
HAZİRAN 2015 / SAYI 68

ADANA TOBB ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
 İÇİN İMZALAR ATILDI

KAREKODLU ÇEK UYGULAMASI
BAŞLIYOR

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU’NUN

 TİCARET BORSASI ZİYARETİ  

2015 DÖNEMİ HUBUBAT MÜDAHALE 
ALIM FİYAT VE POLİTİKALARI

ORGANİK TARIMIN DÜNYADAKİ
VE TÜRKİYEDEKİ DURUMU







İçindekiler
Kapak Konusu
Atb Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç Oldu 8 / 9

ATB’den haber
Vali Büyük “ATB’nin Güçlü Yapısı Var” 10

Haber
Ebrular Yine Büyüledi

Röportaj
Et İhtiyacı Üretimle Karşılanmalı

Makale
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri

32 / 33

24 / 31

23

İçindekiler
Kapak Konusu

7 / 15

ATB’den haber
BorsamızdaNarenciyenin Sorunları Konulu 
Toplantı Düzenlendi

Haber
Karekod Çek Uygulaması Başlıyor

Makale
Meyvelerde Güneş Yanıklığı Zararı

Söyleşi
Doğal Dengenin Korunması ve Biyolojik 
Mücadelenin Önemi

36 / 39

30/ 32

18 / 20

16 / 17

Adana TOBB Endüstri Meslek Lisesi İçin İmzalar Atıldı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Adana Ticaret Borsası’nı Ziyaret Etti

``Yeniden Hızlı Büyüme İvmesini Yakalamalıyız´´

HAZİRAN 2015 / SAYI 68





6  ADANA TİCARET BORSASI DERGİSİ  

BAŞKAN’DAN

   Şahin BİLGİÇ
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi

Adana Ticaret Borsası Başkanı

7 Haziran seçimlerinin üzerinden 1 aydan fazla bir süre 

geçti.  İş dünyası 2015 yılının seçim yılı olmasından 

dolayı, ilk altı aylık dönemi verimli geçiremedi. Seçim 

sonrası ortaya çıkan tabloya bakıldığında bundan sonrasının 

da kolay olmadığını görüyoruz. O zaman ne yapılması 

gerekirin, cevabını en kısa sürede bulmak zorundayız; 

sandıktan tek başına bir iktidar çıkmadığına göre, meclise 

giren partilerden güçlü bir koalisyon hükümetinin biran önce 

kurulmasını iş dünyası olarak beklemekteyiz.  

Reformları tekrar hayata geçirecek, iş hayatının yaşadığı 

sıkıntılarından kurtulmasının önünü açacak, hamleler 

yapılmalıdır. İş hayatının, yeni bir can suyuna çok elzem olarak 

ihtiyacı vardır. Belirsizlik ortamı ne kadar uzun sürerse iş 

hayatı olarak bunun ağır faturasını ödemeye devam ederiz. 

Faizlerin arttığı, dövizin rotasından çıktığı, bir dönemi iş 

hayatı olarak yaşıyoruz. Bu ortamda ne yatırım yapabilir nede 

dışarıdan yatırımcı getirebiliriz. Ancak kurulacak güçlü ve 

güven veren bir koalisyon hükümeti ile zayıflamış olan güven 

ortamını iyileştirerek, faizleri tekrar tek haneli rakamlara 

getirebilir, dövizi de istikrarlı halde tutabiliriz. Bu da iş 

hayatının bir nebze olsun rahatlamasına, geleceğe olan 

güvenin tekrar canlandırılmasına katkı sağlar. 

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN

BELİRSİZLİĞE

TAHAMMÜLÜ YOK…..

İş dünyası olarak, mecliste temsil edilen siyasi partilerimizin, 

ülkemizin ortak hedefleri doğrultusunda hareket ederek, ülke 

menfaatlerini, öncelikli mesele haline getirmelerini, 

bekliyoruz. Bunun neticesinde oluşturulacak güçlü bir 

koalisyon hükümeti ile hem içerde, hem dışarıda iş hayatının 

önündeki engellerin bir bir kalktığı, insanlarının huzur ve 

refah içinde yaşadığı, bir ülke olarak hayatımıza devam etmek 

istiyoruz. İş hayatının önündeki engelleri kaldırın, biz dünya 

ile yarışa hazırız. 

TOBB Başkanımız Sn. M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU Adana 

Ticaret Borsamızı ziyaret etti. Bu ziyaretle beraber Adana il, 

ilçe oda ve borsaların müşterek ödül törenine katıldı. En 

önemlisi de TOBB olarak Adana’da yapılacak olan Adana TOBB 

Meslek Lisesi protokol töreni yapıldı. Adana’ya tarım ve 

hayvancılık bölümü de olacak bir meslek lisesi kazandırılmış 

oldu. Bundan dolayı da TOBB Başkanına teşekkür ve 

şükranlarımızı sunuyoruz. Adanamıza hayırlı olsun.



ADANA TOBB ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
 İÇİN İMZALAR ATILDI

A
dana TOBB Endüstri Meslek Lisesi 

Protokol İmza Töreni, TOBB Başkanı 

M. Rifat Hisarcıkl ıoğlu’nun da 

katılımıyla gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, Adana Ticaret Borsası, Sanayi Odası ve Ticaret Odası 

Başkanları, çevre il ve ilçelerden gelen oda ve borsa başkanları, 

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Adana Valisi 

Mustafa Büyük’ün katılımıyla, Adana Rekortmenleri Ödül Töreni 

öncesinde yapılan protokol töreni ile meslek lisesinin yapımına ilk 

adım atılmış oldu. 
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TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU 

ADANA TİCARET BORSASI’NI ZİYARET ETTİ
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dana Rekortmenleri Ödül Töreni ve Adana 

ATOBB Endüstri Meslek Lisesi Protokol İmza 

Töreni kapsamında Adana´ya gelen Türkiye 

Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, Adana Ticaret Borsası´nı ziyaret 

ederek ATB Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç ve 

Meclis Başkanı Sabahattin Yumuşak’a ‘hayırlı olsun’ 

dedi.
BİLGİÇ, “BU GÜN MUTLU GÜNÜMÜZ”

   ATB Meclis Başkanı Sabahattin Yumuşak ve meclis üyeleri, ADASO 

Başkanı Zeki Kıvanç, TOBB Adana Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 

Rana Dal ve yönetim kurulunun hazır bulunduğu ziyarette açılış 

konuşmasını yapan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Ticaret 

Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, “Bu gün mutlu günümüz. Başkanımız 

bizi ziyaret ederek onurlandırdılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. 

Adana Ticaret Borsası asırlık bir çınar, bu çınara emeği geçenlere de 

ayrıca teşekkür ediyorum. Tabi tarım dendiğinde akla Adana geliyor. 

Adana’da da borsamız bunun önderliğini yapıyor. Onun için 

borsamızın işlevini ve önemini daha çok önemsiyoruz. Yönetimimiz 

ve meclisimizle bunun gereklerini yapmaya çalışıyoruz. Açılışını 

dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yaptığı toplamda 135 bin 

ton depolama kapasite ile planlanan yeni kampüsümüzün ilk planda 

45 bin depolama kapasitesi bitirilmeye çalışılıyor. Tüccar osleri, 

laboratuarlar, alım-satım salonları ve idari binası olacak” diyerek 

görsel maketler üzerinde bilgilendirme yaptı. 

BİRLİKTELİK RUHU İLE ADANA YENİDEN AYAĞA KALKACAK

Adana´nın sanayi ve tekstilde önder şehirlerinden olduğunu, 

insanların ticareti ve sanayiyi Adana’da öğrendiğini, son yıllarda biraz 

sıkıntıya uğrayarak bu ivmesinden kayıplar yaşandığını ifade eden 

ATB Başkanı Şahin Bilgiç, “Yitik kaybedildiği yerde aranır‘’ diye bir 

tabir vardır. Biz bu değerleri burada kaybettikse yine buradan ayağa 

kaldıracağız. Adana kültürü olan bir şehirdir. Geçmişte sanayinin, 

tarımın başkenti, tekstilde Türkiye’ye örnek olan bu şehri tekrar ayağa 

kaldırmak bizim birliktelik ruhumuzla olacak. Biz Adana’da tüm oda ve 

borsa olarak, Organize Sanayi Bölgesi olarak, Büyükşehrimiz, 

Valiliğimiz ve 14 milletvekilimizle beraber bunu başaracağımıza 

inanıyorum. Çünkü Adana bu başarıyı hak ediyor. Rifat başkanımızın 

vesile olacağı adı TOBB Adana Endüstri Meslek Lisesi Protokolü 

imzalandı. Adana Ticaret Borsası olarak Türkiye’ye örnek olması için 

Meslek Lisesi içerisinde bir tarım bölümü, bir de hayvancılık bölümü 

olması lazım. Diğer bölümlerden Adana’da çok var. Ama ben bu iki 

bölümünde Adana’da olmasını arzu ediyorum. Bunu da 

başardığımızda bölgedeki ara eleman problemi de ortadan kalkar. 

Bizim Odalar Borsalar Birliğimizin gerçekleştireceği bu okul inşallah 

tarım ve hayvancılık anlamında da güzel hizmetlere vesile olacaktır. 

Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.
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HİSARCIKLIOĞLU, “YENİ YÖNETİME HAYIRLI OLSUN 

DEMEK İÇİN BURADAYIZ”

   Adana´ya iki hayırlı iş için geldiklerini ifade eden TOBB Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu, “Hayırlı işimizin bir tanesi TOBB’un gerçekleştireceği 24 

derslikli Endüstri Meslek Lisesinin imza töreni ve ATB, ATO ve 

ADASO’nun rekortmen kardeşlerimizi ödüllendirmek için buradayız. 

Buraya gelmişken Adana Ticaret Borsamızın yeni görev devir teslimi 

oldu. Yeni yönetime ‘hayırlı olsun’ demek için de buradayız. Yönetim 

Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç ve Meclis Başkanı Sabahattin Yumuşak’ın 

başarılı çalışmalarını sürdüreceklerini biliyoruz. Geçtiğimiz dönem ATB 

Başkanı Muammer Çalışkan ile çok güzel işlere imza attık. ATB 

Başkanlığı süresinde yaptığı hizmetler için kendisine çok teşekkür 

ediyorum. Türkiye’de tarımın başkenti olan    Adana için Borsa 

Kampüsü gurur duyacağımız bir eserdir. Ve Adanaya yakışacaktır. Asli 

hizmet verilecek Borsa Kampüsü için hepinizi kutluyorum. Dolayısıyla 

Adana; Ticaret Borsası, Ticaret Odası ve Sanayi Odasıyla, Ceyhan’ıyla, 

Kozan’ıyla Odalar Birliğini yönetim kuruluyla temsil ediyor. Bu Adana 

için büyük bir şans. Adana bunu birlik ve beraberlik içerisinde 

götürdüğü için de ben bütün oda başkanlarımın hepsini kutluyorum. 

Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır. Geçmiş dönemden bu 

döneme Adana’daki oda ve borsa başkanlarımın hepsinden Allah razı 

olsun. Bu güne kadar başımızı hiç ağrıtmadılar” diye konuştu.

   Konuşmaların ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Şahin 

Bilgiç ve Sabahattin Yumuşak’a hayırlı olsun plaketi verdi. Bilgiç ve 

Yumuşak da günün anısına Hisarcıklıoğlu’na tablo hediye etti. Ziyaret, 

Hisarcıklıoğlu’nun borsa personeli ile hatıra fotoğrafı çektirmesi ile son 

buldu.
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YENİDEN HIZLI BÜYÜME İVMESİNİ YAKALAMALIYIZ
Adana Rekortmenleri Ödül Töreni’ne katılan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, seçimler sonrasında sandıktan 
koalisyon mesajı çıktığına değinirken, “Bütün siyasi partilerin hızla hareket etmesini bekliyoruz. Biz büyümede 
tıkandık. Orta gelir tuzağındayız. Son yıllarda GSMH’de kaybımız var. Tekrar hızlı büyüme trendine girmek 
zorundayız” diye konuştu.
 

Adana Rekortmenleri Ödül Töreni’ne katılan TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, seçimler sonrasında sandıktan koalisyon mesajı 

çıktığına değinirken, “Bütün siyasi partilerin hızla hareket etmesini 

bekliyoruz. Biz büyümede tıkandık. Orta gelir tuzağındayız. Son 

yıllarda GSMH’de kaybımız var. Tekrar hızlı büyüme trendine girmek 

zorundayız” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu konuşmasında, başarılı olan şehirlerin incelendiğinde 

temelinde birlik ve beraberlik duygularının gelişmiş olduğuna dikkati 

çekerken, Türkiye’nin girişimci sayısını, özellikle kadın girişimci 

sayısını artırması gerektiğini kaydetti.

 

Kadınları TOBB organlarında üyelik ve yönetim kurulu üyeliklerinde 

daha fazla görmek istediklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin 

ihtiyacı olan girişimcilik. Zenginleşmenin de tek ilacı var o da 

girişimcilik. Ne kadar çok girişimci var o kadar zenginsin. Bu kapsamda 

biz Türkiye olarak zengin olmak istiyoruz. Nüfusumuzun yarısı kadın 

ama kadın girişimcilerin toplam girişimciler içindeki oranı yüzde 7 

maalesef. 

Biz kadın girişimci sayısını arttırmak istiyoruz. Allah, 'israf haram' 

demiş, nüfusumuzun yarısını yok görüyoruz ama diğer yarısıyla da 

ancak bu kadar yapabilmişiz.”

. 

İş adamlarına pozitif ayrımcılık isteği

 

Hisarcıklıoğlu, dünyada futbolda yetkili kurumlar tarafından 

hakemlere yönelik "Yıldız oyunculara pozitif ayrımcılık" yapılması 

istendiğini söyledi.

 ADANA TİCARET BORSASI DERGİSİ  10



KAPAK KONUSU

11 ADANA TİCARET BORSASI DERGİSİ   

   Bunun sebebi olarak o yıldız futbolcular sayesinde hakemlerin 

maaşlarının verilmesi, futbol endüstrisinin varlığının bu 

oyunculara borçlu olmasının belirtildiğine dikkati çeken 

Hisarcıklıoğlu, buna benzer şekilde kamudaki tüm görevlilerin 

istihdam sağlayan, yatırım yapan kişilerin, yatırımcıların hep 

beraber pozitif ayrımcılıkla gözetilmesini, korunmasını istedi. 

   "Çünkü yarın çocuklarınıza işi bunlar verecek. Bunlar işlerini 

büyütsünler ki daha fazla iş çıksın" diyen Hisarcıklıoğlu, şöyle 

devam etti: “Türkiye'nin önümüzdeki dönemde en önemli sıkıntısı 

istihdam sıkıntısı. Her yıl 1 milyon kişiye iş bulmak durumdayız, 10 

yıl sonra bu rakam 1 milyon 300 bin kişiye çıkacak. Her yıl 1 milyon 

300 bin kişi... Birçok Avrupa ülke nüfusuna iş vereceksin bir yılda. 

Bunu da kim verecek. Kamuda imkan mümkün değil. İstihdam 

edilemez her yıl bu kadar kişi. İşte bu salonu dolduran ve gelecekte 

dolduracak girişimcilerimiz verecek. Onun için de bunları gözümüz 

gibi koruyalım.”
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İlçe bazlı teşvik sistemi

 

Adana'da bir moral varlığı gördüğünü ancak teşvik yasası konusunda önemli bir sıkıntısı olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Geçen dönem Başbakanımızdan 'ilçe bazlı 

teşvik uygulamasının' Türkiye'de uygulanacağına dair söz almıştık. Çünkü buna geçilmezse bazı yerlerde Kayseri'de olduğu gibi şehir merkezi zengin, ilçeleri doğu, 

güneydoğunun daha altında olur. İlçe bazlı teşvik sistemine muhakkak geçileceğini biliyoruz" dedi.

 

   Hisarcıklıoğlu, oda olarak karekodlu çek sistemine geçilmesi, Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezi Projesi (UMEM Beceri 10) kapsamında işverenlere nitelikli 

çalışan temin ettiklerini anlattı, devlet ihalelerinde yerli ve yabancı mallar arasında yerli mal yüzde 15 pahalı olsa bile devletin yerli malı almasına yönelik kanun 

çıkartılmasında katkı sağladıklarını belirtti.

 

"Milli irade bize koalisyon kurun dedi”

 

   Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak bazı STK’lar ile birlikte 4 siyasi parti liderlerini ziyaret ettiklerini anımsattı. Ziyaretlerinde partilere milli iradenin talebini aktardıklarını ifade 

eden Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: "Milli irade bize koalisyon kurun dedi. Tüm siyasi partilerimizden bu ışık doğrultusunda hızla hareket etmelerini bekliyoruz. Bunu 

niçin bekliyoruz. Biz büyümede tıkandık. Son 6 yıldır yerimizde sayıyoruz. Orta gelir tuzağının içindeyiz. Kişi başına düşen milli gelirimizi 10 bin dolara getirdik, kaldık. 6 

yıldır aynı yerde duruyoruz. 2013'te Türkiye'nin gayrisa milli hasılası 820 milyar dolar iken 2015'te bu rakam 780 milyar dolar civarında olacak. Yani iki seneye göre 40 

milyar dolarlık bir kaybımız söz konusu olacak. Biz tekrar hızlı bir büyüme trendine girmek durumundayız. İnsanlara iş bulabilmek, zenginleşebilmek için yapmak 

durumundayız. Onun için yeni hükümetin, koalisyon hükümetinin hızla kurulup Türkiye'nin ekonomik meselelerine hızla acilen tedbir alınması lazım. "



Adana Valisi Mustafa Büyük de konuşmasında ilde okul ihtiyacına dikkati 

çekti. Halihazırda bir meslek lisesi yapılarak kentteki eğitim sorununun 

çözülmesinin imkanı olmadığını ifade eden Büyük, "Özellikle miadını 

doldurmuş, depreme dayanıksız yapılardan oluşan okulların mutlaka 

yenilenmesi ve eski okulların günümüz ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi 

için de elbirliğiyle hareket etmemiz gerektiğini de belirtmek istiyorum" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise üreten toplumların 

refah toplumu olduğunu, üretmek için girişimcilerin önünün açılması 

gerektiğini belirtti. Sözlü, "Yatırım yapmak isteyen yerli veya yabancı 

herkes için Adana, yatırımcılar için demokrasinin beşiği bir memleket. 

Hiçbir engelin olmadığı bir memlekettir" dedi.

KAPAK KONUSU

TOBB Yönetim Kurulu üyesi ve Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç 

konuşmasında : “Adana birliktelik  kültürü olan bir şehirdir.Bu kültür içinde her 

anlamda  bir çok şeyi barındırıyor.Geçmiş zamanlarda Türkiye ye örnek olan 

sanayisi , gelişmişliği , tarımı ile bir çok sektöre liderlik eden bir şehirdir  fakat son 

dönemlerde ivme kaybetti.  Birliktelik kültürümüz  ve  şehrimizin tüm dinamikleri  

, - valiliğimiz , siyasilerimiz , yerel yönetimlerimiz , oda ve borsası  , organize 

sanayi bölgesi ,   ile birlikte tekrar canlanarak aynı ivmeyi kazanacağımızı 

düşünüyorum.Bir tabir vardır “ Yitik kaybedildiği yerde aranır “ bizde kendi 

içimizde birliktelik ruhunu canlandırarak şehrimizi hep birlikte eskisinden daha da 

ileriye taşıyacağız.Bugün protokolünü imzaladığımız Tobb’ nin yapımını 

üstlendiği  TOBB Adana Endüstri Meslek Lisesi ile tarım ve hayvancılık alanında 

öğrenciler yetiştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Böyle bir okulun şehrimizde 

olması bizlere ayrı bir ivme kazandıracaktır. Bunun için TOBBB Yönetim Kurulu 

Başkanımız Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na şükranlarımızı sunuyorum “ dedi.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, kentin ve sanayinin sorunlarının 

çözülmesini görev edindiklerini yineledi. Kıvanç,  “Türkiye’nin ilk 500 büyük 

sanayi kuruluşu arasında 15 Adana sanayi rmamız yer aldı. Bu sayının daha da 

artmasını, ilimizde yatırımın ve istihdamın daha fazla olmasını arzu ediyor, 

bunun için çaba gösteriyoruz” dedi.

 ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, ekonominin iyi idare edilmesi 
ve iş dünyasının önündeki engellerin kaldırılmasının yatırımları, kapasite 
artışını, ihracatı, kazancı, ardından da toplanan verginin miktarını artırarak 
ülkenin sosyal refahına son derece önemli katkılarda bulunacağını 
vurguladı. 
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Konuşmaların ardından 2013 yılı Adana kurumlar ve gelir vergisi rekortmenleri, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 2014 yılı "Türkiye'nin 500 Büyük 

Sanayi Kuruluşu" araştırmasında listeye Adana'dan giren rma temsilcileri, Adana Ticaret Borsasına en yüksek tescil yapan üyeler ile 2014 yılı 

kurumlar vergisi en fazla matrah veren rma temsilcilerine ödülleri verildi.

AMYLUM NİŞASTA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

TAT NİŞASTA İNŞ. SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ŞANLI TARIM ÜRÜNLERİ PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ET VE SÜT KURUMU ADANA ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ KAYA NARENCİYE TARIM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.



PİONEER TOHUMCULUK A.Ş.

GÜNEY UN SAN. VE TİC. A.Ş. MAT AGRO TAR. ÜRN. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

MARSA YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş. ADANA ŞB. ER MAKİNA TARIM YEM SAN. TİC. VE PAZ. LTD. ŞTİ.

KAPAK KONUSU
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Karekodlu Çek Uygulaması Başlıyor

 ADANA TİCARET BORSASI DERGİSİ  16

Karşı l ıksız çek r iskinin 

azaltılması ve iç piyasada 

t icaret in daha sağl ık l ı 

yapılabilmesi amacıyla, 

TOBB’un Kredi Kayıt Bürosu 

ile çalışarak geliştirdiği, 15 

Haziran'da başlayacak olan karekodlu çekin 

lansmanı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 

ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın 

katıldığı toplantı ile yapıldı.

   Lansman toplantısında konuşan TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, karekodlu çek ile ticaret hayatını doğrudan ve 

olumlu yönde etkileyecek, yeni ve çok önemli nansal ürüne 

kavuştuklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Hepimizin malumu, 

ticarette vadeli alım-satımlar önemli bir yer tutar. Çünkü reel 

sektörde sermaye çoğunlukla kıttır ve nansmana erişim de her 

zaman kolay ve ucuz değildir. Özellikle de vadeli çek, şirketlerimiz 

için önemli bir nansman kaynağıdır. Vadeli ticari işlemlerin 

ekonomideki ağırlığıyla ilgili bir örnek vereyim. Türkiye’deki tüm 

şirketlerin yurtiçi satış ciroları, yani toplam yurtiçi ticaret hacmi, 

2014 yılında 3,7 trilyon lira civarındadır. Bu yurtiçi ticaret hacminin 

de yaklaşık üçte ikisinin, yani 2,4 trilyon lirasının, vadeli işlemlerle 

yapıldığını tahmin ediyoruz. İşte vadeli ticaret, ekonomide bu 

kadar büyük yer tutuyor” diye konuştu.

TOBB Başkanı’ndan tüm rmalara çağrı

 

   Tüm rmalarımıza bu sistemi kullanmaları çağrısında bulunan 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, rekabetin arttığını ve artmaya da 

devam edeceğini dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, özellikle 2015’in daha 

tedbirli ve temkinli olunması gereken bir sene olduğunu duyurarak, 

“Dolayısıyla reel sektörümüz artık, riskleri yönetmeyi, riskle beraber 

yaşamayı ve alınan riskleri çok iyi ölçmeyi öğrenmek zorunda. Zira 

riskini yönetemeyen şirketler ayakta kalmakta zorlanacak.” diye 

konuştu.



HABER
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Başbakan Yardımcısı Ali Babacan

 

   Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ise konuşmasında, Türkiye'de 

ve dünyada bir ilk olacak Karekodlu çek uygulamasının, Türkiye'nin 

ticari hayatına çok önemli bir yenilik getireceğini belirtti. Babacan, 

"Çeklerin piyasada kullanımını kolaylaştıracak, keşideci ile ilgili 

piyasaya daha fazla bilgi verecek yeni bir uygulamayı karekodla 

başlatmış oluyoruz" ifadesini kullandı.

 

   Karekodlu çekin, Türkiye ve dünyada bir ilk olacağını ifade eden 

Babacan, uygulama için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye 

Bankalar Birliği ve ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon içinde 

çalışıldığını, Kredi Kayıt Bürosu'nun da teknik altyapıyı kurduğunu 

dile getirdi.

 

  Babacan, karekodlu çekin Türkiye'nin ticari hayatına çok önemli 

bir yenilik getireceğini söyledi.

   Çekin ödeme ve borçlanma aracı olduğuna işaret eden Babacan, 

"Çeklerin piyasada kullanımını kolaylaştıracak, keşideci ile ilgili 

piyasaya daha fazla bilgi verecek yeni bir uygulamayı karekodla 

başlatmış oluyoruz" diye konuştu..

TBB Başkanı Hüseyin Aydın

 

  Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın ise, 

karekodlu çek uygulamasına birçok bankanın hazır olduğunu 

belirterek, "Bir an önce tüm bankalarımızın sistemi işlevsel hale 

getirmesini bekliyoruz" dedi.

 

   Aydın, Başbakanlık Merkez Bina'da düzenlenen Karekodlu Çek 

Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ekonominin daha 

sağlıklı ve güvenli işlemesi için önemli çalışmalar yaptıklarını 

kaydetti.
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orsamızda gerçekleştirilen “Narenciyenin 

BSorunları” konulu toplantıda Adana 

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi 

Yasin Milli, Adana Ticaret Borsası Genel Sekreteri 

Mustafa Hızlı, ihracatçı ve üretici rma Özler 

Ziraat’dan Özden Özler, Seyhan Ziraat Odası 

Başkanı Süleyman Girmen, Seyhan Ziraat Odası 2. 

Başkanı Rıfat Kodal, Güney Yüreğir Sulama Birliği 

Başkanı İhsan Oğuz Beyaslan, ADATÜB Yönetim 

Kurulu Başkanı Rıfat Karabucak, ADATÜB 

Yönetim Kurulu Üyeleri Burak Karabucak, 

Remziye Karabucak, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı 

Mehmet Akın Doğan, Seyhan Ziraat Odası 

Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kodal, ATB Ar-Ge 

Proje Kalite Birimi Sorumlusu Kenan Boyacı, ATB 

Ar-Ge Proje Kalite Birimi Uzmanı Müge Bek hazır 

bulundular. Ayrıca toplantıya bilgi sağlamak için 

Seferihisar Mandalina Üreticileri Birliği Başkanı 

Cumhur Eriş da katıldılar.

    

   Borsamız Genel Sekreteri Mustafa Hızlı söz alarak ABD’de 1905 

yılında kurulan ve üretim planlamasından ürünün satışına kadar her 

aşamayı başarılı bir şekilde yürüten Sunkist’in narenciye 

kooperatifçiliği konusunda örnek olabileceğini belirtti. Bölgemizde en 

küçük bahçesi olan kişilerin bile tüm harcamaları yaptığına ve sonuçta 

narenciye üretiminden kar edemediğine değindi. Narenciye ihracatı 

konusunda ise bölgemizdeki üreticilerin birbirlerinden bağımsız olarak 

Rusya pazarına girmek istediklerini ve bu durumun da problemlere yol 

açtığını belirtti. Oysaki ABD’nin Sunkist ile AB’nin ise Copa Cogeca ile 

ürünlerini tek elden arz ettiğini açıkladı. Bu durumun Rusya’daki 

yetkililerin de işlerini kolaylaştırdığını ekledi. İleriye yönelik amaçlar 

arasında Narenciye Borsası kurmak ve üreticilerin zarar etmesinin 

önlemek gibi amaçların yer aldığını dile getirdi. Bölgemizde hali 

hazırda var olan ADATÜB’ün güzel çalışmaları olduğunu ve bazı 

konular üzerinde revizyonlar yapılarak bu birliğin daha etkin hale 

getirebileceğini dile getirdi. 

Seferihisar Mandalina Üreticileri Birliği Başkanı Cumhur Eriş, Adana ve 

Mersin yöresindeki üretimle karşılaştırılamayacak kadar az miktarda 

üretim yaptıklarını vurguladı. İşletmelerin küçük olmasının kendilerine 

bir zorunluluk getirdiğini, büyüyebilmek için birlikte hareket etmeleri 

gerektiğini dile getirdi. İç piyasadaki amaçlarının iyi paketleme 

sağlayarak ve iyi ürün satarak marka oluşturmak olduğunu bildirdi. 

Sattıkları ürünler içerisinde bozuk ürün olmamasına dikkat ettiklerini ve 

bu durumun da kendilerine avantaj sağladığını söyledi. Bölgelerindeki 

tüccarların yetersizliklerinden dolayı kendilerinin üretici-tüccar rolüne 

girmek zorunda kaldıklarının altını çizdi. 

BORSAMIZDA NARENCİYENİN SORUNLARI 
KONULU TOPLANTI DÜZENLENDİ
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   Seferihisar Mandalina Üreticileri Birliği olarak kendi deneyimlerini 

Yönetim Kurulunda genç bireylerin dinamizmi ile bir araya getirerek 

İcra Kurulu olarak çalıştıklarını dile getirdi. Seferihisar Belediyesi’nden 

destek aldıklarını ve bölge içerisindeki potansiyeli kendi üzerlerine 

çekme konusunda pek problem yaşamadıklarını vurguladı. Birliğin 

içerisinde çalışan kişilerin ayrıca narenciye konusunda bilgili kişiler 

olduğunu; paketleme, işçilerin koordinasyonu gibi işlerde görev 

aldıklarını dile getirdi. Birliği bir şirket gibi çalıştırdıklarını, muhasebe, 

işletme müdürlüğü gibi bölümlerin birlik içerisinde yer aldığını ve 

kendilerinin cirodan %2,5 gibi bir pay aldıklarını dile getirdi. Şirketin 

pazarlama ağında çalışanların da yine kendileri olduğunu ve yeni bir 

birlik oldukları için pazarlama konusunda rmalara ön incelemede 

bulunduklarını belirtti. Üreticilerin ürünlerini alma konusunda çok titiz 

davrandıklarını, ürün kalitesi düşük olan üreticilerin ürünlerini bir 

sonraki sezon kesmediklerini vurguladı. 

   Bordrolu çalışan olarak birlikte toplam 10 kişinin çalıştığını, 

birliklerinin geçen yıl 6 milyon TL cirosu olduğunu dile getirdi. Masraf 

kısmında ise en yüksek masraarın paketleri süsleme kısmında 

oluştuğunu belirtti. Narenciyede kalite kararını da yine birlik içerisinde 

çalışan uzmanların verdiğine, toplanan ürünlerle bir havuz 

oluşturduklarına ve bu havuzdan yapılan satışların üreticilere eşit 

olarak yansıtıldığına değindi. Belediye Başkanı’nın birlik bünyesinde 

soğuk hava deposu kurmasının birliğin üye sayısını arttıracağını dile 

getirdi. Yeni üye olmak isteyenlerin ilk sorduklarının birlikte soğuk hava 

deposunun bulunup bulunmadığı konusunda olduğunu bildirdi. 

Toplam 93 adet üyeleri bulunduğunu, üyelerin sahip oldukları 

arazilerin düşük miktarda olduğunu dile getirdi. Üyelerine herhangi bir 

yat taahhüdünde bulunmadıklarını, sezonun sonunda elde edilen 

gelirin ürün miktarı ile doğru orantılı olarak dağıtıldığını vurguladı. 

Pazarlama konusunda marketlerden kaçındıklarını, ihracatçılara ise 

ürünlerini paketli halde sattıklarını dile getirdi. Satsuma mandalinada 

İzmir genelinde geçen sezona göre %30 civarında azalma 

beklediklerini belirtti. Birlik içerisinde bir geçiş dönemi içerisinde 

bulunduklarını ve 5. yılın sonunda daha büyük gelirler elde etmeyi 

beklediklerini sözlerine ekledi.

 

   Özler Ziraat’ın sahibi, narenciye üreticisi ve ihracatçısı Özden Özler, 

bölgemizdeki ihracatçı ve üreticilerin birlikte hareket etme 

zorunlulukları olduğunu, üreticilerin bu sürecin en önemli parçasını 

oluşturduklarını ve zamanında bu amaçla ADATÜB’ü kurduklarını dile 

getirdi. Her bölgede ihracatçı, üreticinin bir model oluşturarak orada 

oluşan havuz üzerinden pazarlama gerçekleştirilebileceğini dile getirdi. 

Bu şekilde risklerin paylaşılacağının ve üreticinin taşın altına elini 

koymuş olacağının altını çizdi. Üreticilerin işbirliği yapacakları 

ihracatçıları seçtikleri zaman yetkin olmayan ihracatçıların otomatik 

olarak eleneceğini dile getirdi. Rusya’daki ihracat pazarında daha etkili 

olmak için ihracatçı sayısının da azalması gerektiğini vurguladı. 
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   Cumhur Eriş, narenciye kesimi konusunun üyeleri arasında problem 

oluşturmaması için çok dengeli bir planlama yaptıklarını belirtti. Erken 

sararması beklenen bahçelerin kesimlerinin erkene çekildiğini dile 

getirdi. 

   Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen, Seferihisar’da tek 

ürün üzerine çalıştıkları için kolaylıkları bulunduğunu, Adana’da 20-30 

farklı çeşit bulunduğunu dile getirdi. İki bölge farklı olduğu için oradaki 

sistemi Adana’ya aynen monte etmenin mümkün olmadığını belirtti. Bu 

modelin ayarlanarak Adana’ya uygulanmasının daha doğru olacağını 

dile getirdi. Böyle bir oluşum kurulurken üreticilerin yanında 

ihracatçıların da oluşuma katkı yapmalarının daha verimli olacağını 

belirtti. Yaş sebze ve meyve konusunda da yasal olarak problemler 

bulunduğunu açıkladı.  

   Cumhur Eriş, Adana’daki üreticilerin ürünlerinin tamamını havuza 

aktarmak zorunda olmadıklarını, birliğin gelişmesi için ilk önce 10 bin 

tonluk bir havuz oluşturmanın daha akılcı olacağını ve üreticilerin 

üretimleriyle orantılı olarak havuza katkı yapmalarının daha iyi 

olacağını dile getirdi. 

   Seyhan Ziraat Odası 2. Başkanı Rıfat Kodal, narenciye konusunda 4 

aylık hasadın yeterli olmayacağının anlaşıldığını, bunun 10-11 aylık 

sürece yayılması gerektiğini dile getirdi. Üniversite ve devletin 

desteğiyle narenciyede çeşit sayısının arttırılarak narenciyede hasat 

sürecinin 10-11 aylık sürece yayılabileceğini vurguladı. Narenciyede            

Türkiye’nin iç pazar tüketiminin arttırılması gerektiğini, büyük 

narenciye üreticisi ülkelerde iç pazar tüketiminin %70 seviyesine 

ulaştığı dile getirdi. İç pazarda narenciyeyi tüketmenin yollarını 

aramanın gerektiğini vurguladı. Narenciye Tanıtım Grubu’na büyük 

görevler düştüğünü belirtti.

 

   İhsan Oğuz Beyaslan, narenciye konusunda problemlerin çözülmesi 

için devletin bu işe el atması gerektiğinin altını çizdi. Ticaret borsası, 

ticaret odası, dış ticaret birimlerinin koordineli olarak çalışarak 

narenciye konusunda problemlerin çözülebileceğini belirtti. Ziraat 

odaları kanununun değişmesi gerektiğini, ürün bazında üretici birlikleri 

yasasının çıkması gerektiğini dile getirdi. Ürün bazlı birliklerde 

gönüllülük esası kalkarak örneğin karpuz üreten herkesin karpuz 

birliğine üye olması gerektiğini vurguladı. Sulama planlamasının her 

tarım ürününde olduğu gibi narenciyede de önemli olduğunu 

vurguladı. Tüm bu birliklerin üzerinde bir üst birlik kurulmasının da 

yönetimi kolaylaştırmak için önemli olduğu belirtildi. Tarımın gelişmesi 

için örgütlenme ve pazarlama konularının üzerine gidilmesi 

gerektiğinin altını çizdi. Örgütlemesini tamamlayamayan tarımın 

gelişme gösteremeyeceğini dile getirdi.

   ABD, Güney Afrika gibi arazilerin büyük olduğu yerlerdeki sistemlerin 

alınarak örgütlenmeye başlanabileceğini vurgulandı. Üretim 

miktarlarının yüksek olmasının Adana’da problem olduğunu, her bir 

üreticinin kendi başına hareket edebilmesinden dolayı örgütlenmenin 

zayıf kaldığı dile getirildi. Citrus Park’taki en büyük problemlerin 

üreticiler arasındaki rekabetten kaynaklandığı ve üreticilerin 

anlaşmazlıklarının sistemin işlemesini zorlaştırdığı açıklandı. 

Narenciyede kesme işlemini bölgelere göre paylaştırıldıkları zaman 

adaletsizliğin ortadan kalktığını ve bu durumun problem olmaktan 

çıktığını dile getirildi. 



ARAŞTIRMA

on yıllarda organik tarım dünyada hızla 

Syayılmakta ve global organik gıda pazarı da 

giderek büyümektedir. Türkiye, organik 

tarımını ihracat potansiyeline dayalı olarak 

geliştiren ülkelere tipik bir örnektir. Organik ürün 

üretimimizin çok büyük bir bölümü ihraç 

e d i l m e k t e d i r.  İ ç  p a z a r ı m ı z  d a  g i d e r e k 

büyümektedir. Türkiye organik üretim için çok 

uygun ekoloj ik  şart lara ve yüksek ihraç 

potansiyeline sahip olmasına rağmen, dünya 

organik gıda pazarındaki payı maalesef çok 

düşüktür. 

   Organik tarım, sürdürülebilir tarım sistemlerinden biridir. Ancak, 

organik tarımın tarlada ürünlerin üretimden  pazarlamasına kadar 

geçen süreçte kendine özgü prensip ve uygulamaları bulunmaktadır.

    Organik tarım uygulamaları sadece gelişmiş ülkelerde değil, 

gelişmekte olan ülkelerde de yaygınlaşmaktadır. Bu, özellikle 

gelişmiş ülkelerde tüketicilerin kendi sağlıklarını ve çevreyi 

korumaya verdikleri önemin giderek artması sonucu karşımıza 

çıkmaktadır. Buna paralel olarak, özellikle Avrupa, Kuzey Amerika ve 

Okyanusya kıtalarında organik gıda pazarı gelişmektedir. Gelişmiş 

ülkelerde yetiştirilemeyen organik ürünlere olan talep, uluslararası 

ticaretin gelişmesine sebep olmuştur. Dolayısıyla, Türkiye gibi 

ekolojisi organik tarıma uygun gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş 

ülkelerinden gelen talepleri karşılayabilmek için organik ürün 

üreticisi ve ihracatçısı konumuna gelmektedirler.
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Organik Tarım Kavramı

   Son yıllarda ülkemizde organik tarıma olan ilgi giderek artmakta ve 

bu konu çok konuşulmaktadır. Ancak, organik tarım kavramının 

içeriği tam  olarak doldurulamamakta ve kavram kargaşası 

yaşanmaktadır.

   Öncelikle, organik tarım, dil farklılıkları nedeniyle farklı ülkelerde 

farklı isimlerle anılmaktadır. Örneğin, İngiltere’de organik (organic), 

Almanya’da ekolojik (ökologish) ve Fransa’da biyolojik (bioloque) 

kelimeleri kullanılmaktadır. Ancak organik tarımla ilgili Avrupa Birliği 

organik tarım yönetmeliği (2092/91 sayılı Konsey Tüzüğü)’nde de 

açıkça belirtildiği gibi bunlar birbirleriyle eşanlamlıdır (Anonim, 

1991).

   Organik tarım kavramı hakkında birçok tanım bulunmaktadır. Ancak 

herkes tarafından kabul edilmiş, ortak bir tanım bulunmadığı için bu 

tanımlar bazı tartışmaları ve görüş ayrılıklarını da beraberinde 

getirmektedir. Burada öncelikle Amerika Birleşik Devletleri Tarım 

Dairesi (USDA) tarafından teknik olarak çerçevesi çizilmiş bir tanım 

verilecektir. Buna göre: “Organik tarım, sentetik içerikli gübre, tarım 

ilaçları, büyüme düzenleyiciler ve hayvan yem katkıları kullanımını 

yasaklayan veya büyük ölçüde kaçınan bir üretim sistemidir. Mümkün 

olduğu ölçüde organik  tarım sistemleri toprağı işlemek ve 

verimliliğini korumak, bitki besin maddeleri sağlamak, zararlı böcek, 

yabancı ot ve hastalıkları kontrol etmek için ürün münavebesi, bitki 

artıkları, hayvan gübresi, baklagiller, yeşil gübreleme, organik çiftlik 

artıkları ve biyolojik zararlı kontrolü işlemlerine dayanır” (USDA, 

1980). 

    Organik tarım tanımlamalarının çoğunda bu sürdürülebilirlik 

kavramı ön plana çıkmaktadır. Sürdürülebilir tarım kavramı genel 

olarak yalnızca doğal kaynakların uzun vadede korunması ve 

verimliliklerinin garanti altına alınması ile kalmamakta; ekonomik, 

sosyal ve ekolojik açıdan dengeli tarım sistemini ifade etmektedir 

(Francis ve Youngberg,  1990). Diğer taraftan, organik tarımda çiftlik 

tüm unsurlarıyla (çiftçi, toprak, organik materyaller, iklim, bitkiler, 

hayvanlar vd.) birlikte, bir bütünü  oluşturmak  için  etkileşim  halinde 

olan ve yaşayan bir organizma olarak görülmektedir (Lampkin, 1990). 

Bu yüzden organik tarımı, üretimde kullanımı yasaklanan veya izin 

verilen girdiler ile tanımlamak yerine; üretime “bütünsel” (holistic) bir 

yaklaşım  olarak görmek gerekmektedir. Ancak, uygulamada organik 

tarımı diğer sürdürülebilir tarım sistemlerinden (alternatif, 

biyodinamik, yeniden üretken, düşük dış girdili  vd.) ayırmada, 

organik olmayan (inorganik) gübreler ve sentetik tarım ilaçlarının 

kullanımından kaçınma unsuru kullanılmaktadır. Özellikle pazarlama 

sistemi açısından, organik tarımı diğer sistemlerinden ayırt eden en 

önemli faktörler arasında yasal standartlar, kontrol ve sertikasyon 

işlemleri sayılabilir.
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   Uzun çalışmalar sonucu organik tarım tanımı, Uluslararası Organik 

Tarım Hareketi Federasyonu (IFOAM) tarafından 2008 yılında 

İtalya’da onaylanmıştır. Buna göre: “Organik tarım; toprak, 

ekosistem ve insan sağlığını sürdüren bir üretim sistemidir. 

Sistem, olumsuz etkisi olan girdilerin kullanımı yerine; ekolojik 

süreçler, biyolojik çeşitlilik ve yerel koşullara uyum sağlamış 

döngülere dayanır. Organik tarım, içinde bulunduğumuz 

çevreye fayda sağlamak, adil ilişkiyi ve tüm ilgili taraar için iyi 

bir yaşam kalitesini yaygınlaştırmak adına gelenek, yenilikler 

ve bilimi bir araya getirir” (IFOAM, 2009).

   Organik tarım ile ilgili yukarıda değinilen bu tanımlamalar 

genellikle dört unsuru yansıtmaktadır. Birincisi, tanımlamalar 

ilaç, gübre, büyüme düzenleyiciler ve hayvan hormonları gibi 

kimyasal, çözülebilir ve inorganik maddelerin kullanımının 

yasaklanmasını veya mümkün olduğu ölçüde sınırlandırılmasını 

vurgulamaktadır. İkincisi, organik tarım bitki münavebesi, bitki 

artıkları, hayvan gübresi ile biyolojik ve mekanik zararlı, hastalık ve 

yabancı ot kontrolü  gibi belirli üretim tekniklerine dayalıdır. 

Üçüncüsü, organik tarımın amacının tüketici sağlığını koruma, 

onların tercihlerini dikkate  alma, toprak verimliliğini koruma, toprak, 

bitki, hayvan ve çiftlik sistemleri arasındaki bitki besin zincirini 

düzenleme gibi unsurları içerdiği belirtilmektedir. Son olarak, organik 

tarımsal üretim ve pazarlaması, kendine özgü uluslararası kuralları 

olan, izlenebilir, kayıtlı ve şeffaf bir süreçtir ve organik ürünler bu 

sürecin tüm aşamalarında bağımsız    sertikasyon kuruluşları ve 

müfettişleri tarafından kontrol edilir ve sertikalandırılır (Demiryürek, 

2000; Demiryürek ve ark., 2008).

   Sonuç olarak, organik tarım ne “gübresiz ve ilaçsız tarım” ne de 

“doğal tarım” değildir. Organik tarım organik ürünlerin 

yetiştirilmesinden, ürünlerinin satılmasına kadar geçen süreçte kendi 

özel prensip ve uygulamaları olan, sürdürülebilir tarım sistemlerine 

bir yaklaşım olarak görülebilir.

Dünyada Organik Tarımın Gelişimi

Organik tarım ilk kez Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde başlamış 

ve daha sonra diğer ülkelere yayılmıştır. Organik tarıma olan ilginin artması ise 

çevre ve sağlık ile ilgili endişelerin artması ve sosyo-ekonomik koşulların 

gelişmesi gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır. Organik tarım ve gıda 

ürünlerine tüketici talebinin artması sonucu organik tarımı benimseyen çiftçi 

sayısı da doğal olarak artmıştır. Bu talebin büyümesi aynı zamanda uluslararası 

ticareti de geliştirmiştir. Kendi ülkelerinde organik ürünler için iç pazar ve talep 

olmadığı halde bazı ülkeler, Avrupa’da yetişmeyen ve talep edilen organik 

ürünleri üretmeye ve ihraç etmeye başlamışlardır.

Organik tarım neredeyse dünyadaki tüm ülkelerde yapılmakta ve organik 

üretim alanları giderek artmaktadır. Organik Tarım Araştırma Enstitüsü 

(FİBL)’nün en son Küresel Organik Tarım İstatistikleri’ne göre 2009 yılında 

dünyada 160 ülkede yaklaşık 37.2  milyon hektar organik tarım alanı 

bulunmaktadır. Bu alanlar, dünyadaki toplam tarım alanlarının yalnızca 

%0.9’unu oluşturmaktadır. Bu alanın büyük kısmı Avustralya (12.0 milyon 

hektar), Arjantin (4.40 milyon hektar), ABD (1.95 milyon hektar), Çin (1.85 

milyon hektar), Brezilya (1.77 milyon hektar), İspanya (1.33 milyon hektar) ve 

Hindistan (1.18 milyon hektar)’da bulunmaktadır. Dünya organik tarım 

alanlarının yaklaşık 2/3’ü organik otlak ve meradır, çünkü Avustralya, Arjantin, 

Çin ve Şili’deki organik tarım alanlarının çoğunu organik otlaklar 

oluşturmaktadır. Dünyadaki toplam organik  alanların  %32,6’sı Okyanusya,

%24,9’u  Avrupa,  %23’ü  Latin Amerika, %9,6’sı Asya, %7,1’i Kuzey Amerika 

ve %2,8’i Afrika’da yer almaktadır.Dünyada yaklaşık 1,8 milyon organik tarım 

ile uğraşan üretici bulunmaktadır. Bu organik tarım üreticilerinin %43.5’u     

Afrika’da,%19.2’si Asya’da, %18.3’ü Latin   Amerika’da,%17.5’i Avrupa’da ve 

%1’i Kuzey Amerika’da bulunmaktadır (Willer ve Klicher, 2009). En fazla 

organik tarım üreticisi ülkeler sırasıyla Hindistan, Uganda, Meksika, Etiyopya, 

Tanzanya, Peru, İtalya ve  Türkiye’dir.
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   Avrupa’da 2009 yılı sonu itibariyle 9.3 milyon hektar alanda, 

250,000 tarım işletmesinde organik tarım yapılmaktadır. Buna göre,   

Avrupa’daki   toplam   tarım   alanlarının %1.9’unda organik tarım 

yapılmaktadır (Willer ve Klicher, 2011) . 27 üyeli genişletilmiş Avrupa 

Birliği’nde ise 7.2 milyon hektar organik alanda, 178,000 organik tarım 

işletmesi faaliyette bulunmaktadır. Bunlar, toplam tarım alanlarının 

%4.7’sine ve toplam tarım işletmelerinin %1.2’sine denk gelmektedir.

   Görüldüğü gibi, hem dünyada hem de Avrupa’da organik tarım 

alanları, konvansiyonel tarım alanları ile karşılaştırılamayacak kadar 

küçüktür. Ancak, organik tarım alanları her yıl hızla artmaktadır.

Dünya organik tarım ve gıda ürünleri pazarında başlıca ülkeler kuzey 

Amerika (%48) ve batı Avrupa (%48)’da yer almaktadır. Bu pazar 1999 

ile 2009 yılları arasında hızla büyümüş    (%267)    ve    15.2    milyar    

$’dan neredeyse 55 milyar $’a ulaşmıştır.  2009 yılında dünya toplam 

gıda ve içecek pazarının yaklaşık %5’i organik ürün satışlarından 

oluşmuştur. 2011 yılında küresel organik gıda pazarının bir önceki yıla 

göre %4.2 oranında büyümesi beklenmektedir.

   Günümüzde dünyadaki en büyük organik gıda pazarı ABD’ndedir. 

2009 yılındaki ekonomik krize rağmen, bu pazar  %5.3 oranında 

büyüyerek, 26.6 milyar $’a ulaşmıştır (Sahota, 2009). Batı Avrupa 

organik gıda pazarının 2009 yılındaki büyüklüğü ise 26 milyar $ 

civarındadır. Avrupa organik gıda pazarındaki başlıca ülkeler Almanya 

(8.4 milyar $), Fransa (4.4 milyar $) ve İngiltere (3.0 milyar

$)’dir. Dünya organik gıda pazarındaki diğer önemli ülkeler ise Japonya 

(1.4 milyar $) ve Avustralya (750 milyon $)’dır.

  Ülkemizdeki organik üretim, yurtdışından gelen taleplerin artması, 

TKB’nin organik üretimi desteklemesi, üniversite, araştırma kuruluşları, 

Sivil Toplum Kuruluşları (STK), yerli tüketicilerin ve kamuoyunun 

konuya ilgi göstermesi, iç pazarın oluşumu vd. gelişmeler sonucu hızla 

artmaktadır. Türkiye’de organik tarım son 20 yıllık dönemde hızla 

gelişmiştir. Resmi istatistiklerde (TÜGEM, 2011) son yıllarda ekstrem 

artışlar dikkati  çekmektedir. Bu artışların üretici sayısı ve alandaki 

artışlardan kaynaklandığı söylenebilir. 

  Ülkemizde son yıllarda üretilen organik ürünler giderek 

çeşitlenmektedir. Bunlar taze meyve ve sebzeden, baklagil, tarla 

bitkileri (pamuk ve buğday), tıbbi ve aromatik  bitkiler ve kurutulmuş 

meyvelere (elma, fındık, ceviz, Antep fıstığı, kuru incir, kayısı ve üzüm)  

kadar uzanmaktadır. Organik bal üretimi, ilk ve tek organik hayvansal 

üretim olarak uzun yıllar ülkemizde gerçekleştirilmesine karşın, son 

yıllarda organik süt, et ve yumurta üretimi başlamış ve giderek 

artmaktadır. Organik balık yetiştiriciliği ile ilgili araştırma projelerinin 

bulunmasına karşın, henüz ülkemizde ticari olarak organik kültür 

balıkçılığı üretimi yapılmamaktadır. Yurtdışı ve yurt içinden gelen 

talepleri karşılamak için son yıllarda özel sektörün organik hayvancılığa 

ilgisi ve yatırımları artmaktadır. Ülkemizde yetiştirilen organik ürünlerin 

büyük bölümü (%85’den fazlası)  ihraç edildiği için, organik üretim yurt 

dışından gelen talebe göre şekillenmektedir.

   Günümüzde başlıca ihraç ettiğimiz organik ürünler ise kuru meyveler, 

organik fındık-fıstık, organik baharat, organik taze ve  işlenmiş meyve 

ve sebzeler, organik hububat, endüstri bitkileri, yağlı tohumlar ve diğer 

çiğ ve işlenmiş ürünlerden oluşmaktadır. Bunlara ilave olarak, donmuş 

meyve ve sebzeler, meyve suları, konsantreleri organik olarak ihraç 

edilmeye başlanmıştır. Ayrıca 2008 yılında özellikle Rusya, Kazakistan, 

Suriye ve Etiyopya’dan büyük miktarlarda organik hububat, mısır, 

ayçiçeği, kuru fasulye ve susam ithal edilmiştir (TÜGEM, 2010; 

Demiryürek ve Aydoğan, 2010).

   Dünya organik gıda ürünleri pazarının gelişmesinde birçok faktör etkili 

olmaktadır. Öncelikli olarak ihracata dayalı olarak gelişen organik tarımsal üretim 

sonucu,  birçok ülkelerde iç pazar da gelişmeye başlamıştır. Yeni organik tarım ve 

gıda (özellikle işlenmiş) ürünleri dünya pazarlarına sunulmaktadır. Büyük gıda 

üretici ve toptancıları, yeni ve işlenmiş organik ürünleri bu pazara sokmaktadırlar. 

Organik kültür  balıkçılığı birçok ülkede gelişmektedir. Organik tarım ve gıda 

ürünleri dışında, ekolojik otel ve restoranlar, organik tekstil, sağlık ürünleri ve 

bunlarla ilgili mağazalar giderek çoğalmaktadır. Sürdürülebilir tarım ve kalkınma 

açısından birçok hükümet, uluslararası organizasyonlar, Sivil Toplum Kuruluşları 

(STK) ve diğer gönüllü organizasyonlar organik tarımın yaygınlaştırılması, organik 

gıda pazarı ve ticaretinin teşvik edilmesi için büyük çaba göstermektedirler.

Türkiye’de Organik Tarımın Gelişimi

   Tarihsel olarak organik tarım ilk kez Avrupa ve ABD’de bazı öncü kişi ve gönüllü 

kuruluşlar tarafından başlatılmıştır. Türkiye’de ise organik tarım hareketi dünyada 

olduğu gibi önder çiftçiler tarafından değil; Avrupalı organik tarım şirketlerinin 

temsilcileri aracılığı ile başlatılmıştır. Bu durum, Avrupa’da yetiştirilemeyen ve 

klasik tarımsal ihraç ürünlerimize gelen gelen talebin bir sonucu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Örneğin ilk olarak organik tarım faaliyetleri Ege Bölgesi’nde, sınırlı 

sayıdaki üzüm üreticisine, Avrupalı organik tarım şirketlerinin temsilcileri 

tarafından tanıtılarak başlatılmıştır. 

   Avrupa ülkelerinden gelen talebin artışına paralel olarak, organik üretim 

çeşitlenmiş ve organik üretim projeleri 1980’li yılların ortasından itibaren tüm 

Türkiye’de yürütülmeye başlatılmıştır. Ülkemizde genelde uygulanan organik 

tarım modeli, söz konusu şirketler ile organik üreticiler arasında sözleşmeli tarım 

şeklinde yürütülmektedir. Kontrol ve sertikasyon işlemleri ise üretim ve 

pazarlama şirketlerinden bağımsız, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (TKB) ve Avrupa 

Birliği (AB) tarafından yetkilendirilen ve akredite olan kontrol ve sertikasyon 

kuruluşları (KSK) tarafından yürütülmektedir
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 Sonuç

   Zengin biyolojik çeşitlilik, göreceli olarak temiz ekolojik alanlar, 

hastalık ve zararlılara dayanıklı bitki çeşitleri ve düşük kimyasal girdi 

kullanım düzeyi gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de 

organik tarımın gelişmesi için başlıca avantajlar arasında yer almaktadır. 

Bu yüzden, ülkemiz ekolojisi, coğra ve topograk yapısı, çeşitli iklim 

özellikleri nedeniyle birçok ürünü (bazı tropik meyveler hariç) 

yetiştirmeye imkân tanıyan büyük bir potansiyele sahiptir. Üstelik 

Türkiye’nin tarımsal üretim sistemi çok geniş bir alana yayılmıştır ve 

sanayileşmiş ülkelerle karşılaştırıldığında tarımda birim alana kimyasal 

girdi kullanım oranı çok düşüktür.  Bu yüzden, ülkemiz tarım alanlarında 

yoğun kimyasal kirlilik bulunmamaktadır. Özellikle Türkiye’nin 

doğusunda organik tarıma geçiş, diğer sanayileşmiş bölgelere oranla 

daha kolaydır. 

   Bu durumda Türkiye, birçok gelişmiş ülkenin sorunu olan yoğun 

kimyasal girdili tarımın yarattığı çevre sorunlarından sakınabilecektir. 

Diğer taraftan, yüksek katma değerli ve emek yoğun ürünlerin organik 

olarak üretimini artırma yoluyla kırsal istihdama bir ölçüde yardımda 

bulunulabilir. 
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Buğday bölgemizin başta gelen stratejik 

ürünlerinden bir tanesi.Mayıs ayının ikinci 

haftasından da itibaren bölgemizde de hasad 

edilmeye başlandı.Bu ürün üzerine konuşacak 

olursak verimden memnun muydunuz ? Fiyatlar 

nasıl gelişti ve buğday eken çiftçi maliyetini 

çıkarabildi mi ?

Buğdayda bir önceki sezon yağışların az olması sebebi 

ile verim biraz düşüktü.Kendi tarlamdan dönüm 

başına 610 kilo gibi bir verim aldım. Bu yıl durum 

geçen seneye göre nispeten daha iyiydi.Bu yıl  150 

dönüm ve ayrıca 200 dönüm olmak üzere iki parçada  

buğday ektim.150 dönümden dönümüne  730 kilo 

gibi bir verim  aldım. 200 dönümden ise 650 kilo 

aldım.Geçen senelere göre verim yüksekti fakat yat 

düşüktü. Geçen yıl 850 -860 civarında sattığımız 

buğdayı bu yıl 750 - 800 arasına satabildik.Bu 

durumda bazı politikaların etkisi oldu.Uzun 

zamanlardır söylediğimiz savunduğumuz bir şey var 

alım yatlarının erken açıklanması.

VERİM ARTTI FİYAT DÜŞTÜ 
ATB Meclis Üyesi  ve üretici  Zülkar Pamuk ile tarımsal faaliyetleri , piyasa şartları , ürün rekolteleri ve ikinci ürün 

planlamaları üzerine tarımsal faaliyetlerini sürdürdüğü Yüreğir ilçesinin Kadıköy mevkiinde gerçekleştirdiğimiz 

röportajımızın notları …

   Bu yapılmadığı zaman piyasa kendini oluşturuyor çiftçi zarar ediyor.Bizim bölgemizin buğdayı 

mayıs ayının ikinci haftasından itibaren hasat edililmeye başlanıyor.Hasadtan 1-1.5 ay sonra 

yatlar açıklanıyor.Kimse yatlar açıklansın ondan sonra ürünümü satim diye elinde 

bekletmiyor.Hatta erken bile hasat ediyor bazı zamanlarda.Ürünü paraya çevirip bir sonraki 

ürününü ekebilmek için.Buğdayı hasat edebilmek için ürünün belli bir kuruluğa gelmesi 

lazım.Nemli hasat ettiğiniz zaman bu kaliteyi düşürür ve  bazı sorunları beraberinde getirir.Ama 

çiftçi hem para ihtiyacını karşılamak hem de bir sonraki ürününü ekebilmek için ürünü erken hasat 

ediyor.Fiyatlar da zaten geç açıklandığı için piyasa kendi kendini oluşturmuş oluyor.Bu durum her 

zaman çiftçinin  ve tüketicinin zararına oluyor.

Buğday hasadı sonrasında tarlanızı nasıl değerlendirdiniz ?

Ben buğdayın arkasına  tarlanın bir kısmına soya bir kısmınıda deneme olarak süs biberi 

ektim.İkinci üründe soyaya yöneldik hem elde edilen verim , hemde soyaya olan ihtiyacın daha fazla 

olmasından dolayı yatları da daha iyi seyrediyor.Bunun yanında diğer ürünlere göre desteklemesi 

de daha fazla o yüzden ikinci ürün olarak soya ekmeyi tercih ettim.
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Ülkemizdeki büyükbaş ve 
küçükbaş hayvanların ana yem 
kaynağını doğal meralar, tarla 

bitkileri üretim artıkları ve tarla 
tarımı içerisinde yetiştiriciliği 

yapılan fiğ, yonca ve korunga gibi 
yem bitkileri oluşturmaktadır. 

Bunun yanında silajlık bitki 
yetiştirilmesi ve silaj yapımı 

Bakanlığımızca yapılan teşviklerin 
de etkisiyle hızla 

yaygınlaşmaktadır. Ülkemizdeki 
hayvan varlığı incelendiğinde 

yüksek verimli kültür ırkı ve melez 
hayvan sayısının önemli bir yer 

tuttuğu görülmektedir. 
Hayvanlardan yüksek verim 

alınabilmesi, iyi bakım ve besleme 
ile sağlanabilir. Bu bakımdan 

hayvan beslemede silaj önemli bir 
yer tutmaktadır. Bilinçli 

hayvancılık yapılan işletmelerde 
silo yemi, hayvanların 

beslenmesinde verimliliği artıran 
önemli bir uygulamadır.

YEM BİTKİLERİ
VE SİLAJ HAZIRLANMASI

ilaj, suca zengin yemlerin havasız bir ortamda süt asidi bakterilerinin etkisiyle fermantasyona 
uğratılması sonucu elde edilen yemdir. Yemin saklandığı yere de silo veya silaj çukuru adı verilir.
Ülkemizde son yıllarda hayvan başına et ve süt verimi artmıştır. Bu artışta buğdaygil ve mısır 

silajının büyük payı olduğu bilinmektedir. özellikle nemli bölgelerde otun kurutulma sorunu ve çoğu bitkinin 
kolayca silolanması silaj üretimini yaygınlaştırmıştır. Bitkilerin besin maddelerinde çok az bir kayıp ile 
saklanması, hava şartlarından fazla etkilenmemesi, mekanizasyona uygun olması, hasat ve taşıma 
kayıplarının azlığı ve iyi yapılmış silajların uzun süre korunabilmesi gibi nedenler ile silaj kullanım alanı 
giderek yaygınlaşmaktadır.

S
SİLAJIN TANIMI VE ÖNEMİ

Hemen bütün bitkilerden silaj yapılsa da en fazla mısır, sorgum, sudanotu, fiğ-tahıl karışımları, İtalyan çimi, 
doğal çayır ve mera bitkileri ile birçok sanayi yan ürünlerinden silaj yapılmaktadır. Yonca, üçgül, fiğ gibi 
baklagil yem bitkilerinin de silajı yapılmakla birlikte bu bitkilerin dokularındaki organik asitlerin, mineral 
maddelerin ve protein oranının yüksek olması, şeker oranının düşük olması nedeniyle silolanmalarında 
güçlükler doğmaktadır.

SİLAJI
YAPILAN BİTKİLER
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Mısır tüm dünyada mükemmel bir silaj bitkisi olarak kabul edilir. Çok yönlü 
kulanım alanına sahip mısırın son yıllarda yeşil yem ve silaj üretimi amacı ile 
ekim alanı artmıştır. Mısır silajı veriminin yüksekliği, silaj yapımına 
uygunluğu ve elde edilen silajın besleme değerinin yüksekliği gibi nedenlerle 
tercih edilir. Mısır sıcak iklim bitkisi olması dolayısıyla ilkbahar ve yaz 
başlangıcında ekilebilir. Tohum iriliğine bağlı olarak dekara 2-2.5 kg 
tohumluk kullanılması yeterlidir. Tane mısır üretiminde dekara 8-9 bin bitki 
olacak şekilde ekim yapılırken, silajlık mısır üretiminde bu rakam 12-14 
bin'dir. Ekimde sıra arasının 70 cm, sıra üzerinde ise 10-12 cm olması 
önerilmektedir. Sindirilme oranının yüksekliği ve birim alandan yüksek verim 
alınabilmesi mısırın en önemli avantajları arasındadır.
Ülkemizde kıyı ve geçit iklime sahip yörelerde tahıl (buğday, arpa) 
hasadından sonra mısır, silo yemi amacıyla ikinci ürün olarak 
yetiştirilmektedir. Silajlık olarak ekimi yapılacak mısır çeşitlerinin uzun boylu, 
bol yapraklı, ve koçan ağırlığı yüksek olmalıdır. İkinci ürün olarak ekilen 
bölgelerde mısırın erkenci olması gereklidir.
Mısırın silolanmasında ayrıca katkı maddesine gerek duyulmaz. Mısır 
fermente özelliği nedeniyle proteince zengin ve tek başına silolanmayan 
bitkilerin silajının yapımında katkı maddesi olarak kullanılır. Mısır silajının 
kalitesini çeşit, hasat zamanı, koçan oranı, parça boyutu, silonun şekli, 
doldurma süresi, sıkıştırma derecesi gibi özellikler belirlemektedir. Genel 
olarak mısırda en yüksek kuru madde verimi süt olum ile hamur olum devresi 
arasında yapılan biçimlerden elde edilir. Bu dönemde kuru madde oranı % 
30-45 kadardır ve silaj için en uygun düzeylerdedir. Kuru madde 
sindirilebilirliliği ve hayvanların gönüllü yem tüketimi bu devrede en yüksek 
noktadadır.

MISIR SİLAJI

yonca silajına öğütülmüş mısır, arpa, buğday, yulaf gibi dane yemler, melas 
veya bakteri inokülantları katılabilir.

TAHIL, FİĞ+TAHIL KARIŞIMLARI SİLAJI

Silaj amacıyla en fazla yulaf, arpa, tritikale ve buğday kullanılmaktadır. 
Tritikale baklagillerle karışım yapılarak ekildiğinde bu karışımından elde 
edilen yemin protein ve sindirilebilir kuru madde oranı artmaktadır. Karışım 
hasadı tahıllar süt olum döneminde iken, fiğ hasadı ise bakla doldurma 
döneminde yapılmalıdır. Fiğ türleri gövdelerinin zayıf olması nedeniyle 
kolayca yatarlar. Yatan fiğ zor biçildiği gibi bitkilerin alt kısımlarında 
çürümeler başlar. Bu nedenle kaliteli ot üretimi için fiğin tahıllarla karışık 
olarak ekilmesi önerilir. Bu ekim şeklinde biçim daha kolay olacağı gibi, otun 
verim ve kalitesi de artmaktadır. Ekimde 6-10 kg fiğ, 4-6 kg tahılla 
karıştırılarak ekilir.

YONCA SİLAJI

Yoncanın kuru ot olarak üretimi tercih edilmesine rağmen ilk biçim 
zamanındaki hava şartları her zaman kurutma işlemini mümkün kılmaz. Bu 
durumda yonca otunun kalitesini korumak için silaj yapımı önerilmektedir. 
Yonca silajı protein, kalsiyum ve fosfor bakımından zengindir. Fazla nem 
içeren yonca otunun silolanması durumunda silaja besin katkı maddeleri ve 
kimyasal koruyucular katılması gerekmektedir. Fermentasyonu hızlandırmak 
ve gerekli karbonhidratı sağlamak için 

ŞEKER PANCARI POSASI SİLAJI

Şeker üretimi sırasında elde edilen yaş şeker pancarı posasından daha 
uzun süre yararlanmak amacıyla silolanması önerilmektedir. Şeker 
pancarı posasının kolay silolanabilir bir yem maddesi olduğu 
bilinmektedir. Ancak kuru madde oranının % 20'nin üzerinde olması 
gerekir. Oysa ülkemizde üretilen yaş şeker pancarı posasının kuru madde 
oranı %10-15 arasındadır. Bu düzeydeki bir kuru madde ile kaliteli bir silaj 
elde etmek zordur. Bu nedenle şeker pancarı posası silajına melas veya 
buğday samanı katılmalıdır.
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Soya silajının en uygun zamanı yaprak kaybının olmadığı olgunluk 
dönemidir. Soya silajı tek başına verildiğinde hoşa gitmeyen kokusu, serbest 
amonyak ve butirik asit düzeyi nedeniyle hayvanlar tarafından kolaylıkla 
yenmez. Düzenli bir fermentasyonun oluşması için kolayca fermente olabilir 
karbonhidrat kaynaklarının katılması gerekmektedir. En iyisi mısır veya 
sorgum silajı ile % 50-50 oranında karıştırılarak yapılmasıdır. Soya silajı 
yüksek düzeyde protein içermekte olup (% 17-18) fazla miktarda yağ 
içermesi nedeniyle laktasyondaki sütçü ineklerin beslenmesinde sınırlı 
oranda kullanılmalıdır.

SİLOLARIN GENEL öZELLİKLERİ

Bugün çok değişik şekillerde ve malzemelerle silolar yapılmaktadır. Kenarları 
taş ile örülmüş veya tümü ile betondan yapılmış hendek silolar oldukça 
yaygındır. Bu silolar tamamen toprak üzerinde veya altında, bazen hafifçe 
toprağa gömülmüş bir şekilde yapılabilir. Hendek siloların boyutları 
kullanılacak ekipmana, amaca ve boşaltma süresine göre değişir. Genel 
olarak 6-8 m eninde 20-30 m uzunluğundaki hendek silolar yaygındır. 
Doldurma ve sıkıştırma işlemlerinin aynı anda yapılabilmesi için silo 
genişliğin 5 m'nin altında olması istenmez. Silo tabanı betondan ve % 1-2 
oranında eğimli olarak yapılmalıdır. Bu eğim silajdan sızan suların dışarıya 
akmasını sağlar.
İşletmede yapılacak siloların boyutları ve sayısı ihtiyaç duyulan silaj 
miktarına göre düzenlenir. Genel olarak kışları uzun geçen yörelerde silaj 
verme süresi 200 gün kabul edilir. Ilıman bölgelerde bu süre daha kısadır. 
Hendek siloda iyi sıkıştırılmış 1 m³ mısır silajının ağırlığı 700 kg hesap edilir.

SİLAJIN FERMANTASYONU VE OLGUNLAŞMASI

Yeşil bitkilerin siloda bozulmadan saklanabilmesi için ortam pH'sının en kısa 
sürede düşürülmesi ve silajın bozulmasına neden olabilecek mikro 
organizmaların çalışamayacağı bir düzeye indirilmesi gereklidir. Genel olarak 
silaj, yapımından 3-4 hafta sonra hayvanlara verilecek olgunluğa ulaşır. 
Olgunlaşan silaj hemen yedirileceği gibi 2 yıl kadar bekletilebilir.
Silaj kayıplarını en aza indirmek için silonun çok iyi kapatılması ve silo 
açılıncaya kadar örtü tabakasının düzenli olarak kontrol edilmesi gereklidir. 
Silo açıldığı zaman silaj içerisine hava girmeye başlar, silajda en büyük kuru 
madde ve besin kaybı bu devrede görülür. Hava alan 

silajda bakteriler, mayalar ve küfler çalışmaya başlar. İyi sıkıştırılmış, yem 
aralarında boşluk bulunmayan ve iyi kapatılmış silaja hava kolayca 
giremeyeceğinden kayıp çok düşük düzeyde kalır. Buna karşılık nem oranı çok 
düşük materyalle yapılan silajlar iyice sıkışmadığı için hava akımı tüm silajı 
kolayca etkileyebilir. Silonun açılmasından sonra hızla tüketilmesi kayıpları 
azaltır, uzun süre açık kalan ve yavaş tüketilen silajlarda kayıplar artar.

SİLO YEMİNİN öZELLİKLERİ VE YEM DEĞERİNİN öLÇÜLMESİ

Silo yeminin rengi yapıldığı bitkiye göre değişmekle birlikte açık yeşilden 
daha koyu tonlara kadar değişebilir. Silajın hoşa gidecek bir kokusu olmalı, 
istenmeyen tereyağ asidi ve küf gibi kötü kokular olmamalıdır. Bitkilerin 
yaprak ve sap kısımları bozulmadan kalmalı, yapışkan bir görünümde 
olmamalıdır. Silajın yem değeri, öncelikle yemin türüne, biçim zamanına ve 
olgunluk derecesine bağlıdır. Bunun dışında silolama tekniği de yem değeri 
üzerinde etkilidir. Silaj kalitesinin düşmesi, aşırı ısınma sonucu istenmeyen 
tereyağ ve sirke asidi bakterilerinin oluşmasından kaynaklanmaktadır. Silo 
yemlerinin yem niteliğinin tahmini, fiziksel ve kimyasal yöntemlerle 
yapılmaktadır. Fiziksel yolla yapılan belirlemede duyu organlarından 
yararlanılır. Bu bakımdan koku silo yeminin en belirgin fiziksel özelliği olarak 
kabul edilmektedir. Bunun yanında kuru madde ve pH değeri niteliğin 
belirlenmesinde önemli bir ölçüdür. Fiziksel yöntem işletme şartlarında silo 
yeminin pratik ve hızlı bir şekilde değerlendirilmesi yönünden önemlidir.

HAYVAN BESLEME AÇISINDAN SİLAJ

1.Silo yemleri hayvanların yeşil kaba yem ihtiyaçlarını karşılar. Silo yemlerinin 
hazırlanmasıyla sulu yemlerdeki besin madde kayıpları azalır.
2.Silo yemi, kuru ota göre daha hoş kokulu ve yumuşak olduğu için sevilerek 
tüketilir.
3. Silo yemlerindeki protein ve karbonhidratlar kuru otlara göre daha çok, 
besin maddelerinin sindirilme oranları daha yüksektir.

SİLAJLA BESLEMEDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Silajlar, hayvanların toplam kuru madde ihtiyaçlarının en fazla 1/3”ünü 
karşılayacak miktarda verilmelidir. örneğin hayvanın günlük kuru madde 
ihtiyacı 15 kg ise bunun 5 kg'ı silaj olarak verilebilir. % 25 kuru madde içeren 
silajla bu ihtiyaç karşılanacaksa, silajın 20 kg verilmesi gerekir. Hayvanlara 
silaj verilirken silajla beslemeye geçiş mutlaka tedrici yapılmalı, ani yem 
değişikliğinden sakınılmalıdır. Silaj hayvanlara sağım sonrası verilmelidir. 
Çünkü sağım öncesi verilen silajın kokusu süte geçmekte ve sütün kalitesi 
olumsuz yönde etkilenmektedir. Süt ineklerine silaj verilirken ihtiyaçları 
ölçüsünde verilmeli, küflü, bozuk silajlar verilmemelidir. Silajın selüloz düzeyi 
düşük ise silajla birlikte kuru ot da verilmelidir. Kuru dönemde silaj günde 8-
10 kg'ı aşmamalıdır. 3 aylıktan küçük buzağılara silaj verilmemelidir. 
Boğalara 100 kg canlı ağırlığa 4 kg silaj yedirilebilir. Besi sığırlarına enerji 
bakımından zengin mısır silajı verilmesi besleme değeri ve işletme ekonomisi 
açısından daha faydalıdır.

SOYA SİLAJI
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SÖYLEŞİ

Doğal Dengenin Korunması ve
Biyolojik Mücadelenin Önemi
Çukurova Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Emekli Öğretim Üyesi ve “Türkiye Biyolojik 

Mücadele Derneği” Başkanı Prof. Dr. Nedim UYGUN’la Bitki Koruma Yöntemlerinden 

“Biyolojik Mücadele” Üzerine Bir Söyleşi Yaptık.

Sayın Hocam bize Biyolojik mücadeleden 

biraz bahseder misiniz?

   Doğrudan Biyolojik Mücadeleye geçmeden önce, kültür 

bitkilerinde verim ve kalite kaybına nede olan Böcekler, Akarlar, 

Funguslar, Bakteriler, Virüsler, Nematodlar Yabancı Otlar vb. 

etmenleri belirtilmekte yarar vardır. Bu etmenlerin üründe 

meydana getirdiği kaybın dünya ortalaması %25-30 civarındadır. 

Üründe meydana gelen bu kaybı önlemek veya en aza indirmek 

amacıyla da, Kültürel önlemler, Fiziksel-mekaniksel mücadele, 

Kimyasal mücadele, Biyolojik mücadele, Biyoteknik mücadele ve 

Entegre mücadele olarak birçok mücadele yöntem ve teknikleri 

geliştirilmiştir.

   Ancak bunlar içerisinde Kimyasal mücadele yani tarım ilaçları ile 

yapılan mücadelenin kolay uygulanabilmesi ve sonucunun hemen 

alınabilmesi gibi özellikleri nedeniyle diğer yöntemlere göre çok 

daha fazla kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. 

   Bu yöntemin sık ve bilinçsizce kullanılması sonucu olarak da, 

İnsan ve hayvan sağlığının tehdit edilmesi, Gıda maddelerinde 

ilaç kalıntıları, Doğada var olan yararlı canlıların öldürülmesi 

nedeniyle Doğal dengenin bozulması, Zararlı organizmaların 

bağışıklık kazanması, Hava, Toprak, Su kirlenmesi vb. birçok 

olumsuzluklar ortaya çıkmaktadır.Bu nedenlerle Kimyasal 

Mücadeleye alternatif ekolojik ve ekonomik yöntemlere geçilmesi 

zorunlu hale gelmiştir. 

    Yukarıda belirtilen mücadele yöntemleri içinde de en ümit 

verici, en çevre dostu, uzun vadede en ucuzu ve en sürdürülebilir 

olanı ise “Biyolojik mücadele” dir. O halde biyolojik mücadele 

nedir? “Kültür bitkilerinde ürün kaybına neden olan zararlı 

organizmalara karşı, doğada mevcut yararlı organizmaların 

kullanılmasıdır.”

Türkiye’de biyolojik mücadele ne kadar 

süredir uygulanıyor?

   Türkiye’de biyolojik mücadele uygulamaları Osmanlı Dönemine 

dayanıyor. İlk uygulamaya 1910 yılında turunçgillerde zararlı 

“Torbalı koşnil” e karşı doğal düşmanı olan Rodolia cardinalis adlı 

bir gelin böceğinin yurt dışından getirtirilerek sakız adasına 

salınmasıyla başlanmıştır. Daha sonra aynı gelin böceği 1922 

yılında tekrar getirtirilerek Çukurova ve Ege Bölgesi’ne salınmış ve 

turunçgil bahçelerine yerleşerek zararlı böceği sürekli baskı 

altında tutmuş olup, bu zararlı böceğe karşı hala herhangi başka 

bir mücadele yöntemine gerek duyulmadan mücadelesi 

yapılmaktadır. 
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.  Bu başarılı Biyolojik mücadele uygulamasından sonra, 

turunçgillerde zararlı Unlubit’e karşı bir gelin böceği (Crytoloamus 

montrouzieri) ile bir parazitoit (Leptomastix dactylopii), Defne 

beyazsineği’ne karşı bir parazitoit (Eretmocerus debachii), 

Turuncgil beyazsineği’ne karşı bir gelin böceği (Serangium 

montazerii)olmak üzere birçok yararlı tür zararlılarla mücadele 

başarılı bir şekilde kullanılmıştır.

Biyolojik mücadeleyi çiftçilerimiz düzenli olarak 

kullanıyorlar mı?

  Bu yöntemi uygulayan çiftçilerimiz var. Örneğin; turunçgilde 

zararlı Unlubit’e karşı bir gelin böceği ile bir parazit üretim 

tesislerinde üretilerek turunçgil bahçelerine salınıyor ve zararlı 

böceği baskı altına alıyor. Ve yine sıcakkanlı canlılar üzerinde 

olumsuz etkisi olmayan bakteri preparatları limon çiçek güvesi vb. 

birçok kelebek larvalarına karşı mücadelede başarılı bir şekilde 

kullanılmaktadır. Tarlada ve Bahçede kültür bitkilerinde zarar 

oluşturan organizmalara karşı mücadelede kullanılan yararlı 

organizmalardan yüzlerce örnek gösterilebilir. Ancak, Biyolojik 

Mücadele yöntemini uygulayan üretici oranı ne derseniz ne yazık 

ki oldukça düşüktür.

.

Her zararlı türe karşı yararlı türleri kullanmak mümkün 

mü ?

   Doğada bitki, bitki ile beslenen zararlılar ve bunlarında üzerinde 

beslenen yararlı türler olup, bunlar her zaman bir besin zinciri 

içinde birlikte yaşarlar. İşte biz buna “Doğal Denge” diyoruz. Eğer 

insanoğlu kendi çıkarına tarım alanlarında bilinçsizce bir 

uygulama yaparsa, işte o zaman doğal denge bozuluyor. 

. Çünkü:

   Tarım alanlarında bitki ile beslenen, bitkilerde ürün kaybına 

neden olan zararlı türlerin en az 2-3 katı yararlı türler 

bulunmaktadır. Dolayısıyla tarım alanlarındaki uygulamalar 

bilinçli yapılırsa, burada var olan yararlı türler zararlı türleri baskı 

altına almaktadır. Yapılan araştırmalarda tarım alanlarındaki 

zararlıların %95’i otomatik olarak baskı altına alınabilmektedir. 

Kısaca, her zararlının birden fazla doğal düşmanı vardır ve bu 

doğal düşmanlar değişik yöntem ve tekniklerle bilinçli bir şekilde 

korunmalı ve desteklenmelidir.

Biyolojik Mücadeleye destek olarak kimyasal ilaçlar 

kullanılıyor mu?

,

   Eğer bir kültür bitkisi ekosisteminde herhangi bir zararlı, doğal 

düşmanları tarafından baskı altına alınıp bitkide ekonomik zarar 

veremeyecek popülasyon düzeyine indirilemiyorsa, bu durumda 

bir taraftan zararlıyı baskı altına almak, bir taraftan da doğada 

mevcut yaralıları öldürmemek için, sadece zararlıyı hedef alan 

seçici bir ilaç tekniğine uygun olarak kullanılabilir. En iyi örnek 

“Akdeniz meyvesineği” dir.  Bu zararlının yaşayış özelliği 

nedeniyle doğal düşmanları olmasına rağmen baskı altına almada 

yeterli değildirler. Bu nedenle bu zararlıya karşı öldürücü bir ilaçla, 

böceği kokuyla kendisine çeken bir cezbedici karıştırılarak her iki 

ağaçtan birinin güney-doğu bölgesinde 1 m2 lik alana 

püskürtülüyor. Etrafta uçuşan sinekler kokuya doğru uçarak bir 

besin maddesi olan cezbediciyle besleniyor ve ilacın etkisiyle 

ölüyor. Buradan da görüldüğü gibi bir taraftan zararlı baskı altına 

alınıyor, bir taraftan da ağacın tamamı ilaçlanmadığı için yararlı 

türler ilaçtan korunmuş oluyor.
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Biyolojik Mücadelede kullanılan yararlı böcekler nasıl 

temin ediliyor?

   Aslında yurt içinde üretilerek çiftçilerin kullanımına sunulan biri 

parazit ve diğeri predatör olan sadece iki tür var. Her iki tür de 

turunçgilde önemli bir zararlı olanı “Unlubit” e karşı başarılı bir 

şekilde kullanılıyor. Bu parazit ve predatörler bir Özel Sektör (Biyolojik 

Tarım Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri Koll. Şti.) ve bir de Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı “Batı Akdeniz Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü (BATEM)” olmak üzere iki kuruluş tarafından 

üretilmektedir. Örtü altı sebze yetiştiriciliğinde kullanılan 7-8 yararlı 

tür ise özel sektör tarafından yurtdışından getirtilerek uygulamaya 

verilmektedir. Bu konuda büyük oranda yurt dışına bağımlı 

olduğumuz görülüyor. Çözüm olarak, devletin maddi ve bilimsel 

desteği ile yerli özel sektörün bu konuya el atmasıdır. 

   Buraya kadar yaptığımız biyolojik mücadele ile ilgili söyleşide, hep 

yararlı organizmaların üretilip salınmasından bahsettik. Ancak, 

biyolojik mücadele çalışmalarının en önemli konusu, doğrudan 

doğada doğal olarak var olan ve zararlıyı baskı altına alan yüz 

binlerce yararlı türün değişik yöntemlerle korunması ve zararlılar 

üzerinde baskısını arttırması için desteklenmesidir. 

Ulusal ve uluslararası araştırmacılar çalışmalarını daha çok bu tür 

konularda yoğunlaştırmışlardır.

Biyolojik mücadele sisteminin maliyeti ne kadardır?

Bilinçsiz ve sık sık kullanılan ilaçların meydana getirdiği tüm 

olumsuzluklar dikkate alındığında, hemen hemen hiçbir olumsuz etki 

yaratmayan çevre dostu biyolojik mücadele ile kimyasal mücadelenin 

maliyet karşılaştırmasını yapmanın doğru olmadığına inanıyorum. 

Yine de şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Biyolojik mücadele kısa vadede 

kimyasal mücadeleye göre biraz daha pahallı olabilir, ancak uzun 

vadede kesinkes daha ucuzdur. Çünkü ister yapay olarak yararlıların 

salımı yapılsın, ister ekosistemde var olan yararlılar korunup 

desteklensin, bunlar ekosistemde yerleşip zararlılarla beslenerek 

onları sürekli baskı altında tutacaktır. Kimyasal mücadelede ise 

ilaçlama yapıldığında zararlı popülasyonu düşürülüyor, ilacın etkisi 

geçtiğinde ölmeyip canlı kalanlar tekrar daha güçlü popülasyonlar 

oluşturularak bitkiler zararlıların istilasına uğruyor. Bu durumda 

tekrar ilaç kullanmak zorunda kalınıyor. Bu da sonuçta hem ekonomik 

hem de ekolojik yıkım anlamına geliyor.



ÇUKUROVA’DA HASAT BAYRAMI
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Araştırma ve Uygulama 

Merkezi Çiftliğinde buğday hasadı yapıldı.

Düzenlenen törende konuşan Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı 

Prof.Dr. Halil Elekçioğlu, tarımsal üretimin doğa koşullarına bağlı olduğuna 

işaret ederek, “Tarım kadar doğaya ve ekolojiye bağlı herhalde başka bir 

üretim şekli yok gibidir” dedi.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar ise, Hasat 

Bayramları’nın sosyal ve kültürel yönden önemli olduğunu belirterek, artan 

dünya nüfusu göz önüne alınarak, verimli tarım alanlarının korunması 

gerektiğini söyledi.

Çukurova bölgesi toprakları dünyanın en verimli topraklarından biri 

olduğunu dile getiren Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kibar, 

“Bölgenin farklı ekolojik ve topograk özellikleri de çok sayıda bitki 

kültürünün yapılmasına olanak sağlamaktadır” diye konuştu.

Vali Mustafa Büyük de, “Adana için tarım, çok özel bir öneme sahip bir 

sektördür. İlimizdeki bu sektör Türkiye’de öncü olmuş, örnek olmuş ve 

birçok yeniliği ilk uygulayan il olmuştur. Bu alana en önemli katkıları 

verenlerden biriside üniversitemiz ve onun tarım alanındaki ziraat fakültesi 

olmuştur. Burada yapılan her türlü çalışmayı takdirle karşıladığımızı 

vurgulamak istiyorum. Uygulama ve araştırma konusunda çiftçimize en 

güzel rehberliği yapan eğitim kurumlarımız, geleceğimiz için çok verimli 

katkılarda bulunacaklardır” dedi.

Hasadın bir bayram coşkusuyla gerçekleştirildiğini vurgulayan Vali Büyük, 

“Bu yılki rekoltelere bakıldığında, tarım kesimindeki tüm alanlarda hemen 

hemen çok başarılı bir sezon diyeceğimiz bir dönemdeyiz. Bu vesileyle 

yeniliklerle dünyaya açılan, konumuyla örnek ve öncü olan Adana’da daha 

güzellikleri hep beraber görme temennisiyle emeği geçen tüm 

arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başarıların devamını diliyorum. Hayırlı 

uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Büyük ve beraberindekiler ile birlikte, biçer-

döver makinesine binerek temsili buğday hasadı yaptı.

HABER
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   Çiftliğimizin  tarla tarımı yapılan  6.200  da  alanın 1.800 da  alanı 

yağmurlama , 300  da  alanı  yüzey sulama ile  sulanıp geriye kalan  

4100 da  alanda kuru tarım yapılmaktadır. Sulama yapılan 2.100 da  

alanda  Buğday, Mısır, Nohut, Yonca ve Fiğ- Tritikale münavebeli olarak 

üretim yapılmaktadır.Diğer yandan Hayvancılık şubesinde ortalama 

günlük süt üretimi 4600 kg ve 5500 adette yumurta üretilmektedir.

ukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi ÇAraştırma ve Uygulama Çiftliği, Fakülte 

Kurulunun 06.03.1980 tarih ve 213/7 sayılı 

kararı ile mevcut olanaklarla tarımsal üretim 

yapmak, elde edilen ürünleri değerlendirmek ve 

pazarlamak, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Bölümlerinin 

araştırma projelerine yer ve lisans ve lisansüstü 

eğitim için yer, materyal ve hizmet sağlamak, artı 

değer yaratarak Ç.Ü. Ziraat Fakültesi hizmetlerini 

desteklemek amacı ile kurulmuştur.

    Yaklaşık 11.000 da’lık bir arazi varlığına sahip olan işletmede, ağırlık 

tarla tarımı şeklinde yürütülmektedir. Bunun yanında Turunçgiller 1208 

da, Bağ 45 da, Zeytin 105 da ve Subtropik iklim meyveleri 76 da olmak 

üzere toplam 1434 da’dır. Bahçe bitkileri şubesinde turunçgiller önemli 

bir yer tutmaktadır. 

Ç.Ü. ARAŞTIRMA UYGULAMA ÇİFTLİĞİ
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   Gıda şubemiz, Fakültemizin  bölgemize açılan bir penceresi olup günlük 

çevre köylerden sağladığı sütle beraber 5500 kg sütü çeşitli ürünlere 

katkısız olarak dönüştüren bir ünitedir. Bu ünitemiz Fakültemizin Gıda 

Mühendisliği Bölümü ile doğrudan ilişkili olarak şarap, reçel ve benzeri 

ürünleri bölgemiz tüketicisinin hizmetine sunmaktadır.

  Temel amaçlar içerisinde Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Bölümlerinin Araştırma Projelerine yer, materyal ve hizmet sağlayarak bu 

projeleri desteklemek,öğrenim programlarında öngörülen uygulama, 

pratik çalışma ve staj için yer, materyal ve hizmet sağlamak,hazırlanan 

uzun dönemli çiftlik geliştirme planı ve yıllık planlar doğrultusunda, 

mevcut doğal kaynakları ve iş gücünü en rasyonel biçimde ve tarım 

ekonomisi kurallarına uygun olarak kullanmak,geliştirilecek ve 

uygulanacak üretim modelleri ile bölge üreticilerine önderlik ederek 

araştırma sonuçlarını üretime uygulamak, bu yolla elde edilen veriler ile 

damızlık, anaç ve tohumluk materyalini kamu ve özel kuruluşlara 

iletmektir.

  Tüm bu amaçlar dikkate alındığında her ne kadar geniş bir tarımsal 

yapıya ve alana sahip olsa da Araştırma ve Uygulama Çiftliği tamamıyla 

eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalara destek vermede ve çevre 

üreticiye bilgi aktarımında faaliyet göstermektedir.
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Meyvelerde 
Güneş Yanıklığı zararı

üneş yanıklığı zararı; yüksek sıcaklık, ışık ve radyasyon gibi 

Gçevresel  etmenler sonucu meydana gelen, bunun sonucu 

olarak da meyve - sebze üretiminde verim ve kalite kayıplarına 

neden olan zyolojik bir bozukluktur. Günümüz modern meyve 

yetiştiriciliğinde, meyve çeşidi ve yerel iklim koşullarına bağlı  olarak, 

dünya genelinde her yıl %10 - % 50’lere varan ürün kaybı yaşanmakta- 

dır. Zararlanma sonucu, sebzelerde ve meyvelerde yanıklıklar ya da renk 

değişimleri gözlenmektedir. Bunun sonucu olarak da, meyve kalitesinde 

görülen bozukluklar nedeniyle, ürünlerin albenisi azalmakta, pazar 

değerinin düşmesi nedeniyle de büyük ekonomik zararlara sebep 

olmaktadır.

   Litaratürde sunburn (güneş yanıklığı) olarak tanımlanan hasar sonucu, 

kütiküla tabakası ve hücre duvarları incelmekte, epidermal ve 

hipodermal hücrelerde sitoplazma zararı görülmektedir. Zarara neden 

olan 2 ana faktör, meyve üretim alanlarında yaşanan yüksek sıcaklık ve 

solar radyasyon sonucunda görülen oksidatif strestir.
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   Bitkilerde bulunan en önemli antioksidanlar; Alfa (α) – tocopherol (vitamin E), Askorbik asit (vitamin C), karotenoidler ve fenolik bileşiklerdir. Bu bileşiklerin 

arasında, alfa (α) – tocopherol en etkili doğal antioksidandır. 1 molekül alfa (α)  tocopherol, 220 radikal molekülü etkisiz hale getirir. Alfa (α) – tocopherol’un 

en önemli görevi, yüksek hava sıcaklığı gibi çevresel stres koşullarında bile hücre zarının fonksiyonlarını stabil halde tutmaktır. Bu süreçte alfa (α) – 

tocopherol, askorbik asit ile birlikte ortaklaşa çalışır. Bununla birlikte, askorbik asidin bitki hücrelerinde genellikle yetersiz konsantrasyonlarda bulunmasından 

dolayı, alfa (α) – tocopherol anti oksidatif savunma reaksiyonunda belirleyici faktördür.

Güneş Yanıklığı Zararı Nasıl Meydana Gelir?

Zararlanma genellikle hava sıcaklığının etkisinden çok, solar radyasyon kaynaklı gelişir. Örnek verilecek olursa, güneşe maruz kalan meyve kabuğu üzerindeki 

maksimum sıcaklık, ölçülen hava sıcaklığından her zaman 10 –   18 °C ve meyve kabuk yüzeyi sıcaklığı 45  °C’nin  üzerinde  olduğu koşullarda Genel kaide 

olarak, meyvelerde güneş yanıklığı zararı, ortam sıcaklığı 30 °C daha fazla olacaktır (Schrader et al 2003a).

Meyvelerde Görülen Güneş Yanıklığı Tipleri

a- Güneş Yanıklığı Nekrozu

   Meyve kabuğu yüzeyinde yüksek sıcaklık artışı sonucu ortaya çıkar. Nekrozlar genellikle, direk güneş ışığına maruz kalan meyve kabuk yüzeyi sıcaklığının 10 

dakika süresince 52 °C ± 1 °C’ye çıkmasıyla oluşan, tipik kahverengi veya siyah keskin köşeli alanlar şeklindedir.

b- Foto - oksidatif Güneş Yanıklığı

Daha çok solar radyasyonun etkisiyle oluşan zararlanmalardır. Genellikle güneş ışığına maruz kalan bölgeler önce açık beyaz renklenme göstermektedir ki bu 

da o bölgedeki kabuk hücrelerinin öldüğünün göstergesidir. Oluşan lekeler birkaç gün içerisinde yavaş yavaş kahverengileşip, daha sonra kararacak ve 

nekrotik lezyonlara dönüşecektir. Felicetti ve Schrader (2008) belirtmişlerdir ki, bu tip güneş yanıklığı zararı , meyvelerin doğrudan güneş ışığına maruz 

kalması sonucu solar radyasyonun etkisiyle gerçekleşmektedir.

c-Kahverengi Güneş Yanıklığı

Özellikle elmalarda yaygın şekilde görülen güneş yanıklığı zararıdır. Yoğun güneş ışığına maruz kalmış bölümlerde, sarı, kahverengi veya koyu bronz lekeler 

şeklinde meyve kabuğu yüzeyinde kendini göstererek, birkaç gün içerisin- de zarar belirginleşir. Hücrelerde ölüm görülmez, başlangıç zararı tamamen 

yüzeyseldir. Asıl zararlanma kendini soğuk hava deposunda gösterir.



Güneş Yanıklığı Zararından Korunma Yöntemleri

Dünyanın birçok meyve üretim bölgesinde her yıl meyve bahçeleri, 

güneş yanıklığı riski altındadır. Riski azaltmak adına üreticiler çeşitli 

yöntemlere başvurmaktadırlar. Bu yöntemlerden bazılarına aşağıda 

değinilmiştir.

1.Kültürel Yöntemler

a- Güneş yanıklığı riskine karşı, dayanıklı çeşitlerin kullanımı.

b- Su stresini engelleme amaçlı sulama programlarının uygulanması.

c- En uygun taç şeklinin oluşturulması.

d- Şiddetli yaz budamalarından kaçınılması.

e- Meyve bloklarının arasındaki hava sirkülasyonunun iyileştirilmesi.

2. Gölgeleme Ağı Kullanımı

Gölgeleme ağlarının son yıllarda güneşin zararlı etkisinden korunma 

amacıyla kullanımı yaygınlaşmıştır. Solar radyasyonun etkisini, % 20 

civarında azaltmaktadır. Ortam sıcaklığını azaltmada etkili olduğu 

söylenemez.

3.Sprinkler Sistemlerinin Kullanımı

Kullanım amacı, ağaç tacı üzerinden püskürtme ya da sisleme şeklinde 

sulama yapılarak, günün en sıcak saatlerinde güneşin yakıcı etkisini 

azaltmaktır.

4.Organik veya İnorganik İçerikli Maddelerin Kullanımı

Güneş yanıklığı zararını önlemek amacıyla, kültürel yöntemlerin yanısıra, 

organik veya inorganik maddelerin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu 

maddeleri ve etki mekanizmalarını şu şekilde özetlemek mümkündür:

a- Kil mineralleri, kalsiyum karbonat çözeltileri gibi maddeler: Fiziksel bir 

bariyer oluşturarak, güneş ışığını yansıtma prensibi ile çalışmaktadırlar.

b- Bazı mumsu maddeler: Güneş ışığını yansıtma ve solar radyasyonu 

azaltma prensibi ile çalışmaktadırlar.

c- Bazı organik bileşikler: Güneş ışığını yansıtma ve su kaybını önleme 

prensibi ile çalışmaktadırlar.

d- Yeni nesil zyolojik aktif maddeler: ise son yıllarda kullanılmaya 

başlanan antioksidan  türevleri olan alfa (α) – tocopherol, fenolik bile- 

şikler ve solar radyasyonu absorbe edici maddeleri içermekte; solar 

radyasyonu azaltma ve oksidatif strese karşı bitki direncini arttırma 

prensibi ile çalışmaktadırlar.

Kaynaklar: http://www.compo-expert.com/en/home/pro- ducts/biostimulants/sun-frost-protect.html

http://www.batem.gov.tr/yayinlar/bilimsel_maka- leler/meyvecilik/kezban/kezban1.pdf

http://classes.hortla.wsu.edu/preston/mydocs/ma- nuscripts/ihc%20sunscald.doc

http://mvcitrus.org.au/mvcb/wp-content/uplo- ads/2012/09/Sun-Protection-Manual-for-Fruit.pdf

http://postharvest.ucdavis.edu/produce_informa- tion/Fruit_Physiological_Disorders/Apple_Sunburn

http://www.dissertations.wsu.edu/Dissertations/ Spring2005/T_Del-Campo_051005.pdf

http://hort.tfrec.wsu.edu/les/Temperature.pdf

MAKALE
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ÇİĞ SÜTTE SÖZLEŞMELİ  ALIM 
DÖNEMİ BAŞLIYOR

ıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 

Gyayımlanan yönetmelik, sanayiye arz edilen çiğ sütün 

alım ve satımının sözleşmeli usulde yapılmasını, üretici, 

üretici örgütü ve alıcı arasında uyulması gereken kuralların 

belirlenmesidir. 

   Üretim ve pazarlamada sürdürülebilirliğin sağlanmasını, arz 

talep dengesinin oluşturulmasını ve çiğ süt üretiminde 

izlenebilirliğin sağlanmasını amaçlamıştır. Yine çiğ süt üretimi 

yapan üreticiler veya bunların üyesi bulunduğu üretici örgütleri 

ile alıcılar arasında akdedilen çiğ süt alım satım sözleşmesi ile 

ilgili usul ve esasları kapsamakta.  Yönetmeliğe göre 

sözleşmelerin en az 6 ay, en fazla ise 1 yıl süreli yapılacağını ifade 

eden Güven, "Yönetmeliğe göre, özellikle alıcılar açısından 

sözleşme yapılmasını zorunlu kılınıyor, sözleşmenin taraarına, 

pazar garantisi sağlanıyor. Üretici örgütlenmesi teşvik ediliyor. 

Çiğ süt üretimi yapan çiftlikler ve sütü işleyen endüstriyel tesisler 

çevresel kaynakların korunmasını sağlayarak çevre sağlığını 

korunuyor. Çiğ sütün uygun işletme ve sağlıklı hayvanlardan elde 

edilmesi için alıcı ve üretici veya bunların üyesi bulunduğu üretici 

örgütü tarafından gerekli tedbirlerin alınması sağlanıyor. Türk 

gıda mevzuatına uygun çiğ süt üretimini teşvik ediyor.

C VİTAMİNİ 
  C vitamini veya askorbik asit, skorbüt hastalığına tedavi bulmak 

için yüzyıllar süren araştırmalar sırasında keşfedilmiştir. Askorbik 

ismi “anti-scurvy” (skorbüt'e karşı) anlamnına gelmektedir ve bu 

hastalığı tedavi ettiği için konulmuştur.

  Askorbik asit, suda eritilebilen ve birçok görevi olan bir vitamindir. 

Çoğu hayvanlar ve bitkiler, kendi C vitaminlerini glikozdan 

üretebilirler. İnsanlar, bazı meyve yarasaları, hint domuzu ve insan 

benzeri primatlar C vitamini üretemediklerinden bunu besinlerden 

almak zorundadırlar.Bütün taze sebze, meyve ve etler bir miktar C 

vitamini içerir. Ancak C vitamini ısıya hassas olduğundan pişirme 

esnasında hızla bozulur.Yoğunluğu 1.65 g/cm3 , 189ºC'de erir ve 

192ºC'de bozulmaya başlar.

*  Demir emilimini artırır.
*  Vücuda giren virüslerin hareketliliğini azaltır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
*  Yaraların kapanmasını sağlayan enzimlerin oluşumunda etkilidir.
*  Demir, kalsiyum, A, B, E vitaminlerinin vücutta daha iyi kullanılmalarını sağlar.
*  Damar içi hücrelerin yapısını koruyarak, koroner kalp hastalığı oluşum riskini azaltır.
*  Güneş ve çok güçlü ışıklara karşı gözlerimizi koruyarak, katarakt oluşumunu geciktirir.
*  Kanserle savaşta en etkin maddelerden biridir.
*  Kılcal damar yapısını kuvvetlendirir.

Bazı Meyve ve Sebzelerin Askorbik Asit İçerikleri:

Erik

Elma

Şeftali

Muz

Ananas

Domates

Narenciye

Çilek

Kuş Üzümü

Kuşburnu

3

6

7

11

25

25

50

60

200

1000

Havuç

Eski Patetes

Bezelye

Yeni Patetes

Kabak

Karnıbahar

Brokoli

Yaban Turbu

Tatlı Kırmızı Biber

Maydanoz

6

8

25

30

40

60

110

120

140

150

Askorbik Asit
(mg/100g)

C Vitaminin Yararları:

Askorbik Asit
(mg/100g)

C Vitamini Yetersiziğinde oluşan rahatsızlıklar:

*  Enfeksiyonlara karşı direncin azalması
*  İştah azalması
*  Yaraların iyileşmesinde gecikme
*  Diş eti şişmesi ve kanaması
*  Kansızlık
*  Yorgunluk
*  Eklemlerde şişmeler
*  Ateş
*  Skorbüt hastalığı
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ıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, 7. 

GTarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması için 

başvurular 29 Temmuz'da başlayacak.

   7. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın bu yılki teması, Birleşmiş 

Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatının (FAO) 2015 yılını Uluslararası Toprak 

Yılı ilan etmesi nedeniyle "Toprak" olarak belirlendi. Yarışma, tematik 

kategorinin yanı sıra "Genel, çiftçi, öğrenci, Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı çalışanları ile Denizbank çalışanları" olmak üzere 6 kategoride 

gerçekleşecek. Yarışmacılar tarım, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, 

gıda ve muhafazası, tarım ürünlerinin işlenmesi, çiftçi, köylü ve köy 

yaşamına dir her türlü faaliyeti konu alan fotoğraarla yarışmaya 

katılabilecek. Yarışmaya başvurular 29 Temmuz - 2 Ekim tarihleri arasında 

yapılabilecek. Yarışma sonuçları 16 Kasım'da kamuoyuna duyurulacak.

"Tarım ve İnsan" Fotoğraf Yarışması

Veterinerlerden Hayvansal Gıda Uyarısı!

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat 

Köse, Ramazan ayında hayvansal gıda 

tüketiminin artması nedeniyle uyarılarda 

bulundu.

   Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, Ramazan 

ayında hayvansal gıda tüketiminin artması nedeniyle uyarılarda 

bulundu.  Nihat Köse, hayvansal gıda alırken ürünlerin, mutlaka Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan izinli olup olmadığına bakılması 

gerektiğini belirtti. Özellikle etlerin veteriner hekimlerce 

denetlendiğini gösteren mührün olmasına özen gösterilmesini isteyen 

Köse şunları söyledi; “Ramazanda hayvansal gıda alırken tüketiciler 

dikkatli olmalıdır. Paketli olmayan ürünlerin alınmamasına, süt ve süt 

ürünlerinin 4 derecede, et ve balık ürünlerinin 2 derecede ve 

dondurulmuş gıdaların eksi 18 derecede saklandığını görerek alışveriş 

yapılmalı. 

   Ayrıca market alışverişlerinde önce kuru gıda ve başka ürünlerin en 

sonunda da soğuk havada saklanması gereken ürünleri satın alıp en 

kısa sürede eve götürülerek aynı koşullarda saklamaları halkımızın 

sağlığı için önemlidir.” dedi.
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014 yılında yaşanan olumsuz iklim koşullarına 

2bağlı olarak ülkemiz buğday üretimi bir önceki 

yıla göre %14 azalışla 19 milyon ton, arpa 

üretimimiz ise %20 azalışla 6,3 milyon ton olarak 

gerçekleşmiştir.

2015 yılında iklim şartlarının hububat üretimi açısından uygun 

seyretmesi nedeniyle buğday üretiminin geçen yıla göre %18 artışla 

22,5 milyon ton, arpa üretiminin ise %27 artışla 8 milyon ton olarak 

gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Bu yıl Cumhuriyet tarihinin en yüksek buğday rekoltesi 

beklenmektedir.

   TMO bu güne kadar ekiliş durumu, bitki gelişimi, üretim durumu ve 

ürün maliyeti gibi konularda çalışmalar yürüterek alım politikalarını 

şekillendirmiştir.Ürününü TMO yatları açıklanmadan önce hasat eden 

ve depo imkanı bulunmayan üretici, tüccar ve sanayiciye depolama 

imkanı sağlamak amacıyla, 22 Mayıs tarihinden itibaren taahhütnameli 

alımlara başlanmıştır. O tarihten günümüze kadar toplam 61 bin ton 

taahhütnameli alım gerçekleştirilmiştir. Yarın itibariyle de peşin ve 

emanet alımlara başlanacaktır.

Bu yıl TMO tarafından hububat alımlarında izlenecek politikalar 

şunlardır:

1. TMO Türkiye genelinde 285 noktada alım faaliyeti gösterecektir.

2. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim 

miktarının tamamı satın alınacaktır.

3. Ürünlerini taahhütname karşılığında TMO'ya teslim eden üreticiler, 

yarından itibaren 10 gün içerisinde ürünlerini geri çekebilecek, emanete 

bırakabilecek veya TMO'yasatabileceklerdir.

4. Ürünlerini taahhütname karşılığında TMO'ya teslim eden tüccar ve 

sanayiciler ise yarından itibaren 10 gün içerisinde ürünlerini geri 

çekebilecek veya emanete bırakabileceklerdir.

5. Ürünler, bu yıl da ziksel analizlerin yanında kimyasal analiz 

değerlerine göre yatlandırılacak ve kalitesine göre sınıandırılarak 

depolanacaktır.

2011 yılında "Kaliteli Üret, Daha Fazla Kazanç Elde Et" sloganıyla 

başlattığımız Proteine Dayalı Alım Sistemi ile ürünlerin kalitesinde artış 

sağlanmıştır.

   Kaliteli üretimi daha da teşvik etmek amacıyla kaliteli ürüne %3'e kadar 

verilen ilave yat, bu yıl %7'ye çıkarılmıştır. Böylece kaliteli üretim yapan 

üreticimiz önceki yıllara göre daha fazla kazanç elde edecek, diğer 

yandan ülkemizin kaliteli buğday ihtiyacı da karşılanmış olacaktır.

6. TMO, üreticilerimizin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini 

önlemek amacıyla son üç yıldır uyguladığı randevulu alım sistemine bu 

yıl da devam edecektir.

Görülmez Meyve dokularında oluşan oksidatif stres, diğer zyolojik 

bozukluk etmenlerini de (Lentisel Marking, Bitter Pit, Splitting, Water 

Core vb.) tetikleye- rek, depolama sonrası görülme olasılıklarını 

arttırabilir (Schrader et al 2003b). 

R a n d e v u l a r,  i n t e r n e t  ü z e r i n d e n  w w w. t m o . g o v. t r  v e y a 

randevu.tmo.gov.tr adreslerinden alınabileceği gibi TMO şube 

müdürlükleri ile ajans amirliklerinden de alınabilecektir.

7. TMO, altyapısı uygun olan borsalarda alım yapacaktır. Borsalarda alım 

yapan iş yerlerinde üreticiler, randevu almak suretiyle hem borsalar 

üzerinden hem de doğrudan iş yerlerine gelerek ürünlerini TMO'ya 

satabileceklerdir.

8. Pazar günleri hariç haftanın 6 günü alım yapılacaktır.

9. Emanet alımlar, geçici alım merkezleri hariç tüm iş yerlerinde 

yapılacaktır.

10. TMO, bu yıl Polatlı ve Ahiboz'da alımlarını lisanslı depolar üzerinden 

yapacaktır. Üreticiler, ürünlerini bu lisanslı depolara bırakmak suretiyle 

alacakları elektronik ürün senetlerini, bugün açıklanan yatlar üzerinden 

2016 yılı Nisan ayı sonuna kadar TMO'ya satabileceklerdir.

11. Ürününü lisanslı depolara bırakan üreticiler, elektronik ürün senedi 

vasıtasıyla lisanslı depoculuk şirketinin anlaşmalı olduğu bankalardan 

kredi kullanabileceklerdir.nı düşük olan buğdaylar %7'ye kadar ilave 

yat almaktadır.

13. Makbuz senedine dayalı kredi kullanan tüm kesimlerin bankalara 

olan yükümlülüklerini yerine getirerek ürünlerini TMO'ya satmamaları 

durumunda bankalara ödemiş oldukları faizin %25'i TMO tarafından 

karşılanacaktır.

14. Tüccarlar, üreticiden aldığını belgelemek kaydıyla stoklarındaki 

ürünü 2 Kasım 2015 tarihinden itibaren TMO'ya satabileceklerdir.

2015 DÖNEMİ HUBUBAT MÜDAHALE 
ALIM FİYAT VE POLİTİKALARI
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15. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten 

itibaren 30 güniçerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacaktır.

16. Üretici banka kartı ile ürün getiren üreticilere erken ödeme yapılacak 

olup, ürününü anlaşmalı bankalardan alınan ürün kartı ile teslim eden 

üreticilere, 15 güniçerisinde ödeme yapılacaktır.

2015 yılı için 2 no.lu Anadolu kırmızı sert (AKS) ekmeklik buğday 

müdahale alım yatı ton başına 862 TL olarak belirlenmiştir.

Protein oranı yüksek, süne oranı düşük olan buğdaylar %7'ye kadar ilave 

yat almaktadır.

Diğer gruplardaki ürünlerin alım yatları TMO tarafından belirlenen 

pariteye göre hesap edilecektir.

Bu yatlara ilave olarak Bakanlığımız tarafından ton başına 50 TL prim 

ödemesi ile gübre, mazot, sertikalı tohumluk ve toprak analizi gibi 

destek ödemeleri yapılacaktır.

Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğday için belirlenmiş olan 862 TL/Ton 

müdahale alım yatı, Bakanlığımızca verilen 127 TL/Ton prim ve diğer 

desteklerle birlikte 989 TL/Tona yükselmektedir.

Açıklanan bu yatla Üretici maliyete göre %48 oranında, ton başına 310 

TL kâr elde etmiş olacaktır.

Pariteye göre Makarnalık buğday yatı 976 TL/ton (prim ve desteklerle 

birlikte1.103 TL/ton),

Arpa yatı ise 645 TL/ton (prim ve desteklerle birlikte 772 TL/ton) 

olmaktadır.

Piyasa gereklilikleri dikkate alınarak TMO'nun Kasım ayından itibaren 

uygulayacağısatış yatlarının da açıklanması gerekli görülmüştür.

TMO AKS buğday Kasım ayı satış yatını 960 TL/Ton olarak belirlemiştir.

TMO'ya ürün teslim edecek üreticilerimizin, alım noktalarımızda 

herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için;

ÇKS bilgilerini güncellemeleri,

Randevularını mutlaka almaları,

Ürünlerini randevu alınan gün getirmeleri,

Anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya banka hesap 

numaraları ile alım noktalarına gelmeleri,

gerekmektedir.

Anlaşmalı bankalar:

Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, Garanti Bankası, Vakıar Bankası, 

Yapı Kredi Bankası, İş Bankası, Denizbank, TEB, Albaraka Türk, 

Finansbank.

Üreticiler, TMO işlemleri ile ilgili her türlü bilgiyi TMO internet sitesinden 

ve TMO iş yerlerinden alabileceklerdir.

                                                 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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Türkiye'nin İlk Ulusal Gıda 
Kompozisyon Veri Tabanı Hizmette

ıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık 

GBakanlığı ve TÜBİTAK işbirl iğinde 

geliştirilen ilk ulusal gıda kompozisyon 

veri tabanı "TürKomp" internetten hizmet verecek.

     Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve TÜBİTAK 

işbirliğinde geliştirilen Türkiye'nin ilk ulusal gıda kompozisyon veri tabanı 

"TürKomp", başta tüketici olmak üzere gıda ve tarımdan sağlığa kadar 

çok sayıda sektöre internet üzerinden hizmet verecek. Kullanıcı, 

"http://www.turkomp.gov.tr" adresinden "detaylı arama" ile istediği 

gıdadaki enerji ve besin ögelerini kolaylıkla öğrenebilecek. Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, üç kuruluşun 

işbirliği ile toplam 12 Ar-Ge kuruluşundan 43 Ar-Ge personeli ile 4,4 

milyon liralık bütçe ve 4 yıllık çalışma sonunda ulusal gıda içerikleri 

belirlenerek bir veri tabanında toplandı. Veri tabanının oluşturulmasında 

tüm Türkiye taranarak, ülkemizde üretilen ve tüketilen et, süt, meyve ve 

sebze ürünleri, sıvı ve katı yağlar gibi 14 farklı gıda grubundan, 582 gıda 

maddesine ait 105 farklı gıda bileşeni incelenerek 60 bin civarında veri 

kaydedildi. 

    Çalışmada ayrıca 53 geleneksel gıdaya ait gıda kompozisyon verileri 

de elde edilerek ürünlerin tarihsel kökenleriyle ilgili ait bilgi derlendi. Bu 

gıdalara ait üretim yöntemleri yerinde incelenerek kayıt altına alındı. -

"Kendi verisini üreten 7'inci ülkeyiz" Ulusal gıda kompozisyon veri tabanı 

TürKomp'un ABD, Fransa, Hollanda, İngiltere, Almanya ve Danimarka'nın 

ardından dünyada kendi verilerini üreten 7'inci veri tabanı olduğuna 

dikkati çekilen açıklamada, verilerin tamamının, uluslararası 

standartlarda ve güvenilir yöntemlerle elde edildiği belirtildi.

   Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve TÜBİTAK 

işbirliğinde geliştirilen TürKomp'un gıda, tarım ve sağlık sektörünün yanı 

sıra başta tüketici olmak üzere üreticiler, sanayiciler, bilim adamları ve 

diyetisyenlere hizmet verecek bir başarıya imza attığı ifade edilen 

açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu veri tabanı ile gıda kompozisyon 

verileri bugüne kadar başka ülkelere ait veri tabanlarından karşılanmakta 

iken TürKomp ile tükettiğimiz gıdalara ait daha doğru verilere ulaşma 

imkanı elde edilmiş oldu. TürKomp'a, Türkçe ve İngilizce dil seçeneği ile 

bedelsiz olarak internet üzerinden http://www.turkomp.gov.tr 

adresinden ulaşılabilecek. 
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    Kısaca TürkKomp adıyla hizmete giren veri tabanında gıdaya, bileşene 

ve beslenmeye göre arama yapılabiliyor. Gıdaya göre aramada, içeriği 

öğrenilmek istenen gıda maddesinin adı listeden seçilerek ya da arama 

kutusuna yazılarak içeriğinde bulunan tüm bileşenler görülebiliyor. 

Bileşene göre (proteinler, karbonhidratlar, vitaminler, mineraller gibi) 

aramada gıdalar bileşen miktarına göre çoktan aza doğru sıralanıyor. 

Buna göre örneğin, A vitamini olan gıdaları öğrenilmek isteniyorsa 

bileşen kısmına A vitamini yazılarak, en fazladan en aza şeklinde 

sıralanmış olarak  A vitamini içeren gıdalar görülebiliyor." "Beslenme 

tercihinde rehberlik edecek" Beslenmeye göre aramada düşük enerjili, az 

yağlı, yağsız, yüksek lii ve yüksek proteinli olarak sınıandırılan gıdalar 

arasından seçim yapılabilmesine de imkan tanındığı belirtilen 

açıklamada, böylelikle, çeşitli nedenlerle beslenme tercihi yapacak 

olanlara da rehberlik edildiği ifade edildi. Açıklamada, "gıdaları 

karşılaştır" bölümünde iki farklı gıdanın, bileşenleri yönünden, aynı ekran 

üzerinde karşılaştırılabildiği, "beslenme çantası" uygulamasıyla ise 

seçilen birden çok gıdanın toplam enerji ve besin ögesi değerleri 

kolaylıkla hesaplanabildiği de kaydedildi.
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Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan 
E k i m  Ç a l ı ş t a y ı ”  Ç u k u r o v a 
Üniversitesi (ÇÜ) ev sahipliğinde 

gerçekleştirildi.

HABER

ÇÜ’de “8. Koruyucu Toprak İşleme ve 
Doğrudan Ekim  Çalıştayı” Yapıldı
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   ÇÜ Ziraat Fakültesi Akif Kansu Toplantı Salonu’nda başlayan ve iki gün 

süren çalıştayın açılış konuşmasını yapan ÇÜ Ziraat Fakültesi tarım 

Makinaları Bölümü’nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeliha Bereket Barut 

Koruyucu toprak işlemenin, yoğun tarımı sürdürülebilir yapacak en önemli 

tarımsal uygulamalardan biri olduğunu vurgulayarak sözlerine başladı.

Prof. Dr. Barut: “Tarımsal Üretimde Birim Alandan Daha Fazla Verim 

Alınması Zorunluluğu Üreticileri Yoğun Teknoloji Kullanımına İtti.”

 

   Aynı zamanda “8. Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim 

Çalıştayı”nın da Düzenleme Kurulu Başkanlığını yapan Prof. Dr. Zeliha 

Bereket Barut, her geçen gün artan dünya nüfusunun yarattığı temel 

gereksinimlerin karşılanma baskısı, buna karşın üretim alanlarının son 

noktasına dayanması, tarımsal üretimde birim alandan daha fazla verim 

alınması zorunluluğunun üreticileri yoğun teknoloji kullanımına ittiğine 

işaret etti.

 

   Endüstriyel Tarım uygulamalarının 20. yüzyılın son çeyreğinde insan 

sağlığı ve çevresel etkileri nedeniyle tartışılır hale geldiğini ifade eden Prof. 

Dr. Barut, “Artan girdi ve enerji yatları, çevresel ve toprak bozumunun 

artışı, kırsal yoksulluğun yükselişi, iklim değişiklikleri, su kıtlığının 

yaygınlaşması, gıda güvenliği gibi nedenlerle Koruyucu Toprak İşleme ve 

Doğrudan Ekim uygulamaları sürdürülebilir tarımsal kalkınmanın ana 

bileşenlerinden biri olmasını sağlamıştır.” diye konuştu.

 biri olduğunu vurgulayarak sözlerine başladı.

ÇÜ Ziraat Fakültesi tarım Makinaları Bölümü Prof. Dr. 
Zeliha Bereket BARUT
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Prof.  Dr.  Kibar:  “Araşt ı rmacı lar  Tar ımsal  Üret im 

Yöntemlerinde Yeni Arayışlara Yönlendi.”

   Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar ise, doğal kaynakların kullanımı ve 

korunması i le birl ikte, hızla artan dünya nüfusunun temel 

gereksinimlerinin karşılanması zorunluluğunun, araştırmacıları tarımsal 

üretim yöntemlerinde yeni arayışlara yönlendirdiğini söyledi.

 

“Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Konusuna Daha 

Fazla Ağırlık Verilmeli.”

   “Bu arayışlarda temel hedeer olarak; elbette üretim kaynağı olan 

toprağın verimliliğini koruyarak; tarımsal ekosisteme uyumlu, yüksek 

verimli, düşük maliyetli, sağlıklı ve kaliteli ürünler elde etmektir.” diyen 

Prof. Dr. Kibar konuşmasını şöyle sürdürdü;

   “Sürdürülebilir tarımın temel felsefesini de oluşturan bu amaçlar 

doğrultusunda, birim alandan elde edilen üretimi artıracak gerekli 

önlemleri alırken aynı zamanda doğal üretim kaynaklarının gelecekte 

maruz kalacağı verimsizleşmeyi önlemek ve ekonomik gelişmeyi 

sağlamak da temel esastır. Sizlerin çok iyi bildiği gibi, ülkemizin tarım 

alanlarının sürdürülebilir bir yapıya kavuşması, üreticilerimizin daha karlı 

ve verimli bir üretim modeli ile işlemleri yürüterek dünya ile rekabet 

edebilir konumda olması için koruyucu toprak işleme ve doğrudan ekim 

konusuna daha fazla ağırlık verilmesi gerekmektedir.”

   

Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar, “Çevresel sorunlara yol açan üretim modellerinin uzun 

dönemde ürün verimini düşürerek ekonomik kayıplara yol açacağı gerçeğiyle, bu 

konuda çalışan ortak paydaşları bir araya getirmesi, sorunlara çözüm üretmesi ve 

koruyucu toprak işleme uygulamalarının ülkemiz genelinde yaygınlaşması amacıyla 

gerçekleşen çalıştayın Üniversitemizde düzenlenmesinde emeği geçenleri 

kutluyorum.” dedi.

ÇÜ Ünv.Rektör Prof. Dr. Mustafa KİBAR  
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eyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği 

B(BESD-BİR)  Yönetim Kurulu Başkanı DR. SAİT KOCA , 

kanatlı eti ihracatının 2025 yılında 1,3 milyon ton 

ihracat ile 2 milyar doları geçmesini beklediklerini söyledi.

  Dünya pazar durumunu da dikkate alarak ihracat konusunda büyük 

hedeer konulduğunu dile getiren Dr. Koca, “Türkiye’nin kanatlı eti 

ihracatı 2008 yılında kazandığı ivme ile son yıllarda düzenli olarak artış 

göstermektedir. Sektörün, ihracatta yakaladığı başarı umulanın çok 

üzerindedir. 2012 yılında 325 bin tonlarda olan kanatlı eti ihracatı, 2013 

yılında 396 bin tona çıktı. 2014 yıl sonu verilerinde ise 431 bin tonluk 

ihracat yapıldı ve 700 milyon dolar döviz girişi sağlandı” diye  konuştu.

“2025 yılı kanatlı eti ihracat hede 2,4 milyar dolar”

 “Türkiye, Dünya piliç eti ticaretinde 4. Sırada ve %4.1’lik bir paya sahip. 

Hedef, ABD ve Brezilya’nın ardından üçüncülüğü elde etmek. Kanatlı eti 

ihracatımız özellikle 2008’den bu yana ciddi oranda artarak devam 

ediyor. En büyük pazarımız Irak’a bu ihracatın 227 bin tonluk kısmını 

gerçekleştirdik. Bu pazar portföyüne yeni ülkeleri katmak gerektiğine 

inanıyoruz. 2025 yılı kanatlı eti ihracat hedemiz 1 milyon 300 bin ton ile 

2,4 milyar dolar” dedi.

“Piliç eti üretiminin 2025 yılında 3.48 milyon tona ulaşmasını 

hedeiyoruz”

Üretimle ilgili rakamlar veren Dr. Sait Koca “İlk verilere göre 2014 yılı piliç 

eti üretimi, 2013 yılına göre %9,2 artış göstererek 1.956.000 tona ulaştı. 

2005’ten sonra gerilemeye başlayan hindi eti üretimi son yıllarda tekrar 

artmaya başladı ve 2014 yılında 53 bin tona ulaştı.2025 yılında piliç eti 

üretiminin 3.48 milyon ton, hindi eti üretiminin ise 100 bin tona 

ulaşmasını hedeiyoruz.

Üretimle beraber Türkiye’de kişi başı piliç eti tüketimi de artıyor. 2001 

yılında 8,5 kilo olan kişi başı piliç eti tüketimin 2014 yılında 21 kiloya 

çıktı.”

“2014 yılı Türkiye büyüme oranında, Kanatlı Sektörü’nün başarısı 

tartışılmaz”

15 bin adet kayıtlı kümes ile birlikte 2,4 milyon kişinin sektörden 

geçimini sağladığının altını çizen Dr. Sait Koca: “Türkiye‘nin 2014 yılı 

büyümesi %3,5 olarak gerçekleşmiştir. Bu sürece kanatlı sektörünün 

üretim ve ihracat artışının olumlu katkısı olmuştur.  Dünyada, 2000 

yılında 58,8 milyon ton olan tavuk eti üretimi % 59 artışla 2013 yılında 

93,1 milyon tona ulaştı. Sektörün 2014 yılı itibariyle yıllık cirosu ise  5,25 

milyar dolar olarak gerçekleşti” dedi.

HABER

Beyaz Ette Hedef Büyük



BORSAMIZA 
KATILAN ÜYELERİMİZ

ABUZER DEMİRER
ALİ HOCALI MH. CUMHURİYET CD. 
NO:31 YÜREĞİR/ADANA

RİMAŞ DERİ GIDA VE HAYVAN ÜRÜN. SAN. VE 
TİC. LTD. ŞTİ.

SEYHAN MH. 152 SK. NO:5 YÜREĞİR/ADANA

AGROFEN TARIMSAL ÜRETİM VE PAZ. TİC. LTD. ŞTİ.
CUMHURİYET MH. İLBEY GÜNEŞ CD. NO:28/A 
YÜREĞİR/ADANA

STARKON GIDA TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.
ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SAN. BÖLGESİ
ABDULLAH GÜL BULV. NO:10 SARIÇAM/ADANA

ALAYBEYİ TARIM ÜRÜN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. CUMHURİYET MH. ADNAN MENDERES CD. 
NO:39/A İMAMOĞLU/ADANA

HAYRİ DEMİR EĞLENCE MH. FAKILAR SK. NO:11 
KARAİSALI/ADANA

AYDINLAR ZİRAİ İLAÇ TARIM HAY. ÇIRÇIR SAN.
VE TİC. PAZ. LTD. ŞTİ.

YENİ MH. ATATÜRK CD. 24/Z/6 KARATAŞ/ADANA

İNANÇGRUP NARENCİYE OTO. İNŞ. NAK. TİC.
LTD. ŞTİ.

HAVUTLU MH. MECİT SERÇE CD. NO:3/A 
YÜREĞİR/ADANA

EDİP SEBZE MEYVE VE ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ 
TİCARET A.Ş.

TÜRKOCAĞI MH. 24001 SK. NO:18/A 
SEYHAN/ADANA

EMİNE ŞEYDA ÇELİK KEMALİYE MH. 393 SK. NO:56/1 
KARATAŞ/ADANA

UMUT ARTİK TÜRKOCAĞI MH. 24014 SK. NO:13/A
SEYHAN/ADANA

ÜYE KAYDI
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TESCİL VERİLERİ
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