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KAPAK KONUSU

TOBB Ata n n Huzurunda
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 71. Mali Genel

“Ulu Önder Atatürk,

Kurulu nedeniyle TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
başkanlığında TOBB Genel Kurul Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yöneticileri ve delegeleri
olarak, 71’inci Genel Kurulumuz öncesinde huzurunuzdayız.

Konseyler, oda, borsa başkanları ve delegeler Anıtkabir’i ziyaret
ederek Ata’nın huzurunda saygı duruşunda bulundular.
Hisarcıklıoğlu Anıtkabir Şeref Defteri’ne şunları yazdı:
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Sizin, silah arkadaşlarınızın ve milletimizin yaptığı mücadele ile
ardından kurulan Cumhuriyetimiz, bütün dünyada hayranlık
uyandırmış ve gelecek nesillere büyük bir onur ve gurur bırakmıştır.

KAPAK KONUSU

Türk iş dünyası olarak, bizler bıraktığınız bu büyük emanete ve
onura sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu vatan bizden öncekilerin
olduğu gibi, bizim ve bizden sonrakilerin de namusudur.

Biz bu görevin bilincinde var gücümüzle çalışmaya devam
edeceğimize, aziz hatıranız önünde söz veriyoruz.

Büyük Atatürk,
Medeniyet yarışında en ileri noktaya ulaşmak ve ülkemizin
ekonomik gücünü en tepeye çıkarmak, yeni ve daha büyük
yatırımlarla insanlarımıza iş sahaları açmak, ülkemizin refah
seviyesini büyütmek Türk iş dünyasının görevidir.

Camiamız adına, Cumhuriyetimizin kurulmasında ve bugünlere
gelmesinde başta siz olmak üzere, emeği geçen herkesi rahmet ve
minnetle anıyoruz.

ADANA TİCARET BORSASI DERGİSİ
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Tobb Delegeleri
Hizmet eref
Belgelerini
Cumhurba kan
Erdo an dan Ald
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Hisarcıklıoğlu, TOBB camiası olarak birlik, beraberlik ve
vefaya büyük önem verdiklerini söyledi. Törene katılan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı
döneminde TOBB camiasıyla istişareye büyük önem verdiğini
dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Farklı ortamlarda defalarca
bizlerle bir araya geldiniz. Başbakanlığınız süresi boyunca
TOBB genel kurullarının tamamında bizimle oldunuz. Bizi
asla yalnız bırakmadınız. İlk kez Cumhurbaşkanı olarak sizleri
ağırlıyoruz. Camiamıza verdiğiniz destekten dolayı size gönül
dolusu şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakan iken özel sektörün
önünü açan birçok reform gerçekleştirdiğini anlatan
Hisarcıklıoğlu, bu süreçte özel sektörün yatırım ve ihracat
açısından önemli işlere imza attığını ifade etti. Hisarcıklıoğlu,
Türkiye'nin bu dönemde en fazla turist çeken 6. destinasyon,

müteahhitlik alanında da Çin'den sonra dünyanın en büyük 2.
gücü haline geldiğini kaydetti.
Hizmet Şeref Belgesi alanların Türkiye'de üretimin ve
ticaretin adı yokken üretim ve ticaret yaptıklarının altını çizen
Hisarcıklıoğlu, "Kazanırken kazandırmanın, insanlara iş ve aş
sağlamanın değerini öğrettiler, dürüst tüccarın ne olduğunu
gösterdiler" ifadelerini kullandı
Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB
bünyesinde 10, 20, 30 ve 40 yılını dolduran üyelere
Hizmet Şeref Belgeleri ve plaketlerini verdi.
Hisarcıklıoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra TOBB
İkiz Kuleler’in bahçesine 71’inci Genel Kurul dolayısıyla
kurulan stantları gezdiler.

ADANA TİCARET BORSASI DERGİSİ
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TOBB’un 71’inci Genel Kurulu öncesi, delegeler, oda-borsa başkanları, genç ve kadın girişimci kurullarının üyeleri, yabancı temsilciler ve
TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri ATO Congresium’da akşam yemeğinde bir araya geldi.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile Eski Bakan, Eski TOBB Başkanı Ali Coşkun’a birer
plaket verilen etkinlikte, 71’inci Genel Kurul pastası da kesildi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, gelen konuklara teşekkür ederken, TOBB’un gücünü birlik ve beraberlikten aldığını vurguladı.
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Dünyas Yeni Bir Büyüme Hikayasi için
Yeni Yap sal Reformlar istedi
TOBB’un 71’inci Mali Genel Kurulu Başbakan Davutoğlu,
C H P Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, M H P Genel Başkan
Yardımcısı Vural ve T O B B delegelerinin katılımıyla
gerçekleştirildi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, iş
dünyasının yeni bir büyüme hikayesi yazmak istediğini bunun
için de siyasilerden yeni yapısal reformların elbirliğiyle ve hızla
hayata geçirilmesini istediklerini vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, “2015 seçimleri Türkiye’nin yeniden ayağa
kalkması için milat olmalı. Haziran’dan sonra önümüzde
seçimsiz bir 4 yıl var. Bu fırsatı mutlaka değerlendirmeliyiz. Bu
dönem sert tartışmaların geride kaldığı, güçlü reformların
dönemi olmalı. Daha özgür ve daha zengin Türkiye için
adımlarımızı hızlandırmalıyız” dedi.

Türkiye’nin yeni bir büyüme modeline ihtiyacı olduğunu ifade
eden Hisarcıklıoğlu, “Yeniden bir yapısal reform gündemi
oluşturarak, yeni bir büyüme hikâyesi yazmalıyız.
Firmalarımızın yaşadığı çeşitli sıkıntılara hızlı çözümler
üretmeliyiz” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu Genel Kurul’da şöyle konuştu:
Değerli dostlarım,
Gördüğünüz gibi bu sene genel kurulumuzun teması
Çanakkale Zaferi. Zira tarihi değiştiren Çanakkale destanının
100. yılındayız.
Çanakkale; Milli Mücadele ruhunun ve
kadrosunun doğduğu yerdir. Çanakkale; Türk milletinin
dirilişidir, yeni Türkiye Cumhuriyetinin de önsözüdür.
Çanakkale; bu necip milletin dünyaya, savaşta bile ahlakın
olduğunu öğrettiği yerdir.
Anadolu’nun evlatları hem savaştılar, hem insanlığı, hem de
erdemi öğrettiler. Süngüleri sanki kalemdi. Düvel-i
muazzama’ya savaşın bile onuru olduğunu, hece hece
gösterdiler.
Biz Çanakkale’de bir nesli feda ettik. İstanbul, Kayseri, Konya,
Sivas, Tokat ve daha pek çok ilden lise öğrencileri, gönüllü olarak
cepheye gitti ve şehit düştü.
Varlığımızı borçlu olduğumuz Çanakkale Müstahkem Mevkii
Kumandanı ve “18 Mart kahramanı” Cevat Paşa’yı, Çanakkale’de
ve sonra Milli Mücadele’de canlarını ortaya koyarak bize bu
vatanı kazandıran, başta “Anafartalar kahramanı” Mustafa
Kemal olmak üzere, Fevzi Çakmak’ı, Kazım ve Fahrettin
Paşaları, Nusrat’ın kaptanı Tophaneli Hakkı Yüzbaşı’yı, Seyit
Onbaşı’yı ve kahraman Mehmetçiği rahmetle, saygıyla
anıyoruz. Ruhları şad olsun
Dün sayın Cumhurbaşkanımız, hizmet şeref belgesi ödül
törenimize katılarak, bizleri onurlandırdı. Camiamıza destek ve
moral verdi.
Bugün de Başbakanımızı, CHP’nin genel başkanını, MHP’nin
grup başkan vekilini ağırlamaktan büyük memnuniyet
duyuyoruz.

ADANA TİCARET BORSASI DERGİSİ
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Kıymetli misaﬁrler,
Ülke olarak kendi içimize odaklandığımız bu günlerde, biraz
kafayı kaldırıp, dünya geneline bakmanın önemli olduğunu
düşünüyorum.
2015, küresel ekonomide sürprizlerle dolu bir yıl olacak.
ABD, Avrupa, Rusya ve Çin ekonomileri dalgalı bir seyir izliyor.
Ancak özellikle Avrupa ekonomilerinde canlanma devam
ederse, Türkiye olumlu etkilenecek.
2015 öncesinde, gelişen ekonomiler hızlı büyürken, gelişmiş
ekonomiler yavaş gitmekteydi. Bu yılsa, Hindistan hariç, tüm
gelişen ekonomilerin yavaşlamakta olduğunu görüyoruz.
Dünya üretiminin yüzde 85’ini yapan 20 büyük ekonomi, 2014
yılında yüzde 3,4 büyümüştü. Bu yıl bu oranın gerilemesi söz
konusu.
Gelişen ülkelerse geçen sene ortalama yüzde 4,5 büyümüştü.
Bu seneki beklenti yüzde 4 civarında. Petrol ﬁyatlarının son
dönemde artmasıyla Rusya ekonomisindeki daralma sınırlandı.
Yine de bu yıl için küçülme yaşayacaklar. Özetle dünyada bir
toparlanma var, ama yetersiz. Hepimiz için söylüyorum!
Sürprizlere hazır olup, risklerden uzak durmakta fayda var.

Borsalarımızın Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansları ile yaptıkları
toplam proje sayısı 1.158, şehirlerine kazandırdıkları hibe
kaynak miktarı 706 milyon lira oldu.
Çay, zeytinyağı, buğday, un, pestisit ve aﬂatoksinde akredite
laboratuvarlarımız dünyaya referans oldu. Oda ve Borsalarımız,
yerel kalkınmada öncü olsun istiyoruz. Ülke ve dünya
ekonomisini daha yakından takip edebilmeleri ve proje yapma
kapasitelerini daha da artırmak için illerimize Akademik
Danışmanlar atadık. Oda ve Borsalarımızdaki hizmet anlayışını
güçlendirmek için Bilgilendirme Seminerleri başlattık.
Yaklaşık 5 bin meclis üyemize 3’er günlük seminerler verdik. Biz
hizmet için buradayız, hizmet için varız. Hizmete de devam
edeceğiz.
Öncelik verdiğimiz ikinci konu, Türkiye’nin
zenginleşmesi için girişimci sayısının ve kapasitesinin
artırılması.
Girişimcilik konusunda hiç mütevazi olmayacağım.
Attığımız tohum meyvesini verdi. Türkiye’nin gündemine
girişimciliği sokmak için kurduğumuz Kadın ve Genç Girişimci
Kurullarımız, geçtiğimiz yıl 1,300 faaliyet gerçekleştirdi.
Girişimci kurullarımız, tüm illerde girişimcilik eğitimi vermeye
başladılar.

Değerli dostlarım,
Ülkemize baktığımızda bizim dünya genelinden, 2 kat daha
tedbirli ve dikkatli olmamız gerektiğini görüyoruz. Zira
dünyadaki belli başlı jeopolitik risklerin tamamı, bizim
çevremizdeki coğrafyada yaşanıyor. Düşen petrol ﬁyatları dış
ticaret açığımızı olumlu etkilerken, ihracat, turizm, yatırım ve
uluslararası müteahhitlik işlerimizi kısıtlıyor. Öncü
göstergelerin çoğu, büyümede zayıf bir görünüme işaret ediyor.
İç piyasada hem işler durgun, hem de tahsilatta, özellikle de
çek’lerde giderek artan ölçüde sıkıntılar yaşıyoruz. Bu
sıkıntıları aşmak için büyüme temposunu mutlaka
artırmalıyız.

Girişimci olmak isteyen yeni nesille, başarılı girişimcileri bir
araya getirmek, böylece destek vermek üzere, G3 Forumu’nu
hayata geçirdik ve Anadolu’ya yaymaya başladık. Her yıl
yaptığımız “Türkiye 100” projesi kapsamında, Türkiye’nin en
hızlı büyüyen 100 şirketini belirliyoruz.

Yılın ikinci yarısında, hem seçim döneminin geride kalması,
hem de Avrupa’nın canlanmasıyla, iç piyasa ve ihracatın daha
olumlu seyretmesini ve büyümenin hızlanmasını umuyoruz.
Özetle 2015, düşe kalka yol alacağımız bir yıl olacak.

Gelecek vadeden bu şirketleri, Amerika’da kendi
sektörlerindeki şirketlerle bir araya getiriyor, dünyaya
açılmalarını kolaylaştırıyoruz.Gençlerimizin iş kurması için
TOBB ETÜ bünyesinde Garaj İnkübasyon Merkezi’ni kurduk
Balkanlar, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Kırım, Orta Asya’daki
Türkçe konuşan girişimciler için uyguladığımız “Türkçe
Konuşan Girişimciler” Programının 18. sini başlattık. Çünkü
bu coğrafyalarda, kendi dilimizle daha kolay iş yapabilmek
istiyoruz. İşte 21 ülkeden gelen 47 Türkçe Konuşan
Girişimcimiz bu salonda! Misaﬁrlerimize hep beraber hoş
geldiniz diyelim.

Kıymetli delegeler,

İleri teknolojiyi ülkemize getirmeye odaklandık.

TO B B Genel Kurullarında geleneksel olarak kendi
muhasebemizi yaparız. Bu nedenle geçtiğimiz genel kuruldan
bugüne yaptıklarımızın bir kısmına değinmek istiyorum.

Biliyorsunuz, Türkiye’de, bir yılda 3 dönem eğitimi ve ortak
eğitim sistemini ilk başlatan ve tek uygulayan TOBB Ekonomi
ve Teknoloji Üniversitesi’dir. Şimdi bu sistem ülkemize model
oldu. TOBB ETÜ ileri teknoloji alanında da öncü bir üniversite
oldu. Size birkaç örnek vereyim. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde
bir icadın ürüne dönüştüğü ilk üniversite patentine sahip
olduk. Üniversitemiz bünyesinde kurduğumuz Avrupa’nın en
büyük Teknoloji Merkezinde 17 bin feette uçabilen insansız
hava aracı prototipini geliştirdik.Japonya’nın Nagoya
Üniversitesi ile birlikte dünyanın en hızlı çalışan mikro
işlemcisini ürettik. Kalkınma Bakanlığı’nın desteği ile
dünyanın en büyük “su türbini test tasarım merkezi”ni kurduk.

Öncelikle yerel kalkınmaya odaklandık. Bunun için de
Odalarımızın ve Borsalarımızın hizmet kapasitesini artırdık.
Öncelikle yerel kalkınmaya odaklandık. Bunun için de
Odalarımızın ve Borsalarımızın hizmet kapasitesini artırdık.
Dünya standartlarında hizmet veren, yani 5 yıldızlı Oda-Borsa
sayımızı 191’e çıkardık. Bu yıl 41 Oda ve Borsamız daha
akreditasyon sürecine girdi. Böylece dünya standartlarında
hizmet veren Oda-Borsa sayısı 232’ye ulaşacak. Oda ve
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Bunların yanında ileri teknolojili şirketlerin kurulması için
girişim sermayesi sektörünü destekliyoruz.Bu kapsamda
Hazinemizle beraber ileri teknolojiye dayanan yeni girişimlere
100 milyonlarca lira yatırım yapacak bir fonların fonunu hayata
geçiriyoruz.

Ay r ı c a , ç a l ı ş m a l a r ı m ı z d a h e p y a n ı m ı z d a o l a n
Cumhurbaşkanlarımıza, Meclis Başkanımıza, Başbakanlarımıza,
C H P ve M H P G e n e l B a ş k a n l a r ı n a , B a k a n l a r ı m ı z a ,
Milletvekillerimize ve bizimle birlikte emek veren, çalışan
bürokratlarımıza, Türk iş dünyası olarak şükranlarımızı

Türkiye’de ilk defa kurulacak bu büyük fonla yeni ﬁkri olan,
hızlı büyüme potansiyeli olan KOBİ’lerimizi destekleyip,
büyüteceğiz. Biyoteknoloji alanında çalışmalarımızı
yoğunlaştırdık. TOBB Biyoteknoloji Sektör Meclisi’ni kurduk.
Çünkü Türkiye’de yüksek teknolojiye geçişin; biyoteknoloji,
nanoteknoloji ve bilişim teknolojileri gibi yatay teknolojilerinden
geçtiğine inanıyoruz. Bu yatay teknolojiler, tekstil, otomotiv,
inşaat gibi geleneksel birçok sektörü dönüştüreceği için son
derece önemli. Bu maksatla Kalkınma Bakanlığı ile birlikte
“TOBB Yaşam Bilimleri ve BiyoteknolojiVakfı”nı kurmak için
birlikte çalışıyoruz. Artık hedeﬁmiz teknolojiyi ithal etmek değil,
üretmek.

sunuyoruz.
Eğitim alanında önemli yatırımlar yapıldı. Niceliksel kapasite
artırıldı. Okul ve derslik sayısı arttı. Ama eğitimin niteliği
konusunda maalesef beklediğimiz ölçüde mesafe alamadık.
Bizim çocuklarımız; matematikte ve fende dünya sıralamasında
bize yakışmayan yerde. Ekonomide bir üst lige çıkmak için
mutlaka eğitim kalitemizi artırmalıyız.
Atatürk’ün dediği gibi; “Bir milleti hür, bağımsız, şanlı,
yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren

Türk iş dünyasının sesinin yurtdışında daha gür çıkması
için küresel ilişkilerimizi genişlettik.
Avrupa Odalar Birliği Eurochambers’ın ve İslam Ticaret-Sanayi
Odasının Başkan yardımcılığını, dünyanın en büyük iş örgütü
Milletlerarası Ticaret Odasının da yönetim kurulu üyeliğini
yapmaya devam ettik.
Geçtiğimiz yıl da dünyanın yeni yükselen bölgesi 27 ülkenin bir
araya geldiği “Asya Pasiﬁk Ticaret ve Sanayi Odaları
Konfederasyonu”nun başkan yardımcılığına seçildik.

de eğitimdir”.
Sanayimizde de yapısal dönüşüm ihtiyacı var. Zira
ürettiklerimiz çoğunlukla orta teknolojili ürünlerden oluşuyor.
İleri teknoloji içeren ürünlerin payıysa bir türlü artmıyor.
Şimdi Almanya başta olmak üzere dünya, “sanayi 4.0”a geçişi,
yani 4. nesil sanayiyi konuşuyor. Yeni bir dönemin ayak sesleri
duyuluyor. Makineler arası iletişim ve karar alma dönemi başlıyor.
Öyle ki, bu sürece geçmeyi başaran ülkeler, her yıl, diğer
ülkelere, 5 yıl fark atar hale gelecek. Türkiye’nin bu büyük

Sosyal sorumluluk faaliyetlerine devam ettik ve kadim kültür
mirasımıza sahip çıktık.
Bugüne kadar 54 eğitim tesisi inşaatını tamamladık,
tamamlıyoruz. 28 yeni eğitim tesisinin de inşa çalışmalarına
başlıyoruz. Bildiğiniz gibi Ahilik, dünyadaki bütün oda
sistemlerinin temeli olan ve TOBB olarak bizim de mirasçısı
olduğumuz bir kültürdür. Bu kültürü yaşatmak için, Kırşehir’de
yapımı devam eden Ahi Evran Külliyesinin inşaatına büyük katkı
sağladık. Soma’daki madenci ailelerimiz için camiamızın
katkılarıyla topladığımız 17 milyon liralık yardımı hükümetimize
ulaştırdık. Ayrıca Ermenek’teki 18 madenci ailemize birer ev
aldık.

Değerli misaﬁrler,
Bütün bu saydığım işleri ve daha sayamadığım pek çoğunu, sadece
geçtiğimiz mayıs ayından bu güne kadar olan bir yıllık süre içinde
yaptık.
Bütün bunları 365 Oda-Borsamızın ve 1,5 milyon üyemizin
desteği ile başardık. Bu camianın birlik, beraberlik ve kardeşlik
anlayışı sayesinde başardık. İşte bu salonu dolduran sizlerle
birlikte başardık.
Reel sektörümüzün önünü açan tüm bu faaliyetleri birlikte
gerçekleştirdiğimiz eski Bakanımız sayın Hayati Yazıcı’ya camiam
adına öncelikle teşekkür ediyorum.

değişimin dışında kalmaması gerekiyor.
Kişi başına 10 bin dolar gelirden 25 bin dolar gelire sıçramanın
yolu da buradan geçiyor. Bu çerçevede “inovasyon’un önemi”
konusunda hem ﬁkiriz. Artık “nasıl inovasyon yapacağımıza”
odaklanmamız lazım.
Devletimizle birlikte, biyoteknoloji başta olmak üzere
Türkiye’nin güçlü olabileceği alanları belirleyip, bir strateji
çerçevesinde, el birliği ile çalışırsak, orta gelir tuzağını da aşarız.
Bizim doğalgazımız, petrolümüz yok. Ama dağları delen,
u un ötesini gören, imkânsızı mümkün kılan cesur insanlarımız
var.Bizler karamsarlığa kapılamayız, bizler umutsuzluk içinde
olamayız. Çünkü bizim ecdadımız vazgeçenler değil, destan
yazanlardır.
Biz Türkiye’ye hizmet sevdasıyla gecesini gündüzüne
katanlarız. Biz dualarla dükkânını açan, siftahını besmeleyle
yapan, hamdolsun demeden kepenk kapatmayan tüccarlarız.Biz
helal rızık arayan, harama sırtını dönen müteşebbisleriz. Biz “bu
ülke bir lira daha zenginleşsin” diye aylarını, yıllarını veren
KO B İ’leriyiz, girişimcileriyiz, sanayicileriyiz Türkiye’nin.
Davamız Türkiye, sevdamız Türkiye. Allah’ın izniyle hep birlikte
başaracağız. Aynı ruh aynı heyecan ile başaracağız. Allah
gönlümüzü zengin, emeğimizi ve kazancımızı bereketli,
milletimizin birlik ve beraberliğini daim kılsın. Yolumuz
açık olsun. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.”
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Başbakan Davutoğlu, TOBB ETÜ'de düzenlenen
TOBB Genel Kurulu'nda konuştu.
Genel Kurulun Türkiye'nin genel ekonomik gidişatının da
istişare edildiği son derece önemli bir forum olduğunu, bu sene
de çok anlamlı bir zamanlamayla Genel Kurul'da bir araya
geldiklerini belirten Davutoğlu, TOBB'u Çanakkale Savaşı'na
atfen 100. yıl konseptiyle düzenlenen genel kurul nedeniyle
kutladı, Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen bütün ecdada rahmet
diledi.
“İnsanlık onurunun, en kutsal unsurlarından biri insan
emeği”
Davutoğlu, son 8 ay içerisinde TOBB yetkilileriyle 9. kez bir
araya geldiğini işçi sendikalarıyla da yoğun istişare içinde
olduklarını belirterek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün
Türkiye'de iş barışının sağlanmasına zemin teşkil edeceğine
dair ümidini paylaştı.
İnsanlık onurunun, en kutsal unsurlarından birinin insan
emeği olduğunun altını çizen Davutoğlu, emeğin hakkını
vermenin hem devlet hem de özel sektör için bir şiar olduğunu
söyledi.
"Avrupa içinde Almanya, Fransa, İtalya'dan bir hat çekin, Doğu

16

ADANA TİCARET BORSASI DERGİSİ

Asya'da da Japonya, Çin ve Hindistan'dan, geri kalan AfroAvrasya'nın en büyük üretim üssü Türkiye'dir" diyen Davutoğlu,
bu üretim üssünün çevredeki krizlerden etkilenmemesi ve
bütün dünyaya ihraç pazarı olarak açılabilmesi için her türlü
tedbiri aldıklarını ve almaya devam edeceklerini söyledi.
Davutoğlu, şöyle devam etti:
"Nerede bir Türk girişimcisi varsa orada Türkiye Cumhuriyeti
hükümetinin konsolosu, büyükelçisi olacak. Nerede bir Türk
girişimcisi varsa oraya THY sefer yapacak. İşte bir ülkenin
bütüncül kalkınma stratejisinin arka planında bu vardır. Sadece
bir sektöre değil, bütün sektörlere ilgi gösterecek ve bu sektörel
gelişmeyi dünyaya yayma konusunda kararlı bir politika takip
edeceğiz."
“Türkiye'de organize sanayi bölgesi olmayan şehir
kalmayacak"
Davutoğlu, bütün illerin daha fazla organize sanayi bölgesi
istediğine işaret ederek, bunun, "Türkiye'de üretim şevki
kırıldı" diyenlere bir cevap teşkil eden önemli bir gösterge
olduğunu bildirdi.
AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de 67 organize sanayi
bölgesi bulunduğunu hatırlatan Davutoğlu, şu anda Türkiye'de
157 organize sanayi bölgesi olduğuna dikkati çekti.

ATB’DEN HABER

Adana Vergi Dairesi Ba kan Ahmet Tunal dan
ATB Yönetimine Hay rl Olsun Ziyareti

A

dana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı ve
beraberindeki Gelir İdaresi Müdürleri Tahsin
Atlı, Ömer Kılıç, Kamil Kurt ile Recep Yavuz
Türkiye Odalar Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
ve Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ve
Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve
ATB Meclis Başkanı Sabahattin Yumuşak’a “Hayırlı
olsun” ziyaretinde bulundular.
AHMET TUNALI, “ODA, BORSALAR PAYDAŞIMIZ”
Kaliteli ve adil hizmet sunmayı ilke edindiklerini ifade eden
Adana Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Tunalı, “Yeni görevinizi
hayırlı olsun. Başarılı çalışmalarınızı biliyoruz. Bizler karşılıklı
iletişime çok önem verdiğimiz için sizlerle sürekli istişare
içerisinde bulunuyoruz. Adana’da elini taşın altına koyan Ticaret
Borsası, Ticaret ve Sanayi Odasını paydaş görüyoruz. Sizlerin
katkısı insanların çabasıyla Türkiye’de çok şey değişti. Adana için
tek yürek olarak sizlerle birlikte çalışma arzusundayız. Bilgi ve
bilgiyi kullanabilme bakış açısı çok önemli. Bu anlamda da
odalara, borsalar çok önemli görevler düşüyor” dedi.
ŞAHİN BİLGİÇ, “PRİM SİSTEMİ, OTO KONTROL’DE
SAĞLIYOR”
ATB Genel Sekreteri Mustafa Hızlı’nında hazır bulunduğu
ziyarette vergi ödemenin kutsal bir görev olduğunu, her
vatandaşın bu sorumluluğunu yerine getirdiğine inandığını ifade
eden Türkiye Odalar Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, “Sizi ve müdür
arkadaşlarımı yakinen tanıyorum. Sizlerle güzel bir diyalogumuz
var. Bu bölgeye nasıl katma değer sağlarız? Bu şehre daha fazla
neler verebiliriz ona gayret ediyoruz. Biz dahil üyelerimiz vergi
ödemede hep ön sıralarda yer alıyoruz. Zaten buğday üreticileri
prim aldığı için kayıt dışı işlem yapmaları söz konusu değil.
Devletin prim verdiği mallarda kayıp, kaçak hiç olmaz. Özellikle
bizim bölgemizde mümkün değil. Üyelerimizi bildiğimiz için
rahatlıkla söyleyebiliyorum. Prim sistemi, oto kontrol sistemini de
sağlamış oluyor. Ziyaretinizle bizleri onurlandırdınız. Çok
teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
SABAHATTİN YUMUŞAK, “HİZMET İÇİN ÖNE NASIL
ÇIKARIZ ONA BAKIYORUZ”
Adana Ticaret Borsasında güzel insan topluluğunun mevcut
olduğunu söyleyen Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu
Üyesi ve ATB Meclis Başkanı Sabahattin Yumuşak, “Öncelikle
ince nezaketiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ekibimizdeki her
arkadaşımızda başkan olacak kapasite var. Hepimizin siyasi
görüşleri bir birinden farklı olmasına rağmen çıkan her ﬁkir,
düzgün çıkıyor. Bütün çaba üyelerimiz için, Adanamız için,
ülkemiz için neler yapabiliriz ona bakılıyor. Hizmette daha öne
nasıl çıkarız hep bu düşüncedeyiz. Türkiye’de geçmişte 9.5 milyon
ton buğday ekilirdi. Şu an 7.5 milyon ton ekiliyor ama verim
yüksek. Ekme oranı düşmesine rağmen verimde ABD’den daha
ilerideyiz. Düşüş nedeni ise alanların sulanabilir olması. Üreticiyi
mısıra, ayçiçeğine yöneltti. Katma değerli ürünlere yöneliş çok
fazla” diye konuştu.
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K nal Keklikler
Süneye Kar
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A

dana Ticaret Borsası, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Biyolojik Mücadele Araştırma
İstasyonu Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü işbirliğinde, buğday üreticilerine
destek olmak, tarımsal çevreyi korumak, kentin ekonomisine ve sosyal gelişimine katkı sağlamak ve
süne ile biyolojik mücadele için doğaya keklik salımı yaptı.
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BİLGİÇ, “YAPTIĞIMIZ BİYOLOJİK
M Ü C A D E L E İ L E B U Ğ D AY D A
SÜNE ZARARLISI AZALDI”
Çukurova Arboretum(Ağaç Parkı)’da
Keklik salımı öncesi yaptıkları biyolojik
mücadele çalışmaları ile buğdayda süne
zararlısının Adana bölgesinde oldukça
azaldığı belirten Türkiye Odalar Borsalar
Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana
Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç,
“2010 yılından bu yana yaptığımız bu
çalışmalar ile Adana'nın kuzeyinde
yetiştirilen buğdayın kalitesinin ovada
ye t i ş t i r i l e n b u ğd ay ı n k a l i t e s i n e
yaklaştığı gözlenmiştir.Mücadele
çalışmalarını yürüttüğümüz Karaisalı,
İmamoğlu ve Sarıçam ilçelerinde
yetiştirilen buğdaylar yemlik yerine
ekmeklik olarak değerlendirilmekte ve
üreticilerimiz ürünlerini çok rahat bir
şe ki ld e i ste d i kle r i ye re ve ﬁ ya t a
satabilmektedirler. Kalitesi artan buğday
ise çiftçimize % 20-30 gibi bir katma
değer kazandırmıştır.
Böylece üreticilerimiz gelirlerini
arttırarak emeklerinin karşılığını almaya
başlamışlardır. Ayrıca buğdayda artan
verim ve kalite ile un sanayicilerimize de

VA L İ B Ü Y Ü K , “ B İ Z E E M A N E T E D İ L E N D O Ğ A L
VARLIKLARI KORUMALIYIZ”
Doğal varlıkları korumada fazla söze hacet olmadığını ifade eden
Adana Valisi Mustafa Büyük, “Doğal varlıkları korumak hepimizin
görevidir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü ve Adana Ticaret Borsası yönetimi
gerçekten doğa için çok önemli olan, zenginleştiren bize emanet
edilen doğal varlıkları tabiatı koruma adına yapmamız gereken bir
iş yapmış oluyorlar. Doğal varlıkları korurken bir de süneyle
mücadele ediyorlar. Bu konuda da katkı sağlıyorlar. “Biz burada
sembolik olarak Keklik salımı yapıyoruz. Aslında ilgili arkadaşlar
bölgede çeşitli köylerde bu işlemi yapmış ve yapıyorlar.
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daha nitelikli buğday sağlanmış oldu.
Borsamızın süne ile biyolojik mücadele
için yılda yapılan 20 bin -32 bin TL’lik
yatırımla, ilimize yaklaşık 15 milyon
TL’lik katkı sağlamaktadır. Bu başarının
devamını sağlamak için 2015 yılında da,
Borsamızın ﬁnansmanı, Gıda, Tarım ve
H ay v a n c ı l ı k B a k a n l ı ğ ı B i yo l o j i k
Mücadele Araştırma İstasyonu
Müdürlüğü ile işbirliği yapmıştır. Bu
işbirliği kapsamında Nisan ayının ilk
haftasında Adana Karaisalı, İmamoğlu
ve Sarıçam ilçelerinde Süne zararlısı ile
Biyolojik mücadele amacıyla Borsamız
ile Biyolojik Mücadele Araştırma
İstasyonu Müdürlüğü yönetici ve
uzmanları katılımı ile parazitoit salımı
başlatılmış, toplam 450.000 adet
parazitoitin salımı yapılmıştır. Bugünde
yüzlerce Kekliği doğaya bırakarak süze
zararlısı ergini ile mücadelemizi
sürdürmekteyiz.
Mücadelemizde bizlerle paydaş olan
kurumlara ve siz değerli misaﬁrlerimiz
y e n i d e n h o ş g e l d i n i z d i y o r,
üreticilerimize bereketli kazançlı sezon
dileyerek saygılar sunuyorum” diye
konuştu.

Avcılarımızın bu konuda daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü bu
keklikler özel ortamlarda yetişti. Tabiata uyumlu hale
gelebilmeleri için belirli bir süre korunmaları lazım. Keklikler
tabiata uyum sağlamadan, kendileri koruyacak hale gelmeden yok
edilirlerse bu hepimizi üzer. Tabiatın korunmasında avcılarımızın
da sorumluluğu var. Avcılarımıza bu mesajı ilettikten sonra katkıda
bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Süne zararlısı için yaşama geçirilen biyolojik mücadelenin her
adımını yakından takip eden Adana Ticaret Borsası Meclis Başkanı
ve Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Sabahattin
Yumuşak, çalışmaları yakından takip edip, katılımcılarla birlikte
doğaya Kınalı Keklik saldı.
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Moskova Ticaret Ata esi, TOBB Yetkilileri ve Rusya n n
Hipermarket Al m Yetkilileri ile Ya Sebze ve Meyveciler
Ç ra an da Topland

R

usya’daki gıda sektörünün çok önemli
temsilcilerinin ve Türkiye’deki yaş sebze ve
mey ve sektörünün ve oda-borsa
temsilcilerinin katılımıyla Çırağan’da toplantı
gerçekleştirildi. Moskova Dış Ticaret Bakan
Yardımcısı’nın ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
adına Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanı Kaan
Sürmeli’ nin katıldığı toplantıda karşılıklı bilgi
aktarımı yapıldıktan sonra sektördeki Rusya ile
ihracat ve ithalat yapma ihtimali bulunan ﬁrma
temsilcileriyle ikili görüşmeler yapıldı.
Toplantının ilk bölümünde Türkiye’nin farklı bölgelerinden
gelen ve yaş sebze-meyve temsilcileri ile oda-borsa
temsilcileri kendilerini tanıttıktan sonra üretim ve ticaret
hacimleri ve Rusya ile ticaret potansiyelleri hakkında bilgi
verdiler.
Borsamız adına toplantıya katılan Genel Sekreter Mustafa
Hızlı, Adana Ticaret Borsası adına toplantıya katıldığını dile
getirdi. Özellikle son dönemlerde Adana-Mersin bölgesinde
narenciye ihracatı yapan ﬁrmalarda ciddi sıkıntılar olduğunu
ve hatta iﬂas eden ﬁrmalar olduğunu belirtti. Rusya ve
Ukrayna’ya ihracat konusunda güvence olması gerektiğinin
altını çizdi. Yaş sebze meyve konusunda Adana’da üreticileri
bir araya toplayan birlik kurulması ve böyle bir birlik
kurulduğu takdirde Rusya ile birlikte ihracat yapılması
konularını dile getirdi. Birlik olarak ABD’deki Sunkist veya
Avrupa’daki Copa Cogeca gibi birlikleri kastetmiş olduğunu
da sözlerine ekledi.
Antalya Ticaret Borsası, Antakya Ticaret Borsası, Fethiye
Ticaret Odası’ndan da toplantıya katılan temsilciler bölgeleri
hakkında bilgi sağladılar.Rusya Federasyonu İstanbul
Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Albina Rahimullina, bu
görüşmelerin çok zaruri olduğunu, bu toplantıya katılan
girişimcilerin güzel işler çıkardığını, işlerini de yıldan yıla
geliştirdiklerini ve Rusya ile çalışmanın her iki tarafın da

menfaatine olduğunu belirtti. Rusya tarafı da bu toplantıda
üst düzey temsil edildiği için bu toplantının Rusya ile Türkiye
arasındaki ticaret konusundaki işbirliğin geliştirmek
açısından önemli olduğunu vurguladı. Ortak noktalarda
buluşabilmek açısından bu toplantının faydalı geçtiğini
düşündüğünü sözlerine ekledi.
Türkiye dışında özellikle Amerika’dan, Avrupa ülkelerinden
Rusya’ya yaş sebze meyve özellikle narenciye satan ülkeler
kooperatiﬂer, birlikler adına hareket ederek satış yaptıklarını
söyledi. Bir ülke temsilcisi gelerek binlerce ton mal sattığını,
Türkiye’den ise yüzlerce satıcının gelerek yaş sebze meyve
satmak için çırpındıklarını ilave etti. Bizim de ülke olarak
birlikte (kooperatif, birlik şeklinde) hareket etmemiz
tavsiyelerinde bulundu. Rusya’ya önceden ihracat yapmamış
olanlar için Rusya’ya tarım ürünleri ihracatı yapmak için Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na başvuruda bulunulması
gerektiğini ve orada yapılan listede yer almaları gerektiğini
belirtti.
Türkiye-Rusya ticaretinde karşılaşılan sorunları önlemek
için yoğun çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Kalluga’da
gümrükçülerin yaptıkları toplantıya da bu konuların taşınmış
olduğunu dile getirdi. Rusya Federasyonu Ekonomi Bakanlığı
ve Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı da gümrük
süreçlerinin iyileştirilmesi konusunda çok ciddi çalışmalar
yapmakta olduklarını sözlerine ekledi. İki ülkenin Ekonomi
Bakanlarının neredeyse her üç ayda bir bir araya gelerek bu
konuları değerlendirdiklerini söyledi. Bu toplantılara ilgili
tüm taraﬂar katılarak bu süreçlerin nasıl iyileştirilebileceği
konusunda çalışmalar yapmaya devam ettiklerini belirtti.
Türkiye’den Rusya’ya ihracat yapan ihracatçıların yeşil
koridoru kullandıklarını ve Rusya tarafının da bu koridorun
daha verimli bir şekilde kullanılmasını istediklerini dile
getirdi. Türkiye’den Rusya’ya ihracat konusunda lojistik
konusunun önemini yinelerken Rusya’da yapılacak
üretimlerin pazarlamasının daha verimli olacağını ve bu
durumu da ortaklık yoluyla sağlayabileceklerini sözlerine
ekleyerek konuşmasını tamamladı.
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DÜNYACA ÜNLÜ MARKALAR BETTER COTTON ST YOR

T

ürkiye Odalar Borsalar Birliği Yönetim
Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret Borsası
Başkanı Şahin Bilgiç, Dünyaca ünlü
markaların Better Cotton taleplerini karşılamak
isteyen ülkemiz tekstil sektörünün
sürdürülebilir pamuk ihtiyacı yerel paydaşlarla
sağlanmaya çalışıldığını, 2020 yılına kadar
dünya tekstil devleri ürünlerinde % 20 - %100
Better Cotton kullanacaklarını beyan ettiğini,
bu nedenle her geçen gün Better Cotton
talebinin artmasının beklendiğini söyledi.
Better Cotton (Daha İyi Pamuk) üreticilere ve üretilen alanlara
daha ekonomik, çevresel ve sosyal katkı sağlayarak üreticiler
süreç içerisinde daha düşük maliyetle daha yüksek verim ve
kaliteli pamuk elde edebilecek.

BETTER COTTON (DAHA İYİ PAMUK) ÜRETİCİ
VE PAYDAŞ TOPLANTISI YAPILDI
Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana
Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sabahattin Yumuşak, Meclis Üyesi
Muammer Çalışkan, Genel Sekreter Mustafa Hızlı, Ar-Ge Proje ve
Kalite Birimi Sorumlusu Dr. Kenan Boyacı, Adana İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, Karataş İlçe Gıda Tarım ve
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Hayvancılık Müdürü Murat Uzun, Better Cotton Çırçır
İşletmeleri Yenteks, Tuf Tarım, Kahyalar Ekinci, Toprak Tarım,
Bahar Ziraat, Pakmil’ yetkililerinin yanı sıra tohum ﬁrmaları ile
sulama ﬁrmaları ve “Better Cotton” pamuk üreticilerinin katıldığı
toplantıda ilgili taraﬂarın iletişiminin güçlendirilerek işbirliği
içerisinde olmaları gerektiğini söyleyen Türkiye Odalar Borsalar
Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret Borsası Başkanı
Şahin Bilgiç, “Bu yıl Better Cotton pamuk ekim alanı ve üretici
sayısı geçen yıla göre iki katına çıkmıştır. Sürdürülebilir pamuk
üretimi konusunda dünyada önemi gittikçe artan ‘’Better Cotton’’
lisanslı pamuğu tüm paydaşlarımızın katkısı ile Adana’da
üreterek, ülkemiz sanayicisinin pamukta dışa bağımlılığını
azaltmasına, ülkemiz çiftçisinin yurt dışı çiftçileri ile rekabet
gücünün artmasına, ülkemizde de pamuğun diğer ürünler ile
rekabet edebilirliğinin artmasına katkı sağlanacaktır.
Bu amaçla çalışmalarına başlanan ülkemizde ilk ‘’Better
Cotton’’ pamuğunun hasadı 2013 yılında gerçekleştirdi. İlk
sezonda 72.370 dekardan 34,517 ton kütlü pamuk üretimi
gerçekleşti. İkinci sezon olan 2014–15 yılında 127.020 dekardan
59,822 ton kütlü pamuk üretimi gerçekleşti. Dünyaca ünlü
markaların Better Cotton taleplerini karşılamak isteyen ülkemiz
tekstil sektörünün sürdürülebilir pamuk ihtiyacı yerel
paydaşlarla sağlanmaya çalışılmaktadır. 2020 yılına kadar dünya
tekstil devleri ürünlerinde % 20 - %100 Better Cotton
kullanacaklarını beyan etmişlerdir. Bu nedenle her geçen gün
Better Cotton talebinin artması beklenmektedir” dedi.

ATB’DEN HABER
23.000 DEKAR “BETER COTTON” ÜRETİMİ
YAPILMASI PLANLANMAKTADIR

“BCI Kriterleri ve Çitçi Tarla Defteri Kullanımı konusunda
katılımcıları bilgilendirmesinin ardından ATB Meclis Üyesi
Muammer Çalışkan, “Lif Kalitesine Özen Göstermek ve Bunu

Adana Ticaret Borsası’nın 3 yıldır Türkiye’de Better Cotton
üretimi gerçekleştiren tek borsa ve paydaşları ile sıkı işbirliği
yapan kurum olduğunu da ifade eden ATB Başkanı Şahin
Bilgiç, “Bu kapsamda, Adana’da ilk olarak 2013 yılında 3 üretici
ve 4 çırçır işletmesi ile 1.850 dekarda, 2014 yılında 17 üretici ve 4
çırçır işletmesiyle 13.850 dekarda pamuk üretimi gerçekleşmiş
ve lif pamuğa dönüştürülerek satışı yapılmıştır. 2015 yılında ise
32 çiftçi ve 6 çırçır işletmesiyle yaklaşık 23.000 dekarda “Beter
Cotton” üretimi için çalışma yapılması planlanmaktadır. Bu yıl
gerçekleştirilecek olan Better Cotton üretimi için
p ayd a ş l a r ı m ı z d a n to h u m ﬁ r m a l a r ı m ı z ve s u l a m a
ﬁrmalarımızın hem belli oranda iskonto hem de üreticilerimiz
tarlasına giderek borsamız teknik uzmanları ile birlikte teknik
destek sağlayacaklar, bunun için kendilerine ayrıca yine
burada katılımcılarımıza bilgilendirme yapan uzmanlarımıza,
hocalarımıza; Better Cotton üreten üreticilerimize ve bu kütlü
pamuğu işleyerek satışını yapan çırçır işletmelerimize pamuk
tarımına katkıları için teşekkür ederiz. Bu çalışmanın
üreticilerimize ve tüm paydaşlarımıza hayırlı ve bereketli
olmasını diliyor, tüm katılımcılarımıza tekrardan teşekkür
ediyorum.” Diye konuştu.

Korumak Kriteri ile Kontaminasyonları, ProGen Genel
Koordinatörü Prof. Dr Cafer Mart, “Ürün Koruma ve Entegre
Zararlı Yönetimi”, Doç.Dr. Fehmi Gülyaşar, “Pamuk
Yetiştiriciliği”, Sermet Önder Sulamanın sahibi ve emekli
öğretim üyesi Prof. Dr. Sermet Önder ,“Suyun Verimli
Kullanımı”, Çukurova Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bülent Erenoğlu,
“Toprak Sağlığına Önem Vermek ile Doğal Yaşam Alanlarını
Korumak”, Yıldız Teknik OSGB’den uzman Durmuş Kuş,
“İnsana Yakışır İş, İş Sağlığı ve Güvenliği”, Karataş İlçe Gıda
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Ziraat Mühendisi İskender
Kılıç, “Çiftçi Kayıt Sistemi”, Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Gürkan Yaşar, “Bitki Koruma
Ürünleri Uygulama Belgesi”, Güney Yüreğir Sulama Birliği
Başkanı ve Better Cotton üreticisi İhsan Oğuz Beyarslan ile
Better Cotton üreticisi Dolaplı Mahallesi Muhtarı Sadık Kurt
tarafından tecrübeleri ve başarı hikayeleri konularında
katılımcıları bilgilendirdi. Bazı tohum ve sulama ﬁrmaları
Better Cotton üretilmesini teşvik etmek amacıyla iskonto ve

GENİŞ KAPSAMLI BİLGİLENDİRME

teknik destek uygulayacaklarını dile getirdi. Katılımcıların

Adana Ticaret Borsası Ar-Ge Proje ve Kalite Birimi Sorumlusu
ve Better Cotton Üretici Birim Yöneticisi Dr. Kenan Boyacı,

bulmasının ardından Adana Ticaret Borsası tarafından verilen

Better Cotton üretimi konusunda merak ettiği soruların cevap
yemeğe geçildi.
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Bilgiç, novatif Fikirler bölge ekonomisine
güç verir ve renklendirir

A

dana Ticaret Borsası yeni yönetimini
ziyaret eden TOBB Genç Girişimciler
Kurulu düzenleyecekleri “Girişimcilik
Yarışması”nda iş ﬁkri olana para ödülü
vereceklerini söylediler.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç
Girişimciler Kurulu Başkanı Ceyhun Baskın, yardımcısı
Erman Onatça ile kurul üyeleri Mustafa Yumuşak, Emre Onur
Nargile, Aslı Çomu, Aslı Teğmen, Gökberk Babacan, Gökhan
Yağan ve Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Selçuk
Çolak ile Yar. Doç. Dr. Burak Nakıpoğlu Adana Ticaret Borsası
Başkanı Şahin Bilgiç ve Meclis Başkanı Sabahattin Yumuşak’a
“hayırlı olsun” demek ve projeleri hakkında bilgi aktarmak için
ziyaret ettiler.

CEYHUN BASKIN, “YENİ İŞ FİKİRLERİNDEN
K Ü Ç Ü K Y A T I R I M C I L A R D A
YARARLANABİLECEK”
Göreve geldikleri süre içerisinde kurumsal altyapıyı
oluşturduklarını belirterek çalışmalarını hızlı bir şekilde
yürüttüklerini söyleyen TOBB Genç Girişimciler Kurulu
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Başkanı Ceyhun Baskın, “Değerli başkanlarım öncelikle yeni
görevleriniz hayırlı olsun. Biz sizleri zaten tanıyoruz.
Çalışmalarınıza sarf ettiğiniz üstün gayretleri biliyoruz.
Sizlere hayırlı olsun dememizin yanında tecrübelerinizden
yararlanmaya da geldik.
Çukurova Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Çağ
Üniversitesi birlikteliği ile “Girişimcilerle Üniversiteliler
Buluşuyor” etkinliği çalışmamıza başladık. TOBB’nin bizlere
yüklediği önemli görevler var. Genç girişimcileri desteklemek,
nitelik ve nicelik bakımından arttırmak, gerekli donanımları
sağlamak, eğitim ve seminerler vermek ve şehirdeki iş
potansiyelini yükseltmek gibi görevlerimiz var.
Pozitif motivasyonu da sağlayacak bu yarışmada 5 adet “iş
ﬁkrine” para ödülü verilecek. Önümüzdeki süreçte bu 5 iş
ﬁkrini geliştirerek mentörluk ve koç’luk yapmak. Daha sonra
da Adanalı yatırımcılarla buluşturmayı hedeﬂiyoruz. İş ﬁkri
derken böyle uçan kaçan imkansız olan ﬁkirlerden
bahsetmiyoruz. Yeni iş ﬁkirlerinden küçük imkanı olan
yatırımcılarda yararlanabilecek. Yeni ürün geliştirme ﬁkri
hepimizde var. Bu ﬁkri ürüne dönüştürecek ﬁnansal destek ve
pazarlama becerileri gerekir. Bu yarışma eğitim, akıllı alınan
risk, ﬁnansal destek ve pazarlama becerisini bir iş ﬁkri olana
vermeyi amaçlıyor” dedi.
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ŞAHİN BİLGİÇ, “UMUT VARIZ”

ekonomisine güç verir renklendirir. Çalışmalarınızı
desteklediğimiz gibi her zaman yanınızda olacağız. Borsa,

ATB Meclis Başkanı Sabahattin Yumuşak ve ATB Yönetim
Kurulu Üyesi Hamit Tezcan’ında hazır bulunduğu ziyarette
Türkiye Odalar Borsalar Birliği Yönetimi olarak Kadın
Girişimcilere ve genç girişimcilere ayrı bir önem verdiklerini
ifade ederek bu kurulların iyi çalışmasını istediklerini belirten
Türkiye Odalar Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve
Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, “Hem kadın hem
de siz genç girişimcilerimizden umut varız. Birlikte hareketle
güzel projelere ve çalışmalara imza atacağız inşallah. Sizin
vizyonunuz, u unuz bizim tecrübelerimiz ile birleştiği
zaman bölgemize Adanamıza yansıması mükemmel olacaktır.
Ülkemiz için bu tür birliktelikler, gayretler mutlaka olmalıdır.
Gençlerimizin yenilikçi dinamizmleri bizim için her zaman
önem arz ediyor. Onun için sizleri tebrik ediyorum. Siz
gençlerden yeni ﬁkirlerde bekliyoruz. İnovatif ﬁkirlerle yeni
işlerin ortaya çıkması ticaret alanlarını genişletir, bölge

Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgesi güzel
bir birliktelik oluşturduk. Bu oluşumun yarattığı sinerji
bölgemize artı değer sağlıyor. Bu birlikteliğimizde sizlerde yer
alacaksınız” diye konuştu.

S A B A H A T T İ N Y U M U Ş A K , “A Z M İ N İ Z V E
FİKİRLERİNİZ BENİ MUTLU ETTİ”
Genç girişimcilerin dinamik enerjisinden etkilendiğini
söyleyen ATB Meclis Başkanı Sabahattin Yumuşak, “Sizlerin
bu azmi, bu yeni iş ﬁkri arayışlarınız ve yoğun gayretinizi
görmek beni çok mutlu etti. Hevesinizi kimse kıramayacak.
Güzel ﬁkirlerinize, başarılarınıza destek olmak bizleri mutlu
eder. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hepinize başarılar
diliyorum” dedi.
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TÜRK G R MC L N N LK ÖRNEKLER N
AH LER VERM T R.
Bilgiç Ahilik Haftası Etkinliklerinde

Yine, dünya iş çevrelerinde, son yıllarda popüler olan,
Kalite ve Standart gibi kavramların ilk örneklerinin de,

Kırşehir'de 51 yıldır bayram olarak, 28 yıldan bu yana da
hafta niteliğinde kutlanan 'Ahilik Haftası' etkinliklerine
katılan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret Borsası
Yö n e t i m Ku r u l u B a ş k a n ı Ş a h i n B İ L G İ Ç ya p t ı ğ ı
konuşmasında ;

Ahiliğin temel felsefesi olan, "hizmette mükemmellik"
anlayışında görüyoruz.Topluma bir şeyler verme, bir şeyler
yapma isteğini ve heyecanını yaşayan sorumluluk sahibi
kişilerin teşkilatlanmasından ortaya çıkan Ahi teşkilatı, belki
de insanlık tarihinin, ilk büyük ve organize olmuş, sivil toplum

“ Türk iş camiası olarak, Ahiliğin bizim için anlamı
büyüktür. Anadolu’yu vatanlaştıran, bizlerin bu topraklarda
kök salmasını sağlayan, Anadolu’yu dinî ve millî birlik içinde
tutan müesseselerin başında, Ahilik gelir.

kuruluşudur.

Zira Ahilik sayesinde bizler, sadece daha fazla kazanmak
yerine, yardım ve sosyal dayanışma esaslarına da bağlı kaldık.

TOBB için ahilik kültürünün farklı bir yeri vardır.Türk
girişimciliğinin ilk örneklerini, Ahiler vermiştir.Türk iş
dünyasının çatı örgütü olan TOBB’un, ﬁkri anlamda temelini,
Ahi esnaf örgütleri oluşturur.

Ahlâk ile sanatın ahenkli bir birleşimi olan Ahilik, toplumun
ayakta kalabilmesi için gerekli olan sosyal adalet ve ahlâkın
yerleşmesinde büyük katkısı olan, Türk'ler dışında hiçbir
millette görülmeyen bir yaşayış biçimidir.Tüm dünya

Oda ve borsa camiamız 900 yıllık ahilik teşkilatının günümüze
yansımış şeklidir.Esnaf, tüccar, müteşebbis, burada bir araya
gelmiştir.

ülkelerinin oluşturmaya çalıştığı iş ahlakı ve etik kurallarını
yüzlerce yıl önce uygulamaya koymuş bir toplum olarak
Ahiliği, bugün ki dünya koşullarına entegre etmeliyiz.

Ticaret, ahlakla yoğurulmuştur.İlk defa belirli meslek
standartları hayata geçirilerek, hizmet kalitesinin
yükseltilmesi sağlanmıştır.
Avrupa’daki şirketler, sosyal sorumluluk ve müşteri
memnuniyeti kavramlarıyla daha yeni tanışırken, bizler,
yüzyıllar önce, “müşteri velinimetimizdir” düsturunu ilke
edinmiştik.
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Ticaret ahlakını geçmişinden bugününe kadar taşımış bir
toplum olarak, elimizdeki mirası çok daha iyi
değerlendirmeliyiz.Güçlü bir ekonomik yapı ve toplumsal
bütünlük için çok önemli olan birliktelik ve ortak akıl Ahilik
teşkilatının aktif olduğu dönemlerde sağlanmıştır.
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Biz, doğasında iş ahlakını barındıran bir millet olarak, Ahilik
kurallarına sonuna kadar riayet ederek, global ekonomide dahi
kuralları yazan taraf olma yolunda ilerlemeliyiz.
Ahilik kurumunu, mesleki, ticari ve toplumsal ahlakı ön
planda tutan gelenekleri hatırlanarak, ihtiyaç duyulan
alanlarda modern sentezlerin yapılarak, günümüz şartlarına
uyarlamalıyız.Çünkü Ahilik, sanatın, ticaretin ve sanayinin,
güzel ahlak ve doğrulukla yoğrulduğu, yüzyıllar boyu
toplumumuzun sosyal ve ekonomik omurgasını oluşturan bir
örgütlenme şeklimiz; toplumsal kimliğimiz açısından daima
sahiplenmemiz gereken çok özel bir kültürümüzdür.
Kısacası Ahilik bir okul, bir yaşam tarzı ve bir hayat biçimidir.
Biz geleneğimizle gurur duyuyoruz.Burada güzel ahlak,
doğruluk dürüstlük var.Biz hala, 'Gerçek zenginlik gönül
tokluğuyladır' diyoruz.
Biz hala, hilesi hurdası yok, kanaattir karımız' diyoruz.Hakkı
ile üretmek, hakça paylaşmak hepimizin ortak gayemizdir
diyoruz.Ahi Evran başta olmak üzere tüm ahi babalarımızla
gurur duyuyoruz.Onları dünyaya daha fazla anlatmamız
lazım.Maalesef yakın zamana kadar, biz bu hazinenin
değerinin pek fazla farkında olamadık.Ama işte böyle güzel
organizasyonlarla, bundan böyle inşallah, bunu çok daha ileri
bir düzeye getireceğiz.Bu yola baş koyan herkese şükranlarımızı
sunuyoruz.Allaha çok şükür, bize de, TOBB olarak, Ahi Evran
Külliyesine katkı yapmak nasip oldu.Bundan da ayrıca gurur
duyuyoruz.
TOBB olarak, dayanışmanın en güzel göstergesi olan Ahilik
kültürünü iş dünyasında yaşatmaya gayret
ediyoruz."Birlikteysek güçlüyüz" anlayışımızla, değerlerimizi
kaybetmeden ilerlemek için hizmet ediyoruz.Ne mutlu ki bize
böyle bir medeniyetin torunlarıyız.Bu temelle yoğrulmuş bir
milletin ticaret ahlakı dünyaya da örnek olmalı.
Ahilik teşkilatının bu anlamlı haftasında kurucusu Ahi
Evranı'ı yâd ediyor, Ahilik Haftası'nın özüne uygun birlik ve
beraberlik içerisinde geçmesini diliyorum.Ahilik kültürünün
canlı tutulmasını sağlayan böyle güzel faaliyetleri yürüten

herkese ve burada emeği geçenlere yürekten teşekkürlerimi
sunuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum “ diyrek tamamladı.
Program, Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı ve Atlı Spor
Kulüpleri'nin gösterileri ile renk kattığı Ahi Evran-ı Veli
Külliyesi’ne kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşe, Gümrük ve
Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, Kırşehir Valisi Necati Şentürk,
Milletvekilleri Abdullah Çalışkan ve Muzaﬀer Aslan, Garnizon
Komutanı J. Alb. Murat Bulut, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci,
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Bilgiç, TESK Genel
Başkanı Bendevi Palandöken, TESKOMB Başkan Vekili
Mustafa Alan, CHP Kırşehir İl Başkanlığı, 80 il esnaf odaları
başkanları, Kırşehir oda başkanları, sivil toplum kuruluş
temsilcileri katıldı. Konya 3'üncü Ana Jet Üssü
Komutanlığı’ndan hareket eden, 'Türk Yıldızları'nın Ahi
Meydanı üzerinde yaptıkları selamlama uçuşunun ardından
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı Osman Nuri Ercan
yönetiminde hazırlanan Şed Kuşatma Töreni, yapıldı.
Rıza Sarıyıldız’ın Ahilik Duası’nı yapması sonrasında
'Üretimde Dürüstlük ve Kalite' temalı şiir ve kompozisyon
yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
28'inci Ahilik Haftası kapsamında 2015 Yılı Ahilik Hizmet
Ödülü, Halk Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenoğlu’na
Bakan Nurettin Canikli tarafından verildi. Bakan Canikli,Halk
Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenoğlu’na şed kuşatarak,
Ahi Kaftanı giydirdi.
Yılın Ahisi seçilen 72 yıllık lületaşı ustası Burhan Yücel de 5
cumhuriyet altını ile ödüllendirilerek, Gümrük ve Ticaret
Bakanı Canikli tarafından şed kuşatıldı ve Ahi Kaftanı
giydirildi. Yılın Ahisi Burhan Yücel de, Bakan Canikli’ye
lületaşından baston hediye etti.
Kırşehir Valisi Necati Şentürk tarafından 'Ahilik Onur
Ödülü' ise Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli’ye
verilirken, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bakan
Canikli’ye şed kuşattı ve Ahi Kaftanı giydirdi.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in günün anısına
Bakan Canikli’ye hediye vermesi sonrası toplu fotoğraf çekimi
ile 28'inci Ahilik Haftası resmi kutlama töreni sona erdi.
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Vali Büyük
ATB Meclisi nin Konu u Oldu

A

dana Ticaret Borsası olağan meclis
toplantısına katılan Adana Valisi Mustafa
Büyük, Borsa, düzenleyici işlemleriyle
taraﬂarın haklarını, hukuklarını koruyan, garanti
altına alan, standartlar oluşturan, niteliği ve
kaliteyi arttıran özellikleri ile çok öne çıkıyor
dedi.
YUMUŞAK VE BİLGİÇ BRİFİNG VERDİ
Adana Ticaret Borsası meclis toplantısına katılan Adana
Valisi Mustafa Büyük’ün meclis üyeleri ve borsa personeli ile
tek tek tanışmasının ardından Ulusal Hububat Konsey
Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret Borsası Meclis
Başkanı Sabahattin Yumuşak ve Türkiye Odalar Borsalar
Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret Borsası
Başkanı Şahin Bilgiç’in borsanın kuruluşu, işlevliği, ﬁziki
yapısı ve projeleri hakkında Vali Mustafa Büyük’e briﬁng
verdi.

ADANA 1927 YILINDA 14 FABRİKASI OLAN
BİR ŞEHİR
“Adana Ticaret Borsasının yüz yıllık birikimi var, tecrübesi
var. Birçok çalışmaya katkı sağlayacak konumu, gücü,
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önderlik edecek itibarı var.” diye konuşmasına başlayan
Adana Valisi Mustafa Büyük, “Adana Ticaret Borsası’nda kısa
süre önce nöbet değişimi yaşandı. Meclis Başkanı Sabahattin
Yumuşak ve Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç’e tekrar
başarılar diliyorum. Borsa yakalamış olduğu başarıyı diğer
kurumlarla olan uyumlu işbirliği ile daha da arttırma fırsatı
yakalamış. Ben de kendi adıma bu huzurlu, uyumlu ortamı
daha da geliştirmeye, iyileştirmeye elimden geldiğince gayret
edeceğim. Adana’nın bereketli toprakları ile yüzyıl önce bile
bazı açılardan en gelişmiş şehirlerden biri olduğunu ifade
eden Vali Büyük, “Adana, ilk yıllarında ve sonrasında özellikle
tarıma dayalı sanayide Türkiye’ye katkısı olan 1927 yılında 14
adet fabrikası olan bir şehir. Tarımdaki gelişim, değişme
mutlaka global olarak bakıldığı zaman farklılaşmalar
meydana geliyor ama önemi kaybolmuyor.
Biz bu alandaki gelişmeleri borsamız kanalı ile iyileştirmeyi
sürdürme durumundayız. Borsanın kanuni statüsü, gücü,
arkasında bir birliğinin olması her zaman için yaptığı
çalışmalara itimat kazandırmakta. Ve sektörler açısından
düzenleyici işlemleriyle hem çalışanlarımıza, çiftçimize katkı
sağlamakta hem de tüccarımıza çok önemli destekler vererek
gelişmeyi tetiklemiş, arttırmış fayda sağlamıştır. İyi bir denge
unsurudur. Bu anlamda hem çiftçimize hem de çiftçimizin
malını alan insanlara tüccarlara çok önemli hayırlı hizmetler
yapmaktadır.”

ATB’DEN HABER
BORSALAR İTİMAT EDİLEN KURUMLARDIR

lokomotiﬁ, kamu güvencesi, asli sorumluluğu olan kamu
denetimi altındaki bir kurum Ticaret Borsası’na aittir.

ATB’nin çalışmalarında daha iyi bir noktaya gelebilmesi için
Borsa Kampüsü yaptıracak olmasının çok önemli bir karar

Adana’da tarım sektöründe çok önemli çalışmalar yapmak,

olduğunu da belirten Vali Büyük, “Borsalar eskisi gibi ne

destek vermek ve Allahın lütfettiği bu kadar güzel ve bereketli

gelirse ona aracılık etme durumunda değil, düzenleyici

coğrafyada daha çok kazanan, daha çok üreten, daha çok

işlemleriyle taraﬂarın haklarını, hukuklarını koruyan,

mutlu olan toplumla buluşturmak zorundayız. Kurumlar

garanti altına alan, teminat altına alan, standartlar oluşturan,

arasında işbirliği olduğu gibi kamu ile meslek ve STK’lar

niteliği, kaliteyi arttıran özellikleri çok öne çıkıyor.

hatta doğrudan vatandaşımız arasında bir ilişki sıkıntısı

Standardını, kalitesini sağlama, onu kontrol etme,

yaşanmaması lazım. Biz kamu görevlileri vatandaşa hizmet

iyileştirme, laboratuarlarıyla ölçme, değerlendirme ve güven

için varız. Devlet vatandaşa hizmet etmek için vardır. En iyi

ortamında herkesin itimat ettiği bir ortamda bu ticaretin

hizmeti vermek için de bütün kurumlar üzerlerine düşen

gelişmesini de sağlama görevini de yürütmüş oluyor. Kanunla

görevi yapmak zorundadır. Bu kadar güçlü geleneği olan,

kurulmuş böyle bir meslek kuruluşu, kamu kurumu

itibarı olan Adana Ticaret Borsası’nın yaptığı güzel hizmetleri

niteliğindeki bir kurumu, sektöre ait konularda her zaman

şimdiye kadar yaptığı gibi bundan sonra da yapacağına

çok daha belirleyici, aktif, önder lider olması gerektiği konusu

inancım tamdır. Bir işbirliğine her zaman açık olduğumuzu

bu alanda yeteri kadar aktiviteyi gerçekleştiremezse,

belirtiyorum.” diye konuştu.

inisiyatiﬁ başka teşebbüslere, kişisel cari veya dernek adı

Konuşmaların ardından Yumuşak ve Bilgiç tarafından Adana

a l t ı n d a k i d ü z e n l e m e l e re k a p t ı r m ı ş o l u r. B u t ü r

Valisi Mustafa Büyük’e teşekkür edilerek el işi porselen tabak

düzenlemelere mutlaka ihtiyaç var. Ama işin lideri,

hediye edildi.
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Tar msal Ürünler Hasattan Tüketimlerine
Kadar en az Düzeyde Kay pla Korunmal

H

ızla artan dünya nüfusuna yeterli
ve dengeli beslenebileceği
kaynakların sağlanması
günümüzün önde gelen sorunlarından
biridir. İlaveten, kullanılabilir tarım
alanları nüfus artışına paralel olarak
artmamakta, aksine her geçen gün tarım
yapılabilen alanlar daralmaktadır. Bu
nedenle, birim alandan elde edilen ürün
miktarının arttırılması birinci derecede
önemli olmakla birlikte; üretimden
tüketime kadar ürünün uygun bir şekilde korunması da
büyük önem taşımaktadır.

Tarımsal ürünlerin hasattan tüketimlerine kadar en
az düzeyde kayıpla korunması bir zorunluluktur.
Genellikle depolanmış ürünlerde hayvansal kökenli
organizmaların neden olduğu kayıplar yıllık ortalama
%10 olarak kabul edilmektedir (Donahaye ve Messer,
1992). Bu zarar oranı bulaşma düzeyine göre daha da
artabilmektedir. Ülkemiz iklim özellikleri ve üretim
çeşitliliği nedeniyle çok sayıda depolanmış ürün
zararlısının gelişmesine olanak vermektedir.
Depolanmış ürünlerde görülen zararlılar bulaştıkları
üründe beslenerek doğrudan ve dolaylı şekilde zarar
verebilmektedir.
Bulaşmış oldukları üründe beslenmeleri sonucu,
üründe ağırlık kayıplarına, tohumluk özelliğinin
düşmesine, kalite ve besin değerlerinde olumsuz
değişimlere yol açarak ticari değerinin düşmesine
neden olmaktadır (Boxall 2001). Diğer taraftan;
zararlıların vücut kalıntıları, pislikleri ve salgılamış
oldukları ağ ve benzeri maddeler nedeniyle de ürünün
kalite özelliklerinde önemli ölçüde düşüşlere neden
olmaktadır.
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Depolanmış ürünlerde zararlı bulaşıklılığı yoğun ise küﬂenme,
kızışma ve kokuşmanın daha kolay ve yoğun olarak ortaya çıkışına neden
olurlar. Bütün bunlara ek olarak zararlılarla bulaşık ürünlerin
tüketilmesi, insan sağlığı yönünden de bazı sakıncalar oluşturmaktadır.
Tahıllarda depolama zararları ve kayıplar, ülkelerin
gelişmişliklerine göre değişiklik göstermekle birlikte Türkiye’de ve
Dünya’da yıllık yaklaşık %10 civarındadır (Ekmekçi ve Ferizli, 2000;
Işıkber ve ark., 2005; Dizlek ve ark., 2008; Tunç ve Erler 2008; FAO, 2011).
Bazı durumlarda kötü depolama sonucu küﬂenme ile bozulan tahıllar,
yıkama ve kabuk soyma gibi işlemlerden geçirildikten sonra işlenerek
piyasaya verilebilmektedir.
Tahıl bazlı ürünlerin tüm toplum tarafından yaygın olarak
tüketilmesi nedeniyle de, bu ürünlerin içerdikleri aﬂatoksin ve
okratoksin gibi kanserojen mikotoksinler, toplum sağlığı üzerinde son
derece önemli bir risk oluşturmakta ve tehlikeli maruziyetlere neden
olmaktadır.
Depolanmış ürün zararlılarıyla kimyasal savaşım kapsamında
dünyada ve ülkemizde en sık kullanılan yöntemlerin başında
fumigasyon gelmektedir. Fümigasyon bir teknoloji olarak depolanmış
ürünlerde zararlılarla savaşımda hızlı, düşük maliyetli ve etkili çözümler
sağlamaktadır. Günümüzde yaygın olarak uygulama alanı bulmuş
fümigant , fosﬁndir.

RÖPORTAJ

B

iyokoruma Biyosidal Bitki Koruma
ﬁrmasının Teknik Müdürü Zir.Müh. ve
Fimigasyon Oparatörü Nusret Altaş ve
Pazarlama Müdürü Cemil Barış Abatan ile
şirketlerinin faaliyet konusunu olan
Fimügasyon üzerine sohbet ettik. Fumigasyon
nedir? Neden yaptırılmalı, yapılması ne gibi
avantajlar sağlar? İşte sorularımız ve cevapları.

Öncelikli olarak ﬁrmanızı tanıyabilir miyiz ?
Bilgi birikimimiz ve sektördeki tecrübemiz eskiye
dayanıyor fakat ﬁrmanın kuruluşu 2012 yılında
oldu.Firmamız Biokoruma ﬁmügasyon ile ilgili önce ürün
satışı ile faaliyete başladı daha sonra bu ürünü uygulamaya
başladık.

Fumigasyon nedir?
Neden Fumigasyon yaptırılmalı ?
Her türlü biyolojik dönemlerdeki böcekleri ve diğer
zararlı hastalık etmenlerini öldürmek amacıyla kapalı bir
ortama belirli bir ısıda ve belirli bir miktarda gaz halinde
kimyasal bir madde vermek ve belirli bir süre gazı bu
ortamda tutmak amacı ile yapılan işlemdir.
Genel olarak fumigasyonu toparlayacak olursak;
depolanmış emtialar bu emtiaların içinde mısır, buğday,
arpa, soya, bakliyat, tütün gibi bu tarz tarım ürünlerinin
dökme halinde veya ambalajlı halde iken herhangi bir
zararlı bulaşmışsa gaz halinde ortamda ki tüm zararlıları
bertaraf etmek için uygulanan bir işlemdir.

Dünya FAO verilerine göre hasad edilen veya belli bir işlemden
geçmiş ürünlerin depolandığı

sırada ortalama olarak

%10

civarında depo zararlılarından oluşan bir zarar söz konusudur.
Bölgemiz sıcaklık , nem ve rutubetin yüksek olduğu bir bölge ; bu
tür yerlerde depo zararlıları yoğun olarak ortaya çıkar. Biz
buralardaki ürünleri koruma altına almaya çalışıyoruz.Bu nedenle
ortaya çıkan kayıpları önlemeye çalışıyoruz.Firmalar bu işlemi
yaptırmaz veya profosyonel yardım almadan kendileri yapmaya
çalışırlarsa ciddi zararlara uğrayacaklardır.
Bölgemizde ciddi anlamda depolama kapasitesi
bulunmakta.Bu depolarda

herhangi bir depo zararlısı ortamda

mevcut ise fumigasyon kullanılması gereken bir işlem. Zararlı yok
ise yapılması gerekmiyor. Bura da tabi ki ürün zararlılarına karşı
bir tek fumigasyonla değil , önceden alınacak önlemlerle de tedbir
alınabilir. Örnek verecek olursak ; silolarda veya yatay depolarda
çatlak ve yarıklar oluşmakta, bu çatlak ve yarıklara zararlılar larva
bırakmakta. Buralara uygulanacak bir dezenfeksiyon işlemi
kısmen bu zararlılardan depoyu koruyacaktır.
Bu da ﬁrmaların maliyet açısından ve ürünlerinde oluşacak
zarar açısından önemli bir kaidedir. Buna örnek verecek olursak ;
hasat öncesi bir ﬁrma depolarında gerekli önlemi alır ise diğer
ﬁrmaya göre yani bu dezenfeksiyon işlemini yapmayan ﬁrmaya
göre en az %30 civarında bir avantaj sağlıyor bu da tabi ürünün
daha az işlem görmesi daha az maddi zarar demek .İkinci konu ki
bizim en önem verdiğimiz konu diyebiliriz oda nem faktörü.
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Bizim bu bölgede olan insanlar ürünlerin üzerindeki en
önemli faktörün nem olduğunu iyi bilirler. Etrafımızda ki
ﬁrmaların depolarına bakacak olursak 3 bin ton ile 5 bin ton
civarındadır depoların kapasiteleri genelde. Bu depoların
içerisinde bir kamyon veya bir parça rutubetli ürünün girmesi
neredeyse tüm depoya zarar vermektedir.Bu yüzden bu tür
önlemlerin alınması kanaatindeyiz.Biz çalıştığımız veya
bizden bilgi almak isteyen tüm ﬁrmalara yardımcı
oluyoruz.Bu anlamda herhangi bir ücretde talep etmiyoruz.

uygulanacak fumigant ile ilgili doğru bilgiyi
aktarıyoruz.Fumigasyonun hangi gün başlıyacağını , ne
zaman biteceği hakkında bilgilendirme yapıyoruz ve çok kısa
bir sürede depoda fümigasyon işlemini gerçekleştirip teslim
ediyoruz.

Fumigasyonun dönemi nedir ?
Fumigasyon her dönemde yapılan,yaptırılabilen bir
işlem.Fumigasyonun hava sıcaklığına bağlı olarak ortam
ısındığında, nem arttığında yapılır kanısı yanlış. -10 derecede
yaşayabilen , - 3 derecede yaşayabilen zararlılar mevcut. Fakat
aktif olmuyorlar kendilerinde durgun vaziyette bekliyorlar. Bu
demek değil ki depo zararlıları çalışmıyor. Havanın soğukluğu
ürünün sıcaklığını etkilemiyor. Çünkü ürün depoda
saklanıyor. Dışardaki ortamdan etkilenmiyor. Dolayısıyla bu
fumigasyonu yaptırmanın herhangi bir dönemi yok. Kışın bile
depo zararlıları aktif halde olabilirler. Bu yüzden her an
ihtiyaç duyulduğunda yaptırılabilecek bir işlem.

Anahtar teslimi iş yapıyoruz.Ürünün izolasyonunu yapıp
havalandırma fanlarına kadar fümigantı yapıyoruz.Bu işlem
bittikten sonra ürüne temas etmeyecek şekilde çevresine sıvı
ilaçlama yapıyoruz hem dıştan hem içerden ürüne tekrar bir
zararlının bulaşmasını önlemek için.İlacı hissedip de dışarı
kaçmak isteyen depo zararlılarını kontrol altına almak için bu
işlemi yapıyoruz. Daha sonra kontrollerimizi yapıp başarıyı
tespit ediyoruz.Bu işlem bittiği zaman da ﬁrmaya
belgelendirme işleminin tutanaklarını teslim ediyoruz.
Bölgemizde direkt hizmet alan ﬁrmalarda bulunmakta
veya kendi çabalarıyla bu mücadeleyi yapmaya çalışan
ﬁrmalar da bulunmakta özellikle kendi çabalarıyla bu
mücadeleyi yapmaya çalışan ﬁrmaya en önemli uyarımız şu
neticede fümigasyon dediğimiz işlem belirli bir gazı belirli bir

Firma size geldi işlem nasıl başlıyor ?
Müşterinin özellikle ve öncelikli olarak talebini dinliyoruz.
Buna göre keşif çalışması yapıyoruz. Deponun şartlarına
bakıyoruz büyüklüğü , nerede olduğu , içinde ürün olarak ne
olduğu , deponun yapısı silomu veya yatay mı , ürünün yapısı
dökme mi , ambalajlı mı bununla ilgili keşif
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sürede ortamda bulundurup zararlıların ölümünü
gerçekleştirmek.Bunun için en önemli konu
izolasyondur.Kendi çabalarıyla bu mücadeleyi veren
ﬁrmaların çoğu herhangi bir izolasyon yapmadan sonuç
almaya çalışıyorlar.Bu şekilde bir mücadeleden ne kadar sonuç
alınabilir.

RÖPORTAJ

Maksimum %30-40 civarında başarı sağlayabilirler ancak bu
zararlılar çok hızlı üredikleri için kısa zaman içerisinde aynı
sorunla tekrar hatta artarak karşılaşacaklardır.Yeteri kadar ölüm
gerçekleşmediğinden dolayı üretim tekrar devam
edecektir.Firmalara bu şekilde oluşan zarar nedir , bir maliyet bir
de çok sık ilaçlama yapmak zorunda kalırlar.Aslında bu alanda
profosyonel bir ﬁrma ile çalıştıkları zaman ki biz bu işi garantili
yapıyoruz.Bizim bir uygulamada çözeceğimiz konuyu ﬁrmalar
kendi imkanlarıyla yaptıkları zaman 3/4 uygulamada çözememiş
oluyorlar.
Tabi bu üç – dört uygulama süresi boyunca zararlı bu ürünü
yediğinden dolayı üründe de belirli oranda bir tahribat oluşmakta.
Yani burada ﬁrmaların maliyet hesabını çok doğru yapmaları
gerektiğini düşünüyoruz.
Zaten amaç ürüne zarar gelmemesini sağlamak ise hızlı bir
şekilde bu işlemden sonuç alamazsanız hem ilaç maliyeti, hem de
üründe oluşan tahribat ﬁrmaya zarar ettirecektir.Burada çok basit
bir hesap yapalım. 5 bin tonluk bir siloyu varsayalım ki içerisinde
mısır var ortalama ürünün depo zararlısından dolayı %10 zarar
ettiğini düşünürsek 350 bin lira gibi bir rakama tekabül ediyor. 5
bin ton mısır 3.5 milyon gibi bir değere sahip 700 lira gibi bir
maliyetle bu zararın önüne geçebiliyor.

Bir kere yapmak ürünü ne kadar korur?
Fumigantların ortamda bulunan tüm zararlıyı öldürme
özelliği var yalnız bu zararlılar yumurtalarını tohum tanesine
açtıkları bir noktaya bırakıyorlar.Kendi salgıladıkları bir salgı ile
de bunun üzerini kapatıyorlar. Bunları bizim veya müşterinin
görmesi çok olası değil. Fumigasyonun yumurtalar üzerinde ki
etkisi çok düşüktür Yaklaşık olarak %30 civarındadır. Bu
yumurtalar daha sonra hava sıcaklığına bağlı olarak 15 ila 35 gün
arasında açılım gösterirler yani fumigasyon yaptığımız zaman
yaptıktan 20-25 gün sonra tekrar yapmak gerekebilir.Bu hava ve
ortam şartlarına göre değişir.İkinci etapta ortaya çıkan zararlıları
da elemine ettikten sonra depomuz kullanıma hazır hale gelir.
Bir başka konu daha var ; şimdi fumigantlar ile fumigasyonun
önemini anlattık.Depo zararlılarının %10 gibi ürüne zarar

Fümigant işlemini yaptıktan sonra uygulandığı

verdiğini anlattık bu zarardan sonraki süreçte edilecek olan zarar

ürünün sağlık değeri değişiyor mu ?

daha fazla.Eğer depodaki ürün doğru saklanamıyor ve
korunamıyorsa bu yenen

yerlerden sonra ürünün yüzeyinde

Fumigant işlemi çok dikkat edilmesi gereken işlemler.Kullanılan

sekonder zararlar dediğimiz funguslar , bakteriler, aﬂatoksin gibi

ilaçlar ağır ilaçlardır.Doğru oranda doğru zamanda , doğru

gıda üretim alanlarında istenmeyen zararlılar oluşmaya

koşullarda kullanılması gerekir.Bunu bu şekilde kullandığımız

başlıyor.Mesala

zaman herhangi bir sorun yaşanmaz.Dünyada da kabul gören

aﬂatoksin oluşmuş ürünü birçok ﬁrma

fabrikasına kabul etmiyor.Bunun en büyük sebebi depo zararlıları

kullanım değerlerini uygulamak gerekiyor.Buğday , mısır gibi

kontrol edilmediği zaman üründe oluşan hasarlardır.Hasarlardır.

işlenen ürünlerde kalıntı riski yok.Sadece yağlı tohumlarda

Bunlar bir nevi küﬂenmedir.

olabilir bunlarda da doz ve süre çok önem arz etmekte.
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operatörü dışında fumigasyon işleminin yapılması yasal
olmamakla beraber yasaktır.

Fumigasyonun Olumlu Yönleri:
1. Ürüne direkt olarak tatbik edilebilir.
2. Üründe uç noktalara kadar nüfuz edebilme ve homojen
dağılma özelliği vardır.
3. Gıda maddelerinde kalıntı ve koku oranının tolerans sınırı
içindedir.
4. Zararlı etmenlerin tüm biyolojik dönemlerine etkilidir.

Fümigasyon tutanağı: Fümigasyonu talep edenlerin yetkili
temsilcileri ile f ümigasyon operatörleri tarafından
düzenlenerek imza altına alınan belgeyi,
Fümigasyon operatörü: Fümigasyon işlerinde yeterliliği
B a k a n l ı kç a te s p i t e d i l e re k b e l ge l e n d i r i l e n z i ra a t
mühendislerini,
Fümigasyon operatörü belgesi: Bu Yönetmelikte belirtilen
esaslar dahilinde eğitilerek başarılı olan ziraat mühendislerine
verilen belgeyi,

Fumigasyonda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
1. Fumigasyon işlemi tehlikeli ve ölümcüldür.
2. Dikkat edilmesi ve gözden kaçan en önemli ikinci husus,
insan ve hayvanlar için sakıncalı olmayan kalıntı sınırı olarak
ifade edilen tolerans residue (hoşgörülür kalıntı) kavramı çok
iyi bilinmeli ve uygulanmalıdır.
3. En az iki eğitimini almış fumigasyon operatör tarafından
uygulanmalıdır.
4. Fümigasyonda kullanılacak fümigantların özellikleri ile
f ümige edilecek materyalin yapısı ve nitelikleri iyi
bilinmelidir.
5. Fümige edilecek ürün ve kullanılacak fümiganta en uygun
olan fümigasyon tekniği seçilmelidir.

NOT: Fumigasyon işlemi ” fumigasyon operatörlüğü ”
eğitimi almış ziraat mühendisi tarafından yapılmıyorsa şikayet
edin. Lütfen siz de bu suça ortak olmayın. Fumigasyon

34

ADANA TİCARET BORSASI DERGİSİ

Fümigasyon ruhsat belgesi: Bu Yönetmelikteki esaslara ve
Bakanlıkça belirlenen teknik şartlara göre, fümigasyonu ticari
amaçla yapacak gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar ile diğer
resmi kurum ve kuruluşlara verilen belgeyi,
Fümigasyonu ücret karşılığında yapacak gerçek ve tüzel kişi ve
kuruluşlar, müdürlüğe belirttikleri iller doğrultusunda
faaliyet gösterir. Faaliyet gösterilecek il sayısı toplamı beş
adedi geçemez.

Son olarak eklemek istediğiniz neler var ?
Ürün depoya koyulmadan önce deponun temizlik işlemi
hakkında bilgi veriyoruz.Hizmet olarak bunu bizden almak
istiyorsa bu konuda ki uzman ekibimiz teknik ekibimiz
uygulama yapıyor.Lisanslı depoculuk sisteminde bulunması
gereken tablet atma makinası ile ilgili anahtar teslimi montaj
bu makinaları temin edebiliyoruz ve ya yatay depolarda veya
diğer silolarda bu tablet atma makinalarını temin edebiliyoruz
müşterimize. Bizim fümigasyonla ilgili olarak çalıştığımız
tüm ﬁrmalara bu bilgileri veriyoruz.Fümigasyon ürün
zararlısı görüldükten sonra yapılan bir işlemdir.Fakat önceden
gerekli önlemler alınabilir.

MAKALE

ÖRTÜ ALTI DOMATES YET T R C L NDE ORGAN K
GÜBRELEME VE M NERAL GÜBRELEMEN N ÜRÜN KAL TES
LE BAZI HASTALIKLARA ETK S

D

ünyada tarıma elverişli alanlar sınırlı
olmasına rağmen tarım dışı amaçlarla
sürekli azalmakta, buna karşılık, Dünya
nüfusu hızla artmaktadır.Bu nedenle tarımsal
üretimde birim alandan daha fazla ürün alınmaya
çalışılmaktadır. Sebzecilikte de yoğun tarımın hızla
artması, organik gübrelemenin ihmal edilmesine,
hatta ticari nedenlerle nematod ve yabancı ot
kaynağıdır diyerek dışlanmasına ve tek yönlü mineral
gübrelemenin artmasına neden olmuştur. Domates
insan beslenmesinde ve gıda teknolojisinde aranılan
bir hammaddedir. Artan talepler karşısında dünya ve
yurtiçi pazarlara sunulan sera ve örtü altı domates
meyvesi düzensiz ve bilinçsiz gübreleme ve ürün
artırıcı kimyasallar nedeniyle günümüzde lezzetini
kaybetmiş bulunmaktadır.

Araştırma bulgularına göre; verim, yaprak ve meyvelerdeki
bazı element içerikleri yönünden önemli bir farklılık görülmemiş,
sertlik, elastikiyet, tad, aroma gibi kalite özellikleri yönünden
mineral gübrelemenin etkisi fazla, maliyeti daha düşük,
hastalıklar ve doğal ortama dayanıklılık yönünden de organik
gübrelemenin etkisinin fazla olduğu belirlenmiştir.
Gübrelemede, Organik Gübrelemenin, K içeriği yüksek
Mineral Gübreleme ile takviye edilerek uygulanması önerilebilir.

Bu çalışmada, örtü altı domates yetiştiriciliğinde, organik
gübreleme ile mineral gübrelemenin ürün kalitesi ile bazı
hastalıklara ve zararlılara etkileri araştırılmıştır.
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Mineral gübre kullanımının artması sonucu tarım ürünlerinin
kalitesi düşmekte, toprak zayıﬂamakta, zayıf toprakta yetişen
kültür bitkilerinin hastalık ve zararlılara karşı direnci azalmakta,
bu da gittikçe artan miktarlarda zirai mücadele ilacı
kullanılmasına neden olmaktadır. Artan mineral gübre kullanımı
ile üretilen domateslerin dayanıklıkları, tatları, kaliteleri
bozulmakta, toprak ve çevre sorunları ortaya çıkmakta ve daha
fazla gübre-daha fazla ilaç kısır döngüsüne girilmektedir.
Seralarda belli ürünlerin arka arkaya uzun yıllar yetiştirilmesi
(monokültür) nedeniyle, toprakta hastalık ve zararlı yoğunluğu
artmakta ve topraklar çabuk bozulmaktadır. Bunun yanında örtü,
sera topraklarını yağmurun yararlarından yoksun bırakmakta ve
yıkanamama nedeniyle tuzluluk önemli bir sorun
oluşturmaktadır.
Sera bitkilerinin ömürlerinin uzunluğu, yüksek verim, bitki
artıklarının bırakılmaması ve yaz aylarındaki yüksek sıcaklıklar
n e d e n iyl e o rg a n i k m a d d e p a rç a l a n m a s ı n ı n a r t m a s ı ,
dezenfeksiyonlarla toprağı besince zenginleştiren solucanların ve
mikroorganizmaların yaşama şansının sınırlandırılması, toprağın
bozulmasına neden olan diğer etmenlerdir. Sera topraklarında
tüm iyileştirme ve dezenfeksiyonlar yapılsa dahi, yukarda
belirtilen nedenler tamamen ortadan kalkmamakta, her 4-5 yılda
bir toprağın değiştirilmesi gerekmektedir (Sevgican, 1989 ve
1990). 1950-60'lı yıllardan beri devam eden mineral gübre
kullanımı tarımda organik gübrelemenin ihmal edilmesine yol
açmıştır.
Dolayısıyla organik maddesi azalan toprağın doğal verimliliği
azalmıştır. Bu durum ise gittikçe daha fazla mineral gübre
kullanılmasına neden olmuştur. Mineral gübreler verimi açık bir
şekilde artırmıştır. Ancak ürünün kalitesi düşmüş, zayıf toprakta
yetişen kültür bitkilerinin hastalık ve zararlılara direnci azalmış,
bu da gittikçe artan miktarlarda zirai mücadele ilacı
kullanılmasını gerektirmiştir. Böylece yıldan yıla daha fazla gübre
ve daha fazla ilaç kısır döngüsüne girilmiştir (Çolak, 1994). Tüm
sera alanlarında dikim öncesi toprak analizleri yapılarak bu analiz
verilerinin değerlendirilmesinden sonra kimyasal gübrelerin
yanında organik gübrelerin de kullanılması bitki gelişmesi
yönünden önemli olan sera toprağının ﬁziksel özelliklerinin
d ü ze l t i l m e s i ya n ı n d a , to p ra k t a b u l u n a n b i t k i b e s i n
elementlerinin bitki tarafından alınabilir forma dönüşümüne
yardımcı olması da sağlanmalıdır (Tisdale, 1956).
Virüs infeksiyonu ve virüs çoğalması ile bitkinin N me-tabolizması sıkıca birbirine bağlıdır. N'la beslenme durumu,
virüslere yakalanma ve bunların zararlı etkisi üzerinde de etkiye
sahiptir. Yüksek N gübreleme dozları patatesin virüslere
yakalanmaya karşı direncini azalmakta, virüslerin bulaşmasını
sağlayan yaprak bitleri ve beyaz sineklerin gelişmesini
artırmaktadır (Schepers ve Beemster,1976).
Gelişmiş ülkelerde insana verilen değerin artması, biyolojik
tarıma geri dönüşü zorlamaya başlamıştır. İnsanlar artık doğaya
uygun üretilmiş besinleri tercih etmektedir.
Halkımızda zaten var olan Organik Gübre kullanma alışkanlığının
tekrar kazandırılması gerekir.
Bu çalışmanın amacı örtü altı domates yetiştiriciliğinde,
organik gübreleme ile mineral gübrelemenin katı madde, tat, renk
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gibi kalite özellikleri, verim, besin elementleri alımı, ürün kalitesi
ile hastalık ve zararlılara etkilerinin karşılaştırmalı olarak
araştırılmasıdır.
Materyal ve metod
Uygulama, Anamur İlçesi Ören Beldesinde yanları cam, üstü
plastik örtülü, A tipi çatılı bir serada yapılmıştır. Toprak, alüvyal ve
drenaj sorunu olmayan, organik madde düzeyi % 3,4 olan siltli
tınlı bir bünyeye sahiptir. Tohum, bölgede kullanılan Garanto F1
domates çeşididir. Bu çeşit Fusarium, Verticillium, Tütün Mozaik
Virüsü ve Cladosporium fulvum hastalıklarına dayanıklı, orta
erkenci bir sonbahar çeşididir. Döl araları sık, salkımda meyve
adedi ortalama 5-6 dır. Ortalama meyve ağırlığı 130-160 gr.dır.
Organik gübre olarak, iyi yanmış ve yıkanmış koyun ve keçi
gübresi seçilmiştir. Mineral Gübre, damla sulama sistemiyle
verilebilen mineral Azot, Fosfor ve Potasyum formülasyonlarıdır.

MAKALE
Deneme, kontrol (1), organik gübreleme (2), ve mineral
gübreleme (3) olmak üzere 3 varyant ve 3 tekerrürlü olarak
düzenlenmiştir. Her varyant 30 adet domates bitkisi içermektedir.
İkinci varyanta uygulanan organik gübre bitki başına 3 kg. doz
(7,8 ton/da hayvan gübresi) ve 2.600 bitki dikilecek şekilde (90
cm. sıra arası 60 cm * 50 cm sıra üzeri dikim aralıkları ile) sedde
hazırlığından önce sedde yerine serilmiş, toprakla karıştırıldıktan
sonra sedde hazırlanmıştır.
Üçüncü varyanta bitki başına 11,5 gr. Azot, 11,5 gr. Fosfor ve 17
gr. Potasyum olacak şekilde mineral gübre uygulanmıştır (30
kg/da Azot, 30 kg/da Fosfor ve 45 kg/da Potasyum). Mineral
gübreler 6 sefer 230 gr.’dan toplam 1.380 gr 5.25.0 sıvı fosforlu
gübre, 12 sefer 92 gr.’dan toplam 1.104 gr Potasyum nitrat, 12 sefer
12 gr.’dan toplam 144 gr Üre ve 12 sefer 26 gr.’dan toplam 312 gr
Amonyum sülfat formülasyonları ile uygulanmıştır. Fosfor
uygulaması dikimden itibaren 6 haftada, Azot ve Potasyum
uygulaması ise dikimden itibaren 12 hafta içerisinde
tamamlanmıştır. Fide yetiştirme ortamı olarak sera içerisine özel
olarak hazırlanmış, yanları ve üstü plastik ile kapatılarak sera
içinde mini bir sera ortamı sağlanmıştır. Hazırlanan bu ortama her
biri 45 adet ﬁde yetişmesini sağlayan bioller yerleştirilmiş, bioller
üzerine ithal torf serilmiş, sonra her bir yuvaya 1 tohum gelecek
şekilde tek tek elle ekilmişlerdir. Dikim yeri üreticinin domates
yetiştirdiği bölümden ayrı olarak seranın batı bölümünde
hazırlanmıştır.

Dikim zamanı gelen 3-4 yapraklı ﬁdeler Benlate fungucide
ilacı ile hazırlanan ıslatma yerinde biollerle ıslatılarak, 90 cm. sıra
arası, 60 cm. sedde üzeri sıra arası, ve 50 cm. sıra üzeri aralıkta
olmak üzere sedde üzerine açılan çukurlara dikilmişlerdir.
Hastalık ve zararlılar için kültürel önlemler alınmış, pestisit ve
çiçeklere B G D (Bitki Gelişimi Düzenleyici) kullanımını
gerektirecek ortam oluşmamıştır. Fideler 10 Şubat tarihinde
toprak yüzeyinden 6 cm. yüksekte olacak şekilde (kotiledon
yaprakları toprak seviyesinde) dikilmişlerdir. Dikimden itibaren
düzenli aralıklarla boyları ölçülmüş, gelişmeler sürekli not
edilerek fenolojik gözlemler bölümüne işlenmiştir. Kızaran
meyveler toplanarak dijital terazide tartılmıştır.
Analiz için alınan yaprak ve meyveler de bozulmadan, analiz
yerlerine ulaşmıştır. Analiz için alınacak yapraklar genç bitkilerde
meyve bağlama sırasında 2. ve 3. salkımlara bitişik yapraklar
dipten makasla kesilmek suretiyle, her tekerrürden 5 bitkiden,
toplam 10'ar yaprak alınarak N, P, K, Mg, Mn, Cu ve Zn içerikleri
analiz edilmiştir. Mikro element analizi için alınacak meyveler 2.
ve 3. salkımlardaki kızarmış meyvelerden, her tekerrürden 10
bitkiden, toplam 10'ar meyve alınarak, kuru madde, N, P, K, Mg,
Mn, Cu ve Zn içerikleri analiz edilmiştir. Sertlik, elastikiyet ve renk
analizi için alınacak meyveler 3. ve 4. salkımlardaki kızarmış
meyvelerden, her tekerrürden 10 bitkiden, toplam 10'ar meyve
alınarak Penetrometre ile sertlik ve elastikiyetleri ölçülmüş, Renk
Diyagramı ICI digital aleti ile Renk Diyagramı graﬁği kullanılarak
renk ve parlaklık ölçümleri yapılmıştır.
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Araştırma Bulguları
Organik gübre ile beslenen varyanttan elde edilen dekara verim 11.984 kg., bitki başına ortalama verimi 4,61 kg., mineral gübre ile beslenen
varyanttan elde edilen dekara verim 12.132 kg., bitki başına ortalama verimi 4,67 kg.; meyve iriliği yönünden de organik gübre ile beslenen
varyanttaki ortalama meyve ağırlığı 108 gr., mineral gübre ile beslenen varyanttaki ortalama meyve ağırlığı ise 117 gr. olarak bulunmuştur.
Organik Gübre ile beslenen varyant ile Mineral Gübre ile beslenen varyant arasında renk açısından önemli bir farklılık gözlenmemiştir.
Hepsi de oranj pembe sınıfında yer almıştır. En parlak meyvelere sahip varyant mineral gübre ile beslenen varyant, sonra organik gübre ile
beslenen varyant gelmiştir. Kırmızılık ise en koyu kontrol varyantında, daha az organik gübre ile beslenen varyantta, en az kırmızılık ise
mineral gübre ile beslenen varyantta bulunmuştur.

Çizelge 8. Meyvelere Jüri tarafìndan verilen Tat, İç rengi, Albeni ve
Aroma Puanları

Çizelge 10. Meyvelerin Kuru Madde ile N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn ve
Zn İçerikleri

Tat Ort. İç Rengi Ort. Albeni Ort. Aroma Ort. Toplam Ort.

Tat Ort. İç Rengi Ort. Albeni Ort. Aroma Ort. Toplam Ort.

Kontrol 5,17 4,37 5,80 5,20 5,00

Tat Ort. İç Rengi Ort. Albeni Ort. Aroma Ort. Toplam Ort.

Organik Gübre 5,73 4,97 6,10 5,60 5,60

Mineral Gübre 6,17 5,80 6,60 5,80 6,10

Mineral Gübre 6,17 5,80 6,60 5,80 6,10

Çizelge 9. Yaprakların N,P,K, Ca, Mg, Fe, Mn ve Zn içerikleri
Varyantlar

Tat Ort. İç Rengi Ort. Albeni Ort. Aroma Ort. Toplam Ort.

Olgunlaşmış domates meyvelerinin pH değerleri bulunarak
Çizelge 11.'de verilmiştir.
Kontrol Organik G. Mineral G.

Tat Ort. İç Rengi Ort. Albeni Ort. Aroma Ort. Toplam Ort.
pH 3,53 3,66 3,73

Olgunlaşmış domates meyvelerinin % 400 su ile seyreltildikten sonra
EC metre (Tsscan3) ile ölçülerek tuzluluk değerleri bulunmuş ve
tesbit edilen değerler Çizelge 12.'de verilmiştir.
Meyvelerin EC değerleri (Micromhos/cm)

EC 1480 1546 1566

Meyvelerin tuzluluk değerleri arasında da önemli bir farklılık bulunmamaktadır. Ancak mineral gübre ile beslenen varyantın
meyvelerindeki pH'nın göreli yüksekliğine paralel, EC değeri de diğer varyantların EC değerlerinden biraz daha yüksektir. Bu da meyve
üretiminde meyve tad ve çeşnisini değiştiren önemli bir faktördür.
Kontrol varyantı 7 libre/cm2 baskıya dayanabilecek kadar en az sertliğe ve 31 libre/cm2 elastikiyete sahip olarak en az elastikiyete sahiptir.
Organik gübre varyantı 16 libre/cm2 baskıya dayanabilecek kadar sertliğe ve 38 libre/cm2 elastikiyete sahiptir. Mineral gübre varyantı 34
libre/cm2 baskıya dayanabilecek kadar en sert ve 65 libre/cm2 elastikiyet ile en elastik varyant olmuştur. Varyantlardaki domates
meyvelerinin sertlik ve elastikiyet değerleri arasında önemli farklılıklar tesbit edilmiştir. Mineral gübrenin sertlik ve elastikiyetliğe etkisi
olumlu bulunmuştur. Ancak burada özellikle Potasyum beslenmesinin etkisinden söz etmeliyiz.
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Varyantlardaki bitkiler arasında gelişme yönünden hiç bir
farklılık gözlenmemiştir. Büyüme, çiçeklenme ve gelişme
yönlerinden varyantlar aynı özelliği göstermiştir. Organik
gübreleme ve mineral gübreleme arasındaki bu benzerlik, deneme
yeri toprağının organik madde düzeyinin iyi (% 3,4) oluşu ve çoğu
bitki besin elementini yeterli düzeyde bulundurması nedeniyle
Kontrol varyantında da gözlenmiştir. Varyantlardaki bitkilerin
çiçek ve meyve sayıları arasında çok önemli farklılıklar
gözlenmemiştir.
Organik gübre ile beslenen varyanttaki çiçek sayısı 29 tane ile en
fazla, Mineral Gübre ile beslenen varyanttaki çiçek sayısı 26 tane
ile 2. sırada ve kontrol varyantındaki çiçek sayısı da 25 ile en azdır.

Tartışma ve Sonuçlar
Deneme yeri toprağının alüvyal olması ve yeterli miktarda bitki
besin elementi içermesi nedeniyle yaprakların Azot içerikleri
yönünden varyantlarda herhangi bir farklılık gözlenmemiştir. P
içeren organik maddenin mikrobiyolojik parçalanması da fosfat
beslenmesine yardımcı olmaktadır. Bu nedenle organik gübre ile
beslenmeyen kontrol varyantının P içeriği yetersiz bulunmuştur.
Bütün varyantlar Potasyum, Kalsiyum, Mağnezyum, Demir,
Mangan ve Çinko beslenmesi yönünden Adams,(1978)'e göre
yetersiz bulunmuştur. Ancak aralarındaki göreli farklılıklar
kaliteye önemli etkide bulunmuş olabilirler.
Varyantlardaki meyve özsularının pH'larının Anonim,(1986)' ya
göre fazla asit özellikte olduğu belirlenmiştir. pH, meyve
üretiminde meyve tad ve çeşnisini değiştiren önemli bir faktördür.
Potasyumun yüksek düzeyde olması, meyve olgunlaşması, iyi
çiçeklenme ve meyve özsuyundaki asitlik seviyesine etkilidir.
Domates bitkisinde yüksek düzeyde potasyum alımı sadece
düzgün meyve şekli ve olgunlaşma ile meyveye tad ve lezzet
sağlamasından başka, meyve lezzet ve çeşnisinde ana öğe olan
total asitlik üzerinde olumlu rol oynar Adams ve ark.(1978).
Potasyum domates bitkisindeki su düzeni için çok önemlidir.
Bunun yanında bitki, enzim faaliyetlerinde, hücre öz suyu
konsantrasyonunu düzenlemede, protein sentezinde, azot ve
karbonhidrat me--tabolizmalarında önemli etkinliğe sahiptir
Kretchman ve ark.(1972). Dawies ve ark.(1967) da, domates meyve

özsuyundaki potasyum düzeyi ile titrasyon asitliği ve total asitlilik
arasında yakın bir ilişki olduğunu rapor etmişlerdir. Denemenin
kurulduğu toprakta organik maddenin yüksek olması, uygulanan
mineral gübrenin yararlılığını artırmıştır. Bu nedenle mineral
gübre uygulanan varyanttaki bitkilerin yapraklarındaki besin
maddeleri miktarı daha yüksek çıkmış olabilir.
Potasyum beslenmesinin etkisi sonucu, varyantlardaki
domates meyvelerinin sertlik ve elastikiyet değerleri arasında
önemli farklılıklar tesbit edilmiştir. K'ca zengin mineral gübrenin
sertlik ve elastikiyetliğe etkisi olumlu bulunmuştur. K sağlaması iyi
olan bitkilerin artan dayanıklılığı hücre duvarlarının kuvvetli bir
şekilde oluşturulması ile kendini gösterir (Brüning,1976).
Beslenme ortamı olan toprağın Mg, Mn ve Zn içeriğinin yeterli
olması nedeniyle varyantlardaki yaprakların Kalsiyum,
Mağnezyum, Mangan ve Çinko içerikleri yeterli oranlardadır.
Ortam pH'sı ve ortamdaki Kalsiyum fazlalığı nedeniyle
varyantların Demir içerikleri yönünden önemli bir farklılık
gözlenmemiştir, ancak Demir içerikleri yetersiz bulunmuştur.
Adams,(1978)'ìn domates bitkisinden iyi verim ve yüksek kaliteli
meyve üretimine kuru maddenin bileşiminde olması gereken bitki
besin maddeleri miktarları yönünden yapılan değerlendirmeye
göre, kontrol ve organik madde ile beslenen meyvelerde Azot
içeriği yönünden farklılık gözlenmemiş ancak yetersiz
bulunmuştur. Mineral gübre ile beslenen meyvelerdeki Azot
içeriği ise oldukça yüksek bulunmuştur.
Kontrol varyantındaki meyvelerdeki Fosfor içeriğinin
Adams,(1978)'e göre yetersiz bulunması, ancak organik gübre ile
beslenen varyant ile mineral gübre ile beslenen varyant arasında
farklılık bulunmamasının nedeni, ahır gübresi uygulanan
topraklardaki alınabilir fosfor, potasyum ve azot miktarlarının
artması ve zamanla ayrışma sonucu besin elementleri bitkiye
yararlı forma dönüşmekte, total azot kapsamı ile nitriﬁkasyon
gücünde artış olmasıdır (Ateşalp,1974). P içeren organik maddenin
mikrobiyolojik parçalanması da fosfat beslenmesine yardım eder.
P içeren organik maddenin mikrobiyolojik parçalanması da fosfat
beslenmesine yardım eder (Mengel,1976). Sağlıklı bitki kökleri de
beslenme ortamındaki fosfatı önemli ölçüde tüketebilme
yeteneğindedirler
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Tesbit edilen hastalık ve zararlılara karşı alınan kültürel
önlemler yeterli bulunmuştur ancak tedavisi olmayan virüs
hastalıkları yönünden durum farklıdır. Organik gübrelemenin
bitkilerin virüse dayanıklılığını sağlama yönünden etkisi, mineral
gübrelemeden çok daha iyi bulunmuştur. Bunun nedenleri
arasında virüs infeksiyonu ve virüs çoğalması ile bitkinin N me-tabolizmasının sıkıca birbirine bağlılığı, N'la beslenme durumu,
virüslere yakalanma ve bunların zararlı etkisi sayılabilir.
Uygulamada organik gübreleme ile mineral gübreleme
arasında önemli farklılıklar beklenirken, pazarlama yönünden
önemli olan sertlik ve dayanıklılığını mineral gübrenin artırdığı,
ancak bitkilerin virüs hastalıklarına dayanıklılığı yönünden
organik gübrelemenin önemli bulunduğu ve meyvelerin Azot
içeriğini dengeleme yönünden de organik gübrelemenin bitki
besin elementleri alımında düzenleyici olduğu anlaşılmıştır.

Her ne kadar verim ve kalitede organik gübre lehine olumlu bir
etki bekleniyorsa da, verim yönünden önemli bir farklılık
gözlenmezken, jüri üyelerinin genel beğenisini mineral gübre ile
beslenen meyveler kazanmıştır.
Varyantların jürinin verdiği puanlara göre tat, iç rengi, albeni ve
aroma değerleri arasında farklılıklar gözlenmiştir. Kontrol
varyantının meyveleri fazla beğeni görmemiş, mineral gübre ile
beslenen meyveler en fazla beğeniyi görmüştür.
Puanları arasında büyük farklar olmaması bu beğeninin ilaç ve
hormon kullanılmadığından veya alışılagelen bir damak tadı
yüzünden kaynaklanabilir. Bunun dışında uygulama toprağındaki
organik madde oranının yüksekliği, uygulanan mineral gübrenin
yararlılığını artırmış ve meyve kalitesini iyileştirmiş olabilir.
Ayrıca organik gübrenin Potasyumca yetersiz oluşu, mineral
gübredeki potasyum fazlalığı nedeniyle meyve kalitesine etkide
yetersiz kalmıştır.
Bu deneme organik madde içeriği daha az olan toprakta,
potasyumca zengin bir organik gübre ile yapılmış olsaydı veya
organik gübreleme ile mineral gübrenin birlikte uygulandığı 3. bir
varyant eklenmiş olsaydı sonuçlar daha farklı çıkabilirdi.
Seracılığın yaygın olduğu Akdeniz Bölgesindeki çiftçilere,
verim artışı ve meyve kalitesinin iyi düzeyde olmasını gerektiren
gübreleme proğramları, gelişigüzel ve dengesizce değil, ilgili
birimler tarafından, toprak analizlerine dayalı olarak, organik
gübrenin, K içeriği yüksek mineral gübre ile takviye edilerek
uygulanması yararlı olacaktır.
Bundan sonra yapılacak benzeri araştırmalarda K'un
etkisinin araştırılması bilimsel ve pratik anlamda olumlu bir katkı
sağlayabilir. Yapılacak denemelerde mineral gübreler ve organik
gübreler Potasyumca zenginleştirilerek uygulanabilir.
Sonuç olarak, organik gübrelemenin tek başına yeterli
olmadığı, organik gübrelemenin K'ca zengin mineral gübre ile
takviye edilmesi gerektiği, mineral gübreleme ile organik
gübreleme arasında verim yönünden önemli bir farklılık olmadığı,
ancak kalite ve hastalıklara dayanıklılık yönünden dengeli bir
gübreleme ile olumlu sonuçlar alınabileceği anlaşılmıştır.
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HABER

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman
Al mlar n n Desteklenmesi

G

ıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, kırsal
kalkınma yatırımlarının desteklenmesi
programı kapsamında gerçek kişiler için 100
bin lira, tüzel kişiler için 200 bin liraya kadar bireysel
sulama makine ve ekipman alımlarının yüzde 50'sine
hibe yoluyla destek sağlanacak.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, kırsal kalkınma
yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında gerçek kişiler için
100 bin lira, tüzel kişiler için 200 bin liraya kadar bireysel sulama makine
ve ekipman alımlarının yüzde 50'sine hibe yoluyla destek sağlanacak.
Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı
açıklamada, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı
Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının
Desteklenmesi Hakkında Tebliği" Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girdiği bildirildi.
Bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi ile ilgili
yatırımlar, "Tarla içi damla sulama sistemi kurulması, tarla içi
yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama
sulama sistemi kurulması, yağmurlama sulama makinesi alınması, ve
güneş enerjili sulama sistemleri kurulması olarak belirlendi.
Uygulamaya, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçilerin, limited ve
anonim şirketler, sulama kooperatiﬂeri ile tarımsal kalkınma
kooperatiﬂeri başvurabilecek.

Bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının
desteklenmesi ile ilgili yatırımlar, "Tarla içi damla sulama
sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi
kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi
kurulması, yağmurlama sulama makinesi alınması, ve güneş
enerjili sulama sistemleri kurulması olarak belirlendi.
Uygulamaya, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçilerin,
limited ve anonim şirketler, sulama kooperatiﬂeri ile
tarımsal kalkınma kooperatiﬂeri başvurabilecek.
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SÖYLEŞİ

Biyoteknoloji Ara t rma ve Uygulama Merkezi
Dünya Standartlar nda Laboratuvarlara Sahip!

B

iyoteknoloji Araştırma ve Uygulama
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nebahat Sarı ile
Merkezde yapılan çalışmalar ve merkezde
bulunan laboratuvarlar hakkında söyleşi
gerçekleştirdik.
Sayın Hocam, Biyoteknoloji Araştırma Merkezi ne
zaman kuruldu. Kuruluş amacından söz eder
misiniz?

Ç.Ü Ziraat Fakültesi Biyoteknoloji
Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Nebahat Sarı

Merkezimiz, Üniversitemizin en genç merkezlerinden
birisi. 16 Ağustos 2009 tarih ve 27321 sayılı resmi gazetede
yönetmeliğimizin yayınlanmasının akabinde kuruldu. 2009
yılında hizmet binamızın tamamlanmasının ardından 2010
yılında da hizmete başladık. Merkez yönetmeliğimizde de yer
aldığı üzere merkezimizin kuruluş amacı ve faaliyet alanları;

- Ür ü n ge l i ş t i r m e , ü r e t i m , ü r ü n l e r i n i ş l e n m e s i ve
değerlendirilmesi ile gıda güvenliği ve sağlık başta olmak üzere
farklı alanlarda biyoteknoloji ile ilgili araştırma ve geliştirme
çalışmalarını yapmak ve yapılanlara destek vermek

ilgili araştırmaları yapmak, onların sorunlarını çözmeye yönelik
projeler yürütmek ve ürün geliştirme etkinliklerini desteklemek,
olarak sıralanabilir.Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama
Merkezi’nde 6 Farklı Laboratuvar bulunuyor

- Bitkisel üretimde tohumluk, hayvansal üretimde damızlık, gıda
sanayisinde mikroorganizma ıslahı yapmak ve geliştirilen
ürünlerin üretimlerini gerçekleştirmek,

Merkezde bulunan laboratuvar sayısı ne kadar ve
laboratuvarlarda ne gibi çalışmalar yapılıyor?

- Çevre ile uyumlu ve sürdürülebilir üretim teknikleri, üretim
girdileri, ürün işleme teknolojileri geliştirmeye; bitki, hayvan ve
mikroorganizmalarda gen kaynaklarının korunmasına ve
değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
- Konuyla ilgili resmi ve özel kuruluşlarla mesleki birlik ve benzer
oluşumların, merkezin olanaklarından yararlanabilmesini
sağlamak, bu kurum ve kuruluşlara danışmanlık ve servis
hizmetleri vermek,
- Üniversitede biyoteknoloji konusunda araştırma ve
uygulamalar yapacak öğretim elemanı ve öğrenci yetişmesini
teşvik etmek,
- Biyoteknoloji alanında ortak bilimsel araştırma ve uygulama
projeleri geliştirmek, uygulamak ve ortak çalışmalarda gerekli
koordinasyonu sağlamak,
- Biyoteknoloji konusunda ortak araştırma ve geliştirme
etkinlikleri için, bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile
işbirliği yapmak,
- Biyoteknoloji konusunda araştırma ve uygulamaları teşvik
etmek ve yapılan araştırmaları duyurmak amacı ile seminerler,
kurslar ve konferanslar düzenlemek; gerektiğinde bu
çalışmalarla ilgili katılım belgeleri ve sertiﬁkalar vermek,
- Biyoteknoloji alanında kamuoyunu aydınlatmak ve
bilgilendirmek amacı ile yayın ve yayım faaliyetlerinde
bulunmak,
- Sanayi kuruluşlarının gereksinim duydukları biyoteknoloji ile
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Merkezimizde Bitki Doku Kültürleri, Moleküler
Biyoloji ve Genetik, Algal Biyoteknoloji, Mikrobiyoloji,
Enstrümantal Analiz ve Sitogenetik olmak üzere 6 farklı
laboratuvar bulunuyor. Laboratuvarlar bünyesinde gerek
Çukurova Üniversitesi, gerekse de farklı kurum ve
kuruluşların projelerine ev sahipliği yapılabilmektedir.
Araştırma projelerine ek olarak altyapımızın uygun
olduğu konularda özel hizmetler de veriliyor. Şu an
itibariyle birçok Bilimsel Araştırma Projesinin belli
bölümleri ile özel sektörle bazı çalışmalar
laboratuvarlarımız bünyesinde yürütülmektedir

SÖYLEŞİ
ortaya çıkmaktadır. Kasım ayı
içerisinde 3 ayrı kursumuz birer hafta
arayla gerçekleştirilecek.
Merkezimizin altyapısının uygun
olduğu konularda kursların
açılmasına önümüzdeki yıllarda da
devam edilecektir.

Biyoteknoloji konusunda
b ö l g e s e l ve u l u s l a r a r a s ı
kuruluşlar ile yapmış
olduğunuz işbirliği
çalışmaları var mı?

G D O’lu ürünlerin tespiti konusunda Merkezimiz
altyapısı yeterince donanımlı

Biyoteknoloji denilince pek çok kişinin aklına
GDO geliyor. Bu konuda yaptığınız çalışmaları
anlatabilir misiniz?
Genetiği değiştirilmiş organizmaların üretimi ve tüketimi
birçok ülkenin gündeminde olan ve belirli yasalarla kontrol
edilen konular arasında. Ülkemizde şu anda GDO’lu gıda
üretimi tamamen yasaktır ve GDO’lu bazı bitki tür ve
çeşitlerinin ülkemize ithalatı serbest durumdadır. Bu nedenle
ülkemizde GDO’lu ürünlerin olup olmadığı veya ülkemize
gelen ürünlerin hangi oranlarda GDO içerdiğinin tespiti
önemli konular arasında yer alıyor. Merkezimiz altyapısı bu
konularda yeterince donanımlı. Ayrıca merkezimiz, başta
bitkiler olmak üzere GDO’lu ürünlerin elde edilebileceği,
araştırma projelerinin yürütülebileceği donamıma sahip
durumda.
Merkezimizin altyapısının uygun olduğu konularda
kursların açılmasına önümüzdeki yıllarda da devam
edilecektir

Biyoteknoloji Araştırma Merkezi olarak dönem
içerisinde kurslar düzenliyorsunuz. Merkezde
düzenlenen kurslara şehir dışından da katılımın
yo ğ u n o l d u ğ u n u b i l iyo r u z , m e rke z i n i z i n
kursiyerler tarafından tercih edilmesini anlatır
mısınız?
Biyoteknoloji Merkezi Ülkemizde benzerinin sayılı olduğu
Dünya Standartlarında Laboratuvarlara sahip. Merkezimin bu
imkanlarını uygulamalı olarak kamu ve özel sektör çalışanları
ile öğrencilerimize açmak, Merkezimizin en önemli
misyonları arasında yer almaktadır. Düzenlediğimiz kurslarda
görev alan değerli Öğretim Üyelerimizin bilgi ve birikimleri ile
Laboratuvarlarımızın güçlü altyapısı biraraya geldiğinde
Türkiye’nin dört bir yanından yoğun katılımın olduğu kurslar

Laboratuvarımızda verdiğimiz
h i z m e t l e r Tü r k i y e ’n i n f a r k l ı
b ö l ge l e r i n d e n ge l e n t a l e p l e r
doğrultusunda karşılanmaktadır. Şu
anda merkezimizde yürütülen
hizmetlerin bir bölümü sözleşmeli
hizmetler olup, hem bu konularda
araştırmalar yapılmakta, hem de
gelen talebin karşılanması sağlanmaktadır. Ayrıca
Merkezimiz bünyesinde uluslararası kursların açılabilmesi ve
konusunda yetkin yabancı araştırıcıların merkezimize davet
edilip kurslarımıza katılabilmesi için gerekli işbirliği
çalışmaları da sürdürülmektedir.

Biyoteknoloji alanında kamuyu bilgilendirmek
amacıyla yapmış olduğunuz çalışmalar var mı?
Biyoteknoloji alanında ortaya çıkan gelişmelerin
değerlendirilmesi ve bu konularda ortaya çıkan yanlış
görüşleri düzeltmek amacıyla kamunun bilgilendirilmesi
Merkezimiz tarafından benimsenen bir görüş olmuştur.
Örneğin bu yıl içerisinde basında da fazlasıyla yer alan GDO’lu
pirinç konusunda ortaya çıkan yanlış görüşleri düzeltmek ve
kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Merkezimiz bünyesinde
bu konuda uzman olan Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Selim ÇETİNER ve Çukurova Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Rüştü HATİPOĞLU’nun katılımı ile önemli
bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu konularda ortaya
çıkabilecek ihtiyaçlara göre bu bilgilendirme toplantılarına
devam edilecektir.
Merkezimiz, laboratuvarlarımızı kullanmak isteyen
üniversitemiz araştırıcılarına, diğer üniversitelerimiz
ile kamu ve özel sektör kuruluşlarımıza çerçevesinde
açık

Sayın Hocam, son olarak eklemek istediğiniz bir
şey var mı?
Merkezimizde çeşitli analizler için kendilerine şükran
borçlu olduğumuz çok sayıda öğretim üyemiz danışman
olarak hizmet vermektedir. Talep edilen analizler, danışman
öğretim üyelerimiz nezaretinde merkezimizde
gerçekleştirilmekte ve raporlandırılmaktadır. Merkezimiz,
laboratuvarlarımızı kullanmak isteyen üniversitemiz
araştırıcılarına, diğer üniversitelerimiz ile kamu ve özel sektör
kuruluşlarımıza çerçevesinde açıktır
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ARAŞTIRMA

PAS VE SEPTORIA HASTALIKLARI
LE MÜCADELE

D

eğerli üreticilerimiz, İlimiz 2015 yılı
hububat üretimi sezonu olan Şubat,
Mart ayları, yağış ve sıcaklık değerleri
bakımından hastalık koşulları için uygun
seyretmiştir. Topraklarımız kök boğazı ve
Septoria Yaprak Leke hastalıkları ile zaten
bulaşık durumdadır.
Pas ve külleme hastalıkları ise bazı yıllarda etkili
olabilmektedir. Bu yıl birçok ilçemizde şimdiden yoğun
olarak görülmeye başlanan Pas ve Septoria hastalıklarının
önlenmesinde yağışlardan dolayı ilaçlama yapamayan
buğday üreticilerinin en kısa zamanda tarla şartları uygun
hale gelmesi ile ilaçlamaya başlamaları gerekmektedir.
Aksi halde Kök Boğazı Çürüklükleri, Pas ve Septorya
Hastalıklarının buğday alanlarında çok fazla zarar
yapacağı ve hububat alanlarında önemli verim ve kalite
kayıplarına neden olacağı tahmin edilmektedir.
Hastalıklarla mücadeleye tohum ilaçlaması ile
başlanmalıdır. Tohum ilaçları Sürme ve Rastık gibi
hastalıkları önlemenin yanında kök boğazı hastalıklarına
da etkili olmaktadır.
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Tohum ilaçlaması ile hububat ﬁdelerinin kardeşlenme
dönemine kadar korunması sağlanmış olacaktır.
İkinci ilaçlama ise özellikle Kök Boğazı hastalıklarının
etkili olduğu Karataş, Karaisalı ve İmamoğlu gibi yerlerde
bitkilerin kardeşlenme ile sapa kalkma arasında
bulunduğu dönemde yapılmalıdır.
Bu dönemin geçirilmesi durumunda kök boğazlarında
oluşan enfeksiyonlar bitkileri erken yaşlandırmakta,
hatta ağır enfeksiyonlar ak başak oluşumuna neden
olmaktadır. Başak enfeksiyonları ise danelerde
buruşmalara neden olmakta, bunun sonucu ise verim
azalması olarak karşımıza çıkmaktadır.
Hububatta son ilaçlamaya başak çıkarma veya hemen
sonrasına denk gelmekte olup, Pas, Septoria ve Külleme
gibi yaprak hastalıklarının önlenmesi amacıyla
yapılmalıdır. Yağışların devam etmesi durumunda
gerekirse belki bir ilaçlama daha yapılabilir

HABER

TARIMSAL YATIRIMA H BE DESTE NDE
KAPSAM GEN LED
İlk kez 2011 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile uygulanmaya başlanan kırsal kalkınma yatırımlarına hibe
desteği verilmesine ilişkin uygulama, 2015 yılında yapılacak yatırımları da kapsayacak şekilde
genişletildi

K

ırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi
sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin
ekonomik faaliyetlere yönelik
yatırımlarının desteklenmesinin esaslarını
düzenleyen tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girdi. 2011 yılında çıkarılan, geçen yıl ise
bazı kalemleri yükseltilen hibe destekleri, 2015
yılında yapılacak yatırımlar için değiştirilmedi.
Destekleme kapsamındaki yatırımların en geç 31
Aralık 2015 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor.
Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde, bu
süre 90 güne kadar uzatılabilecek.
Tebliğ kapsamındaki çalışmaları bakanlık adına
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü yürütecek. Tebliğ
kapsamındaki desteklerden, çiftçi kayıt sistemi veya
diğer kayıt sistemlerine dahil olan gerçek ve tüzel
kişiler yararlanabilecek. Tüzel kişilerde idari ve mali
açıdan bağımsız olma şartı aranırken, köylere
hizmet götürme birliklerinin yüzde 49’a kadar ortak
oldukları şirketler de desteklerden
yararlanabilecek.
Proje sahibi, hibeye esas proje tutarının yüzde 10’u kadar
süresiz banka teminat mektubu verecek.
Azami katkı oranını aşan, maliyeti piyasa
ﬁyatlarına uygun olmayan,YATIRIM yeri şerhli, icraya
verilmiş ve mahkemelik olan, birden fazla parselde yer
alan yatırım başvuruları onaylanmayacak.
Tebliğ kapsamında haksız yere yapıldığı tespit edilen
ödemeler, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun uyarınca geri alınacak. 2011 yılında uygulamaya
konulan kırsal kalkınma yatırımlarına ilişkin hibe
desteklerinden yararlanan yatırımlar için, alternatif
enerji üretimi, kapasite artırımı ve teknoloji yenileme
dışındaki başvurular kabul edilmeyecek
Tebliğde
belirlenen esaslara uygun hazırlanan projelerin
başvurusu en geç 30 gün içinde elektronik ağ üzerinden
yapılacak. Projelerin incelenmesi ve ilk
değerlendirmesi, il proje değerlendirme komisyonu
tarafından yapılacak. Komisyonun yapısı valilikler
tarafından belirlenecek.
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HABER
Hangi projeye ne kadar destek verilecek?
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, hibeye esas proje
tutarının yüzde 50’sine hibe desteği verecek, projenin
kalan kısmı başvuru sahibi tarafından karşılanacak.
Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve
depolanmasına yönelik yatırımlardan;
>> Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama
yatırımları-3 milyon lira
>> Tohum işleme, paketleme ve depolama yatırımları- 3
milyon lira, diğer yatırımlar-1 milyon lira.
>> Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve
depolanmasına yönelik yatırımı-3 milyon lira.

>> Kira giderleri.
>> Kur farkı giderleri.

> > S u ü r ü n l e r i i ş l e n m e s i , p a ke t l e n m e s i ve
depolanmasına yönelik yatırımlar-3 milyon lira

>> Arazi, arsa ve bina alım bedelleri.

>> Hayvansal orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve
depolanmasına yönelik yatırımlar-2 milyon lira

>> Bina yakıt, su, elektrik ve apartman aidat giderleri. >> Bankacılık
giderleri. .

>> Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların
yapımına yönelik yatırımlar-3 milyon lira

>> Ayrı faturalandırılmış nakliye, montaj giderleri.

>> Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlar1 milyon lira
>> Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlar-1 milyon
lira
>> Alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve
biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş
ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin
yapımına yönelik yatırımlar-3 milyon lira
içeren bir proje bütününün parçası olduğu takdirde
ﬁnanse edilecek.
>> Trafo satın alımları hibe desteği kapsamında
olmayacak

Destekleme kapsamında olmayan giderler
>> Her türlü borçlanma giderleri.
>> Faizler.
>> Başka bir kaynaktan ﬁnanse edilen harcama ve
giderler.

>> Denetim giderleri.
>> Mantar yetiştiriciliği ve kültür balıkçılığına yönelik modern
sabit yatırımlar-1 milyon lira
>> Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar-1.5
milyon lira
>> Küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit
yatırımlar- 1 milyon lira
Proje kapsamında uygulanacak bazı istisnalar
>> İdari kısımlarla ilgili harcamalar, hibeye esas inşaat giderinin
yüzde 20’sini aşamayacak.
>> Mesken ve benzeri yapıları kapsayan proje başvuruları hibe
desteği kapsamında değerlendirilmeyecek.
>> Çelik silo, sera ve soğuk hava deposu yatırımları hariç, tüm
yatırımlarda inşaat gideri hibeye esas proje tutarının yüzde
80’inden fazla olamayacak.
>> Alternatif enerji olarak jeotermal kaynağın kullanılacağı
yatırımlarda, enerji üretim tesisi, enerjiyi kullanacak yatırımla aynı
parselde yer alacak.
>> Yeni makine, ekipman ve malzeme alımları, üretimi de>> KDV
de dahil iade alınan veya alınacak vergiler.
>> İkinci el mal alım giderleri.
>> Proje yönetim ve danışmanlık giderleri.
>> Makine tamir ve parça alım giderleri.
>> Laboratuvar sarf malzemeleri.
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HABER
Hangi yatırımlar desteklenecek?
>> Tarımsal ürünlerin işlenmesi,
depolanması ve paketlenmesine yönelik
yeni tesislerin yapımı,
>> Tarımsal ürünlerin işlenmesi,
depolanması ve paketlenmesine yönelik
mevcut faal olan veya olmayan tesislerin
kapasite artırımı ve teknoloji
yenilenmesi,
>> Tarımsal ürünlerin işlenmesi,
depolanması ve paketlenmesine yönelik
kısmen yapılmış yatırımların
tamamlanması,
>> Alternatif enerji kaynakları kullanan
yeni seraların yapımı,
>> Alternatif enerji kaynaklarından
jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya
elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar
enerjisinden elektrik üreten tesislerin
yapımı,
>> Tarımsal üretime yönelik modern
sabit yatırımlar, >> Hayvansal orjinli
gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
Kapsamda olmayan yatırımlar
>> Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, sert kabuklu
meyveler dışında, başka birYATIRIM tesisinde ilk işlemesi
yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve
paketlenmesine yönelik yatırımlar.
>> Un ve karma yem konularında yeniYATIRIM tesisi. >>
Teknoloji yenileme ve kapasite artırımı dışında kütlü pamuk
yatırımları.
>> Çelik silo ve soğuk hava deposu dışındaki depolama
yatırımları.

Hangi ilde hangiYATIRIM desteklenecek?
Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir,
Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli,
Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay,
Isparta, Mersin, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya,
Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu,
Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat,
Aksaray, Karaman, Ardahan illerinde;
>> Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları
hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve
depolanması,
>> Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve
depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi,
>> Soğuk hava deposu,
>> Çelik silo,
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>> Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve
depolanması,
>> Alternatif enerji kullanan yeni sera,
>> Alternatif enerji üretim tesisleri.
Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl,
Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane,
Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir,
Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ,
Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak,
Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce
illerinde;
>> Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve
depolanması,
>> Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve
depolanması,
>> Su ürünleri, paketlenmesi ve depolanması,
>> Soğuk hava deposu,
>> Çelik silo,
>> Hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve
depolanması,
>> Alternatif enerji kullanan yeni sera,
>> Alternatif enerji üretim tesisleri,
>> Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar.

ARAŞTIRMA

TOPRAK KAPLAR LE BAHÇE SULAMA S STEM
Eski bir tekniğin basit bir adaptasyonuyla bahçelerinizi
%100 verimli sulamak mümkün. Suyumuzu ziyan etmeden ve
buharlaştırmadan bitkilerimize ulaştırmak kulağa çok hoş
geliyor.

Kökleri 4000 yıl önce Afrika'ya dayandığı düşünülen bu
sulama metodunu günümüzde de kullanmamak için hiç bir
neden yok. Toprak pişirme ile elde edilen her türlü kap-kacak,
çanak-çömlek ile bu sistemi geliştirebilirsiniz. Sistem mantığı
toprak kapların gözenekli doğasına dayanıyor. Su kap
dışındaki su yoğunluğunun az olduğu hallerde ozmotik basınç
sayesinde gözeneklerden dışarı doğru hareket ediyor.Suya
ihtiyacı olan bitkiler de kökleri vasıtasıyla su olan bölgeye
yöneliyor. Testi ve çömleğimizin dışının cilalanmamış,
perdahsız veya sırsız olması suyun toprağa verimli
ulaşabilmesi için önemli bir nokta. Bu sayede sulama aracımız
olan pişmiş toprak kabımızın gözenekli yapısının doğasını
bozmamış oluyoruz.

Kabımızın ağız kısmını biraz toprak dışında tutuyoruz ki su
takviyesi yaptığımız sırada kabın içine de toprak
düşürmeyelim. Kabın ağzını da güzel bir şekilde uygun bir
parçayla kapatalım. Sıkı ve kapağın kendiliğinden
düşmeyeceği bir çözüm bulursak suyun buharlaşmasını ve
kirlenmesini %100 önlemiş oluruz. Toprak kap sulama
sistemiyle bitkilerinizi susuz bırakmadan mevcut sulamanıza
göre %50-70 arasında tüketimden tasarruf edebiliyorsunuz.

Fidelerinizi veya tohumlarınızı kabınızın ağzından 45 cm
uzağa dikin. Su yavaşça kabın içindeki gözeneklerden toprağa
sızacak ve bunu fark eden bitki kökleri de testinin etrafını
saracak şekilde gelişecektir. Bitkiler neredeyse toprağa sızan
bütün suyu emecektir. Toprak altında su buharlaşma imkanı
da bulamadığından permakültürde esas kabul edilen çifte
verim prensibini de sağlamış oluyoruz.
Kaplarımızı düzenli bir şekilde suyu taşıma yoluyla beslersek
veya pasif bir yöntemle doğal olarak işleyen bir sistem
kurabilirsek sabit çalışan bir sulama sistemine de kavuşmuş
oluruz. Toprak kaplar basit bir ﬁziki olay sayesinde bize
topraktaki su doygunluğunu dengede tutabilmemizi sağlayan
mükemmel bir ﬁkir veriyor.
Kaplarımızı düzenli bir şekilde suyu taşıma yoluyla
beslersek veya pasif bir yöntemle doğal olarak işleyen bir
sistem kurabilirsek sabit çalışan bir sulama sistemine de
kavuşmuş oluruz. Toprak kaplar basit bir ﬁziki olay sayesinde
bize topraktaki su doygunluğunu dengede tutabilmemizi
sağlayan mükemmel bir ﬁkir veriyor.
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ÜYE KAYDI

BORSAMIZA
KATILAN ÜYELER M Z
VELKAY NARENCİYE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

HAYDAROĞLU MH. 204 SK. NO:7/A
YÜREĞİR/ADANA

ÖZLEM MUTLUER

ÇINARLI MH. 61017 SK. ADANA TİCARET
BORSASI NO:3/311 SEYHAN/ADANA

MERYEM SEVİL DÖNMEZ

CEMALPAŞA MH. MUSTAFA GÜMÜŞDAMLA CD.
ÖZNUR BURDUROĞLU A.P.T. NO:9 / 2
SEYHAN/ADANA

SFA YAPI TAAHHÜT İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

REŞATBEY MH. 62006 SK. KAMİL USTA A.P.T.
NO:14 / 1 SEYHAN/ADANA

AKDENİZ EVREN DANIŞMANLIK VE TARIM ÜRÜN.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

REŞATBEY MH. 62006 SK. KAMİL USTA A.P.T.
NO:14 / 1 SEYHAN/ADANA

AGROYAL TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET
A.Ş.

SARIHUĞLAR MH. 88001 SK. 59/A
SEYHAN/ADANA

ALES TARIM GIDA TİC. VE SAN. İŞLT. A.Ş.

BELEDİYE EVLERİ MH. TURGUT ÖZAL BULVARI
84248 SOK. PANORAMA SİT. ASMA KAT NO:1
ÇUKUROVA/ADANA

RENGİN TEMİZLEME HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

REŞATBEY MH. VALİ YOLU CD. GİZER A.P.T.
NO:16/B SEYHAN/ADANA

DUYURU
Sayın Üyemiz;
5174 Sayılı TOBB Kanununun 32. nci maddesinde;
"İçinde bulunulan yıldan önceki son iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyen ve içinde bulunulan yıldan
önceki son iki yılda, borsa maddeleri üzerine alım satımı bulunmayan üyelerin isimleri, borsa meclisi kararıyla meslek grupları ve
seçmen listelerinden silinir, aidat tahakkukları durdurulur ve bunlar borsa hizmetlerinden yararlanamazlar.
Yukarıdaki fıkrada anılan borsa meclisi kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde, ilgilinin üyesi bulunduğu borsaya
müracaatla adres ve durumunu bildirmemesi halinde, borsa yönetim kurulunun tekliﬁ ve meclis kararıyla borsadan kaydı silinir.
Bu süre içinde durumunu bildirenlerin aidat tahakkukları başlatılır. Ancak bunlar aidat borçlarını ödemedikçe seçmen listelerine
tekrar kaydedilemezler." denilmektedir.
Bu kapsamda üyelik kaydı Askıya alınan üyelerimizin, ilgili Kanun hükmüne göre askı süresi içerisinde adres ve durumlarını
bildirmeleri veya Borsamıza dâhil maddelerin alım veya satımını yapmaları halinde aidat tahakkukları yeniden başlatılarak, askıda
geçen süre de dâhil olmak üzere ödenmeyen tüm birikmiş aidat borçları, gecikme zammı ile birlikte tahsil edilmektedir.
Adana Ticaret Borsası
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