin+ neomicin kom-

durumu üremeyi arttırarak telafi ettiğini bildirmiştir.

büyük ekonomik

binasyonunun kullanılması ile üretimdeki bakteriyel

Ancak Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gös-

kayıplara yol açan yüksek derecede bulaşıcı viral

bulaşıklığın %90 önüne geçilmiştir. Yapılan araştır-

bir hastalıktır. Şap hastalığı ile mücadelede saha

malar sonucu, aşı virusu üretimdeki artış ile 1 doz

virusları ile uyumlu aşı suşları ile hazırlanmış aşılar

şap aşısına konan virüs miktarları artırılarak 3PD50

en önemli faktördür. Ülkemizde üretimi yapılan şap

yerine 6PD50 olarak ifade edilen 4 mikrogram Asai-

aşılarının bağışıklık gücünün yükseltilmesi ve yeterli

1 tipi, 5 mikrogram A tipi ve 6 mikrogram O tipi için

miktarda üretiminin yapılması amacıyla şap aşının

aşı virusu konularak aşının etkinliği artırılmıştır.

değişik üretim proseslerinde çok sayıda araştırma
yapılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucu hücre kül-

Şap Enstitüsü Müdürlüğü

TÜRKIYE ŞAP AŞISINDA İHRACATÇI OLDU

Neonicotonidlerin kullanımıyla ilgili tartışmanın
merkezinde, bu pesitsitlerin arılara olan etkilerinin
laboratuvar ve saha çalışmaların koşullarında de-

teren bir firmanın da artık neonicotonoid grubu pestisitleri üretmeyeceğine dair açıklama da bulunması
da dikkat çekicidir.

ğerlendirilmesi bulunmaktadır. Yanıtlanmamış en
önemli soru ise laboratuvar şartlarında görülen
olumsuz etkilerin saha şartlarında görülüp görül-

h t t p: // w w w. b b c .c o m /n ew s /s c i e n c e - e nv i r o n -

meyeceğidir.Yeni bir araştırmanın bu konuya açıklık

ment-34846629

KANATLI HASTALIKLARINA KARŞI ETKILI YENI AŞILAR

TAGEM

tara-

bin doz aşı ihraç edilirken, yaklaşık 13 milyon doz

şı koruyucu yeni bir aşı geliştirilmiştir.

fından

des-

aşının daha ihracatı için görüşmelerin sürdürüldüğü

Bahsi geçen virüsler ticari kanatlı işletmeleri ve vah-

ve

kaydedilmiştir. Yine Pakistan’a 5 milyon doz, Suudi

şi yaşamdaki kanatlılarda hastalığa ve ölümlere ne-

Şap Enstitüsü

Arabistan’a 600 bin doz, Azerbaycan’a 7 milyon doz

den olmaktadır.

tarafından yü-

ve Gürcistan’a 200 bin doz şap aşısı ihracatı için de

rütülen araştır-

söz konusu ülkelerle görüşmeler sürdürülmektedir.

ma projeleri ile

2015 yılında bir yıllık üretim periyodunda güçlü ve

geliştirilen şap

kaliteli içeriğe sahip 80 milyon doz tetravalan şap

aşısı, Türkiye’yi

aşısının maddi değeri, enstitünün satış fiyatları üze-

Amerika Birleşik Devletleri, Güneybatı Kanatlı

şap aşısında ithalatçı konumdan ihracatçı konuma

rinden yaklaşık 95 milyon TL’ye tekabül etmektedir.

Araştırma Laboratuvarlarında çalışan bilim adamla-

getirmiştir. Şap aşısıyla ilgili son yıllarda yaptığı

Eğer söz konusu aşılar yurt dışından ithal edilseydi

rı geliştirdikleri aşı ile hasta hayvanlardan sağlıklı

çalışmalar meyvelerini vermiş, üretimin artması ve

357 milyon TL ödenecekti. Yerli üretimle beraber

hayvanlara, öldürücü virüs yayılımı ve bulaşmayı

maliyetlerin düşmesiyle beraber Türkiye, 2014 yılın-

2015 yılında 262 milyon TL’lik kaynağın ülkemizde

azaltmayı planlıyorlar.

dan bu yana şap aşısı ithalatı yapmazken, 2016 yılı

kalması sağlanmıştır.

Ocak ayından itibaren yurt dışına şap aşısı ihraca-

http://www.tarim.gov.tr/Haber/924/Turkiye-Sap-Asisin-

tına da başlamıştır. Bu kapsamda Afganistan’a 210

da-Ihracatci-Oldu

teklenen
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ARILAR VE PESTISITLER ARASINDAKI

Yeni aşıların her yaş grubu kanatlıda güvenli olduğu, deneme grubunda bulunan bir ve üç günlük
broylerlerde tespit edilmiştir.

Bilim insanları tarafından kanatlı sektöründe çok

Aşılanan hayvanlar, İnfeksiyöz Laringotracheitis ve
Newcastle hastalığına karşı korunmuş, klinik belirti
göstermemiş ağırlık kaybı olmamıştır.
Genetik metotlarla geliştirilen aşı ile büyük ekonomik kayıplara neden olan hastalıkların her ikisine
karşı yüksek koruma sağlanacağı bildirilmiştir.

önemli ekonomik kayıplara sebep olan İnfeksiyöz
Laringotracheitis ve Newcastle hastalığına kar-

http://agresearchmag.ars.usda.gov/2015/mar/vaccines/
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DÜNYA ANTIBIYOTIK SONRASI DÖNEMIN
KIYISINDA MI?

60 yıldan uzun bir süredir antimikrobiyal ilaçlar hastalıkları tedavi etmede mucize ilaçlar olarak görülmüştür. Penisilini bulan Alexander Fleming 1945
senesi Nobel Ödülü konuşmasında bakterilerin bu
olağanüstü ilaca karşı direnç geliştirebileceğinden
bahsetmiştir. Antimikrobiyellerin insan ve hayvan
sağlığında son yıllarda geniş şekilde kullanılmasıy-

SAĞLIKLI VAHŞI YAŞAMLA
GÜVENLI DÜNYAYI SAĞLAMAK

la, dünya hızlı bir şekilde ortaya çıkan antimikrobi-

yaşam orjinlidir. Dünya Hayvan Sağlık Örgütü vahşi

yal dirençle karşılaşmıştır. Ancak İnsan ve hayvan-

yaşam sağlının, insan ve evcil hayvan sağlığı için

larda ciddi hastalıklara sebep olan bakterilere karşı

koruyucu önemi olduğunu kabul etmektedir.

tedavi yöntemleri aynı hızla bulunamamaktadır. İlaç

Erken teşhis, vahşi hayvan hastalıklarının önlen-

firmalarının antibiyotiklerin karlılığının düşük ve ge-

mesi ve izlenmesi için oldukça önemlidir. Hayvan

liştirmesi pahalı olduğu için araştırmaları azaltması-

sağlığı ve refahının kapsamlı bir şekilde gelişmesi

nın da etkisi büyük olmuştur. Lanset İnfeksiyöz Has-

için OIE, üyesi olan 180 ülkede hastalıkların vahşi

talıklar dergisinde yayınlanan bir makalede, hasta

hayvanlar üzerine olan etkisini azaltmak amacıyla

domuzlarda, dirençli mikroorganizmaların neden

uluslararası standartları geliştirmekte ve bu ülkeler-

olduğu hastalıkların tedavisinde kullanılan kolistine

de vahşi yaşamla ilişki içerisinde bulunan hayvan

karşı, direnç genlerinin bulunduğu bildirilmiş ve bazı
ülkelerde insanların tedavisinde kullanılan ilaçların
hayvan sağlığında kullanılmaması önerilmiştir.
http://www.bbc.com/news/health-34857015

ÜLKELER HAYVAN HASTALIKLARINI ORTADAN
KALDIRMAYI PLANLIYOR

Dünya Hayvan Sağlık Örgütü tarafından dünya vahşi yaşam gününü kutlandı. İnsanlarda her yıl ortala-

http://www.oie.int/en/for-the-media/press-releases/detail/

ların üçü hayvansal kaynaklı ve çoğunlukla vahşi

article/ensuring-healthy-wildlife-to-ensure-a-safer-world/

YABANI YENILEBILIR MEYVELER:
ZENGIN BIYOLOJIK ÇEŞITLILIK KAYNAĞI
ölçüde katkıda bulunmaktadırlar. Yabani meyveleri

çalıştayda, koyun keçi vebasının küresel düzeyde

içine alan kültüre alınmamış bitkilerin, diyet takvi-

kontrol ve eradikasyonunun izlenmesi ve değerlen-

yesi olarak veya gıda yetersizliğinde kullanılması,

dirilmesi için ülkelere çağrıda bulunulmuştur. Da-

özellikle az gelişmiş ülkelerde kırsalda yaşayanlar

nışma kurulu, bölgedeki ülkelere aşı standartlarının

için önemli bir gıda güvenlik ağı sağlar. Günümüz-

karşılanması yönünde rehberlik yapacak ve veteri-

de, doğadan gelen ürünlerin hane halkının geçimini

ner hekimlerin daha fazla eğitim almasını sağlaya-

rın 2030 yılına kadar uluslararası işbirliğiyle ortadan
kaldırılmasına çalışılıyor. Son dönemde Batı Asya
ülkeleri düzenlenen bir çalıştayla bu konuda yapılacak çalışmalar konusunda yol haritası üzerinde çalışmaya başlamışlardır. Koyun keçi vebası çok bulaşıcı olması sebebiyle kontrol edilmediği takdirde
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destekleyebileceği ve ayrıca ham ya da işlenmiş

caktır. Yakın zamana kadar az gelişmiş ülkelerde
koyun keçi vebasını teşhisi için eğitimli eleman ve

2017 yılında yapılan çalışmada, yabani ve kültür

donanımlı laboratuvar mevcut değilken, son za-

meyvelerinin karşılaştırmalı analizlerine yer veril-

manlarda bu konuda gelişmeler sağlanmıştır. Has-

miştir. Yabani yenilebilir meyveler, benzersiz lez-

talıkların önlenmesine yönelik uluslararası çabanın

zetleri, dokuları ve renkleri ile son derece değerli

artmasıyla, kırsal yaşam ve gıda güvenliğinin geliş-

meyve grubunu oluştururlar. Yabani yenilebilir mey-

mesi beklenmektedir.

veler, taze tüketime ek olarak, içecek, dondurma,
yoğurt, reçel, jöle ve diğer pek çok gıda ürünlerinde

gıda güvenliğini tehdit etmektedir. Bölge ülkeleri ve

mektedir.

ma beş adet yeni bulaşıcı hastalık görülmekte, bun-

lenmiştir. Bir önceki yıl alınan karara göre toplanan

Küçükbaş hayvanlara büyük zarar veren hastalıkla-

sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesini destekle-

halde satışlarından elde edilecek gelirin daha fazla
farkındalık oluşturacağı düşünülmektedir. Böylece,
kullanılan türlerin çeşitliliği ve bunları kullananların
sosyo-ekonomik durumu ile olan ilişkileri üzerine
araştırma yapmayı teşvik etmektedir. Yabani yenilebilir meyveler biyolojik çeşitliliğinde önemli bir bileşenini oluşturmaktadır.

yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir takım yabani ye-

Türkiye’nin katılımıyla, OIE tarafından Kazakistan’ın

h t t p : / / w w w. f a o . o r g / e u r o p e / n e w s / d e t a i l - n e w s /

nilebilir meyveler kırsal ve yerli nüfusları tarafından

https://arastirma.tarim.gov.tr/etae/Belgeler/AnadoluDer-

Alma Ata şehrinde bu konuda bir çalıştay düzen-

en/c/404779/

kullanılmakta ve onların geçim kaynaklarına önemli

gisi/2017/2/15%20mak%20116-122.pdf
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BESLENME VE GIDA IÇIN BIYOÇEŞITLILIK PROJESI HEDEF TÜRÜ

TÜRKIYE EKMEKLIK BUĞDAY GENOTIPLERINDE TESCIL YILI ILE BITKI

ÇIRIŞ OTU (EREMURUS SPECTABILIS M. BIEB.)

BOYU, ÇIM KINI UZUNLUĞU VE TANE VERIMI ARASINDAKI İLIŞKILER
ilişkisi dağılım analizi ile incelenmiş ve yerel genotiplerin bitki boyu ve çim kını uzunluklarına çok yakın, tane verimine ise uzak
olduğu, tescil yılı arttıkça grupların bitki
boyu ve çim kını uzunluğundan uzaklaşıp
tane verimine yaklaştığı gözlenmiştir. Islah
çalışmalarının, Türkiye ekmeklik buğday

Türkiye’de üç farklı bölgede devam eden “İnsan

sarızambak gibi yerel adlarla bilinen E. spectabilis,

Toplam 64 ekmeklik buğday genotipi kullanılarak

çeşitlerinde bitki boyu ile birlikte çim kınını

Beslenmesi ve Refahı İçin Biyolojik Çeşitliliğin

Türkiye’de yabani yenilebilir bir sebze olarak yay-

yürütülen çalışmada, tüm genotipler tescil yıllarına

da kısalttığı, tane verimini ise arttırdığı belirlenmiş-

Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı” projesi bu

gın şekilde kullanılmaktadır ve geleneksel olarak

göre gruplandırılmış ve dört farklı test ortamındaki

tir. Çim kını uzunluğu, ekilen tohumların çıkış oranı

çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Akdeniz pilot

halk tıbbında da kullanılmıştır. Akdeniz Bölgesi’nde

çim kını uzunlukları ile bitki boyu ve tane verimi ara-

ve fide gelişmesini, buna bağlı olarak da verimi etki-

bölgesi Antalya, Konya, İçel ve Karaman olmak

kırsal kesimdeki insanlar, iklim ve uygun olmayan

sındaki ilişkiler incelenmiştir. Çalışmanın sonucun-

lemektedir. Ayrıca uzun çim kınına sahip genotipler,

üzere 4 şehri içermektedir. Akdeniz Bölgesi’nde

topografik şartlar nedeniyle beslenme diyetlerini ta-

da, tescil yılı ile bitki boyu, toprak-karanlık çim kını

kuru tarım koşullarında daha iyi çıkış ve fide tesisi

beslenme ve tıbbi amaçlarla kullanılan 20 doğal

mamlamak için genellikle yabani bitkiler kullanmak-

uzunluğu, toprak-aydınlık çim kını uzunluğu ve kâ-

oluşturarak verim avantajı sağlayabilmektedir.

tür hedef olarak seçilmiştir. Eremurus cinsi, 40’dan

tadır. Bu çalışmada E. spectabilis’in besin değeri,

ğıt-karanlık çim kını uzunluğu arasında olumsuz ve

fazla türün dahil olduğu Liliaceae ailesinin en geniş

antioksidan özellikleri ve sosyo-ekonomik anket so-

önemli, tescil yılı ile tane verimi arasında ise olumlu

cinslerinden biridir. Bu cinsin doğal populasyonları,

nuçları incelenmiştir.

ve önemli ilişki olduğu belirlenmiştir. Tescil yıllarına

https://arastirma.tarim.gov.tr/tarlabitkileri/Belgeler/der-

kuru ve taşlı yamaçlara yayılmıştır. Çiriş otu, çireş,

https://arastirma.tarim.gov.tr/etae/Belgeler/AnadoluDer-

göre oluşturulan grupların incelenen özellikler ile

gi/2017%20cilt%2026%20%C3%B6zel%20say%C4%B1.pdf

dağ pırasası, yabani pırasa, güllük, kiriş, sarı çiriş,

gisi/2017/2/09%20mak%2069-73.pdf

BAZI ÇEREZLIK AYÇIÇEĞI ÇEŞIT ADAYLARININ MENEMEN, İZMIR

TÜRKIYE’DEKI YABANI ASPIR (Carthamus L., Asteraceae) TÜRLERININ

EKOLOJIK KOŞULLARINDA VERIM POTANSIYELLERI

TOHUM YAĞ ASIT KOMPOZISYONU VE KEMOTAKSONOMISI
Carthamus dentatus, Carthamus lanatus,

tir. 2016 yılında ise en yüksek verimi ‘Çiğdem’ ve

Carthamus persicus, Carthamus glaucus,

‘Ege Güneşi’nden sırasıyla 592 kg/da ve 586 kg/da

ve Carthamus tenuis. 71 hattın tohumları

olarak elde edilmiştir. Her iki yıl ortalaması dikka-

kabinlerde çimlendirilerek, araziye akta-

te alındığında; ‘Çiğdem’ ve ‘Ege Güneşi’ sırasıyla

rılmıştır. Bütün tohumlardaki tohum yağ

614 kg/da ve 603 kg/da tane verimleri ile en yüksek
Bu araştırmanın amacı istenilen özelliklere uygun
çerezlik ayçiçeği çeşit adaylarını saptamaktır. Çalışma materyalini Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
(ETAE) ayçiçeği ıslah programında geliştirilen çerezlik çeşit adayları ve tescilli çeşitler oluşturmuştur.
Araştırmada, 2015 yılında en yüksek tane verimi
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içeriği % 10.50 ve % 20.40 arasında deği-

değere ulaşan çeşitler olmuştur. Araştırma sonuç-

şim göstermektedir. Başta linoleik (%58.8

ları verim performansı ve agronomik karakterler
bakımından yapılan değerlendirmede çeşit adaylarından özellikle ‘Ege Güneşi’nin verim ve kalite
bakımından umut verici olarak çerezlik ayçiçeği tarımında yer alabileceğini ortaya koymaktadır.

-%82.6), oleik (%7.3-%22.8) ve palmitik
Aspir dünyanın kurak bölgeleri için önemli bir yağ

(%4.8-%8.8) olmak üzere on üç yağ asidi

tohumlu tarla bitkisidir. Yeni çıkan bu yayında, Aspir

belirlenmiştir. Bütün araştırma türlerindeki yağ asidi

bitksinin yabani akrabalarının tohum yağ içeriği ve

oranı aşağı yukarı aynı iken tohum yağ asidi içeriği

kompozisyonu belirlenmesi amaçlanmıştır. Türkiye

değişkenlik göstermektedir.

‘Çiğdem’, ‘ETAE-NGL’ ve ‘Ege Güneşi’ çeşitlerinden

https://arastirma.tarim.gov.tr/etae/Belgeler/AnadoluDer-

genelinden, 71 popülasyondan elde edilen 5 do-

sırasıyla 637, 629 ve 620 kg/da olarak elde edilmiş-

gisi/2017/1/01.%20mak%201-16.pdf

ğal yayılışlı Carthamus L. (aspir) türü toplanılmıştır;

http://journals.tubitak.gov.tr/agriculture/inpress.htm
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TÜRKIYE’DEKI KARASAL ORKIDE (SALEP) TÜRLERINDE RAPD VE

Trisetum Sect. Sibirica (Poaceae: Pooideae: Aveninae)’NIN

MORFOLOJIK KARAKTERLER ILE ORTAYA ÇIKARILAN GENETIK VE

TAKSONOMIK REVIZYONU

FENOTIPIK ÇEŞITLILIK

verileri ayrıntılı şekilde verilmiştir. Ayrıca,
seksiyona ait taksonların teşhis anahtar-

orkide popülasyonlarında filogenetik iliş-

ları da mevcuttur. Buna göre, seksiyonda

kiler belirlenmiştir. 15 morfometrik özellik

6 tür tanımlanmış, 2 alttür tanımlanmış ve

ve DNA primerleri kullanılmıştır. Morfolo-

3 tür ise T. alttür sibiricum için sinonim

jik sonuçlara göre türler arasında ana bir

olarak kabul edilmiştir. Tanımlanmış olan

grup oluşmamıştır. Sonuçlara göre doğal

6 türün 4 tanesi Doğu Asya ve Yeni Gine

yayılışlı karasal orkidelerde, tür içi ve türler

için endemiktir. Diğer iki türden T. turcicum

arası gen akışı devam etmektedir. Orkide

Türkiye genelinde geniş yayılış gösteren karasal orkideler, ‘salep’in doğal kaynağıdır. Çok yeni yayınlanan çalışmada (2018) Orchidaceae ailesine ait ka-

türleri için koruma programları türlerin tak-

Trisetum Pers., ülkemizde biri endemik 5 tür ile

sonomik konumlarından çok, orkidelerin

temsil edilir ve Poeae R. Br. Oymağında yer alan

yayılış gösterdiği belirli coğrafik bölgelere yapılması

13 cinsten biri olan çok yıllık bir otsudur. Toplam

daha iyi sonuçlar verebilecektir.

35 farklı herbaryumdan, Trisetum Sect. Sibirica

rasal orkideler Niğde bölgesinden toplanarak elde
edilmiştir. Fenotipik ve genetik varyasyon analizle-

http://journals.tubitak.gov.tr/agriculture/accepted.htm

rinin sonucu olarak 14 tuberden elde edilen doğal

Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey İran’da, T. sibiricum ise Doğu Avrupa’dan Alaska ve Kanadaya
kadar geniş yayılış gösterir.

altındaki her taksonun sinonimleri ile 450 örnek

https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/68320/

çalışılmış ve her taksonun morfolojik tanımlama-

Trisetum_sect_Sibirica_publicado.pdf?sequence=1&i-

sı, ayrıntılı çizimleri, dağılım haritaları ve habitat

sAllowed=y

DÜNYA ÖLÇEĞINDE YAPILAN MOLEKÜLER FILOGENISI, MOONWORT

Gypsophila L. (Caryophyllaceae) TÜRLERININ MORFOLOJIK,

(Botrychium s., Osphioglossaceae)’NIN GIZEMLI ÇEŞITLILIĞI ÜZERINE

KIMYASAL VE GENETIK ÇEŞITLILIĞI ILE FARMASOTIK SANAYIDEKI

YENI BIR İNCELEME SUNUYOR

POTENSIYEL KULLANIMI

rakterler ile yapılan tür teşhis-

ve genişliği gibi karakterlere bakılmıştır.

lerinde karşılaşılan zorluklar ve

Ayrıca kimyasal olarak köklerde oluşan

çelişkiler nedeniyle, moleküler

prospanin içeriğine de bakılmıştır. Mole-

karakterizasyon yolu denen-

küler analizler için ise ISSR ve RAPD be-

miştir. Toplam 34 taksona ait

lirteçleri kullanılmıştır. Bütün bu analizlerin

Asya, Avrupa, Kuzey Amerika,

sonuçlarına göre en farklı türler olarak G.

Orta Pasifik Adaları ve Güney

paniculata L. ve G. Oldhamiana Miq. Tür-

Amerika kökenli 365 örnek ile

leri belirlenmiştir.

çalışılmış ve moleküler karakBotrychium (Ophioglossaceae) cinsi, uzun yıllardan
beri yara iyileştirmede kullanılan ve Gazandili olarak adlandırılan tek bir tür (Botrychium lunaria (L.)

terizasyon sonucu 3 ana grup
ve 15 alt grup ile 4’ü poliploid olan 47 takson ortaya
konmuştur.

Polonya Lublin Bitki Genetiği Enstitüsünde yapılan bu yeni çalışma (2018), 7 Gypsophila türünde

http://journals.tubitak.gov.tr/botany/accepted.htm

farmasotik sanayinde kullanılmak üzere saponin
üretimine yönelik yapılmıştır. Gypsophila türleri süs

Sw.) ile ülkemizde temsil edilmektedir. Dünyada ka-

h t t p : / / w w w . b i o o n e . o r g / d o i /

ve tıbbi bitki olarak kullanılan, uzun süreli kültüre

bul edilen takson sayısı 35 olan cinsin morfolojik ka-

pdf/10.1600/036364417X696483

alınan bitkilerdir. Morfolojik çeşitlilik için kök, bitki
boyu, dalların sayısı, boyu, taze yaprakların boyu
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BIRLEŞMIŞ MILLETLER GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ (UNFAO)
KÜRESEL TOPRAK PAYDAŞLIĞI GIRIŞIMI (GLOBAL SOIL
PARTNERSHIP, GSP) ÇALIŞMALARINA KATILIYORUZ…
Küresel Toprak Paydaşlığı

tikalar Genel Müdürlüğü ve Tarım Reformu Genel

(GSP), Birleşmiş Milletler

Müdürlüğü tarafından ulusal ve uluslararası düzey-

Gıda Tarım Örgütü (FAO)

deki çalışmalara katkı ve katılım sağlanmaktadır.

tarafından 2012 yılında ku-

TAGEM Toprak Su Kaynakları Araştırmaları Daire

rulmuş olan, faaliyetlerini

Başkanlığı tarafından girişimin alt bölgesel grubu

FAO bünyesinde sürdüren,

olan Avrasya Toprak Paydaşlığı grubunda, ülkemiz-

amacı gıda güvenliğinin sağlanması için, dünyadaki

de toprak kaynaklarının geliştirilmesi, korunması ve

toprak kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve ko-

sürdürülebilir kullanımı açısından sürecin başından

runmasını sağlamak amacıyla farkındalığı artırmak,

bu yana çalışmalara katılım sağlanmış olup, çalış-

küresel düzeyde bu konuda yapılabilecek eylemlere

malar yakından takip edilmektedir. Girişimin önemli

üye ülkeler, diğer ilgili organizasyon ve kuruluşlar

çalışmaları arasında; Dünya Toprak Organik Kar-

ile işbirliği içerisinde rehberlik etmek olan bir giri-

bon Haritasının Oluşturulması (2017), Uluslararası

şimdir. Bakanlığımız Küresel Toprak Paydaşlığı’na

Toprak Bilgi Enstitüleri Ağını (INSII) da kapsayan

üye olup, ülkemizde odak noktası görevini yürüt-

Küresel Toprak Bilgi Sisteminin (GLOSIS) ve Küre-

mektedir. Ülkemiz Paydaşlığın Avrupa Bölge gru-

sel Toprak Laboratuvar Ağı (GLOSOLAN) kurulma-

bunda ve Avrasya Alt Bölge grubunda yer almakta-

sı yer almaktadır. Genel Müdürlüğümüz tarafından

dır. Paydaşlığın 2012 yılında üyeliğimiz ile başlayan

tüm çalışmalara aktif katılım ve katkı sağlanmakta-

ülkemizdeki çalışmaları Bakanlığımız liderliğinde

dır. Detaylı bilgiye aşağıdaki linkden ulaşılabilmek-

yürütülmekte olup, Tarımsal Araştırmalar ve Poli-

tedir. http://www.fao.org/global-soil-partnership/en/

AZOTLU GÜBRE ARTIK GAZ FORMUNDA TOPRAĞA
UYGULANABILECEK…

HAYVANLAR ARTIK GÜNEŞ ENERJISIYLE SAĞILACAK…
otlatılan küçükbaş hayvanlar için depolanmış solar
enerji ile çalışan mobil süt sağım makinası tasarlanarak prototipinin oluşturulmuştur. Göçer hayvancılıkta yaşanan sağım ve sağımcı bulalamama
sıkıntılarını gidermek, sütteki hijyen ve verimi artırmak amaçlanmıştır. GAP Bölgesinde (Diyarbakır,
Batman ve Siirt illerinde) küçükbaş süt hayvancılığı
ile uğraşan göçerlere yönelik test edilmiş ve olumlu
sonuçlar alınmıştır. Makine ile sağım yapıldığında,
elle sağıma göre süt verimi %94 artmış ve hijyenik
koşullarda süt sağımı gerçekleştirilmiştir.
Kaynak: Gezici,M.Karataş,A., Kalender, M.A.Vural,E.,
Atakul,Ş.,Gürhan,R. Ve Eliçin,A.K.2017. Fotovoltaik Pil
Destekli Küçükbaş Mobil Süt Sağım Makinasının Prototip
Tasarımı. GAP-TAEM Diyarbakır
https://www.cnnturk.com/bilim-teknoloji/gunes-enerjisiyle-calisan-sagim-makinesi?page=3

TARIM TOPRAKLARIMIZDA NEREDE BOR EKSIKLIĞI VAR?
BELIRLENDI…
alanlarında eksiklik olduğunun saptanması önem-

tarımında verim ve verim parametrelerine etkileri

lidir. TAGEM-BOREN işbirliği kapsamında ilki 2010

saptanmıştır. Susuz amonyak uygulaması ile bir ge-

yılında yapılan bor haritası, yürütülen araştırma so-

lişme döneminde bitkinin ihtiyaç duyacağı azotun

nuçlarına göre 2017 yılında güncellenmiş ve hizme-

tamamının, ekim öncesinde bir kez toprağa verilme-

te sunulmuştur. İlk harita 9000 toprak örneğinden

sidir. Geleneksel uygulama ile aynı oranda azotlu

oluşmuştur. 2017 yılında 6400 adet daha örnek alın-

gübreleme yapılmış ve iki yılda da susuz amonyak

mış, analiz edilmiş ve veri bankasına yüklenmiştir.

uygulaması yapılan parselden en yüksek tane veri-
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Topraklarımıza azot katı ve sıvı formda uygulan-

mi alınmıştır. Dünya yaygın kullanılan uygulamanın

maktadır. Ülkemizde ilk kez gaz formunda susuz

ülkemizde de uygulanabilir durumuna getirilmiştir.

Toplam15 400 toprak örneği ile Bor Haritası güncellenmiştir. Bu haritaya göre yapılan bor gübreleme

amonyak uygulamasının uygulaması alet ve ekip-

Bor, önemli bitki besinlerinden olup, eksikliğinde

man geliştirilmesi amaçlanmıştır. Proje sonucunda

bitki normal gelişemez ve verimde önemli düşme-

gübreleme amacıyla susuz amonyağı toprak altı-

Kaynak: Akar,G.,Tan,F.,Sağlam,C.2016 TAGEM/13/
AR-GE/4, Güven Zirai Kireç. Tar.Ür.Ltd.Şti.Tekirdağ, Tes-

na atabilen ekipman yapılmış ve buğday ayçiçeği

cil numarası 2014 03465

uygulamaları ile hangi ürüne ne kadar gübreleme
yapılacağı belirlenmiştir.

ler olur. Bor eksikliği ve fazlalığı arasında çok az
fark bulunan bir element olduğundan, hangi tarım

https://arastirma.tarim.gov.tr/toprakgubre
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AKILLI TARIM UYGULAMALARI HAYATA GEÇIRILMEYE
BAŞLANMIŞTIR.

YARI KURAK İKLIM KOŞULLARINDA YAĞMUR SUYU
YÖNETILIYOR…

TAGEM – Aselsan işbirliği ile, tarımda teknoloji

larının bitki kök bölgesinde toprak neminin depo-

kullanımını artırmak, kaliteli ve güvenilir analizlerin

lanması bölge tarımsal üretiminde için önemli olan

uzaktan algılama yöntemleriyle yapılabilmesi için

ürünlerden kavun yetiştiriciliğinde uygun sırt:karık

İnsansız Hava Aracı ile görüntü alınarak hassas ta-

oranı belirlenmiştir. Sırt kaplama malzemesi olarak

rım uygulamalarına yönelik bir sistem geliştirilmiştir.

siyah plastik örtü, sap-saman ve sıkıştırılmış toprak;

Proje sonuçları verim tahmini yapılmasında, her-

sırt genişliği olarak 30, 45 ve 60 cm uygulanmıştır.

hangi bir hastalık veya zararlı hasarının belirlenme-

Yağmur suyu hasadı için kullanılan sırt:karık mikro

sinde, İnsansız Hava Araçlarına yerleştirilen ka-

Kurak ve Yarı kurak ve suyun kısıtlı olduğu bölgeler-

havza su hasadı sistemleri, kontrol konularına göre

mera sistemleri ile kaydedilerek tarım alanlarındaki

de tarımsal üretimin sağlanması için yağmur suyu-

toprak nemi artırarak bitki gelişimi için gerekli suyu

hasarlara hasar seviyesine göre müdahale etme

nun yönetimi ve toprakta nemin tutulması amacını

en yüksek seviyede sağlamıştır. Toprak neminin bu

şansı verecektir.

içeren Su Hasadı çalışmaları yapılıyor. İç Anadolu

artışında sırtlardan hasat edilen suyun karıklarda

Bölgesinin en az yağış alan alanlarından Karapınar

konsantre edilerek toprakta daha derinlere sızarak

merkezinde Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mü-

depolanması ve buharlaşma yüzeyinin azaltılması

cadele Araştırma Enstitüsü tarafından; mikro havza

etkili olmuştur.

Kaynak: Demirtürk, Y.2017. İnsansız Hava Aracı İle Görüntü işleme Temelli Hassas Tarım Uygulamaları TAGEM/15/AR-GE/77. Ankara

su hasadı yöntemlerinden sırt:karık sistemini kullanarak farklı sırt genişlikleri ve farklı malç uygulama-

http://www.topraksudergisi.gov.tr/index.php/toprak

TARIMSAL ARAŞTIRMALARDA KÜRESEL ARAŞTIRMALAR
İTTIFAKI (GLOBAL RESEARCH ALLIANCE -GRA)
fakın araştırma bünyesinde; Hayvansal ve bitkisel

Proje kapsamındaki çağrılar ile uluslararası araştır-

üretim, pirinç ve toprak karbonu, nitrojen konuları

ma verimliliğini artırmak amacıyla katılımcı ülkele-

yer almaktadır. Küresel İttifak Grubu ile ülkemizde

rin insan ve mali kaynakları birleştirilmektedir. TA-

Bakanlığımız koordinasyonunda TAGEM araştırma-

GEM’in dahil olduğu ICT AGRI 2 çağrılarından “Akıllı

cıları ile Akdeniz Bölgesi, Orta Asya ve İttifakın üye

Tarım Uygulamaları” çağrısında Kırklareli Araştırma

ülkeleri araştırmacılarını bir araya geldiği bir çalış-

Enstitümüz ve Namık Kemal Zir.Fak. ortaklığında

ICT-AGRI 2, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen
bir ERA-NET projesidir. ICT-AGRI 2 projesinde Türkiye’yi TAGEM ve TÜBİTAK temsil ediyor. Genel hedefi hassas tarım alanında Avrupa araştırmalarını

önerilen proje desteklenmiştir. “Hassas Tarımın Et-

Küresel Araştırma İttifakı (GRA) 2009 yılında baş-

kinleştirilmesi “ çağrısında ise Tekirdağ Araştırma

langıçta bir kaç ülkenin üyeliğiyle kurulmuş ve şu

Enstitümüz, Namık Kemal, Ankara ve Ege Üniversi-

anda toplam 49 adet üye ülkeyle; tarımda atmos-

te ortaklığındaki projemiz devam etmektedir. Çağrı-

fere salınan sera gazı emisyonunu artırmadan ta-

ları takip etmek, konuyla ilgili düzenlenen kongre ve
toplantıları takip etmek için aşağıdaki linkten detaylı
bilgiye ulaşabilirsiniz.

güçlendirmek ve Tarımda Bilgi İletişim Teknolojileri
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artırılması için ülkelerin stratejilerini, politikalarını ve
araştırmalarını paylaşacakları bir çerçeve yaratmayı amaçlı kurulan bir organizasyondur. Araştırma
ittifakı bünyesinde yer alan ülkelerin araştırma prog-

ve Robotik ile ilgili ortak bir Avrupa araştırma gündemi geliştirmektir.

rımsal faaliyetlerin sürdürülmesi ve gıda üretiminin

http://www.ict-agri.eu/

ramların ve araştırmacıların kapasitelerinin geliştirilmesi için teknik ve finansal destek sağlayan itti-

tay TAGEM’ e bağlı Uluslararası Araştırma ve Eğitim Merkezi (UTAEM) İzmir’de gerçekleştirilmiştir.
“Tarımda İklim Değişikliği Politikaları, Stratejileri ve
Pratikleri” başlıklı Çalıştay’ da çeşitli ülkelerden 50
ye yakın araştırmacı ile tarımda sera gazlarını artırmadan üretimin sürdürülmesi için gerekli çalışmaları kapsayan araştırma ve faaliyetler görüşülmüş
ve uluslararsı tecrübeler paylaşılmıştır. Ülkemizin
Küresel ittifak Grubuna ülkemizin üyelikle ilgili çalışmaları devam etmektedir.
https://globalresearchalliance.org/
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ÇIFTLIKTEN SOFRAYA SERA GAZI EMISYONLARINDA
AVRUPA BIRLIĞI ARAŞTIRMA PROGRAMI (ERA-GAS)

TARIMDAN GÖRÜNÜM HABER
ANKARA’DA HER GÜN ÜRETILEN 336.000 EKMEK
SOFRAYA ULAŞAMIYOR…
Araştırma sonucunda, Ankara ilinde hane başına
günlük 2.4 adet (600 g), kişi başına 1.4 adet (350
g) ekmek tüketildiği belirlenmiştir. Kişi başına geleneksel beyaz ekmek 2.3 adet (575 g), tam buğ-

Avrupa’da sera gazı azaltım araştırmaları ve yenilik-

jeleri yürütülmektedir. TAGEM bünyesinde yer alan

day ekmeği 1.3 adet (325 g) olarak tüketilmektedir.

leri konularında program ve işbirliğini kuvvetlendir-

konu bazlı araştırma enstitüleri; üniversitelerimiz ve

Tüketicilerin %59.9’u aldıkları ekmeği aynı gün tü-

mek, sera gazı azaltım teknolojileri uygulamasının

yabancı ülkelerin araştırmacıları ile ortak konsorsi-

ketmediklerini ve bu ekmeklerin %10.1’ini hayvan

kolaylaştırmak ve çiftlikten çatala zinciri boyunca

yumlarda yukarıda belirtilen konular proje hazırlayıp

beslemede kullanmak için bayat ekmek toplayan

emisyonları düşürmek için politika ve ekonomik

açılan çağrılara çıkmaktadır.

kişilere verildiklerini ifade etmişlerdir.

tedbirlerin değerlendirilmesi amaçlı araştırma pro-

http://www.eragas.eu/index.php/news

Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü,
Tarım Ekonomisi Bölümü tarafından 2016 yılında
tamamlanan ve proje liderliği Rahmi TAŞCI tarafından yapılan “Ankara İlinde Buğday Çeşitlerinin Un
Sanayisinde Kullanım Durumu, Ekmek Fırınlarının
Un Tercihi ve Ekmekte Tüketici İstekleri” başlıklı
proje sonuçlarına göre;
Araştırma sonucuna göre; ekmek fırınları ile bayi
ve bakkallar arasındaki “ekmek iadesi” önemli bir
problem olarak tespit edilmiştir. Fırınlar tarafından
günlük ekmek üretim miktarı ayarlanamadığından
üretilen ekmeğin tamamının satılamadığı ve bu ekmeklerin iade olarak fırınlara geri gönderildiği belirlenmiştir. Bayi ve bakkallardan fırınlara geri dönen
ekmeklerin fire oranının, günlük üretilen ekmeğin
Ankara ili genelinde, günlük yaklaşık 6 milyon ekmek üretildiği, bir fırının ortalama ekmek üretiminin
yaklaşık 3500 adet/gün olduğu tespit edilmiş ve
üretilen toplam ekmeğin %81.8’inin geleneksel beyaz ekmek, %11.5’inin tam buğday ekmeği olduğu
belirlenmiştir.
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%5.6’sını oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu fire ile
birlikte günde 336.000 adet ekmeğin, fırınlar tarafından hayvan beslenmesinde kullanılmak üzere
çok düşük fiyatlarla satışının yapıldığı belirlenirken,
insan gıdası olarak değerlendirilemeyen bu ekmeklerin buğday karşılığı 86.5ton/gün olarak hesaplanmıştır.
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GENÇ ÇIFTÇI PROJELERI DESTEĞI VE
“GENÇ”LEŞEN ÜLKE TARIMI

RAMSAR ALANLARDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE
UYUM AÇISINDAN İYİ TARIM UYGULAMALARININ ROLÜ
tarımsal atıkların varillerde depolanması ile çevre
kirliliğinin önüne geçilmesi ve su tasarrufu sağlayan
damla sulama yönteminin yaygınlaşmış olmasıdır.
Atıklardan ve gübre kullanımından kaynaklanan
sera gazı emisyonları ile iklim değişikliğinin en büyük tehdidi olan kuraklık düşünüldüğünde bu belirtilen uygulamaların benimsenmiş olması, tarım-iklim
değişikliği etkileşimi açısından oldukça önemlidir.
Ancak İTU kriterleri, her ne kadar iklim değişikliği
Küresel iklim değişikliğinin gelecek yüzyılda tam
anlamıyla hissedileceği ve beklenen kuraklıklar neticesinde artan su talebinin karşılanması açısından
mevcut sulak alanların korunması ve akılcı kullanımı büyük önem arz etmektedir. Sulak alanların gü-

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlü-

nu gösterdi. Ayrıca köylerin sosyal açıdan cazip

ğünde yürüyen “Genç Çiftçi Desteklemelerine Kri-

hale getirilmesi, gençlerin köye dönme eğilimlerini

ter Olabilecek Parametrelerin ve Gençlerin Tarımda

kesinlikle arttıracağı düşünülmektedir. Bunun yanı

Kalma Eğilimlerinin Belirlenmesi” isimli proje, Tarım

sıra genç çiftçiler, bu desteklerin arttırılarak de-

Reformu Genel Müdürlüğünün talebi ile “Genç Çiftçi

vam ettirilmesini gönülden istemektedirler. Projenin

Projelerinin Desteklenmesi” kapsamında dağıtılan

ilk yılında hayvansal üretim projelerinde yaşanan

hibeleri değerlendirmek üzere 2017 yılında faaliyet-

farklı zorluklar ve sıkıntılar olmasına rağmen, her

lere başlamıştır. Proje 14 bölge, 41 ilde yürütülmüş

yeni desteklemede bu sıkıntıların daha da azaldığı

olup 18-40 yaş aralığında 2128 genç çiftçi ile anket

görülmüştür. Gençler, hibelerin dağıtılması ve de-

çalışması yapılmıştır. Ülkeyi kapsayacak alanlarda

ğerlendirme aşamasında genel olarak herkese eşit

çalışmanın yapılmasına gayret edilmiştir.

davranıldığı düşünmektedirler.

aşırı kullanımlar ve kirlilikten kaynaklanan sorunlar
oluşturmaktadır. Dolayısı ile bu tür stratejik öneme
sahip alanlarda mevcut tarım baskısının azaltılması
ve sürdürülebilirliğin sağlanması açısından çevre ve
iklim dostu tarımsal uygulamalar büyük önem arz
etmektedir. 2017 yılı itibariyle Türkiye’de toplam 14
sulak alan Ramsar alan statüsünde olması sebebiyle koruma altındadır. Bu alanlardan biri olan Göksu

yapılması gerekenleri kapsıyor olsa da, bölgede
ağırlıklı olarak İTU kriterleri içerisinden ÇATAK projesinde zorunlu olan uygulamaların benimsendiği
görülmekte, diğer kriterlerin uygunluk seviyelerinin
yetersiz olması, uygulamalardan daha ekin sonuçlar alınmasını engellemektedir. Bu noktada İTU’nun
yalnızca gıda güvenliğine yönelik bir tarım yöntemi
olmaktan çıkıp çevre ve doğal kaynaklar açısından
da yarayışlı bir hale gelmesi için İTU kriterleri içerisinde özellikle çevre ve doğal kaynakların korunması ile ilgili kriterlerin uygunluk seviyelerinin yıldan
yıla gözden geçirilerek revize edilmesi ve tavsiye
niteliğindeki kriterlere bir üst seviyede uygulanma

Deltası Ramsar Alanında yapılan çalışma ile İyi Ta-

şartı (minör ya da majör) getirilmesi gerekmektedir.

rım Uygulamalarının (İTU) iklim değişikliği ve çevre

Çalışmada üreticilerin geleneksel üretime göre

açısından işlevi araştırılmış ve iklim değişikliği ile

daha fazla maliyet gerektiren İTU’yu tercih etmeleri

Sonuç olarak ülkenin proje kapsamında haritası çı-

tarımsal mücadele ve uyuma katkı sağlayacak İTU

ya da devam etmeleri için sertifikasyon maliyetinin

kapsamında dağıtılan 30bin TL’lik hibe tarımdaki

karılmaya çalışılmış, kadın çiftçilere yapılan pozitif

kriterleri belirlenerek bölgede bu kriterlerin ne tür

yalnızca % 27’sini karşılamaya gönüllü oldukları,

genç nüfusa yapılan ilk yatırımdır ve bu açıdan çok

ayrımcılığın belli sınırlar içerinde tutulması gerekti-

katkıları olduğu tespit edilmiştir.

geriye kalan % 73’lük sertifikasyon maliyetinin dev-

kıymetlidir. Verilen bu hibe sayesinde ankete katılan

ği, destek verilecek kişilerin proje konusu hakkında

let tarafından verilen desteklemelerle karşılanması

gençlerin %10’unun bu proje sayesinde tarımla ilk

yeterli bilgisinin olması ve yapılan yatırımı minimum

Bölgede üreticilerin %87’sinin Çevre Amaçlı Tarım-

defa buluştukları görüldü. Diğer taraftan bu proje

seviyede ayakta tutmasını sağlayacak sermaye-

sayesinde gençlerin tarıma karşı körelen istek ve

sinin olması proje sağlığı açısından daha yararlı

hevesleri tekrar yerine geldi. Gençlerin %20’sinin

olacaktır. Ayrıca gençleri, köyde tutmak isteniliyor-

kente göç eğilimi olmasına karşılık, %95’inin tarım-

sa mutlaka bu projeyle beraber SGK desteğinin de

da kalma eğilimi olması tarıma yapılan desteklerin

verilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

“Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Projesi”

tarımı tekrar sevdirme konusunda başarılı olduğu-
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nümüzde en temel tehdit unsurlarını tarımsal amaçlı

ile mücadele ve uyum açısından hemen hemen tüm

sal Arazileri Değerlendirme Programı kapsamında
İTU yapmakta olduğu ve ÇATAK projesinin üreticilerin İTU’ya devam etmesinde çok büyük etkisi olduğu
tespit edilmiştir. İTU’nun kontrol noktaları ve kriterleri incelendiğinde, gerek iklim değişikliği gerekse
doğal kaynakların korunması açısından sağladığı

gerektiği tespit edilmiştir. Dolayısı ile İTU’nun sürdürülebilirliği açısından başta ÇATAK projesinin ve
İTU desteklemelerinin devam etmesi gerekmektedir. Ancak bu desteklemelerin farklı maliyetler içeren bireysel sertifikasyon ve grup sertifikasyonu için
iki ayrı kategoride verilmesi önem arz etmektedir.

en önemli katkılar; kontrollü ilaç ve gübre kullanımı,
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TÜRKIYE MEYVE FIDANCILIĞININ REKABET GÜCÜNÜN

BASINDA BILGI KIRLILIĞI TÜKETICILERI YANILTIYOR…

ARTIRILMASINA YÖNELIK SEKTÖR ANALIZI YAPILARAK
“STRATEJIK EYLEM PLANI (2017-2023)” HAZIRLANDI.

(Kadim, F. 2017) tarafından; Ocak 2015-Aralık 2015
tarihleri arasında Türkiye’de ulusal basında yer alan

“Türkiye Meyve Fidancılığı Stratejik Eylem Planı (2017-2023)” na göre
sektörün rekabet gücü artacak.

ve “gıda katkı maddesi” ifadesini içeren 134 haberin
çerçevelendiği ve içerik analizinin yapıldığı araştırma sonuçlarına göre; günlük gazetelerde büyük
oranda eleştiren bakışa sahip haberlerin yer aldı-

Çalışmada; kamu ve özel sektör meyve fidanı üre-

ğı, eleştiren haberlerin büyük çoğunluğunun sağlık

ticilerinin mevcut durumları, sektörün güçlü- zayıf

üzerine olumsuz etki temasını kullandıkları, yazı-

yönleri, fırsat ve tehditleri, stratejik amaçları belir-

ların %65,7’sinde yazarının belli olmadığı, haberin

lenmiş ve “Türkiye Meyve Fidancılığı Stratejik Ey-

kaynağının belirtilmediği ve yazıların büyük çoğunSon yıllarda basında yer alan gıda katkı maddele-

luğunda gıda ve çocuk resmi kullanıldığı belirlen-

rinin sağlık üzerine olumsuz etkileri hakkındaki ha-

miştir.

Hazırlanan eylem planında, toplam 7 stratejik amaç,

berler, tüketicilerin gıda güvenilirliği ile ilgili duyar-

17 hedef ve 63 faaliyet/proje konusu tanımlanmıştır.

Tüketicilerin gıda güvenilirliği konusunda birincil

lılıklarının artmasına ve var olan riski olduğundan

bilgi kaynağının günlük gazeteler olduğu dikkate

fazla algılamalarına neden oluyor...

alındığında, günlük gazetelerde büyük oranda eleş-

lem Planı (2017-2023)” hazırlanmıştır.

Günümüzde sanayileşme ile birlikte tüketicilerin gü“Türkiye Meyve Fidancılığı Stratejik Eylem Planı

tiren bakışa sahip haberlerin yer alması tüketicile-

venilir ve bol gıda kaynağına erişim imkanları artar-

rin “gıda katkı maddesi” konusundaki risk algısının

(2017-2023)” na göre sektörün rekabet gücü arta-

ken, gıda güvenilirliği konusundaki kaygıları ve özel-

artmasına sebep olarak, mevcut riskin olduğundan

cak.

likle gıda katkı maddeleri gibi potansiyel tehlikelere

fazla algılamasına neden olabilmektedir. Bu durum-

yönelik endişeleri de artmaktadır. Tüketicilerin gıda

da, tüketiciler riski azaltmaya yönelik olarak “gıda

güvenilirliği konusundaki önemli bilgi kaynaklarının

katkı maddesi” içeren ürünlerin tüketimini azaltma

başında basında yer alan haberler ve yazılar gel-

ve tüketim alışkanlıklarının değiştirme yoluna git-

mektedir. Son yıllarda sağlık, beslenme, gıda güve-

mektedirler.

nilirliği ve hastalık haberlerinde yaşanan artış bilgi

Çalışmada, tüketicilerin yanlış risk algısının değişti-

kirliliğini de beraberinde getirmekte, verilen bilgiler

rilmesi için risk yönetimi tarafından öncelikle günlük

eksik ya da yanlış yorumlanmaya ve yönlendirmeye

gazetelerde yer alan haberlerin dikkate alınarak ge-

uygun ise tehlikeli hale dönüşebilmektedir. Nitekim

rekli planlamaların yapılması ve riskin anlaşılmasını

Son yıllarda Türkiye’de desteklerin de etkisiyle ticari
meyve bahçesi kurulumlarına önemli yatırımların yapılması ve fidan satışı için yüksek pazar potansiyeli
taşıyan Orta Doğu ülkeleri, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri’nde Türkiye’den ithal edilen fidanlar ile yeni
meyve plantasyonlarının kurulması, Türkiye meyve
fidanı üretim ve ihracatına ivme kazandırmıştır. Bu
ivmenin sürdürülebilmesi, fidancılık sektörünün, ge-

Eylem Planı’nda tanımlanan faaliyet/projelerin,

yapılan araştırmalarda, tüketicilerin konunun basın-

lişen çevre şartlarına ayak uydurabilmesi, kaynakla-

sağlamak amacıyla tüketicinin bilgilendirilmesinin

muhatapları olan sektör paydaşları tarafından ele

da sıkça yer alması durumunda yapılan haberler-

rını etkin bir şekilde kullanabilmesi ve rekabetçi bir

önemi vurgulanmış ve risk yönetiminin uygun risk

alınarak işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesi duru-

den olumsuz olanları daha fazla dikkate aldıkları,

iletişimi araçları kullanması, şeffaf, tarafsız ve ba-

yapı kazanabilmesi bakımından; sektörün stratejik

munda sektörün, 2023 yılı için belirlenen hedeflere

haber medyası tarafından halka gıda, güvenilirlik

ğımsız risk iletişimi yapması ile tüketicilerin konu

ulaşabilmesi mümkün görülmektedir.

ve beslenme sorunları hakkında sağlık çalışanları

hakkında bilgi kaynaklarına olan güvenini arttıraca-

ve ilgili kurumlardan daha fazla bilgi verildiği belir-

ğı belirtilmiştir.

bir netliğe sahip olması gereklidir.
Bu noktadan hareketle Eğirdir Meyvecilik Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü Tarım Ekonomisi Bölümü’nde
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http://arastirma.tarim.gov.tr/marem

tilmektedir. Basında sansasyonel haberlerin yapılması okunma sayısını arttırdığından, basın yayın

Dilek KARAMÜRSEL liderliğinde yürütülen “Türki-

organlarında bu yönde bir eğilim olduğu ve tüketici-

ye Meyve Fidancılığı Alt Sektör Analizi” isimli proje

lerin bilgilendirilme düzeyinin yeterli olmadığı yapı-

2016 yılında tamamlanmıştır.

lan çalışmalarda belirtilmiştir.

Funda KADİM, “Türk Basınında “Gıda Katkı Maddesi”
Konusunun Çerçevelenmesi ve İçerik Analizi”, TEAD,
2017, 3 (2): 29-38
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TÜRK ÇİFTÇİSİNİN SOSYAL YÖNÜ VE BİLGİ-BİLİŞİM

BIR YAŞAM BIÇIMI:

TEKNOLOJİLERİ KULLANIM DÜZEYİ ARAŞTIRILDI

MEVSIMLIK TARIM İŞÇILIĞI

anlaşılması ile, üzerine akademik araştırmalar yürütülen bir konu olmuştur. İnsan kaynağının niteliği,
bilgi birikimi ve tecrübesi, donanımı ve paylaşımcı
yapısı, çevresine ve devletin kurumlarına duyduğu
güven gibi boyutlar üzerine oturtulan sosyal sermayenin, ekonomik açıdan gelişmiş ülkelerde de ileri
seviyede olması bu projenin tarım sektöründe de
inceleme konusu yapılmasına temel oluşturmuştur.
Tarımda teknoloji, bilgi ve bilişim kullanımını hangi
faktörlerin etkilediğinin bilinmesi, uygulanacak politikaların daha isabetli ve hızlı sonuç alınabilir nitelikte olması açısından son derece önemli görülmektedir. Projeden elde edilen çarpıcı sonuçlar aşağıda
özetlenmiştir.
Tarımda sosyal sermaye ile bilgi ve bilişim teknolojileri kullanımı ilişkisinin araştırldığı projede, fakGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Tarımsal
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından 2015 yılında desteklenerek, Çankırı Karatekin Üniversitesi ortaklığı ile yürütülen
“TARIM SEKTÖRÜNDE SOSYAL SERMAYE İLE
BİLGİ - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIM
DÜZEYİ VE GELİŞTİRME ÖNERİLERİ” başlıklı
Projenin yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Selma KARABAŞ
ve Yardımcı Araştırıcı Yrd. Doç. Dr. Esra ERENLER
TEKMEN tarafından 2017 yılında tamamlanarak
sonuçlandırılmıştır. Projedeki veriler Türkiye çapında her bölgeden temsil yeteneği bulunan iki il
seçilerek, toplam 14 ilde 1680 üretici ile yüz yüze
görüşme yapılarak elde edilmiştir. Projenin tamamlanması ile, Türkiye’deki çiftçilerin sosyal birikimleri, tarımda bilişim kullanımının sosyal sermayeyi
hangi yönde ve hangi düzeyde etkilediği, çiftçilerin
bilgi ve teknoloji kullanım düzeyi gibi önemli bilgilere ulaşılmıştır. Sosyal sermaye kavramı; bir ülke
ya da bölgenin kalkınmasında yalnızca fiziki sermaye ya da kaynakların dağılımının etkili olmadığının
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tör analizi sonucunda sosyal sermaye boyutlarının
“Aidiyet, Yaşam Koşulları, Güven, Hoşgörü, Sorumluluk, Paylaşımcılık ve Girişimcilik” faktörlerinden oluştuğu belirlenmiştir. Bilgi-bilişim kullanımı
düzeyinin belirlenmesi amacıyla ise “Tarımda Bilişimcilik” ölçeği oluşturulmuş ve tek boyutlu olarak açıklanan değişkeni temsil etmiştir. Açıklayıcı
değişkenler olarak, sosyal sermayenin 7 alt boyutu
ele alınarak, regresyon analizi uygulanmıştır. Reg-

Adana ili uygun iklim koşulları ve verimli toprakları

Mevsimlik tarım işçiliğinde ağırlıklı olarak eğitim

ile yılın yaklaşık on ayı tarımsal faaliyetlerin devam

hakkı engellenen çocuklar çalışmaktadır ve bu du-

ettiği bir ildir. Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nden

rum mevsimlik tarım işçiliğinin kuşaktan kuşağa

yurdun hemen her yerine yapılan mevsimlik tarım

aktarılmasına neden olmaktadır. İşçilerin %44,0’ı

göçü hareketinin ilk durağı her zaman Adana İlidir.

15 yaşın altında; kadın işçilerin ise %69,1’i 18 yaşın

Adana ili bu açıdan bir istasyon işlevi görmektedir.

altındadır.

resyon analizi sonuçlarına göre; “tarımda bilişim

Mevsimlik tarım işçiliğinden en çok etkilenen aile bi-

düzeyi ile aidiyet, güven, hoşgörü, paylaşım-

reyleri kadınlar ve çocuklardır. Tarım işçiliği ile birlik-

cılık ve girişimcilik faktörleri”, arasında pozitif

te, kadının iş yükü ve yaşamsal sorumlulukları daha

yönlü bir ilişki bulunmuştur. Bu sayılan faktörlerden

da artar ve bu duruma gelinen mekândaki fiziksel

en güçlü ilişkinin, “girişimcilik ve paylaşımcı olma”

altyapı eksikliklerinin ortaya çıkardığı sorunlar da

özelliklerine ait olduğu proje sonucunda elde edilen

eklenir.

en çarpıcı bulgular arasında yer almıştır. Tarım sektöründe faaliyet gösteren işletme sahiplerinin özellikle girişimcilik yönlerini güçlendirecek çalışmaların
yapılması, sektörün-bölgenin ve kırsal kesimin kalkınmasında etkili olacağı kanaatine varılmıştır.

Mevsimlik tarım işçiliği yapan ailelerde; erkeklerin

Kendi içinde bu denli sorunlara sahip olan bu olgu,
mültecilerin de bölgeye yerleşmesiyle, farklı boyuta
taşınmıştır.
Kaynak: Bu bulgular, “T. C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı /Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü”
tarafından 2014 yılında proje olarak (Proje No: TAGEM-14/
AR-GE/46) desteklenen “Tarım Sektöründe Mevsimlik İşçi
Hareketleri, Çocuk İşçiler, Sorunlar Ve Çözüm Önerileri:

çoğunun işsiz olması nedeniyle kadın ve çocuklar

Adana Örneği” isimli araştırmadan elde edilmiştir.

çalışmak zorundadırlar ve kadınlar ile çocukların

Yürütücü Kurum: Çukurova Üniversitesi

elde etmiş olduğu gelir, ailenin bütün bir yıl içerisin-

Araştırmacılar: Doç.Dr. Müge Kantar Davran (Yürütücü),

de ve çalışılmayan dönemlerde harcanan paranın

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Reşit Sevinç, Ar.Gör. Burhan Özalp,

önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

Dr.Hilal Işık Yılmaz

47

TOPRAK ANALIZINE DAYALI GÜBRE KULLANIMI BUĞDAY

GÖÇ VE TARIM

MALIYETINI %15-20 ORANINDA DÜŞÜRÜYOR…

larında yer alırken göç alan ülkeler arasında ABD,

ekonomik, kültürel ve sosyolojik nedenleri ve so-

Almanya ve Rusya Federasyonu ilk sıralarda yer

nuçlarıyla tarım sektörünü yakından ilgilendiren bir

almaktadır.

Buğdayda azotlu gübre uygulamaları ile verim, ka-

fazla gübre kullanmalarına rağmen verimleri daha

fenomen olarak 2017 yılında öne çıkan bir konu ol-

lite artışı ve protein miktarında yükselme sağlana-

düşük olmuş, maliyetleri daha yüksek çıkmıştır.

muştur. Ülkemiz de sahip olduğu yaklaşık 6 milyon

bilmektedir. Bununla birlikte üreticilerin geleneksel

Gübreleme masraflarının değişken masraflar içe-

Gürcü, Afgan, Suriyeli ve Azeri göçmen nüfusu ile

yöntemlerle gübreleme yapması, ürün verimine

risindeki oranı, toprak analizi yaptıran üreticilerde

göçün her alanda yarattığı durumlara karşı politika-

olumsuz yönde etki etmekte ve ürün maliyetleri-

(%25-%28), toprak analizi yaptırmayan üreticilere

lar geliştirmekte ve bazı önlemler almaktadır. Tarım

ni arttırmaktadır. İyi bir gübreleme, bitkinin ihtiyacı

(%29-%30) oranla daha düşük olarak belirlenmiştir.

sektöründe mevsimlik tarım işlerinde, hayvancılıkta

Uzun süreli ve aşırı gübre kullanımı; topraklarda

özellikle Afgan ve Suriyelilerden oluşan çoban is-

olan gübrenin cinsinin ve miktarının belirlenerek bu
gübrenin doğru zamanda tekniğine uygun olarak

tuzlanma, ağır metal birikimi, besin maddesi denge-

tihdamında ve çocuk işçilik gibi alanlarda göçlerin

Kırsal alanların göç veren alanlar arasında önde
gelmesinin başlıca nedeni ekonomik dönüşüm yaşayan ülkelerde tarım sektörünün payının azalması
olarak belirtilmektedir. Yoksulluk, işsizlik, doğal kaynakların tükenmesi, iç çatışmalar, şiddet ve doğal
afetler de diğer önemli nedenleri oluşturmaktadır.
Kırsal alanlarda tarım sektörüne bağımlı olan kesimlerin, düşük ve güvencesiz ücretler alması, zayıf

sizliği, mikroorganizma etkinliğinin bozulması, su-

etkileri görülmektedir.

larda ötrofikasyon ve nitrat birikimi, havaya azot ve

Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agriculture Orga-

korumaya erişiminin kısıtlı olması ve ücret ve fır-

kükürt içeren gazların verilmesi, ozon tabakasının

nization-FAO) tarafından hazırlanan ve 2017 yılında

satlarda cinsiyet eşitsizliğine maruz kalması bu ke-

incelmesi, sera etkisi gibi çevresel sorunlara neden

yayınlanan Gıda ve Tarımın Geleceği: Eğilimler ve

simlerin göç baskısı yaşamalarının önemli neden-

olmaktadır. Ancak araştırma bulgularına göre, üre-

Zorluklar raporunda göç konusu tarım sektöründe

leridir. Raporda göç hareketlerinin aynı zamanda

(Güldal H. ve Özçelik A. 2017) tarafından Konya ilin-

ticilerin %70’ten fazlasının ekonomik durumlarının

gelecekte sıklıkla karşılacağımız bir eğilim olarak

bazı fırsatları da içerdiği ifade edilmektedir. Bunlar

de toprak analizi yaptıran ve yaptırmayan buğday

iyi olması halinde daha fazla gübre kullanacakları

ifade edilmektedir. 2015 yılında ülkeler arası göç

arasında toprak ve su kaynakları üzerinde rekabetin

üreticilerinin maliyetlerinin incelendiği araştırma

tespit edilmiştir.

eden nüfusun 240 milyonu bulduğu, bunun 2000

azalması, kırsal işgücünün etkin dağılımı ve görece

sonuçlarına göre; toprak analizi yaptıran üreticilerin

yılına göre %40 artış yaşadığı ve 2050 yılında bu

yüksek ücretler yer almaktadır. Öte yandan göç-

buğday birim maliyetlerinin işletme büyüklükleri iti-

rakamın 400 milyonu bulabileceği belirtilmektedir.

lerde çoğunlukla erkeklerin yer alması nedeniyle

toprağa verilmesi ile olmaktadır. Toprak analizleri
sayesinde, toprağın ihtiyacı olan besin maddeleri
doğru bir şekilde saptanabilmekte, böylece gübrelerin zamansız, eksik ya da fazla gübre kullanılmasından kaçınılması sağlanmaktadır.
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Küresel çapta gerçekleşen göç hareketleri politik,

iş güvenliği ve sağlık koşullarında çalışması, sosyal

bariyle farklılık göstermekle birlikte 0,50-0,54 TL/da

Kaynak: Hüseyin Tayyar GÜLDAL, Ahmet ÖZÇELİK,

Öte yandan ülke içi göçlerin sayısının 2013 yılına

geride kalan kadınların tarım sektöründe ve kırsal

olarak gerçekleştiği ve toprak analizi yaptırmayan-

2017. “Buğday Yetiştiriciliğinde Toprak Analizi Sonucuna

göre 740 milyonu bulduğu tahmin edilmektedir. Göç

alanda kaynak sahipliği ve yönetimi üzerinde daha

lardan (0,62-0,59 TL/da) düşük olduğu tespit edil-

Göre Kullanılan Gübrenin Maliyete Etkilerinin Belirlen-

edenler arasında çoğunlukla işçilerin olduğu ve yo-

fazla söz sahibi olduğu ifade edilmektedir.

miştir. Toprak analizi yaptırmayan üreticilerin, top-

mesi: Konya İli Cihanbeyli İlçesi Örneği”, ADÜ ZİRAAT

ğun göç yaşanan yaş aralığının 15-34 olduğu ifade

rak analizi yaptıran üreticilere oranla dekara daha

DERG, 2017;14 (1):9-15 - doi: 10.25308/aduziraat.296630

edilmektedir. Göç veren ülkeler Asia ve Afrika kıta-

http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf
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2050’DE DÜNYA NASIL BESLENECEK?

2017 yılı itibariyle yaklaşık 7 milyar nüfusa ve 3,2

senmesi, açlık sorununun çözülmesinin eş zaman-

trilyon dolar tarımsal gayrisafi hasılaya sahip dün-

lı politika olarak yürütülmesi ile gıda güvenliğinin

yada yaklaşık 815 milyon insan açlık çekerken

sağlanması ve yoksullukla mücadele öncelikli yapıl-

2050’de %34 artışla 9,1 milyara ulaşacak dünya nü-

ması gerekenler olarak belirtilmektedir. Gelişmekte

fusunun beslenmesi sorunu tüm ülkelerin ve ulus-

olan ülkelerde üretim artışlarının kaynakları olarak

lararası kuruluşların öncelikli politika alanlarından

%80 verim ve ürün alma yoğunluğu artışı olarak be-

birisi olarak önemini korumaktadır. Açlıkla mücade-

lirtilirken işlenebilir tarım arazilerinin genişletilmesi

le kapsamında ülkeler ile işbirliği halinde çalışmalar

sadece %20 olarak ifade edilmektedir. Öte yandan,

yürüten Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agricul-

buğday, mısır ve pirinç gibi ana tahıllarda verimlerin

ture Organization-FAO) tarafından yürütülen faali-

düşüş eğiliminde olması ve 1960 yılında yıllık 3,2

yetler kapsamında hazırlanan raporda bu sorunun

olan verimin 2000 yılında 1,5’e kadar gerilemesi

cevabı aranmakta ve çarpıcı değerlendirmeler yer

önemli bir sorun olarak dile getirilmektedir. Tekno-

almaktadır.

lojik gelişmelerin bu soruna çözüm olması bekle-

“How to Feed the World in 2050” adlı çalışmada, nüfus artışının çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerden
kaynaklanacağı, kırsal nüfus payının %30’a düşe-

nirken ülkelerin tarımsal Ar-Ge alanına yatırımlarını
yönlendirmesi ve bu alana politika önceliği vermesi
tavsiye edilmektedir.

ceği, artan kentsel nüfusun gelir artışı ve satın alma

Açlıkla mücadele kapsamında ekonomik büyüme-

gücünü arttırıp temel gıdalara dayanan geleneksel

nin tek başına yeterli olmadığı, büyümenin tarım

gıda talebini değiştireceğini ve bunun küresel tarım

sektöründen kaynaklanmasının önemi belirtilmek-

ve gıda üretim kapasitesinde ve alışkanlıklarında

te ve gıda yardımları, sağlığa ve eğitime erişim

önemli değişiklikler yaratacağı ifade edilmektedir.

gibi sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılmasının açlığı

Gıda üretim artışının %70 artması, yıllık tahıl üreti-

azaltıcı etkisine vurgu yapılmaktadır. Uluslararası

minin bugünkü yaklaşık değeri olan 2,1 milyar ton-

ticaretin gıda güvenliği için öneminin artarak devam

dan 3 milyar tona ulaşması, et üretiminin yaklaşık

edeceği ifade edilirken iklim değişikliği ve biyoyakıt

200 milyon ton artarak 470 milyon tonu bulması ar-

üretiminin yaratacağı tehditlere dikkat çekilmekte-

tan nüfusu beslemek için ilk etapta gerçekleşmesi

dir.

gereken üretim artışları olarak öne çıkmaktadır. Bu-

50

nun gerçekleşmesi için tarım sektörüne yatırımların

http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/ex-

yönlendirilmesini sağlayacak politikaların benim-

pert_paper/How_to_Feed_the_World_in_2050.pdf

