www.sera-bir.org.tr

AKTÜEL

2021/5

www.facebook.com/sera.bir
www.twitter.com/BirSera
www.linkedin.com/in/sera-bir-dernegi
www.instagram.com/sera_bir_der

TOHUMDA “HER ŞEY İTHAL” DEMEK DE
“KENDİMİZE YETERİZ” DEMEK DE DOĞRU DEĞİL
BATI AKDENİZ İHRACATINDA TARİHİ REKOR

TOPRAKSIZ

TARIM

GROWTECH'LE
400 MİLYON DOLARLIK İŞ HACMİ

İmtiyaz Sahibi
Müslüm YANMAZ
Sera Yatırımcıları ve Üreticileri
Birliği Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı
info@sera-bir.org.tr

Yazı İşleri
Ernail USLU

2

BATI AKDENİZ İHRACATINDA TARİHİ REKOR

4-5

TOPRAKSIZ TARIM TEKNOLOJİSİ İLE DOMATES
ÜRETİMİNDE ORTAYA ÇIKAN TARIMSAL ATIKLAR

8-9

“SOSYAL ETKİ İÇİN DAYANIKLI BÖLGESEL
EKOSİSTEMLER" (RRESI) PROJESİ

10

TÜRKIYE PARIS İKLIM ANLAŞMASI’NI
ONAYLADI. PEKI ŞIMDI NE OLACAK?

12-13

JEOTERMAL ENERJİ DERNEĞİ

14-15

design2@capellacreative.com

Reklam Koordinatörü
Duygu ÖZKARTAL
duygu@sera-bir.org.tr

Grafik Tasarım
Ernail USLU
design2@capellacreative.com

Yayın Kurulu

Gaye Neslihan BUDAKLI
Müslüm YANMAZ

Baskı
Sakarya Bulvarı Sezer Plaza
No. 220 07210 Kepez / Antalya
T. 0242 325 71 71 Pbx

Basım Tarihi: 01.12.2021
Türü: Yerel Süreli Yayın
Dergide yer alan yazı, fotoğraflar
ve reklam içerikleri izin
alınmaksızın kullanılamaz.
Yazıların sorumluluğu
yazarlarına, reklamların
sorumluluğu
reklam verenlere aittir.
SERA-BİR AKTÜEL BASIN
MESLEK
İLKELERİNE UYMAYI
TAAHHÜT EDER.

BİM'DEN BÜYÜK ATAK! TOPRAKSIZ TARIM İŞİNE GİRDİ...
MEYVE VE SEBZEYİ ARTIK KENDİ ÜRETECEK...

16

ToBRFV İLE MÜCADELEDE
INTRA MULTİ-DES GA’NIN GÜCÜ

18-19

TOHUMDA “HER ŞEY İTHAL” DEMEK DE
“KENDİMİZE YETERİZ” DEMEK DE DOĞRU DEĞİL

20-21

TOBRFV VE TUTA ABSOLUTA SONRASINDA
TOPRAKSIZ ÜRETIM DESENINDE ALTERNATIF
ÜRÜNLER

24-26

KÖKLERİNİZ NEFES ALIYOR MU?

28-29

ELLİ YEDİ İLDE ON DÖRT BİN DEKARDA
TOPRAKSIZ TARIM

30

MANAVGAT’TA YANGIN SONRASI
7 BİTKİ TÜRÜ FİLİZLENDİ

32

BOTANİK TARIM
GLOBALG.A.P. - GRASP VE İTU.

34-35

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ BAŞARDI!
İNSANSIZ VE TOPRAKSIZ TARIM PROJESİ YAPILDI

37

4. DOZ SINOVAC GELIYOR...
KORONAVIRÜS AŞILAMASINDA YENI DÖNEM

38

TARIM SEKTÖRÜNDE
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

40-43

YAŞAR KEMAL

44-45

BAŞKANIMIZIN MESAJI

Açıkça ifade etmek
gerekirse;

büyük tehlike, iklim değişikliği ile
bugüne

Küresel ısınmanın, ekosistemin bozulması
ile birlikte iklim değişikliklerinin artık
hepimiz farkındayız. Ekolojik bir krizle
karşı karşıyayız. Fırtına, hortum, kasırga,
aşırı sıcaklar, denizlerin ısınması ve
kirlenmesi, hava kirliliği, açıkçası
kirleniyoruz. Ve bu kirlilik tüm canlı
yaşamı
hızlı

her

geçen

gün

öldürüyor. Tarımda

daha

da

ise verim

eksikliği sorunu şimdilik küçük bir
sorun olarak karşımızda. Görülmemiş
ağır kış şartları veya tam tersi hiç kış
olmadan yıl tamamlanıyor neredeyse.

Müslüm YANMAZ
Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Bir. Drn. Bşk.

Kış yaşanmayan en yakın örnek ise
İstanbul başta olmak üzere 2020 2021 kış mevsimi. Sonbahar daha
soğuktu diyeceğimiz bir kış sezonuydu
ve bunun etkilerini hemen tarımda

BÜYÜK
FELAKET
KAPIDA!

hissettik..

kadar

tekniklerinden

alışılagelen
vazgeçmek

üretim
ve

yeni

teknikleri benimseyip, faaliyete geçmek
için neredeyse son 10 yılımızın kaldığını
işaret ediyor. Tarımda köklü değişiklikler
yapmak

zorundayız

ve

teknolojiyi

kullanarak bu sorunların üstesinden
gelebiliriz. İklim değişikliklerine karşı,
teknolojik

üretimle,

tarım

4.0

ile

artan nüfusa gıda yetiştirebiliriz ve
yetiştirmeliyiz.
İklime bağlı kalınmaksızın üretim
ortamları hazırlamalıyız. Keyfe keder
değil, zorunlu olarak kendi mevsimini,
kendi

iklimini

oluşturan

kontrollü

seralar yapmalıyız. Sağlıklı, hijyenik
ürünler ancak kontrollü ortamlarda
yetiştirilir ve bunun için çözüm çevreye
zarar

vermeyen

üretim

ortamları

ve sürdürülebilir tarımdır. Katı fosil

Denizlerin

ısınmasıyla

beraber

denizlerdeki yaşam ve bunun sonucu
olarak tüm yaşam formları son bulacak.
Marmara denizinin hemen hemen tüm
yüzeyinin bu yıl MÜSİLAJ adı verilen bir

yakıtlar artık kullanmamalıyız. Doğal
kaynaklarla ortamı ve çevreyi tehdit
etmeyecek üretim modellerine yatırım
yapmalıyız.

BM iklim değişikliği raporunda,

organik oluşum ile kaplanması bunun

Ülkemiz Tarım’la gelişmeli.

saptanan en net konu, iklim

en yakın tarihli ve canlı örneğiydi. İklim

Öncelikle kaynakları etkin kullanarak

değişikliğindeki sorumluluğun

değişiklikleriyle beraber verimli tarım

üretim ve yatırım ortamı hazırlayacak,

alanları hızla azalacak, ardından tarım

teşvik edecek ve destek vereceğiz

bitecek. Üstelik kontrolsüz ve hızlı

Biz üreticilerle, sahadaki uygulayıcılar

nüfus artışı bu tükenişi hızlandırarak

ile birlikte bu hazırlıklar yapılmalı.

açlık ve kıtlığa sebep olacak. Bu

Doğru yerde doğru uygulamalarla,

büyüklükteki

teknolojiden

insana ait oluşu. Artık kaçamak bir
ifade kullanılmıyor: Olanlardan biz
sorumluyuz!
BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği
Paneli

(IPCC),

emisyonların

insan

ve

sebepleri

doğaüstü

hava

koşulları arasındaki bilimsel kanıtları

ulusal

ve

küresel

azami

istifade

edip,

sorunları hafifletmek / çözmek için

standartlara uygun, çevreci ürünler

fosil yakıtlara son verip, CO2 salınımını

üreteceğiz. İhracat odaklı üreteceğiz.

azaltmalıyız ve bunun için öncelikle

İstihdam sağlayacağız, ülkeye döviz

doğal kaynak zenginliklerimizden

kazandıracağız. Ama en önemlisi

zorunlu

oranda

öncelikle sofralarımıza sağlıklı ürünler

güçlendirerek, fosil yakıt endüstrisini,

faydalanmalıyız. Petrol ve doğalgaz

sunacağız ve bu ürünleri vatandaşımıza

hükümetleri

iklim

ithalatına bağlı enerji ithal eden bir

uygun fiyatlarla sunacağız. Bilinçsizce,

acil durumundan doğrudan sorumlu

ülke olmaktan çıkmalı böylelikle cari

kimyasal

açık verdiğimiz, yıllık 60 milyar doları

çevreyi zehirlemeyeceğiz. Ekosistemimizi

aşan bir bütçeyi ülkemizin en büyük

bozmayacağız.

kısaca

herkesi

tutulması için yeni ve güçlü araçlar
sağladı. Bu araçlarla oluşan kanıtlar

olarak

azami

ilaç

kullanıp

insanımızı

ve

doğal kaynakları olan jeotermal enerji,

ile birlikte sorumluların tespitinin ve

güneş

enerjisi

Doğal kaynakları etkin şekilde kullanmak

yargılanmasının önü açılmış oldu.

yatırımlarına aktarmalıyız. BM raporuna

en gerekli önceliğimiz. Doğru mekan,

uygun hareket ederek hava kirliğine yol

doğru zaman, doğru insan üçlemesini

açan bu sistemleri ortadan kaldırmak

tarıma uygulayacak olursak, doğru

sadece dünyamızdaki yaşama katkı

mekan jeotermal kaynakların olduğu

sunmayıp ülkemiz ekonomisinin en

yerler, doğru zaman şimdi, doğru insan

önemli sorunlarından birini çözecektir.

ise, biz yatırımcılarız.

Tarım sektöründe ise sözünü ettiğimiz

Sağlıklı gıdalar, sağlıklı günler dileğimle…

IPCC raporunun yazarlarından biri olan
Oxford Üniversitesi'nden Dr. Friederike
Otto, "İklim değişikliği geleceğin sorunu

enerjisi

ve

rüzgar

değil, bugünü ve her bölgeyi etkileyen
bir sorundur" diyor.
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HABER

GROWTECH'LE
400 MİLYON DOLARLIK İŞ HACMİ

D

ünyanın en büyük örtüaltı
tarım fuarı Uluslararası
Sera, Tarım Teknolojileri ve
Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'nın
(Growtech) kapıları, Antalya'da
20'nci kez açıldı. Türkiye tarım
sektörünün yanı sıra 25 ülkeden
katılımcının bulunduğu fuar
nedeniyle Antalya'da oteller
doldu, uçak firmaları ek seferler
koydu. Fuar direktörü Engin Er,
400 milyon dolara yakın ticaret
hacmi beklediklerini açıkladı.
Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
Koronavirüs salgını nedeniyle geçen

de ziyaretçi kaydımız var. En az 100'ün

kaydeden Er, Batı Akdeniz İhracatçılar

yıl iptal edilen ve bu yıl 20'ncisi ANFAŞ

üzerinde ülkeden ziyaretçi bekliyoruz"

Birliği (BAİB) ile birlikte düzenledikleri

Fuar

dedi.

Alım Heyeti Programı'na fuarın ilk günü

Merkezi'nde

yapılan

Growtech

Fuarı, kenti hareketlendirdi. 24-27 Kasım
tarihleri arasındaki fuar nedeniyle
ANFAŞ'a yakın bölgelerdeki oteller
doldu, hava yolu firmaları ise kente

7 ülkeden yaklaşık 20 önemli büyük
Fuar nedeniyle Antalya'daki bütün

alıcının katıldığını ve önemli anlaşmalar

otellerin dolduğu, uçakların da ek

sağlandığını dile getirdi.

seferler koyduğunu anlatan Er, ilk

ek uçuş seferleri düzenledi. Growtech

dakikadan itibaren yoğun ziyaretçi girişi

Fuarı'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da

başladığını söyledi. Fuarda ağırlıklı sera

tarım sektöründeki ilginç ve inovatif

üretimine tarımsal girdileri sağlayan

ürünler sergileniyor.

firmaların bulunduğunu belirten Er,
"Dünyada Hollanda, İngiltere ve Orta

25 ÜLKEDEN 515 FİRMA
Fuara 25 ülkeden 515 firmanın katılım
sağladığını açıklayan Growtech Fuar
Direktörü Engin Er, "Fuarda sera ve

Doğu'da bu tür fuarlar var ve onlardan
daha büyüğüz" diye konuştu.

"PARASAL DEĞERLERİNİ

sulama teknolojileri, tohumculuk, bitki

ÖLÇEMİYORUZ"

besleme ve koruma, tarım makineleri

Fuarda tarım sektörünün güçlü pazar

ve hayvancılık olmak üzere toplam

ülkelerinden Hollanda, İspanya ve

beş kategoride ürünler sergileniyor. 25

Macaristan'ın özel pavilyonlarında

ülkeden katılımın dışında 137 ülkeden

ülke bazında milli katılım sağladıklarını

Fuarda önemli ticaret bağlantıları
yapılarak, firmaların daha önce hiç
girmediği

pazarlara

girme

fırsatı

bulduklarını da ifade eden Er "Örneğin,
bir firma ilk defa Çin'e tohum ya da
makine satabiliyor. Azerbaycan'a başka
bir ürün, sera satabiliyor. Ama bunların
parasal değerlerini ölçemiyoruz. Kabaca
tahminimize göre 300-400 milyon dolar
seviyesinde ticaret rahat bir şekilde
dönüyor" ifadelerini kullandı.

"HER STANTTA YENİ ÜRÜN
GÖRMEK MÜMKÜN"

Fuarda sera sistemlerinde özellikle
yeni çözümler bulunduğunu anlatan Er,
şunları söyledi: "Dış etkenlere karşı daha
mukavim ve daha hafif sistemlerden
oluşan sera sistemleri var. Sulama
sistemlerinde birtakım yenilikler var.
Tohumda özellikle kuraklığa dayanıklı
tohum çalışmaları var. Gübrede klasik
gübre haricinde sıvı gübrelerde verim
artırıcı yeni ürünler var. Her stantta yeni
ürünleri görmek mümkün. Ayrıca yeni
ürünlerle ilgili ATSO ile düzenlediğimiz
Tarım İnovasyon Ödülleri'ne 68 proje
katıldı ve fuarın ikinci günü 5 proje
ödüllendirilecek."
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RÖPORTAJ

BATI AKDENİZ İHRACATINDA
TARİHİ REKOR

D

ergimizin

yeni

sayısında

BAİB

Başkanı

Ümit

Mirza

Çavuşoğlu ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Başkan
Çavuşoğlu, bölge ihracatında yaşanan son gelişmeleri,
hayata

geçirecekleri

çalışmaları

aktardı.

BAİB

tarihi

boyunca yıllık bazda ilk defa 2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini
açıklayan Başkan Çavuşoğlu, 2021 yılı hedeflerinin ise 2,4-2,5 milyar
dolar ihracat olduğunu bildirdi. Özellikle domates ihracatında modern
sera yatırımlarının önemine değinen Başkan Çavuşoğlu; kaliteli, gıda
güvenliğine ve gıda modasına uygun ürünlerin uluslararası arenada
ellerini daha da güçlendireceğini ifade etti.

Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz?
Merhaba, Ümit Mirza Çavuşoğlu ben.
Yönetim Kurulu Başkanı olduğum Koç
Zirai Ürünler San. ve Tic. A.Ş. ile yaş
meyve sebze ihracatı alanında faaliyet
yürütüyorum. Aynı zamanda Temmuz
ayında yapılan genel kurulda ihracat
ailesinin değerli fertlerinin güvenoyunu
alarak, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği
(BAİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevine getirildim.
Öncelikle sektörümüzdeki
faaliyetleriniz ile ilgili bilgi alabilir
miyiz?
Koç Zirai Ürünler San. ve Tic. A.Ş.’yi
2014 yılında tek ortaklı olarak kurduk.
Ana faaliyet alanımız yaş meyve sebze
toptan satışı ve ihracatıdır. Ancak
satışlarımızın yüzde 80’ini ihracat
oluşturmaktadır. Kiraz, üzüm, incir ve
nar alanında şirketimiz uzmanlaşmış
durumdadır. Yaş meyve sebze sektörü
geniş bir yelpazeye sahip olmasına
rağmen bu dört ürün ihracatımızın yüzde
90’ıdır. Şirket merkezimiz Antalya’da,
tesislerimiz ise Manisa ilimizin Alaşehir
ilçesindedir.
Tesis hakkında bilgi alabilir miyiz?
Tesisimiz, Manisa’nın Alaşehir ilçesinde
27.561 metrekare alan üzerine kuruludur
ve 10.000 metrekare kapalı alana sahip
soğuk hava deposu, meyve sebze
işleme alanları ve idare binası ile hizmet
vermektedir. Tesisimiz içerisinde 5.000
ton atmosferli, 3.000 ton normal olmak
üzere toplam 8.000 ton kapasiteli soğuk
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hava odalarımız mevcuttur. Kiraz işleme
alanında 2 adet otomatik kiraz boylama
makinemiz günlük 120 ton işleme
kapasitesine sahiptir. 1 adet sabit, 2
adet mobil kiraz yıkama ve soğutma
makinelerimiz ile üzüm işleme alanında
4 adet bant bulunmaktadır. Firmamız
aynı zamanda ihtiyaç duyduğu plastik
kasaları da kendisi üretmektedir.
BAİB Yönetim Kurulu Başkanlığınıza
uzanan süreç hakkında bilgi alabilir
miyiz?
Ticari faaliyetimiz nedeniyle her zaman
BAİB ile irtibat halindeydim ancak
yönetim kademelerinde ya da aktif
olarak işleyişin içinde bulunmamıştım.
Bilindiği gibi önceki dönem BAİB
Yönetim Kurulu Üyeleri görevlerinden
istifa etti. Yönetim kurulu başkanının
görevi istifalar nedeniyle sona erdi.
BAİB bu dönemde 1,5 yıl gibi bir süre
yönetimsiz kaldı. BAİB gibi yarım
asrı geride kalmış bir kurumun bu
şekilde olmasını kabul edemezdik.
Atılacak adımların, gerçekleştirilmesi
gereken çalışmaların daha fazla
gecikmesini kabul edemezdik. İhracat
ailesinin değerli fertleri ile durum
değerlendirmeleri yaptık ve irade
göstererek, elimizi taşın altına koyduk.
Yönetim kurulu listemizi şekillendirerek,
s e ç i m e k a t ı l d ı k ve ü ye l e r i m i z i n
güvenoyunu alarak, Temmuz ayında
göreve getirildik.
Geride kalan zaman içerisinde ne gibi
çalışmalar gerçekleştirdiniz?

Ye n i y ö n e t i m k u r u l u o l a r a k
öncelikle durum değerlendirmesi
yapıp, mevcut tabloyu gözden
geçirdik. Tüm sektörlerimizi, ihracat
g e rç e k l e ş t i rd i ğ i m i z t ü m ü l ke l e r i
gözden geç i rdi k . Üyel e rim izd en
gelen değerlendirmeleri de göz
önünde bulundurarak, sektör ve ülke
eşleştirmeleri için analizler yaptık.
Bu çalışmaların sonucunda sektörel
ticaret heyetleri düzenleyeceğiz. Bu
yönde çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca
tüm sektörlerimizin katılımıyla bir
çalıştay düzenledik. Çalıştayda sektör
temsilcilerimiz sorunlarını, çözüm
önerilerini ve atılması gereken adımları
masaya yatırdı. Bu değerlendirmeler
rapor haline getirilecek ve biz de gerekli
adımları atacağız.
BAİB önümüzdeki süreçte ne gibi
çalışmalar gerçekleştirecek?
Sektörel ticaret heyetlerine büyük
önem veriyoruz. Yurt dışı fuarlarını da
önemsiyoruz. Batı Akdeniz’in ihraç
ürünlerini katılacağımız fuarlarla,
düzenleyeceğimiz ticaret heyetleri
ile daha geniş bir yelpazeye sunmak
istiyoruz. Bu çerçevede doğal taş
sektörümüz için şuan bir heyet
çalışmasının hazırlıkları içerisindeyiz.
Amacımız doğal taş sektörünün
pazar çeşitliliğini ve dolayısıyla
ihracatını artırmaktır. Bu vesileyle
sizlerin aracılığıyla da ihracat ailesine
seslenmek istiyorum. Devlet ve BAİB
destekli ticaret heyetlerine katılım
sağlasınlar.

Batı Akdeniz ihracat rakamları
hakkında bilgi alabilir miyiz?
Batı Akdeniz ihracatı her ay yeni bir
rekor kırarak, yükselişini sürdürüyor.
Birliğimiz, bu yıl ilklere imza atıyor. BAİB
tarihi boyunca yıllık bazda 2 milyar
dolar ihracat gerçekleştirememiştik.
Bu yıl ilk defa 2 milyar dolar rakamını
geride bıraktık. Yıl sonunda 2,4 yada 2,5
milyar dolar ihracat gerçekleştirmeyi
hedefliyoruz. Bu rakam da bir ilk olacak.
Birliğimiz ilk defa bir yılda 2,4-2,5 milyar
dolar ihracat gerçekleştirme başarısı
gösterecek. Elde edilen başarıdan
dolayı, bu başarının bizim dönemimizde
gerçekleşmesinden dolayı oldukça
gururluyuz.
İhracatınızı sektörler açısından
değerlendirebilir misiniz?
BAİB üzerinden 25 sektörde
150’nin üzerinde ülkeye ihracat
gerçekleştiriliyor. Her ülkenin farklı
bir yapısı var. Bölgemizi kapsayan
Antalya, Burdur ve Isparta illerinden
gerçekleşen ihracatın neredeyse
yarısını yaş meyve sebze ve doğal
taş sektörümüz gerçekleştiriyor. Bu
sektörlerimizin yanı sıra Ağaç Mamulleri
ve Orman Ürünleri, Kimyevi Maddeler
ve Mamulleri ile Demir ve Demir Dışı
Metaller sektörlerimiz, bölgemizden
en fazla ihracat gerçekleştiren ve ilk
5’te yer alan diğer sektörlerimiz. ancak
hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve
mamulleri, su ürünleri ve hayvansal

mamuller, tekstil ve hammaddeleri,
hazır giyim ve konfeksiyon, elektrik
elektronik ve hizmet, makine ve
aksamları, çimento cam seramik ve
toprak ürünleri, savunma ve havacılık
sanayi, iklimlendirme sanayi sektörlerimiz
de ihracatımıza büyük katkı sağlıyor. Bu
vesileyle tüm sektörlerimizde kıyasıya
bir mücadele ile ürünlerimizi dünyanın
dört bir yanında tüketicilerle buluşturan
ihracat ailemizin değerli temsilcilerine
bir kez daha teşekkür ediyorum.
İhracatınızı ülkeler açısından
değerlendirebilir misiniz?
Her yıl 150’nin üzerinde ülkeye
ihracat gerçekleştiriyoruz. Çin, en fazla
ihracat gerçekleştirilen ülke olarak,
listenin ilk sırasında yer alıyor. Çin’i
sırasıyla Almanya, Rusya, Özbekistan,
ABD, Romanya, Ukrayna, Kazakistan,
Bulgaristan ve İngiltere takip ediyor.
İhracat gerçekleştirdiğimiz ülkelerin
yaklaşık yüzde 80’inde rakamlar ciddi
oranda arttı. Zaten elde edilen başarı da
bunun göstergesi. BAİB Yönetim Kurulu
olarak, ana pazarlarda yerimizi koruyup,
etkinliğimizi daha da artırmayı, ihracat
rakamlarımızı yeterli görmediğimiz
ülkelerde de güçlenmeyi hedefliyoruz.
Birliğimizin çalışmaları hakkında
değerlendirme rica edebilir miyiz?
Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği’ni
(Sera-Bir) çok önemsiyoruz. Seracılığın
modernleşmesi, bilimsel yöntemlerle

üretim gerçekleştirilebilmesi, üretimde
teknolojinin kullanılması açısından
önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz.
Bu nedenle başta yönetim kurulunuz
olmak üzere, tüm üyelerinizi kutluyorum.
Gıda güvenliğinin, kaliteli ürünün ve 12
ay üretimin büyük önem taşıdığı bir
dönemde modern sera yatırımlarının
önemi de artıyor.
Üyelerimiz ağırlıklı olarak domates
üretimi gerçekleştiriyor. Domates
ihracatı ile ilgili değerlendirmelerinizi
alabilir miyiz?
B u y ı l E k i m ay ı s o n u i t i b a r i y l e
bölgemizden geçen yılın aynı dönemine
kıyasla yüzde 23 oranında artışla
125,6 milyon dolarlık domates ihracatı
gerçekleştirdik. Bulgaristan, Romanya,
Ukrayna, Rusya ve Almanya en fazla
ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülke.
Bu yıl toplamda 47 ülkeye domates
ihracatı gerçekleştirmişiz. Artık gelişen
teknoloji ile birlikte domates üretimi
soğuk iklimlerde de gerçekleştiriliyor.
Yurdumuzun soğuk iklime sahip
bölgelerinde olduğu gibi soğuk
coğrafyalarda da domates üretiliyor.
Bu nedenle sadece üretmek yetmiyor.
Kaliteli, yüksek standartlı, gıda güvenliği
sağlanmış, gıda modasına uygun ve
markalı ürünlerle uluslararası arenada
olmamız gerekiyor. Bu sayede ihracat
rakamlarını daha da yukarı taşıyabiliriz.
Bu sayede mevcut pazarlardaki payımızı
yükseltebiliriz.

www.sera-bir.org.tr
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Kevin Spoelder
Hoogendoorn Bölge Satış Müdürü

Hoogendoorn, dünya genelinde her türlü seralar için
sürdürülebilir ve kullanıcı dostu otomasyon çözümleri
yaratır. Büyüme, süreklilik ve yenilik odak noktasıdır.
Mahsul üretiminize ve kârınıza katma değer sağlayan
sürdürülebilir modern sera çözümleri konusunda
müşterilerimiz, ortaklarımız ve üniversitelerle yakın işbirliği
yapıyoruz. Çözümlerimiz, eğitimlerimiz, önerilerimiz,
servis ve desteğimizle yetiştiriciler için eksiksiz bir paket
sunuyoruz. Dünya çapındaki ortak ağımız sayesinde,
sektörde güvenilir, sürdürülebilir çözümler sunabiliyoruz.
MST Holland, temsilciliğini yaptığı Hoogendoorn gibi
dev bir markaya yakışan yeni fabrikasında elektrik
ve sulama bandındaki kendi imalâtlarıyla Türkiye ve

komşu ülkelerindeki yetkili tek bayimizdir. Türkiye,
A zerbaycan ve çevre ülkelerindeki müşterilerine
Hoogendoorn otomasyon sistemlerinin satış,
yedek parça ve servis hizmetlerini sunmaktadır.
Hoogendoorn 2016 yılında Türkiye’de kendisine bayilik
yapması için MST Holland firmasını seçmiş olup bu
seçiminde MST Holland’ın 20 yılı aşkın süredir modern
seracılık sektöründe; satış, kurulum, hizmet sonrası servis
konularında disiplinli ve profesyonel çalışma ekibinin
olmasını dikkate almıştır.
Bu birlikteliğimizin daha da gelişerek ve büyüyerek uzun
yıllar devam edeceği inancındayız...

Meral Bilgin Kutay

MST Holland Yönetim Kurulu Başkanı

Dünya nüfusu hızla artıyor ancak gıda üretimi bu artışla
paralel olarak gelişmiyor. Dünyada 1 milyara yakın insan
yeterli beslenemiyor. Bu sorunu azaltmak için ise gıda
üretimini ve üretimdeki verimliliği artırmak gerekiyor. Bu
bakımdan da modern seracılık; kesintisiz üretim yapmak ve
teknolojiyi kullanarak verimliliği artırmak anlamında büyük
fırsatlar sunuyor.
Yüksek teknolojili sera projesi tasarlamak uzmanlık
gerektiren bir iştir. Dünyadaki sürekli artan nüfus, ekilebilir
tarım alanlarının azalması, su kıtlığı, gıda güvenliği ve
kalitesinin ön plana çıkması gibi nedenler gereksinimleri
giderek daha da zorlu hale getirmeye başlamıştır, dolayısıyla
özel isteklerin buna göre doğru ve ideal bir şekilde
tasarlanması gerekmektedir. Bu anlamda ideal bir sera
projesini tasarlama, projelendirme ve inşa etme tecrübesi
olan çok az sayıda sera firması mevcuttur. MST Holland,
sektörde edinmiş olduğu bilgi ve becerileri profesyonel
ekibi ile yatırımcılarına sunmaktadır. Modern tarım
teknolojilerini kullanarak en doğru projeleri üretmeyi
temel ilke edinmiş firmamız, kendi fabrikasında sulama
üniteleri, sera bölge panoları, çatı, perde, ısıtma kontrol

panoları, gübre tankları, drenaj setleri ve vana setleri başta
olmak üzere ilgili tüm ekipman ve malzeme gruplarının
komple imalatlarını yapmaktadır. Ekipman tedariki, montaj
ve süpervizörlük hizmetleri ile 21 yıldır sektörde faaliyet
göstermektedir.
Bizim MST Holland olarak en belirgin özelliğimiz çözüm
ortağı olmamız ve yatırımcıyı üretim sürecinde asla yalnız
bırakmamamız; bu anlamda Know-how transferi, AR-GE,
teknolojik çözümler, üretim ve teknik ekibin eğitilmesi,
süpervizörlük, servis gibi bir çok hizmeti de projelendirme
hizmeti ile birlikte veriyoruz. Dolayısıyla biz projeye
başladığımız andan itibaren projede çalışacak ekibin de eş
zamanlı olarak eğitimini başlatıyor, teorik - pratik olarak
eğitimlerini gerçekleştiriyor ve projeye entegre olmasını
sağlıyoruz.
Sektördeki başarı ve itibarımızı uzun yıllardır ilke edinmiş
olduğumuz müşteri memnuniyeti, disiplinli ve tamamen
başarı odaklı çalışmalarımıza borçluyuz. Siz değerli
yatırımcılarımızla büyümekteyiz ve büyümeye devam
edeceğiz.

TARIM

TOPRAKSIZ TARIM TEKNOLOJİSİ İLE DOMATES
ÜRETİMİNDE ORTAYA ÇIKAN TARIMSAL ATIKLAR

G

ünümüzde, oldukça önemli bir tarımsal üretim faaliyeti
olan, çevre faktörlerini kontrol altına alarak birim alandan
daha fazla verim elde etmek amacıyla gerçekleştirilen
örtü altı yetiştiriciliğinde, üretim süresince ve hasat sonrası
oluşan bitkisel atıkların, işlenerek tekrar tarımsal alanlarda
kullanımı çevre ve ekonomi açısından üzerinde durulması gereken bir
husus olarak ön plana çıkmıştır. Sera bitkisel atıkları ciddi bir organik
madde kaynağı olmanın yanında içerdikleri bazı bitki besin maddeleri
açısından da önemli bir potansiyele sahiptirler. Sera bitkisel atıklarının
topraklara geri dönüşümü ile hem organik madde içeriği fakir olan
topraklarımızın organik madde içeriği arttırılmış olacak, hem de bitki
besin maddesi yönünden zenginleşeceği için daha az mineral gübre
kullanılmış olacaktır.

Araş. Gör. Dr. Hatice TÜRKTEN
Prof. Dr. Vedat CEYHAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,
Tarım Ekonomisi Bölümü- Samsun
hatice.turkten@omu.edu.tr
vceyhan@omu.edu.tr

Tüketimin giderek arttığı günümüzde, atıklar iyi yönetilmeyip üretimçevre ilişkisi dikkate alınarak organize edilmediğinde, yani çevresel
etkinlik sağlanmadığında; önce gıda güvencesi ve devamında gıda
güvenliği problemleri artacaktır. Teknolojik seralar için önemini her geçen
gün artıran ve acil çözüm bekleyen atık yönetimi problemleri ile üretimin
oluşturduğu sera gazı salınımının kontrol atına alınması gerekmektedir.

Tarımsal Atıklar

Drenaj Atıkları

Yetiştirme Ortamı
Atıkları

Şekil 1. İşletmelerde ortaya çıkan tarımsal atıklar

Topraksız tarım teknolojisi ile domates
yetiştiriciliği yapan işletmelerde
ortaya çıkan tarımsal atıklar yetiştirme
ortamı atıkları, drenaj atıkları, ürün
atıkları (bozuk domates vb.) ve bitkisel
atıklardan oluşmaktadır. İşletmelerde
ortaya çıkan bitkisel atıklar, üretim
boyunca ortaya çıkan atıklar ile hasat
artıklarından oluşmaktadır (Şekil 1).
Topraksız tarım ile domates yetiştiren
işletmelerde bir yıl boyunca dekara
ortalama 32,75 ton tarımsal atık
çıkmaktadır. Bu atıkların %86,32’si
bitkisel atıklar ve %13,68’i diğer tarımsal
atıklardır. İşletmelerde en fazla tarımsal
atığa sebep olan bitkisel atıklardır.
Bitkisel atıklar üretim süresince ve
hasat sonrasında ortaya çıkmaktadır.
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Ürün Atıkları

Üretim Süresince
Oluşan Bitkisel
Atıklar

Bir yıl boyunca bir işletmede oluşan
bitkisel atıkların %77,15’i üretim
süresince oluşan bitkisel atıklardan
m e y d a n a g e l m e k t e d i r ( Ta b l o 1 ) .
Üretim süresince bitkinin olabildiğince
çok meyve vermesi için budama
yapılmaktadır. Budama yapılırken
ortaya bitkisel atıklar çıkmaktadır.
İşletmelerde bölgelere göre farklı
üretim sezonu olmasından dolayı,
Türkiye’de topraksız tarım teknolojisiyle
üretilen domatesin, üretim süresince
oluşturduğu bitkisel atıklar yılın 12 ayına
yayılmış bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
İşletmelerde bir domates bitkisinde
ortalama 9 salkım bulunmaktadır. Bir
salkımdan çıkan sürgün ve yaprak
atık miktarı ortalama 0,87 kilogramdır.

Bitkisel Atıklar

Hasat Sonrası
Oluşan Bitkisel
Atıklar

Tipik bir işletmede dekara bitki sayısı
ortalama 2429 adettir. İncelenen
işletmelerde sürgün ve yapraklardan
oluşan bitkisel atıkların miktarı yılda
dekara ortalama 21,80 tondur (Tablo 1).
Topraksız tarım teknolojisi ile domates
üretimi yapan işletmelerde, hasat
sonunda bitkilerden oluşan sap ve
kök atıkları ortaya çıkmaktadır. Bir
bitkiden çıkan sap ve kök atığının
ağırlığı ortalama 2,55 kilogramdır.
Hasat sonrası sökülen bitkisel atıkların
miktarının işletmeler ortalaması dekara
6,46 tondur. Hasat sonrası işletmelerde
oluşan bitki atıkları aralık, ekim, kasım,
haziran ve temmuz aylarında ortaya
çıkmaktadır.

Tablo 1: Topraksız tarım ile domates üretiminde ortaya çıkan tarımsal atıklar ve miktarları
Miktar
ton/da/yıl

Atık grupları
içindeki dağılım (%)

Tarımsal atıklar

32,745

100,00

Bitkisel atıklar

28,267

86,32

Üretim süresince

21,808

66,60

Hasat sonrası

6,460

19,72

Ürün atıkları

0,002

0,01

Yetiştirme ortamı atıkları

3,017

9,21

Drenaj atıkları

1,459

4,46

* Yetiştirme ortamı atıkları için 14 kg/adet birimleri kullanılmıştır.
İşletmelerde yaklaşık dekara ortalama
3,02 ton yetiştirme ortamı atığı
çıkmaktadır. Yetiştirme ortamı atıkları,
tarımsal atıkların %9,21’ini meydana
getirmektedir. Yetiştirme ortamından
sonra en fazla tarımsal atık, drenaj
atıkları ile domates ürün atıklarından
oluşmaktadır. Drenaj atıkları, yetiştirme
ortamından sonra en fazla atık
oluşturan atık grubudur ve tarımsal
atıkların %4,46’sını oluşturmaktadır.
Topraksız tarımda besin çözeltisinin
bitkilere iletilmesi açık sistem ve kapalı
sistem olmak üzere iki farklı şekilde
gerçekleştirilmektedir. Açık sistemde,
bitkinin kök bölgesine besin çözeltisi
tek yönlü olarak uygulandıktan sonra
drene edilen çözelti sistemden
alınarak atılmaktadır. Kapalı sistemde
ise kök bölgesine besin çözeltisi
uygulandıktan sonra tahliye edilen
çözelti drene edildikten sonra tekrar
kullanılmaktadır. İşletmelerin %17,2’si
kapalı sistem kullanmaktadır. Arıtılmış
atık suların tekrar kullanılmasından
kaynaklanabilecek risklerden (bakteri,
virüs, vd.) dolayı açık sistem kullanan
işletmeciler kapalı sistemi tercih
etmemektedir. Topraksız tarım ile
domates üreten işletmelerde bulunan
seralarda iç drenaj eğimi %3-4
civarındadır. İncelenen işletmelerde
domates üretimi için dekara ortalama
22,04 ton su kullanılmakta olup,
ortalama 1,46 ton atık su ortaya
çıkmaktadır. İşletmelerin seralarında
kullanılan suyun %6,6’sı atık olarak
drene edilmektedir.
İşletmelerin önemli bir kısmı domates
ihracatı yapmaktadır. İhraç edilen
domatesin belirli standartlarda olması
gerekmektedir (Unece standard FFV36, 2010). İhraç edilecek ya da satışa
sunulacak domatesin çürüme veya
bozulmamış, temiz görünür, yabancı
maddelerden arındırılmış olması
gerekmektedir. Domates üretiminde
hasat öncesi hastalık, böcek istilası,
olgunluk, mekanik zarar nedeniyle,

hasat sonrası sınıflandırma, düşük kalite,
taşıma esnasında bozulma nedeniyle
kayıplar oluşmaktadır (Wrap, 2011; FAO,
2011). Ayrıca, domates dağıtım ve
perakende sırasında hasar görmüş
p a ke t l e rd e ü r ü n k ay ı p l a r ı o r t aya
çıkmaktadır. Bu sebeple işletmelerde,
üretim süresince ihraç edilemeyecek
ya da satışa sunulamayacak domates
ürün atıkları ortaya çıkmaktadır. Bir
yılda ortaya çıkan domates ürün atığı
miktarının tipik bir işletme ortalaması
dekara 2,48 kilogramdır ve tarımsal
atıkların %0,01’si gibi çok küçük bir
payını oluşturmaktadır (Tablo 1).
Topraksız tarımda domates üreten
işletmelerde üretim sonucunda ortaya
çıkan dekara bitkisel atık miktarı
ortalama 28,3 ton ve dekara domates
verimi 38,5 tondur. Dekara ortalama 38,5
ton domates üretimine karşılık, 28,3 ton
bitkisel atık ortaya çıkmaktadır. Topraksız
tarım teknolojisi ile serada domates
üretiminde domates atığı hasat indeksi
0,734 olarak hesaplanmıştır.
Mevcut durumda Türkiye’de topraksız
tarım teknolojisi ile domates yetiştiriciliği
yapan işletmelerden ortaya çıkan bitkisel
atıkların %71’i bertaraf edilmektedir.
İşletmelerde üretim sonucunda ortaya
çıkan bitkisel atıklar ya çöpe atılarak ya
yakılarak ya da gömülerek kontrolsüz
biçimde bertaraf edilmektedir. Bu
durum uygun atık yönetimi uygulaması
olarak kabul edilmemektedir, çünkü
besin değeri açısından değerli
kaynağının boşa harcanmasına sebep
olmaktadır. Ayrıca, atık hem yüzey
suyunu hem de yeraltı suyunu kirleten
sızıntı suyu üretmektedir. Atıkların
bertaraf edilmesiyle hem atıklar
değerlendirilemediği için ekonomik
kayıp meydana gelmekte, hem de
çevre bitkisel atıklardan olumsuz (çevre
kirliliği vb.) etkilenmektedir. Yüklemeboşaltma ve nakliye ücretlerinden
kaynaklanan ilave masraflar ile geri
dönüştürülen ürün üretiminden elde

edilebilecek potansiyel gelir kaybı
atıklar değerlendirilemediği için ortaya
çıkan ekonomik kayıplardır.
Üretim süresince ve hasat sonrasında
oluşan domates bitkisel atıkları azot,
potasyum ve kalsiyum açısından
oldukça zengindir. Diğer taraftan,
domates bitki atığının ağır metal içeriği
de yüksektir. Domates bitkisel atıklarının
bitki besin değeri bakımından önemli
olması, atıkların geri dönüştürülmesinin
önemi açıkça vurgulamaktadır.
Daha önce yapılmış araştırma
incelemelerinin odak grup toplantısında
değerlendirilmesi sonucunda,
domatesten ortaya çıkan atıklar için en
iyi değerlendirme biçimlerinin kompost
yapımı, toprak düzenleyici üretimi ve
hayvan yemi üretimi olduğu tespit
edilmiştir.
Günümüzde bazı küçük ölçekte
işletmeler tarımsal atıkların geri
dönüşümü ile, tarımsal atıklardan
yararlanmaktadır. Ancak ülkemizde
atık yönetimi konusunda yetersiz
politika ve piyasa araçlarının olması,
gerekli mali ve teknik alt yapının
eksikliği nedeniyle daha büyük ölçekli
daha fazla işletme ile tarımsal atıklar
değerlendirilmemektedir. Bu konuda
gerekli kredi, ödenek, sübvansiyon gibi
desteklerin verilmesi, tarımsal atıkların
değerlendirilmesi ve yönetilmesinin
önünü açacağı düşünülmektedir.
Tarımsal atıkların en uygun şekilde
yönet i l mes i ve değer l end irilm esi
için ilk tesis yatırımlarına gerekli
desteklerin verilmesi ile bu konudaki
girişimcilerin önü açılabilir. Bu konuda
devletin uyguladığı atık yönetim
politikalarının geliştirilip yenilenmesi
oldukça önemlidir. Tarımsal atıkların
değerlendirilmesi ve yönetilmesi ile
elde edilecek ekonomik kazancın
bilinmesi ve gerekli teşvik ve desteklerin
verilmesi ile özel sektör harekete
geçmiş olacaktır.
www.sera-bir.org.tr
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HABER

“SOSYAL ETKİ İÇİN DAYANIKLI BÖLGESEL
EKOSİSTEMLER" (RRESI) PROJESİ

E

feler Kaymakamlığı’nın
Hollanda’dan Lahey
Belediyesi ile ortak
olarak yürüttüğü “Sosyal
Etki İçin Dayanıklı Bölgesel
Ekosistemler" (RRESI) projesi
kapsamında Online Workshop
ve Masterclass organize edildi.

Her iki etkinliğe uluslararası politika

etkisini

yapıcılar, ekosistem oluşturucular ve

otoritelerinin eylemlerini ve kamu

sosyal girişimciler davet edilmiştir.

hizmetlerini desteklemeye devam

Projenin uluslararası ilk faaliyeti, 20

e t m i ş l e rd i r. B u s o s ya l g i r i ş i m l e r

Mayıs 2021’de ikinci faaliyeti ise 8

ortağı

özellikle toplumun en savunmasız

Kasım 2021 gerçekleştirilmiş

İçin

Dirençli
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TÜRKIYE PARIS İKLIM ANLAŞMASI’NI
ONAYLADI. PEKI ŞIMDI NE OLACAK?
Onur Akgül
İklim ve Enerji Proje Sorumlusu
7 Ekim 2021

Paris Anlaşması’nın ruhu ve
Türkiye’nin aksiyonları
Bunu anlamak için anlaşmanın bazı
temel dinamiklerine ve Türkiye’nin
bunlara ilişkin bugüne dek attığı
adımlara, ileri sürdüğü aksiyon ve
argümanlara bakabiliriz.
1- Paris Anlaşması asli olarak küresel
bir ortaklık.
12 Aralık 2015’te Paris İklim Zirvesi’nin
sonunda 195 ülkenin katılımıyla kabul
edildi, 22 Nisan 2016’da aralarında
Türkiye’nin de bulunduğu 175 ülke
tarafından imzalandı ve formalite
süreçleri tamamlandı. Fakat Türkiye

aradan geçen bu 5 sene içerisinde
anlaşmayı TBMM’de onaylamadı ve
resmi olarak tanımadı. Yani anlaşmanın
sorumluluğunu almadı ve küresel
eyleme katılım niyetinin arkasında
resmen durmadı. Türkiye bugün Paris
Anlaşması’nın onaylamanın arifesinde,
ama onaylamak yetecek mi, anlaşmanın
temeline uygun hareket edecek miyiz?
Bu soru, bizi anlaşmanın temel amacına
taşıyor.
2- Anlaşmanın temel amacı; emisyon
azaltımı!
Bir başka deyişle; küresel ısınmaya
neden olan, bugün tecrübe ettiğimiz

iklim krizinin sebebi sera gazı salımlarının
azaltılması. Anlaşmada temel hedef,
taraf ülkelerin ulusal katkı beyanlarında
yer alan emisyon azaltım adımlarıyla
küresel sıcaklık artışını 2 derecenin kayda
değer şekilde altında tutmayı başarmak,
mümkünse 1,5 derecede sınırlamak ve
2050 itibariyle tüm gezegende karbonnötr hedefine ulaşmak.
Fakat Türkiye, emisyon azaltımı
taahhüt etmedi. 30 Eylül 2015’te BM
Sekretaryası’na sunduğu ulusal katkı
niyet beyanında Türkiye, 2030 yılı
itibariyle sera gazı emisyonlarındaki artışı
%18 ila yüzde %21 oranında azaltacağını
belirtiyordu:

Türkiye’nin ulusal katkı niyet beyanını gösterir grafik

Toplam Sera Gazı Emisyonları (Milyon Ton CO2e)

1.400

1.175

1.200
934

1.000

673
572

600
430
400

(216 Mt)

843

800

430

477
535

% 18,4

959
790

717
599

449

200
0
2010

2015
Referans Senaryo (BAU)

12

www.sera-bir.org.tr

2020

2025
Azaltım Senaryosu

2030

Uluslararası kamuoyunda, bu artıştan
azaltım beyanı zayıf bir beyan olarak
yorumlanıyor. Climate Action Tracker’ın
2019 yılında yayınladığı analize göre,
Türkiye’nin mevcut politikaları, ileri
sürülen beyanı rahatlıkla tutturabilecek
seviyede ve tam da bu yüzden, ulusal
beyanı “Kritik Seviyede Yetersiz”. Çünkü
Türkiye, yapabileceğinin çok daha azını
yapmaya niyetli.
R a p o r a g ö re , “ Tü r k i ye’ n i n s a d e c e
elektrik arzı, kara yolcu taşımacılığı
ve konut yapıları sektörlerinde iklim
eylemini artırması bile, ülkenin
toplam sera gazı emisyonlarını, 2017
seviyelerine kıyasla, 2030 yılına
kadar %14’e varan oranlarda azaltarak
hâlihazırdaki emisyon artış eğilimini
tersine çevirebilir.”
Türkiye, iklim eylemi bağlamında
bu kadar büyük bir potansiyele
sahip olmasına rağmen, enerjisini
temizlemek için gerekli adımları
i s e a t m ı yo r. Türkiye’nin sera gazı
emisyonlarında aslan payına sahip
sektör enerji sektörü olduğu halde,
henüz kömürden çıkışın karar alıcılar
tarafından net şekilde dile getirildiğine
şahit olmadık. İklim krizinin en önemli
sebeplerinden ve sürükleyicilerinden
olan kömürlü termik santrallerin
kapatılmasına yönelik tarih ilan etmek
bir yana, Türkiye hala bu santrallere
yenilerini eklemek istiyor.
TÜİK’in paylaştığı verilere göre,
Türkiye’nin toplam sera gazı emisyonu
2019 yılında 506,1 Mt CO2 eşdeğeri
olarak hesaplanmış durumda. Bunun
%72’sini enerji sektörü oluşturuyor.
EPİAŞ tarafından paylaşılan güncel
üretim istatistiklerine göre ise, Ağustos
2021 itibariyle enerji üretiminin %
30’u kömürden elde ediliyor. Yani
Türkiye’nin niyet beyanının ve veya
iklim eylemi toplamının, en yüksek
sera gazı emisyonu kaynağını
ıskaladığı anlaşılıyor. Peki kömürlü
termik santraller ne kadar sera gazı
salıyor, biliyor muyuz? Bu soru da bizi
Paris Anlaşması’nın bir diğer temel
dinamiğine götürüyor.
3. Emisyon azaltımının şeffaf ve
hesaplanabilir değerlendirilmesi
gerekiyor.
2004 yılında Birleşmiş Milletler İklim
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ni
onaylamasından bu yana Türkiye,
Sözleşme kapsamındaki uluslararası
taahhütlerinin bir parçası olarak,
iklim değişikliği ile ilgili trendleri ve
gelişmeleri, Ulusal Bildirim ve İki
Yıllık Raporlar halinde düzenli olarak
raporluyor. Türkiye’nin sera gazı

envanteri de bu kapsamda detaylı
olarak BM’ye sunuluyor.
Bilgi paylaşımı kapsamında uluslararası
kurumlara sorumluluğunu yerine
getirmekte olan Türkiye, ülke kamuoyuna
karşı ise bir o kadar hayati olan başka
bir bilgilendirme sorumluluğunu
yerine getirmiyor: Kömürlü termik
santrallerin emisyon verisi. Kömürlü
termik santraller, Türkiye’nin en büyük
sera gazı salım kaynağından olmalarına,
ve gerçekleştirdikleri salımlar, Sürekli
Emisyon Ölçüm Sistemi tarafından kayıt
altına alınmasına rağmen, bu ölçüm
bilgileri kamuoyuyla paylaşılmıyor, bilgi
edinme başvuruları yanıtsız bırakılıyor.
Gerekçe ise bu ölçümlerin “ticari sır”
olması. En son Çevre ve Şehircilik
Bakanı Murat Kurum da bu gerekçenin
arkasında durduğunu belirten bir
açıklamada bulundu.

Paris Anlaşması, gerek ulusal gerekse
küresel tüm ilgili aktörlerin, veriye ve
bilimsel analiz ve ölçümlere dayalı
stratejiler geliştirip kararlar alarak iklim
krizine karşı verdikleri mücadelenin
önemli bir çıktısı. Bilginin, özellikle de
iklim bilgisinin erişilebilirliği, Türkiye
için çok kritik iken, ülkenin iklim
sorunundaki en büyük yıkıcı gücün
etkisinin, devlet tarafından “ticari sır”
olarak nitelendirilerek kamuoyundan
saklanması, Paris Anlaşması’nın emisyon
azaltımındaki şeffaflık anlayışıyla da
çelişiyor.
Asıl bundan sonra başlıyor
Tü r k i y e ’ d e i k l i m k r i z i n e k a r ş ı
mücadelede artık kritik bir virajı almak
üzereyiz. Türkiye’de karar vericiler, 5
yıllık bir gecikmeyle de olsa onaylama
d ü z l ü ğ ü ne gi rdi k l er i ül keni n ve
gezegenin kaderini tartışmasız en çok
etkileyecek anlaşmayla beraber iklim
için savaşma sorumluluğunu aldıklarını
ilan etmiş durumdalar. Sorumluluk ise,
eylemi beraberinde getirir.
P a r i s A n l a ş m a s ı ’ n ı n o n ay l a n m a s ı
mutluluk verici. Ama onay sürecinde

kaybedilen bu 5 sene, iklim eylemlerinin
ol gunl a şma s ı ve s i s tem sel h ale
gelmesi anlamında da kaybedilmiş
bir zaman. Tüm dünyada iklim krizinin
v i t e s y ü k s e l t t i ğ i , Tü r k i y e ’ n i n d e
payına, tarihindeki en büyük orman
y a n g ı n l a r ı n ı n , i k l i m fel aketlerin in
düştüğü bir zaman. Paris Anlaşması
kapsamında verilen taahhütler bir yana,
ülkelerin genelinde fosil yakıtlardan
v a z g e ç i ş , o l m a s ı gerektiği kadar
kararlı değil. Birleşmiş Milletler’in de
dahil olduğu ve önde gelen araştırma
kuruluşları tarafından hazırlanan
“ Ü re t i m A ç ı ğ ı R a p o r u ” n a g ö re ,
hükümetler 2030 yılına kadar küresel
ısınmayı 1,5 derecede sınırlayabilmek
için yakılabilecek maksimum fosil yakıt
miktarının %120 daha fazlasını üretmeyi
pl a nl ı yor. B u, Pa r i s Anl aşm ası’n ın
hedeflerine ulaşma çabalarını doğrudan
baltalayan bir durum. IPCC’nin 6.
Değerlendirme Raporu ise, daha da
karanlık bir tablo çizerek, önümüzdeki
10 sene içerisinde, küresel sıcaklık
artışının 1,5 dereceyi aşacağını, yani Paris
Anlaşması’nın bir anlamda başarısızlığa
uğramayla yüz yüze olduğunu ortaya
koymuştu.
Hal böyleyken, tüm ülkelerin iklim
krizine karşı çok daha etkin ve sistemsel
önlem ve aksiyonlar alması gerektiği net
olarak ortaya çıkıyor. Türkiye de bundan
azade değil. Greenpeace Akdeniz olarak
Türkiye’de yaşamakta olduğumuz
yıkıma karşı net bir savunma için, Karar
alıcılar iklim krizine karşı harekete geçsin
istiyoruz. Bu kapsamda taleplerimiz, bu
net tavrı destekleyecek şekilde şöyle:
• Kömürden çıkış takvimi belirlenmeli,
yeni kömür yatırımları ve fosil gaz
sahası arama çalışmaları durdurulmalı.
• 2050’de karbon sıfır bir ülke
k u rg u l a y a b i l m e k i ç i n ş e h i r l e rd e
emisyonun azaltımı ve iklim krizine
adaptasyonu önceleyen stratejik
eylem planları kurgulanmalı.
• Deni zl er i mi zde kor um a alan ları
oluşturulmalı.
• Doğal alanların ve biyoçeşitliliğin
korunmasına öncelik verilmeli.
• Küçük çiftçi güçlendirilip, ekolojik
tarım desteklenmeli
Paris Anlaşması ile, Türkiye’de iklim
krizine karşı mücadelede artık yeni bir
sayfa açılıyor. Sorumluluklar ortak, fakat
yetki, harekete geçmesi gerekenlerde;
karar alıcılarda. Her geçen sene daha
büyük felaketlere uğramamak, daha
büyük ekolojik, ekonomik ve toplumsal
trajedilere alışmamak için, karar
vericilerin bugünden krize, kriz gibi
davranmaları gerekiyor.
www.sera-bir.org.tr
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JEOTERMAL
ENERJİ DERNEĞİ

Ali Kındap
Jeotermal Enerji Derneği (JED) Yönetim Kurulu Başkanı
• Jeotermal Enerji Derneği hakkında
kısaca bilgi verir misiniz?
“Ülkemizin en yüksek enerji potansiyel
kaynaklarından biri olan geleceğin
enerjisi jeotermali yani kısaca ‘toprağın
enerjisi’ diye nitelendireceğimiz kaynağı
doğru tanıtmamız ve ülkemizin bu
anlamdaki potansiyelini iyi anlatmamız
gerekiyor.”
Jeotermal Enerji Derneği, ülkemiz
jeotermal potansiyelini keşfetmekte
öncü olmuş 10 kurucu üyenin aynı çatı
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altında bir araya gelmesi ile oluştu. Şu
an ise 13 üye olarak çalışmalarımıza
devam ediyoruz. Zengin jeotermal
kaynakların ülke genelinde ortaya
çıkarılması, jeotermal enerjinin ülke
ekonomisine yalnız elektrik üretimiyle
sınırlı kalmaksızın entegre ve doğrudan
kullanımının sağlanması; termal ve
sağlık turizmi, sebze ve meyve kurutma,
bölgesel konut ve sera ısıtma, balıkçılık,
jeotermal madencilik ve endüstriyel
uygulamalar gibi geniş bir yelpazede
faydalanılması derneğimizin kuruluş
amaçları arasında yer almakta. Kurumsal
firmalardan oluşan ve bu anlayışı “Etik
Kurallar Sözleşmesi” ile taahhüt altına
alan, jeotermal enerji sektöründe
yatırımlarıyla kurulu gücün üçte ikisini
oluşturan üyelerimiz ile çıktığımız yolda
ana prensibimiz; sektör paydaşlarını ortak
hedef olan bu doğal enerjinin en etkin,
verimli, çevreci ve yaygın bir şekilde
ülkemize kazandırılması doğrultusunda
bir araya getirmek, paydaş ilişkilerini
güçlendirmek, bilimsel ve akademik
çalışmalarla jeotermal enerjinin doğru
kullanımını ve sürdürülebilirliğini
sağlamak. 
Jeotermal kaynakların geliştirilmesine
dönük politikaların oluşturulması, ilgili
mevzuat süreçlerinin etkinleştirilmesi,
çev re se l ve s osya l pol i t i ka l a r ı n
geliştirilmesi ile birlikte ülkemizin
jeotermal potansiyelinin verimli ve etkin
bir şekilde çıkartılması ve yönetilmesine
katkıda bulunmak için birlikte çalışmayı
amaç edindik. Dernek olarak, jeotermal
enerji kaynağını doğru anlatabilmeyi,
verimli ve entegre kullanımını artırmayı

ve gerekli mevzuat düzenlemelerinin
yapılmasını sağlamayı amaçlıyoruz.
Bu amaç doğrultusunda, jeotermalin
yenilenebilir, sürdürülebilir, yerli, çevre
dostu, güvenli, kolay, pratik ve entegre
kullanımıyla ülke ekonomisine ciddi
katkısı olan temiz bir enerji kaynağı
olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz.
• Jeotermal enerjiyi en çok santraller
kapsamında biliyoruz… Peki, jeotermal
enerji farklı alanlarda da kullanılıyor
mu? Bununla birlikte, jeotermalin ülke
ekonomisine ve istihdama katkısını
nasıl açıklarsınız?
“J e o t e r m a l y e r l i , y e n i l e n e b i l i r,
sürdürülebilir, çevreci ve temiz bir enerji
kaynağı. Dünyada elektrik üretimi
dışında entegre kullanım olarak onlarca
farklı amaçlar için farklı kullanım alanı
bulunuyor.
Jeotermal kaynaklarla milyonlarca
konut, işyeri ve tesis ısıtılabilir, yüz
binlerce dekar modern serada tarımsal
üretim yapılabilir ve bu sayede çok büyük
oranda istihdama katkı sağlanabilir.”
Jeotermal kaynaklar; temiz, ucuz, yerli,
tükenmez ve çevre dostu olmasının
yanında çok yönlü / entegre ve doğrudan
kullanıma imkânı ile fark yaratıyor.
Jeotermal Enerji Derneği (JED) olarak,
Türkiye’de jeotermal enerji potansiyelinin
keşfedilmesi ile doğru ve verimli bir
şekilde kullanılmasını önemsiyoruz.
Geleceğin enerjisi jeotermal çok yönlü
ve çok amaçlı bir kaynak. Entegre ve
doğrudan kullanıma elverişli. Elektrik
üretiminin yanı sıra jeotermal madencilik,

termal ve sağlık turizmi balıkçılık,
seracılık, gıda kurutma, bölgesel ısıtmasoğutma, onlarca farklı kullanım amacı
var. Jeotermalin elektrik üretimi dışında
entegre kullanımıyla birlikte hem ülke
ekonomisine hem de yerel kalkınmaya
büyük katkı sağlayacak imkânımız var.
Dışa bağımlılığımızı azaltarak, birçok
alanda kendi üretimimizi yapabiliriz,
böylece yükselen istihdam olanağımız
da olacak.
Jeotermalin entegre kullanımıyla
birlikte, milyonlarca konut ısıtılabilir, yüz
binlerce dekar modern serada tarımsal
üretim arttırılabilir. Termal ve sağlık
turizmi konusunda ülkemizin jeotermal
kaynaklarla sağlayacağı imkânlar ve
ekonomik fayda ise ayrı bir fırsat alanı
olarak değerlendirilebilir. Jeotermalin
entegre kullanımı ile sadece dönemsel
değil yılın 12 ayı jeotermal üretim, kazanç
ve istihdam yaratılıyor.
Özellikle, kaynaklarımızın çok geniş
bir coğrafyada bulunması ve kolay
ulaşılabilirliği sayesinde, bu enerjiden
ilk aşamada birkaç milyon konutun
ısıtılması, 100.000 dönüm sera ısıtması
olarak yararlanılabilir. Ayrıca, 1.500’ün
ü zerin d e ka p l ıca mı z saye si n de ,
jeotermal turizm alanlarının oluşturularak
modern tesislerde yıllık 10 milyon
yabancı turist hedeflenebilir. Bunların
yanı sıra, jeotermal ısı ile sağlıklı sebze ve
meyve kurutmacılığının hızlandırılarak
gıda çeşidinin sağlanması işten bile
değil. Nihayetinde, ülkemizin jeotermal
enerji kaynağı - bugünün yeşil enerjiye
dönüşüm politikaları çerçevesinde - tüm
yapıları yani konut, iş yeri ve tesisleri fosil
yakıtlara ihtiyaç duyulmadan ısıtma ve
soğutmasını yapabilecek potansiyele
sahip.
• Türkiye’de jeotermal seracılığın
potansiyeli nasıl? Hangi illerde
jeotermal seracılık ön planda?
Seracılığa katkısı açısından
jeotermalin ülkemizdeki payı nedir?
“İhracat ve ürün çeşitliliğinin her yıl
katlanarak arttığı jeotermal seracılık,
yüksek ihracat gelirinin yanı sıra, bölgesel
bazlı istihdam artışına da katkı sağlıyor.”

yanında aşırı sıcak dönemler hariç
üretimin kesintiye uğramadan yılın her
döneminde yapılabilmesine imkân
tanıyor. Isıtmanın düzenli yapıldığı
seralarda ürün kalitesi artarken hastalık
riski de minimize edilmiş oluyor. Türkiye,
30 bin dekar serayı jeotermal kaynakla
ısıtabilme potansiyeline sahipken
mevcut jeotermal enerji ile ısıtılabilen
sera varlığı ise yaklaşık 5 bin dekarı
buluyor. Bu alanda 25 bin dekarlık yatırım
potansiyeli bulunuyor.
Örneğin, Türkiye’nin önde gelen
jeotermal merkezlerinden Kütahya’nın
Simav ilçesinde seralarda üretilen
domatesler özellikle büyük şehirlerde
ilgi görüyor. İlçede konutların ve
kamu binalarının ısıtma sistemlerinde
yararlanılan jeotermal suyla, yaklaşık
300 dönüm alanda kurulu 130 civarında
sera da ısıtılıyor. Bölgede yaklaşık
20 yıldır jeotermal seracılık yapılıyor,
jeotermal ısıtmalı seralarda yılda
ortalama 10 bin ton civarında domates
hasat edilebiliyor. Kısacası diyebiliriz ki
ekonomik faydasının yanı sıra jeotermal
ısıtma, yılın 12 ayında üretim yapmaya
imkân sağlıyor.
• Küresel çapta iklim kriziyle mücadele
ediyoruz. Yeşil enerjiye teşvik
noktasında jeotermalin önemini
nasıl açıklarsınız? Jeotermale olan
yatırımlar bugüne kadar nasıldı,
gelecekte artacak mı?
“Yüzde yüz yerli jeotermal enerji ve entegre
kullanım potansiyelimiz ile Paris İklim
Anlaşması’na hazırız.”
“Jeotermal; yerli, yenilenebilir ve temiz
enerji kaynağı.”
“Yenilenebilir enerji, iklim krizini önlemek
için en önemli kozumuz.”
Küresel çapta iklim krizi hem enerji arzı
ve güvenliği hem de karbon salınımı
noktasında yenilenebilir enerjinin önemini
bir kez daha hatırlattı. Yenilenebilir enerji
kaynakları, fosil yakıtlara bağımlılığı
önemli oranda azaltabilecek yegâne
ç öz ü m d i ye b i l i r i z . B u k a p s a m d a
gündemde Paris İklim Anlaşması var.
Ülke olarak anlaşmanın onaylanmasından

dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz.
Dernek olarak ülkemizin hedeflerine
ulaşmasında destek olacağız. Coğrafi
şartlardan bağımsız olarak 7/24 faaliyet
gösteren, yerli, milli ve yenilenebilir bir
kaynak olan jeotermal, aynı zamanda
yüksek potansiyeli ile enerjiden sanayiye,
tarımdan turizme kadar sunduğu çok
yönlü ve amaçlı kullanımı ile ülkemizin
iklim krizi ile mücadelesinde en
önemli avantajlardan biri olacak. Yüzde
yüz yerli jeotermal enerji ve entegre
kullanım potansiyelimiz ile Paris İklim
Anlaşması’na hazırız.
Türkiye, yenilenebilir enerji alanında
önemli bir başarı yakaladı. Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez’in
de açıkladığı üzere, yenilenebilir enerji
kurulu gücünde dünyada 12’nci, Avrupa’da
5’inciyiz. Bu yenilenebilir kaynaklar
içerisinde, jeotermal kaynakların en
büyük ayrıcalığı ise hava koşullarından
bağımsız, 7/24 olarak 365 gün enerji
sağlayabilmesi. Bununla birlikte, üretilen
birim başına kapladığı alan ise diğerlerine
kıyasla en düşük. İklim krizinin önlenmesi
noktasında en büyük şansımız olan ve
böylesine avantajlı bir enerji kaynağından
çok daha fazla fayda sağlayabiliriz. Son 10
yılda özel sektörün yoğun çalışmaları ve
teşvik mekanizmaları ile sektör gelişmesi
yükselen bir ivme ile gerçekleşti.
Sektörde gelişmelerin sürdürülebilirliği,
yatırımların arttırılması için verilecek
ekonomik destekler, iyi kurgulanmış
teşvik mekanizmalarına bağlı.
Yeni projelerin hayata geçmesi
noktasında, elektrik üretimine yönelik
teşvik mekanizmalarının yanı sıra,
jeotermalin entegre kullanımı ve
jeotermal kaynakların araştırılması,
geliştirilmesi (petrol ve doğal gazda
olduğu gibi) hususlarında da teşvik ve
desteklerin verilmesi sektör için can
suyu. Dernek olarak bu konuya yönelik
çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.
Önümüzdeki dönemde farklı teşvik ve
destek mekanizmaları ile birlikte yeni
yatırımların hayata geçeceğini, Türkiye’nin
jeotermaldeki keşfedilmiş potansiyelini
gerçekleştirmede çok daha ileri bir
noktaya geleceğini düşünüyorum.

Jeotermal seracılıkta yaklaşık 5 bin
dönüm üretimle Türkiye bir dünya lideri.
Batı Anadolu’dan Van, Ağrı, Sivas ve
Yozgat’a kadar yayılan bir coğrafyada,
yüksek verim sağlayan jeotermal
seracılık, her tür iklim koşulunda ve yılın 12
ayında üretim sürekliliği sağlıyor. İhracat
ve ürün çeşitliliğinin her yıl katlanarak
arttığı jeotermal seracılık, yüksek ihracat
gelirinin yanı sıra, bölgesel bazlı istihdam
artışına da katkı sağlıyor.
Jeotermal enerjinin tarımsal üretim
alanlarında kullanılması, bitkinin
ihtiyaç duyduğu sıcaklığı sağlamanın
www.sera-bir.org.tr
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BİM'DEN BÜYÜK ATAK! TOPRAKSIZ TARIM İŞİNE GİRDİ...
MEYVE VE SEBZEYİ ARTIK KENDİ ÜRETECEK...

T

Türkiye

ürkiye'de perakende marketçiliğin en popüler olanlarından BİM yeni bir atak gerçekleştirdi. 51.3
milyon lira bedelle Afyon'da topraksız tarım yapan şirketi satın aldı. BİM 100 bin metrekarelik
alanda domatesin yanı sıra diğer tarım ürünlerini de yetiştirmeyi hedefliyor.

geneli

binlerce

mağazası

ürünlerini de yetiştirmeyi hedefliyor.

bulunan zincir market BİM, yeni bir
yatırım yaptı.

Bircan Fide'nin 700 dönüm arazi
üzerinde 100.000 metrekare kapalı

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan

sera alanı bulunmaktadır. Söz konusu

açıklamada şu bilgiler verildi:

payların kapanış işlemleri 14/10/2021

Marka, jeotermal seralarda topraksız

tar i hi
meyve

ve

tamam la n mıştır.

"Şirketimizin

sebze

Pay devir sürecinin nihai olarak

Bircan Fide'yi bünyesine kattı.

kategorisinde tedarik sürdürülebilirliğini

tamamlanmasından önce işlemin

iyileştirmek adına, Afyon'da jeotermal

belirsizlik taşımasından ötürü pay

SADECE DOMATES DEĞİL
DİĞER TARIM ÜRÜNLERİ DE
YETİŞTİRİLECEK

taze

i t i bar i yle

tarım yapmak için Afyon merkezli olan

seralarda topraksız tarım usulü ile
domates üreten Bircan Fide Tohum Tarım
Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi'nin ("Bircan Fide") paylarının
tamamı 51,3 milyon TL bedelle şirketimiz

BİM'in 51.3 milyon lira bedelle satın

tarafından satın alınmıştır.

aldığı Bircan Fide, Afyon'da 700 dönüm
arazi üzerinde 100 bin metrekare kapalı
sera alanında jeotermal seralarda
topraksız tarım usulüyle domates
üretiyordu. BİM, bu yeni adımı ile artık
sadece domates değil diğer tarım
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700 DÖNÜM ARAZİ
ÜZERİNDE 100 BİN
METREKARELİK KAPALI
SERA

devir işlemlerinin gerçekleşmeden
önce kamuya açıklanmasının işlemin
tamamlanmasını sekteye uğratması
muhtemeldir. Dolayısıyla sürece dair
bilginin

II-15.1

sayılı

Özel Durumlar

Tebliği'nin 6. maddesinin 1. fıkrası
uyarınca 15/09/2021 tarihli Yönetim
Kurulu kararıyla kamuya açıklanmasının
ertelenmesine karar verilmiş olup,
kapanış işlemlerinin tamamlanmasına
müteakip İşlem kamuya açıklanmıştır."

TARIMSAL ÜRETİMDE OPTİMAL BİYOGÜVENLİK İÇİN;

Asla yenilmeyen dezenfektan

Temizler ve dezenfekte eder

Etkin ve güvenilir çözümler için
www.intrahorti.com

www.biovet.com.tr

TARIM TEKNİKLERİ

ToBRFV ILE MÜCADELEDE
INTRA MULTI-DES GA’NIN GÜCÜ

T

oBRFV (domates kahverengi buruşuk meyve virüsü) ilk defa 2014
yılında Ürdün ve İsrail’de rapor edilmiş ve ardından hızla yayılmış,
günümüzde ABD, Meksika, Suudi Arabistan ve pek çok Avrupa
ülkesinde varlığı belirlenmiş bir virüstür.

ToBRFV, Tobamovirus cinsinde yer alan
bir türdür. Aynı cins içinde yer alan Tütün
Mozaik Virüsü (TMV) ve Domates Mozaik
Virüsü (ToMV) ile yakından akrabadır.
Yüksek derecede bulaşma yeteneğine
sahip olan virüs, tohum yoluyla veya
mekanik yollarla bulaşabilir. Bu yüzden
tohum üretimi ve domates yetiştiriciliği
yapılan tüm alanlarda hijyenik önlemlerin
alınması, tüm yüzeylerin, kullanılan alet
ve malzemelerin etkinliği bilinen yüksek
kaliteli dezenfektanlarla dezenfekte
edilmesi çok önemlidir.

Intra Multi-Des GA, Intracare BV
tarafından Hollanda’da üretilen ve
Bio-Vet Ltd Şti tarafından Türkiye’de
pazarlanan, bakterilere, virüslere,
mantarlara ve sporlu bakterilere karşı
etkinliği hem Avrupa’da hem Türkiye’de
yetkili laboratuarlar tarafından kanıtlanmış
biyosidal dezenfektandır.
Intracare BV’nin isteği üzerine bağımsız
bir araştırma enstitüsünde Intra MultiDes GA’nın farklı konsantrasyonlarıyla
virüsidal etkinliği üzerine bir çalışma
yapılmış ve aşağıda sunulmuştur.

Yüksek kaliteli aktif maddelerden oluşan
formülasyonu ile tarım ve hayvancılık
sektöründe başarılı sonuçları nedeniyle
yıllardır tercih edilen Intra Multi-Des
GA’yı

kullanımınıza

sunmaktan

onur

duyarız.
Nursel Yasun
Bio-Vet Ltd. Şti.

Intra Multi-Des
GA ile etkili
ToBRFV
eliminasyonu
Carly Vulders, BSc

Gerwen Lammers, PhD

Intracare BV, Veghel, The Netherlands

Bir öncü tarım araştırma enstitüsü %
0.75 ve % 1’lik Intra Multi-Des GA’nın
domates

mozaik

virüsüne

(ToMV)

karşı tam etkinliğini kanıtladı. Bu virüs,
domates kahverengi buruşuk meyve
virüsü (Tomato brown rugose fruit virus
/ ToBRFV) ile çok yakından ilişkilidir, her

Tobamovirüsleri elimine
etmek neden çok zordur?
Virüsler üremek için bir konakçı hücresine
bağlı olan enfeksiyöz ajanlardır. Sadece
18 nm’lik boyutuyla, Tobamovirus
yapraklar üzerinde nekrotik lezyonlara

tarafından kolayca elimine edilen protein
ve yağlı materyal karışımı dış kabuğa
sahip değildir.
Tipin yanında, virüsün büyüklüğü
de eliminasyonun zorluğunu etkiler:
daha küçük virüsler daha zor elimine

ikisi de tobamovirüslerdendir ve çok

sebep olan oldukça küçük zarfsız bir

edilebilirler. Bu durum, Tobamovirusun

inatçıdırlar. Virüse karşı dezenfektanın

virüstür ve tütün, patates, domates ve

yaklaşık olarak 18 nm çaplı zarfsız bir virüs

aktivitesi, yüksek

içerik ve

kabak dahil pek çok bitkiyi doğal konakçı

olduğunu gösteren Şekil 1’de görülebilir.

yüksek viral baskı bulunan sıkı şartlar

olarak kullanır. Zarfsız virüsleri öldürmek

Bu özellikler virüsün eliminasyonunu

altında test edildi.

zordur,

oldukça zor hale getirir (skor 10’da 9).
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çünkü

onlar

dezenfektanlar

ÖLDÜRME ZORLUĞU
Sıralama: 1=kolay 10=çok zor

Circovirus
TOBAMOVIRUS

10

Birnavirus
Parcovirus 8
Adenovirus
6
Artevirus
4

Orthomyxoviridae

Flaviviridae

Paramyxoviridae
Herpesviridae

2

0

-50

50

100

Şekil 1.
Dezenfektanlara
karşı virüs
duyarlılığı
sınıflandırması
(Foulon, 2019)
Tobamovirus
(kırmızı)
eliminasyonunun
zor olduğunu
göstermektedir.

Asfavirus

Coronavirus

150

200

Poxviridae
250

300

VİRÜS BOYUTU (nm)

için gerekli protein-DNA etkileşimlerini
engelleyerek ve viral kılıfta (protein
kabuk) değişiklikler meydana getirerek,
protein denaturasyonu yoluyla viral
membranları yıkımlar, diğerleri ise
zarflı virüslerin yapıştığı yüzeyden
ayrılmasına ve viral DNA’yı bağlayarak ve
intraviral hedefleri etkileyerek virüslerin
inaktivasyonuna sebep olan hidrofobik
moleküllerdir.
Yapılan etkinlik testinde 10 dakikalık
temas süresinde Intra Multi-Des GA’nın
% 0.5, % 0.75 ve % 1lik konsantrasyonları
domates mozaik virüsüne karşı
değerlendirilmiştir.

Test kurulumu
Laboratuvar etkinlik testi
Intra Multi-Des GA, farklı aktif maddelerin
en yüksek konsantrasyonunu
içeren beşinci nesil dezenfektandır.
Kombinasyonda bulunan aktif maddeler
farklı etki mekanizmalarına sahiptirler;
aktif maddelerden biri viral metabolizma

To M V i l e k o n t a m i n e d o m a t e s
yapraklarından enfekte bitki özsuyu
hazırlandı ve gerçekçi sera şartlarını
tam olarak simüle etmek için 5 kat
sulandırıldı. Sulandırılmış enfekte bitki
özsuyu % 0.5, % 0.75 ve %1 Intra MultiDes GA ile inkübe edildi. 10 dakika sonra,
her bir karışım beş domates bitkisine
inoküle edildi. İki hafta sonra, inoküle
edilen bitkiler örneklendi ve qPCR
analizi kullanılarak ToMV varlığında test

edildi. Negatif kontroller enfekte bitki
özsuyu olmaksızın %1 Intra Multi-Des GA
ile inoküle edildi, pozitif kontroller Intra
Multi-Des GA olmaksızın enfekte bitki
özsuyu ile inoküle edildi.

Intra Multi-Des GA ile 10
dakika temastan sonra virüs
eliminasyonu
Tablo 1, %0.5 Intra Multi- Des GA’lı
inokülant uygulamasından sonra beş
bitkiden birinin hala infekte olduğunu
göstermektedir. Yani, bu koşullar altında
%0.5 Intra Multi-Des GA 10 dakika
içinde virüsü tam olarak deaktive
edememiştir. %0.75 ve %1 Intra MultiDes GA uygulamasından sonra, hiç bir
infekte bitki belirlenmemiştir, yani bu
uygulamalar virüsü 10 dakika içinde
inaktive edebilmiştir. Sonuç olarak,
yüksek organik kirlilik ve yüksek viral
baskı bulunan sıkı koşullar altında bile
%0.75 (10 litre suda 75 ml ürün) Intra
Multi-Des GA domates mozaik virüsünü
(ToMV) deaktive edebilir. Bu etkinlik
Tobamovirus ile yakından ilişkili Tomato
brown rugose fruit virus (ToBRFV) için
genişletilebilir.

MULTI-DES GA (SIVI ORTAM)
ÜRÜN KONSANTRASYONU

TEMAS SÜRESİ

İNFEKTE BİTKİ SAYISI

%0.5

10 dk.

1/5

%0.75

10 dk.

0/5

%1

10 dk.

0/5

+ kontrol

N/A

5/5

- kontrol

N/A

0/5

Tablo 1. %0.5, %0.75 ve %1 Intra Multi-Des GA’lı enfekte bitki özsuyu ile 10 dakika inkübasyondan sonra enfekte bitkilerin sayısı.
www.sera-bir.org.tr
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TOHUMDA “HER ŞEY İTHAL” DEMEK DE
“KENDİMİZE YETERİZ” DEMEK DE DOĞRU DEĞİL

B

ugün 8 milyar insanı en
kolay

tohumla

kontrol

edersiniz. Yani bir ürünü

üretmek onu piyasada tutturmak,
piyasaya satmak önemli. Ama
onun tohumuna sahip olmak
çok daha önemli. Çünkü tohum
olduğu zaman siz onu kontrol
edebiliyorsunuz.

Yazar: Ali Ekber Yıldırım
Mehmet Yüksel
Yüksel Tohum Yönetim Kurulu Başkanı
To hu m kon us un d a ki t a r t ı ş m a l a r
gündemden düşmüyor. “Türkiye’de
tohumculuk bitti, ata tohumlarımızı yok
ettiler, her şey ithal ediliyor” diyenlerle,
“Tohumculukta yüzde 100 kendimize
yeterliyiz, ihracat yapıyoruz, uçuyoruz”
diyenlerin tartışması bu.
Özellikle 1985 yılında Turgut Özal’ın
başbakanlığı döneminde tohumculukta
başlayan liberalleşme, 2006 yılında
çıkarılan Tohumculuk Yasası ile deyim
yerindeyse zirveye çıktı. Yasa çıkalı 15 yıl
oldu ama tartışmaları hala devam ediyor.
Tarımın temeli olan tohum elbette çok
önemli. Her yönüyle de tartışılmalı.
Tohumculuk sektöründe uzun yıllardan
bu yana faaliyet gösteren ve 5 kıtaya
ihracat yapan, farklı ülkelerde tesisleri,
temsilcilikleri olan Yüksel Tohum,
yüzde 100 yerli ve milli bir şirket. Aynı
zamanda çokuluslu tohum firmalarının
almak, yutmak istediği bir şirket.
Yüksel Tohum’un araştırma-geliştirme
konusunda büyük yatırımları var. Ata
tohumlarının korunması ve geliştirilmesi
konusunda da çalışmaları var.

Almanya, tohumculuğun
yüzde 55-60’ına hakim

Yüksel Tohum’un Kurucusu, Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Yüksel ile
tohum sektöründeki gelişmeleri, ülke
tohumculuğunu konuştuk:
-Mehmet Bey, tohumculukta
dünyadaki son gelişmeleri kısaca
özetleyebilir misiniz?
Tarım konusu gündeme gelince hep
Amerika ilk sırada, Hollanda ikinci sırada
diye konuşuluyor. Almanya biraz göz ardı
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ediliyor. Almanya’yı çok iyi analiz etmek
lazım. Tohum sektöründe Almanya
çok önemli bir yere geldi. Tohum
ticaretinde, araştırma - geliştirmede
yüzde 50- 60’ı Almanya’nın eline geçti.
Almanya sadece ağır sanayide değil,
tarımda da çok gelişmiş bir ülke. Aslında
baktığımız zaman gelişmiş ülkelerin
tamamı aynı zamanda tarımda da çok
iyi gelişmiş durumdalar. Bir tek istisna
Güney Kore’dir. Tarımdaki rekabete
baktığımız zaman Almanya’nın ciddi bir
gelişmiş teknolojisi var. Hayvancılık da
önemli bir teknolojisi var. Elma, patates
üretiminde çok iyi. Arpa, buğday da iyi.
Yaban mersini, ahududu gibi ürünlerde
de çok iyi durumda. Almanya’nın en
önemli kimya şirketi olan Bayer, satın
almalarla bugün pamukta, patateste,
sebze tohumunda çok iyi bir yere geldi.
Satın aldığı çok sayıda firma var. Tohum
firmaları var. Bu satın almalarla da
dünyadaki en önemli ülke konumuna
geldi. Tohum firmalarında satın almalar
20-25 yıl önce başladı ve artık satın
alma dönemi büyük oranda tamamlandı.
Tohum şirketleri dört ana grupta
toplandı. Bağımsız kalan Avrupa’da aile
firmaları kaldı, bizim gibi aile şirketleri kaldı.
Almanya’da sadece Bayer değil, bir başka
önemli tohum şirketi KWS var. Onlar da
çok güçlü. Şeker pancarı tohumunda
neredeyse tekel durumunda. Mısır
başta olmak üzere tarla grubunda
da önemli bir tohum firması. Bunlar
bize sebzeye de gireceğiz dediler
bizim şirketi satın almak için geldiler.
Konuştuk ama biz kabul etmedik. Biz
bu şekilde devam edeceğiz dedik.
Sonra Danimarka’da ıspanak tohumu
üreten bir firmayı aldılar. Başka firmalar
satın aldılar ve 15-20 firma topladılar.

Bu alanda zaten çok fazla firma da yok.
Almanya, patates, pamuk, şeker
pancarında çok iyi ve şimdi sebze
tohumuna da girdiler. Dolayısıyla
Almanya, tohumculukta genel anlamda
çok iyi bir güce kavuştu. Pazar payları
yüzde 55-60’ı buldu.
Tohumda yüzde 55-60 pazar payı diğer
ülkeler için risk değil mi?
Dünyayı düşündüğümüzde 8 milyar
insanın beslenmesi tohuma bağlı.
Dolayısıyla da tohumda Almanya
çok büyük bir güç haline geldi. Tabii
borsadan aldılar bu şirketleri. Aslında
baktığımız zaman borsaya açılmasa
satın almalar olmazdı. Monsanto borsada
işlem görmese satın alınması çok
daha zor olurdu. Amerika satmazdı
çünkü. Amerika Tarım Bakanlığı demek
Monsanto demek. Ama borsada olunca
bunu çok fazla engelleyemiyorlar. Bugün
dünyanın en önemli yaş meyve ve sebze
fuarı Fruit Lojistika Almanya’da yapılıyor.
Dünyanın en büyük gıda fuarı Anuga
Almanya’da yapılıyor. Almanya gıdada
tarımda gerçekten çok önemli bir ülke
oldu. Bugün 8 milyar insanı en kolay
tohumla kontrol edersiniz. Bugün soya
tohumunu kontrol etmek çok önemli.
Ama soya üretimini yapmak çok daha
zor. Yani bir ürünü üretmek onu piyasada
tutturmak, piyasaya satmak önemli. Ama
onun tohumuna sahip olmak çok daha
önemli. Çünkü tohum olduğu zaman siz
onu kontrol edebiliyorsunuz.
Tohum piyasası yaklaşık ne kadar bir
büyüklüğe sahip?
Tohum piyasası global olarak bugün 50
– 55 milyar dolardır. Bunun da yüzde 50

60’ını Almanya kontrol ediyor demektir.
Aslında siz bu parayla bu tohum gücüyle
8 milyar insanı kontrol etmiş oluyorsunuz.

Tohumculukta konuşulan
bilgilerin yüzde 90’ı doğru
değil
Türkiye’de durum nedir?
Türkiye’ye baktığımızda tohumla ilgili
konuşulan konuların neredeyse yüzde
90’ı eksik veya yanlış. Şöyle söyleyeyim,
“biz tohumculukta kendimize yeteriz,
konuları hallettik, uçtuk, kaçıyoruz”
demek ne kadar yanlışsa, Türkiye’de
tohumda hiçbir şey yok, her şey ithal
ediliyor” demek de o kadar yanlış.
Dolayısıyla bizim konuya mutlaka ürün
grubu açısından bakmamız gerekiyor.
Mesela çim, yem bitkileri, patates,
meyvesi yenen sebzeler tohumu gibi
ürün grupları açısından değerlendirmek
gerekir.

En çok konuşulan sebze tohumunda
durum nedir?
Bugün baktığımızda domates, biber,
patlıcan, karpuz, hıyar, kabak, kavun gibi
yani meyvesi yenilen sebzelerin yüzde
85-90’nını oluşturan bu ürünlerde biz
üretim yapabiliriz. Zaten neler kalıyor?
Havuç, soğan, gibi ürünler geride kalıyor.
Ispanak, baklagiller bunlar yüzde 10-15’i
geçmiyor. Sebzelerde durum sevindirici.
Bugün dışarıdan sebze tohumu ithal
ettiğimiz ülkeler “sebze tohumu
vermiyoruz” dese, bugün İsrail veya
başka ülkeler bize bunu söylese inanın
ki büyük bir iyilik yapmış olurlar. Sebze
tohumunda İsrail’den Hollanda’dan
daha iyi durumdayız demiyorum, daha
iyiyiz. Bu ülkeler Türkiye’ye “biz sebze
tohumu vermiyoruz” deseler biz kendi
ihtiyacımızı kendimiz karşılayabilecek alt
yapıya, güce sahibiz. Hatta keşke bunu
söyleseler bize iyilik yapmış olurlar.
İsrail tohumuna bağımlılık bitti mi?

Tohumda 1985’te liberalizasyon
başladı. Mevzuatla ilgili bir takım
değişiklikler yapıldı. Ondan önce her
şey devletteydi. Yani tohumla ilgili her
konuda devlet karar veriyordu. Devlet
tarafından üretiliyor, devlet tarafından
yönlendiriliyordu. Ama 1985’ten sonra
bu değişti. Daha sonra yasalar çıkarıldı,
yasal düzenlemeler yapıldı.

"Sebze tohumunu vermiyoruz"
deseler, hepsini kendimiz
üretebiliriz

Yani “her şey İsrail’den geliyor” sözü 15-20
yıl önce söylenen bir sözdü. O zamanlar
geliyordu, doğruydu. Bundan 15 -20
yıl önce dünyada sert domates üretimi
başladığında İsrail, tekel durumundaydı.
Seracılıkta etkin oldular. Ama o dönem
bitti. Türkiye, bugün serbest pazar.
Seracılıkta en önemli pazarlardan
birisi. Güney Kore ve Türkiye, sebze
tohumu, sera ürünleri açısından kıymetli
kuvvetli bir pazar. Yurtdışından daha rahat
satıyoruz. Türkiye’de herkes tohum
firması kurup üretim yapabilir, faaliyet
gösterebilir bu konuda bir engel yok.

Kapılar kapansa, bugün ıslah, çeşit var.
Üretimin en az yüzde 90’nını kendimiz
karşılarız. Hangisini karşılayamayız? Mesela
yılda 60 -70 milyon adet yabani kabak
anacı ihtiyacı var. Aşılı karpuz için
kullanılıyor. Bu ihtiyacın hepsini işçilik
maliyeti nedeniyle üretemeyiz. Bu pahalı
bir iş. İthal etmek zorundayız. Bu da
tamamen maliyetle ilgili bir durum. Pahalı
olanı başka yerde ürettirirsiniz. Hollanda
da bunu yapıyor. Yüzde 90’ı kendisine
ait çeşitleri, işçiliğin ucuz olduğu
ülkelerde ürettiriyor, sonra onu ihraç
ediyor. Hollanda bugün tarım ithalatı
yapıyor. Ucuz işçilik nedeniyle önemli bir
ithalat yapıyor. Çünkü kendi ıslah ettiği,
teknolojisi kendisine ait tohumları başka
ülkelerde ürettiriyor ve sonra onu ithal
ediyor. Oradan da ihracatını yapıyor. Bir
anlamda reexport yapıyor.
Aynı şeyi biz de yapıyoruz. I s l a h
ettiğimiz çeşidin anacını biz de Afrika’ya,
Pakistan’a, Hindistan’a gönderiyoruz.
Orada üreterek ihracatını yapıyoruz. Tabii
bunun riskleri de var. Araştırma geliştirme
ile çok yüksek maliyeti olan bir tohumu
daha ucuza üretiliyor diye yurtdışında
üretmenin bir riski de var. Yurtdışına
götürdüğünüz zaman çalınma riski var.
Dolayısıyla bunu çok kontrollü yapmanız
gerekiyor. Biz bu nedenle şirket olarak
Pakistan’ın en büyük tohum şirketini
satın aldık. Bir domates çeşidimizi orada
üreterek ihraç ediyoruz. Kısacası sebze
de endişemiz yok. Yani, dünyada diyelim
ki büyük bir problem yaşadık bize kızdılar
ve “size tohum vermiyoruz” dediler biz
hepsini üretebiliriz.
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İmece Mobil’le
Kuraklığa
Çözüm Önerileri
Uydu Destekli Sulama Servisi ile tarlanıza veya bahçenize özgü
iklim verilerine göre sulama miktarını ve zamanlamasını
anlık olarak takip edebilirsiniz.

Yaş Sebze
Meyve
Sektöründe
Lider Firma

CAY GRUP TAR. ÜR. GIDA İNŞ. TURZ. TİC. A.Ş.
YOLÇATI MAH. BURSA HİKMET ŞAHİN
KENT HALİ NO: 14 NİLÜFER / BURSA
Tel: 0 (535) 260 84 70 • 0 (532) 336 77 64
ANTALYA MEYVE SEBZE HALİ NO: 89
KEPEZ / ANTALYA
Tel: 0 (533) 240 77 31 • 0 (537) 767 71 02

AGROSAN SAN. TARIM
SERACILIK LTD. ŞTİ.

NİHAT ÇAY ÇAY TARIM
ÜRÜNLERİ

HÜDAİ KAPLICASI
JANDARMA KARŞISI
SANDIKLI
AFYONKARAHİSAR
Tel: 0 (272) 535 70 07
0 (532) 660 43 90

ANKARA SEBZE HALİ NO: 2
YENİ MAH. ANKARA
Tel: 0 (543) 878 29 35
0 (533) 689 79 47

AŞAĞI KİRAZCA MAH. FİDANLIK CAD.
SAKARYA MEYVE SEBZE HALİ NO: 14
ARİFİYE / SAKARYA
Tel: 0 (537) 837 50 33 • 0 (531) 260 22 72
SOGUK HAVA DEPOSU KUMLUKALAN
NO: 39 GÜRSU / BURSA
Tel: 0 (532) 657 59 16 • 0 (536) 211 90 42
SOGUK HAVA DEPOSU CAMBAZLAR
GÜRSU / BURSA
Tel: 0 (532) 657 59 16 • 0 (536) 211 90 42

HANZADE SEB. MEY. TAR.
ÜR. SAN. TİC. A.Ş.
MERKEZ HAL NO: 280
BAYRAMPAŞA İSTANBUL
Tel: 0 (532) 589 85 56
0 (533) 145 73 56

BESLER SEBZE MEYVE
GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

O.M.S. ORGANİK MEYVE
SEBZE VE TAR. ÜR. GIDA
NAK. TAŞ. OTOMOTİV İNŞ.
İTH. İHR. SAN. ve
TİC. LTD. ŞTİ.
YOLÇATI MAH.
OKUL CAD. ASMALI SK.
NO: 25/A NİLÜFER / BURSA
Tel: 0 (533) 695 26 03
İÇERENKÖY MAH.
ÇAYIR CAD. NO: 37/74
KAPI NO: 34750
ATAŞEHİR / İSTANBUL
Tel: 0 (532) 231 56 97
GÜNEŞ MAH.
ALTINOVA BULVARI
NO: 5/34 KEPEZ / ANTALYA
Tel: 0 (533) 773 94 62

TARIM TEKNİKLERİ

TOBRFV VE TUTA ABSOLUTA SONRASINDA
TOPRAKSIZ ÜRETIM DESENINDE
ALTERNATIF ÜRÜNLER

T

opraksız üretimin ana ürünü domatestir. Domatesin ekonomik önemi, pazar büyüklüğü, katma
değeri ve sera alt yapılarının domatese göre dizayn edilmiş olması domatesi bu tarz üretim
için vazgeçilmez bir ürün haline getirmiştir. Tabi ki domates üretiminin bağlı bulunduğu bir çok
parametreler ve üretim aşamasında bazı zorlukları vardır
Familyası türlerinde de zararlanmaya
yol açabilir. Ancak Cucurbitaceae
ve Brassica familyasında Domates
Güvesinin zarar verdiği görülmemiştir.

Mesut Nar / Ziraat Mühendisi
AG Tohum Ürün Geliştirme Müdürü
To p r a k s ı z Ü r e t i m i n a n a ü r ü n ü
domatestir. Domatesin ekonomik
önemi, pazar büyüklüğü, katma değeri
ve sera alt yapılarının domatese göre
dizayn edilmiş olması domatesi bu tarz
üretim için vazgeçilmez bir ürün haline
getirmiştir. Tabi ki domates üretiminin
bağlı bulunduğu bir çok parametreler
ve üretim aşamasında bazı zorlukları
vardır.
Son dönemde yeni bazı hastalık ve
zararlılar üreticileri üretimde yeni
a l te r n a t i f l e r a ra m aya zo r l a m ı ş t ı r.
Güney Amerika kökenli 2009-2010
yıllarında Türkiye’de ilk kez görülen
Domates Güvesi (Tuta Absoluta)
domates üretimi için ciddi bir tehdittir.
Hızlı bir şekilde üremesi mücadelesini
z o r l a ş t ı r m a k t a d ı r. Ay n ı z a m a n d a
kimyasal direnci mücadelesini
kısıtlayan önemli bir faktördür. Bazı
bölge ve dönemlerde üretimi tamamen
b i t i r m e n o k t a s ı n d a z a ra r l a n m aya
sebep olduğu örnekler görülmüştür.
İklim ve diğer koşullara bağlı olarak
zaman zaman daha agresif davranış
göstermektedir. Özellikçe konukçu
mücadelesinin de zayıf kaldığı
durumlarda ürün değişimi kaçınılmaz
noktaya gelmektedir. Bu noktada
Solanaceae familyasından alternatif
ürün olabileceği gibi Cucurbitaceae ya
da Brassica familyasından çeşitler de
önemli alternatifler arasında yer alır.
Tuta Absoluta başta domates olmak
üzere popülasyon baskısı ile nadir de
olsa domates dışındaki Solanaceae
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Son dönemde Domates üretimindeki
en önemli tehdit Domates Kahverengi
B u r u ş u kluk Mey ve V i r üs ü ya ni
ToBRFV’dir. 2019 yılında ilk kez
Antalya ili Demre ilçesinde salkım
domates seralarında görülen bu
virüs hastalığı an itibariyle Türkiye’de
domates üretimi yapılan hemen her
noktada görülmektedir. Hastalığın
ilk ortaya çıktığı Ortadoğu İsrail ve
Ürdün’de ise hastalık çok daha yaygın
d u r u m d a d ı r. Ü z ü l e re k b e l i r t m e k
gerekir ki ülkemizde de zamanla daha
yayılım göstermesi beklenmektedir.
Bunda en önemli sebep seraların
yeteri kadar korunaklı olmaması ve
taşınmanın çok kolay olması, gerekli
tedbir önlemlerinin alınmamasıdır.
ToBRF virüsünün en etkin mücadele
yöntemi dayanıklı çeşit kullanılmasıdır.
TMV ırkından türeyen ToBRFV, TMV
virüsünün etkin olduğu dönemi
hatırlatmaktadır. Dayanımlı çeşitler

geliştirildikten sonra TMV Domates
üretimi için önemli bir tehdit olmaktan
çıkmıştır. Diğer virüs hastalıklarının
aksine ToBRFV için IR (Orta derece
dayanım) açıklayan firmalar olduğu
gibi HR (Tam Dayanım) deklarasyonu

yapan bir firma da mevcuttur. Burada
kritik nokta IR dayanımı olan bir
çeşidin bitki ve meyvede semptom
göstermemesine rağmen analizde
bulaşık çıkmasıdır, HR dayanımda
semptom görülmediği gibi analizde
de hastalık bulaşığı görülmez.
Genelde virüs hastalıklarında IR
dayanım olduğunu düşünürsek bu
HR dayanım deklarasyonu oldukça
ö n e m l i d i r. D aya n ı k l ı ç e ş i t l e r i n
2022 Mayıs ayından itibaren
ticarileştirilmesi planlanmaktadır.
Bu konuyu okuyucuların yakın takip
etmesini öneririm. Dayanımlı çeşitler
ticarileşene kadar mevcut çeşitleri
kullanmak, izolasyonu sağlamak ve
hijyen tedbirlerini uygulamak şu an için
yapılabilecek uygulamalardır. Bunların
dışında ekim nöbeti bir alternatif olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Ekim nöbeti (Münavebe) modern
t a r ı m ı n yayg ı n l a ş m a s ı y l a b i r l i k te
gündeme gelen bir olgudur. Hastalık
ve zararlı kontrolü ile birlikte
özellikle topraklı tarım için bitki besin
e l e m e nt l e r i n i n d e n g e l e n m e s i n d e
münavebe önemli bir yer tutar. Bitki
türlerinin ortak zararlı ve hastalıkları
olduğu gibi birbirinden çok farklı
hastalık ve zararlıları olabilir. Örneğin
D o m a t e s G ü v e s i ( Tu t a A b s o l u t a )
patlıcangillerde zararlanmaya yol
açarken kabakgillerde zararlanma
yapmaz. Bu durumda yoğun domates
g ü v e s i s o r u n u o l a n ü re t i c i l e r i n
kabakgiller familyasından bir türü ekim
nöbetine alması bu zararlı ile uzun
vade mücadelesini kolaylaştıracaktır.
Yine aynı şekilde ToBRFV sorunlu
olan bir üretici ekim nöbetinde farklı
bir familyadan bir tür tercih ederek
hastalıkla mücadelesine destek
sağlayabilir, hatta geldiğimiz duruma
bakıldığında bu durum kaçınılmaz hale
gelmiştir.
Tam da bu noktada domates için
dizayn edilen bu tip seralarda hangi
ürünler tercih edilmelidir, pazar ve
kârlılık ekseninde hangi ürün ya da

Tuta Absoluta

ürünler alternatif olarak değerlendirilir,
dilerseniz bu konuyu biraz irdeleyelim.
Alternatif üretimde uzun sezon üretimine
uygun en önemli ürün biber tipleri
olarak karşımıza çıkar. Bunun en önemli
sebebi uzun dönem yetiştiriciliğine
uygun olması ve pazar derinliğinin
bulunmasıdır.
iç

pazarda

Üretilen
hem

ürün

de

dış

hem

pazarda

pazarlanabilir. Biber, domates ile aynı
familyadan olması sebebiyle hastalık
ve zararlı konusunda ortak düşmanları
bulunmaktadır. En çok tehlike yaratan
hastalık TSW virüsüdür. Özellikle biber
üretiminden sonra yapılan domates
üretiminde sıkça karşımıza çıkar. Thrips
biber üretimi için bomatese kıyasla
daha önemli bir problemdir ancak
biber üretiminin arkasından domates
üretimi yapıldığında ortamda bulunan
Thripsler TSW virüsünü

domatese

taşıması muhtemeldir. Tuta Absoluta
çok çok uç örnek olarak biberde
zararlanmaya sebep olabilir. ToBRFV
konusuna bakacak olursak TMV0 TMV2
ve TMV3 dayanımı olan biber çeşitleri
ToBRFV dayanıklıdır, ancak sadece
TMV0 dayanımı olan çeşitlerin yüksek
sıcaklıkta dayanımının kırıldığı rapor
edilmiştir. Özellikle yerel tip biberlerde
enfekte olma ihtimali daha yüksektir.

Kaliforniya
uzun

Wonder

zamandır

tip

biberler

topraksız

üretimde

k u l l a n ı l m a k t a d ı r. Ö z e l l i k l e s o n
yıllarda tüketimdeki artış, iç pazardaki
kısmi

hareketlilik

bu

tip

biberleri

son dönemde daha popüler hale
getirmiştir. İhracat konusunda önceden
bağlantı yapılması durumunda daha
efektif satış yapılabilir. Topraksız
üretimde düşünülebilecek diğer biber
tipleri kapya biberi ve acı Şili biberidir.
Ayrıca atıştırmalık biberlerde pazarı
bulunduktan sonra tercih edilebilir.
Basit

anlamda

(atıştırmalık

biber

biberler

tiplerinde

hariç)

tonaj

domatesin yarısı kadar düşünülebilir.
İşçilik konusunda özellikle en başta
3 dal ayırma ve ipe alma fazla işçilik
gereksinimi
dönemde
bitkinin

olsa

da

yatırma
domatese

daha

sonraki

yapılmaması
kıyasla

ve

yavaş

gelişmesi sebebiyle işçilik genel olarak
daha azdır.
www.sera-bir.org.tr
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Tablo 1: Biber Hasat Çizelgesi

Kışlık Dikim Ağustos 5

4. Hafta

3. Hafta

2. Hafta

1. Hafta

4. Hafta

Nisan

3. Hafta

2. Hafta

1. Hafta

Mart
4. Hafta

3. Hafta

2. Hafta

1. Hafta

4. Hafta

Şubat

3. Hafta

2. Hafta

1. Hafta

Ocak
4. Hafta

3. Hafta

2. Hafta

1. Hafta

4. Hafta

Aralık

3. Hafta

2. Hafta

1. Hafta

Kasım

314 388 486 489 624 696 698 674 608 602 584 518 435 374 342 288 245 248 254 256 280 325 395 425
302 345 424 445 690 724 809 924 986

3. Hafta

4. Hafta

1. Hafta

2. Hafta

3. Hafta

4. Hafta

1. Hafta

2. Hafta

3. Hafta

4. Hafta

468

425

386

324

286

256

15140
222 26644

2. Hafta

584

1. Hafta

684

3. Hafta

762

2. Hafta

880

1. Hafta

924

3. Hafta

996

2. Hafta

464 524 602 644 674 600 580 504
1088 1098 1104 1284 1304 1508 1621 1350 1244 1212 985

1. Hafta

2. Hafta

Ekim

1. Hafta

Eylül

4. Hafta

Ağustos

3. Hafta

Temmuz
4. Hafta

Haziran
4. Hafta

Mayıs

Toplam Sa

Yazlık Dikim Aralık 5

Ekim nöbetinde önemli diğer kabakgil

Mini Hıyar için Güzlük 10-12/Baharlık 12-

alındığında güzlük üretimde 70-100 cm

türleri hıyar, kavun ve kabak tipleridir.

14 Mini Hıyarda Güzlük 12-14/Baharlık

yükseklikte 2 meyve bırakılması eğer

Hıyarda Süper Mini, Dikenli ve Langa

14-18 tek sezonda Süper mini 18-20 Mini

sera koşulları uygunsa tel seviyesine

tipleri ön plana çıkan tiplerdir. Süper

22-24 ton arasında olması beklenir, iklim

yakın +1 meyve bırakılmasını öneriyorum.

Mini özellikle son dönemde artan piyasa

ve bakım koşullarına göre bu rakamlar

Kavun için güzlük üretimde 4-6 ton

talebiyle önemli bir alternatif olarak ön

değişkenlik gösterebilir. Hem domates

arasında dekarda tonaj alınabilir. Bu

plana çıkmaktadır. Kabakgiller ToBRF

güvesi hem de ToBRFV sorunu olan

rakam bakım koşullarına göre 8 ton/

Virüsü mücadelesi için ekim nöbetinde

üreticiler hıyar tiplerini ekim nöbetinde

da kadar çıkabilir. Hasat son derece

son derece önemlidir, sebebi ToBRF
Virüsünün kabakgillerde bulaşma
riskinin olmamasıdır. Hem iç pazarda
hem

de

ihracat

kanallarında

bu

ürünlerin değerlendirilme şansı bu türleri
önemli bir alternatif olarak karşımıza
çıkarmaktadır. Burada önemli konu doğru
zamanlama ile ürünün değerli olduğu

rahatlıkla kullanabilir.
Kavun Kanarya tipi ya da Piel De Sapo
tercih edilebilir. Bu kavun tipleri raf
ömürlerinim uzun olması sebebiyle
özellikle güzlük üretimde kullanıldığında
ocak-şubat aylarında pazara arz edilme
imkanı olur ki ithal kavuna göre fiyat ve
nakliye avantajını düşünürsek bu kavun

kolaydır 2 hasatta tüm meyvenin hasat
edilme imkanı vardır. Eylül ayında
dikim yapılması durumunda aralık
ayında hasat tamamlanır. Bu durumda
iki seçenek fiyatların makul seviyede
olması durumunda doğrudan taze ürün
olarak satılabilir, diğer seçenek depoya
alıp ocak-şubat aylarında pazara arz

boş dönemleri hedeflemektir. Bu türler

tiplerinin önemli bir alternatif olduğunu

etmektir. Bu şekilde ürünün az olduğu

çift

olarak

görebiliriz. Kış aylarında yurtdışından bu

zaman yüksek fiyatlara satılma şansı

tercih edilebileceği gibi tek ekim olarak

iki tip kavun ithal eder durumdayız. İthal

doğacaktır.

da tercih edilebilir. Yazlık dikimler bu

kavun karşısında yerli üretim bu kavunlar

ürünler için fazla işçilik ve düşük fiyat riski

mutlaka ciddi şekilde değerlendirmenizi

Tüm üreticilerimize hastalıktan ari bol ve

iyi değerlendirilerek tercih edilmelidir.

tavsiye ederim. Kavun yan sürgünlerden

bereketli sezonlar dilerim.

Hıyar tiplerinde sezonluk hasat Süper

meyve veren bir bitkidir. Askıya

Mesut NAR
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TARIM

KÖKLERİNİZ NEFES ALIYOR MU?

K

ök bölgesindeki oksijen
mevcudiyeti bitkilerin
verimliliğine önemli

bir katkıda bulunur. Ancak
su sıcaklığı, ışık yoğunluğu,
karbondioksit konsantrasyonu
ve diğer üretim değişkenlerine
kıyasla genellikle gözden kaçar.

Sulama suyunda yetersiz veya tutarsız
oksijen bulunması kök hücrelerde
optimal olmayan metabolik hızlara
neden olur. Hücresel düzeyde metabolik
süreçleri yürütmek için kullanılan ana
enerji formu olan adenozin trifosfat (ATP)

Recep KÖSE
Sultan Sera Üretim Müdürü

üretimi azalır.
Sulama suyunda çözünmüş oksijen
(ÇO) konsantrasyonunun gereğinden az
olması kök hücre büyümesi ve genel bitki
büyümesi için sınırlayıcı bir faktördür.

YÜKSEK ÇÖZÜNMÜŞ
OKSİJEN SEVİYELERİ İLE
TEST

20 20 y ıl ın d a Nova C ro p C o nt ro l
tarafından domateste sulama suyundaki
yüksek ÇO seviyelerinin etkilerini
araştırmak için bir çalışma yapılmıştır.

Sonuçlar çok yüksek ÇO seviyelerinin
büyüme oranını, mahsul verimini ve
renklenmeyi iyileştirdiğini doğruladı.
Peki ne kadar çözünmüş oksijen yeterli ?
G e n e l l i kl e
4-8
mg/ L'l i k
ÇO
konsantrasyonlarının bitki büyümesini
ve sağlığını devam ettirmek için yeterli
olduğu bilinir. Ancak araştırmalar ÇO
seviyelerini çok yüksek seviyelere
(18-25 mg/L) yükseltmenin çok daha
yüksek büyüme oranları, daha iyi
bitki sağlığı ve daha yüksek verim

sağladığını göstermiştir.
Spesifik olarak yapılan çalışmalar 1825 mg/L'lik oldukça yüksek, kararlı
ÇO seviyelerinin, mikro besinlerin
kök hücreler tarafından emilimini
kolaylaştırdığı ve daha fazla ATP üretimi,
daha yüksek bitki büyüme oranları ve
daha yüksek verim ile sonuçlandığını
göstermiştir.
İşte son çalışmalardan verim artışlarına
dair kısa bilgiler,
• Domateste % 23 (2019, Tarım ve Gıda
Kimyası Dergisi, Çin ve İngiltere)
• Yaban mersininde % 18 (2019,
Elemental Foods, Şili)
• Tıbbi Kenevirde % 24 (2019-2020,
Moleaer, Royal Brinkman & Wageningen
Üniversitesi, Hollanda)
• Biberde % 18 (2019, Popoyán,
Guatemala)
Genel bitki sağlığı da çok yüksek ÇO
konsantrasyonları ile desteklenir. Sulama
sistemlerinde sıcak hava nedeniyle su
sıcaklıkları arttığında ÇO konsantrasyonu
da azalır bu da Pythium gibi istenmeyen
patojenlerin çoğalmasını ve ayrıca
uzun vadede besin alımının azalmasını
ve kök bölgesinin bozulmasını
kolaylaştırır. Çok yüksek ÇO seviyeleri
bu koşulların oluşmasını engelleyerek
patojen çoğalmasını önler, faydalı
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mikroorganizmaların

teşvik

bu tür besin emilimi için enerji gerekmez.

büyümesini de desteklerken Pythium,

eder ve dezenfeksiyon kimyasallarının

artmasını

Bununla birlikte pasif besin emilimi,

Fusarium spp. ve daha düşük oksijen

kullanımını çok az veya sıfıra indirir.

besin

gradyanından,

ortamlarını tercih eden Phytophthora

besin türünden (örneğin, anyonlar/

gibi patojenlerin gelişimini önemli

Yüksek kalitede sulama suyu ve sürekli

katyonlar, tek, çift veya üç değerlikli

oranda düşürür. Yüksek ÇO seviyeleri

yüksek seviyelerde çözünmüş oksijenin

iyonlar), yetiştirme ortamı türünden ve

ayrıca düşük oksijen koşulları sırasında

yüksek oranda besin alımı, fotosentetik

sulama döngüsünün programından/

hücrelerde

kapasite ve hücresel enerji üretimi elde

yoğunluğundan etkilenir. Bu tür besin

bitkinin sağlığı ve büyümesi için zararlı

etmek için gerekli olduğu kanıtlanmıştır

alımı açık bir şekilde sınırlı olduğundan,

olan fenolik bileşiklerin salınımının

ki bu da bitki direncinin ve stresle başa

bitkiler de “aktif” alıma ihtiyaç duyar.

konsantrasyonu

çıkma kapasitesinin artmasını sağlar.
Bunun

nedeni

bitkilerin

sağlık

ve

İyonların göçünün konsantrasyon

büyüme hızının, kök sisteminin sağlığı ve

gradyanına aykırı olduğu durumlarda

gelişiminden doğrudan etkilenmesidir.

(düşükten yükseğe), kök hücreler

Kök bölgesi, bitkinin büyüme ortamıyla

besinleri zarlarından geçirmek için

has s a s et k il e ş im in i dü ze n l e d i ğ i ,

hücresel

hücresel enerjinin üretimi için gerekli

Sulama suyundaki daha yüksek ÇO

olan besinleri, oksijeni ve suyu aldığı

seviyelerinin bitki hücresi metabolik

yerdir. Bitkilerde besin alımı pasif ve

hızlarını arttırdığı artık tespit edilmiştir.

aktif mekanizmalar yoluyla iki şekilde

Bu da kök hücrelerde daha fazla ATP

gerçekleşir.

üretildiği ve

enerjiyi

(ATP)

dolayısıyla

kullanır.

daha

fazla

besinin emilebileceği anlamına gelir.

üretilen

ve

genellikle

azalmasına da neden olur. Bu fenolik
bileşikler Rhizobium rhizogenes gibi
patojenleri kök yüzeyine çekerek kök
hastalığına neden olabilir.
Geleneksel
genellikle

havalandırma
yüksek

ÇO

sistemleri
seviyelerinin

sürdürülebilir ve verimli üretimini
sağlayamaz. Suyun sıcaklığı arttıkça
çözünmüş oksijen tutma kapasitesi de
azalır. Bu nedenle ılık suya ihtiyaç duyan
yetiştiriciler, patojen artışını önlemek

İlk durumda çözünmüş iyonlar, su ve

Tersine ATP sınırlıysa, kök hücreler besin

için maliyetli ve çevre dostu olmayan

kök hücrelerinin iç kısmı arasındaki

alımında, hormonların sentezinde ve

dezenfeksiyon

konsantrasyon farkıyla orantılı bir oranda

diğer metabolik süreçlerde sınırlıdır, bu

zorunda kalabilirler.

difüzyon yoluyla bitki kök hücrelerine

da hem kök büyüme hızını hem de genel

pasif olarak göç eder. Substrattaki besin

bitki gelişimini azaltır.

maddeleri

kullanmak

Sonuç olarak, sürdürülebilir yüksek ÇO
seviyelerini yakalayabilmek için her

konsantrasyonunun yeterince yüksek
olması koşuluyla, besinlerin yüksek

S ü re k l i y ü k s e k Ç O s e v i y e l e r i n e

yetiştirici kendilerine uygun sistemlerin

konsantrasyonlu bir alandan düşük

sahip sulama suyunun kullanılması

analizlerini yapmalı ve KÖKLERİNE

konsantrasyonlu bir alana hareket ettiği

kök

NEFES ALDIRMALIDIR.

bölgesinde

faydalı

bakterilerin
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TARIM

ELLİ YEDİ İLDE ON DÖRT BİN DEKARDA
TOPRAKSIZ TARIM

T

Türkiye’de 57 şehirde
14 bin dekar alanda
topraksız tarım metodu

ile üretim yapılıyor. Toplam sera
varlığının yüzde 1,8’ine denk
gelen topraksız tarımla üretilen
ürünlerin yüzde 90’ı ihraç ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın teknolojik
seraya verdiği teşviklerle Türkiye’de
topraksız tarım 57 şehirde yapılmaya
başlandı.
Türkiye, topraksız tarım sistemini şehir
şehir büyütüyor. Topraksız tarım yapılan
şehir sayısı 57’ye ulaştı. Tarım ve Orman
Bakanlığı,

üreticilere

teknolojik

sera

yatırımlarını cazip hale getirecek teşvik
ve kredi uygulamalarında bulunuyor.
Bakanlık bu kapsamda örtü altı üretime
yatırım ve işletme aşamasında destek
veriyor. Yeni modern sera bölgelerinin
kurulması amacıyla altyapı geliştirme
projesi kapsamında ön etüt ve fizibilite
çalışmaları yürütülüyor.

ANTALYA’DA BAŞI
ÇEKİYORLAR
• Hızla yaygınlaşan topraksız tarım
uygulamasında Türkiye’de üretim 57
ilde yapılıyor. Topraksız tarım metodu
üretim yapılan sera alanı bakımından
Antalya ilk sırada yer alırken, bunu
sırasıyla Mersin, İzmir, Afyonkarahisar,
Adana izliyor. Bu illerde toplam
topraksız tarım alanının yüzde 60’nı
oluşturuyor.

ÜRÜNLERİN YÜZDE 90’I
İHRAÇ EDİLİYOR
Modern seralarda üretilen ürünlerin
yüzde 90’ı ihraç ediliyor. Ülkemizde
yaklaşık 14 bin dekar alanda topraksız

tarım metodu ile ihracata yönelik üretim
yapılıyor. Bu alan toplam sera alanı
varlığının yüzde 1,8’sine tekabül ediyor.
• Topraksız tarım alanlarında yüzde 92
oranında sebze, yüzde 8 oranında ise
süs bitkisi yetiştiriciliği yapılıyor. Sebze
yetiştiriciliğinde ilk sırada domates
ve biber yer alırken son zamanlarda
çilek ve marul yetiştiriciliği de yapılıyor.
Süs bitkileri yetiştiriciliğinde ise
anthrium, gül ve orkide gibi kesme
çiçek üretiminde topraksız tarım tercih
ediliyor.

ÖRTÜ ALTI TARIMDA
ZİRVEDE
Öte yandan örtü altı varlığı bakımından
dünyada 4’üncü, Avrupa’da ise
İspanya’nın ardından 2. sırada yer alan
Türkiye’de 2002’de 540 bin dekar olan
örtü altı üretim alanı önceki yıl 790 bin
dekara ulaştı.

TOPRAKSIZ TARIM NEDİR?
• Topraksız tarımda bitkiler ihtiyaçları
olan besin elementlerini toprak yerine
minerallerin özel olarak hazırlandığı besin
solüsyonundan karşılıyor. Bu nedenle,
bitkiler toprak ortamda yaptıkları gibi
besin maddelerini bulmaya çalışmak
yerine, besin elementlerini kolay bir
şekilde doğrudan bu solüsyondan
a l a b i l i y o r l a r. To p r a k s ı z t a r ı m d a ,
bitkileri ve bitkilerin kök sistemlerini
desteklemek için genellikle kum, turba,
vermikülit, perlit, hindistan cevizi, kaya
yünü veya genleştirilmiş kil agregası gibi
yetiştirme ortamları kullanılıyor.
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“İhtiyacınız olan bilgi ve uzmanlığa tek bir çatı altında sahibiz”

KOYUNCU SERA A.Ş.

Firmamız, kuyu, şebeke, deniz, yüzey suları ve
atık su arıtımı, su geri kazanımı konusunda suyun
karakteristik özelliğine göre tasarım, kurulum,
devreye alma ve sistem takibi süreçleri konusunda
hizmet vermektedir.

Akçeşme Mah. Neşet Çakır Cad. No:17 Merkezefendi/DENİZLİ
M: +90 552 209 24 02
T : +90 258 264 24 01
F : +90 258 264 24 02

www.hedefsu.com.tr
rafettetik@hedefsu.com.tr
info@hedefsu.com.tr

Firmalarınızda kurulu olan sistemlerinizin, işletme
verimliliğinin arttırılması için saha analiz ve
kontrolleri uzman personellerimiz tarafından
gerçekleştirilmektedir. Arıza ve bakım konusunda
7/24 sahada olan teknik servisimiz ile her zaman
yanınızdayız.
Çözüm Ortaklarımız

HABER

MANAVGAT’TA YANGIN SONRASI
7 BİTKİ TÜRÜ FİLİZLENDİ

M

anavgat’ta yangın
sonrası doğada 7
bitki türü filizlenirken;

20 metrekarelik alanda 15 bitki
yeşerdi

Haberton - 25 Ağustos 2021

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 10 günde

çalısı ve zimbitin yanan alanlarda

ederken tabiatın da kendisini yenilediğini

söndürülen

filizlendiğini

Kesilecek

söyledi. Çalış, “Sandal, pırnal meşesi,

gördüğü orman yangınının ardından

ağaçları da işaretleyen uzmanlar, kesim

menengiç, mersin, hayıt, tespih çalısı

tabiat yeniden canlanıyor. Küle dönen

işleri

yeşertme

ve zimbit gibi bitkilerin kütük sürgünü

ormanlık alanda 7 bitki türü filizlendi, 20

çalışmaları için ya tohumlama ya da

vermek suretiyle yenilendiklerini gördük.

metrekarelik alanda 15 bitki yeşerdi.

genç fidan dikimi yöntemine başvuracak.

75

hektar

alanın

zarar

tespit

bittiğinde

etti.

tekrardan

20 metrekarelik yanan alanda en az 15
Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28

kökün yeşerdiği gözlendi.

Temmuz günü başlayıp kısa sürede
Akseki, İbradı, Alanya ve Gündoğmuş

Akseki Orman İşletme Müdürü Mustafa

ilçelerine sıçrayan orman yangını 10

Sedat Çalış, yangının hemen ardından

günde söndürüldü. 8 kişinin yaşamını
yitirdiği ve 75 bin hektar alanın zarar
gördüğü yangın, Türkiye’nin en büyük
yang ın l arın d a n b iri o l d u . Ya n gı n ı n
ardından yaraların sarılmaya devam
ettiği bölgede ağustos ayı başlarında
yağmur etkili oldu. Yağmurla birlikte
bölgede 1 ay gibi kısa süre içerisinde
yeniden hayat belirtisi görüldü. Küllerin
arasından yeşeren ilk filizler ise hayıt
bitkisi oldu.
Simsiyah orman tabanından yükselen
yeşil renkli bitkiler umut ışığı olurken,
orman işletme müdürlükleri de yanan
alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.
Yeşeren bitkilerle ilgili çalışma yapan
uzmanlar, ilk olarak sandal, pırnal
meşesi, menengiç, mersin, hayıt, tespih

32

www.sera-bir.org.tr

çalışmalara başlayarak doğanın yeniden

Yılsonu itibariyle alanın gençleştirme
çalışmasına başlamayı planlıyoruz” dedi.
Yapılan çalışmalarda tabiatı taklit
etmeye çalıştıklarını ifade eden Çalış,
“Tabiatın sırrını çözmeye çalışıyoruz. En

kendisini toplamasına yardımcı olmaya

iyi ormancı tabiatı en iyi taklit edendir.

çalıştıklarını söyledi. Tespit çalışmalarının

Arazinin toprak ve ana kaya yapısına

devam ettiğini de belirten Çalış, Akseki’de

göre ya doğal gençleştirme ya da dikim

dozer ve iş makineleri ile sürüm devam

yapılacak” diye konuştu.

“Çiftçiye uzanan dost el”

GENÇGÜÇSAN TARIM ALETLERİ, zirai

öncü kuruluşlarından birisi haline

üretmeye başlamıştır. Firmamızın

mücadele alet makineleri üretmek

gelmiştir. 2010 yılından sonra

en büyük özelliği güler yüzlü hizmet,

amacı ile 1999 yılında kurulmuştur.

ihracata önem vermeye başlayan

satış sonrası eğitim ve destektir.

Firmamız gelişen teknolojiyi takip

firmamız yurtdışı müşterilerimizden

Firmamız “Çiftçiye uzanan dost el”

ederek, modern makine parkı

gelen yoğun talep üzerine, modern

sloganı ile kaliteli ürünler üretmeyi

ile çok kısa bir sürede sektörün

seralar için makine ve aletler

ilke edinmiştir.

Eğirdir Yolu Üzeri 3. Km Sanayi Mah. 283 Cad. No: 3 ISPARTA
0 246 232 91 54 - 0 533 416 49 09 / www.barssera.com

TARIM TEKNİKLERİ

BOTANİK TARIM
GLOBALG.A.P. - GRASP VE İTU.

GLOBAL
G.A.P.
NEDİR?

GlobalG.A.P. dikilen fidenin/fidanın sertifikasından, kullanılan suyun
mikrobiyolojik ve kimyasal analizine; çalışanların refahı ve sağlığından,
kullanılan gübre ve kimyasalların kontrolü, izlenebilirliği ve yasal
şartlara uygunluğuna; ilaç hazırlama şart ve koşullarına, atık kontrolüne;
ürün işlenen tesisin kritik kontrol noktalarına uygunluğundan, son ürün
analize dek pek çok kontrolünü ve standartını belirlediği tüm şartlara
uygun olarak insan ve çevre sağlığını esas alan bir yaklaşımla güvenli
tarım ürünü yetiştirmeyi amaçlar.

Sizi diğer şirketlerden ayıran en temel
özelliğiniz nedir?
Şirketimizin çalışmalarındaki temel
prensibi ve ilkesi; konulara yerinde ve
zamanında müdahale edip, değerli
müşterilerimizin en değerli varlığı olan
zamandan tasarruf, maliyetlerden
tasarruf, verimde artış ve karlılıkta artış
sağlamaktır.

Seda ÖZEK KESER
Botanik Tarım Ltd. Şti. Yetkilisi
Botanik tarım olarak tarım sektörü

Aldığımız özgüven ve destekle, kendi
tecrübe ve üstün deneyimlerimizi
birleştirerek GlobalG.A.P. in Türkiye de ki
yetkili danışmanı eğitimini tamamlayarak
sınavından başarıyla geçmiş (Farm
Assurrer eğitim ve sınavı) ve TSE Bitkisel
Üretim İTU kontrolörü olarak GlobalG.A.P.
ve İTU Belgelendirme Danışmanlığı
yapmaktayız, çalıştığımız bütün
değerli firmalarımızın, üreticilerimizin
takdirini kazanmakta ve her geçen
gün müşteri potansiyelimizi biraz daha
genişletmekteyiz.

mensuplarına vermiş olduğunuz
hizmet ve deneyimlerinizle ilgili bizlere
ne söylemek istersiniz?
Ziraat mühendisi olarak yılların verdiği
tecrübe ve bilgi birikimimizi, üretim ve
işletme tecrübelerimizi BOTANİK TARIM
şirketimizde değerli firmalarımız ve
üreticilerimizle ile paylaşarak sektörün
içinde yer almaktayız. Bizler değerli
tarım sektörü mensuplarına yirmi bir
(21) yıl gibi uzun bir süredir Teknik ve
İdari Danışmanlık Hizmeti vermekteyiz.
Şirketimiz bu hizmetleri verirken gerek
deneyimlerimiz, gerek tecrübelerimiz
ile sorunlarınıza zamanında ve yerinde
müdahale etmekte, çözümler sunmakta,
müşterilerimizin ihtiyaç ve mağduriyetini
gidermektedir.
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Bizlere bu tecrübe, eğitim ve
yetkinliklere dayanarak biraz
GlobalG.A.P ve İTU nedir bundan
bahseder misiniz?
İlk başlığı GlobalG.A.P. olarak ele
alalım isterseniz; Küresel İyi Tarım
Uygulamaları (Global Good Agricultural
Practices) kısaca GlobalG.A.P. diye
adlandırılır, tarım ürünlerinin tarladan
sofraya gelinceye kadar geçirdiği tüm
aşamaları kontrol altında tutarak, son
ürünün kriterlere uygun olduğunu
belirten bir standarttır.
Arazi büyüklüğü, kapasitesi ve ürün
çeşidine bakılmaksızın bireysel veya
grup olarak her türlü açık alan, bahçe,
çiftlik veya örtüaltı uygulanabilirliği olan
standart alanında dünya üzerinde en çok

kabul gören ve tanınmışlığı en yüksek
olan standarttır. GlobalG.A.P. option
1 dediğimiz bireysel üreticilere (tüzel
veya gerçek kişi olabilirler) ve option 2
dediğimiz grup üreticilerine (yine tüzel
veya gerçek kişi olabilirler) 13 haneli bir
GGN (GlobalG.A.P. Number) verir, bunu
izlenebilirlik adına database işler ve bu
numara gerçek veya tüzel kişi bu belgeyi
almak istediği sürece değiştirilmez,
yanlışlıkla veya bilerek değiştirilmesinin
cezai yaptırımı vardır.
GlobalG.A.P. dikilen fidenin/fidanın
s er t i fi ka s ı nda n, k ul l a nı lan suyun
mikrobiyolojik ve kimyasal analizine;
çalışanların refahı ve sağlığından,
kullanılan gübre ve kimyasalların
kontrolü, izlenebilirliği ve yasal şartlara
uygunluğuna; ilaç hazırlama şart
ve koşullarına, atık kontrolüne; ürün
işlenen tesisin kritik kontrol noktalarına
uygunluğundan, son ürün analize
dek pek çok kontrolünü ve standartın
belirlediği tüm şartlara uygun olarak
insan ve çevre sağlığını esas alan
bir yaklaşımla güvenli tarım ürünü
yetiştirmeyi amaçlar.
BOTANİK TARIM uzman danışmanlığı ile
sahip olacağınız GlobalG.A.P. sertifikası
firma ve üreticilere hem itibar, hem
müşteri güveni, hem de piyasalarda
özellikle de Avrupa pazarında büyük bir
avantaj sağlamaktadır.
Peki GRASP nedir?
» GlobalG.A.P. veri tabanında Grasp
çiftliklerde Sosyal Yönetim için
geliştirilmiş bir standarttır.
» Çiftçi haklarını işçilerin işe karşı
sorumluluğunu arttırır.
» Nitelikli personelin işe

bağımlılığını arttırır.
» Kaza maliyetlerini düşürür, iş güvenliği

G l o b a l G . A . P. s t a n d a r t ı n ı t e m e l

çiftliğinizin gelecek nesillere güvenli

alan

bir şekilde aktarılmasında etkin bir rol

bir

yaklaşımla

2004

yılında

yürürlüğe giren ve en son 2014 yılında

bilincini arttırır.

revize

» Olumlu iş ve çevre şartlarının

edilen,

uygulamasını

Tarım

ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü

oluşmasına yardımcı olur.
» İş şartlarının geliştirilmesinde işçi

İ y i Ta r ı m U y g u l a m a l a r ı ( İ .T.U. )
yönetmeliği yayınlanmıştır. Bir başka

katılımını arttırır.
» Tedarikçi ve alıcı arasındaki ilişkileri

d e y i ş l e İ y i Ta r ı m U y g u l a m a l a r ı
(İ.T.U.), GlobalG.A.P. standardının

kuvvetlendirir.

Türkiye’ye uyarlanmış halidir. Ülkemiz

» Toplumsal riskleri azaltır.

oynayacaktır.
Türk tarımının dünyadaki algılanışı ile
ilgili imajı sizce ne durumda?
Maalesef her yeri cennetten bir köşe
olan 4 mevsim meyve ve sebze üretimi
yapan

ülkemiz

çerçevesinde

dünya
3.

standartları

dünya

ülkesi

kategorisinde değerlendirilmekte ve

mevzuatlarına, iklim, toprak ve

güvensiz olarak anılmaktadır. Siyasi,

ürün çeşidine uygun hale getirilen,

politik uygulamaların yanında pestisit

devlet teşvikleri ile desteklenen İyi

ve gübre kullanımlarındaki hatalardan,

Tarım Uygulamaları (İ.T.U.), çevreye

yanlış tavsiyelerden, yetkin olmayan

imkanı sunduğundan ekstra bir

ve insan sağlığına zarar vermeyen

insanlar

maliyet getirmez.

yöntemlerle

yer

yanlış danışmanlık hizmetleri yüzünden

kaynakları,

bu yafta ile karşı karşıyayız. Bunun önüne

» Üreticinin sosyal sorumluluk
kararlılığını yansıtır.
» Aynı anda GlobalG.A.P. Çiftlik
standartları ile beraber denetim

altı

ve

ürün

yer

üstü

yetiştirme,
su

tarafından

geçebilmek

adına

verilen

sizlerden

yetersiz,

ricamız

En son olarak İTU nedir? Çiftçi için ne

toprak

tür avantajları bulunmaktadır?

korunması, sürdürülebilir ve dünya

Küresel İyi Tarım Uygulamaları (Global

ile rekabet edebilir bir tarım

Good Agricultural Practices) kısaca

politikasının yürütülmesi, etkin bir

GG alt veri tabanına uygun olarak

izlenebilirlik sisteminin uygulanması

tarım ürünlerinin tarladan sofraya

ve tüketicilere güvenli gıda sunumunu

Bu çerçevede siz değerli okuyucularımızın

amaçlamaktadır.

fazla vaktini almadan, kısaca kendimizi,

gelene dek geçirdiği tüm aşamaları
kontrol altında tutarak, son ürünün
kriterlere uygun olduğunu belirten

gibi

doğal

kaynaklarımızın

doğru zamanda, uygun dozda, uygun
zamanda, uygun koşullarda ilaç ve gübre
kullanarak, yetkili, bilgili ve tecrübesi
olan kişi/kurumlarla çalışmanızdır.

ş i r ke t i m i z i , ç a l ı ş m a p re n s i b i m i z i ,
İyi Tarım Uygulamaları (İ.T.U.) ürününüzün

GlobalG.A.P. ve İTU’yu anlatmaya çalıştım.

izlenebilirliği sağlayan bir standarttır.

kalitesini ve standarta uygunluğunun

Dünyanın

bir kanıtı olarak hem rekabet ortamında

Saygılarımızla herkese iyi çalışmalar

pazar payınızı

dileriz.

önde

gelen

tarım

ülkelerinden olan ülkemizde ise

arttıracak

hem

de
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ BAŞARDI!
İNSANSIZ VE TOPRAKSIZ TARIM PROJESİ YAPILDI

S

elçuk Üniversitesi
(SÜ) Ziraat Fakültesi
öğrencileri, topraksız tarım

teknolojisinde insan faktörünü de
sınırlayacak sistem geliştirerek bir
ilki gerçekleştirdiler.

SÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri
ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
öğrencileri "Yeni Nesil Akıllı Tarım
Sistemi" adını verdikleri sistem geliştirdi.

Doç. Dr. Ali Yavuz Şeflek, AA muhabirine,
TEKNOFEST 2021'de SÜ'yü, ziraat
fakültesini ve bölümlerini en iyi
şekilde temsil etmekten dolayı mutlu
olduklarını söyledi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali
TEKNOFEST 2021 finalinde, "Genç
Makers Takımı" olarak yer alan
öğrencilerin çalışması "Tarım
Teknolojileri" kategorisinde üçüncülüğü
elde etti.
Genç Makers Takımı'nı kuran ziraat
fakültesi öğrencisi Muhammet
Celalettin Özer, takım üyesi Sedat
Demircialan ve danışman Doç. Dr.
Ali Yavuz Şeflek, topraksız tarım
uygulaması kapsamında hızlı ve maliyeti
düşük üretim amacıyla çalışmalara
başladı.

Şeflek, geliştirdikleri sistemin yeni
nesil topraksız tarım sistemi olduğunu
belirterek, şöyle devam etti:
"Sistem su içinde bitkinin ihtiyaç
duyduğu besin elementlerini ve suyun
'pH' seviyesini istenilen düzeyde
otomatik olarak ayarlayan bir
düzenekten oluşuyor. Led sistemiyle
bitkinin duyduğu ışık ihtiyacını karşıladık.
robot kol da görüntü işleme teknikleriyle
tasarladık ama ilerleyen süreçte bu
kamera sisteminin hasat işlemlerinde
ya da bitkilerin hastalıklarının
tespit edilmesi gibi işlemlerde de

Az kaynakla kaliteli ürün yetiştirilmesine
imkan sağlayan sistemin prototipinde,
görüntü işleme ve yapay zeka
sayesinde bitkiyi en iyi koşulda ve
yüksek verimde yetişiyor.
Bitkinin gelişimindeki verileri işleyip
gerekli müdahalelere olanak sağlayan
sistem, ürün için uygun ortamı ve
değerleri de hazırlayarak rekolteyi
artırıyor.

Bitkinin gelişimi kamerayla
takip ediliyor.

Özer, her şartta gıda üretebilmeyi
amaçladıklarını belirterek, şunları
söyledi:

Sistemimizin üzerine yerleştirdiğimiz
çalışan bir sistem. Bunu bir demo olarak

Topraksız tarım yöntemiyle planlanan
sistemde, otomasyon ve robotik
teknolojiler dahil edildi.

farklılıklar taşıdığını ifade etti.
Yeni nesil tarım yöntemi oluşturmak
istediklerini anlatan Özer, "Sensörlerin
yanında bitkinin sağlık durumunu
incelemek için görüntü işleme
tekniklerini kullandık. Görüntü işlemeyle
de bitkinin kök gelişimi, yaprakta bir
patolojik bir sıkıntı var mı, bunları tespit
ediyoruz. Direkt sofraya koyulabilecek
doğal ilaçsız bir ürün yetiştiriyoruz.
Temiz bir ürün sunmak için robotik kol
ünitesi oluşturduk. İleride ekim, dikim
ve hasat işlemlerinde de bu sistem
kullanılabilecek." diye konuştu.

kullanılmasını düşünüyoruz."
TEKNOFEST 2021'in finalinde yer
alarak üçüncülüğü elde ettiklerini
anımsatan Şeflek, TEKNOFEST'te tarım
alanında üretilen güzel çalışmalarla

"Depremin olduğu bir bölgede, askeri bir
alanda veya toprağın elverişli olmadığı
bölgelerde iklime bağlı kalmaksızın
ürün yetiştirme fikriyle bu yola çıktık.
Milli savunma ne kadar önemliyse
toprağımız da bizler için o kadar önemli.
Ürünümüz ile ilerleyen aşamalarda bir
konteynere adapte edilerek, kutuplarda
ya da çöllerde de taze üretimin mümkün
olabileceğini hedefliyoruz. Örneğin bir
çölde taze marullar yetiştirebiliriz. Hem
kullanıcıya taze üründe bir çözüm oluyor
hem de diğerlerine oranla daha ucuz bir
tüketim planı oluşturuyoruz."

karşılaştıklarını anlattı.

Her mevsimde ve koşulda
üretim hedefleniyor.
Takım Kaptanı SÜ öğrencisi Muhammet
Celalettin Özer ise projelerinin diğer
topraksız tarım sistemlerinden bazı

Projelerinin TEKNOFEST'te çok
ilgi gördüğünü paylaşan Özer,
ilerleyen süreçlerde gerçekleştirmeyi
planladıkları çalışmalar için daha çok
takım arkadaşına ihtiyaç duyduklarını
ve ilgilenenleri takıma beklediklerini
sözlerine ekledi.
www.sera-bir.org.tr
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4. DOZ SINOVAC GELIYOR...
KORONAVIRÜS AŞILAMASINDA
YENI DÖNEM
Meltem ÖZGENÇ 16 Kasım 2021

2

doz BioNTech olanlara geçen hafta hatırlatma dozu onayı veren Bilim Kurulu, bu kez de 3 doz
Sinovac olan vatandaşların yeni aşı dönemlerine karar vermek için toplanacak. Yarın yapılması
beklenen toplantı sonrası, 4’üncü doz Sinovac aşılarının başlayacağı tarih belirlenmiş olacak.

Edinilen bilgiye göre, iki doz Sinovac ve
bir doz BioNTech olan kişilere ise yeni bir
hatırlatma dozu yapılıp yapılmayacağı
henüz net değil. Çünkü bu uygulama
dünyada yaygın olmadığı için bilimsel bir
sonuç henüz bulunmuyor.

2. DOZ ORANI YÜZDE 80

Sağlık Bakanlığı yaklaşık 118 milyon 500
bin kişinin aşılandığını açıkladı. Buna
göre ilk doz aşılama yaklaşık yüzde 90’a,
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ikinci doz aşılama oranı ise yüzde 80’e
yükseldi (ilk doz aşılama 55 milyon 824
bin 402, 2. doz aşılama 49 milyon 626 bin
98, 3. doz aşılama 11 milyon 634 bin 904
kişi).
Ancak tam aşılama sağlanabilmesi için
vatandaşların hatırlatma dozlarını da
yaptırmaları gerekiyor. Bu nedenle tüm
vatandaşları sürekli aşıya davet eden
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, geçtiğimiz
hafta, iki doz BioNTech olup, üzerinden

6 ay geçen tüm vatandaşların, hatırlatma
dozu olmalarına karar vermişti.

5 - 11 YAŞA AŞI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı bugüne kadar 12 yaş
üzerine aşı hakkı tanıdı. 5-11 yaşa ABD’de
aşı onayı çıksa da, Türkiye henüz bu yaş
grubu için aşı hakkı tanımlamadı. Edinilen
bilgiye göre, bu yaş grubunda vaka artışı,
hastaneye ve yoğun bakıma yatış artarsa
konu tartışmaya o zaman açılacak.

"Anahtar Teslim"

SERA SİSTEMLERİ
30 yıllık işletmecilik tecrübesiyle, her zaman yanınızda...

Üstü plastik ya da cam ile
kaplanmış, etrafı çelik ya da
alüminyum konstrüksiyonla
çevrilmiş bir yapı çelik bir
yapıdır...
Fakat içinde yaşayacak bitkinin
ihtiyaçları için dizayn edilmiş bir
yapı ise Seradır.
√ Anahtar Teslim, Topraktan Rafa Seracılık
√ Projeye Özgü Model ve Sistem Tasarımları
√ Üretim Kaygısı Olmayan Uygulamalar
√ Kalite ve İşletme Huzuru
√ Sonuca Yönelik Sera Yapıları

0 537 705 24 52

SERA ÜRÜNLERİ
ALIM-SATIM HİZMETLERİ
Değerli seracımız; serada yetiştirdiğiniz
ürününüzü sizden alıyor, yurtiçi ve yurtdışı
satış-pazarlamasını güvenle gerçekleştiriyoruz.
Karşılıklı güven önceliğimizdir.

0 542 511 61 00
KOZANLAR GRUP

Organize Sanayi Bölgesi No: 32/1 Sandıklı / Afyonkarahisar 03500 - Türkiye
T: 0 (272) 512 98 06 • www.kozanlar.com.tr

TARIM

TARIM SEKTÖRÜNDE
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Tarım sektörü gerek kendine özgü çalışma şartları,
sektöre özgü kimyasal, fiziksel, hijyenik ve ergonomik
risk ve tehlikelerle karşılaşma olasılığı gerekse çalışan
karakteristiğinin farklı olması nedeniyle proaktif
yaklaşımlara ihtiyaç duymaktadır.
Ülkemizde tarımsal üretimin mevsimlik
olarak değişkenlik göstermesi, tarım
çalışanlarının emek yoğun olarak
çalışması ve işgücünde kadın çalışanlar
gibi özel risk gruplarının da yoğun
olarak bulunması gibi nedenlere bağlı
olarak sektörde ulaşım, barınma,
sağlık kontrolleri, hijyen ve iş sağlığı ve
güvenliğine ilişkin bir takım sorunlar
ortaya çıkabilmektedir.
Türkiye’de 2003 yılında 4857 sayılı “İş
Kanunu” çıkarılmıştır. Yapılan tüm bu
düzenlemelerin sonucunda son olarak
en kapsamlı iş sağlığı ve güvenliği yasası
olan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunu diğer
kanunlardan ayıran en önemli özellik
tüm sektör çalışanlarını kapsamasıdır.
Daha önceki kanunda tarım ve kamu
çalışanları İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
kapsamında değil iken bu kanun
sonucunda tarım ve kamu sektöründe
çalışanlar da bu kanun kapsamına
girmiştir.
Tarım sektörü doğal çalışma koşulları
gereği pek çok sağlık riskini içinde
bulundurmaktadır. Bu sebeple Dünya’da
en tehlikeli sektörlerden birisi olarak
gösterilmektedir. Tarım sektöründe
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insanlar pek çok iş kazası ve meslek
hastalıkları riskleriyle karşı karşıya
kalmakta ve bunların sonucunda
yaşamlarını kaybetmektedirler.
Tarım sektörü yaşanan iş kazalarında
ölüm oranlarının en yüksek olduğu
sektörlerden birisidir. Dünya genelinde
tarım sektöründe yaşanan iş kazası
rakamlarının çok yüksek olmaması,
tarım sektöründe kayıt dışı istihdamın
ve aile işçiliğinin çok olmasından
kaynaklanmaktadır.

1-HAVA – ÇEVRE VE BARINMA
KOŞULLARI
Tarım işçilerinin çalıştıkları ve
dinlendikleri ortamlarda hava sıcaklığı,
nem, rüzgar, toz fırtınaları, yağışlar ve
zararlı güneş ışınlarından kaynaklanan
radyasyon, yangın gibi çeşitli tehlikeler
bulunmaktadır. Bu tehlikeleri azaltmak
için:

Mustafa Kemal ŞAHİN
MB HOLDİNG - İSG Müdürü
A-Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
İnşaat Mühendisi

yakınlarında içilebilir bol miktarda su
bulundurulmalıdır ve sıcak havalarda bol
bol içilmelidir.
d) Tarım işçilerinin dinlenme, uyuma,
banyo yapma, yemek yeme gibi temel
ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri geçici
barınaklar hava koşullarına uygun olarak
inşa edilmelidir.
e) Çalışma yerlerine yakın kadın-erkek
işçiler için ayrılmış temiz tuvaletler
bulunmalıdır.
f) Tuvaletlerin yakınlarına lavabo, temiz
su ve sabun yerleştirilmelidir.
g) Dinlenme yerleri gölgelik yerler olmalı
ve çalışma yerlerine yakın olmalıdır.
h) Dinlenme ve barınma yerlerinde
yangın tehlikesine karşı önlem
alınmalıdır.
ı) Çalışırken veya dinlenirken alkol
kullanılmamalıdır.
i) Kapalı alanlarda sigara içilmemelidir.
j) Tarım alanlarında çalışırken,

a) Çalışacak kişinin sıcak veya soğuk
havalarda çalışmak için herhangi bir
engelinin bulunmaması gerekmektedir.
b) İşçiler hava koşullarına uygun
giyinmelidir.
c) İşçilerin çalıştıkları yerlerin

ilkyardım konusunda eğitilmiş eleman
bulundurulmalıdır.

2-MAKİNELERLE VE
ALETLERLE ÇALIŞMA
Araştırmalara göre tarımda kullanılan
iş makineleri ve araçlar kazalara
yol açabilmektedir. Bu nedenle bu
makineler ve araçlar ile güvenli çalışmayı
sağlayacak gerekli önlemler alınmalıdır.

sağlığını ve çalışmasını etkiler. Bunlar:
a) Tarım işlerinin gerçekleştirildiği
fiziksel koşullar ( iklim koşulları, gürültü,
aydınlatma vb.),
b) İşçilerin kişisel özellikleri (yaş, eğitim
düzeyi, cinsiyet, bedensel özellikler,
tutum ve davranışlar),
c) Çalışma sırasında kullanılan teknoloji
(çalışma yerinin veya tesisin tasarımı ve
tarım ürünlerinin işlenmesi).
Tarım bedeni zorlayan işleri kapsar ve
ergonomik riskler doğurur. Bunlar:
a) Eğilme, çömelme, kalkma, uzanma
gibi işler,
b) Sabit pozisyonda çalışmayı gerektiren
işler,
c) Sürekli tekrar eden hareketlerden
oluşan işler,

Bu amaçla:
a) Traktörleri ve arazi araçlarını sadece
yetkili kişiler kullanmalıdır. Koltuklarda bir
kişi oturmalıdır,

d) Tarım aletlerinin aşırı soğuk veya
sıcakta sürekli kullanılmasıdır.

c) Traktör kabinlerinde emniyet kemerleri
bulunmalı, iklimlendirme yapılabilmelidir,

Bu tür sık tekrarlanan ve bedeni
zorlayan hareketler için uygun tarım
aletleri kullanmak ve çalışma ortamını
düzenlemek işçilerin sağlığı açısından
çok önemlidir.

d) Traktör ve arazi araçları emniyet kemeri
takılmadan kullanılmamalıdır,

Riskler ve Başlıca Etkileri:

b) Çocuklar bu araçlara bindirilmemelidir,

e) Devrilmeye karşı yük traktöre
dengeli yüklenmelidir, aşırı yükleme
yapılmamalıdır,
f) Römork yüklü ise, yokuş inerken hız
yapılmamalı, dönüşlerde ve engebeli
araç hızı azaltılmalıdır,
g) Tarlalarda diğer işçilerin yakınında
makinelerle çalışma yapılmamalı, işçiler
traktör çevresinde durmamalıdır,

ı) Aniden debriyaja basmak traktörü
şahlandırabilir,
i) Bir araç çekilirken, traktör çelik halat ile
bağlanmalı, halat kopması riskine karşı, iki
araç arasında insan bulunmamalıdır,

b) İş veya görevden mutlu olmamanın,
stresin ve yorgunluğun yol açtığı
psikolojik hasarlar oluşabilir,

j) Eğimli arazide teçhizat traktörün yokuşa
göre üst kısmında yer almalıdır,

c) 2 saatten fazla süre, dakikada 3 defa
23 kg’dan ağır yük taşımak ve kaldırmak,
yükün türüne ve kaldırma sıklığı ve
süresine bağlı olarak yorgunluğa,
bitkinliğe, bel ve sırt rahatsızlıklarına yol
açar,

k) Frenler, acil durum freni, farlar, sinyal
lambaları ve diğer güvenlik cihazları
düzenli bakımdan geçirilmeli, bu sırada el
freni çekilmiş olmalıdır,
l) Vida, somun ve cıvata uygun şekilde
sıkılmalıdır,
m) Tarım makineleri ile çalışma sırasında
bol elbiseler, uzun ceket veya gömlekler
giyilmemelidir, uzun saç, hareketli
makineler için daima tehlike kaynağıdır,
n) Yıldırım düşmesine karşı ağaç altında
durulmamalıdır.

3-ERGONOMİK RİSKLER VE
KORUNMA YÖNTEMLERİ
Ergonomik etkiler tarım işçilerinin

g) Vücudun titreşime maruz kalması,
titreşim şiddeti ve süresine bağlı olarak
sinir sistemi ve kas-iskelet sistemi
hastalıklarına yol açabilir.
h) Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları ve
yinelenen zorlanmalar özellikle kadınların
eklemlerinde kireçlenmeye yol açabilir,
ı) Genç işçiler ve hamileleri zorlayan işler
kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarına yol
açabilir.

4-TARIMDA KİMYASAL
KULLANIMI
Zirai ilaçlar, çalışanlar ve genel halk
sağlığı için ciddi riskler oluşturduğundan
sıkı bir kontrol gerekmektedir.
Tarımda iş sağlığı ve güvenliğinde en
tehlikeli kimyasallar tarım ilaçlarıdır
(pestisitler). Bunlar dışında gübre, egzoz
dumanı tarım esnasında kullanılan
veya oluşan kimyasallar olup zehirli
etkilerinin yanında ciltte ve gözlerde
tahrişe neden olabilmektedir. Bunların
zararlı etkilerinden korunabilmek için
kapalı ortamların havalandırılmasına
ve uygun KKD’lerin (maske, eldiven vs.)
kullanılmasına dikkat edilmelidir. Zirai
ilaçlar ile ilgili zararlar ve dikkat edilmesi
gereken diğer hususlar şunlardır.
Sağlık Etkileri:

a) İşin uygunsuz koşullarda (kaygan
zemin, merdivenlerde korkulukların
olmaması, bina yapısı vb.) yapılmasının
yol açtığı yaralanma ve sakatlanmalar
oluşabilir,

h) Römork bağlantısı traktör
bağlantısından yüksek olmalıdır,

f) Elle yapılan işlerde aşırı derecede
titreşime maruz kalmak kan dolaşımının
bozulmasına, kas, sinir, kemik ve
eklemlerde hastalıklara neden
olmaktadır,

d) Doğrudan güneş ışığında çalışmak
veya çalışılan yerin ısı kaynaklarına yakın
olması sıcak stresine yol açabilir. Yüksek
sıcaklık; terleme ile aşırı su ve tuz kaybına
bağlı aşırı yorulmaya, kas kramplarına,
tansiyon düşmesine ve hatta ölüme yol
açabilir. Soğuk ise donma tehlikesine yol
açabilir,
e) Tarımsal ürünlerin ekimi, bakımı
ve hasat sırasında eğilerek yapılan,
tekrarlanan ve güç harcanan işler,
kramplara, boyun ve sırtta hasara yol
açabilir,

Zirai ilaçlar; cilt temasıyla, solunum ve
ağız yoluyla vücuda girer, kısa ve uzun
dönemli etkiler bırakır.
Kısa Dönemli Etkiler:

Sıklıkla ilk 24 saatte ortaya çıkan belirtiler
şunlardır:
a) Grip ve nezle belirtilerine benzer
şekilde baş ağrısı, baş dönmesi, aşırı
tükürük salgısı, mide bulantısı, solunum
güçlüğü, zihin bulanıklığı, koma hali ve
ölüm,
b) Deride karıncalanma, batma, yanma
hissi, kabarma, yara ve tırnaklarda
beyazlaşma,
c) Yutulması halinde de ciğerlerde ve
sindirim sisteminde kalıcı hasarlar ve
ölüm.
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Uzun Dönemli Etkiler:
a) Kanser (kan, lenf, kemik iliği, akciğer
kanserleri),
b) Üreme ve doğurganlık üzerindeki
etkileri,
c) Emziren kadınlar ve emen çocuklar
üzerindeki etkiler,
d) Anne karnındaki bebeklerde ve
büyüme çağındaki çocuklarda gelişim
bozuklukları,
e) Kalıcı sinir sistemi bozuklukları,

a) Eldiven, ayakkabı, koruyucu
iş elbisesi, göz-yüz ve solunum
koruyucularının kullanılması ve
çalışırken çıkartılmaması gerekmektedir,
b) Koruyucular temiz tutulmalı, temiz
ortamda saklanmalı ve eskimiş
aşınmış veya kullanım süreleri dolmuş
koruyucular değiştirilmelidir,
c) Ellere bulaşan tarım ilaçları yemek
yerken veya sigara içerken ağız yoluyla
vücuda gireceği için, ilaçlamadan sonra
eller mutlaka yıkanmalıdır.

f) Karaciğer ve troit hastalıkları,
g) Kalıcı deri alerjileri.
Risk Grupları:
Çocuklar, genç işçiler, doğurgan
kadınlar ve gebeler daha hızlı ve
ağır şekilde etkilendikleri için tarım
ilaçlarından uzak tutulmalı ve özel
olarak korunmalıdır.
Önlemler:
a) Uygun mühendislik önlemleri ve idari
önlemler alınmalı,
b) İşçilerin anlayabilecekleri malzeme
güvenlik bilgi formları oluşturulmalı,
c) Kimyasalların etiketlenmesi
sağlanmalı,
d) İşçilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
verilmeli,
e) İşçilerin periyodik sağlık kontrolleri
yapılmalı ve bu raporlar dosyalanıp
saklanmalı,
f) Acil Yardım Kılavuzu oluşturulmalı.
Kişisel Korunma:
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İşyeri ve İşçi Hijyeni:
Çalışma ortamında işçilerin kimyasallar
ve kalıntılarından arınabilmesi
için uygun ve yeterli sayıda el ve
vücut yıkama yerleri ve göz duşları
bulundurulmalı, buralarda akarsu ve
temiz içme suyu sağlanmalıdır.
Tarım İlaçlarının Hazırlanması ve
Uygulanması:
a) İlaçlar talimatlara göre hazırlanmalı ve
uygulanmalıdır,
b) Uygun kişisel koruyucu donanımlar
(eldiven, maske, ayakkabı, gözlük, tulum
vs.) kullanılmalıdır,
c) Toz kimyasallarla çalışırken
solunmasına, sıvı kimyasallarla
çalışırken de sıçramasına karşı önlem
alınmalıdır,
d) İlaçlar hazırlanırken karıştırma ve
doldurma işlemleri, kapalı sistemler
aracılığıyla yapılmalıdır,
e) Uygulama açık ortamlarda rüzgarın
en az olduğu koşullarda; sera ve
diğer kapalı ortamlarda ise yeterli
havalandırma sağlanarak yapılmalıdır.

Açık-Kapalı Ortamlarda İlaçlama ve
Çevre Denetimi:
Püskürtülerek ilaçlama yapılırken ilacın
havaya yayılıp, buharlaşmasını önlemek
için, işçileri maruziyete karşı koruyacak
önlemler alınmalı, işçiler uygulanacak
önlemler konusunda eğitilmelidir.
Püskürtme sonrasında ortama girişçıkışlar denetim altına alınmalı, kişisel
koruyucu donanımlar kullanılmalı ve
talimatlara uyulmalıdır.
Tarımda özen gösterilmesi gereken
önemli bir konu da başta su kaynakları
olmak üzere, çevreyi korumaktır.
Bunun için, kullanılan kimyasalların
su kaynaklarına ulaşması ve katısıvı maddelerin veya atıkların su
kaynaklarına atılması önlenmelidir.
Ayrıca kirlenmiş malzemeler gideri olan
bir su kaynağında (lavabolar, duş yerleri
vs.) temizlenmeli, açık su kaynakları bu
amaçla kullanılmamalıdır.
Tarım İlaçlarının Taşınması,
Depolanması, İmha Edilmesi:
Tarım ilaçları mutlaka kendi kaplarında
taşınmalı; güvenli, iyi havalandırılan
ve sadece yetkili kişilerin girebileceği
yerlerde depolanmalı ve mevzuata
uygun biçimde imha edilmelidir. Ateşten
uzak tutulmalıdır.

5-YARALANMALAR VE
HASTALIKLAR
Kesici Alet Yaralanmaları:
Tarımsal çalışmalarda kullanılan delicikesici aletler yaralanma riski yaratır.
Korunmak için:
a) Yaralanmalar sırasında mikrop

kapma riskine karşı aşılama
yapılmalıdır,

karanlıkta çalışma önlenmeli ve böcek
kovucular kullanılmalıdır,

çalışılıyorsa, lastik botlar, eldivenler
giyilmelidir.

b) Çalışanlar olası riskler konusunda

d) İlk yardım personeli ve diğer
personeller olası hayvan sokmalarına,
saldırılarına karşı eğitilmelidir.

6-TAŞIMA İŞLERİ

e) İlk yardım çantasında panzehir,
amonyak, permanganat, hipoklorit gibi
malzemeler bulundurulmalıdır,
f) Tetanos aşılarının takibi iyi
yapılmalıdır,

bilgilendirilmelidir,

g) Ayakkabı, iş kıyafeti, yüz boyun tülü,
eldiven gibi kişisel koruyucular uygun
malzemeden yapılmış olmalı, açık
alanları bulunmamalıdır,

c) Keskin alet kullanacak çalışanlar
deneyimli olmalıdır. Kesici aletler ile
dikkatli çalışılmalıdır,

h) Dışarıda çalışırken kullanılacak
malzemeler, ağzı kapalı plastik
çantalarda saklanmalıdır.

d) Kesici aletler güvenli yerlerde
depolanmalı,
Vahşi Hayvanların Yol Açtığı
Yaralanmalar:
Tarım alanlarında çalışanlara
başıboş hayvanların saldırma riski
bulunmaktadır, ayrıca bu alanlarda
işçiler yılan, böcek, örümcek, ve akrep
sokmalarından zehirlenebilirler. Bu tarz
yaralanmalara karşı aşağıdaki önlemler
alınmalıdır:
a) İşçilerin bot, eldiven ve iş elbiseleri
bu tür canlıların ulaşamayacağı güvenli
bir yerde saklanmalıdır, giyilmeden
önce mutlaka kontrol edilmelidir,
b) Binalar, dinlenme ve uyuma yerleri
iyi aydınlatılmalı, kapı ve pencerelerine
tel takılmalıdır.
c) Zehirli hayvanların bulunulduğu
yerde çalışılıyor ise, çalışma alanı
taş yığını, atık ve molozlardan
temizlenmeli, iyi aydınlatılmalı,

Hastalık Yapıcı Organizmalardan
Kaynaklı Hastalıklar:
Taşıyıcı yoluyla bulaşan hastalıklar tarım
çalışanlarının sağlıkları açısından önemli
bir tehlikedir. Sivrisinek, sinek, pire, kene,
bakteri, virüs ve parazitler insanlara
hastalık bulaştıran hayvanlardır.
a) İşçilerin yaşam yerleri yakınlarındaki
kullanılmayan arabalar, lastikler, havuz
suyu, yollardaki çukurlar vb. parazit
yuvaları yok edilmeli, yağmur toplama
havuzlarının üzeri kapatılmalıdır,
b) Kapalı alanlarda pencereler ve
kapılar kapalı veya telli olmalıdır. Varsa
yataklarda cibinlik kullanılmalıdır,
c) İşçiler kene hakkında
bilinçlendirilmeli, kene kontrolü
konularında dikkatli olunmalıdır,
d) El ve ayak bilekleri dar olan, uzun
kollu kıyafetler tercih edilmelidir,
e) Eğer mikroplu, böcekli sularda

Taşıma işleri yükleme, saklama, yer
değiştirme ve boşaltma gibi aşamaları
kapsamaktadır. Birçok yöntem
kullanılıyor olsa da en yaygın kullanılan
yöntem motorlu araçlarla yapılandır.
Araç kullanımı sırasında, özellikle
tırmanış ve inişlerde yaşanan kayma
ve düşme gibi çeşitli tehlikeler
bulunmaktadır. Taşınan malzemenin
niteliğine göre (özellikle gübre gibi
tehdit oluşturabilecek maddeler) hem
taşıyanlar hem de çevredekiler risk
altındadır. Bu tarz yaralanmalara karşı
aşağıdaki önlemler alınmalıdır:
a) İşverenler, çalışanların kullanılan
aletlerle ilgili yeterli bilgi ve beceriye
sahip olduğundan emin olmalıdır,
b) Taşıma için kullanılan motorlu
araçların sürücüleri mutlaka bu işle ilgili
eğitim almış, deneyimli kişiler olmalıdır,
c) Tarım yapılan bölgelerdeki yollar
araçların rahat kullanılabileceği
ve ulaşımı zorlaştıran engebelerin
olmayacağı şekilde tasarlanmalıdır.
Bu yolların düzenli kontrol ve bakımı
yapılmalıdır,
d) Yükleme, taşıma, boşaltma işleri
kazaların önlenmesi için önceden
planlanmalıdır.
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SANAT

YAŞAR KEMAL
Türkiye edebiyatına 26 roman, 11 deneme, 9
röportaj, 2 öykü ve şiir alanında bir eseri miras
bırakan Yaşar Kemal’in hayatı ve eserleri.

G

erçek adı Kemal
Sadık Gökçeli olan
Yaşar Kemal, Nigar

Hanım ile çiftçi Sadık Efendi’nin
oğlu olarak, Adana sınırları
içerisindeki Osmaniye’de 6 Ekim
1923’te dünyaya geldi. Yaşar
Kemal’in Van-Ercişli olan ailesi, 1.
Dünya Savaşı yıllarında sırasıyla
Diyarbakır, Urfa ve Antep’e gitti,
son olarak da Adana’ya yerleşti.

Bir buçuk yıl süren göç esnasında Yusuf
adlı yaralı bir çocuğu yanına alarak evlat
edinen Sadık Efendi, henüz 4 yaşındaki
Yaşar Kemal’in gözleri önünde, Yusuf
tarafından öldürüldü. Kemal, bu olaydan
çok etkilendiğinden 12 yaşına kadar
kekeme konuştu.
Yaşar Kemal, küçük yaşta bir kaza sonucu
sağ gözünü kaybederken, 8 yaşındayken
köye gelen bir tuhafiyecinin köy kadınlarının
borcunu yazmasından etkilenip, yazmaya
ilgi duydu. Küçük yaşta doğaya, insanlara
ve topluma karşı ilgi duyarak eserlerinin
temelini oluşturan Yaşar Kemal, ilkokula
gitmeden önce “Aşık Kemal” mahlasıyla
halk şiirlerine imza attı.
İlkokula 9 yaşında başlayan Kemal, okul
arkadaşı Aşık Mecit ile aşıklarla atışacak
derecede türküler söyleyip ağıtlar
yakarken, annesinin engel olmasından
dolayı saz çalmayı tam anlamıyla
başaramadı. Kemal, 1938’de mezun oldu.

İLK ŞİİRİ 1939’DA, İLK KİTABI
1943’TE

Kaleme aldığı ilk şiiri “Seyhan”, 1939’da
Adana Halkevi Dergisi’nde yayımlandı.
Ortaokula 1941’de başlayan ancak
son sınıfta hastalandığı ve kendini
edebiyata verdiği için, yatılı öğrencilik
hakkını kaybeden Kemal, ırgat
katipliği, memurluk, ırgatlık, inşaat
denetçiliği, öğretmen vekilliği ve
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arzuhalcilik gibi farklı işlerde çalıştı.
Kemal, hayatın zorluklarıyla olgunlaşırken,
toplumun acılarını ve yaşadıklarını
eserlerine yansıttı. Halk edebiyatına da
ilgi duyan Kemal'in şiirleri 1940’lı yıllarda
“Çığ”, “Ülke”, “Millet”, “Kovan” ve “Beşpınar”
dergilerinde okurla buluştu.
Aynı yıllarda Pertev Naili Boratav, Nurullah
Ataç, Güzin Dino, Arif Dino ve Abidin
Dino ile tanışan Kemal, Abidin Dino
vesilesiyle okuduğu “Don Kişot” eserinden
etkilenerek, Batı edebiyatı üzerine daha
çok okuma yaptı.
Usta yazarın, 1940-1941 arasında Çukurova
ile Toroslar’dan derlediği ağıtları içeren
“Ağıtlar” adlı ilk kitabı, 1943’te Adana Halkevi
tarafından yayımlandı.
Yaşar Kemal, 1946’da askerliğini yaptığı
Kayseri’de ilk uzun hikaye kitabı “Pis
Hikaye”yi kaleme aldı.

YAŞAR KEMAL İMZASINI İLK
KEZ 1951’DE KULLANDI

İstanbul’a 1951’de taşınan Kemal, kısa
bir süre işsizlikten sonra “Yaşar Kemal”
imzasıyla, Cumhuriyet gazetesinde, fıkra
ve röportaj yazdı. Yazılarında Anadolu
insanının iktisadi ve toplumsal sorunlarını
anlatmaya çalışan Kemal’in yine bu
dönemde yaptığı “Dünyanın En Büyük
Çiftliğinde Yedi Gün” başlıklı röportajı,

Gazeteciler Cemiyetince verilen “Özel
Başarı Armağanı”na değer görüldü.
Kemal, 1952’de Sultan 2. Abdülhamid’in
baştabibi Jak Mandil Efendi’nin torunu
Thilda Serrero ile evlendi. Türkçe, İngilizce,
Fransızca ve İspanyolcayı iyi bilen Serrero,
Kemal’in 7 eserini yabancı dillere çevirdi,
çeşitli yayınevleriyle ilişkiler kurarak, eşinin
Avrupa’da daha çabuk tanınmasını sağladı.
Raşit Gökçeli adlı bir oğlu olan çiftin evliliği,
Serrero’nun vefat ettiği 17 Ocak 2001’e
kadar devam etti. Usta yazar, 2002’de Ayşe
Semiha Baban ile evlendi.
“Bebek”, “Dükkancı” ve “Memet” adlı
hikayelerinin de içinde bulunduğu “Sarı
Sıcak” kitabını 1952’de yazan Kemal,
yoksulluk, şiddet, dayanışma, yozlaşma,
doğa tutkusu, insan-doğa çatışmasını
eserinde işledi.
Yaşar Kemal, “Sünger Avcıları” başlıklı
röportaj dizisiyle okuyucuların beğenisini
kazanırken, 1955’te Varlık dergisinin
“Roman Armağanı”nı kendisine kazandıran
romanı “İnce Memed”i yayımladı. Yazarın,
1953-1954’te Cumhuriyet gazetesinde dizi
olarak yayımlanan yazılarından oluşan
eser, 40’tan fazla dile çevrilerek, dünya
çapında ilgi gördü.
Edebiyat hayatının yanı sıra, siyasi
faaliyetlere devam eden Kemal, 1967’de
çıkarmaya başladığı “Ant” adlı derginin

eklerinden biri sebebiyle 18 ay hapse

Hayat” kitabında şu sözlerle aktardı:

mahkum oldu. Daha sonra bu karar,
Yargıtay tarafından bozuldu.

“Bir seferinde Yaşar Kemal, Nobel Ödülü’ne
çok yaklaşmıştı. En güçlü aday olarak

Yazıları ve siyasi etkinlikleri dolayısıyla

adı geçiyordu ve sonradan öğrendiğimize

birçok kez kovuşturmaya uğrayan Yaşar

göre ödülü kazanamaması için hiçbir

Kemal, 1974-1975’te Türkiye Yazarlar

neden yoktu. Tam o sırada bazı Türkler

Sendikası’nda Genel Başkan olarak görev

ve Türkiyeli Kürtler devreye girerek, Yaşar

yaptı. Kemal, 1988’de kurulan PEN Yazarlar

Kemal aleyhine bir dedikodu çarkı çevirdiler.

Derneği’nin de ilk başkanı oldu.

İsveç akademisine, Türk edebiyatını iyi
bilmediklerini,

aslında

Yaşar

Kemal’in

Eserlerinde sade ve akıcı bir üslup

Türkiye’de beşinci sınıf bir yazar olduğunu,

kullanmayı tercih eden ünlü yazar, roman

sadece o çevrilmiş olduğu için ödülü ona

ve öykülerinde çoğunlukla Çukurova’da

vermenin haksızlık olacağını söylemişler.

yaşanan insan dramlarını işledi. Kemal’in

Bu arada bazı Kürtler de Yaşar Kemal’in

“İnce Memed”in de aralarında bulunduğu

Kürt olduğu halde Türkçe yazmasının Kürt

9 eseri de beyazperdeye aktarıldı ve birçok

kimliğini inkar etme anlamına geldiğini

eseri tiyatroya uyarlandı. Kitaplarında

öne süren bir kampanya başlattılar. Onlara

Anadolu’nun efsane ve masallarından da

göre Yaşar Kemal, Kürt halkının masallarını

yararlanan Kemal, 1970'ten sonra yazdığı

alıp Türklere mal etmekle görevli bir devlet

romanlarında ise şehir insanının hayatını

yazarıydı.

ele aldı.

romancı Avusturya’da tanıştığı Diana Canetti

BİRÇOK KEZ NOBEL'E ADAY
GÖSTERİLDİ

Lars

Gustafson

adlı

İsveçli

adlı Türkiyeli bir yazarın Türkiye’de Yaşar
Kemal’den daha ünlü olduğunu yazınca
dayanamadım ve yazının yayımlandığı

Yaşar Kemal, ilki 1973’te olmak üzere pek

Expressen g a ze te s i n e b i r a ç ı k l a m a

çok kez Nobel’e aday gösterilmesine

gönderdim. Bu tartışmalar, zaten kıl payı

rağmen bir türlü Nobel ödülünü alamadı.

dengeler üstünde duran İsveç akademisini

Nobel’e aday gösterilen ilk Türk olan

ürküttü ve Yaşar Kemal'e verecekleri ödülü

Kemal, verdiği bir röportajda “Ölene kadar

ertelemeyi uygun görüp Patrick White'a

da aday olacağım.” şeklinde görüşlerini
dile getirdi.
Yakın dostu Zülfü Livaneli, Nobel ödülünün
küçük hesaplar ve kıskançlıklar dolayısıyla
Yaşar Kemal’e verilmediğini, “Sevdalım

verdiler.”

“Frankfurt Kitap Fuarı Barış Ödülü”nün
de bulunduğu 20’yi aşkın ödül, ikisi yurt
dışında olmak üzere, 7 fahri doktorluk
payesi aldı.
Hayatı boyunca şiir, öykü, roman, anı,
röportaj, derleme, söyleşi, deneme, oyun,
fıkra, makale ve senaryo gibi birçok edebi
türde eser kaleme alan usta yazar, Türk
edebiyatına 26 roman, 11 deneme, 9
röportaj, 2 öykü ve şiir alanında bir eseri
miras bıraktı.
Yaşar Kemal, solunum yetmezliği

YAŞAR KEMAL’İN ALDIĞI
ÖDÜLLER

şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede,

Adana Çukurova’da yazı hayatına başlayan
Yaşar Kemal’e, 1993’de Kültür ve Turizm
Bakanlığı Büyük Ödülü, 2008’de ise

çoklu organ yetersizliği ve kalp ritim
bozukluğu sebebiyle 28 Şubat 2015’de
92 yaşında vefat etti ve Zincirlikuyu
Mezarlığı’na defnedildi.

edebiyat dalında “Cumhurbaşkanlığı
Kültür ve Sanat Büyük Ödülü” takdim
edildi. Ödülü dönemin Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül'ün elinden alan Kemal, ödül

YAŞAR KEMAL’İN BAZI
ROMAN VE ESERLERİ

“Demirciler Çarşısı Cinayeti (1974)”,

konuşmasında “Anadolu sayesinde dünya

“Yusufçuk Yusuf (1975)”, “Yılanı Öldürseler

kültürüne katkı sağlayacağız. Kitaplarımı

(1976)”, “Al Gözüm Seyreyle Salih (1976)”,

okuyanlar barışçı olsunlar. Yoksa zahmet

“Kuşlar da Gitti (1978)”, “Deniz Küstü (1978)”,

etmesinler.” ifadelerini kullanmıştı.

“Yağmurcuk Kuşu (1980)”, “Kale Kapısı
(1985)”, “Kanın Sesi (1991)”, “Fırat Suyu Kan

Yurt

dışında

da

birçok

ödüle

layık

Akıyor Baksana (1997)”, “Karıncanın Su İçtiği

g ö r ü l e n Ke m a l , “ U l u s l a ra ra s ı Cino

(2002)”, “Tanyeri Horozları (2002)”, “Çıplak

del Duca ödülü”, “Legion d'Honneur

Deniz Çıplak Ada / Bir Ada Hikayesi”, “Tek

nişanı”, “Commandeur payesi”, “Fransız

Kanatlı Bir Kuş, 2013”, çocuk romanı “Filler

Kültür Bakanlığı Commandeur des Arts et

Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca

des Lettres Nişanı”, “Premi Internacional

(1977)” destansı

Catalunya”,

roman

“Üç Anadolu

verilen

Efsanesi (1967)”, “Ağrıdağı Efsanesi (1970)”,

“Legion d'Honneur Grand Officier rütbesi”,

“Binboğalar Efsanesi (1971)”, “Çakırcalı Efe

Alman Kitapçılar Birliği’nin

(1972)”

Fransa

tarafından

verdiği
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RAFLARDA &

VIZYONDA BU AY
Huzursuzluğun Kitabı

Deli ve Dahi

20. yüzyıl Portekiz edebiyatının büyük ismi
Fernando Pessoa, sağlığında yayınlanan yapıtları
olduysa da, esas olarak ölümünden sonra,
yazılarını topladığı sandığın bulunmasıyla ün
kazandı. Yaklaşık 27 bin sayfaya yayılan, farklı
türlerde eserler veren yazar, bunların büyük
bir kısmını kendi adıyla değil, birer yaşam
öyküsüyle, kişilikle, hatta edebi duruş ve tarzla
donattığı 70 ayrı kurmaca yazarın, dışkimliğin
adıyla imzalamıştı; kötü bir Portekizce’yle ilkel
doğa şiirleri yazan Alberto Caeiro, pagan dinlere
inanan hekim Ricardo Reis, "içinde bir Yunan şairi
barındıran Whitman" diye tarif edilen Alvaro de
Campos gibi...

Deli ve Dahi, Oxford İngilizce Sözlüğü'nün yaradılışının
gerçek hikayesini konu ediyor. Professor James
Murray, gerçekleştirmek istediği proje için gecesini
gündüzüne katarak çalışmaktadır. Onun amacı, Oxford
İngilizce Sözlüğü'nün on bin kelimelik ilk baskısını
hayata geçirmektir. Yönetmen koltuğunda Farhad
Safinia’nın oturduğu biyografik yapımın başrolünü
Mel Gibson üstleniyor. Senaryosunu yönetmen ile
John Boorman ve Todd Komarnicki’nin birlikte kaleme
aldığı filmin oyuncu kadrosunda Natalie Dormer, Sean
Penn, Ioan Gruffudd, Jennifer Ehle, Jeremy Irvine gibi
isimler yer alıyor. Simon Winchester’ın kitabından
esinlenilen yapımın görüntü yönetmenliğini ise Kasper
Tuxen üstleniyor.

Kayıp Tanrılar Ülkesi

The King's Man: Başlangıç

Fernando Pessoa CAN YAYINLARI

Ahmet Ümit YAPI KREDİ YAYINLARI

Ahmet Ümit’ten polisiyeyi arkeoloji ve mitolojiyle
harmanlayan usta işi bir roman.
Berlin Emniyet Müdürlüğü’nün cevval başkomiseri Yıldız
Karasu ve yardımcısı Tobias Becker, göçmenlerin, işgal
evlerinin ve sokak sanatçılarının renklendirdiği Berlin
sokaklarından Bergama’ya uzanan bir macerada, hayatı
ve insanları yok etmeye muktedir sırların peşinde bir
seri cinayetler dizisini çözmeye çalışıyor. Soruşturmanın
Türkiye ayağında sürpriz bir ismin olaya dahil olmasıyla
heyecanın dozu gitgide artıyor.

Matthew Vaughn'ın yönetmen koltuğunda oturduğu
Kingsman serisinin spin-off filmi olan "The King's
Man"de tarihin en kötü tiranları ve suçlu zihinleri
milyonlarca kişinin yok olabileceği bir savaş planlamak
için bir araya gelir. Bir adam ise onları durdurmak için
zamana karşı yarışmalıdır. Filmin oyuncu kadrosunda
Harris Dickinson, Ralph Fiennes, Djimon Hounsou,
Alison Steadman, Aaron Taylor-Johnson, Matthew
Goode, Gemma Arterton ve Tom Hollander gibi isimler
yer alıyor.

Kayıp Tanrılar Ülkesi, Zeus Altarı ve Pergamon
Tapınağı’nın gölgesinde mitlere günümüzde yeniden hayat
verirken, suçun çağlar ve kültürler boyu değişmeyen
doğasını bir tokat gibi yüzümüze çarpıyor.

Kokular Kitabı

Vedat Ozan EVEREST YAYINLARI
Artık gönül rahatlığıyla "burnunuzun dikine"
gidebilirsiniz. Ama sanmayın ki kokular sadece
doğruları söyler. Kandığımız yalanlar için de bir
kılavuz aynı zamanda Kokular Kitabı.
"Koku" denince, Türkiye'de akla ilk gelen isim; Vedat
Ozan. İlk kitabı ve uzun soluklu çalışmasının ilk cildi
Kokular Kitabı'nda meselenin hemen her cephesini
kuşatıyor: Mitoloji, kültürel tarih, kimya, ekonomipolitik, psikoloji, edebiyat, gündelik hayat...
Bu kitabı okuduktan sonra; bir bebeği severken,
doğalgaz faturanızı yatırırken, başınızın üzerinden
bir güvercin sürüsü geçerken, alışveriş yaparken,
ansızın nostaljiye kapıldığınızda, kendinizi karşı cinsi
etkilemeye çalışırken yakaladığınızda, hatta asansöre
bindiğinizde, artık başka çağrışımlarla düşünmeye
başlayacaksınız.
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Run
Run, annesi tarafından herkesten ve her şeyden uzak
bir şekilde yetiştirilen genç bir kızın hikayesini konu
ediyor. Tüm yaşamını dört duvar arasında geçiren
genç kız, eğitimini de evde annesinden alır. Hayattaki
tek varlığı annesi olan genç kızın yaşamı, annesinin
korkunç bir sır sakladığını keşfetmesi ile bambaşka
bir hal alır. Annesinin sakladığı sırrı öğrenmeye çalışan
genç kız, korkunç gerçeklerle yüzleşmek zorunda
kalacaktır. Kayıp Aranıyor filmi ile tanıdığımız Aneesh
Czzbzty’nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmin
kadrosunda Sarah Paulson, Pat Healy, Kiera Allen, Erik
Athavale gibi isimler yer alıyor.
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