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Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve
Eğitim Merkezi Müdürlüğü

Dondurulmuş boğa sperması: uygun teknikle alınan bir 

ejakülatın, kriyoprotektan kimyasallar ile hacminin arttı-

rılması ve kriyoprezervasyon sürecine dahil edilerek azot 

buharında (-140 oC) dondurulmasıdır. Sıvı azot (-196 oC) içe-

risinde hasar görmeden uzun yıllar saklanabilen dondurul-

muş boğa spermaları, yine uygun teknik olan rekto-vaginal 

suni tohumlama metoduyla dişi genital kanala aktarılması 

ile yavru elde edilir. Nitekim doğal çiftleşme ile bir boğanın 

ejakülatı ile bir dişi hayvanın tohumlanması mümkündür, 

ancak aynı ejakülatın, dondurulmuş boğa sperması ve suni 

tohumlama teknolojisinde kullanılması ile 1000 dişi hayvan 

tohumlanabilmektedir. Çünkü sağlıklı bir boğanın 1ml eja-

külatında 1milyar spermatozoon bulunmaktadır. Kriyop-

rezervasyon sürecinde 1ml boğa sperması uygun teknikler 

ile hacmi arttırılarak 15cm uzunluğundaki 0,25 ml hacimli 

payetler içerisinde 10 ila 20 milyon spermatozoon olacak şe-

kilde dozlanır. Rekto-vaginal suni tohumla metodu için bu 

yeterli ve ideal spermatozoon yoğunluğudur. Böylece dondu-

rulmuş sperma üretim istasyonlarında kullanılan ve uygun 

şartlarda olan bir boğadan ömrü boyunca, 50 ila 100 bin dişi 

hayvanı ideal şekilde tohumlayabilecek dondurulmuş sper-

manın üretilmesi mümkündür.  

Yavru verimi, sığır işletmelerinin uzun vadeli ıslah strateji-

lerinin temelidir. Sığır işletmeleri, gereksinimleri doğrultu-

sunda tercih edecekleri boğanın spermasıyla, hayvanlarının 

fenotipik yapısını iyileştirebilir ve verimlerini arttırabilir. 

Ayrıca çiftleşmeyle bulaşan birçok hastalıktan da sürüsünü 

korumuş olur. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği denilince akla 

ilk olarak et ve süt endüstrisi gelebilir. Ancak dondurulmuş 

boğa sperması endüstrisi, üstün verimli bir boğanın sperma-

sını farklı kıtalarda dahi kullanımına olanak sağlamaktadır. 

Bu nedenle dondurulmuş boğa sperması endüstrisi global ti-

careti yapılan bir sektör haline gelmiştir. Bu global pazarda, 

yıllık ortalama 25 milyon doz sperma ihracatı ile yaklaşık 

200 milyon dolar gelir elde eden Amerika Birleşik Devletleri 

bu sektörün önde gelenlerindendir. Dolayısıyla ülkeler yetiş-

tirdikleri üstün verim özellikli boğalar veya sperma dondur-

ma teknolojileri ile bu sektörde soluksuz rekabet içerisinde-

dir. 

Ülkemize 2015-2017 yılları arasında yıllık ortalama 4 mil-

yon boğa sperması ithal edilmiştir. İthal edilen ve Ülkemiz-

de üretilen boğa spermalarının ülkelere ve ırklara göre dağı-

lımı Şekil.1 ve Şekil.2’de belirtilmiştir.
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Şekil 1. 2015-2017 yılları arasında, Ülkemizde üretilen ve ithalatına izin verilen dondurulmuş boğa spermalarının ülkelere göre 
dağılımı

Şekil 2. 2015-2017 yılları arasında, Ülkemizde üretilen ve ithalatına izin verilen boğa spermalarının ırklara göre dağılımı

Danimarka FinlandiyaMacaristan Belçika Polonya Avusturya

%0.87 %0.82 %0.66 %0.30 %0.19 %0.02

Fransa ABD Estonya Norveç

%2.50 %2.26 %1.90 %1.69 %1.45 %1.37 %1.25

Almanya Kanada Türkiye Çek
Cumhuriyeti

Slovakya

%33.67 %16.72 %12.62 %11.19 %4.41 %3.42 %2.70

Günümüz hayvancılığında, Şekil 2. de belirtildiği üzere Sim-

mental ırkı boğa spermasının talep oranı diğer ırklara oranla 

ülkemiz sığır yetiştiricileri içerisinde en yüksektir. Bu talebi 

karşılamak amacıyla kurumumu< suni tohumlama labora-

tuvarında Simmental ırkı dondurulmuş boğa sperması üre-

timi hız kesmeden devam etmekte ayrıca, yeni boğa aday-

ları temini sağlamak amacıyla fizibilite ve bütçe çalışmaları 

devam etmektedir. Eğer uygun koşullar sağlanırsa, ülkemiz 

dondurulmuş boğa sperması ihtiyacının karşılanmasının 

yanı sıra ihracatının yapılması dahi olağandır. 
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Ülkemizde dondurulmuş boğa sperması endüstrisinin ge-

lişiminde Lalahan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve 

Eğitim Merkezi Müdürlüğü (UHAEM) geçmişten günümü-

ze öncü kuruluş olmuştur. UHAEM bünyesindeki suni to-

humlama laboratuvarında, 1953 yılında ilk olarak başlayan 

sperma dondurma ve suni tohumlama çalışmaları, bugün 

ülkemizin yedi bölgesinden 73 iline her ay tur araçlarıyla 

düzenli olarak dondurulmuş boğa sperması tedariki sağla-

yan bir merkez halini almıştır. Son beş yılda sadece UHA-

EM suni tohumlama laboratuvarında 1,5 milyon doza yakın 

dondurulmuş boğa sperması üretilmiş ve paralel rakamlarda 

satışı gerçekleştirilmiştir. UHAEM suni tohumla laboratu-

varı yurt içinde ve yurt dışında yetişmiş kalifiye personeli ve 

teknik ekipmanı ile ülkemizde dünya standartlarında don-

durulmuş boğa sperması üretimi ve analizi yapan tek labo-

ratuvardır. Nitekim TİKA aracılığı ile Azerbeycan, Sudan, 

Türkmenistan, Afganistan gibi ülkelere kurum uzman per-

sonelleri tarafından boğa spermasının kriyoprezervasyonu 

konusunda eğitim ve teknik danışmanlık sağlanmıştır. La-

boratuvar, bakanlığın ve ülkemizin bu konudaki kurumsal 

hafızası ve atılım merkezi olarak yerini korumakta ve kendi-

ni her geçen gün geliştirmektedir.

Cumhuriyet tarihinden bu yana dondurulmuş sperma üre-

timi ve suni tohumlama hayvan ıslahı politikaları içerisin-

de önemli bir stratejik planlama olmuştur. Tarım ve Orman 

Bakanlığı, TAGEM ve özel sektör tarafından yürütülen suni 

tohumlama biyoteknolojisi merkezli birçok Ar-Ge projesi bu 

durumu ispatlar niteliktedir.

Bu durumun bilincinde olarak, Ülkemiz hayvan ıslahı poli-

tikalarının sekteye uğramaması için çalışmaya ve üretmeye 

devam ediyoruz.
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ETÇİ
KOYUN
ISLAHI 

ÇALIŞMALARI

Ülkemizde görülen kırmızı et açığını kapatmak için 

koyunlarda yüksek döl verimine, yüksek canlı ağırlığa 

ve iyi et kalitesine sahip kesim kuzularının üretilmesi 

gerekmektedir. Ülkemizde üretilen koyun etinin yaklaşık 

%16’sını yağ oluşturmaktadır. Bu durumda tüketiciler 

daha yağsız olan sığır etini tercih etmektedirler. Oysa ki 

ülkemizin gerek geleneksel hayvancılık yapısı ve gerekse geniş 

meralarıyla koyunculuğa daha uygundur. Bu doğrultuda 

koyunculuk sektörünün daha fazla gelişebilmesi için yağsız, 

kas oranı yüksek birinci sınıf kesim kuzularına ihtiyacı 

vardır. 

Bu anlamda, Genel Müdürlüğümüzce etçi koyun 

geliştirme çalışmaları Ar-Ge kapsamında yürütülmektedir. 

Uygulanan projeler sayesinde yerel adaptasyonu sağlamış, 

hastalıklara dirençli ve yurt dışında bulunan üstün verimli 

et tipi koyunlarla rekabet edilecek yerli et tipi koyun elde 

edilebilecek seviyeye gelinebilecektir. Tescil ve lansman 

çalışmaları için hazırlıklar devam etmektedir.
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ÜLKESEL 

MERİNOS 

GELİŞTİRME 

PROJESİ

Cumhuriyetin kuruluşu itibariyle küçükbaş yerli 

ırklarımızın verim özelliklerini artırmak ama-

cıyla birçok kültür ırkı ülkemize getirilerek me-

lezleme çalışmaları yapılmıştır. Zamanın taşıdığı 

zorluklar da göze alındığında birçok ırk ve me-

lezleri adaptasyon konusunda sorunlar yaşayarak 

ülkemize ayak uyduramamıştır. Özellikle 1930’lu 

yılların başında başta tekstil sektörü olmak üze-

re yapağısından faydalanmak amacıyla Alman Et 

Yapağı Merinosu x Kıvırcık melezlemesi ile Kara-

cabey Tarım İşletmesinde melezleme çalışmaları-

na başlanmıştır. Bu çalışma sonucunda yapağı ve 

et verim yönlü Karacabey 

Merinosu geliştirilmiştir. 

Bunun yanında Konya 

Harasında ise 1952 yılın-

da ülkemize ithal edilen 

Alman Et Merinoslarının 

Akkaraman koyunlarla 

çevirme melezlemesi ile 

Orta Anadolu (Konya) 

Merinosu (%75-80 Meri-

nos- % 20-25 Akkaraman) 

elde edilmiştir. Bu tarihler 

itibariyle ülkemizde Me-

rinoslaştırma çalışmaları 

başlamıştır.

Melezleme çalışmaları eski ismi ile Karacabey Ha-

rası (Karacabey Tarım İşletmesi) ve Bandırma’da 

bulunan Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’nde 

yerli Kıvırcık ırkı ile melezleme yapılarak yaklaşık 

% 95 oranında Alman Yapağı Et Merinosu geno-

tipi taşıyan Karacabey Merinosu elde edilmiştir. 

Karacabey Merinosu Cumhuriyet döneminin kü-

çükbaş hayvancılıkta uyguladığı ilk ıslah çalışma-

sıdır. 
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Seksen yılı aşkın süredir uygulanan Merinoslaştırma çalış-

maları 2005 yılında “Ülkesel Merinos Geliştirme Projesi” 

adıyla yeni bir ıslah projesine dönüştürülmüş ve uygulanma-

ya başlanmıştır. Koyunculuk Araştırma Enstitü Müdrülüğü 

ve Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitü 

Müdürlüğü bünyelerinde yürütülen ıslah çalışmaları ile elde 

edilen damızlıkların, hayvancılığı gelişmiş ülkelerde olduğu 

gibi bilimsel metotlar kullanılarak pedigri bilgileri, fenotipik 

ve genotipik özellikleri belirlenmekte ve damızlık değer tah-

minleri yapılmaktadır. 

Orta Anadolu Merinosu et ve yapağı verim yönlü olup vücut, 

baş ve ayaklar beyaz, kuyruk ince ve uzundur. Erkek ve dişi-

ler genellikle boynuzsuzdur. Yerli koyun ırklarına göre hızlı 

gelişir. Yılın her mevsimi koça verilebilir. Otlama yeteneği 

iyidir. Süt verimleri düşük, kaliteli yapağı ve karkas elde edi-

len, hastalıklara oldukça dayanıklı ve ıslah edilmiş yerli ko-

yun ırklarımızdandır. Verim özelliklerine baktığımızda ise; 

anaç koyunlarda; canlı ağırlık 54-56 kg, kirli yapağı verimi 

3.6-3.8 kg, lüle uzunluğu 7.5-8 cm, yapağı kalitesi 60-64 S, süt 

verimi 40-50 kg, laktasyon süresi 140-150 gün, ikizlik oranı 

%30-40 ve yapağı randımanı %54-58’dir. Kuzuların günlük 

ortalama canlı ağırlık artışı 300-350 g’dır. Kuzular entansif 

beside 140 günlük yaşta beside 40-45 kg canlı ağırlığa ula-

şır. Alman Yapağı Et Merinosunun iri cüsse, kaliteli karkas 

ve yapağı özellikleri ile Kıvırcık ırkının has-

talıklara dayanıklılık, sağlam yapı ve kaliteli 

et özellikleri birleştirilerek ortaya çıkan Ka-

racabey Merinosu, ince kuyruklu, orta cüsse, 

kaliteli karkas ve yapağının yanı sıra hasta-

lıklara dayanıklılık özelliklerini bünyesinde 

toplamıştır. Genel olarak dış yapı özellikleri, 

vücut baş ve bacaklar beyazdır. Kuyruk ince 

ve uzun, koyunlar boynuzsuz, koçlar boynuz-

lu olabilirler. Kıvırcığa göre boyun kuvvetli ve 

kalın, sırt düzgün ve geniştir. Sağrı geniş ve 

az düşük olabilir, butlar dolgun ve derin, ya-

pağısı bir örnek ve incedir. Karacabey Meri-

noslarına ait ortalama doğum ağırlığı dişi ve erkeklerde 4.75 

ve 4.45 kg, sütten kesim (ortalama 90 gün) ağırlığı 32.25 ve 

28.95, 1 yaş canlı ağırlıkları ise 65.80 ve 54.47 kg doğumdan 

sütten kesime kadar olan süre içerisinde günlük canlı ağırlık 

kazançları ortalama 280-320 gr’dır. Ayrıca son moleküler ge-

netik metotlarla yüksek verimin yanında hastalıklara karşı 

genetik dirençli damızlıklar üretilmeye başlanmıştır. 

Enstitülülerimizde yetiştirilen Karacabey ve Orta Anadolu 

Merinosları koyun yetiştiricilerimizin damızlık talebinde ilk 

başvurdukları hayvan materyali olma ayrıcalığını taşımak-

tadır. Uzun yıllardır gerçekleşen Geleneksel Damızlık Koç 

Satışı ülkemizin birçok bölgesinden gelen koyun yetiştirici-

lerimizin katılımlarıyla adete bir şölen havasında geçmekte-

dir. 

Mevcut altyapı ve barınak kapasitesi ile bünyesinde birçok 

küçükbaş hayvan ıslahı çalışmalarına devam eden Enstitü-

lerimizde, Cumhurbaşkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 

tarafından sağlanan kaynak sayesinde “Ülkesel Merinos Ge-

liştirme Projesi” kapsamında inşasına başlanmış olan yeni 

ağıllarının ve yardımcı tesislerin tamamlanması ile kısa sü-

rede mevcut kapasite artırılacak olup yetiştiricilerimize daha 

fazla sayıda yerli ve milli kaliteli damızlıklar sunma imkanı-

na kavuşacaktır.
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Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitü 

Müdürlüğü tarafından  2001 yılında başlatılan “Farklı Is-

lah Yöntemleri ile Yeni Kiraz Çeşitlerinin Geliştirilmesi” 

projesi kapsamında elde edilen ümitvar kiraz çeşit adayları 

Yalova’da düzenlenen bahçe günüyle sektöre tanıtıldı. Pro-

jedeki ana hedef en önemli ihraç çeşidimiz olan 0900 Zira-

at çeşidinin kendine kısırlık özelliğini ortadan kaldırmak, 

daha erkenci ve geçci kaliteli ve verimli yeni kiraz çeşitleri 

geliştirmektir.

Kiraz Çeşit Bahçe Günü etkinliğine TAGEM Bahçe Bitkile-

ri Araştırmaları Daire Başkanı Gökhan KIZILCI, Atatürk 

Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. 

Yılmaz BOZ, Fidan Üreticileri Alt Birliği (FÜAB) Yönetim 

Kurulu Başkanı Hurşit NALLI, enstitü personeli ve özel fi-

dancılık kuruluşları katıldı. 

Programda melezleme ıslahı çalışmalarıyla elde edilen çeşit 

adayları deneme parselleri gezilerek, çeşit adaylarının ağaç 

üzerindeki performansları ziyaretçiler tarafından değerlen-

dirildi. Proje kapsamında daha önceki yıllarda mutasyon 

ıslahı ile geliştirilen “Burak” ve “Aldamla” çeşitleri tescil 

ettirilerek özel sektör yoluyla çiftçilerimizin hizmetine su-

nulmuştu.   

Bahçe etkinliği sonrasında gerçekleştirilen toplantıda Bah-

çe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Gökhan KIZILCI, 

Türkiye’de TAGEM tarafından yürütülen meyve ıslah çalış-

maları hakkında bilgi verdi, yeni çeşitlerin geliştirilmesinde 

sektörün taleplerinin çok önemli olduğu, yerli ve milli çe-

şitlerin yaygınlaştırılması konusunda sektörle yapılabilecek 

işbirliklerinin altını çizdi. FÜAB Başkanı Hurşit NALLI ise, 

TAGEM tarafından geliştirilen yerli ve milli çeşitlere ilgi 

duyduklarını ve yerli çeşitlerin yurtdışına ihraç edilmesi için 

işbirliği yapma konusunda kararlılıklarını dile getirdi.

YENİ KİRAZ ÇEŞİT ADAYLARIMIZ GÖRÜCÜYE ÇIKTI
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Bitkisel üretimde gübre verim ve kalitede önemli derecede 

artış sağlayan tarımsal girdilerden birisidir.  Gübre kullanı-

mının artışının yanı sıra, yüksek verim ve kalitede çeşitlerin 

ıslahı ve diğer teknolojik gelişmelerle birlikte bitkisel üretim 

artırılması çalışmaları devam etmektedir. Dünyada gübre 

kullanımına bakıldığında, 104 milyon ton azot (www.ferti-

lizer.org) iken, 40,5 milyon ton fosfor ve 27,4 milyon potas-

yum içeren gübre kullanılmaktadır. Ülkemizde 1.8 milyon 

ton azot (N), 0.75 milyon ton fosfor (P2O5) ve 0.15 milyon ton 

potasyum (K2O) olmak üzere toplam 2.7 milyon ton NPK 

kullanıldığı bildirilmiştir (www.tüik.gov.tr). 

Dünyada ve ülkemizde bitkisel üretimde ve kimyasal gübre 

kullanımında bu şekilde artış tahminleri yapılırken, bir yan-

dan da ekolojik, hammadde ve ekonomik sorunlar nedeniyle 

dünya genelinde ekstansif tarım uygulamalarının benim-

senme oranının artabileceği ve bunun da azotlu ve fosforlu 

gübre kullanımını azaltma ihtimali olduğu bildirilmektedir. 

Artan dünya nüfusuna paralel olarak kişi başına bitkisel üre-

timi düşürmeden ve hatta daha da artırarak kimyasal gübre 

kullanımını azaltmanın yolu, gübrelerin kullanım etkinliği-

ni arttırmaktır.  Kimyasal katı gübrelerle uygulanan azotun 

bitkilerce alım etkinliğinin %20-%60 fosforlu gübrenin ise 

%10-%30 arasında değişmekte olduğu bildirilmektedir. Azo-

tun büyük bir kısmı toprak, bitki, gübre özellikleri, gübrenin 

uygulama şekli, zamanı ve miktarına bağlı olarak yıkanma 

ve buharlaşma şeklinde kaybolmaktadır. Fosforun ise, büyük 

kısmı toprakta ya fikse olmakta ya da kök etki alanına taşı-

namadığından kayba uğramaktadır. Ülkemiz toprak, iklim, 

bitki deseni, çiftçilerin gübre uygulama alışkanlıklarına göre 

bu kayıplar değişmektedir. Topraklarımızın ortalama fosfor 

fikse etme kapasitelerinin %40 civarında olduğunu ve kul-

lanılan fosfor miktarı dikkate alınırsa, yaklaşık olarak yılda 

500 bin ton azot ve 300 bin ton civarında fosfor kaybı olduğu 

tahmin edilebilir. Bu kaybın bitkilerin verim ve kalitesine 

olumsuz etkilerinin değerini ölçmek oldukça zordur. Azotlu 

ve fosforlu gübrelerden yılda en az 3.7 milyar TL değerinde 

kayıplar yaşanmaktadır. 

Son yıllarda bitkisel üretimde katı kimyasal gübrelerden 

meydana gelen kayıpların ve olumsuz etkilerinin azaltılması 

ve gübrelerin alım etkinliğinin artırıl-

ması amacıyla, katı kimyasal gübreler 

yerine sıvı kimyasal gübrelerin kulla-

nımı araştırmaları yapılmaktadır. Sıvı 

kimyasal gübrelerin, kök derinliğine 

verilebilmesi, uygulama kolaylığı, ilaç-

larla birlikte uygulanabilmesi, üretim 

prosesleri kolay olup, çevreye uyumlu 

ve maliyetlerinin daha düşük olma-

sı gibi yönleri ile avantaj sağlamakta-

dır. Ancak sıvı gübrelerin ekimde ve 

bitkinin diğer gelişme dönemlerinde 

üst gübre olarak uygulanabilmesi için 

uygun gübre dağıtma makinaları gerekmektedir. Ülkemiz 

tarım topraklarının %90’ının olduğu gibi nötr ve bazik re-

aksiyonlu, kireçli topraklarda sıvı kimyasal gübrelerin katı 

gübrelere göre bitkilerin azot ve fosfor alım etkinliklerinde 

ve verimde ortalama %10-20 civarında artışlar sağlayacağı 

düşünülmektedir.  Sıvı gübrelerin kullanımı ile eğer olum-

lu sonuçlar elde edilirse katı gübrelerin azaltılıp, gübre alım 

etkinlikleri artırılarak, gübre kullanım miktarının azalması 

KATI GÜBRELERE 

ALTERNATİF OLARAK 

SIVI GÜBRELERİ VE 

GÜBRELEME MAKİNELERİNİ 
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ile yıllık tahmini 2-3 milyar TL, bitkisel üretimdeki artışla-

rın elde edilmesi ile yıllık en az 17 milyar TL olmak üzere 

toplam 20 milyar TL civarında kazanç sağlanabilir.

Bu amaçla ülkemizde de sıvı kimyasal gübrelerin, katılara 

göre etkinliklerinin belirlenmesi ve uygun makinaların ge-

liştirilmesi kapsamında TAGEM Ar-Ge Destek programın-

da Ülkesel bir proje yürütülmektedir. GÜBRETAŞ- -Üni-

versite- Özel Sektör ve Araştırma Enstitüsü işbirliği ile Sıvı 

formada gübrelerin geliştirilmesi, bu gübreleri uygulayacak 

makinaların geliştirilmesi planlanmıştır. Değişik iklim ve 

toprak koşullarında bazı bitkilerin (Buğday, Pamuk, Şeker-

pancarı, Mısır, Ayçiçeği) verim ve kalitesine etkileri tarla 

koşullarında belirlenmektedir. Denemeler Ankara, İzmir, 

Şanlıurfa, Samsun, Adan ve Konya lokasyonlarında yürü-

tülmektedir. Projenin ilk yılında ekimde sıraya sıvı gübre 

uygulayabilen ekim makineleri ve bitkilerin gelişme döne-

minde toprağın 15 cm derinliğine sıvı gübre uygulayabilen 

ve aynı zamanda ara çapası yapabilen makineler geliştirilmiş 

ve tarla denemeleri yürütülmüştür. Ülkemizde ilk defa, bu 

proje kapsamında yerli olanaklarla geliştirilen makineler-

de sıvı gübre uygulama ünitesinin elektronik olarak oran 

kontrolü sağlayacak bir sistem geliştirilmiştir. Makinelere 

bu sistemin monte edilerek, makine ve oran kontrol sistemi 

uyumluluk testleri gerçekleştirilmiştir. Makine ve elektronik 

sisteme GPS’de entegre edilerek, traktör hızındaki değişim-

den etkilenmeden sıvı gübre araziye homojen olarak uygula-

nabilmektedir. Geliştirilen oran kontrol sistemi ile hıza bağlı 

norm ayarı devreden çıkarılmıştır. Geliştirilen bu sistemin 

ilaçlama makinalarında kullanılması mümkün olabilecek 

ve homojen ilaçlama ile ilaçtan etkin bir şekilde yararlanıla-

caktır. Projenin yürütüldüğü bölgelerimizde üreticilerimize 

yönelik olarak tarla günleri de düzenlenmektedir.

Sıvı DAP Gübresi Katı DAP Gübresi
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Yeni doğan buzağı, kuzu ve oğlaklarda 

görülen ölüm ve ekonomik kayıpların en 

önemli nedeni E.coli enfeksiyonları ve Cl. 

perfringens Tip C beta toksikasyonlarıdır. 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 

Genel Müdürlüğünün Ar-Ge Destek 

Programı dâhilinde ATAFEN  tarafından 

yürütülen “E. Coli ve Cl. perfringens Tip C 

Enfeksiyonlarına Karşı Kombine Antiserum 

Üretimi” isimli proje kapsamında bu iki 

hastalığa karşı etkin ve güvenli bir kombine 

antiserum üretildi.GMP şartlarında 

üretim yapan kurumun geliştirmiş olduğu 

antiserum ile ülkenin ihtiyacı olan, 

hayvancılık sektörüne ekonomik katkı 

sağlayan önemli bir ürün ülkeye kazandırıldı.

Tamamen yerli ve milli imkânlarla 

geliştirilen antiserum ile yıllık 500.000 USD 

ithalatı yapılan bir ürünün GMP şartlarında 

alternatifi üretildi.

TAMAMEN 
YERLİ VE MİLLİ 

İMKÂNLARLA 
GELİŞTİRİLEN 

ANTİSERUM

VBR COLISERA+C
KOMBİNE ANTİSERUM
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‘’Horticultural Studies (Kısa Adı: HortiS)’’ 1984 

yılında Narenciye Araştırma Enstitüsü Yayını olarak 

yayınlanmaya başlanan ve 2003 yılında hakemli 

dergiye dönüştürülen Derim’in devamıdır. Derim, 2014 

yılından bu yana TÜBİTAK / ULAKBİM DergiPark 

tarafından sağlanan altyapıyı kullanarak hizmet 

vermektedir.

Horticultural Studies, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü (BATEM) tarafından yılda iki kez (Haziran 

ve Aralık) yayınlanan hakemli bir akademik dergidir. 

Dergi ücretsizdir ve açık erişim sistemine sahiptir. 

Dergi bilimsel araştırmalar üzerine İngilizce orijinal 

araştırma makaleleri yayınlamaktadır.  Horticultural 

Studies”e gönderilen tüm makaleler, ilk sayıdan itibaren 

TR Endeksi, DOAJ, CAB INTERNATIONAL, FAO 

AGRIS, INDEX COPERNICUS, FSTA, EUROPUB, 

GOOGLE SCHOLAR, OpenAIRE, DRJI tarafından 

taranacaktır.

Horticultural Studies, meyve, sebze ve süs bitkileri 

ile ilgili araştırmaları kapsamaktadır. Dergide 

yayımlanacak makaleler; genetik, bitki ıslahı, 

hasat sonrası çalışmalar, fizyoloji, bitkisel üretim 

teknolojileri, bitki koruma, sulama ve bitki besleme ve 

bitki biyoteknolojisi gibi çok çeşitli bahçe bitkileri ile 

ilgili alanlarda bilimsel araştırmalardan oluşacaktır.
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Türkiye’de ilk kez Anadolu Mandası’nın Islahı için 2011 

yılında uygulamaya konulan ve halen 18 İlde 28.784 baş 

manda da yürütülen “Halk Elinde Anadolu Mandası Is-

lahı Ülkesel Projesi” kapsamında, verim kayıtlarına göre 

seçilen yüksek verimli iki baş manda boğası, sperma-

larının alınması, dondurulması, payetlenmesi ve man-

da yetiştiricilerinin kullanımına sunulması amacıyla 

Afyon ve İstanbul illerinden Uluslararası Hayvancılık 

Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğüne getirilmiş 

ve Türkiye’de İlk olarak 2 baş Manda boğasından gerek-

li testler yapıldıktan sonra sperma üretimi yapılmaya 

başlanmıştır.  2018 yılı itibariyle başlayan dondurulmuş 

manda sperması üretimi devam etmektedir. Bu kap-

samda, 9.890 doz sperma üretilmiş olup, Bolu, Samsun 

ve Konya illeri ağırlıklı olmak üzere Türkiye genelinde 

satışı gerçekleştirilmektedir. Merkeze getirilen Boğa sa-

yısı önümüzdeki süreçte artırılacaktır.

Manda Sperması
Üretiminde Önemli
Bir Adım
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buğdayın
serüveni

İnsanoğlu buğday yetiştiriciliğine topladığı tohumları eke-

rek başlamıştır. Ülkemizin Güney Doğu Anadolu Bölgesini 

de içine alan ve tarih boyunca Verimli Hilal diye adlandırı-

lan bölgede günümüzden 10-12 bin yıl önce başlayan buğday 

tarımı;  avcı ve toplayıcı toplulukların yerleşik hayat tarzına 

geçmesinde, dünya üzerinde birçok medeniyetin gelişmesin-

de, toplumların beslenip zenginleşmesinde önemli rol üst-

lenmiştir. Ekonomik öneminin yanında buğday ülkemizde 

toplumsal, kültürel bir değerdir. Buğday ülkemiz toprakla-

rında, yaklaşık (MÖ) 12 bin seneden beri insan beslenme-

sinde önemini korumaktadır. Bilindiği üzere ilk buğday 

yetiştirilen ve öğütülüp ekmek yapıldığına dair kanıtların 

bulunduğu yer Şanlıurfa-Göbeklitepe’dir. Göbeklitepe’deki 

kalıntılar arasından çıkan çanakların içinde bulunan maya-

lanmış tahıl kalıntıları ve buğday tohumları tarımın bilinçli 

bir şekilde yapıldığını göstermektedir.

İnsan beslenmesinde en önemli gıda maddesi olan buğday, 

Dünya üzerinde 50’ye yakın ülkenin ve toplam nüfusun yak-

laşık % 35’inin temel besin maddesi konumundadır. Buğday 

içerdiği gluten elastikiyeti sayesinde ekmek yapımında rakip-

siz olması insan beslenmesinde oldukça fazla kullanılmasını 

sağlamaktadır. Tarımın kolay, üretici hatalarına ve olumsuz 

şartlara karşı diğer bitki türlerine göre toleranslı oluşu, pa-

zarlama, depolama ve işleme kolaylığından dolayı, üreticiler 

buğday tarımına yönelmektedirler. Çölleşen ve kuraklaşan 

dünyamızda geniş adaptasyon kabiliyeti ile stratejik bir bitki 

olma özelliği günden güne artmaktadır. 

Buğdayın serüveni Triticum monoccocum x Aegilops spelto-

ides’in doğadaki melezlemesi ve melezin poliploidleşmesin-

den, tetraploid Triticum dicoccoides’in oluşması ile başlamış 

olup; Triticum dicoccoides x Aegilops tauschii melezlemesi 

ve melezin poliploidleşmesinden de hekzaploid buğdayların 

oluştuğu anlaşılmaktadır (Şekil-1). 

Buğdayın ıslah serüveni,  melezlemeden çeşit tesciline ka-

dar geçen 10-12 yıl arasında değişen uzun ve zahmetli bir 

Dr. Ayten SALANTUR
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
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süreçte geçekleşmektedir. Çeşit geliştirirken ıslah yöntemi 

olarak en fazla melezleme tercih edilmekte (Şekil 2); bunun 

yanında introduksiyon, seleksiyon, mutasyon gibi yöntem-

ler de kullanılmaktadır. Türkiye’de ıslah çalışmaları cum-

huriyetin ilanıyla başlamış, 1926 yılında bugünkü Tarımsal 

Araştırmaların temelini oluşturan tohum istasyonlarının 

ilki Eskişehir’de kurulmuştur. Bu istasyonu Ankara, Sakar-

ya ve diğer istasyonlar takip etmiştir. O dönemlerde tohum 

istasyonlarında çalışan araştırıcılar tüm zorluklara rağmen 

Anadolu’yu karış karış dolaşarak çiftçilerin elinde üretimi 

yapılan yerel çeşitleri toplayarak ıslah için kaynak materyali 

oluşturmuşlardır. Sivas 111-33, Köse 220-39, Ankara 093-44, 

Sürak 1593-51 toplanan popülasyonlardan seçilerek gelişti-

rilen ve olumsuz çevre koşullarına uyum yeteneği yüksek 

uzun boylu, gübresiz şartlara uygun ilk ekmeklik buğday 

çeşitleri olmuştur. Bu dönemde ıslah edilen çeşitlerin hemen 

hemen tamamı, gübre, ilaç gibi girdi kullanmadan fakir ye-

tiştirme koşullarına iyi uyum sağlamış ve iklim olayların-

Şekil 1. Buğdayın gelişimi
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daki dalgalanmalara katlanabilecek morfolojik ve genetik 

özelliklere sahip bulunmaktaydı. 1930’lu yıllarda seleksiyon 

ıslahı yanında melezleme ıslahı çalışmalarına da başlanmış, 

bu program ile 1940 yılında Melez 13 elde edilmiştir.

Ülkemize 1960’lı yıllarda tarıma traktörün girmesi ve güb-

re kullanımının yaygınlaşması ile uzun yıllar üretimde yer 

alan uzun boylu çeşitler şartların iyileşmesi neticesi yatma-

ları nedeni ile dane ve verim kayıplarına sebep olmuştur. Bu 

nedenlerden dolayı buğday ıslah projelerinde önemli deği-

şikliklere gidilerek yatmaya dayanıklılığı artırmak ve gelişen 

üretim tekniklerine uygun, yüksek verim veren bitki tipleri-

ni seçmek amacıyla çalışmalara başlanılmıştır. Bu çalışmalar 

sonucunda, kısa boylu ve yatmaya dayanıklı buğday çeşitleri 

geliştirilmiştir. Bundan sonra kurağa dayanıklı ve verimli; 

iyi şartlarda yüksek verimli ve kaliteli ekmeklik makarnalık 

buğday çeşitleri tescil edilmiş ve ülkemiz çiftçilerinin hizme-

tine sunulmuştur. 

Son yıllarda buğday ıslah çalışmalarının hızlı ve etkin bir 

şekilde yapılabilmesi için biyoteknolojik yöntemler ıslah ça-

lışmalarına entegre edilmeye başlanmıştır. Buğday ıslah ça-

lışmaları yürüten TAGEM’e bağlı araştırma enstitülerinde 

anter-embriyo kültürü, hızlı ıslah gibi uygulamalar uzun sü-

ren ıslah sürecinin kısaltılması amacıyla kullanılmaktadır. 

Bunun yanında erken kademede etkili seleksiyon yapabilen 

moleküler markırlar da ıslah çalışmalarında kolaylıklar sağ-

lamış olup, fazla materyalle uzun süre çalışılmasına gerek 

kalmamıştır. Biyoteknoloji ile entegre buğday ıslah çalışma-

ları ilk sonuçlarını vermeye başlamış, anter kültürü kullanı-

larak 6 yılda tescile verilen bir ekmeklik buğday hattı 2019 

yılında tescil ettirilmiştir. 

Ülkemizdeki buğday ıslah çalışmaları dünya ve ülkemizdeki 

pazarın değişen taleplerine uygun; çiftçi, sanayici ve tüketi-

ci tercihleri dikkate alınarak sürdürülmektedir. Ayrıca de-

ğişen iklim koşullarına, özellikle kurağa, sıcağa ve soğuğa 

toleranslı çeşit geliştirme çalışmalarına hız verilmiştir. TA-

GEM’in buğday ıslahında çalışan enstitüleri olarak; yeni ge-

liştirdiğimiz ve geliştirmekte olduğumuz çeşitler ile tarımsal 

üretime bundan önce olduğu gibi bundan sonra da büyük 

katkılar sunmayı hedefleyerek, çalışmalarımıza büyük bir 

özveri ile devam etmekteyiz.

Şekil 2. Melezleme (Kastrasyon ve tozlama işlemleri)


