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Tarımsal Biyoteknoloji alanında ülkemizin önde ge-
len bilimsel araştırma, geliştirme ve teknoloji merke-
zi olarak Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü 
bünyesinde kurulan, 720 m2’lik bir alan üzerinde 7 
laboratuvar ve tam donanımlı özel seraya sahip Bi-
yoteknoloji Araştırma Merkezi, 25 Mart 2015 tari-
hinde Başbakan Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU ve 
Bakanımız Mehdi EKER’in katılımları ile açılmıştır.

Biyoteknoloji Araştırma Merkezi; Moleküler Bitki 
Islahı, Doku Kültürü ve Genetik Transformasyon ile 
Mikrobiyal Biyoteknoloji olmak üzere üç birimden 
oluşmaktadır.

Toplam 550 m2 laboratuvar alanında; Moleküler Biyo-
loji Laboratuvarı, Genom Analiz Laboratuvarı, Doku 
Kültürü Laboratuvarı, Genetik Transformasyon La-
boratuvarı, Mikrobiyal Biyoteknoloji Laboratuvarı, 
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BİYOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİNİN 
AÇILIŞI YAPILDI
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Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai Etütler Merkezi 
MAYZEM’in 133. yönetim kurulu toplantısı, 26 Mart 
2015 tarihinde Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleştiril-
di. Yapılan seçimde Genel Müdürümüz Doç. Dr. Masum 
Burak, 13 üye ülkenin 12’sinin oyunu alarak MAYZEM’in 
yönetim kurulu başkanı oldu.

Burak; 1 Nisan 2015 itibarıyla önceki Başkan Adel El-
Beltagy’den görevi devralmıştır. 4 yıl süreyle MAYZEM Yö-
netim Kurulu Başkanlığı görevini yürütecek Burak’ın yar-
dımcılığını Mısır, İtalya, Fas ve İspanya’nın adayları yerine 
getirecek.

Türkiye’nin de kurucu üyelerinden olan MAYZEM, 1962’de 
faaliyetlerine başladı. Arnavutluk, Cezayir, Fas, Fransa, Mal-
ta, Mısır, İtalya, İspanya, Lübnan, Portekiz, Tunus, Türkiye 
ve Yunanistan olmak üzere 13 üyesi bulunan MAYZEM’in 
Genel Merkezi Paris’te yer alıyor.

Amacı, tarım, gıda, balıkçılık ve kırsal kalkınma konula-
rında araştırma, eğitim ve yayın çalışmaları yapmak olan 
MAYZEM, her yıl üye ülkelerden gelen binden fazla öğren-
ciye çeşitli tarımsal konularda kısa ve uzun dönem eğitimler 
veriyor.

Kuruluşun 52 yıllık tarihinde ilk kez Türkiye’nin adayı ola-
rak yönetim kurulu başkanı seçilen Burak; 1980 yılında 
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun olmuş, 
aynı yıl Yalova Atatürk Bahçe Kültürler Merkez Araştırma 
Enstitüsü’nde araştırmacı olarak göreve başlamış, 2005’e ka-
dar Enstitüde sırasıyla bölüm başkanı, müdür yardımcısı ve 
müdür vekili olarak çalışmıştır. Burak, 1990 yılında da do-
çentlik unvanı almış, 2005’te Tarımsal Araştırmalar ve Po-
litikalar Genel Müdür Yardımcısı, 2006’da da Genel Müdür 
olarak atanmıştır. Çeşitli uluslararası kuruluşların yönetim 
kurullarında görev alan Burak, 2009-2012 arasında MAY-
ZEM Bilimsel Danışma Kurulu Başkanlığını da yürütmüş-
tür.

GENEL MÜDÜRÜMÜZ MASUM BURAK
MAYZEM BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ

Mikroarray ve Biyoinformatik Üniteleri bulunmakta-
dır. Ayrıca konferans salonu, toplantı odası ile birlikte 
araştırma faaliyetlerinde kullanılacak 3 bölmeli tam 
kontrollü sera bulunmaktadır.

 Biyoteknoloji Araştırma Merkezi’nde;  

•	 Tarımsal	 araştırma	 ve	 üretimde	 teknolojiyi	 uygu-
lamaya aktararak, ülkesel problemlere çözüm üret-
mesi,

•	 Bilim	ve	teknoloji	eğitim	merkezi	olması,

•	 Biyoteknoloji	 alanında	 faaliyette	 bulunan	 enstitü	
ve araştırıcılar arasında iletişim ve koordinasyonu 
sağlaması,

•	 Biyoteknoloji	alanında,	ulusal	ve	uluslararası	iş	bir-
liğinin güçlendirilmesine katkı sağlanması,

•	 Tarımsal	 Biyoteknoloji	 konusunda	 otorite	 bir	 ku-
rum olmayı hedeflenmiştir. 

 Merkezde yürütülecek faaliyetler;

•	 Agronomik	olarak	önem	taşıyan	genlerin	karakte-
rizasyonunu yapmak ve ıslah programlarında kul-
lanmak,

•	 Markör	Destekli	Seleksiyon	tekniği	ile	ıslah	mater-
yalinde kalite, hastalık ve verim ile ilgili genleri ta-
şıyan bireylerin bilinçli seleksiyonunu yapmak,

•	 Endemik	ve	tehlike	altındaki	türlerin	in	vitro	(ken-
di ortamı dışında) çoğaltımını sağlamak,

•	 Klasik	 ıslah	 programlarında	 10-15	 yıl	 süren	 çeşit	

ıslahını, doku kültürü tekniği kullanarak 4-5 yıl kı-
saltmak,

•	 Doku	kültürü	ile	bitki	patojenlerinden	ari	bitki	elde	
etmek,

•	 Gıda	ve	tarım	sektöründe	kullanılan	mikroorganiz-
maların izolasyonunu ile tanımlanmasını yapmak 
ve muhafazasını sağlamak,

•	 Mikrobiyal	Biyoteknoloji	araştırmaların	yapılması-
nı sağlamak,

•	 Yürütülen	 faaliyetlerle	 ilgili	 ulusal	 ve	 uluslararası	
eğitim programları düzenlemektir.
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Her yıl düzenli olarak yapılan Genel Müdürlüğümüz 
Program Değerlendirme Toplantıları; 09 Şubat 2015 
tarihinde Antalya’da başlamış, 6 Mart 2015 tarihinde 
tamamlanmıştır. Yeni teklif, devam eden ve sonuçlanan 
araştırma projelerinin değerlendirildiği, ayrıca TÜBİ-
TAK, Kalkınma Ajansları ve Bakanlık Ar-Ge Destekli 
projeleri ve diğer kaynaklardan desteklenen projelerin 
bilgi amaçlı olarak sunulduğu toplantılara; araştırma 
enstitüleri ve istasyonlarından, Bakanlığımızın ilgi-
li diğer birimlerinden, üniversitelerden, özel sektör ve 
STK’lardan 2000’i aşkın katılım sağlanmıştır.

Toplantı açılış konuşmasında Genel Müdürümüz Doç. Dr. 
Masum BURAK, daha önce dağınık bir şekilde yapılan 
bu toplantıların son on yıldır bir arada yapıldığını, bunun 
dünyada başka bir örneğinin olmadığını ifade etmiştir. BU-
RAK, araştırma kurumlarının fiziki, personel ve bütçe alt-
yapılarının uluslararası düzeyde araştırma yapabilecek sevi-
yeye yükseltildiğini söylemiş, TAGEM’in yürüttüğü önemli 

araştırma çıktılarından örnekler vermiş, ileriye yönelik he-
defler ve yapılması gereken çalışmalar hakkında değerlen-
dirmelerde bulunmuştur.

Toplantılarda; Bakanlığımız, diğer kamu kurum ve kuruluş 
yetkilileri, üniversite öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluş-
ları ve özel sektör temsilcileri ile KKTC ve enstitü/istasyon-
lardan araştırmacılar katılmış ve projeler birlikte değerlen-
dirilmiştir.

Toplantının	 ilk	 haftasında;	 Hayvancılık,	 Hayvan	 Sağlığı,	
Gıda-Yem,	 Su	 Ürünleri,	 ikinci	 haftasında	 Tarla	 Bitkileri,	
üçüncü	haftasında	Bahçe	Bitkileri	ile	Toprak	ve	Su	Kaynak-
ları,	 dördüncü	 haftasında	 ise	 Bitki	 Sağlığı	 ve	 Tarım	 Eko-
nomisi konularında, araştırma enstitü ve istasyonları tara-
fından hazırlanan yeni teklif, devam eden ve sonuçlanan 
araştırma projeleri görüşülerek değerlendirilmiştir.

Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi (NTM) ve Dünya için 
Yeni Türlere Ait Örneklerin Tanıtım Toplantısı, 09 Nisan 
2015 tarihinde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Ge-
nel Müdürlüğü’ne bağlı Ankara Zirai Mücadele Merkez 
Araştırma Enstitüsü’nün toplantı salonunda yapılmıştır.

Toplantıya, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Mü-
dürü Doç. Dr. Masum BURAK, Genel Müdür Yardımcıları 
Dr.	Ali	Osman	SARI	ve	Dr.	Necati	TULGAR,	Bitki	Sağlığı	
Araştırmaları Daire Başkanı Doç. Dr. Birol AKBAŞ, Genel 
Müdürlüğümüz Daire Başkanları, Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı İl Müdür ve Müdür Yardımcısı, diğer kamu 
kurumları, Üniversiteler, Bakanlığımız merkez ve bağlı ku-
ruluşlarından üst düzey yöneticiler ve konu uzmanları ile 
birlikte yaklaşık 100 teknik ve idari personel katılmıştır.

Genel Müdürümüz Doç. Dr. Masum BURAK açılış konuş-
masında, Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesinin, ulusla-
rarası ortamda tanındığını, Bakanlığımız bünyesinde 1961 
yılından beri hizmet veren Türkiye’nin en eski, en büyük 
ve kataloğu olan tek böcek müzesi olduğunu belirtmiştir. 
Burak; NTM’ni geliştirmeyi ve dünyada önemli böcek mü-
zelerinin arasına girmeyi hedeflediklerini, ayrıca müzede 

bulunan böcek türlerinin kullanılmasıyla, referans koleksi-
yonların oluşturulması ve teşhis yöntemlerinin geliştirilme-
si çalışmaları yapılacağını belirtmiştir. 

Toplantıda ayrıca, Genel Müdür Burak tarafından ülkemize 
ait bölge ve kişilere atfedilmiş isimlendirmelerin de bulun-
duğu yeni hazırlanan “Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi 
Tip Örnekleri ve Türkiye Faunasına Eklenmiş Yeni Kayıt-
lar” isimli kitabın katılımcılara ve basına tanıtımı yapılmış 
ve NTM’de halen ülkemizin değişik bölgelerinden toplan-
mış yaklaşık 30.000 teşhis edilmiş böcek örneği bulunduğu 
ifade edilmiştir. 

Toplantı, Prof. Dr. Ali Demirsoy tarafından verilen  
“Türkiye’nin Biyolojik Çeşitliliği ve Referans Koleksiyonu-
nun Önemi” konulu konferans ile devam etmiştir. Toplantı 
sonucunda, bu müzenin, böcek gen kaynaklarının toplan-
ması ve muhafaza altına alınmasında, biyolojik çeşitliliğin 
korunmasında, böcek tanımlama çalışmalarında referans 
koleksiyonların oluşturulması gibi konularda bilim dünya-
sına önemli katkılar sağlayacağı ortaya konulmuştur.

2015 YILI PROGRAM DEĞERLENDİRME 
TOPLANTILARI TAMAMLANDI

NAZİFE TUATAY BİTKİ KORUMA MÜZESİ VE DÜNYA 
İÇİN YENİ BÖCEK TÜRLERİNİN TANITIM TOPLANTISI 

GERÇEKLEŞTİ
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G20 tarihinde ikinci kez ülkemizde gerçekleştirilecek 
olan Tarım Bakanları Toplantısına hazırlık amacıyla dü-
zenlenen G20 Tarım Üst Düzey Görevliler 1. Toplantısı, 
23 Mart 2015 tarihinde Ankara’da gerçekleşti. Açılışı, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar vekili Dr. 
Nihat PAKDİL tarafından yapılan toplantıya Tarımsal 
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Doç. Dr. Ma-
sum BURAK başkanlık etmiştir. 

Toplantıya, üye ülkelerin yanı sıra davetli ülkeler İspan-
ya,	Azerbaycan,	İsveç	ve	Singapur	ile	aralarında	OECD	ve	
FAO’nun da bulunduğu çeşitli uluslararası kuruluşların 
temsilcilerinden oluşan yaklaşık 60 yetkili katılmıştır. 

Toplantıda, G20 Tarım Bakanları Toplantısı’nın Bakanlar 
Bildirisi ele alınmış, toplantı hazırlıkları ile ilgili çalışmalar 
ve bundan sonraki süreçlerdeki konular görüşülmüştür.

Genel Müdürlüğümüzce 19 Şubat 2015 tarihinde Antal-
ya-Belek Belconti Otel’de düzenlenen Tıbbi ve Aromatik 
Bitkiler Çalıştayı, akademisyenler, özel sektör temsilcile-
ri, ilgili kurum temsilcileri ve araştırma kuruluşları tem-
silcilerinden oluşan yaklaşık 60 kişilik grubun katılımı 
ile gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay başlangıcında; Bezmialem Vakıf Üniversitesi Ecza-
cılık Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat KAR-
TAL	tarafından	“Tıbbi	Bitkisel	Ürünlerde	Kalite”,	Süleyman	
Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden 
Prof. Dr. Hasan BAYDAR tarafından “Tıbbi ve Aromatik 
Bitkilerde Tarımsal, Endüstriyel ve Teknolojik Gelişmeler” 
ve	Tohumluk	Tescil	ve	Sertifikasyon	Merkezi	Müdürlüğün-
den	Ziraat	Mühendisi	Mücahit	KOMSER	tarafından	“Tıbbi	
ve Aromatik Bitkilerde Tescil” başlıklı sunumlar gerçekleş-
tirildi.

Çalıştay sonuç bildirgesinde; gerek hammadde üretimi, 
gerekse son ürüne kadar gerçekleştirilen üretim aşama-
larında, kaliteli ve standart ürün elde edilmesine yönelik 
çalışmalara ağırlık verilmesi; mevcut kaynaklardan fark-
lı ve yeni ürünler üretilmesine yönelik çalışmalara ağırlık 
verilerek ürün yelpazesinin geliştirilmesi; son yıllardaki ge-
lişmeler doğrultusunda, konuya ilaç sanayinin artan ilgisi 
karşısında tıbbi ve aromatik bitkilerinin üretimi ve değer-
lendirilmesi açısından, bu durumun fırsata dönüştürülmesi 
için gerekli tedbirlerin alınması; etken madde eldesi ve elde 

edilen ürünlerin farklı amaçlarla kullanımı için metot ge-
liştirilmesine ağırlık verilmesi; tıbbi ve aromatik bitkilerde 
yerli ürünlerin tüketiminin artırılmasına yönelik çalışmalar 
yapılması ve tedbirler alınması; tıbbi ve aromatik bitkiler 
sektöründe paydaşlar arasındaki bağın güçlendirilmesi ve 
özel sektör ile Ar-Ge birimlerinin bilgi alış veriş bağlantısı-
nın sağlanarak işbirliklerinin geliştirilmesi; ticaretinde söz 
sahibi olabileceğimiz tıbbi ve aromatik bitki ürünlerinde 
markalaşmaya gidilmesi; artan ekiliş miktarlarına paralel 
olarak üretim materyallerinin temininde yaşanan sıkıntıla-
rın giderilmesine yönelik tedbirlerin alınması gibi kararlar 
alınmıştır.

Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz koordinasyonun-
da; İtalya’da bulunan Avrupa Birliği Ortak Araştırma 
Merkezi (JRC) ile Orman Su İşleri Bakanlığı-Su Yöne-
timi Genel Müdürlüğü (SYGM) işbirliğinde “Su-Tarım-
Enerji-Ekosistem Bağlantısında Entegre Su Yönetiminin 
Akdeniz Bölgesinde Ekonomiye Katkıları” başlıklı ulus-
lararası çalıştay, 12-13 Şubat 2015 tarihlerinde Ankara’da 
gerçekleştirilmiştir.

Nüfus artışına bağlı olarak artan su ihtiyacı, su politikala-
rının	bütünsel	analiz	ihtiyacını	doğurmaktadır.		Su	üzerin-
de gıda ve enerji sektörlerinin oluşturduğu rekabet, gerek 
ülkeler ekonomisini gerekse küresel ekonomiyi doğrudan 
etkilemektedir.  Bu nedenle çalıştay; bilim insanları, karar 
vericiler, özel sektör ve küçük işletme yatırımcılarını bir 
araya getirip suyun giderek alarm verdiği Akdeniz Bölge-
sini dikkate alarak ortak çözümler üretmek üzere bir plat-
form oluşturmayı amaçlamıştır. 

Çalıştay Genel Müdürümüz Doç. Dr. Masum BURAK’ ın 
açılış konuşması ile başlamış ve JRC’ den Giovanni BI-
DOGLIO,	ICARDA’dan	Mesut	KESER,	Su	Yönetimi	Genel	
Müdürü Cumali KINACI ve Tarım Reformu Genel Müdürü 
GÜRSEL	KÜSEK’	in	konuşmaları	ile	devam	etmiştir.	Çalış-
tayda	su,	gıda,	enerji	NEXUS’	un		Akdeniz	ülkeleri	arasında-
ki diyaloglar, ekonomisi,  riskler ve çözümler  olmak üzere 
farklı başlıklarda oturumlar düzenlenmiş ve Genel Müdür 

BURAK,	 	 NEXUS’	 un	 ekono-
mik etki ve faydaları başlıklı 
oturumu yönetmiştir. Ayrıca ilk 
gün	oturumlarında	Samsun	On	
Dokuz Mayıs Üniversitesi Öğre-
tim	Üyesi	Doç.	Dr.	Eyüp	Selim	
KÖKSAL,	 ikinci	 gün	 oturum-
larında ise Kalkınma Bakanlığı 
Tarım Dairesi Başkanı Taylan 
KIYMAZ panelist olarak ka-
tılmışlar, JRC adına Armağan 
KARABULUT ALOE raportör 
olarak görev almıştır. Çalıştaya 
Bakanlık Müşaviri Dr. Müslüm 
BEYAZGÜL, Genel Müdürlü-
ğümüz	 Toprak	 ve	 Su	 Kaynak-
ları Daire Başkanı Dr. Bülent 

SÖNMEZ,	 İklim	 ve	 Havza	 Çalışma	 Grubu	 koordinatörü	
Dr.	 İnci	TEKELİ,	Toprak	Gübre	ve	Su	Kaynakları	Merkez	
Araştırma	Enstitüsü	Müdür	Yardımcısı	Dr.	 Suat	AKGÜL,	
Bitki Besleme ve Toprak Çalışma Grubu koordinatörü Dr. 
Kadriye KALINBACAK katılmışlardır. Çalıştay kapanışını 
Dr.	Bülent	SÖNMEZ	ve	Giovanni	BIDGLIO’	yapmışlar	ve	
iki günlük çalışmanın özetini verip katılımcılara teşekkür 
etmişlerdir.

Çalıştaya  başta Türkiye,  Arnavutluk, Fas, Filistin,  İsrail, 
Mısır, Makedonya, Tunus, Avrupa Birliği Komisyonu ile 
birlikte AB ülkeleri Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan, Por-
tekiz, Hırvatistan, Malta, olmak üzere 16 ülke katılmıştır. 

Toplantıya ayrıca Uluslararası organizasyonlar olarak; Ya-
kın Doğu ve Kuzey Doğu Araştırma Kuruluşları Birliği 
(AARINENA),	Akdeniz	Ülkeleri	Zirai	Etütler	Araştırmala-
rı	Merkezi	(CIHEAM),	Birleşmiş	Milletler	Gıda	Tarım	Ör-
gütü	 (FAO),	Kuru	Tarım	Alanlarında	Uluslararası	Tarım-
sal	 Araştırma	 Merkezi	 (ICARDA),	 Küresel	 Su	 Platformu	
(GWP),	Sivil	Toplum	Kuruluşları	da	geniş	katılım	sağlamış-
tır. Türkiye’nin bu coğrafyadaki ülkelere tecrübelerinin ve 
geliştirdiği politikaların aktarılma imkânının olacağı çalış-
tay, uluslararası etkin işbirliği imkânlarını da beraberinde 
getirmiştir.

G20 TARIM ÜST DÜZEY 
GÖREVLİLER 1.TOPLANTISI 

GERÇEKLEŞTİ

ANTALYA’DA TIBBİ VE 
AROMATİK BİTKİLER 

ÇALIŞTAYI

ENTEGRE SU YÖNETİMİNİN EKONOMİYE KATKILARI 
ULUSLARASI ÇALIŞTAYI ANKARA’DA YAPILDI
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Enstitü ve 
İstasyonlarımızdan Haberler

Bakanımız M. Mehdi EKER, Genel Müdürlüğümüze bağlı Hay-
vancılık Merkez Araştırma Enstitüsünü 14.01.2015 tarihinde 
ziyaret ederek incelemelerde bulunmuştur.

EKER’in ziyaretine; Müsteşar Yardımcımız Dr. Nihat PAKDİL, 
Genel Müdürümüz Doç. Dr. Masum BURAK, Hayvancılık Genel 
Müdürü Mustafa KAYHAN, TAGEM Genel Müdür Yardımcısı 
Dr. Necati TULGAR, Daire Başkanları Dr. Ali AYAR, Dr. Cengiz-
han MIZRAK ve Dr. Bekir ANKARALI eşlik etmişlerdir.

Bölüm Başkanları ve Şube Şeflerinin de hazır bulunduğu Enstitü-
nün	Toplantı	Salonunda	Sayın	Bakanımıza	Enstitü	Müdürü	Mu-
harrem	Satılmış	tarafından,	Enstitüde	yapılan	faaliyetler,	personel	
ve bütçe durumu sunulmuştur.

Ayrıca	 Sayın	 Bakanımızın	 talimatları	 doğrultusunda	 Kalkınma	
Bakanlığına sunulan ve kabul edilen Enstitünün Uluslararası Hay-
vancılık Araştırma Eğitim Merkezi Müdürlüğüne dönüştürülme-
sine ilişkin Projenin kapsamı, gerekçesi ve yapılacak iş ve işlemler 
sunulmuştur.

Proje ile Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi-
ne dönüştürülecek olan Enstitüde; Uluslararası Araştırma Mer-
kezleriyle işbirliği yapılacak, Ülkemizdeki araştırmacı ve teknik 
elemanların yanı sıra, Ülkemizin dış politikalarına uygun olarak 
halen Asya, Afrika ve bazı Avrupa Ülkelerinin araştırmacılarına 
yönelik olarak yürütülmekte olan eğitim programlarının daha et-
kin bir şekilde yapılması sağlanacaktır.

Yılda ortalama 2500 çiftçi ve teknik elemana çeşitli konularda 
eğitim veren Eğirdir Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdür-
lüğünde, eğitim çalışmalarının daha etkin yapılabilmesi için 
Eğitim Merkezi kuruluyor.

Eğitim Merkezi, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra birçok sempoz-
yum, kongre ve toplantıya ev sahipliği yapacak olup; 750 m2 taban 
alanda, 2 katlı olarak inşa edilecek olup, toplam 1500 m2 kapalı 
alana sahip olacaktır. Eğitim Merkezi içerisinde farklı büyüklük-
lerde 4 adet toplantı salonu ve fuaye alanı yer alacaktır. Günümü-
zün gerektirdiği donanım ve teknolojiye sahip olacak tesis için 
1.800.000 TL ödenek sağlanmıştır.

Bakanlığımıza bağlı Su Ürünleri Araştırma İstasyonu Müdür-
lüğü bünyesinde kurulan Kerevit Araştırma Merkezinin açılış, 
Eğirdir Meyvecilik Araştırma İstasyonu bünyesinde kurulan 
Eğitim Merkezinin temel atma törenleri 08 Nisan 2015 tarihin-
de yapıldı.

Bakanlığımız ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın desteği ile 
yapılan “Kerevit Araştırma Merkezi” donanım ve kullanılan tek-
noloji açısından Avrupa’nın ve ülkemizin en modern kapalı devre 
kuluçkahanesi olma özelliğini taşımaktadır.

Merkezin açılışı ve temel atma töreni Genel Müdür Doç. Dr. Ma-
sum BURAK ve Isparta Valisi Vahdettin ÖZKAN tarafından ya-
pıldı. Açılış ve törene, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanla-
rı, Daire Amirleri, Balıkçılık kooperatifleri, Balıkçılar, Çiftçiler ve 
davetliler katıldı.

Toplam 2,5 milyon liraya mal olan kerevit araştırma merkezinde, 
yerli teknoloji ile geliştirilen kapalı devre araştırma sistemi ve 600 
m2 lik deneme üniteleri yanında, limnoloji, balık biyolojisi, gene-
tik ve ekoloji konularında faaliyet gösterecek olan çok sayıda la-
boratuvar bulunmaktadır. Faaliyete geçen kuluçkahane ile sağlıklı 
kerevit yavru üretimine başlanarak azalan doğal stokların takviye 
edilmesi ve göllerin sağlıklı kerevitle yeniden balıklandırılması 
sağlanabilecektir. Ülkemizde önemli bir eksikliği giderecek olan 
kerevit AR-GE merkezi ile aynı zamanda diğer iç su türlerimizle 
ilgili daha detaylı yetiştiricilik ve hastalıkla mücadele çalışmaları 
gerçekleştirilebilecektir.

TAGEM ve BÜGEM tarafından desteklenen “Itri ve Tıbbi Bit-
kiler ile Boya Bitkileri Üretiminin Geliştirmesi” projesi kapsa-
mında Isparta/Eğirdir’de 300.000 adet lavanta fidesi üretilmeye 
başlandı. Fideler; Konya, Eskişehir, Denizli, Isparta, Tokat ve 
Kayseri’deki üreticileri ile buluşturulacak, bu illerde lavanta 
tarlaları oluşturulacak.                            

Eğirdir Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü – MARİM; 
2007 yılından bu yana lavanta ile ilgili AR-GE çalışmaları yap-
makta, ürettiği bilgiyi sektörün tüm paydaşlarına aktarmaktadır. 
Ayrıca üreticilere yönelik eğitim çalışmaları yapılmakta, lavanta 
yetiştiriciliği konulu basılı kaynaklar hazırlanmaktadır. 

Konu ile ilgili olarak bilgi veren İstasyon Müdürü İsa EREN, 
“Lavanta tarımı için çok uygun ekolojik koşullara sahip olan 
Türkiye’nin, başta üreticilerin lavanta konusundaki bilgi eksikliği 
ve üretim miktarının yetersizliği nedeni ile bu pazardan yeterince 
pay alamadığını belirtmiştir. 

Lavanta, dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağ bitkisin-
den birisidir. “Ekstrem koşulların bitkisi” olarak bilinen lavanta; 
su sıkıntısı olan, besin maddelerince fakir, kötü toprak koşulla-
rında, üreticiler için alternatif bir üretim fırsatı sunuyor. Lavanta 
uçucu yağının dünya piyasalarında fiyatı 25 ile 100 Euro arasında 
değişiyor.

“Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkileri Üretiminin Geliştirmesi” 
projesi ile üreticilerde oluşturulan farkındalık ve bilgiyi, ekonomi-
ye dönüştürmek üzere 210 dekar alanı kaplayacak lavanta tarlaları, 
alternatif bir üretim dalı olarak Türk çiftçisi ve sanayicisi için yeni 
fırsat kapıları açacaktır.

BAKAN EKER’DEN ENSTİTÜ 
ZİYARETİ

GÖLLER BÖLGESİ 
MEYVECİLİĞİNDE EĞİTİM 

HAMLESİ

MARİM’DEN DEV BİR ADIM DAHA; 

LAVANTA YETİŞTİRİCİLİĞİ

EĞİRDİR’DE KEREVİT ARAŞTIRMA 
MERKEZİ AÇILDI

MEYVECİLİK EĞİTİM MERKEZİNİN 
TEMELİ ATILDI
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Havaların ısınmasıyla birlikte, ilk ve orta dereceli 
okullar başta olmak üzere, okulların Bakanlığımıza 
bağlı Araştırma Enstitüsü ve İstasyonlarına yaptık-
ları ziyaretlerin yoğunlaştığı görülüyor. Bu ziyaret-
lerin gençlerin ders konularıyla ilgili pratik çalışma 
yapmaları, bilgi ve becerilerini arttırmaları, yapılan 
çalışmalar ve ileride yapacakları meslek seçimi ko-
nusunda bilgi edinmeleri konularında çok faydalı 
olduğu görülmektedir.

Bu kurumlardan Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü BATEM’in de okullar tarafından en sık zi-
yaret edilen araştırma kuruluşlarından biri olduğu 
görülmektedir. Enstitü yetkilileri; merkez yerleşke-
lerindeki bahçelerini gezmek ve yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi almak üzere birçok okulun ziyarete 
geldiğini belirtmişlerdir. Yetkililer şimdiye kadar; 
Başöğretmen Atatürk Ortaokulu, Kamile Çömlekçi 
Ortaokulu, Kaptan Yuva, Dilşad Refizade Ana Oku-
lu, Korkuteli M.Y.O Bahçe Tarımı Programı ve  Özel 
Başar Koleji öğretmen ve öğrencileri BATEM’i ziyaret 
edenlerden bazıları olduğunu belirtmişlerdir. 

Ankara’da ise farklı ilkokul ve kolejlerden gelen öğren-
ciler, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Ensti-
tüsü bünyesinde bulunan Nazife Tuatay Bitki Koruma 
Müzesi ile Tarımsal Fauna ve Mikroflora Bölümü La-
boratuvarını ziyaret etmişler ve böceklerle ilgili bilgi-
ler almışlardır.

ENSTİTÜ VE İSTASYONLARIMIZA 
OKULLARDAN YOĞUN İLGİ

BANDIRMA KOYUNCULUK 
ARAŞTIRMA İSTASYONU’NDA 

DAMIZLIK KOÇ SATIŞLARI YAPILDI

AYDIN’DA
İNCİR ÇALIŞTAYI YAPILDI

Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gös-
teren Bandırma Koyunculuk Araştırma İstasyonu 
Müdürlüğü’nün geleneksel olarak düzenlediği da-
mızlık satış etkinliği, 08.04.2015 tarihinde yoğun 
bir katılımla gerçekleştirilmiştir.

1940’lı yıllardan itibaren Karacabey Merinosu koyun 
ırkında, bölge yetiştiricisinin damızlık ihtiyacını kar-
şılamada öncü kuruluş olan Koyunculuk istasyonu, 
damızlık değerlerini belirleyerek elde ettiği nitelikli 
koçlarını başta faaliyet gösterdiği Balıkesir ili ve çevre 
iller olmak üzere tüm koyun yetiştiricilerinin hizme-
tine sunmaktadır.

Koyunculuk Araştırma İstasyonunda bu yıl düzenle-
nen damızlık satışı etkinliği çerçevesinde, bölge yetiş-
tiricilerinin yoğun şekilde talep ettiği Karacabey Me-
rinosu ile etçi baba hattı olarak kullanılmak üzere yine 
istasyon tarafından geliştirilen Bandırma Koyunu ve 
diğer ırklardan damızlıklar açık artırma usulü ile sa-
tılmıştır.

Bakanlığımız yetkilileri, konu ile ilgili sivil toplum ku-
ruluşlarının temsilcileri,  Güney Marmara ve Trakya 
bölgesinden çok sayıda yetiştiricinin katılımları ile 
gerçekleştirilen bu yılki açık artırmada 165 baş da-
mızlık değeri belirlenmiş koç ve erkek toklu yetişti-
ricimizle	 buluşmuştur.	 Satışlarda	 2.500	 TL	 ortalama	
değer oluşurken en yüksek satış bedeli 5.100 TL sevi-
yesinde gerçekleşmiştir.

İncirliova – Aydın’da çalışmalarını sürdüren İncir 
Araştırma İstasyonu Müdürlüğü tarafından yürü-
tülen Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın desteklediği 
“Kaybolan Toprakların Sessiz Kahramanı: İNCİR” 
projesi kapsamında 17 Mart 2015 tarihinde  “İncir 
Bizi Çağırıyor” çalıştayı gerçekleştirildi. 

Çalıştaya;  Aydın İli Vali Yardımcısı Abdullah Aslan, 
İncirliova Kaymakamı Adem Ünal, Aydın Gıda Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Bircan, TAGEM 
Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Nec-
det	Kaplan,	Konya	Toprak	Su	ve	Çölleşme	ile	Müca-
dele	İstasyon	Müdürü	Durmuş	Ali	Çarkacı,	Subtropik	
İklim Meyveleri Koordinatörü Doğan Doğan, Zıraat 
Odaları,	 Sanayi	 Odası,	 Ticaret	 Odası,	 Ege	 İhracatçı	
Birlikleri, özel sektör temsilcileri ve çok sayıda incir 
üreticisi katılım sağlamıştır.  

Doç. Dr. Yavuz Özer tarafından hazırlanan “Kaybolan 
Toprakların	 Sessiz	 Kahramanı:	 İncir”	 Belgesel	 Gös-
terimi, Dr. İlknur Kösoğlu tarafından proje sunumu, 
Yrd. Doç. Dr. Levent ATATANIR tarafından “İncirli-
ova ve Germencik İlçelerinde İncir Tarımına Açılan 
Arazilerin Erozyon Risk Değerlendirmesi”, Doç. Dr. 
Erhan Akça tarafından “Eğimli Arazilerde Erozyon 
ve Toprak Koruma Önlemleri ve Ekonomisi”,  Uzman 
Ergin ÇİLALİ tarafından Çatak Projesi hakkında su-
numlar	yapıldı.	Prof.	Dr.	Uygun	AKSOY’un	Dünya’da	
ve Türkiye’de incir yetiştiriciliği ve ticaretindeki geliş-
meler’ konulu sunumundan sonra daha önce yapılan 
anket çalışmasının sonuçları değerlendirilerek çalış-
malar sona erdirilmiştir.
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