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2012 yılında temeli atı-
lan ve toplam 20 bin 
metre kare alan üzerine 
kurulan, Dünya’nın ılı-
man iklim kuşağındaki 
en büyük, Türkiye’nin 
ise ilk ve tek Geofit 
Bahçesi 19 Aralık 2014 
tarihinde Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı 
Mehdi Eker’in katıldı-
ğı bir törenle Yalova’da 
hizmete girdi.

Yalova’ya gelişinde ilk 
olarak Yalova Valiliği-
ni ziyaret eden Bakan 
Eker, burada Valilik 
protokol mensuplarınca 
karşılandı. Ardından 

Valiliğin anı defterini imzalayan Bakan Eker,  Vali 
Selim Cebiroğlu ile bir süre makamında sohbet etti. 
Ardından cuma namazını Yalova Merkez Camiinde 
kılan Bakan Eker, Altan Kültür Merkezinde kendisi 
için düzenlenen yemeğe de katıldı.

Açılışa katılanlar daha sonra Geofit Bahçesinde top-
lanmış, burada ilk konuşmayı yapan TAGEM Genel 
Müdürü Doç. Dr. Masum Burak; sürdürülebilir kal-
kınmanın motorunun AR-GE çalışmaları olduğunu 
vurgulamış, ülkemizde AR-GE’ye ayrılan payın son 
yıllarda % 1’lere yükseldiğini, 2023 yılında bu payın % 
3’e çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek; biyolojik 
çeşitliliğin korunması adına tarihi bir gün yaşandığını 
ifade etmiştir.

Bakan Eker’de törende yaptığı konuşmada, “Bizim 
ekoloji perspektifimizi de, tabiat anlayışımızı da, tabi-
atı koruma anlayışımızı da ortaya koyan güzel bir pro-
je için bugün Yalova’dayız. Biz bununla da kalmadık, 
tohumun ve tabiatın korunması ile ilgili 3 çok önemli 
projeyi hayata geçirdik. Hepsinin tasavvuru da proje-
lendirilmesi de hamd olsun bize aittir. Temelini atıp 
tamamlamak da bize nasip oldu. Bunlardan birisi 
Ankara’da 2010 yılında hizmete açılan Dünya’nın 3. 
Tohum Gen Bankasıdır. Türkiye coğrafyasında bulu-
nan 117 bin tohum çeşidini burada saklıyoruz. Yine 
ılıman iklim kuşağında yer alan en büyük Geofit Bah-
çesini de Yalova’da açıyoruz. Araştırmacılarımız 350 
bin kilometre mesafe kat edilerek günümüze kadar 
850 türde 100.000 adet geofit bitki örneği toplanmış 
ve “Türkiye Geofit Bahçesinde” muhafaza altına alın-
mıştır. Burası bu konu ile ilgili araştırma ve geliştirme 
faaliyetleri yapacak gerek üniversite öğrenci ve öğre-
tim üyeleri, bilim insanları gerekse endüstri ile ilgili 
araştırıcılara açık olacak.
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Bakanımız Mehdi EKER, yürütülen projeleri ve yapılan 
çalışmaları yerinde görmek üzere 13 Aralık 2014 tarihin-
de Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğüne bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Bakan Eker 
ilk olarak  Enstitüye bağlı Hamidiye Yerleşkesinde Tür-
kiye Damızlık Tavuk Islahı 2. Etçi Damızlık Projesi’ni 
yerinde incelemiş ve sonra merkez kampüsüne geçmiştir.

Eker ile birlikte Eskişehir Ak Parti Milletvekili Salih KOCA, 
Vali Vekili İsmail KÜRECİ, Eskişehir Ak Parti İl Başkanı 
Mustafa Dündar ÜNLÜ, Tarımsal Araştırmalar ve Poli-
tikalar Genel Müdürü Doç. Dr. Masum BURAK, Bitkisel 
Üretim Genel Müdürü Mevlüt GÜMÜŞ, TİGEM Genel 
Müdürü Mehmet Halis BİLDEN, Gıda ve Kontrol Genel 
Müdür Yardımcısı Vekili Habip CAN, Eskişehir Gıda Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Salih SÖĞÜT, Enstitü 
Müdürü Dr. Sabri ÇAKIR, Enstitü Müdür Yardımcısı Soner 
YÜKSEL, Enstitü Teknik Koordinatörü Dr. Sali FİDAN ile 
Enstitü Bölüm Başkanları hazır bulunmuşlardır.

Bakan Eker, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlığının 
58 Tarımsal Araştırma Enstitüsü olduğunu, bu enstitü-

nün bölgesel nitelikte, coğrafi kuşaklar arasında  yer alan 
Türkiye’nin en eski kuruluşlarından biri olduğunu belirt-
miştir. Enstitüde 144 çeşit geliştirildiğini aktaran Eker, 
bitkisel ürünlerin üretiminde en önemli unsurlardan biri 
kaliteli, sertifikalı tohum olduğunu, tohum ne kadar iyi 
yetiştirilirse, iyi ıslah edilirse alınacak verimin artacağını 
tek başına kaliteli bir tohumun, verimi % 20–25 artırdığını 
belirtmiştir. Ayrıca Bakanlığımızın 2005 yılından bu yana 
sertifikalı tohum üretimi desteklediğini ve Türkiye’de serti-
fikalı tohum üretiminin 150 bin tondan 750 bin tona çıka-
rıldığını belirtmiştir.

Bakan Eker ve beraberindeki heyet; enstitüde Kalite ve Bi-
yoteknoloji Laboratuvarları, Herbaryum, Tıbbi ve Aromatik 
Bitkiler Laboratuvarı, Toprak-Su ve Bitki Analiz Laboratu-
varı, yapımı devam eden Fizyoloji Laboratuvarı, tarımsal 
sulamada kullanılan Rüzgâr ve Güneş Enerji Santralleri ile 
burada yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek ziyaretlerini 
tamamlamıştır.

BAKAN EKER’DEN ENSTİTÜ ZİYARETİ
Türkiye, sahip olduğu coğrafi özellikleri nedeniyle 
dünyadaki en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip ülke-
lerden birisidir. Ülkemizde yaklaşık 4.000’i endemik 
olmak üzere 12.000’den fazla bitki türü bulunmakta-
dır. Ülkemiz biyolojik çeşitliliğinin en önemli unsur-
larından birisi de geofit olarak adlandırılan yumrulu 
ve soğanlı bitkilerdir. Türkiye Geofit Bahçesi; İstan-
bul, Bursa ve Kocaeli’ne bir saatlik karayolu mesafesi 
uzaklığındadır. Bahçe, ılıman iklim kuşağı geofit tür-
lerinin birçoğunu içinde barındırmakta olup, dünya-
nın en önemli araştırma ve eğitim merkezlerinden 
birisi olacaktır.

Yapımına 10 Milyon TL’nin üzerinde bir yatırım yapı-
lan, toplam 20 bin metrekare alana sahip olan Geofit 
Bahçesi; Sergileme Alanları, Alpin Sera, Tropik Sera, 
Yetiştirme ve Çoğaltım Seraları, Peyzaj Alanları, La-
boratuvar ve Herbaryum Kompleksi gibi bölümler-
den oluşmaktadır.” şeklinde değerlendirme yapmıştır.

Açılış konuşmalarının ardından proje ekibine plaket 
ve çiçek veren Bakan Eker’e Yalova Valisi Selim Ce-

biroğlu, Şanlıurfa’da yeni teşhis edilen  ve “Allium 
Ekerii” adı verilen bir tür soğanlı bitkinin fotoğrafını 
takdim etmiştir. 

Bakan Eker, Geofit Bahçesinin açılışını yapmış, pro-
tokol mensupları ile birlikte bahçeyi gezerek bitkiler 
hakkında bilgiler almıştır. Bahçede farklı ekolojiler 
oluşturularak, bitkiler doğal ekolojisine uygun şart-
larda muhafaza edilecektir. 



54

Genel Müdürlüğümüz ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Ge-
nel Müdürlüğü işbirliği ile yaptırılan ve 6 milyon TL’ye 
mal olan “Arama-1” isimli Araştırma ve Kontrol Gemisi 
Antalya’da hizmete girmiştir.

28 Eylül 2014 tarihinde Antalya Balıkçı Barınağı’nda dü-
zenlenen törene Bakanımız Mehmet Mehdi EKER’in yanı 
sıra, AK Parti Antalya Milletvekili Sadık BADAK, Antalya 
Valisi Sebahattin ÖZTÜRK, Genel Müdürümüz Doç. Dr. 
Masum BURAK, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü 
Dr. Durali KOÇAK ve çok sayıda kişi katılmıştır.

Bakan EKER, yapmış olduğu açılış konuşmasında; 2 yıl 
önce Karadeniz’de bir araştırma gemisinin hizmete girdi-

ğini hatırlatarak “şimdi denizlerimizde araştırma yapacak 
iki gemimiz var. Yüksek sembolik değeri olan bu gemi ina-
nıyorum ki Akdeniz ve Ege’de üstün hizmetler verecektir. 
Biz bu sektörü hem ekonomik faaliyet, hem de biyolojik ve 
ekolojik düşünce ve kaygıyla ele alıyoruz.” demiştir.

Konuşmaların ardından Bakanımız Eker, Antalya Valisi 
Sebahattin Öztürk ve AK Parti Antalya Milletvekili Sadık 
Badak ile birlikte açılış kurdelesini kesmiş ve daha sonra ge-
miyi gezerek yetkililerden bilgi almıştır.

Araştırma ve Kontrol Gemisi Arama-1, 32 metre uzunlu-
ğunda ve 8 metre genişliğinde olup, Akdeniz ve Ege böl-
gelerinde hizmet verecek olup, uluslararası sularda da 
faaliyet gösterebilecek donanım ve teknolojiye sahip bu-
lunmaktadır. Gemi, balıkçılık sektörünün gelişmesine katkı 
sağlayacak ve stok araştırmalarının yanı sıra, oşinografik 
araştırmalar, avcılık kontrol ve takip hizmetleri de gerçek-
leştirecektir.

Gürcistan Tarım Bakanı Otar DANELİA, Bakan yardım-
cıları ve uzmanlardan oluşan bir heyet ile 22 Ekim 2014 
tarihinde Genel Müdürlüğümüzü ziyaret etmişlerdir.

Genel Müdürümüz Doç. Dr. Masum BURAK tarafından 
kabul edilen, Gürcistan Tarım Bakanı Otar DANELİA ve 
beraberindeki heyete, kurumumuzun araştırma sistemi, iş-
leyişi, faaliyetleri, kurumuza bağlı merkezler ve araştırma 
projelerimiz hakkında bir sunum yapılmıştır.

Bakan Otar DANELİA ülkeleri Gürcistan için tarımsal Ar-
Ge’nin öneminden ve ülkelerindeki tarımın bugünkü duru-
mundan bahsederek, burada bulunmaktan duyduğu mem-
nuniyeti dile getirmiştir.

Sunum sonrasında Gürcistan Bakanı ve Genel Müdürümüz 
tarafından Ar-Ge ve tarım konusunda Türkiye ve Gürcis-
tan arasında gerçekleşecek her türlü işbirliğine açık olun-

duğu dile getirilmiştir. Heyet, daha sonra Türkiye Tohum 
Gen Bankasını ziyaret etmiş, uzmanlar tarafından Tohum 
Gen Bankası çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir. Daha 
sonra Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma 
Enstitüsü’ne gidilmiş ve Enstitü’nün çalışmaları hakkında 
bilgi verilerek ziyaret tamamlanmıştır.

AVRUPA’NIN 4. EN BÜYÜK YERLİ YAPIM
ARAŞTIRMA GEMİSİ HİZMETE GİRDİ

GÜRCİSTAN TARIM BAKANININ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ ZİYARETİ
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Genel Müdürlüğümüz ile Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii 
Dernekleri Federasyonu (TGDF) arasında bilgi ve tekno-
loji paylaşımını hedefleyen işbirliği protokolü imzalan-
dı. Sayın Bakanımız Mehdi Eker’in katılımı ile 6 Kasım 
2014 tarihinde Bakanlık Merkez Binasında Genel Müdü-
rümüz Doç. Dr. Masum BURAK ve TGDF Başkanı Şemsi 
KOPUZ tarafından imzalanan protokolle, tarımsal Ar-
Ge faaliyetleri sonucunda oluşan bilgi, yeni ürün, çeşit, 
tür, yöntem ve teknolojilerin gıda sektörüne aktarılması 
ve sektörün bu çıktılardan faydalanmasına yönelik çalış-
malarda işbirliği yapılmıştır.

İmzalanan protokole göre, tarımsal araştırma-geliştirme 
sonuçlarının uygulamaya aktarılması amacıyla enstitüsü 
ve istasyonlar tarafından sonuçlandırılan projelere ilişkin 
çıktıları her yıl TGDF ile paylaşılması öngörülmüştür. Pro-
tokolde ayrıca gıda sektörünün ve sektörde görev yapan 
Ar-Ge personelinin ihtiyaç duydukları konularda Bakan-

lığa bağlı enstitü ve istasyonları aracılığı 
ile sektöre teknik destek verilmesi yer al-
mıştır. TGDF ise üye dernekleri aracılığı 
ile tarımsal Ar-Ge faaliyetleri sonucunda 
elde edilen çıktıların gıda ve içecek sektö-
rünün genelinde yaygın kullanımını sağ-
lamayı vadetmiştir. Sektörün elde ettiği 
çıktılar ve uygulama sonuçlarına ilişkin 
gelişmeler kurulacak komisyonlar aracı-
lığı ile TAGEM ile paylaşılması da proto-
kolde yer almıştır.

Bakan Eker,  konuya ilişkin olarak yaptığı 
konuşmada, gıda sektörünün çok büyük 
ticari değer taşıdığını belirterek, gıdada 
yaratılan enformatik kirliliğe karşı sek-

törün kamuoyunu doğru bilgilendiren çalışmalar yapması 
gerektiğini ifade etmiş, enformatik kirliliğin sektöre ciddi 
zararlar verdiğini kaydetmiştir.

Eker daha sonra sağlıklı beslenmenin kendileri için önem-
li olduğunun altını çizerek, toplum sağlığına zarar verecek 
unsurların gıdanın muhteviyatına katılmasına hiçbir zaman 
izin vermeyeceklerini ifade etmiş, bu konuda sektörle hem-
fikir olduklarını ve sektörle birlikte hareket ettiklerini vur-
gulamıştır.

TGDF Başkanı Şemsi Kopuz da gıda sektörünün büyüdü-
ğünü ve geliştiğini belirterek, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı’nın bu alanda önemli reformlar yaptığını ifade et-
miştir. Kopuz ilave olarak; imzalanan protokol ile tarımsal 
Ar-Ge faaliyetlerinde kamu-özel sektör işbirliğinin artaca-
ğını ve bu işbirliği sayesinde ülkemizin tarımsal kaynakları-
nın daha etkin kullanılmasının bugünden itibaren önünün 
açılacağını kaydederek, bu işbirliğindeki hedeflerinden bi-
rinin de, Ar-Ge çalışmalarından elde edilen yeni ürün ve 
bilimsel sonuçları, sektörümüzün yüzde 99’unu oluşturan 
KOBİ’lere kadar yaygınlaştırmak olduğunu vurgulamıştır.

Söz konusu anlaşma, üniversitelerin işbirliğine dahil edil-
mesini ve altyapı imkanlarının mevzuat çerçevesinde ortak 
kullanılmasını da içermektedir.

Araştırma enstitüleri, istasyonları ve araştırma yetki-
si verilen gıda kontrol laboratuvarları tarafından 2014 
yılı içerisinde sonuçlandırılan gıda ve yem konuların-
daki araştırma projelerinin tanıtım sunumları 17-18 
Kasım 2014 tarihleri arasında Gıda ve Kontrol Genel 
Müdürlüğü’nde yapılmıştır.

Toplantı, TAGEM Hayvan Sağlığı Gıda ve Yem Araştır-
maları Daire Başkanlığından ilgili koordinatör ve teknik 
personel, Ar-Ge birimlerinden proje liderleri ile Gıda ve 
Kontrol Genel Müdürlüğü’nden Daire Başkanı Dr. Neslihan 
ALPER, Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Başkanlığı, 
Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı, Yem, Risk 
Değerlendirme ve Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkan-
lıklarından teknik personel olmak üzere yaklaşık 30 kişinin 
katılımı ile gerçekleşmiştir. Proje liderleri tarafından yapı-
lan sunumlarda projelerden elde edilen bilgi, bulgu ve so-
nuçlar uygulayıcı Genel Müdürlük ile paylaşılmıştır.

Yapılan değerlendirmelerde bazı sonuçların özellikle ürün 
tebliğlerine ilişkin çalışmalarda kaynak olarak kullanılabi-

leceği ve mevzuatta açık olan kısımların bu projelerin so-
nuçları dikkate alınarak revize edilebileceği ifade edilmiştir. 
Ayrıca bazı proje sonuçları dikkate alınarak hizmetiçi eği-
tim programlarının uygulanması gerektiği de belirtilmiştir.

Toplantı; araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması-
na katkı sağlanmasının yanı sıra hangi konularda projeler 
yapılması gerektiği ve yapılacak projelerden beklentilerin 
karşılıklı olarak değerlendirilmesi bakımından da faydalı 
bulunmuştur.

TARIMSAL AR-GE ÇIKTILARI
GIDA SANAYİSİNE AKTARILACAK

2014 YILI GIDA VE YEM ARAŞTIRMA SONUÇLARI 
PAYLAŞILDI
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2014 yılı, Türkiye ve Almanya Başbakanları tarafından 
“Türk-Alman Araştırma, Eğitim ve İnovasyon Yılı” ola-
rak ilan edilmiştir. Bunun üzerine Ankara Tarla Bitkile-
ri Merkez Araştırma Enstitüsü Biyoteknoloji Araştırma 
Merkezi tarafından hazırlanan “Bitki Islahında Molekü-
ler Yaklaşımlar ve Mikrobiyal Biyoteknoloji” semineri 
TÜBİTAK’tan kısmi bir destek alan proje kapsamında 
Uluslararası Katılımlı olmak üzere Ankara’da  8-9 Ekim 
2014 tarihleri arasında düzenlenmiştir.

İki gün süren seminer, Genel Müdürümüz Doç. Dr. Ma-
sum BURAK’ın Türkiye’de biyoteknolojinin bitki ıslahın-
da kullanım alanlarını ve artan etkilerini vurgulayan açılış 
konuşmasıyla başlamış, sunumlarla devam etmiş, ardından 
etkinlikleri olan katılımcılara, programa destek veren firma 
yetkililerine, Enstitü Biyoteknoloji Bölüm Başkanı ve Proje 
Lideri Dr. Mikail ÇALIŞKAN’a, program sekretaryasını yü-
rüten Dr. Nur KOYUNCU’ya plaket verilmiştir.

Seminere Almanya Bonn Üniversitesinden, dünyanın önde 
gelen araştırma merkezlerinden olan Max Planck Enstitü-
sü ve DSMZ (German Collection of Microorganisms and 
Cell Cultures)’den katılan altı Alman konuk ve Türkiye’den 
ODTÜ, Boğaziçi, Sabancı, Hacettepe, Ankara, İzmir Yüksek 
Teknoloji, Çukurova, Akdeniz, Karamanoğlu Mehmetbey, 
Çankırı Karatekin Üniversitelerinden katılan araştırmacı-
lar bitki ıslahı, moleküler fizyoloji, moleküler biyoteknoloji 
ve mikrobiyal kültür koleksiyonları konularında sunumlar 
yapmışlardır. Seminer süresince toplam on altı sunum ya-
pılmış ve sunumlarla tarımsal biyoteknolojideki son geliş-
meler dinleyicilere aktarılmıştır.

Program sonunda yapılan değerlendirmede iki ülke arasın-
da Tarımsal Biyoteknoloji alanında bilimsel ve teknolojik 
işbirliğinin sağlanması ve ortak öncelikli konularda araştır-
ma projeleri geliştirilmesi kararlaştırılmıştır.

“BİTKİ ISLAHINDA MOLEKÜLER YAKLAŞIMLAR VE 
MİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİ” SEMİNERİ

AARINENA (Association of Agricultural Research Insti-
tutions in the Near East & North Africa) 13. Genel Konfe-
ransı ve Yakın Doğu ve Kuzey Afrika’da “Su Yönetimi ve 
Kullanım Etkinliği Uluslararası Konferansı” düzenlen-
miştir. 29 Eylül 2014 – 02 Ekim 2014 tarihleri arasında 
İzmir-Menemen Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eği-
tim Merkezi Müdürlüğü’nde yapılan konferansta, bilgi, 
deneyim ve araştırma sonuçlarının paylaşımıyla ulusal, 
bölgesel ve uluslararası alanda araştırma enstitüleri ve 
merkezleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek amaçlan-
mıştır.

Konferansa AARINENA üyesi 19 ülkeden (Birleşik Arap 
Emirlikleri, Cezayir, Fas, Filistin, Irak, İran, Katar, Kıbrıs, 
Kuveyt, Libya, Lübnan, Mısır, Sudan, Suudi Arabistan, Tu-
nus, Türkiye, Umman, Ürdün, Yemen) uzmanlar katılmış-
tır. Konferansa üye ülkelerin yanı sıra FAO (UN- Food and 
Agriculture Organization), GFAR (The Global Forum on 
Agricultural Research), ICARDA (International Center for 
Agricultural Research in the Dry) temsilcileri de katılmış-
lardır.

Genel Müdürümüz Doç. Dr. Masum BURAK yaptığı açılış 
konuşmasında, Yakın Doğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinde 
yaşanan sosyal ve politik olayların hızla artan nüfusun gıda 
güvenliğini tehdit ettiğini, bölgedeki ülkelerin net gıda it-
hal eden ülke konumuna geldiğini ve ülkemizin bölgedeki 
en önemli net gıda ihraç eden ülke olduğunu belirtmiştir. 
Ülkemizin 2011-2016 yılları için düzenlediği  “Bilim, Tek-
noloji ve İnovasyon Strateji Planı”nda Gıda, Su ve Enerji-
nin kamu yatırımları ve araştırmalarında öncelikli konular 
olarak öne çıktığını vurgulayan Dr. BURAK, bu konularda 
düzenlenen ve hayata geçirilen strateji planları, yatırımlar 
ve araştırmalara da vurgu yapmıştır. 

Konferansın açılışında AARINENA Başkan Yardımcısı Dr. 
Adil ABDELRAHİM ve destek veren kuruluşların temsil-
cileri konuşma yapmışlardır. ICARDA Genel Müdürü Dr. 
Mahmoud SOLH ise yaptığı açılış konuşmasının ardından 
ICARDA’nın Decentralization Planına ilişkin bir sunum 
yapmıştır.

Konferans kapsamında, iklim değişikliğinde sulama suyu 
yönetimi, su kaynaklarına cinsiyet ve gençlik odaklı eri-
şim, su kullanım etkinliğinin arttırılması, marjinal kalite-
li suların korunması ve yeniden kullanılması ile tarımda 
kullanılan su kaynaklarının ilişkin politikalar konularında 
değerlendirmelerle oturumlar tamamlanmıştır. Konferans 
sırasında ayrıca sulama suyu etkinliği ve verimi uzmanları 
çalışma ağı toplantısı ve tarımsal yayım uzmanları toplantı-
ları gerçekleştirilmiştir.

Konferansta düzenlenen AARINENA Genel Kurul toplan-
tısında, yönetmelik gereğince genel kurulu oluşturan 5 böl-
ge için yeni bölge temsilcileri, AARINENA başkan ve baş-
kan yardımcısı seçimleri yapılmıştır. Seçimler sonucunda 
Türkiye, içinde bulunduğu Batı Asya Bölgesi (İran, Türkiye, 
Pakistan) temsilcisi ve AARINENA Başkan Yardımcılığına 
seçilirken, Tunus AARINENA Başkanlığına seçilmiştir.

13. AARINENA GENEL KONFERANSI & YAKIN DOĞU 
VE KUZEY  AFRİKA’DA SU YÖNETİMİ VE KULLANIM 

ETKİNLİĞİ ULUSLARARASI KONFERANSI
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Ulusal Ajans, “Erasmus Plus” Programı kapsamında 
desteklenen ve Genel Müdürlüğümüzün ortaklarından 
olduğu, “Gıdaların Geri Kazanımı ve Atıkların Azaltıl-
ması”, ( FOODWARD – Food Recovery and Waste Re-
duction) isimli projenin ön değerlendirme toplantısı 06 
Kasım 2014 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde yapılmış-
tır.

Toplantıya; Genel Müdür Yardımcısı Dr. Necati TULGAR, 
Daire Başkanı Dr. Mustafa ÇETİNDAĞ, ilgili Koordinatör 
ve teknik personel, Türkiye Gıda İşverenleri Sendikasından 
(TÜGİS) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet BUZBAŞ, Genel 
Sekreter Selçuk MARUFLU, Proje Koordinatörü Öznur 

BUZBAŞ, ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. 
Faruk BOZOĞLU ve MKV Danışmanlıktan Dilek VOL-
KAN katılmıştır. Projede; yerli ortaklar TÜGİS, TAGEM, 
ODTÜ, MKV Danışmanlık’ın yanı sıra, İtalya’dan Spread 
European Safety GEIE ve Eurocrea Merchant, Almanya’dan 
Hochschule Niederrhein ve Slovakya’dan Cassovia Life Sci-
ences yabancı ortak olarak yer almıştır.

Toplantıda, proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler, 
kurumlar arası görev dağılımı ve proje takvimi gibi konular 
değerlendirmiştir. Yapılacak proje ile ulusal ve uluslararası 
ortakların bilgi birikimlerinden faydalanarak gıda atık ve 
artıklarının azaltılmasına yönelik eğitim dokümanları ha-
zırlanması, seminerler yoluyla bu eğitimlerin gıda sanayi 
çalışanlarına aktarılması, sektörde farkındalık oluşturulma-
sı ve teknik personelin bilgi düzeyinin artırılmasının amaç-
landığı belirtilmiştir.

AVRUPA BİRLİĞİ KAYNAKLARI İLE DESTEKLENEN
“GIDALARIN GERİ KAZANIMI VE ATIKLARIN 

AZALTILMASI” PROJE TOPLANTISI

FABA 2014 - Uluslararası Balıkçılık ve Akuatik Bilim-
ler Sempozyumu 25-27 Eylül 2014 tarihleri arasında 
Trabzon’da, Osman Turan Kültür Merkezi’nde yapılmış-
tır. İki gün süren sempozyuma balıkçılık ve su ürünleri 
konusunda 48 ülkeden 600’ü aşkın bilim insanı katılmış-
tır. İki yılda bir yapılan sempozyumun bu yılki ana tema-
sı “Deniz ve İç Sularda Biyoçeşitliliğin Balıkçıl ve Sucul 
Ekosistemle Etkileşimi” olarak belirlenmiştir.

Dünya üzerindeki balıkçılık ve su ürünlerinin geleceğinin 
tartışıldığı sunumların yer aldığı sempozyuma Trabzon 
Valisi Abdil Celil ÖZ, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Dr. 
Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU, KTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Süleyman BAYKAL, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdü-
rü Dr. Durali KOÇAK, Daire Başkanları Dr. Bekir ANKA-

RALI, Dr. Mustafa ÇETİNDAĞ, Su Ürünleri Araştırmaları 
Koordinatörü Erdinç VESKE, Trabzon Su Ürünleri Merkez 
Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İlhan AYDIN ile çok 
sayıda davetli katılmıştır.

Açılış konuşmalarının ardından yapılan ortak oturumda 
Balkan Çevre Örgütü Başkanı Prof. Dr. Fokion VOSNİA-
KOS, biyoçeşitliliğin ekosistemle ilişkisi ve Doç. Dr. Ali Ce-
mal GÜCÜ ise Karadeniz hamsi stokları konularında birer 
sunum yapmışlardır.

Sempozyum, dört ayrı salonda  25 farklı oturumda devam 
etmiş, toplam 137 sözlü ve 324 poster sunum yapılmıştır.

Sempozyumda farklı bir oturumda Bakanlığımızın yayın-
ladığı bilimsel dergi olan Turkish Journal of Fisheries and 
Aquatic Sciences (TrJFAS) dergisi editörler toplantısı da 
yapılmıştır. Oturumda yerli ve yabancı editörler ilk kez bir 
araya gelmişler, dergi ile ilişkili olarak gelecek dönemlerde 
yapılacaklar konusunda görüşler alınarak, yeni yol haritası 
belirlenmiştir.

ULUSLARARASI BALIKÇILIK VE AKUATİK BİLİMLER 
SEMPOZYUMU TRABZON’DA YAPILDI
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Genel Müdürlüğümüze bağlı Ankara Tavukçuluk Araş-
tırma İstasyonu Müdürlüğü, Bilimsel Tavukçuluk Der-
neği, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve TÜBİTAK  
ile ortaklaşa düzenlenen Uluslararası katılımlı “Ulusal 
Kümes Hayvanları Kongresi” 9–11 Ekim 2014 tarihleri 
arasında Elazığ’da gerçekleştirilmiştir.

Kongreye Elazığ Valisi Ömer Faruk KOÇAK, Belediye 
Başkanı Mücahit YANILMAZ, Fırat Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ, Türkiye Bilimler 
Akademisi(TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR, 
WPSA 18. Dönem Başkanı Türkiye Bilimsel Tavukçuluk 
Derneği Başkanı Prof. Dr. Rüveyde AKBAY ve çok sayıda 
akademisyen katılmıştır. 

Kongrenin açılış konuşmasını Kongre Başkanı Prof. Dr. 
Kazım ŞAHİN yapmış, bu faaliyetin Elazığ’da yapılmasının 
önemli olduğuna dikkat çekerek, kümes hayvancılığı konu-
sunda önemli bilgiler vermiştir.

Kongre konuları; Kanatlı Üretiminin Mevcut Durumu ve 
Hedefleri, Kanatlı Üretiminde Kuluçka, Bakım ve Yönetim-
deki Yeni Gelişmeler, Kanatlı Besleme, Kanatlı Sağlığı, Ka-
natlı Ürünleri ve Ürün Güvenliği ve Yem Katkı Maddeleri 
olarak belirlenmiştir. Toplam 6 oturumdan oluşan ve 2 gün 
süren kongre 11 Ekim 2014’de Harput ve Keban Barajı ge-
zisi ile sona ermiştir.

“4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi” ile 
eş zamanlı olarak “20. Apislavia Kongresi” 05- 09 Kasım 
2014 tarihleri arasında Muğla’da yapılmıştır. 

Birleştirilmiş kongreye Genel Müdürlüğümüzden Kanatlı 
Küçük Evciller Çalışma Grubu Koordinatörü Belgin GÜN-
BEY ile Günseli ÜNSAL katılım sağlamıştır. 

Kongrede, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Apislavia ülke-
lerinin ve diğer ülkelerin bilim insanlarının, ilgili kurumla-
rın ve arıcılarının katılımıyla, Türkiye ve Dünya arıcılığının 
teknik ve ekonomik sorunları tartışılmış ve fikir paylaşım-
larında bulunulmuştur.

Kongrede aynı zamanda arıcılık sektöründe faaliyet göste-
ren ulusal ve uluslararası firmaların ürünlerini ve çalışma-
larını tanıtabilecekleri stantlar kurulmuş ve bu durum katı-
lımcıların büyük ilgisini çekmiştir. Diğer yandan kongrede 
ilk defa, ülkemizde üretilen balın Dünya arıcılık sektörüne 
tanıtmak ve diğer ülkelerde üretilen balların da tarafları-
mızca tanınması amacıyla uluslararası kriterlerin uygulan-
dığı bir “Bal Yarışması” düzenlenmiştir. 

Kongrenin son gününde genel bir değerlendirme yapılmış 
ve 2016 yılında düzenlenecek olan 5. Uluslararası Muğla 
Arıcılık ve Çam Balı Kongresi için temennilerde bulunula-
rak kongre sonlandırılmıştır.

Tarımsal Piyasalar Bilgi Sitemi (Agricultural Market In-
formation System – AMIS ) 6 – 7 Kasım 2014 tarihlerinde 
İzmir-Menemen Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eği-
tim Merkezi (UTAEM)’de 12 Akdeniz ülkesinden yakla-
şık 30 uzmanın katılımı ile ikinci toplantısını gerçekleş-
tirilmiştir. İlk toplantısını 22 – 23 Ocak 2014 tarihinde 
Paris’te yapan AMIS, dünyada buğday, mısır, pirinç gibi 
temel tarımsal ürünlerde piyasaları, izlemek, analiz et-
mek ve muhtemel krizlere karşı hızlı kararlar almak üze-
re 2011 yılında FAO bünyesinde kurulmuştur. 

Paris’te yapılan ilk toplantıda, buğday, mısır, çeltik ve arpa 
türlerinde çalışılarak bu türlerle ilgili olarak mevcut durum 
ayrıntılı olarak değerlendirilmiş, 2. toplantıda ise kurulan 
sisteme girilecek veri seti, metodoloji ve bu verilerin nasıl 
analiz edileceği ile sonuçların nasıl paylaşılacağı konuları 
ele alınmıştır.

Konuşmacılar bu faaliyetlerin amacının; dünyada 2007 ve 
2008 yıllarında yaşanan kuraklık sonucu birçok ülkede ya-
şanan gıda krizleri dönemlerine benzer durumlarda alına-
cak tedbirlerin alınması olduğunu vurgulamışlardır. Top-
lantı bu konuda bundan sonraki faaliyetler konusundaki 
düşünce ve kararların alınması ile sona ermiştir.

“Su Ürünleri Genetik Kaynakları Tescil Ulusal Komitesi” 
15 Aralık 2014 tarihinde Tarımsal Araştırmalar ve Poli-
tikalar Genel Müdürlüğünde toplanmıştır. 

“Su Ürünleri Genetik Kaynakları Tescil Yönetmeliği” 18 
Ağustos 2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi gazete yayınla-
narak yürürlüğe girmiş olup, Türkiye iç su ve denizlerinde 
yaşayan su ürünleri genetik kaynaklarının tesciline ilişkin 
usul ve esasları düzenlemektedir.  

Müsteşar yardımcısı Dr. Nihat PAKDİL başkanlığında, 
3. olağan toplantısını gerçekleştiren komitede su ürünleri 
genetik kaynaklarımızdan Karadeniz Alabalığı, Karadeniz 
Kalkanı, Kerevit ve Akdeniz Midyesi tescil edilmiştir.

Genetik kaynaklarımızın tescilinin önemine vurgu yapan 
Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat PAKDİL, Bakanlığımız adı-
na tescil çalışmalarının devam edeceğini dile getirmiştir. 
Bundan sonraki çalışmalarda Hamsi, İstavrit, Mersin balığı, 
Sülük, Kara ve Deniz Salyangozu, Doktor balıklar (Garra 
rufa) gibi türlerinin tescilinin gerçekleştirilmesi planlan-
maktadır. 

Toplantıda ayrıca Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma 
Enstitüsü bünyesinde kurulacak olan Su Ürünleri Gen Ban-
kası için materyal toplama projesi başlatılmasına karar ve-
rilmiştir.

AKDENİZ ÜLKELERİ TARIM 
PİYASALARI BİLGİ SİSTEMİ 

2.TOPLANTISI İZMİR’DE 
YAPILDI

TÜRKİYE’DE İLK OLARAK 
SU ÜRÜNLERİ GENETİK 

KAYNAKLARINDAN 4 TÜR 
TESCİL EDİLDİ

ULUSLARARASI KATILIMLI 
KÜMES HAYVANLARI KONGRESİ 

ELAZIĞ’DA YAPILDI

4. ULUSLARARASI MUĞLA 
ARICILIK VE ÇAM BALI 

KONGRESİ VE 20. APİSLAVİA 
KONGRESİ MUĞLA YAPILDI
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ANTALYA’DA “NAR ÇALIŞTAYI” DÜZENLENDİ
BURSA’DA MEYVE AĞAÇLARINDA

ATEŞ YANIKLIĞI PANELİ

Nar yetiştiriciliği, işleme teknolojisi ve pazarlama-
sı konularının ele alındığı “Nar Çalıştayı” Genel 
Müdürlüğümüz ve Bakanlığımızın ilgili birimle-
rinin katılımı ile 24 – 25 Kasım 2014 tarihlerinde 
Antalya’da düzenlenmiştir. Çalıştaya, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel 
Müdürü Mevlüt GÜMÜŞ, Antalya Vali Yardımcısı 
Halil Serdar CEVHEROĞLU, Genel Müdürlüğü-
müz Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı 
Dr. Nejdet KAPLAN,  İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Ahmet DALLI ile ilgililer katılmıştır.

Çalıştayda, Türkiye ‘deki nar üretimi, tüketimi, piya-
sadaki değeri, pazarlama ve üretimde karşılaşılan so-
runlar tartışılmıştır. Çalıştayın açılışında konuşan Ge-
nel Müdür GÜMÜŞ, Türkiye ekonomisinde en önemli 
sektörlerin başında tarımın geldiğini, dünyada yaşa-
nan gelişmelere rağmen Türkiye’de tarımın son 10 yıl-
da büyüyerek Avrupa ‘da birinci, dünyada da 7. sıraya 
ulaştığını ve uygulanan teşvikler ile çok sayıda tarım 
ürününde Türkiye’nin Dünya liderliğinde bulundu-
ğunu belirtmiştir. Genel Müdür Gümüş, Çin’in de nar 
yetiştiriciliğinde büyük hamle yaptığını, 80 bin hektar 

alanda 1 milyon ton üretim ile dünya liderliğini ko-
ruduğunu ve bu ülkeyi İran, Hindistan ve Türkiye’nin 
takip ettiğini belirtmiştir. 

Daha sonra İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Ahmet DALLI, Antalya’da nar üretimini anlattığı su-
nusunda 100 bin tonla kentin ülke üretiminde yüzde 
27’lik bir paya sahip olduğunun altını çizerek nar ih-
racatımızın yüzde 64’ünü Antalya’nın gerçekleştirdi-
ğini vurgulamıştır. 

Çalıştay kapsamında Batı Akdeniz Tarımsal Araş-
tırma Enstitüsü (BATEM) kurduğu stantta üretimi-
ni gerçekleştirdiği nar suyu, nar ekşisi, nar çekirdeği 
kurusu, nar kabuğu kurusu ve nar çekirdeği yağının 
da tanıtımını gerçekleştirmiştir. Nar çekirdeği kurusu 
katılımcıların büyük beğenisini toplamıştır.

Çalıştay; dünya’da ve Türkiye’de nar yetiştiriciliği, nar 
hastalık ve zararlıları, nar işleme teknolojileri, muha-
faza teknikleri, nar pazarlamasında yaşanan sorunlar 
ele alınmış ve karşılaşılan güçlüklerin aşılabilmesi ko-
nularında yapılan sunu ve görüşmelerle sona ermiştir.

Bakanlığımız, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 
Genel Müdürlüğü (TAGEM) Bitki Sağlığı Araştır-
maları Daire Başkanlığı tarafından,  ülkemizde ar-
mut üretimi bakımından önemli bir potansiyele sa-
hip olan  “Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçlarında 
Ateş Yanıklığı Hastalığı” paneli 18-19 Aralık 2014 
tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirildi.

Panele,  Bursa Vali Yardımcısı Hüseyin EREN, TA-
GEM Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanı Doç. 
Dr. Birol AKBAŞ,  Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Ömer ÇELİK,  İl Müdür Yardımcısı Meh-
met SÜLÜN, Bursa Zirai Karantina Müdürü İhsan 
DUMAN, Şube ve İlçe Müdürleri Üniversite öğretim 
üyeleri, Uludağ Yaş Meyve ve Sebze İhracatçılar Birliği 
Başkanı Salih ÇALI, Ziraat Odaları, İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü teknik elemanları ve üretici-
ler katılmıştır.

Panelde, ateş yanıklığı hastalığı konusunda ülkemizde 
ve dünyada yapılan son çalışmalar, mücadelesinde-
ki son gelişmeler, hastalığın izlenmesi ve kontrolleri, 
hastalığa karşı dayanıklı çeşit ıslahı, meyve ihraca-

tındaki önemi ve armut yetiştiriciliğinde karşılaşılan 
sorunlar alt başlıklarında konu uzmanları tarafından 
bilgiler ve değerlendirmeler yapılmıştır.

TAGEM Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanı 
Doç. Dr. Birol AKBAŞ; Yumuşak çekirdekli meyve 
ağaçlarında sorun olan, Ateş Yanıklığı hastalığı ül-
kemizde ilk kez 1985 yılında Afyon ilinde tespit edil-
diğini, daha sonra beş yıl içerisinde hızla yayılmış 
olduğunu belirtmiş, hastalığın mücadelesine ilişkin 
çok sayıda araştırma çalışması yürütüldüğünü bildir-
miştir. AKBAŞ,  Avrupa Birliği ülkelerinden 19 farklı 
kurumun katılımıyla yürütülen uluslararası bir proje 
kapsamında, Ateş Yanıklığı hastalığının son yıllarda 
kullanılan tespit yöntemleriyle ilgili yeni veriler elde 
edildiğini eklemiştir. 
Panel sonucunda, hastalık konusunda yapılan araş-
tırmalardan elde edilen veriler, yapılan sunumlar ve 
dağıtılan kitap ile panele katılan tüm paydaşlarla pay-
laşılmış, hâlihazırda meyve ağaçlarında hastalık husu-
sunda problem olan konularda çözüm önerileri ortaya 
konulmuştur.
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Enstitü ve 
İstasyonlarımızdan Haberler

Mersin’deki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma 
İstasyonu, “Klemantin” mandalinanın üstün 
özelliğe sahip klonlarından geliştirdikleri yeni 
çeşidini “Toros Kırmızısı” adıyla tescil edilmiş-
tir.

Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 
Genel Müdürlüğü’ne bağlı Alata Bahçe Kültürleri 
Araştırma İstasyonu, “mandalinanın şahı” olarak 
bilinen, halk arasında “King” olarak da tanınan 
klemantinin üstün özelliğe sahip klonlarından 
yeni tür geliştirerek, “Toros kırmızısı” adıyla tes-
cil ettirmiştir.

Çalışmayı yürüten turunçgil araştırmaları uzma-
nı Dr. Güçher KAFA, “Turunçgillerde Ülkesel Se-
leksiyon Projesi” kapsamında Türkiye’de üretilen 
mandalina çeşitlerinin en üstün özelliklere sahip 
klonlarının belirlenmesine çalışıldığını ifade et-
miştir. KAFA, klemantin grubu içindeki tüm ge-
netik materyalin incelendiğini, daha düzenli ürün 
veren, kaliteli olanların ayrıştırıldığını aktararak, 
seçilen klonların farklı ekolojik koşullarda test 
edildiğini, test sonucu en iyi ürün veren klonu 
belirleyerek, “Toros kırmızısı” adıyla tescilledik-
lerini ve bu çeşitten üretilen fidanların çiftçilerin 
kullanımına sunulduğunu kaydetmiştir.  

Kafa, çeşidin yıldan yıla görülen verim dalgalan-
malarından diğer çeşitlere göre daha az etkilendi-
ğini, meyve dış ve iç rengi ile iriliğinin tüketici ta-
rafından tercih edildiğini, böyle bir çeşidin tescilli 
olarak üretilip iç ve dış pazarlarda yer bulmasının 
da tarımımız açısından önemli olduğunu belirt-
miştir.

Gürcistan Tarım Bakanı Yardımcısı Iuri NOZADZE ile Danışma 
Kurulu Başkanı Dr. Zviad BREGVADZE ve Trabzon Başkonsolos 
Yardımcısı Giorgi QUHITASHVILI kurumumuzu ziyaret etmiş-
tir. Yapılan ziyarette kurumumuzda yürütülen çalışmalar, saha ve 
laboratuvar uygulamaları hakkında Müdürümüz Gökhan KIZIL-
CI ve konu uzmanlarımızca bilgi verilmiştir. 

İkili görüşmede fındık yetiştiriciliği, mücadelesi ve işlenmesi ko-
nularında ortaklaşa gerçekleştirilebilecek projeler tartışılmıştır. 
Konuk heyet de araştırmacılarımıza Gürcistan’daki fındık yetişti-
riciliği konusunda kısa bilgiler aktarmıştır.

Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü; Ba-
kanlığımızın toprak, gübre, su ve bitki analizlerinde referans ola-
rak kabul ettiği laboratuvarlarıyla sektöre 60 yıldan beri hizmet 
vermektedir.

TSE EN ISO/IEC 17025 standartlarına uygun olarak TÜRKAK’a 
yapmış olduğu başvuru sonrası da 09 Ekim 2014 tarihi itibarı ile 
tüm laboratuvarlarında akreditasyonu sağlamıştır. Enstitüde bir 
yıl önce başlatılan “Uluslararası Kalite Hareketi Mükemmellik 
Modeli” yolculuğunda sona yaklaşılmıştır.

TAGEM Genel Müdürü Doç. Dr. Masum BURAK tarafından “İyi 
Niyet Bildirgesi”nin imzalanmasıyla başlayan süreç bugüne kadar 
başarı ile devam ettirilmiştir. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 
desteklenen ve “Kurumsal Mükemmelleşme Yolunda Ulusal Ka-
lite Hareketi Eğitimi Projesi” kapsamında KALDER tarafından 
eğitimler verilmiştir. Bu eğitimlerde;

•	 Avrupa	 Kalite	 Yönetim	 Kurumunun	 (EFQM)	 Mükemmellik	
Modeli Kriterleri incelenmiş,

•	Modelle	ilgili	Vaka	Çalışmaları	Yapılmış,

•	 Öz	değerlendirme	Yöntemleri	ve	Planları	oluşturulmuş,

•	 Rehberlik	Eğitimi	verilmiştir.

Enstitü 3 projede KALDER’e yapmış olduğu “Kararlılık” başvuru-
su 07 Kasım 2014 tarihinde başarı ile geçmiştir.

Enstitü, mükemmellik yolculuğunda hak kazandığı Kararlılık 
Ödülünü 18 Kasım 2014 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek 23. 
Kalite Kongresi’nde almıştır. Bu tarihten itibaren de “Uluslararası 
Excellence Ödülünü” kazanan kuruluşlar arasında yer almıştır. 

GÜRCİSTAN TARIM 
BAKANLIĞINDAN GİRESUN 

FINDIK ARAŞTIRMA 
İSTASYONUNA ZİYARET

TOPRAK GÜBRE VE SU 
KAYNAKLARI MERKEZ 

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 
ULUSLARARASI MÜKEMMELLİK 

YOLCULUĞUNDA İLERLİYOR

ALATA’DAN YENİ 
MANDALİNA ÇEŞİDİ
TOROS KIRMIZISI
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Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 
“80. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri”, 23 Aralık 
2014 tarihinde Bakanlığımız Atatürk Konferans 
Salonu’nda düzenlenmiştir.

Atatürk Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinli-
ğe Genel Müdür Yardımcımız Dr. A. Ahmet YÜCER, 
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) Genel 
Müdür Yardımcısı Dr. Nevzat BİRİŞİK, Bakanlığımız 
merkez ve taşra teşkilatı yetkilileri, Üniversite öğretim 
üyeleri, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsil-
cilerinin yanı sıra kuruma emeği geçen birçok araştır-
macı katılmıştır.

Panel Enstitü Müdürü Dr. Suat KAYMAK’ın açılış 
konuşması ile başlamıştır. Enstitünün 80. Yıl etkinlik-
leri çerçevesinde düzenlenen “Sağlıklı Bitki Güvenilir 

Gıda Paneli” kapsamında Genel Müdür Yardımcımız 
Dr. Ahmet Yücer “Gıda Güvenilirliğinde Bitki Sağ-
lığı, Araştırmaları ve Politikaları” konulu bir sunum 
gerçekleştirmiştir. Güvenilir gıdaya ulaşmanın sağ-
lıklı bitki ve çevre dostu zirai mücadeleyle mümkün 
olduğunu vurgulayan YÜCER, sunumunda, gıda gü-
venilirliğini sürdürülebilir olarak sağlayabilmek için 
çevreye zarar vermeden biyoçeşitliliği koruyarak eko-
nomiye reel katkı sağlayarak bu çalışmaların sürdü-
rülmesi gerektiğini belirterek, asıl önemli olanın kul-
lanılan ilaçların ya da kimyasalların oranı olduğunu 
belirtmiştir.

Panelde Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür 
Yardımcısı Dr. Nevzat BİRİŞİK “Gıda Güvenilirliğin-
de Bitki Sağlığı Stratejileri”,

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Prevantif 
Onkoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. K. Mutlu 
HAYRAN “Pestisitler ve İnsan Sağlığı”,

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Ana-
bilim Dalı Öğretim Üyelerinden  Prof. Dr. Ali Esat 
KARAKAYA “Gıda Güvenilirliği ve Ekotoksikolojik 
Açıdan Pestisitlerin Değerlendirilmesi”,

Zirai Mücadele İlaçları Üretici Derneği (ZİMİD) Ge-
nel Sekreteri Dr. Murat KANTARCI da “Gıda Güve-
nilirliğinde Özel Sektörün Rolü” konulu sunumlarını 
yapmışlardır.

ZİRAİ MÜCADELE MERKEZ 
ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ 

80. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ 
ETKİNLİKLERİ VE 

“SAĞLIKLI BİTKİ GÜVENİLİR GIDA” 
PANELİ

KARADENİZ TARIMSAL’DAN 80 YENİ LAHANA ÇEŞİDİ

Samsun’da, Karadeniz Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü’nde  “Lahana Islahı Programları İçin Nite-
likli Genitörlerin Geliştirilmesi ve Tohum Teknolojisi 
Projesi” kapsamında geliştirilen 80 yerli hibrit beyaz 
baş lahana çeşit adayı 10 Aralık 2014 günü Samsun 
Gelemen’de düzenlenen tarla gününde üreticilere ve 
basına tanıtılmıştır.

KTAE Gelemen Kampüsü lahana ıslah deneme ala-
nında yapılan tanıtıma Genel Müdürlüğümüz, Bahçe 
Bitkileri Daire Başkanlığı Sebzecilik ve Süs Bitkileri 
Araştırma Koordinatörü Bülent SAYAL, KTAE Mü-
dürü Kibar AK, tohumculuk konusunda çalışan özel 
sektör temsilcileri, lahana üreticisi çiftçiler katılmıştır.

Tanıtım toplantısında konuşan Proje Koordinatörü ve 
KTAE Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Dr. Onur KA-
RAAĞAÇ, Ülkemizde son 20 yılda ülkemiz içerisinde 
hibrit sebze çeşitlerinin geliştirilmesi konusunda bü-
yük bir atılım sağlandığını, birçok özel firmanın bir-
çok türde ıslah çalışması yaparak çok sayıda yeni çeşit 
geliştirerek üretilen hibrit sebze tohumunun çiftçilere 
sunduğunu, fakat lahanagil sebzelerinde gerekli olan 
bu ıslah hacminin yeterli düzeyde geniş olmadığını 
bildirmiştir.

KARAAĞAÇ; ülkemizde satılmakta olan ve üretici-
lerin kullandığı hibrit lahana çeşitlerinin tamamının 
yurt dışında ıslah edilen çeşitler olduğundan bakan-
lığımızın bu soruna çözüm bulabilmek amacıyla 1998 
yılından beri enstitülerinin lahanagiller konusunda 
görevlendirildiğini, hibrit geliştirme konusunda belli 
bir aşamaya gelindiğini, zengin bir gen havuzu ve ni-
telikli materyale ulaştıklarını ve özellikle hem ihracata 
yönelik hem de iç pazara yönelik çeşit adayları elde 
ettiklerini belirtmiştir. Konuşmada ayrıca 16 yıl süren 
çalışmalardan elde edilen çeşitlerin sahip oldukla-
rı özelliklerden bahsedilmiş, iç ve dış Pazar yanında 
farklı kullanımlar için çeşitler geliştirildiği vurgulan-
mıştır.

KARAAĞAÇ son olarak; Bu çalışma kapsamındaki 
çeşit adaylarının belirlenmiş olduğunu ve öncelikle 2 
çeşidin tescillenmek üzere olduğunu ve ülkemiz çift-
çimizin hizmetine yakın bir zamanda sunulacağını 
belirtmiştir.

Yapılan konuşma ve değerlendirmelerin ardından ka-
tılımcılar ıslah deneme alanındaki hibrit lahanaları 
incelemişlerdir. 
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