
Araştırma-Yayım-Çiftçi Bağının Güçlendirilmesi Çalışmaları 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın araştırma enstitüleri/ istasyonları tarafından geliştirilen tarımsal 
yeniliklerin yaygınlaştırılması ve çiftçilere tanıtımı için, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı tarafından 
2012 yılından itibaren Araştırma-Yayım- Çiftçi Bağının Güçlendirilmesi çalışmaları başlatılmıştır. “Tarımsal 
Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Projesi” adı altında yürütülen çalışmalara Kalkınma Bakanlığı’ndan mali destek 
sağlanmıştır. Bu proje kapsamında; Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün araştırmaları sonucunda 
geliştirilen yeni sebze, meyve ve tarla bitkileri çeşitlerini çiftçilere tanıtmak amacıyla Antalya Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğü ile işbirliği halinde Antalya’nın farklı yörelerinde demonstrasyon alanları belirlenmiştir. 
BATEM tarafından geliştirilerek tescil ettirilen domates, patlıcan, kavun, nar, silajlık mısır, cin mısır, susam ve 
yerfıstığı çeşitlerinin, Tarım İlçe Müdürlüğü Yayım Personeli ve köylerde görev yapan Tarım Danışmanları ile 
işbirliği yapılarak çalışmaya katılım sağlayan üreticilerin üretim alanlarında üretimi ve gösterimi yapılmıştır. 

 

   
Proje kapsamında; sebze türlerinden domateste, BATEM Özçelik F1 çeşidi, Aksu ilçesi Kumköy (Çakallık) 

köyünde, Finike ilçesi Sahilkent beldesinde, Serik ilçesi Kayaburnu köyünde ve Kaş ilçesi Aklar ve Çavdır 
köylerinde toplam 6 üreticinin üretim alanında, patlıcanda Karadaylak F1 ve Çakıldak 78 çeşitleri Elmalı ilçesi 

Gölova ve Eskihisar köylerinde bir örtü altı, iki açık alan olmak üzere üç üreticinin üretim alanında, Aksu ilçesi 
Karaöz, Yurtpınar ve Kurşunlu köylerinde birer açık alan olmak üzere toplam 7 üreticinin üretim 
alanında, Ananas kavun çeşidi ise Kumluca ilçesi Hızırkahya köyünde bir üreticinin örtü altı üretim alanında 
gösterim amaçlı üretilmiştir. Meyve türlerinde narda BATEM Esinnar, BATEM Onurnar, BATEM Hicrannar, 
BATEM Yılmaznar çeşitleri Hicaznar çeşidi ile karşılaştırılmak üzere Manavgat ilçesi Evrenseki beldesi ile 
Finike Arif köyü olmak üzere iki üreticinin üretim alanında gösterim amaçlı dikilmiştir. Tarla bitkileri türlerinden 
mısırda; Burak F1, Şafak F1, Side F1 silajlık mısır çeşitleri Korkuteli ilçesi Yelten Beldesi ve Elmalı İlçesinde, 
Antcin 98 F1 cin mısır çeşidi Aksu Yenidumanlar köyünde, susamda Muganlı 57 ve Özbek-82 çeşitleri, Manavgat 

ilçesi Cevizler ve Belenobası köylerinde, yer fıstığında NC-7 ve BATEM-5025 çeşitleri Manavgat ilçesi Cevizler 
köyünde belirlenen üreticilerin üretim alanlarında gösterim amaçlı ekilmiştir. Toplamda sebze çeşitlerinde 14, 
meyve çeşitlerinde 2, tarla bitkileri çeşitlerinde 6 adet demonstrasyon alanı kurularak sezon boyunca 
değerlendirilmiştir.   

Korkuteli İlçesi Yelten Beldesi silajlık mısır demonstrasyon alanında 18 Ekim 2012 tarihinde düzenlenen tarla 
günü etkinliğinde Antalya’nın çeşitli yöreleri ile Denizli, Burdur ve Isparta illerinden davet edilen üreticilere silajlık 
mısır çeşitleri tanıtılmıştır. 

  

 

http://batem.gov.tr/yeni/gundem/arastirma_calismalari.php

