İPEK BÖCEĞİ PROJESİNDE SONA GELİNDİ
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Doran, ilimizde ipekböceği
yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için destek istedi. Bilecik'te, ipekböcekçiliği konusunda
yetişmiş ve tecrübeli insan gücünün varolduğuna dikkat çeken Doran, bu konuda yaratılacak
teşvik ve desteklerin Bilecik'i eskisi gibi ipekböceğinde söz sahibi yapacağını ifade etti.
Doran, ilgili kişi ve kuruluşlara destek çağrısı yaptı.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından
yetiştirilen ipekböceklerinin kozaları toplanmaya başlandı. Fakültenin hobi bahçesinde
yetiştirilen kozalar, Koza Tarım Satış Kooperatifi'ne satılarak gelir elde edilecek.
Deneme amaçlı gerçekleştirilen üretimle ilgili bilgiler veren Ziraat ve Doğa Bilimleri
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Doran, ilimizde ipekböceği yetiştiriciliğine dikkat çekmek
istediklerini belirtti. Bilecik'te, ipekböcekçiliği konusunda yetişmiş ve tecrübeli insan
gücünün varolduğuna dikkat çeken Doran, bu konuda yaratılacak teşvik ve desteklerin
Bilecik'i eskisi gibi ipekböceğinde söz sahibi yapacağını ifade etti. Doran, ilgili kişi ve
kuruluşlara destek çağrısı yaptı.
'SÖZ SAHİBİ YAPMAK İSTİYORUZ'
İpekböceği yetiştiriciliğinin başta aile ekonomileri olmak üzere Bilecik ekonomisine
katkı sağlayacağını anlatan Doran,"Önümüzdeki beş yıl içerisinde Bilecik'i hazırlayacağımız
BEBKA, TAGEM ve Kırsal Kalkınma projeleri ile ipekböcekçiliği yetiştiriciliğinde
ülkemizde yeniden söz sahibi yapmayı hedefliyoruz" dedi.
Yaklaşık 45 gün önce larva olarak başlayan serüvenin yaş koza olarak sonuçlandığını
kaydeden Doran, bu süreçte 40 bin böceğin gelişiminin günlük olarak görsel ve yazılı olarak
kayır altına alındığını belirtti. Sadece dut yaprağı beslenen ipekböcekleri için 220 adet dut
fidanı diktiklerini hatırlatan Doran şöyle devam etti:
"Deneme amaçlı yaptığımız bu üretimden elde ettiğimiz bilgileri öğrencilerimiz ve
üreticilerimizle paylaşacağız. Önümüzdeki yıllarda yapılacak çalışmalarda elde edilen bu
bilgiler kullanılarak yaş koza ve ipek ipliği üretimi konusunda faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.
İlimizde yıllardan beri ipekböceği yetiştiriciliği yapılmakta olup, son zamanlarda çeşitli
nedenlerden dolayı bu faaliyet ilimizde oldukça azaldı.
'EK KAZANÇ ELDE EDEBİLİRLER'
Fakülte olarak amacımız ipekböceği yetiştiriciliğine dikkat çekerek üretimi artırmak
ve yaygınlaştırmaktır. Üreticiler asıl işinden ayrılmadan ek gelir olarak ipekböceği
yetiştiriciliğini rahatlıkla yapabilir. Şu an asgari ücret net 950 TL civarındadır. İki kutu
ipekböceği besleyen bir kişi ortalama 45 gün sonra yaklaşık 2 bin TL kazanç elde edebilir.
Özel bir ekipmana ihtiyaç duymadan evin uygun bir köşesinde, çarşaf veya kağıt üzerinde
üretim yapılabilir. Endüstriyel bir girdisi olmadığı için girdi maliyeti diye bir sorun yaş koza
üretiminde söz konusu değildir. Özellikle ev hanımları anılan faaliyetle ek kazanç elde
edebilirler.
Önümüzdeki beş yıl içerisinde Bilecik ilimizi hazırlayacağımız BEKBA, TAGEM ve
kırsal kalkınma projeleri ile ipekböcekçiliği yetiştiriciliğinde Bilecik ilimizi ülkemizde
yeniden söz sahibi yapmayı hedefliyoruz. Bu çalışmamızda bizden desteklerini esirgemeyen

S.S. 50 No'lu Bilecik Koza Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Ali Çakır ve Tuzaklı Köyü
Muhtarı Mehmet Ali Özdoğan'a teşekkür ediyorum. Uyumlu çalışmalarımızın devamı
neticesinde olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyorum.
Bu vesile ile fakültemizin isminin değiştiğini sizinle paylaşmak isterim. 2015/7723
sayılı ve 25.05.2015 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile fakültemizin adı Ziraat ve Doğa
Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir" dedi.
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