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1. GİRİŞ
Cumhuriyetin ilk yıllarından beri devam eden Tarımsal Araştırma Geliştirme çalışmaları sonucunda
tarımsal ürünlerin veriminde önemli artışlar gerçekleştirilmiş ve ülkemiz büyük ölçüde kendine yeter
seviyeye ulaşmıştır. Ancak, gerek nüfusun hızla artması ve gerekse ekilebilir alanların azalması nedeniyle
önümüzdeki yıllar için Ar-Ge çalışmalarına daha fazla önem verilmesini zorunlu kılmaktadır.
Gelişmiş ülkeler kalkınmalarını büyük ölçüde Ar–Ge çalışmalarına verdikleri önemle sağlamışlar, kalkınmanın itici gücü olan yeni teknolojileri geliştirerek ve uygulamaya aktararak bu günkü düzeylerine
ulaşmışlardır.
Tarım sektöründe, ülkemizin kendine has ekolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel yapısından dolayı, sanayi ve diğer sektörlerde olduğu gibi modern teknolojileri gelişmiş ülkelerden transfer etmek, çoğu zaman
olumlu sonuç vermemektedir. Bu nedenle ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki yetenek düzeyini yükselten ve teknolojik inovasyonun önünü açan Ar-Ge faaliyetlerine önem verilmelidir.
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bakanlığımız Ar-Ge kapasitesini geliştirerek, hedef kitlenin taleplerini dikkate alan, çok disiplinli ve problem odaklı projelere öncelik vermektedir. Temel
araştırma stratejileri arasında, üretim tekniklerini modernleştirip verimi artırmak ve üretici gelirini yükseltmek yer almaktadır.
Son yıllarda tarımsal araştırmaya sağlanan bütçe kaynaklarının çeşitlendirilmesinde ve artırılmasında
oldukça olumlu gelişmeler olmakla birlikte, kaynaklarımız sonsuz değildir. Mevcut kaynakların rasyonel kullanılabilmesi ve gerçekleştirilen yatırımlardan azami faydanın sağlanabilmesi için Bakanlığımız
stratejik planına uygun olarak araştırma önceliklerimizin belirlenmesi bizim için önem arz etmektedir.
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Araştırma Master Plan revizyon çalışmaları, Genel Müdürlüğümüz ve enstitü araştırmacıları, öğretim
üyeleri, sivil toplum kuruluş ve özel sektör ile Bakanlığımızın diğer birim temsilcilerinin katılımıyla 30
Kasım - 2 Aralık 2015 tarihlerinde TAGEM koordinasyonunda gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda araştırma fırsat alanlarının öncelikleri ve yatırımdan alacakları paylar, araştırma programlarının hedefleri ve ölçülebilir performans kriterleri, programlar altında çalışılacak araştırma konuları
belirlenmiştir. Gelecek beş yıllık dönem için araştırma programlarının kısa, orta ve uzun vade stratejileri
hazırlanmıştır.
Toplantıya iştirak eden değerli temsilcilerin katkılarıyla oluşturulan bu kaynak, araştırma teşkilatımız
için referans olacaktır. Katkı sağlayan tüm temsilcilere teşekkürlerimizi sunar, ülke tarımı için hayırlı
olmasını dileriz.
TAGEM

2. ÖNCELİK BELİRLEME YÖNTEMİ
2.1. Yöntemin Amacı
Ulusal Tarımsal Araştırma Programı için, öncelikle yatırım yapılacak alanların belirlenmesi,
Getirisi yüksek araştırmaların hazırlanması, uygulanması ve tamamlanması için, araştırmacılara rehberlik edecek araştırma stratejilerini geliştirilmesidir.

2.2. Araştırma Öncelikleri Çerçevesi					
Önceliklerin incelenmesinde, Foster R.N.,ve ark. (1985) tarafından geliştirilen yöntem uygulanmıştır. Söz
konusu yöntem, gelişmekte olan farklı ülkelerin koşullarına uyarlanmış analitik bir çerçeveye dayanmaktadır (Şekil 1).

Şekil 1. Araştırma Öncelikleri Çerçevesi
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Söz konusu çalışma grubunun amacı öncelikli alanların tespitinde, uygulayanlarla imkanı sağlayanlar
arasında birliktelik oluşturularak gerçekleştirilmesidir. Çalışma grubu işleyişi, her bir katılımcının her
bir Araştırma Fırsat Alanlarını (AFA) dört kriteri (Potansiyel faydalar, faydaları elde etme yeteneği veya
sınırlamaları, araştırma potansiyeli ve araştırma kapasitesi) göz önüne alarak değerlendirmeleriyle (puan

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

2.3.2. Veri Değerlendirme Raporları				
Veri değerlendirme raporları her bir AFA için aşağıda verilen standart formata göre hazırlanmıştır. Her
bir rapor dört kısımdan oluşmaktadır.

verilerek) gerçekleştirilmiştir.

• Araştırma Bilgileri,

Katılımcılar yukarıda sözü edilen yöntemle AFA’larda yer alan öncelikli programları belirlemişlerdir.

• İlgili İstatistikler,

Daha sonraki aşamada oluşturulan alt çalışma grupları belirledikleri yüksek öncelikli programlar için

• Sektör Analizi (SWOT=AFA’nın kuvvetli ve zayıf yönleriyle fırsat ve risk analizleri),

araştırma stratejileri taslağını hazırlamışlardır.

• Değerlendirme (her bir AFA’nın öncelikli alanlarını belirlemede kullanılan birbirinden bağımsız dört
kriterden oluşmaktadır. Bunlar; Potansiyel Fayda, Potansiyel Faydalardan Yararlanma Kabiliyeti, ArGe Potansiyeli ve Ar-Ge Kapasitesidir).

2.3. Çalışma Grubu Öncesi Hazırlık					
2.3.1. Araştırma Fırsat Alanları					

AFA’ ya ait veri değerlendirme raporları bir kitapta toplanarak hazırlanmış ve çalışma grubu üyelerine
toplantıdan önce dağıtılmıştır.

TAGEM Tarımsal Araştırma Mastır Planı Revizyonu Komitesi, revizyon çalışmalarını sürdürmüştür. 9
AFA için veri değerlendirme raporları aşağıda belirtilen uzmanlar tarafından hazırlanmıştır. Ayrıca ilgili
teknik daireler çalışma grubuna sunulan araştırma matrikslerini hazırlamışlardır.

2.3.3. Araştırma Matriksleri 					
Araştırma matriksinin yapısı aşağıda belirtildiği şekildedir:

Araştırma Fırsat Alanları (AFA) ve Raportörleri

• AFA

1.Bahçe Bitkileri..............................................................................Bülent SAYAL

• AFA’nın Bakanlık Stratejik Plandaki Yeri

2.Bitki Sağlığı..................................................................................İstem TÜRKTEMEL

• AFA Çıktıları

3.Gıda ve Yem..................................................................................Mehmet GÜMÜŞ

• Program Hedefi

4.Hayvancılık..................................................................................Önder SÖZEN

• Araştırma Konuları

5.Hayvan Sağlığı.............................................................................Erkan TAÇBAŞ

Araştırma matriksleri Genel Müdürlükçe hazırlanarak çalışma grubu üyelerine toplantı öncesi dağıtıl-

6.Su Ürünleri...................................................................................Erdinç VESKE
7.Tarla Bitkileri................................................................................Dilaver ASLAN
8.Tarım Ekonomisi.........................................................................Ahmet ÇELİK
9.Sürdürülebilir Toprak ve Su Yönetimi.....................................Şule KÜÇÜKCOŞKUN

mıştır. Araştırma matriksleri alt çalışma gruplarında ele alınarak son şekli verilmiştir
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3. ÇALIŞMA GRUBU
Mastır Plan Revizyonu Çalışma Grubu
Sıra
1

Daire Başkanlığı

Görevli Personel

Moderatör

Dr. Mustafa ÇETİNDAĞ
Nadir KARAKAŞ, Hasan Esat TRABZON, Ahmet TANRISEVEN,

2

İKD

Ufuk KAYA, Fatma Ayşe ŞEN, M. Muhammet GÜVEN,
Serap ŞERBETÇİ

3

BBAD

Bülent SAYAL, Ayşen ALAY VURAL

4

BSAD

A. Alev BURÇAK, A. Yasin GÖKÇE

5

HAYSÜD

6

HSGYAD

Şeref TEPE, Erkan TAÇBAŞ, Şahin ÇAKIR

7

TBAD

Vicdan ACAR, Esin DİLBİRLİĞİ

8

TEAD

Ahmet ÇELİK, Hakan SAÇTI, Mehmet KİLCİ

9

TSKAD

İbrahim GÜÇDEMİR, Kadriye KALINBACAK

Vedat AKGÜNDÜZ, Belgin GÜNBEY, Muharrem AKSUNGUR,
Gülnur ÖZDEMİR
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Toplantı Başkanlık Divanı aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.
Başkan

: Dr. Necati TULGAR Genel Müdür Yardımcısı

Yazman Üyeler

: Hasan Esat TRABZON, Fatma Ayşe ŞEN

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

• Program alt çalışma gruplarınca belirlenen yüksek öncelikli programlar için taslak araştırma stratejilerinin hazırlanması,
• Veri Değerlendirme Raporlarının sunulması,
• AFA önceliklerinin alt çalışma grupları tarafından ayrı ayrı puanlanarak belirlenmesi,

3.1. Çalışma Grubu Liderleri
AFA Değerlendirme Alt Çalışma Grup Liderleri:

• AFA ve Programların öncelik belirleme sonuçlarının çalışma grubuna sunulması,
• Genel değerlendirme ve yapılan çalışmalarla alınan kararların onaylanması.

Alt Grup 1

: Dr. Ali Osman SARI

Alt Grup 2

: Dr. Necati TULGAR

3.3. Çalışma Grubu Sonrası Tamamlayıcı Çalışmalar:

Alt Grup 3

: Doç. Dr. Cengizhan MIZRAK

• Çalışma grubu sonucunda elde edilen verilerle taslak bir mastır plan dokümanının hazırlanması,

Alt Grup 4

: Dr. Mustafa ÇETİNDAĞ

• Teknik dairelerce yüksek ve orta öncelikli programlara ilişkin araştırma stratejilerine son şeklinin verilmesi,

Program Değerlendirme Alt Çalışma Grup Liderleri
1. Bahçe Bitkileri Alt Grubu ................................................................... Dr. Nejdet KAPLAN
2. Bitki Sağlığı Alt Grubu ....................................................................... Doç. Dr. Birol AKBAŞ
3. Gıda ve Yem Alt Grubu ....................................................................... Dr. Mustafa ÇETİNDAĞ
4. Hayvancılık Alt Grubu ....................................................................... Dr. Ali AYAR
5. Hayvan Sağlığı Alt Grubu .................................................................. Dr. Necati TULGAR
6. Su Ürünleri Alt Grubu ........................................................................ Erdinç VESKE
7. Tarla Bitkileri Alt Grubu ..................................................................... Dr. İsa ÖZKAN 		
8. Tarım Ekonomisi Alt Grubu .............................................................. Dr. Muhammet DEMİRTAŞ
9. Sürdürülebilir Toprak ve Su Yönetimi Alt Grubu .......................... Dr. Bülent SÖNMEZ 		
Alt grup liderleri yönetiminde AFA ve program önceliklerine ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.

3.2. Çalışma Grubu İş Akış Planı
• Öncelik belirleme yöntemi ve puanlama işleminin örneklerle anlatılması,
• Program alt çalışma gruplarında araştırma matrikslerinin gözden geçirilerek son şeklinin verilmesi ve
program önceliklerinin aynı yöntemle belirlenmesi,

• Taslak Mastır Planın, Redaksiyon Komitesince gözden geçirilerek basıma hazır hale getirilmesi.
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4. ÇIKTILAR

								

4.1. 2011-2015 DÖNEMİ MASTIR PLAN FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
4.1.1. BAHÇE BİTKİLERİ
Tohumculuk sektörümüzün büyüme ve gelişmesi devam etmektedir. Son 10 yılda tohumluk üretimimiz
% 457 artarak 2014 yılında 745 bin tona yükselmiştir. Yürütülen çalışmalar ve sektöre sağlanan destekler
ile üretimin 2015 yılında 800 bin tona, 2023 yılında ise 1 milyon tonun üzerine çıkarılması hedeflenmektedir.
Sebzecilikte, 2004 yılında başlatılan, “Türkiye F1 Hibrit Sebze Çeşitlerinin Gelişmesi ve Tohumluk Üretiminde Kamu-Özel Sektör İşbirliği Projesi” ile yerli hibrit sebze çeşitlerinin kullanım oranı %60 seviyesine
ulaşmıştır. Bu proje sayesinde;
• İlk ticari tohumluk kayıtları başlatılmış, domates, biber, kavun ve hıyarda ilk yerli çeşitlerin ticari tohumluk kayıtları yapılmış,
• Araştırma enstitülerimizdeki sebze tohumluğu gen havuzu büyüklüğü 10 katına çıkartılmış,
• 8 sebze türüne ait 15.000 örnek, 5 Araştırma Enstitümüzde muhafaza altına alınmıştır.
Bugün ülkemizde domates tohumluğunun %50’si, patlıcanın %55’i, hıyarın %100’e yakını kendi çeşitlerimizdir. Tohumluk üretiminin yanında ihracatında da önemli artışlar yaşanmıştır. 2002-2014 döneminde
tohumluk ihracatı miktar olarak %362, parasal değer olarak %597 artmıştır.
Tarımsal Araştırma, Teknoloji ve Eğitim Merkezleri: Bakanlığımızca Ar-Ge faaliyetlerine verilen önem
çerçevesinde son 10 yılda Araştırma Enstitülerimizin alt yapıları yenilenmiş ve son teknolojiye sahip,
konu bazında uzmanlaşmış ileri Araştırma ve Eğitim Merkezleri kurulmuştur.
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• Tarımsal Biyoteknoloji Merkezi (Mersin)

Geliştirilen Çeşitler:

• Geofit Araştırma Merkezi (Yalova)

Çekirdeksiz Limon Çeşitleri: Alata, Gülşen, Uzun (Dünyada ilk)

• Beykoz Bitkisel Biyoçeşitlilik, Geofit Araştırma ve Eğitim Merkezi (İstanbul)

Çekirdeksiz üzüm Çeşitleri: Sultan 1, Manisa Sultanı, Saruhanbey, Sultan 7, Altın Sultani
İlk Yerli Narenciye Çeşitleri: Portakal (BATEM Fatihi, BATEM Şekeri ve BATEM Baharı) Mandarin (BA-

Türkiye 4.000’i endemik olmak üzere, 12.000’den fazla bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır. Bakanlığımızca genetik kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımı için bu türlerin bulunduğu yaşam alanında veya

TEM Göral, BATEM İncisi, BATEM Yıldızı) Limon BATEM Sarısı, BATEM Pınarı)

yaşam alanı dışında korunmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

İlk Trabzon hurması Çeşitleri: Akbulut, Onur, İrem, Kaplan, Yeşilırmak, Ayder

Ayrıca, tohum olarak saklanması mümkün olmayan genetik kaynaklar, Araştırma Enstitülerimize ait 16

Nar Çeşitleri: Sofralık ve sanayiye uygun 4 adet yeni nar çeşidi (Hicrannar, Esinnar, Onurnar, Yılmaznar)

Arazi Gen Bankasında muhafaza edilmektedir. Gen Bankalarımızda koruma altına alınan türler ıslah
çalışmalarında kullanılmaktadır.

Antepfıstığı Çeşitleri: kavlatma oranı yüksek, Barak Yıldızı ve Tekin çeşitleri
2014 yılında; 1 muşmula (Akçakoca77), 1 Trabzon hurması, 4 limon, 2 mandarin, 3 yeni dünya ve 2 kiraz
(Aldamla ve Burak) olmak üzere 13 çeşit;

Araştırma Enstitülerimizin bünyesindeki 16 Gen Bahçesinde;
• Ilıman İklim Meyvelerinde; 51 türde 6.210 adet meyve çeşidi ve tipi,

2015 yılında; 4 badem, 3 ayva (Altın 35, Zeybek 35, B35 (Anaç), 4 nar, 2 mandarin, 1 zeytin ve 1 üç yapraklı
olmak üzere 15 çeşit geliştirilerek çiftçimizin hizmetine sunulmuştur.

• Bağcılıkta; 3 enstitüde (Tekirdağ, Manisa, Yalova) 2.132 adet asma örneği,
• Turunçgillerde; ALATA, BATEM ve Ege Tarımsal Araştırma Enstitüleri ile Çukurova Üniversitesi’nde
bütün özellikleri tanımlanmış ve kayda geçirilmiş 964 adet turunçgil ve akraba türleri muhafaza edil-

Süs Bitkileri

mektedir.

(Şakayık) Alev Topu, Eful, Tombak ve Kaya çeşitleri

Uluslararası Zeytin Konseyi ile yürütülen çalışmalar neticesinde dünyanın 3. Zeytin Koleksiyonu’nun
Türkiye’de kurulması kararlaştırılmıştır. Kuruluş çalışmaları 2012 yılında başlatılmış olup, 2015 yılında
tamamlanması planlanmaktadır.
Ilıman iklim kuşağında, barındırdığı tür sayısı bakımından dünyanın en büyük Geofit Araştırma Merkezi 2014 yılı sonunda Yalova’da açılmıştır. Bu kapsamda, ülkemiz florasında bulunan 800’den fazla tür
doğal soğanlı ve yumrulu süs bitkisinden oluşan genetik kaynağımız toplanmış ve kayıt altına alınmıştır.
Beykoz Bitkisel Biyoçeşitlilik ve Geofit Araştırma Merkezi İstanbul ili, Beykoz ilçesinde Türkiye Geofitlerinin ve bazı süs bitkilerinin deneme, demonstrasyon ve lokasyon çalışmalarında yedekleme ünitesi
olarak kullanılması amacıyla kurulmuştur.
Meyvecilikte Ar-Ge çalışmalarıyla meyve- asma, sebze ve süs bitkisi çeşitleri modern yetiştirme ve muhafaza teknikleri kullanılarak ortalama %40 verim artırışı sağlanmış durumdadır.

(Ters Lale) Doğu Güneşi, Aslay ve Vuslat çeşitleri
Sebze Çeşitleri: 8 biber, 4 domates (İlk yerli sanayi çeşidi), 1 lahana, 1 soğan,2 patlıcan, 2 kabak, 2 kavun,
2 sarımsak, 1 brokoli çeşidi
Meyvecilikte günümüze kadar; 892 adet meyve/asma çeşit, 199 adet Anaç tescil ettirmiştir.
Organik Tarımda; 2005-2010 yılları arasında 44 adedi sonuçlandırılan araştırma çalışmaları ile organik
tarım üreticisinin uygulamada karşılaştığı yetiştirme tekniği, bitki besleme, bitki hastalık ve zararlılarının yönetimi, toprağın sürdürülebilir kullanımı, organik hayvancılık, organik su ürünleri ve kanatlı gelişimine yönelik bilimsel veriler elde edilmiştir. Bu bilgilerin de ışığında ülke genelinde çok sayıda teknik
personel eğitimi gerçekleştirilmiş, yüzlerce bilinçli eleman kazanılmış ve bu sayede üretici, uygulamada
bir sorunla karşılaştığında, kendine yardımcı olabilecek donanımdaki yayımcı ve araştırmacılara ulaşma
şansı yakalamıştır.
Ayrıca; ülkemizde yeni gelişmeye başlayan ve birinci hedefi, toprak, bitkiler, hayvanlar ve insanların sağlık ve verimliliğinin optimize edilmesi olan Organik Tarımın doğru bir şekilde yönlendirilmesine yönelik

21

MASTER PLAN
2016-2020

22

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Daire Başkanlığımız koordinatörlüğünde değişik illerdeki 31 enstitüde, 2010-2015 yılları arasında 19 adet

Bitki Sağlığı hedefleri doğrultusunda yapılan araştırmalar sonucunda, Türkiye’deki kültür bitkilerinde

Organik Tarım Araştırma Projesi tamamlanmıştır. 19 adet proje halen devam etmektedir.

zarar yapan, ekonomik öneme sahip hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele esaslarını belirleyen “Zirai Mücadele Teknik Talimatları” ile “Entegre Mücadele Teknik Talimatları” hazırlanmakta ve uygulama
kuruluşlarına aktarılmaktadır. Ülkemizde 16 önemli üründe hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele için Entegre Mücadele Teknik Talimatı bulunmaktadır. Bu teknik talimatların sayısı ürün bazında
araştırmalar tamamlandıkça artmaktadır. 2011 yılında toplam 16 üründe (Elma, Turunçgil, Bağ, Zeytin,
Kiraz, Şeftali, Kayısı, Buğday, Mısır, Patates, Nohut, Mercimek, Örtüaltı sebze, Pamuk, Fındık, Antep-

4.1.2. BİTKİ SAĞLIĞI
İnsanların güvenilir gıda ve çevre sağlığı ile ilgili duyarlılıklarının artması bitkisel üretimde çevre dostu
yöntemlerin geliştirilmesi ve kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bitki Sağlığı Araştırmalarının
temeli de buna dayanmaktadır.

fıstığı) Entegre Mücadele Teknik Talimatları revize edilerek yeniden basımları yapılmış ve uygulamaya
verilmiştir. Ayrıca çeltik, nar, çilek ve açık alanda domates ürünlerinde, enstitülerimizde yapılan araştırma sonuçlarından yararlanılarak Entegre Mücadele Teknik Talimatları hazırlanmaya başlamış olup,
2016-2017 yıllarında tamamlanması beklenmektedir.

Bitki Sağlığı araştırmalarının amacı; çevre ve insan sağlığını korumak, ülkemizde mevcut hastalıklar,
zararlılar ve yabancı otlar ile mücadelede, başta biyolojik mücadele olmak üzere biyoteknik yöntemler
(feromon sistemleri, hormonlar, beslenme ve yumurtlamayı engelleyiciler, tuzaklar vb.) konularında
araştırmalar yapmak ve bu alanda ülkesel olarak görev almak, alternatif mücadele metotlarının kullanılmasına öncelik vermek, bu mücadele yöntemlerinin organik tarım uygulamalarına entegre edilmesini
hedefleyerek yeni metotları araştırmak ve zirai mücadele ilaçlarının kullanımını en aza indirmektir. Ülke
genelinde fauna ve mikroflora etmenlerinin korunması, toplanması, muhafazası, envanterinin çıkarılması, kullanımı ve taksonomisi konularında araştırmalar yapmaktır.

Bu talimatlarla Entegre mücadele projelerinden elde edilen sonuçların üreticiye intikali sağlanmaktadır.
Entegre mücadele iyi tarım uygulamaları ve sürdürülebilir tarımın temelini oluşturmaktadır. Çevre bilincinin artmasıyla önem kazanan entegre mücadele çalışmalarıyla; kimyasal mücadeleye alternatif olabilecek biyolojik mücadele de dahil olmak üzere yeni mücadele metotları geliştirilmekte, geliştirilen tahmin
ve erken uyarı programları ile ilaçlama sayısı azaltılmakta, doğru zamanda yapılan uygulamalar zararlı
organizmalarla mücadelede başarıyı artırmaktadır.
Ülkemizde sera zararlılarına karşı yaygın olarak kimyasal mücadele uygulanmaktadır. Sera sebze yetiş-

TAGEM’e bağlı 26 araştırma enstitüsünde Bitki Sağlığı konusunda araştırma projeleri yürütülmektedir.
2011-2015 yılları Mastır plan döneminde Bitki Sağlığı Araştırmaları olarak 190 proje sonuçlandırılmıştır.
Genel Müdürlüğümüzün Bitkisel Üretim ve Bitki Hastalıkları Araştırma Kapasitesi Destekleme Projesi
kapsamında desteklenen proje sayıları ve bütçeleri aşağıdaki tabloda verilmektedir.

tiriciliğinde karşılaşılan zararlı türlerle mücadelede bilinçsiz pestisit kullanımının yol açtığı entomolojik
sorunların yanı sıra, çevre ve insan sağlığı açısından ortaya çıkan olumsuzlukların en aza indirilmesi için;
Kalkınma Bakanlığınca desteklenen, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü bünyesinde “Biyolojik Mücadele Araştırma Merkezi” Projesi hazırlanmıştır. 2015 tarihi itibariyle Merkezin yapım işlerine
başlanmıştır. 2016 yılında “Biyolojik Mücadele Araştırma Merkezi”nin yapım çalışmalarının tamamlanması beklenmektedir. Hazırlanan projenin toplam bütçesi 8.075.000 TL’dir.

Yıllar

Proje Sayıları (adet)

BSAD Bütçe (TL)

Günümüzde insan sağlığının, çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ön plana çıkmıştır. Bu nedenle
kimyasal ilaç tüketiminin azaltılması, zirai mücadelenin, agroekosistemin ve sürdürülebilir tarımsal üre-

2011

204

2.500.000

timin dikkate alınarak yapılması bir zorunluluk haline gelmiştir. Ülkemizde üretilen meyve ve sebzenin

2012

258

2.600.000

talepleri de artmaktadır. Alıcı ülkeler tarafından özellikle pestisit kalıntı sorunu olmayan ürünleri zararlı

büyük bir kısmı ihraç edilmekte ve her geçen gün pazar genişlemektedir. Gelişen pazarla birlikte tüketici
türlerle mücadelede yoğun ve bilinçsiz pestisit kullanımı sonucunda, kalıntı sorunu, zararlı türlerde bu

2013

284

3.500.000

pestisitlere dayanıklılık oluşumu, doğal dengenin bozulması, çevre ve insan sağlığı sorunları ile karşılaşılmaktadır. Bu olumsuzlukların azaltılmasında kimyasal mücadeleye alternatif biyoteknik yöntemle-

2014

308

3.800.000

rin araştırılması, geliştirilmesi ve uygulanması için Kalkınma Bakanlığınca desteklenen Bornova Zirai
Mücadele Araştırma Enstitüsü bünyesinde “Biyoteknik Mücadele ve Pestisit Uygulama Merkezi” Projesi

2015

312

4.000.000

hazırlanmıştır. 2016 yılında Merkezin tamamlanması beklenmektedir. Projenin toplam bütçesi 2.400.000
TL’dir.
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• 2011 yılında 13 adet Standart İlaç Deneme Metodu (SİDM) 7 adet Zirai Mücadele Teknik Talimatı
(ZMTT),
• 2012 yılında 24 adet SİDM 7 adet ZMTT,

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Daire Başkanlığımızca Meyve - Bağ, Endüstri Bitkileri, Tahıllar, Yemeklik Dane Baklagiller, Sert Kabuklu
Meyveler, Sebzeler ve Süs Bitkileri AFA’ları altında yer alan Entegre Mücadele Yönetimi ve diğer Programlar altında projeler yürütülmektedir.

• 2013 yılında 7 adet SİDM 1 adet ZMTT,

Program:Yumuşak Çekirdekli Meyveler (AFA: Meyve – Bağ)

• 2014 yılında 12 adet SİDM 15 adet ZMTT ve

Yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında sorun olan, Ateş Yanıklığı hastalığı ülkemizde ilk kez 1985 yı-

• 2015 yılında 6 adet SİDM 5 adet ZMTT olmak üzere toplam 62 adet SİDM 35 adet ZMTT hazırlanarak
sektör paydaşlarının kullanımına sunulmuştur.

lında Afyon ilinde tespit edilmiş daha sonraki beş yıl içerisinde hızla yayılmıştır. Bu hastalıkla ilgili Genel Müdürlüğümüzün araştırma kuruluşları ile üniversiteler tarafından mücadelesine yönelik çok sayıda
araştırma çalışmaları yürütülmüştür. Otuz yıllık süre içerisinde yapılan bu çalışmaların sonucunda, has-

Son yıllarda gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla bitki hastalık ve zararlıları ile mücadelede, 2015

talığın ülkemizdeki mevcut durumu ve bundan sonra yapılması gereken çalışmaların değerlendirilmesi

yılı itibariyle enstitülerimizce yürütülen Ar-Ge projelerinin içerisinde biyolojik/biyoteknik mücadele

amacıyla Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı tarafından hazırlatılan ve Ateş Yanıklığı konusun-

projelerinin oranı % 35’e ulaşmıştır.

da bugüne kadar yapılan araştırmaların çıktılarını kapsayan “Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçlarında

Ülkemizde turunçgil ve buğday başta olmak üzere farklı kültür bitkilerinde biyolojik mücadele yöntemleri uygulanmaktadır. Uygulamaya aktarılan biyolojik mücadele çalışmaları ile ülke ekonomisine yıllık
ortalama 58 milyon USD katkı sağlanmıştır.
Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığında tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda
bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, çiftçiler, tarımsal sanayiciler ile ihracatçılara aktarılması ve tarım

Ateş Yanıklığı Hastalığı” isimli kitap; üreticiler, özel sektör, araştırmacılar ve uygulama kuruluşlarında
çalışan teknik personele dağıtılmıştır.
Program: Sert Çekirdekli Meyveler (AFA: Meyve – Bağ)
Kayısıda zararlı Şeftali güvesine karşı çiftleşmeyi engelleme tekniği ile ilaçlama sayısı 2-3 iken ilaçlamaya
gerek kalmamıştır. Kayısının dış piyasada daha güvenli bir şekilde satışı gerçekleşmiş ve yapılan ihracat

sektöründeki örgütlerin Ar-Ge kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla üniversiteler, sivil toplum örgütleri,

ile ülke güvenilirliğine ve ekonomisine büyük katkı sağlanmıştır.

meslek kuruluşları, çiftçi örgütleri ve özel sektör tarafından 2011-2015 yıllarında 21 Ar-Ge projesi yürü-

Kiraz bahçelerinde önemli zararlı Pandemis cerasana’ya karşı ilk kez besi tuzağı geliştirilerek uygulamaya

tülmüş, 6 proje sonuçlandırılmıştır.
Ülkesel projelerin yanı sıra dış kaynaklı projelerde de yer alınmıştır. AB 7. Çerçeve Programı (ÇP) tarafından desteklenen 22 ülkeden 31 kurumun katıldığı “Avrupa Bitki Sağlığı Araştırmalarının Koordinasyonu” isimli proje 2011-2014 yılları arasında çalışılmıştır. Bu proje AB üye ve aday ülkeleri arasında Bitki
Sağlığı araştırmaları konusunda işbirliğini sağlamak, Bitki Sağlığı ile ilgili araştırma çalışmalarının kapasitelerini artırmak, AB düzeyinde Bitki Sağlığı araştırma politikalarını geliştirmek, Avrupa Bitki Sağlığı bilimi ve araştırma kapasitesini artırmak amacıyla yürütülmüştür. Bu proje kapsamında karantinaya
tabi patates ve mısırda bakteriyel etmenler, meyve, bağ ve patates fitoplazmaları ve nematodlar ile ilgili 7
alt projeye ortak olunmuştur. Ayrıca AB 7. Çerçeve Programı kapsamında 22 ülke 32 kurumun yer aldığı
2014-2017 yılları arasında yürütülecek olan “Avrupa Koordineli Entegre Mücadele Yönetimi” isimli projeye ortak olunmuştur. Bu proje ile pestisit kullanımının azaltılmasına yönelik Entegre Mücadele Yönetiminin (IPM) ön plana çıkarılması, bu konu ile ilgili bilgi paylaşımı, araştırma önceliklerinin belirlenmesi,

verilmiş, uygulamada zararlı ile başarılı bir şekilde mücadele yapılmaktadır. Böylece ülke ekonomisine
yıllık yaklaşık 550 USD/da katkı sağlanmaktadır.
Program: Turunçgiller (AFA: Meyve – Bağ)
“Uzakdoğu Ülkelerine Yaş Meyve İhracatında Sorun Olan Zararlılara Karşı Uygulanacak Farklı Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması” projesi kapsamında; Japonya’ya taze meyve ihracat şartlarının oluşturulması için yürütülen araştırma projeleri sonucunda; Japonya’ya 40 yıl aradan sonra 2010 yılı sonu itibari
ile greyfurt ihracatına, 2014 yılı itibariyle de limon ihracatına başlanılmıştır. Ayrıca, Kiraz ihracatına
başlanabilmesi için araştırma çalışmaları devam etmektedir.
Program: Bağcılık (AFA: Meyve – Bağ)
Bağ ana zararlısı Salkım güvesi ile mücadelede ülkemizde üretilen biyolojik mücadele etmeni Trichog-

ayrıca belirlenen öncelikler doğrultusunda ortak araştırma projelerinin yürütülmesi hedeflenmektedir.

ramma evanescens ilk defa Denizli ili Honaz ilçesinde başarıyla uygulanmıştır. Biyolojik mücadele etmeni

Ortaklık sağlanan AB 6. ve 7. ÇP projeleri sayesinde teknoloji transferi yapılarak karantinaya tabi bazı

faydalı arıcık ile biyolojik mücadele yapılması durumunda; kimyasal mücadele ile kıyasladığımızda mali-

zararlı organizmaların tespit ve teşhis yöntemleri konusunda ülkemizde görevli araştırma kurumları ge-

yet dekara %37 oranında azalmaktadır.

lişmiş ülkeler ile eşleştirilmiş ve bu ülkelerin düzeyine getirilmiştir.

ithal edildiğinde, dekara biyolojik mücadelenin maliyeti 5,5 katına çıkmaktadır. Ülkemizde üretilen bu
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Program: Entegre Mücadele Yönetimi (AFA: Sert Kabuklu Meyveler)

Program: Entegre Mücadele Yönetimi (AFA: Endüstri Bitkileri)

2014 yılında tamamlanan Ar- Ge Projesi sonucunda, Türkiye’de ilk defa Fındık kurduna karşı Bacillus

Canavar otunun biyolojisi, kültür bitkilerine verdiği zarar ve ekonomik önemi, mücadelesi, canavar otu-

thuringiensis ssp. tenebrionis içeren biyolojik preparat geliştirilmiştir.

nun ayçiçeğindeki zararı, Türkiye’deki durumu, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve Imidazolinone grubu herbisitlere ve Canavar otuna dayanıklı çeşitlerin anlatıldığı “Canavar Otları ve Mücadelesi (Orabanche spp. ve Phelipanche spp.)” adlı kitap hazırlanarak ilgili tüm paydaşlara dağıtımı yapılmıştır.

Program: Entegre Mücadele Yönetimi (AFA: Sebze ve Süs Bitkileri)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan “Ta-

Seralarda toprak kökenli zararlılara karşı kullanılan Metil bromid yerine alternatif uygulamaların tespit

rımsal Alanda İşbirliği Protokolü” kapsamında; “KKTC Patates Üretim Alanlarında Viral Hastalık Et-

edilmesi amacıyla araştırmalar yürütülmüştür. Bu araştırmalar sonucunda örtü altında solarizasyon uy-

menlerinin Belirlenmesi” isimli araştırma projeleri 2010 – 2012 yılları arasında yürütülmüştür.

gulaması ile pestisit kullanımında %50 oranında azalma sağlanmıştır. 2015 yılında Mersin ilinde biber
üretim alanlarında solarizasyon uygulaması ile ekonomiye 55 milyon USD katkı sağlanmıştır.

2011 yılında başlayan “Tahıl Alanlarında Hastalık ve Zararlıların Belirlenmesi” ve “KKTC’de Patates Üre-

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan “Ta-

Araştırmalar” isimli projeler halen devam etmektedir.

rımsal Alanda İşbirliği Protokolü” kapsamında; “Palmiye Kırmızı Böceğinin Eradikasyonu” araştırma

timi Yapılan Alanlarda Patates Kist Nematodunun Tespiti Yaygınlığı ve Mücadele Olanakları Üzerine

projesi 2010 – 2012 yılları arasında yürütülmüştür.

Bolu ili Dörtdivan ilçesinde Patates kist nematodları (Globodera rostochiensis ve G. pallida)’nın ülkemiz-

Domates yetiştiriciliğinde önemli zararlı Domates güvesi (Tuta absoluta) ile mücadelede eşeysel çekici

Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde yapılan analizler neticesinde

feromon tuzakları ile kitle yakalama yönteminin ortaya konulması ile ilaç tüketimi azaltılmıştır. Örtüal-

2014 yılı üretim sezonu itibariyle Dörtdivan ilçesi tekrar patates üretimine açılmıştır. 3.600 da alanın

tında Domates güvesine karşı ilkbahar üretim sezonunda Feromon-su tuzağı ya da Feromon-ışık-su tu-

patates üretimine açılmasıyla ülke ekonomisine yaklaşık yıllık 16 milyon USD katkı sağlanmıştır.

de ilk kez tespit edilmesi ile 2000’li yılların başından 2013 yılına kadar patates üretimi yasaklanmıştır.

zakları kullanıldığında ilaçlama sayısı 5’ten 1’e düşürülmüştür. Zararlının mücadelesinde eşeysel çekici
feromon tuzakların kullanılmasının kimyasal mücadele yöntemleri ile aynı başarıya sahip olduğu tespit
edilmiştir. Domates sera alanlarının %50’sinde uygulandığında Milli ekonomiye yaklaşık yıllık 750 milyon USD katkı sağlanmıştır.

Program: Mikrobiyal Genetik Kaynaklar ve Mikro Flora-Mikro Fauna (AFA: Biyolojik Çeşitlilik ve
Genetik Kaynaklar)
Bakanlığımız bünyesinde 54 yıldır faaliyet gösteren Türkiye’nin en eski ve en büyük böcek koleksiyonuna

Program: Entegre Mücadele Yönetimi (AFA: Tahıllar)

sahip, kataloğu olan tek müze Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesinde muhafaza edilen ve dünya için 54
yeni kayıt türe ait toplam 555 örnek Türkiye faunasına eklenmiştir. “Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan “Ta-

Tip Örnekleri ve Türkiye Faunasına Eklenmiş Yeni Kayıtlar” adlı katalog iki bölüm halinde hazırlanmış,

rımsal Alanda İşbirliği Protokolü” kapsamında; 2011 yılında başlayan “Tahıl Alanlarında Hastalık ve

ilk bölümde müzede bulunan tip örneklere, ikinci bölümde ise müzede çalışan araştırmacılar ya da diğer

Zararlıların Belirlenmesi” isimli proje halen devam etmektedir.

araştırmacılar tarafından koleksiyonda bulunan örneklerin değerlendirilmesi ile Türkiye faunasına ek-

Süneye karşı yumurta parazitoiti üretim ve salım tekniği belirlenerek uygulamaya aktarılmış; salım çalış-

lenmiş yeni kayıtlara yer verilmiştir.

malarının başladığı 2005-2015 döneminde toplam 85 milyon parazitoit üretimi yapılarak doğaya salımı

Araştırma Enstitülerimiz konu uzmanları ve üniversiteler arası işbirliği sonucunda “Türkiye İstilacı Bit-

gerçekleşmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda üreticilerimizce süneye karşı biyolojik mücadele benim-

kiler Kataloğu” hazırlanmış ve tanıtımı yapılmıştır. “Türkiye İstilacı Bitkiler Kataloğu” ülkemiz için bir

senmiştir. 2014 yılında ise 2,3 milyon da alanda kimyasal mücadele yapılmayarak ekonomiye 9,2 milyon

ilk olup, istilacı yabancı türlerin istila süreci, istilacı bitkilerin etkileri, erken tanı, istilacı türler için takip

USD katkı sağlanmıştır. Kullanılan kimyasalların miktarının düşmesiyle de biyolojik denge korunmuş-

ve bilgi sistemi, erken teşhis ve hızlı müdahalenin önemi, iklim değişikliğinin istilacı yabancı bitkiler üze-

tur.

rine etkileri, istilacı bitkilerle mücadelede alınması gereken önlemler ve biyolojik mücadele konularına yer
verilmiştir. Ayrıca Türkiye’nin dikkat çeken toplam 50 önemli istilacı yabancı ot türü detaylı bir şekilde
ele alınmıştır.
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Kayseri, Niğde ve Kırşehir illerindeki alabalık çiftliklerinde kullanılan balık yemlerinde aflatoksin düzeylerinin araştırıldığı çalışmada, aflatoksin B1 düzeyi belirtilen limitin altında bulunmuştur. Ancak çok
düşük düzeylerde dahi aflatoksinlerle kontamine olmuş yemlerin, özellikle yavru alabalıkların beslenme-

Gıda ve yem sanayinin insan ve hayvan sağlığını riske sokmayacak kaliteli ve güvenilir ürünleri üretmesi,

lerinde yemden yararlanmayı azalttığı ve büyümede gerilemeye neden olduğu bilindiğinden, söz konusu

sağlığın korunması ve tüketicilerin güveninin sağlanması açısından son derece önemlidir. Bu nedenle

çiftliklerde depolama koşullarının iyileştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

gıda güvenilirliği son yılların en önemli toplumsal konusu haline gelmiştir.

Dönem itibariyle; antepfıstığı, badem ve baharatlık kırmızı biberde aflatoksin oluşumunu etkileyen fak-

Temel araştırma hedefi “güvenilir ve kaliteli ürünlerin üretilmesine yönelik önlemlerin alınması” olan

törler ile aflatoksinli kuru incirlerin ayrılmasında Ultra Viole (UV) ışık altında tarama metotlarının et-

programda, ağırlıklı olarak gıda ve yem hammaddeleri ile ürünlerinde katkı, kalıntı ve bulaşanların se-

kinliği, soya içeren işlenmiş gıdalarda pişirme koşullarının GDO miktarına etkisi, bazı yeşil yapraklı

viyeleri ve mevzuata uygunluğu, ürün güvenilirliğini sağlamaya ve kalitesini arttırmaya yönelik araştır-

sebzeler ve su ürünlerinde nörovirus ve rotavirus varlığı, zeytin meyvesi ve yağlarındaki PAH kontami-

malar yürütülmüştür.

nasyonunun farklı PAH kaynaklarından olan uzaklıkla değişimi, plastik ve silikon mutfak gereçlerinden

Yüksek öncelikli olması nedeniyle projelerin büyük bir çoğunluğu bu program altında yürütülmüştür.
Mastır plan dönemi içerisinde sonuçlandırılan 74 projeden 51’i (% 69), devam eden 66 projeden 38’i (%

gıdaya geçen kalıntı seviyeleri, karma yem ve yem hammaddelerinde çeşitli toksin düzeylerinin belirlenmesine yönelik araştırmalar ise halen devam etmektedir.

57,6) ve 2016 yılı itibariyle başlatılması hedeflenen 18 projeden 11’i (% 61) bu program altındadır. Program
kapsamında dönem içerisinde yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçların bazıları aşağıda özetlenmiştir.
Tekirdağ ilinde kiraz bahçelerinde yaygın olarak kullanılan fungusitlerin son üründe oluşturdukları ka-

Program: Geleneksel Türk Gıdaları
Geleneksel gıdalar; insanların içgüdü ve gereksinimleri doğrultusunda yüzlerce yıllık deneyimi ile ortaya çıkmış, genellikle de yaşamsal kısıtların yoğun olarak hissedildiği süreçler için hazırladıkları, besin

lıntı probleminin boyutları belirlenerek, bazı etken maddelerin hatalı kullanımının önüne geçilmiştir.

içerikleri bakımından zengin ve gıda muhafazasının temel faktörlerinin incelikle kullanıldığı özel ürün-

Kuru incir ve incir işletmelerindeki mikrobiyal popülasyonun kontrolünde % 10’luk Elektro Aktive Su

korunması, devamlılığının sağlanması ve geleceğe taşınması önem arz etmektedir.

(EAS) uygulamasının, standart uygulamaya (% 6 tuzlu su) göre toplam mezofilik aerofilik bakteri popülasyonunu 10 kat daha azalttığı tespit edilmiştir. Yine sonuçlar aynı miktar EAS’nin çalışma alanının
dezenfeksiyonunda da rahatlıkla kullanılabileceğini göstermiştir.
Gemlik çeşidi zeytinlerin yağlarının bölgesel karakterizasyon ve sınıflandırmasına ilişkin çalışmada,
önemli bir veri tabanı elde edilmiştir. Kromatografik analizlerden elde edilen bazı parametreler natürel
zeytinyağına yapılabilecek muhtemel tağşişleri kısa sürede ortaya koymada önemli ipuçları sağlamıştır.
Yoğurt ve kefirde yapılan çalışmada, fermantasyon ve depolama süreçlerinin söz konusu ürünlerde diok-

lerdir. Bu anlamda önemli sosyal ve kültürel miraslarımızdan biri olan geleneksel gıda ürünlerimizin

Geleneksel ürünlerin asgari hijyenik ve teknolojik koşullarda üretilerek geniş kitleler tarafından tüketiminin sağlanmasını hedefleyen bu programda, az sayıda sonuçlandırılmış proje vardır. Proje sonuçları
kısaca aşağıda özetlenmiştir.
Üzüm pekmezinde yapılan çalışmada, kalite kriterleri ile depolamada meydana gelen değişimler belirlenmiştir. Taklit ve tağşişi önlemeye yönelik olarak pekmezde organik asit ve fenolik bileşik analiz metotları
geliştirilerek laboratuvarlarda uygulanabilecek hale getirilmiştir.

sin bileşikleri konsantrasyonlarına herhangi bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.

Ezine peynirlerinde biyojen amin oluşumu üzerine ısıl işlemin ve depolama süresinin etkisini belirle-

Yağlı ton balığı konserveleri ve kullanılan metal ambalajlarda Bisfenol A(BFA) miktarının araştırıldığı

sonucunda, ısıl işlem normlarının biyojen amin oluşumu üzerine önemli etkisinin olmadığı saptanmıştır.

çalışmada, BFA migrasyonundaki en büyük etkinin üretim aşamasında uygulanan sterilizasyon işlemi

Depolama süresince mikroorganizma sayısı azalırken biyojen amin seviyesinin arttığı ancak bu artışın

olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar BFA için belirlenen limit ile karşılaştırıldığında ise, konserve-

sağlık riski oluşturacak düzeylerde olmadığı görülmüştür.

lerden geçen BFA miktarlarının insan sağlığı açısından risk oluşturmadığı belirlenmiştir.

yerek biyojen amin ve mikroorganizma profilleri arasındaki ilişkiyi göstermeyi amaçlayan çalışmanın

Peynir helvasının raf ömrünün uzatılması amacıyla yapılan çalışmada vakum paketleme ile modifiye

Alüminyum esaslı malzemelerden (kutu içecekler, fırın sütlaç, çikolata, dondurma, eritme peynir, kestane

atmosfer paketlemede (MAP) farklı sıcaklıklardaki raf ömürleri belirlenmiştir. Peynir helvaları depolama

şekeri) gıdaya Alüminyum geçişi ile ilgili elde edilen ülke verileri, diğer ülke verileri de dikkate alınmak

süresi boyunca + 4 ºC’ de tutulmaları halinde raf ömürleri, vakum paketlemede 15 gün MAP’da ise 38

suretiyle Kodeks Alimentarius Komisyonunca mevzuat oluşturma çalışmalarında değerlendirilmiştir.

gün olarak tespit edilmiştir.
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Bu programın en önemli hedeflerinden biri de yerel ve geleneksel gıdaların envanterinin çıkartılarak ka-

Gıda ve yem güvenilirliğinin sağlanması ve ürün özelliklerinin belirlenmesinde farklı analiz teknikleri-

yıt altına alınması, geleneksel ürünler için sürdürülebilir üretim düzeyine erişen endüstriyel yöntem ve

nin kullanılabilirliğinin araştırıldığı düşük öncelikli programda 8 proje sonuçlandırılmıştır. 7 projenin

süreçlerin geliştirilmesidir. Bu hedef doğrultusunda geleneksel gıdaların ve üretim yöntemlerinin tespit

halen devam ettiği ve 1 projenin 2016 yılında başlamasının öngörüldüğü programda, dönem içerisinde

edilmesine yönelik olarak Marmara Bölgesi pilot seçilmek suretiyle başlatılan proje devam etmektedir.

yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçların bazıları aşağıda özetlenmiştir.

Çalışmanın ülkesel boyutta tamamlanarak geleneksel gıdaların envanterinin çıkarılması ve ticari değere
sahip ürünlerin endüstriyel ölçekte üretim olanaklarının araştırılmasına ağırlık verilmesi bu anlamda
öncelikli olmalıdır.
Program: Gıda ve Yem Üretiminde Modern Tekniklerin Kullanılması ve Ürün Geliştirme
Gıda üretim ve ticaret yapısı planlanırken, sektörlerin gelecekteki gelişmelerinin takip edilmesi ve hedef
pazar stratejileri oluşturulması gerekmektedir. Tüketicilerin artan talebi ve talebin çeşitlenmesine paralel

Ekmek çeşitlerinde akrilamid düzeylerinin belirlendiği çalışmada, LC-MS/MS cihazında pratik ve güvenilir bir akrilamid analiz yöntemi geliştirilerek, validasyonu yapılmıştır. Yöntemin geri kazanım değeri
% 99,66 olarak tespit edilmiştir.
Tahin helvalarında tağşişin belirlenmesine yönelik yapılan çalışmada, denenen tağşişlerin yağ oranı ve
protein oranı analizleri ile tespit edilmelerinin etkin ve yararlı olmadığı buna karşın sterol kompozisyonu
analizi ile tespit edilebildiği görülmüştür.

olarak gıda endüstrisinde teknoloji geliştirme ve inovasyon faaliyetlerinin sonuçları giderek sektör için

Kurutulmuş kayısı ve incirde hidrojen peroksit kalıntısının tespitinde yeni bir metod geliştirmek üzere

önemli değişimlere yol açmaktadır. Bu doğrultuda geleneksel hale gelmiş ürün gruplarının yanı sıra öz-

İyon Kromatografi cihazında yapılan çalışmada, incirde belli bir geri kazanım ve tekrarlanabilirlikli me-

gün biçimde işlenmiş ve katma değeri yüksek olan ve perakende tüketime hazır ürünlerin de pazar payları

tod oluşturulurken, kayısıda aynı sonuç elde edilememiştir.

giderek artmaktadır.
Ana hedefi; gıda ve yemlerde çeşitliliğinin artırılması ve sektörde modern teknolojinin yaygınlaştırılması
olan orta öncelikli program kapsamında, 7 proje sonuçlandırılmış 10 proje ise devam etmektedir. Dönem
içerisinde, özellikle modern kurutma yöntemleri uygulanarak çeşitli meyvelerin kurutulması ile ilgili çalışmalar sonuçlandırılmıştır. Kurutulmuş fejoya (kaymak ağacı), güvey feneri (altın çilek) ve nar danesi
öne çıkan ürünler arasındadır.
Kurutma yöntemlerinin dışında alternatif ve yenilikçi gıda işleme tekniklerinin geliştirilmesi (en az işlem
ile tüketime sunulabilen gıda işleme teknolojileri, ısıl işlem gibi geleneksel teknolojilerin yerine besin elemanlarını daha az tahrip eden teknolojiler……vb) ve teknolojik yeniliklerin kullanımına yönelik araştırmalara program kapsamında biraz daha öncelik verilmesi gerekmektedir.

Tavuk etinde yedi farklı gruptan (sülfonamid, tetrasiklin, kinolon, beta laktam, makrolid, diaminoprimidin ve amfenikol) 39 antibiyotik etkin maddesinin 2 ekstraksiyon ve 2 enjeksiyon ile LC-MS/MS sisteminde taranmasını sağlayan bir tarama metodu geliştirilmiştir.
Program kapsamında; kantitatif glüten analizinde HPLC metodunun kullanılması ve Elisa metodu ile
karşılaştırılması, sığır eti, yağ ve organlarında İndikatör Poliklorlu Bifenil (PCB) kalıntılarının Gaz Kromotoğrafi Kütle Spektrofotometresi (GCMS) ile belirlenmesi, büyükbaş hayvan yemlerinde ruminant
kaynaklı et ve kemik unu varlığının PZR metodu, soya içeren kanatlı yemlerinde GDO miktar analiz
yöntemlerinin karşılaştırılması ile yemlerde HPLC ile toplam şeker tayininin Luff-Schoorl yöntemi ile
karşılaştırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Ürün geliştirme kapsamında zeytin yaprağı ilaveli zeytinyağı, gölevez bitkisinden elde edilen cips ile
nanokompozit film ile kaplanmış alabalığı yeni ürünler olarak sektöre sunulmuştur. Potansiyeli büyük,
geleneksel ve dış satım şansı yüksek ürünlerden katma değeri yüksek, işlenmiş yeni ürünlerin ve fonksiyonel gıda ürünlerinin geliştirilmesine yönelik olarak, kurutulmuş zeytin, incir ve domates, yenilebilir
kaplamalı kayısı ve kiraz, fındık cipsi, kayısı sirkesi ve probiyotik zeytin gibi ürün geliştirme çalışmaları
ise halen devam etmektedir.

Program: Gıda-Yem Muhafaza ve Ambalajlama Tekniklerinin Geliştirilmesi
Ürünler üretildiklerinden daha sonraki dönemlerde de tüketilmek üzere çeşitli usuller ile muhafaza edilirler. Böylece ekonomik kayıplar azaltılarak, yeterli ve dengeli beslenmeye katkıda bulunulur.
Temel araştırma hedefi, gıda ve yemlerin muhafazasında uygun tekniklerin belirlenmesi ve ambalajlama
ile ürün kayıplarının engellenmesi olan programda, araştırmalar gıdaların farklı yöntemler ile muhafaza

Program: Gıda ve Yem Analizlerinde Yeni Yöntemlerin Uygulanması
Gelişen gıda ve yem sanayi içinde ürün çeşitleri artarken özellikleri de değişmekte bunun yanı sıra hilelerin boyutları ve çeşitleri de değişmektedir. Üretimden başlayarak tüketicide sona eren zincirin her

edilerek raf ömürlerinin uzatılması ve muhafaza tekniklerinin gıdaların güvenilirliğine ve kalite özelliklerine etkilerini belirlemeye yönelik olmuştur. 4 projenin sonuçlandırıldığı ve 7 projenin halen devam
ettiği düşük öncelikli programdaki araştırma sonuçlarından bazı örnekler aşağıda verilmiştir.

aşamasında riskleri izlemek ve kontrol altına almak, yeni analizlerin uygulamaya alınmasını sağlayarak

Üç kiraz çeşidinde (0900 Ziraat, Sweet Heart ve Regina ) yapılan çalışmada, çeşitler MAP (modifiye at-

analiz çeşitliliğini güvenilir şekilde artırmakla mümkün olmaktadır.

mosfer paketleme)’de muhafaza edilmeden önce uçucu yağların etken maddesi thujon, karvakrol ve sod-
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yum bikarbonat+sitrik asit uygulaması yapılarak depolanmıştır. Çalışma sonucunda, MAP’nin yararlı
etkisinin geliştirilmesi için doğal bileşenler ve sodyum bikarbonat ön uygulamaları kullanılarak kirazın
raf ömrünü uzatan bir paket geliştirilmiştir.
Meyan kökü şerbetinin raf ömrünün artırılması amacıyla ısıl işleme alternatif olarak ultraviyole (UV)-C
uygulamasında, buzdolabı koşullarında (4±0,3°C) depolanan UV-C uygulanmış meyan kökü şerbeti örneklerinin kontrol örneklerine göre raf ömrünün yaklaşık 14 gün uzadığı görülmüştür.
Midye dolmalarının ambalaj tipine göre raf ömrünü belirlemeye yönelik çalışmada, midye dolmalardan;
normal atmosferde paketlenenlerin 10 güne, % 30 CO2-% 70 N2 oranında modifiye atmosferde paketlenenlerin 15 güne, % 20 CO2- % 80 N2 oranında modifiye atmosferde paketlenenler ile vakumlanarak
paketlenenlerin ise 17 güne kadar “pazarlanabilir özelliklerini koruduğu tespit edilmiştir.
Sonuçlandırılan bu projelerin yanında klorür tuzları (NaCl, KCl, CaCl2) kullanılarak hazırlanan domat
çeşidi sofralık zeytinlerin farklı yöntemlerle muhafazasının raf ömrü ve kalite üzerine etkileri ile az tuzlu
siyah zeytin üretimi ve muhafaza olanaklarının araştırıldığı çalışmalar ise devam etmektedir.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

4.1.4. HAYVAN SAĞLIĞI
Program: Hayvan Sağlığı ve Refahı (AFA: Büyükbaş Hayvancılık)
2011-2015 yılları arasında “Hayvan Sağlığı ve Refahı Araştırmaları” kapsamında 83 araştırma projesi sonuçlandırılmış ve 61 proje devam etmektedir. Proje kapsamında yapılan araştırmaları başlıca; Hayvan
hastalıklarının epidemiyolojisinin tespit edilmesini amaçlayan araştırmalar, hayvan hastalıklarının teşhis yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik araştırmalar ve hayvan aşıları ve biyolojik madde üretiminde
kalite geliştirme, yeni ürün elde etme ve kontrol tekniklerinin geliştirilmesine yönelik araştırmalar olarak
sıralanabilir.
Bu dönemde tamamlanan projelerden elde edilen başlıca sonuçlar;
Şap aşısının bağışıklık gücünün ve üretim kapasitesinin artırılması: Şap aşısının kalite, güvenlik ve bağışıklık düzeyini olumlu yönde etkileyecek araştırma projesinde; şap aşılarının ihtiva ettiği antijen miktarı 3PD50 değerinden 6PD50 değerine yükseltilmiştir. Şap aşısının 3-4 ay olan bağışıklık süresi bu proje
sonrasında 7-8 aya çıkarılmıştır. 2014 yılından itibaren ilkbahar ve sonbahar dönemleri aşılama kampanyalarında ülkemizde sığırlarımız için ihtiyaç duyulan 65 milyon doz trivalan (195 milyon doz monovalan)
şap aşısını Şap Enstitüsü karşılamıştır. 2014 yılında üretilen aşının yaklaşık maliyeti 95 milyon TL dir. Söz

Program: Gıda Sanayii Artık ve Atıklarının Değerlendirilmesi
Gıda işleme sırasında ortaya çıkan atık ve artıkların etkili bir şekilde değerlendirilmesi, çevre kirliliğinin
önlenmesi yanında, atıkların geri kazanılarak katma değer yaratılması ve ürünlerin çeşitlendirilmesi açısından da önemlidir.
Gıda sanayi artık ve atıklarının tekrar gıda ve yem sanayinde kullanımını hedefleyen bu program kapsamında yapılan araştırmalar arzulanan seviyede değildir. Dönem içinde sadece, hamsi balığı işleme artıklarının protein hidrolizi ile değerlendirilme potansiyelini araştıran bir proje sonuçlandırılmıştır.
Marinata işlenecek şekilde ayıklanan hamsi balığından, et ve artık olmak üzere iki grup çalışma materyali
elde edilmiştir. Her iki grup materyal Alcalase enzimi kullanılarak üç farklı sürede (1, 2 ve 3 saat) hidroliz
işlemine tabi tutulmuş, elde edilen hidrolizatların besleyici özellikleri ortaya konmuştur.
Farklı ticari enzimlerle, tatlı su yengecinden elde edilebilecek protein hidrolizatı verimi ile mısır silajına
farklı oranlarda ham Antep fıstığı kabuğu ilavesinin silaj kalitesi ve in vitro metan gazı oluşumu üzerine
etkisinin araştırıldığı çalışmalar dönem itibariyle devam etmekle birlikte, özellikle artık ve atıklardan
gıda sanayinde kullanılmak üzere ekonomik değeri olan yeni ürünlerin ve fonksiyonel bileşenlerin elde
edilmesi konusundaki araştırmaların yoğunlaştırılması önem arz etmektedir.

konusu aşıların yurt dışından ithal edilmesi durumunda ödenmesi gereken değer toplam 195 milyon TL
dir. Böylece sadece ithalatın önlenmesi ile ülkemiz ekonomisine yıllık 100 milyon TL katkı sağlanmıştır.
Şap Enstitüsü tarafından yeni üretilen, hem daha kaliteli, hem de hayvanlarda daha kuvvetli bağışıklık
oranı sağlayan aşı ile hastalıkla mücadelede etkinlik arttırılmış ve ülkemizde görülen mihrak sayıları
önemli oranda azalmıştır.
İnaktif Mavidil Aşısı Üretimi; Türkiye’ de 1978 yılından itibaren BT-4 suşundan hazırlanan monovalan
attenue mavidil aşısı üretilmekte ve kullanılmaktadır. 1999- 2001 yıllarında görülen mavidil vakalarında serotiplerin BT-9, BT-16 gibi farklı olması ve serotipler arası kross bağışıklık olmaması sebebiyle bu
serotipleri ve ileride ortaya çıkabilecek farklı serotiplere karşı monovalan veya polyvalan mavidil aşılarının kullanılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada attenuasyon çalışmaları tamamlanıncaya kadar
mücadeleye devam edilebilmesi için inaktif mavidil aşı üretim tekniğinin yerleştirilmesi ve bugün için
BT-4, BT-9, BT-16 serotiplerine karşı monovalan ve polivalan inaktif aşı üretimi gerçekleştirilmiştir. Bu
çalışmada tercih edilen inaktivasyon metodu ve adjuvant ile deneysel üretilen inaktif mavidil aşılarının
güvenli ve elde edilen immun yanıtın yeterli olduğu görülmüştür. Bundan sonraki aşamada daha büyük
hayvan grubunda çalışmalar planlanıp, minimal aşı dozun belirlenmesi ve farklı adjuvantlarla çalışmalar
yapılması hedeflenmektedir.
Aşılı hayvanlarda ve enfekte hayvanlarda şap virusu yapısal olmayan proteinlerine karşı oluşan antikor profilinin incelenmesi; Hayvan popülasyonlarında enfeksiyonun varlığının gösterilmesi, Şap Hastalığı’nın kontrol ve eradikasyonunda büyük önem taşımaktadır. Özellikle Türkiye gibi hastalığın kontrolünde yaygın aşılamanın yapıldığı yerlerde oluşan antikorlar nedeniyle enfeksiyonun varlığının ortaya
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konması ancak yapısal olmayan proteinlere karşı oluşan antikorların tespitine yönelik testlerle mümkün

Türkiye’de yeni doğan buzağı ishallerinde Bovine Rotavirusların izolasyonu ve genotiplendirilmesi; Bu

olmaktadır. Sonuçlandırılmış bu proje ile enfeksiyon geçirmiş hayvanları, ister aşılı olsun ister olmasın

araştırmada ülke genelinde yeni doğan buzağılarda ishale neden olan bovine rotavirusların izolasyonu ve

enfeksiyon geçirmemiş hayvanlardan ayıracak doğrulayıcı bir popülasyon tarama testi ülkemize kazan-

genotiplendirilmesi planlanmıştır. Çalışmada İl Tarım Müdürlükleri vasıtasıyla ülke çapında sığır işlet-

dırılmıştır.

melerinden ve tarım işletmelerinden 2009-2011 yılları arasında 0-2 aylık, ishal belirtileri gösteren buza-

Sığır ve koyunlarda eş zamanlı Brusella ve Şap Aşısı uygulamalarının antikor düzeylerine etkisi; Bu
çalışmada buzağı ve kuzularda brusella ve şap aşılarının eş zamanlı, farklı noktalardan uygulanması ile
farklı zamanlarda uygulanması arasında oluşan antikor titrelerinin karşılaştırmalı olarak araştırılması
amaçlanmıştır. Yaşları 3-6 ay arasında olan buzağı ve kuzular üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Parenteral
brusella ve şap aşısı 23 adet buzağı ve 105 adet kuzuda çalışılmış ve 12 ay süre ile antikor titreleri izlenmiştir. Konjuktival brusella ve şap aşısı 91 adet buzağıda çalışılmış ve 2 ay süre ile antikor titreleri takip edilmiştir. Bu çalışma neticesinde karşılaştırma yapılan 41 gruptan 6 grupta simultane grubun antikor titresi,
tek yapılan aşılamadan daha yüksek çıkmıştır. Tek aşı uygulanan 2 grubun antikor titresi simultane aşılama yapılan grubun titresinden daha yüksek elde edilmiştir. 33 grupta ise tek aşılama ile simultane aşılama
arasında antikor titresi açısından istatistiki olarak fark bulunamamıştır. Aşıların eş zamanlı yapılması ile
sahadaki uygulamalarda kayda değer emek, zaman ve yakıt tasarrufu sağlanacaktır.
Mikro taşıyıcı destekli reaktörlerde şap virüsünün üretilmesi; Bu araştırma sonucunda, dolgulu yataklı
reaktör çalışmalarında monolayer kültüre göre 146 S miktarında 0,3 kat ve infektif titrede ise 0,3 log artış
olduğu ortaya konulmuştur. Gelecekte, biyoreaktör işletim sisteminin kesikli kültür yerine perfüzyon sis-

ğılardan 226 adet gaita örnekleri toplanmış. Çalışma sonucu ülkemizde buzağılarda ishallere neden olan
bovine rota virusların genotip yapılarının yurt dışından ithal edilen rotavirus aşılarından (G6 P[1] ve G6
P[5]) farklılığının saptanması ile ülkemizde bovine rotavirus yerel izolatları ile aşı ve hiperimmun serum
hazırlanması gerekliliği saptanmıştır.
Marmara bölgesinde yeni doğan buzağı ishallerinde Bovine Coronavirusların saptanması ve patojenite
çalışması; Bu çalışma sonucunda Marmara bölgesinde yeni doğan ishalli buzağılarda (Bovine Corona
Virus) BCoV’unun prevalansı, virus izolasyonu ve aşı virusu belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.
İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli illerinden sırasıyla 28, 37, 15 ve 20 adet olmak üzere 100 adet ishal
belirtisi gösteren 0-2 aylık buzağılara ait gaita numunesi işlenmiş ve her bir numune örneği BCoV antijen
detection ELISA ve PCR ile test edilmiştir. Gaita örnekleri 1/10 dilüsyonlarda sulandırılıp HRT hücre
kültürüne ekimleri yapılmış. Yapılan analizler sonucu gaita numunelerinden ELISA ve PCR testi ile 3 adet
BCoV antijen varlığı saptanmıştır. Bu proje sonucu Marmara bölgesinde BCV’nun varlığı %2 oranında
saptanmıştır. Elde edilen bu oran buzağı ishallerinde BCV varlığının düşük oranda seyrettiği ancak hastalıkla mücadelede BCV aşılarının kullanılmasının gerekliliği ortaya konulmuştur.

temine çevrilmesiyle ve taşıyıcı maliyetlerinin düşürülmesi ile BHK-21 hücresi ve şap aşı virüsü üretimi
için optimum ve rantabl koşulların sağlanabileceği düşünülmektedir.
İnaktif EHV-1( equine rhinopneumonitis) aşısı üretimi; Bu çalışma sonucunda, RACH EHV-1 suşu ile
EHV-1 inaktif aşı üretimi gerçekleştirildi. Deneysel olarak üretilen adjuvantlı EHV-1 inaktif aşısının güvenli, etkili ve OIE Manual of standarts of diagnostic tests and vaccines ve European pharmacopea gereksinimlerini karşılamakta olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, aşının final konsantrasyonda %
0.2 olacak şekilde beta propiolactone (v/v) ile inaktive edilmesinin güvenli ve yeterli olduğu bu çalışma
ile ortaya konmuştur. Söz konusu aşısının güvenli olduğu ve oluşturduğu immun yanıtın yeterli olduğu
görülmüştür.
İshalli buzağılarda cryptosporidium spp.’nin carbol fuchsin boyama yöntemi, elısa ve nested pcr ile teşhisi; Cryptosporidium spp. insanlarda ve hayvanlarda enterit oluşturan önemli bir etkendir. Cryptosporidiosisin tanısında bir çok zorluklar mevcuttur. Bu çalışma ishalli buzağılarda cryptosporidiosisin carbol
fuksin boyama yöntemi, ELISA ve nested PCR tekniği ile saptanması amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla 0-2
aylık 150 ishalli buzağıdan dışkı örnekleri alınmıştır. Carbol fuksin ile yapılan incelemede buzağı dışkılarının 52’sinde (%34.6) Cryptosporidium spp. ookistlerine rastlanmıştır. ELISA testi ile yapılan taramada
ise 56 (%37.6) buzağı dışkısında Cryptosporidium spp. antijen pozitifliği saptanmıştır. Nested PCR ile
buzağı dışkılarının 56’sında (%37.6) bantlar elde edilmiştir. Yapılan çalışmada ELISA ve nested PCR sonuçlarının birbiriyle uyumlu olduğu gözlenmiştir.

Program: Hayvan Sağlığı ve Refahı (AFA: Küçükbaş Hayvancılık)
Peste des petits ruminants virus (PPRV) enfeksiyonunun epidemiyolojisinin N ve F genlerine dayalı
farklı PCR teknikleri ile araştırılması; Bu araştırmada Türkiye’de sirküle olan viruslar ve genetik yakınlıklarının ortaya konulabilmesi açısından epidemiyolojik anlamda önemli verilere ulaşılması hedeflenmiştir. Çalışmanın sonuçları ışığında PPRV enfeksiyonunun ülkede endemik olduğu bir kez daha ortaya
konmuş; enfeksiyonun teşhisinde rRT-PCR tekniğinin, kullanılan konvansiyonel tekniklere göre etkinliği
gösterilmiş, hayvan hareketlerinin sınırlandırılmasının zorluğuna dikkat çekilerek enfeksiyondan korunmada en etkili yolun duyarlı populasyonların aşılanması olduğu sonucuna varılmıştır.
Marmara bölgesindeki koyunlarda pestivirus prevalansının saptanması; Koyunlarda pestivirüs enfeksiyonları yavru atmalara, yeni doğan kuzularda ise kongenital olarak merkezi sinir sistemi bozuklukları,
dikleşmiş tüyler, normalin altında doğum ağırlığı ve kafatasında değişikliklerle karakterize bir hastalıktır. Bu proje, Marmara bölgesinde yetiştirilen koyunlarda persiste enfeksiyonlara neden olan pestivirus
enfeksiyonunun serolojik ve virolojik olarak yaygınlığının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu
sonuçlar iller bazında değişiklikler göstermekle birlikte Marmara bölgesinde Pestivirüs antijen ve antikor
varlığının yaygın olduğu kanaatine varılmıştır.
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Kuzu pnömonilerinde parainfluenza 3 virus (PI3V) ve respiratory sinsisyal virus (RSV) enfeksiyonla-

İnfeksiyöz Bursal Hastalığı (IBD) saha ve aşı viruslarının antijenik ve patojenik özellikleri yönünden

rının teşhisi üzerine virolojik ve patolojik çalışmalar; Bu araştırmada tek başına ya da sekonder en-

moleküler analizi; Bu araştırma ile ülkenin farklı dönemlere ait IBD viruslarını karakterize etmesi ve ka-

feksiyonlara zemin hazırlayarak, pnömoni oluşumunda önemli rolü olduğu bildirilen Parainfluenza 3

natlı sektörüne söz konusu hastalıkla ilgili ışık tutması açısından önemlidir. IBD virusu genomunun kolay

Virus (PI3V) ve Respiratorik Sinsisyal Virus (RSV) enfeksiyonlarının teşhisine yönelik olarak virolojik

mutasyona uğrama eğilimi göz önünde bulundurulur ise, bu tür taramaların zaman zaman tekrarlanarak

(indirek floresan, virus izolasyonu, ELISA) ve patolojik (makroskopi, histopatoloji ve immunohistokim-

yapılması gerekmektedir.

ya) çalışmalar yapılmıştır. Çalışma boyunca pnömoni lezyonu gösteren toplam 200 adet kuzu akciğeri
kullanılmıştır. Akciğer örneklerinden yapılan bütün testler sonucunda tüm örnekler de negatif sonuçlar
alınmıştır. Sonuç olarak, Konya bölgesinde kuzu pnömonilerinde PI3V ve RSV enfeksiyonlarının araştırıldığı bu araştırmada hücre kültürü, FAT, ELISA ve immunohistokimyasal çalışmaları ile pozitif bir vaka
ile karşılaşılmamıştır.
İshalli kuzu ve oğlaklardan izole edilen escherichia coli suşlarının identifikasyonu, karakterizasyonu
ve moleküler epidemiyolojileri; Bu çalışmada ishalli kuzu ve oğlaklardan izole edilen E. coli suşlarının
identifikasyonu, patojenik izolatların saptanması ve sınıflandırılması, antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi, izolatların klonal ilişkilerinin tespiti amaçlanmıştır. Çalışmada incelenen 215 ishalli gaita örneğinden 107 E. coli (% 49.76) identifiye edildi. Çalışma sonucunda diyerejenik küçük ruminantlardan izole
edilen E. coli suşları arasında EHEC, ETEC ve EPEC oranlarının yüksek olduğu fakat klonal olmadığı
belirlendi.
Karayaka ırkı koyunlarda hücresel prion proteininin dağılımının ve genotiplerinin belirlenmesi; Yapılan çalışmada, immunohistokimyasal olarak çeşitli beyin bölgelerinde ve tonsilde oluşan boyanmalarla,
bazı genotiplerin sadece bir veya iki olguda tespit edilmesi nedeniyle farklı genotipler arasında anlamlı bir
ilişki kurulamamıştır. Buna karşın Risk grubu 3 hayvanların11’inde hiç boyanma saptanmaması, hastalığa dirençli genotip ile prion proteininin ekspresyonu arasında ilişki olduğunu düşündürmektedir. Sonuç
olarak yüksek risk taşıyan alleler karayaka ırkı içerisinde yoğun olarak gözlenmekle birlikte, dirençli allel frekanslarıda diğer ırklara göre daha yüksek oranda tespit edilmiştir. Bu bulgular ışığında genotipik
özellikler dikkate alınarak yapılacak ırk iyileştirmeleri ile scrapie hastalığına dirençli hayvan sayısının
artırılması ve hastalığın yurdumuzda görülme riskinin azaltılmasında kullanılabilecektir.

Damızlık tavuklarda Mycoplasma Gallıseptıcum, Mycoplasma Synovıae infeksiyonlarının multiplex-pcr ile teşhisi ve Mycoplasma Galliseptıcum aşı ve saha suşlarının moleküler biyolojik tekniklerle
karşılaştırmalı ayrımı; Bu projede Ankara Bolu ve Eskişehir illerindeki damızlık tavuklarda Mycoplasma gallisepticum (M. gallisepticum), M. synoviae infeksiyonlarının multiplex-PCR ile teşhisi ve M. gallisepticum aşı ve saha suşlarının moleküler biyolojik tekniklerle karşılaştırmalı olarak ayrımı yapılmıştır.
Araştırma ile incelenen kanatlı damızlık işletmelerinde, M. Gallisepticum bulunmadığı ve herhangi bir
canlı M. Gallisepticum aşısı kullanılmadığı ortaya konmuştur. Yöntem, gerek duyulduğu durumlarda
M.Gallisepticum aşı ve saha suşlarının ayrımında kullanılacaktır.
Ege bölgesi illerinde önemli arı hastalıklarının yaygınlığının araştırılması; Ege bölgesinde mevcut durum tespiti yapılmış ve mücadele stratejileri için önemli verilere ulaşılmıştır. İncelenen varroa örneklerinde Siyah Kraliçe Virüsü ülkemizde ilk defa bu araştırma ile belirlenmiştir. “Ana Arı Yetiştirme Kolonilerinde Önemli Arı Hastalıklarının Araştırılması” isimli proje kapsamında Türkiye genelinde mevcut
ana arı işletmelerinden alınan örnekler incelenmiştir. Türkiye’de ilk defa Deforme Wing Virus(DWV) ve
Kashmir Bee Virus(KBV) bu çalışma ile tespit edilmiştir.
Ana arı yetiştirme kolonilerinde önemli arı hastalıklarının araştırılması; Araştırma, Türkiye’de ana
arı işletmelerinde arı hastalıkları konusundaki ilk çalışmadır. Çalışma Türkiye’nin farklı bölgelerindeki
30 ana arı işletmesini kapsamaktadır. Ana arı yetiştirme kolonilerindeki önemli bakteriyel, paraziter, viral ve mantar hastalıklarının sonuçlarının ortaya konulması ile ülkemiz arıcılığı için önemli bir genetik
kaynak durumunda olan ana arı işletmelerinin hastalıklar yönünden bir düzenlemeye ihtiyacı olduğunu
koymaktadır.
İstanbul ilinde köpeklerde gençlik hastalığı virusunun izolasyonu, genetik karekterizasyonu ve prevalansı; Bu araştırmada İstanbul ilinde sahipli ve sokak köpeklerinde distemper virusunun yaygınlığı, virus

Program: Hayvan Sağlığı ve Refahı (AFA: Kanatlı ve Küçükevcil Hayvancılık)

izolasyonu ve gerek numunelerden ve gerekse canin virus izolatlarından sekans analizlerinin yapılarak
yerel suşların gen bankasındaki izolatlar ile karşılaştırılması planlanmıştır. Ülkemizde köpeklerde dis-

Avian Influenza(AI) virus izolatlarından hemagglutinin (HA) gen sekanslarının eldesi ve filogenetik

temper hastalığına karşı kullanılacak ithal aşıların yerel suşlara ait genetik analizler dikkate alınarak

analizi; Bu çalışmada Türkiye’de sirküle olan AI viruslarının menşeini tesbit etmek amacıyla Marmara,

seçilmesi gerekliliği saptanmıştır.

Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi influenza viruslarını temsilen Avian Influenza H5N1 izolatının
HA genine ait nükleotid dizileri belirlenmiş ve Türkiye’den izole edilmiş AI viruslarının HA gen sekansları Türkiye’de ilk defa elde edilmiş ve GenBank’a gönderilerek Türkiye’de AI salgınlarına sebep olan
viruslar hakkında Gen Bank’taki verilere yeni veriler eklenmiştir.

Program: Su Ürünleri Sağlığı (AFA: Su Ürünleri)
Ege bölgesindeki çipura (Sparus aurata L) ve levrek (Dicentrarchus labrax L) işletmelerinde Myxosporean (Myxozoa) parazitlerin yayılışının araştırılması; Bu proje ile ülkemizde kültür balıkçılığının yo-
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ğun olduğu Ege Bölgesindeki çipura (Sparus aurata L) ve levrek (Dicentrarchus labrax L) işletmelerinde

yapılmış, özellikle larval dönemde yaşama oranı üzerine etkili olduğu belirlenmiştir. Diyete ilave edilen

Myxosporean protozoon parazitlerin yayılışı, mevsimsel ilişkileri ve neden olduğu patolojik lezyonların

prebiyotik inülin ve kitosan gibi maddeler ve çeşitli bitki ekstraktları yanında, canlının kendi bağırsak

belirlenmesi amaçlanmıştır ve Ege Bölgesinde yetiştirilen kültür levreklerinin en yaygın paraziti olarak

florasından elde edilen bakteri grupları ve dışarıdan verilen probiyotik bakteri etkileri araştırılmıştır. Ege

S.dicentrarchi’nin ve erkek levreklerde Shaerospora testicularis’in varlığını ortaya koymuştur.

ve Akdeniz bölgesinden toplanan kekik ve bazı geofit bitkilerden elde edilen uçucu yağların bileşenleri

Bafa (Aydın), Gölcük (İzmir) ve Marmara (Manisa) Göl ekosistemlerindeki iç su balıklarında ağır
metal varlığının belirlenmesi; Balık kas dokularında tespit edilen metal yoğunluklarının “Türk Gıda

tespit edilmiş ve balıkların yaşama oranı, et kalitesi ve mantar hastalıklarının enfeksiyonuna karşı etkileri
araştırılmıştır.

Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğine” göre değerlendirilmesi sonucu Bafa Gölü’nden elde edilen kefal balı-

Kalkan balıklarında bağışıklık sistemine yönelik çalışmalarda, farklı soyların bazı immünolojik gösterge-

ğında ortalama kurşun yoğunluğu 0.34 mg/kg olarak tespit edilmiş olup belirtilen azami miktardan yük-

ler açısından değerlendirilmesi ile Viral ve bakteriyel hastalıklara karşı direnç/duyarlılık çalışmaları yü-

sek, Bafa Gölü’nden elde edilen levrek balığında ortalama kadmiyum yoğunluğu (0.05 mg/kg) ve Gölcük

rütülmüştür. Trabzon SUMAE deniz balıkları kuluçkahanesinde üretim dönemlerinde bakteriyel (Vibrio

Gölü’nden elde edilen gümüşi havuz balığında ise ortalama kurşun yoğunluğu (0.30 mg/kg) sınır değerde

sp.) ve viral hastalıkların (IPNV), (VHSV)) teşhis ve eradikasyonları yapılmıştır.

bulunmuştur.

Akvaryum balıkları ile birlikte Türkiye’ye gelen ekzotik paraziter ve bakteriyel patojenler tespit edilerek,

Türkiye’de sazan (Cyprinus carpio carpio) yetiştiriciliği yapılan işletmelerde Koi Herpesvirus (KHV)

elde edilecek veriler doğrultusunda hastalıklarla ilgili koruyucu önlemlerin alınması ve patojenlerin ya-

hastalığının varlığının Nested Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) tekniği kullanılarak araştırılması;

yılmasının önlenmesi için çalışma yürütülmüştür.

Proje ile Türkiye’de yetiştirilen sazanlarda (Cyprinus carpio carpio) Koi herpesvirus (KHV) hastalığının varlığı araştırılmıştır. Sazan yetiştirciliği yapılan işletmelerde bulunan farklı boylardaki/yaşlardaki
balıklar örneklenmiş ve koi herpesvirusun (KHV) varlığının ve taşıyıcılık durumlarının saptanmasında
nested polimeraz zincir reaksiyonu (nested PZR) tekniği kullanılmıştır. Türkiye’de aktif olarak yetiştiricilik yapılan 16 işletmeden 4 tanesinde KHV’un varlığı saptanmştır. Hastalığın yayılmasını engellemek
için enfekte çiftliklerde hastalık izleme çalışması başlatılmıştır.
Orta ve doğu karadeniz bölgesinde gökkuşağı alabalık çiftliklerinde Infeksiyöz Pankreatik Nekrozis
(IPN) virusunun izolasyon, identifikasyonu ve dizi analizi; Bölge izolatlarının sekans analizi yapılarak
patojeniteyi etkileyen gen bölgelerinin durumu ortaya konulmuştur. Bu projeden elde edilen çıktılarla,
TÜBİTAK tarafından “Türkiye’de İzole Edilen İnfeksiyöz Pankreatik Nekroz Virusu Saha Suşlarının
Genetik Analizi ve Moleküler Karakterizasyonu: Klasik ve Rekombinant Aşı Denemeleri ve Teşhis Kiti
Geliştirilmesi” projesi desteklenmiştir. Balık stoklarının nakli sırasında hastalıkların klinik enfekte ve
virüs yoğunluğu yüksek balıklarda geleneksel metotların zaman alması nedeniyle, teşhis için hızlı tanı
kitlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü tarafından “İnfeksiyöz Pankreatik Nekrozis Virusunun (IPNV) Hızlı Tanısında Kullanılmak Üzere Koaglütinasyon Testinin
Geliştirilmesi” projesi yürütülmektedir.
Ege Denizi’nde balık kafesleri çevresinden avlanan doğal ortam balıkları ile kafes çevresindeki su ve sedimentin bazı veteriner ilaç kalıntıları yönünden incelenmesinde üç üretim döneminde örnekleme yapılmış, sonuçta antibiyotik ve ilaç kalıntısı olmadığı belirlenmiştir.
Gökkuşağı alabalıklarında zencefil (Zingiber officinale) ve çörekotunun (Nigella sativa) immunostimulant olarak kullanımı araştırılmış, kimyasal ve ilaç kullanımının azaltılması amaçlanmıştır. Son yıllarda
artan probiyotik çalışmalarına paralel olarak bakteriyel hastalıkların engellenmesi için bazı uygulamalar

Mersin balıklarında görülen hastalıkların belirlenmesi ve tanınması amacıyla düzenli sağlık kontrolü yapılırken, özellikle yavru döneminde mersin balıklarının hastalıkları araştırılmıştır.
Isparta, Burdur ve Denizli İllerinde Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Çevreye Olan Etkilerinin Araştırılması projesinde yapılan inceleme ve değerlendirilmeler sonucunda proje çalışmasının gerçekleştirildiği derelerde kirlilik indikatörü olan önemli parametrelerin bazı dönemlerde alabalık üretimini olumsuz etkileyecek şekilde arttığı, gerek Avrupa Birliği ve gerekse ülkemiz yetkili kurumlarınca
belirlenen alabalık yetiştiriciliği yapılan sularda üst limit kabul edilen değerlerin oldukça üzerinde olduğu
tespit edilmiştir. Bu durum hem üretimi kısıtlamakta hem balık hastalığı ve ölümlerine sebep olarak ekonomik kayıplara yol açmakta hem de sosyal problemlere neden olmaktadır.
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4.1.5. HAYVANCILIK
Program: Büyükbaş Hayvancılık

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Çalışma materyali ve sahası sıkıntısı çeken Üniversite Öğretim Üyeleri ve Enstitü Araştırıcı Personeli
yetiştirici elindeki hayvanlarda çalışma imkanı bulmuşlar ve yetiştiricilik konusunda yetiştiriciye uygulamalı eğitim vermeye devam etmektedirler. Proje sayesinde İl Müdürlükleri Genel Müdürlüğümüzün

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ile ilgili araştırmaların temel amacı; birim hayvan başına elde edilen ve-

faaliyetlerinden haberdar olmaya başlamışlardır. Projelerde elde edilen damızlık erkek materyalin gerek

rim (et, süt, döl vb.) ve kalitesini arttırmak, ıslah ve yetiştirme teknikleri ile biyoteknolojik uygulamalar

proje içi gerekse proje dışı sürülerde kullanımına önem verilmekte ve üzerinde çalışılan ırkın damızlık

geliştirmek, hayvanların ekonomik ve dengeli beslenmesini sağlamak, hayvan besleme teknikleri geliştir-

materyal ihtiyacını genelde karşılamaya yönelik olarak İllerde birliklerimiz damızlık koç/teke depoları

mek, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde sosyo-ekonomik açıdan etkin ve piyasa istekleri doğrultusunda

oluşturma amacıyla çalışmalarını sürdürmektedirler.

üretim sağlamak ve problemlerinin çözümüne yönelik çalışmalar yapmak, organik üretim teknikleri geliştirmektir.

Bunun yanı sıra sorumluluk alanında küçükbaş hayvancılık bulunan enstitülerde yapılan melezleme ça-

2010–2015 yılları arasında, Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği AFA’sında bulunan Süt Sığırcılığı, Et Sığırcı-

ken elde edilen iyi damızlık materyalden yetiştiricilere de intikal sağlanmıştır. Enstitülerimizde küçükbaş

lığı ve Besicilik, Hayvan Besleme, Sosyo-ekonomik Araştırmalar, Manda ve Diğer Büyükbaş Hayvancılık

hayvancılık araştırmalarında 2011-2015 yılları arasında Besin Maddeleri ve Hayvan Besleme ana bilim

ile Organik Yetiştiricilik konularında sonuçlanan 17, devam eden 24, 2016 yılında uygulanmak üzere 4

dalında 7, Yetiştirme ve Islah ana bilim dalında 12 ve Doğum ve Reprodüksiyon ana bilim dalında 5 olmak

yeni teklif olmak üzere toplam 45 proje bulunmaktadır.

üzere toplam 24 proje sonuçlandırılmış ve halen 19 projenin uygulaması devam etmektedir.

Bu amaçlar doğrultusunda bu dönemde başlatılan en önemli proje; Sayısı gün geçtikçe azalan ve nere-

Faaliyet alanı küçükbaş hayvancılık olan bir enstitümüzde küçükbaş hayvancılık konusunda biyotekno-

deyse yok olma noktasına gelen Anadolu Mandası popülasyonundaki hızlı azalmanın önüne geçmek, ve-

loji merkezi kurulması amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. Et ve yapağı yönünde geliştirilmiş olan Kara-

rim özelliklerini artırmak, manda yetiştiricilerinde kayıt tutma bilinci oluşturmak, kamuoyunda manda

cabey ve Anadolu Merinoslarında iki enstitüde oluşturulan alt yapı ve elit hayvan materyali ile başlatılan

ürünleri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 2011 yılında Genel Müdürlüğümüz koordinatörlü-

Ülkesel Merinos Geliştirme projesi sayesinde üstün verim özelliklerine sahip sürüler oluşturulurken bu

ğünde başlatılan ‘Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı Projesi’dir.

sürülerden her yıl yetiştiricilere toplamda yaklaşık 500 baş damızlık materyal temini de sağlanmaktadır.

lışmalarında elde edilen melez genotipler üzerinde verimlerini artırmak yönünde çalışmalar sürdürülür-

Proje 8 ilde başlatılmış, diğer illerden gelen yoğun talep sonucunda 2012 yılında 14 ilde, 2013 yılında 16
ilde ve 2015 yılında ise 19 ilde uygulanmaya başlamıştır. Projenin başlatılması ile birlikte 2011 yılında
84 bin baş ile en düşük popülasyon seviyesine inen Türkiye’nin Anadolu Mandası popülasyonu 2014 yılı

Program: Kanatlı ve Diğer Küçük Evciller

itibariyle 121 bin başa kadar yükselmiştir.

2011–2015 yılı Tarımsal Araştırma Mastır Plan Döneminde Kanatlı ve Küçük Evcil Araştırmaları AFA’sı

Sığırlarda ıslah ve genetik konulu çalışmaların yanı sıra, embriyo transferi ve suni tohumlama, embriyoda
cinsiyetin belirlenmesi, yardımcı üreme tekniklerinin geliştirilmesi ve senkronizasyon metotları, kaliteli
kaba yem üretim tekniklerinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılmıştır.

altında toplam 17 proje sonuçlandırılmıştır. Sonuçlanan projelerin 14’ü hayvan besleme, 3’ü ıslah ve yetiştirme programından olmuştur.
Kanatlı ve Küçük Evcil hayvan yetiştiriciliği ile ilgili araştırmaların temel amacı; birim hayvan başına
elde edilen verim (yumurta, beyaz et, döl, vb.) ve ürün kalitesini arttırmak, ıslah ve yetiştirme teknikleri ile biyoteknolojik uygulamalar geliştirmek, kanatlı hayvanlarının ekonomik ve dengeli beslenmesini

Program: Küçükbaş Hayvancılık

sağlamanın yanında besleme tekniklerini geliştirmek, sektör istekleri doğrultusunda üretim sağlamak,

İkinci mastır plan döneminde yerli koyun ve keçi ırklarının saf yetiştirme ve seleksiyonla verimlerinin ar-

geliştirmek ve problemlerinin çözümüne yönelik çalışmalar yapmaktır.

tırılması ve damızlık özelliği iyi olan hayvanların elde edilerek sürülerin genelinde iyileştirme yapılması
amacıyla ülkesel çapta başlatılan Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi, bu gün 61 ilimizde 28 koyun
ve keçi ırkı ile 183 alt projeye ulaşmış ve çalışmalar devam etmektedir.
Bu proje ile Ülke genelinde küçükbaş hayvancılık birliklerinin kurulumu proje sayesinde başlatılmış ve
hızlandırmıştır. Yetiştiriciler bu proje ile kayıt tutma bilincini öğrenmişlerdir. İlk defa küçükbaş hayvancılığa destek verilmesi bu proje ile başlamıştır. Yetiştiriciler damızlık seçiminin önemini kavramışlardır.

Bu amaçlar doğrultusunda 2011–2015 yılı üçüncü Mastır Planı Dönemin’de başlatılan ve sonuçlandırılan
en önemli projeler ile
• Saf hatlar üzerindeki ıslah çalışmalarına devam edilmiştir.
• Büyük ebeveyn ve ebeveyn hatlar geliştirilerek bu hatların çeşitli verim özelliklerinin tespiti yapılmıştır.
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• Geliştirilen ebeveyn hatlardan elde edilen hibrit genotiplerin performans testleri yapılarak en iyileri
belirlenmiştir.
• Geliştirilen yerli ticari yumurtacı hibritlerin performansları kamu koşullarında (üniversitelerde) test
edilerek durum tespiti yapılmıştır.
• Geliştirilen ebeveyn hatlardan kabuk rengi iyileştirilmiş.
• Geliştirilen ebeveyn hatlardan kanat tüylenme hızına göre cinsiyet ayırımı gerçekleştirilmiş.
• Ayrı yemleme yapılan yumurtacı erkek damızlıklara, tavuk yemlerinin verilmesine gerek olmadığı,
bunun yerine daha düşük ham protein ve amino asit düzeylerine sahip düşük maliyetli karma yemlerin
verilmesinin uygun olacağı belirlenmiş.
• Organik tavukçuluğun ülkemizde kırsal kalkınmada kullanılabilecek alternatif bir yetiştiricilik olabileceği ortaya konmuştur.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

• Aspir tohumu küspesinin yumurta tavuğu yemlerinde kullanım olanakları tespit edilmiştir.
• Damızlık yumurtalarda kuluçka sıcaklığının kuluçka performansı, civciv kalitesi ve eşey oranına etkisi
incelenmiştir.

Program: Arıcılık
2011–2015 yılı Tarımsal Araştırma Mastır Plan Döneminde Kanatlı ve Küçük Evcil Araştırmaları AFA’sı
altında toplam 15 proje sonuçlandırılmıştır. Sonuçlanan projelerin 1’i sosyo –ekonomik araştırmalar, 14
ıslah ve yetiştirme programından olmuştur.
Arıcılık ile ilgili araştırmaların temel amacı; koloni başına elde edilen verim (bal,polen vb.) ve ürün kalitesini arttırmak, bölgelere uygun ıslah ve yetiştirme teknikleri ile biyoteknolojik uygulamalar geliştirmek,

• Kanatlılarda yetiştirme koşullarının stres parametrelerine etkileri incelenmiştir.

sektör istekleri doğrultusunda üretim sağlamak, geliştirmek ve problemlerinin çözümüne yönelik çalış-

• Esansiyel yağların etlik piliçlerin performansları ve bağışıklık sistemi üzerinde etkileri değerlendiril-

malar yapmaktır.

miştir.
• Yumurta tavuğu yemlerinde organik iz mineral bileşikleri (mn, zn, cu ve cr metionin) kullanımının
performans, yumurta kalitesi ve kuluçka özellikleri üzerine etkileri incelenmiştir.
• Esansiyel yağ karışımının etlik piliçlerde anticoccidial olarak kullanım olanaklarının araştırılmıştır.
• Yeme maya kültürü ve esansiyel yağ karışımı ilavesinin sıcak iklim koşullarındaki yumurtacı tavukların verim performansı, bağışıklık, kimi stres parametreleri ile yumurtanın oksidatif stabilitesi üzerine
etkileri değerlendirilmiştir.
• Yeme ve altlığa farklı fiziksel yapıda zeolit ilavesinin etlik piliçlerin büyüme performansı ile bazı serum, kemik, dışkı, altlık parametreleri ve ayak taban yangısı üzerine etkileri incelenmiştir.
• Farklı bor düzeyleri ile bor fitaz enziminin birlikte kullanımının etlik piliçlerde performans ile bazı
kan, kemik ve dışkı parametreleri üzerine etkilerinin belirlenmiştir.
• Yumurtacı tavuklarda thermoregülasyonun epigenetik adaptasyon yoluyla geliştirilmesi değerlendirilmiştir.
• Değişik ışık kaynaklarının yumurta tavuklarında bazı verim ve yumurta kalite özellikleri üzerine etkisinin belirlenmiştir.
• Karma yeme esansiyel yağ karışımı, prebiyotik, probiyotik ve enzim ilavesinin deneysel koksidiyoz
bulaştırılan etlik piliçlerin performans, dışkı oosit atımı, lezyon skoru, bağışıklığı ile kimi organ ağırlıkları üzerine etkileri araştırılmıştır.

Bu amaçlar doğrultusunda 2011–2015 yılı üçüncü Mastır Planı Dönemin’de başlatılan ve sonuçlandırılan
en önemli projeler ile;
• Ordu ili doğal florasında yetişen sarı orman gülü bitkisi üzerinde Anadolu arısı ve yöre arısının davranış özellikleri tespit edilmiştir.
• Esansiyel yağların bal arılarında performansları üzerinde etkileri değerlendirilmiştir.
• Doğu Akdeniz Bölgesi koşullarında yetiştiriciliği yapılan bal arısı kolonilerinde hijyenik davranış seleksiyonu ile hastalık ve parazitlere karşı dayanıklı hat geliştirilmiştir.
• İzmir Yöresi bal arılarında (Apis mellifera L.) damızlık koloniler oluşturulmuş ve “Damızlık Ana Arı
Üretim İzni” alınmıştır.
• Bal arısının (Apis mellifera L.) polinasyonda etkisi ortaya konulmuştur.
• Türkiye’de bulunan bazı yerli arı ırk ve ekotiplerinde genetik çeşitliliğin belirlemesinde kullanılabilecek ssr polimorfik markör seti belirlenmiştir.
• Erzurum Yöresi ve Batı ve Orta Karadeniz bal arılarında (Apis mellifera L.) saf hat oluşturma ve ıslah
çalışmaları yürütülmüştür.
• Erzurum ili arıcılık faaliyetlerinin sosyoekonomik analizi yapılmıştır.
• Fazelya (Phacelia tanacetifolia b.), Engerek Otu (Echium vulgare l.) ve Çayır Üçgülü (Trifolium pratense
l.) bitkileri arasında arı tercihi belirlenmiştir.

• Karma yem partikül büyüklüğü ve yem formunun sıcak iklim koşullarında yetiştirilen beyaz yumurta-

• Bal arısı (Apis mellifera l.) kolonilerinde farklı oranlarda şeker şurubu verilerek yapılan besleme yön-

cı tavukların verim performansı, yumurta kalitesi ile tüylenme skoru ve bazı iç organ ölçümleri üzerine

temleri ile üretilen balların ayırt edilmesinde kullanılacak fiziksel, kimyasal ve palinolojik kriterler

etkileri belirlenmiştir.

değerlendirilmiştir.
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Program: İpekböcekçiliği
2011–2015 yılı Tarımsal Araştırma Mastır Plan Döneminde Kanatlı ve Küçük Evcil Araştırmaları AFA’sı
altında İpekböcekçiliği adında AFA yada program olmadığı için her hangi bir çalışma yapılmamıştır.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

4.1.6. SU ÜRÜNLERİ
Program: Su Ürünleri Islah ve Yetiştiriciliği
Bu çalışma programında su ürünleri yetiştiriciliği için ticari değeri yüksek yeni türlerin üretimi ve ıslah
hatları oluşturulmasını sağlamak amaçlanmıştır. Şimdiye kadar 23 balık türü ve midye vb. deniz canlıları

Program: Biyolojik Çeşitlilik ve Hayvan Genetik Kaynakları
Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Entegre Projesi kapsamında çalışmalar, TAGEM’e bağlı enstitülerinde 1995 yılında başlatılmış olup, Türkiye yerli hayvan genetik
kaynakları çeşitliliğinin korunması, kayıt altına alınması, karakterizasyonu, yasal ve kurumsal altyapının
geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı amaçlamaktadır.
2011–2015 yılları Tarımsal Araştırma Mastır Plan Döneminde Biyolojik Çeşitlilik ve Genetik Kaynaklar
AFA’sı altında yer alan Hayvan Genetik Kaynakları (HGK) Araştırma Programında;
• Proje kapsamında enstitülerde, yetiştirici koşullarında ve kurulan iki gen bankasında genetik materyalin dondurularak koruma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Sürekli projelerden 44 koruma projesi yü-

konusunda araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırma döneminde ise deniz balıklarında 8 alternatif türün
kültüre alınma araştırmalarına tamamlanmış ve ticari üretimler başlatılmıştır. Granyöz, deniz alabalığı,
fangri, minekop, sinagrit ve sivri burun karagöz türleri yetiştiriciliğinde başarı sağlanmış ve bu türlerin
özel sektörce yaygın üretimi başlatılmıştır. 2014 yılında yeni balık türlerinin üretimi 8.400 tona ulaştırılmıştır. Henüz yaygın ticari üretimi yapılmayan türlerin üretim tekniklerinin geliştirilmesi ve balıklandırma amacıyla kullanımı konusunda çalışmalar devam etmiştir.
2006–2010 yıllarını kapsayan süreç içerisinde bu program altında 19 proje yürütülmüş ve yıllar itibariyle
bunların bir kısmı sonuçlanmış, bir kısmı ise halen devam etmektedir. Yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçların bazıları şu şekilde özetlenebilir;

rütülmüş, koruma altındaki ırkların tanımlanmasına yönelik 4 proje sonuçlandırılmıştır. HGK’nın

Ülkesel Su Ürünleri Islah ve Yetiştiriciliği Projesi: Ülkemizde alternatif türlere ilişkin olarak sürdürülen

genotipik ve fenotipik karakterizasyon çalışmaları sürdürülmektedir.

çalışmalar son on yıl içinde yoğunlaşmıştır. Karadeniz alabalığı, kalkan balığı ve mersin balığı gibi tür-

• Bu dönem, 21 hayvan ırk, tip ve hattı olmak üzere toplam 62 genotip tescil edilmiştir.
• İlgili mevzuat çerçevesinde çalışmalarını sürdüren, Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma Ulusal Komitesi ve Evcil Hayvan Tescil Komitesi olağan toplantıları gerçekleştirilmiştir.
• HGK’nın kullanımı ve yurt dışına çıkışı işlemleri, 2012 yılında yayımlanan Yerli Evcil Hayvan Genetik
Kaynaklarının Kullanılması ve Yurt Dışına Çıkarılması Hakkında Yönetmelik kapsamında takip edilmektedir.
• HGK’nın sürdürülebilir yetiştiriciliğin yapılabilmesi için; ürün, üretim çevresi ve uygun yetiştirme
organizasyonlarına yönelik bilimsel çalışmalar ve planlamalar yürütülmektedir.
• Başta FAO, Avrupa Bölgesi Odak Noktası ve WIPO olmak üzere uluslararası çalışmalar takip edilmektedir.
• 2015-2020 yıllarını kapsayan Hayvan Genetik Kaynakları Ulusal Strateji ve Eylem Planı (HGK-USEP)
ve İngilizce özet versiyonu hazırlanarak yayımlanmıştır.
• HGK’nın tanıtımına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda ırkları tanıtan kitapçık ve posterler ile HGK yönetimi broşürü hazırlanmıştır.
• FTPP çerçevesinde desteklenen uluslararası katılımlı bir proje tamamlanmış, AB 7 ÇP Era Net Plus
kapsamında bir proje kabul edilmiştir.
• Evcil hayvan genetik kaynakları bilgi sistemi (Genbis) yazılımı test çalışmaları devam etmektedir, web
sayfası hazırlanmıştır.

lerin yetiştiriciliği (büyüme performansları, yem değerlendirme, yaşama oranları vs.) konusunda araştırmalar yürütülmüştür.
Karadeniz alabalığı konusunda yürütülen projelerde elde edilen sonuçlar uygulamaya aktarılmış, özel
sektör üretimi başlatılmıştır. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bulunan işletmelerde ve ağ kafeslerde
yaygın üretimi yapılmaktadır. Bu çalışma döneminde balığın ön besleme aşamasında görülen kayıpların
azaltılması, büyüme oranının arttırılması ve balığın biyolojik özelliklerine uygun ticari yem üretilmesi
amacıyla denemeler yürütülmüştür. Bu balık türüne ilişkin olarak yürütülen bir başka proje çalışmasında
balığın ıslahına yönelik alt yapı oluşturulması yanında türün besin ihtiyacının belirlenmesi amaçlanmıştır. Özel sektör elindeki damızlık stok moleküler genetik teknikler kullanılarak incelenmiş üçüncü (F3)
ve dördüncü (F4) dönem damızlıklarda genetik riskler ve akrabalığın engellenmesi için ticari işletmelere
damızlık takviyesi yapılmıştır.
Kalkan (Psetta maxima), balığı yetiştiricilik ve balıklandırma çalışmaları için potansiyel bir türdür. Bu
nedenle kalkan balığı yetiştiricilik çalışmalarına 1997 yılında başlanmış ve bugüne kadar 5 ayrı proje
gerçekleştirilmiştir. Halen özel sektör ticari üretimi başlatılmadığı için Ar-Ge çalışmalarının devam etmektedir. Bu program döneminde iki yeni proje desteklenmiştir. Bu proje çalışmalarında, özel sektöre
yumurta ve yavru olarak destek sağlanmış, teknik personelleri eğitilmiş proje çalışmalarının sonuçları
paylaşılmıştır. Damızlık yönetimi, larva ve yavru üretim başarısının arttırılması konularında daha ayrıntılı çalışmaların yapılması ile yaşama oranı Avrupa ülkeleri seviyesine yükselmiştir. Kalkan balığının
fotoperyot uygulaması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
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Mersin Balığı Yetiştiriciliği ve Koruma Stratejisi Geliştirilmesi: Ülkemizde, mersin balıklarının yetiştiri-

çeşitli probiyotikler ya da zenginleştiriciler de kullanılarak, kerevit jüvenillerinin hayatta kalma oranı-

ciliğini başlatmak, yumurta alımı ve yavru büyütme faaliyetlerini gerçekleştirmek, etkin koruma stratejisi

nın artırılmasına çalışılmıştır. Alabalık beslemede zeolit, çipura beslemede ise Mannan-oligosakkarit

ve mersin balıklarına özel bir yönetim planı geliştirmek amacıyla iki ayrı proje desteklenmiştir. Ülkemiz-

(MOS)’in büyüme ve et kalitesi üzerine etkileri araştırılmıştır.

de ilk kez 2013 ve 2015 üretim dönemlerinde kendi yerli türlerimizde yavru elde edilmiştir. Ticari üretim
yurtdışından getirilen yumurtalarla yapıldığı için bu tür konusunda yetiştiricilik tekniklerinin geliştirilmesi konusunda Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir. Damızlık stoğundaki balıkların genetik yapısı

Yoğun balık yetiştiriciliği yapılan bölgelerde çevreye etkinin belirlenmesi ve taşıma kapasiteleri konusunda farklı dönemlerde izleme çalışmaları yapılmıştır. Su ürünleri yetiştiriciliğinin çevresel etkilerinin azal-

belirlenerek yetiştiricilik çalışmaları yapılacaktır.

tılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan bu projelerde atık üretiminin azaltılması ve katı atıkların arıtıl-

Yeni türlerin kültürü konusunda bu program döneminde 8 yeni proje yürütülmüştür; Türkiye’de deniz

alan oluşturularak, saçak köklü bitkiler kullanılmasının etkili olduğu, son dinlendirme bölümünde zeolit

balıkları yetiştiriciliğinde, alternatif bir tür olan Sarıağız (Granyöz) Balığının (Argyrosomus regius) yetiş-

kullanımında ise su kalitesinde kimyasal yönden iyileşme olabileceği bildirilmiştir. Bir başka çalışmada

tiriciliği, yavru alınması ve beslenme özelliklerinin geliştirilmesi konusunda iki ayrı proje yürütülmüştür.

ise yoğun üretim bölgelerinde atık suyun filtresinde kullanılan tanbur fitrelerin etkinliği ölçülmüştür. Bu

Granyöz balığı artık özel sektörce rahatlıkla üretilebilmektedir. Tüketici alışkanlıkları geliştirilmesi için

filtreler yem kaynaklı atık miktarlarının azaltırken diğer kirlilik yüküne etki etmemektedir.

türün tanıtılması ve pazarlama sorunlarının giderilmesi gerekmektedir. Lahoz (Epinephelus aeneus)’un
yetiştiricilik olanaklarının araştırılması kültür ortamında yavru üretimi konusunda üniversite işbirliğinde çalışma yürütülmüştür. Yetiştiricilik sektörüne ihracat potansiyeli çok yüksek olan Karides yetiştiri-

ması üzerine bazı denemeler yürütülmüştür. Balık çiftliklerinin çıkış suyunda yüzey akışlı yapay sulak

Ege, iç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde bazı akarsularda yetiştiricilik üretimi yapılabilecek kriterlere göre incelemeler yapılmış, özellikle GAP Bölgesinde yeni kurulan baraj göllerinde nitrat ve fosfat

ciliğinin geliştirilmesi için iki karides türünün yetiştiricilik potansiyelli için denemeler yürütülmüştür.

dengesi göz önüne alınarak taşıma kapasiteleri belirlenmiştir.

Günümüzde de sedef ve egzama tedavisinde kullanılan, Sivas Kangal ilçesinde kaplıcalarda bulunan Dok-

Yetiştiricilik işletmelerinin veri bankası oluşturulması ve barajlarda su kalitesinin gerçek zamanlı izlen-

tor Balıklar’ın (Garra rufa ve Cyprinion macrostomus) üretimi ve yetiştiricilik kriterlerinin belirlenmesi
için bir proje çalışması yürütülmüştür. Bu balık türlerinin Anadolu’da bir çok akarsuda bulunduğu ve

mesi konularında yeni teknoloji kullanım imkanları değerlendirilmiş, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile konumsal analizi ve veri tabanının oluşturulması için pilot çalışma bu dönemde tamamlanmıştır. Buna

kolaylıkla üretiminin mümkün olduğu belirlenmiştir.

göre Artvin, Rize, Trabzon ve Gümüşhane illeri ile Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Elazığ ve Malatya

Ülkemizde 10 tür/alttürle temsil edilen Aphanius türlerinin yapay koşullarda üreme özelliklerinin belir-

üzerinde oluşturulmuştur. Deniz ve baraj ortamında on-line veri izleme sistemleri kurularak çevresel

lenmesi amacıyla yürütülen çalışmada iki dönem yumurta ve yavru alımı gerçekleştirilmiştir. Bu türün

parametrelerin gerçek zamanlı takibi için iki çalışma sonuçlandırılmıştır.

illerinde bulunan balık çiftliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile konumsal analizi dijital haritalar

doğal ortamda yaygın olması ile birlikte akvaryum için uygun olabileceği belirlenmiştir.
Kefal türlerin ile Kırlangıç balığının (Chelidonichthys lucerna) biyo-ekolojik özellikleri, kültür şartlarına
adaptasyonu, yetiştiricilik imkanlarının araştırılması amacıyla 2014 yılında iki projeye destek sağlanmıştır.

Program: Balıkçılık Yönetimi ve Teknolojisi
Deniz ve içsularda balıkçılık yönetimi, stok çalışmaları ve çevresel izleme altında 23 proje çalışması yürütülmüştür.

Önemli bir ihraç ürünü olan Kerevitin yetiştiriciliğinin başlatılması için Isparta/Eğirdir’de yeni bir Ar-

Karadeniz hamsi stoklarının izlenmesi ve av baskısının tespitine yönelik olarak “Ulusal Balıkçılık Veri

Ge merkezi kurulmuştur. Doğal stokları hastalık nedeniyle zarar gören Anadolu kerevitinin kültür şartla-

Toplama Programı” TÜBİTAK Kamu Araştırmaları desteğinde yürütülmüştür. Karadeniz’de üç yıl sü-

rında üretimi için bu program döneminde iki ayrı çalışma başlatılmıştır. Bu kabuklu türünün yetiştirici-

reyle hamsi stoklarının akustik yöntemle izlendiği çalışmada ODTÜ Bilim ve Sürat Araştırma I gemileri

liğinde karşılaşılan kanibalizm, kabuk değişimi anında yaşanan stres, besin yetersizliği, yüksek orandaki

tarafından ortak çalışma yapılmıştır. Bakanlık araştırma gemisinin teknik altyapı donanımı tamamlana-

jüvenil ölümleri sorununa çözüm bulmak amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir.

rak yapılan akustik ölçümler ve biyolojik örneklemeler yürütülmüştür. Hamsi stokları konusunda, göç ve

Balık besleme ve yem denemeleri: Ticari üretimi yapılan türlerde ve yeni kültür çalışması yapılan türlerin
besleme özelliklerinin belirlenmesi ve türe özgü yem rasyonu oluşturması için bir dizi çalışma yürütülmüştür. Kerevit yemi, özel olarak hazırlanacak ticari alabalık peleti ve canlı yemler (artemia, su piresi ve
chironomid) gibi değişik tipte yemler kullanılarak, besleme denemeleri yapılmış ve bu yemler üzerinde

üreme davranışına ilişkin olarak bir çok konuda yeni bilgi elde edilmiştir. Aynı çalışmada Türk münhasır
alanı kapsayan bölge içinde 300.000 (üçyüzbin) tona yakın hamsi barındığı hesaplanmıştır. Bu durum
güney Karadeniz’in de kendine has bir hamsi stoku barındırdığını ortaya koymuştur. Bu bilgi hamsinin
Karadeniz ülkelerince paylaşılması çerçevesinde oluşturulmak istenen kota sistemi için Türkiye’nin lehine bir durumdur.
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Bu projenin beraberinde için TAGEM desteğinde üç ayrı proje yürütülerek diğer pelajik türlerin karaya

çimlerinin belirlenmesi için 2012-2014 yılları arasında Batı Karadeniz’de dağılım gösteren beyaz kum

çıkan av üzerinden verileri belirlenmiş, hamsi ve istavrit stoklarının yumurta larva sörveyleri ile tahmini

midyesi stoklarının tahmini üzerine bir çalışma tamamlanmıştır. Bu türün avlanabilir stoklarının tah-

yanında ülkemiz kıyı şeridinde dağılımı ve mevsimsel değişimi, üreme dönemleri tespit edilmeye çalışıl-

min edilerek, popülasyon parametrelerinin belirlenmiştir.

mıştır. Hamsi stoklarının Marmara ve Karadeniz’de farklı göç davranışı gösteren populasyon dağılımının genetik olarak tespitine yönelik çalışma ayrı bir proje olarak yürütülmüştür.

Antalya Körfezi dip trol avcılığında hedef dışı av kompozisyonları ve oranlarının belirlenmesi için yapılan

Doğu Karadeniz’deki “Gırgır Balıkçılığı”nın izlenmesine bu çalışma döneminde devam edilmiştir. Ham-

lembacaklı (arthropoda), 8 yumuşakça (mollusca) ve 5 derisidikenli (echinodermata) olmak üzere toplam

si, istavrit ve palamut gibi ticari türlerin stoklarının yönetimi için gerekli verileri takip edilmiştir. Gırgır

88 türe rastlanılmıştır. Yakalanan 88 türün 27 tanesi hedef av, 61 tanesi ise ıskarta olarak sınıflandırıl-

avcılığıyla yakalanan bu türlerin temel populasyon parametreleri (boy-frekans dağılımı, boy-ağırlık-cin-

mıştır. Yakalanan avın %32’si ıskarta av olan hedef dışı türlerdir. Bu sonuçlar trolün deniz yaşamı üzerine

siyet-yaş vb.) ve karaya çıkarılan avın özellikleri (birim av gücü, avcılık hareketleri, avın dağılımı, göç vb.)

etkisini göstermesi yönünden önemli görülmektedir.

ile balıkçı filosuna ait özellikleri tespit edilerek uzun süreli veri seti oluşturulmuştur.

trol operasyonları sonucunda; 48 kemikli balık (osteichtyes), 9 kıkırdaklı balık (chondrichthyes), 18 ek-

Göç yollarının belirlenmesi kapsamında; Lüfer (Pomatomus saltatrix) populasyonunu izleme projesi yü-

Son yirmi yıldır Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesi balıkçılık alanlarında ekonomik öneme sahip dip

rütülmüştür. Bu araştırma projesi ile lüfer balığının büyüme, üreme, beslenme, göç gibi temel biyoekolo-

balıkları stoklarının tahminine yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Batı Karadeniz’deki dip (De-

jik özellikleri tespit edilerek; bu türün sürdürülebilirliği için gerekli olan yönetimsel stratejilerin uygulan-

mersal) balık stoklarının tahmini İstanbul Üniversitesi işbirliğinde yürütülmüştür. Başlıca mezgit, bar-

masına esas olacak bilgiler temin edilmiştir. Bu verilere ek olarak her türlü av aracı ile mesleki balıkçılar

bunya ve kalkan gibi ticari türlerin stokları tahmin edilerek balıkçılık yönetimi açısından stokların geliş-

tarafından avlanan lüfer populasyonlarının stok yönetimi ve avcılık düzenlemelerinde; gerek ilk üreme

tirilmesine, korunmasına yönelik öneriler sunulabilmesi için bahar/2011 - sonbahar/2014 dönemlerinde

boyu, gerekse de ilk avlanma boyu belirlenmiş, sirkü değişikliği için tavsiye geliştirilmiştir.

39 ayrı istasyonda çalışma yapılmıştır.

Balıklandırma çalışmaları kapsamında; Özellikle nesli tehlike altında olan ve ticari değere sahip bazı

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Karadeniz balıkçılığında uzatma ağları

türlerde balıklandırma çalışmaları yürütülmüştür. Doğal stokların rehabilitasyonu için Mersin balığı tür-

ve etkilerinin araştırılması konusunda güdümlü proje başlatılmıştır. Karadeniz’de tüm kıyı şeridindeki

lerinde Karadeniz’de Yeşilırmak ve Kızılırmak’ta 17 bin adet balık bırakılmış ve üç yıl süreyle geri dönüş

liman ve balıkçı barınaklarında bulunan 12 m altındaki balıkçı teknelerinin envanteri tam sayım örnek-

izlenmiştir. İzleme çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre balıkların uluslararası sularda uzun bir göç

leme yönetimi ile çıkarılmış, sosyo-ekonomik analiz için 6393 tekne sahibiyle görüşülmüş, basit tesadüfî

döngüsü yaptığı belirlenmiştir. Türkiye kıyılarından salınan markalı mersin balıkları Bulgaristan, Gür-

örnekleme yöntemiyle 237 tekne sahibiyle yüz yüze anket çalışması yapılmış, küçük ölçekli kıyı balıkçı-

cistan ve Kuzey Karadeniz/Kafkasya kıyılarına kadar ulaşmıştır. Karadeniz alabalığında deneme amaçlı

lığının genel değerlendirmesi için gerekli bilgi toplanmıştır. Karadeniz’de kullanılan uzatma ağlarının

balıklandırmalarda başarı sağlandığı için ulusal düzeyde balıklandırma yapacak bir merkezin projelen-

teknik ve yapısal özellikleri, sürdürülebilir balıkçılık ve av gücü ortaya konulacak, av araçlarının seçiciliği

dirmesi yapılmış ve Kalkınma Bakanlığı’na sunulmuştur. Kalkan stoklarını destekleme için balıklandır-

üzerine deneysel çalışmalar ve ticari balıkçılıktaki mevcut durum analiz edilecektir.

ma çalışmaları devam etmektedir. Keban Baraj Gölü’nde kerevitin ticari avcılığı yapılmaya başlandığı için

Marmara Denizi’ndeki derin su pembe karidesinin (Parapenaeus longirostris) stok durumunun izlenmesi ve yönetimi konusunda yürütülen çalışmada; temel popülasyon parametreleri (boy-frekans dağılımı,
boy-ağırlık-cinsiyet vb.) ve karaya çıkarılan avın özellikleri (stok miktarı, birim av gücü, avın dağılımı,

mevcut stoklar markalama denemeleri ile belirlenmiştir. 2012 ve 2013 yıllarında Ekim-Aralık aylarında
iki tekerrürlü olarak gerçekleştirilen uygulamada, markalı kerevitler 4 günlük bir süre için bırakılıp tekrar avlanarak markalanan bireylerin tüm popülasyona oranına göre stok tespiti yapılmıştır

hedef dışı ve ıskarta av vb.) tespit edilmiştir. Sonuçların Marmara Denizi’nde yapılan karides balıkçılığı-

İç sularda avcılık araştırmaları kapsamında; Beyşehir, Eğirdir, İznik ve Uluabat Gölleri Balık ve Kerevit

nın, yönetim planlaması ve geliştirilmesi için bir referans kaynağı oluşturması hedeflenmiştir. Çalışma,

populasyonlarının izlenmesi gerçekleştirilmiş, Eğirdir Gölü’nde hayalet avcılık materyallerinin varlığı ve

2011-2014 yılları arasında, Marmara Denizi’nde, karides av sahalarında, mevsimlik olmak üzere yürütül-

etkilerinin araştırılması av araçlarının çeşidi, yakalanan avın tür ve miktarı tespit edilmesi konusunda

müştür.

çalışma yürütülmüştür. Balık dışındaki türlerin stokları konusunda 4 ayrı çalışma sürdürülmüştür; göller

Karadeniz’de Beyaz kum midyesi (Chamelea gallina) balıkçılığı hidrolik dreç aksamlı tekneler kullanılarak, yapılmaktadır. Avcılığının yönetiminde, iki yıl avcılık yapılan sahanın balıkçılığa kapatılması ve
sonrasında avcılığa yeni bir sahanın açılması şeklinde bir uygulama mevcuttur. Bu teknelere günlük 15
ton avcılık izni verilmektedir. Halen beyaz kum midyesinin avcılığında uygulanan mevcut yönetim bi-

bölgesinde ova kurbağasının dağılım ve stok durumu yanında tıbbi sülük ve diğer sülük türlerinin Doğu
Anadolu, Ege ve İç Anadolu bölgelerindeki tür çeşitliliği ve yoğunluk durumu belirlenmiştir. Çalışmalar
sonucunda 8 sülük türü tespit edilmiştir. Özellikle endemik bir tür olan tıbbi sülüğün popülasyonlarının
azaldığı ve korunması gerektiği vurgulanmıştır.
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Oşinografik izleme çalışmaları kapsamında; Doğu Karadeniz’de karasal kaynaklı kirleticilerin kıyı ve de-

Marmara Denizi balıkçılığının sosyo-ekonomik yapısı ve yönetim stratejilerinin belirlenmesi amacıyla

niz ekosistemine etkilerinin belirlenmesi amacıyla hem akarsularda hemde samsun-Hopa kıyı şeridinde

yürütülen çalışmada balıkçılığın mevcut yapısı tanımlanmış, balıkçılık faaliyetlerinin teknik ve ekono-

su kalitesi, bentik, plankton, sediment üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Karadeniz’in oşinoğrafik

mik yönleri, tekne sahipleri ve tayfaların sosyal özellikleri ortaya konulmuştur. Yönetimsel anlamda ge-

değişimi için sürekli izleme projesi olarak çalışmalar sürdürülecektir.

rek mesleki balıkçıların yaşam düzeylerini arttırıcı, gerekse de balıkçılık kaynaklarının sürdürebilirliğini

Limnolojik araştırmalar kapsamında; Eğirdir Gölü su seviyesindeki değişimlerin göl ekosistemine etkileri araştırılmış, GAP Bölgesi baraj göllerinde izleme yürütülmüştür. Karakaya ve Keban barajlarında kafes

sağlayabilecek daha rasyonel bir balıkçılık yönetiminin oluşturulması amaçlanmıştır. Sektör içerisinde
yer alan yan sektörlerin birbiri ile olan yatay ve dikey ilişkileri tanımlanmıştır.

balıkçılığının etkisi yanında, turizm, evsel kirlilik ve tarım ilaçları kullanımı ve diğer insan faaliyetleri-

Bakanlığımızın balıkçılık yönetiminde alınan kararların etkisinin ölçülmesi ve uyguladığı politikaların

nin kirlilik etkisinin daha fazla etki yarattığı belirlenmiştir. Antalya’da içme suyu havzası olan Karacaö-

uygulamada ne gibi etkilerinin olduğunu araştırmak amacıyla yürütülen projede, son 20 yıldaki uygu-

ren Barajı’nda geçmiş on yıllık dönemde su kalitesi değişimi ve diğer biyolojik canlı yapısındaki değişim

lamalar değerlendirmeye alınmıştır. Karadeniz’de balıkçılık yönetimi uygulamalarının sosyo-ekonomik

raporlanmıştır. Göllerde su kalitesinin gerçek zamanlı izlenmesi amacıyla, uzaktan kontrol edilebilen,

etkileri araştırılmıştır. Filoya yeni tekne girişinin durdurulmuş olması, hamsi avcılığında gündüz avcılı-

gerekli enerjiyi güneş panelleri sayesinde elde edecek bir platform sistemi denenmiş, vertikal olarak su

ğın yasaklanması gibi uygulamalar genel olarak olumlu görülmektedir. Mazottan ÖTV alınmaması ma-

kalitesi parametreleri ölçümü sağlanmıştır. Elazığ ili Hazar Gölünde plankton yoğunluğu değişiminin

liyetleri düşürürken av baskısını arttırmıştır. Marmara Denizi’ndeki avcılığın azalması nedeniyle bura-

Coğrafik Bilgi Sistemi ile değerlendirilmesi ve haritalandırılması yapılmıştır. Ülkemizin önemli lagün-

da kayıtlı balıkçı tekneleri Karadeniz’de daha fazla avcılık yapmaya başlamış; Karadeniz’deki av baskısı

lerinden biri olan Beymelek Lagünü’nün besin ağ yapısı Türkiye’de ilk kez duraylı karbon ve azot izotop

artmıştır. Teknelere %20 boy sınırlaması getirilerek teknelerin büyümesi sınırlandırılırmış ancak motor

yöntemi ile belirlenmiştir.

güçlerinde bir sınırlama bulunmamaktadır. Son yıllarda Motor değiştirme ve ilave etme yöntemiyle tekne

Bakanlığımız, Akdeniz ve Ege Denizi’nde araştırmalar yapmak üzere yeni bir araştırma teknesine ka-

motor güçlerinde önemli artışlar görülmektedir.

vuşturulmuştur. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü (AKSAM) kul-

Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde; deniz ve içsularda su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelerin yapısal ve eko-

lanımında olan ve ARAMA-I ismi verilen araştırma gemisi 6 mayıs 2014 tarihinde denize indirilmiştir.

nomik analizi yapılarak; su ürünleri pazarlama yapısı ve su ürünleri tüketim alışkanlıkları belirlenmiştir.

Bakanlığımız adına Kontrol/Denetim görevi de sürdürecek olan, 32 metre uzunluktaki gemi her türlü

Projede işletmeler, av-araç gereçlerinin sayısal durumları, balıkçı/yetiştirici sayıları, bunların ferdi ve ai-

deniz koşullarında 18 araştırmacı ve mürettebat ile 1000 mil karaya çıkmadan araştırma yapabilecek ka-

levi durumları, sosyo-ekonomik profilleri v.s hazırlanan anketlerle sorgulanıp bilahare analiz edilmiştir.

pasitede, bilimsel ve teknik cihazlarla donatılmıştır.

İç ve Batı Anadolu Bölgeleri’nde su ürünleri avcılığı yapan işletmelerin sosyo-ekonomik analizinde iç
sularda avcılık yapan işletmelerin teknik ve fiziksel özellikleri; belirlenmiş, balıkçıların sosyo-ekonomik

Program: Su Ürünleri İşleme, Muhafaza ve Pazarlama

durumları, balıkçılık faaliyetlerinin ekonomik analizi ve yaşadıkları sorunları ortaya konmuştur. Doğu

Bu çalışma programında 2011-2015 döneminde iki proje desteklenmiştir. Su ürünleri işleme projeleri esas

Anadolu Bölgesinde içsularda avcılığın sosyo ekonomik analizi rutin çalışma olarak yürütülmüştür.

olarak Gıda ve Yem AFA’sında değerlendirilmiştir. Doğu Karadeniz’de tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi için kalkınma ajansı desteğinde yürütülen çalışmada halkımızın daha çok taze ürün talebi olduğu belirlenmiştir. Doğu Karadeniz’de avlanan ve yetiştirilen bazı balıkların tütsülenmesinde tüketici
kabulünün ve depolama stabilizesinin belirlenmesi bir proje çalışması olarak yürütülmüştür. Farklı odun
talaşı kullanılarak yapılan tütsüleme çalışmasında, alınan örneklerle, biyokimyasal, mikrobiyolojik, organoleptik analizler yapılarak ürünlerin depolama stabilizesi ve kalite değişimleri tespit edilmiştir. Mavi
Yengeçlerin (Callinectes sapidus) mevcut popülasyon yapısı, üreme biyolojisi ve et kompozisyonuna ait
araştırmalar yapılmıştır.

Program: Su Ürünleri Genetik Kaynakları (Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar)
Bu çalışma programında 2011-2015 döneminde 13 proje desteklenmiştir. Deniz ve iç sularda balık tür
çeşitliliği ve populasyon yapıları belirlenmiş, Sirküler için esas oluşturacak üreme zamanı, avlanma boyu,
kritik önemli bölgeler vb. veriler elde edilmiştir. Doğal gen kaynaklarımız ile ilgili genetik çalışmalar bu
program altında yürütülmüştür.
Endemik türler konusunda yapılan çalışmalarda; mersin balıkları, Anadolu kereviti, inci kefali, Karade-

Program: Su Ürünleri Sektöründe Sosyo-ekonomik Araştırmalar
Bu çalışma programında 2010-2015 döneminde üç proje desteklenmiştir.

niz alabalığı genetik özellikleri konusunda çalışmalar yürütülmüştür. Van gölü inci kefalinde allel frekansları değişiminden efektif popülasyon büyüklüğünü tahmin edilerek, popülasyonlar arasındaki göç
miktarları yani gen akışının da belirlenmesine çalışılmış, bu amaçla mikrosatellit çalışma yürütülmüştür.
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Ladigesocypris ghigii’nin üreme özelliklerinin araştırılmış, Antalya Körfezindeki deniz makrobentik bit-

Bu çalışma döneminde su ürünleri genetik kaynak araştırmaları için önemli alt yapı çalışmaları yürütül-

kilerinin belirlenmesi ve kataloglanması tamamlanıştır. Nesli tükenmekte olan türlerin genetik özellikle-

müştür. Trabzon’da Su Ürünleri Gen Bankası ve Biyoteknoloji Merkezi’nin yapımına 2014 yılında başlan-

rinin korumasında ve üretilmesinde karyoprezervasyon tekniğinin kullanımı amacıyla balıkların sperm

mıştır. Merkezde balık müzesi, dondurarak saklama ünitesi ve çok sayıda laboratuvar faaliyet gösterecek-

örnekleri uzun süreli dondurulmuş, geri çözünmede dölleme oranları belirlenmiştir. Balık türüne göre

tir. Nesli tehlikede türlerin canlı muhafaza edileceği havuz ve sistemler ile ticari türlerin yetiştiriciliği için

değişmekle birlikte %36-68 oranında dölleme yapıldığı gözlenmiştir.

tesisler bulunacaktır. Bu kapsamda Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nün, biyoteknoloji merkezi-

İç sularda fauna tespiti konusunda yürütülen çalışmalarda; Karakaya Baraj Gölü balık faunasının tespitinde 5 Familyaya ait 24 takson teşhis edilmiş; Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illeri balık faunasının

ne dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Toplam proje bütçesi 14.000.000 TL olan merkez 7500 m2 kapalı
alana sahip olacaktır.

tespiti çalışmalarında Bilecik ilinde 14 familyaya ait 38 takson tespit edilmiştir. Bu konuda yapılan saha

Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik çıkarılmış ve tescil çalışmalarına baş-

çalışmalarında balık faunasını tehdit eden faktörlerin başında yabancı türlerin varlığı, kirlilik ve habitat-

lanmıştır. Türkiye’de ilk olarak su ürünleri genetik kaynaklarından 4 tür Bakanlık adına tescil edilmiştir.

ların tahribatının geldiği belirlenmiştir

Su Ürünleri Genetik Kaynakları Tescil Ulusal Komitesi 2014 yılı 3. olağan toplantısında su ürünleri ge-

Akdeniz, Karadeniz, Marmara Denizi (Bandırma Körfezi) ve Ege Denizi’nde (Soros Körfezi) ihtiyoplankton bolluk ve dağılımının araştırılması için aylık ve mevsimsel olarak dikey ve yatay plankton çekimleri
yapılmış, plankton, balık yumurta ve larvalarının değişimi izlenmiştir. Doğu Karadeniz (Samsun-Hopa)

netik kaynaklarımızdan Karadeniz alabalığı, Karadeniz kalkanı, kerevit ve Akdeniz midyesi tescil edilmiştir. Hazırlıkları tamamlanan 2015 yılı toplantısında 5 yeni tür (Hamsi, inci kefali, tıbbi sülük, doktor
balıkları) Bakanlığımız adına tescil edilecektir.

kıyı alanlarında deniz dip canlı yapısını belirlemek amacıyla bentik ekolojik durumu belirlenmiş, bentik

Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Hakkında Yönetmelik 2012

omurgasız toplulukların mevcut durumunun (tür çeşitliliği, düzenlilik indeksleri..v.b), belirlenmesi için

yılında çıkarılmıştır. Yönetmelik kapsamında bu program döneminde dört ayrı komisyon toplantısı ger-

üç yıl süreyle farklı derinliklerde örnekleme yürütülmüştür.

çekleştirilmiş; su ürünleri ıslah altyapısının oluşturulması ve su ürünleri genetik kaynaklarının korun-

Küresel iklim değişikliğinin Akdeniz ve Marmara’daki balık stokları üzerine etkilerinin araştırılmış,
Akdeniz’de son 41 yıllık sıcaklık verileri değerlendirildiğinde deniz suyu sıcaklığının yaklaşık olarak,
1-1.5°C artan bir değişim gösterdiği tespit edilmiştir. İklim değişikliğine bağlı olarak Kızıldeniz lesepsiyen türlerinin ülkemiz denizlerine giriş yaptığı ve son yıllarda Antalya, Mersin ve İskenderun Körfezi’nde

masına yönelik çalışmaların başlatılması amacıyla düzenlemeler yapılmıştır. Hazırlanan “Su Ürünleri
Genetik Kaynaklarının Yurt Dışına Çıkarılması Hakkında Yönetmelik” taslağı diğer bakanlıkların görüşleri alınarak düzenlenmiş ve “Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Araştırma Amaçlı Kullanılması ve
Yurt İçine Girişi İle Yurt Dışına Çıkarılması Hakkında Yönetmelik” 2015 yılında yayınlanmıştır.

10 familyaya ait 17 yeni balık türünün bulunduğu görülmüştür. Akdeniz’deki biyoçeşitliliğin önemli derecede değişebileceğini ve gelecekte birçok lesepsiyen türün endemik türlerden bazılarının yerini alabileceğini düşünülmektedir. Akdeniz’de dinamikler hızla değişmekte ve yeni türlerin Akdeniz’e girmesiyle
birlikte zaman içerisinde avcılıkta büyük oranda değişimlere neden olmaktadır. Lesepsiyen türlerin Doğu
Akdeniz’e girişi ve kuzeye doğru yayılışının sürekliliğini göz önünde bulundurularak Marmara Denizi’ne
giriş yapan lesepsiyen (Indo-Pasifik ve Kızıldeniz kökenli) balık türlerinin belirlenmesi için araştırma
yürütülmüştür. Marmara Denizi’nde ekzotik tür varlığına rastlanmamıştır.

4.1.7. TARLA BİTKİLERİ
Tescil işlemlerinin başlatıldığı 1963 yılından 2015 yılı sonuna kadar Tarla Bitkilerinde 58 türde toplam

Farklı kirletici kaynakların baskısı altında bulunan Uluabat Gölü’nde ve gölü besleyen kollarında Cypri-

3053 çeşit tescil edilmiş olup 940 adedi kamu adına geliştirilerek tescil ettirilmiştir. İnsan sağlığı için

nus carpio (Sazan) ve Silurus glanis (Yayın) balıklarında MN ve KOMET teknikleri kullanılarak genetik

önemli olan ilk kavuzsuz arpa çeşidi ve ilk patates çeşitlerimiz de son dönemde geliştirilmiştir.

hasar düzeyinin belirlenmesi tespit edilmiştir.

Bugün ülkemizde üretimde kullanılan; ekmeklik buğdayın % 95’i, makarnalık buğdayın % 98’i, arpa’nın

Akdeniz endemiği olan Deniz çayırları (Posidonia oceanica) deniz dibinde erozyonu önlemesi, oksijen

%99`u, nohut, mercimek ve çeltik çeşitlerinin %100’ü araştırma enstitülerimizce geliştirilmiştir. Bunun

kaynağı oluşu, balık ve diğer deniz canlıları için hem barınak hem de besin zincirinin ilk halkasını teşkil

yanında yağlı tohumlardan; aspir, susam ve yer fıstığı çeşitlerinin %100’ü, pamuk çeşitlerinin % 43’ü, soya

etmesi nedeniyle koruma amaçlı üretim olanakları araştırılmıştır. Dikilen substratlara göre köklerin ya-

çeşitlerinin % 30’u ve ayçiçeği çeşitlerinin % 20’si yine kendi çeşitlerimizdir. Yem bitkilerinde araştırma

şama oranları doğal ortamda %40 iken deniz kumunda %26,7-zeolit kullanımında %33 ve torf kullanıl-

enstitülerince geliştirilen çeşitlerin üretimdeki payları korunga %100, fiğ %100 ve yonca %20’dir.

dığında %6.7 olmuştur.
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Tablo 6: TBAD yatırım bütçeleri (2011-2015) 					

(1.000 TL)

Hayvancılık Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Mera Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1998 yılından 2015 yılı ilk yarısına kadar tespit çalışmaları % 71, tahdit çalışmaları % 41 oranında tamamlanmıştır.

İlgili Sektörler ve Projeler

2011

2012

2013

2014

2015

Toplam

Geliştirilen çeşitlerin üretim hakkı sözleşme ile TİGEM ve Özel sektöre devredilerek hızla yaygınlaşması
ve daha geniş alanlara yayılmasına çalışılmaktadır.

Sektör: Tarım - Bitkisel Üretim

TİGEM daha çok, buğday, arpa, pamuk ve yem bitkileri gibi kendine döllenen bitkilerde tohumluk üre-

Bitkisel Araştırma Kap.Dest.
(Tarla Kısmı)

timine ağırlık verirken, özel sektör tohumculuk firmaları ise hibrit mısır, ayçiçeği, patates ve sebzelerde
tohumluk üretimine ağırlık vermektedir.
Özel sektör daha önce sadece tohumluk ithal ederken son yıllarda Bakanlığımızın uyguladığı politikalarla
kendi geliştirdikleri veya enstitülerimizde geliştirilen hibrit ve standart çeşitlerin üretimine yönelmiştir.
Bugün ülkemizde kullanılan hububat (mısır hariç) ve baklagil tohumlukları ile yağlı tohumlardan, aspir,
susam, yer fıstığı çeşitlerinin %100’ü yerli çeşitlerdir.
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Bitkisel Üretim Araştırmaları Prj.
(Tarla Kısmı)
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Tarla Bitkileri Araştırmaları
Desteklenmesi Projesi
Tehdit Altındaki Bitki Türlerinin
Ex-situ Korunması
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Enstitülerimiz tarafından geliştirilen çeşitlerden bazıları; Şili, İspanya, Yunanistan, Bulgaristan, Ukrayna, Rusya, Sudan, Suriye, Tacikistan, Makedonya, Benin, İran, Azerbaycan, Türkmenistan, Libya ve Kıbrıs’ta ekilmektedir.
Türkiye-CIMMYT-ICARDA işbirliği ile yürütülmekte olan proje kapsamında 50’den fazla ülkeye materyal gönderilmektedir. Bu programda geliştirilen materyalden, bu güne kadar 11 farklı ülkede 66 adet çeşit
tescil ettirilmiş ve bunlar yaklaşık 2.5 milyon ha alan kaplamaktadır.
Ülkemiz son on iki yılda (2002-2014) ithal ettiği 1 milyar 79 milyon dolarlık tohumun büyük bir bölümünü “tohumdan tohum üretmek” amacı ile kullandı. Yine son on iki yılda yurtiçi ihtiyacını karşılayan
Türkiye 938 milyon dolarlık tohum ihracatı gerçekleştirdi. Aynı dönemde tohum ithalatı değer olarak
%241 oranında artarken, ihracatı %757 oranında arttı.

Coğrafi Bilgi Sistemleri
G.D.A.B. Sulu Tarım Alanlarında
Sulama Tekniği ve Mekanizasyon
Eğitim Projesi
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Modern Bitki Islahı ve Generasyon
Atlatma Merkezi Altyapı Geliştirme
Projesi (Adana)
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Ülkesel Serin İklim Tahıllarında
Soğuğa Dayanıklılık Test Merkezi
Kurulması (Erzurum)
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GAP Eylem Planı
(Şanlıurfa + Diyarbakır)
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Rekolte Tahmin ve Kuraklık
İzleme (İTÜ)
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Genetik Kaynakların Ex-Situ
Korunması Projesi
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Sektör: Tarım - Bitkisel Üretim
Toplamı
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dağıtılmaktadır. Kamu ve özel sektör kuruluşları tohum üretip ihraç etmenin yanında, geliştirdikleri çeİlgili Sektörler ve Projeler

2011

2012

2013

2014

2015

Toplam

şitlerin üretim haklarını diğer ülkelere satarak teknoloji ihraç etmektedir.
Pamuk konusunda yürütülen araştırmalara özel sektör de dahil edilmektedir. Bu vesileyle yeni geliştirilen

Sektör: DKH-Çevre

çeşitler özel sektöre devredilmektedir. Bu yöntem diğer geliştirilen tarla bitkilerinde de uygulanmaktadır.
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü lif bitkilerinden pamuk dışında halı sektörünün ihtiyaç

Bitkisel Biyolojik Çeşitlilik ve
Korunması Projesi
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Yürütülen çatı projeler kapsamında bitki genetik kaynakları ve geleneksel bilgiyi içeren araştırma proje-

Biyogüvenlik Araştırma ve
Geliştirme Projesi
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Sektör: DKH-Çevre Toplamı
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Tarla Bitkileri Altyapı Geliştirme
Projesi

leri desteklenmektedir. Tarımsal biyoçeşitlilik konusu belli bir noktada başlayıp herhangi bir şekilde sonuçlanan bir konu olmadığından desteklenen projelerin önemli bir kısmı da “sürekli proje” niteliğindedir.
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Sektör: DKH-Teknolojik Araştırma
Milli Botanik Bahçesi

duyması neticesinde jüt bitkisiyle de çalışmaya başlamıştır.

Belirlenen hedefler doğrultusunda genetik materyalin muhafazası ve ıslah programlarına aktarılmaları
süregelmektedir.
Bitki genetik kaynakları çalışmaları; muhafaza ve veri tabanı oluşturma alt konularında yürütülmekte-

14.530

21.270

22.450

24.000
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107.750

dir. Bitki genetik kaynakları çalışmaları temel olarak; survey, toplama, karakterizasyon, değerlendirme,
materyal değişimi ve dokümantasyon ile muhafaza (ex situ ve in situ) araştırma konularında hazırlanan

4.621

1.200

5.821

Bitki Gen Kaynakları, Ex-Situ
Koruma Projesi

projeler çerçevesinde desteklenmekte ve devam ettirilmektedir.

0

Sektör: DKH-Teknolojik
Araştırma Toplamı
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22.470
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GENEL TOPLAM

34.446

33.622

32.379

33.900

37.700

172.047

4.1.8. TARIM EKONOMİSİ
2011-2015 dönemi Araştırma Mastır Planında Tarım Ekonomisi Araştırma Fırsat alanı yer almamasına
rağmen, diğer Araştırma Fırsat Alanlarının altında konusuyla ilgili sosyo-ekonomik araştırma yapılması
program olarak yer almaktadır. Bu kapsamda bu dönem içinde;
• Su Ürünleri Sektöründe Sosyo-Ekonomik Araştırmalar,

Türkiye’nin 2002’deki sertifikalı tohumluk üretimi 145 bin ton iken, 2014’de 776 bin tona çıkarak, sertifikalı tohumluk üretiminde % 435’lik artış sağlandı. Böylelikle, Ayçiçeği tohumluğunda % 403, Mısır
tohumluğunda % 319 üretim artışı sağlandı. Bu artışta en önemli etmen enstitülerimiz tarafından geliştirilerek tescil ettirilen ve tohumluk üretim ve satış hakkı özel sektöre devredilen çeşitlerdir.
Ülkemizde tohumculukla İlgili halen faaliyette bulunan firmaların tamamı kayıt altındadır. Hâlihazır-

• Sert Kabuklu Meyvelerde Sosyo-Ekonomik Araştırmalar,
• Sebzeler ve Süs Bitkilerinde Sosyo-Ekonomik Araştırmalar,
• Meyve-Bağ Sektöründe Sosyo-Ekonomik Araştırmalar,
• Büyükbaş Hayvancılık Sosyo-Ekonomik Araştırmalar,

da bunların sayısı 633 tür. Sermaye durumuna göre; bu firmalardan 614’ü yerli, 16’sı yabancı ve 4’ü de

• Küçükbaş Hayvancılıkta Sosyo-Ekonomik Araştırmalar,

yerli-yabancı ortaklığı şeklindedir. Bu şirketler sadece üretim yapmakla kalmayıp aynı zamanda kendi

• Kanatlı ve Küçük Evcil Hayvancılıkta Sosyo-ekonomik Araştırmalar,

kaynakları ile yerli çeşitler de geliştirmektedir. Ayrıca Bakanlığımıza bağlı araştırma enstitüleri de farklı
türlerde ülkemiz şartlarına uygun yerli çeşitler geliştirmekte ve üretmektedir. Araştırma enstitüleri tarafından geliştirilen çeşitler kamu ve özel tohumluk üreticileri tarafından üretilmekte ve ülkemiz çiftçisine

• Endüstri Bitkilerinde Sosyo-Ekonomik Araştırmalar,
• Çayır-Mera ve Yem Bitkilerinde Sosyo - Ekonomik Çalışmalar,
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• Tahıllarda Sosyo - Ekonomik Araştırmalar,
• Yemeklik Dane Baklagillerde Sosyo - Ekonomik Araştırmalar,
Toprak ve Su Kaynaklarının Geliştirilmesine Yönelik Sosyal ve Ekonomik Analizler isimli araştırma
programları doğrultusunda araştırmalar yürütülmüştür. Yürütülen faaliyetler aşağıda verilmiştir.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

• Isparta’da Organik Gül Üretimini Geliştirme ve Yaygınlaştırma Olanaklarının Araştırılması, Türkiye’de Asma Fidanı Üretiminin Teknik ve Ekonomik Yönden Değerlendirmesi,
• Kuru İncir ve Kırmızı Biberin Depolama ve İşleme Aşamasında Aflatoksin Riskini Azaltmaya Yönelik
Uygulama ve Düzenlemelerin Tespiti ve Ekonomik Etkilerinin Belirlenmesi,
• Doğu Karadeniz Bölgesinde Kadın İşgücünün Çay Tarımındaki Rolü,
• Yeni Fındık Stratejisinin Sosyo-ekonomik Etki Analizi,

Tarla bitkileri alanında;
• Kahramanmaraş’ta Tarla Ürünleri Üreten Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve Seçilmiş Bazı
Tarla Ürünleri İçin Normatif Arz Fonksiyonlarının Tahmini,
• Çiftçilerin Pamuk Üretim Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi konulu projeler sonuçlandırılmıştır.
• Ankara İlinde Buğday Çeşitlerinin Un Sanayisinde Kullanım Durumu, Ekmek Fırınlarının Un Tercihi
ve Ekmekte Tüketici İstekleri,
• Arpa İşleyen Sanayinin Talep Yapısının Üretici ve İşleme Sanayi Bazında İncelenmesi, Konya İli Örneği,
• Türkiye’de Yemeklik Dane Baklagillerin Üretim ve Tüketim Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi konulu projeler devam etmektedir.

• Zeytinyağı Üretimi ve Ticareti Açısından Lisanslı Depoculuktan Beklentiler (İzmir İli Örneği) konulu
projeler sonuçlandırılmış olup
• Yağlık Zeytin Üretimine Yönelik Politikaların Etki Değerleme Analizi- İzmir Örneği,
• Türkiye’de Antep Fıstığı İhracatını Geliştirme Yolları,
• Türkiye Meyve Fidancılığı Alt Sektör Analizi,
• Örtüaltı Sebze Tarımı Yapılan İşletmelerin Oyun Teorisi Yaklaşımı ile Planlanması: Mersin İli Örneği,
• Bursa İlinde Şeftali Üretiminin Sosyo – Ekonomik Analizi,
• Ordu İli Sahil ve Yüksek Kesimde Fındık Yetiştiriciliğinde Üretim Etkinliği ve Etkinliği Belirleyen
Faktörlerin Analizi,
• Genç Çiftçilerin Tarımda Kalma Eğilimlerinin Belirlenmesi: İncir Örneği,
•Malatya İlinde Kayısı Tarımında Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Yaşam Koşulları Üze-

Bahçe Bitkileri Alanında;
• Türkiye’de Kiraz Yetiştiriciliği Konusunda Yapılan Ar-Ge Çalışmalarının Etki Değerlemesi,
• Isparta İli Eğirdir İlçesinde Elma Üreten Tarım İşletmelerinin AB muhasebe ve Veri Ağı (FADN) Siste-

rine Bir Araştırma,
•GTHB Bünyesinde İl Müdürlükleri Eliyle Yürütülen “Bağcılığı Geliştirme” Projelerinin Çıktılarının Değerlendirilmesi konulu projeler devam etmektedir.

mine Göre Sınıflandırılması ve Değerlendirilmesi,
• İzmir ve Manisa İllerinde Zeytin ve Zeytin Fidanı Yetiştiren İşletmelerde Yeniliklerin ve Ar-Ge Çalışmalarının Benimsenme Düzeyleri ve Etki Değerlendirmeleri,
• Türkiye’de Muz Üretim Dalının Ekonomik Analizi, Üretim ve Pazarlama Yapısı,
• Antep Fıstığı İşletmelerinde Yeniliklerin ve Araştırma Sonuçlarının Benimsenme Düzeyleri ve Etki
Değerlendirmesi,
• AB’ye Uyum Sürecinde Türkiye’de Şaraplık Üzüm Üretimine Rekabet Gücü Kazandıracak Teknik ve
Ekonomik Uygulamaların Araştırılması,
• Giresun İlinde Fındık Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi Üretim ve Pazarlama Sorunlarının
Belirlenmesi,
• Türkiye’de Fındık Yetiştiriciliği Konusunda Yapılan Ar-Ge Çalışmalarının Etki Değerlemesi,

Bitki Sağlığı alanında;
• Ege Bölgesindeki Pamuk Üreticilerinin Bitki Koruma Uygulamalarının Sosyo-Ekonomik Açıdan İncelenmesi konulu proje sonuçlanmış olup
• Nevşehir ve Niğde İllerinde Patates Siğil Hastalığının Sosyo-ekonomik Etkilerinin Araştırılması,
• Herbisitlere Karşı Dayanıklılığın Yönetiminde, Buğday Üreticilerinin Davranışlarının Belirlenmesi:
Ankara İli Örneği,
• Diyarbakır İlinde Pestisit Kullanımında Üreticilerin Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi,
• Antepfıstığı Psillidi’ne Karşı Üreticilerin Pestisit Kullanımındaki Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi konulu projeler devam etmektedir.

59

MASTER PLAN
2016-2020

60

Hayvancılık alanında;
• Akdeniz Bölgesinde Arıcılık İşletmelerinin Teknik ve Ekonomik Yapısının Belirlenmesi,
• Doğu Akdeniz Bölgesinde Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı, Sorun ve Çözüm Önerileri,
• Türkiye’de İpekböcekçiliği Yapan İşletmelerin Sosyoekonomik Yapısının Belirlenmesi,
• Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi’nde Büyükbaş Hayvancılığa Dayalı Süt ve Süt Ürünleri Kümelenme Potansiyeli (Erzurum ve Kars İli Örneği) konulu projeler sonuçlanmış olup
• Şanlıurfa İlinde Büyükbaş Hayvan İşletmelerinin Etkinlik Analizi,Samsun İlinde Manda Yetiştiriciliği
Yapan İşletmelerin Mevcut Durum Analizi,

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

• Bitkisel Ürün Sigortası Uygulamalarına Yönelik Çiftçilerin Yaklaşımı, Sorun ve Çözüm Önerileri, Üreticilerin İyi Tarım Uygulamalarına Yaklaşımı ve Uygulamaların Ekonomik Analizi,
• Trakya Bölgesinde Faaliyet Gösteren Tarım İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Etkinliklerinin Belirlenmesi, “Türkiye ‘de Islah Edilmiş Meraların Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Araştırma,
• Türkiye’de Tarımsal Desteklerin Yem Bitkisi Üretimi ve Sürdürülebilirliğine Etkisi,
• Seçilmiş Ürünlerde Fark Ödemesi Desteklerinin Etkisi” konulu projeler sonuçlandırılmış olup Türkiye’de Mısır (Dane) Üreten Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi,
• Türkiye’de Pamuk Üreten Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi,
• Türkiye’de Soya Üreten Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi,

• TR5 Batı Anadolu Bölgesi’nde Süt ve Süt Ürünleri İşletmelerinde Lojistik Yönetimi,

• Türkiye’de Çeltik Üreten Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi,

• TR 52 (Konya-Karaman) Bölgesinde Arıcılık Faaliyetlerinde Yeniliklerin Benimsenmesi Üzerinde Et-

• Türkiye’de Yağlık Ayçiçeği Üreten Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi,

kili Olan Faktörlerin İncelenmesi,
• Türkiye’de Arı Ürünleri Tüketim Bilinci ve Davranışlarının Belirlenmesi konulu projeler devam etmektedir.

• Bazı Toptancı Hallerin Yapısı, Üreticiler ve Komisyoncular Açısından 5957 Sayılı Yasanın Değerlendirilmesi, Erzurum İlinde Tıbbi ve Aromatik Bitkilere Yönelik Tüketici Alışkanlıklarının Belirlenmesi,
Türkiye Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Sektör Analizi,
• Ramsar Alan Çevresinde İyi Tarım Uygulamalarının İklim Değişikliği ile Mücadele ve Uyum Kapsa-

Su Ürünleri Alanında;
• Malatya’da Alabalık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Etkinlik Analizi ve Destekleme Politikalarının
Etkisi,
• Uluabat Gölü Amatör Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Analizi ve Amatör Balıkçılığın Ticari Balık

mında İncelenmesi: Göksu Deltası Örneği,
• İzmir İlinde Tarımsal Üretici Örgütlerinin ve Ortak Üye ilişkilerinin Analizi,
• Erzurum İlinde Tarımsal Örgütlenmenin Durumu ile Problemler ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi
Bitkisel Ürünlerde Maliyet Otomasyon Sisteminin Kurulması konulu projeler devam etmektedir.

Stokları Üzerine Etkileri,
• Kültür Balıkçılığının Sosyoekonomik Analizi: Muğla İli Örneği” konulu projeler devam etmektedir.

Diğer Tarım Politikası ve Sosyo-ekonomik Araştırma Faaliyetleri;
• Sulama İşletmeciliğini Üstlenen Organizasyonların Etkinlik ve Verimliliklerinin Belirlenmesi, Kimyevi Gübre ve Toprak Tahlili Desteğinin Sosyo-Ekonomik Açıdan İncelenmesi,

4.1.9. SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK VE SU YÖNETİMİ
2011-2015 döneminde, Araştırma Mastır Planı çerçevesinde belirlenen öncelikler doğrultusunda desteklenen proje faaliyetleri sonucunda elde edilen veriler ve ilgili üretim dalına yapılan katkılar AFA ve program
bazında aşağıda özetlenmiştir.

• Kırsal Göçün Tarımsal Sürdürülebilirliğe Etkileri(Samsun ve Sinop İli Örneği),
• GAP Bölgesinde Organik Tarımın Benimsenmesini Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörler,
• Türkiye’de Tarımsal Araştırma Geliştirme Yayım Politikaları ve Tarımsal Büyüme İlişkileri, Çevre
Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Projesi (ÇATAK) Uygulama Alanında Üreticilerin Sosyo-Ekonomik Yapısındaki Değişimler ve Projenin Etkinliğinin Saptanması,

Program: Su Toplama Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunumu ve Geliştirilmesi
“Tarımsal Araştırmalar Mastır Planındaki” öncelikli araştırma program ve projelerle bölgesel, ülkesel
ve uluslararası düzeydeki araştırma faaliyetlerini TAGEM-Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama Usul
ve Esasları doğrultusunda yürütülmesini sağlayarak, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir tarımsal
kullanımına ve verimliliğinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla; havzalardaki tarımsal su ve arazi
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kullanımındaki değişimlerin tarım üzerine olan istenmeyen etkilerinin yaratacağı riski azaltmak, yağış,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında iki Bakanlığın “İkili

akım ve kar hidrolojisini hidrolojik havza modelleri ve uzaktan algılama teknikleriyle tahmin etmek,

İşbirliği Protokolü” çerçevesinde Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve Tarımsal Araştır-

izlemek, havza su verimi hesaplamalarını yapmak ve değerlendirmek üzere proje çalışmaları dördüncü

malar ve Politikalar Genel Müdürlüğü arasında arazi bozulumu, erozyon ve çölleşme Araştırma-Geliştir-

mastır plan döneminde yürütülmüştür.

me konularına ait Farklı Kapalılığa Sahip Meşcerelerde Toprak ve Su Kaybının Belirlenmesi isimli projede

Kurak ve Yarı kurak bölgelerde yağmur suyunun yönetimi ve toprakta nemin tutulması amacıyla başlatılan; bölgelerin ekonomik olarak önem kazanmış ürünleri dikkate alınarak hazırlanan ve ekonomik analizlerle desteklenen Su Hasadı ölçüm ve izleme projelerine başlanılmıştır. Araştırmalar başta İç Anadolu
ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde olmak üzere Ege, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde toplamda 8 adet yürütülmektedir. Araştırmacıların su hasadı konularında kapasite artırımı için ICARDA ile
işbirliği ile GAP Eğitim Merkezinde Uluslararası bir eğitim düzenlenmiştir. Bölgelerin ekonomik açıdan
gelir getiren ürünlerinde özellikle suyun az olduğu dönemlerde de sürdürülebilir üretim için kök bölgesinde suyun tutulması için gerekli olan metodolojileri belirlemek ve yaygınlaştırmak ve bölge üreticisine
benimsetmek projenin en önemli çıktıları olacaktır
Sürdürülebilir tarımsal üretim için arazi kullanım planlaması ve yaygın erozyonun önlenmesi suretiyle toprak ve su kaynaklarının etkin kullanımının sağlanmasına yönelik olarak Tarımsal Hidroloji çerçevesinde yürütülen yağış, akım ve sediment ölçüm ve değerlendirme çalışmalarının değerlendirilmesi sonucunda önemlilik arzeden on adet havzada “Su Havzalarında Sediment Verimi Araştırmaları” ile
havzaların su potansiyelini belirleyici “Su Havzaları Hidrometeorolojik Verilerinin Sayısal Modelleme
Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi” başlıklı iki yayın hazırlanmış ve kullanıcılara sunulmuştur. Halen iki
bölgede tarımsal üretim yapılan alanlarda tarımsal sulama amaçlı kullanılan su depolama yapıları ve

Ankara Çamlıdere ve Tarsus-Erdemli’ de iki adet ortak araştırma projesi yürütülmektedir. Araştırmacılarımızın erozyon ve arazi bozunumu konularında sahip olduğu bilgi ve tecrübe bu projelerle birlikte diğer
kurumlarla paylaşılarak eğitmenlik noktasında devam etmektedir.
Tarımsal ekosistemde önemli bir yeri olan meralarımızın korunumuna yönelik farklı bölgelerde yürütülmekte olan “Meralarda Toprak ve Su Kaynaklarının Korunumu” başlıklı araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi ve ilgili kullanıcılara rehber niteliğinde bir rapor hazırlanması çalışmalarının 2016 yılında
bitirilmesi hedeflenmiştir.
Genel Müdürlüğümüz yayınlarından olan Tarımsal Araştırmalardan Bakış çalışmaları kapsamında Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma projeleri ışığında “Çölleşme İle Mücadele” konulu makale hazırlanmıştır. Bölgenin kuraklık, arazi bozunumu,
erozyon ve çölleşme ile ilgili çalışmalarını paylaşmak ve aynı zamanda ulusal ölçekte konularla ilgili proje
ve faaliyetleri Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu düzenlenmiştir.
“Uluslararası Havza Hidrolojisi ve Toprak Korunumu Eğitimi” her yıl Uluslararası Tarımsal Araştırma ve
Eğitim Merkezi Menemen/ İzmir’de Enstitülerimizden konusunda uzman araştırmacılarımızın eğitmenliği ve farklı ülkelerden araştırmacıların katılımı ile yapılmaktadır.

havzalarında sediment çalışmaları devam etmektedir.
FAO ve Küresel Çevre Fonu (GEF) desteğiyle yürütülmekte olan “Arazi Bozulumunun Değerlendirilmesi
ve Sürdürülebilir Arazi Yönetimine İlişkin Desteklerin ve İyi Uygulamaların İzlenmesi-FAO-GEF Deve-

Program: Tarım - İklim Değişikliği Etkileşimi

loping the Monitoring and Evaluation for the National Action Program for Combating Desertification

“Tarımsal Araştırmalar Mastır Planındaki” öncelikli araştırma program ve projelerle bölgesel, ülkesel ve

and Land Degradation-Decision Support for SLM Upscaling Project” projesi; Çölleşme ve Erozyon Genel
Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Toprak Bilimi Derneği ve
TAGEM ile birlikte hazırlanmış ve bu çerçevede öncelikle erozyon konusunda hassas olan Konya Bölgesinde iyi tarım uygulamalarına yönelik projeler ve uygulamalar başlamıştır.
İklim Değişikliği ve Havza Araştırmaları Grubunca yürütülmekte olan arazi bozulumu ve erozyon araştırma sonuçları TAGEM inde en büyük paydaş olarak yer aldığı Çölleşme ve erozyon eylem planlarının
hazırlıkları yürütülmüş ve Eylem Planları içerisinde İklim Değişikliği ve Havza Çalışma Grubu Koordinatörlüğünün sorumlu ve ilgili olduğu 38 (Otuzsekiz) eylemi yer almıştır.
Erozyon ve Toprak ve Su Kaynaklarının Korunumuna yönelik farklı bölgelerde havza ölçeğinde yürütmekte olduğumuz araştırma sonuçlarımız AB İlgili Direktifleri çerçevesinde yapılan Ulusal Havza Koruma Eylem Planlarında yer almıştır.

uluslararası düzeydeki araştırma faaliyetlerini TAGEM-Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama Usul ve
Esasları doğrultusunda yürütülmesini sağlayarak, İklim değişiminin etkisini belirleyebilecek yöntemler
geliştirmek amaçlanmaktadır.
İklim değişikliğinin tarım üzerindeki olası olumlu/olumsuz etkilerini belirlemek, izlemek ve sürdürürülebilir tarımsal üretim için iklim değişikliğine uyum ve sera gazı azaltımına yönelik projeler programa
alınmıştır. Tarımsal üretimde iklim değişikliğine uyumun sağlanması için farklı iklim değişikliği senaryoları ve modelleri ile buğday, domates, zeytin ve incir bitki türlerinde iklim değişikliğinin etkileri projeleri yürütülmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde iki farklı bitkide ve topraktan tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı salımı ölçüm ve izleme çalışmaları başlamıştır. Ege Bölgesinde de benzer bir
çalışma programa alınmıştır. Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı ölçüm ve izleme projelerinin
farklı bölgelerde ve daha çok bitkide artırılarak yürütülmesi hedeflenmektedir. Projelerden elde edilecek
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sonuçlar ile bölge üreticilerine tarımsal üretimde iklim değişikliğine uyum için ekim, dikim, sulama ve

İklim Değişikliği ve tarım etkileşimi konusunda hem bölgenin sorunlarını belirlemek hem de ülkesel ola-

verim konularında bilgiler aktarılacaktır. Sonuçlar aynı zamanda ülkesel sera gazı bütçe hesaplamaların-

rak konunun önemi ve ileriye yönelik alınabilecek önlem ve uygulamaları konusunda Trakya bölgesinde

da kullanılacaktır.

çalıştay düzenlenmiştir.

Küresel ısınmanın ülkemiz tarımı üzerinde olumsuz etkilerinden birisi olan tarımsal kuraklığın belirlenmesi ve izlenmesine yönelik araştırmalar başlamış ve devam etmektedir. Tarımsal Kuraklığa Hassas
Olan Alanların Belirlenmesi ve Risk Haritalarının Oluşturulması; Mekânsal ve Zamansal Çözünürlüklü

Program: Su kullanım Etkinliğinin Arttırılması

Toprak Nem Tahmini, Tarımsal Kuraklığın İzlenmesi projeleri özellikle başta İç Anadolu Bölgesi olmak

Son yıllardaki hızlı nüfus artışına paralel olarak artan su talebine karşı uygun kaynak mevcudiyetinin az-

üzere, Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgelerinde uygulamaya alınmıştır. Araştırmalardan elde edilen veriler

lığı ve gün geçtikçe gelişen sanayi ve tarımsal faaliyetlere bağlı olarak aşırı kullanım ve çeşitli kirlilik pa-

Bakanlığımız Tarımsal Kuraklık Eylem Planı (2013-2017) da yer alan eylemler için altlık olarak kullanı-

rametreleri nedeniyle ortaya çıkan sorunlar, su kaynaklan yönetiminin önemini bir kat daha arttırmıştır.

lacaktır.

Bakanlığımız tarafından 2006 yılından itibaren Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Progra-

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği İle Mücadele Sekretaryası (UNFCC) tarafından yürütülmekte olan

mı kapsamında mevcut sulama tesislerinin basınçlı sulama tesisine dönüştürülmesine ve yaygınlaştırıl-

Uluslararası İklim Değişikliği Müzakerelerine ülkemizin iklim değişikliği ile ilgili politikaları, stratejileri

masına yönelik destek uygulanmalarına başlanmıştır. Bu çalışmalar için Genel Müdürlüğümüz Ar-Ge

ve uyumu konularında Bakanlığımız ve TAGEM’i temsilen müzakereci olarak katılım sağlanmaktadır.

çalışmaları kapsamında Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Fırsat Alanında özellikle Tarımsal Sulama ve

Avrupa Birliği adaylık surecindeki Balkan ülkeleri ile ülkemizde çevre ve iklim değişikliği alanında kapasite geliştirilmesi amacıyla oluşturulan Avrupa Birliği Çevre ve İklim Bölgesel Katilim Ağı (ECRAN)

Arazi Islahı Araştırma Grubunun araştırma verilerine göre modern yöntemlerle sağlanan su tasarrufu ve
diğer üretim girdilerinde sağlanan ekonomik faydalar ortaya konulmuştur.

grubuna üye olunmuştur. ECRAN Uyum Programı kapsamında ülkemiz ve bakanlığımızın uyuma yöne-

Sulu tarım yapılan bölgelerimizde yetiştirilen başlıca bitkilerin su tüketimleri, sulama programları ve kı-

lik çalışmaları, politik ve yasal düzenlemeleri raporlanmıştır.

sıtlı koşullarda su uygulama kriterlerinin belirlenmesi, tarımda suyun etkin kullanımı için uygun yöntem

Küresel Araştırmalar Birliği (GRA) ve Bakanlığımız işbirliğinde Küresel Gıda Üretimi için araştırmaların
sürdürülebilirliğini sağlamak ve iklim değişikliği ulusal stratejilerin, politikalarının ve uygulamalarının
tarıma entegre edilmesi başlıklı uluslararası çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda; sera gazı salımını
arttırmadan daha fazla gıda üretmenin yollarını belirlemek için Doğu Akdeniz, Balkanlar ve Orta Asya

ve teknolojilerin geliştirilmesi için araştırma projeleri yürütülmüştür. Kurak dönemlerde kısıtlı su koşullarında sulama suyunun optimum kullanımı için uygun teknoloji ve sulama programlarının oluşturulması için çalışmalar başlatılmış, sulama suyu düzeylerinin bitkinin verim, kalite ve fizyolojik özellikleri
üzerindeki etkileri incelenmiştir.

ülkelerini bir araya getirerek ülkeler arası iletişim ağını oluşturmak, gıda güvenliğini güçlendirirken

2011-2015 dönemi içerisinde sulama sistemlerinin iyi projelenip projelenmediği ya da gerektiği şekilde

tarımsal üretim sistemindeki gaz salımı yoğunluğunu azaltmak ve toprakta karbon oranı potansiyeli-

işletilip işletilmediğinin anlaşılması için yapılan Performans Çalışmaları ile Eskişehir bölgesinde 13 adet

ni artırma olanakları belirlenmiştir. Genel Müdürlüğümüz de iklim değişikliği çalışan araştırmacıların

işletmede, sulama sistemleri incelenmiş, mevcut sulama durumu ortaya konmuş ve işletme sahiplerine

uluslararası iklim çalışanları ağına katılması ve projelerinin tanıtımı açısından işbirliği verimli olmuştur.

önerilerde bulunulmuştur Konya Ovasında Kullanılan Hareketli Sulama Sistemlerinin Performansları-

Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem
Planı (2013-2017) nın yürütülmesi için plan bünyesinde kurulan Risk Değerlendirme Komitesi; Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Koordinatörlüğünde yürütülmekte olan İklim Değişikliği Uyum Komitesi; Konya ve

nın değerlendirilmesinde; center pivot sistemlerinin klasik yağmurlama sistemlerine göre daha ekonomik
olduğu ortaya konulmuştur. Bu sistemlerin maliyetinin ekonomik olmasının yanında iyi bir işletmecilik
ile daha fazla verim elde edilerek sistemin yararlılığı daha da fazla olmaktadır.

Akarçay Havzaları Kuraklık Eylem Planları ve Yönetimi Komitesi; Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve

Isparta-Uluborlu Yöresinde Kiraz Bahçelerinin Sulanmasında Kullanılan Damla Sulama Sistemlerinin

Eylem Planı Hazırlanması Süreli Çalışma Gruplarında aktif üye olarak yer alınmış ve araştırma sonuç-

Tasarım ve İşletim Yönünden İncelenmesiyle bölgede hızla yayılan damla sulama sistemlerindeki pro-

larımız ve faaliyetlerimiz belgelerde yer almıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın koordinatörlüğünde

jelendirme hataları uygulayıcılarla paylaşılmıştır. Yüzey sulamadan damla sulamaya geçişte ilk sulama

İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı (2011-2023) hazırlıklarının yürütülmesinde önemli bir paydaş ola-

tarihiyle ilgili yaşanan sorun, proje sonuçlarından elde edilen çıktıların çiftçilere benimsetilmesiyle çö-

rak katılınmış ve Genel Müdürlüğümüz olarak sorumlu olduğumuz uyum ve azaltım eylemleri planda yer

zümlenmiştir. Proje sonrasında elma yetiştirilen bölgelerde kanallara ve toplu sulamalarda ilk su verilme

almıştır. Belirli aralıklarla iklim değişikliği konusundaki yaptığımız eylem ve projeler raporlanmaktadır.

tarihi değiştirilmiş, uygulama benimsenerek halen devam etmektedir. Bununla birlikte sulama yöntemi
değişikliğinde bazı çiftçi alışkanlıklarının da (ilk sulama tarihi, sulama sıklığı, gübreleme uygulamaları,
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son sulama tarihi vb.) değiştirilmesi gerektiği belirlenmiş, kurslar, eğitim programları, yazılı ve görsel

inşa eden birimlere (İZSU, İl Müdürlükleri, Belde Belediye Başkanlıklarına) proje sonuçları aktarılarak

basında yayınlanan programlar aracılığıyla bölge ve diğer elma üreticilerine proje sonuçlarının aktarımı

köy atık sularındaki kirliliğe göre kullanılması gereken dolgu malzemesi ve bitki çeşidi önerileri yapıl-

yapılmıştır.

mıştır. Yapılan işbirlikleri tanıtım toplantıları ve demostrasyonlarla Tokat ve civarında yaklaşık 28 tesiste
sistem araştırma sonuçlarına göre tesis edilmiştir. Bu tür tesislerin ancak doğru projelendirme ve düzenli

Bitkiler bazında sulama programlarının oluşturulması, bitki su tüketimi çalışmaları kapsamında;
2011-2015 dönemleri içerisinde ağırlıklı olarak bu alanda proje çalışmaları yürütülmüştür. Araştırma
Enstitülerimizin kendi bölgelerinde yaşanan sorunlara çözüm üretmek amacıyla özellikle bu kapsamda
ele aldıkları proje sonuçların uygulamaya aktarılması sağlanmıştır. İç Anadolu Bölgesinde yapılan Kemigasyonun kullanımı çalışmalarında bölge için ekonomik öneme sahip Çumra Kavunu” nun daha geniş alanlarda yetiştirilebilmesi için gerekli yetiştiricilik şartları belirlenmiş Kavunda biyotik (patojen) ve
abiyotik stres (su kısıtı) koşullarında kemigasyonla yetiştiriciliğin bilimsel alt yapısı ortaya konulmuştur.
Karapınarda Zeolitin topraktaki nemi muhafaza etmesi özelliğinin ortaya konulduğu proje ile, su kısıtı
yaşayan bölgelerde zeolit kullanımının yaygınlaştırılmasına dikkat çekilmiştir. GAP bölgesinde yapılan
çalışmalarda araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması için bölgede eğitim çalışmaları yapılarak
çiftçilere benimsetilmeye çalışılmıştır.

işletim ile uygulanabilir olduğu görülmüştür. Aksi takdirde işletmelerin tasarım aşamasından itibaren
ve daha sonra gerekli bakım ve yapılması gereken rutin işlemler yapılmadığı durumlarda kullanılamaz
duruma gelebileceği ortaya konmuştur.
Su kalitesi çalışmaları ile kentsel atık suların, yeniden değerlendirilerek tarımsal amaçla kullanılabilmelerine ilişkin gelecekte yapılacak yeni çalışmalara ön bilgi sağlanmış, evsel kaynaklı arıtılmış suların toprak ve bitki özellikleri üzerine etkilerinin araştırma sonuçları Sulama Birliğine iletilerek evsel kaynaklı
arıtılmış atık suların sulamada kullanımı önerileri yapılmıştır. Ancak mikrobiyolojik arıtım yapılmadan
atık su ve atık su karışımlarının kullanılması, toprakların mikrobiyal kirlenme oranını ve kirlenme sürekliliğini önemli ölçüde etkileyeceği için bu tür suların mutlaka mikrobiyolojik arıtımı yapılarak kullanılabileceği uygulama birimlerine aktarılmıştır.
Yine evsel kaynaklı arıtma tesisi çıkış sularının sulamada kullanım olanakları kapsamında yapılan araş-

Basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması noktasında Tokat ve çevresinde özellikle sanayilik do-

tırma proje sonuçlarının uygulamaya aktarılması ile su ve toprak kaynaklarının korunuma ve doğrudan

mates üreticileri için öneriler kapsamında, yörede salçalık domateste karık sulama ile ortalama 3.5 ton/da

insan sağlığına etkisinin ne olacağı ortaya konmuştur. Atık suların insan sağlığını tehdit etmeden sula-

verim alınırken, damla sulama sistemi kullanımı ile verimin 8 ton/da seviyesinde alınacağı ortaya konul-

mada sürdürülebilir olarak kullanılabilirliği ve çevre kirliliğinin kontrolünün sağlanabilirliği araştırma

muştur. Proje sonuçlarının yapılan tarla günleri basılan çiftçi broşürleri ile yayılması sağlanarak damla

sonuçlarıyla tespit edilmiştir.

sulama kullanım oranının daha ilk yılda %10’lara ulaştığı projenin Yayım projesiyle tanıtımı noktasında
da üreticiler üzerinde daha fazla etki yarattığı tespit edilmiştir.

Arazi ıslahı çalışmaları kapsamında özellikle GAP bölgesi için aşırı sulamayla oluşan topraktaki tuzlulu-

Kuraklık ve tuzluluk konusunda yapılan çalışmalar sonucunda İç Anadolu Bölgesi için yerli genotipleri-

toprakları tarıma kazandırmak adına araştırma projeleri yürütülmüştür. Drenaj sistemlerinin pahalı ve

mizden tuza ve kurağa tolerant çeşit geliştirilmesi çalışmaları yapılarak bu konudaki bitki ıslahı çalışmaları için materyal oluşturulmuştur. Sonuçlar ilgili birimlerle ve tohumculuk sektörü ile paylaşılarak var
olan yerel genotiplerimizi ile yeni çeşitlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar başlatılacaktır.
Ege bölgesinde mevcut sulama sistemlerinin yer aldığı arazilerdeki taban suyu derinlikleri ve kalitelerinin
değişimlerinin coğrafi bilgi ve jeoistatistiksel yöntemlerle izlendiği araştırma projeleri tamamlanmıştır.
Bu tür projelerin DSİ, İl Özel İdareleri, Sulama Birlikleri, Üniversiteler ve Belediyelerin yapmış olduğu
çalışmalara katkısı vardır. Bu sayede toprak ve su kaynaklarının korunumuna, uygulanan sulama suyu
ve gübre miktarının düzenlenmesine, taban suyunun olumlu ve olumsuz etkilerine göre yetiştirilecek
bitkilerin seçimine, drenaj önlemlerinin alınması gereken alanların belirlenmesine katkısı sağlamaktadır.

ğun zararlı etkisini azaltmak, tuz bikrimi ile ortaya çıkan verimlilik kaybını en aza indirmek ve yeniden
zaman alan büyük ölçekli projeler olması bakımından ekonomik olarak yapılamadığı durumlarda, üreticinin arazisini terk etmeden kolaylıkla uygulayabileceği ve ekonomik değeri olan halofit karakterli (tuza
dayanımı yüksek) bitkilerin yetiştirilmesi önerilerinde bulunulmuştur. Bölgede yem bitkisi olarak da kullanılan bu bitkiler sayesinde marjinal alanların değerlendirilmesi ve hayvancılığa da katkı sağlanabileceği
araştırma sonuçlarıyla ortaya konmuştur.
Dış kaynaklı projelerimizden tuzlu ve alkali karakterli sulama sularının tarımsal amaçlı kullanılabilmesinde humik asidin olumlu katkılarının olup olamayacağı araştırılarak sonuçları TKİ ye aktarılmıştır.
Ülkemizde yapılan teknoloji öngörü çalışmaları ve Bakanlık stratejileri doğrultusunda, tarımsal araştırmalar yapılmakta ve elde edilen çıktılar uygulamaya yansıtılmaktadır. Bu amaçla, Enstitü ve Merkez

Tarımsal sulamada su kalitesi ve arazi ıslahı çalışmaları kapsamında;
Evsel atık suların arıtılması amacıyla bitkisel arıtım ve yapay sulak alan teknolojileri konusunda faaliyet
gösteren Menemen, Tokat ve Samsunda yapılan Doğal Arıtma Sistemleri çalışmaları ile bu tür tesisleri

birimler tarafından proje sonucu elde edilen bulgu veya bilgiler; ilgili Genel Müdürlükler, ilgili sektör paydaşları, çiftçi ve üreticiler başta olmak üzere bilgi paylaşım toplantıları, tarla günleri ve demostrasyonlar,
liflet ve broşürler aracılığıyla uygulama birimlerine aktarılmaktadır.
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Sulama suyu tasarrufunu sağlayan modern sulama sistemlerinin küçük alanlarda uygulamalı olarak dizayn edildiği demonstrasyon alanları görsel anlamda farkındalık yaratma açısından önem taşımaktadır.
Daha çok eğitim anlamında arazide uygulamalı olarak sistemlerin çalıştırılması ve uygulama noktasında
teoriyle beraber görselliğin yansıtılması bilginin daha etkili ve kalıcı olmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda Ankara, İzmir, Alata,Diyarbakır Araştırma Enstitüsülerinde Tarımsal Sulama Demoları kurulmuş,
eğitim amaçlı kullanılmaktadır.
Bu kapsamda son iki yıldır sonuçları yayınlanan Tarımsal Sulama projelerinden uygun olanları, Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlıklarınca “Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Yayım Projesi”
olarak 2- 3 er yıllık projelere dönüştürülmüştür. Bu projeler ile gündüz-gece eğitimleri, çiftçi toplantıları
ve tarla günü ile yayımı yapılarak çiftçiye daha kolay ulaşabilmekte ve farkındalık yaratabilmektedir. Bu
kapsamda Tokat, Kırklareli ve Şanlıurfa’da yer alan Enstitülerimizce Tarımsal Sulama konusunda Yayım
projeleri yürütülmüştür.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Program: Toprak Verimliliği
Bitki Besleme ve Toprak Araştırmaları Çalışma Grubu olarak toprak verimliliği ve gübreleme konusunda
ülke çapında birçok araştırma Enstitüsünün katılımı ile Araştırma projeleri yürütülmektedir. Bugüne
kadar yapılan gübreleme araştırmaları sonucunda çoğu bitkinin gübre ihtiyaçları belirlenmiş ve “Türkiye
Gübre ve Gübreleme Rehberi’ yayımlanmıştır. Yapılan toprak analiz sonuçlarına göre yetiştirilecek bitki
ve bölgeye göre gübre önerileri bulunmaktadır. Halen gübreleme rehberinde bulunmayan brokoli, kivi,
kestane, ayva, ikinci ürün mısır, silajlık mısır gibi gübre ihtiyacı bilinmeyen ve aspir gibi destekleme kapsamına alınan bitkilerin gübre ihtiyaçlarının belirlenmesi araştırmaları bu dönemde sonuçlandırılmıştır.
Ayrıca çinko ve bor gibi mikroelement uygulamalarının mercimek ve buğday gibi bitkilerde ile toprak
verimliliği ve bitki gelişimine etkileri çalışmaları yürütülmüştür.
Topraklarda üst üste aynı ürünü yetiştirmenin toprakta gerek besin maddelerinin sömürülmesi hem de
bitki hastalık ve zararlıları yaygınlaşması gibi sorunlar nedeniyle münavebe uygulanmaktadır. Münavebe

Yapılan araştırma çalışmaları sonucu sulu tarım yapılan bölgelerimizde yetiştirilen başlıca bitkilerin su

sistemlerine yeşil gübrelerin ve diğer bitkilerin dahil edilmesi araştırmaları da yapılmaktadır. Bu şekilde

tüketimleri sulama programları ve kısıtlı koşullarda su uygulama kriterleri belirlenmiştir.Bu çalışmalar-

hem toprağa organik madde katkısı yapılırken, tek tip ürün yetiştirmenin sakıncaları da ortadan kaldı-

dan yola çıkılarak Bitki Su Tüketim Rehberi ve Sulama Teknikleri Rehberi güncellenmiş olup 2016 yılında

rılmaktadır.

basılacaktır.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (BTYK)’nun 23. Toplantısında alınan kararlar gereğince hazırlanan Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Eylem Planında (2012-2016) Su alanında tematik
ileri araştırma merkezlerinin kurulması stratejik eylemlerinde TAGEM “Sorumlu Kuruluş ve İlgili Kuruluş” olarak görev almıştır. Bu planda; “Tarımsal Sulama” başlığı açılmış ve yüksek öncelikli olarak yer almaktadır.Bu temalardan GTHB/TAGEM olarak 2 Alt Eylemde sorumlu kuruluş olup 6 aylık dönemlerde
TUBİTAK’ a raporlamalar yapılmıştır.
Genel Müdürlüğümüzce tarımsal sulama konusunda oluşturulan stratejiler, eylem planları ve faaliyetler
ulusal ve uluslararası platformlara taşınmaktadır. Ayrıca Genel Müdürlüğümüz diğer ilgili Bakanlıklar
ve kurumlarla da ortak çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda bugüne kadar yapılan kongre, çalıştay ve
kurullarda Tarımda Suyun Etkin Kullanımı, Tarımsal Sulama ve arazi Islahında yapılan Ar-Ge faaliyetlerinin tanıtımı ve çalışmaları sunulmuştur.
2011–2015 yıllarını kapsayan süreç içerisinde bu program altında 240 proje yürütülmüştür. yıllar bazında
bakıldığında ağırlıklı olarak Sulama Programlarında yer alan projeler ön plana çıkmaktadır. Su kalitesi,
drenaj ve arazi ıslahı konusunda yapılan proje sayıları yıllar itibariyle azalmıştır. Bu alanda yapılan çalışmaların zorluğu ve uzun bir süreci alması ,aynı zamanda da konu uzmanlarının çeşitli sebeplerle azalması
oldukça önem arz eden su kalitesi ve arazi ıslahı çalışmalarına ilgiyi azaltmıştır.
Su kullanım etkinliğinin artırılması programı altında yürütülen projelerden bir kısmı 2016 ve sonrasında
da devam edecek olup, yine bu program altında 2011-2015 dönemi içerisinde sonuçlanmış projelerden 38
adet proje yayınlanarak, ilgili birimlerin, kullanıcıların hizmetine sunulmuştur.

Toprak yönetiminde Sürdürülebilir ve Geleneksel toprak işleme yöntemlerinin, farklı ekim nöbeti sistemlerinde, verim ve bazı toprak özelliklerine etkisini saptamak amacıyla 50 yıllık bir proje yürütülmekte
olup 10 yılı tamamlanmıştır. Baklagilli ve baklagilsiz münavebe sistemlerinde, azaltılmış ve geleneksel
toprak işleme yöntemleri ile farklı organik ve kimyasal gübre uygulamalarının toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerine etkileri belirlenmeye devam edilmektedir.
Çevreye dost ve doğal kaynakların etkin kullanımı ile ekonomiye kazandırılması amacıyla “Biyolojik
Gübrelerin Geliştirilmesi ve Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi” yürütülmektedir. Toprağa besin
elementleri sağlayan veya onları bitkiye yarayışlı hale getiren, serbest veya simbiyotik yaşayarak, havanın
serbest azotunu bağlayan bakteriler, özellikle fosforu ve diğer bazı besin elementlerini bitkiye ulaştıran
mikorizalar, fosfor çözücü bakteriler, bitki gelişimini teşvik eden rizobakterileri (PGPR) gibi mikroorganizmaların, topraklarımızdan izolasyonları, tanımlanmaları ve etkinliklerinin tespiti ile mikrobiyal
gübrelerin üretilmesi amaçlanmaktadır. Yerel kaynaklarımızdan elde edilen mikrobiyal gübrelerin üretimi ile gübre ithalini azaltılırken, toprak verimliliği artırılacak ve çevre dostu sağlıklı üretim sağlanmış
olacaktır.
Kurumlararası işbirliği kapsamında Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü BOREN ve TAGEM arasında yapılan
protokol gereğince araştırma projeleri 2011 yılından beri yürütülmektedir. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) tarafından talep edilen ve TGSKMAE tarafından 2010 yılında tamamlanan projede “Türkiye
Topraklarının Bor Haritası” oluşturulmuştur. Bu haritaya göre Türkiye’de Bor eksikliği görülen alanlarda, ekonomik katma değeri yüksek olan ürünlerde ( ayçiçeği, şekerpancarı, fındık, çay, zeytin, üzüm,
buğday, antepfıstığı, pamuk, patates, elma, mısır) Bor araştırmaları yapılmaktadır. Öncelikle bu bitkile-

69

MASTER PLAN
2016-2020

70

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

rin yetiştirildiği alanlarda tarama çalışmaları ile beslenme durumu ortaya konmakta, ikinci aşamada ise

ve potasyum ile beslenme durumunu belirlemeyi sağlayan hızlı, kolay ve ucuz tekniklerin kullanımı ve

eksiklik gösteren lokasyonlarda faklı yöntem ve dozlarda bor uygulamalarının yapıldığı tarla denemeleri

yaygınlaşması bilinçli gübreleme ile yetiştiricilik yapılmasına katkı sağlayabilir. Hızlı teknikle belirlenen

yürütülmektedir. Ayçiçeği, fındık, çay ve şekerpancarında projeler sonuçlandırılmış ve yöre üreticileri

N ve K değerleri ile laboratuvarda analiz sonuçları ile karşılaştırılmış ve domates, hıyar ve biberde sera

ile paylaşılmaktadır. TAGEM Araştırma Enstitüleri gerek proje liderliği ve gerekse üniversite işbirliği ile

koşullarında kullanılabilirliği ortaya konulmuştur.

toplam 14 adet proje yürütmekte ve olup alınan destek miktarı 2.400 TL’ye ulaşmıştır.
Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ)-TAGEM arasındaki Protokol kapsamında çeşitli araştırma projeleri
yürütülmüştür. TKİ tarafından üretilerek ruhsatlandırılan sıvı K- humat ürünlerinin bitkisel üretimde
kullanılması olanaklarının araştırılması amacıyla Araştırma Enstitülerimiz tarafından pamuk, kırmızı
mercimek, buğday, antepfıstığı, örtüaltı ve açıkta domates yetiştiriciliğinde humik asitlerin kullanımı
projeleri tamamlanmıştır. Halen İzmir Koşullarında Patates Üretiminde Humik Asitin Kullanımı İle
Kimyasal Gübre Kullanımının Azaltılması projesi yürütülmektedir. Ayrıca tuzlu ve alkali toprak ve sulama sularının etkilerinin azaltılmasına humik asitin etkileri konusunda sera denemeleri koşullarında
denemeleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından tamamlanmıştır.
Fosforlu gübrelerin hammaddesi kayafosfatlar olup, gübre fabrikaları tarafından çoğu ithalat ile temin
edilmektedir. Ülkemizdeki kayafosfatlar tenorün düşük oluşu nedeniyle kullanılamamaktadır. Düşük
Tenörlü Kaya Fosfatlardan Fosforlu Gübre Üretimi ve bu gübrelerin tarımda kullanımı amacıyla araştırmalar yapılmıştır. Tarıma ve ekonomiye katkı amacıyla fosfat yataklarının işletilebilmesine öneriler
getirmek için planlanan bu araştırma ile deneme amaçlı üretilen farklı materyallerin kimyasal kinetik
verileri oluşturulmuştur.
Laboratuvar Çalışmaları: Toprak, gübre, bitki ve sulama suyu analizlerinin ülkesel seviyede bir standarda
getirilmesi, analiz metotlarında birliktelik, analiz kalitesinin doğruluğu ve güvenirliği açısından laboratuvar akreditasyonu önemlidir. Bu kapsamda Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü ve Zeytincilik Araştırma Enstitüsü akredite olmuş ve diğer Araştırma Enstitülerimizin akreditasyon çalışmaları devam etmektedir. Toprak ve su analizleri konusunda laboratuvarların yetkilendirilmesi,
kontrolü ve denetimleri Genel Müdürlüğümüze bağlı 20 adet araştırma enstitümüzün bilimsel katkıla-

Program: Toprak Kalitesi ve Toprak Kirliliği
Organik kökenli atıklar toprakları için hem ciddi bir organik madde kaynağı hem de içermiş oldukları
kimi bitki besin maddeleri yönünden de önemli bir potansiyele sahiptirler. Bu materyallerin geri kazanımı ile toprak kalitesi artırılmış olacaktır. “Organik Atık ve Artık Yönetimi” Ülkesel Projesinde, tarımsal
üretim sonucunda ortaya çıkan bitkisel ve hayvansal kökenli materyallerin doğrudan veya kompostlandıktan sonra tarımda kullanılması amaçlanmaktadır. Kullanılmayan artıkların uygun şekilde yönetimi
ile, toprağın kalitesi artırılırken, bu atıklar sorun olmaktan çıkacak, kimyasal gübre kullanımı azaltılacak, yerel ve ucuz gübre elde edilmiş olacaktır. Böylece ülke ekonomisine katkı sağlanırken, aynı zamanda
doğal denge korunarak çevre kirliliği de önlenmiş olacaktır.
Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ve TAGEM arasında 2010 tarihinde imzalanmış olan Çerçeve Protokol
kapsamında yürütülmek üzere çeşitli araştırma projeleri sera ve tarla koşullarında yürütülmüştür. TKİ
verilerine göre ülkemizde 5 milyon ton Leonardit (% 40 Humik Asit) rezervi bulunmakta ve bu rezerv
enerji değeri düşük olduğundan yakıt olarak kullanılamamaktadır. TKİ kaynaklarından üretilen humik
asit kaynaklı materyalin; toprak düzenleyici, gübrelerin etkin kullanımına yardımcı nitelikleri gibi özellikleri nedeniyle tarımda kullanım olanakları araştırılmaktadır. Bu materyallerin bitkisel üretimde kullanılması amacıyla pamuk, kırmızı mercimek, buğday ve antepfıstığı, patates, örtüaltı ve açıkta domates
üretiminde kullanımı projeleri TAGEM araştırma Enstitüleri tarafından yürütülmüştür. Ayrıca humik
asitlerin toprak düzenleyici olarak tuzlu ve alkali toprak ve sulama sularında kullanımı konusunda da
araştırmalar tamamlanmıştır. Toplam olarak 9 proje tamamlanmış ve yaklaşık 500.000 TL destek alınmıştır.

rıyla, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM) ile birlikte yürütülmektedir. Ayrıca laboratuvarların,

Ağır metallerin önemli toprak kirleticilerdendir ve toprakta birikmesinin sadece toprak verimliliği ve

TS EN ISO/IEC 17025 standardında akredite olmaları Uluslararası standartlarda kabulü ve güvenilirlik

ekosistem fonksiyonları üzerinde değil aynı zamanda besin zinciri yoluyla hayvan ve insan sağlığı üzerin-

açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca gübre denetimleri Genel Müdürlüğümüze bağlı 15 adet Araş-

de de etkilidir. Kirlenmiş toprağın temizlenmesinin zorluğu, maliyetinin yüksek oluşu nedeniyle klasik

tırma Enstitümüz tarafından Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) ile birlikte yürütülmektedir.

atık bertaraf teknolojileri sınırlı boyutlarda uygulanabilmektedir. Toprak kirliliğinin giderilmesinde bazı

Ayrıca 5 adedi Laboratuvarımız organik gübre analiz kuruluşu olarak da yetkilidirler. Ülke çapında gübre

süs bitkilerinin ağır metalleri bünyelerinde biriktirmesi olanakları araştırılmış ve bazı bitkiler belirlen-

piyasa denetimlerine yönelik gübre analizlerinin yarıya yakını bu konudaki akredite laboratuvar olan

miştir.

Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. 2014
yılı itibariyle Gübre Analizlerinde yetkilendirilen laboratuvarın akreditasyon belgesine sahip olması zorunluluğu bulunmaktadır.

Toprak ve Arazi Bilgi Sistemleri

Toprak ve bitki analizlerinin kullanılmasıyla bitki yetiştiriciliğinde yüksek verimli ve kaliteli ürün al-

teminatıdır. Topraklarımızın niteliğinin belirlenmesi ve gerekli üretim planlamalarının yapılması için

mak ve çevre sorunlarına neden olmadan üretim yapmak mümkündür. Bu amaçla bitki öz suyunda azot

toprak veri tabanının oluşturulması önem kazanmaktadır.

Toprak kaynakları tarımsal üretimin olmazsa olmazı arasındadır ve yeterli ve güvenilir gıdaya ulaşımın
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Bu amaca yönelik olarak “Türkiye Topraklarının Bazı Verimlilik Özellikleri ve Organik Karbon (TOK)
İçeriğinin Coğrafi Veri Tabanının Oluşturulması” projesi FAO desteği ile tamamlanmıştır. Türkiye topraklarının karbon durumu ve verimlilik durumu 12000 adet toprak örneğinde belirlenmiş ve “Türkiye
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7. Tarla Bitkileri
8. Tarım Ekonomisi

Karbon Haritası” ve veri tabanı oluşturulmuş, web portalı hizmete hazır hale getirilmiştir. Oluşturulan

9. Sürdürülebilir Toprak ve Su Yönetimi

bu veri tabanının daha fazla toprak örneği ile daha doğruya yakın haritalar elde etmek için geliştirilmesi

Çalışma grubunca izlenen yöntem ile yapılan değerlendirme sonucunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiş-

gerekmektedir. Bu amaçla 13 Araştırma Enstitüsünde yaklaşık 50.000 adet toprak örneğinde “Türkiye

tir.

Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri
Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması” Ülkesel Proje yürütülmektedir. Bu proje ile tarım topraklarının verileri yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde güncellenebilir ve sorgulanabilir nitelikte olacaktır. Proje

4.2.1. Çekicilik

çıktıları, Türkiye topraklarının verimlilik durumu, makro ve mikro bitki besin elementleri ile potansiyel

Çekicilik, potansiyel faydalarla ülkenin bunları ekonomik, sosyal ve çevresel kazanımlara dönüştürebil-

toksik element kapsamlarını içeren “Ulusal Toprak Veri Tabanı”, CBS destekli ülkesel 1/100000 ölçekli

me yeteneğinin bir fonksiyonu olup, bu bağlamda AFA’ların göreceli sıralaması Şekil 2’te verilmektedir.

“Toprak Haritaları” ve toprak özelliklerinin zamansal değişimlerini izlemek ve yeni noktasal verilerin
sisteme dahil edilmesine olanak sağlayan “Web Portalı”nın hazırlanması olacaktır.
Topraklarımızın verimlilik ve kirlilik durumunu ortaya koymak amacıyla Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi, Şanlıurfa, Eskişehir, Mersin, Manisa ve Konya yörelerinde yürütülmüş olan araştırma projeleri sonucunda tarım topraklarının verimlilik ve kirlilik durumları ortaya konmuştur. Ancak yöresel nitelikte olan
bu ve buna benzer koordinatlı örnekleme yapılan çalışmaların ülkesel ölçekte veri bankasına aktarılması
ve kullanıcıların hizmetine sunulması gerekmektedir.
Ayrıca tarımsal arazi kullanım planlarının oluşturulması amacıyla Bakırçay Havzasında başlayan projede, Bakırçay Havzasında 1/5000 ölçeğinde seri bazında toprak haritaları yapılması, uydu görüntüleriyle,
kadastral veriler kullanarak arazilerin tarımsal kullanıma uygunluk sınıflarının oluşturulması ve bunlara
alternatif oluşturabilecek diğer tarımsal ürünler belirlenmesi çalışmaları devam etmektedir.

4.2. AFA ÖNCELİKLERİ
TAGEM tarafından 5. Mastır Plan Dönemi (2016-2020) için belirlenip çalışma grubunun değerlendirme-

Şekil 2. Her Bir AFA İçin Ar-Ge’nin Çekiciliği

sine sunulan 9 AFA aşağıda verilmiştir:
1. Bahçe Bitkileri
2. Bitki Sağlığı

Yorum
Çekicilik, elde edilmesi muhtemel yararların gerçekçi bir tahminidir. Potansiyel Yarar ile Potansiyel Fay-

3. Gıda ve Yem

dalardan Yararlanma Yeteneği için elde edilen veriler kullanılarak belirlenir. Belirli bir alana yapılacak

4. Hayvancılık

yatırımın ne kadar cazip olduğunu ifade etmek için kullanılır. Bir alanın potansiyelinin yüksek olması, o

5. Hayvan Sağlığı
6. Su Ürünleri

alanın yatırım için cazip olduğu anlamına gelmez. Eğer var olan potansiyelin değerlendirilme imkânı da
varsa yatırımın çekiciliği artar. Burada belirlenen çekicilik genel bir anlam ifade etmez. Ancak, birlikte
değerlendirilen AFA’ların mukayeseli çekicilik sıralamasını ortaya koyar.
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Şekil 2’de verilen grafikte Potansiyel Faydası en yüksek olan AFA’lar 4 ve 9 en düşük AFA’lar ise 5, 8, ve 6

tesinin yüksek olması tek başına bir anlam ifade etmez. Ancak, mevcut kapasitenin var olan potansiyeli

numaralı olanlardır. Diğerleri orta gruba girmiştir. Potansiyel Faydalardan Yararlanma Yeteneği en yük-

kullanabilecek durumda olması ile yapılabilirlik ortaya çıkar. Yapılabilirlik Ar-Ge potansiyeli ile Ar-Ge

sek AFA’lar 4, 3, 1, 2 ve 9 numaralı olanlardır.

kapasitesi için elde edilen değerlerden hesaplanarak Şekil 4’de verilen grafik elde edilmiştir.

Bu açıklamalar ışığında, 5. Mastır Plan döneminde en yüksek çekiciliğe sahip AFA grubunda Hayvancılık

Elde edilen sonuca göre 1, 7, 3, 4, 2 ve 9 numaralı AFA’ların Ar-Ge potansiyeli yüksek, 5, 6 ve 8 numaralı

(4), Gıda ve Yem (3), Sürdürülebilir Toprak ve Su Yönetimi (9) ve Bahçe Bitkileri (1) yer almıştır. En düşük
çekiciliğe sahip grupta Su ürünleri (6), Hayvan Sağlığı (5) ve Tarım Ekonomisi (8) yer alırken Bitki sağlığı
(2) ve Tarla Bitkileri (7) AFA’ları orta grupta yer almıştır.

AFA’ların Ar-Ge potansiyeli düşük çıkmıştır.
Ar-Ge kapasitesi kriterine göre 1.3.7 ve 4 numaralı AFA’lar yüksek diğer AFA’lar nispeten daha düşük
çıkmıştır.

4.2.2. Yapılabilirlik
Ar-Ge potansiyeli ve Ar-Ge kapasitesinin bir fonksiyonu olup, bu bağlamda AFA’ların göreceli sıralaması

Yapılabilirlik açısından bakıldığında Bahçe Bitkileri (1), Gıda ve Yem (3), Tarla Bitkileri (7), Hayvancılık
(4) , Bitki Sağlığı (2) ve Sürdürülebilir Toprak ve Su Yönetimi (9) en yüksek grupta, Hayvan Sağlığı (5) ve
Su Ürünleri (6) orta grupta, Tarım Ekonomisi(8) ise en düşük grupta yer almışlardır.

Şekil 3’te verilmiştir.
4.2.3. Yatırımın Geri Dönüşü
Her bir AFA için yatırımdan elde edilen geri dönüş Şekil 4’te özetlenmiştir.

Şekil 3. Her Bir AFA İçin Ar-Ge’nin Yapılabilirliği

Yorum
Yapılabilirlik, beklenen faydaya ulaşmada araştırmanın yapacağı katkının gerçekçi bir tahminidir. Bir
başka deyişle Ar-Ge kapasitesinin var olan Ar-Ge potansiyelini ne kadar değerlendirebileceğinin ifadesidir. Herhangi bir AFA için Ar-Ge potansiyelinin var olması, ya da herhangi bir AFA’nın Ar-Ge kapasi-

Şekil 4. Her Bir AFA İçin Yapılan Ar-Ge Yatırımının Geri Dönüşü
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Çizelge 1. AFA Öncelikleri ve Yatırım Bütçesi Dağılımı (2016-2020)

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, Araştırma Fırsat Alanlarından Bahçe Bitkileri (1), Gıda ve
Yem(3) ve Hayvancılık (4) Yüksek, Sürdürülebilir Toprak ve Su Yönetimi(9), Bitki Sağlığı (2) ve Tarla

ARAŞTIRMA FIRSAT ALANLARI
Hayvancılık

ÖNCELİĞİ

YATIRIM PAYI (%)

Yüksek

14,3

Gıda ve Yem

Yüksek

14,3

Bahçe Bitkileri

Yüksek

14,2

Sürdürülebilir Toprak ve Su Yönetimi

Orta

11,8

Bitki Sağlığı

Orta

11,7

Tarla Bitkileri

Orta

11,1

Hayvan Sağlığı

Düşük

6,3

Su Ürünleri

Düşük

6,1

Tarım Ekonomisi

Düşük

5,1

Güdümlü ve Özel Projeler

5

Yorum
Araştırmaya yapılan yatırımın geri dönüşü Çekicilik ve Yapılabilirlik değerleri için elde edilen veriler
kullanılarak hesaplanır. Araştırmaya yapılacak yatırımın göreceli yüksekliği, yatırımın geri dönüşü ile ilgilidir. Daha çabuk ve etkinliği olan sonuçlar alınmak istendiğinde yapılabilirliği yüksek alanlara yatırım
yapılması yolu benimsenmelidir.
Çekicilik ve Yapılabilirlik değerlerinin birlikte yüksek olması yatırımın geri dönüşünün yüksek olabileceğinin bir göstergesidir. Bunlardan herhangi birinin tek başına yüksek olması yatırımın geri dönüşünün
yüksek olacağı anlamına gelmez. Dikkat edilmesi gereken diğer bir önemli husus da yatırımın geri dönüşü ile ilgili bir zamanlama verilemeyeceğidir. Ancak, burada en uzun süre olarak Mastır Plan dönemi
alınmalıdır. Bazı durumlarda bu süre daha da uzun olabilir.
Diğer yandan, elde edilen yapılabilirlik değerleri yalnızca burada ele alınan AFA’ları kapsar. Bu çalışmada
değerlendirilmemiş başka bir konu ile mukayese edilmesi doğru değildir.

Bitkileri (7) Orta, Hayvan Sağlığı (5) Su ürünleri (6) ve Tarım Ekonomisi (8) düşük öncelikli olarak değerlendirilmiştir.
Yine yatırımın geri dönüşü sonuçları kullanılarak her bir AFA’nın “yüzde yatırım payı” hesap edilmiştir.
Bu hesaplamaya göre toplam bütçe 100 birim kabul edildiğinde, bunun %5’inin güdümlü ve özel projeler
için ayrılacağı ve kalan %95’in 9 AFA arasında dağıtılacağı öngörülmüştür. Böyle bir dağıtımda en yüksek
pay %14,3 ile Hayvancılık ve Gıda ve Yem AFA’sına ve en düşük pay da % 5,1 ile Tarım Ekonomisi AFA’sına
verilecektir. Yatırımın geri dönüşü ile ilgili toplu sonuçlar “AFA Öncelikleri ve Yatırım Bütçesi Dağılımı
(2016-2020)” başlıklı Çizelge 1’de verilmiştir.
AFA’larla ilgili olarak burada verilen sonuçlar her bir AFA’nın kendi içinde yapılacak değerlendirmeye
etkin değildir. Her bir AFA içinde yapılacak değerlendirmeler Programlar için yapılan önceliklendirmeler
esas alınarak yapılır.
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5. PROGRAM ÖNCELİKLERİ VE
ARAŞTIRMA STRATEJİLERİ
Çizelge 2. Araştırma Fırsat Alanları ve Programların Öncelik Sıralaması (2016-2020)
AFA ADI

Bahçe Bitkileri

Öncelik
Durumu

Yüksek

PROGRAM ADI

Öncelik
Durumu

1-Açıkta ve Örtüaltı Sebze

Orta

2-Süs Bitkileri

Düşük

3-Ilıman İklim Meyveleri

Yüksek

4-Sert Kabuklu Meyveler

Yüksek

5-Subtropik Meyveler

Orta

6-Bağcılık

Orta

7-Organik Bahçe Bitkileri Araştırmaları

Düşük
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AFA ADI

Bitki Sağlığı

Gıda ve Yem

Öncelik
Durumu

Orta

PROGRAM ADI

Öncelik
Durumu

1-Zararlı Organizmaların Tespiti,
Tanısı ve Yönetimi

Yüksek

2-Toksikoloji, Ekotoksikoloji ve Kalıntı

Orta

3-Bitkisel Üretimde Fauna ve Flora

Düşük

4-Entegre Mücadele

Orta

5-Biyolojik Mücadele

Yüksek

6-Biyoteknik Mücadele
7-Bitki Koruma Ürünleri ve Uygulama
Teknikleri

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

PROGRAM ADI

Öncelik
Durumu

1-Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sağlığı

Yüksek

2-Kanatlı Hayvan Sağlığı

Orta

3-Arı Sağlığı

Düşük

4-Su Ürünleri Sağlığı

Orta

5-Ev, Süs, Deney Hayvanları ve Yabani
Hayvan Sağlığı

Düşük

6-Veteriner Sağlık ürünleri

Yüksek

Orta

7-Hayvan Sağlığında Yeni Teknolojiler

Yüksek

Düşük

1-Büyükbaş Hayvancılık

Yüksek

2-Küçükbaş Hayvancılık

Yüksek

3-Biyolojik Çeşitlilik ve Hayvan Genetik
Kaynakları

Düşük

4-Kanatlı ve Diğer Küçük Evciller

Orta

5-Arıcılık

Orta

6-İpekböceği

Düşük

1-Balıkçılık Yönetimi

Yüksek

2-Su Ürünleri Islah Ve Yetiştiriciliği

Yüksek

3-Su Ürünleri Genetik Kaynakları

Orta

4-Kaynak Yönetimi Ve Çevre

Orta

5-Su Ürünleri Teknoloji Uygulamaları

Düşük

1-Gıda ve Yem Güvenilirliği

Yüksek

2-Geleneksel Gıdalar

Orta

3- Üretimde Yeni Teknik ve Teknolojilerin
Kullanılması

Orta

4-Artık ve Atıkların Değerlendirilmesi

Orta

5-Muhafaza ve Ambalajlama

Orta

AFA ADI

Hayvan Sağlığı

Hayvancılık

Öncelik
Durumu

81

Düşük

Yüksek

Yüksek

6-Ürün Geliştirme

Orta

7-Biyoteknolojik Ürünler

Düşük

Su Ürünleri

Düşük
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AFA ADI

Tarla Bitkileri

Tarım Ekonomisi

Öncelik
Durumu

Orta

Düşük

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

PROGRAM ADI

Öncelik
Durumu

Yüksek

1-Bitki Besleme

Yüksek

2-Sıcak İklim Tahılları

Orta

2-Toprak Sağlığı (Kalitesi) ve Arazi Bilgi
Sistemleri

Yüksek

3-Yemeklik Dane Baklagiller

Orta

4-Endüstri Bitkileri ve Enerji Tarımı

Yüksek

3-Su kullanım Etkinliğinin Arttırılması

Yüksek

5-Lif Bitkileri

Orta

4-Sulama Suyu Kalitesi Ve Tuzluluk

Düşük

6-Tıbbi, Aromatik ve Boya Bitkileri

Düşük

Orta

7-Çayır- Mera

Düşük

5-Su Toplama Havzalarında Toprak ve Su
Kaynaklarının Korunumu ve Geliştirilmesi

8-Yem Bitkileri

Orta

6-İklim Değişikliği ve Tarım Etkileşimi

Düşük

7-Tarımda Bilgi Ve İletişim Teknolojileri

Orta

8-Tarım Makinaları Ve Teknolojileri

Düşük

PROGRAM ADI

Öncelik
Durumu

1-Serin İklim Tahılları

9-Bitkisel Biyoçeşitlilik ve
Genetik Kaynaklar

Düşük

1-Tarımsal Üretim Yönetimi Araştırmaları

Yüksek

2-Tarımsal Piyasalar ve Tüketim
Araştırmaları

Orta

3-Kırsal Kalkınma Araştırmaları

Orta

AFA ADI

Sürdürülebilir
Toprak ve Su
Yönetimi

Öncelik
Durumu
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5.1. BAHÇE BİTKİLERİ (Yüksek Öncelikli)

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Programın Hedefi

: Yüksek verimli, kaliteli ve pazar şansı yüksek hibrit çeşitlerin ıslahında kullanılacak nitelikli genitörler (yarı-yol materyalleri) geliştirilme-

Bahçe Bitkileri AFA’sı için yedi program belirlenmiştir. Bu programlar Şekil 5’de program öncelikleri

si; Sebze yetiştiriciliğinde en az girdili, çevreye dost yetiştirme teknik-

bakımından sıralanmıştır.

lerinin geliştirilmesi; biyotik ve abiyotik stres koşullarına tolerant yeni
hat, çeşit ve anaçların geliştirilmesi; insan sağlığı bakımından önemli
madde içeriklerince zengin yeni hat ve çeşit ıslahı
Araştırma Stratejisi

: 		

Önemi:Örtüaltı yetiştiriciliği, yoğun emek ve girdi kullanan, birim alandan çok yüksek üretim sağlayan,
iç ve dış pazar boşluklarını en iyi değerlendiren, önemi giderek artan ve bu nedenlerle rekabet şansı yüksek tarımsal faaliyet alanlarının başında gelmektedir.

Zamanlama Sıralama:
Kısa – Orta Dönem:
• Özel Sektör tarafından yapılacak hibrit sebze ıslahı çalışmalarında kullanılmak üzere gen havuzunun
geliştirilmesi, nitelikli genitörlerin(yarı-yol materyalleri) elde edilmesi
• Örtüaltında ve açık tarla koşullarında yeni yetiştirme tekniklerinin geliştirilmesi
• Biyotik ve abiyotik stres koşullarına tolerant yeni hat ve çeşitlerin geliştirilmesi
Şekil 5. Bahçe Bitkileri AFA’sı Ar-Ge’sine Yapılan Yatırımların Geri Dönüşü

• İnsan sağlığı bakımından önemli madde içeriklerince zengin yeni hat ve çeşitlerin elde edilmesi…

5.1.1. Araştırma Stratejileri

Uzun Dönem:

5.1.1.1. Program 1

: Açıkta ve Örtüaltı Sebze

Program Önceliği

: Orta

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Bahçe Bitkileri, Yüksek

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği

Stratejik Amaç

: Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak

Stratejik Hedef

:

1. Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler geliştirmek ve yaygınlaştırmak.
2. Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak.

• Özel Sektör tarafından yapılacak hibrit sebze ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere gen havuzunun
geliştirilmesi, yeni nitelikli genitörlerin elde edilmesi
• Biyotik ve abiyotik stres koşullarına tolerant yeni hat ve çeşitlerin geliştirilmesi
• İnsan sağlığı bakımından önemli madde içeriklerince zengin yeni hat ve çeşitlerin elde edilmesi…

Kapasite ve Yorum: Türkiye, sebze yetiştiriciliğinin geliştirilmesi bakımından gerekli tüm disiplinler
itibariyle yeterli bir Ar-Ge kapasitesine sahiptir. Bu konuda TAGEM sisteminde çalışan aktif araştırmacı
sayısı, yaklaşık 60 kişi olup, üniversite ve özel sektör işbirliği imkânları da diğer üretim dallarına göre
daha yüksektir (toplam kapasite yaklaşık 160 bilim insanı).
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5.1.1.2. Program 2

: Süs Bitkileri

• Kesme çiçek fizyolojisi;

Program Önceliği

: Düşük

• Sezonluk üretimin, piyasa taleplerine göre programlanması;

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Bahçe Bitkileri, Yüksek

• İç ve dış mekân süs bitkilerinde modern üretim tekniklerinin geliştirilmesi;

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği

Stratejik Amaç

: Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine
erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak

Stratejik Hedef

: 1. Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler geliştirmek ve yaygınlaştırmak.
2. Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağla-

• İç ve dış mekân süs bitkilerine ait yeni türlerin adaptasyonuna yönelik çalışmalar…

Uzun Dönem:
• Entegre ürün yönetimi programının oluşturulması;
• Başta tuzluluk olmak üzere, olumsuz çevre koşullarına (abiyotik stresler) dayanıklı çeşit ve hatların
geliştirilmesi;
• Önemli hastalık ve zararlılara dayanıklı hat ve çeşitlerin geliştirilmesi…

mak.
Programın Hedefi

: Süs Bitkileri sektörünün geliştirilmesi ve ihracat potansiyelinin yükseltilmesi; yeni tür ve çeşitlerin sektöre kazandırılması yanında, doğal
çiçek soğanlarımızın ve özellikle endemik türlerin tahribattan korun-

Kapasite ve Yorum: Türkiye, Süs Bitkileri yetiştiriciliği bakımından yeterli bir Ar-Ge kapasitesine sahiptir. Süs bitkileri konusunda 1 merkez 5 araştırma enstitüsü faaliyetlerini sürdürmektedir.

ması ve sürdürülebilir şekilde kullanımını sağlamak.
Araştırma Stratejisi

:		

Önemi: Süs bitkileri, klasik anlamda kısaca insanların manevi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak
yetiştirilen bitkiler olarak tanımlanmışlardır. Ancak günümüzde bu tanım genişlemiş ve süs bitkileri,
özellikle kentsel alanlarda insan ile doğal arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve biyolojik konfor gibi doğrudan fiziksel ihtiyaçların karşılamasına yönelik uygulamaların da temel materyali haline gelmişlerdir.
Bitkisel üretim sektörü içinde süs bitkileri alt sektörünün gelişmesi, tüm dünyada kentleşme olgusunun
hızlanması ile paralellik göstermiştir. Kesme çiçekler, saksılı (iç mekân) süs bitkileri ve dış mekan süs bitkileri olmak üzere üç temel faaliyet alanı içinde tanımlanan süs bitkileri üretimi, günümüzde 100 milyar
ABD dolarına ulasan üretim değeri ve istihdam olanakları ile bir çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede
önemli bir alt sektör konumuna gelmiştir.

Zamanlama Sıralama:
Kısa – Orta Dönem:
• Kesme çiçek sektörüne yeni tür ve çeşitlerin kazandırılması;
• Kesme çiçeklerin kesim sonrası depo ve vazo ömürlerinin uzatılması;
• Modern çoğaltım ve üretim tekniklerinin geliştirilmesi;

5.1.1.3. Program 3

: Ilıman İklim Meyveleri

Program Önceliği

: Yüksek

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Bahçe Bitkileri, Yüksek

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği

Stratejik Amaç

: Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine
erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak

Stratejik Hedef

: Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak, üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler geliştirmek ve yaygınlaştırmak, Tarım ürünlerine erişilebilirliği
ve gıda güvenliğini sağlamak
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: Çeşit zenginliği yaratarak, pazara arz süresinin uzatılması; yüksek

Kapasite ve Yorum:Ülkemizde meyvecilik konusunda en yüksek Ar-Ge kapasitesine sahip bir program

verimli ve kaliteli, sofralık ve teknolojik değerlendirmeye uygun, bi-

olup, ülke genelinde yayılmış, yeterli altyapı ve deneyime sahip kurumlarda her disiplinde en az 150 aktif

yotik ve abiyotik streslere dayanıklı/tolerant yeni çeşitlerin ıslahı; sık

araştırmacı ılıman iklim meyveleri programına katkı vermektedir. Ayrıca üniversitelerde bu türler itiba-

dikime uygun bodur ve yarı-bodur anaç ıslahı; çevreye-dost yoğun

riyle oldukça yüksek bir Ar-Ge kapasitesi söz konusudur.

bahçecilik tekniklerinin geliştirilmesi; hasat ve hasat sonrası ürün ve
kalite kayıplarının azaltılması için yeni yöntemler bulunması ve iklim
değişikliğinin ılıman iklim meyve yetiştiriciliğine olası etkilerinin belirlenmesi ve çözümüne yönelik çalışmaların yapılması.
Araştırma Stratejisi

:

Önemi: İç ve dış pazarlarda ekonomik değeri ve rekabet şansı yüksek, işleme sanayiine ve alternatif değerlendirme şekillerine (sofralık, kurutmalık, meyve suyu,nektar, marmelat, reçel, pasta sanayii,…) uygun
türleri kapsayan sert çekirdekli meyveler, sosyo-ekonomik katkıları ve mukayeseli üstünlükleriyle çok
önemli bir konuma sahip olup, ülkemizin öncelikli yatırım alanlarındandır.

Zamanlama:
Kısa ve orta dönem:
• Pazarlama süresinin uzatılmasını sağlayacak çok erkenci/geççi çeşitlerin geliştirilmesi

5.1.1.4. Program 4

: Sert Kabuklu Meyveler

Program Önceliği

: Yüksek

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Bahçe Bitkileri, Yüksek

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği

Stratejik Amaç

: Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine

• Biyotik (hastalık-zararlı) ve abiyotik (olumsuz çevre koşulları) stres koşullarına tolerant, verimli, kaliteli çeşitlerin ıslahı
• Meyve işleme endüstrisine uygun yeni çeşitlerin geliştirilmesi

erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak
Stratejik Hedef

: 1. Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

• Yerli Genetik kaynaklardan yararlanarak, yoğun yetiştiricilik tekniklerine uygun bodur-yarı-bodur

2. Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağla-

klonal anaçların geliştirilmesi

mak.

• Entegre ürün yönetimi modellerinin geliştirilmesi
Programın Hedefi

: Bahçe yönetim tekniklerinin geliştirilmesi, erken meyveye yatma,
düzenli yüksek verimli, kaliteli ve pazar şansı yüksek, biyotik ve abi-

Uzun dönem:
• Çeşit geliştirmede moleküler tekniklerden yoğun şekilde yararlanılması
• Çeşit ve klonal anaç geliştirmede çok zengin tür sayısına sahip olan Prunus’larda türler arası melezlemeler yapılması
• İleri bahçe yönetim teknikleri (yeni terbiye şekilleri, sulama- gübreleme, hasat teknolojileri…)

yotik stres koşullarına toleranslı çeşitler in ıslah edilerek üretime kazandırılması. Sık dikime uygun bodur ve yarı-bodur anaç ıslahı; çevreye-dost yoğun bahçecilik tekniklerinin geliştirilmesi; hasat ve hasat
sonrası ürün ve kalite kayıplarının azaltılması için yeni yöntemlerin
geliştirilmesi; küresel iklim değişikliğinin sert kabuklu meyve yetiştiriciliğine olası etkilerinin belirlenmesi ve çözümüne yönelik çalışmaların yapılması, insan ve çevre sağlığı dikkate alınarak alternatif zirai
mücadele metotlarının geliştirilmesi.
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Araştırma Stratejisi

:		

Önemi : İç ve dış pazarlarda ekonomik değeri ve rekabet şansı yüksek, alternatif değerlendirme şekillerine uygun türleri kapsayan( fındık, Antepfıstığı, Badem, ceviz ve kestane ) sert kabuklu meyveler yüksek
sosyo – ekonomik katkıları nedeniyle çok önemli bir konuma sahiptir.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

5.1.1.5. Program 5

: Subtropik Meyveler

Program Önceliği

: Orta

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Bahçe Bitkileri, Yüksek

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri
Zamanlama Sıralama:
Kısa – Orta Dönem:

Stratejik Alan

: Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği

Stratejik Amaç

: Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine
erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak

• Islah yöntemleri kullanılarak erken meyveye yatan, peryodisite eğilimi düşük düzenli ürün veren çeşitlerin ıslahı

Stratejik Hedef

: Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler

• Biyotik ve abiyotik stres koşullarına toleranslı yeni çeşitlerin geliştirilmesi

geliştirmek ve yaygınlaştırmak, tarımsal kaynakları korumak, iyileş-

• Hasat sonrası kayıpların en aza indirilmesi yeni muhafaza ve işleme teknolojilerinin geliştirilmesi.

tirmek ve devamlılığını sağlamak, kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve görünürlüğü artırmak.

• Entegre ürün yönetim modellerinin geliştirilmesi
• Küresel iklim değişikliğinin sert kabuklu meyve türleri üzerine olası etkilerinin belirlenmesi, çözüm

Programın Hedefi

runçgillerde erkenci ve geççi; zeytinde bodur çeşitlerin ıslahı; insan ve

önerilerini ortaya koymak

çevre sağlığına olumsuz etki yapmayacak yetiştirme teknikleri; hasat

• Yoğun yetiştiricilik tekniklerine uygun bodur- yarı bodur klonal anaç geliştirilmesi

sonrası ürün ve kalite kayıplarının önlenmesi...
Araştırma Stratejisi

Uzun Dönem:
• Hasat ve hasat sonrası meyve işleme ve muhafaza teknolojilerinin geliştirilmesi
• Çeşit geliştirmede moleküler tekniklerden yoğun olarak yararlanma

: Yüksek verimli, değişen tüketim eğilimlerine uygun kalitede, tu-

:

Önemi: Türkiye’nin subtropik meyveler üretimi yönünden dünyada önemli bir ayrıcalığı vardır. Subtropik meyve yetiştiriciliği, yoğun emek ve girdi kullanan, birim alandan çok yüksek üretim ve kar sağlayan,
iç ve dış pazar dengelerini en iyi değerlendiren, gündem belirleyen, önemi giderek artan ve bu nedenlerle
rekabet şansı yüksek tarımsal faaliyet alanlarının başında gelmektedir.

• Genetik kaynak zenginliğinden yararlanarak çeşitli ıslah yöntemleri kullanılarak çeşit geliştirmek.
• İleri bahçe yönetim tekniklerinin ( yeni terbiye şekilleri sulama – gübreleme, hasat teknolojileri …)
• Veri tabanı oluşturulması ve üretim alanlarının ve rekoltenin coğrafi bilgi sistemlerinin (CBS) ve uzaktan algılama yöntemleriyle belirlenmesi

Zamanlama Sıralama :
• Klasik ve biyoteknolojik yöntemlerle, sofralık ve sanayiye uygun yeni çeşitlerin ve sık dikime uygun
bodur/yarı bodur anaçların geliştirilmesi,

Kapasite ve Yorum: Türkiye, Sert kabuklu meyve araştırmalarında disiplinler ve kurumlar arası işbirliği
gerçekleşmiş olmakla birlikte nitelikli araştırmacı sayısı bakımından daha fazla desteklenmelidir. Üniversitelerde sert kabuklu meyve türleri konusunda yüksek bir AR –GE kapasitesi mevcuttur. Üniversitelerle proje bazındaki mevcut işbirliklerinin geliştirilmesi başarıyı daha da yükseltecektir. Ülke genelinde
sert kabuklu meyvelerde çalışan araştırmacı sayısı 100 civarındadır.

• Uygun çeşit /anaç kullanarak sık dikim ve terbiye sistemlerinin uygulanması ve geliştirilmesi,
• Dünya pazarlarında önemli yeri olan Subtropik/tropik meyvelerde tür, çeşit ve anaçların bölgesel performanslarının belirlenmesi,
• Meyve genetik kaynaklarında moleküler ve morfolojik tanımlamaların yapılması ve ilişkilerin ortaya
konması,
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• Suptropik meyvelerin çoğaltım materyalinin kitlesel üretiminin geliştirilmesi,
• Hasat öncesi/sonrası kayıplarının en aza indirilmesi için yeni teknolojilerin ve Mekanik hasat yöntemlerinin geliştirilmesi,
• Melezleme yolu ile yeni zeytin çeşitlerinin elde edilmesi ve Periyodisite(Alternans) nin azaltılmasına
yönelik çalışmalar,
• Yan ürünlerin ve atıkların değerlendirilmesi ve çevre ilişkileri,
• İklim değişikliklerine toleransı yüksek üretim sistemlerinin geliştirilmesi…

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

5.1.1.6. Program 6

: Bağcılık

Program Önceliği

: Orta

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Bahçe Bitkileri , Yüksek

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği

Stratejik Amaç

: Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine
erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak.

Kısa – Orta Dönem:

Stratejik Hedef

raplık üzüm çeşitlerinin üretimine geçilmesi; çekirdeksiz kuru üzüm

• Klasik ve biyoteknolojik yöntemlerle, sofralık ve sanayiye uygun yeni çeşitlerin ve sık dikime uygun

kalitesinin iyileştirilerek, iç tüketimin yanında dışsatımın artırılması;

bodur/yarı bodur anaçların geliştirilmesi,

üretimde zararlı bitki koruma ürünlerinin azaltılması; gübre, diğer

• Uygun çeşit /anaç kullanarak sık dikim ve terbiye sistemlerinin uygulanması ve geliştirilmesi,

kimyasallar ve üretim tekniklerinin bilinçli kullanımı sonucu sürdü-

• Dünya pazarlarında önemli yeri olan Subtropik/tropik meyvelerde tür, çeşit ve anaçların bölgesel per-

rülebilir ve izlenebilir bir bağcılık sisteminin geliştirilmesi.

formanslarının belirlenmesi,
• Meyve genetik kaynaklarında moleküler ve morfolojik tanımlamaların yapılması ve ilişkilerin ortaya

: Değişen iç ve dış pazar taleplerine uygun sofralık, kurutmalık ve şa-

Programın Hedefi

: Çekirdekli ve çekirdeksiz iri taneli, yola dayanıklı çok erkenci ve
geçci sofralık çeşitlerin ıslahı; mevcut standart sofralık, kurutmalık,

konulması,

şaraplık ve şıralık üzüm çeşitlerinde klon seleksiyonu yolu ile verim,

• Hasat öncesi/sonrası kayıplarının en aza indirilmesi için yeni teknolojilerin ve Mekanik hasat yöntem-

kalite ve olumsuz çevre koşullara dayanım performanslarının araştı-

lerinin geliştirilmesi,

rılması; yetiştirme tekniğinin modernizasyonu; sofralık üzüm muhafaza tekniğinin ve örtü altında erkenci sofralık üzüm yetiştiriciliğinin
geliştirilmesi; kimyasal mücadeleye alternatif metotların araştırılma-

Uzun Dönem:

sı, yeni mücadele metotlarının ortaya konulması, kullanılan kimyasal

• Suptropik meyvelerin çoğaltım materyalinin kitlesel üretiminin geliştirilmesi,

maddelerin yeni uygulama teknikleri ile daha az miktarda ve etkin
kullanımının araştırılması ile hastalık, zararlı ve yabancı otlarla uy-

• Melezleme yolu ile yeni zeytin çeşitlerinin elde edilmesi ve Periyodisite(Alternans) nin azaltılmasına

gun mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi, kivide yeni çeşit ıslahı ve

yönelik çalışmalar,
• Yan ürünlerin ve atıkların değerlendirilmesi ve çevre ilişkileri,
• İklim değişikliklerine toleransı yüksek üretim sistemlerinin geliştirilmesi…

organik yetiştiriciliğinin geliştirilmesi.
Araştırma Stratejisi

:

Önemi: Türkiye, bağ alanları bakımından Dünyada 6., üzüm üretim miktarı bakımından 5. sırada yer almaktadır. Bağ alanları giderek azalırken, üzüm üretimin de ise artış olduğu gözlemlenmektedir. 2014 yılı

Kapasite ve Yorum: Türkiye, subtropik meyve yetiştiriciliğinin geliştirilmesi bakımından gerekli tüm
disiplinler itibariyle yeterli bir Ar-Ge kapasitesine sahiptir. Bu konuda TAGEM sisteminde çalışan aktif
araştırmacı sayısı, yaklaşık 50 kişi olup, üniversite, STK ve özel sektör işbirliği imkânları da diğer üretim
dallarına göre daha yüksektir. Özellikle STK’lar etkin ve yaygın faaliyetlerde bulunmaktadır.

TUİK verilerine göre Türkiye toplam bağ alanı 4.670.929 dekar ve üzüm üretim miktarı 4.175.356 ton şeklindedir. Üretim miktarında sağlanan bu artış, verim artışından kaynaklanmaktadır. Verimde sağlanan
artışın nedeni olarak da, üretimde kullanılan üzüm çeşitlerinin ıslah edilmesi, verimi yüksek yeni çeşitler
kullanılması, modern yetiştirme tekniklerinin benimsenmesi, sulama yapılan bağ alanlarının varlığı ve
verimsiz bağ alanlarının sökülerek üretimden çıkarılması sayılabilir.
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Türkiye üzüm üretiminin yaklaşık %51,8’i sofralık, % 38,6’sı kurutmalık, % 9,6’sı şıralıktır. Sofralık üzüm,

Kapasite ve Yorum: Ülkemizin üstün kaliteli sofralık, kurutmalık, şaraplık ve şıralık üzüm üretimi ve

alan ve üretim miktarı bakımından en fazla yetiştiriciliği yapılan üzüm olmaktadır. Üzüm suyu ise son

dış satımı yönünden sahip olduğu yüksek kapasite ve potansiyel, oldukça gelişmiş bir Ar-Ge kapasitesi

yıllarda önem kazanan bir değerlendirilme şekli olarak dikkat çekmektedir. Ayrıca reçel, köfter, bulama

ile desteklenmektedir. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Tekirdağ

gibi geleneksel ürünlere işlenebilme olanakları ve asma yapraklarının salamuraya işlenebilmesi üzümün

ve Manisa illerinde Bağcılık Araştırma Enstitülerinin ana çalışma konusu bağcılık olup bununla birlikte

değerini daha da arttırmaktadır. Üzümün değerlendirilme olanakları bakımından bu geniş potansiyeli,

11 Enstitü Müdürlüğünde de bağcılıkla ilgili en az 60 aktif araştırmacı ile önemli bir Ar-Ge kapasitesi

üzüme oldukça önemli bir ticari değer kazandırmaktadır.

mevcuttur.

Zamanlama			
Kısa Dönem:
• Pazarlama süresinin uzatılmasını sağlayacak çok erkenci/geççi çeşitlerin geliştirilmesi,

5.1.1.7. Program 7

: Organik Bahçe Bitkileri Araştırmaları

Program Önceliği

: Düşük

Orta Dönem:

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Bahçe Bitkileri , Yüksek

• Biyotik (hastalık-zararlı) ve abiyotik (olumsuz çevre koşulları) stres koşullarına tolerant, verimli, kali-

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:

• Bağ alanlarının ve rekoltenin CBS ve Uzaktan Algılama yöntemleri ile belirlenmesi.

teli çeşitlerin ıslahı,

Stratejik Alan

: Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği

• Küresel iklim değişikliğinin ülke bağcılığına olası etkilerinin belirlenmesi…

Stratejik Amaç

: Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişi-

Uzun Dönem:			

Stratejik Hedef

• Dünya pazarlarında önemli yeri olan yabancı çeşitlerin bölgesel adaptasyonlarının belirlenmesi,

lebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak

Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler

• Hasat ve hasat sonrası kayıplarının en aza indirilmesi için yeni teknolojilerinin geliştirilmesi,

geliştirmek ve yaygınlaştırmak, Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda

• İç ve dış pazar istekleri doğrultusunda yeni sofralık üzüm çeşitlerinin geliştirilmesi, klon seleksiyonu
çalışmalarına devam edilmesi,
• Çeşit geliştirmede moleküler tekniklerden yoğun şekilde yararlanılarak ıslah sürecinin kısaltılması,

: Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak,

güvenliğini sağlamak
Programın Hedefi

: Ülkemizde gelişmekte olan organik bahçe bitkileri üretiminin doğru
bir şekilde yönlendirilmesi ve uluslararası rekabet şansının artırılması.

• Genetik kaynaklarında moleküler ve morfolojik tanımlamaların yapılması ve ilişkilerin ortaya konma-

Organik üreticilerin sorunlarını gidermek ve ihtiyaçlarını karşılamak

sı,

üzere; organik bahçe bitkileri üretimi bilgi ve teknoloji eksiklerinin tamamlanması; yerli organik girdiler (gübre, fidan, pestisit/herbisit) için

• Sofralık ve şaraplık üzüm yetiştiriciliğinin ve farklı değerlendirme şekillerine uygun çeşitlerin bölgeler

üretim teknik ve teknolojilerinin geliştirilmesi.

itibariyle geliştirilmesi,
• İleri bahçe yönetim teknikleri (yeni terbiye şekilleri, sulama- gübreleme, hasat teknolojileri…)

Araştırma Stratejisi

• Kivi’de yeni çeşitlerin elde edilmesi…

Önemi: Ülkemizde organik tarım, 1985-1986 yıllarında Dünya’da organik tarımın gelişimine ve yurt-

:

dışından gelen organik ürün talebine bağlı olarak, sistemsiz bir şekilde başlamış, 2004 yılında Organik
Tarım Kanununun yayınlanması ve sağlıklı gıdaların tüketimine yönelik dünyadaki değişmelere paralel
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olarak gelişmiştir. En önemli geleneksel ihraç ürünlerimizden olan kuru incir ve kuru kaysıda organik
yetiştiricilik ve ihracat şansı çok yüksektir.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

5.2. BİTKİ SAĞLIĞI (Orta Öncelikli)
Bitki Sağlığı AFA’sı için yedi program belirlenmiştir. Bu programlar Şekil 6’da program öncelikleri bakımından sıralanmıştır.

Zamanlama/Sıralama		
Organik bahçe bitkileri yetiştiriciliği konusunda araştırma hedeflerine ulaşabilmek için yapılması gereken öncelikli araştırma konuları;

Kısa ve orta dönem		
• Organik tarımda ileri bahçe yönetim teknikleri (arı kullanımı, yeni terbiye şekilleri, sulama- gübreleme,
hasat teknolojileri…) geliştirilmesi
• Biyopestisitlerin kullanımının geliştirilmesi
• Organik tarımda toprak yönetimi çalışmaları
• Kültürel uygulamalarda (toprak işleme, budama, ilaçlama, gübreleme vb) organik yetiştiriciikte uygun
tekniklerinin belirlenmesi
• Organik bahçe bitkileri ürünlerinde hasat ve hasat sonrası kayıplarının en aza indirilmesi için yeni teknolojilerin geliştirilmesi
Şekil 6. Bitki Sağlığı AFA’sı Ar-Ge’sine Yapılan Yatırımların Geri Dönüşü
Uzun Dönem
• Yerel kaynaklardan organik girdi üretim teknik ve teknolojilerinin geliştirilmesi (organik tohum, fidan,
fide, gübre, toprak iyileştiriciler, bitki besin preparatları, organik pestisitler,..)
• Organik bahçe bitkileri yetiştiriciliği yapılabilecek uygun alan ve ürün deseninin belirlenmesi
• Organik yetiştiriciliğe uygun anaç ve çeşit geliştirme

Kapasite ve Yorum: Ülkemiz organik tarımın geliştirilmesi bakımından gerekli tüm disiplinler itibariyle
yeterli bir Ar-Ge kapasitesine sahiptir. Bu konuda TAGEM sisteminde çalışan aktif araştırmacı sayısı,
yaklaşık 60 kişidir. Ayrıca üniversitelerde bu türler itibariyle oldukça yüksek bir Ar-Ge kapasitesi söz
konusudur.

5.2.1. Araştırma Stratejileri

:

5.2.1.1. Program 1

:Zararlı Organizmaların Tespiti, Tanısı ve Yönetimi

Program Önceliği

: Yüksek

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Bitki Sağlığı, Orta

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı
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Stratejik Amaç

: Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak ve Çevreye duyarlı ve etkin bitki
sağlığı tedbirleri ile kaliteyi koruyarak bitkisel üretimi artırmak

Stratejik Hedef

: Bitki sağlığı hizmetlerinde entegre mücadele metotlarını geliştirmek
ve yaygınlaştırmak. Bitkisel üretimde ekonomik kayıplara neden olan

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Orta Dönem:
• Zararlı organizmaların ekolojilerinin belirlenmesi,
• Zararlı organizmalarda doğal düşmanlarının tespiti ve etkinliklerinin belirlenmesi,
• Mücadelede hangi metot ve yöntemin izleneceğinin saptanması,

zararlı organizmalara yönelik mücadele, metot ve programları geliştir-

Programın Hedefi

mek,

Uzun Dönem:

: Zararlı, hastalık ve yabancı otların tespiti, tanısı ve yönetimine yönelik

• Belirlenen uygun alternatif mücadele metotlarının uygulanması,

metotlar geliştirmek, doğaya dost, insan ve çevreye zararsız yöntemlerin

• Zararlı organizmaların yayılışlarının izlenmesi, haritalandırılması ve modellenmesi,

geliştirilmesi, alternatif mücadele olanaklarının tarımın ekonomik anlamda sürdürülebilir olması için stratejilerin geliştirilmesi, zararlı organizmalar ile mücadeleye esas yöntem ve programların geliştirilmesi ve
uygulamaya aktarılması.
Araştırma Stratejisi

• Uzaktan algılama sistemlerinin zararlı organizmalarla mücadelede kullanım olanaklarının araştırılması
ve geliştirilmesi,
• Genel zararlıların mücadelesine yönelik yeni teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesi

:		

Önemi: Kültür bitkilerinde zararlı olan hastalık, zararlı ve yabancı otlar ile mücadele yapılmadığı takdirde
%100’e varan ürün kayıpları oluşmaktadır. Bitkisel üretimin vazgeçilmez girdilerinden birisini oluşturan
bitki koruma ürünlerinin sık ve yaygın kullanılmaları neticesinde zararlı organizmalarda meydana gelen
direnç problemi, bitki koruma ürününün prospektüsüne uygun olmayan kullanımlardan dolayı meydana

Kapasite ve Yorum: Zararlı organizmaların teşhislerinin yapılması, mücadelede kullanılan ürünlerin etkinliğinin ve etkilerinin belirlenmesi, yeni zararlıların takibi, bitki koruma ürünlerinin sürdürülebilir
kullanımının sağlanması ile ilgili araştırmaların yapılmasına olanak sağlayan alet, donanım ve gereçler
ve bilgi birikimi Araştırma Enstitülerinde mevcuttur.

gelen çevre kirliliği, insan ve hayvan sağlığına olan olumsuz etkileri ve gıdalardaki kalıntı problemi gibi
olayların önüne geçilmesi, tarımın sürdürülebilir ve ekonomik olması bakımından zararlı organizmalarla
mücadele kaçınılmazdır. Bu bağlamda bitkisel ürünlerde kayba neden olan zararlı organizmalara yönelik
yeni ve hızlı tanılama tekniklerinin geliştirilmesi, doğaya dost, insan ve çevreye zararsız mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi, var olan metotlarda iyileştirmelerin yapılması, alternatif mücadele metotlarının
işlerliğinin arttırılması gerekmektedir.
5.2.1.2. Program 2

: Toksikoloji, Ekotoksikoloji ve Kalıntı

Zamanlama			

Program Önceliği

: Orta

Kısa Dönem:

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Bitki Sağlığı, Orta

• Bitki sağlığında tehdit oluşturan/oluşturabilecek zararlı organizmaların tespiti, teşhisi, karakterizasyonu
ve hızlı teşhis protokollerinin oluşturulması,

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:

• Bitkisel üretimde mikotoksin oluşturan zararlı mikroorganizmaların belirlenmesi ve yönetimi,

Stratejik Alan

: Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı

• Depolanmış ürünlerde hastalık ve zararlıların tespiti ve mücadelesine yönelik çalışmalar.

Stratejik Amaç

: Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak, Çevreye duyarlı ve etkin bitki
sağlığı tedbirleri ile kaliteyi koruyarak bitkisel üretimi artırmak
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Stratejik Hedef

: Bitki koruma ürünleri ile uygulama ekipmanlarının kontrol ve denetim hizmetlerini geliştirmek.

Programın Hedefi

: Bitkisel üretimde zararlı organizmalarla mücadelede kullanılan pestisitlerin insan ve çevre ve münavebe bitkilerine olan toksisitelerini belir-

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Uzun Dönem:
• Pestisitlerin uzun süre kullanımından kaynaklanan çevre kirliliği, biyoakümülatif, mutasyon, degradasyon, vb. durumlarının belirlenmesi,
• Pestisit kalıntı analiz metotlarının geliştirilmesi.

lemek, izlemek ve bitkisel üretimde fauna ve floraya olan yan etkilerini
ortaya koymak, doğal yaşam ve çevreye etkilerini araştırmak, tarımsal

Araştırma Stratejisi

ürünlerde, toprakta ve sularda kalıntı durumlarını tespit ederek kalıntı-

Kapasite ve Yorum: Pestisitlerin toksikolojisi, insan, çevre ve doğaya etkileri ile tarımsal ürünlerde, suda

ların izlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.

ve topraktaki kalıntıları araştırılmaktadır. Bu çalışmalara imkan sağlayan alet, donanım ve gereçler Zirai

:		

Önemi: Pestisitlerin insana, doğaya, çevreye, fauna ve floraya kısa ve uzun vadede toksik etkiler oluştur-

Mücadele Araştırma Enstitülerinde mevcuttur. Enstitüler, belirtilen araştırmaları yürütecek insan kaynaklarına ve bilgi birikimine de sahiptir. Ancak orta ve uzun vadeli araştırmalar için gerek beşeri gerekse
fiziki altyapının güçlendirilmesi gerekmektedir.

duğu bilinen bir gerçektir. Dünyada kullanılan pestisit sayısının sınırlı olması mevcut pestisitlerin etkili
ve sürekli kullanımının sağlanmasını gerektirir. Bu çerçevede kullanılan pestisitlerin insana ve doğaya
toksisitesinin tespiti, izlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması önemlidir. Pestisitlerin tarımsal ürünlerde, sularda ve toprakta besin zincirini etkilemesi bakımından tespiti ve izlenmesi gereklidir. Yapılacak
çalışmalar, pestisit kullanım yönetiminin oluşturulması, insan ve çevre sağlığı, pestisitlerin ekonomik ve
sürdürülebilir kullanımı açısından kritik öneme sahiptir.

Zamanlama			
Kısa Dönem:
Pestisit kullanımı ve ürün çeşitliliğinden kaynaklanan risklerin belirlenerek değerlendirilmesi.

Orta Dönem:

5.2.1.3. Program 3

: Bitkisel Üretimde Fauna ve Flora

Program Önceliği

: Düşük

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Bitki Sağlığı, Orta

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı

Stratejik Amaç

: Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine eri-

• Hedef dışı bitkilere olan fitotoksisitelerinin belirlenmesi,

şebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak, Çevreye duyarlı ve etkin bitki

• Pestisitlerin hedef dışı organizmalara olan yan etkilerinin belirlenmesi ve metotlarının oluşturulması,

sağlığı tedbirleri ile kaliteyi koruyarak bitkisel üretimi artırmak

• Pestisitlerin tarımsal ürünlerde, toprak ve sulardaki kalıntıları,
• Zararlı organizmaların pestisitlere karşı geliştirdiği direncin belirlenmesi, izlenmesi ve yönetim stratejilerinin oluşturulması,
• Pestisitlerin metabolitleri ve/veya bozunma ürünlerine dönüşümlerinin belirlenmesine yönelik metotların geliştirilmesi,
• Pestisitlerin insanlara ve çevreye olan toksisitesini belirlemek üzere temel toksikolojik ve ekotoksikolojik
testlerin başlatılması.

Stratejik Hedef

: Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak

Programın Hedefi

: Biyolojik zenginliğimiz olan faunanın mikroorganizmaların ve yabancı ot türlerinin genetik çeşitliliklerinin ortaya konulması, veri tabanlarının geliştirilmesi, referans ve kültür koleksiyonları oluşturulmasına
yönelik araştırmalar yapılmasıdır. Böylece bitkisel üretim açısından
önemli zararlı organizmaların yanında polinatörler, hastalık ve zararlıların kontrolünde yararlanılabilecek faydalı fauna etmenleri ile antagonist mikroorganizma rezervleri ortaya konulmuş olacaktır.

101

MASTER PLAN
2016-2020

102

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Araştırma Stratejisi :

Uzun Dönem:

Önemi: Biyolojik çeşitliliğin böylesine zengin olduğu dünyanın başka hiçbir yerinde yaşamayan endemik

• Faydalıların, polinatörlerin ve antagonist mikroorganizmaların korunması için rezerv alan ve anahtar

türlerin oranının oldukça yüksek bulunduğu Türkiye coğrafyasında, tarımsal faaliyetlerin de son derece
dikkatle ele alınması gerekmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı otlara yönelik taksonomik çalışmaların yürütülmesi, teşhis yöntemlerinin geliştirilmesi ve referans koleksiyonlarının oluşturulması ciddi bir
gerekliliktir. Ayrıca canlı olarak muhafaza edilebilen mikroorganizmaların kültür koleksiyonlarının da

habitatların belirlenmesi,
• Veri tabanları yardımı ile zararlı ya da faydalı organizmaların yayılışındaki hareketliliklerin izlenmesi ve
olası risklerin değerlendirilmesi,

oluşturulması gerekir. Böylece bu organizmalarla yapılacak çalışmalarda kültürün elde edilmesinde orta-

• Ulusal veri ağlarının geliştirilmesi, uluslararası işbirlikleri ve ortak çalışma programlarının oluşturulması

ya çıkan zaman ve maddi kayıpların önüne geçilecektir.

• Bitkisel üretim açısından önemli polinatörlerin tür çeşitliliğinin belirlenmesi, korunması etkinliğinin

Bu organizmalara yönelik taksonomik araştırmalar yürütülecek, morfolojik, biyokimyasal ve moleküler
tanı yöntemleri geliştirilebilecektir. Tarımsal ekosistemler ve bu ekosistemlerin içinde bulunduğu doğal
ekosistemlere yönelik envanter çalışmaları yapılacaktır. Zararlı ve faydalı organizmaların antagonist

geliştirilmesi,
• Ekolojik değişimlerin ve tarımsal aktivitelerin biyolojik çeşitlilik üzerindeki olumlu veya olumsuz etkilerinin izlenmesinde bitkisel üretimde fauna ve flora etmenlerinin gösterge olarak kullanılması.

mikroorganizmaların ve karantina organizmalarının yayılışlarına yönelik çalışmalar yapılacak, gösterge
grupların tespiti ve bu çalışmalarla ekosistemlerin izlenmesi sağlanacaktır.

Kapasite ve Yorum:Hali hazırda Nazife Tuatay Müzesi, böcek grupları için muhafaza edilen koleksiyonda

Ayrıca tarımsal aktivitelerin ekosistem ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki olumlu veya olumsuz etkilerinin

4.000 türe ait yaklaşık 60.000 örnekten oluşmaktadır. Mikroorganizmalar için ise özellikle Bitki Has-

izlenmesi sağlanacak, dolayısıyla tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda yeni gös-

talıkları bölümünde yapılan çalışmalar ile bu organizmalara ait kültürlerin toplanması ve muhafazası

tergeler ortaya konulmuş olacaktır.

sağlanmaktadır. Bu alandaki eksiklikleri giderebilmek ve konuyla ilgili çalışma altyapısını geliştirmek
amacıyla, “Tarımsal Fauna ve Flora Merkezi”nin kurulması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Zirai
Mücadele Araştırma Enstitülerinin mevcut beşeri ve fiziki altyapısı kısa vadeli hedeflere ulaşmak için

Zamanlama			
Kısa Dönem:

yeterlidir. Ancak orta ve uzun vadeli araştırmalar için beşeri ve fiziki altyapının güçlendirilmesi gerekmektedir.

•Bitkisel üretimde faydalı ve zararlı organizmaların tür çeşitliliklerinin ortaya konulması,
•Bitkisel üretimde faydalı ve zararlı organizmaların muhafazası için preparasyonu ve veri tabanlarının
geliştirilmesi ile referans ve kültür koleksiyonlarının oluşturulması.

Orta Dönem:
• Organizmaların tanılanmasında kullanılan morfolojik, moleküler veya fizyolojik yöntemler ile ilgili araştırmaların sayısı artacağından yeni ve hızlı teşhis yöntemlerinin geliştirilmesi,
• Alt yapının güçlendirilebilmesi için Bitkisel Üretim Fauna ve Flora Merkezinin kurulması,
• Bitkisel üretimde fauna ve flora çeşitliliğimize ilişkin envanter ve referans koleksiyonların oluşturulması,
• Tarımsal aktivitelerin ekosistem ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki olumlu veya olumsuz etkilerinin izlenmesi, dolayısıyla tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda yeni göstergelerin ortaya
konulması.

5.2.1.4. Program 4

: Entegre Mücadele

Program Önceliği

: Orta

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Bitki Sağlığı, Orta

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı

Stratejik Amaç

: Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak, Çevreye duyarlı ve etkin bitki
sağlığı tedbirleri ile kaliteyi koruyarak bitkisel üretimi artırmaktır.
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Stratejik Hedef

: Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak,
üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler geliştirmek ve yaygınlaştırmak, bitki sağlığı hizmetlerinde entegre mücadele metotlarını geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır.

Programın Hedefi

: Uygun olan tüm mücadele yöntem ve tekniklerini uyumlu bir şekilde
kullanarak zararlı organizmaların popülasyon yoğunluklarını ekonomik zarar seviyesinin altında tutmak, bu şekilde zararlı organizmalar-

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

• Zararlı organizmalar nedeniyle oluşan kayıpların üreticiler üzerindeki ekonomik etkilerinin belirlenmesi,
• Entegre mücadele programlarının yürütüldüğü alanlarda biyoçeşitliliğin ve tozlayıcı böcek faaliyetlerinin izlenmesine yönelik araştırmalar,
• Zararlı organizmaların ekonomik zarar eşiklerinin belirlenmesi, gün-derece modellerinin oluşturulması
veya uyarlanması.

dan kaynaklanan ürün kayıplarını azaltmak, kaliteli ve pestisit kalıntısı

Araştırma Stratejisi

bulunmayan ürün elde etmek, doğal denge ve doğal düşmanları koru-

Uzun Dönem:

mak ve desteklemek, sürdürülebilir üretimi sağlamaktır.

• Biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin kullanımının mücadele programlarına entegrasyonu,

:

• Ana zararlı, hastalık ve yabancı otların belirlenmesi bunların popülasyon takiplerinin yapılması ve kont-

Önemi: Zararlı organizmalarla mücadelede kimyasallar günümüzde de ağırlıklı olarak kullanılmaktadır.
Kimyasalların yoğun olarak kullanımı toprak ve su kirliliğine yol açmakta ve bunun sonucunda sürdürülebilir tarımsal üretim risk altına girmektedir. Ayrıca bu kirlilik, insan sağlığını ve gıda güvenilirliğini
tehdit etmektedir. Bu nedenle zararlı organizmalarla mücadelede tek bir yöntem yerine uygun tüm yön-

rol altında tutulması,
• Zararlı organizmalara karşı dayanıklı çeşit geliştirilmesi,
• Zararlı organizmaların biyolojileri, ekolojileri ve epidemiyolojileri.

temlerin birlikte kullanıldığı entegre mücadelenin kullanımı tercih edilmelidir. Bu amaca yönelik olarak;
mevcut zararlı organizmalar ve yeni ortaya çıkan zararlı organizma tehditlerine karşı sürekli olarak yeni
mücadele metotlarının araştırılması, geliştirilmesi ve mevcut programlara entegre edilmesi sürdürülebilir tarımsal üretim için büyük önem arz etmektedir.

Kapasite ve Yorum:Zararlı organizmalar ile ilgili yürütülecek araştırmalardan (biyoloji, ekoloji, epidemiyoloji vb.) elde edilecek sonuçlar ile mevcut ürün gruplarındaki entegre mücadele programlarının güncellenmesi, yeni ürün gruplarında entegre mücadele programlarının ortaya konulması sağlanarak, Entegre
mücadele programlarının uygulandığı alanlarda zararlı organizmalardan kaynaklanan ürün kayıplarının

Zamanlama		
Kısa Dönem:
• Vektör böceklerin tespiti, izlenmesi ve mücadelesi,
• Bitkilerde hastalıklara dayanıklılık mekanizmalarının belirlenmesi,
• Etkin ve uygun mücadele yöntemlerinin birlikte kullanım olanaklarının araştırılması.

ve pestisit kullanımının azaldığına yönelik istatistikler oluşturulacaktır.
Araştırma enstitülerimizce uygulamadaki teknik elemanlara her yıl düzenli olarak Entegre Mücadele
konusunda eğitimler verilmektedir. İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarımın da temelini oluşturan
Entegre Mücadele prensipleri doğrultusunda, kalıntı problemi olmayan ve insan sağlığı ile çevreye dost
ürünlerin elde edilebilmesi için üreticilerimize benimsetilmesi ve daha da yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bunun için ilgili tüm paydaşların işbirliği içerisinde ortak hareket etmesi sağlanmalıdır. Araştırma
enstitülerinde Entegre Mücadele konusunda yapılacak çalışmalar için gerekli alt yapı mevcut olup, yeterli

Orta Dönem:
• Zararlı organizmaların mücadelesinde farklı ürün rotasyonları ve kültürel tedbirlerin uygulanma olanakları,
• Patojen popülasyonlarındaki genetik değişkenliğin izlenmesi ve yeni dayanıklılık gen kaynaklarının bulunması amacıyla bitkisel gen kaynaklarının ve çeşitlerin moleküler karakterizasyonu ve muhafazası,
• Hastalıkların erken teşhisine yönelik yerinde tespit tekniklerinin entegre mücadele programlarında kullanım olanaklarının ortaya konulması,

sayıda insan kaynağına ve bilgi birikimine sahiptir.
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5.2.1.5. Program 5

: Biyolojik Mücadele

Program Önceliği

: Yüksek

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Bitki Sağlığı, Orta

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı

Stratejik Amaç

: Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak, Çevreye duyarlı ve etkin bitki
sağlığı tedbirleri ile kaliteyi koruyarak bitkisel üretimi artırmak

Stratejik Hedef

Hastalık ve zararlılarla mücadelede kullanılacak faydalı organizmaların doğru olarak teşhis edilmesi, tespit edilen faydalı organizmalarının popülasyon dinamikleri ile ekolojik özelliklerinin belirlenmesi zararlı
organizmaların mücadelesine karar vermede çok önemlidir. Bununla birlikte ülkemize yeni giriş yapan
istilacı türlerin neden olacağı ekonomik ve ekolojik kayıpların önlenmesinde de faydalı organizmaların
kullanılabilirliğinin araştırılması gerekmektedir. Biyolojik mücadele birçok avantaja sahip olup, doğada
bir kez tesis edilince süreklilik arz eder ve çevre koşulları değişmedikçe zararlılarla diğer yöntemlerle
mücadeleye gerek kalmaz. Ayrıca, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri olmadığı gibi zararlıların
dayanıklılık oluşturmasını da önler. Kullanılan doğal düşmanlar üretim alanına yerleştiği takdirde hedef
zararlı baskı altına alınacağı için sorun olmaktan çıkacak, bitkisel ürünlerde yaşanan kalıntı sorunu çözülecek, ekolojik ve ekonomik yarar sağlanacaktır. Diğer yandan organik tarım ve iyi tarım uygulamalarında kullanılabilecek alternatif ürünlerin elde edilmesine katkı sağlayacaktır.

: Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak,
üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler geliştirmek ve yaygınlaştırmak, bitki sağlığı hizmetlerinde entegre mücadele metotlarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

Programın Hedefi

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

: Bitkisel üretimde ekonomik kayba yol açan her türlü zararlı organizmalara karşı kullanılacak faydalı organizmaları tespit etmek ve veri
tabanı oluşturmak, bitkisel üretimde verimliliği artırmak, gıda güven-

Zamanlama:			
Kısa Dönem:
• Biyolojik mücadelede kullanılacak organizmaların tür teşhisinin yapılması,
• Gerekli olması durumunda faydalı organizmaların ithal edilmesi,
• Faydalı organizmaların yan etki deneme metotlarının oluşturulması.

liği ile sürdürülebilir tarıma yönelik entegre zararlı yönetiminde mücadeleye esas temel verileri elde etmek, bu tür çalışmaları destekleyerek
ulusal ve uluslararası işbirliğini artırmak, ülkemize yeni giriş yapan istilacı türlerin doğal düşmanlarını belirlemek, ihracatta yaşanan kalıntı

• Tarım ve tarım dışı alanlarda faydalı organizma faunasının belirlenmesi,

sorunlarını çözmek, çevre ve insan sağlığı ile doğal dengeyi korumak,

• İstilacı türlerin mücadelesinde faydalı organizmaların belirlenmesi, üretim ve salım metotlarının uygula-

ümitvar bulunan faydalı organizmaların üretim, formülasyonu, salım
doz ve metotlarını belirlemek, geliştirmek ve yaygınlaştırmak, faydalı
organizma üretim ünitesini kurmak ve geliştirmek, faydalı organizmaların hedef dışı canlıların farklı biyolojik dönemlerine etkilerinin belirlenmesi ile yan etki deneme metotlarının geliştirilmesidir.
Araştırma Stratejisi

Orta Dönem:

:		

Önemi: Biyolojik çeşitliliğin zengin olduğu ülkemizde, mevcut flora ve faunanın korunması ve sürdürülebilirliği önemlidir. Günümüzde pestisitlerin pek çok olumsuz etkileri artık bilinmekte ve zararlılarla mücadelede kimyasal mücadeleye alternatif yöntemler aranmaktadır. Aynı zamanda pestisitler tarım
ürünlerinde kalıntıya neden olmakta ve ihracata da olumsuz yansımaktadır. Bu nedenle de çevre dostu
bir yöntem olan biyolojik mücadele kaçınılmaz hale gelmiştir. Biyolojik mücadelede pek çok faydalı organizma kullanılabilmektedir (parazitoit, predatör, antagonist mikroorganizma, entomopatojenler vb.).

nabilirliğinin araştırılması,
• Faydalı organizmaların hedef dışı canlıların farklı biyolojik dönemlerine yarı tarla/tarla koşullarında etkilerinin belirlenmesi,
• Ümitvar olan faydalı organizmaların üretimi, formülasyonu, salım doz ve metotlarının belirlenmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.

Uzun Dönem:
• Doğal dengenin korunması açısından, diğer mücadele yöntemlerini uygulamadan önce eşik kabul edilebilecek doğal düşman popülasyonunun belirlenmesi,
• Biyolojik mücadelede kullanılacak doğal düşmanların popülasyon dinamiklerinin ve ekolojik özelliklerinin belirlenmesi,
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• Biyolojik mücadele ile ilgili veri tabanı oluşturulması,
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Programın Hedefi

: Bitkisel üretimde sorun olan zararlılara karşı tuzak ve feromon sistemleri başta olmak üzere biyoteknik yöntemlerin araştırılması ve geliştiril-

• Faydalı organizma üretim ünitesinin kurulması ve geliştirilmesi

mesi amacıyla, öncelikle Biyoteknik Mücadele Merkezi’nin kurulması
hedeflenmektedir. Bu merkezin kurulması ile ülkemizde tuzak ve feromonların üretilmesine katkı sağlanacak, biyoteknik mücadele yöntem-

Kapasite ve Yorum: Tarım ve tarım dışı alanlarda doğal düşman faunasının belirlenmesi, biyolojik müca-

lerinin uygulandığı alanların artması sağlanarak insan ve çevre sağlığı

delede kullanılacak organizmaların doğru tür teşhisinin yapılması, biyolojik mücadelede kullanılacak do-

korunmuş olacaktır. Ayrıca özel sektör tarafından geliştirilen ve ruhsat-

ğal düşmanların popülasyon dinamikleri ile ekolojik özelliklerinin belirlenmesi, faydalı organizmaların

landırılması planlanan tuzak ve feromon yayıcıların biyolojik etkinliği-

üretim ve salım metotlarının belirlenmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, gerekli olması durumunda

nin daha hızlı bir şekilde belirlenebilmesi için standart deneme metodu

faydalı organizmaların ithal edilmesi ve üretilmesi, Faydalı organizmaların hedef dışı canlıların farklı

geliştirilecektir.

biyolojik dönemlerine laboratuvar, yarı tarla/tarla koşullarında etkilerinin belirlenmesi, yan etki deneme
metotlarının geliştirilmesi ve elde edilen tüm bilgiler ile veri tabanı oluşturulması için Biyolojik Mücadele
Araştırma Enstitüsü bünyesinde “Biyolojik Mücadele Araştırma Merkezi” kurulmaktadır. Halen bu konu
ile ilgili faaliyetler bazı araştırma enstitülerimizde devam etmektedir. Zirai Mücadele Araştırma Enstitülerimiz ve Biyolojik Mücadele Araştırma Merkezinde, belirtilen araştırmaların yapılması için gerekli
insan kaynaklarına ve bilgi birikimine sahiptir.

Araştırma Stratejisi

:		

Önemi: Bitkisel üretimde görülen önemli zararlılara karşı yaygın olarak kimyasal mücadele uygulanmaktadır. Oysa bu zararlılara karşı geniş sahalarda uygulandığında başarı oranı yüksek olan biyoteknik
mücadele yöntemlerinin, hedef alınan zararlı dışında çevreye herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. Biyoteknik yöntemlerin uygulanabilirliği ve yaygınlaştırılması bu yöntemlerin ülke koşullarına uygun olarak
geliştirilmesi ve tanıtılmasına bağlıdır. Bitkisel üretimde zararlılara karşı kullanılan pestisitlerin azaltılmasına yönelik etkili olan Biyoteknik Mücadele yöntemi giderek önemini artırmaktadır.

5.2.1.6. Program 6

: Biyoteknik Mücadele

Zamanlama:			

Program Önceliği

: Orta

Kısa Dönem:

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Bitki Sağlığı, Orta

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:

Zararlıların izlenmesi için türe özgü etkili ve ekonomik farklı tip ve cezbedicili tuzakların geliştirilmesi

Orta Dönem:

Stratejik Alan

: Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı, Kurumsal Kapasite

• Zararlılarla doğrudan mücadele amaçlı biyoteknik yöntem ve materyallerin geliştirilmesi,

Stratejik Amaç

: Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine eri-

• Biyoteknik yöntemlerin etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılan standart metotların geliştirilmesi,

şebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak, çevreye duyarlı ve etkin bitki

• Biyoteknik mücadele yöntemlerinin mücadele programlarına entegrasyonu,

sağlığı tedbirleri ile kaliteyi koruyarak bitkisel üretimi artırmak, hızlı,
etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti sağlamak
Stratejik Hedef

: Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak,
üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler ge-

• Özel sektörün bu sahaya ilgi duymasını ve yatırım yapmasını teşvik etmek.

Uzun Dönem:

liştirmek ve yaygınlaştırmak, bitki sağlığı hizmetlerinde entegre müca-

Yeni tespit edilen zararlılarla ilgili izleme ve mücadele amaçlı tuzak geliştirilmesi, araştırma ve yenilik

dele metotlarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak, kurum imajını güçlen-

alanında kurumsal ve ülkesel rekabet gücünün oluşturulması.

dirmek

109

MASTER PLAN
2016-2020

110

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Kapasite ve Yorum: Sürekli yurtdışından ithal edilen biyoteknik mücadele materyalleri yerli olarak üre-

daha kaliteli ürünler ortaya çıkacaktır. Zirai mücadelede kullanılan makineler ile ilgili yeni teknolojik

tilmeli, mücadele maliyeti düşürülmeli ve bu konudaki dışarıya bağımlılığımız azaltılmalıdır. Bakanlığı-

sistemlerin tarımsal ilaçlamada kullanılması ile üreticiler için maliyeti düşük, iş verimi ve performansı

mızca üreticilere yönelik Biyoteknik mücadele desteği devam etmelidir. Bu yöntemin yaygınlaştırılması

yüksek, daha sağlıklı ve başarılı bir tarımsal mücadele olanağı sağlanacaktır.

ve benimsetilmesi amacı ile Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü bünyesinde “Biyoteknik Mücadele ve Pestisit Uygulama Teknikleri Merkezi” kurulma çalışmaları devam etmektedir. Zirai Mücadele
Araştırma Enstitülerinin mevcut beşeri ve fiziki altyapısı kısa vadeli hedeflere ulaşmak için yeterlidir.

Zamanlama			
Kısa Dönem:
• BKÜ’lerin kalite kontrol analizlerinde kullanılan metotların geliştirilmesi ve validasyonu,
• Zirai mücadele makinalarının seçimi, kalibrasyonu ve uygun kullanımı,
• Tarımsal ilaçlamada uygulama etkinliklerinin artırılması ve sürüklenmenin azaltılması.

5.2.1.7. Program 7

: Bitki Koruma Ürünleri ve Uygulama Teknikleri

Program Önceliği

: Düşük

Orta Dönem:

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Bitki Sağlığı, Orta

• Organizmaların tanılanmasında kullanılan morfolojik, moleküler veya fizyolojik yöntemler ile

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı

Stratejik Amaç

: Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine eri-

• Bitki koruma ürünlerinin geliştirilmesi,
• Bitkisel ve mikroorganizma kökenli pestisitler ile tuzak, feromon, cezbedici ve repellentlerin geliştirilmesi, pratikte kullanım olanaklarının araştırılması,
• Bitki koruma ürünlerinin uygulanmasında teknolojilerin geliştirilmesi.

şebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak, Çevreye duyarlı ve etkin bitki
sağlığı tedbirleri ile kaliteyi koruyarak bitkisel üretimi artırmak
Stratejik Hedef

: Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak,
Bitki koruma ürünleri ile uygulama ekipmanlarının kontrol ve denetim
hizmetlerini geliştirmek.

Programın Hedefi

: Bitki koruma ürünlerinin kaliteli üretiminin sağlanması, aynı kalitede piyasaya arzı ve kontrolü ile yerli yeni BKÜ’lerin geliştirilmesi, Zirai
mücadele makinelerinin yeni bilgi ve teknolojiler kullanılarak doğru ve
güvenilir uygulamalar yapılması ile BKÜ’nin kullanımı azaltılarak çevre

Uzun Dönem:
• Yerel Bitki koruma ürünlerinin geliştirilmesi ve ruhsatlandırılması çalışmaları
• Hassas tarım teknolojisinin tarımsal ilaçlamada kullanım olanakları,
• Yeni nesil sistemlerin (nanoteknoloji vb.) ve prototiplerin (zirai mücadele alet ve makineleri vb.) geliştirilmesi,
• Genel zararlıların mücadelesine yönelik yeni teknolojilerin (ultrasonik ses dalgaları vb.) pratikte kullanım olanaklarının araştırılması.

ve insan sağlığının korunması.
Araştırma Stratejisi

:		

Önemi: Bitki sağlığının önemli bir bölümünü teşkil eden BKÜ’leri kaliteli üretilmeli ve izlenmelidir. Bu
amaçla özel sektör-kamu işbirliği ile yürütülecek çalışmalar neticesinde ortaya kaliteli, yeni ve sürdürülebilir ürünler çıkacaktır. Kamu tarafından kontrol mekanizmasının etkin bir şekilde kullanımının sağlanması da bu sektördeki kaliteyi arttıracaktır. Böylece insan ve çevreye daha az zararlı, tarım açısından

Kapasite ve Yorum:Araştırma Enstitülerimizin mevcut teknik personel ve fiziki altyapısı kısa vadeli hedeflere ulaşmak için yeterlidir. Orta ve uzun vadeli araştırmalar için özel sektör işbirliği ile bu konularda
yapılan araştırmaların uygulamaya aktarılabilme kapasitesini yükseltecektir.
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5.3. GIDA VE YEM (Yüksek Öncelikli)

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:

Gıda ve Yem AFA’sı için yedi program belirlenmiştir. Bu programlar Şekil 7’de program öncelikleri bakı-

Stratejik Alan

: Gıda Güvenilirliği

Stratejik Amaç

: Üretimden tüketime kadar, uluslararası standartlara uygun gıda güve-

mından sıralanmıştır.

nilirliğini sağlamak
Stratejik Hedef

: Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak

Programın Hedefi

: İnsan ve hayvan sağlığını riske sokmayacak güvenilir ve kaliteli ürünlerin üretilmesi

Araştırma Stratejisi

:

Önemi: Sağlık riskleri ve ekonomik etkenler dikkate alındığında gıda ve yem güvenilirliği, sanayi ve tüketici açısından önemli ve öncelikli bir konudur. Özellikle yeterli miktarda güvenilir ve besleyici/kaliteli
gıda ve yeme erişim yaşamın devamı ve sağlığın korunması açısından önemlidir. Güvenilir olmayan gıda
ve yemler insan ve hayvanlarda kötü beslenme-hastalık kısır döngüsüne neden olmaktadır. Buna bağlı olarak gıda kaynaklı hastalıklar sağlık hizmeti sistemini zorlayarak sosyo-ekonomik gelişime de etki
etmektedir. Bu nedenle “çiftlikten sofraya” yaklaşımı içerisinde gıda ve yemlerin üretimi, işlenmesi ve
dağıtımı aşamalarının, tüketicilerin daha yüksek kalitede ve daha güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlayacak
şekilde oluşturulması gerekmektedir.
Çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşan ülkemiz gıda ve yem sanayi ile bu sanayilere temel
girdileri sağlayan tarım sektörünün yapısı dikkate alındığında, gıda ve yem güvenilirliğinin temininde
bazı temel sorunlarımızın halen devam ettiği görülmektedir. Yapılacak Ar-Ge çalışmaları ile ürünlerin
kalitelerinin yükseltilmesi, sorun yaşanan ürünlerde kalıntıların engellenmesi veya azaltılması, potansiŞekil 7. Gıda ve Yem AFA’sı Ar-Ge’sine Yapılan Yatırımların Geri Dönüşü

yel riskler konusunda bilgi birikiminin genişletilerek risklerin değerlendirilmesi, güvenilir ve ekonomik
analiz metotlarının geliştirilerek gıda ve yem kalitesinin etkin denetimi, gıda ve yem zincirinde güvenilirliğin ve sürdürülebilirliğin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Zamanlama
Kısa Dönem: Gıda ve yemlerde güvenilirliğin sağlanması ve kalite özelliklerinin iyileştirilmesi yönünde

5.3.1. Araştırma Stratejileri:

yeni teknolojileri içeren araştırmalar kısa vadede sonuçlandırılabilmektedir. Katkı, kalıntı ve bulaşanla-

5.3.1.1. Program 1

: Gıda ve Yem Güvenilirliği

Program Önceliği

: Yüksek

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Gıda ve Yem, Yüksek

rın tespitine yönelik çalışmalara da sürekli ihtiyaç duyulmakta ve araştırma sonuçları kısa vadede alınabilmektedir.
Güvenilir ve kaliteli ürünlerin elde edilmesinde en etkili araçlardan biri kalite kontrol sistemleridir. Bu
alandaki güvenilirliği sağlamak ve taklit/tağşişin tespitini kolaylaştırmak, hızlı ve güvenilir yeni analiz
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metotlarının geliştirilmesi ile mümkün olmaktadır. Bu konuda yapılacak araştırmalardan kısa sürede
sonuç alınmakla birlikte sonuçların uygulamaya aktarılması zaman almaktadır.

Uzun Dönem: Katkı, kalıntı ve bulaşanların seviyelerinin belirlenmesine yönelik birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar da dikkate alınarak artık gıda kaynaklı risklerin analizleri
(toksisite değerlendirmesi, doz-cevap ilişkisi, maruziyetin değerlendirilmesi, riskin karakterizasyonu) yapılacaktır. Konuyla ilgili çalışmalar halen devam etmektedir ve belirlenen gıda kaynaklı risklerin değerlendirilmesine ilişkin araştırmaların uzun vadede sonuçlandırılması hedeflenmektedir.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

5.3.1.2. Program 2

: Geleneksel Gıdalar

Program Önceliği

: Orta

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Gıda ve Yem, Yüksek

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Gıda Güvenilirliği

Stratejik Amaç

: Üretimden tüketime kadar, uluslararası standartlara uygun gıda güvenilirliğini sağlamak

Gıda güvenilirliği ve işletme hijyen kriterlerinin geliştirilmesine yönelik olarak sorun yaşanan sektörlerde
araştırmalara öncelik verilecek olup, çalışmaların uzun vadede sonuçlanacağı tahmin edilmektedir.

Stratejik Hedef

: Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak

Programın Hedefi

: Geleneksel gıdaların hijyenik, teknolojik koşullarda üretiminin sağlanması ve endüstriyel boyutta üretim olanaklarının belirlenerek geniş

Kapasite ve Yorum: Gıda kaynaklı risklerin değerlendirilmesi ile ilgili araştırmalar birkaç disiplini içer-

kitleler tarafından tüketiminin sağlanması

mektedir. Bu nedenle Bakanlığımızın ilgili birimlerinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı ve bu konuda çalışan
yetkin üniversiteler ile işbirliğine gidilmelidir. Araştırma konusu ile ilgili alt yapıyı geliştirmek için enstitü araştırmacılarının eğitim ihtiyaçlarının kısa vadede karşılanması gerekmektedir. Ürün güvenilirliğini
sağlamaya ve kalitesini artırmaya yönelik araştırmalarda hedeflenen sonuçları alabilmek için özel sektör
ile işbirliğine önem verilmelidir. Ayrıca gıda ve yem güvenilirliği alanında yapılacak Ar-Ge çalışmalarında, ulusal/uluslararası araştırma kurumları ve üniversiteler ile işbirliği yapmak, ülkemizdeki mevcut
kapasitenin gelişimi ve iyileştirilmesi için büyük önem arz etmektedir.
Gıda güvenilirliğinin sağlanması birinci derecede; üretici ve tedarikçilerin gıda zincirinin başından sonuna kadar sorumluluklarını yerine getirmesi ile ilgilidir. Aynı zamanda kamunun da etkin gıda güvenilirliği sistemlerini kurması ve uygulaması gerekmektedir. Gıda ve yem sanayi sürekli gelişim içerisinde
olduğundan kamu da gelişime ayak uydurmak ve güvenilirlik sistemlerini güncellemek durumundadır.
Bu alandaki güncelleme ise gıda ve yemlerde güvenilirliğin sağlanması ile ilgili araştırmaların sürekliliği
ile mümkün olmaktadır. Diğer taraftan dünyadaki genel eğilim artık gıda güvenilirliğini sağlık güvenliğinin bir bileşeni olarak değerlendirme yönündedir. Gıda kaynaklı risklerin belirlenerek risk değerlendirme çalışmalarının başlatılması da bu yaklaşıma uygunluk gösterecektir.

Araştırma Stratejisi

:

Önemi: Yapım teknikleri ve tüketim şekilleri nesilden nesile aktarılan geleneksel gıdaların değişen yaşam
biçimleri nedeniyle unutulması ya da yok olması söz konusu olabilmektedir. Geleneksel gıdalar açısından
zengin ve önemli avantajlara sahip olan ülkemizde bu ürünlerin doğru kullanımı ve bozulmadan değerlendirilmesi kültür ve gelenek zenginliğinin korunması bakımından büyük önem arz etmektedir. Sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmanın temelinde kültürel devamlılık özel bir öneme sahiptir. Bu bağlamda
geleneksel gıdalar; küreselleşen dünyamızda yerelin yerinde kalkınması amacıyla günden güne önemi
artan bir araç olarak da karşımıza çıkmaktadır.
Geleneksel gıdalar ilgili çok çeşitli çalışmalar yürütülmesine rağmen, gerek araştırma sonuçlarının sanayiye aktarılamaması gerekse kapsamlı bir envanter çalışmasının yapılmamış olmasının, gelecekte bu gıdaların başka uluslar tarafından sahiplenilmesine neden olabileceği tahmin edilmektedir. Nitekim yakın
geçmişte ülkemiz lokum, baklava, sucuk ve döner gibi ürünlerde bu tür sahiplenmelere karşı mücadele
etmek durumunda kalmıştır. Bu nedenle geleceğimizi koruma adına geleneksel gıdalarımızın yok olmasını önleyici tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Zamanlama
Kısa Dönem: Geleneksel gıdaların özelliklerinin korunarak modern teknoloji ve yöntemlerle endüstriyel
boyutta üretim olanaklarının araştırılması ve gıda güvenilirliği yönünden incelenmelerine ilişkin çalışmalar kısa vadede sonuçlandırılabilecek konumdadır.
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Uzun Dönem: Geleneksel gıdalarımızı korumak ve tanıtımını sağlamak için öncelikle bu gıdaların üretim yöreleri ile üretim yöntemlerinin tespit edildiği kayıt altına alma çalışmalarına başlanacaktır. Ülkesel
ölçekte gerçekleştirilecek envanter çalışmasının uzun vadede tamamlanması öngörülmektedir.
Kapasite ve Yorum: Geleneksel gıdaların kayıt altına alınmasına ilişkin çalışmaların araştırma enstitülerinde yürütülebilmesi için yetişmiş personel ve alt yapı desteğine ihtiyaç vardır. Ancak enstitülerde bu tür
çalışmaların yürütülebilmesi için bilimsel ve teknik destekler büyük önem arz etmektedir. Enstitülerde
bu çalışmaların ülkesel boyutta gerçekleştirilmesinde konu ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile işbirliğine gidilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte geleneksel gıdalar ile ilgili özellikle üniversitelerde pek çok
araştırmanın bulunması ve son yıllarda dördü ulusal üçü de uluslararası olmak üzere sempozyumların
gerçekleştirilmiş olması çalışma için önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Araştırma Stratejisi
Önemi: Son zamanlarda gıda ve yem sektörü, üretimde yeni teknik ve bilimsel yaklaşımlar ile bir değişim
sürecindedir. İşleme alanında ortaya çıkan teknolojik yenilikler ülkemizdeki büyük firmalar tarafından
hemen hayata geçirilmektedir. Özellikle gıda sektörü inovasyona yatkın olmasına rağmen hem tüketici
talepleri hem de ithal teknolojinin yüksek maliyeti ve ülke koşullarına uyarlanmasındaki zorluklardan
dolayı küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ise üretimde daha çok geleneksel yöntemleri kullanmaktadır. Ülkemiz gıda ve yem sektöründe talebe hızla yanıt verebilen üretimleri gerçekleştirebilmek ve uluslararası pazarda rekabet edebilme yeteneğini sürdürülebilir kılmak, daha az işlenmiş ve daha az katkı içeren
güvenilir ürünlerin üretimine yönelik minimal işleme teknikleri ile inovasyona dayalı alternatif işleme
tekniklerinin geliştirilmesi ile mümkün olacaktır.

Günümüzde yerel ekonomik kalkınma; yerel kaynakların yerinde işlenmesini ve yerel halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesi için kullanımını öngörmektedir. Kırsal kalkınmada bir araç olarak geleneksel
gıdaların önemi de burada ortaya çıkmaktadır. Ancak geleneksel gıdaların ekonomik bir girdi olarak
değer kazanması üretimin sürdürülebilir kılınmasına bağlıdır. Sürdürülebilirliğin sağlanması için ürünlerin “coğrafi işaret” ile korunması, yerinde ve güvenilir şekilde endüstriyel üretiminin desteklenmesi
gerekmektedir.

Zamanlama
Orta Dönem: Yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanımına yönelik olarak öncelikle teknoloji kullanımına açık sektörler ile ürün /ürün grupları bazında ihtiyaçlar belirlenecektir. İhtiyaçlar doğrultusunda
projelerin hazırlanarak, ilgili sektörler ile işbirliği içerisinde sonuçların uygulamaya aktarılmasının orta
vadede sonuçlandırılması öngörülmektedir. Aynı süreçte teknolojilerin adaptasyon çalışmaları yürütülerek yeniliklerin değerlendirilmesi ve izlemesi de yapılacaktır.

Kapasite ve Yorum: Gıda ve yem sektöründe büyük firmalar işleme teknolojilerinin geliştirilmesi konu5.3.1.3. Program 3

: Üretimde Yeni Teknik ve Teknolojilerin Kullanılması

Program Önceliği

: Orta

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Gıda ve Yem, Yüksek

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Gıda Güvenilirliği

Stratejik Amaç

: Üretimden tüketime kadar, uluslararası standartlara uygun gıda güvenilirliğini sağlamak

Stratejik Hedef

: Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak

Programın Hedefi

: Gıda ve yem sektöründe yeni teknik ve teknolojilerin geliştirilerek yaygınlaştırılması

sunda yeterli alt yapıya sahip olmakla birlikte, küçük firmaların desteğe ihtiyacı vardır. Teknolojik açıdan arzu edilen gelişmeyi sağlayabilmek için son gelişmeleri ve bu gelişmelerin ülkemizde kullanılabilme
imkanlarını araştırarak, sanayicilere uygun teknoloji seçiminde yol gösterici olması gereken kamunun
uluslararası işbirliğine gereksinim duyulmaktadır.
Gıda ve yem sektöründe inovasyon ve teknoloji geliştirme araştırmaları genellikle düşük araştırma yoğunluğuna sahiptir. Ancak bu araştırmalar tüketici beklentilerini karşılamak ve farkındalık oluşturmak
adına sektördeki firmalar açısından önemli bir gereçtir. Teknolojik yeniliklerin kullanımı ile aynı zamanda ürün çeşitliliği daha kolay bir şekilde sağlanabilmektedir. Diğer taraftan ileri teknoloji kullanımı
ve kalite yönetim sistemlerinin oluşturulmasıyla kaliteli ve güvenilir ürün üretimi de kolaylaşmaktadır.
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5.3.1.4. Program 4

: Artık ve Atıkların Değerlendirilmesi

Program Önceliği

: Orta

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Gıda ve Yem, Yüksek

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan
Stratejik Amaç

: Gıda Güvenilirliği
: Üretimden tüketime kadar, uluslararası standartlara uygun gıda güve-

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

dir. Dolayısıyla üniversitelerin teknik bilgi birikimlerinden ve özel sektörün uygulamaya dönük alt yapılarından yararlanmayı öngören işbirliklerinin yapılması yararlı olacaktır.
Gıda sanayinde oluşan artık ve atıkların azaltılması her şeyden önce verimli üretim tekniklerinin kullanımına bağlıdır. Buna rağmen üretim sonucunda birtakım artık veya atıkların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Gıda atıklarının değerlendirilmesi çevre kirliliğini önlemesi ve katma değer sağlamasının yanı sıra
içerdikleri değerli bileşenler vasıtasıyla gıdaların zenginleştirilmesine olanak sağlayarak sağlıklı beslenmeye de katkıda bulunacaktır. Bu konuda yapılacak çalışmalar, endüstriyel uygulamalar için ışık tutarak
gıda ve yem sektörünün gelişmesine katkıda bulunacaktır.

nilirliğini sağlamak
Stratejik Hedef

: Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak

Programın Hedefi

: Artık ve atıkların değerlendirilmesine yönelik yöntem ve tekniklerin
geliştirilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi

Araştırma Stratejisi

:

Önemi: Gıda işletmelerinde işleme sonucu büyük miktarlarda gıda artık ve atıkları oluşmaktadır. Bunların birçoğu anında uzaklaştırılmakta, imha edilmekte ya da ekonomik değeri az olan ürünlere dönüştürülmektedir. Bu yaklaşım atıklardaki değerli biyokütle ve besin öğelerinin kaybına neden olmaktadır.
Günümüzde ekonomik kazanç sağlanması bakımından atıklar bir üretim girdisi olarak düşünülmektedir. Önümüzdeki dönemlerde üretim miktarındaki artışa paralel olarak atık problemlerinin de artacağı
göz önüne alındığında, atıkların yeni ürünlerin üretilmesinde kullanılması insan sağlığı, çevre kirliliği ve
ülke ekonomisi açısından önem arz etmektedir.

5.3.1.5. Program 5

: Muhafaza ve Ambalajlama

Program Önceliği

: Orta

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Gıda ve Yem, Yüksek

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Gıda Güvenilirliği

Stratejik Amaç

: Üretimden tüketime kadar, uluslararası standartlara uygun gıda güvenilirliğini sağlamak

Zamanlama
Orta Dönem: Öncelikle gıda sektöründeki artık ve atıklardan biyokütle/besin ve ekonomik değeri yüksek

Stratejik Hedef

: Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak

Programın Hedefi

: Gıda ve yemlerin muhafazasında yeni yöntemlerin ve ambalajlama

olanlar tespit edilecektir. Bu tespitin ardından atık ve artıkların gıda veya yem sektöründe kullanımına

tekniklerinin geliştirilerek ürün kalitesinin korunması ve kayıpların ön-

yönelik önceliği belirlenecektir. Öncelik sıralaması dikkate alınmak suretiyle her bir artık ve atığa uygu-

lenmesi

lanacak yöntem belirlenerek ilgili sektörlerde kullanılabilecek ve ekonomik değeri olan ürünlerin (gıda
katkı maddesi, yem hammaddesi vb.) elde edilmesi hedeflenecektir. Söz konusu araştırmalar orta vadede
sonuçlandırılacaktır.

Araştırma Stratejisi

:

Önemi: Gıda ve yemlerin kalitesi/yarayışlılığı en uygun materyal ve teknik kullanılarak ambalajlanmasına ve optimum şartlarda muhafaza edilmesine bağlıdır. Günümüzde geleneksel uygulamaların yanı sıra
sektörde endüstriyel olarak uygulanan ambalajlama ve muhafaza yöntemleri sürekli gelişim içerisindedir.

Kapasite ve Yorum: Elde edilecek çıktıların uygulanabilir olması için laboratuvar ortamında elde edilen

Muhafaza süresinin uzatılması amacıyla yeni teknoloji ve uygulamaların geliştirilmesine yönelik çalış-

sonuçlar olmaktan çıkartılıp, sektörün uygulama sonuçlarına dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu aşama-

malar, ürün ve kalite kayıplarını azaltıp ürün değerlendirme periyodunun uzatılarak pazar değerinin

da araştırma enstitülerinin konu ile ilgili çalışmaları tek başına yürütebilmesi mümkün gözükmemekte-

artırılması açısından önem arz etmektedir.
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Zamanlama

Araştırma Stratejisi

Kısa Dönem: Yeni muhafaza tekniklerinin gıda ve yemlere etkilerinin belirlenmesi, akıllı ambalaj uy-

Önemi: Tarımsal üretimde görülen zengin çeşitliliğe rağmen gıda sanayi, işlenmiş ürün çeşitlendirme-

gulamaları ve bunlara bağlı olarak raf ömrü çalışmaları doğrudan teknolojinin gelişmesine bağlı olarak
yürütülecek çalışmalardır. Bu çalışmalar her geçen gün yaşanan ihtiyaçlar dikkate alındığında süreklilik
arz etmekle birlikte araştırmalar kısa vadede sonuçlandırılabilecek niteliktedir.
Kapasite ve Yorum: Araştırma enstitüleri henüz ambalaj malzemeleri veya muhafaza yöntemlerinin geliştirilmesi kısmında gerekli alt yapıya sahip değildir. Özellikle aktif ambalaj veya akıllı ambalaj gibi yeni
nesil ambalaj malzemelerinin geliştirme çalışmalarını mevcut alt yapı ile yürütmeleri mümkün değildir. Enstitüler daha çok geliştirilen yöntemlerin bir kısmının farklı ürünlerde uygulanabilirliğini ortaya
koyma ile ilgili çalışmaların içerisindedir. Bu alanda yürütülecek çalışmalarda enstitülerin, kamunun
konusunda yetkin diğer araştırma birimleri, üniversiteler ve özel sektör ile işbirliği içerisinde olması gerekmektedir.

si, işlenmiş organik gıdalar ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimi konusunda potansiyel sınırlarına
henüz ulaşmış değildir. Aynı yapı yem sektörü için de geçerlidir. Bu durum gıda ve yem sektörünün iç ve
dış piyasalarda meydana gelebilecek ani değişimlere açık olması sonucunu doğurmakta özellikle de ihracatımızın sağlıklı gelişimi açısından önemli bir sorun oluşturmaktadır.
Ülkemizde özel beslenme ihtiyacı olan tüketiciler de dâhil olmak üzere farklı tüketici gruplarının sağlıklı
ve dengeli beslenmelerine yönelik gıda ürünlerinin geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Özellikle sindirim ve metabolizma rahatsızlıkları bulunan tüketiciler için gıda üretimi yok denecek kadar azdır ve bu
ürünler çoğunlukla yüksek fiyatla ithal edilmektedir.
Gıdalardan sağlanan yararlara esas olmak üzere ürün bileşimindeki fonksiyonel bileşenler ve kapasitelerine dair pek çok çalışma mevcuttur. Ancak bu kapasitenin varlığından ziyade sindirim sisteminde ya-

Üretilen ürünlerin kalitelerini devam ettirmede en uygun olan muhafaza ve ambalajlama uygulamalarının belirlenmesi, etkili ve yeni tekniklerin geliştirilmesi gıda ve yem sektöründe süreklilik arz eden bir
ihtiyaçtır. Ancak bu ihtiyacı karşılamaya yönelik araştırmalar yürütülürken; ürüne, yasal düzenlemelere,

rarlanılan miktarının (biyoyararlılık) farklı yaklaşımlar ile belirlenmesi dolayısıyla sağlığa yönelik fonksiyonel etkinin ortaya konması gerekmektedir. Bu yaklaşım günümüzdeki sağlıklı beslenme anlayışının
karşılanması açısından önem arz etmektedir.

ambalajlama teknolojisine, sürekli üretime ve çevreye uygun yaklaşımların içerisinde olmaya da özen
göstermek gerekmektedir.
Zamanlama
Orta Dönem: Ürün çeşitlendirme ve geliştirme çalışmaları öncelikle yürütülecektir. Ürün geliştirme öncesinde hedef pazarın, ürün ile tüketiciye sunulacak faydaların (ürünün konseptinin ne olacağı, özellikleri, gereklilikleri ve nitelikleri ) detaylı bir şekilde tanımlanması yapılarak sektörel bazda stratejiler
5.3.1.6. Program 6

: Ürün Geliştirme

Program Önceliği

: Orta

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Gıda ve Yem, Yüksek

geliştirilecektir. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu çalışmalarda yer alması sağlanarak, ürün
geliştirmeye yönelik çıktılara ulaşılacaktır.
Beslenme bozuklukları nedeniyle özel beslenme ihtiyacı olan tüketiciler için ülkemizde sınırlı sayıda
ürün bulunmaktadır. Bu kapsamda her bir özel grup için ihtiyaçlar belirlendikten sonra bu gruplara yönelik özel ürünlerin üretim çalışmalarına başlanacaktır. Bunun yanı sıra gıdalarda sağlığa olumlu etkileri

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:

olan girdilerin geliştirilmesi ve işlenmiş organik ürünlerin üretimi ile ilgili çalışmalar da yürütülecektir.

Stratejik Alan

: Gıda Güvenilirliği

Biyoyararlılık ile ilgili çalışmalarda öncelikli olarak beslenme ve insan sağlığı açısından önem arz eden

Stratejik Amaç

: Üretimden tüketime kadar, uluslararası standartlara uygun gıda güvenilirliğini sağlamak

fonksiyonel etken bileşene sahip gıdalar belirlenecektir. Bu tespitin ardından ürün grubu veya ürün bazında etken bileşenlerin vücutta etki edecekleri yerlere ulaşımları ile ilgili çalışmalar yürütülecektir.

Stratejik Hedef

: Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak

Programın Hedefi

: Gıda ve yem sektöründe ürün çeşitliliğinin artırılması ve özel tüketici

yürütmek için yeterli alt yapıya sahiptir. Buna karşın ihracat potansiyelimizin gerektiği gibi kullanımı

gruplarına yönelik ürün geliştirilmesi

küçük ve orta ölçekli firmaların da ürün geliştirme çalışmalarının içerisinde olmasına bağlıdır. Katma

Kapasite ve Yorum: Gıda sektöründeki entegre firmaların büyük bir kısmı ürün geliştirme çalışmaları
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değeri yüksek ürünler ile işlenmiş organik ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda küçük ve orta

gıda ve yem endüstrisinde, enzim, probiyotik ve koruyucu kültürler vb. mikrobiyal ürünlerin kullanımı

ölçekli işletmeler, özel tüketici grupları için geliştirilecek ürünlerde ise özellikle büyük işletmeler ile işbir-

her geçen gün artmaktadır. Hayvancılık sektöründe ise biyoteknolojik ürünler hayvanların verim perfor-

liğine gidilecektir. Biyoyararlılık ile ilgili çalışmalarda ise araştırma enstitülerinde laboratuvar alt yapısı-

mansını artırmak amacıyla kullanılmaktadır.

nın geliştirilmesi ve personelin eğitim ihtiyacının karşılanmasına öncelik verilecektir.

Starter kültür kullanımındaki en önemli sorun, ülkemizde özellikle fermente süt ürünlerine yönelik

Türkiye’nin 10. Kalkınma Planı’nda (2014-2018) “Gıda sanayinde yerli hammaddenin rekabetçi fiyat ve

starter kültür üretimi olmadığından ihtiyacın tamamının ithalat ile karşılanmasıdır. Aynı şekilde birkaç

kalitede sürdürülebilir teminine yönelik, iç ve dış pazar için katma değeri yüksek ve özel tüketici grupla-

enzimin dışında enzim ihtiyacının büyük kısmı da yurt dışından sağlanmaktadır. Bu yüzden ülkemi-

rının ihtiyaçlarını karşılayan ürünlerin geliştirilmesi” öngörülmektedir. Yine pek çok toplantıda kamu,

ze özgü çeşitli gıdalardan teknolojik özelliklere sahip mikroorganizmaların izolasyonu, tanımlanması,

üniversite ve özel sektör temsilcilerinin oluşturduğu ortak görüş; “gıda sanayinde yenilikçi ve katma de-

endüstriyel kültürlerin ticari olarak üretimi ile biyoteknolojik çalışmalara ilişkin teknik ve yöntemlerin

ğeri yüksek ürünlerle uluslararası alanda yüksek rekabet gücüne ulaşılabileceği” yönündedir. Bu öngö-

geliştirilerek, gıda ve yemlerde kalitenin artırılmasına yönelik biyoteknolojik çalışmalara hız kazandırıl-

rülerin karşılanabilmesi, sektörel bazda stratejilerin belirlenerek ürün geliştirmeye yönelik araştırmalara

ması büyük önem arz etmektedir.

yoğunluk verilmesi ile mümkün olacaktır.
Zamanlama
Orta Dönem: Probiyotik ürünlerin geliştirilmesi, enzimlerin gıda ve yemlerde kullanımı ile koruyucu
kültürlere yönelik çalışmalar orta vadede sonuçlandırılabilecek konumdadır.
5.3.1.7. Program 7

: Biyoteknolojik Ürünler

Program Önceliği

: Düşük

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Gıda ve Yem, Yüksek

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:

Uzun Dönem: Fermente ürünlerde mikroorganizmaların tespiti, tanımlanması, ulusal kültür koleksiyonunun oluşturulması, kullanılacak starter kültürlerin üretim koşullarının ortaya konulması ve endüstriyel kültürlerin ticari olarak üretimi, ülkemize özgü ürünlerden enzimlerin elde edilmesi ve geliştirilmesi,
süreklilik gerektiren ve sonuçları uzun vadede alınacak çalışmalardır.
Kapasite ve Yorum: Ülkemizde özellikle üniversitelerin yaptığı çalışmalar sonucunda fermente ürün-

Stratejik Alan

: Gıda Güvenilirliği

lerden izole edilen, saflaştırılan ve tanımlanan suşlar mevcut olmakla birlikte bugüne kadar bunların

Stratejik Amaç

: Üretimden tüketime kadar, uluslararası standartlara uygun gıda güve-

Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulumuna başlanan “Ulusal Gıda Starter Kültür Gen Bankası” nın

nilirliğini sağlamak

2016 yılı sonuna kadar faaliyete geçmesi öngörülmektedir. Gen bankası ile ülkemizin değişik yörelerinden

Stratejik Hedef

: Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak

Programın Hedefi

: Biyoteknolojik ürünlerin üretilerek gıda ve yemlerde işleme (proses)
düzeyinin geliştirilmesi, ürünlerin kalitesinin ve besin değerinin artırılması

Araştırma Stratejisi

:

Önemi: Ülkemizde üretimi yapılan birçok fermente üründe starter kültür kullanımı tavsiye edilmekte ve
giderek yaygınlaşmaktadır. Endüstriyel uygulamalarda starter kültürün kullanımı; standart, arzu edilen
tat ve aromada fermente ürünlerin eldesi için zorunludur. Yine gelişen ekonomi ve teknoloji ile birlikte

endüstriye aktarımı mümkün olmamıştır. Bu ihtiyaca yönelik olarak Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez

elde edilen fermente ürünlerdeki mikroorganizmaların tespiti ve tanımlanması yapılarak, özel sektörün
ihtiyaç duyduğu endüstriyel kültürlerin ticari olarak üretimine destek sağlanacak ve ticari öneme sahip
yeni türler belirlenecektir.
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde 2015 yılında faaliyete geçen “Biyoteknoloji Araştırma Merkezi” ile moleküler bitki ıslahı, doku kültürü ve genetik transformasyon konularının yanısıra mikrobiyal biyoteknoloji ve enzimoloji alanında çalışmaların yürütülmesi hedeflenmektedir. Mevcut
birimlerin verimli bir şekilde kullanımına yönelik olarak starter kültür ve enzim içerikli çalışmalarda
özellikle üniversiteler ve özel sektör ile işbirliğine önem verilecektir.

123

MASTER PLAN
2016-2020

124

Ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerin modern biyoteknolojik yöntemlerden yararlanarak üretimlerini
artırmaları, belirlenecek sorunların çözümüne yönelik projelere yeterli araştırma desteği ve altyapı sağlanması ile mümkün olacaktır. Bu kapsamda Türkiye’nin biyoçeşitlilikten çıkan gen kaynaklarını etkin
bir şekilde kullanan ve yenilikçi ürünler geliştiren bir yapıya kavuşturulması için genetik mühendisliğine
ve protein biyoteknolojisine dayalı yöntemlerin kullanımının artırılması gerekmektedir.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

5.4.1. Araştırma Stratejileri:
5.4.1.1. Program 1

: Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sağlığı

Program Önceliği

: Yüksek

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Hayvan Sağlığı, Düşük

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı

Stratejik Amaç

: Hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve eradike etmek, hayvan refahını sağlamak.

5.4. HAYVAN SAĞLIĞI (Düşük Öncelikli)

Stratejik Hedef

: Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliştirmek

Programın Hedefi

: Büyükbaş ve küçükbaş hayvan hastalıklarından ileri gelen halk sağlığı
risklerinin en aza indirilmesi, kontrol ve mücadele stratejilerinin oluş-

Hayvan Sağlığı AFA’sı için yedi program belirlenmiştir. Bu programlar Şekil 8’de program öncelikleri

turulmasına katkı sağlanması, ekonomik kayıpların önlenmesi, sağlıklı

bakımından sıralanmıştır.

ve sürdürülebilir hayvansal ürünler elde edilmesi.
Araştırma Stratejisi

:

Önemi: Hayvan sağlığının doğrudan insan sağlığını etkilediği ve hayvansal ürünlerin insan beslenmesindeki tartışmasız önemi düşünüldüğünde, insan sağlığının hayvan sağlığına bağlı olduğu sonucuna varılmaktadır. İkiyüzün üzerinde bilinen zoonoz hastalık olduğu göz önüne alındığında hayvan sağlığının,
halk sağlığı ile yakın ilişki içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. İşte bu nedenle bugün dünyada tek sağlık
konseptinin önemi her geçen gün artmaktadır. “Sağlıklı İnsan için Sağlıklı Hayvan” gerekliliği üzerine
kurulu “Tek Sağlık Konsepti” yaklaşımında, hayvan sağlığı, gıda güvenilirliği ve halk sağlığı konuları da
önem kazanmaktadır.
2050 yılında dünya nüfusunun 9,4 milyara ulaşması öngörülmektedir. Artan nüfusun hayvansal protein
ihtiyacının karşılanabilmesi için hayvan sağlığına azami ölçüde önem verilmesi, gıda güvenliği açısından
büyük önem arz etmektedir.
Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliştirmek, verimliliği artırmak, hayvan sağlığını korumak, hastalıklarla mücadeleyi etkin kılmak, zoonoz karakterdeki hastalıkları kontrol altına
Şekil 8. Hayvan Sağlığı AFA’sı Ar-Ge’sine Yapılan Yatırımların Geri Dönüşü

almak, sürdürülebilir ve güvenilir hayvansal gıda üretimini sağlamak oldukça önem arz etmektedir. Ayrıca bu kapsamda hayvan sağlığı alanında kaydedilecek ilerlemeler, araştırma ve geliştirmeler ülkemizin
hayvan ve hayvansal ürünlere ilişkin dış ticaret alanında da belirleyici unsur olarak öne çıkmaktadır.
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İşte bu nedenlerle araştırma altyapısının güçlendirilmesi, araştırmalardan elde edilen sonuçların uygulamaya aktarılması ve hayvan sağlığı alanında yeni teknolojilere bağlı ileri tekniklerin geliştirilmesini
amaçlayan araştırmaların desteklenmesi büyük önem arz etmektedir.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

5.4.1.2. Program 2

: Kanatlı Hayvan Sağlığı

Program Önceliği

: Orta

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Hayvan Sağlığı, Düşük

Zamanlama

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:

Kısa Dönem: Büyükbaş ve küçükbaş hayvan hastalıklarıyla mücadele stratejilerinin oluşturulabilmesi

Stratejik Alan

: Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı

Stratejik Amaç

: Hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve eradike etmek, hayvan refa-

için hastalıkların varlığı ve yaygınlığının belirlenmesine yönelik epidemiyolojik çalışmalar yapılmalıdır.
Zoonoz hastalıkların, halk sağlığı açısından oluşturduğu risklerin tespiti yapılmalıdır. Küresel ısınmaya

hını sağlamak.

bağlı olarak ortaya çıkan vektör kaynaklı hastalıkların önlenebilmesi için erken uyarı sistemleri oluşturulmalıdır. Hastalıklarla mücadelenin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için biyogüvenlik planları belirlenmeli ve geliştirilmelidir.

Stratejik Hedef

: Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliştirmek

Programın Hedefi

: Verim düşüklüğü ve ekonomik kayıplara neden olan kanatlı hayvan
hastalıklarının kontrolü, önlenmesi, mücadelesi ve sağlıklı kanatlı
ürünleri elde edilmesi.

Orta Dönem: Yapılacak olan epidemiyolojik çalışmalardan elde edilen veriler ışığında hastalıkların
kontrolü ve eradikasyonuna yönelik araştırmalara ağırlık verilmelidir. Üreme, yetiştirme, metabolizma
ve beslenme hastalıkları ile ilgili araştırmalar desteklenmelidir. Hayvan davranışları ve refahı ile ilgili
araştırmalar yürütülmelidir.

Araştırma Stratejisi

:

Önemi: Beyaz et insan beslenmesinde besin değeri açısından tartışılmaz bir öneme ve yere sahiptir. Ülkemiz hayvancılık sektörü içerisinde sürekli bir gelişim sağlayan, kendi üretim planlamasını yapabilen ve
ülkenin hayvansal protein gereksiniminin önemli bir bölümünü karşılayabilen önemli bir üretim dalıdır.

Uzun Dönem: Hayvan sağlığını etkileyecek genetik hastalıklar araştırılmalıdır. İklim değişikliği ve çevre
faktörlerinin hayvan hastalıkları arasındaki ilişkiler araştırılmalıdır.
Kapasite ve Yorum: Hayvan hastalıkları ile ilgili araştırmaları, kontrol hizmetlerini yürütmekte olan
enstitüler tarafından gerçekleştirilmektedir. Enstitüler bölgesel araştırmalar yapmalarının yanı sıra ülkesel projelerde de yer almaktadırlar. Bakanlığımız taşra teşkilatınca kontrol hizmetleri kapsamında gönderilen numunelere, enstitüler modern alet ekipmanı ve güçlü altyapısı ile cevap vermektedirler. Ancak
enstitülerin belirli alanlarda (su ürünleri, arıcılık) yetişmiş personele ihtiyacı bulunmaktadır.
Zoonoz hastalıklarla ilgili yapılacak araştırmalar halk sağlığı risklerinin belirlenmesi ve önlenmesi açısından önemli ve önceliklidir. Hayvan sağlığına etkisi nedeniyle bakım, besleme ve hayvan refahı ile ilgili araştırmalarda yürütülmelidir. İklim değişikliği ve çevre faktörlerinin hayvan sağlığı üzerine etkileri
konularında araştırmalara yer verilmelidir. Küresel ısınmayla beraber vektör kaynaklı hastalıklarda artış
gözlenmiştir, bu hastalıklar için erken uyarı sistemleri kurulması yönünde çalışmalara başlanmıştır. Hayvan sağlığı alanında genetik hastalıklarla ilgili çalışmalar yapılmalıdır. Ar-Ge araştırma konuları sahanın
ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmekte, özel sektör ve üniversiteler tarafından yürütülmektedir.

Başlangıçta üretim küçük aile işletmelerinde yüksek birim maliyet ile gerçekleştirilmekte iken sektörde
yapısal değişmesi ile birlikte entegre tesislerin sayısı her geçen gün artmaktadır.
Dolayısıyla kanatlı hayvan sağlığı, ülke ekonomisi ve ticaretini etkileyen konular arasında yer almakta
ve aynı zamanda diğer ürünlere ilişkin ticari faaliyetlerde de belirleyici unsur olabilmektedir. Son dönemlerde görülen avian influenza( kuş gribi) örneğinde olduğu gibi kanatlı hayvan hastalıklarının, halk
sağlığı ve çevre boyutlarının yanında ülkelerin ekonomilerini ve hatta turizmlerini bile ne derece olumsuz
etkilediği kamuoyu tarafından da yakından izlenmiştir.
Kanatlı hayvancılık sektörünün yarattığı istihdam ve ekonomik katma değer göz önüne alındığında sağlıklı hayvan varlığı ve buna bağlı olarak halkın sağlıklı ve yeterli hayvansal gıda tüketiminin sağlanması
oldukça önemlidir. Bu nedenle araştırma altyapısının güçlendirilmesi, araştırmalardan elde edilen sonuçların titizlikle uygulanması ve gelişen teknolojilere bağlı ileri tekniklerin geliştirilmesini amaçlayan
projelerin hazırlanması büyük önem arz etmektedir.
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Zamanlama
Kısa Dönem: Kanatlı sektöründe üretim yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Sürü sağlığı için biyogüvenlik tedbirlerinin ve koruyucu hekimlik uygulamalarının eksiksiz uygulanması gerekmektedir. Newcast-

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Stratejik Hedef

: Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliştirmek

Programın Hedefi

: Arı hastalıklarının kontrolü, önlenmesi, mücadelesi ve sağlıklı arı
ürünlerinin elde edilmesi

le, avian influenza gibi önemli hastalıkların epidemiyolojik araştırmaları yapılmalıdır. Ülkemizde gerek
uzun zamandır sorun oluşturan ve gerekse son dönemlerde önemli sorunlara yol açan hastalıkların bölgesel olarak dağılımları, bulaşma yolları, vektörleri, etkenlerin tespiti, gelişme şekilleri gibi konular araştırılmalı ve bulunan sonuçlara göre mücadele stratejileri belirlenmelidir. Muhtemel bir hastalık çıkması
durumunda ise ulusal ve yerel acil eylem planları uygulamaya konulmalıdır.
Orta Dönem: Yapılacak olan bu epidemiyolojik çalışmalardan elde edilen veriler ışığında hastalıkların
kontrolü ve eradikasyonuna yönelik araştırmalara ağırlık verilmelidir. Zoonoz hastalıkların, halk sağlığı
açısından oluşturduğu risklerin tespiti yapılmalıdır. Çevre faktörleri ve iklim değişikliği ile hayvan has-

Araştırma Stratejisi

:

Önemi: Dünya üzerindeki canlılığın devamının arı yaşamının devamı ile mümkün olduğu kabul edilmektedir. Aynı zamanda ülkemizin bal ihracatında dünyada ikinci sırada olması da arı sağlığının ne
kadar önemli olduğunu göstermektedir. Ülkemizdeki arı kolonilerinde yavru çürüklüğü, varroa ve nosema hastalıkları sıklıkla görülmektedir. Arı hastalıklarının tedavisinde balda ve arı ürünlerinde kalıntı
bırakmayacak mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Tarım ilaçlarının arı kolonileri üzerine olumsuz etkisinin araştırılmasının yanı sıra, korunma yöntemlerinin de araştırmaları yapılmalıdır.

talıkları arasındaki ilişkilerin araştırılarak risk faktörlerinin tespitine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

Koloni yönetimi ülkemize has sorunları içinde barındırdığından, eksik ve yanlış uygulamalar nedeni ile

Uzun Dönem: Çevre faktörleri ve iklim değişikliği ile hayvan hastalıkları arasındaki ilişkilerin araştırıla-

larda araştırmalar yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

koloni kayıplarına yol açmaktadır. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda aşağıda yer alan konu-

rak risk faktörlerinin tespitine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Aynı zamanda kanatlı hayvan davranışları
ve refahı üzerine araştırmaların yapılması gerekmektedir.
Kapasite ve Yorum: Kanatlı hayvan hastalıkları araştırmaları, kontrol hizmetlerini yürütmekte olan ens-

Zamanlama

titüler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bölgesel araştırmalar yapmalarının yanı sıra ülkesel projelerde

Kısa Dönem: Arı hastalıklarıyla mücadele stratejilerinin oluşturulabilmesi için hastalıkların varlığı ve

yer almaktadırlar. Bakanlığımız taşra teşkilatının rutin ve şüpheli durumlarda numune akışını yeterli alt

yaygınlığının belirlenmesine yönelik epidemiyolojik çalışmalar yapılmalıdır.

yapı ve yetişmiş personele sahip olan enstitülere temin etmesi, kısa sürede teşhis imkânını sağlamaktadır.
Biyogüvenlik uygulamalarının geliştirilmesi ve gelişen sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tür (
hindi, kaz, ördek vb.) bazında uzmanlaşmış enstitülerin kurulması gerekli görülmektedir.

Orta Dönem: Arı hastalıklarının tedavisinde bal ve arı ürünlerinde kalıntı bırakmayan alternatif yöntemlerin geliştirilmesine yönelik araştırmalara öncelik verilmelidir. Arı sağlığına olumsuz etki eden tarımsal
ilaçların, toksikolojik yönden araştırmalarına ağırlık verilmelidir. İklim değişikliği ve çevre faktörleri ile
arı hastalıkları arasındaki ilişkiler araştırılmalıdır.
Uzun Dönem: Hayvan sağlığı ve refahı üzerine yapılan araştırmalara uzun vadede ağırlık verilmelidir.

5.4.1.3. Program 3

: Arı Sağlığı

Program Önceliği

: Düşük

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Hayvan Sağlığı, Düşük

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı

Stratejik Amaç

: Hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve eradike etmek, hayvan refahını sağlamak.

Kapasite ve Yorum: Arı hastalıkları teşhisleri ve araştırma projeleri, kontrol hizmetlerini yürütmekte
olan enstitüler tarafından gerçekleştirilmektedir. Tarımsal araştırma enstitülerinde de arı sağlığı konusunda araştırmalar yürütülmektedir. Araştırma alt yapısını güçlendirmek amacıyla enstitülerdeki arı
hastalıkları konusunda uzmanlaşmış personelin artırılması gerekmektedir. Arı hastalıkları araştırmaların da ulusal ve uluslararası araştırma kurumları ve üniversiteler ile işbirliği yapılmalıdır. Ayrıca tarım
arazilerinde kullanılan kimyasal ajanların arı sağlığına yönelik tehditleri açısından çiftçilerin konu hakkında bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir.
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5.4.1.4. Program 4

: Su Ürünleri Sağlığı

Program Önceliği

: Orta

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Hayvan Sağlığı, Düşük

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı

Stratejik Amaç

: Hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve eradike etmek, hayvan refa-

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Kapasite ve Yorum: Su ürünleri sağlığı üzerine yapılan çalışmalar, ülkemizde mevcut Veteriner Kontrol
Enstitüleri, Araştırma Enstitüleri ve Veteriner Fakülteleri tarafından yürütülmektedir. Su Ürünleri Araştırma Enstitüleri ve Su Ürünleri Fakülteleri ise ağırlıklı olarak yetiştiricilik alanlarında çalışmaktadırlar.
Su ürünleri sağlığı konusunda ulusal ve bölgesel hizmet veren araştırma kuruluşlarının altyapıları güçlendirilerek yetişmiş uzman sayılarının artırılmasına yönelik politikalar geliştirilmelidir. İlgili araştırma
kuruluşlarında görevli teknik personelin gelişen teknolojiye uyumu için sürekli ve sürdürülebilir eğitim
programları planlanmalıdır. Su ürünleri sağlığı konusunda özel sektör, üniversite ve araştırma kuruluşları işbirliğine yönelik projeler yürütülmelidir. Su ürünleri hastalıklarının izlenme ve kontrol sistemlerinin
geliştirilmesine önem verilmelidir.

hını sağlamak.
Stratejik Hedef

: Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliştirmek

Programın Hedefi

: Su ürünleri sağlığına yönelik kontrol ve mücadele stratejilerinin geliştirilmesi, halk sağlığı risklerinin en aza indirilmesi ve sağlıklı su ürünle-

Araştırma Stratejisi

ri elde edilmesi

5.4.1.5. Program 5

: Ev, Süs, Deney ve Yabani Hayvan Sağlığı

:

Program Önceliği

: Düşük

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Hayvan Sağlığı, Düşük

Önemi: Hastalıklar, kültür balıkçılığında bilinçsiz ilaç kullanımı ve su kalitesini olumsuz etkileyen çevresel etkenler günümüzde su ürünleri sağlığını etkileyen önemli faktörlerdir. Bu faktörlerin uluslararası
ticarete olan olumsuz etkisini azaltmak, sağlıklı - güvenilir ürün elde etmek, gerek işletme bazında gerekse de ülkesel seviyede hastalık kaynaklı ekonomik kayıpları önlemek sürdürülebilir kültür balıkçılığı
açısından önem taşımaktadır.

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı

Stratejik Amaç

: Hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve eradike etmek, hayvan refahını sağlamak.

Zamanlama
Kısa Dönem: Su ürünleri hastalıkları kültür balıkçılığında ciddi ekonomik kayıplara neden olmaktadır.
Bu nedenle koruyucu hekimlik uygulamalarının yaygınlaştırılabilmesi için kültür balıkçılığında biyogü-

Stratejik Hedef

: Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliştirmek

Programın Hedefi

: Ev, süs, deney ve yabani hayvan sağlığı alanında kontrol ve mücadele
programlarının geliştirilmesi

venlik önlemlerinin sağlanmasına yönelik araştırmalara öncelik verilmelidir. Su ürünleri hastalıkları ile
mücadele programının oluşturulabilmesi için hastalıkların mevcut durumunun belirlenmesi ve strateji
oluşturulmasına yönelik epidemiyolojik araştırmalar yapılmalıdır.
Orta Dönem: Kültür balıkçılığında kuluçkahane - damızlık işletmelerinde sertifikasyon planlarının geliştirilmesi ve çevre kirliliğinin su ürünleri sağlığı ile yaşam ortamlarına etkisi konusunda araştırmalar
yapılmalıdır. Ayrıca su ürünlerine yönelik toksikolojik araştırmalar özendirilmelidir.
Uzun Dönem: Hastalıkların eylem planları ve erken uyarı sistemlerinin oluşturulmalıdır.

Araştırma Stratejisi

:

Önemi: Dünyada ki diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de ev, süs hayvan besleme oranı,
ülkenin refah durumu ve kültür seviyesi ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Buna bağlı olarak ev, süs
hayvan sağlığı ve dolayısıyla halk sağlığı her geçen gün önem kazanmaktadır.
Deney hayvanları çok çeşitli alanlarda kullanılmakla birlikte hayvan sağlığı alanındaki çalışmalarda da
kullanılmaktadır. Bu hayvanlar, hayvan sağlığıyla ilgili araştırmalarda olduğu gibi aşılar, ilaçlar ve tıbbi
malzemelerle ilgili çok sayıda biyolojik testlerde de kullanılmaktadır.
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Yabani hayvanlar taşıdıkları hastalıklarla hayvan ve insan sağlığını tehdit etmektedir. Örneğin ülkemiz-

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Programın Hedefi

: Veteriner sağlık ürünlerinin etkinliğini artırmak, üretim kalitesini iyi-

de yaban hayatı kaynaklı kuduz vakaları görülmektedir. Ayrıca Tularemi, Leptospira, Hantavirüs gibi ya-

leştirmek, yurt içi kaynaklardan üretimlerini sağlamak ve kontrol yön-

bani hayvan kaynaklı halk sağlığını tehdit eden hastalıklar da artış gözlenmektedir. Yabani hayvanların

temlerini geliştirmek

taşıdığı, hayvan ve insan sağlığını tehdit etmesi muhtemel hastalıklarla ilgili araştırmalara, bu risklerin
tespit edilmesi ve önlenmesi amacıyla ihtiyaç duyulmaktadır.

Araştırma Stratejisi

:

Önemi: Çiftlikten sofraya sağlıklı, güvenilir hayvansal gıda ihtiyacı karşılamak için hayvanların sağlığını
korumaya yönelik çalışmaların yapılması gerekmektedir. Veteriner sağlık ürünleri olmaksızın hayvan
sağlığının ve dolayısıyla da insan sağlığını güvence altına almanın mümkün olamayacağı unutulmamalı-

Zamanlama:
Kısa Dönem: Ev, süs, deney ve yabani hayvan sağlığı ile ilgili epidemiyolojik çalışmaların yürütülmesi
gerekmektedir.

dır. Gerek sürü sağlığının devamı ve gerekse hayvan hastalıkları ile mücadelede veteriner sağlık ürünleri
içerisinde yer alan biyolojik ürünler stratejik öneme sahiptir. Ülkemizde pet ve kanatlı sektöründe kullanılan aşıların önemli bir bölümü ithal yoluyla karşılanmaktadır. Hayvan sağlığında kullanılan aşıların

Orta Dönem: Zoonoz hastalıklar ve halk sağlığı açısından oluşturduğu risklerin tespiti yapılmalıdır.
Hayvan ve insan sağlığını tehdit etmesi muhtemel hastalıklarla ilgili araştırmalar yürütülmedir.
Uzun Dönem: Hayvan davranışları ve refahı konularında araştırmalar yapılmalıdır.
Kapasite ve Yorum: Ülkemizde veteriner kontrol enstitülerinde deney hayvanları üniteleri kurulmuştur.
Ancak ev, süs ve yabani hayvan hastalıkları konusunda bu enstitülerde alt yapı ve uzman personel eksiği
bulunmaktadır. Bu alanda risklerin belirlenmesi ve önlenebilmesi için uzman personel yetiştirilmeli ve alt
yapı çalışmalarına ağırlık verilmelidir.

GMP standartlarında ülkemizde üretimlerinin yapılması stratejik bir konudur.
Yeni tekniklerle uluslararası standartlarda, yerel aşı suşları kullanılarak ülkemizde üretilecek aşılar hayvan sağlığına hizmet edecektir. Aşı üretiminde kullanılacak aşı suşlarının sağlanabilmesi içinde ulusal aşı
şuş bankasının kurulması önem arz etmektedir. Hayvan hastalıklarının teşhisinde kullanılacak kitlerin
ülkemizde üretiminin yapılabilmesi için gerekli araştırmalar yürütülmelidir.
Hayvan sağlığında koruyucu hekimlik hizmetlerinin geliştirilmesi, son yıllarda dünyada ve ülkemizde
mikroorganizmalarda gelişen antimikrobiyal direncin azalmasına yardımcı olacaktır. Aynı zamanda
hayvan sağlığında kullanılan antimikrobiyallerin üretiminden tüketime kadar izleyecek sistemlerin kurulması antimikrobiyal direncin önlenmesi ve hayvansal gıdalarda kalıntı sorununun çözümüne katkı
sağlayacaktır.

Zamanlama
5.4.1.6. Program 6

: Veteriner Sağlık ürünleri

Program Önceliği

: Yüksek

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Hayvan Sağlığı, Düşük

Kısa Dönem: Aşı, serum, biyolojik madde, ilaç, teşhis kitlerinin üretim tekniklerinin geliştirilerek uluslararası standartlarda üretimi yapılmalıdır. Hayvanlarda kullanılan aşıların bağışıklık, sterilite ve zararsızlık kontrol yöntemleri geliştirilmelidir.
Orta Dönem: Hayvan sağlığında antimikrobiyallerin kullanımı ve antimikrobiyal dirençle ilgili araştı-

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:

rılmalar yapılmalıdır. Hayvanlarda kullanılan aşıların saha uygulamalarındaki etkinlikleri izlenmelidir.

Stratejik Alan

: Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı

Uzun Dönem: Aşı suşları ile saha suşları arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik araştırmalar yürü-

Stratejik Amaç

: Hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve eradike etmek, hayvan refahını sağlamak.

Stratejik Hedef

: Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliştirmek

tülmelidir. Biyoeşdeğerlilik ve biyoyararlanım konularında araştırmalar yapılmalıdır.
Kapasite ve Yorum: Ülkemizde hayvan sağlığında kullanılan yerli aşılar veteriner kontrol enstitülerinde ve özel sektör tarafından üretilmektedir. Bakanlığımız tarafından kurulması planlanan aşı üretim
merkeziyle beraber, mevcut aşıların uluslararası standartlarda üretimi sağlanacaktır. Üretimi yapılacak
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aşıların tohum suşlarının oluşturulacak olan ulusal suş bankasından temin edilmesi aşıların etkinliğini
artıracaktır. Aşı üretim ve kontrol hizmeti veren kurumlarda çalışan teknik personelin eğitimleri sürekli
hale getirilmeli, bu kurumların gelişen dünya teknolojisine uyumu için gereken şartlar sağlanmalı ve
bu amaca yönelik olarak ilgili birimler güçlendirilerek aktive edilmelidir. Hem kamu hem de bağımsız
araştırmacılar tarafından üretimi yapılan aşıların saha etkinliklerinin takibinin yapılması gereklidir. Bi-

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Zamanlama
Kısa Dönem: Hayvan sağlığında mevcut kontrol ve mücadele yöntemleri doğru ve etkin bir şekilde uygulanmalıdır. Hayvan hastalıklarının yayılmasında önemli bir faktör olan vektörlerin dağılım haritaları
çıkarılmalıdır.

yolojik ürün geliştirme çalışmalarında emeği geçen personele teşvik amacıyla ücret ödenmesi hususunda

Orta Dönem: Hastalıkların teşhisinde yeni yöntemler geliştirilmeli ve uygulamaya aktarılmalıdır. Hasta-

gerekli yasal düzenlemenin yapılması gereklidir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde hayvan sağlığında kul-

lıkların kontrol ve mücadele yöntemleri değerlendirilerek geliştirilmelidir.

lanılan antimikrobiyallerin izlenmesi için geliştirilen sistemlerin kurulması direnç sorunun çözümüne
katkı sağlayacaktır.

Uzun Dönem: Hayvan sağlığı alanında biyoteknolojik ve nanoteknolojik yöntemler araştırılmalıdır.
Kapasite ve Yorum: Üniversite ve özel sektör tarafından yürütülen Ar-Ge projeleri Genel Müdürlüğümüz tarafından desteklenmektedir. Ancak mevcut veteriner kontrol enstitüleri rutin iş yükü ve yetişmiş
personel ihtiyacı sebebiyle yeni teknolojiler üzerinde yeterli çalışma yapamamaktadır. Bununla birlikte
biyoteknolojik araştırmalar için gerekli altyapının sağlanması durumunda bu eksikliğin giderilebileceği
öngörülmektedir.

5.4.1.7. Program 7

: Hayvan Sağlığında Yeni Teknolojiler

Program Önceliği

: Yüksek

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Hayvan Sağlığı, Düşük

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı

Stratejik Amaç

: Hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve eradike etmek, hayvan refa-

5.5. HAYVANCILIK (Yüksek Öncelikli)
Hayvancılık AFA’sı için altı program belirlenmiştir. Bu programlar Şekil 9’da program öncelikleri bakımından sıralanmıştır.

hını sağlamak.
Stratejik Hedef

: Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliştirmek

Programın Hedefi

: Hayvan sağlığı alanında yeni teknolojilerin geliştirilmesi

Araştırma Stratejisi

:

Önemi: Biyoteknolojik teknikler, gelişmekte olan teknolojinin insan ve hayvan sağlığı alanında sunduğu
en önemli yeniliklerden biridir. Bu tekniklere her geçen gün bir yenisinin eklenmesi, farklı amaçlarla
yürütülen bilimsel çalışmalara büyük yarar sağlamaktadır. Bu yöntemlerin yaygın olarak kullanımını
etkileyen en önemli faktörler maliyet ve deneyimli personel ihtiyacı olsa da, kendisine özgü avantajlara
ve dezavantajlara sahip olan bu yöntemlerden tüm dünyada yaygın olarak yararlanılmaktadır. Gelişen
teknolojilerin hayvan sağlığı alanına entegrasyonu ve mevcut teknolojilerin geliştirilmesi hayati önem arz
etmektedir.

Şekil 9. Hayvancılık AFA’sı Ar-Ge’sine Yapılan Yatırımların Geri Dönüşü
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5.5.1. Araştırma Stratejileri

:

5.5.1.1. Program 1

: Büyükbaş Hayvancılık

Program Önceliği

: Yüksek

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Hayvancılık, Yüksek

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği

Stratejik Amaç

: Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak.

Stratejik Hedef

: Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler
geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

Programın Hedefi

: Birim başına alınan verimi (et, süt, döl vb.) artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, bu şekilde damızlık hayvan ihtiyacını yurtiçinden karşılayarak büyükbaş hayvancılığın sürdürülebilirliğini sağlamak.

Araştırma Stratejisi

:

Önemi: Ülkemizde kültür ve kültür melezi süt sığırlarının oranı artış göstermesine rağmen halen hayvan
başına verim istenilen seviyeye ulaşamamıştır. Bu nedenle, hayvan başına süt, döl, et verim ve kalitesinin
artırılması, ıslah ve yetiştirme tekniklerine önem verilmesi, biyoteknolojik yöntemlerin kullanılması, çev-

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

• Yemlerin değerlendirilmesi ve yem değerinin artırılması,
• Maliyeti düşük uygun rasyon bileşenlerinin tespiti,
• Sağım sistemleri ve sağım hijyeni,
• Organik yetiştiricilikte uygun çevre ve işletmelerin belirlenmesi,
• Hayvan davranış çalışmaları
• Beslemenin hayvansal ürünlerin kalitesi üzerine etkisi.

Orta Dönem:
• Et ve süt verim ve kalitesinin arttırılması,
• Damızlık değer tahmini,
• Verimi etkileyen genlerin belirlenmesi ile seleksiyona imkan sağlamak,
• Embriyo transferinde uygulanan yöntemler ile ilgili çalışmaların çeşitlendirilmesi ve sahaya aktarılarak
yaygınlaşmasının sağlanması;
• Otlatma yönetimi
• Besin maddeleri gereksinimlerinin karşılanmasında alternatif yerli yem kaynakların, kullanımı ve yemleme sistemlerinin geliştirilmesi,
• Yetiştiricilikte üretim maliyetinin düşürülmesi,
• Organik yem maddelerinin geliştirilmesi ve kullanımı,

re koşullarının iyileştirilmesi, yem maliyetini düşürerek üretimde karlılığın artırılması, çevre kirliliğine

• Hayvan refahının artırılması

yol açmayan yem katkı maddelerinin ve ekonomik işletme modellerinin oluşturulması ve özellikle kırmı-

• Bölgelere uygun barınak ve üretim sistemlerinin geliştirilmesi,

zı et üretimine yönelik yeni yöntem ve alternatiflerin geliştirilmesi gerekmektedir.

Uzun Dönem:
Zamanlama:

• Islahta biyoteknolojik metotların kullanılması,

Kısa Dönem:

• Mikroorganizmaların hayvan beslemede kullanımı,

• Et ve süt verimi ve üreme etkinliğinin artırılmasında çevre faktörlerinin iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar

• Hastalıklara, iklim değişimi ve çevre koşullarına dayanıklı genotiplerin belirlenmesi ile bu amaçla yapı-

yapılması,

lacak seleksiyona imkan sağlanması,

• Kaliteli kaba yem üretimi,

• Damızlık materyalin yurt içinden karşılanması,

• Yem saklama ve silolama tekniklerinin geliştirilmesi,

• Genomik seleksiyon için alt yapının tamamlanması

• Besin madde ihtiyaçlarının belirlenmesi,
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Kapasite ve Yorum: Hayvancılıkla ilgili olarak çalışmalar yapabilecek kurumların başında Gıda, Tarım

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Programın Hedefi

: Hayvan başına verim (et, süt, döl, yapağı, tiftik vb.) ve karlılığı artır-

ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Üniversiteler, TÜBİTAK ve özel sektör kurum ve kuru-

mak, üstün verimli damızlık ihtiyacını karşılayarak küçükbaş hayvancı-

luşları gelmektedir.

lığın sürdürülebilirliğini sağlamak.

Özellikle araştırma kuruluşlarının alt yapılarının iyileştirilmesi, yurt içi ve yurtdışı kuruluşlar ve üniversitelerle işbirliğine gidilerek eleman eğitiminin yapılması konusu önem arz etmektedir. Bu kapsamda araştırma birimlerinde bulunan mevcut teknik personelin bilimsel kapasitesinin artırılması amacıyla
yurt dışı yüksek lisans ve doktora eğitimleri başlatılmış olup eğitimleri sonrasında ilgili enstitülerde eğitim aldıkları konularda görevlendirmeleri yapılacaktır.
Ancak araştırmacıların özlük haklarının yetersizliği nedeniyle yetişmiş elemanların istihdamında süreklilik sağlanamamaktadır.

Araştırma Stratejisi

:

Damızlık ihtiyacını yurtiçinden karşılamak amacıyla yerli damızlık geliştirmek ve geliştirilmiş olanları
yabancı damızlıkların performanslarıyla rekabet edebilecek seviyeye ulaştırmak için ıslah ve yetiştirme
çalışmalarına devam etmek. Yem ve katkı maddelerinin beslemedeki etkisini artırmak, alternatif yem ve
katkı maddeleri geliştirmeye yoğunlaşmak.
Önemi: Büyük oranda genç nüfusa sahip olan ülkemizde, hayvansal protein açığının kapatılmasında küçükbaş hayvancılık önemli fırsatlar sunmaktır. Ülkemiz, geniş meraları yanı sıra geleneksel üretim ve

Araştırma kuruluşlarındaki mevcut bilgi birikimlerinden, özel sektörün ise uygulamaya ait verilerinden
yararlanılarak, tarımsal yayım teşkilatlarına ve uygulama birimlerine aktarılması sağlanmalıdır. Bu nedenle tüm çalışmalarda resmi kurum ve özel sektör paydaşları arasında koordinasyonun sağlanmasına
ihtiyaç vardır. Yine araştırma enstitülerinin, uluslararası proje ortaklığı ve bilgi değişimi faaliyetlerinin
özendirilmesi de araştırma kapasitelerini artırılabilecektir.

tüketim alışkanlıklarıyla da küçükbaş hayvancılığa son derece uygundur. Diğer hayvancılık kolları ile
karşılaştırıldığında, küçükbaş hayvancılık sektörü sahip olduğu hayvan varlığı ve ırk çeşitliliği ile hayvansal üretimde hızlı ve verimli sonuç alabilecek kapasiteye sahiptir. Saf yetiştirme ve seleksiyonla mevcut
ırklarda üstün damızlık bireyler elde edilebileceği gibi çeşitli melezleme pratikleri ile de et, süt ve kombine
yönlü yeni ırklar ve tipler geliştirmeye müsaittir. Ülkemiz diğer Akdeniz ülkelerinin yanı sıra AB ülkeleri
ile küçükbaş hayvancılıkta rekabet edebilecek potansiyele sahiptir. Bu doğrultuda küçükbaş hayvancı-

Bakanlığa bağlı hayvancılık araştırma kuruluşlarında 62 veteriner hekim, 65 ziraat mühendisi (zootek-

lık alanında maliyeti düşürecek, verimliliği artıracak yöndeki araştırma ve geliştirme çalışmaları Türki-

nist), 5 biyolog ve 6 kimyager olmak üzere toplam 138 teknik personel görev yapmaktadır.

ye’nin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü yükseltecektir.

Zamanlama:
Kısa Dönem:
• Çevre koşullarının iyileştirilmesi çalışmaları

5.5.1.2. Program 2

: Küçükbaş Hayvancılık

Program Önceliği

: Yüksek

• Suni tohumlama uygulamalarının yaygınlaştırılması

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Hayvancılık, Yüksek

• Maliyeti düşük uygun alternatif besleme yöntemlerinin uygulanması,

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği

Stratejik Amaç

: Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak.

Stratejik Hedef

: Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler
geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

• Kaliteli kaba yem üretimi ve etkin bakım-besleme programı uygulamaları

• Mobil sağım sistemlerinin geliştirilmesi ve sağım hijyeni,
• Organik kuzu - oğlak eti ve süt üretimine yönelik çalışmalar.
• Hayvan davranış çalışmaları
• Besleme ve et süt kalitesi ilişkilerine yönelik çalışmalar
• Biyoteknolojik yöntemlerle döl verimi etkinliğinin artırılması
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Orta Dönem:
• Damızlık seçiminde ebeveyn tayininde bilimsel yöntemler kullanılarak kaliteli damızlık üretiminin sağlanmasını
• Et, süt, yapağı ve tiftik verim ve kalitesinin artırılması,
• Damızlık değer tahmini ve genomik seleksiyon uygulamalarının başlatılması
• Verim ve çevreye direnci belirleyen genlerin tespiti
• Otlatma yönetimi
• Yetiştiricilikte üretim maliyetinin düşürülmesi,
• Organik yem maddelerinin geliştirilmesi ve kullanımı,
• Hayvan refahının artırılması
• Bölgelere uygun barınak ve üretim sistemlerinin geliştirilmesi

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

da araştırma birimlerinde bulunan mevcut teknik personelin bilimsel kapasitesinin artırılması amacıyla
yurt dışı yüksek lisans ve doktora eğitimleri başlatılmış olup eğitimleri sonrasında ilgili enstitülerde eğitim aldıkları konularda görevlendirmeleri yapılacaktır.
Ancak araştırmacıların özlük haklarının yetersizliği nedeniyle yetişmiş elemanların istihdamında süreklilik sağlanamamaktadır.
Araştırma kuruluşlarındaki mevcut bilgi birikimlerinden, özel sektörün ise uygulamaya ait verilerinden
yararlanılarak, tarımsal yayım teşkilatlarına ve uygulama birimlerine aktarılması sağlanmalıdır. Bu nedenle tüm çalışmalarda resmi kurum ve özel sektör paydaşları arasında koordinasyonun sağlanmasına
ihtiyaç vardır. Yine araştırma enstitülerinin, uluslararası proje ortaklığı ve bilgi değişimi faaliyetlerinin
özendirilmesi de araştırma kapasitelerini artırılabilecektir. Bakanlığa bağlı hayvancılık araştırma kuruluşlarında 62 veteriner hekim, 65 ziraat mühendisi (zooteknist), 5 biyolog ve 6 kimyager olmak üzere
toplam 138 teknik personel görev yapmaktadır.

• Koç - Teke Test istasyonlarının kurulmasına yönelik çalışmalar

Uzun Dönem:
• Yüksek et, döl, süt, yapağı ve tiftik verimine sahip küçükbaş popülasyonlarının elde edilmesi
• Islahta biyoteknolojik metotların kullanılması ve sahada kullanım pratiklerinin geliştirilmesi,
• Kayıtlı yetiştiricilik uygulamaları sonucu elde edilen kaliteli damızlıkların kullanılmaya başlanması

5.5.1.3. Program 3

: Biyolojik Çeşitlilik ve Hayvan Genetik Kaynakları

• Hastalıklara, iklim değişimi ve çevre koşullarına dayanıklı genotiplerin belirlenmesi ile bu amaçla yapı-

Program Önceliği

: Düşük

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Hayvancılık, Yüksek

lacak seleksiyon uygulamalarına geçilmesi,
• Genomik seleksiyon için alt yapının tamamlanması
• Sertifikalı damızlık üretimine yönelik çalışmalar

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:

• Sürü yönetiminde mekanizasyon ve otomasyon

Stratejik Alan

: Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği

Stratejik Amaç

: Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişi-

• Sürü yönetimine yardımcı olacak çoban köpeği yetiştiriciliği çalışmaları

lebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak.
Kapasite ve Yorum:

Stratejik Hedef

: Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak

Hayvancılıkla ilgili olarak çalışmalar yapabilecek kurumların başında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-

Programın Hedefi

: Yeterli ve sağlıklı gıda sunumunu gerçekleştirmek üzere ülkemizin ta-

kanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Üniversiteler, TÜBİTAK ve özel sektör kurum ve kuruluşları gelmektedir.
Özellikle araştırma kuruluşlarının alt yapılarının iyileştirilmesi, yurt içi ve yurtdışı kuruluşlar ve üniversitelerle işbirliğine gidilerek eleman eğitiminin yapılması konusu önem arz etmektedir. Bu kapsam-

rımsal ve ekolojik kaynakları yanında genetik zenginliğini korumak ve
tarımsal üretimde sürekliliği sağlamak.
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Araştırma Stratejisi :

• Ulusal hayvan ıslahı hedeflerinin belirlenmesi ve stratejilerinin oluşturulması,

Önemi: Türkiye’nin sahip olduğu biyolojik çeşitlilik ve onun bir unsuru olan hayvan genetik kaynakla-

• Yerinde (in situ), yaşam alanı dışında canlı (ex situ in vivo) ve dondurarak gen bankalarında (ex situ in

rı (HGK); ekonomik ve genetik zenginliğin bir göstergesi olup, tıp, tarım, gıda güvencesi ve endüstride
önemli yararlar sağlamaktadır. Dolayısıyla, biyolojik çeşitliliğimizi korumak ve gerektiğinde kullanmak
bir zorunluluk değil, ekonomik, bilimsel, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarımızın bir gereğidir. Bu nedenle,
HGK günümüz ve gelecekteki çıkarlarımız için farkına varmamız, korumamız ve gelecek nesillere aktarmamız gereken değerlerimizdir.
Bakanlığımız Hayvan Genetik Kaynakları Ulusal Strateji ve Eylem Planı (HGK-USEP) 2015-2020 yılları-

vitro) koruma programlarının geliştirilmesi
• HGK ulusal odak noktasının güçlendirilmesi,
• Tür ve ırkların koruma öncelikleri, risk faktörleri ve hedeflerin belirlenmesi, politikaların geliştirilmesi ve
düzenli olarak güncellenmesi.

nı kapsamaktadır. HGK-USEP’te, dört stratejik öncelik alanında yer alan toplam 11 stratejik öncelik, 24

Orta Dönem:

eylem ve 50 görev belirlenmiş olup her bir görev için sorumlu kuruluş, ortak kuruluşlar, zaman tablosu ve

• Hayvan ırklarının tanımlanması,

beklenen çıktılar belirtilmiştir. HGK’nın karakterizasyonu, envanteri, risk ve eğilimlerin izlenmesi stratejik alanında; HGK envanterinin çıkarılması, karakterizasyonun önceliklendirilmesi ve HGK’nın varlı-

• Alt yapı ve araştırıcı kapasitesinin geliştirilmesi,

ğında yaşanan eğilimlerin, risklerin belirlenmesi ve erken uyarı sistemlerinin oluşturulması yer almıştır.

• Eğilim ve risklerin belirlenmesi,

HGK’nın sürdürülebilir kullanımı ve geliştirilmesi stratejik alanındaki stratejik öncelikler; geleneksel

• Yöresel üretim sistemlerinin ve ürünlerinin kayıt altına alınması, desteklenmesi ve geliştirilmesi,

üretim sistemlerinin ve bunlarla ilgili bilgi kaynaklarının desteklenmesi, geleneksel bilginin derlenmesi, tarım ekosistemi yaklaşımlarının teşvik edilmesi ve geliştirilmesi ile ulusal hayvan ıslahı hedefleri-

• Korumada teknik standartların geliştirilmesi,

nin belirlenmesi ve stratejilerinin oluşturulması şeklinde belirlenmiştir. Üçüncü olarak HGK’yı koruma

• Doğal afetler ve hayvan hastalıklarına karşı risk yönetimi mekanizmalarının geliştirilmesi,

stratejik alanında; yerinde canlı (in situ), yaşam alanı dışında canlı (ex situ in vivo) ve gen bankalarında

• Ulusal araştırma ve eğitim planının yapılması ve uygulanması.

dondurarak koruma (ex situ in vitro) programlarının, teknik standartların geliştirilmesi ve doğal afetler
ve hayvan hastalıklarına karşı risk yönetimi mekanizmalarının geliştirilmesi stratejik öncelikleri belirlenmiştir.
Dördüncü ve son olarak politika kurumsallaşma ve altyapı stratejik alanında; HGK’yı koruma ve sürdürülebilir kullanım hedeflerini planlanma ve gerçekleştirilmesini sağlayacak kurumsal yapıların güçlendi-

Uzun Dönem:
• Erken uyarı sistemlerinin oluşturulması,
• Uluslararası bölgesel gen bankasının Türkiye’de kurulması için gerekli girişimlerin yapılması.

rilmesi, ulusal, bölgesel ve uluslararası eğitim ve araştırma altyapısının kurulması ve/veya geliştirilmesi
ve HGK ulusal politikalarının ve yasal çerçevenin gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi stratejik öncelikleri
belirlenmiştir.
Zamanlama: HGK-USEP’te dört stratejik öncelik alanında yer alan ve gerçekleştirilmesi öngörülen eylem
ve görevlerden bazıları aşağıda kısa, orta ve uzun dönem planlaması olarak verilmiştir.

Kapasite ve Yorum: Hayvan genetik kaynaklarının yönetimi ve korunması dünyada ve ülkemizde son
yıllarda önem kazanan bir konudur. Gıda güvenliği, ekonomik, ekolojik, bilimsel ve kültürel açıdan taşıdığı önem ve sağladığı katkılarla HGK hayvancılığımızın sigortası konumundadır. Türkiye HGK çeşitliliğinin tanımlanması, izlenmesi, korunması, sürdürülebilir kullanımı, politika ve alt yapı oluşturulması çalışmaları TAGEM koordinatörlüğünde ilgili paydaşların katılımıyla yürütülmektedir. 1995 yılında
enstitü koşullarında başlatılan koruma çalışmaları geliştirilerek dünyada uygulanan üç koruma yöntemi

Kısa Dönem:
• HGK envanterinin çıkarılması,

devreye sokulmuştur.
Ancak, HGK-USEP hedeflerine ulaşılabilmesi için kurumlar arası güçlü işbirliklerinin sağlanması, insan

• Mevcut veri tabanlarının geliştirilmesi,

kaynaklarının geliştirilmesi ve bütçe olanaklarının artırılması önceliğini korumaktadır. Uluslararası ku-

• Tarım ekosistemleri açısından dünyadaki uygulamaların gözden geçirilerek, ulusal politika araçlarının

ruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesi, koruma altına alınan ırklarda genetik varyasyonu kaybetmeden sür-

geliştirilmesi,

dürülebilir bir sistemin oluşturulabilmesi için kuruluşların alt yapılarının geliştirilmesi gerekmektedir.
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Bu çerçevede, Türkiye HGK envanteri çıkarılmalı, henüz tanımlanmamış ya da üzerinde çalışma yapıl-

Önemi: Nüfusunun büyük çoğunluğu genç olan ülkemizde hayvansal protein açığının kapatılmasında

mamış tür ve ırklar Ar-Ge kapsamında değerlendirilmelidir. Koruma yöntemlerinin optimizasyonu ve

kanatlı hayvanlar önem arz etmektedir. Türkiye’de beyaz et ve yumurta üretiminde önemli gelişmeler

geliştirilmesi, sürdürülebilir kullanıma yönelik yöntem ve uygulamaların ortaya konması, HGK’ya ait

olmuş ve ihracat imkânları ortaya çıkmıştır. İhracatın sürekliliği ve artması mevcut üretimin daha da

geleneksel bilginin derlenmesi ve tescil edilen genotiplere ait listelerdeki eksik veri alanlarının tamamlan-

artmasını gerektirmektedir. Kanatlı sektörü ülkemiz tarımı içinde güçlü sektörlerden biridir. Ancak gerek

ması araştırıcılarca birincil öncelik olarak kabul edilmelidir. Böylece, Türkiye’ye özgü hayvan genotiple-

yumurta üretiminde, gerekse tavuk ve hindi eti üretiminde kullanılan civciv materyalinin tamamına ya-

rinin ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte katma değer sağlaması mümkün olacaktır.

kını ithal edilmektedir. Yumurtacı damızlıklarda kısıtlı düzeyde olan yerli damızlık üretimi üretimde bir
sigorta görevi sunmaktadır. Damızlık materyalin dışarıdan getirilmesi ülke ekonomisi bakımından döviz
kaybına yol açarken, herhangi bir nedenle ithalatın durması ise sektörde üretimin durmasına veya ciddi
zararlara neden olabilecektir. Diğer yandan hayvansal ürünler tüketiminde en ucuz gıdalar olan yumurta
ve piliç eti tüketimindeki olası aksamalar toplum açısından da ciddi bir durum olabilecektir. Bu nedenle,
geliştirilen yerli yumurtacı hibrit hatlarımızın et ve yumurta verimlerinin artırılması, ıslah ve yetiştirme

5.5.1.4. Program 4

: Kanatlı ve Diğer Küçük Evciller

Program Önceliği

: Orta

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Hayvancılık, Yüksek

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği

Stratejik Amaç

: Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak.

Stratejik Hedef

: Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler
geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

Programın Hedefi

önem arz etmektedir. Etlik piliç üretiminde kullanılmak üzere ebeveyn geliştirme çalışmalarının zeminini oluşturmak üzere ithal edilen ebeveyn hatlarının da devreye girmesi ile bu alanda da önemli bir gelişme
hedeflenmektedir.
Yumurtacı ebeveyn hatlarının entansif ve alternatif üretim sistemlerine uygunluğu önemli avantajlar olarak değerlendirilmektedir. Etlik piliç ebeveyn hatlarında da entansif ve alternatif üretimler için materyal
geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Ülkemiz açısından üretim ve tüketimleri kısmen daha geri planda olan hindi, ördek, kaz ve diğer kanatlılar ile tavşan gibi türlerde de üretim sistemleri, yerel popülasyonlara ait verim ve kalite özellikleri ile verim
arttırma çalışmaları yapılmalıdır.
Üretimde önemli bir maliyet unsuru oluşturan yem ve beslemeye bağlı araştırmalar ile üretim maliyetlerini azaltacak uygulamalar sektörün ihracatçı ülkelere karşı rekabet gücünü arttıracaktır. Bu nedenle
alternatif yem ve yem katkı maddelerinin kanatlı beslemesinde kullanımına ait uygulamalara hız veril-

: Yumurta ve et tavukçuluğunda yurt içi kaynaklardan sağlanan da-

melidir. Soya ve mısırda dışa bağımlı olan ülkemizde, alternatif yem maddelerinden sağlanacak olumlu

mızlık kullanım oranının artırılması, üretimde verimliliği ve karlılığı

sonuçlar ciddi katkılar sağlayacaktır.

artırmak, çevre kirliliği oluşturmayan alternatif besleme ve yetiştirme
yöntemleri oluşturmak.
Araştırma Stratejisi

tekniklerine önem verilmesi, biyoteknolojik yöntemlerin kullanılması, çevresel faktörlerin iyileştirilmesi

:

Organik ve alternatif üretim sistemlerinden elde edilen gelirlerin daha yüksek ve bu ürünlerin daha fazla
tüketilme eğiliminde olması bazı bölgelerin bu üretim sistemlerine kaydırılmasına imkân sağlayabilecektir.

Damızlık ihtiyacının belirli bir kısmının yurt içinden karşılamak amacıyla yerli damızlık geliştirmek ve geliştirilmiş olanları dış kaynaklı damızlıkların verim düzeyleri ile rekabet edebilecek seviyeye ulaştırmak için
ıslah ve yetiştirme çalışmalarına devam etmek,
Üretimde verimliliği ve karlılığı artırmak maçıyla besleme, yetiştirme teknikleri ve barınaklarda önlemler almak; çevre kirliliğine neden olmayan, hayvan sağlığı ve ürün kalitesine olumlu etkilerde bulunan
alternatif besleme ve yetiştirme yöntemleri oluşturmak.

Zamanlama:
Kısa Dönem:
• Yerli yumurtacı ebeveyn hatlarında verim düzeyinin korunması ve geliştirilmesi ıslah çalışmalarının devamlılığının sağlanması,
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• Biyoteknolojik yöntemlere etkinlik kazandırılması ve uygulama yöntemlerinin çeşitlendirilmesi,
• AB uyum kriterleri açısından alternatif kafes ve yer sistemine ait uygulamalı çalışmaların yapılması, mevcut hatların bu sistemlere uygunluğunun ortaya konulması
• İthalat yoluyla temin edilen yem hammaddeleri yerine alternatif yem kaynaklarının kullanım imkânlarının ortaya konulması

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Tescili yapılmış ebeveyn ve hibritlerin özel sektör koşullarındaki verimleri ümit verici görülmektedir.
Bu ebeveyn hatlarının yedeklenmesi için Tokat’ta Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünde bir birim oluşturulmuştur. Etlik piliç ebeveynleri üretimini gerçekleştirmek amacıyla Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsüne bağlı bir birimin inşaatı bitme aşamasına gelmiş ve
ebeveyn hatlarının kısa sürede buraya nakli öngörülmektedir. Ayrıca bu alanlardaki çalışmalarda resmi
kurumların laboratuvar olanaklarından ve bilgi birikimlerinden, özel sektörün ise uygulamaya ait veri-

• İthal edilen etlik piliç ebeveyn hatlarının çoğaltılması ve ıslah çalışmalarının başlatılması

lerinden yararlanılacaktır.

• Yumurtacı ve etçi ebeveyn hatlarının yedeklenme çalışmalarının yapılması

Resmi kurumlarda altyapı açısından kısmen yeterlilik söz konusu iken, teknik eleman ve kalifiye işçi

• Diğer kanatlı türlerinde ve tavşanlarda üretim-tüketim dengesi ve kaynak araştırmaları

açısından destekleme gerekmektedir. Araştırma Enstitülerinde 5 veteriner hekim, 24 ziraat mühendisi
toplam 29 teknik personel görev yapmaktadır. Ayrıca ıslah çalışmalarının sürdürülebilirliği için saha ça-

Orta ve Dönem:
• Damızlık ve hibritlerde cinsiyet ayırımında otoseks yöntemlerinin geliştirilmesi için genetik-ıslah çalışmaları yapılması,
• AB uyum sürecine paralel olarak hayvan refahının artırılması,

lışmalarının yapılmasına ve özel sektör kuruluşlarıyla koordinasyonun sağlanmasına ihtiyaç vardır.
Yem maliyetlerini düşürücü, fire ve benzeri kayıpları azaltıcı araştırmalar yetersizdir. Diğer yandan yem
ve hayvan besleme konularında araştırma kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör arasında ortak çalışma
ortamı mevcuttur. Araştırma sonuçlarının üretime aktarılmasını sağlamak diğer türlere göre daha kolaydır.

• Etçi ve yumurtacı ebeveyn ve hibritlerin besin madde ihtiyaçlarının belirlenmesi
• Alternatif üretim sistemlerine uygun etlik piliç ebeveynleri üretimi
• Yumurtacı ve etçi ebeveyn hatlarının yedeklenme çalışmalarının yapılması
• Diğer kanatlı türleri ve tavşanlarda yerel kaynakların verim ve kalite ile ilgili özellikleri

Uzun Dönem:
• Yerli yumurtacı ebeveyn hatlarında yumurta dış ve iç kalitesinin ıslahı,
• Yerli etçi ebeveyn hatlarında et kalitesi ve alternatif piliç eti üretim materyalinin geliştirilmesi
• Verim ve kaliteyi arttırıcı, sağlık koruyucu, metabolizmayı destekleyici alternatif-yerel yem katkı maddelerinin etkileri
• Yumurtacı ve etçi ebeveyn hatlarının yedeklenme çalışmalarının yapılması
• Diğer kanatlı türleri ve tavşanlarda verim özelliklerinin ıslah çalışmalarının başlatılması

Kapasite ve Yorum: Konuyla ilgili olarak çalışmalar yapabilecek kurumların başında Gıda, Tarım ve

5.5.1.5. Program 5

: Arıcılık

Program Önceliği

: Orta

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Hayvancılık, Yüksek

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği

Stratejik Amaç

: Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak.

Stratejik Hedef

geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Üniversiteler, TÜBİTAK ve özel sektör kurum ve kuruluşları
gelmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsünde yumurtacı ebeveyn hatları üzerinde araştırmalar sürmektedir.

: Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler

Programın Hedefi

: Arıcılıkta damızlık ihtiyacını yurt içinden sağlamak, verimliliği ve rekabet gücünü arttırarak istihdam yaratmak
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Araştırma Stratejisi :

Uzun Dönem:

Bölgelere uygun damızlık ana arı/koloni ihtiyacını karşılamak amacıyla yerli ekotiplerin belirlenmesi,

•Bal arısı ıslahında biyoteknolojik metotların kullanılması

korunması, yetiştirilmesi ve ekonomik özelliklerinin geliştirilmesine yönelik ıslah çalışmalarının sürdürülmesidir.
Önemi: Bal arısı ekonomik ve ekolojik öneme sahip bir canlı, arıcılık ise sürdürülebilir tarım ve ekolojik
dengenin korunmasını sağlayan önemli bir tarımsal faaliyettir. Dünyada çiçekli bitki türlerinin devamında bal arıları hayati rol oynamakta ve aynı zamanda bu bitkilerin nektar ve polenlerini toplanarak bal,
polen, propolis gibi biyolojik değeri yüksek ürünler üretmektedirler. Türkiye, sahip olduğu iklimi, bitki ve
bal arısı çeşitliliği ile arıcılık için oldukça elverişli olması nedeniyle, önemli arı ürünleri üretim potansiyeline sahip ülkelerden birisidir. Ancak hali hazırda bölgelere uygun damızlık materyalin çok az bir kısmı
karşılanabilmektedir. Arıcılık faaliyetlerinin yapıldığı gelişmiş ülkelerde teknik arıcılığın gerekleri yerine

Kapasite ve Yorum: Anadolu önemli bal arısı gen merkezlerinden birisi olup farklı iklim ve zengin bitki
örtüsüne sahiptir. Arıcılık sektörü güçlü örgüt yapısına sahiptir. Bal arısı ıslahı ve yetiştirme konusunda altyapı yönünden yeterli olan Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve diğer enstitü müdürlükleri
eksiklikleri olmakla birlikte gerekli alt yapıya sahiptirler. Araştırma Enstitülerinde 5 veteriner hekim,
22 ziraat mühendisi, 1 toplam 28 teknik personel görev yapmaktadır. Ancak bal arısı ıslahı ve yetiştirme
tekniği konusunda üniversiteler, TÜBİTAK ve özel sektör ile işbirliği halinde çalışılması gerekmektedir.
Elde edilen araştırma sonuçlarını ilgili sektörler kullanacaktır.

getirilerek koloni verimliliğinde önemli ilerlemeler sağlanmıştır.
Türkiye koloni varlığı ve bal üretimi ile dünya sıralamasında ilk sıralarda yer alırken, kovan başına bal
verimi için bunu söylemek ne yazık ki mümkün değildir. Arıcılık potansiyelinden en üst düzeyde yararlanabilmek ve üreticilerin daha karlı bir faaliyette bulunabilmelerini sağlamak için verimliliğe yönelik
çalışmaların ilk aşaması, bölgelere/yörelere uygun bal arısı populasyonlarının belirlenmesidir. Bu nedenle
bölgelere uygun damızlık ana arı yetiştiriciliği önem arz etmektedir. Bal ihracatındaki payımızın arttırılması, nitelikli damızlık ana arı, teknik arıcılık ile bal hijyeninin ve kalitesinin artırılması sağlanarak
gerçekleştirilebilecektir. İstihdama olan katkısı ve polinasyon yolu ile çevresel sürdürülebilirlik açısından
önemi dikkate alınırsa arıcılık ihmal edilmemesi ve desteklenmesi gereken bir tarımsal faaliyet olarak
karşımıza çıkmaktadır.

Zamanlama

5.5.1.6. Program 6

: İpekböceği

Program Önceliği

: Düşük

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Hayvancılık, Yüksek

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği

Stratejik Amaç

: Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak.

Kısa Dönem:
• Arıcılıkta verim ve kalitenin arttırılmasına yönelik yetiştirme teknik ve sistemleri

Stratejik Hedef

geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

• Genotip x çevre interaksiyonu
Programın Hedefi

• Bölgelere ve üretim çeşitlerine uygun damızlık materyal yetiştirilmesi
• Hastalıklara ve çevre koşullarına dayanıklı genotiplerin belirlenmesi ve çoğaltılması
• İklim değişikliği ve küresel ısınmanın arı yetiştiriciliğine etkisi

: İpekböcekçiliğinde hastalıklara dayanıklı ve yaş koza verimi yüksek
damızlık materyal ihtiyacını yurt içinden sağlamak, verimliliği ve reka-

Orta Dönem:
• Yerli bal arısı ırk ve ekotiplerinin belirlenmesi

: Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler

bet gücünü arttırarak istihdam yaratmak.
Araştırma Stratejisi

:

Damızlık ihtiyacını yurtiçinden karşılamak amacıyla hastalıklara dayanıklı ve yaş koza verimi yüksek
damızlık materyal ihtiyacını karşılamak, yeni hatlar geliştirme ve bunları yabancı hatların performanslarıyla rekabet edebilecek seviyeye ulaştırmak için ıslah ve yetiştirme çalışmaları yapmak

149

MASTER PLAN
2016-2020

150

Önemi: Türkiye, sahip olduğu dut ağacı çeşit ve miktarı, dut yetiştirmeye uygun iklimi ve sahip olduğu
hatlar ile ipekböcekçiliği için oldukça uygun olması nedeniyle, önemli ipek ürünleri üretim potansiyeline
sahip ülkelerden birisidir. Var olan bu ipekböceği potansiyelinden en üst düzeyde yararlanabilmek ve üreticilerin daha karlı bir faaliyette bulunabilmelerini sağlamak için hastalıklara dayanıklı, yaş koza verimi

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

5.6. SU ÜRÜNLERİ (Düşük Öncelikli)
Su ürünleri AFA’sı için beş program belirlenmiştir. Bu programlar Şekil 10’da program öncelikleri bakımından sıralanmıştır.

yüksek ipekböceği hatlarının geliştirilmesi önem arz etmektedir.

Zamanlama:			
Kısa/Orta/Uzun Dönem:
• Hastalıklara dayanıklı ve polihibrit yaş koza verimi yüksek ipekböceği hatlarının geliştirilmesi
• Yaş koza verimi ve ipek kalitesini iyileştirici yetiştirme tekniklerinin geliştirilmesi

Kapasite ve Yorum: İpekböcekçiliğinin ülkemizde 1500 yıllık tarihi geçmişi bulunmaktadır. Gerek atıl
işgücünün kullanılması, gerekse gelenek ve kültürümüzle özdeşleşmesi bakımından oldukça önemli olan
bu geleneksel üretim faaliyetinin canlandırılması gereklidir. İpekböceği sektörü güçlü bir örgüt olma yolunda hızla ilerlemektedir. Ancak hali hazırda Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde sadece
bir personel ile tescil edilmiş üç hat korunmaktadır. Islah konusunda çalışılmamaktadır. En kısa sürede
ipekböceği yetiştiriciliği konusunda bir enstitüye alt yapısını kurma görevi verilmeli ve enstitüde hem

Şekil 10. Su ürünleri AFA’sı Ar-Ge’sine Yapılan Yatırımların Geri Dönüşü

ipekböceği uzmanı yetiştirilmeli hem de ipekböceği ıslah ve yetiştirme tekniği konusunda üniversiteler,
TÜBİTAK ve özel sektör ile işbirliği halinde çalışılmalıdır. Bu konuda hali hazırda Araştırma Enstitülerinde 1 ziraat mühendisi teknik personel görev yapması için görev verilmiştir.

5.6.1. Araştırma Stratejileri

:

5.6.1.1. Program 1

: Balıkçılık Yönetimi

Program Önceliği

: Yüksek

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Su Ürünleri, Düşük

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Tarımsal üretim ve arz güvenliği

Stratejik Amaç

: Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak.
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Stratejik Hedef

: Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak

Programın Hedefi

: Su ürünleri stoklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması ve ekosistem temelli balıkçılık yönetim planları oluşturmak.

Araştırma Stratejisi

:

Önemi: Balıkçılık kaynakları, günümüzde bu kaynaklara sahip olan tüm ülkelerin ekolojisine ve ekonomisine belirli girdi sağlayan önemli alanlardandır. Bu kaynaklarının sürdürülebilirliği amacıyla; mak-

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Kapasite ve Yorum : Günümüzde deniz araştırmaları yüksek teknoloji ürünü cihazlar kullanılarak gerçekleştirilmekte ve dolayısı ile ülkelerin bilim ve teknoloji altyapısının geliştirilmesine de vesile olmaktadır. Bakanlık enstitüleri akustik yöntemle stok izleme çalışmalarında gerekli alt yapı oluşturularak izleme
çalışmaları yürütmektedir. Ülkemiz deniz ve iç sularında zaman zaman önemli balık stokları hakkında
stok tespiti çalışmaları yürütülmüştür. Gırgır ve trol avcılığının son on yılda değişimi izlenmekte, bu
konuda veri tabanı oluşturulmaktadır. Bunların paralelinde ticari türlerin populasyon parametrelerinin
tespiti, göç yapısı, üreme özellikleri ve mide içeriği gibi çalışmalar da yapılmaktadır.

simum verimin elde edilmesi kısa, orta ve uzun vadeli gerekli stratejilerin belirlenmesine, söz konusu
kaynakların yönetimi amacıyla gerekli tüm bilgilerin düzenli ve doğru bir şekilde toplanmasına, uygun
teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılmasına bağlıdır. Ayrıca, bahsedilen gerekli bilgilerin sağlanması ve
kullanılması, ülkemizin Avrupa Birliği müktesebatında yer alan balıkçılıkla ilgili uyum yasaları içinde
vazgeçilmez değerde önem taşımaktadır.

Zamanlama :
Kısa Dönem :
• Balık stoklarının izlenmesi ile ilgili teknolojilerin belirlenmesi
• Av gücü ve av çabası ilişkisinin araştırılması
• Kıyı balıkçılığı ve geleneksel balıkçılık araştırmaları

5.6.1.2. Program 2

: Su Ürünleri Islah ve Yetiştiriciliği

Program Önceliği

: Yüksek

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Su Ürünleri, Düşük

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Tarımsal üretim ve arz güvenliği

Stratejik Amaç

: Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak.

Orta Dönem :
• Hassas alan (üreme, beslenme alanı, göç yolları vb.) araştırmaları

Stratejik Hedef

geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

• Yapay resif uygulamalarının araştırılması
• Ekolojik havza araştırma ve modellemesi

Programın Hedefi

Araştırma Stratejisi

• Su ürünleri stok değerlendirmesi
• Seçici avcılık teknolojilerinin geliştirilmesi
• Balıklandırma araştırmaları
• Hidro Elektrik Santraller ve diğer yapıların su ürünlerine etkisi

: Yeni türleri yetiştiriciliğe kazandırmak, ıslah metotları kullanarak verimliği ve üretim artışını sağlamak

• Rekreasyonel/Amatör balıkçılık

Uzun Dönem :

: Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler

:

Önemi: Su ürünleri ıslah ve yetiştiricilik araştırmaları, kaynaklarımızın rasyonel kullanımı, üretim artışı, artan su ürünleri talebinin karşılanması, doğal stokların desteklenmesi, yeni istihdam imkânlarının
yaratılması ve ihracatın geliştirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Su ürünleri üretiminde artışı sağlayacak en önemli araştırma alanı su ürünleri ıslahı ve yetiştiriciliğidir. Ülkemizde su ürünleri
yetiştiriciliğinin geliştirilmesi genel bir politika olarak benimsenmiştir. Kalkınma Planlarında su ürünlerinde sürdürülebilir üretimin artırılması amacıyla; doğal kaynakların rasyonel kullanımının sağlanması,
yetiştiricilik ve açık deniz yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ön görülmektedir.
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Zamanlama			
Kısa Dönem:
• Islah ve seleksiyon uygulamalarında moleküler tekniklerin uygulanması
• Balık yetiştiriciliğinde biyoteknolojik uygulamalar,
• Akuaponik uygulamaların araştırılması

Orta Dönem :

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

5.6.1.3. Program 3

: Su Ürünleri Genetik Kaynakları

Program Önceliği

: Orta

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Su Ürünleri, Düşük

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Tarımsal üretim ve arz güvenliği

Stratejik Amaç

: Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişi-

• Yetiştiricilik alanları ve taşıma kapasitesinin belirlenmesi,
• Alternatif yem kaynakları araştırılmaları,
• Yetiştiricilikte alt yapı ve teknik geliştirilmesi,
• Besleme ve üreme davranışları araştırmaları

Uzun Dönem :
• Yeni türlerin kültüre alınması, kültür özelliklerinin geliştirilmesi,

lebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak.
Stratejik Hedef

: Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak.

Programın Hedefi

: Su ürünlerinde biyolojik çeşitliliğin korumak ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak.

Araştırma Stratejisi

:

Önemi: Biyolojik çeşitlilik; bütün bitki, hayvan ve mikroorganizmalar ile onların yaşamını sürdürdüğü
ekosistemleri ve ekolojik döngüleri kapsar. Türkiye Avrupa ve Orta Doğunun en zengin biyolojik çeşitli-

• Yerli ıslah hatlarının oluşturulması,

liğe sahip ülkesidir. Ülkenin yedi coğrafi bölgesinin her biri ayrı iklim, flora ve fauna özellikleri gösterir.

• Organik balık yetiştiriciliği araştırmaları

Türkiye küçümsenmeyecek bir iç su ekosistemine sahiptir. Ancak baraj ve gölet sayıları her geçen gün

Kapasite ve Yorum: Dünyada, yosun, kabuklular ve balıklardan toplam 240 türün yetiştiriciliği yapılırken, ülkemizde yetiştirilen türler piyasa koşulları ve pazar beklentilerine göre değişmekte olup, iç sularda
alabalık, denizlerde ise çipura, levrek ve granyöz üretiminde yoğunlaşmıştır. Ancak, son yıllarda artan

artarken doğal göl ve sulak alanların zamanla azaldığı bir gerçektir.
Kıyı ve deniz çevreleri deniz yaşamının varlığını destekleyen çeşitli yaşama ortamlarını içerir. Denizlerimizdeki yaşam, soluduğumuz oksijenin üçte ikisini üretir, değerli protein kaynağı sunar ve küresel iklim
değişikliğini dengeler.

Ar-Ge çalışmaları sonucu, ülkemize özellikle dış pazarda avantaj sağlayacak olan iç su ve denizlerde 23

Türkiye’deki iç su ve deniz ekosistemlerinde görülen biyolojik çeşitlilik kayıplarının temel nedenleri; ya-

yeni türün üretim denemeleri başlanmıştır. Birçok Akdeniz ülkesinde denenen bu türlerin üretiminin

bancı türlerin girişi, aşırı veya yasa dışı avcılık, kirlilik, habitat tahribi, turizm, su rejimine yapılan müda-

ülkemizde gerçekleştirilmiş olması, ülkemizin bölgede daha etkin hale gelmesini sağlayacak önemli bir

haleler vb. şeklinde sıralanabilir.

gelişmedir. 2014 istatistiklerinde bu türlerin (Kötek (minakop), Sarıağız (granyöz), Sivriburun Karagöz,
Karadeniz alabalığı vb.) üretim miktarları yansımaya başlamıştır.

Dünya’nın her yerinde biyolojik çeşitliliği azaltan veya onu olumsuz yönde etkileyen nedenlerin hemen

Girişimcilerin geleceğe yönelik yatırım yapabilmesinde rol oynayan en belirgin faktörün de belirsizlik

azaltan nedenlerin kökeni ne olursa olsun onu korumak, yönetmek ve sürdürülebilir şekilde kullanmak

ortamının bulunmaması olduğundan hareketle yetiştiriciliğe ayrılacak alanların belirlenmesinin ve ilan

yine biz insanların sorumluluğundadır.

edilmesinin bu sektörün gelişimi için önemli olduğunun vurgulanmasında yarar görülmektedir. Ayrıca,
çevresel etkileşimi çok tartışılan bu faaliyetin çevreye olan etkilerinin izlenmesi ve bunların kamuoyu ile
paylaşılması sektör için kısıtlayıcı olan tepkilerin azalmasını sağlayacaktır.

hepsinde doğrudan veya dolaylı olarak insan faktörünün önemli olduğu görülür. Biyolojik zenginliği
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Zamanlama
Kısa Dönem :
• Kuluçkahane ve büyütme ünitelerindeki damızlık stoklarında ve doğal balık stoklarındaki genetik varyasyonun belirlenmesi

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

5.6.1.4. Program 4

: Kaynak Yönetimi Ve Çevre

Program Önceliği

: Orta

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Su Ürünleri, Düşük

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri
Orta Dönem :
• Deniz koruma alanlarının tespiti
• Türe özgü biyo ekolojik özelliklerinin ve koruma yöntemlerinin belirlenmesi

Uzun Dönem :
• Deniz ve iç su biyolojik çeşitliliğinin belirlenmesi, korunması ve sürdürülebilirliği

Stratejik Alan

: Tarımsal üretim ve arz güvenliği

Stratejik Amaç

: Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak.

Stratejik Hedef

: Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak.

Programın Hedefi

: Denizler ve içsularda çevresel parametrelerin takibi, oşinografik ve
limnolojik veri tabanı oluşturmak.

• Popülasyonlar arasındaki ve içindeki genetik farklılığın, morfolojik ve moleküler genetik yöntemlerin
kullanımıyla belirlenmesi,

Araştırma Stratejisi

:

• Su ürünleri genetik kaynaklarının in situ, ex situ ve gelişmiş metotlar ile muhafazası

Önemi : Tarımsal ürünlerde verimi artırmak için kullanılan gübre ve ilaç gibi girdilerin aşırı kullanımı

• Balık genetiği çalışmaları ile türlere özgü gen dizilerinin belirlenmesi ve genetik varyasyonu tespit edil-

ile evsel ve endüstriyel atıklar deniz ve iç suların kirlenmesine, besin zincirinde değişiklikler meydana

mesi,
• Balıklandırmanın, doğal kaynaklara ve endemik sucul canlılara etkisinin araştırılması
• İklim değişikliğine bağlı olarak besin zincirinde meydana gelen değişimlerin izlenmesi

gelmesine ve su kalitesinin bozulmasına neden olmaktadır. İç sulara bilinçli veya bilinçsiz olarak ekonomik amaçlı bırakılan balık ve benzeri yabancı türler ülkenin doğal iç su biyolojik çeşitliliğinde geri kazanılamayacak değişimlere neden olmaktadır. Türkiye’de kıyı ve deniz biyolojik çeşitliliğini tehdit eden
faktörler yabancı türlerin girişi, aşırı balık avlanması, yasa dışı avcılık, kirlilik, habitat tahribi, turizm
faaliyetleri ve su rejimine yapılan müdahaleler şeklinde sıralanabilir.

Kapasite ve Yorum : Türkiye iç su ve denizlerinde yaşayan su ürünleri genetik kaynaklarının korunması,
sürdürülebilirliği için önlemlerin alınması ve tesciline ilişkin çalışmalar yürütülmektedir. Deniz ve iç
sularımızdaki stok çalışmaları (Keban Baraj Gölü, Karadeniz ve Marmara Denizindeki stok çalışmaları.)

Türkiye su kaynaklarının ileriye dönük hangi amaçlarla kullanılması gerektiği dikkate alınarak detaylı
bir envanter oluşturma, kalite belirleme, amaca yönelik taşıma kapasitesi belirleme, oşinografik ve limnolojik izleme, haritalama ve boşluk analizi gibi çalışmaların acil olarak yapılması gerekmektedir.

faaliyetleri ile gen kaynaklarımızın belirlenmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Kıyı bölgelerde ihtiyoplankton ve biyolojik çeşitlilik araştırmaları yanında yumurta larva sörveyleri ile ekonomik stokların
tahmini yapılmaktadır. Doğal stokların rehabilitasyonu için balıklandırma yapılmaktadır.
Su Ürünleri Genetik Kaynakları Tescili Yönetmeliği kapsamında Su Ürünleri Tescil Komitesi kurulmuş

Zamanlama			
Kısa Dönem :

ve türlerimizin tescili konusunda çalışmalar başlatılmıştır. İlk aşamada ülkemizin önemli ticari potansi-

• Yetiştiricilik ve çevre etkileşimi araştırmaları

yel barındıran 4 adet endemik türün (Akdeniz midyesi, Karadeniz alabalığı, Karadeniz kalkanı, kerevit)

• Çevre kirliliğinin su ürünleri sağlığı ve yaşam ortamlarına etkisi (veri tabanı için mevsimsel örnekleme-

tescili yapılmıştır. İnci kefali, doktor balığı tıbbi sülük ve hamsinin tescili için çalışmalar yürütülmektedir. Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Hakkında Yönetmeliği
2012 yılında yürürlüğe girmiştir ve bu konuda çalışmalar başlatılmıştır.

ler yürütülmesi)
• Balık ve diğer su ürünlerinde ağır metal ve hidrokarbon kirlilik izlemeleri
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Orta Dönem :

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Stratejik Hedef

uyumunu sağlamak

• İstilacı türler, jelimsi organizmalar ve alg patlamalarının ekosisteme ve balıkçılığa olan etkileri
• Su ürünleri üretim alanlarının (doğal ve yetiştiricilik) tespitine yönelik araştırmalar
• Yeni oluşturulan baraj göllerinde değişimin izlenmesi,

: Gıda ve yem işletmelerinin altyapılarını güçlendirmek ve standartlara

Programın Hedefi

: Su ürünlerinde yeni/verimli teknolojilerin araştırılması

Araştırma Stratejisi

:

Önemi : Ülkemizde su ürünleri sektöründe Avrupa Birliği standartlarında üretim yapma kapasitesine
Uzun Dönem :

sahip son teknolojiler uygulanmaktadır. Su ürünleri sektöründe altyapı sorunlarının çözümünde ve ma-

• Oşinografik ve limnolojik araştırmalar
• Denizlerde mevcut durumun belirlenmesi ve şartların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar

liyetlerin azaltılmasında yeni teknolojilerin uygulama zorunluluğu bulunmaktadır. Balık tüketimi av dönemindeki belirli aylarda yoğunlaşmakta ve neticede bu durum arz-talep oranında problemlere ve fiyat
değişikliklerine neden olmaktadır.

• Kıyı yapılarının ekosisteme etkilerinin araştırılması
• İklim değişikliğinin deniz ve içsu ekosistemlerine etkisi
Zamanlama:
Kapasite ve Yorum : Denizlerimizde oşinografik izleme ve çevresel parametrelerin belirlenmesi konularında çalışan iki araştırma kuruluşunda yeterli altyapı imkânları mevcuttur. Bakanlığın sahip olduğu
araştırma teknelerince Akdeniz ve Karadeniz’de izleme çalışmaları başlatılmıştır. Tüm denizlerimizde
Oşinografik izleme için Seyir Hidroğrafi Dairesinin ulusal programı kapsamında üniversiteler ile işbirliği
sağlanması planlanmaktadır. İç sularda kirlilik ve limnolojik araştırmalar konusunda Elazığ ve Eğirdir Su

Kısa Dönem:
• Su ürünlerinde yeni/verimli teknolojilerin araştırılması
• Kapalı devre yetiştiricilik sistemlerin geliştirilmesi
• Hasat ve hasat sonrası su ürünlerinin muhafaza tekniklerinin araştırılması

Ürünleri Araştırma Enstitüleri faaliyet göstermektedir. Oşinografi ve limnoloji araştırmalarında TAGEM
Enstitülerinde 23 araştırıcı aktif olarak çalışmaktadır.

Orta Dönem:
• Su ürünleri artıklarının değerlendirilmesine yönelik tekniklerin geliştirilmesi

Uzun Dönem:
• Kalite yönetimi, güvenilirlik ve biyogüvenlik uygulamaları
5.6.1.5. Program 5

: Su Ürünleri Teknoloji Uygulamaları

Program Önceliği

: Düşük

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Su Ürünleri, Düşük

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Gıda güvenilirliği

Stratejik Amaç

: Üretimden tüketime kadar, uluslararası standartlara uygun gıda güvenilirliğini sağlamak

Kapasite ve Yorum : Araştırmaların gerçekleştirilmesi için gereken alt yapı araştırma kuruluşlarımızda
mevcuttur. Teknik eleman sayısı arttırılmalıdır. Kamu, üniversite ve sektör arasında güçlü bir iş birliği tesis edilmelidir. Böylece araştırmalardan maksimum geri dönüş ve kapasite yönünden artış sağlanacaktır.
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5.7. TARLA BİTKİLERİ (Orta Öncelikli)

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Stratejik Hedef

geliştirmek ve yaygınlaştırmak

Tarla Bitkileri AFA’sı için dokuz program belirlenmiştir. Bu programlar Şekil 11’de program öncelikleri
Programın Hedefi

bakımından sıralanmıştır.

: Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler

: Sürdürülebilir bir tarımsal yapı içinde amaca yönelik hat, çeşit, ve uygun yetiştirme tekniklerinin geliştirilmesi

Araştırma Stratejisi

:

Önemi : Bugün gıda güvenliği ve yeterliliği açısından tarım, her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. İklim değişiklikleri ve gelişmekte olan geri kalmış ülkelerdeki nüfus artışı yeterli, güvenli ve ulaşılabilir gıda sağlanabilirliğinin giderek zorlaşmasına neden olacaktır.
2050 yılında dünyadaki 9 milyar insanın sürdürülebilir gıda ihtiyacının karşılanması için çareler aranmaktadır. Bu kadar insanın gıdaya güvenli olarak ulaşabilmesi, çevrenin ve doğal kaynakların korunması
ile iklim değişikliklerinin olumsuz etkileri göz önüne alınarak sera gazlarının kullanımının sınırlandırılarak sürdürülebilir üretime geçilmesine bağlıdır. Ülkemiz sahip olduğu değişik toprak yapısı, topoğrafyası, yağış miktarı ve güneşlenme gün sayısı da dikkate alındığında, çok sayıda mikro klimaya sahip
olduğu görülmektedir. Bu nedenle Türkiye’de sürdürülecek ıslah çalışmaları önümüzdeki yıllarda her
özel alan için birden fazla çeşit geliştirmeye doğru hedeflerini yeniden düzenlemek zorundadır. Bu yeni
geliştirilen çeşitler ve uygun tarım metotları ekim alanlarının sınırına ulaşmış olan ekim alanlarından
en üst düzeyde üretim yaparak ülkemiz ve dünyanın ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olacaktır. Ayrıca
Şekil 11. Tarla Bitkileri AFA’sı Ar-Ge’sine Yapılan Yatırımların Geri Dönüşü

serin iklim tahılları ıslah çalışmaları dünya ve ülkemizdeki pazarın değişen taleplerine uygun kalitede
çok sayıda çeşit geliştirmek durumundadır. Ülkemizdeki ıslah çalışmalarına birçok gelişmiş ülkede kullanılan markör teknolojisi kullanılarak uygun bitkilerin hızlı ve doğru tespitinin çok kısa sürede yapılması,
özellikle verim düşüşlerine neden olan yaprak hastalıkları ve ekonomik önemi yüksek olan kalitenin artırılması bakımından büyük katkı sağlayacaktır.

5.7.1. Araştırma Stratejileri

:

5.7.1.1. Program 1

: Serin İklim Tahılları

Program Önceliği

: Yüksek

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Tarla Bitkileri, Orta

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği

Stratejik Amaç

: Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak

Türkiye’de yürütülen serin iklim tahılları ıslah çalışmalarında tüm paydaşların ilgisini çekerek ortak çalışmalara katılmalarına öncelik verilmelidir. Bu da ıslah programlarında sanayici, tüketici, kamu ve özel
sektör araştırma kuruluşları ve özelliklede üniversitelerin birlikte çalışmaları ile gerçekleştirilecektir. Bu
durum Türkiye’nin dünya üzerinde rekabet gücünü artıracaktır. Birçok araştırmacı tarım, gıda güvenliği
ve ilkim değişikliklerinin araştırılarak üretimin yeterli düzeyde artırılması konusunun önemine işaret
etmektedir. Bu araştırmacılar verimin artırılması için kritik konuları tespit edip kaynak sağlamaya çalışmaktadırlar. Araştırmacıların üzerinde durduğu konular kaynakların ve ürünlerin etkili, ekonomik
kullanılması ve yeni teknolojiler kullanarak üretimde sıçramalar yapacak gelişmelerin sağlanması olarak
sıralanmaktadır. Amaca ulaşmak için tüm kaynakların birlikte ekonomik olarak değerlendirildiği ortak
araştırmalar planlanmalıdır.
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Zamanlama:
Kısa Dönem/ Orta Dönem:
1. Çeşit geliştirme
• Kurağa ve soğuğa dayanıklılık,
• Geç dona dayanıklılık,
• Özel amaçlı kalite (makarnalık, bulgurluk, bisküvilik, vb.)
• Biyotik ve abiyotik streslere dayanıklılık
• Biyoteknolojik yöntemlerin ıslah çalışmalarına bütünleştirilmesi
• Kalite bölgelerinin belirlenmesi,

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Geleceğe hazırlık yönünden iklimdeki olumsuz değişikliklerin etkisini serin iklim tahılları üretiminde
minimum düzeyde tutabilmek ve ortaya çıkabilecek ihtiyaçları karşılayabilmek için basit birkaç tedbirin
alınması gerekli görülmektedir. Bunlar aşağıda sıralanmıştır;
1. Verimde stabilitenin sağlanması için tüm üretim unsurlarının (çeşit, tohum, ekim şekli ve zamanı, sıklık,
gübre çeşit ve dozları, yabancı ot ilacı, hastalık ve zararlılarla mücadele vb.) eksiksiz yapılması,
2. İklim değişikliklerine adapte olabilen çeşitlerin geliştirilmesi ve bu iklim değişikliklerinde en fazla verim
alacak üretim tekniklerinin uygulanması bunlara uygun alet ekipmanların araştırılıp ucuza ve kolay kullanılır hale getirilmesi,
3. Özel adaptasyon yeteneğine sahip çeşitlerin geliştirmesi ve üretimdeki bu çeşitlerin sayısının artırılması,
4. Sulamanın yaygınlaştırılmasının yanında, suyun ekonomik kullanılmasının sağlanması, bütün su kay-

2. Yetiştirme teknikleri
• Azaltılmış toprak işleme, doğrudan ekim ve sırta ekim yöntemleri,
• Ekim nöbeti çalışmaları
• Makro ve mikro element,
• Su kullanım etkinliği

naklarının (atık sular dahil) tarımsal üretimde kullanılabilme yollarının bulunması,
5. Bitkisel üretimin bir diğer girdisi olan bitki besin maddelerinin birim miktar ile optimum ürünü sağlayacak şekilde verilmesi, verilme teknikleri, verilme zamanı ve en uygun toprak derinliğine verilmesini
sağlayacak metotların, formülasyonların, bitki ihtiyaç zamanlarının bölgeler itibariyle hazırlanıp uygulamaya geçilmesi,
6. İklim değişikliklerine rağmen sürdürülebilir tarımın ve gıda güvenliğini sağlayacak araştırmaların yapılmasıyla ekosistemdeki farklı canlılara zarar vermeden ya da en az zararla sürdürme metotlarının araştı-

Uzun dönem:
• Verimi artıracak fizyoloji parametrelerinin seleksiyon unsuru olarak kullanılması
• Germplasm geliştirme

rılması ve uygulamaya sokulup takip edilmesi,
7. Tahılların depolama, taşıma ve ambalajlamanın uygun olmamasından dolayı % 10-30 oranında kayıplar
olmaktadır. Depolama kayıplarının azaltılması ve depo şartlarının sağlıklı muhafazayı sağlayacak hale
getirilmesi ürünün daha fazla ve kaliteli olmasını sağlayacaktır. Bu kayıpların önlenmesi; lisanslı depoculuk, soğuk hava depoculuğu, uygun taşıma araçlarının kullanılması, depolarda profesyonel kişilerin

Kapasite ve Yorum : Serin İklim Tahılları ıslahı ve araştırmaları sürekli yenilik ve çalışma gerektirdiğinden değişen teknoloji ve şartlara uygun son yıllarda yapısal değişiklikler yapılmış ve yapılmaya devam
edilmektedir. Bunlar; ıslah süresini kısaltmak ve çeşit ıslahında rekabetçi bir yapıya ulaşmak için; geleneksel ıslah yöntemi çalışmaları, biyoteknolojik yöntemlerle entegre edilmeye başlamış ve ıslah süresi
%50 kısaltılabilmiştir. Ayrıca Marköre dayalı seleksiyon çalışmalarıyla daha etkili ve erken generasyonda
seleksiyon başlatılmış ve bu çalışmaların etkinliğinin artırılması için Ankara’da Biyoteknoloji Araştırma
Merkezi kurulmuştur. Yine son yıllarda küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin tahıl üretim ve kalitesine
etkilerini azaltmak amacıyla; BDUTAE bünyesinde Kuraklık Test Merkezi, DATAE Soğuk Test Merkezi
kurulmuş ve bundan sonraki çeşit geliştirme çalışmalarında kurağa ve soğuğa dayanıklılıkla ilgili fizyolojik parametreler dünyada olduğu gibi ülkemizde de daha etkili bir biçimde tahıl ıslahında kullanılmaya
başlamıştır.

çalıştırılması, depo kapasitelerinin artırılması ve iyileştirilmesi ile mümkündür.
8. Bütün girdilere olumlu tepki veren yeni çeşitlerin geliştirilmesi, gerekirse bu maksatla biyoteknolojik
yöntemlerin (doku kültürü, markör destekli seleksiyon) kullanılması gibi konuların çözümlenmesi ölçüsünde ülkenin ilave 4,5 milyon tonluk buğday ihtiyacı kolaylıkla karşılanabilecektir.
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5.7.1.2. Program 2

: Sıcak İklim Tahılları

Program Önceliği

: Orta

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Tarla Bitkileri, Orta

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği

Stratejik Amaç

: Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak

Stratejik Hedef

: Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler
geliştirmek ve yaygınlaştırmak

Programın Hedefi

: Sürdürülebilir bir tarımsal yapı içinde amacına yönelik hat, çeşit ve

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

çok yerli özel sektörün tohumluk üretimi yapmasını sağlamak için bir proje hazırlanmış ve TÜBİTAK’a
sunulmuştur. Kamu Araştırma Enstitüleri ve Özel Sektör tarafından geliştirilen mısır hatları moleküler
ve morfolojik farklılıkları dikkate alınarak hem dane hem de silajlık mısır çeşitlerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Elde edilecek çeşitler çoklu lokasyonlarda verim denemelerine alınacak, silaj, dane kalite
özellikleri ve verim değerlerine göre seçilecektir.
Kamu Araştırma Enstitülerinin geliştirdiği kendilenmiş hatların özel sektöre kullandırılması ile ilgili resmi çalışmalar tamamlanmıştır. Kendilenmiş hatların kullandırılmasına yönelik çıkarılacak yönetmeliğe
uygun olarak, enstitüler tarafından geliştirilen kendilenmiş hatlar özel sektörün kullanımına sunulacaktır. Böylece, yerli özel sektör, kendilenmiş hatları geliştirmek için masraf, zaman ve emek harcamadan
kısa süre içerisinde hibrit mısır çeşitlerini geliştirebileceklerdir.
Çeltikte ise sertifikalı tohumluk üretimi ve kullanımı giderek artmasına karşın henüz istenen düzeye
ulaşamadığı ve bu durumun kalite ve hastalık yönünden sakıncalar doğurduğu görülmektedir. Çeltik
veriminin dünya ortalamasının üzerinde olmasına rağmen sertifikalı tohumluk üretimi ve kullanımının
artırılması ile daha da artabileceği öngörülmektedir.

uygun yetiştirme tekniklerinin geliştirilmesi
Araştırma Stratejisi

:		

Önemi : Ülkemizde tarım yapılabilir 23,8 milyon hektar alan içerisinde, % 48 ile en büyük payı tahıllar
almaktadır. Toplam tahıl alanları içerisinde mısırın payı %6, çeltiğin payı ise %1’dir (TÜİK 2014). Mısır
bitkisi halen Dünya nüfusunu doyuran altı tahıldan bir tanesidir. Çeltik ise insan beslenmesinde kullanılan önemli bir tahıl bitkisidir. Mısır çok yönlü kullanım alanı, adaptasyon kabiliyeti ve verimliliği ile

Zamanlama:
Kısa dönem:
Çeşit geliştirme;
• Islah süresini kısaltacak yöntemlerin kullanılması

Dünya’da buğday ve arpadan sonra en fazla üretilen tahıldır.

• Biyotik streslere dayanıklılık (Mısır kurdu, çeltikte yanıklık hastalığı, çeltik uç nematodu),

Ülkemizde çoğunlukla sulanabilir tarım arazilerinde mısır tarımı yapılmaktadır. Henüz bazı alanlara su-

• Abiyotik stres faktörlerine dayanıklılık (Sıcaklık, Hastalıklar, Tuzluluk)

lama suyu ulaştırılamamıştır. Bazı bölgelerde tarım arazilerinin küçük parçalar halinde olması ekonomik

• Biyoteknolojik yöntemlerin ıslah çalışmalarına bütünleştirilmesi

bir mısır üretimini engellemektedir. Kuraklık ve yüksek sıcaklık stresi mısır verimini sınırlayan faktörler
arasındadır. Yeni başlayan projeler ile Ülkemiz mısır genotipleri kuraklık ve yüksek sıcaklık streslerine

• Mevcut genetik varyasyonu artıracak çalışmalar yürütmek,

karşı test edilerek toleranslı çeşitler geliştirilebilecektir.

• Yetiştirme teknikleri;

Bazı bölgelerde Mısırkurdu (Ostrinia nubilalis Hübn.) zararı, değişen iklim koşulları nedeni ile ekonomik

• Sulama ve gübreleme sistematiği,

boyuta ulaşmıştır. Kimyasal ilaçlamanın henüz girmediği bu alanlarda biyolojik mücadele yöntemlerini

• Azaltılmış toprak işleme, farklı ekim normu ve bitki artığı yönetimi,

etkin hale getirmek gerekmektedir. Northern Leaf Blight (Exserohilum turcicum syn. Helminthosporium
turcicum) ve Grey Leaf Spot (Cercospora zeae-maydis) yaprak hastalıkları mısır tarımı yapılan çoğu bölgemizde görülen ve uygun iklim şartları oluştuğunda %20-70 arasında değişen oranlarda verim kayıpla-

Orta dönem:

rına neden olabilen fungal hastalıklardır.

1. Çeşit geliştirme;

Kamu Araştırma Enstitülerinin geliştirmiş olduğu mısır çeşitlerin tohumluk üretim hakları yerli Özel

• Özel amaçlı çeşit (Yüksek Yağ, Yüksek Protein, Cipslik, Çerezlik v.b.),

sektör tohumculuk şirketlerine devredilmektedir. Fakat geliştirilen yerli çeşit sayısı yabancı sermayeli
özel sektörün Türkiye’de tescil ettirdiği çeşit sayısından azdır. Daha fazla sayıda çeşit geliştirilerek daha

• Dane tipi sorgum geliştirmek
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2. Fizyoloji;
• Bitki su ve besin maddesi kullanım ilişkileri,
• Yüksek sıcaklık ve fotosentez
• Bitki hormonları ve düzenlediği olaylar

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Ülkesel Mısır Entegre Ürün Yönetimi Projesi; Islah, yetiştirme tekniği, bitki sağlığı, tescil, tohumluk,
sanayi ve tarımsal ekonomi konularından oluşmaktadır.
Üretime girecek alanlar ülkenin mısır üretimini artıracak potansiyele sahiptir. Parçalanmış tarım alanlarının toplulaştırılması için yasal düzenlemeler yapılmıştır. Yerli hibrit mısır çeşitlerinin sayısının kısa
süre içinde artırılması hedeflenmektedir. Yerli çeşitlerin kullanılan tohumluk içindeki oranının artırıl-

• Biyotik streslere dayanıklılık (çeltikte yanıklık hastalığı,çeltik uç nematodu),

ması gerekmektedir.

3. Germplasm geliştirme;

Küresel iklim değişikliği, abiyotik ve biyotik strese giderek artan oranda yol açacaktır. Ülkemizde bu so-

• Belli amaçlara uygun kaynak materyal oluşturma

runlara hazırlıklı olmak için mısır ıslahında stres faktörlerine dayanıklılık çalışmalarına özellikle önem
verilmektedir. Kuraklık ve yüksek sıcaklık streslerine toleranslı mısır genotiplerinin test edilme çalışma-

4. Yetiştirme teknikleri;

larının sonucunda toleranslı çeşitler geliştirilebilecektir.

• Makro ve mikro element araştırmaları,

Northern Leaf Blight (Exserohilum turcicum syn. Helminthosporium turcicum) ve Grey Leaf Spot (Cer-

• Kullanım amacına uygun ekolojik bölgelerin belirlenmesi,

cospora zeae-maydis) yaprak hastalıklarına dayanıklı genotiplerin belirlenmesi çalışmaları devam etmek-

• Tohumluk üretim alanlarının belirlenmesi,
• Kullanım amacına uygun ekoloji bölgelerinin belirlenmesi,
• Anız yönetimi,
• Yabancı ot kontrolü
• Tohum üretim teknolojisi

tedir. Dayanıklılıkları belirlenen kendilenmiş hatlar ile oluşturulacak hibrit mısır çeşitlerinin geliştirilmesi ile hastalıklardan doğan kayıplar azaltılacaktır.
Türkiye’de üretilen dane mısırın çoğunluğu kanatlı yem sanayinde kullanılmaktadır. Yüksek besin kalitesi (yüksek yağ ve yüksek methionin içeren mısır gibi) içeren çeşitlerin geliştirilmesi, kanatlı yem sanayinde kullanılan katkı maddelerinin miktarını azaltacaktır. Yüksek methionin ve lysin içeren çeşitlerin
geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Doubled haploid (DH) teknolojisi, daha az maliyetle ve daha kısa sürede homozigot mısır hatlarının elde

Uzun dönem:
1. Çeşit geliştirme;
• Özel amaçlı çeşit (Yüksek Yağ, Yüksek Protein, Cipslik, Çerezlik v.b.),
2. Fizyoloji
• Soğuk toleransı ve bitki fizyolojisi
Kapasite ve Yorum : Ülkemizde 1950’lerde başlayan mısır ıslah çalışmaları önemli sonuçları ortaya
koymuştur. Ülkemiz, ıslaha yeni teknolojileri entegre ederek ve alt yapıdaki donanım yetersizliklerini
tamamlayarak gelecekte de önemli çalışmalar yapacak birikime sahiptir. Hibrit mısır tohumculuğunda

edilmesinde başarı sağlamaktadır. Ülkemizde mısır ıslah çalışmaları yürüten enstitüler DH teknolojisini
uygulamaya başlamıştır. Özel sektörün bu yöntemi ıslah programlarında kullanmaları için eğitimler verilmektedir. Germplasm geliştirme ve genetik kaynakların korunması çalışmaları devam edecektir.
Ülkemizde halen tescil edilmiş silajlık melez mısır sayısı azdır. Silaj kalite değerleri yüksek verimli melez
mısırların tescil ettirilerek çiftçiye ulaştırılması ile hayvan beslenmesindeki besleyici kaba yem ihtiyacı da
belli oranlarda karşılanmış olacaktır.
Mısır işleyen sanayi kuruluşlarının tercihlerine göre (yağ, cips, nişasta, çerez vb.) dane kalitesi yönünden
farklı, yüksek verimli melez mısırların geliştirilmesi ile talep açığı karşılanmaya çalışılacaktır. Farklı dane
tiplerinde (cin mısır, şeker mısır, waxy v.b.) çeşit geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

yabancı özel sektörün ağırlığı göz önüne alınarak, başlıca mısır geliştirme çalışmaları yapan enstitülerin

Türkiye’de Tahıllar içerisinde yaklaşık olarak % 1’lik bir alanda devam eden çeltik üretimimiz uygu-

değişik mısır araştırma projeleri 2004 yılından itibaren tek bir proje altında birleştirilmiş ve Ülkesel Mısır

lanan politikalar sayesinde giderek artmaktadır. Verim, iyi hava koşulları ve ülkemiz şartlarına uygun

Entegre Ürün Yönetimi Projesi başlatılmıştır.

çeşit kullanımının artması ile 2002 yılına göre yaklaşık % 150’lik bir artışla 360 bin tondan 900 bin tona
yükselmiştir. Çeltik üretiminin alternatif ürünlere göre daha karlı duruma gelmesi nedeniyle çeltik ekim
alanları da 600 bin dekardan 506 bin dekarlık artışla 1,11 milyon dekara yükselmiştir. Üretimdeki artış,
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2005 yılında kargo ve çeltik haricinde 158 bin ton pirinç ithal eden Türkiye’nin ithalatını 2012 yılında 25

ması gerekenlerin başında üretici gelirlerinin artırılması, üretici maliyetlerinin azaltılması ve yemeklik

bin tona indirerek dışa bağımlılığı azaltmıştır. Ancak 2013 yılında bu miktar tekrar 118 bin tona kadar

dane baklagil üretiminin teşvik edilmesi gelmektedir. Bunun için de özellikle dünya piyasalarındaki fiyat

çıkmıştır. Ülkemizde çeltik verimi 10 yıllık bir süreçte dekara 572 kilogramdan, 814 kilograma çıkmıştır.

düşüşlerinin yaşandığı veya ürün arzının fazla olduğu yıllarda, yurt içi fiyat dalgalanmalarını önleyecek

Bunda yüksek verimli çeltik çeşitlerinin üretimde yer alması ve çiftçilerimizin modern üretim teknikleri-

politikaların oluşturulması sağlanmalıdır. Yurt içi kuru fasulye üretim alanlarının sürekli azalmasının

ni benimsemesi etkili olmuştur. Üretim ve Verimdeki bu artış sonucunda iyi bir planlama ve uygun tarım

sebeplerinin ortaya konulması, yapılan desteklemelerin üretim ve üretime karar vericiler tarafından nasıl

politikaları ile Türkiye etkin ihracatçı ülkelerden biri haline gelebilecektir.

karşılandığının belirlenmesi ve kuru fasulye üretimi konusunda devlet politikası geliştirilmesine yardımcı olunabilmesi amacıyla bir araştırma projesi yapılması kaçınılmaz bir gereksinimdir.

Zamanlama:
5.7.1.3. Program 3

: Yemeklik Dane Baklagiller

Program Önceliği

: Orta

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Tarla Bitkileri, Orta

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği

Stratejik Amaç

: Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişi-

Stratejik Hedef

Programın Hedefi

1. Çeşit geliştirme;
• İç ve dış piyasa talebi doğrultusunda yüksek verimli ve makineli hasada uygun çeşit geliştirme çalışmaları
• Biyotik streslere dayanıklılık (antraknoz, solgunluk tebeşirleşme, bakteriyal, viral ve mantari hastalıklar)
• Abiyotik streslere dayanıklılık (kışlık ekime uygunluk, kuraklık)
• Stresler için rekombinant populasyonların geliştirilmesi
• Verim ve diğer özel amaçlar

lebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak.

2. Yetiştirme teknikleri;

: Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler

• Ekim nöbeti

geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

• Azaltılmış toprak işleme, sırta ekim, bitki artıkları yönetimi

: Sürdürülebilir üretim için iç ve dış piyasa tarafından istenen özellik-

• Makro ve mikro besin elementleri ve nodülasyon

lerde, TSE dane standartlarına uygun, kaliteli, hastalık ve zararlılara to-

• Yabancı ot ile mücadele için agronomik bitki yetiştirme sistemlerinin belirlenmesi (toprak işleme, ekim

leranslı, yüksek verimli, makineli tarıma elverişli, tarla tarımı ve küçük
aile işletmelerine uygun çeşitler geliştirmek; bu çeşitlerden optimum
verim elde edilebilecek uygun yetiştirme tekniklerini belirlemek.
Araştırma Stratejisi

Kısa dönem:

:		

Önemi : Türkiye’de üretimi gerçekleştirilen 8 çeşit Yemeklik Dane Baklagil arasında en fazla üretimi
yapılanlar nohut, kuru fasulye ve mercimektir. Türkiye mercimek ve nohut üretimi bakımından kendi

zamanı, ekim normu)
• Farklı ekim zamanlarının döllenme üzerine etkisi

Orta dönem:
1. Çeşit geliştirme çalışmaları;

kendine yeter durumdadır. Yeni çeşitlerin tohumluk üretimi ve çiftçiye ulaşımı yetersizdir. Baklagillerde

• Nükleer teknikler

sertifikalı tohum kullanma alışkanlığı azdır. Ürünleri işleme tesisleri yeterlidir. Mercimekte tebeşirleşme

• Çeşit geliştirme

ve yabancı ot sorunu, nohutta ise antraknoz büyük verim kayıplarına yol açmaktadır. Ülkemizde son
yıllarda kuru fasulye ekim alanları önemli ölçüde azalmakta ancak sağlanan verim artışı nedeniyle bu
azalışın toplam üretime etkisi az olmaktadır. Yurt içinde üretimde sürekliliğin sağlanabilmesi için yapıl-

• Abiyotik streslere dayanıklılık (Kışlık ekime uygunluk, kurak)
• Stresler için rekombinant populasyonların geliştirilmesi
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2. Yetiştirme teknikleri;
• Makro ve mikro besin elementleri ve nodülasyon
• Sulama sistemleri ve su kullanım etkinliği
• Azotlu gübre uygulama zamanı, metotları ve organik gübreler

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Ülkemizde baklagillerin üretimindeki sorunların giderilmesi için bakanlığımıza bağlı araştırma enstitülerinde, üniversitelerde ve özel sektörde yoğun bir şekilde çalışılmaktadır. Bakanlık olarak üretimden
tüketime kadar olan zincirin her halkasında sorunların giderilmesi için destek verilmektedir.
Gerek ülkemizde gerekse Dünyada baklagillerde önemli verim artışları kaydedilmiştir. Nohutta iri dane
önemli bir özellik olup, kışa, hastalık ve zararlılara, kuraklığa dayanıklı nohut ve mercimek çeşitlerinin
geliştirilmesi ve kalitenin artırılması en önemli hedeflerdir. Dane iriliği, pişme ve lezzet özelliği, besleme

Uzun Dönem:

değeri yüksek çeşit elde edilmesi ıslah çalışmalarında kalite unsuru olarak göz önünde bulundurulmak-

1. Çeşit geliştirme;

tadır.

• Biyoteknoloji

Genel Müdürlüğümüz araştırma enstitülerinde çeşit geliştirme çalışmaları yoğun bir şekilde devam et-

2. Yetiştirme teknikleri;

mektedir. Bu kapsamda baklagil üretimindeki sorunların giderilmesi için hastalık ve zararlılara dayanıklı, yüksek verimli ve kaliteli çeşit geliştirme çalışmalarının yanında makineli ekim ve hasadı mümkün

• Sulama sistemleri ve su kullanım etkinliği

kılacak çeşit ve ekipman geliştirilmesi için de projeler yürürlüğe konulmuştur.

3. Islah süresinin kısaltılması;

Genel Müdürlüğümüze bağlı 10 araştırma enstitüsü tarafından Yemeklik Dane Baklagillerde çeşit geliş-

• Doublehoploid tekniklerin uygulanması
• Seleksiyonda marker kullanımı
• Serada 2 ve/veya 3 ürün alma işlemleri
• Laboratuarda özel yetiştirme teknikleri ile bir bitkiden daha fazla tohum alma yöntemlerinin geliştirilmesi

tirme çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; 1963-2014 yılları arasında Nohutta 33, Mercimekte 23,
Kuru Fasulyede 22, Baklada 5 olmak üzere Yemeklik Dane Baklagillerde 84 çeşit tescil ettirilmiştir.
Ülkemizde gerçekleştirilen tarımsal ürünlerde genel sorun üretimde kullanılan girdilerdeki fiyat yüksekliğidir. Girdi fiyatlarının yüksekliği sebebiyle yeterince girdi kullanılmaması, sertifikalı tohumların yeterince kullanılmaması vb. sebepler verimi düşürmektedir. Üretim masraflarının yüksek olması ve verimin
düşüklüğü ürün maliyetlerini artırmakta, bunun sonucunda da üreticilerimiz dünya fiyatları karşısında
rekabet şansını kaybetmektedir. Ayrıca üretimde kullanılan girdi fiyatlarının maliyet içerisindeki payı-

Kapasite ve Yorum : Türkiye; yemeklik dane baklagillerde, özellikle nohut ve mercimekte dünyanın en
önemli üretici ve ihracatçı ülkelerindendir. Ülkemizde baklagiller, özellikle nohut ve mercimeğin gen

nın azaltılması amacıyla uygulanan girdi destekleri, üretim içerisindeki payları dikkate alınarak gerçekçi
şekilde uygulanmalıdır.

merkezlerinden olması ve geleneksel beslenme kültürümüzdeki yeri nedeniyle de ayrı bir öneme sahiptir.
Ülkemiz, Dünya bakliyat ticaretini elinde bulunduran ve yönlendiren en önemli aktördür.
Türkiye geçmişten bugüne önemli bir baklagil üretim merkezidir. 2014 yılı itibariyle ülkemizde 1,01 milyon ton kuru baklagil üretilmiş olup bu üretimin 450 bin tonunu nohut, 345 bin tonunu mercimek ve 215
bin tonunu kuru fasulye oluşturmaktadır.
Ülkemiz ekim alanlarının yaklaşık % 4,2’si yemeklik dane baklagillere ayrılmaktadır. Yemeklik dane
baklagillere ayrılan alanın; % 52’sini nohut, % 30’unu kırmızı mercimek, %10’unu kuru fasulye ve % 8’ni
de diğer baklagiller oluşturmaktadır.
Ülkemizde, tarla bitkileri alanında ilk Tohumculuk Kanununun çıkarıldığı ve buna bağlı olarak kayıt ve
tescil sisteminin başladığı 1963 yılından bu yana kamu kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör tarafından
toplam 107 yemeklik dane baklagil çeşidi geliştirilmiştir. Bunların 84’ü, yani %78’i enstitülerimize aittir.

5.7.1.4. Program 4

: Endüstri Bitkileri ve Enerji Tarımı

Program Önceliği

: Yüksek

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Tarla Bitkileri, Orta

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği
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Stratejik Amaç

Stratejik Hedef

: Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişi-

alanı ve üretim miktarlarında artışlar sağlanmıştır. Bu artışlar ülkemiz ihtiyacını bir miktar karşılasa da

lebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak

yeterli olmamıştır. Ülkemizdeki yağlı tohum üretiminin yeterli düzeylere ulaşabilmesi için; ARGE çalış-

: Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler
geliştirmek ve yaygınlaştırmak

Programın Hedefi

: Sürdürülebilir bir tarımsal yapı içinde amacına uygun hat, çeşit ve yetiştirme teknikleri geliştirilmesi

Araştırma Stratejisi

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

:		

Önemi : İçerdikleri yağ, protein, karbonhidrat, mineral maddeler ve vitaminler nedeniyle insan ve hayvan

malarına yapılan destekler arttırılmalı ve devam ettirilmelidir.
Ülkemizde kullanılan enerjinin birinci derecede fosil yakıtlardan karşılanması, petrol kaynakları bakımından kendine yeter durumda olmaması ve ihtiyacın % 92’ sinin ithalat yolu ile karşılanması, petrol
alımı için milyarlarca doların dışarıya ödenmesi nedeni ile ekonomimiz olumsuz etkilenmektedir. Petroldeki dışa bağımlılığı azaltmak, çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunmak, üretimdeki en önemli
gider kalemlerinden olan akaryakıt giderini azaltarak, ürün maliyetini düşürmek hedeflenmektedir. Bunun için ülke olarak alternatif enerji kaynaklarına yönelmemiz, bu konularda temel araştırmalar yürütmemiz gerekmektedir.

beslenmesinde önemli bir yere sahip olan yağlı tohumlu bitkiler, sahip oldukları değerli içerik maddeleri ve çok yönlü kullanım alanlarına sahip olması nedeniyle asrın harika bitkileridir. Yağlı tohumlardan
elde edilen yağlar, gıda maddesi olarak insan beslenmesinde, hammadde olarak sanayide ve yakıt olarak
bio-dizel üretiminde kullanılmaktadır. Bugün sanayide işlenerek tohumlarından yağ elde edilen bitki-

Zamanlama :

lerin başında, ayçiçeği, soya, çiğit, kolza, yerfıstığı, aspir, susam, keten, kenevir, haşhaş, jojoba, zeytin,

Kısa Dönem/ Orta Dönem :

hurma, hindistan cevizi gelmektedir. Sahip olduğu farklı iklim özellikleri nedeniyle Türkiye’de jojoba,

1. Çeşit geliştirme;

hurma ve hindistan cevizi dışındaki yağlı tohumlu bitkilerin tümü yetişebilmektedir. Ayrıca endüstri bitkileri içerisinde önemli bir yere sahip olan patates nişasta (%20) bakımından zengin olduğundan önemli
bir besin maddesi olup nişastadan başka %2 oranda protein de bulunmaktadır.
Ülkemizde tarımı yapılan endüstri bitkilerinin (ayçiçeği, soya, aspir, kolza, susam, patates, tütün ve şeker-

• Kurağa ve soğuğa dayanıklılık
• Geç donlara dayanıklılık
• Yüksek yağ oranı

pancarı) toplam ekim alanı yaklaşık 1.350.000 ha olup, üretim miktarı ise, 22.900.000 ton civarındadır.

• Biyotik ve abiyotik streslere dayanıklılık

Ancak özellikle yağlı tohumlu bitkilerde üretimin yetersiz olması nedeniyle önemli miktarda yağlı tohum

• Biyoteknolojik yöntemlerin ıslah çalışmalarına bütünleştirilmesi

ve ham yağ ithal edilmektedir. 2010 yılında 2.735 bin ton yağlı tohum, 812 bin ton ham yağ ithal edilirken,
2014 yılında 3.097 bin ton yağlı tohum, 1.583 bin ton ham yağ ithal edilmiştir.

• Kalite bölgelerinin belirlenmesi

Ülkemizde yağları doğrudan yemeklik olarak değerlendirilen 5 temel yağ bitkisinin 2010 yılı ekim alanla-

2. Yetiştirme teknikleri;

rı toplamı yaklaşık 737.000 ha iken, 2014 yılında yaklaşık 800.000 hektar’a ulaşmıştır. Bu alanın;

• Azaltılmış toprak işleme, doğrudan ekim ve sırta ekim yöntemleri,

• % 82’inde Ayçiçeği (657.000 ha)

• Ekim nöbeti çalışmaları

• % 4’ünde Soya (34.000 ha)

• Makro ve mikro element,

• % 4’ünde Yerfıstığı (33.000 ha)

• Su kullanım etkinliği

• % 4’ünde Kolza (32.000 ha) ve
• % 5’inde Aspir (44.000 ha) tarımı yapılmaktadır.

Uzun Dönem :

Yağ bitkileri içerisinde sadece bu 5 temel yağ bitkisinin üretim miktarları incelendiğinde, 2010 yılındaki

• Verimi artıracak fizyolojik parametrelerin seleksiyon unsuru olarak kullanılması

yaklaşık 1.630.000 ton üretime karşılık, 2014 yılında 2.080.000 ton’a ulaşan bir üretim miktarı göze çarp-

• Germplasm geliştirme

maktadır (TUİK, 2015). TAGEM tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yağlı tohumlu bitkilerin ekim
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Kapasite ve Yorum : Ülkemizde bitkisel yağ üretimi, ülke içi talebi karşılayamamakta olup, bu açık yük-

azalması beklenmektedir. Tütün üretiminde özelikle İzmir menşeli tütünlerin üretildiği Ege Bölgesi’nde

sek oranda döviz ödenerek ithalatla karşılanmaktadır. Bu nedenle, bitkisel yağ üretimini arttırmak ve

üretim miktarında ciddi bir azalış beklenmelidir. Tütün fiyatlarının düşüklüğü, üretim maliyetlerinin

mevcut açığı azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak stratejik ve ekonomik açıdan son derece önemlidir.

yüksekliği ve tütüne ait herhangi bir destekleme hizmetinin sunulmamış olması, kentleşme ve göç olgula-

Bu amaçla yağlı tohumlu bitkilerin yetiştirildiği bölge şartlarına uyumlu, geniş adaptasyon kabiliyetine

rı üretici sayısında ve üretim miktarında meydana gelecek azalışın en önemli nedenleri olarak görülmek-

sahip, verimi ve yağ oranı yüksek hat ve hibrit çeşitleri geliştirerek ülkemiz yağ açığının azaltılmasına kat-

tedir. Türkiye tütün ihracatının temeli olan İzmir ve Samsun tütünlerinin bir Türkiye markası olduğu

kıda bulunma çalışmaları devam etmektedir. Bunun yanında özellikle ayçiçeğinde son yıllarda problem

gerçeği unutulmadan tütün, tarım havzası modeliyle ele alınması ve güçlü çiftçi desteklerine kavuşturul-

olan orobanş ve mildiyöye dayanıklı çeşitler geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam edilmektedir.

ması önem arz etmektedir.

Yağlı tohumlu bitkilere ait ıslah çalışmaları Genel Müdürlüğümüze bağlı birçok enstitüde yürütülmekte

Dünya ve ülkemiz için fosil yakıtların enerji üretimindeki payının oldukça yüksek olması, nüfus artışıyla

olup 07.01.2013 tarihinde Osmaniye ilinde kurulan Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile

enerji kaynaklarının kullanımında meydana gelen artış ve fosil yakıt rezervlerinin sürekli azalması, ener-

büyük bir ivme kazanacaktır.

jiyi üretirken de tüketirken de çevre kirliliğine sebep olmaktadır. Bu durum tüm insanlık için bir tehdit

Patateste ülkemize ait yeterli sayıda ve üretim programlarına giren tescilli çeşitlerimizin bulunmaması
çok önemli bir problem olarak karşımıza çıkmakta iken bu sorunu çözmek için patates ıslah çalışmaları,
Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü liderliğinde, 2005 yılında “Ülkesel Patates Tohumluk Üretim Sisteminin Geliştirilmesi” başlıklı proje ile başlatılan çeşit ıslah programı sonuçlandırılmıştır.
Çeşit geliştirmenin ilk adımı olan melez patates tohumları elde edilerek, “Patates Genetik Tabanı” oluşturulmuş ve patates ıslah çalışmalarının sürekliliğini sağlayacak altyapı, özellikle patates araştırmaları
açısından merkez kuruluş olan Niğde Patates Araştırma Enstitüsünde kurulmuştur. Proje çalışmaları ile

hali taşımaktadır. Tüketim sürecinde insan kendi ve diğer canlıların yaşam ortamını her geçen gün daraltmakta, kaynakları hızla tüketmektedir. Bunun sonucu olarak ormanlar her geçen gün azalmakta, yer
altı kaynakları tükenmekte, atıklar toprakları, suları ve havayı kirletmektedir. Bu sebeplerden dolayı ülkeler varlıklarını ve bağımsızlıklarını koruyabilmek için yeni ve yenilenebilir enerji (biyoenerji) kaynaklarını araştırmaya yönelmişler, bu konuda da yenilenebilir enerji tarımı ön plana çıkmıştır. Bu kapsamda
2011 yılında Genel Müdürlüğümüz tarafından Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitü bünyesinde “Enerji
Tarımı Araştırma Merkezi” kurulmuştur. Merkezde biyoetanol, biyodizel ve biyokütle konularında araştırmalara hızla devam edilmektedir.

fiziki altyapı ve teknik personel eğitimleri tamamlanmıştır. Yapılan ıslah çalışmaları sonucunda iki adet
ilk yerli ticari patates çeşidi tescil edilmiştir. Bu çalışmalar her yıl en az iki çeşit tescile sunulacak şekilde devam ettirilmektedir. Ayrıca ülkemizde doku kültürü yöntemi ile patates üretimi yokken, Ülkesel
Patates Tohumluk Üretim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi ile Niğde Patates Araştırma Enstitüsü, Ege
Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Ege Üniversitesi’nde tohumluk üretimi yapılabilecek doku kültürü laboratuvarları ve seralar 2007 yılında pilot tesisler kurularak
işletilmeye başlanmış ve bu altyapılar kullanılarak çeşit geliştirme çalışmaları hızlanmıştır.

5.7.1.5. Program 5

: Lif Bitkileri

Son yıllara kadar şekerpancarı ile ilgili her türlü araştırma ve geliştirme çalışmalarının neredeyse tamamı

Program Önceliği

: Orta

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Tarla Bitkileri, Orta

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü (T.Ş.F.A) bünyesinde faaliyet gösteren Şeker Enstitüsünce
yürütülmüştür. Türkiye Şeker Fabrikalarının 2007 yılında özelleştirme programına alınması, bazı fabrikalarının da satılması, yeni eleman alınmasının durdurulması nedeniyle Türkiye’nin en önemli sanayi
bitkilerinin başında gelen şekerpancarının ıslahının ve diğer sorunlarının araştırılmasında büyük bir
boşluk oluşmuştur. Bu nedenle şekerpancarı ıslah çalışmaları başlatılmış olup biyotik stres koşullarına
(Rhizomania) dayanıklı, verim ve kalite düzeyi yüksek, adaptasyon kabiliyeti iyi, şekerpancarı çeşitlerinin geliştirilmesiyle stratejik bir ürün olan şekerpancarı yetiştiriciliği için gerekli tohum ihtiyacını dışa-

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği

Stratejik Amaç

: Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişi-

rıya bağımlılıktan kurtaracak adımlar atılmıştır.
Türkiye’de sigara tüketiminde azalma trendinin devam edeceği öngörülmektedir. Her ne kadar sigara
tüketimi ile doğrudan ilişkili olmamakla birlikte, tütün üretiminde de bu bağlamda kısmi bir üretim

lebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak
Stratejik Hedef

: Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler
geliştirmek ve yaygınlaştırmak

175

MASTER PLAN
2016-2020

176

Programın Hedefi

Araştırma Stratejisi

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

: Sürdürülebilir bir tarımsal yapı içinde çeşit ve uygun yetiştirme teknik-

Üretimde sürekliliğin sağlanacağı Pamuk ıslah çalışmaları; dünya ve ülkemizdeki pazarın değişen talep-

leri geliştirilmesi

lerine uygun kalitede çok sayıda çeşit geliştirmek durumundadır. Ülkemizdeki ıslah çalışmalarına birçok

:		

gelişmiş ülkede kullanılan markör teknolojisi kullanılarak uygun bitkilerin hızlı ve doğru tespitinin çok
kısa sürede yapılması, özellikle verim düşüşlerine neden olan yaprak hastalıkları ve ekonomik önemi

Önemi : 2050 yılında dünyadaki insan sayısının 9 milyar olacağı ön görülmektedir. Bu durum gıda gü-

yüksek, sanayicinin isteklerine uyumlu olarak istenen kalitenin artırılması bakımından büyük katkı sağ-

venliği ve yeterliliği açısından tarımı, her zamankinden daha önemli hale getirmiştir. İklim değişiklikleri

layacaktır.

ve gelişmekte olan geri kalmış ülkelerdeki nüfus artışı; yeterli, güvenli ve ulaşılabilir fiyatta gıda ihtiyacı
yanı sıra, giyim kuşam ve barınma gibi temel isteklerin de sağlanabilirliğini zorlaştırmaktadır. Bu temel
isteklerin güvenli ve sürdürülebilir olarak karşılanabilmesinde günlük hayatta çok yoğun kullanıma sahip lif bitkileri de önemli bir paya sahiptir.

Türkiye’de yürütülen Pamuk ıslah çalışmalarında tüm paydaşların ilgisini çekerek ortak çalışmalara katılmalara öncelik verilmelidir. Bu da ıslah programlarında sanayici, tüketici, kamu ve özel sektör araştırma kuruluşları ve özellikle de üniversitelerle birlikte gerçekleştirilecektir. Bu durum Türkiye’nin dünya
üzerinde rekabet gücünü artıracaktır. Birçok araştırmacı tarım ve iklim değişikliklerinin araştırılarak

Ülkemizde lif bitkisi denildiği zaman akla gelen Pamuk, Keten, Kenevir’dir. Dünyada ve ülkemizde ekim

üretimin yeterli düzeyde artırılması konusunun önemine işaret etmektedir. Bu araştırmacılar verimin

alanı ve üretimi azalan lif bitkilerinin başında keten ve kenevir gelmektedir. Öncelikle her iki bitkide lif

artırılması yanı sıra sanayiye yönelik çeşitlerin geliştirilmesi gibi kritik konuları tespit edip kaynak sağla-

ekstraksiyon işlemlerinin zorluğu ve elde edilen liflerin sentetik liflerle rekabet edememesi üretimlerinin

maya çalışmaktadırlar. Araştırmacıların üzerinde durduğu konular; kaynakların ve ürünlerin etkili, eko-

azalmasının en önemli nedenleri arasında sayılmaktadır. Ayrıca, kenevirden esrar elde edilmesi de ekim

nomik kullanılması ve yeni teknolojiler kullanarak üretimde sıçramalar ve markalaşmalar oluşturacak

alanlarının sınırlanmasına ve kontrol altına alınmasına neden olmuştur.

gelişmelerin sağlanması olarak sıralanmaktadır. Pamuk ve diğer lif bitkilerinde amaca ulaşmak için tüm

Pamuk ve jüt, dünyada en fazla ekilen ve üretilen lif bitkileridir. Jüt ise ülkemize ait bir bitki olmayıp
ticarete konu olacak tescilli çeşidi bulunmamaktadır. Dünyada üretim miktarı ve tekstildeki yaygın kul-

kaynakların araştırmacı ve sanayici birlikteliğinde ekonomik olarak değerlendirildiği; ortak araştırmalar
planlanmalıdır.

lanımı nedeniyle, lif bitkisi denilince ilk akla gelen bitki pamuktur.
Pamuk tekstil sektörünün ana hammaddesi olması nedeniyle önemli stratejik ürünlerimizden biridir.

Zamanlama:

Tekstil, ülkemiz ihracat ve istihdamının lokomotif sektörüdür. Gelişen tekstil sanayi ile birlikte verimli

Kısa Dönem/ Orta Dönem

ve kaliteli pamuk çeşitlerinin kullanılmasına rağmen üretim ihtiyacı karşılanamamış ve bunun sonucu
olarak ta ülkemiz pamuk lifi açığı artmıştır.
Hızla artan pamuk talebi, Türkiye’yi 1991 yılından sonra net pamuk ithalatçısı yapmıştır. Pamuk tüketimimiz, iç üretimle karşılanamadığından, her yıl bir önceki yıldan artan miktarlarda pamuk dış alımı
yapılmaktadır. Dolayısıyla tekstil sanayisinin ihtiyacı olan pamuk üretiminin arttırılması ve ithalatın
azaltılması ana hedef olarak belirlenmiştir.
Ülkemizin sahip olduğu değişik toprak yapısı, topoğrafyası, yağış miktarı ve güneşlenme gün sayısı da
dikkate alındığında, çok sayıda mikro klimaya sahip olduğu görülmektedir. Bu nedenle Türkiye’de sür-

1. Çeşit geliştirme
• Biyotik ve abiyotik streslere dayanıklılık
• Biyoteknolojik yöntemlerin ıslah çalışmalarına bütünleştirilmesi
• Kurağa tolerans
• Sanayicinin isteğine uygun özel amaçlı çeşitlerin geliştirilmesi
2. Yetiştirme teknikleri

dürülecek ıslah çalışmaları önümüzdeki yıllarda her özel alan için birden fazla çeşit geliştirmeye doğru

• Azaltılmış toprak işleme, doğrudan ekim ve sırta ekim yöntemleri,

hedeflerini yeniden düzenlemek zorundadır. Bu yeni geliştirilen çeşitlerle, pamuk ekim alanlarının sını-

• Ekim nöbeti çalışmaları

rına ulaşılmış olmakla beraber, ekim alanlarından üst düzeyde verim alınmaktadır. Ancak yurt içinde
üretimde sürekliliğin sağlanabilmesi için yapılması gerekenlerin başında üretici gelirlerinin artırılması,
üretici maliyetlerin azaltılması ve destek mekanizmalarının yeniden gözden geçirilmesi konusunda araştırma projelerinin yapılması önem arz etmektedir.

• Makro ve mikro element,
• Su kullanım etkinliği
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Uzun dönem :
• Verimi artıracak fizyoloji parametrelerin seleksiyon unsuru olarak kullanılması
• Germplasm geliştirme
• Pamuk dışı alternatif lif bitkileri adaptasyon ve ıslah çalışmaları

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

7. Pamukda çırçırlama, depolama kayıplarının azaltılması ve depo şartlarının sağlıklı muhafazayı sağlayacak hale getirilmesi gibi uygulamalara geçilmelidir. Bu kayıpların önlenmesi; lisanslı depoculuk, depolarda profesyonel kişilerin çalıştırılması, teşvikler ile depoların kapasitelerinin artırılması ve iyileştirilmesi
ile mümkündür.
8. Bütün girdilere olumlu tepki veren yeni çeşitlerin geliştirilmesi, gerekirse bu maksatla biyoteknolojik
yöntemlerin (doku kültürü ile ıslah süresinin 3-5 yıl kısaltılması, markör destekli seleksiyon) kullanılma-

Kapasite ve Yorum: Lif bitkileri ıslahı ve araştırmaları sürekli yenilik ve çalışma gerektirdiğinden, son
yıllarda değişen teknoloji ve şartlara uygun yapısal değişiklikler yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Bunlar; ıslah süresini kısaltmak ve çeşit ıslahında rekabetçi bir yapıya ulaşmak için; geleneksel ıslah
yöntemleri biyoteknolojik yöntemlerle entegre edilmeye başlanmış ve ıslah süresi %50 kısaltılabilmiştir.

sı
9. Pamuk üreticilerine verilen devlet desteklerinin farklı sektörlerle bir araya gelerek yeniden yapılandırılması gibi konuların çözümlenmesi büyük önem arz etmektedirler.

Ayrıca Marköre dayalı seleksiyon çalışmalarıyla daha etkili ve erken generasyonda seleksiyon başlatılmış
ve bu çalışmaların etkinliğinin artırılması için Ankara’da Biyoteknoloji Araştırma Merkezi kurulmuştur.
Yine son yıllarda küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin lif bitkileri ve kalitesine etkileri GAPUTEAM
bünyesinde ağırlıklı olarak çalışılmaktadır. Çeşit geliştirme çalışmalarında kurağa dayanıklılıkla ilgili
fizyolojik parametreler dünyada olduğu gibi ülkemizde de daha etkili bir biçimde lif bitkileri ıslahında
kullanılmaya başlamıştır.
Geleceğe hazırlık yönünden iklimdeki olumsuz değişikliklerin etkisini lif bitkileri üretiminde minimum
düzeyde tutabilmek ve ortaya çıkabilecek ihtiyaçları karşılayabilmek için basit birkaç tedbirin alınması
gerekli görülmektedir. Bunlar aşağıda sıralanmıştır;
1. Verimde stabilitenin sağlanması için tüm üretim unsurlarının (çeşit, tohum, ekim şekli ve zamanı, sıklık,
gübre çeşit ve dozları, yabancı ot ilacı, hastalık ve zararlılarla mücadele vb. ) eksiksiz yapılması,
2. İklim değişikliklerine adapte olabilen çeşitlerin geliştirilmesi ve bu iklim değişikliklerinde en fazla verim

5.7.1.6. Program 6

: Tıbbi, Aromatik ve Boya Bitkileri

Program Önceliği

: Düşük

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Tarla Bitkileri, Orta

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği

Stratejik Amaç

: Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak

alacak üretim tekniklerinin uygulanması bunlara uygun alet ekipmanların araştırılıp ucuza ve kolay kullanılır hale getirilmesi,

Stratejik Hedef

geliştirmek ve yaygınlaştırmak

3. Özel adaptasyon yeteneğine sahip çeşitleri geliştirme ve üretimdeki bu çeşitlerin sayısının artırılması
4. Sulamanın yaygınlaştırılmasının yanında, suyun ekonomik kullanılmasının sağlanması, bütün su kay-

Programın Hedefi

naklarının (atık sular dahil) tarımsal üretimde kullanılabilme yollarının bulunması

alternatif oluşturması ve atıl durumdaki kaynaklarımızın ön plana çıkarılarak yaygınlaştırılması.

yacak şekilde verilmesi, verilme teknikleri, verilme zamanı ve en uygun toprak derinliğine verilmesini
maya geçilmesi hem ekonomik üretim hem de çevre açısından önem taşımaktadır.

: Yeni türlerin üretime kazandırılarak doğal kaynaklar üzerindeki baskının azaltılması ve farklı son ürünlerin elde edilmesi ile majör ürünlere

5. Bitkisel üretimin bir diğer girdisi olan bitki besin maddelerinin birim miktar ile optimum ürünü sağlasağlayacak metotların, formülasyonların, bitki ihtiyaç zamanlarının bölgeler itibariyle hazırlanıp uygula-

: Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler

Araştırma Stratejisi

:		

Önemi : Doğal kaynakların, gıda, tedavi edici ve farklı kullanımları insanlık tarihiyle birlikte başlamak-

6. İklim değişikliklerine rağmen sürdürülebilir tarımın ve gıda güvenliğini sağlayacak araştırmaların yapıl-

tadır. İlk yazılı kaynaklara, Çin, Hindistan ve Kuzey Afrika bölgelerinde rastlanmaktadır. Tıbbi ve Aro-

masıyla ekosistemdeki farklı canlılara zarar vermeden ya da en az zararla sürdürme metotlarının araştı-

matik Bitkiler başta ilaç ve gıda sanayii olmak üzere, kimya, kozmetik, boya ve benzeri birçok sanayi

rılması ve uygulamaya sokulup takip edilmesi,

kolunda yoğun olarak kullanılmaktadır.
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Ülkemiz, sahip olduğu zengin biyolojik çeşitliliğe dayanan tıbbi ve aromatik bitkiler varlığına sahiptir.
Anadolu topraklarında binlerce yıl ve birçok kültürle yoğrularak gelen bu tür zenginliği, türlerin çok
farklı kullanım alanlarını ortaya çıkarmıştır. Geleneksel olarak nesilden nesile aktarılan bilgiler ile halen

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Orta Dönem :
• Çeşit geliştirmede modern ıslah teknolojilerinin kullanımı,

daha bir çok tür, farklı şekillerde tıbbi ve aromatik bitki olarak kullanılmaktadır. Son yıllardaki doğal

• Etken madde eldesine yönelik yöntem geliştirme,

kaynaklı ürünlere olan talep artışı ile tıbbi ve aromatik bitkilerin tüketim miktarları ve çeşitliliği artmak-

• Farklı kullanım alanları geliştirme,

tadır. Ülkemizde yetişen ve çoğu doğal olarak bulunan türlerin sadece 1.000 kadarı tıbbi amaçla kullanılmaktadır. Farmakopeye kayıtlı bitki sayısı ise 200’den fazladır.
Küreselleşme ve bilgiye daha kolay ulaşımın etkileriyle yurtdışı kaynaklı ürünler ülkemizde kullanılmaya

• Dış kaynaklı ürünlerin ülkemizde üretilebilme imkânlarının araştırılması,
• Moleküler tanımlama çalışmaları

başladığı gibi, ülkemizde yetişen ve bazıları endemik olan türler yurtdışında tanınmaya başlamıştır. Öyle
ki, kekik, defneyaprağı ve gül uçucu yağı gibi bazı ürünlerde dünya markası olmanın yanında, dünya

Uzun dönem :

arzının büyük kısmı ülkemizden sağlanmaktadır. FAO 2011 verilerine göre yaklaşık 1,4 milyar dolarlık

•Moleküler tanımlama çalışmaları,

dünya baharat ihracatında ülkemiz %6’lık payı ile 2. sırada yer almaktadır. 2014 TUİK verilerinde ise
baharat ihracatımız 140 milyon doları geçmiştir. Kekikte, 60 milyon dolara ulaşan ihracat geliri ile dünya kekik arzının %80-90‘nını karşılamaktadır. Defnede 35 milyon doları aşan ihracat ile dünya arzının

• Biyotik ve abiyotik stres koşullarına dayanıklılık ıslahı,
•Etken maddelerin tanımlanması ve patentlenmesi,

%95’i karşılanmaktadır. Gül uçucu yağında ise 14 milyon dolara yaklaşan ihracat ile dünya arzının %50’si
karşılanmaktadır.
Yukarıda belirtildiği gibi biyolojik çeşitlilikteki zenginliğimiz ve bu kaynakların kullanımına ilişkin birçoğu kaybolmamış geleneksel bilgilerimiz ile bu alanda keşfedilmeyi bekleyen bakir birçok konu bulunmaktadır. Bu kapsamda geleneksel bilgilerin toplanması, kültüre alma çalışmalarının hızlandırılması,
standardizasyonun sağlanması, istenen özelliklerde üretim için çeşit ve yetiştirme tekniklerinin geliştirilmesi, katma değeri yüksek mamul malların üretimi için ürün ve yöntemler geliştirilmesi öncelikli konuları oluşturmaktadır. Şimdiye kadar kocakarı ilacı ve ot-çöp olarak nitelenen ve yeterli önem verilmeyen
bu grupta araştırılması gereken birçok konu bulunmasına rağmen yeterli kurum ve araştırmacı bu konuya
eğilmemiştir. Son yıllarda yaşanan gelişmeler ışığında, el değmemiş kaynaklarımızın ortaya çıkarılması
ve daha değerli hale getirilerek, ülkemiz milli geliri artışında önemli katkılar sağlayacak, gelecek vadeden
ve çok kısa sürede önemli gelişmeler sağlanabilecek bitki grubu olduğu açıkça görülmektedir. Bu konuya
verilecek önemin ötelenmesi ile kendi kaynaklarımızdan elde edilecek patentler ile yurtdışına bağımlı
hale gelmemiz kaçınılmazdır.

Kapasite ve Yorum : Halihazırda Genel Müdürlüğümüze bağlı 13 araştırma enstitüsünde tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda çalışmalar yürütülmekte olup, toplam araştırmacı sayısı ise 27’dir. Antalya Batı
Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezî Laboratuvarı 2010
yılında tamamlanarak faaliyetlerine başlamıştır. Araştırmacı ve altyapı imkânları açısından ön plana çıkan bu merkezde gerek personel gerekse de altyapı imkanları olarak halen eksiklikler bulunmakta olup,
diğer araştırma enstitülerinde ise 1-2 araştırmacı ve yetersiz altyapı imkanları ile araştırmalar yürütülmeye çalışılmaktadır. Bu imkansızlıklara rağmen bir çok başarılı çalışma yürütülmüştür. En önemlilerden
bir tanesi olarak kekiğin kültüre alınması ve yetiştirme tekniklerinin belirlenmesi sayılabilir. Tamamen
doğadan toplanarak tüketilen kekik, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünün başarılı çalışmaları neticesinde bu gün, 92,9 bin da alanda tarımı yapılmakta ve 11,7 bin ton üretim gerçekleşmektedir. Yukarıda
da değinildiği üzere kekikte 15,5 bin ton ihracat ve 60 milyon dolar gelir elde edilmektedir. Ayrıca Origanum, Thymus ve Satureja cinslerine dahil farklı kekik türlerinin kültüre alma işleri tamamlanmıştır.
Rutin içeriği ve çölyak hastalarının diyetinde yer almasıyla ön plana çıkan Karabuğday Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından 2 türde adaptasyon çalışmalarına başlanmış ve

Zamanlama :
Kısa Dönem :
• Doğadan toplanan türlerde kültüre alma çalışmaları,
• Kültüre alınan türlerde çeşit geliştirme,

diğer taraftan 2 çeşit tescil ettirilmiştir. Üretimi ise artış eğilimindedir. Ayrıca Sideritis ve Salvia türleri,
Defne, Kuşburnu, Lavanta, Sakız, Şevketibostan, Salep, Kapari ve bazı boya bitkileri başta olmak üzere
birçok türde önemli kültüre alma, adaptasyon, yetiştirme teknikleri ve çeşit geliştirme çalışmaları yürütülmüştür.
2015 yılı dahil tıbbi ve aromatik bitkilerde 63 çeşit geliştirilmiş olup; bunun 11 tanesi üniversiteler, 13

• Geleneksel bilgilerin toplanması

tanesi özel sektör, 13 tanesi diğer kamu ve 26 tanesi araştırma enstitülerimizce geliştirilmiştir. Diğer ka-

• Kalite kriterleri ve piyasaya arz niteliklerinin belirlenmesi

muda yer alan 13 çeşit ise haşhaş çeşidi olup, TMO tarafından geliştirilmiştir. Çeşit geliştirmenin geri
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kalmasında doğadan toplama yapılması, kültüre alma çalışmalarının yavaş ilerlemesi, üretimde yerel köy
populasyonlarının kullanılması ve çeşit tescil mevzuatındaki bazı güçlükler sayılabilir. Ancak son yıllardaki gelişmeler doğrultusunda özellikle 2017 yılından itibaren tescil edilen çeşit sayısında önemli artışlar
beklenmektedir.
Tıbbi ve aromatik bitkilerin farklı kullanım alanları farklı disiplinlerin bir arada çalışmasını zorunlu hale
getirmiştir. Bu nedenle araştırma enstitülerimizin bu birimlerinin gıda mühendisi, kimyager, biyolog,
eczacı, ekonomist ve halk bilimi uzmanları ile desteklenmesi konunun hiçbir yönünü eksik bırakmadan
yapılacak çalışmalar için zorunluluk arz etmektedir.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

5.7.1.7. Program 7

: Çayır- Mera

Program Önceliği

: Düşük

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Tarla Bitkileri, Orta

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği

Stratejik Amaç

: Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişi-

Önümüzdeki dönemde temelleri atılarak, ilerleyen yıllarda moleküler çalışmalara ve modern ıslah yöntemlerinin kullanılmasına gidilmesi ve diğer bitkilerde oldukça ilerlemiş ıslah metotlarının tıbbi ve aromatik bitkilerde yoğun olarak kullanımının sağlanması gerekmektedir. Bunun yanında son yıllarda Genel

lebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak
Stratejik Hedef

geliştirmek ve yaygınlaştırmak

Müdürlüğümüzün farklı araştırma enstitülerinde oluşturduğu uzmanlık merkezlerinin tıbbi ve aromatik
bitkilerde gerçekleştirilecek çalışmaların da dahil edilmesi bu grubun çalışmalarının ivme kazanması,
uzmanlık merkezlerinin verimli kullanılması ve farklı disiplinlerin ortak çalışma ortamının sağlanması

Programın Hedefi

: Çayır ve meraları iyileştirmek ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan uygun ıslah ve amenajman tekniklerini geliştirmek

açısından önem teşkil etmektedir.
Dünya piyasasındaki payımızı koruyarak artırmak ve daha fazla üründe markalaşmak adına, ticari ürün-

: Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler

Araştırma Stratejisi

:

lerin ismine doğru üretilmesi ve ticarete konu edilen ürünlerde tağşişin önüne geçilmesi için standartların

Önemi : Meralar birçok bitkinin gen kaynağı olmasının yanı sıra hayvancılığımız için temel besleme

oluşturulması ve olumsuzlukların tespitine yönelik çalışmalar yürütülerek sağlanabileceği açıktır. Ürün

kaynağı olmasından erozyon kontrolüne kadar değişik alanlarda insanoğluna fayda sağlayan doğal kay-

çeşitliliğinin sağlanması için alternatif ürün geliştirilmesi, hammadde üretimi yanında son ürüne yönelik

naklardan biridir. Çayır ve meraların sürekli bir yeşil örtü oluşturmaları, güneş ışınlarını absorbe ederek

çalışmaların artırılması ürün grubunda söz sahibi olmamızı sağlayacak önemli çalışmalar arasındadır.

besin zincirinde kullanması ve bitki ile kaplı olmayan alanlara göre yansıma değerlerinin daha düşük

Sonuç olarak, tıbbi ve aromatik bitkiler zengin kaynak varlığımızla, farklı disiplinlerin çalışılmasını gerektiren el değmemiş bir çok konuyu içeren ve son ürüne yönelik çalışmalarla rahatlıkla katma değeri

olması nedeniyle küresel ısınmanın etkilerini nispeten azaltmaktadır. Çayır ve meraları sadece kaba yem
kaynağı olarak değil, aynı zamanda dünyadaki ekolojik dengenin sigortası olarak görmek gerekir.

yüksek, bir çok sanayi dalını ilgilendiren ürünler elde edilebilecek hatta üretim miktarı olarak dünyada

Ülkemizde hayvanların kaba yem ihtiyaçları esas itibariyle çayır meralar, yem bitkileri ve tarla anızları

ilk sıralarda bulunan ürünlerimizden dahi fazla gelir getirebilecek potansiyele sahip bir ürün grubu ola-

olmak üzere üç ana kaynaktan sağlanmaktadır. Bunlardan en önemlisi çayır ve mera alanlarıdır. Ancak

rak önemle üstünde durulması gerekmektedir.

yıllardan beri süregelen yanlış ve plansız kullanım ve yönetim nedeniyle meralarımızın verimi ve kalitesi
oldukça düşüktür. Mera alanlarının ortalama verimleri 50-60 kg/da olarak belirtilmektedir.
Çayır ve meralarımızın zamansız, aşırı ve düzensiz otlatılması ve kullanılması engellenmeli, mera alanlarının ıslahına ciddiyetle devam edilmelidir. Üsten tohumlama ve suni mera tesislerinde kullanılacak yeni
çeşitlerin yerli materyallerle geliştirilmesine çalışılmalıdır. Kaba yem açığının kapatılması için çiftçilerin
ekim nöbeti içerisine yem bitkilerini de dâhil etmeleri konusunda yönlendirilmeleri önemlidir. Mera kullanımı konusunda çiftçilerin eğitimine önem verilmeli, göçer hayvancılığın kontrol altına alınması için
ek tedbirler alınmalıdır.
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Zamanlama:
Kısa Dönem:
• Genetik kaynakların karakterizasyonu ve germplasm geliştirme

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

değişik ıslah ve amenajman yöntemleri (üsten tohumlama, yapay mera, gübreleme, otlatma sistemleri,
yabancı ot mücadelesi, toprak ve su muhafaza önlemleri, barınaklar, sıvatlar, gölgelikler, tuzluklar, kaşınma kazıkları, mera çitleri ve yolları v.b) uygulanmak suretiyle bu çalışmalar başarıyla sürdürülmektedir.
2004–2014 yıllarında araştırma enstitülerimiz görev ve sorumluluğuna giren toplam 526 proje yürütül-

• Suni mera tesisi, uygun karışım ve karışım oranları,

mekte olup; toplam 2.333.024 da mera alanı ıslah edilmiş ve 43.355 da alanda suni mera tesis edilmiştir.

• Suni mera yönetimi,

2007-2011 yılları arasında TÜBİTAK, TAGEM ve BÜGEM tarafından desteklenen, Adana, Ankara, Erzu-

• Çalımsı bitkilerin mera ıslahında kullanımı

rum, Eskişehir, Konya ve Samsun Bölgelerinde olmak üzere toplam 48 ilde sonuçlandırılan “Ulusal Mera
Kullanım ve Yönetim Projesi” kapsamında 3444 mera kesiminde; meralar Nispeten Homojen Ekolojik

Orta Dönem:
• Doğal meraların ıslahı ve amenajmanı (gübreleme, yabancı ot kontrolü, kontrollü yakma, üstten tohumlama)
• Çeşit ıslahı ve tohumluk üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
• Çayır mera ve hayvan besleme araştırmalarının entegrasyonu

Alan esasına göre sınıflandırılmış, her bir homojen alan için vejetasyon kümeleri (tipleri) ve mera durum
sınıfı tespit edilmiş, bölge meralarının vejetasyon etütleri değerlendirilmiş, bölgeler bazında meraların
haritalanması tamamlanmış, her bir mera sınıfı için uygun iyileştirme önerileri geliştirilmiş ve mera
alanları ile ilgili en kapsamlı ve en geniş veri tabanı oluşturulmuştur. 2013-2017 yılları arasında bahse
konu projede çalışılmayan Trakya, Batı Ege, Karadeniz, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki
meraların vejetasyon envanterlerinin TÜBİTAK projesinde geliştirilen yöntemlerle sınıflandırılması ve
haritalanması amaçlanmaktadır. Çalışmada ağırlıklı olarak Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama
yöntemlerinden faydalanılacaktır. Bu proje ile ülkemiz meralarına ait ülkesel bir veri tabanı oluşturula-

Uzun Dönem:

caktır.

• Ülke genelinde ekolojik alan esasına göre çayır meraların sınıflandırılması

Kapasite ve Yorum: Çayır mera ve yem bitkileri çalışmaları Genel Müdürlüğümüze bağlı 11 Araştırma
Enstitüsü’nde yürütülmektedir. Ayrıca, Bakanlığımızın diğer Genel Müdürlükleri, Üniversiteler araştırmalara dolaylı veya doğrudan destek veren kuruluşlardır.
Ülkemizde çayır mera alanı 14.617.000 ha’dır (TÜİK 2014). Mera Kanunu kapsamında mera alanlarının
tespit, tahdit, tahsis ve ıslah çalışmaları devam etmektedir. Çıkarılan ilgili yönetmelik ile mera alanlarının ıslah edilmesi amacıyla kiralanmasına da izin verilmektedir. Mera Kanunu ile meralar ve yaylak-kışlaklarla ilgili yasal boşluklar ortadan kaldırılmış, görev ve yetkiler aynı kurumda toplanmıştır.
4342 Sayılı Mera Kanunu gereği tespit, tahdit ve tahsisi yapılan mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlaklar için uygun ıslah ve amenajman tekniklerinin geliştirilerek verimliliklerinin artırılmasını,

5.7.1.8. Program 8

: Yem Bitkileri

Program Önceliği

: Orta

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Tarla Bitkileri, Orta

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği

Stratejik Amaç

: Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak

sürdürülmesini, korunmasını ve kullanımlarının sürekli olarak izlenmesini ve tarla bitkileri üretim alanı
içinde yem bitkileri üretiminin geliştirilerek kaliteli kaba yem açığının kapatılmasını, bu bağlamda doğal
flora ve faunanın korunup geliştirilmesi ile sürdürülebilir çevrenin oluşturulmasını sağlamak amacıyla

Stratejik Hedef

geliştirmek ve yaygınlaştırmak

2004 yılında TAGEM ve BÜGEM arasında imzalanan protokolle “Ülkesel Mera Islah ve Amenajman Projeleri” hazırlanarak uygulamaya konulması amacıyla 10 Araştırma Enstitüsüne görev ve sorumluluklar
verilmiştir. Mera ıslah projelerinde vejetasyon etüdü yoluyla belirlenen mera durum ve sınıfına uygun

: Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler

Programın Hedefi

: Bölgelere uygun yem bitkisi çeşitleri ıslah etmek, ihtiyaç duyulan teknolojileri geliştirmek, ve kaliteli kaba yem üretimini arttırmak.
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Araştırma Stratejisi :		

• Yetiştirme tekniği

Önemi : Doğal çayır mera alanlarımızdan sonra kaliteli kaba yem üretilen en önemli kaynak yem bitkileri

• Ekim nöbeti çalışmaları

alanlarımızdır. Yem bitkileri, Türkiye’nin hayvansal üretiminde en önemli girdilerden birini oluşturmasının yanı sıra toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini iyileştirme konusunda büyük öneme sahiptir.
Ayrıca ekim nöbetinde yer alan yem bitkileri, kendisini takip eden kültür bitkilerinin verim ve kalitesini

• Hasat ve depolama sistemleri
• Sulama sistemleri ve su kullanım etkinliğinin belirlenmesi

de artırmaktadır. Uzun yıllardan beri ülkemizde yem bitkilerinde genellikle yonca, fiğ, korunga, gibi
bitkilerin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Türkiye’de yonca, korunga, adi fiğ ve burçak gibi geleneksel yem
bitkilerinin yanı sıra özellikle son yıllarda üretim sistemlerine giren hayvan pancarı, sudan otu, mısır,

Uzun Dönem:

yem bezelyesi ve mürdümük gibi birçok yem bitkisinin tarımı yapılmaktadır. Ülkemizdeki mevcut yem

• Biyotik ve abiyotik streslere dayanıklı ve yem değeri yüksek çeşit geliştirme

bitkileri açığı ithalat yoluyla karşılanmakta ve bu dış alıma ödenen döviz miktarı büyük meblağı teşkil

• Biyoteknoloji

etmektedir.
Türkiye’de 2014 yılı yem bitkileri ekim alanı; 1.884.470,9 hektar olup, yem bitkileri ekim alanının % 37’sini
yonca, % 23’ünü fiğ, % 22’sini silajlık mısır, % 10’unu korunga ve % 8’ini diğerleri oluşturmaktadır. Ekilen
toplam alandan 38.994. 851 ton yem bitkisi üretilmiş, bu üretimin 13.432.968 tonunu yonca, 4.168.085

• Yetiştirme tekniği
• Entegre ürün yönetimi
• Germplasm geliştirme

tonunu fiğ, 1.646.256 tonunu korunga ve 18.563.390 tonunu silajlık mısır oluşturmaktadır.
Yem bitkileri ekim alanı son beş yılda, genel olarak her yıl artış göstermiştir. Artış oranı % 25’ler düzeyinde gerçekleşmiştir. Yem bitkileri üretiminde yonca başta olmak üzere fiğ, mısır ve korunga ekim
alanlarının % 90’ını kapsamaktadır. En yüksek artış % 30 ile silajlık mısırda gerçekleşmiştir. Silajlık mısır
ekim alanlarındaki artış hem mısırın yem bitkileri içerisindeki payını artırmış, hem de yem bitkilerinin
tarla bitkileri içerisindeki payının yükselmesine neden olmuştur. Bu yükseliş gelişmiş ülkelere göre düşük
olmakla birlikte, önemli sayılabilecek bir gelişmedir.

Kapasite ve Yorum : Yem bitkileri çalışmaları Genel Müdürlüğümüze bağlı 11 Araştırma Enstitüsü’nde
yürütülmektedir. Ayrıca, Bakanlığımızın diğer Genel Müdürlükleri, Üniversiteler araştırmalara dolaylı
veya doğrudan destek veren kuruluşlardır.
Genel Müdürlüğümüz araştırma enstitülerinde, çeşit geliştirme çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. Yem Bitkileri çeşit geliştirme ve tohumluklarının üretilmesi çalışmaları neticesinde çeşit sayısı
hızla artmaya başlamıştır. Bu kapsamda; 1963-2014 yılları arasında Bakanlığımız araştırma enstitülerince
şimdiye kadar 7 yonca, 40 fiğ, 2 korunga, 2 mürdümük, 1 iran üçgülü, 2 çayır üçgülü, 3 ak üçgül, 1 italyan
çimi, 1 arı otu, 5 domuz ayrığı, 1 otlak ayrığı, 1 kılçıksız brom, 1 çayır düğmesi, 1 sudan otu, 7 sorgum, 1

Zamanlama:

yemlik pancar, 1 kamışsı yumak, 1 iskenderiye üçgülü, 1 yem bezelyesi olmak üzere toplam 79 çeşit geliş-

Kısa Dönem:

tirilerek tescil ettirilmiş olup, tescil edilen çeşitlerin bir kısmının tohumluk üretim hakkı özel sektör ve

• Çeşit geliştirme
• Genetik kaynakların karakterizasyonu ve germplasm geliştirme
• Yem bitkisi hastalık ve zararlıları üzerine sörvey ve entegre mücadele sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulamalarının yaygınlaştırılması
• Yetiştirme tekniği; yem bitkileri tohumluk üretim teknolojilerinin geliştirilmesi,

TİGEM’e devredilmiştir.
Kamu kurumları ve özel sektöre ait yonca çeşitlerinin sertifikalı tohum üretimine temel oluşturacak elit
ve orijinal tohumluk üretiminin bir disiplin ve düzen içerisinde organize bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla araştırma alt yapısını iyileştirmek güçlendirmek ve işlevsel hale getirmek, bilimsel ve teknik kapasitelerini artırmak amacıyla Kalkınma Bakanlığı desteği 2014 yılı sonu itibarı ile tamamlanan “Yonca Islahı
ve Orijinal Tohumluk Üretimi Merkezi” amaca hizmet edebilecek seviyeye gelmiştir.
Germplasm geliştirme ve genetik kaynakların korunması çalışmaları devam edecektir.

Orta Dönem:
• Çeşit geliştirme
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5.7.1.9. Program 9

: Bitkisel Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar

Program Önceliği

: Düşük

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Tarla Bitkileri, Orta

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

lendirilerek toplanması, tohum ve arazi gen bankalarında muhafaza altına alınması, morfolojik ve moleküler karakterizasyonunun yapılması öngörülmüştür. Başarılı bir genetik kaynak yönetimi için hedefler
doğrultusunda sürdürülebilirliğin de sağlanması gereklidir.
Aynı zamanda; bitkisel çeşitlilik ile ilgili verilere erişimin verimli bir şekilde sağlanabilmesi, uluslararası
yükümlülüklerimizi de dikkate alarak genetik kaynaklardan elde edilecek yararların adil ve eşit paylaşımı
konularının Ulusal Mevzuat ile uyumlu hale getirilmesi önem arz etmektedir.

Stratejik Alan

: Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği

Stratejik Amaç

: Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişi-

ni getirmek ve sahip olduğumuz zengin bitki genetik kaynaklarını koruyarak sürdürülebilir kullanımını,

lebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak

uygulama ve ekonomiye aktarılması için temel çalışmaları yürütmek gerekmektedir.

Özetle; Türkiye’nin taraf olduğu çevreyle ilgili uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yeri-

Stratejik Hedefler :
• Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak,

Zamanlama:

• Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler geliştirmek ve yaygınlaştırmak,

Kısa/Orta Dönem: Tarımsal biyoçeşitliliğin korunması, bitki genetik kaynakların toplanması, morfolojik

• Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak.

ve moleküler karakterizasyonu, muhafazası, uygulamaya ve ekonomiye aktarılması ile ilgili proje ve araş-

• Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve görünürlüğü artırmak.

tırmaların sürdürülmesi kapsamında;
• Ulusal düzeyde bitki toplama programlarının ihtiyaç ve önceliklere göre planlanması,

Programın Hedefi :
Bitkisel genetik kaynakları korumak, muhafaza etmek ve gelecek nesiller için sürdürülebilir kullanımını
sağlamak temel hedeftir.
Yerel çeşitler başta olmak üzere genetik materyalin toplanması, toplanan materyalin tohum gen bankalarında ve koleksiyon bahçelerinde ex-situ muhafazaya alınması, moleküler ve morfolojik karakterizasyonu,
üretim ve yenilenmesi, sonuçta araştırma kurumlarının kullanımına sunulabilmesi hedeflenmektedir.
Aynı zamanda izleme ve güncelleme yapabilmek için veri tabanı programları oluşturulması, geleneksel bilgi
ve etno-botanik çalışmalar ile mevcut durumun belirlenmesi hedeflenmektedir.

• Toplama programlarının uygulanması,
• Toplamalardan elde edilen materyalin tohum ve arazi gen bankalarına aktarılması,
• Bitki genetik kaynaklarının uluslararası standartlara uygun olarak muhafazasının sağlanması,
• Tarımsal biyoçeşitlilik ve bitki genetik kaynakları ile bunlarla ilişkili geleneksel bilgi üzerine ulusal düzeyde yapılacak projelerin teşvik edilmesi, takibi, izleme ve yönetimi.
• Tarımsal biyoçeşitlilik ve bitki genetik kaynakları kullanılarak uygulanan biyoteknolojik çalışmaların devamı ve yeni teknolojilerin adaptasyonu,
• Uluslararası düzeyde biyoçeşitlilik ve bitki genetik kaynaklar ile ilgili gelişmelerin takip edilmesi,
• Uluslararası organizasyonlar tarafından açılan ve planlanan proje çağrılarının takibi,

Araştırma Stratejisi :

• Ulusal ve uluslararası düzeyde içinde bulunduğumuz projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması,

Önemi : Türkiye’nin bitki örtüsü, önemli yerel kültür bitkilerinin de birçok yabani akrabasını kapsamak-

• Genetik kaynak ve geleneksel bilgi sahibi çiftçilerin farkındalık düzeyinin arttırılması.

tadır. Buna ek olarak, Türkiye’nin bitki örtüsünde ekonomik açıdan birçok ağaç türü ve tıbbi ve aromatik
bitkiler ile sanayi ve süs bitkileri de yer almaktadır. Bu anlamda Türkiye, biyolojik çeşitlilik ve bitki genetik kaynakları bakımından oldukça zengindir.
Bitki genetik kaynaklarının araştırma programlarına orijinal materyal sağlaması ve gelecek kuşaklara
aktarılması önem arz etmektedir. Bu amaçla; genetik kaynakların belli bir program çerçevesinde öncelik-

Uzun Dönem:
• Kısa ve orta dönem planlamalarına ek olarak süresi tamamlanan ulusal ve uluslararası projelerin uygulamaya aktarılma planlarının tamamlanması,
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• Sürdürülebilir yönetim planlarının hazırlanması,
• Ulaşılan kurumsal kapasitenin gözden geçirilerek eksikliklerin tespit edilmesi,
• İklim değişikliği, ekosistem servisleri ve ulusal önceliklere (nesli tehlikede türler, kuraklık, soğukluk vb)
bağlı olarak tarımsal biyoçeşitlilik programının güncellenmesi,
• Muhafaza programlarının ve dokümantasyon çalışmalarının takip ve güncellemelerinin yapılması,
• Bir sonraki dönem ve uzun vadede yapılması gerekenlerin planlanarak yeni türleri ve ileri teknolojiyi de
kapsayacak şekilde programlamanın yenilenmesi.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Temel sorun biyoçeşitlilik ile kastedilenin ne olduğunun iyi kavranamaması ve biyoçeşitliliği ilgilendiren
farklı çalışma alanlarının mali kaynak destekleri için başvurulan kurumlar tarafından iyi anlaşılamamasıdır. GTHB yapısı gereği tarımsal biyoçeşitlilik, genetik kaynaklar ve bunlarla ilişkili geleneksel bilgi
konularına odaklanmakta ve uzman araştırmacıları bu konularda çalışmaya yönlendirmektedir. Üniversiteler, Özel sektör ve STK’ların münferit çalışmaları olmakla birlikte tarımsal biyoçeşitlilik konusunda
Türkiye çapında programlama yaparak çalışma yürüten tek kurum TAGEM’dir. Bu nedenle tarımsal biyoçeşitlilik, bitki genetik kaynakları ve geleneksel bilgi ile ilişkili uygulamaya konulacak plan ve programlar önemli görülmektedir.

Kapasite ve Yorum: Bitki genetik kaynak çalışmalarını yıllık olarak değerlendirmek üzere Program Değerlendirme Toplantıları gerçekleştirilmektedir. Bitki Genetik Kaynakları konusunda çalışan Araştırma
Enstitülerinin önemli bir kısmı konunun sürdürülebilirliği açısından “sürekli proje” olarak hazırladıkları
projeleri uzman araştırıcıların görüşüne sunulmaktadır. Temel anlamda (1) Bitki Genetik Kaynakları (endemik, dijital herbaryum, dokümantasyon), (2) Endüstri Bitkileri Genetik Kaynakları, (3) Yem Bitkileri
Genetik Kaynakları, (4) Meyve-Asma Genetik Kaynakları, (5) Sebze-Süs Bitkileri Genetik Kaynakları, (6)
Tahıl Genetik Kaynakları olmak üzere alt gruplar halinde çalışmalar devam etmektedir.
Tarımsal Biyoçeşitlilik konusunda 22 Araştırma Enstitüsü proje teklifi vermekte ya da yürütmektedir.
İzmir Ege TAE Ulusal Gen Bankası ve Ankara TARM Türkiye Tohum Gen Bankası işbirliği halinde belirlenen hedefler çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda 17 Arazi Gen Bankası vegetatif

5.8. TARIM EKONOMİSİ (Düşük Öncelikli)
Tarım Ekonomisi AFA’sı için üç program belirlenmiştir. Bu programlar Şekil 12’de program öncelikleri
bakımından sıralanmıştır.

muhafaza yapmaktadır. Ex-situ koruma kapsamında yöntemler çeşitlenmektedir. Bakanlığımız tarafından özellikle uygulanan koruma yöntemleri; Botanik bahçeleri ve Tohum ve Arazi Gen Bankalarıdır.
TAGEM’e bağlı iki Tohum Gen Bankasında 2015 yılı sonu itibariyle 121.000 civarında materyal bulunmaktadır.
Bitki genetik kaynaklarının dokümantasyonu/veri tabanı, herbaryum ve fungaryum muhafazası, krayo-muhafaza ile TAGEM web sayfası üzerinden “Dijital Herbaryum” aktif çalışma alanlarıdır.
Milli Botanik Bahçesi, Türkiye’deki mevcut biyolojik çeşitlilik ve genetik kaynak potansiyelini göz önünde bulundurarak planlamış bir projedir. Şimdiye kadar yapılan çalışmalara destek verecek, merkezi bir
başvuru adresi olacak ve tüm ülke florasını temsil edecek şekilde yapılandırılacaktır. Küresel ölçekte Botanik Bahçelerinin içerdiği tüm aktivitelere sahip olması beklenmektedir. Bu amaçla 2013 yılı itibariyle
Ankara’da 250 ha’lık bir alanda temel atılmıştır.
Tarımsal biyoçeşitlilik ve genetik kaynaklar konusunda yapılan çalışmalar ülke ekonomisine ve çiftçi gelirlerine kısa vadede katkı sağlamayan bir yapıya sahiptir. Ana hedef Ar-Ge çalışmalarında kullanılmak
üzere orijinal materyal temin edebilmek ve uzun vadede orijinal materyalin gelecek çalışmalar için muhafazasını sağlayabilmektir.

Şekil 12. Tarım Ekonomisi AFA’sı Ar-Ge’sine Yapılan Yatırımların Geri Dönüşü

191

MASTER PLAN
2016-2020

192

5.8.1. Araştırma Stratejileri

:

5.8.1.1. Program 1

: Tarımsal Üretim Yönetimi Araştırmaları

Program Önceliği

: Yüksek

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Tarım Ekonomisi, Düşük

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Tarımsal Altyapı ve Kırsal Kalkınma

Stratejik Amaç

: Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve
refahı sağlayarak kırsal alanların cazibesini artırmak, hızlı, etkin ve ka-

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Orta Dönem:
• Politika etki analizi
• Üretim teknoloji düzeyi
• Doğal afet kaynaklı riskler ve yönetimi
• Su ürünleri işletmeciliği
• Sulama ekonomisi ve işletmeciliği
• Üretimde verimlilik, standart ve kalite
• Üretimde girdi kullanımında etkinlik
• Bitki ve hayvan sağlığı

liteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti sağlamak,
Stratejik Hedef

: Kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı
sağlamak, kurumsal yönetim sistemini ve insan kaynakları yönetimini

• Tarımsal atık ve artık yönetimi

etkin hale getirmek, kurum imajını güçlendirmek ve görünürlüğü artır-

• Hasat ve sonrası kayıpların ekonomik etkisi

mak.
Programın Hedefi

: Rekabetçi ve sürdürülebilir bir tarımsal üretim sistemi için politika
önerileri oluşturulması.

Araştırma Stratejisi

Uzun Dönem:

:

Önemi : Rekabetçi ve sürdürülebilir bir tarımsal üretim için, iç ve dış talepleri dikkate alarak yeterli miktar, standart ve kalitede, çevre dostu yöntemlerle, uygun maliyetli ve rekabet edebilir bir üretim modeli

• Karar destek yönetim sistemi
• Biyoekonomi
• Gen kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı
• Doğal kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı
• Tarımsal faaliyetlere yön verecek optimum modeller ve stratejiler

ile üretici gelirlerinin artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’de mevcut yapı, beklentileri istenilen
düzeyde karşılamamaktadır. Bu nedenle küresel koşullara ve ülke gerçeklerine uygun tarımsal üretim
sistemlerinin belirlenmesi ve buna ilişkin politikaların geliştirilmesi kaçınılmazdır.

Kapasite : Mevcut kurumsal kapasitemizi 1 (bir) Merkez Araştırma Enstitüsü olmak üzere 34 Enstitüde
75 Tarım Ekonomisti oluşturmaktadır. Mastır Plan Döneminde (2016-2020) Tarımsal Üretim Yönetimi
Araştırmaları programı altında, program hedefine ulaşması için planlanan araştırmaların yapılabilmesi

Zamanlama:
• Mastır Plan Döneminde (2016-2020) planlana araştırma konuları yapılabilirlik bakımından kısa, orta ve
uzun dönem olarak aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır.

için kurumsal kapasitenin nitelik ve nicelik olarak gelişmesine ihtiyaç vardır. Bu kapsamda Üniversitelerle
işbirliği yapılması kaçınılmaz olmaktadır. Belli konularda uzmanlaşmaya ihtiyaç duyulduğundan yerli
ve yabancı uzmanlarca kapasite geliştirme eğitimleri yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda
uzmanlaşmaya ihtiyaç duyulan konular belirlenerek eğitim toplantıları düzenlenmesi de Mastır Plan Döneminde planlanmaktadır.

Kısa Dönem:
• Alternatif üretim sistemlerinin analizi
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5.8.1.2. Program 2

: Tarımsal Piyasalar ve Tüketim Araştırmaları

Program Önceliği

: Orta

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Tarım Ekonomisi, Düşük

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Kısa Dönem:
• Tüketici algı analizi
• Tüketim deseni ve tüketici alışkanlıkları
• Ürünlerin depolanması

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Tarımsal Altyapı ve Kırsal Kalkınma

Stratejik Amaç

: Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve

Stratejik Hedef

Orta Dönem:
• Vergilendirme

refahı sağlayarak kırsal alanların cazibesini artırmak, hızlı, etkin ve ka-

• Tarımsal sanayi

liteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti sağlamak,

• Kümelenme analizi

: Kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı

• Pazarlama bileşenleri ve kanalları

sağlamak, kurumsal yönetim sistemini ve insan kaynakları yönetimini

• Değer zinciri analizi

etkin hale getirmek, kurum imajını güçlendirmek ve görünürlüğü artırmak.
Programın Hedefi

: Ulusal ve uluslararası piyasaları ve ekonomik gelişmeleri izlemek, karar alma süreçlerine destek olacak nitelikli veri derlemek ve bilgi üretmek, sağlıklı tarımsal piyasa mekanizmalarını geliştirmeye yönelik politikalar önermek, sektörün rekabet gücünü artırmak,

Araştırma Stratejisi

:

Uzun Dönem:
• Dünya piyasaları
• Ortak Tarım Politikası
• Dış ticaret
• Fiyat oluşumu ve istikrarı

Önemi : Sağlıklı piyasa mekanizmaları ve kurumsal yapılanmalar ile dengeli ve istikrarlı piyasa fiyat oluşumu, tarımsal faaliyetin sürdürülebilirliğinin sağlanması vazgeçilmez öneme sahip unsurlardır. Bunlar,
iç ve dış piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanan fiyat risklerinin etkisinin azaltılmasında
önemli rol üslenmektedirler. Gelişmiş ekonomilerde olduğu gibi, ülkemizin de bu yapılara kavuşması ve
aksayan yönlerinin saptanması ve incelenmesi önemlidir. Bu konu, Türkiye’nin OTP kapsamında ortak
piyasa düzenlerine uyması açısından da yüksek önceliklidir. Nitekim 11’ nci fasıl tarım ve kırsal kalkınma
başlığı bu konuları ele almaktadır.

Kapasite ve Yorum: Mevcut kurumsal kapasitemizi 1 (bir) Merkez Araştırma Enstitüsü olmak üzere 34
Enstitüde 75 Tarım Ekonomisti oluşturmaktadır. Mastır Plan Döneminde (2016-2020) Tarım Piyasaları
ve Tüketim Araştırmaları programı altında, program hedefine ulaşması için planlanan araştırmaların
yapılabilmesi için kurumsal kapasitenin nitelik ve nicelik olarak gelişmesine ihtiyaç vardır. Bu kapsamda
Üniversitelerle işbirliği yapılması kaçınılmaz olmaktadır. Belli konularda uzmanlaşmaya ihtiyaç duyulduğundan yerli ve yabancı uzmanlarla kapasite geliştirme eğitimleri yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu kapsamda uzmanlaşmaya ihtiyaç duyulan konular belirlenerek eğitim toplantıları düzenlenmesi de

Zamanlama:
• Mastır Plan Döneminde (2016-2020) planlana araştırma konuları yapılabilirlik bakımından kısa, orta ve
uzun dönem olarak aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır.

Mastır Plan Döneminde planlanmaktadır.
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5.8.1.3. Program 3

: Kırsal Kalkınma Araştırmaları

Program Önceliği

: Orta

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Tarım Ekonomisi, Düşük

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Tarımsal Altyapı ve Kırsal Kalkınma

Stratejik Amaç

: Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve

Stratejik Hedef

Kısa Dönem:
• Tarımsal finansmanı
• Yeniliklerin benimsenmesi ve yayılması
• Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılmasının
• İşgücü hareketleri

Orta Dönem:

refahı sağlayarak kırsal alanların cazibesini artırmak, hızlı, etkin ve ka-

• Tarımsal girişimcilik

liteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti sağlamak,

• Yerel ürünler

: Kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı

• Kırsal turizm

sağlamak, kurumsal yönetim sistemini ve insan kaynakları yönetimini

• Örgütlenme

etkin hale getirmek, kurum imajını güçlendirmek ve görünürlüğü artırmak.
Programın Hedefi

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

: Kırsal alanda yaşayanların yaşam standartlarını iyileştirici politikala-

• Kırsalda kadının güçlendirilmesi
• İstihdam

rın geliştirilmesi ve sürdürülebilir kırsal kalkınmaya katkı sağlanması,
AB Kırsal kalkınma Yönetmeliği ve Türkiye Ulusal Kalkınma Stratejisini
dikkate alan, yeniliklerin yayılması ve tarımsal araştırmaların toplumsal faydasını artıran, kırsal kesimde girişimciliği, kırsal turizmi, kadını,
çiftçi ve işletme güvenliğini, yerel ürünleri dikkate alan kırsal yapının

Uzun Dönem:
• İş ve işçi güvenliği
• Bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanımı

oluşumunu sağlamak
Araştırma Stratejisi

:

Önemi : Kırsal kalkınma bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi ve toplumsal huzurun sağlanması açısından son derece önemlidir. Bu kapsamda Ulusal Kalkınma Planları, Ulusal Kırsal Kalkınma
Stratejisi, Avrupa Birliği OTP reform önlemleri - 2016 2020 kırsal kalkınmaya ait AB Kırsal Kalkınma
yönetmeliği gibi ulusal ve uluslararası belgeleri de dikkate alarak kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak bilgi
ve teknoloji geliştirilmesi önemli görülmektedir.

Kapasite ve Yorum: Mevcut kurumsal kapasitemizi 1 (bir) Merkez Araştırma Enstitüsü olmak üzere 34
Enstitüde 75 Tarım Ekonomisti oluşturmaktadır. Mastır Plan Döneminde (2016-2020) Kırsal Kalkınma
Araştırmaları programı altında, program hedefine ulaşması için planlanan araştırmaların yapılabilmesi
için kurumsal kapasitenin nitelik ve nicelik olarak gelişmesine ihtiyaç vardır. Bu kapsamda Üniversitelerle
işbirliği yapılması kaçınılmaz olmaktadır. Belli konularda uzmanlaşmaya ihtiyaç duyulduğundan yerli
ve yabancı uzmanlarla kapasite geliştirme eğitimleri yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda
uzmanlaşmaya ihtiyaç duyulan konular belirlenerek eğitim toplantıları düzenlenmesi de Mastır Plan Döneminde planlanmaktadır.

Zamanlama:
• Mastır Plan Döneminde (2016-2020) planlana araştırma konuları yapılabilirlik bakımından kısa, orta ve
uzun dönem olarak aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır.
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5.9. SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK VE SU YÖNETİMİ (Orta Öncelikli)

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Stratejik Amaç

lebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak

Sürdürülebilir Toprak ve Su Yönetimi AFA’sı için sekiz program belirlenmiştir. Bu programlar Şekil 13’de
program öncelikleri bakımından sıralanmıştır.

: Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişi-

Stratejik Hedef

: Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler
geliştirmek ve yaygınlaştırmak

Programın Hedefi

: Toprak verimliliği araştırmaları sonucunda üretim, verim ve kalitede
artışlar sağlanacaktır.

Araştırma Stratejisi

:		

Önemi : Toprak kaynaklarının sürdürülebilirliği, doğal kaynaklara zarar vermeden, sulu veya kuru şartlarda üretim yapılan sistemin rasyonel bir şekilde kullanılması, gelecekte de varlığını ve üretme kabiliyetini kaybetmemesi için gerekli tedbirlerin belirlenerek, uygulamaların yapılması becerisidir.
Tarım alanlarında noksanlığı görülen besin maddelerinin gübrelerle uygulanması toprak verimliliğini
geçici bir süre için yükseltebilir. Ancak toprak verimliliğinin sürekli kılınması için, toprakta bulunan besin maddelerinin bitki tarafından alımını kolaylaştırmak suretiyle toprak verimliliğini artırıcı tedbirlerin
alınması da büyük önem taşımaktadır. Yerel kaynaklardan elde edilecek gübrelerin ve toprak düzenleyicilerin tarımda kullanılması konusunda da araştırmalar yapılmaktadır.
Bitki besleme materyallerinin toprağa ve bitkiye etkileri, toprağı düzenleme özellikleri, taşıyacağı kriterler, uygulama miktarları ve şekilleri konusundaki çalışmalara devam edilmelidir. Gübre üreticileri için
Şekil 13. Sürdürülebilir Toprak ve Su Yönetimi AFA’sı Ar-Ge’sine Yapılan Yatırımların Geri Dönüşü

kaynak olabilecek bu çalışmalar ülke kaynaklarının değerlendirilmesi ve tarımda girdi maliyetinin azaltılmasında önemli rol oynayacaktır.

Zamanlama:			
Kısa Dönem/Orta Dönem:
• Bitki besleme uygulamaları ile topraklarda karbon tutulumu etkileşiminin araştırılması
5.9.1. Araştırma Stratejileri

:

• Bitkisel üretimde gübreleme teknikleri ve bitkilerin gübre ihtiyaçlarının belirlenmesi

5.9.1.1. Program 1

: Bitki Besleme

• Yerel kaynaklar kullanılarak organik, inorganik ve mikrobiyal gübre materyallerinin geliştirilmesi ve kul-

Program Önceliği

: Yüksek

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Sürdürülebilir Toprak ve Su Yönetimi, Orta

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri :
Stratejik Alan

: Tarımsal üretim ve arz güvenliği

lanımı
• Fertigasyon (gübre ile sulama) sisteminde yetiştirilen bitkilerin gübre ihtiyaçlarının ve gübreleme programlarının belirlenmesi
• Bitki beslemede alternatif tarım sistemlerinin (hassas tarım, entegre tarım, topraksız tarım, organik tarım
vb.) geliştirilmesi
• Organik ve inorganik gübrelerden kaynaklanan birikme ve kayıpların incelenmesi
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Uzun Dönem: Uzun dönemde bu çalışmalarının devamını oluşturacak yeni konular da devam edilecektir. Ayrıca toprak, su, gübre, bitki materyallerinde standart analiz metotlarının geliştirilmesi ve modifikasyonları toprak ve gübre laboratuvarlarında uygulanması çalışmaları devam edecektir.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Araştırma Stratejisi :		
Önemi : Ülkede tarıma açılacak yeni alanların olmaması, hızlı nüfus artışı ve gelişen teknolojiye bağlı
olarak artan insan ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, tarımsal üretimde yoğun girdi kullanımı olmakta
ve tarım topraklarımızın kalitesi giderek bozulma sürecine girmektedir. Tarım topraklarının bozulması-

Kapasite ve Yorum: Toprakların verimliliklerini artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlayacak tedbirleri
almak temel hedefine ulaşmaya yönelik olarak, çeşitli (kimyasal, organik, mikrobiyal) gübrelerin üretilmesi, bitki verimi üzerine etkinliğinin belirlenmesi, en az girdi ile en fazla bitki verimini ve kalitesini elde

nı ve kirlenmesini önleyerek toprak verimliliğinin sürdürülebilmesi için, üretim kaybına sebep olmadan,
üretimi riske sokmadan doğal kaynakları koruyarak yöre çiftçisi tarafından benimsenecek tarım tekniklerinin belirlenmesi önem arz etmektedir.

etmek amacına yönelik araştırmalar devam etmektedir. Aşırı gübre kullanımını engelleyici çalışmalara

Hızlı nüfus artışı, şehirleşme ve insan ihtiyaçlarının zamanla artmasına bağlı olarak gıdaya ulaşım güç-

ilaveten, gübre kaynaklı olabilecek toprak ve su kaynaklarındaki birikim ve kayıpların da incelenmesi

lüğü tarım alanları üzerindeki baskıları artırmaktadır. Ayrıca erozyon, arazi bozunumu, çoraklaşma gibi

gerekmektedir.

faktörlerle toprak sağlığı bozulmaktadır. Bu faktörlerin etkisiyle sağlığını kaybeden tarım topraklarının

Toprak verimliliği ve bitki besleme konusunda Araştırma Enstitülerinde yeterli laboratuvar imkânları
ve bilgi birikimi vardır. Ancak nitelikli araştırmacıların Enstitülerden üniversitelere geçişleri araştırma
potansiyelini önemli düzeyde zayıflatmaktadır. Mikrobiyoloji, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Beslenme Fizyolojisi gibi spesifik alanlarda Enstitülerde araştırmacı ve bilgi birikimi yeterli değildir. Tüm laboratuvar-

kalite kriterlerinin belirlenmesi, izlenmesi ve toprağı düzenleyici tedbirlerin alınmasını gerekli kılmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama tekniklerinin de kullanılmasıyla, tarım alanlarında yönetim ve kullanım faaliyetlerinin planlanmasına, çabuk ve doğru kararlar
alınmasına imkan sağlanmış olacaktır.

larımızda nitelikli laborant sıkıntısı yaşanmaktadır.
Zamanlama:			
Kısa Dönem/Orta Dönem:
• Uygun toprak kalite indekslerinin belirlenmesi,
• Türkiye topraklarında verimlilik durumu ve bitki besleme bakımından toprak bilgi sisteminin oluşturul5.9.1.2. Program 2

: Toprak Sağlığı (Kalitesi) ve Arazi Bilgi Sistemleri

Program Önceliği

: Yüksek

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Sürdürülebilir Toprak ve Su Yönetimi, Orta

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Tarımsal üretim ve arz güvenliği

Stratejik Amaç

: Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak

Stratejik Hedef

ması
• Toprak sağlığını koruyucu ve arttırıcı ekim nöbeti sistemlerinin geliştirilmesi
• Kimyasal gübre kullanımının toprak sağlığına etkileri
• Toprak düzenleyicilerin kullanım olanaklarının belirlenmesi

Uzun Dönem:
• Tarım topraklarında potansiyel toksik elementlerin toprak sağlığına ve bitki gelişimine etkileri, toksik
element kirliliğinin giderilmesi yöntemlerinin araştırılması,
• Toprağın fiziksel kimyasal ve biyolojik bozulmalarının belirlenmesi ve iyileştirilmesi

: Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak,
Tarımda toprak ve su kaynaklarının planlı, ekonomik ve sürdürülebilir
kullanımını sağlamak,

Kapasite ve Yorum: Tarım alanlarının verimliliklerinin sürdürülebilirliği için bu alanların özelliklerinin
en iyi şekilde tanımlanması gereklidir. Bu tanımlamayı sağlamak ise toprakların fiziksel, kimyasal ve
biyolojik özelliklerinin belirlenmesi ile mümkündür. Türkiye tarım topraklarının yerel, bölgesel ve ulusal
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düzeyde verimlilik durumlarını ve potansiyel toksik element içeriklerini belirleyerek, toprak haritalarını

nım ve tüketim) odaklı yöntemlerin ve araçların geliştirilmesi de önem kazanmıştır. Bu durum su kay-

hazırlanması ve güncellenebilir-sorgulanabilir nitelikte ulusal toprak veri tabanının oluşturulması gerek-

naklarının kullanımında “verimliliğin arttırılması” amacına yönelik çalışmaları gündeme getirmiştir.

mektedir.

Bir taraftan sürekli azalan su kaynakları, diğer taraftan suya talebin süreklilik arz eden bir artış trendi-

Topraklardaki fiziksel ve kimyasal bozulmanın tespiti ve giderilmesi ile ilgili olarak Araştırma Enstitü-

ne girmesi, ülkemizin sahip olduğu su kaynakları potansiyelinin tüm talepleri esas alan planlı, etkili ve

lerinin hepsinde laboratuvar imkânları iyi seviyededir. Bununla birlikte gelişen teknolojiye uygun olarak

sürdürülebilir kullanımını gerektirmektedir. Bu anlamda, sınırlı sulama suyu kaynakları koşullarında

bazı analiz cihazları ile laboratuvarların takviye edilmesi gerekir. Toprak ve su analizlerinde akreditasyon

sulama suyunun zaman içinde planlanması ve yönetimi ile su kaynaklarının tasarrufu yönünde kullanı-

ile kalitenin artırılması ve laboratuvarlarda standartlaşma ile de ulusal ve uluslararası standardizasyon

labilir olan tüm yöntemlerin araştırılması ve değerlendirilmesi günümüzde büyük önem kazanmaktadır.

sağlanacak ve verilerin kabul edilebilirliği artacaktır.

Bu programla tarımda su kullanımının etkinleştirilmesinden başlanarak ülke çapında iklim şartları, yanlış ve aşırı su kullanımından kaynaklanan veya kaynaklanması beklenen sorunların çözümü amaçlanmaktadır.

5.9.1.3. Program 3

: Su kullanım Etkinliğinin Arttırılması

Program Önceliği

: Yüksek

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Sürdürülebilir Toprak ve Su Yönetimi, Orta

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Tarımsal Alt Yapı ve Kırsal Kalkınma

Stratejik Amaç

: Tarımsal ve sosyal alt yapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve
refahı sağlayarak kırsal alanların cazibesini artırmak

Stratejik Hedef

: Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler
geliştirmek ve yaygınlaştırmak

Programın Hedefi

: Sulama suyunun etkin ve sürdürülebilir kullanımına yönelik yeni tek-

Zamanlama:			
Kısa/Orta Dönem:
• Toprak, bitki, atmosfer ve su ilişkilerinin belirlenmesi
• Kuraklık ve su kısıtı koşullarında uygun bitki deseni ve sulama suyu yönetimi (kısıntılı sulama, tamamlayıcı sulama, vb) stratejilerinin geliştirilmesi
• Basınçlı sulama sistemlerinin (Yağmurlama, damla, toprak altı vb.) planlama esaslarının, su uygulama
etkinliklerinin ve sulama programlarının belirlenmesi

Uzun Dönem:
• Sulama suyu tasarrufuna yönelik yönetim stratejilerinin belirlenmesi
• Sulama sistemlerinin işletmesinde otomasyon tekniklerinin kullanılması
• Sulama şebekelerinin yönetim, izleme ve değerlendirmesinde CBS, UA ve model çalışmaları

nolojilerin uygulanması ve yönetim stratejilerinin oluşturulması
Araştırma Stratejisi

:		

Önemi : Su kaynaklarının etkin kullanımı ve yönetimi, sürdürülebilir kalkınma ve gıda güvenliği için
önem taşımaktadır. Ülkemiz toplam 112 milyar m3 ve kişi başı- na 1.500 m3 düzeyinde toplam tüketilebilir su potansiyeli ile su kısıtı yaşayan bir ülke konumundadır. Diğer taraftan, bu potansiyel içinde 44
milyar m3’e ulaşan toplam kullanımın yüzde 73’ü tarım sektöründe gerçekleşmektedir.
Su kaynakları üzerindeki baskılara, iklim değişikliği gibi küresel bir boyutun da eklenmesiyle, su kaynaklarının yönetimi ve planlanmasında su arzına yönelik mühendislik çözümlerinin yanı sıra, talep (kulla-

Kapasite ve Yorum : Sınırlı su kaynakları mevcudiyeti koşullarında etkin su kullanımı yönetimine ilişkin araştırmaların yapılmasına olanak sağlayan alet ekipman ve gereçlerin büyük kısmı Toprak ve Su
Kaynakları Araştırma Enstitülerinde mevcuttur. Yeniden yapılanma sürecinde Araştırma Enstitülerinde
oluşturulan Toprak ve Su Kaynakları Bölümlerinin eksiklikleri tamamlanmalıdır. Enstitüler, belirtilen
araştırmaların yapılmasının gerektirdiği bilgi birikimine sahiptir ancak bu kapsamda teknik eleman
ihtiyacı acilen karşılanmalı ve temel eğitim yanında proje hedeflerine yönelik konularda ihtisas içeren
eğitimlere yer verilmelidir. Eğitimler aynı zamanda küresel boyutta diğer ülkelerin yakalamış olduğu
standartlar ve yeni teknolojileri takip etmek adına uluslar arası boyutta olmalıdır.
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5.9.1.4. Program 4

: Sulama Suyu Kalitesi Ve Tuzluluk

Program Önceliği

: Düşük

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Sürdürülebilir Toprak ve Su Yönetimi, Orta

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Tarımsal Alt Yapı ve Kırsal Kalkınma

Stratejik Amaç

: Tarımsal ve sosyal alt yapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve
refahı sağlayarak kırsal alanların cazibesini artırmak

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Zamanlama/Sıralama:
Kısa-Orta Dönem:
• Sulama suyu kalitesinin değerlendirilmesi ve toprak özellikleri ve bitki gelişimi üzerine etkilerinin tespit
edilmesi
• Düşük kaliteli (marjinal) sularının sulama suyu olarak kullanımı
• Farklı drenaj sistemlerinin (Kontrollü drenaj, bio drenaj, su tablası yönetim sistemi) projeleme kriterlerinin belirlenmesi,
• Sulama suyu kalitesinin iyileştirilmesinde yeni tekniklerin kullanımı,

Stratejik Hedef

: Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak

Uzun Dönem:

Programın Hedefi

: Tarımsal sulamada kullanılacak doğal ve ikincil su kaynaklarının kalite

• Sulama alanlarında toprak tuzluluğunun mekansal ve zamansal değişiminin izlenmesi ve değerlendiril-

parametrelerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve kullanım olanaklarının belirlenmesi, Tuzlu, sodyumlu ve borlu toprakların ıslahı ve tarıma
kazandırılma olanaklarının araştırılması
Araştırma Stratejisi

:

mesi
• Sorunlu toprakların (tuzlu, sodyumlu, borlu vb.) tarıma kazandırılması olanaklarının araştırılması

Kapasite ve Yorum : Gelişen teknolojilerle ortaya çıkan evsel ve endüstriyel atıklar çevre ve tarım alanla-

Önemi : Nüfusun hızlı bir şekilde artması, artan su talebini karşılayacak uygun kaynakların azlığı ve

rını tehdit etmektedir. Bu nedenle risk altındaki tarım alanlarında kirliliğin ortaya konması ve izlenmesi

gelişen sanayi ve tarımsal faaliyetlere bağlı olarak aşırı kullanım ve kirlilik sorunları karşısında su yöne-

ile gerekli tedbirlerin alınması toprak ve su analizlerinde kalitenin artırılması ve laboratuvarlar da stan-

timinin etkinliğini ön plana çıkarmaktadır.

dartlaşmanın sağlanması, ulusal ve uluslar arası standardizasyonu sağlayacak ve verilerin kabul edilebi-

Ülkemizin strateji ve politika belgelerinde su kaynaklarının korunması, kirliliğin azaltılması, atık sula-

lirliğini arttıracaktır.

rın yeniden kullanımının sağlanması gibi konulara özellikle önem verildiği görülmektedir. Bu anlamda,

Bu kapsamda Tarımsal Sulamada kullanılacak su kaynaklarının kalite parametrelerinin izleme ve değer-

sınırlı sulama suyu kaynakları koşullarında sulama suyunun zaman içinde yönetimi, kalite parametrele-

lendirme yapılmasına olanak sağlayan alet ekipman ve gereçlerin büyük kısmı Toprak ve Su Kaynakları

rinin izlenerek marjinal suların sulamada kullanılabilirliğinin araştırılması ve değerlendirilmesi günü-

Araştırma Enstitülerinde mevcuttur. Değerlendirme kriterlerini yorumlayacak teknik eleman ve destek

müzde anlam kazanmaktadır. Program altında sulama suyu kaynaklarının kalitesi ve kirlilik durumu-

hizmet sağlayacak laborant ve teknikerlere ihtiyaç duyulmaktadır. Eğitim her alanda olduğu gibi bu ça-

nun belirlenmesi ile düşük nitelikli suların sulama amaçlı uygulanmasının yarattığı çevresel etkiler, ele

lışmalarda da önem arz etmektedir.

alınan araştırma konuları arasında yer almıştır. Aynı zamanda tarım politikalarımızda yer alan üreticiyi
destekleme politikalarında; sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin izlenmesi, izleme sonuçlarının değerlendirilmesi ve kirliliğin önlenmesi kriterlerinin dikkate alınması çerçevesinde veri temin edilmesi programı önemli kılmaktadır.
Programın bir diğer hedefi; Tuzlu ve sorunlu alanların tarıma kazandırılma olanaklarının araştırılmasıdır. Program; kurak ve yarı kurak iklim koşullarının hakim olduğu ülkemiz tarım arazilerinde yanlış
sulamayla başlayan çoraklık veya tuzlulaşma sorunlarına çözüm aramak, ıslaklık sorununa sahip tarım
arazilerinin iyileştirilmesi ve tuzlulaşmanın önlenmesi için drenaj altyapılarının hidrolik parametrelerini
belirlemek ve drenajın optimizasyonunu sağlamak üzere araştırmaları hedeflemektedir.

Uygun önlemlerin alınması ile yeni sulamaya açılacak alanlardaki yaşlık ve tuzluluk riskini azaltmak,
mevcut zarar görmüş arazilerin ıslahını sağlamak üzere yapılacak çalışmalarda özellikle drenaj konusunda yeterli çalışma ve yetişmiş elemen kalmamıştır. Çalışmaların uzun süreçleri ve zorlayıcı şartlarının
olması konuyu cazip kılmamaktadır. Çalışmaları teşvik etmek üzere gerekli yaptırımların sağlanması
önemlidir.
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5.9.1.5. Program 5

: Su Toplama Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunumu
ve Geliştirilmesi

Program Önceliği

: Orta

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Sürdürülebilir Toprak ve Su Yönetimi, Orta

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri :

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Kısa ve Orta Dönem:
• Havzalarda ve tarım alanlarında arazi bozunumunun belirlenmesi, izlenmesi ve iyileştirilmesi
• Çölleşme ve erozyonla mücadelede en uygun yöntemlerin seçilmesi ve geliştirilmesi,
• Havzalarda rüzgâr ve su erozyonu belirleme kriterlerinin ve göstergelerinin belirlenmesi ve izlenmesi
• Farklı arazi kullanımlarına göre toprak ve su muhafaza yöntemleri
• Makro ve mikro havza ölçeğinde su hasadı tekniklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi

Stratejik Alan

: Tarımsal Alt Yapı ve Kırsal Kalkınma

Stratejik Amaç

: Tarımsal alt yapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve refahı

Uzun Dönem:

sağlamak

• Havzalarda su bütçesi bileşenlerinin ölçüm ve tahminine yönelik araştırmalar

: Tarımda toprak ve su kaynaklarının planlı, ekonomik ve sürdürülebilir

• Sürdürülebilir arazi yönetiminin geliştirilmesi konusunda araştırmalar

Stratejik Hedef

kullanımını sağlamak
Programın Hedefi

: Havza toprak ve su kaynaklarının korunumu, geliştirilmesi ve sürekliliğini sağlayan tarımsal ekosistem stratejilerinin oluşturulması

Araştırma Stratejisi

:

Önemi : Nüfus artışı ile kişi başına düşen toprak ve su kaynak miktarının azalması ve kirlenmesinin yanında kendini gösteren iklim değişikliğinin olumsuz etkileri, toprak ve su erozyonu, biyoçeşitliğinin kaybı ve doğal kaynakların sürdürülemez kullanımı çeşitli tehditlerdir. Arazilerimizin sürdürülebilir olarak

Kapasite ve Yorum: Sürdürülebilir tarımsal üretim için toprak ve su kaynaklarının havza ölçeğinde korunumu ve izleme çalışmaları için gerekli bilgi ve teknoloji alt yapı araştırma enstitülerimiz de mevcuttur. Ancak toprak ve su kaynaklarının tarımsal üretimde verimliğin sağlanması için gerekli olan doğal
kaynakların korunumu ve geliştirilmesi çalışmalarını uzun süredir yürüten ve diğer kurumlara da bu
konularda destek veren bir birim olarak mevcut kapasitenin (teknik eleman sayısı ve gelişen teknolojiler
bakımından) güçlendirilmesi ve amaçlanan hedeflere ulaşılabilmesi için geliştirilmesi gerekmektedir.

yeteneklerine ve doğal yapılarına uygun olarak kullanılmaması sonucunda özellikle tarım topraklarında
ortaya çıkan tuzlulaşma, alkalileşme, çoraklaşma ve asitleşme problemleri ile ülke topraklarının çölleşmeye ve erozyona çok daha duyarlı hale geldiği kaçınılmaz bir gerçektir.
Bu tehditler Türkiye’de toprak ve su kaynaklarının havza ölçeğinde entegre yönetimi ve değerlendirilmesinde yeni stratejik, politik ve sosyo-ekonomik düzenlemelerin zorunluluğunu getirmektedir. Tarımsal
eko sistemlerinin sürdürülebilirliği; toprak ve su kaynaklarının sağlıklı ve çevreyle uyumlu kullanımı ile
mümkün olacaktır. Türkiye su zengini bir ülke olmayıp, tarımsal üretimde bitkilerin yetişme dönemlerinde düşen yağışlar hem düzensiz, hem de bitki su tüketimini karşılayacak düzeyde değildir. Beklenilenden az yağış alındığı dönemlerde bitki su ihtiyacının karşılanması, sulama ile kuru tarımda üretimin
yağışa bağımlılığın azaltılması, verimde artışın sağlanması amacıyla mevcut suyun toprakta tutulması ancak toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını sağlayacak araştırma ve programlar ile
mümkün olacaktır.

5.9.1.6. Program 6

: İklim Değişikliği ve Tarım Etkileşimi

Program Önceliği

: Düşük

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Sürdürülebilir Toprak ve Su Yönetimi, Orta

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Tarımsal üretim ve arz güvenliği

Stratejik Amaç

: Olası İklim değişikliği etkilerine karşı tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak gıda güvenliğini sağlamak
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Stratejik Hedef

: Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için iklim değişikliği ve tarım etkileşimini belirlemek

Programın Hedefi

: İklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerini belirlemek
ve iklim değişikliğine uyum ve azaltım stratejileri geliştirmek

Araştırma Stratejisi

:		

Önemi : İklim ve iklime bağlı olarak ortaya çıkabilecek değişimler ve sorunlar içinde bulunduğumuz
yüzyılın en önemli konusu olarak yer almaktadır. Küresel sıcaklık artışı, yağış düzenlerinin değişmesi,
kuraklık, ekstrem atmosferik olayların artması gibi olayları içeren iklim değişimleri tarım ve gıda kay-

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

• Tarımdan kaynaklanan sera gazları emisyon ve yutak miktarlarının belirlenmesi, izlenmesi ve azaltılmasına yönelik araştırmalar
• Tarımsal kuraklığın izlenmesinde ileri yöntemlerle toprak neminin (UA, sensörler, modeller, vb) belirlenmesi, değerlendirilmesi ve haritalanması.

Uzun Dönem:
• Tarımda iklim değişikliğine karşı entegre doğal kaynak yönetimi araştırmaları
• İklim değişiminin toprak ve su kalite parametrelerine etkilerinin belirlenmesi

naklarını tehdit etmektedir.
İklim modelleri ile farklı senaryolara göre gelecekte Akdeniz Havzasında hava sıcaklığı ve yağış gibi birçok meteorolojik faktörün değişimi ile kuraklık olaylarının sıklık ve şiddetinde artış beklenmektedir.
Ülkemizin iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek bölgede yer alması ve tarım sektörünün ekonomik
ve sosyal açıdan ülke içindeki önemi nedeniyle iklim değişikliğinin tarım ve gıda üretimi üzerindeki
etkilerinin araştırılması ve değerlendirilmesi bu programı önemli kılmaktadır. İklim değişikliğinin olası

Kapasite ve Yorum: Küresel ısınma ve iklim değişikliği son dönemlerde ortaya çıkan en önemli ve yeni
olan konulardan birisidir. Özellikle iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkilerinin araştırılması, bu
değişikliğe karşı uyum şartlarının belirlenmesi gerekmektedir. İklim değişikliği, küresel ısınma ve tarım
etkileşimi konularında temel bilgi ve teknolojilerinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

etkilerine karşı tarımsal üretim ve üretim için en önemli unsurlar olan toprak ve su kaynaklarında uyum

İklim dostu tarımsal uygulamalar, akıllı iklim teknolojileri, tarımsal üretimden kaynaklanan sera gazı

sağlayabilmesi için gerekli model, plan ve stratejilerin oluşturulabilmesi bu programın amaçları arasın-

bütçesi hesaplamaları, kuraklık ve toprak nemi izleme için araştırma enstitülerinde fiziksel ve teknik alt

dadır.

yapının geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu konularda çalışmalar yeni ve karmaşık olduğundan; proje he-

Tarım alanları hem atmosfere sera gazı veren (emisyon) hem de atmosferden sera gazı alan (yutak) özelliğe sahiptir. Bu bakımdan tarım ile iklim değişikliği/değişimi arasındaki etkileşimde atmosfere salınan/
yutulan sera gazlarının belirlenmesine yönelik araştırmalar ve veriler ülkemiz sera gazı bütçesinin hesap-

deflerine yönelik konularda ihtisas içeren eğitimlere ağırlık verilmelidir. Eğitimler aynı zamanda küresel
boyutta diğer ülkelerin yakalamış olduğu standartlar ve yeni teknolojileri takip etmek adına uluslar arası
boyutta olmalıdır.

lanmasına önemli katkı sağlayacaktır. Bu programla aynı zamanda iklim değişikliğinin tarımsal üretim
ve toprak ve su kaynakları üzerindeki olumsuz olabilecek etkilerini azaltma stratejileri de geliştirilecektir.
Programın diğer bir hedefi, tarımsal üretim miktar ve kalitesi üzerinde etkili olan kuraklık ve dolayısıyle
toprak nemindeki değişimlerin tarıma yapabileceği etkilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi ve tarımsal
kuraklığın izlenmesi ve gerekli stratejilerin geliştirilmesi önemi gelecekte daha da artacaktır.
5.9.1.7. Program 7

: Tarımda Bilgi Ve İletişim Teknolojileri

Program Önceliği

: Orta

Kısa ve Orta Dönem:

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Sürdürülebilir Toprak ve Su Yönetimi, Orta

• Tarımda iklim değişikliğine uyum stratejilerinin (sürdürülebilir gıda güvenliği, iklim değişikliği-kuraklık

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:

Zamanlama:			

etkileşimi, akıllı iklim teknolojileri) belirlenmesi ve geliştirilmesi
• İklim değişikliğinin tarıma etkilerinin bölgesel ölçekte bitki gelişim modelleri ile belirlenmesi, izlenmesi
ve modellenmesi

Stratejik Alan

: Tarımsal Alt Yapı ve Kırsal Kalkınma

Stratejik Amaç

: Tarımsal ve sosyal alt yapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve
refahı sağlayarak kırsal alanların cazibesini artırmak
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Stratejik Hedef

: Üretimde çağdaş yoğun tarım ilkeleri ve teknolojileri çerçevesinde, ancak doğal dengeyi bozmadan çevre bilinci içerisinde tasarlayıp geliştirmek ve yaygınlaştırmak

Programın Hedefi

: Tarımsal amaçlı bilgi ve iletişim teknolojileri destekli yenilikçi çözümlerin yaygınlaşması ve uygulanmasına yönelik stratejilerinin oluşturulması

Araştırma Stratejisi

:		

Önemi : Tarımda Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin yaygın olarak kullanılması rekabet gücünün artırılması, refah düzeyinin yükseltilmesi ve nitelikli istihdamın geliştirilmesi bakımından önem taşımaktadır.
Ayrıca optimum yetiştirme alanlarının belirlenmesi için CBS ve Uzaktan algılama modellerinin gelişti-

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Zamanlama/Sıralama:
Kısa-Orta Dönem:
• Hassas tarım uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik araştırmalar
• Ürün izleme, verim ve rekolte tahmini ve hastalıklı bölgelerin tespit edilmesinde yeni teknolojilerin kullanılması,

Uzun Dönem:
• Tarım makinalarının bilgi iletişim entegrasyonu ve otomasyon uygulamaları çalışmaları,
• Girdi optimizasyonunda tarım makinaları işletmeciliği ve planlaması çalışmaları.

rilmesi, ürün verim tahmin modellerinin geliştirilmesi, kuraklığın verime etkilerinin araştırılması için
senaryolar geliştirilmesi de ön plana çıkan hususlar arasındadır.
Bakanlığın bilişim politikalarının belirlenmesi ve bilgi teknolojilerinin daha etkin kullanılması amacıyla,
gerekli kurumsal ve teknik altyapının geliştirilmesi hususu önem arz etmektedir. Bu hususa Bakanlığımız
stratejik hedeflerinde ve kalkınma planlarında değinilmiştir.
10. Kalkınma Planında belirtildiği üzere toplam tarımsal destekleme ödemeleri 2006 yılında 4,8 milyar
TL iken 2013 yılı bütçesi itibarıyla yaklaşık yüzde 88 oranında artış göstererek 9 milyar TL’ye yükselmiştir. Doğrudan Gelir Desteği uygulamasına 2009 yılında son verilmesiyle, destekler, alan ve ürün bazlı ödemeler şeklinde sürdürülmüştür. 5488 sayılı Tarım Kanunuyla çerçevesi çizilen tarımsal politikalar Plan

Kapasite ve Yorum: Hassas tarım teknolojileri gibi modern tarım teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla bilgi
yoğun üretime doğru bir geçiş yaşanacaktır. Hassas tarım, girdilerin etkin (gerektiği miktarda) kullanımıyla çevreye olan etkilerini azaltılması yanı sıra girdi kullanımın azaltılmasıyla ekonomik katkı da sağladığı öngörülmektedir. Ülkemizde hassas tarım çalışmalarına başlanmış olup, insan kaynağı ve enstitü
alt yapısı açısından kapasitenin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Tarımda bilgi teknolojileri ile ilgili olarak CBS ve Uzaktan algılama konusunda gerek bakanlıklarda gerek
üniversitelerde gerekse özel sektörde belli bir kapasite gelişmiştir. Bakanlık, üniversite ve özel sektör kuruluşlarının işbirliğine ihtiyaç vardır.

döneminde ürün, üretim ve üretici odaklı ve bölgesel temelli olarak şekillenmiş olup, tarımsal desteklerin
tarım havzaları ve işletme temelli bir yapıda verilmesi ve gelir istikrarının sağlanması yönünde geliştirilme ihtiyacı sürmektedir. Buna karşılık, söz konusu politikaların uygulanmasına temel oluşturacak tarım
bilgi sistemlerinin kurulmasına devam edilmekte olup, istenilen düzeyde değildir. Sürdürülebilir tarım
için ekonomi ve çevre koruma ilkelerini göz önünde tutarak bilgi iletişim teknolojilerini tarımsal üretimle
birleştiren Hassas tarım teknolojisinin ihtiyaç duyduğu en önemli şey ise bilgidir. Çok sayıda ve dağınık
yapıdaki parsellerden oluşan tarım işletmelerde Tarımsal bilgi sistemlerinin, ortak kullanıma izin verecek
şekilde entegrasyonu sağlanması önemlidir. Ayrıca çeşitli ürünlere ait ekim alanlarının, üretim miktarı
ve verimlerinin zamanında belirlenip tahmin edilmesi tarımsal planlama için veri tabanlarını içeren bilgi
sistemlerinin oluşturulması gerek ürün planlaması gerekse kaynakların verimli kullanılmasında faydalı
olacaktır

5.9.1.8. Program 8

: Tarım Makinaları Ve Teknolojileri

Program Önceliği

: Düşük

Ait olduğu AFA ve Önceliği

: Sürdürülebilir Toprak ve Su Yönetimi, Orta

Programın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan

: Tarımsal Alt Yapı ve Kırsal Kalkınma

Stratejik Amaç

: Tarımsal ve sosyal alt yapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve
refahı sağlayarak kırsal alanların cazibesini artırmak
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Stratejik Hedef

: Tarım makinalarını ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve çevre
bilinci içerisinde tasarlayıp geliştirmek ve yaygınlaştırmak

Programın Hedefi

: Tarımsal mekanizasyon düzeyinin yükseltilmesi için tarım makinaları ve teknolojilerinin etkin ve yaygın kullanılmasını sağlamak. Bölgesel
veya tarım işletmesi düzeyinde tarımsal mekanizasyon işletmeciliğine
yönelik politika ve stratejileri geliştirmek.

Araştırma Stratejisi

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Uzun Dönem:
• Tarım alet ve makineleri işletme değerleri ve mekanizasyon girdilerinin saptanmasına yönelik araştırmalar,
• Hasat ve sonrası ile ürün işleme kayıpların saptanması ve azaltılması çalışmaları
• Tarımsal yapılarda (seralar, hayvansal üretim yapıları, ürün depolama yapıları vb.) mekanizasyon araştırmaları

:		

Önemi : Türk tarımı mekanizasyonda gerek bitkisel gerekse hayvansal üretim bakımından batılı ülkele-

Kapasite ve Yorum: Tarımsal mekanizasyon ile ilgili yeni gereksinim ve görüşlere uygun tarım makina-

rin gerisindedir. Tarımsal mekanizasyon araştırmalarının yaygınlaştırılması ile mekanizasyon seviyesini

larının prototiplerini geliştirmek, tarımsal mekanizasyon için gerekli çevre dostu alternatif enerji kaynak-

yükseltilmesi sağlanacak olup, tohum, sulama, ilaç, gübre, enerji gibi girdilerin etkin kullanımını ile ma-

larının geliştirilmesi ve var olan makinaların geliştirilmesine ve kullanımına ilişkin araştırma ve geliştir-

liyetler düşürülecektir. Tarımsal üretimde yetiştirme tekniklerinin iyileştirilmesi ve yeni teknolojilerin

me çalışmalarını yürütmek için Enstitü Müdürlüklerimizde yeterli alt yapı mevcut olup, konu çeşitliliği

bu bitkilerin üretiminde kullanılması ile verim ve kalitenin artırılması, iç ve dış pazara uygun kalite ve

nedeniyle teknik eleman ihtiyacı acilen karşılanmalı ve temel eğitim yanında proje hedeflerine yönelik

standardizasyonun sağlanması, üretim maliyetlerinin azaltılması, uygun yetiştirme tekniklerinin üretici

konularda ihtisas içeren eğitimlere yer verilmelidir.

tarafından uygulanmasının sağlanması önem arz etmektedir.
Alternatif enerji kaynaklarının kullanılarak doğal kaynakların korunması yanında tarımsal üretime yönelik girdilerin verimli kullanılması, çevre ve iklim faktörleri doğrultusunda uygun yetiştirme tekniklerinin belirlenmesine yönelik toprak işlemeden hasat sonrası depolamaya kadar olan süreçte teknoloji
geliştirme projeleri yürütülmekte ve uygulamaya aktarılmaktadır. Teknolojik gelişmeler ve araştırma bulguları doğrultusunda bu çalışmalara hız verilerek devam edilecektir.

Zamanlama/Sıralama:
Kısa-Orta Dönem:
• Tarımda alternatif enerji kaynaklarının (Güneş, rüzgar, jotermal, hidrolik, biyokütle ve hidrojen enerjisi
vb.) değerlendirilmesi ve etkin kullanımına yönelik araştırmalar,
• Tarım makinalarından kaynaklanan sera gazları salınımları (NOx, CO2 )
• Tarım makinaları ile bilgi iletişim teknolojileriyle entegre ederek değişken oranlı girdi (tohum, gübre,
ilaç, su, sürüm vb.) uygulama araştırmaları,
• Azaltılmış toprak işleme, sırta ekim, anıza ekim, izli ekim ve kontrollü tarla trafiği vb. gibi koruyucu
toprak işleme tekniklerinin geliştirilmesi
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Araştırma Mastır Plan Revizyonu Toplantı Gündemi
(30 Kasım–02 Aralık 2015)

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

01 Aralık 2015
09.30- 09.40

Genel Oturum Açılışı ve Divan Kurulu Oluşturulması
AFA Değerlendirme Raporlarının Sunulması

30 Kasım 2015
09.00 – 10.00

KAYIT

09.40 -10.00

Bahçe Bitkileri : Dr. Nejdet KAPLAN

10.00 – 10.30

AÇILIŞ KONUŞMALARI

10.00 -10.20

Bitki Sağlığı : Doç.Dr. Birol AKBAŞ

TAGEM Ar-Ge Yaklaşım ve Stratejileri

10.20 -10.40

Gıda ve Yem : Dr. Mustafa ÇETİNDAĞ		

10.40 -11.00

ARA

11.00 -11.20

Hayvancılık : Dr. Ali AYAR

11.20 -11.40

Hayvan Sağlığı : Dr. Mustafa ÇETİNDAĞ

11.40 -12.00

Su Ürünleri : Erdinç VESKE

12.00 -12.20

Tarla Bitkileri : Dr. İsa ÖZKAN

12.20 - 14.00

YEMEK ARASI

14.00 -14.20

Tarım Ekonomisi : Dr. Muhammet DEMİRTAŞ

Hayvancılık Çalışma Grup Başkanı: Dr. Ali AYAR

14.20 -14.40

Sürdürülebilir Toprak ve Su Yönetimi : Dr. Bülent SÖNMEZ

Hayvan Sağlığı Çalışma Grup Başkanı: Dr. Necati TULGAR

14.40 - 15.00

AFA Öncelik Belirleme Metodolojisi hakkında bilgi verilmesi ve AFA

Doç. Dr. Masum BURAK, TAGEM Genel Müdürü
10.30 – 11.00

Mastır Plan Çalışmaları, Toplantı Süreci ve Çalışma Grupları İşleyişi
Dr. Mustafa ÇETİNDAĞ (Moderatör)

11.00 – 11.30

ARA

11.30 – 12.30

Araştırma Programları Grup Çalışmaları
Bahçe Bitkileri Çalışma Grup Başkanı : Dr. Nejdet KAPLAN
Bitki Sağlığı Çalışma Grup Başkanı: Doç.Dr. Birol AKBAŞ
Gıda ve Yem Çalışma Grup Başkanı: Dr. Mustafa ÇETİNDAĞ

Değerlendirme Gruplarının Açıklanması : Dr. Mustafa ÇETİNDAĞ

Su Ürünleri Çalışma Grup Başkanı: Erdinç VESKE
Tarla Bitkileri Çalışma Grup Başkanı: Dr. İsa ÖZKAN
Tarım Ekonomisi Çalışma Grup Başkanı : Dr. Muhammet DEMİRTAŞ
Toprak ve Su Kaynakları Çalışma Grup Başkanı : Dr. Bülent SÖNMEZ

15.30 – 16.00

ARA

16.00 – 18.00

AFA Değerlendirme Grup çalışmaları
1.Grup Başkanı: Dr. Ali Osman SARI

12.30 - 14.00

YEMEK ARASI

2.Grup Başkanı: Dr. Necati TULGAR

14.00 - 15.30

Araştırma Programları Grup Çalışmaları (Devam)

3.Grup Başkanı: Dr. Mustafa ÇETİNDAĞ

15.30 – 16.00

ARA

16.00 - 18.00

Araştırma Programları Grup Çalışmaları (Devam)

18.30-

Grupların, Araştırma Programları öncelik belirleme formlarını değerlendirme
ekibine teslim etmesi

4.Grup Başkanı: Dr. Bülent SÖNMEZ
18.30 -

Grupların AFA öncelik belirleme formlarını değerlendirme ekibine
teslim etmesi
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02 Aralık 2015
09.30 – 10.30

AFA Değerlendirme ve Araştırma Programları Çalışma Grup Çalışma sonuçları
Sıra

Genel Değerlendirme ve Kapanış

ARAŞTIRMA MASTIR PLAN REVIZYONU TOPLANTISI KATILIMCI LISTESI

Sıra

217

BAHÇE BITKILERI

hakkında bilgi verilmesi Dr. Mustafa ÇETİNDAĞ
11.00 – 12.30

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Adı Soyadı

Unvanı

Kurumu

1

Doç. Dr. Masum BURAK

Genel Müdür

TAGEM

2

Dr. Ali Osman SARI

Genel Müdür Yardımcısı

TAGEM

3

Dr. Necati TULGAR

Genel Müdür Yardımcısı

TAGEM

4

Doç. Dr. Cengizhan MIZRAK

Daire Başkanı

TAGEM

5

Nadir KARAKAŞ

Koordinatör

6

Hasan Esat TRABZON

7

Adı Soyadı

Unvanı

Kurumu

1

Dr. Nejdet KAPLAN

Daire Başkanı

TAGEM

2

Bülent SAYAL

Koordinatör

TAGEM

3

Dr. Ayşen Alay VURAL

Koordinatör

TAGEM

4

Doğan DOĞAN

Koordinatör

TAGEM

5

Gürsel TANRIVERDİ

6

Arif GÜNEY

7

Atilla ERTEM

8

Ali Haydar GÖNEN

Başkan

İstanbul İhracatcı Birlikleri, İstanbul
Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

9

Ali KAVAK

Başkan

Akdeniz İhracaatçı Birlikleri, YMSİB

Fidan Üreticileri Alt Birliği (FÜAB)
Başkan

Uludağ İhracatçı Birlikleri YMSİB
Ekolojik Tarım Organizasyonu

10

Prof. Dr. Gökhan
SÖYLEMEZOĞLU

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

TAGEM

11

Prof. Dr. Ayzin KÜDEN

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Koordinatör

TAGEM

12

Prof. Dr. Yüksel TÜZEL

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Ahmet TANRISEVEN

Koordinatör

TAGEM

13

Prof. Dr. Uygun AKSOY

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi

8

Süeda ERTAŞ

Koordinatör

TAGEM

14

İbrahim YÜZER

Daire Başkanı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı
OGM Ağaçlandırma Dairesi

9

Fatma Ayşe ŞEN

Mühendis

TAGEM

10

Murat Muhammet GÜVEN

Mühendis

TAGEM

15

Kuntay VURANA

Müdür

KKTC Tarımsal Araştırma Enstitüsü

11

Ufuk KAYA

Mühendis

TAGEM

16

Vildan KARAASLAN

Daire Başkanı

BÜGEM Organik Üretim

12

Serap ŞERBETÇİ

17

Meliha AKÇAY

TAGEM

BÜGEM Bahçe-Tarla Daire Başkanlığı
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BITKI SAĞLIĞI
Sıra

Adı Soyadı

Unvanı

Kurumu
Sıra

18

Dr. Yılmaz BOZ

Müdür

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez
Araştırma Enstitüsü -YALOVA

19

Selim ARPACI

Müdür

İncir Araştırma Enstitüsü -AYDIN

20

Dr. Davut KELEŞ

Müdür

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma
Enstitüsü -MERSİN

21

İsa EREN

Müdür

Meyvecilik Araştırma Enstitüsü
ISPARTA

Adı Soyadı

Unvanı

Kurumu

1

Doç. Dr. Birol AKBAŞ

Daire Başkanı

TAGEM

2

İstem TÜRKTEMEL

Koordinatör

TAGEM

3

Ahmet Yasin GÖKÇE

Koordinatör

TAGEM

4

Zühal SAÇTI

Ziraat Mühendisi

TAGEM

5

Nilgün ARIKAN

Ziraat Mühendisi

TAGEM

22

Dr. Ünal KAYA

Müdür

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü
İZMİR

6

Prof. Dr. Enver
DURMUŞOĞLU

Başkan

Entomoloji Derneği Başkanı

23

Mehmet SAĞLAM

Müdür

Bağcılık Araştırma Enstitüsü
TEKİRDAĞ

7

Prof. Dr. Pervin Kınay
TEKSÜR

Başkan

Fitopatoloji Derneği Başkanı

24

Akay ÜNAL

Müdür

Bağcılık Araştırma Enstitüsü - MANİSA

8

Öner TATLI

İnvenur Lab.

25

Birol KARADOĞAN

Müdür

Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü
ERZİNCAN

9

Tahir OKUTAN

GÜBRETAŞ

26

Dr. Abdullah ÜNLÜ

Müdür

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma
Enstitüsü - ANTALYA

10

Hakan LEVENTOĞLU

GÜBRETAŞ

11

Yusuf DEMİR

SUMİTOMO CHEMICAL TURKEY

12

Prof. Dr. İlhan ÜREMİŞ

Dekan

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Hatay

Dekan

Bozok Üniversitesi Tarım ve Doğa
Bilimleri Fakültesi Yozgat

27

Haydar BÜKEL

Müdür

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü HATAY

28

Gökhan KIZILCI

Müdür

Fındık Araştırma Enstitüsü - GİRESUN

29

Abdullah ERDOĞAN

Müdür

Kayısı Araştırma Enstitüsü - MALATYA

13

Prof. Dr. Şaban GÜÇLÜ

30

Nevzat ASLAN

Müdür

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü
GAZİANTEP

14

Prof. Dr. Hatice ÖZAKTAN

31

Haydar BÜKEL

Müdür

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü HATAY

15

Ahmet YAKUT

32

Abdullah ERDOĞAN

Müdür

Kayısı Araştırma Enstitüsü - MALATYA

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki
Koruma Fitopatoloji Bölümü
Genel Müdür
Yardımcısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel
Müdürlüğü
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GIDA VE YEM
Sıra

Adı Soyadı

Unvanı

Kurumu
Sıra

16

Murat ŞAHİN

Daire Başkanı

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü,
Bitki Sağlığı ve Karantina Daire
Başkanlığı

Adı Soyadı

Unvanı

Kurumu

1

Dr. Mustafa ÇETİNDAĞ

Daire Başkanı

TAGEM

2

Şeref TEPE

Koordinatör

TAGEM

3

Dr. Nesrin K.BOZBIYIK

Koordinatör

TAGEM

4

Mehmet GÜMÜŞ

Mühendis

TAGEM

5

Nazan MARAŞ

Yasal
Düzenlemeler
Direktörü

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii
Dernekleri Federasyonu (TGDF)

6

Prof. Dr. Nizamettin ŞENKÖYLÜ Genel Sekreter

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği

17

Şakir KARAKAYA

Koordinatör

BÜGEM

18

Dr. Suat KAYMAK

Müdür

Zirai Mücadele Merkez Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü-ANKARA

19

Dr. Ali TAMER

Müdür

Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü- Bornova/İZMIR

20

Dr. Naim ÖZTÜRK

Müdür

Biyolojik Mücadele Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü –ADANA

21

Mehmet KILIÇ

Müdür

Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü-DIYARBAKIR

7

Zeki ILGAZ

Yönetim Kurulu
Başkanı

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve
Üreticileri Birliği (SETBİR)

22

Dr. Kibar AK

Müdür

Karadeniz Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü- SAMSUN

8

Dr. Ahmet YÜCESAN

Başkan Yardımcısı

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri
Birliği Derneği (ETBİR)

23

Dr. Abdullah ÜNLÜ

Müdür

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü - Antalya

9

Şehmus ALPARSLAN

Adana Şube
Yönetim Kurulu
Başkanı

Gıda Mühendisleri Odası

24

Adnan TÜLEK

Müdür

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü - EDIRNE

10

Prof. Dr. Muhammet ARICI

Dekan

Yıldız Teknik Ü., Kimya Metalürji F.,
Gıda Mühendisliği Bölümü

11

Prof. Dr. Mükerrem KAYA

Öğretim Üyesi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü

12

Prof. Dr. Zümrüt AÇIKGÖZ

Öğretim Üyesi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi,
Zootekni Bölümü

13

Prof. Dr. Atila YETİŞEMİYEN

Öğretim Üyesi

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi,
Süt Teknolojisi Bölümü
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HAYVAN SAĞLIĞI
Sıra

Adı Soyadı

Unvanı

Kurumu
Sıra

14

15

16

Dr. Taylan KIYMAZ

Erhan YEDİKARDAŞ

Harun SEÇKİN

Tarım Daire
Başkanı

Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler
ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

Mühendis

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü,
Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar
Daire Bşk.

Enstitü Müdürü

Gıda ve Yem Kontrol Merkez
Araştırma Enstitüsü BURSA

17

Dr. Seçil ERDOĞAN

Bölüm Başkanı

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez
Araştırma Enstitüsü YALOVA

18

Dr. Oya KÖSEOĞLU

Bölüm Başkanı

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü İZMİR

19

Mehmet GÜLCÜ

Bölüm Başkanı

Bağcılık Araştırma Enstitüsü
TEKİRDAĞ

20

21

Tuğrul KAYMAK

İlyas YILMAZ

Mühendis

Müdür

Gıda Kontrol Laboratuvar
Müdürlüğü ANKARA
Gıda Kontrol Laboratuvar
Müdürlüğü KONYA

Adı Soyadı

Unvanı

Kurumu

1

Erkan TAÇBAŞ

Koordinatör

TAGEM

2

Dr. Ayfer YILDIRIM

Veteriner Hekim

TAGEM

3

Şahin ÇAKIR

Veteriner Hekim

TAGEM

4

Prof. Dr. Ersin
İSTANBULLUOĞLU

Danışman

Müsteşarlık

5

Dr. Tahir GONCAGÜL

Bakanlık Müşaviri

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

6

Musa ARIK

Genel Sekreter

Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicileri
Derneği VİSAD

7

Dr. Mestan ÖZYER

Veteriner Hekim

ATAFEN AŞ.

8

Mustafa Murat GÖKÇE

Veteriner Hekim

DİAGEN Biyoteknolojik Sistemleri
A.Ş

9

Murat DAĞLI

Ticaret Müdürü

PROVET Ltd. Şti

10

Prof. Dr. Osman ERGANİŞ

Öğretim Üyesi

Selçuk Üniversitesi Veteriner
Fakültesi

11

Prof. Dr. A. Kürşat AZKUR

Öğretim Üyesi

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner
Fakültesi

12

Prof. Dr. Mustafa HASÖKSÜZ

Öğretim Üyesi

İstanbul Üniversitesi Veteriner
Fakültesi

13

Prof. Dr. Soner ALTUN

Öğretim Üyesi

Uludağ Üniversitesi Veteriner
Fakültesi

14

Halil İbrahim KÖŞKER

Veteriner Hekim

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu, Zoonotik ve
Vektörel Hastalıklar Daire Başkanlığı
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HAYVANCILIK
Sıra

Adı Soyadı

Unvanı

Kurumu
Sıra

15

16

Dr. Orhan AYLAN

Dr. Ufuk ÜLKER

Veteriner Hekim

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Veteriner Hekim

Veteriner Kontrol Merkez Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü Etlik
ANKARA

Adı Soyadı

Unvanı

Kurumu

1

Dr. Ali AYAR

Daire Başkanı

TAGEM

2

Doç. Dr. İrfan DAŞKIRAN

Koordinatör

TAGEM

3

Dr. Belgin GÜNBEY

Koordinatör

TAGEM

4

Önder SÖZEN

Koordinatör

TAGEM

17

Dr. Ayşe ATEŞOĞLU

Müdür Yardımcısı

Veteriner Kontrol Enstitüsü
Müdürlüğü Pendik- İSTANBUL

18

Dr. Öznur YAZICIOĞLU

Veteriner Hekim

Veteriner Kontrol Enstitüsü
Müdürlüğü Bornova- İZMİR

5

Dr. Hüseyin VELİOĞLU

Birlik Başkanı

Türkiye Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Merkez Birliği

19

Emre OZAN

Müdür Yardımcısı

Veteriner Kontrol Enstitüsü
Müdürlüğü SAMSUN

6

Dr. Onur ŞAHİN

Teknik İşler
Şube Müdürü

Türkiye Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Merkez Birliği

20

Dr. Nedret ÇELİK

Veteriner Hekim

Şap Enstitüsü Müdürlüğü
ANKARA

7

Veysel ÖREN

Genel Sekreter

Türkiye Koyun-Keçi Yetiştiricileri
Merkez Birliği

8

Bahri YILMAZ

Birlik Başkanı

Türkiye Arı Yetiştiricileri
Merkez Birliği

9

Dr. Hüseyin SUNGUR

Birlik Başkanı

YUM-BİR Yumurta Üreticileri
Merkez Birliği

10

Dr. Nahit YAZICIOĞLU

Hayvancılık
Direktörü

Tarfaş Tarımsal Faaliyetler A.Ş.

11

Prof. Dr. Halit Vasfi GENCER

Öğretim Üyesi

Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Zootekni Bölümü

12

Prof. Dr. Musa SARICA

Öğretim Üyesi

19 Mayıs Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Zootekni Bölümü

13

Prof. Dr. Mustafa TEKERLİ

Öğretim Üyesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Zootekni ABD

14

Prof. Dr. Türker SAVAŞ

Öğretim Üyesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
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SU ÜRÜNLERI
Sıra

Adı Soyadı

Unvanı

Kurumu
Sıra

15

16

Özcan YAMAN

Ülker ÇİFTÇİOĞLU

Şube Müdürü

Müdür V.

Adı Soyadı

Unvanı

Kurumu

1

Erdinç VESKE

Koordinatör

TAGEM

2

Dr. Gülnur P. ÖZDEMİR

Mühendis

TAGEM

KKTC Hayvancılık Dairesi
Müdürlüğü

3

Muharrem AKSUNGUR

Mühendis

TAGEM

4

Ali GÜNEY

Başkan

DEMBİR (Deniz Ürünleri Avcıları
Üret. Merkez Birliği) Başkanı

5

Ramazan ÖZKAYA

Başkan

SÜRKOOP (Su Ürünleri
Kooperatifleri Merkez Birliği)
Başkanı

6

Faruk COŞKUN

Başkan

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici
Merkez Birliği Başkanı

7

Binhan GANİOĞLU

Genel Sekreter

DEMBİR Genel Sekreteri

8

Dr. Atilla ÖZDEMİR

9

Serdar YILDIRIM

Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Doğa
Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi
Başkanlığı

17

İbrahim ÖZCAN

HAYGEM

Genel Müdür Yrd.

18

Mehmet Fatih AKTAY

HAYGEM

GTHB uzmanı

19

Muharrem SATILMIŞ

Enstitü Müdürü

Uluslararası Hayvancılık Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü /LALAHAN

20

Mustakim BAYRAM

Enstitü Müdürü

Koyunculuk Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü /BALIKESİR

21

Dr. Serdar KAMANLI

Enstitü Müdürü

Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü/ ANKARA

22

23

Feyzullah KONAK

Kürşat AKBULUT

Enstitü Müdürü

Teknik Koordinatör

Arıcılık Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü / ORDU
Bahri Dağdaş Uluslararası
Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü / KONYA

Kılıç Su Ürünleri AŞ., - Özel
Sektör-Yetiştiricilik
Tedarikçi

Akuamaks-Özel Sektör-Tedarikci

10

Dr. Güngör MUHTAROĞLU

Akva-tek Su Ürünleri Ltd,
Özel Sektör-Yetiştiricilik

11

Dr.Nedim YAZICIOĞLU

Akvatek A.Ş / Koordinatör

12

Prof. Dr. Sedat YERLİ

Hacettepe Ü., Fen Edebiyat Fak.
Öğretim üyesi

13

Prof. Dr. İlhan ALTINOK

KTÜ, Sürmene Deniz Bil. Fak.
Öğretim üyesi

14

Doç. Dr. Ali Cemal GÜCÜ

ODTU-Erdemli Deniz Bilimleri
Enst-Öğretim üyesi
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TARLA BITKILERI
Sıra

Adı Soyadı

Unvanı

Kurumu
Sıra

15

Doç. Dr. Yusuf GÜNER

Ege Ü., Su Ürünleri Fak.
Öğretim üyesi

Adı Soyadı

Unvanı

Kurumu

1

Dr. İsa ÖZKAN

Daire Başkanı

TAGEM

2

Vicdan ACAR

Koordinatör

TAGEM

3

Dr. Esin DİLBİRLİĞİ

Koordinatör

TAGEM

4

Dilaver ARSLAN

Koordinatör

TAGEM

5

Doç. Dr. Hasan EKİZ

Özel Sektör

EKIZ Tohumculuk Tarım ve
Gıda Ltd.Şti.

6

Dr. Mesut KESER

Temsilci

ICARDA

7

Dr. Muhteşem TORUN

Temsilci

TÜRKTOB

16

Özgür AKKAN

Daire Başkanı

Milli Parklar Temsilcisi

17

Turgay TÜRKYILMAZ

Genel Müdür Yrd.

BSGM

18

Özerdem MALTAŞ

Çalışma Grup
Sorumlusu

BSGM

19

Doç. Dr. Yılmaz EMRE

Müdür

ANTALYA AKSAM

20

Doç. Dr. İlhan AYDIN

Müdür

TRABZON-SUMAE

21

Tacettin YILDIRIM

Müdür

ELAZIĞ SÜAİM

22

Şakir ÇINAR

Müdür

EĞİRDİR SÜAİM

8

Dr. Mustafa AKIN

Temsilci

BİSAB

23

Alpaslan KARA

Su Ürn. Böl.Bşk

Bandırma Koyunculuk Arş. Ens.
Müdürlüğü / BALIKESİR

9

Prof. Dr. Neşet ASLAN

Öğretim Üyesi

Emekli

10

Prof. Dr. Esvet AÇIKGÖZ

Öğretim Üyesi

Uludağ Ünv. Ziraat Fak.

11

Prof. Dr. S. Ahmet BAĞCI

Öğretim Üyesi

Selçuk Ünv. Sarayönü MYO

12

Adeviye TATLICAN

Uzman

Kalkınma Bakanlığı

13

Alper ŞAHİN

Mühendis

BÜGEM

14

Fatma AYHAN

Mühendis

BÜGEM

15

Dr. Mevlüt ŞAHİN

Müdür

Tarla Bitkileri Merkez Arş.
Enstitüsü / ANKARA

16

Dr. Ali PEKSÜSLÜ

Müdür

Ege TAE-İZMİR

17

Yavuz AĞI

Müdür

Mısır AE-SAKARYA

MASTER PLAN
2016-2020

230

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

231

TARIM EKONOMISI
Sıra

Adı Soyadı

Unvanı

Kurumu
Sıra

18
19
20

21

Reşat YILDIZ
Sadettin ÖZTÜRK
Dr. Sabri ÇAKIR

Doç. Dr. Seyyid IRMAK

Müdür
Müdür
Müdür

Müdür

Geçit Kuşağı Tarımsal
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /
ESKIŞEHIR
Doğu Akdeniz Tarımsal
Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü / ADANA

Mühendis

Bahri Dağdaş Uluslararası
Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü KONYA

23

Uğur PIRLAK

Müdür

Patates Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü NIĞDE

25

26

27

Hasan GEZGİNÇ

Şerafettin ÇAKAL

Atilla ALTINTAŞ

Müdür

Müdür

Müdür

Müdür

Kurumu

1

Dr. Muhammet DEMİRTAŞ

Daire Başkanı

TAGEM

2

Ahmet ÇELİK

Koordinatör

TAGEM

3

Hakan SAÇTI

Mühendis

TAGEM

4

Mehmet KİLCİ

Mühendis

TAGEM

5

Turgut AĞIRNASLIGİL

Yatırım ve Proje
Müdürü

PANKOBİRLİK

6

Ali Rıza MENEMENLİOĞLU

Yönetim Kurulu
Başkan Yarımcısı

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu

7

Kemal KAÇMAZ

Konsey Başkanı

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı

8

İsmail ÖZKAN

Özel Kalem
Müdürü

Konya Ticaret Borsası

9

Necati İÇER

Teknik Müdür

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi
A.Ş. (TARSİM)

10

Prof. Dr. Ahmet BAYANER

Öğretim Üyesi

Akdeniz Üniversitesi İdari ve
İktisadi Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü – ANTALYA

11

Prof. Dr. Murat BOYACI

Öğretim Üyesi

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü – İZMIR

12

Prof. Dr. Vedat CEYHAN

Öğretim Üyesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
SAMSUN

13

Prof. Dr. Cengiz SAYIN

Öğretim Üyesi

Akdeniz Üniversitesi İdari ve
İktisadi Bilimler Fakültesi
şletme Bölümü – ANTALYA

Pamuk AE-NAZİLLİ

Ziya ARISOY

Mehdi SÜMERLİ

Unvanı

Yağlı Tohumlar AE-OSMANİYE

22

24

Adı Soyadı

GAP Uluslararası Tarımsal
Araştırma ve Eğitim Merkezi
Müdürlüğü / DIYARBAKIR
Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı
Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü/KAHRAMANMARAŞ
Doğu Anadolu Tarımsal
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/
ERZURUM
Orta Karadeniz Geçit Kuşağı
Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü/TOKAT
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SÜRDÜRÜLEBILIR TOPRAK VE SU YÖNETIMI
Sıra

Adı Soyadı

Unvanı

Kurumu
Sıra

14

Dr. Yurdakul SAÇLI

Uzman

Kalkınma Bakanlığı

15

Prof. Dr. Ali ERYILMAZ

Danışman

Bakanlık Danışmanı

16

Lokman RAMAZANOĞLU

Daire Başkanı

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

17

Mehmet Ali KİRACI

Bölüm Başkanı

Bağcılık Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü – TEKIRDAĞ

18

19

20

Murat KÜÇÜKÇONGAR

Dr. Osman Sedat SUBAŞI

Mehmet Cihad KAYA

Bölüm Başkanı

Bölüm Başkanı

Enstitü Müdürü

Bahri Dağdaş Uluslararası
Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü – KONYA
Bahçe Kültürleri Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü- Alata
MERSIN
Tarımsal Ekonomi ve Politika
Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü
ANKARA

21

Atila ALTINTAŞ

Enstitü Müdürü

Orta Karadeniz Geçit Kuşağı
arımsal Araştırma Enstitüsü
üdürlüğü–TOKAT

22

Rahmi TAŞÇI

Mühendis

Tarla Bitkiler Merkez Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü – ANKARA

Adı Soyadı

Unvanı

Kurumu

1

Dr. Bülent SÖNMEZ

Daire Başkanı

TAGEM

2

Dr. İbrahim GÜÇDEMİR

Koordinatör

TAGEM

3

Şule KÜÇÜKCOŞKUN

Koordinatör

TAGEM

4

Dr. Kadriye KALINBACAK

Koordinatör

TAGEM

5

Dr. Müslüm BEYAZGÜL

Bakanlık Müşaviri

Rehberlik ve Teftiş Bşk.

6

Muhammet TEMEL

Üye. Bşk. Yrd.
(Ziraat Müh)

Sulama Derneği

7

Doç. Dr. Deniz YILMAZ

Teknik Danışman

TARMAK-BİR

8

Doç. Dr. Oğuz Can TURGAY

Yön. Kurulu Üyesi

Toprak Bilimi Derneği

9

Prof. Dr. Orhan DOĞAN

Vakıf Üyesi

TEMA - ANKARA

10

Doç. Dr. E. Selim KÖKSAL

Öğretim Üyesi

19 Mayıs Üni. Tar. Yapı. Sul. Böl.
SAMSUN

11

Prof. Dr. Taşkın ÖZTAŞ

Öğretim Üyesi

Atatürk Üni. Zir. Fak. Toprak Böl.
ERZURUM

12

Ali TANIŞ

Şube Müdürü

OSİB ÇEM Genel Müd.

13

Tuncay KALKAY

Tarım Havzaları
Daire Başkanı

BÜGEM

14

Dr. Aynur ÖZBAHÇE

Müdür

Toprak Su Merkez Araştırma
Müdürlüğü ANKARA

15

Dilek KAHRAMAN

Müdür

UTAEM İZMIR
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Sıra

Adı Soyadı

Unvanı

Kurumu

16

Durmuş Ali ÇARKACI

Müdür

Toprak Su Çölleşme Merkez
Araştırma Ens. KONYA

17

Fatih BAKANOĞULLARI

Müdür

Atatürk Toprak Su

18

İbrahim Halil ÇETİNER

Müdür

Gap Tarımsal Araş. ŞANLIURFA

19

Barış ORHAN

Mühendis

Strateji Geliştirme Başkanlığı

ARAŞTIRMA
MATRİKSLERİ

PROGRAMLARIN ÖLÇÜLEBİLİR
PERFORMANS KRİTERLERİ

ARAŞTIRMA KONULARI

ARAŞTIRMA KONULARI

• Önümüzdeki 5 yıllık dönem için en az 3 tür ve 15 çeşit 1. Süs bitkileri sektörüne yeni tür, anaç ve çeşitlerin geliştirilmesi ve
veya anacın sektöre kazandırılması,
kazandırılması,

PROGRAMLARIN ÖLÇÜLEBİLİR
PERFORMANS KRİTERLERİ

7. Hasat öncesi ve sonrası kayıplarının en aza indirilmesi için teknolojilerin geliştirilmesi…

• Dönem sonunda en az 15 adet çeşidin ve en az 1 adet 1. Klasik ve biyoteknolojik yöntemlerle, sofralık ve sanayiye uygun
anacın tescil ettirilmesi,
yeni çeşitlerin ve sık dikime uygun bodur/yarı bodur anaçların
Programın Hedefi: Çeşit zenginliği yaratarak,
geliştirilmesi,
pazara arz süresinin uzatılması; yüksek verimli • En az 35 yeni projenin başlatılmış olması,
2.
Açıkta ve örtüaltında uygun çeşit /anaç kullanarak sık dikim ve
ve kaliteli, sofralık ve teknolojik değerlendirme- • Dönem sonunda en az 35 adet hakemli bilimsel materbiye
sistemlerinin uygulanması ve geliştirilmesi,
ye uygun, biyotik ve abiyotik streslere dayanıklı/
kale ve 5 adet SCI dergide yayınlanması ve sonuçların
tolerant yeni çeşitlerin ıslahı; sık dikime uygun
yayımcılara aktarılması,
3. Dünya pazarlarında önemli yeri olan yeni yabancı çeşit ve anaçlabodur ve yarı-bodur anaç ıslahı; çevreye-dost yo- • Geliştirilen 5 yeniliğin (ürün, teknik ve teknolojilerin)
rın bölgesel performanslarının belirlenmesi,
ğun bahçecilik tekniklerinin geliştirilmesi; hasat
üretici kullanımına sunulması
4. Meyve genetik kaynaklarında moleküler ve morfolojik tanımlave hasat sonrası ürün ve kalite kayıplarının azalmaların yapılması ve ilişkilerin ortaya konması,
• En az 15 bilimsel toplantı, sempozyum ve kongre dütılması için yeni yöntemler bulunması ve iklim
zenlenmesi,
5. Ürün çeşitlendirme kapsamında henüz yeterince değerlendirildeğişikliğinin ılıman iklim meyve yetiştiriciliğine
meyen meyve türlerinde (ahlat, üvez, alıç, muşmula v.b.) ticari
•
Her
yıl
4
adet
anaç/çeşit
tanıtım
günleri
düzenlenmesi
olası etkilerinin belirlenmesi ve çözümüne yöneçeşitler geliştirilmesi,
(Bahçe günleri),
lik çalışmaların yapılması.
6.
Ilıman iklim meyvelerinin çoğaltım materyalinin kitlesel üretimi• En az 1 adet uluslararası işbirliği/projenin geliştirilmenin
geliştirilmesi
si.

3. Ilıman İklim Meyveleri

• 5 yeni model geliştirilerek üreticinin kullanımına su- 6. Kültüre alınan doğal süs bitkileri için yetiştirme tekniği modellenulacaktır,
rinin oluşturulması,
• En az 1 adet uluslararası işbirliği/projenin geliştirilme- 7. Hasat sonrası fizyoloji ve teknolojilerinin geliştirilmesi,
si.
8. İklim değişikliklerine toleransı yüksek üretim sistemlerinin geliştirilmesi…

Programın Hedefi: Süs Bitkileri sektörünün
geliştirilmesi ve ihracat potansiyelinin yükseltil- • Tanımlanmış geofitlerin sayısının yüzde %  çıkarılma- 2. Sezonluk üretimin, piyasa taleplerine göre programlanması,
sı,
mesi; yeni tür, anaç ve çeşitlerin sektöre kazan3. İç ve dış mekân süs bitkilerinin modern tekniklerle çoğaltılması
dırılması yanında, doğal çiçek soğanlarımızın ve • Yılda en az 5 adet hakemli bilimsel makale ve 1 adet
ve üretimin geliştirilmesi,
özellikle endemik türlerin tahribattan korunması
SCI dergide yayınlanması ve sonuçların yayımcılara 4. İç ve dış mekân süs bitkilerine ait yeni türlerin adaptasyonuna yöve sürdürülebilir şekilde kullanımını sağlamak.
aktarılması,
nelik çalışmalar,
• Yılda en az 2 bilimsel toplantı, sempozyum veya kong- 5. Doğal bitkilerin, öncelikli kullanım amaçlarına uygun şekilde
re düzenlenecektir,
kültüre alınması,

2. Süs Bitkileri

ARAŞTIRMA PROGRAMI

• En az 1 adet uluslararası işbirliği/projenin geliştirilmesi. 6. İklim değişikliklerine toleransı yüksek üretim sistemlerinin geliştirilmesi…

• Her yıl 4 adet hat ve çeşit tanıtım günleri düzenlenmesi 5. Hasat sonrası ürün ve kalite kayıplarının azaltılmasını
(Tarla ve sera günleri),
sağlayacak çalışmalar,

• Ülkede kullanılan F1 hibrit sebze tohumluğunda kendi- 1. Açıkta ve örtü altında yetiştiricilik hedeflerine uygun
ne yeterlilik oranının, mevcut % 50’den % 70’lere çıkastandart çeşit, anaç ve F1 Hibrit gen havuzunun geliştiProgramın Hedefi:
rılması için mevcut gen havuzunun 15.000’den 20.000’e
rilmesi, nitelikli genitörlerin elde edilmesi,
Yüksek verimli, kaliteli ve pazar şansı yüksek hibrit çeşitçıkarılması,
2. Özel sektör tarafından yapılacak hibrit sebze ıslahı çalerin ıslahında kullanılacak nitelikli genitörler (yarı-yol • Yılda 15 yeni projenin başlatılmış olması,
lışmalarında kullanılmak üzere, F4 kademesinde yamateryalleri) geliştirilmesi; Sebze yetiştiriciliğinde en az
rı-yol materyallerinin elde edilmesi,
• Yılda en az 10 adet hakemli bilimsel makale ve 2 adet
girdili, çevreye dost yetiştirme tekniklerinin geliştirilmeSCI dergide yayınlanması ve sonuçların yayımcılara ak- 3. Örtü altı koşullarında yeni ürün ve yetiştirme sistemlesi; biyotik ve abiyotik stres koşullarına tolerant yeni hat,
tarılması,
rinin geliştirilmesi,
çeşit ve anaçların geliştirilmesi; insan sağlığı bakımından
•
Yılda
en
az
2
bilimsel
toplantı,
sempozyum
veya
kongre
4.
Açıkta sebze yetiştiriciliği için uygun modern yetiştirönemli madde içeriklerince zengin yeni hat ve çeşit ıslahı
düzenlenecektir,
me tekniklerinin geliştirilmesi,

1. Açıkta ve Örtüaltı Sebze

ARAŞTIRMA PROGRAMI

• İklim değişikliğine karşı toleransı yüksek üretim sistemlerinin geliştirilmesi…

• Uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi,

• Genetik ve doğal kaynakların korunması, verimli kullanılması ve üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması,

• Hasat öncesi ve sonrasında ürün ve kalite kayıplarının belirlenmesine ve önlenmesine yönelik stratejilerin oluşturulması,

• Organik Bahçe Bitkileri üretiminde kullanılmak üzere yerel kaynaklardan girdi ve üretim tekniklerinin geliştirilmesi,

• Birim alanda verimin artırılması ve üretici gelirinin yükseltilmesi amacıyla yerel koşullara uygun üretim sistemlerinin geliştirilmesi,

AFA ÇIKTILARI:
• Hedef pazarlara yönelik tür, çeşit ve anaçların ıslahı ve üretime kazandırılması,

AFA’nın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan : Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği
Stratejik Amaç : Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak
Stratejik Hedef
: 1.Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler geliştirmek ve yaygınlaştırmak.
2. Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak.

6.1. AFA: BAHÇE BİTKİLERİ
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• Dönem sonunda en az 5 adet çeşit /anaç tescil ettirilmesi,   

PROGRAMLARIN ÖLÇÜLEBİLİR
PERFORMANS KRİTERLERİ

Uygun çeşit /anaç kullanarak sık dikim ve terbiye sistemlerinin uygulanması ve geliştirilmesi,
Dünya pazarlarında önemli yeri olan yabancı çeşit ve anaçların bölgesel
performanslarının belirlenmesi,
Meyve genetik kaynaklarında moleküler ve morfolojik tanımlamaların
yapılması ve ilişkilerin ortaya konması,
Sert kabuklu meyvelerin çoğaltım materyalinin kitlesel üretiminin geliştirilmesi,
Hasat öncesi/sonrası kayıplarının en aza indirilmesi için yeni teknolojilerin ve Mekanik hasat ve kurutma yöntemlerinin geliştirilmesi
Fındık bahçelerinin yeni sistemlerle yenilenmesi,
İklim değişikliklerine toleransı yüksek üretim sistemlerinin geliştirilmesi.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hasat öncesi/sonrası kayıplarının en aza indirilmesi için yeni teknolojilerin ve Mekanik hasat yöntemlerinin geliştirilmesi,
Melezleme yolu ile yeni zeytin çeşitlerinin elde edilmesi ve Periyodisite(Alternans) nin azaltılmasına yönelik çalışmalar,
Yan ürünlerin ve atıkların değerlendirilmesi ve çevre ilişkileri,
İklim değişikliklerine toleransı yüksek üretim sistemlerinin geliştirilmesi.

• Her yıl 4 adet anaç/çeşit tanıtım günleri düzenlenmesi (Bah- 6.
çe günleri),
7.
8.
9.

• En az 1 adet uluslararası işbirliği/projenin geliştirilmesi.

• Dönem sonunda en az 10 adet çeşidin/anacın tescil 1. Klasik ve biyoteknolojik yöntemlerle, farklı değerlendirme şekilettirilmesi ,
lerine uygun yeni çeşit ve anaçların geliştirilmesi,

ARAŞTIRMA KONULARI

• Yılda 3 yeni projenin başlatılmış olması,

• Enaz 1 adet uluslararası işbirliği/projenin geliştirilmesi.

1. Yerel kaynaklardan organik girdi üretim teknik ve teknolojilerinin geliştirilmesi ,
•
Geliştirilen
tekniklerin
bilgilendirme
toplantılarıyla
ve
Programın Hedefi: Ülkemizde gelişmekte olan
tanıtıcı
yayınlarla
hedef
kitleye
ulaştırılması
bu
amaçla
2.
Organik bahçe bitkileri yetiştiriciliği için ürün deseninin belirlenorganik bahçe bitkileri üretiminin Ar Ge çalışyılda en az 4 adet bilimsel toplantı, sempozyum veya
mesi,
maları ile doğru bir şekilde yönlendirilmesi ve
kongre düzenlenmesi,
uluslararası rekabet şansının artırılması. Organik
3. Organik bahçe yönetim sistemlerinin geliştirilmesi,
sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknoloji eksik- • Yılda en az 5 adet hakemli bilimsel makale ve 1 adet 4. Dağlık ekosistemlerde toprak yönetimi çalışmaları,
lerinin tamamlanması; yerli organik girdiler için
SCI dergide yayınlanması ve sonuçların yayımcılara
5. Organik bahçe bitkileri ürünlerinde hasat ve hasat sonrası kayıpürün, teknik, teknoloji ve sistemlerinin geliştiaktarılması,
larının en aza indirilmesi için yeni teknolojilerin geliştirilmesi,
rilmesi.
• Geliştirilen 5 yeniliğin (ürün, teknik ve teknolojilerin)
6. Organik üretim sistemi için uygun çeşit ve anaç geliştirilmesi…
üreticinin kullanımına sunulması,

7. Organik Bahçe Bitkileri Araştırmaları

9. İklim değişikliklerine toleransı yüksek üretim sistemlerinin geliştirilmesi…

• En az 1 adet uluslararası işbirliği/projenin geliştirilme- 7. Kivi’de ıslah, yetiştirme tekniği ve muhafaza çalışmaları,
si.
8. Yan ürünlerin ve atıkların değerlendirilmesi ve çevre ilişkileri

• En az 5 adet çeşit/anaç tanıtım günleri düzenlenmesi 6. Hasat öncesi ve sonrası kayıplarının en aza indirilmesi için tekno(Bahçe günleri),
lojilerin geliştirilmesi,

• En az 10 bilimsel toplantı, sempozyum veya kongre 5. Asma çeşit ve anaç çoğaltım materyalinin kitlesel üretiminin gedüzenlenmesi,
liştirilmesi,

• Geliştirilen 5 yeniliğin (ürün, teknik ve teknolojilerin) 4. Asma genetik kaynaklarında moleküler ve morfolojik tanımlamaüretici kullanımına sunulması
ların yapılması ve ilişkilerin ortaya konması,

Programın Hedefi: Farklı değerlendirme şekil2. Açıkta ve örtüaltında uygun çeşit /anaç kullanarak yetiştirme teklerine göre üzüm çeşitlerinin geliştirilmesine de- • En az 15 yeni projenin başlatılmış olması,
niklerinin uygulanması ve geliştirilmesi,
vam edilmesi; çekirdeksiz kuru üzüm kalitesinin • Dönem sonunda en az 15 adet hakemli bilimsel mayanısıra iç tüketimin artırılması, sürdürülebilir ve
kale ve 3 adet SCI dergide yayınlanması ve sonuçların 3. Dünya pazarlarında önemli yeri olan yeni yerli ve yabancı çeşit ve
izlenebilir bir bağcılık sisteminin geliştirilmesi
yayımcılara aktarılması,
anaçların bölgesel performanslarının belirlenmesi,

6. Bağcılık

PROGRAMLARIN ÖLÇÜLEBİLİR
PERFORMANS KRİTERLERİ

Suptropik meyvelerin çoğaltım materyalinin kitlesel üretiminin geliştirilmesi,

• En az 10 bilimsel toplantı, sempozyum veya kongre düzen- 5.
lenmesi,

ARAŞTIRMA PROGRAMI

Meyve genetik kaynaklarında moleküler ve morfolojik tanımlamaların
yapılması ve ilişkilerin ortaya konması,

• Geliştirilen 5 yeniliğin (ürün, teknik ve teknolojilerin) üretici 4.
kullanımına sunulması

Uygun çeşit /anaç kullanarak sık dikim ve terbiye sistemlerinin uygulanması ve geliştirilmesi,
Dünya pazarlarında önemli yeri olan Subtropik/tropik meyvelerde tür,
çeşit ve anaçların bölgesel performanslarının belirlenmesi,

Klasik ve biyoteknolojik yöntemlerle, sofralık ve sanayiye uygun yeni çeşitlerin ve sık dikime uygun bodur/yarı bodur anaçların geliştirilmesi,

Klasik ve biyoteknolojik yöntemlerle, taze/kuru ve sanayiye uygun yeni
çeşitlerin ve sık dikime uygun bodur/yarı bodur anaçların geliştirilmesi,

1.

ARAŞTIRMA KONULARI

• Dönem sonunda en az 10 adet çeşidin/anacın tescil ettirilme- 1.
si ,
Programın Hedefi: Yüksek verimli, değişen tüketim
•
En az 15 yeni projenin başlatılmış olması,
2.
eğilimlerine uygun kalitede, turunçgillerde erkenci ve
geççi; zeytinde bodur çeşitlerin ıslahı; insan ve çevre • Dönem sonunda en az 15 adet hakemli bilimsel makale ve
sağlığına olumsuz etki yapmayacak yetiştirme teknikle3 adet SCI dergide yayınlanması ve sonuçların yayımcılara 3.
ri; hasat sonrası ürün ve kalite kayıplarının önlenmesi...
aktarılması,

5. Subtropik Meyveler:

Programın Hedefi: Sert kabuklu meyve yetiştiriciliğini, • En az 15 yeni projenin başlatılmış olması,
geleneksel üretim sisteminden daha çok sulu koşullar- • Dönem sonunda en az 15 adet hakemli bilimsel makale ve
da ve modern bahçecilik tekniklerinin uygulandığı en3 adet SCI dergide yayınlanması ve sonuçların yayımcılara
düstriyel boyutlara taşımak; verimli ve kaliteli üretimi
aktarılması,
artırarak hem ithalatı önlemek hem de ihracatı geliş- • Geliştirilen 4 yeniliğin (ürün, teknik ve teknolojilerin) üretici
tirmek; biyotik ve abiyotik stres koşullarına dayanıklı/
kullanımına sunulması
tolerant yeni çeşitlerin ıslahı; sık dikime uygun bodur ve
yarı-bodur anaç ıslahı; iklim değişikliğinin sert kabuk- • En az 10 bilimsel toplantı, sempozyum ve kongre düzenlenmesi,
lu meyve yetiştiriciliğine olası etkilerinin belirlenmesi
ve çözümüne yönelik çalışmaların yapılması; modern • En az 1 adet anaç/çeşit tanıtım günleri düzenlenmesi (Bahçe
günleri)Enaz 1 adet uluslararası işbirliği/projenin geliştirilmeyveciliğin gerektirdiği bahçecilik pratikleri ile üretim
mesi
yöntemlerinin belirlenmesi; kimyasal mücadeleye alternatif metotların araştırılması

4. Sert Kabuklu Meyveler

ARAŞTIRMA PROGRAMI
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Bitkisel üretimde mikotoksin oluşturan zararlı mikroorganizmaların belirlenmesi ve yönetimi,
Depolanmış ürünlerde hastalık ve zararlıların tespiti ve mücadelesine yönelik çalışmalar,
Zararlı organizmalarda doğal düşmanlarının tespiti ve etkinliklerinin belirlenmesi

7.
8.
9.

Pestisit kullanımı ve ürün çeşitliliğinden kaynaklanan risklerin belirlenerek değerlendirilmesi,

6.

Zararlı organizmaların pestisitlere karşı geliştirdiği direncin belirlenmesi,
izlenmesi ve yönetim stratejilerinin oluşturulması,

Pestisitlerin uzun süre kullanımından kaynaklanan çevre kirliliği, biyoakümülatif, mutasyon, degradasyon, vb. durumlarının belirlenmesi

Pestisit kalıntı analiz metotlarının geliştirilmesi,

5.

• En az iki zararlının direnç yönetim programının oluştu- 9.
rulması.

Pestisitlerin tarımsal ürünlerde, toprak ve sulardaki kalıntıları,

4.

Pestisitlerin metabolitleri ve/veya bozunma ürünlerine dönüşümlerinin
belirlenmesine yönelik metotların geliştirilmesi,

Pestisitlerin hedef dışı organizmalara olan yan etkilerinin belirlenmesi,
metotlarının oluşturulması,

3.

• Pestisit kullanımından kaynaklanan riskin değerlendirmesine yönelik en az bir projenin yürütülmesi,
7.
• Pestisitlerin hedef dışı organizmalara yan etki metotlarının oluşturulmasına yönelik en az iki metodun hazırlan- 8.
ması,

Hedef dışı bitkilere olan fitotoksisitelerinin belirlenmesi,

2.

Pestisitlerin insanlara ve çevreye olan toksisitesini belirlemek üzere temel
toksikolojik ve ekotoksikolojik testlerin başlatılması,

Genel zararlıların mücadelesine yönelik yeni teknolojilerin araştırılması
ve geliştirilmesi

6.

• Pestisitlerin toprak ve sulardaki kalıntı durumlarının tes- 1.
pitine yönelik en az bir projenin yürütülmesi,
Programın Hedefi: Pestisitlerin insan, çevre ve münavebe bitkilerine olan toksisitelerini belirlemek, iz- • Pestisitlerin insanlara ve çevreye olan toksisitesini belirlemek üzere temel toksikolojik ve ekotoksikolojik testlerin
lemek ve tarımsal fauna ve floraya olan yan etkilerini
başlatılmasına yönelik olarak en az bir projenin yürütülve çevreye etkilerini araştırmak, tarımsal ürünlerde,
mesi,
toprakta ve sularda kalıntı durumlarını tespit ederek
kalıntıların izlenmesine yönelik çalışmalar yapmak, • Pestisitlerin tarımsal ürünlerde bıraktığı kalıntıyı tespit
pestisit kullanımını azaltmak.
ve araştırmaya yönelik en az iki projenin yürütülmesi,

2.Toksikoloji, Ekotoksikoloji ve Kalıntı

Zararlı organizmaların mücadele yöntemlerinin belirlenmesi ve belirlenen uygun alternatif mücadele metotlarının uygulanması,

Uzaktan algılama sistemlerinin zararlı organizmalarla mücadelede kullanım olanaklarının araştırılması ve geliştirilmesi,
5.

4.

Zararlı organizmaların yayılışlarının izlenmesi, haritalandırılması ve modellenmesi,

Zararlı organizmaların ekolojilerinin belirlenmesi,

Bitki sağlığında tehdit oluşturan/oluşturabilecek zararlı ve faydalı organizmaların tespiti, teşhisi, karakterizasyonu ve hızlı teşhis protokollerinin
oluşturulması,

ARAŞTIRMA KONULARI

• İhtiyaç duyulan konularda Zirai Mücadele Teknik Tali- 1.
matlarının hazırlanması

PROGRAMLARIN ÖLÇÜLEBİLİR
PERFORMANS KRİTERLERİ

Programın Hedefi: Zararlı, hastalık ve yabancı ot- • İhtiyaç duyulan konularda Standart İlaç Deneme Meto2.
dunun hazırlanması
ların tespiti, tanısı ve yönetimine yönelik metotlar
3.
geliştirmek, doğaya dost, insan ve çevreye zararsız
yöntemlerin geliştirilmesi.

1. Zararlı Organizmaların Tespiti, Tanısı ve
Yönetimi

ARAŞTIRMA PROGRAMI

• Zararlı ve faydalı organizmaların hızlı teşhisinin yapılarak mücadeleye yönelik hızlı tedbirlerin alınması.

• Biyolojik mücadelenin yaygınlaştırılması,

• Yeni ve yerli bitki koruma ürünlerinin elde edilmesi,

• Zararlı organizmalardan kaynaklanan ürün kayıplarının en aza indirilerek, ürün kalite ve kantitesi artırılarak üreticilere ekonomik katkı sağlanması,

• Entegre mücadelenin uygulamaya aktarılması ile güvenilir gıda elde edilmesi,

• Zararlı organizmalara (hastalık, zararlı, yabancı ot) karşı pestisitlerin sürdürülebilir kullanımının sağlanması,

• Kültür bitkilerinde bulunan mikroorganizmaların tür ve genetik çeşitliliklerinin ortaya konulması için veri tabanlarının geliştirilmesi, referans ve kültür koleksiyonlarının oluşturulması,

• İklimsel değişikliklerin tarımsal üretim üzerindeki zararlı organizmalardan kaynaklanan olmsuz etkilerin giderilmesi,

• Kimyasal mücadeleye alternatif mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi,

• Çevreye dost, ekonomik ve tekniğine uygun başarılı mücadelenin sağlanması,

• Kaliteli ve sağlıklı ürünlerin elde edilmesi, çevre ve insan sağlığı dikkate alınarak doğal dengenin korunması,

AFA ÇIKTILARI:

6. Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve görünürlüğü artırmak.

5. Bitkisel üretimde iç ve dış karantina hizmetlerini geliştirmek,

4. Bitki koruma ürünleri ile uygulama ekipmanlarının kontrol ve denetim hizmetlerini geliştirmek,

3. Bitki sağlığı hizmetlerinde entegre mücadele metotlarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak,

2. Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler geliştirmek ve yaygınlaştırmak,

Stratejik Hedef: 1. Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak,

3. Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti sağlamak.

2. Çevreye duyarlı ve etkin bitki sağlığı tedbirleri ile kaliteyi koruyarak bitkisel üretimi artırmak,

Stratejik Amaç: 1. Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak,

3. Kurumsal Kapasite

2. Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı

Stratejik Alan: 1. Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği

AFA’nın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri

6.2. AFA: BİTKİ SAĞLIĞI
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Ekolojik değişimlerin ve tarımsal aktivitelerin biyolojik çeşitlilik üzerindeki olumlu veya olumsuz etkilerinin
izlenmesinde bitkisel üretimde fauna ve flora etmenlerinin gösterge olarak kullanılması,
Faydalıların, polinatörlerin ve antagonist mikroorganizmaların korunması için rezerv alan ve anahtar habitatların belirlenmesi,
Ulusal veri ağlarının geliştirilmesi, uluslararası işbirlikleri ve ortak çalışma programlarının oluşturulması

5.
6.
7.

Zararlı organizmaların mücadelesinde farklı ürün rotasyonları ve kültürel tedbirlerin uygulanma olanakları,
Zararlı organizmaların ekonomik zarar eşiklerinin belirlenmesi, gün-derece modellerinin oluşturulması veya
uyarlanması,

8.
9.

PROGRAMLARIN ÖLÇÜLEBİLİR
PERFORMANS KRİTERLERİ

ve ekolojik özelliklerinin belirlenmesi,

ARAŞTIRMA KONULARI

13. Ana zararlı, hastalık ve yabancı otların belirlenmesi bunların popülasyon takiplerinin yapılması ve kontrol
altında tutulması

12. Biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin kullanımının mücadele programlarına entegrasyonu,

11. Entegre mücadele programlarının yürütüldüğü alanlarda biyoçeşitliliğin ve tozlayıcı böcek faaliyetlerinin izlenmesine yönelik araştırmalar,

10. Zararlı organizmalar nedeniyle oluşan kayıpların üreticiler üzerindeki ekonomik etkilerinin belirlenmesi,

Hastalıkların erken teşhisine yönelik yerinde tespit tekniklerinin entegre mücadele programlarında kullanım
olanaklarının ortaya konulması,

7.

Bitkilerde hastalıklara dayanıklılık mekanizmalarının belirlenmesi,

Vektör böceklerin tespiti, izlenmesi ve mücadelesi,

Zararlı organizmaların biyolojileri, ekolojileri ve epidemiyolojileri,

Zararlı organizmalara karşı dayanıklı çeşit geliştirilmesi,

Dayanıklılık gen kaynaklarının bulunması amacıyla bitkisel gen kaynaklarının ve çeşitlerin moleküler karakterizasyonu ve muhafazası,

11. Faydalı organizmaların yan etki deneme metotlarının oluşturulması

10. Gerekli olması durumunda faydalı organizmaların ithal edilmesi,

9. Biyolojik mücadelede kullanılacak organizmaların tür teşhisinin yapılması,

8. Tarım ve tarım dışı alanlarda faydalı organizma faunasının belirlenmesi,

7. Faydalı organizmaların hedef dışı canlıların farklı biyolojik dönemlerine yarı tarla/
tarla koşullarında etkilerinin belirlenmesi,

6. Faydalı organizma üretim ünitesinin kurulması ve geliştirilmesi,

5. Ümitvar olan faydalı organizmaların üretimi, formülasyonu, salım doz ve metotlarının belirlenmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,

4. Biyolojik mücadele ile ilgili veri tabanı oluşturulması,

• Meyve, bağ ve sebzede en az birer önemli 1. Zararlıların izlenmesi için türe özgü etkili ve ekonomik farklı tip ve cezbedicili tuzararlıya karşı biyoteknik mücadelede kullazakların geliştirilmesi,
Programın Hedefi: Bitkisel üretiminde
nılacak bir materyalin (tuzak, feromon veya 2. Zararlılarla doğrudan mücadele amaçlı biyoteknik yöntem ve materyallerin geliştisorun olan zararlılara karşı tuzak ve fesistem) geliştirilmesi veya yeniden oluşturulrilmesi,
romon sistemleri başta olmak üzere biyoması.
teknik yöntemlerin araştırılması ve geliş3. Biyoteknik mücadele yöntemlerinin mücadele programlarına entegrasyonu,
tirilmesi hedeflenmektedir. Bu araştırma • Biyolojik etkinliğin belirlenmesi için haliha- 4. Biyoteknik yöntemlerin etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılan standart mezırda kullanılmakta olan en az iki metodun
ve geliştirme çalışmalarının yapılabilmesi
totların geliştirilmesi,
geliştirilmesi.
amacıyla, öncelikle Biyoteknik Mücadele
5. Özel sektörün bu sahaya ilgi duymasını ve yatırım yapmasını teşvik etmek,
Merkezi’nin kurulması ve geliştirilmesi
6. Yeni tespit edilen zararlılarla ilgili izleme ve mücadele amaçlı tuzak geliştirilmesi,
hedeflenmektedir. Özel sektör tarafından
araştırma ve yenilik alanında kurumsal ve ülkesel rekabet gücünün oluşturulması,
geliştirilen ve ruhsatlandırılması düşünülen tuzak ve feromon yayıcıların biyolojik
etkinliğinin daha hızlı bir şekilde belirlenebilmesi için standart metot geliştirilecektir.

6. Biyoteknik Mücadele

ümitvar bulunan faydalı organizmaların
üretimi, formülasyonu, salım doz ve metotlarını belirlemek, geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır.

• En az üç faydalı organizmanın üretim tekni- 1. İstilacı türlerin mücadelesinde faydalı organizmaların belirlenmesi, üretim ve sağinin belirlenmesi ve salım modelinin oluşlım metotlarının uygulanabilirliğinin araştırılması,
Programın Hedefi: Bitkisel üretimde
turulması,
2.
Doğal dengenin korunması açısından, diğer mücadele yöntemlerini uygulamadan
ekonomik kayba yol açan her türlü zararlı
önce eşik kabul edilebilecek doğal düşman popülasyonunun belirlenmesi,
organizma ile “Biyolojik Mücadele” ko- • En az bir faydalı organizma üretim ünitesinin
kurulması,
nusunda araştırma faaliyetleri yürütmek,
3. Biyolojik mücadelede kullanılacak doğal düşmanların popülasyon dinamiklerinin

5. Biyolojik Mücadele

ARAŞTIRMA PROGRAMI

Programın Hedefi: Uygun olan tüm
mücadele yöntem ve tekniklerini
uyumlu bir şekilde kullanarak zararlı
organizmaların popülasyon yoğunluklarını ekonomik zarar seviyesinin
altında tutmak, bu şekilde zararlı
organizmalardan kaynaklanan ürün
kayıplarını azaltmak, kaliteli ve pestisit kalıntısı bulunmayan çevre sağlığı korunarak insan sağlığına uygun
ürün elde etmek, doğal düşmanları
korumak ve desteklemek, sürdürülebilir üretimi sağlamak.

Bitkisel üretim açısından önemli faydalı ve zararlı organizmaların, polinatörlerin tür çeşitliliğinin belirlenmesi,
korunması etkinliğinin geliştirilmesi,

4.

Etkin ve uygun mücadele yöntemlerinin birlikte kullanım olanaklarının araştırılması,

Bitkisel üretimde fauna ve flora etmenlerinin veri tabanlarının oluşturulması, yayılışlarının belirlenmesi, haritalanması ve olası yayılma risklerinin belirlenmesi,

3.

• Yeni geliştirilen en az dört üründe entegre 1.
mücadele metodunun oluşturulması,
2.
• Yeni alanlarda zararlı organizmaların mücadelesi için en az bir tahmin ve uyarı mo- 3.
delinin oluşturulması,
4.
• Zararlı organizmaların mücadelesi için
uygulamadaki kurumlar ile paylaşılmak 5.
6.
üzere en az iki toplantının düzenlenmesi,

Bitkisel üretimde fauna ve flora etmenlerinin tanılanmasında kullanılan morfolojik, moleküler, fizyolojik, serolojik veya biyoassay yöntemlerin geliştirilmesi ve hızlı teşhis yöntemlerinin oluşturulması,

2.

4. Entegre Mücadele

Programın Hedefi: Biyolojik zenginliğimiz olan faunanın, mikroorganiz- • Referans materyal ve geliştirilecek teşhis
yöntemleri yardımı ile en az iki yeni teşhis
maların ve yabancı ot türlerinin ve
yönteminin geliştirilmesi,
genetik çeşitliliklerinin ortaya konulması, veri tabanlarının geliştirilmesi, • Referans materyal ve geliştirilecek teşhis
referans ve kültür koleksiyonlarının
yöntemleri ile en az 60 etmenin kayıt altına
oluşturulmasına yönelik araştırmalar
alınması,
yapmaktır. Bitkisel üretim açısından
önemli zararlı organizmaların yanında polinatörler, faydalı organizmalar
ve antagonist mikroorganizma rezervleri ortaya koymak.

Bitkisel üretimde fauna ve flora etmenlerinin toplanması, referans ve kültür koleksiyonlarının oluşturulması,
sürdürülebilirliğinin sağlanması,

1.

• Bitkisel üretim Fauna ve Flora Merkezi’nin
kurulması,

3. Bitkisel Üretimde Fauna ve Flora

ARAŞTIRMA KONULARI

PROGRAMLARIN ÖLÇÜLEBİLİR
PERFORMANS KRİTERLERİ
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AFA ÇIKTILARI:

ARAŞTIRMA PROGRAMI

1. Gıda kaynaklı risklerin (toksisite değerlendirmesi,
doz-cevap ilişkisi, maruziyetin değerlendirilmesi, riskin karakterizasyonu) değerlendirilmesi

5. Gıda ve yem güvenilirliği ve işletme hijyen kriterlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar

4. Gıda ve yemlerde kalıntı izleme programları kapsamında seviyeleri belirlenmeyen katkı, kalıntı ve bulaşanların tespiti

3. Gıda ve yem analizlerinde yeni yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması

• Gıda ve yem analizlerinde en az 5 yöntemin uygulamaya 2. Gıda ve yemlerde kalite özelliklerinin iyileştirilmesine
yönelik yeni teknik ve teknolojilerin geliştirilmesi ve
aktarılması
uygulanması

Programın Hedefi: İnsan ve hayvan sağlığını riske sokma- • En az 15 ürün çeşidinin gıda ve yem güvenilirliği açısından değerlendirilmesi
yacak güvenilir ve kaliteli ürünlerin üretilmesi

ARAŞTIRMA KONULARI

10. Bitki koruma ürünlerinin geliştirilmesi

9. Bitki koruma ürünlerinin uygulanmasında teknolojilerin geliştirilmesi,

8. Zirai mücadele makinalarının seçimi, kalibrasyonu ve uygun kullanımı,

7. Genel zararlıların mücadelesine yönelik yeni teknolojilerin (ultrasonik ses dalgaları vb.) pratikte kullanım olanaklarının araştırılması,

6. Yerel bitki koruma ürünlerinin geliştirilmesi ve ruhsatlandırılması çalışmaları,

5. Yeni nesil sistemlerin (nanoteknoloji vb.) ve prototiplerin (zirai
mücadele alet ve makineleri vb.) geliştirilmesi,

4. Hassas tarım teknolojisinin tarımsal ilaçlamada kullanım olanakları,

3. Tarımsal ilaçlamada uygulama etkinliklerinin artırılması ve sürüklenmenin azaltılması,

2. Bitkisel ve mikroorganizma kökenli pestisitler ile tuzak, feromon,
cezbedici ve repellentlerin geliştirilmesi, pratikte kullanım olanaklarının araştırılması,

• En az 1 analit için risk değerlendirmesinin yapılması

PROGRAMLARIN ÖLÇÜLEBİLİR
PERFORMANS KRİTERLERİ

Gıda ve yem güvenilirliğini sağlamak
Kaliteli gıda ve yem üretimini artırmak
Geleneksel gıdaların endüstriyel üretimini teşvik etmek
Gıda ve yem sanayinin ihracata yönelik üretimini artırarak ekonomiye katkı sağlamak
Tüketici talepleri doğrultusunda yeni ürünler geliştirmek
Gıda ve yem analizlerinde yeni metotların kullanımını yaygınlaştırmak
Gıda sanayii artık ve atıklarının değerlendirilme imkanlarını artırmak    
Çevre dostu ambalaj materyali kullanımını yaygınlaştırmak
Mevzuat çalışmalarına katkı sağlamak

1. Gıda ve Yem Güvenilirliği

•
•
•
•
•
•
•
•
•

AFA’nın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
Stratejik Alan : Gıda Güvenilirliği
Stratejik Amaç : Üretimden tüketime kadar, uluslararası standartlara uygun gıda güvenilirliğini sağlamak
Stratejik Hedef : Gıda ve yem kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak

6.3. AFA: GIDA ve YEM

ARAŞTIRMA KONULARI

• Bitki koruma ürünlerinin kalite kontrol analizlerinde 1. BKÜ’lerin kalite kontrol analizlerinde kullanılan metotların gelişen az üç metodun validasyonu,
tirilmesi ve validasyonu,

PROGRAMLARIN ÖLÇÜLEBİLİR
PERFORMANS KRİTERLERİ

Programın Hedefi: Bitki koruma ürünlerinin • En az bir yerli bitki koruma ürününün geliştirilmesi,
kaliteli üretiminin sağlanması, aynı kalitede pi- • En az bir üründe yeni ilaçlama sistemlerinin geliştirilyasaya arzı, kontrolü ve yerli yeni BKÜ’lerin gemesi,
liştirilmesi ile dışa bağımlılığın azaltılması. Bitki
koruma ürünlerinin uygulanmasında yeni teknolojik sistemlerin araştırılması ve geliştirilmesi
hedeflenmektedir. Zirai mücadele makinelerinin
yeni bilgi ve teknolojiler kullanılarak doğru ve
güvenilir uygulamalar yapılması ile BKÜ’nin kullanımı azaltılarak çevre ve insan sağlığının korunmasıdır.

7. Bitki Koruma Ürünleri ve Uygulama
Teknikleri

ARAŞTIRMA PROGRAMI
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ARAŞTIRMA KONULARI

3. Gıda sanayii artık ve atıklarından gıda katkı maddesi üretilmesi

2. Gıda sanayii artık ve atıklarının yem hammaddesi olarak kullanım olanaklarının araştırılması

• En az 2 gıda sanayii artık ve atığının gıda ve yem sek- 1. Gıda sanayii artık ve atıklarının gıda sanayinde kullanılabilirliğitöründe kullanımının sağlanması
nin araştırılması

2. Minimal işleme tekniklerinin geliştirilmesi

• Gıda ve yem sanayinde en az 5 yenilikçi işleme tekni- 1. Yenilikçi (inovasyon) işleme tekniklerinin geliştirilmesi ve uyguğinin üretime kazandırılması
lanması

3. Geleneksel gıdaların gıda güvenilirliği yönünden incelenmesi

2. Ürün özellikleri belirlenen geleneksel gıdaların endüstriyel boyutta üretim olanaklarının araştırılması

• En az 6 geleneksel gıdanın üretim yöntemi veya ürün 1. Geleneksel gıdaların ve üretim yöntemlerinin tespit edilmesi,
özelliklerinin tespit edilmesi
ürün özelliklerinin araştırılması

PROGRAMLARIN ÖLÇÜLEBİLİR
PERFORMANS KRİTERLERİ

PROGRAMLARIN ÖLÇÜLEBİLİR
PERFORMANS KRİTERLERİ

4. Probiyotiklerin üretimi ve kullanımına yönelik çalışmalar

• En az 4 biyoteknolojik ürünün işleme (proses) düze- 1. Fermente ürünlerdeki mikroorganizmaların tespiti, tanımlanmayine, ürün kalitesi ve besin değerine etkisinin ortaya
sı ve ticari öneme sahip starter kültürlerin geliştirilmesine yönelik
Programın Hedefi: Biyoteknolojik ürünlerin
konulması
çalışmalar.
üretilerek gıda ve yemlerde işleme (proses) düze2.
Gıda ve yemlerde koruyucu kültürlerin üretimi ve kullanımına
yinin geliştirilmesi, ürünlerin kalitesinin ve besin
yönelik
çalışmalar
değerinin artırılması
3. Enzimlerin üretimi ve kullanımına yönelik araştırmalar

7. Biyoteknolojik Ürünler

6. Organik gıda araştırmaları

5. Gıdalarda biyoyararlılık çalışmaları

Fonksiyonel gıdalara yönelik çalışmalar

Özel beslenme amaçlı yeni gıdaların geliştirilmesi

Beslenme sorunlarına yönelik gıdaların geliştirilmesi

Katma değeri yüksek yeni ürünlerin elde edilmesi

ARAŞTIRMA KONULARI

• Ürün çeşitliliğine yönelik en az 10 ürünün geliştiril- 1.
mesi
2.
Programın Hedefi: Gıda ve yem sektöründe ürün
çeşitliliğinin artırılması ve özel tüketici gruplarına
3.
yönelik ürün geliştirilmesi
4.

6. Ürün Geliştirme

ARAŞTIRMA PROGRAMI

4. Akıllı ambalaj uygulamalarına yönelik çalışmalar

• En az 6 ürüne yeni muhafaza ve ambalajlama yöntem- 1. Yeni muhafaza ve depolama tekniklerinin gıda hammaddeleri/
lerinin uygulanması
ürünleri ve yemlerin güvenilirliğine ve kalite özelliklerine etkileProgramın Hedefi: Gıda ve yemlerin muhafazarinin belirlenmesi,
•
En
az
5
ürünün
raf
ömrünün
belirlenmesi/uzatılması
sında yeni yöntemlerin ve ambalajlama teknikle2.
Raf ömrünün belirlenmesi ve uzatılmasına yönelik çalışmalar
rinin geliştirilerek ürün kalitesinin korunması ve
kayıpların önlenmesi
3. Çevre dostu ambalaj materyallerinin kullanımına yönelik çalışmalar

5. Muhafaza ve Ambalajlama

Programın Hedefi: Artık ve atıkların değerlendirilmesine yönelik yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi

4. Artık ve Atıkların Değerlendirilmesi

Programın Hedefi: Gıda ve yem sektöründe yeni
teknik ve teknolojilerin geliştirilerek yaygınlaştırılması

3. Üretimde Yeni Teknik ve Teknolojilerin
Kullanılması

Programın Hedefi: Geleneksel gıdaların hijyenik, teknolojik koşullarda üretiminin sağlanması
ve endüstriyel boyutta üretim olanaklarının belirlenerek geniş kitleler tarafından tüketiminin
sağlanması

2. Geleneksel Gıdalar

ARAŞTIRMA PROGRAMI
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		 2. Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti sağlamak.

: 1. Hayvan hastalık ve zararlılarını kontrol ve eradike etmek, hayvan refahını sağlamak.

		 2. Kurumsal kapasite

: 1. Bitki sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı

ARAŞTIRMA KONULARI

Toksikolojik araştırmalar,

Çevre faktörlerinin arı sağlığı üzerine etkilerinin araştırılması

İklim değişikliğinin arı sağlığı üzerine etkilerinin araştırılması,

Arı hastalıklarının tedavisinde alternatif yöntemlerin geliştirilmesi,

Hastalıklara yönelik epidemiyolojik çalışmalar,

6. Hayvan davranışları ve refahı araştırmaları,

• Epidemiyolojik çalışması yapılan arı hastalığı 1.
(2 adet)
2.
Programın Hedefi: Arı hastalıklarının kontrolü,
•
Arı hastalıklarının tedavisinde geliştirilen al- 3.
önlenmesi, mücadelesi ve sağlıklı arı ürünlerinin
ternatif yöntem (2 adet)
elde edilmesi.
4.
• Rapor ve yayınlar  (2 adet)
5.

3. Arı Sağlığı

7. Hayvan davranışları ve refahı araştırmaları,

6. Çevre faktörlerinin kanatlı hayvan sağlığı üzerine etkilerinin araştırılması,

5. İklim değişikliğinin kanatlı hayvan sağlığı üzerine etkilerinin araştırılması,

Vektör kaynaklı hastalıkların önlenmesi ve erken uyarı sistemlerinin
oluşturulması,

Zoonozlar ve zoonozların oluşturduğu hastalıkların halk sağlığı açısından risklerinin tespiti,

Hastalıklara yönelik epidemiyolojik çalışmalar,

Biyogüvenlik planlarının geliştirilmesi,

8. Biyogüvenlik planlarının geliştirilmesi,

7. Çevre faktörünün hayvan sağlığı üzerine etkilerinin araştırılması

6. İklim değişikliğinin hayvan sağlığı üzerine etkilerinin araştırılması,

5. Genetik hastalıkların araştırılması,

4. Üreme, yetiştirme, metabolizma ve beslenme hastalıkların araştırılması,

3. Vektör kaynaklı hastalıkların önlenmesi ve erken uyarı sistemlerinin
oluşturulması,

• Epidemiyolojik çalışması yapılan büyükbaş ve 1. Hastalıklara yönelik epidemiyolojik çalışmalar,
küçükbaş hayvan hastalığı (5 adet)
2. Zoonozlar ve zoonozların oluşturduğu hastalıkların halk sağlığı açısın• Rapor ve yayınlar (5 adet)
dan risklerinin tespiti,

PROGRAMLARIN ÖLÇÜLEBİLİR
PERFORMANS KRİTERLERİ

• Epidemiyolojik çalışması yapılan kanatlı hay- 1.
van hastalığı (3 adet)
2.
Programın Hedefi: Verim düşüklüğü ve ekonomik kayıplara neden olan kanatlı hayvan hastalık- • Rapor ve yayınlar (3 adet)
3.
larının kontrolü, önlenmesi, mücadelesi ve sağlıklı kanatlı ürünleri elde edilmesi.
4.

2. Kanatlı Hayvan Sağlığı

Programın Hedefi: Büyükbaş ve küçükbaş hayvan hastalıkları kaynaklı halk sağlığı risklerinin
en aza indirilmesi, sürdürülebilir sağlıklı hayvansal ürünler elde edilmesi ve ekonomik kayıpların
önlenmesi.

1. Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sağlığı

ARAŞTIRMA PROGRAMI

• Hayvan sağlığı alanında bilgi ve yenileşmenin artırılması,

• Hayvan sağlığı alanında, yeni tehditlere karşı araştırma çalışmalarının desteklenmesi,

• Hayvan sağlığı hizmetlerinde çevreye duyarlı uygulamaların yaygınlaştırılması,

• Yetiştiricilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi,

• Hayvan sağlığı alanında, araştırma alt yapılarının güçlendirilmesinin sağlanması,

• Tanıda kullanılacak tekniklerin geliştirilmesi,

• Hayvan hastalıkları ile mücadele için veteriner sağlık ürünlerinin geliştirilme ve kalitesinin artırılması,

• Hayvan hastalıklardan oluşan ekonomik kayıpların azaltılması ve önlenmesi,

• Hayvan hastalıklarının kontrol ve mücadele stratejilerine katkı sağlanması,

• Sağlıklı ve sürdürülebilir hayvansal gıda üretimin artırılması,

• Halk sağlığını tehdit eden risklerin azaltılması,

AFA ÇIKTILARI:

		 2. Kurum imajını güçlendirmek ve görünürlüğü artırmak.

Stratejik Hedef : 1. Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetlerini geliştirmek.

Stratejik Amaç

Stratejik Alan

AFA’nın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:

6.4. AFA: HAYVAN SAĞLIĞI
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ARAŞTIRMA KONULARI

6. Hastalık eylem planları ve erken uyarı sistemlerinin oluşturulması,

5. Çevresel faktörlerin su ürünleri sağlığı ve akuatik ortamlara etkisinin araştırılması,

4. Akuatik toksikolojik araştırmalar,

• Epidemiyolojik çalışması yapılan su ürün- 1. Biyogüvenlik planlarının geliştirilmesi,
leri hastalığı (3 adet)
2. Kuluçkahane ve damızlık işletmelerin sertifikasyon planlarının geliştirilmesi,
• Rapor ve yayınlar (3 adet)
3. Hastalıklara yönelik epidemiyolojik çalışmalar,

PROGRAMLARIN ÖLÇÜLEBİLİR
PERFORMANS KRİTERLERİ

• Geliştirilen yeni teknoloji (1adet)

7. Hayvan Sağlığında Yeni Teknolojiler

: 1. Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak

Stratejik Amaç

• Gen bankalarının devamlılığının sağlanması,

• Genetik çeşitliliğin muhafazası ve dağılımı ile ilgili veri tabanı oluşturulması,

• Hayvan genetik kaynakları envanterinin çıkarılması,

• Damızlık hayvan ihtiyacını yurt içinden sağlamak

• Hayvancılıkta verimlilik, kârlılık, sürdürülebilirlik ve kendine yeterlilik,

• Bilgi ve teknoloji üretmek

AFA ÇIKTILARI:

		 2. Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak

Stratejik Hedef : 1. Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler geliştirmek ve yaygınlaştırmak

		 2. Genetik kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin kayıt altına alınması ve muhafaza edilmesi

: Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği

4. Vektörlerin dağılım haritasının yapılması,

3. Hayvan sağlığında biyoteknolojik ve nanoteknolojik yöntemlerin kullanımı,

2. Hastalıkların teşhisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulamaya aktarılması,

Stratejik Alan

AFA’nın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:

6.5. AFA: HAYVANCILIK

Programın Hedefi: Hayvan sağlığı alanında yeni
teknolojilerin geliştirilmesi.

1. Hastalıkların kontrol ve mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi,

6. Biyoeşdeğerlilik ve biyoyararlanım araştırmaları,

5. Aşı suşları ile saha suşları arasındaki ilişkilerin ortaya konulması,

4. Aşıların saha uygulamalarındaki etkinliklerinin izlenmesi,

1. Aşı, serum, biyolojik madde, ilaç, teşhis kitlerinin üretim tekniklerinin geliştirilmesi,
•
Kontrol
tekniği
geliştirilen
hayvan
aşısı
Programın Hedefi: Veteriner sağlık ürünlerinin
(3 adet)
2. Hayvan aşılarında bağışıklık, sterilite ve zararsızlık kontrol yöntemlerinin
etkinliğini artırmak, üretim kalitesini iyileştirgeliştirilmesi,
mek, yurt içi kaynaklardan üretimlerini sağlama • Saha uygulamalarında etkinliği izlenen
ve kontrol yöntemlerinin geliştirilmesi.
hayvan aşısı (2 adet)
3. Hayvan sağlığında antimikrobiyallerin kulanımı ve antimikrobiyal direncin
araştırılması,

• Geliştirilen veteriner sağlık ürünü (3 adet)

6. Veteriner Sağlık Ürünleri

• Epidemiyolojik çalışması yapılan hastalık 1. Hastalıklara yönelik epidemiyolojik çalışmalar,
(1 adet)
2. Zoonoz hastalıklar ve halk sağlığı açısından oluşturduğu risklerin tespiti,
Programın Hedefi: Ev, süs, deney ve yabani hayvan hastalıklarının kontrol ve mücadele program3. Hayvan davranışları ve refahı araştırmaları,
larının geliştirilmesi.

5. Ev, Süs, Deney ve Yabani Hayvan Sağlığı

Programın Hedefi: Su ürünleri sağlığına yönelik kontrol ve mücadele stratejilerinin geliştirmesi, halk sağlığı risklerinin en aza indirilmesi ve
sürdürülebilir sağlıklı su ürünleri elde edilmesi.

4. Su Ürünleri Sağlığı

ARAŞTIRMA PROGRAMI

250
Araştırma Matriksleri

251

PROGRAMLARIN ÖLÇÜLEBİLİR
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ARAŞTIRMA KONULARI

17. Damızlık hayvanlarda genetik kusurların belirlenmesine yönelik
çalışmalar,

16. İşletme yönetimi,

15. Farklı işletme büyüklüklerine uygun mekanizasyon ve otomasyon
uygulamaları,

14. Bölge bazlı alternatif barınak ve işletme sistemleri,

13. İklim değişikliğinin hayvancılığa etkilerini azaltma ve hayvansal
orjinli metan salınımını düşürme çalışmaları,

12. Sperma üretimi, dondurulması, cinsiyet tayini, embriyo transfer
protokolleri geliştirme ve uygulamaları,

11. Türkiye’deki sığır ırklarının verim ve üreme performansını kontrol eden genlerin tespit edilmesi,

10. Organik hayvansal üretim ve iyi tarım uygulamaları,

9. Kaba yem muhafaza ve silolama tekniklerinin geliştirilmesi,

6. Et üretimini artırmak amacıyla melezleme çalışmaları ve etçi genotip geliştirilmesi,
• Et üretimi ve kalitesini artırmaya yönelik bölgelere uygun genotip önerileri
7. Hayvan tanımlama, kayıt, veri değerlendirmeye yönelik yazılım,
donanım ve teknoloji geliştirme,
• 40 adet ulusal ve uluslararası yayın
8. Hayvan davranışları ve refahı,

rulması

3. Genomik seleksiyon,
• Manda süt veriminin artırılması (projeli sürülerde
4. Fertiliteyi artırmaya yönelik metot geliştirme,
1200 lt/ laktasyon ortalamasına ulaştırılması)
• Sütçü ve kombine sığır ırklarımızda konvansiyonel ve- 5. Hayvan beslemede alternatif yöntemler, besleme modelleri, ikame
yemler ve yemleme uygulamaları,
rilere ilaveten genomik seleksiyon alt yapısının oluştu-

• 5000 baş damızlık dişi manda üretimi  

2. Et ve sütte verim ve kaliteyi artırmaya yönelik ıslah araştırmaları,
hastalıklara dayanıklı ırkların geliştirilmesi,

1. Damızlık değer tahmini ve değerlendirmeye yönelik metot ve teknolojiler,

ARAŞTIRMA KONULARI

15. Çoban köpeği üretimi ve eğitimi,

14. Organik hayvansal üretim ve iyi tarım uygulamaları,

13. Hayvan davranışları ve refahı,

12. Koyun ve keçi yetiştirmede iklim değişikliği çalışmaları ve metan
salınımının azaltılmasına yönelik besleme çalışmaları,

11. Hayvan beslemede alternatif yöntemler, besleme modelleri, ikame
yemler ve yemleme uygulamaları,

10. Farklı iklim ve bölgeye uygun alternatif barınak, işletme ve koç/
teke test istasyonları sistemleri,

• Halk elinde ıslah projelerinden 200.000 baş damızlık 1. Damızlık değer tahmini ve değerlendirmeye yönelik metot ve tekkoç ve teke üretimi gerçekleştirilecek ve bunlardan
nolojiler,
Programın Hedefi: Hayvan başına verim (et, süt,
10.000 baş koç/teke de bireysel performans testi yapıl- 2. Islah amaçlı moleküler teknikler ve genomik seleksiyon,
döl, yapağı, tiftik vb.) ve karlılığı artırmak, üstün
ması
verimli damızlık ihtiyacını karşılayarak küçükbaş
3. Et ve sütte verim ve kaliteyi artırmaya yönelik ıslah araştırmaları,
•
Islah programlarıyla proje uygulanan küçükbaş hayhayvancılığın sürdürülebilirliğini sağlamak.
hastalıklara dayanıklı ırkların geliştirilmesi,
vanlarda anaç başına kuzu/oğlak ağırlığının en az %5
4. Hayvan tanımlama, veri değerlendirme sistemleri,
artırılması.
5. Tiftik ve yapağı verim ve kalitesini geliştirmeye yönelik çalışma• Süt verim yönlü 5 ırk üzerinde ıslah çalışması yürütüllar,
mesi
6. Bölgelere göre alternatif üretim modellerinin geliştirilmesi,
• Sonuçlandırılan 10 proje
7. Mobil sağım sistemleri geliştirme ve uygulamaları,
• 3 adet geliştirilen uygulama ve yöntem
8. Hayvan yetiştirme, sürü yönetim ve mekanizasyon uygulamaları,
• 75 ulusal ve uluslararası yayın
9. Sperma üretimi, dondurulması ve taze/dondurulmuş sperma ile
alternatif tohumlama yöntemleri geliştirilmesi,

2. Küçükbaş Hayvancılık

ARAŞTIRMA PROGRAMI

• 3 adet geliştirilen uygulama ve yöntem

Programın Hedefi: Birim başına alınan verimi
(et, süt, döl vb.) artırmak, üretim maliyetlerini
düşürmek, bu şekilde damızlık hayvan ihtiyacını
yurtiçinden karşılayarak büyükbaş hayvancılığın
sürdürülebilirliğini sağlamak.
• 1000 baş damızlık manda boğası üretimi

• 8 adet sonuçlandırılan proje   

PROGRAMLARIN ÖLÇÜLEBİLİR
PERFORMANS KRİTERLERİ

1. Büyükbaş Hayvancılık

ARAŞTIRMA PROGRAMI
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4. Risk altındaki yerli ırkların korunmasına yönelik teknik ve standartların geliştirilmesi,

• 15 adet sonuçlandırılan proje

PROGRAMLARIN ÖLÇÜLEBİLİR
PERFORMANS KRİTERLERİ

4. Bombus arısı yetiştirme tekniklerinin geliştirilmesi,

ARAŞTIRMA KONULARI

12. Biyogüvenlik uygulamaları,

11. Sürü yönetim ve idaresi mekanizasyonu,

10. Organik yumurta ve beyaz et üretimi ile iyi tarım uygulamaları,

9. Coğrafi koşullara uygun barınak, işletme sistemleri ve mekanizasyonun geliştirilmesi,

8. Sperma üretimi, dondurulması ve alternatif tohumlama yöntemleri,

7. Amonyak gazının azaltılmasına yönelik yetiştirme uygulamaları,

6. Kanatlı beslemede alternatif yem hammaddeleri ve sindirim fizyolojileri,

5. Hayvan davranışları ve refahı,

4. Alternatif yetiştirme sistemleri ve bu sistemlere uygun hatların geliştirilmesi,

• 3 adet sonuçlandırılan proje
Programın Hedefi: İpekböcekçiliğinde hasta- • 1 adet geliştirilen uygulama ve yöntem
lıklardan ari ve yaş koza verimi yüksek damızlık • 2 bin adet dut ağacı dikimi
ihtiyacını yurt içinden sağlamak. Verimliliği ve • 3 adet ulusal ve uluslararası yayın
rekabet gücünü arttırarak istihdam yaratmak.

6.İpekböcekçiliği

• 2 adet sempozyum, panel, çalıştay

• 5 adet ulusal ve uluslararası eğitim çalışması

5. İpekböceği yumurta üretimi ve dondurulması yöntemleri,

4. Küresel iklim değişikliğinin ipekböceği yetiştiriciliği üzerine
olumsuz etkisinin azaltılmasına yönelik çalışmalar,

3. İpekböceği yetiştirme tekniklerinin geliştirilmesi,

2. Yerli ipekböceği hatlarında yaş koza verimini artırmaya yönelik
saf yetiştirme ve seleksiyon uygulamaları,

1. İpek kalitesini artırıcı yöntemlerin geliştirilmesi,

12. Bal arılarında koloni yönetimi ve ekipman geliştirme,

11. Küresel iklim değişikliğinin bal arısı ve Bombus arısı üzerine
olumsuz etkisinin azaltılması,

10. .Zirai ilaçlamaların bal arısı ve Bombus arısını üzerine etkisi,

9. Damızlık değer tahmini ve değerlendirmeye yönelik metot ve teknolojiler,

8. Islah amaçlı moleküler teknikler ve genomik seleksiyon,

7. Bal arılarında genotip X çevre interaksiyonu

6. Organik yetiştiricilik ve iyi tarım uygulamaları,

5. Yerli ve yabancı Bombus arılarının doğada yayılış alanları,

1. Ana arı yetiştiriciliğinde kaliteyi belirlemeye ve artırmaya yönelik
çalışmalar,
•
2
adet
geliştirilen
uygulama
ve
yöntem
Programın Hedefi: Arıcılıkta damızlık ihtiyacını
2.
Hastalıklara dirençli hatlar geliştirmeye yönelik çalışmalar,
yurt içinden sağlamak, verimliliği ve rekabet gü- • 15.000 adet performans testinden geçmiş damızlık ana
cünü arttırarak istihdam yaratmak.
arı üretimi
3. Bal, polen, propolis ve arı sütü verimini artırmaya yönelik seleksiyon ve melezleme çalışmaları,
• 20 adet ulusal ve uluslararası yayın

5.Arıcılık

ARAŞTIRMA PROGRAMI

• 2 adet sempozyum, panel, çalıştay, kongre

• 5 adet ulusal ve uluslararası eğitim çalışmaları

• 20 adet ulusal ve uluslararası yayın

• 150 bin adet damızlık yumurta üretimi

• 1 milyon adet etçi civciv üretimi

3. Et verimi ve kalitesi yüksek hatların geliştirilmesi,

2. Damızlık değer belirleme ve değerlendirmeye yönelik metot ve teknolojiler ile
genomik seleksiyon uygulamaları,

• 3 adet geliştirilen uygulama ve yöntem

Programın Hedefi: Yumurta ve et
tavukçuluğunda yurt içi kaynaklardan sağlanan damızlık kullanım oranının artırılması, üretimde verimliliği ve karlılığı artırmak, çevre kirliliği
oluşturmayan alternatif besleme ve
yetiştirme yöntemleri oluşturmak.
• 3 milyon adet yumurtacı dişi civciv üretimi

1. Yumurta verimi ve kalitesi yüksek hatların geliştirilmesi,

• 15 adet sonuçlandırılan proje

• 50 adet ulusal ve uluslararası yayın

• 8 adet sonuçlandırılan proje

• 3 adet geliştirilen uygulama ve yöntem  

• 81 ilde eğitim

• Gen bankalarının rezervlerinin artırılması,

• Risk raporlarına göre yeni ırkların koruma programına ilave edilmesi

• 5 adet yöresel ve geleneksel üretim sistemlerinin ta5. HGK’da verim ve adaptasyon özelliklerinin genetik temellerinin belirlenmesi,
nımlanması

• 2 adet veri tabanı,  bilgi sistemi entegrasyonu

• 1 adet envanter raporu

3. HGK envanteri, risk durumları, popülasyon eğilimi ve popülasyona ait nitel ve
nicel karakterlerin belirlenmesi, takibi ve veri tabanı oluşturma,

2. Tarım ekosistemleri açısından HGK’nın etkinliğinin değerlendirilmesi,

• Genetik uzaklıkları belirlenmiş genotip/genotipler
• 15 adet tescil edilen yerli ırk/hat,

1. HGK’da genetik karakterizasyon ve uzaklıkların belirlenmesi,

ARAŞTIRMA KONULARI

• 15 ırkta tanımlanmış özellik ve belirlenmiş genler

PROGRAMLARIN ÖLÇÜLEBİLİR
PERFORMANS KRİTERLERİ

4. Kanatlı ve Diğer Küçük Evciller

Programın Hedefi: Genetik kaynakların muhafaza edilmesi ve tanımlanarak sürdürülebilir şekilde ıslahçıların kullanımına sunulması, yeterli
ve sağlıklı gıda sunumunu gerçekleştirmek üzere ülkemizin tarımsal ve
ekolojik kaynakları yanında genetik
zenginliğinin korunması.

3. Biyolojik Çeşitlilik ve Hayvan
Genetik Kaynakları

ARAŞTIRMA PROGRAMI
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Biyolojik ve genetik çeşitliliğin muhafazası ve dağılımları ile ilgili veri tabanı oluşturulması,

PROGRAMLARIN ÖLÇÜLEBİLİR
PERFORMANS KRİTERLERİ

Programın Hedefi: Yeni
türleri yetiştiriciliğe kazandırmak, ıslah metotları kullanarak verimliği ve üretim
artışını sağlamak, sürdürülebilir yetiştiricilik sistemleri,
yeni üretim sistemleri geliştirmek

2. Su Ürünleri Islah ve
Yetiştiriciliği

7. Balıklandırma araştırmaları

6. Kıyı balıkçılığı ve geleneksel balıkçılık araştırmaları

Seçici Avcılık teknolojilerinin geliştirilmesi

Balık stoklarının izlenmesi ile ilgili teknolojilerin
belirlenmesi

Av gücü ve av çabası ilişkisinin araştırılması

Hassas alan (üreme, beslenme alanı, göç yolları
vb.) araştırmaları

Su ürünleri stok değerlendirmesi

1. Islah ve seleksiyon uygulamalarında moleküler
tekniklerin uygulanması,

11. Rekreasyonel/Amatör balıkçılık

10. Ekolojik havza araştırma ve modellemesi

• Yetiştiricilik konusunda en az 20 bilimsel yayın yapılması

10. Akuaponik uygulamaların araştırılması

• Halihazırda kültüre alınma araştırmaları yürütülen üç tür ile ilgili ticari özelliklerin geliş- 2. Yetiştiricilik alanları ve taşıma kapasitesinin belirlenmesi
tirilmesi
3.
Yeni türlerin kültüre alınması, kültür özelliklerinin
• Taşıma kapasitesinin belirlenmesi ile ilgili bir baraj gölü ve bir akarsuda çalışma yapılması
geliştirilmesi,
• Yetiştiriciliğe uygun en az iki alan belirlenmesi
4. Alternatif yem kaynakları araştırılmaları
• Su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinde atıksu arıtma sistemleri geliştirilmesi
5. Balık yetiştiriciliğinde biyoteknolojik uygulamalar
• Alternatif yem kaynakları konusunda en az iki proje yürütülmesi
6. Yerli ıslah hatlarının oluşturulması
• Egzotik türlerin yetiştiriciliğe etkisiyle ilgili bir proje yürütülmesi
7. Yetiştiricilikte alt yapı ve teknik geliştirilmesi
• Yeni yetiştiricilik teknikleri hakkında bilimsel toplantılar ve eğitimler düzenlenmesi (12
8. Besleme ve üreme davranışları araştırmaları
toplantı)
9. Organik balık yetiştiriciliği araştırmaları
• Yetiştiricilik, ıslah ve yeni türler konusunda en az 5 bilimsel toplantı yürütülmesi

• Ticari değeri yüksek olan en az iki yeni balık türünün kültüre alınması,

• En az 3 türde ıslah çalışmalarının başlatılması

• Balıkçılık yönetimi konusunda en az 20 bilimsel yayın yapılması

• Balıkçılık konusunda en az 5 bilimsel toplantı yürütülmesi

• Balık Avcılığı Gemi İzleme Sistemi (BAGİS)’den elde edilen verilerin değerlendirme me- 8. Yapay resif uygulamalarının araştırılması
totları (1 proje)
9. Hidroelektrik santraller ve diğer yapıların su ürünlerine etkisi
• Av gücü av çabası onuşunda en az 1 proje yürütülmesi

• Yapay resif izlemesi yapılması

• Kılıç avcılığı ile ilgili proje yürütülmesi

• Kıyı balıkçılığı ve kullanılan av araçları  konusunda en az bir proje yürütülmesi

• Hamsi stoklarının akustik izlemesinin her yıl sürekli yapılması/karaya çıkarılan avın iz- 1.
lenmesi
2.
Programın Hedefi: Su ürün•
Karadeniz’
d
e
en
az
iki
ticari
türün
stok
tahmini
yapılması
leri stoklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması • Akdeniz, Ege ve Marmara’da yumurta larva sörveyi ve ihtiyoplankton izlemesi yapılması 3.
ve ekosistem temelli balıkçı(2 proje)
4.
lık yönetim planları oluştur- • En az iki gölde stok tahmini ve limnolojik araştırma yapılması (2 proje)
mak.
• Balıklandırmada stok destek amaçlı kullanılacak üç türün geliştirilmesi (3 proje)
5.

1. Balıkçılık Yönetimi

ARAŞTIRMA
PROGRAMI

• İhracatta artış sağlanması

• Milli ekonomiye katkının arttırılması,

• Üretim artışı sağlanması,

• Biyolojik çeşitlilik ve genetik kaynaklarla ilgili kapasitenin geliştirilmesi

• Sağlıklı beslenme ve gelecek için gıda güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanması

• Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı, yönetim sistemleri ve kamuoyu oluşturulması

• Doğal kaynakların kayıt altına alınması,  sürdürülebilir kullanımının sağlanması ve ekonomiye aktarılması,

•

• Denizlerimizin oşinografik özelliklerinin izlenmesi,

• Islah ve seleksiyon uygulamalarında moleküler tekniklerin uygulanması

• Yeni türlerin damızlık özellikleri ve ıslah altyapısı oluşturulması, üretime kazandırılması,

• Yetiştiriciliği yapılan türlerin beslenme ve ticari özelliklerinin geliştirilmesi,

• Yeni av ve avlanma yöntemleri ile yetiştiricilik sistemleri geliştirilmesi,

• Trol ve gırgır avcılığının izlenmesi veri tabanı oluşturulması,

• Ticari balık türlerinin stoklarının tahmini,

• Ekosistem temelli balıkçılık yönetimi doğrultusunda sürdürülebilir su ürünleri yönetim planları geliştirilmesi,

AFA ÇIKTILARI:

ARAŞTIRMA KONULARI

: Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak

Stratejik Amaç
Stratejik Hedef : Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak

: Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği

Stratejik Alan

AFA’nın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:

6.6. AFA: SU ÜRÜNLERİ
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• Tescil edilen çeşit/tür/ırk/hat sayısı (10 adet)

• Ülkesel düzeyde su ürünleri biyolojik çeşitlilik envanter çalışması (1 adet)

PROGRAMLARIN ÖLÇÜLEBİLİR
PERFORMANS KRİTERLERİ
1. Deniz ve iç su biyolojik çeşitliliğinin belirlenmesi, korunması ve sürdürülebilirliği

ARAŞTIRMA KONULARI

Çevre kirliliğinin su ürünleri sağlığı ve yaşam ortamlarına etkisi (veri tabanı için mevsimsel örneklemeler yürütülmesi)

Yetiştiricilik ve çevre etkileşimi araştırmaları

İstilacı türler, jelimsi organizmalar ve alg patlamalarının ekosisteme ve balıkçılığa olan etkileri

Denizlerde mevcut durumun belirlenmesi ve şartların iyileştirilmesine
yönelik çalışmalar

Oşinografik ve limnolojik araştırmalar

• Hasat ve hasat sonrası ürünlerine yönelik en az 3 araşaraştırılması
tırma yapılması,
5. Kalite yönetimi, güvenilirlik ve biyogüvenlik uygulamaları
• Sektörde teknolojik gelişmeler konusunda eğitimler
verilmesi (düzenli eğitim düzenlenmesi)

• En az 5 bilimsel yayın yapılması

• En az 2 bilimsel toplantı düzenlenmesi

• Su ürünleri nanno teknoloji ve bilişim teknolojisi vb. 1. Su ürünlerinde yeni/verimli teknolojilerin araştırılması
(iki yeni teknik geliştirilmesi)
2. Kapalı devre yetiştiricilik sistemlerin geliştirilmesi
Programın Hedefi: Su ürünlerinde yeni/verimli
•
Kapalı
devre
konusunda
2
proje
yürütülmesi
teknolojilerin araştırılması
3. Su ürünleri artıklarının değerlendirilmesine yönelik tekniklerin
• Sektörün iç ve dış pazar şartlarını iyileştirici tedbirlegeliştirilmesi
rin belirlenmesine yönelik araştırmaların yapılması,
4. Hasat ve hasat sonrası su ürünlerinin muhafaza tekniklerinin

5. Su Ürünleri Teknoloji Uygulamaları

ARAŞTIRMA KONULARI

10. İklim değişikliğinin deniz ve içsu ekosistemlerine etkisi

• En az 10 bilimsel yayın yapılması

PROGRAMLARIN ÖLÇÜLEBİLİR
PERFORMANS KRİTERLERİ

9. Balık ve diğer su ürünlerinde ağır metal ve hidrokarbon kirlilik izlemeleri

• En az 2 bilimsel toplantı düzenlenmesi

ARAŞTIRMA PROGRAMI

8. Kıyı yapılarının ekosisteme etkilerinin araştırılması

7. Yeni oluşturulan baraj göllerinde değişimin izlenmesi,

• Ekolojik havza araştırmaları ve modellemesi (1 adet)

proje yürütülmesi

• Yetiştiricilikte kullanılan kimyasal ve biyolojik ürünlerin insan, su ürünleri ve
çevre üzerine etkileri (2 adet proje yürütülmesi)
6. Su ürünleri üretim alanlarının (doğal ve yetiştiricilik) tespitine yönelik
araştırmalar
• Hidroelektrik santraller ve diğer yapıların su ürünlerine etkisi konusunda bir

• Karadeniz ve Akdeniz’de mevsimsel oşinografik izleme yapılması (yılda 4 1.
kez)
2.
•
Marmara ve Karadeniz’de ihtiyoplankton konusunda mevsimsel çalışma yaProgramın Hedefi: Depılması (yılda 4 kez)
nizler ve içsularda çevresel
3.
parametrelerin takibi, oşi- • En az iki gölde limnolojik araştırma yapılması
nografik ve limnolojik veri • Su ürünleri üretim alanlarının (doğal ve yetiştiricilik) tespiti (en az üç bölge) 4.
tabanı oluşturmak
• Baraj göllerinde taşıma kapasitesi belirlenmesi (en az üç baraj gölü)
5.

4. Kaynak ve Çevre
Yönetimi

Programın Hedefi: Su • Koruma altına alınan su ürünleri tür sayısı (6 adet balık türünde in situ, ex 2. Popülasyonlar arasındaki ve içindeki genetik farklılığın, morfolojik ve
moleküler genetik yöntemlerin kullanımıyla belirlenmesi,
ürünlerinde biyolojik çeşitsitu koruma uygulanması)
liliğin korumak ve sürdürü- • Kayıt altına alınan genetik materyal sayısı
3. Su ürünleri genetik kaynaklarının in situ, ex situ ve gelişmiş metotlar ile
lebilir kullanımını sağlamak.
muhafazası
• Ekonomik türlerde biyolojik verilerin toplanması (Tescili yapılacak 10 türde
4.
Balık
genetiği çalışmaları ile türlere özgü gen dizilerinin belirlenmesi ve
biyolojik veri toplanması)
genetik varyasyonu tespit edilmesi,
• 4 balık türünde genetik özelliklerin belirlenmesi
5. Kuluçkahane ve büyütme ünitelerindeki damızlık stoklarında ve doğal ba• Deniz koruma alanı olabilecek üç bölgenin belirlenmesi
lık stoklarındaki genetik varyasyonun belirlenmesi
• Balık genetiği ve biyoteknolojisi alanında kritik araştırmacı kitlesinin oluştu6. Balıklandırmanın, doğal kaynaklara ve endemik sucul canlılara etkisinin
rulması (6 teknik personel uygulamalı eğitimi),
araştırılması
• En az 2 bilimsel toplantı düzenlenmesi
7. Deniz koruma alanlarının tespiti
• En az 10 bilimsel yayın yapılması
8. İklim değişikliğine bağlı olarak besin zincirinde meydana gelen değişim• Gen bankası oluşturulması (1 adet)
lerin izlenmesi
• Müze oluşturulması (2 adet)
9. Türe özgü biyo ekolojik özelliklerinin ve koruma yöntemlerinin belirlenmesi

3. Su Ürünleri Genetik
Kaynakları

ARAŞTIRMA
PROGRAMI
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: 1. Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği

Uzun vadeli tohum ıslah bitki ıslahı olarak ifade edilmeli faaliyetlerine uygun destek mekanizması oluşturulacaktır.
Özel tohumculuk şirketlerinin Ar-Ge kapasiteleri artırılacaktır.

5.1.
5.2.

• Ulusal Bilim ve Teknoloji Stratejisi

• Stratejik Teknoloji Alanları

• Öncelikli Teknolojik Faaliyet Konuları

• 2023 Türkiye Vizyonu ve Sosyoekonomik Hedefler

2003-2023 Strateji Belgesi

TÜBİTAK Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları

Enerji Arz ve Güvenliği ETKB Stratejik Planı (2015-2019); Yenilenebilir enerji kaynaklarının birincil ve elektrik enerji arzı içindeki payının artırılması ve yenilenebilir enerji
kaynakları alanında teknoloji geliştirme çalışmalarına ağırlık verilmesi sağlanacaktır.

Yerli Pamuk tohum projelerine ağırlık verilerek araştırma merkezleri desteklenecektir.

1.3.

GİTES Tarım Sektörü Eylem Planı;

1039. Tarım, ormancılık, gıda ve ilaç sanayi açısından önem taşıyan biyolojik çeşitliliğin tespiti, korunması, sürdürülebilir kullanımı, geliştirilmesi ve izlenmesi sağlanacaktır.

2.3.7. Çevrenin Korunması

770. Tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde güvenilirliğin denetimi etkinleştirilecek, risk değerlendirmesine dayalı akredite bir kontrol ve denetim sistemi oluşturulacaktır. Genetiği
değiştirilmiş organizma içerenler başta olmak üzere ileri teknoloji kullanılarak üretilmiş ürünlere yönelik biyogüvenlik kriterleri etkin olarak uygulanacaktır.

769. Gıda sanayinde yerli hammaddenin rekabetçi fiyat ve kalitede sürdürülebilir temini amaçlanacak; iç ve dış pazar için katma değeri yüksek ve özel tüketici gruplarının ihtiyaçlarını karşılayan ürünler geliştirilecek; sektörde çevre duyarlılığı gözetilecek; taklit, tağşiş ve kayıt dışılığın önlenmesi sağlanacaktır.

767. Katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine, gen kaynaklarının korunmasına, ıslah çalışmalarına, nanoteknoloji ve biyoteknolojiye yönelik araştırmalara öncelik verilecek,
tarım ve gıda odaklı teknoparklar ile sektörel teknoloji platformlarının tesis edilmesi sağlanacaktır.

756. Toplumun yeterli ve dengeli beslenmesini esas alan, ileri teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, etkin ve talebe dayalı üretim yapısıyla
uluslararası rekabet gücünün artırmış, doğal kaynakları sürdürülebilir kullanan bir tarım sektörünün oluşturulması amaçlanmaktadır.

2.2.15. Tarım ve Gıda

6.7. AFA: TARLA BİTKİLERİ

631. Başta enerji ve imalat sanayi olmak üzere tüm sektörlerde, doğal kaynakların etkin kullanımını ve çevresel bozulmaların önlenmesini sağlayacak temiz teknolojiler ile katma
değeri yüksek yeşil ürünler geliştirilmesine yönelik Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri desteklenecektir.

626. Ar-Ge ve yenilik politikasının temel amacı; teknoloji ve yenilik faaliyetlerinin özel sektör odaklı artırılarak faydaya dönüştürülmesine, yeniliğe dayalı bir ekosistem oluşturularak araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesine ve markalaşmış teknoloji yoğun ürünlerle ülkemizin küresel ölçekte yüksek rekabet gücüne erişmesine katkıda bulunmaktır.

2.2.10. Bilim, Teknoloji ve Yenilik

10. Kalkınma Planı: Tarım ve Gıda Politikaları; Katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine, gen kaynaklarının korunmasına, ıslah çalışmalarına, nanoteknoloji ve biyoteknolojiye yönelik araştırmalara öncelik verilecek, tarım ve gıda odaklı teknoparklar ile sektörel teknoloji platformlarının tesis edilmesi sağlanacaktır. Çayır ve mera alanlarının tespit,
tahdit, tasnif ve ıslah çalışmaları hızlandırılarak daha etkin ve verimli kullanımı sağlanacak, yem bitkisi ihtiyacı üretim ve ürün çeşitliliğindeki artışla karşılanacaktır.

Diğer Stratejik Planlardaki Yeri:

konularında ulusal programlarını oluşturmak ve bu programların uygulanması yoluyla gelecek nesiller için gıda güvenliğine katkı sağlamaktır.

			 5. Sürdürülebilir bir tarımsal yapı içinde tarımsal biyolojik çeşitlilik, bitki genetik kaynakları muhafaza ve genetik kaynaklar veri tabanı oluşturulması

			 4. Kurum imajını güçlendirmek, etkinliği ve görünürlüğü artırmak,

			 3. Tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak,

			 2. Tarımsal kaynakların sürdürlebilirliğini sağlamak,

Stratejik Hedef : 1. Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler geliştirmek ve yaygınlaştırmak,

			 2. Kurumsal mükemmeliyeti sağlamak.

: 1. Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak

		 2. Kurumsal kapasite
Stratejik Amaç

Stratejik Alan

AFA’nın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:
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PROGRAMLARIN ÖLÇÜLEBİLİR
PERFORMANS KRİTERLERİ

ARAŞTIRMA KONULARI

19. Risk değerlendirme çalışmaları ve alan denemeleri

18. Germplasm geliştirme çalışmaları,

17. Fizyoloji çalışmaları (detaylandırılmalı),

16. Kalite bölgelerinin belirlenmesi çalışmaları,

15. Takviye sulama araştırmaları,

14. Makro ve mikro element araştırmaları,

• Hastalık ve zararlılara mukavim, yüksek verimli, 1. Buğday ve Arpa’da biyotik ve abiyotik stres koşullarına toleranslı/
kaliteli, yatmaya dayanıklı çeşit ve hat geliştirmek
dayanıklı kaliteli çeşit geliştirmek,
Programın Hedefi: Sürdürülebilir bir tarımsal
(35 adet)
2.
Buğday ve Arpa’da ıslah ve ıslaha yardımcı olan biyoteknolojik çayapı içinde amaca yönelik hat, çeşit ve uygun ye• Değişik agro-ekolojik bölgeler için azaltılmış toprak
lışmaların kullanılmasına yönelik araştırmalar,
tiştirme tekniklerinin geliştirilmesi
işleme yöntemleri ve bunlara bağlı yetiştirme tekniği 3. Tritikale ve yulafta kaliteli yemlik ve silajlık çeşit geliştirmek,
araştırmalarının en az ikisinin sonuçlandırılması,
4. Tritikale ve yulafta soğuğa toleranslı/dayanıklı kaliteli çeşit geliş• Sahil Bölgelerinin de buğday ekim nöbeti sistemi içintirmek,
de yer alması,
5. Yulafta gıda ve yemlik avenin oranı yüksek çeşit geliştirmek,
• Orta Anadolu’da takviye sulamada ekim nöbeti çalış6. Yulafta dane dökmeye dayanıklı çeşit geliştirmek,
maları,
7. Yulafta hastalıklara (külleme) dayanıklı çeşit geliştirmek,
• Serin iklim tahıllarında kalite bölgelerinin belirlenme8. Buğday, yulaf ve Çavdarda özel amaçlı (ekmeklik ve bisküvilik)
si,
kaliteli çeşit geliştirme,
• Maltlık kalite bölgelerinin belirlenmesi çalışmaları,
9. Çavdarda yerli materyalin kullanımı ile çeşit geliştirme,
• Tritikale ve yulafın yemlik çeşitlerinde kaliteli ve silaj10. Beslenme odaklı tarımsal ürünlerin önceliklendirilmesi (Nutritilık çeşit geliştirmek (2 adet)
on sensitive agriculture),
• Arpa ve buğdayda genetik ilerlemenin (%1) sağlanma11.
Çavdarda dane dökmeye dayanıklı çeşit geliştirmek,
sı,
• Yetiştirme teknikleri çalışmalarında kalite unsurları- 12. Ekim nöbeti çalışmaları,
nın arttırılması.
13. Azaltılmış toprak işleme, doğrudan ekim ve sırta ekim yöntemlerinin belirlenmesine yönelik araştırmalar,

1. Serin İklim Tahılları

ARAŞTIRMA PROGRAMI

AFA Çıktıları:
• Kaliteli üretim, kendine yeterlilik ve dışsatım,
• Üretim maliyetlerini düşürücü teknolojilerin geliştirilmesi,
• Ürünlerde standardizasyonun sağlanması,
• Hasat kayıplarını en aza indirecek modellerin belirlenmesi,
• Sürdürülebilir tarımsal üretim,
• Biyotik ve abiyotik stres koşullarına toleranslı/dayanıklı, yüksek verim potansiyeline sahip ve kaliteli çeşit geliştirme,
• Tarımsal kaynaklı ürünlerin atık ve artıklarının ekonomiye kazandırılması (yenilenebilir enerji),
• Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin kullanımının yaygınlaştırılması, doğadan toplamanın önüne geçilerek kültürünün yaygınlaştırılması,
• Tıbbi ve Aromatik Bitkilerden katma değeri yüksek ürünler elde edilmesi,
• Çayır meraların sürdürülebilir kullanımı ve çayır meraların ıslah edilerek verimliliklerinin arttırılması,
• Yeni yem bitkisi tür ve çeşitlerin geliştirilerek kaliteli kaba yem üretiminin artırılarak, kaba yem açığının kapatılmasının yanı sıra daha kaliteli ve güvenli gıda üretiminin sağlanması,
• Bitki genetik kaynaklarının tespiti, toplanması, muhafazası, karakterizasyonu, değerlendirilmesi yoluyla araştırma programlarına aktarılması ve gıda güvenliğinin sağlanmasına
katkı,
• Genetik kaynaklara ait geleneksel bilgilerin derlenmesi, kayıt altına alınması,
• Genetik kaynakların sürdürülebilir kullanımının sağlanması,
• Genetik kaynaklar ile ilgili Mevzuatın güncellenmesi ve erişim ve yararların paylaşımı ile ilgili düzenlemelerin yapılması,
• Mevcut ex-situ ve in-situ muhafaza merkezlerinin alt yapılarının güçlendirilmesi,
• Toplama ve muhafaza programlarının koordinasyonu,
• Uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• Özel sektörün geliştirilmesine yönelik çalışmalar,
• Mevcut ve geliştirilecek çeşitlerin muhafazası ve kaynak tohumlarının üretilmesi,
• Genetik kaynak ve tohumluklarda taraf olunan uluslararası sözleşmeler dikkate alınarak düzenlemelere gidilmesi,
• İklim değişikliği dikkate alınarak kuraklığa dayanıklı çeşit geliştirilmesi,
• Sürdürülebilirliğin ve uygulanabilirliğin yansımalarını takip edebilmek için izleme yapılması, etki değerlendirmesi yapılması,
• Bitki genetik kaynakarının kayıt altına alınması hakkında Yönetmeliğin tamamlanması,
• Bitki genetik kaynaklarının halk elinde muhafazasının sağlanması,
• Tohum Gen Bankaları materyalinin üretim&yenileme çalışmalarının hızlandırılması,
• Islah süresini kısaltacak biyoteknolojik yöntemlerin kullanılması,

6.7. AFA: TARLA BİTKİLERİ
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• Yemeklik Dane Baklagillerde yüksek verimli ve maki- 1. İç ve dış piyasa talebi doğrultusunda yüksek verimli ve makineli
neli hasada uygun çeşit geliştirmek, (20 adet)
hasada uygun çeşit geliştirme çalışmaları,

PROGRAMLARIN ÖLÇÜLEBİLİR
PERFORMANS KRİTERLERİ

19. Özel amaçlı tahılların değerlendirilmesi çalışması (kinoa vb)

18. Dane tipi sorgum çeşidi geliştirilmesi

17. Çeltikte yabancı ot kontrolü konusunda çalışmalar,

16. Çeltikte fizyoloji çalışmaları,

15. Çeltikte su kullanım etkinliğini artırma çalışmaları,

14. Çeltik anız yöntemi çalışmaları,

13. Çeltikte herbisitlere dayanıklı çeşit geliştirmek,

12. Bitki su ve besin maddesi kullanım ilişkileri (yüksek sıcaklık ve
fotosentez, bitki hormonları ve düzenlediği olaylar, soğuk toleransı ve bitki fizyolojisi) çalışmaları,

11. Belli amaçlara uygun kaynak materyal geliştirilmesi,

10. Tohumluk üretim teknolojisi çalışmaları,

9. Kullanım amacına uygun ekolojik bölgelerin belirlenmesi,

8. Makro ve mikro element araştırmaları,

7. Azaltılmış toprak işleme, farklı ekim normu ve bitki artığı yönetimi

• Diğer sıcak iklim tahıllarında ülkemiz gen havuzunun 6. Hasat nem oranı düşük, yüksek yağ, yüksek nişasta, cipslik, çerezgeliştirilmesi ve germplasm oluşturulması.
lik, v.b. çeşit geliştirmek,

13. Baklagil üretiminin arttırılmasına yönelik çalışmalar

12. Yerel çeşitlerin belirlenmesi ve tescili, Germplasm geliştirme çalışmaları

11. Azotlu gübre uygulama zamanı, metotları ve organik gübre çalışmaları,

10. Sulama sistemleri ve su kullanım etkinliği çalışmaları,

9. Makro ve mikro besin elementleri ve nodülasyon çalışmaları,

8. Azaltılmış toprak işleme ve anız yönetimi çalışmaları,

7. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Ekim nöbeti çalışmaları,

6. Standartlara uygun yeni çeşit geliştirme,

5. Verim ve diğer özel amaçlı çeşit geliştirme,

Programın Hedefi: Sürdürülebilir üretim için
iç ve dış piyasa tarafından istenen özelliklerde, • Hastalık ve/veya zararlılara Dayanıklı çeşit geliştir- 2. Biyotik streslere (fusaryum, küsküt ve orabanj vb.), kurağa ve soTSE dane standartlarına uygun, kaliteli, hastalık
mek,
ğuğa dayanıklı çeşit geliştirme çalışmaları,
ve zararlılara dayanıklı, yüksek verimli, makineli
tarıma elverişli, tarla tarımı ve küçük aile işletme- • Değişik agro-ekolojik bölgeler için azaltılmış toprak 3. Çeşit geliştirmede biyoteknolojik yöntemlerle karakterizasyon ve
lerine uygun çeşitler geliştirmek; bu çeşitlerden
işleme yöntemleri ve bunlara bağlı yetiştirme tekniği
marker bazlı seleksiyon çalışmaları,
optimum verim elde edilebilecek uygun yetiştiraraştırmalarının en az birisinin sonuçlandırılması,
4. Bakla ve Bezelye üretim olanakları çalışmaları,
me tekniklerini belirlemek.

3. Yemeklik Dane Baklagiller

ARAŞTIRMA PROGRAMI

4. Dane tipi Sorgum geliştirmek,

• Agronomi çalışmaları yapmak (5 Adet)

• Çeltikte sulama sistemleri çalışmaları yapmak, (5 5. Çeltikte Yüksek verimli ve kaliteli çeşit geliştirme, aynı zamanda
adet)
mevcut genetik varyasyonu arttıracak çalışmalar yürütmek,

3. Çeltikte sulama sistemleri çalışmaları yapmak,

• Mısırda germplasm oluşturmak

• Biyotik streslere dayanıklı mısır ve abiyotik strese (sı- 1. Biyotik streslere (Mısır sap ve koçankurdu, Kuzey Yaprak Yanıkcaklık, kuraklık, tuzluluk v.d.) dayanıklı hat ve çeşit
lığı hastalığıne, Fusarium spp. Hastalığına) çeltikte yanıklık ve
Programın Hedefi: Sürdürülebilir bir tarımsal
geliştirmek, (12 adet)
beyaz uç nematoduna ve abiyotik strese (Sıcaklık, Kuraklık, Tuzyapı içinde amaca yönelik hat, çeşit ve uygun yeluluk v.d.) dayanıklı çeşit geliştirmek,
• Mısırda Islah süresini kısaltacak biyoteknolojik yöntiştirme tekniklerinin geliştirilmesi
temlerin kullanılması,
2. Mısırda germplasma geliştirmek,

2. Sıcak İklim Tahılları

ARAŞTIRMA PROGRAMI
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• İstenilen kriterlere uygun bölgeler bazında geliştirilen 1. Ayçiçeğinde Orobanş, Mildiyö ve Herbisitlere dayanıklı çeşit geçeşit sayısı (25 adet)
liştirme çalışmaları

PROGRAMLARIN ÖLÇÜLEBİLİR
PERFORMANS KRİTERLERİ

• Bölgelere uygun çeşit geliştirme (15 adet),

PROGRAMLARIN ÖLÇÜLEBİLİR
PERFORMANS KRİTERLERİ
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9. Keten, jüt ve alternatif lif bitkileri adaptasyon ve ıslah çalışmaları,

8. Germplasm geliştirme çalışmalarını yürütmek,

7. Pamuk fizyolojisine yönelik araştırmalar yapmak,

6. Ekim nöbeti çalışmaları yapmak,

5. Su kullanım etkinliği yüksek çeşitler geliştirmek,

4. Azaltılmış toprak işleme, doğrudan ekim ve sırta ekim yöntemlerinin belirlenmesine yönelik araştırmalar,

1. Pamukta biyotik (verticillium, emici böcekler, vb.) ve abiyotik
stres koşullarına (kuraklık, sıcağa, tuzluluk, vs.) toleranslı/dayaProgramın Hedefi: Sürdürülebilir bir tarım- • Doku Kültürü ve Marker destekli Seleksiyon gibi binıklı yüksek verimli, kaliteli ve makineli hasada uygun çeşit gelişsal yapı içinde hastalık ve zararlılara dayanıklı/
yoteknolojik yöntemlerin geliştirilen çeşitlerde uygutirmek,
toleranslı, yüksek verimli ve kullanım amacına
lama oranı (%10),
uygun kalitede çeşitlerin ıslahı, uygun yetiştirme
2. Erkenci ve ikinci ürüne uygun çeşit geliştirilmesi,
tekniklerinin geliştirilmesi ayrıca çeşit geliştirme • Yetiştirme sürecinde verim ve kaliteyi artırmak ve girçalışmalarında ıslah süresinin kısaltılması hedefdi maliyetlerini düşürmek amacıyla geliştirilen uygu- 3. Bazı özel amaçlar için renkli liflere sahip pamuk çeşitlerinin gelişlenmektedir.
lama ve metot sayısı (2 adet).
tirilmesi,

5. Lif Bitkileri

ARAŞTIRMA PROGRAMI

13. Biyoetanol, biyodizel ve biyokütle konusunda mevcut potansiyelin kullanımını sağlamak ve yeni teknolojilerin takibi

12. Biyoyakıt üretiminde kullanılabilen bitkilerin üretim ve ıslah çalışmaları

11. Soğuğa dayanıklı Aspir çeşitlerinin geliştirilmesi ve agronomi çalışmaları

10. Semi Oriyantal gruba ait tütün ıslahı çalışmaları

9. Yer fıstığında ıslah ve agronomi çalışmaları

8. Soyada ıslah ve agronomi çalışmaları

7. Kolzada farklı ekolojik koşullar için uygun çeşit geliştirme çalışmaları.

6. Susamda makineli hasada uygunluk açısından yetiştirme tekniği
çalışmaları

5. Susamda makineli hasada uygun ve farklı tüketim amacına yönelik (helvalık, simitlik, tahin vb.) çeşit geliştirme çalışmaları.

Programın Hedefi: Endüstri bitkilerinde üretici,
tüketici ve sanayicinin isteklerine uygun verim • Doku Kültürü ve Marker Destekli Seleksiyon gibi bi- 2. Ayçiçeği ve Çeltikte farklı tüketim amacına yönelik çeşit (Oleik
ve kalite yönüyle üstün çeşitlerin geliştirilmesi.
yoteknolojik yöntemlerle geliştirilen çeşitlerde uygutip, Linoleik tip vb.) geliştirme çalışmaları.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının
lama oranı (% 20)
araştırılması.
3. Patates ıslahı ve tohumluk üretim sistemleri
• Yetiştirme sürecinde verim ve kaliteyi artırmak ve girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla geliştirilen uygu- 4. Şekerpancarında stoplazmik genetik erkek kısır (CMS) hatları
elde etmek
lama ve metot sayısı (5 adet)

4. Endüstri Bitkileri ve Enerji Tarımı

ARAŞTIRMA PROGRAMI
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• Kültüre alınan tür sayısı, (3 tür)
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5. Tıbbi bitkilerin insan ve hayvan sağlığı konularında ortak çalışmaların geliştirilmesi
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12. Standart oluşturulmasına ve mevcut standartların geliştirilmesine
altlık oluşturacak çalışmaların yapılması,

11. Sektör analizleri ve durum tespitine yönelik çalışmalar,

10. İkame ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar,

9. İthalatı yüksek ürünlerin ülke tarımına kazandırılarak ithalat
miktarlarının düşürülmesine yönelik çalışmalar,

8. Geleneksel olarak kullanılan ürünlerin ve kullanım şekillerinin
belirlenmesi,

7. Piyasaya arz edilen ürünlerde, kalite kriterleri, ambalajlama ve
saklama koşullarının belirlenmesi ve tağşiş gibi olumsuz durumların tespitine yönelik yol ve yöntemlerin geliştirilmesi,

6. Etken maddelerin tespiti ve farklı kullanım alanlarının ortaya konulmasına yönelik çalışmalar,

6. Yem kalitesi düşük yem bitkilerin, marjinal alanlarda yetiştirilerek selülozik hammadde (biyoetanol, kağıt ve selülozik sanayisinde) üretimine katkı sağlayarak tarımsal ekosistemlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak.

5. Çayır-meralarda yabancı ot kontrolünde entegre mücadele yöntemlerin geliştirilmesi,

4. Suni çayır ve meraların tesisi için uygun karışımların belirlenmesi, otlatma amenajmanı, bakım kültürel işlemlerin uygulanmasına
devam edilmesi,

• Farklı ekolojik bölgeler için yem bitkisi türlerine ait, 1. Farklı ekolojik bölgeler için doğal meraların ıslahında ve suni çayüksek verimli ve kaliteli çeşit geliştirmek (10),
yır-mera tesisinde kullanılabilecek bitki türlerinde yeni çeşit gelişProgramın Hedefi: Çayır ve meraları iyileştirmek
tirilmesi,
ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan uy- • Yem bitkilerinde ülkemiz gen havuzu ve germplasm
gun ıslah ve amenajman tekniklerini geliştirmek.
oluşturulması,
2. Ülke genelinde, ekolojik alan esasına göre çayır ve meraların CBS
tekniklerinin kullanılarak sınıflandırılması, doğal çayır ve mera• Tohumluk üretim maliyetlerinin en az %10 azaltılabilların ıslahı ve amenajmanın sağlanması,
mesi için gerekli araştırma sonuçlarının elde edilmesi,
3. Meraların verimli kullanımını sağlayan modellerin geliştirilmesi
• Mera amenajmanı konusunda kullanıcılara yönelik en
(çoklu disipliner yaklaşım, kaba yem kaynaklarının geliştirilmesi,
az 5 eğitim çalışması yapılması.
hayvan besleme gibi),

7. Çayır - Mera

ARAŞTIRMA PROGRAMI

- Tıbbi bitkilerle ilgili çeşit tesciline yönelik mevzuatın geliştirilmesi programın ana hedeflerini
oluşturmaktadır.

- Gruba ait ham madde, yarı mamul ve mamul
maddelerde standart kriterlerinin belirlenmesi
çalışmalarının yürütülmesi,

- Geleneksel bilgilerin derlenerek kaybolmasının
önüne geçilmesi ve uygun olanlarının yaygın
kullanımının sağlanması,

1. Toplama ile doğal baskı altında olup; kaybolma tehlikesi altında
bulunan türler ve ihracat potansiyeli yüksek türler başta olmak
Programın Hedefi: Bitkisel doğal kaynaklarımı- • Geliştirilen çeşit sayısı, (10 çeşit)
üzere Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde kültüre alma çalışmaları yapızın sürdürülebilir kullanımı temeline dayanarak;
larak, yetiştirme teknikleri belirleme ve tarımının yaygınlaştırıl• Üretimden son ürüne ve tüketime arz edilmesine kaması,
dar olan süreçte geliştirilen yol ve yöntem sayısı, (10)
- Toplama yolu ile ticarete konu türlerin hızla
kültüre alınması ve yetiştiricilik tekniklerinin • Geleneksel bilgilerin derlenmesine yönelik çalışma sa- 2. Yaygın kullanılan türler başta olmak üzere kalite kriterlerinin belirlenmesi,
yısı. (2)
belirlenmesi,
3. Biyotik ve abiyotik stres koşullarına dayanıklı, kaliteli ve standart
- Talep edilen kalite kriterlerini ve standart ürün
ürün eldesine yönelik yetiştirme tekniği ve ıslah çalışmalarının
eldesini sağlayacak şekilde çeşit geliştirme çayürütülmesi,
lışmalarının gerçekleştirilmesi,
4. Gıda ve Sanayi alanlarında, son ürün eldesine yönelik yöntem ge- Katma değeri yüksek ürün eldesine yönelik çaliştirilmesi,
lışmaların yürütülmesi,

6. Tıbbi, Aromatik ve Boya Bitkileri

ARAŞTIRMA PROGRAMI
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PROGRAMLARIN ÖLÇÜLEBİLİR
PERFORMANS KRİTERLERİ

ARAŞTIRMA KONULARI

• Ulusal Mevzuatın güncellenmesi

PROGRAMLARIN ÖLÇÜLEBİLİR
PERFORMANS KRİTERLERİ

18. Tohum gen bankalarında DNA kolleksiyonlarının oluşturulması ve karakterizasyonu.

17. Mikrobiyal genetik kaynakların tanımlanması ve muhafazası

16. Moleküler markırların karakterizasyon değerlendirme ve germplazm
geliştirmede kullanımı

15. Geleneksel bilgi, etno-botanik çalışmalar ve yerel çeşit envanterinin hazırlanması

14. Genetik kaynakları veri tabanları ile ilişkili ekocografik ve sosyoekonomik çalışmalar için veri tabanları oluşturulması

13. Veri tabanları yönetiminde ve materyallerin tanımlanmasında CBS, UA
gibi yeni teknolojilerin kullanılması

12. Genetik kaynakların veri tabanlarının oluşturulması ve yönetimi

11. Genetik kaynakların dokümantasyonu,

Bitki grupları üzerinden genetik kaynak çalışmaları

İstilacı türlerin biyoçeşitlilik üzerine etkileri

Geleneksel bilgi ve etnobotanik çalışmalar

Sürdürülebilir muhafazayı sağlayan metotlarının geliştirilmesi

Herbaryum ve fungaryum çalışmaları

5. Tehdit ve tehlike altında olan yabani ve endemik bitkilerin toplanması

4. Yerel çeşitliliğin envanteri

3. Karakterizasyon, değerlendirme ve baz koleksiyonların oluşturulması

2. Bitki genetik kaynakları materyalinin üretimi, yenilenmesi ve çoğaltılması

1. Bitkilerde genetik çeşitliliğin belirlenmesi, toplanması ve muhafazası (ex
situ, in situ ve çiftçi şartlarında muhafaza)

ARAŞTIRMA KONULARI

6.
• Genetik kaynaklar mevcut veri tabanlarının
7.
güncellenmesi ve kapasitesinin arttırılması
8.
• Genetik kaynaklarla ilgili geleneksel bilgi, etnobotanik çalışmalar konusunda en az 2 projenin 9.
desteklenmesi
10.

Programın Hedefi: Yerel çeşitler başta olmak • Muhafaza altına alınan vegetatif ve generatif
üzere bitkisel genetik kaynakların toplanması,
muhafaza koleksiyonlarındaki örnek sayılarıtoplanan materyalin tohum gen bankalarında ve
nın zenginleştirilmesi (yılda ortalama 1000 makoleksiyon bahçelerinde ex-situ muhafazaya alınteryal)
ması, moleküler ve morfolojik karakterizasyonu,
• Aktif koleksiyonlarda miktar ve canlılık açıüretim ve yenilenmesi, sonuçta araştırma kurumsından kritik seviyede olan örneklerin üretim,
larının sürdürülebilir kullanımına sunulabilmesi
yenileme ve çoğaltımı yapılması (mevcut mahedeflenmektedir.
teryalin en az %10’unun yenilenmesi)

9. Bitkisel Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar

ARAŞTIRMA PROGRAMI

12. Alternatif yem bitkilerinin (yemlik soya, brassica türleri, hayvan
pancarı vb) kullanım ve ıslahına yönelik çalışmaların yapılması

11. Tek ve çok yıllık baklagil ve buğdaygil karışımlarının silaj olarak
değerlendirilebilme olanaklarının araştırılması,

10. Silajlık mısır çeşitlerinin geliştirilmesi,

9. Kaba yem (kuru ot, silaj) yapım tekniklerinin geliştirilmesi (mekanizasyon, muhafaza vb.)

8. Yem bitkileri tohumluk üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, ıslah edilen yeni çeşitlerin kademeli tohumluklarının üretimi, dağıtımı ve kullanımının yaygınlaştırılması, model ve yöntemlerinin
araştırılması,

7. Yem bitkilerinde farklı ekolojik bölgeler için yetiştirme tekniği
paketlerinin geliştirilmesi,

• Muhafaza altına alınan vegetatif ve generatif genetik 1. Farklı ekolojik bölgeler için yüksek verim ve kaliteli tek ve çok
materyalinin örnek sayılarının en az %10 arttırılması
yıllık buğdaygil yem bitkisi çeşitlerinin geliştirilmesi ve tohumluk
Programın Hedefi: Bölgelere uygun yem bitkisi
üretimlerinin yaygınlaştırılması
çeşitleri ıslah etmek, ihtiyaç duyulan teknolojileri • Farklı ekolojik bölgeler için yem bitkisi türlerine ait,
geliştirmek, ve kaliteli kaba yem üretimini arttıryüksek verimli ve kaliteli çeşit geliştirmek (10),
2. Tek yıllık baklagil yem bitkilerinde kışlık çeşitlerin geliştirilmesi
mak.
• Genetik kaynaklar mevcut veri tabanlarının güncel- 3. Çim bitkileri ıslahı ve teknolojisi üzerine araştırmalar
lenmesi ve kapasitesinin arttırılması
4. Yüksek verimli yonca çeşitlerinin geliştirilmesi
• Genetik kaynaklarla ilgili geleneksel bilgi, etnobotanik
5. Dane ve ot tipi Sorgum çeşitlerinin geliştirilmesi,
çalışmalarının desteklenmesi
6. Yonca gibi çok yılık bitkilerin değişik buğdaygillerle karışımların
oluşturulması,

8. Yem Bitkileri

ARAŞTIRMA PROGRAMI
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: 1. Tarımsal Altyapı ve Kırsal Kalkınma

: 1. Tarımsal ve sosyal altyapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve refahı sağlayarak kırsal alanların cazibesini artırmak,

PROGRAMLARIN ÖLÇÜLEBİLİR
PERFORMANS KRİTERLERİ

ARAŞTIRMA KONULARI

Pazarlama bileşenleri ve kanalları

Fiyat oluşumu ve istikrarı

Dış ticaret

Piyasa düzenlemeleri

Tüketim deseni ve tüketici alışkanlıkları

Değer zinciri analizi

12. Vergilendirme

11. Tüketici algı analizi

10. Ortak Tarım Politikası

• Uluslararası ve uluslarüstü kuruluşlarla yapılan anlaş- 7. Tarımsal sanayi
maların etkilerin ortaya konulmasına yönelik proje 8. Kümelenme analizi
sayısı (3 Adet)
9. Ürünlerin depolanması

• Tüketici tercihlerinin belirlenmesine yönelik araştır- 1.
ma sayısı (10 Adet),
2.
Programın Hedefi: Ulusal ve uluslararası piyasa•
Tarım
ürünleri
piyasaları,
ulusal
ve
uluslararası
eko3.
ları ve ekonomik gelişmeleri izlemek, karar alma
nomik gelişmelere yönelik araştırma sayısı (10 Adet)
süreçlerine destek olacak nitelikli veri derlemek
4.
ve bilgi üretmek, sağlıklı tarımsal piyasa meka- • Katma değeri yüksek tarımsal ürünlerinin üretilmesi
5.
nizmalarını geliştirmeye yönelik politikalar önerve pazarlanması konularında değer zincirlerini ortaya
6.
mek, sektörün rekabet gücünü artırmak,
çıkarılmasına yönelik proje sayısı (10 Adet),

2. Tarım Piyasaları ve Tüketim Araştırmaları

14. Tarımsal faaliyetlere yön verecek optimum modeller ve stratejiler

13. Üretim teknoloji düzeyi

12. Bitki ve hayvan sağlığı

11. Doğal afet kaynaklı riskler ve yönetimi

10. Su ürünleri işletmeciliği

9. Hasat ve sonrası kayıpların ekonomik etkisi

8. Tarımsal atık ve artık yönetimi

• Sürdürülebilir ve rekabetçi tarımsal üretim sistemleri- 1. Politika ve etki analizleri
nin geliştirilmesine yönelik proje sayısı (15 Adet)
2. Üretimde verimlilik, etkinlik, standart ve kalite
Programın Hedefi: Rekabetçi ve sürdürülebilir
•
Üretim
sistemlerinin
etkinliğini
artıracak
teknoloji
ve
bir tarımsal üretim sistemi için politika önerileri
3. Biyoekonomi
karar destek araçlarının geliştirmesine yönelik proje
oluşturulması.
4. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı
sayısı (15 Adet)
5. Alternatif üretim sistemlerinin ekonomik analizi
• Tarımsal faaliyetlere yön verecek optimum modeller ve stratejiler geliştirilmesine yönelik proje sayısı 6. Karar destek yönetim sistemi
(10 Adet)
7. Sulama ekonomisi ve işletmeciliği

1. Tarımsal Üretim Yönetimi Araştırmaları

ARAŞTIRMA PROGRAMI

• Tarımsal üreticilerin refahının artırılmasına yönelik araştırmalar yapmak.

• Tarım ürünleri piyasaları, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmelere,

• Uluslararası ve uluslarüstü kuruluşlarla yapılan anlaşmaların etkilerinin ortaya konulmasına,

• Katma değeri yüksek tarımsal ürünlerinin üretilmesi ve pazarlanması konularında değer zincirlerini ortaya çıkarılmasına,

• Tarımsal faaliyetlere yön verecek optimum modeller ve stratejiler geliştirilmesine,

• Tüketici tercihlerinin belirlenmesine,

• Tarımsal araştırma sonuçlarının ve yeniliklerin benimsenmesi ve yayılmasına,

• Tarımda paydaşların işbirliğinin geliştirilmesi ve etkinliğinin artırılmasına,

• Üretim sistemlerinin etkinliğini artıracak teknoloji ve karar destek araçlarının geliştirmesine,

• Sürdürülebilir ve rekabetçi tarımsal üretim (bitkisel, hayvansal ve su ürünleri) sistemlerinin geliştirilmesine,

AFA ÇIKTILARI:

			 3. Kurum imajını güçlendirmek ve görünürlüğü artırmak.

			 2. Kurumsal yönetim sistemini ve insan kaynakları yönetimini etkin hale getirmek,

Stratejik Hedef : 1. Kırsal alanda yaşam standartlarını yükseltmek ve kırsal kalkınmayı sağlamak,

			 2. Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti sağlamak,

Stratejik Amaç

			 2. Kurumsal Kapasite

Stratejik Alan

AFA’nın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:

6.8. AFA: TARIM EKONOMİSİ
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PROGRAMLARIN ÖLÇÜLEBİLİR
PERFORMANS KRİTERLERİ

ARAŞTIRMA KONULARI

: 1. Tarımsal üretim ve arz güvenliği

: 1. Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak

• Tarımsal sulamada ileri teknik ve teknolojilerin geliştirilmesi, bu teknolojilerin sulamada kullanım stratejilerinin oluşturulması

• için üreticilere yönelik eğitim ve yayımın sağlanması

• Bor ve ağır metal tehdidi altındaki tarım alanlarında iyileştirme (remediasyon) tekniklerinin belirlenmesi Gübrelerin bilinçli kullanımı

• Gübrelemenin sulama ile birlikte uygulandığı fertigasyon uygulamalarında gübre ve su miktarlarının belirlenmesi

• Türkiye topraklarında verimlilik, toksik element kapsamının belirlenmesi, mevcut verilerin toplanması, yeni verilerin elde edilmesi ve Ulusal Toprak Veri Tabanının oluşturulması

• Tarımda kullanılan değişik bitki besleme materyallerinin toprak sağlığına etkilerinin belirlenmesi

• Toprakların sağlığını arttırmak için yerli organik ve inorganik gübrelerin geliştirilmesi

• Girdi tasarrufu için bitki besin maddelerinin (gübrelerin) etkin kullanımı

AFA ÇIKTILARI:

			 4. Kurum imajını güçlendirmek ve görünürlüğü artırmak

			 3. Tarımda toprak ve su kaynaklarının planlı, ekonomik ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak,

			 2. Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak

Stratejik Hedef : 1. Üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik yöntem ve teknolojiler geliştirmek ve yaygınlaştırmak

			 3. Hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal mükemmeliyeti sağlamak

			 2. Tarımsal ve sosyal alt yapı hizmetlerini geliştirmek, kırsal kalkınma ve refahı sağlayarak kırsal alanların cazibesini artırmak

Stratejik Amaç

			 3. Kurumsal Kapasite

			 2. Tarımsal alt yapı ve kırsal kalkınma

Stratejik Alan

AFA’nın Bakanlık Stratejik Planındaki Yeri:

6.8. AFA: TARIM EKONOMİSİ

11. Kırsalda kadının güçlendirilmesi

10. Kırsal turizm

9. Yerel ürünler

8. Örgütlenme

7. Tarımsal finansmanı

5. Araştırma sonuçlarının uygulamaya transferi
• Tarımsal üreticilerin refahının artırılmasına yönelik
araştırma sayısı (10 Adet)
6. Bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanımı

• Tarımsal araştırma sonuçlarının ve yenilikle- 1. Tarımsal girişimcilik
rin benimsenmesi ve yayılmasına yönelik projeler
Programın Hedefi: Kırsal alanda yaşayanların
2. Yeniliklerin benimsenmesi ve yayılması
(9 Adet)
yaşam standartlarını iyileştirici politikaların geliştirilmesi ve sürdürülebilir kırsal kalkınmaya katkı • Tarımda paydaşların işbirliğinin geliştirilmesi ve 3. İstihdam ve işgücü hareketleri
sağlanması
etkinliğinin artırılmasına yönelik araştırma sayısı
4. İş ve işçi güvenliği
(10 Adet)

3. Kırsal Kalkınma Araştırmaları

ARAŞTIRMA PROGRAMI
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ARAŞTIRMA KONULARI

• En az 8 yeni bitkinin gübre ihtiyaçlarının belirlenmesi 1. Bitki besleme uygulamaları ile topraklarda karbon tutulumu etkileşiminin araştırılması
• Organik artıklardan 3 adet farklı organik gübre mater-

PROGRAMLARIN ÖLÇÜLEBİLİR
PERFORMANS KRİTERLERİ

Tarım topraklarında potansiyel toksik elementlerin toprak sağlığına ve bitki gelişimine etkileri, toksik element kirliliğinin giderilmesi yöntemlerinin araştırılması,

Kimyasal gübre kullanımının toprak sağlığına etkileri

Toprak sağlığını koruyucu ve arttırıcı ekim nöbeti sistemlerinin
geliştirilmesi

Türkiye topraklarında verimlilik durumu ve bitki besleme bakımından toprak bilgi sisteminin oluşturulması.

Uygun toprak kalite indekslerinin belirlenmesi,

6. Toprak düzenleyicilerin kullanım olanaklarının belirlenmesi

• Örnek bir tarım havzasında uygun toprak kalite in- 1.
dekslerine göre toprak sağlığının belirlenmesi.
2.
Programın Hedefi:
• En az 5 bölgede tarım topraklarının verimlilik ve besin
element haritaları oluşturulacaktır.
3.
• Toprak sağlığının belirlenmesi, izlenmesi, iyileştirilmesi ve korunması.
4.
• Toprak verimlilik parametreleri ile ulusal toprak bilgi sistemi oluşturulması.
5.

2. Toprak Sağlığı ve Toprak Bilgi Sistemi

7. Toprak, su, gübre, bitki materyallerinde laboratuvar analiz yöntemlerinin geliştirilmesi

6. Organik ve inorganik gübrelerden kaynaklanan birikme ve kayıpların incelenmesi

4. Fertigasyon (gübre ile sulama) sisteminde yetiştirilen bitkilerin
gübre ihtiyaçlarının ve gübreleme programlarının belirlenmesi
• En az 2 bitkide topraksız tarımda gübreleme programı
oluşturulması
5. Alternatif tarım sistemlerinin (Hassas Tarım, entegre tarım, topraksız tarım, organik tarım v.b.) geliştirilmesi

az 5 bitkide belirlenmesi

Programın Hedefi: Bitki besleme ve toprak veyalinin geliştirilmesi
2. Bitkisel üretimde gübreleme teknikleri ve bitkilerin gübre ihtiyaçrimliliği araştırmaları sonucunda sürdürülebilir
larının belirlenmesi
üretim, verim ve kalitede artışlar sağlamak
• Yerel kaynaklardan en az 3 adet mikrobiyal gübre elde
edilmesi,
3. Yerel kaynaklar kullanılarak organik, inorganik ve mikrobiyal
gübre materyallerinin geliştirilmesi ve kullanımı
• Fertigasyonla uygulanacak gübre programlarının en

1. Bitki Besleme

ARAŞTIRMA PROGRAMI

• Tarımsal hidroloji veri tabanının oluşturulması

• Bölgelere göre geliştirilmiş su hasadı teknolojileri

• Ülkesel toprak,  su,  rüzgâr erozyonu ve sediment ölçümlerinin geliştirilmesi

• Arazi Bozulumu etkilerinin izlenmesi ve bozulumun dengelenmesi için gerekli stratejiler geliştirilmesi

• Toprak ve su kaynaklarının havza ölçeğinde korunumu, etkin kullanımı ve sürdürülebilirliğinin sağlanması

• Tarımsal üretimden kaynaklanan sera gazı bütçesi hesaplamalarına yönelik veri tabanı oluşturulması

• Tarımsal kuraklığın belirlenmesi ve izlenmesi

• Toprak nemi ölçümü ve izlenmesi

• Tarımda iklim değişikliğine uyum stratejilerinin oluşturulması

• İklim değişikliği ve tarımsal üretim üzerindeki etkilerinin belirlenmesi ve izlenmesi

• Tarımsal ekosistemin sürdürülebilirliği için gerekli stratejilerin belirlenmesi

• Hassas tarım (ekim, gübreleme, sulama, ilaçlama, hasat, depolama vb) amaçlı ekipman ve teknolojilerin geliştirilmesi

• Toprak ve su kaynakları ile doğal kaynaklara yönelik güncel veri tabanlarının oluşturulması

• Tarımda alternatif enerji kaynaklarının kullanımını ve potansiyelinin belirlenmesi

• mekanizasyon ve çiftlik planlamaları

• Tarla içi geliştirme ve arazi ıslahında kullanılan tekniklerin geliştirilmesi ve işletme ve bölgesel düzeyde optimum  

• Sulama mekanizasyonunun ileri teknik ve teknolojileri ile adaptasyonu

• tesisleri, ürün işleme tesisleri v.b.) yeni teknolojilerin ortaya konması ve adaptasyonu

• Tarım alet, makine( toprak işleme, ekim, gübreleme, ilaçlama, hasat v.b),   ve tarımsal yapılarda(sera, hayvan barınakları, depolama

• Tuzlu ve sorunlu toprakların tarıma kazandırılması

• Destekleme politikalarının su kısıtı esas alınarak değerlendirilmesine veri sağlanması

• Suyun bilinçli kullanımı için tarım üreticilerine yönelik eğitim ve yayımın sağlanması

• Tarımsal sulamada alternatif (yenilenebilir) enerji kaynakları kullanımının sağlanması

• Düşük kaliteli ve arıtılmış suların sulamada kullanımı

6.8. AFA: TARIM EKONOMİSİ
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ve değerlendirme konusunda çalışma yürütülecektir.

PROGRAMLARIN ÖLÇÜLEBİLİR
PERFORMANS KRİTERLERİ

3. Sulama şebekelerinin yönetim, izleme ve değerlendirmesinde
CBS, UA ve model çalışmaları,

ARAŞTIRMA KONULARI

• En az 2 alanda drenaj sistemlerinin projeleme kriterle- 1. Sulama suyu kalitesinin değerlendirilmesi ve toprak özellikleri ve
rine yönelik araştırma yapılması,
bitki gelişimi üzerine etkilerinin tespit edilmesi,

ARAŞTIRMA KONULARI

• En az 5 farklı bölgede Su hasadı yöntemlerinin gelişti- 4. Farklı arazi kullanımlarına göre toprak ve su muhafaza yöntemlerilmesi ve yaygınlaştırılması
ri

PROGRAMLARIN ÖLÇÜLEBİLİR
PERFORMANS KRİTERLERİ

• En az 6 farklı bölgede ve 8 bitkide İklim değişikliği et- 1. Tarımda iklim değişikliğine uyum stratejilerinin (sürdürülebilir
kileri ve uyum, karbon salımı ölçümleri ve izlenmesigıda güvenliği, iklim değişikliği-kuraklık etkileşimi, akıllı iklim
ne yönelik araştırmalar yapılması
teknolojileri) belirlenmesi ve geliştirilmesi

6. Tarımsal kuraklığın izlenmesinde ileri yöntemlerle toprak neminin (UA, sensörler, modeller, vb) belirlenmesi, değerlendirilmesi
ve haritalanması.

5. Tarımda iklim değişikliğine karşı entegre doğal kaynak yönetimi
araştırmaları

4. Tarımdan kaynaklanan sera gazları emisyon ve yutak miktarlarının belirlenmesi, izlenmesi ve azaltılmasına yönelik araştırmalar

İklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki • En az 5 farklı bölgede tarımsal kuraklığın belirlenmesi 2. İklim değişikliğinin tarıma etkilerinin bölgesel ölçekte bitki gelietkilerini belirlemek ve iklim değişikliğine uyum
ve izlenmesi
şim modelleri ile belirlenmesi, izlenmesi ve modellenmesi
ve azaltım stratejileri geliştirmek
• En az 5 farklı bölgede Toprak neminin izlenmesi ve 3. İklim değişikliğinin tarımsal üretimde toprak ve su kalite paraharitalanması
metreleri açısından etkilerinin belirlenmesi

Programın Hedefi:

6. İklim Değişikliği ve Tarım Etkileşimi

7. Sürdürülebilir arazi yönetiminin geliştirilmesi konusunda araştırmalar

6. Makro ve mikro havza ölçeğinde su hasadı tekniklerinin belirlenmesi

5. Havzalarda su bütçesi bileşenlerinin ölçüm ve tahminine yönelik
araştırmalar

• Arazi bozulumu, erozyon ve çölleşmenin azaltılması- 1. Havzalarda ve tarım alanlarında arazi bozunumunun belirlenmena yönelik başta Konya Karapınar bölgesinde ve diğer
si, izlenmesi ve iyileştirilmesi
etkilenmesi muhtemel alanlarda en az 3 adet izleme 2. Çölleşme ve erozyonla mücadelede en uygun yöntemlerin seçilProgramın Hedefi: Havza toprak ve su kaynakve iyileştirme projesi
mesi ve geliştirilmesi,
larının korunumu, geliştirilmesi ve sürekliliğini
•
Çölleşme ile Mücadele Ulusal Eylem Planında belirle- 3. Havzalarda rüzgâr ve su erozyonu belirleme kriterlerinin ve gössağlayan tarımsal ekosistem stratejilerinin oluşnen hedeflere ulaşma (38 eylemde)
turulması
tergelerinin belirlenmesi ve izlenmesi

5. Havzalarda Toprak ve Su Kaynaklarının
Korunumu ve Geliştirilmesi

ARAŞTIRMA PROGRAMI

6. Sorunlu toprakların (tuzlu, sodyumlu, borlu vb.) tarıma kazandırılması olanaklarının araştırılması,

• Düşük kaliteli suların sulamada kullanılma olanakları 2. Düşük kaliteli (marjinal) sularının sulama suyu olarak kullanımı,
• Tarımsal sulamada kullanılacak doğal ve ikincil
üzerine, en az 2 farklı bölgede araştırma yapılması,
3. Farklı drenaj sistemlerinin (Kontrollü drenaj, bio drenaj, su tablasu kaynaklarının kalite parametrelerinin izlen• GAP ve KOP bölgesi tuzluluk risk haritalarının oluşsı yönetim sistemi) projeleme kriterlerinin belirlenmesi,
mesi, değerlendirilmesi ve kullanım olanaklarıturulması
4. Sulama alanlarında toprak tuzluluğunun mekansal ve zamansal
nın belirlenmesi
değişiminin izlenmesi ve değerlendirilmesi
• Tuzlu, sodyumlu ve borlu toprakların ıslahı ve
5. Sulama suyu kalitesinin iyileştirilmesinde yeni tekniklerin kullatarıma kazandırılma olanaklarının araştırılmanımı,
sı

Programın Hedefi:

4. Sulama Suyu Kalitesi ve Tuzluluk

6. Toprak, bitki, atmosfer ve su ilişkilerinin belirlenmesi,

5. Sulama sistemlerinin işletmesinde otomasyon tekniklerinin kullanılması,

4. Sulama suyu tasarrufuna yönelik yönetim stratejilerinin belirlenmesi

• Yedi farklı bölgede, en az 8 bitkide  toprak altı damla 1. Kuraklık ve su kısıtı koşullarında uygun bitki deseni ve sulama
sulama sisteminin planlama ve işletme esasları belirlesuyu yönetimi (kısıntılı sulama, tamamlayıcı sulama, vb) stratejiProgramın Hedefi: Sulama suyunun etkin ve
necektir,
lerinin geliştirilmesi,
sürdürülebilir kullanımına yönelik yeni teknolojilerin uygulanması ve yönetim stratejilerinin • En az iki farklı bölgede tartılı lizimetre sistemi kurula- 2. Basınçlı sulama sistemlerinin (Yağmurlama, damla, toprak altı
caktır.
vb.) planlama esaslarının, su uygulama etkinliklerinin ve sulama
oluşturulması
programlarının belirlenmesi,
• En az 2 basınçlı sulama şebekesinde yönetim, izleme

3. Su Kullanım Etkinliğinin Arttırılması

ARAŞTIRMA PROGRAMI
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PROGRAMLARIN ÖLÇÜLEBİLİR
PERFORMANS KRİTERLERİ

ması çalışmaları.

ARAŞTIRMA KONULARI

• En az 2 tarım makinesine akıllı makine özelliği kazan- 1. Tarım alet ve makineleri işletme değerleri ve mekanizasyon girdidırılacaktır.
lerinin saptanmasına yönelik araştırmalar,

7. Tarımsal yapılarda (seralar, hayvansal üretim yapıları, ürün depolama yapıları vb.) mekanizasyon araştırmaları,

6. Hasat ve sonrası ile ürün işleme kayıpların saptanması ve azaltılması çalışmaları

5. Tarım makinalarından kaynaklanan sera gazları salınımları
(NOx, CO2 vb.) azaltılmasına yönelik araştırmaları

• Koruyucu toprak işleme yöntemleri üzerine en az 2 2. Tarım makinaları ile bilgi iletişim teknolojileriyle entegre ederek
Tarımsal mekanizasyon düzeyinin yükseltilmesi
bölgede çalışma yürütülecektir.
değişken oranlı girdi (tohum, gübre, ilaç, su, sürüm vb.) uygulama
için tarım makinaları ve teknolojilerinin etkin
araştırmaları,
• Hasat kayıplarının belirlenmesi ve azaltılması üzerine
ve yaygın kullanılmasını sağlamak. Bölgesel veya
en az 2 farklı bölgede araştırma yapılacaktır,
3. Azaltılmış toprak işleme, sırta ekim, anıza ekim, izli ekim ve konttarım işletmesi düzeyinde tarımsal mekanizasyon
rollü tarla trafiği vb. gibi koruyucu toprak işleme tekniklerinin geişletmeciliğine yönelik politika ve stratejileri ge- • GAP bölgesinde yerli otomatik dümenleme sisteminin
liştirilmesi,
kullanılması
çalışması
yapılacaktır,
liştirmek.
4. Tarımda alternatif enerji kaynaklarının (Güneş, Rüzgar, Jotermal,
Hidrolik, Biyokütle ve Hidrojen Enerjisi vb.) değerlendirilmesi ve
etkin kullanımına yönelik araştırmalar,

Programın Hedefi:

8. Tarım Makinaları ve Teknolojileri

• TARSEY ile uyumlu modeller yardımıyla en az 3 1. Hassas tarım uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıüründe 5 farklı lokasyonda verim tahmini çalışmaları
na yönelik araştırmalar,
Programın Hedefi: Tarımsal amaçlı bilgi ve ileyapılacak,
2.
Ürün izleme, verim ve rekolte tahmini ve hastalıklı bölgelerin testişim teknolojileri destekli yenilikçi çözümlerin
•
Çiftçilerin
tarımsal
işlemlerinde
kullanabilecekleri
pit
edilmesinde yeni teknolojilerin kullanılması,
yaygınlaşması ve uygulanmasına yönelik stratejihassas tarım portalı oluşturulacak,
lerinin oluşturulması
3. Tarım makinalarının bilgi iletişim entegrasyonu ve otomasyon
• Hassas tarım uygulamaları en az 5 farklı tarımsal havuygulamaları çalışmaları,
zada yapılacak çalışmalar ile yaygınlaştırılacaktır.
4. Girdi optimizasyonunda tarım makinaları işletmeciliği ve planla-

7. Tarımda Bilgi Ve İletişim Teknolojileri

ARAŞTIRMA PROGRAMI
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