
TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Mü-

dürlüğü) ile TSÜAB (Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt 

Birliği) arasında “Yerli Çeşitlerin Uygun Olduğu Bölgeleri 

Belirlemek ve Tanıtmak Amacıyla Demonstrasyon Çalışma-

larına İlişkin İş Birliği Protokolü” imzalandı. İmzalanan bu 

protokol ile ihtiyaç duyulan yerli çeşitlerin çiftçi şartlarında 

demonstrasyon çalışmaları ile bölgeye uygunluğunu göste-

rerek, yerli ve milli tohumların kullanımını artırmak ve to-

humculuk faaliyetleri alanında iş birliği yapmak amaçlandı.

TAGEM’e bağlı olarak faaliyet gösteren Enstitü Müdürlükle-

ri ile TSÜAB’a üye özel sektör tarafından tescil ettirilen çe-

şitlerin  “Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi 

Kalmasın” sloganıyla yola çıkılarak demonstrasyon çalış-

malarına başlandı.

Enstitü veya firma tarafından Tarım ve Orman İl Müdürlük-

lerine gönderilen çeşitlerin ekimi çiftçi şartlarında gerçek-

leştirildi. Bu ekimler, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri 

ile Araştırma Enstitü Müdürlüğü personelleri 

tarafından kontrol edilerek gerekli eğitim ve bil-

gilendirmeler yapılarak devam etti.

Hasat sezonunda İl Müdürlükleri tarafından tarla gün-

leri düzenlenerek Yerli ve Milli çeşitlerin tanıtımı ve yay-

gınlaştırılması sağlanacak.

T a r ı m s a l  A r a ş t ı r m a l a r  v e  P o l i t i k a l a r  G e n e l  M ü d ü r l ü ğ ü
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YERLI VE MILLI
TOHUMLARIMIZIN
ULAŞMADIĞI
ÇIFTÇI KALMASIN
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Tarımsal Araştırmalar ve Politika-

lar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlü-

ğü (TİGEM) arasında 03 Mart 2017 

tarihinde imzalanmış olan iş birliği 

protokolü kapsamında TİGEM’in 

Boztepe İşletmesi’nde tesis edi-

len seralarda Batı Akde-

niz Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü 

(BATEM) tarafından 

geliştirilmiş olan yerli 

sebze çeşitlerinin tohum 

üretimlerine başlanmış-

tır. Ülkemizin önem-

li süpermarket zincirlerinden birisi yerli çeşit kullanımına 

destek vererek, sözleşmeli üretim modeli ile çiftçilerimize 

hali hazırda domates (Özçelik), kokteyl domates (İpekçe), 

hıyar (Hızır), üretimi yaptırmaya başlamıştır. İlerleyen dö-

nemlerde ise sivri biber (Özge) ve kavun (Ünlü) çeşitlerinin 

de üretilmesi planlanmaktadır. Ürünler, paketli olarak, eti-

ketlerindeki bilgilendirmelerle söz konusu marketlerin satış 

mağazalarında halkımızın beğenisine sunulmaktadır.

Bu projeyle, sebze yetiştiriciliğinde kullanılan tohum ihtiya-

cının yurt içi üretimlerinden karşılanmasına katkı sağlanır-

ken, yerli sebzecilik sektörü desteklenmektedir. % 100 yerli 

ve milli çeşitlerden elde edilen ürünler, halkımızın istifade-

sine sunulmakta, ayrıca sözleşmeli üretim modelinin avan-

tajları hem üreticilerimiz hem de pazarlama yapan şirketler 

tarafından yakinen görülmektedir. 

TAGEM 
TARAFINDAN 
GELİŞTİRİLEN 
YERLİ SEBZE 
ÇEŞİTLERİ 
TÜKETİCİYLE 
BULUŞUYOR

Doğada sayıları hızla azalan ve nesli tehlike altına giren don-

durma sanayine hammadde olarak kullanılan salep orkide-

lerinin hızlı ve çoğaltımında kullanılan besi ortamlarına 

göre daha fazla avantaj sağlayan yeni bir besi ortamı ve tek-

niği ile yerel ve daha ekonomik bir üretim Tarım ve Orman 

Bakanlığı araştırmacıları tarafından başarılmıştır. 

TAGEM Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü’müz tarafından yürütülen salep orki-

delerinin çoğaltım olanaklarının araştırıldığı projeler kap-

samında Dünya’da ve Ülkemizde bu bitkiler için kullanılan 

besi ortamlarından maliyet olarak daha ucuz, salep orkide 

tohumlarının daha yüksek oranda çimlendiği (% 60-90) ve 

bitki büyüme düzenleyicilere gerek kalmadan yumru ge-

lişimi sağlayan yapımı  kolay yerli EBP besi ortamı bulun-

muştur. Yeni bir besi ortamı olan EBP ile farklı salep orkide 

türlerinin tohumlarında yapılan çalışmalar ile daha yüksek 

çimlenme elde edilmiş ve yaklaşık 8-10 ay gibi kısa bir za-

manda yumrulu fideler üretilerek dış koşullara aktarılmıştır 

ve ilk gerçek ticari fidelerin üretimi sağlanmıştır. 

Bu kapsamda ‘SALEP ORKİDELERİNİN ÇOĞALTIMINI 

SAĞLAYAN YENİ BİR BESİ ORTAMI VE YÖNTEMİ’ baş-

lığı ile 2019 yılında Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tüm patent hak-

ları koruma altına alınmıştır.  

Yeni geliştirilen bu besi ortamı kullanılarak salep orkidele-

rinin çoğaltımı ile dondurma sektörünün ihtiyacı sağlanmış 

olacak hem de doğadan sökümler engellenerek biyolojik çe-

şitliliğimizin önemli bir parçası olan bu bitkiler korunarak 

gelecek nesillere miras kalacaktır.

SALEP ORKİDELERİNİN ÇOĞALTIMINI SAĞLAYAN 
YENİ BİR BESİ ORTAMI VE YÖNTEMİ GELİŞTİRİLDİ
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Bal arıları ürettiği arı ürünlerinden ziyade en büyük katkı-

sını tozlaşma yoluyla bitkisel üretime vermektedir. Ülkemiz 

dahil birçok ülkede bal arıları ilk olarak ürünleri için yetiş-

tiriciliği yapılmakta, Amerika gibi bazı ülkelerde ise sadece 

polinasyon amaçlı kullanılmaktadır.  

Son yıllarda ortaya çıkan küresel ısınma, arıcılıkta yanlış ilaç 

kullanımı, arı florasının azalması, hastalık ve zararlılar, çift-

çilerin kullandığı pestisitler başta olmak üzere birçok faktör 

bal arısı popülasyonlarında kayıplar yaşanmasına neden ol-

maktadır. FAO verilerine göre 2018 yılında kovan varlığında 

Hindistan 13.048.275 adet ile birinci, 67.442 ton bal üretimi 

ile gerilerde yer alırken, Çin 9.173.742 adet koloni varlığı ile 

ikinci, 457.203 ton bal üretimi ile birinci durumdadır. Tür-

kiye 7.947.687 adet koloni varlığı ile üçüncü ve 114.113 ton 

bal üretimiyle dünya sıralamasında ikincidir (FAO, 2018). 

Çin’de km2 1,04 koloni düşerken, Türkiye’de bu oran 10,14 

kolonidir. 

Ülke arıcılığının gelişimine baktığınız zaman ise son 20 

yılda koloni sayısı neredeyse iki katına çıkmış ve bugün 80 

bin arıcılık işletmesi bulunmaktadır (TÜİK, 2019). Türkiye 

Arı Yetiştiricileri Birliğine kayıtlı 59 bin üretici vardır (TAB, 

2020).

Bugün gelinen noktada üreticiler verimle ilgili sorunlar ya-

şamaktadırlar. Arıcılıkta iklim, bitki örtüsü, genetik çeşit-

lilik, uygun bakım-yönetim, teknolojiden faydalanma, kayıt 

altına alma, ürün çeşitliliği, örgütlenme, pazarlama stratejisi 

gibi birçok etken bir araya getirilerek maksimum verimlilik 

sağlanabilir. 

Yıl içerisindeki iklim şartlarındaki değişim bunun floral 

kaynaklardaki yansımaları, bölgelerde istenilen verimin 

alınamaması gibi sebepler ve üretimi arttırmayı hedefleyen 

üreticileri göçer arıcılığa zorlamaktadır. Üreticilerimizin bü-

yük bölümü (%70’nin üzeri) göçer arıcılık yapmaktadır. Ülke 

arıcılığında önemli bir yere sahip olan Ege Bölgesi, arıcılığa 

uygun ekolojik koşulları, zengin nektar kaynakları ve çam 

balı üretim alanları nedeniyle gezginci arıcıların en önemli 

uğrak noktalarından birisi konumundadır. Çam balı üre-

timinde ülke genelindeki arıcıların yaklaşık % 40-50’si Ege 

Bölgesinde faaliyet göstermekte ve bölge bu özellikleri nede-

niyle, ülke arıcılığında ayrı bir öneme sahiptir. Ana arı işlet-

meleri üretiminin büyük kısmını erken bahar nedeniyle Ege 

sahil şeridinde gerçekleştirmektedir. Yine Güney Ege ve Ak-

deniz sahil şeridi üreticilerin arılarını kışlatmak için kullan-

dıkları alanların başında gelmektedir. Bu alanlarda arılarını 

kışlatmayan üreticiler,  bu sefer baharda kolonilerinin erken 

gelişimi için bu alanları tercih etmektedirler. Üreticiler hava-

ların ısınması ile birlikte kolonilerini yüksek rakımlı yerlere 

veya endüstri bitkilerinin yoğun olduğu bölgelere götürmek-

te, son olarak da çam alanlarından faydalanmaktadır.

Bugün üreticilerimiz ana hedefinin çiçek ve çam balı olduğu-

nu görmekteyiz. Türkiye polen kaynağı bakımından oldukça 

zengin olup,  polen üretimi son zamanlarda artmış ise de, bu 

artış yeterli düzeyde değildir. Arı sütü üretiminde de benzer 

durum son derece sınırlı sayıda üretici tarafından özellikle 

Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde gerçekleştiril-

mektedir. Ege Bölgesi, arı sütü üretimi için uygun 

koşullara (iklim, bitki örtüsü, yüksek arı sütü 

verimine sahip bölge arısı) sahip olmasına 

rağmen, az miktarda arı sütü üretimi ya-

pılması üzücüdür. Dört mevsimin yaşan-

dığı ülkemizde bütün arı ürünlerini üret-

mek mümkündür. Marmara’dan başlayarak 

Akdeniz’e kadar uzanan sahil kesiminde iklim şartlarının, 

kaynakların ve özellikle genotipin etkisiyle yoğun polen ve 

arı sütü üretilebilir. Bu üretim havaların ısınmasıyla birlik-

te iç kesimlerde devam edebilmektedir. Karadeniz Bölgesi, 

İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri de propolis üretimi 

açısından önemli bölgelerdir. Bu ürünleri Anadolu coğraf-

yasında bulunan arı ırkı ve ekotipleri ile bölgelerin yapısına 

bağlı olarak, doğru koloni yöntemlerini uygulayarak üret-

mek mümkündür.

Türkiye’de 2018 yılında 334 arıcı 57.742 kovan ile 495 ton 

organik bal üretimi gerçekleşmiştir (Anonim, 2018). Üre-

timdeki çeşitlilik organik arıcılık açısından oldukça azdır ve 

bunun önemli nedeni ise üretimin zorluğu yanı sıra özellikle 

ürünlerin yeter değerde satılamaması görülmektedir. Bunun 

sonucu üretici bir süre sonra sistemden çıkma noktasına gel-

mektedir. 

Son zamanlarda hızlı koloni varlığının artışı km2 düşen ko-

van sayısı arttırırken çevre şartlarının değişmesi floral kay-

naklarının azalması kovan başına verimliliği olumsuz etki-

lemekte ve istatistiklerde de bu görülmektedir. Üretici içinde 

bulunduğu ekonomik sorununu, kovan sayısını artırarak 

çözme gayretindedir. Önemli olan kovanın üretim gücüdür 

ve bu koloninin dikine büyümesi ile gerçekleşebilmektedir. 

Bugünkü mevcut yapı içerisinde üreticilerimiz mevcut şart-

larına uyan koloni yönetimi ile muhakkak ürün çeşitliliğe 

gitmelidir. Üreticilerimizin büyük bölümünün kayıt tutma-

makta ve bu nedenle kayıtsız kolonilerin yönetilmesi de im-

kansızdır. Arıcılarımızın yaş grubu büyük bölümü 50-60 yaş 

ve üzeridir.

ARICILIĞIMIZ
ÜZERİNE TESPİTLER

Mustafa KÖSOĞLU            Erkan TOPAL

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Arıcılık ArGe İnovasyon Merkezi 
Menemen/İzmir

kosoglumustafa@tarimorman.gov.tr

Yıl Koloni Varlığı 
(adet)

Eski Kovan 
(adet)

Bal Üretimi 
(ton)

Arıcılık Yapan 
İşletme Sayısı

2000 4.067.514 199.609 61.091 -

2019 7.929.368 198.992 107.920 80.675

Türkiye 2000 ve 2019 Yılı Koloni Varlığı ve Bal Üretimi (TUİK, 2018)
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Ülkemiz genotip olarak zengin bir kaynağa sahiptir ve 5 

ana genotipin yanında bu genotiplerin bölgeye adapte olmuş 

ekotipleri mevcuttur. Bugün ne yazık ki birçok üretici yurt 

dışından ana arı getirerek koloni başına verimini arttırma 

yoluna gitmektedir. Yerli ırk arılarımız kullanılmalıdır. Ana 

arı üretimi yapan işletmelerde de farklı genotipler görülmek-

tedir. Üreticilerin koloni yönetimiyle ilgili eksikliklerini ana 

arıyı değiştirmekle çözmeye çalışmaktadır. Halbuki üretici-

nin elindeki genotip değerli olup,  her genotipin kendi çevre-

sinde ve doğru koloni yönetimi ile maksimum verim verece-

ği aşikardır. Binlerce yıldır yaşayan genotipin değiştirilmesi 

doğru değildir. Üretici ise her koşulda verim istemekte ve tek 

hedefi bal üretimidir. Bugün Anadolu arısının Efe arısı ile 

Muğla ekotipi özellikle yavru gelişim hızı yüksek, arı sütü 

üretimine, polen üretimine ve arı üretimine çok uygundur. 

Burada yapılması gereken şey ise bölge içerisinde yerli geno-

tipin özelliklerini kullanarak ürün çeşitliliğinin sağlanması-

dır. Gerekiyorsa desteklenmenin bu yönde ortaya konulma-

sı, yerli genotipin kullanılmasını teşvik edecek ve genotipin 

bozulmasını önleyecektir.

Bölge floral kaynakları, iklim şartları ve genotipe göre üre-

ticiler mevcut altyapılarını göz önünde tutarak üreteceği 

ürünleri belirleyerek, doğru koloni yöntemleri ile hedeflerine 

ulaşabilirler. Örneğin Ege Bölgesinde bir üretici eğer arı sütü 

üreticisi ve ana arı üreticisi olmayı hedefliyorsa kolonilerini 

her zamankinden daha güçlü kışa sokmalıdır. Bunun için 

kolonilerini çam alanlarında fazla tutmamalı veya koloni-

lerinin kışa güçlü girmesi için gerekli önlemleri almalıdır.  

Arı sütü üretimi için kovanı nasıl bu amaçla düzenleniyorsa, 

farklı koloni yönetim uygulamalarıyla belli bir grup arıda 

maksimum verim alınabilir. Polen üreticisinin kolonileri de 

kuluçka faaliyetini maksimum olması, fazla polen üretmesi-

ni sağlayacaktır.

Ülkemizde çok çeşitli monofloral bal üretmek mümkünse de 

ne yazık ki üreticilerimizin birçoğu bu kaynakların koloni-

lerini hazırlayamadıkları ve kaynakları koloni gelişimi için 

kullandıkları görülmektedir. Kaynakların (floral ve koloni) 

doğru kullanılması için doğru koloni yönetimi uygulanarak 

bu mümkündür.

Bugün Türkiye’de ve Dünya da arı ürünlerine yönelimin 

hızla artması ve arı ürünlerinin tamamlayıcı tıpta yoğun 

kullanımı söz konusudur. Türkiye’de arı ürünleri ile teda-

vi konusunda hızlı gelişmeler olmaktadır. Üreticiler bugün 

tüm arı ürünlerini üretme imkanı sağlayan çevre şartları ve 

her bölgesine uygun olan arı genotipi ile doğru planlamalar 

ile bu zenginliği değerlendirmelidir. Sektöre kadın üreticile-

rimizi çekerek kalite ve arı sütü gibi beceri isteyen üretim de 

ivme kazanabileceğimiz görülmektedir. Aynı zamanda çok 

az miktarda arı ürünü ihraç edebilmeniz cevabı aranmalı, 

monofloral bal üretimine ve diğer arı ürünleri üretilmelidir. 

2017 yılı verileri göre 6.500 ton bal ihraç edilmiş, buda top-

lam üretimin %5,7’dir. Halbuki ihracat toptan fiyatın olu-

şumunda önemli etkendir. İhracatın olmaması durumunda 

fiyatı ülke içerisindeki firmaların fiyat politikası belirlemek-

tedir.

Hastalık ve zararlılarla ilgili üreticilerimizin kafası karışmış 

durumda olup, kovanda hastalık olmadan ilaç kullanımı ne 

yazık ki yaygın durumdadır. 

Türkiye arıcılığının içinde barındırdığı bitkisel çeşitlilik ve 

gerçekleşmesi durumunda ürün çeşitliliğinin sektör tarafın-

dan iyi değerlendirilip avantaja dönüştürülmelidir. Bitkisel 

üretimde devamlılığı sağlayan en büyük faktör tozlaşma ve 

en büyük çalışanı bal arılarıdır. Kalitenin arttırılması ön-

celikle tüketicimiz ve sonrasında üreticimiz için oldukça 

önemlidir. Bir taraftan sağlığımız için nitelikli ürünler üre-

tirken diğer taraftan bu ürünlerden kazanç sağlamak elimiz-

dedir. 

Başarılı arıcılık için;

• Arıcılarımızın kayıt tutma alışkanlığını kazanmalıdır.

• Ana arı sorununu; yaştan, genetik yapıdan (farklı genotip 

ve ekotiplerin uyum sorunu) ve yetiştirme tekniklerinden 

kaynaklanan sorunlar olup çözülebilir.

• Nakil arıda çok büyük stres kaynağıdır, bölgesel destekler 

bu sorunun çözümüne katkı sağlar.

• Hastalık ve zararlıların koloni üzerinde önemli olumsuz 

etkileri vardır.

• Hastalıkların yayılmasının önlenmesi için özellikle piya-

sada satılan keklerin hastalık etmeni içermemesi için ge-

rekli kontrollerin yapılması gereklidir.

• Monokültür bitkilerle beslenmenin metabolizma üzerinde 

olumsuz etkileri vardır.

• Tarım ilaçlarının kullanımına dikkat edilmelidir, bitkisel 

üretimde bulunanlar bu konuda uyarılmalıdır. 

• Maksimum verimlilik için ürün çeşitliliğine gidilmelidir. 

Monofloral bal üretilmeli, bölgelere yönelik üretim model-

leri oluşturulmalı, bölgesel desteklemeler yapılmalı ve sağ-

lıklı, kalıntısız üretim yapılmalıdır.

• Üretime göre ihracatın düşük olması önemli bir sorundur. 

İstenilen özelliklerde kaliteli ürün üretildiğinde bu sorun 

çözülecektir. Nitelikli ve çeşitli arı ürünleri üretimi için 

kadınlar sektörde yer almalıdır.

• Ürünlerin apiterapi, gıda ve kozmetik endüstrisi içerisinde 

kullanımına yönelik Ar-Ge çalışmalarına hız verilmelidir.

• Apiturizm ülkemiz açısından önemli şanstır. Ülkemizde 

çok çeşitli kovan tipleri ve arılıklar mevcuttur. Bunlar bir 

rota ile turizme kazandırılmalıdır.

Sonuç olarak nitelikli ürünlerin her zaman dünya pazarında 

karşılığı olduğunu düşündüğümüzde, Türkiye zengin flo-

ral kaynağı, genetik zenginliği ve iklim şartları ile kaliteden 

ödün vermeden, doğru üretim modelleri ve iyi bir organizas-

yonla çok çeşitli arı ürünlerini dünya için üretme ve işleme 

şansına sahiptir (Kösoğlu, 2017).
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2015 Yılında yayın hayatına başlayan, Eğirdir Su Ürünleri 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (SAREM) tarafından ya-

yımlanan Journal of Limnology and Freshwater Fisheries 

Research (LimnoFish) dergisi, açık erişimli ve süreli bilimsel 

hakemli bir dergidir. TAGEM JOURNALS bünyesinde bulu-

nan dergide iç sularda; Balıkçılık Yönetimi, Biyoloji, Gene-

tik, Ekoloji, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Sağlığı, Su Ürünleri 

İşleme Teknolojileri, Su Ürünleri Ekonomisi konularında 

İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmış araştırma makalesi, 

kısa makale, olgu sunumu, derleme ve editöre mektup for-

matlarında makaleler yayımlanmaktadır.

LimnoFish, İlk Sayısı (V:1 N:1, 2015)’ndan itibaren Tr Dizin 

ve Clarivate Analytics’in veritabanları (Biological Abstracts, 

BIOSIS Previews ve Zoological Record) tarafından indeks-

lenmeye başlamıştır. Ayrıca LimnoFish; DOAJ,   CrossRef,   

CAB Direct,  Index Copernicus,    Google Scholar,   FAO/

AGRİS,  Kaynakça.info,  TÜRKİYE ATIF DİZİNİ,  Akade-

mik Dizin,  CiteFactor,  SHERPA/RoMEO,   SciLit,   DRJI,  

OAJI,   CiteSeerX,  ROAD, Scientific Indexing Services,  Glo-

bal Impact Factor tarafından da indekslenmektedir.

Editör Kurulunda 16 ülkeden 47 yerli, 17 yabancı olmak üze-

re toplam 64 editör bulunan LimnoFish,  Nisan, Ağustos ve 

Aralık ayları olmak üzere yılda üç kez yayımlanmaktadır.

LimnoFish dergisinin tüm sayılarına http://www.limnofish.

org/tr/ adresinden ulaşılabilir.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

(TAGEM) ile Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) 

arasında nükleer tekniklerin tarım ve gıda konularında-

ki çalışmalarında işbirliğinin sağlanması için  protokol 

imzalandı. Bu kapsamda ıslah, gübreleme, sulama, bitki 

koruma gibi bir çok alanda nükleer tekniklerin kulla-

nılması için yapılan işbirliğinde, Genel Müdürlüğümüze 

bağlı Enstitü Müdürlüklerimizin bulundukları bölgelerin 

ekonomik ve kültürel kalkınmasına yapacağı katkıları en 

üst düzeye çıkartılması amaçlanmaktadır.

Journal of Limnology and 
Freshwater Fisheries Research

http://www.limnofish.org

TAGEM ile TAEK 
(Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu) 
ARASINDA 
PROTOKOL
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TAGEM ARAŞTIRMACILARINA 95 FARKLI 
ALANDA UZAKTAN EĞİTİM BAŞLADI

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Cumhur-

başkanlığı tarafından yayınlanan genelge ile kamu 

hizmetlerini aksatmayacak şekilde ihtiyacı karşılaya-

cak kadar personelin bulundurulması talimatı geldi. 

TAGEM’de araştırma süreçlerinin sekteye uğrama-

ması ve en asgari düzeyde personel ile çalışmaların 

yürütülmesine karar verildi. İşte bu karar kapsamında 

uzaktan çalışma sistemine geçilen Genel Müdürlüğü-

müz araştırmacılarına evlerinde eğitim alma imkânı 

oluşturuldu.

Yaklaşık 2 bin 500 TAGEM araştırmacısına 95 başlıkta 

uzaktan eğitim 13 Nisan’da başladı. 30 Haziran 2020 

tarihine kadar devam edecek olan eğitimleri Genel 

Müdürlüğümüze bağlı Araştırma Enstitüsü Müdür-

lükleri araştırmacıları ile Üniversitelerde görev yapan 

öğretim üyeleri verecek.

TAGEM tarafından DSİ işbirliği ile yürütülen “Çeltik-

te Damla Sulama Sistemlerinin Kullanım Olanaklarının 

Araştırılması” projesi meyvelerini veriyor. Türkiye’de çeltik 

üretimi yapılan farklı bölgelerde; Trakya Bölgesi-Kırklareli,  

Ege- Menemen Ovası, Akdeniz Bölgesi -Tarsus ve Karadeniz 

Bölgesi- Bafra Ovasında yürütülen projelerde bölgesel, iklim 

ve toprak yapısının farklı olması ile beraber ilk yıl sonuçla-

rında basınçlı sulama yöntemleri ile geleneksel tarıma göre 

bölgeler itibariyle % 35 ila 70 arasında değişen oranlarda su 

tasarrufu sağlandı.  Sulama ve gübreleme işçiliğinden tasar-

ruf sağlandığı gibi yabancı ot kontrolünde de başarı elde edil-

di. Proje ile su kaynaklarının yetersiz olduğu, arazi yapısının 

bozuk olduğu bölgelerde bile damla sulama sistemi kullanı-

larak çeltik yetiştirilebileceği ortaya kondu. Türkiye’nin pek 

çok yerinde geleneksel yöntemlerden tava sulama ile yapılan 

çeltik üretiminde, damla sulama sisteminin kullanılması ile 

milyarlarca metreküp su tasarrufu sağlanabilecek. Az su ile 

daha geniş arazilerde ekim yapmaya olanak sağlayan damla 

sulama sistemi ile üreticinin masrafının azalması, verimin 

artması hedeflenirken, üreticiyi geleneksel yöntemlerin zor-

luklarından kurtaracak sistemin kısa sürede çeltik tarlala-

rında yaygınlaşması bekleniyor.

TAGEM Araştırma Enstitülerince (Trakya Bölgesi-Atatürk 

Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü, Ege 

Bölgesi- Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merke-

zi, Akdeniz Bölgesi- Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Ens-

titüsü ve Karadeniz Bölgesi- Karadeniz Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü) yürütülen projeler tamamlandığında, maksimum 

faydayı sağlayacak sulama yöntemi ve sulama programı be-

lirlenecek. Su tasarrufuyla, üreticinin masrafı azalırken ve-

rimi artacak.

ÇELTİKTE DAHA AZ SU İLE 
DAHA FAZLA ALANDA ÜRETİM 

YAPILABİLECEK
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• Buğday
• Arpa
• Çeltik
• Yulaf

• Nohut
• Fasulye
• Bezelye

• Kekik
• Kapari

• Yonca
• Yaygın Fiğ
• Gelemen Üçgülü
• Macar Fiği

• Pamuk
• Tütün
• Keten
• Soya
• Ayçiçeği

47

16

2

8

6

TARLA BİTKİLERİ 2020 YILI
TESCİL EDİLEN TÜRLER

ENSTİTÜ ÇEŞİT

1 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Ekmeklik Buğday, Arpa, Yonca

2 Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü

Ekmeklik Buğday, Makarnalık Buğday, 
Arpa, Yulaf (Bisküvilik), Yulaf (Kavuzsuz), 
Yulaf (Silajlık), Macar Fiği

3 Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Ekmeklik Buğday, Çeltik, Ayçiçeği, Arpa, 
Yaygın Fiğ, Keten, Yulaf, Soya

4 Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Ekmeklik Buğday

5 Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Ekmeklik Buğday, Makarnalık Buğday, 
Kuru Fasulye (Barbunya), Kuru Fasulye, 
Nohut, Arpa

6 Karadeniz Tarımsal Arştırma Enstitüsü Ekmeklik Buğday, Çeltik, Gelemen Üçgülü

6 Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Ekmeklik Buğday, Arpa, Bezelye, Pamuk

7 Mısır Araştırma Enstitüsü Ekmeklik Buğday, Makarnalık Buğday, 
Kuru Fasulye, Kuru Fasulye (Barbunya)

8 Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yulaf, Tütün, Arpa

9 GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve 
Eğitim Merkezi

Kekik, Kapari

10 Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Ekmeklik Buğday

11 GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Pamuk

12 Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Pamuk

79
Y e n i  Ç e ş i t
Türk Tarımının
H i z m e t i n d e
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Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 1965 den bu güne üre-
timin en yoğun yapıldığı bölgemizde yaptığı çeşitli çalış-
malarla sektöre ve arıcılığın sorunlarının çözümüne katkı 
sağlamıştır. Bu gün ise kurumumuzun sektörel katkısını 
artırabilmesi için değişen araştırma koşullarını ve sektörün 
geldiği noktayı düşünerek yeni dinamik daha ileri bir merke-
zin oluşturulmasına gerek duyulmuştur.

Bu kapsamamda Kalkınma Bakanlığı desteği ile;

• Ülkemiz gen kaynaklarının muhafazasına katkıda bulun-
mak,

• Koloni yönetim, besleme, davranış konularında yapılacak 
çalışmalarla yetiştiricilerin sorunlarına çözüm üretmek ve 
nitelikli ürün üretmelerini sağlamak,

• Arı hastalık ve zararlıların mücadele yöntemlerini gelişti-
rilmek,

• Arıcılık uygulamalarında teknolojinin yer alması için ge-
rekli çalışmalarda bulunmak,

• İnovatif ürün geliştirmek ve Apiterapiye katkıda bulun-
mak,

• Özel Sektör ve Üniversite işbirliğinde sonuç odaklı projeler 
yapmak için Arıcılık Ar-Ge İnovasyon Merkezi kurulmuş-
tur.

Merkez planında alt katta laboratuvarla üst katta teknik per-

sonelin bürolar şeklinde dizayn edilmiştir. Alt katta arı 

ürünleri inovasyon laboratuvarı, arı hastalık ve 

zararlıları ile ilgili çalışmaların yürütüleceği 

genel laboratuvar, Türkiye ilk kez arı davra-

nışları fizyolojisi ve morfoloji laboratuvarı 

ile ürün işleme ünitesinden oluşmaktadır.

EFE ARISI

2008-2018 yılları arasında yürütülen “İzmir Yöresi Bal Arı-

larında (Apis mellifera L.) Saf Hat Oluşturma Çalışmaları 

(TAGEM)” isimli proje sonucunda; 2013 yılında Damızlık 

Ana Arı Üretim izni alınmıştır.  Tesciline ilişkin karar 16 

Mayıs 2019 tarih ve 30776 sayılı Resmi Gazete’de “Efe Arı-

sı (Apis mellifera anatolica)” adıyla yayımlanarak Tarım ve 

Orman Bakanlığı adına tescil edilmiştir. III. Dönem çalış-

maları devam etmekte olup, 20 Nisan - 15 Mayıs tarihleri 

arasında damızlık ana arı üretimleri Çeşme-Eşek adasında 

yürütülmektedir. Yapay tohumlama çalışmalarına 15 Mayıs 

itibarıyla başlanılacaktır. Efe Arısının Bozcaada da koruma 

çalışmalarına hız verilmiştir. Hedef damızlık üretimin Boz-

caada da doğal yolla yapılmasıdır.

ARICILIK AR-GE İNOVASYON MERKEZİ
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Tarihçe

1963 yılında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleş-

miş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (UN/FAO) arasında, 

Güney Batı Asya ülkelerinde tarımı yapılan bitki tür-

lerinin, bu türlerin yabani akrabalarının ve ekonomik 

potansiyele sahip yabani türlerin surveyi, toplanması, 

muhafazası ve değerlendirilmesi amacıyla, Uluslara-

rası Bölgesel Merkez kurulması için bir anlaşma im-

zalanmıştır. Bu anlaşma çerçevesinde ülkemizde bitki 

genetik kaynaklarının korunması çalışmalarına 1964 

yılında bugünkü adı Ege Tarımsal Araştırma Enstitü-

sünde (ETAE) başlanmıştır. 1972 yılında Türkiye’nin ilk 

ulusal Tohum Gen Bankası uluslararası standartlara 

uygun olarak kurulmuştur. 

Amaç

Türkiye bitkisel çeşitliliğini korumak ve yok olma tehli-

kesine karşı bitkilerin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. 

Bu kapsamda; ulusal program çerçevesinde bitkisel 

çeşitlilik toplanmakta, muhafaza edilmekte, korun-

makta, kayıt edilmekte ve yeni çeşitler geliştirmek için 

kaynak sağlanmaktadır.

BİTKİ GENETİK KAYNAKLARI ÇALIŞMALARI

Bitki genetik kaynakları çalışmaları, survey,  toplama, 

sistematik ve taksonomi, muhafaza (ex situ ve in situ) 

ve dokümantasyon ana disiplinlerinde, Tahıllar, Yemek-

lik Tane Baklagiller, Yem Bitkileri, Endüstri Bitkileri, 

Sebzeler, Meyve ve Bağ, Süs Bitkileri, Endemik türler, 

Tıbbi ve Kokulu Bitkiler gruplarınca yürütülmektedir. 

Bu kapsamda, araştırma konuları, ex situ, in situ ve 

çiftçi şartlarında muhafaza, survey, toplama, sosyo-e-

konomi, etno-botanik, karakterizasyon, değerlendir-

me, materyal değişimi ve dokümantasyon olarak be-

lirlenmiştir.

Herbaryum ve herbaryum örneği saklama 

ETAE Biyoçeşitlilik Genetik Kaynakları Bölümü, Ülke-

mizin tüm yörelerinden toplanmış, kurutulmuş bitki 

örneklerinin saklandığı, modern bir herbaryuma sa-

hiptir. “Dünya Herbaryum İndeksi”nde (Index Herba-

riorum) “IZ” kısa adı ile kodlanan ETAE Herbaryumu 

uluslararası standartlarda örneklerin saklandığı bir 

herbaryumdur. M.GÖKGÖL tarafından 1920 ve 1930’lar-

da toplanan buğday ve arpa herbaryumları da saklan-

maktadır. 

Fungaryum ve makro mantar örneği saklama 

Ülkemiz makro-mantarlarının yayılışının çıkarılması 

ile ülkemizde ne kadar mantar türünün yetiştiği, ne ka-

darının halk tarafından tanındığı ve yendiği, ne kadarı-

nın zehirli olduğunun ortaya konması ve makro-man-

tarların korunması amacı ile yürütülen “Makromantar 

Genetik Kaynakları Projesi” çerçevesinde toplanan 

mantar örnekleri tanımlanarak fungaryum materyali 

halinde hazırlanmakta ve ETAE Fungaryumunda sak-

lanmakdır. 

Arazi Gen Bankası 

ETAE erik, vişne, ayva, nar, badem, kayısı, satsuma ve 

kestane genetik kaynaklarımıza ait tiplerin arazi gen 

bankasında muhafazasından sorumludur. 

ULUSAL
GEN BANKASI


