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Güvenli ve Doğaya Saygılı

ile yatırım ve üretim planlamasının
yanısıra, dünya pazarlarındaki tüketici
taleplerini ve gelişmelerini sizlere
aktarmaya çalışıyoruz. Buna paralel
olarak, ülkemizdeki tüketime dönük
talepleri de özellikle bilinçli tüketicilerin
tercih ettiği, mevsiminde yetiştirilen
ürünlerden daha sağlıklı, ilaçsız,
hormonsuz, arılı ve biyolojik mücadele
yöntemleri ile yetiştirdiğimiz ürünleri
sunmanın gayreti içerisindeyiz.
Bu sayımızda, yetiştirdiğimiz ürünlerle
ilgili spesifik bilgiler ile daha çok
domateste var olan yanlış algıyı sizlere,
bilimin ışığında aktarmaya çalıştık.
Uzman danışmanlarımız tarafından
bilimsel makalelerle maliyet çalışmaları,
gübreleme, teknolojinin seralarda
kullanımı ve üretime etkisi, tarımın
geleceği ve gelecekte tarım, kurutulmuş
sebze ve meyveler, danışma kurulu
başkanımız Prof. Dr. Hakan Aktaş
Yönetim Kurulu Başkanı
Müslüm YANMAZ
Ziraat Yük. Mühendisi

Bey’in Domates Sağlıklı’dır makalesi ile
Türkiye Haller Federasyonu Başkanı
Yüksel Tavşan Bey’in Yeni Hal Yasası ile
ilgili yazısı ve yönetim kurulu üyemiz
saygıdeğer Ali Haydar Hancıoğlu Bey’in
ilham veren başarı öyküsüne bu sayıda
yer verdik.

CÜZUR

% 3 çinko
Yeni nesil köklendirici,
kılcal kök oluşumuna
teşvik eder

FERMAN

% 3 Mn %3 Fe
Nano teknolojisi ile
üretilen özel Şelatlı
Demir ve Mangan
İçerir.

STRONGEST

% 9 ZN % 6 Mn %
3 B çiçeklenmeyi
teşvik eder, çiçek
dökümünü
engeller,
Sorun çiçekse
çözüm Strongest

AKVA

Homojen meyve
oluşumu sağlar.
Meyve iriltir.

BUSTER

Bitkilerin stres
koşullarında
dayanımlarını,
organizmal faaliyetleri
ve kullanılan diğer
gübrelerin alımını
arttırır.
Topraksız tarımda en
büyük destekçiniz.

ALGAMİN

Stokin içeriği
yüksek, yeşil
alglerden fiziksel
yollarla elde
edilen yeşil deniz
yosunu

Kamuoyunda yanlış bilinen ve maalesef
algıya kurban giden Salkım Domatesle
ilgili bilimsel gerçekleri sizlere
aktarmanın mutluluğu içerisindeyiz.
Her daim sizlere sağlıklı ürünler
yetiştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.
Saygılarımla...

Referanslarımız
• Smynra Seracılık • Valen Seracılık • Yenita Seracılık
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NEDEN TOPRAKSIZ
SERALARDA YETIŞTIRILEN
DOMATES DAHA
SAĞLIKLIDIR?
Prof. Dr. Hakan AKTAŞ
Domates (Solanum lycopersicum L.),
patlıcangiller (Solanaceae) familyasının
bir üyesi olup, anavatanı Güney ve
Orta Amerika olan tek yıllık bir sebze
türüdür. Üretim miktarına bakıldığında
da domatesin dünyada en fazla üretilen
sebzelerin başında geldiği, üretim
miktarı ve yetiştiricilik alanlarında hem
dünyada hem de ülkemizde düzenli
bir artışın olduğu, istatistiktik olarak
da doğrulanmaktadır. Dünya domates
üretimi, son verilere göre yaklaşık 5
milyon ha alanda 170 milyon ton (FAO,
2017) olup, Türkiye, 12 milyon 500 bin
civarında olan domates üretimiyle Çin,
ABD ve Hindistan’dan sonra dördüncü
sırada yer almaktadır (TUIK, 2017).

Domates üretimi, gelişen sera
teknolojileri sayesinde sadece yaz
aylarında değil yılın her döneminde
yapılabilmektedir. Hızla gelişim gösteren
seraları artık teknolojik olarak da
sınıflandırmak mümkündür. Buna göre
içerisinde iklimlendirmeyi algılayıcılar
ile otomatik yapabilen ve düzenleyen,
sulama ihtiyacını yine iklim ve bitkinin
gelişimine göre otomatik hesaplayım
yapabilen, hastalıklar için erken uyarı
sistemine sahip olan seraları teknolojik
sera, bunun dışında kalanları ise klasik
seralar olarak ikiye ayırmak mümkündür.
Teknolojiyi kullanan seralar ise genellikle
topraksız yetiştiricilik yapılan seralardır.
Bu üretim şeklinde ürünlerin daha

sağlıklı ve güvenilir olmasındaki en
önemli etkenler üretim alanları içerisinde
hem iklim kontrolü hem de dışarıdan
içeri girebilecek hastalık ve zararlıların
kontrol edilebilmesidir. Dış koşullardan
izole edilebilen bu alanlarda biyolojik
mücadele teknikleri ve entegre
mücadele yöntemleri daha etkin
kullanılabilmekte, ayrıca yetiştiricilikte
tozlanma ve döllenmede kullanılan
bombus arısı sayesinde, üreticiyi daha
kontrolü ve organik içerikli insektisit ve
fungusit kullanılmaya zorlayabilmektedir.
Topraksız tarım yapılan seralarda
GLOBALGAP (Yurtdışı ihracatı için
zorunlu) ve İyi Tarım Uygulamaları (Yurt
içi süper market zincirleri için gerekli)

yapılmaktadır. Bu kapsamda hasat ile
ilaçlama süresine dikkat edilerek, bu
süre zarfında ilaçların parçalanarak ürün
rafa ulaştığında ise insan sağlığına zarar
vermeyecek düzeylerde tutulmaktadır.
Aksi durumda işletmeler ciddi yaptırımlar
ile karşı karşıya kalabilmektedir.
Ancak tüketicinin halen domates
tüketimiyle ilgili bazı çekincelerinin de
olduğu bilinmektedir. Bu çekincelerin en
başında ise;
-Kış aylarında domates tüketmenin
sağlıksız olduğu!
-Toprak dışında kullanılan yetiştirme
ortamlarının (Kaya yünü, Perlit, Hindistan
cevizi kabuğu lifi, su kültürü, vb.) sağlıksız
olduğu algısı!
- Tat ve aromasının eskiden olduğu gibi
olmaması!
- Hibrit (F1) çeşitlerin genetiği ile
oynandığına dair algı gibi nedenler
sayılabilir.
Ancak tüm bu nedenler incelendiğinde,
yukarıda sözü edilen çekincelerden
sadece tat ve aroma konusunda bir
haklılık payının olduğudur. Bunun da
nedeni uzun yıllar yapılan domates ıslah
çalışmalarında yüksek verimli, hastalık
ve zararlılara karşı dayanımı daha iyi olan
çeşitlerin piyasada yer almasıdır. Ancak
yeni yapılan domates çeşit geliştirme
programlarında tat ve aroma artışına
yönelik çalışmalar da yapılmaktadır.
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Topraksız tarım seralarında yapılan
yetiştiricilik tekniklerinde ise yapılan
küçük dokunuşlar (EC, Işık vb.) tat ve
aromayı olumlu yönde etkiyebilmektedir.
Kış aylarında domates tüketilmesinin
sağlıksız olduğu düşüncesinin
temelinde yatan kuram ise bu yetiştirme
döneminde daha fazla kimyasalın
kullanımı ve yine tat ve aroma eksikliğine
dayanmaktadır. Ancak yaz aylarında
açık alanda ve basit sera koşullarında
yapılan yetiştiricilikte zararlı ve hastalık
popülasyonun daha kolay bitkiye
ulaşması nedeniyle daha fazla insektisit
ve fungusit kullanıldığı gerçeği göz ardı
edilmektedir.
Diğer bir neden ise toprak dışında
kullanılan yetiştirme ortamlarının
yapay olduğu ve tat aromayı bozduğu
yönündedir. Ancak bu yetiştirme
ortamlarının, bitki için gerekli olan
tüm bitki besin elementlerinin bitkinin
alabileceği formda bitki kök bölgesinde
bulundurması hem verimi hem de
kaliteyi olumlu yönde etkilediği gerçeği
göz ardı edilmektedir. Ayrıca bu
yetiştirme ortamlarının diğer bir avantajı
ise hastalıktan ari olmasıdır. Böylece
toprakta bulunan birçok toprak kökenli
hastalıkla mücadelede kullanılma
ihtimali olan sistemik ilaçlardan kaynaklı
kalıntı sorunu yaşanmamaktadır.
Bunun yanı sıra, kullanılan ortamların
yüksek su tutma kapasitesi sayesinde,

dengeli sulama yapılarak, su fakiri
sınırına gelen ülkemizde su tasarrufu
ve aşırı gübreleme ile yeraltı sularına
vermiş olduğumuz zararlar bertaraf
edilebilmektedir.
Hibrit çeşit; aynı tür içerisinde farklı
anne ve baba hatlarda bulunan olumlu
niteliklerin bir araya getirilmesiyle anne
ve babasından daha üstün niteliklere
sahip olan çeşitlere verilen isimdir.
Ancak konun uzmanı olmayan kişilerce
kamuoyunda oluşturulan algı bunların
genetikleriyle oynandığı yönünde olup,
aldatmacadan ileri gitmeyen bilimsellikle
yakından uzaktan hiçbir ilgisi olmayan
bir görüştür. Bu çeşitler kendi içlerinde
modifiye edilerek, bioyotik ve abiyotik
stres koşullarına daha tolerans çeşitler
olup, farklı bir türden gen aktarılmadığı
için transgenik (genetiği değiştirilmiş)
bir bitki değildir. Ülkemizde özellikle
genetiği değiştirilmiş hiçbir ticari sebze
türü yoktur.
Sonuç olarak; insan sağlığı için önemli
olan bu türün, kontrollü şekilde
yetiştiricik yapılması halinde, yılın her
döneminde tüketilmesinde bir sakınca
olmadığıdır.
Prof. Dr. Hakan AKTAŞ
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü, Isparta
www.sera-bir.org.tr
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SERALARDAKI TEKNOLOJIK SEVIYENIN
ÜRETIME VE KALITEYE ETKISI
Ülkemizde ve tüm dünyada, bitkisel üretim
yapılan tüm modern seralarda yegane amaç,
birim alandan maksimum verime ve maksimum
kaliteye ulaşmaktır. Verim ve kaliteyi etkileyen
parametreler ise seradaki teknolojik alt yapı ve bu
ekipmanların doğru şekilde kullanımlarıdır.

İbrahim Yılmaz

Modern seralarda teknolojik altyapıyı oluşturan
ekipmanlar şu şekildedir; Isıtma sistemi, CO2, ısıgölge perdesi, havalandırma, sirkülasyon fanları,
sulama sistemi, iklim bilgisayarı-otomasyon gibi
ekipmanlardır. Bu ekipmanları optimum şekilde
kullanıp, serada bulunan her bitkinin aynı homojen

koşulları sağlayarak verim ve kaliteyi optimize
etmek

gerekmektedir.

Optimum

verim

ve

kaliteyi yakalamak için gerekli olan parametreler
aşağıdaki gibi şematize edilmiştir.
Hepimizin bildiği gibi, tüm canlılar ve bitkiler
için yaşam kaynağı ve bu durumu etkileyen en
önemli faktör ışıktır. Bitkilerin yeşil aksamlarındaki
mekanizmaların, güneş ışığı (Veya LED-HPS-Son
T gibi yapay ışık) ile birlikte aktif hale geçmesiyle
fotosentez

tepkimesi

tamamlanarak,

glikoz

üretimi gerçekleşmiş olur.

Yapay ışıkla ilgili son yıllardaki araştırma ve geliştirmeler yoğun

mümkün olmamıştır. Yakın gelecekte, daha az kurulum maliyeti

olarak devam etmektedir, fakat yüksek kurulum maliyeti ve

ve daha az güç tüketimi ile daha efektif çalışan sistemlerin

yüksek elektrik maliyetlerinden dolayı bu sistemlerin kurulumu

geliştirilmesi mümkün görünmektedir.

LED ışık ve global radyasyonla üretim yapılan bir seradan görüntü

Fotosentez reaksiyonu
Fotosentez sonucu üretilen glikozun, iklimlendirme tekniklerini

görülecektir. Yetişkin bir bitkinin günlük radyasyon ihtiyacı
ortalama 1600-1800J/cm2’dir.

Bitkisel üretimde, ışıktan sonraki en önemli limit faktör

yıllar yapılan araştırmalar sonucunda, sera (domates) için

ise CO2’dir. Genel olarak atmosfer koşullarındaki CO2

optimum CO2 miktarının 600-900 ppm arası olduğu tespit

miktarı hava kirliliğine bağlı olarak 340-400ppm arasında

edilmiştir. Bunun yanı sıra sera içinde ölçülen değişik

kullanarak, kök, gövde, yeşil aksam, büyüme noktası ve

Özellikle kışlık üretimin yapıldığı, yazları çok sıcak geçen

meyve gibi bölümlere ulaştırılması gerekmektedir. Bitkisel

bölgelerde, Ekim-Nisan ayı arasındaki dönemde düşük ışık

üretimde en önemli limit faktör ışıktır ve ışığın olmadığı veya

koşullarından dolayı ürün miktarında ve kalitede ciddi düşüş

seyretmektedir. CO2 ‘nin yeterli olmadığı koşullarda ürün

miktarlardaki CO2’nin ürün artışı veya azalması ile ilgili

yeterli olmadığı koşullarda, verim ve kalite ile ilgili problemler

görülmektedir.

miktarının stabil olarak devam ettiği gözlemlenmiştir. Uzun

rakamlar aşağıda belirtilmiştir.
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Dışarıdaki

CO2

konsantrasyonu

350

ppm ve yeterli ışık koşullarında, sera
içerisindeki CO2’yi;
• 350’den 900 ppm’e çıkması  30 % daha

ŞANLIURFA'YA 100 MILYON DOLARLIK
SERA YATIRIMI

fazla ürün
• 350’den 250 ppm’e inmesi  20 % daha
az ürün
• 350’den 450 ppm’e çıkması  12 % extra
büyüme
• 1000’den 1100 ppm’e çıkması  1.5 %

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP)

Yanmaz, bu anlamda ihracata yönelik

hayata geçirilmesiyle birçok alanda

çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

gelişme kaydeden Şanlıurfa'da, Türk

Müslüm Yanmaz, Şanlıurfa'da jeotermal

ve Kuveytli iş adamlarınca 100 milyon

enerji, bol ışık, elverişli tarım arazisi ve

dolarlık sera yatırımı gerçekleştiriliyor.

işçi anlamında sıkıntı olmadığı, bundan

Cumhuriyet tarihinin en önemli

dolayı bölgenin her anlamda cazibe

projelerinden GAP ve hükümetin son

merkezi olduğunu dile getirerek, şunları

yıllarda verdiği teşvikler sayesinde

kaydetti:

kentte, seracılık da önemli ölçüde

extra büyüme

ilerledi.

"Şanlıurfa'da jeotermal enerjiyle ilgili
çalışmalarımız devam ediyor. Altta

Seralarda CO2 tedariği ve kullanımı,
özel firmalar tarafından sıvılaştırılmış
ve
dökme
olarak
yapılmaktadır.
Sıvılaştırılmış
CO2
gaz
formuna
dönüştürülüp sera içerisine gutter
üstü veya altından borular yardımıyla
verilmektedir.
Üretimdeki kalite ve verimi etkileyen
bir diğer ekipman ise su kalitesi ve
sulama sistemidir. Özellikle drip-drenaj
ve kök bölgesindeki pH stabilizasyonu
için iyi bir otomasyon ve filtre sistemi
gerekmektedir. Sulama sistemi, kuyudan
çıkan suyun önce osmoz sisteminden
geçerek,
üretim
açısından
sıkıntı
yaratacak elementlerin (CaCO3-HCO3Cl-Na) filtre edildikten sonra otomasyon
vasıtasıyla bitki besin elementlerinin
karıştırılmasıyla kök bölgesine gönderilir.
Optimum su kalitesi ve su miktarı uygun
ekipmanlarla her bitki köküne eşit
miktarda gönderilmesini sağlayacak
ekipmanlar tedarik edilmelidir.

Fotosentez
reaksiyonu
sonucunda
yapraklarda üretilen glikozun, optimum
şekilde
bitkinin
diğer
bölümlere
ulaşması,
ancak
sera
içindeki
iklimlendirme tekniklerini kullanarak
mümkündür. Sera içerisindeki gündüz
hava sıcaklığı ortalaması, gece sıcaklığı
ortalaması, 24 saatlik ortalama sıcaklık
ve DIF stratejilerinin optimum şekilde
planlanması gerekmektedir.

bir perdeleme, sirkülasyon fanları ve
sisleme sistemine ihtiyaç vardır. Bitkinin
aktif hale geçmesi için 150J/cm2 ‘lik
bir ışık ve maksimum fotosentez için
300-400W/m2 şiddetinde bir ışığa
ihtiyaç vardır. Bu değerlerin üstünde
uygun perdeleme veya gölgeleme
stratejilerinin uygulanması verim ve
kaliteyi etkileyecektir.

Harran Ovası'ndaki Karaali köyünde,

jeotermal enerji, üstte güneşimiz ve

1996 yılında bir çiftçinin tarlasında

Harran Ovası var.

Jeotermal seralarda topraksız tarım

yatırım yaparak, toplamda seralarımızı

Özellikle nisan sonrasında tüm dünyada
global radyasyon değerleri yükseldiği
görülmektedir. Optimum bitki radyasyon
(1600-1800J/cm2) ihtiyacından fazla
radyasyonun geldiği koşullarda, aşırı
radyasyon koşullarından dolayı bitki
performansında ve ürün kalitesinde
olumsuz
durumlar
görülmeye
başlanacaktır. Sera içerisindeki düşük
nem koşullarıyla birlikte, özellikle meyve
oluşum periyodunda kısalma, yaprak
alanında daralmalar, kalitesiz ve yetersiz
polen oluşumunu engellemek için, iyi

Sera içerisindeki bağıl nem (RH) ve
nem açığını (HD) iyi hesaplayıp, bitki
performansını
olumsuz
etkileyen
stress koşullarından korumak amacıyla
sisleme sisteminden en iyi şekilde
yararlanılmalıdır. Nemin az olduğu
durumlarda olduğu gibi, nemin fazla
olduğu koşullarda da bitkinin stress
durumuna geçmemesi için, mollier
diyagramından uygun nem koşullarını
belirlenip,
sisleme
sisteminden
uygulanmalıdır.

tekniğiyle üretilen, başta salkım

1500 Da'a çıkarmayı hedefliyoruz. Bu

domates ve diğer sebzeler, yurt içi

bağlamda proje için Jeotermal Sera

ve dışına pazarlanıyor. İç mekan süs

Holding A.Ş.'yi kuruyoruz. Türkiye'de

bitkilerinin de yetiştirildiği ve zamanla

hiç denenmemiş, örneği olmayan,

500 dekara ulaşan jeotermal sera

üretici birliği alanındaki bu yatırımı

alanının, 2023'e kadar 5 bin dekara

gerçekleştirip, sürdürülebilir tarım ile

çıkarılması hedefleniyor.

birlikte, doğal kaynaklarımızı en etkin

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden

şekilde kulanarak, jeotermal enerji ve

biri olan kent, yıllık 3 bin saati

güneş enerjisinden faydalanacağız.

bulan güneşlenme süresiyle de

Burada jeotermal ile birlikte kendi

yenilenebilir enerji alanında büyük bir

enerjimizi üretip, doğal, çevreci ve

potansiyeli bünyesinde barındırıyor.

özellikle büyük marketlerin istediği

Bu kapsamda, Karaali bölgesinde

ürün çeşitleriyle tüketicinin sofrasında

Kuveytli iş adamlarının ortaklığıyla bin

yerimizi alacağız.

jeotermal su kaynağı bulunmasının

teknolojik seviyeler ile ilgili çıkarılacak
önemli

sonuç;

ekipmanların,
optimum
eksiksiz

Seradaki

optimum
stratejilerle

kullanılmalıdır.

teknik

koşullarda,
tam

ve

Bahsedilen

parametrelerin, birinin veya birkaçının
eksik veya yetersiz olması, ürün kalitesini
ve verimini doğrudan ve dolaylı şekilde
etkileyecektir.

İbrahim YILMAZ
Topraksız Tarım Danışmanı
Greenq Tarımsal Danışmanlık
Tarım Danışmanları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
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Bu avantajlarımızı kullanarak mevcut

projelerle daha da yaygınlaştırılması

500 Da'lık seralarımıza Ortadoğulu

amaçlanıyor.

yatırımcılarla birlikte Karaali bölgesinde
yaklaşık 1000 Da'lık alanda daha

Yukarıda genel olarak teknik altyapı ve

en

ardından gelişen seracılığın yeni

dekarlık alanda yaklaşık 100 milyon

SERA-BİR ve GAP Seracılar
Derneği Başkanı Müslüm
YANMAZ: "Altta jeotermal
potansiyel, üstte güneşimiz
ve Harran Ovası var.
Kuveytli yatırımcılarla ortak
olarak Karaali bölgesinde
yaklaşık 100 milyon
dolarlık sera yatırımı için
görüşmelerimiz devam
ediyor." dedi.

dolarlık sera yatırımı yapılarak, Körfez

"Hedef Körfez ülkeleri"

ülkelerine ihracat planlıyor. Yürütülecek

Yörede seracılık açısından çok önemli

çalışmaların istihdama da katkı

gelişmelerin yaşandığını ifade eden

sağlaması öngörülüyor.

Yanmaz, en kısa sürede şirketin kurulıuş
işlemlerini tamamlayacaklarını söyledi.

"Seralar güneşten elektrik üretecek"
Sera Yatırımcıları ve Üreticileri

Müslüm Yanmaz, ihracatta önceliklerinin

Birliği (SERA-BİR) ve GAP Seracılar

Körfez ülkeleri olduğuna dikkati

Derneği Başkanı Müslüm Yanmaz,

çekerek, "İnşallah kısa bir süre içinde

AA muhabirine, yaptığı açıklamada,

projemizi hayata geçirmek istiyoruz.

jeotermal enerjinin seracılıkta çok

Türkiye'de güneş ve jeotermal enerjinin

önemli olduğunu vurgulayarak, bu

kullanıldığı bin dekar alanda, tek

sayede sektörün geliştiğini anlattı.

markayla üretim yapıp Avrupa'nın en

Sera ürünlerinin ülkenin ekonomisine

büyüğü olmayı hedefliyoruz." diye

de ciddi katkı sunduğunu ifade eden

konuştu.
www.sera-bir.org.tr
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TARIMIN GELECEĞİ VE GELECEKTE TARIM;

Tarımın başladığı ilk günden
beri tarımsal üretim sürekli
olarak gelişen, yenilenen ve
teknoloji ile bütünleşen bir
yapıda olmuştur. Artık klişe
hale gelmiş olan, Artan dünya
nüfusu, tarım alanlarının
azalması, gençlerin tarıma
daha az ilgi duyuyor olması,
tarım arazilerinde hastalık ve
zararlıların artış gösteriyor
olması ve buna benzer sebeplerle
tarımın geleceği tartışma
konusu olsa da, Gelecekte tarım
dış etkenlerin etkisinin en aza
indirildiği daha kontrollü ve
kapalı alanlara taşınacaktır.

Artan dünya nüfusu;

Artan Maliyetler ve Üreticilerin farklı

1800 lü yıllarda 1 Milyar

arayışlara yönelmesi; Yıldan yıla

civarında olduğu

artan maliyetler üreticileri her geçen

tahmin edilen dünya

gün daha zor çalışma koşullarına

nüfusunun 1950'den

itmektedir. Bu durum bazı üreticilerin

sonra hızlı bir şekilde

üretimi azaltması, bırakması ve

artması ile birlikte

farklı sektörlere yönelmesi gibi

günümüzde 7 miyarı

durumlara sürüklemektedir. Buna

aşmış ve 2050 yılında

ilave olarak, özellikle genç nüfusun

9 milyarı aşması

tarıma olan ilgisi az olmakla birlikte

beklenmektedir.

daha az çaba gösterilen sektörlere

Artan dünya nüfusuna

yönelmesi son yıllarda çok rastlanan

paralel olarak gıda

bir durum olmuştur. Küçük işletmeler

gereksinimi de her

azalmakta ve giderek yok olmaktadır.

geçen gün artmaktadır.

Aile işletmelerinde devamlılık

Bu da birim alandan

sağlanamamaktadır. Yatırımcılar tarıma

alınan ürünün artması gerektiğini ortaya

mesafeli yaklaşmakta, desteklemeler

çıkarmaktadır.

ve yeni yatırımlar yetersiz seviyede
kalmaktadır.

Tarım Alanlarının Azalması; Birleşmiş
milletler verilerine göre her yıl yaklaşık

Tüm bu koşullar altında artan dünya

25 milyar ton verimli toprak erozyon

nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak

ve benzeri sebeplerle deniz sularına

için birim alan verimlerinin artması, fire

karışmaktadır. Tarım arazilerinin

miktarının azaltılması ve tarımın daha

yerleşime açılıyor olması, yol köprü gibi

kontrollü koşullara yapılması gerekliliği

yapıların yıldan yıla artıyor olması tarım

kaçınılmazdır. Tarım gelecekte

yapılan alanların hem ülkemiz hem de

günümüze göre daha farklı ortamlarda

dünya genelinde azalmasına sebep

Örtüaltı üretimin başladığı ilk

daha az su kullanımı, sıfır kimyasal

üretimde üretim kayıpları ortalama

günlerde basit anlamda üretim seralar

kullanımı ve kaynakların korunması

% 40'larda iken günümüz teknolojik

yapılacak, üretimdeki dış etkenlerin

kullanılmışken günümüzde profesyonel

sağlanacak,birim alan verimi

seralarında bu rakam ortalama

olmaktadır. Duruma sadece Türkiye

etkisi daha az olacak, teknoloji çok daha

üreticilerin ve seraların artışı ile

artırılacaktır.Aynı zamanda nakliye

%12'lerdedir. Kapalı ortam üretimlerde

açısından bakacak olursak son 50 yılda

fazla kullanılacak ve tarım tamamen
kapalı alanlarda laboratuar benzeri

topraktan ari, ısıtılan, soğutulan, yapay

masrafları asgariye indirilecek üretilen

tarım arazileri %40 oranında azalmıştır.

ise bu rakam en fazla %1 olarak

Öyle ki TUIK verilerine göre sadece son

alanlarda yapılacaktır.

ışıklandırma ve benzeri tekniklerin

ürünler en kısa süre içinde tüketici ile

10 yılda Türkiye'deki tarım arazileri %8.2

kullanıldığı teknolojik seralar inşa

azalarak 25 milyon 876 bin hektardan 23

Örtüaltı üreticilik bir nevi doğanın taklit

milyon 763 bin hektara gerilemiştir.

edilmesidir.

edilmiştir. Gelecekte ise üretim
tamamen kapalı olan, bakteri mantar
ve zararlıların üreyemediği, 24 saat ısı
nem ve ışıklanmanın kontrol edilebildiği

öngörülmektedir.

buluşturulacaktır.
Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de bu
konuda çeşitli çalışma ve araştırmalar
yapılmaktadır. Hatta ticari üretimlerin
başlaması son aşamasına gelmiştir.

Gelecekte tarım küçük aile
işletmelerinin dışında tamamen
profesyonel kontrollü dikey tarım
ortamlarında yapılacaktır. Bu
ortamlarda bakteri mantar ve zararlılar

alanlara taşınacaktır. Bu alan bazen

Şu anda yapraksı bitkiler, marul ve

bir yapının bodrum ya da çatı katı,

tıbbi-aromatik bitkilerde bu tip üretim

yaşayamadığı için ilaç kullanımına

Süpermarketlerin depo ya da otoparkı

yapılırken gelecekte tüm sebze

gerek kalmayacak, su buharı ile

olabilecektir.Bu alanlarda her bitki için

türlerine yayılması beklenmektedir.

besleme yapıldığı için kökler daha uzun

özel ortam oluşturulabilecek, bitkilerin

Üretim artık klasik yöntemlerden

süre dayanacak ve ürünlerin raf ömrü

ihtiyacı olan ortam sağlanırken,

uzaklaşmaktadır. Konvansiyonel

daha uzun olacaktır.

*Hollanda Enza Zaden firmasının çalışmalara başladığı ilk sera-1938
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*Led ışıklandırma yapılan bir üretim ortamı
Makalemin başında belirttiğim dünya nüfundaki artış ve buna

bu durum gelecekte daha detaylı bir bilgilendirmenin ve

paralel olarak gıda tüketiminin artıyor olması ile birlikte; Artan

takibin gerekliliğini ortaya koymaktadır.Günümüz teknolojik

tüketici bilinci ile güvenilir gıda her geçen gün önemini artıran

seralarında bu durum büyük ölçüde sağlanmışken,

bir konu olmuştur.Artık tüketiciler tarımsal ürünlerin nerede

konvansiyonel üretimde hala kat edilmesi gereken bir mesafe

ve hangi koşullarda üretildiğini, ne tip uygulamalar yapıldığını,

vardır.Gelecekte tarımın tamamen kapalı alanlara taşınması ile

hormon ve ilaç ile temas olup olmadığını bilmek istiyor ve

izlenebilirlilik daha farklı bir boyut kazanacaktır.

*Model bir dikey tarım ortamı
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HABERLER

INTER FRESH FUARINA
SERA-BİR; DAMGASINI VURDU
Ziraat Bankası Sera-Bir'i fuarda yalnız bırakmadı.
Antalya'da gerçekleşen Inter Fresh

İşi Uzman'ına Bırakın,
Daima Kazanın.

fuarında Ziraat Bankası Tarım Politikaları
Bölüm Başkanı Ferhat PİŞMAF ve Ziraat
Bankası Bölge Koordinatörleri, Sera-Bir
standını ziyaret ederek, Dernek Başkanı
Müslüm YANMAZ ile 2018 - 2019 üretim
sezonu ile ilgili görüş alış verişinde
bulundular.

Yeni dönem işletme kredileri için üretim
maliyetleri ile ilgili Sera-Bir'den bilgi
alarak, gerekli adımları atacaklarını
belirtiler.

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Derneği ( Sera-Bir ) Antalya da ilki gerçekleştirilen
Inter Fresh Türkiye Fuarı'nda yerini aldı.
Açılışı gerçekleştirilen Inter Fresh
Türkiye Fuarı yoğun ilgi gördü.
Türkiye’nin bir çok ilinden katılım
sağlandı. Üretimde ve ihracatta
domatesin nabzını tutan Türkiye Sera
Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Başkanı
Müslüm YANMAZ (Sera-Bir), üyeleriyle
birlikte ihraatçı misafirlerini ağırladı.

Fuarda yeni ihracatçı iş ortaklarıyla da
görüşülüp fuar sonrasında işbirliklerinin
sürdürüleceği öğrenildi.
SERA BAKIMI

PLASTİK

ISI PERDESİ

POLİKARBON

Tel: 0242 463 18 00 • Güzelyurt Mah. Serik Cad. No: 76/A 07110 Aksu / ANTALYA
info@uzmansera.com • www.uzmansera.com
16

www.sera-bir.org.tr

TABLO B

TOPRAKSIZ TARIMDA
ÜRETİM MALİYETLERİ VE SON DURUM

T

arım
toplumundan
sanayi
toplumuna geçişle birlikte tarım
alanında çalışan işgücü büyük
ölçüde sanayi alanına kaymıştır.

Tarım alanlarındaki üretim miktarı ise az
sayıdaki işgücüne karşın artmıştır. Çünkü
makineleşme,

üretim

tekniklerinin

geliştirilmesi, kimyasal alanda üretimi

artırıcı girdilerin çoğalması, kredi ve
sigorta hizmetleri gibi etkenler devreye
girmiştir. Günümüzde en büyük sağlık
sorunu açlık ve yetersiz beslenme ile
ilgili hastalıklardır. Beslenme alanındaki
üretim tüketim ve bu iki unsurun
paylaşım
dengesizliği
dünyanın
büyük bir bölümünü rahatsız edecek
boyutlara ulaşmıştır. Gıda üretiminin
ana unsurlarının birlikte mevcut olduğu
ülkelerde dahi beslenme ile ilgili üretim
sorunu yaşanmaktadır. Dolayısıyla da
açlık ve yoksulluğun getirdiği çaresizlik
mevcuttur. Bu iki olgunun temelinde
yer alan sorunlardan biri ise tarım ve
hayvancılık alanındaki üretim ve üretme
maliyetleridir. Zira üretmemek veya
üretememek ile pahalıya üretmek
üretimle ilgili sorunun başlangıcıdır.
Tarım
sektörü;
insan
nüfusunun
beslenme ihtiyacının karşılanması, diğer
sektörlere girdi sağlaması, istihdam ve
değer yaratmasından dolayı önemini
her zaman korumuştur ve korumaya da
devam edecektir.

Tarımsal

YAZ SEZONU ÜRETİMİ (KASIM - ARALIK DİKİM / EKİM - KASIM SÖKÜM)

faaliyetler

içinde

topraksız

tarım; ihracata yönelik üretim modeli
olması ve ülke ekonomisine yüksek gelir
sağlaması, istihdam sağlaması nedeniyle
katma değeri en yüksek olanıdır.
Topraksız

tarımda

üretilen

ürünlerin

besin maddesi yönünden zengin oluşu,

1 DEKAR ALAN İÇİN
GİRDİ ADI

MİKTAR

TUTARI (TL)

TOHUM + FİDE + KÜP

2500 ADET

4.350

YETİŞTİRME ORTAMI

625 ADET / TEK YIL

7.500

GÜBRE

ÜRETİM SÜRESİNCE

12.000

İLAÇ (IPM DAHİL)

ÜRETİM SÜRESİNCE

2.500

ENERJİ (JEOTERMAL)

ÜRETİM SÜRESİNCE

10000

PERSONEL ÜCRETLERİ

1.3 KİŞİ

31.500

sağlıklı ve kontrollü ayrıca izlenebilir
olması nedeniyle artık dünyada daha
çok tercih edilen tarım modelidir. En
büyük problem ise kurulum ve işletme
maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Bundan
dolayı üretilen ürünlerin maliyetlerinin
dikkatli

ve

düzenli

takip

edilerek

kayıtlarının tutulması ve raporlanması
ayrıca önemlidir.
Bu bağlamda ülkemizde ve dünyada
topraksız

tarımda

en

çok

göre

ülkemizdeki

14.850

ELEKTRİK

10.570

AMBALAJ + PAKETLEME

50 TON İÇİN

29.890

BAKIM ONARIM + YEDEK PARÇA

1.000

SİGORTA

2.000

ARI

360

DİĞER

1.000

TOPLAM

127.520

üretilen

ürün olan salkım domatesin iki üretim
modeline

PERSONEL SOSYAL GİDERLERİ

üretim

maliyetlerini tablolarda görebilirsiniz.

TABLO A
KIŞ SEZONU ÜRETİMİ (AĞUSTOS - EYLÜL DİKİM / HAZİRAN - TEMMUZ SÖKÜM)
1 DEKAR ALAN İÇİN
GİRDİ ADI

MİKTAR

TUTARI (TL)

TOHUM + FİDE

2500 ADET

3.750

YETİŞTİRME ORTAMI

625 ADET / 2 YIL

3.750

GÜBRE

ÜRETİM SÜRESİNCE

9.000

İLAÇ (IPM DAHİL)

ÜRETİM SÜRESİNCE

2.000

ENERJİ (KÖMÜR)

20 TON

20.000

PERSONEL ÜCRETLERİ

0,70 KİŞİ

15.550

PERSONEL SOSYAL GİDERLERİ

12.540

ELEKTRİK

2.400

AMBALAJ + PAKETLEME

28 TON İÇİN

13.500

BAKIM ONARIM+ YEDEK PARÇA

1.000

SİGORTA

2.000

ARI

180

DİĞER

1.000

TOPLAM

86.670
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TABLO A ya baktığımızda bir dekar alandan 28.000 kg ürün
alabilmek için 3,09 tl üretim maliyeti bulunmaktadır. Tablo B
de ise bir dekar alandan 50.000 kg ürün elde edebilmek için
2,55 tl üretim maliyeti ortaya çıkmaktadır.

ekonomik ve sosyal durumuna katkı sağlaması nedeniyle
bu üretim şeklinin ayrıca desteklenmesi ve ayakta kalması
çok önemlidir. Gelişmiş toplumlara baktığımızda kadının rolü
tartışılmaz şekilde çok yüksektir.

Besin değeri bakımından yüksek, lezzetli ve sağlıklı ürünler
yetiştirebilmek, yetiştirilen ürünlerin % 80 oranında ihracata
gidebilmesi, yüksek katma değer sağlayabilmesi için yukarıdaki
maliyetler söz konusudur. Bu maliyetlerin bu kadar yüksek
olmasının nedeni ise; teknik ve devamlı personel kullanılması,
organik ve pahalı kimyasalların kullanımı, tüm girdi ürünlerinin
(tohum, ilaç, gübre, yetiştirme ortamı v.s) yurtdışından ithal
edilmesidir.

Topraksız tarımda maliyetlerin düşmesi, karlılığın ve verimliliğin
sağlandığı yatırımların devamı, diğer üretici ülkelerle rekabet
edebilmek için;

Konvansiyonel üretimle kıyaslandığında maliyetin 2-3 kat
fazla olduğu görülmektedir. Ancak topraksız tarımda üretilen
ürünlerin yurtdışı pazar değeri de aynı oranda yüksektir. Son
yıllarda en büyük sebze meyve ihracatı yaptığımız Rusya
Devleti özellikle topraksız tarım ürünlerini tercih etmeye
başlamıştır. Bunun en büyük nedeni ise, ürünlerde kalıntı ve
zararlı yumurtalarının olmaması, izlenebilirliği, özel tesislerde
paketlenebilmesidir.

Üreticiler tarafından ise;
• Kullanılan seraların modernizasyonu ve bakımı yapılmalı,
• Kalifiye ve eğitimli personel çalıştırılmalı ve düzenli eğitimler
verilmeli,
• Üretilen ürünlerde kalite ve verim dengeli olarak artırılmalı,
• Pazarlama ve paketleme teknikleri ve stratejileri yenilenmeli
ve mekanizasyona önem verilmelidir.

Yatırım maliyetleri ortaya konduğunda ise işletmelerin var
olabilmesi için karlılığının devam etmesi gerekmektedir.
Teknolojinin en çok kullanıldığı tarım şekli olması, kadın
istihdamı sağlaması ve devamlı olması, bulunduğu bölgenin

Devletimiz tarafından;
• Enerji maliyetlerinde destekleme,
• SGK vergilerinde destekleme,
• İşletme kredilerinde iyileştirme yapılması elzemdir.

Artan maliyetlere rağmen karlılığı sağlamak ve üretebilmek
istiyorsak eğer, kesinlikle kaliteli ve lezzetli ürünler üretmeli,
pazarlama standartlarımızı belirlemeli, en önemlisi de
pazarlama stratejilerimizi gözden geçirerek daha güvenilir
üretimler yaptığımızı kanıtlamamız gerekmektedir.
www.sera-bir.org.tr
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SERALARDA NEM SORUNU BİTİYOR MU?
Nemsavar Yapım Hikayesi / Yıldırım Başkurt Elektronik Mühendisi
Şirketimiz yirmi dönüm
örtüaltı modern topraksız
yüksek sera tesisine sahiptir.
Bu modern topraksız serada
salkım domates üretimi ve
satışı yapmaktadır. Topraksız
modern seramızda bitkinin
içinde bulunduğu tüm şartlar,
bitki besleme sistemi, sulama
sistemi, ortam ısısı kontrollü
olarak sağlanmaktadır.
2015 yılı içerisinde seramızın yarısını
etkileyen mantar hastalığı Mildiyö (Kara
Şimşek ) çok kısa sürede bitkilerimize
zarar vermiştir. Bu hastalık nedeni
ile yaklaşık 50 Ton civarında bir ürün
kaybımız olmuştur. Hastalığın nedenin
sera içerisinde oluşan yüksek nem
olduğunu tespit ettik. Her saat başı
havalandırmaları açıp kapatarak sera
içerisinde yüksek nem oluşumunu
kontrol altına almaya çalıştık.
Havalandırmalar açılıp kapandığı için
sera içerisindeki sıcak nemli hava dışarı
kaçmakta ve sera sıcaklığı, giren nemsiz
soğuk hava tarafından düşürülmekte idi.
Böylece serayı ısıtmak için daha fazla
yakıt harcamak zorunda kaldık.
Bu sorunların nedeni irdelendiğinde sera
havasındaki fazla nemin bu sonuçlara
neden olduğu görülmüştür. Çünkü
seradaki havada fazla nem oluşması
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durumunda bitkiler çevresindeki yüksek
bağıl hava neminden dolayı, kökleri
ile aldıkları suyu, terleyerek yaprak
gözeneklerinden dışarıya atamaz. Bitkide
solunum ve terleme olayları azalır yada
durur. Ortamda yüksek nemin devam
etmesi, solunumu, beslenmeyi ve
buna bağlı olarak, hücre bölünmesini
ve çoğalması durduğundan, bitkideki
büyüme mevcut hücrelerin fazla su
etkisiyle boylarının uzaması şeklinde
ortaya çıkar. Bitkiler cılızlaşır, boya kaçar,
renkte açılma meydana gelir. Bitkilerde
sadece beslenme bozukluğu meydana
gelmez, aynı zamanda fizyolojik
hastalıklar ortaya çıkar. Özellikle mantar
ve bakteriyel hastalıklar meydana
gelir. Bitkilerin bünyesi zayıfladığından
bunlara yakalanma riski artar .Sera
içerisindeki havanın nemi % 85-100
arasında seyrettiği zamanlarda, büyük
maddi kayıplara sebep olan mantar
hastalıkları baş gösterir, bunların
başlıcalarından biride seramızda
baş gösteren Mildiyö (Phytophthora
Infestans) türünün neden olduğu mantar
hastalığı idi.
Bu yüzden sorunun temelde, sera
havasındaki yüksek nem olduğu
tespitine varılarak, bu sorunun
giderilmesine yönelik bir proje
geliştirilmeye karar verildi. Projeyi
geliştiren Tamga Endüstriyel Sistemler
firması, nem alma işleminin yanı sıra,
nemi alınan havanın sıcaklığının yaklaşık
9 C derece daha ısıtılması ve ısıtılan bu
havanın iyonize edilmesini önermiştir.
Bu öneri tarafımızdan çok kullanışlı

bulunmuş ve uygulanmasına karar
verilmiştir.
Projenin sağlıklı gerçekleşmesi için
sera meteorolojik verileri imalatçı
Tamga Endüstriyel Sistemler firmasına
verilmiştir. Yapılan cihazlar ile kış mevsimi
boyunca yapılan denemeler olumlu
sonuçlanmıştır.
Proje kesinlikle bir buluşa konu olacak
niteliktedir. Proje çıktıları itibariyle
bakıldığında
cihaz, sera içerisindeki havayı emer,
hava içerisindeki nemi, saf su haline
getirerek hava içinden ayırır ve hortum ile
dışarı boşaltır. Cihaz içindeki nemi alınmış
hava 9 C derece ısıtılır ve negatif iyon
yüklenerek sera içerisine geri basılır.
Cihaz temelde dört işi aynı anda yapmak
üzere tasarlanmıştır.
1.Havadan nem alma
2. Hava ısıtma
3. Havaya iyon yükleme
4. Hava dolaşımı oluşturma
Bu yönüyle bakıldığında projede
kapsamında geliştirilen nem alma cihazı
birçok isteği ve özelliği karşılayabilen
tümleşik yenilikçi ( compact innovative)
bir cihazdır. Topraksız modern sera
uygulamalarında kullanılmasının yanında
yüksek nem problemi ve beraberinde
getirdiği sorunları çözmek adına birçok
başka sektörde de hizmet verebilecek
durumdadır. Projenin yenilikçi ve ülke
ekonomisine olan katkısının yansımaları
birçok sektörde daha görülebilir.

2019 RUSYA'YA
DOMATES İHRACATI NE KADAR OLACAK?
Rusya’nın Türkiye'den alacağı
domates miktarını artırması yaş
sebze ihracatçıları tarafından olumlu
karşılandı. Batı Akdeniz İhracatçılar
Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, kararı
memnuniyetle karşıladıklarını ifade
ederek, beklentilerinin sınırlamanın
tamamen kaldırılması olduğunu söyledi.
Rusya’nın Türkiye'den ithal ettiği
domates miktarını 50 bin tondan 100
bin tona çıkaracak olması hem Batı
Akdenizli ihracatçıları hem de üreticileri
sevindirdi. Batı Akdeniz İhracatçılar
Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı
Hakkı Bahar, 2018 yılının son günlerinde
gelen bu haberin kendilerini mutlu
ettiğini ifade etti. Başkan Bahar, iki ülke
arasında siyasi ve ticari ilişkilerin her
geçen gün arttığına dikkat çekerek,
"Böyle bir ortamda Rusya’nın domates
alımına uyguladığı sınırlamayı tamamen
kaldırmasını bekliyoruz" dedi.

"Antalya bu işin merkezi"
Antalya’nın domates üretiminde ve

ihracatında önemli bir yere sahip
olduğunu hatırlatan Başkan Bahar,
"Örtüaltı domates üretiminin yaklaşık
dörtte üçü Antalya’da gerçekleşmekte.
Bu üretimin de önemli bölümü ihraç
edilmekte. Son dönemde yaylalarda
kurulan seralarda da domates üretiliyor
ve ihraç ediliyor. Ayrıca Antalya’da
üretilen domatesler başka kentlere
nakledilip, o illerden de ihraç ediliyor.
Özetle domates üretimi ve ihracatı kent
ekonomisinde önemli bir yere sahip
olma özelliğini elinde bulunduruyor"
diye konuştu.

"Bir an önce uygulamaya
konulmasını bekliyoruz"

Rusya’nın Türkiye'den alacağı domates
miktarını artıracak olmasının ihracatçılar
ve üreticiler açısından önemli olduğunu
kaydeden Başkan Bahar, "Bu kararın
bir an önce uygulamaya koyulmasını
bekliyoruz. Kararın uygulamaya
koyulmasıyla birlikte bölgemizden
ve ülkemizden Rusya’ya domates
ihracatında artış yaşanacaktır. İhracat

artışı ülkemize daha fazla döviz girdisi
sağlayacağı gibi üreticilerimizin
de emeğinin karşılığını almasını
sağlayacaktır" değerlendirmesinde
bulundu.

"Rusya ile yaşanan dış
ticaret açığı kapanmalı"

İki ülke arasındaki ilişkilerin son
dönemde hızla geliştiğini ifade eden
Başkan Bahar, "Siyasi alanda olduğu gibi
ekonomik alanda da önemli gelişmeler
yaşanıyor. İki ülke arasındaki ticaret
hacmi her geçen gün artıyor. Böyle
bir dönemde Rusya’nın ülkemizden
aldığı domateste miktar belirleyerek
sınırlamaya gitmesini istemiyoruz.
Sınırlama kaldırılmalıdır. Talep olduğu
sürece arz gerçekleştirilmelidir. Bilindiği
gibi Rusya ile ticaretimizde aleyhimize
bir tablo söz konusu. İthalatımız
ihracatımızdan fazla. Rusya ile yaşanan
dış ticaret açığının kapanması gerekli.
Bu nedenle iki ülke arasındaki ticarette
sınırlamalar olmamalı" dedi.

www.sera-bir.org.tr
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TOPRAKSIZ
TARIMDA
KULLANILAN
GÜBRELER VE
ÖZELLIKLERI
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Topraksız Tarım’ da yaygın olarak kullanılan Mikro Element gübre kaynakları ise Çizelge 2’ de verilmiştir:
Çizelge 2. Topraksız Tarım’ da kullanılan ve mikro besin elementi içeren gübreler

Dr. Murat ÇİÇEKLİ
Tarım Danışmanı

Modern seracılıkta (Topraksız
Üretim Tekniği) gübrelemede
farklı gübre kaynakları
kullanılabilmektedir ancak
kullanılan bu gübrelerin
özellikle suda erime ve
çözünmelerinin çok iyi olması
gerekmektedir. Özellikle son
yıllarda merdiven altı olarak
tabir edilen gübrelerde, gübre
kalitesinin kötü olması, erime ve
çözünmeden kaynaklı sulama
sistemlerinin tıkanması ve zarar
görmesi nedeni ile sektörde
sorunlar yaşanmaktadır. Bu
nedenle gübre kaynağının
çok iyi belirlenmesi ve
kalitesinin iyi olduğu bilinen
iyi markaların ürünlerinin
tercih edilmesi gerekmektedir.
İyi bir bitki besleme için
gübre kaynağından gelen
besin maddesi miktarlarının
çok iyi hesaplanması ve
gübreleme reçetelerinin buna
göre hazırlanması elzemdir.
Aynı zamanda farklı gübre
kaynaklarının kullanılması
maliyet açısından da dikkate
alınması gereken önemli bir
konudur (Çiçekli, 2011). Sulama
suyu analiz edilerek sulama
suyu pH’ sı, EC (Tuzluluk), HCO3(Bikarbonat) ve Bor (B) içeriği
mutlaka analiz edilmelidir.
Yüksek pH ve bikarbonat (HCO3-)
değerine sahip sularda sulama
suyu mutlaka asit (Nitrik asit
tercih nedenidir) ile muamele
edilmelidir(Çiçekli ve Barlas,
2013). Özellikle konsantrasyon
hesaplamasının iyi yapılarak
sulama makinesinin dozlama
ünitesinin seyreltme derecesine
göre ayarlama yapılmalıdır.

Gübrelere göre saf element içerikleri yandaki formüllere göre
hesaplanabilir:

P

Topraksız Tarımda Kullanılan Gübreler ve İçerikleri
Topraksız tarımda gübrelemede farklı gübre kaynakları kullanılabilmektedir. Özellikle
besin elementlerinin dengeli bir biçimde olabilmesi için ve üretimde herhangi bir sorun
yaşanmaması(nitrat veya nitrit fazlalığı v.b.) adına farklı gübre kaynaklarının kullanımı
söz konusudur. Potasyum Nitrat ve Kalsiyum Nitrat yerine Potasyum Klorür ve Kalsiyum
Klorür kullanılması bitkilerde nitrat içeriğini azaltabilmektedir. Bu nedenle bitkinin
gelişim dönemleri ve bu dönemlerde besin maddesi konsantrasyonlarının çok iyi
bilinmesi gerekmektedir. Topraksız Tarım’ da yaygın olarak kullanılan Makro Element
gübre kaynakları Çizelge 1’ de verilmiştir:
Çizelge 1. Topraksız Tarım’ da kullanılan ve makro besin elementi içeren gübreler
Gübre Cinsi

Kimyasal Formül

% Etkili Madde

Mol Ağırlığı

Kalsiyum Nitrat

5[Ca(NO3)2.2H2O].
NH4NO3

15.5 N
19.0 Ca

1080.5

Kalsiyum Nitrat (Sıvı)

Ca(NO3)2

8.7 N
12.5 Ca

320

Kalsiyum Klorür

CaCl2.2H2O

27 Ca
47 Cl

147.1

Amonyum Nitrat

NH4NO3

35 N

80

Amonyum Sülfat

(NH4)2SO4

21 N

132.1

Mono Potasyum Fosfat (MKP)

KH2PO4

22.8 P
28.7 K

136.1

Mono Amonyum Fosfat (MAP)

NH4H2PO4

12 N
26.3 P

115

Potasyum Sülfat

K2SO4

44.9 K
18.4 S

174.3

Potasyum Nitrat

KNO3

38.7 K
13.8 N

101.1

Potasyum Klorür

KCl

52.4 K
47.6 Cl

74.6

Potasyum Karbonat

K2CO3

56.6 K

138.2

Potasyum Hidroksit

KOH

69.7 K

56.1

Magnezyum Sülfat
(Epsom Tuzu)

MgSO4.7H2O

9.9 Mg
13 S

246.5

Magnezyum Nitrat

Mg(NO3)2.6H2O

9 Mg
11 N

256.3

Nitrik Asit

HNO3 (% 38)
HNO3 (% 60)

8.4 N
13.3 N

167
105

Fosforik Asit

H3PO4 (%59)

18.6 P

167

Gübre Cinsi

Kimyasal Formül

% Etkili Madde

Mol Ağırlığı

Çinko Sülfat

ZnSO4.7H2O
ZnSO4.6H2O

22.7 Zn
23.8 Zn

287.5
269.5

Mangan Sülfat

MnSO4.H2O
MnSO4.4H2O

32.4 Mn
24.6 Mn

169.0
223.1

Bakır Sülfat

CuSO4.5H2O

25.5 Cu

249.7

Demir Selat

Fe - DTPA**

6 Fe

932

Demir Şelat

Fe - EDDHA

6 Fe

931

Demir Şelat

Fe - HBED

6 Fe

931

Sodyum Molibdat

Na2MoO4.2H2O

39.7 Mo

241.9

Amonyum Molibdat

(NH4)6Mo7O24.4H2O

54.4 Mo

1235.9

Boraks

Na2B4O7.10H2O

11.3 B

381.2

Borik Asit

H3BO3

17.5 B

61.8

*: 1 mol Fe bazında hesaplanan değer **: pH < 7.5 ***: pH < 6.0
Bu gübrelerin yanında bazı topraksız tarım yapan işletmeler
ve üreticiler Silisyum(Si) elementini de uygulamaktadır.
Uygulamada Silisilik asit veya potasyum metasilikat
kullanılmaktadır. Ayrıca topraklarda bulunan bitki gelişimi
için gerekli ve tercih edilen diğer elementlerden Nikel(Ni),
Sodyum(Na) ve Klor(Cl)’ un da topraksız tarımda kullanılmasında
mutlaka yararı olacaktır (Marchner, 1995).
Gübre

tanklarında

gübreler

hazırlanırken

birbiri

ile

karıştırılmaması gereken gübrelere mutlaka dikkat edilmelidir.
Aşağıda örnek olarak verilen gübre tanklarında olduğu gibi
kalsiyumlu gübreler ile fosfor ve sülfat içeren gübrelerin birbiri
ile karıştırılmamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca Demir ve Sülfat
içerikli gübrelerde birbiri ile karıştırılmamalıdır.
(Çizelge 3). Bu gübrelerin birbiri ile karışması durumunda
çözünemez bileşikler oluşmakta ve çökmeler meydana
gelmektedir. Bu çökelti tüm sulama sistemlerini tıkamaktadır.

Çizelge 3. Topraksız Tarımda örnek stok solüsyon tankları ve gübrelerin karışılabilirlikleri
Stok Solüsyon (Tank A)

Stok Solüsyon (Tank B)

Kalsiyum Nitrat

Potasyum Sülfat

Kalsiyum Klorür

Potasyum Nitrat

Potasyum Nitrat

MKP (Mono Potasyum Fosfat)

Potasyum Klorür

Magnezyum Sülfat

Magnezyum Nitrat

Magnezyum Nitrat

Nitrik Asit

MAP (Mono Amonyum Fosfat)

Fe-EDDHA

Nitrik Asit

Fe-DTPA

Fosforik Asit

Fe-IDHA

Mangan Sülfat
Çinko Sülfat
Bakır Sülfat
Boraks
Sodyum Molibdat

Önemli Notlar:
• Topraksız tarımda Üre gübresinin kullanımı bitki için toksik
etkiye sahiptir. Bu nedenle kullanılmamalıdır. Ayrıca bitki azotu
Amonyum (NH4) ve Nitrat (NO3) formunda almaktadır.
• pH’ ı ayarlamak için Amonyum (NH4) formunda azot
kullanılmakta ancak toplam Nitrat formunun % 10’ unu (0.8
mmol) geçmemesi tavsiye edilmektedir.
• Drip ve Drenaj pH ları değişken bir yapı izliyorsa Demiri EDDHA
formunda uygulamak daha doğrudur. EDDHA (orto-orto isomeri)
formunda demirin pH alınım aralığı 3.5 - 11 dir.
Kaynaklar
Çiçekli, M., Barlas, N.T., 2013. Fertilization Strategies of Tomato
Production in Greenhouses (Soil and Soilless Culture) - (The
Factors That Affect Fertilization). Agrotime, International Journal of
Crop Production and Animal Breeding. Year:1, Issue:2, March-April
2013. p.72.
Çiçekli, M., 2011. Model Irrigation and Fertilization Strategies in
Greenhouses with High Technology in Turkey. 23rd International
Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry.
(Book of Full Texts). September 27-29, 2012, İzmir - Turkey. pp.35-41.
Marchner, H., 1995. Mineral Nutrition of Higher Plants. Academic
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BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN SEVİNDİREN AÇIKLAMA!
ÜCRETSİZ OLACAK...
göre 5-40 bin lira ücret ödüyordu. Bu protokol sayesinde
yatırımcılar, IPARD'ın uygulandığı 42 ilimizde, TOBB
bünyesindeki oda ve borsalar üzerinden, projelerini ücretsiz
hazırlatabilecek. Proje hazırlama sürecinde oda ve borsalar
tarafından, hiçbir ücret talep edilmeyecek."

"Oda ve Borsalara Eğitim Verilecek"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, proje kabul edildiğinde
yatırımcıların, TKDK'den alacakları danışmanlık desteğini,
projeyi hazırlayan oda ve borsaya ödeyeceğine dikkati
çekerek, projenin, TKDK'nin değerlendirme sürecinde destek
kapsamına girememesi halinde hiçbir ücret ödenmeyeceğini
söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Tarım ve
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
(TKDK) tarafından kullandırılan IPARD
hibelerinin daha etkin kullanımı için
hazırlanan "IPARD Proje Hazırlama
İşbirliği ve Eğitim Protokolü"nü imzaladı.
Ankara'da düzenlenen imza merasiminde konuşan Tarım ve
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yatırımcıların, Avrupa Birliği
(AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Programı'nın
(IPARD) uygulandığı 42 ilde TOBB bünyesindeki oda ve
borsalar üzerinden projelerini ücretsiz hazırlatabileceğini
belirterek, "Proje hazırlama sürecinde oda ve borsalar
tarafından hiçbir ücret talep edilmeyecek." dedi.
Bakan Pakdemirli, hibe, destek ve teşvikleri vatandaşlarla
buluştururken, bir yandan da Ar-Ge ekipleri kurarak projeler
geliştirdiklerini söyleyerek "Bu bağlamda adeta bir bilgi ve
teknoloji bakanlığına dönüşmekte olduğumuzu da açıkça
ifade edebilirim." diye konuştu.
Pakdemirli, AB'nin kırsal kalkınma hibeleri olan IPARD'ın, AB
sürecinin önemli ve etkili bir ayağını oluşturduğunu aktararak,
TKDK tarafından kullandırılan IPARD hibelerinin daha etkin
kullanımı için TOBB ile iş birliğine gittiklerini anlattı.
Yatırımcıya önemli bir kolaylık ve alternatif sağlayacak
protokolün, IPARD kapsamındaki projelerin artık ücretsiz
hazırlanabileceği anlamına geldiğini vurgulayan Pakdemirli,
şöyle devam etti:
"Proje yazmak ya da hazırlamak başlı başına bir projedir.
IPARD'a başvuru yapmak isteyen yatırımcılar, mevcut
durumda, projelerini hazırlayıp TKDK'ye sunuyor. Projesi
uygun görülüp kabul edilirse, danışmanlık kapsamında
alacağı hibeyle danışmanlık giderini karşılıyor. Ancak projesi
kabul edilmezse danışmanlık hizmetleri için yaptığı harcama
cebinden gidiyor. Normalde başvuru sahibi şimdiye kadar
proje danışmanlık hizmet ücreti olarak yatırımın niteliğine

TKDK'nin proje hazırlama konusunda oda ve borsalara
eğitim vereceğini bildiren Pakdemirli, "Bu protokol, IPARD'ın
tüm sektörlerindeki yatırımlarını kapsayacak. Ayrıca IPARD
kapsamında desteklenen bu işletmeler, üretime geçtikten
sonra, ürünlerinin pazarlanması ve ihraç edilmesi için,
TOBB'un desteği ve katkısını da alacak. Kaliteli, rekabetçi ve
sürdürülebilir projelerle kırsalda, modern, teknoloji kullanımı
yüksek, Avrupa Birliği standartlarında işletme sayımız artacak."
ifadesini kullandı.
Bakan Pakdemirli, yatırım yapan, yeni istihdam oluşturan,
ülkeye katma değer sağlayan her girişimcinin hep yanında
olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirterek, "TKDK,
16 farklı alt sektörde yatırımları desteklemeye devam ediyor.
Sektöre göre değişmekle birlikte yatırımlara yüzde 40 ve
yüzde 70 arasında hibe sağlıyor. IPARD programı kapsamında
son 7 yılda toplam 14 bin 500 projeye, 3,8 milyar lira hibe
desteği sağladık. Bu hibeler sayesinde kırsal alanlarımızda
10 milyar lira tutarında yatırım yapıldı, 60 bin yeni istihdam
oluştu." dedi.
IPARD yatırımlarında vergi muafiyeti olduğunu da anımsatan
Bakan Bekir Pakdemirli, bu hibelerin etkisiyle birçok sektörün
gelişmesine katkı sağladıklarını, makine-ekipmanların
yerelden temin edildiğini, inşaat işlerinin yereldeki
tedarikçilerden sağlandığını anlattı.

Kadın ve Gençlere Pozitif Ayrımcılık Yapılıyor

Bakan Pakdemirli, IPARD kapsamında kadın ve gençlere
pozitif ayrımcılık yaptıklarına da işaret ederek, şunları kaydetti:
"Kadınlarımıza projelerinde ilave puan verip, sıralamada
öncelik sağlıyoruz. 40 yaş altı genç yatırımcılara, hayvancılık
yatırımlarında yüzde 5 ilave hibe veriyoruz. Bakanlığımızın
kırsal kalkınmaya sağladığı destekler artarak devam edecek.
IPARD'ın yanı sıra ulusal kaynaklarla da kırsal kalkınmayı
desteklemeye devam ediyoruz. Tamamı ulusal kaynaklı Kırsal
Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'yla, IPARD
dışındaki 39 ilde kırsal kalkınma desteklerimiz devam edecek.
Kırsalda yatırımların artması ve ülkemizin büyümesine katkı
sunmaya devam edeceğiz."
Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir
Pakdemirli ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu TKDK
tarafından kullandırılan IPARD kapsamındaki destekler için
yatırımcılara ücretsiz proje hazırlanma imkanı getirecek olan
protokolü imzaladı.
www.sera-bir.org.tr
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ENDÜSTRİYEL KENEVİR ÜRETİMİ
SERA YATIRIMCILARI İÇİN BİR
FIRSAT MI?
Kamuoyunda genellikle medikal ve uyuşturucu özellikleri ile bilinen
Kenevir bitkisi aslında endüstrinin birçok alanında kullanılıyor.

ZİYA YILDIZ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
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Söz gelimi kağıt üretimi için bir dekar
kenevir yetiştirdiğiniz zaman dört dekar
ağacı kurtarmış oluyorsunuz. Ayrıca
kenevir bitkisinin vejetasyon süresi
dört ay gibi kısa bir süreyken kağıt
üretimi için bir ağacı 20 yıldan fazla
bir sürede yetiştirebiliyorsunuz. Ayrıca
geri dönüşüm sektöründe kenevirden
üretilmiş kağıt 8 kez tekrardan
kullanılabilirken ağaçtan üretilmiş kağıt
sadece üç kez kullanılabiliyor. Diğer
bir yandan yoğun yeşil bir bitki olan
kenevir bir dekarda ortalama bir ormanın
yirmi beş katı oksijen üretiyor. İklim ve
toprak isteği son derece ortalama olan
Kenevir çok az su tüketimiyle neredeyse
dünyanın her tarafında yetiştirilebiliyor.
Genetik özellikleri dolayısıyla Kenevirin
hastalık ve zararlı dayanımları çok
fazladır bu nedenle üretiminde zirai
ilaç neredeyse hiç kullanılmaz. Zirai
ilaçların en çok kullanıldığı ürünlerin en
çok tekstilde kullanıldığını düşünülürse
Kenevir ürünlerinin tekstil sektöründe
kullanılması
durumunda
toplam
zirai ilaç kullanımının çok azalacağı
tahmin
edilmektedir.
Teknolojideki
son gelişmeler petrol türevi birçok
ürünün çevreci olarak Kenevirden
geri dönüşümlü olarak üretilmesine
müsaade ediyor. Kenevir bitkisinden
türev ürünlerin kağıt ve tekstil sektörleri
ve medikal alanda kullanımı yanında
biyo yakıt, otomotiv, kozmetik ürünlerin
üretiminde de kullanılıyor. Bazı ülkelerde
bataklıkların hızlıca kurutulmasında bile
kullanıldığına rastlamak mümkün.

yasal mevzuat gözden geçirilerek
güncellenmekte.
Kuzey
Amerika
ülkeleri ABD ve Kanada'da endüstriyel
Kenevir üretimi seracılığın en karlı ürünü
durumunda. Kenevir üreten firmaların
hisseleri borsada yatırımcısına en çok
kazandıranlar arasına giriyor. 2016
yılında, ABD'de 20 den fazla eyalette
kenevirden elde edilen ürünlerinin
doktor reçetesiyle medikal olarak
kullanılmasına izin verildi. ABD'de birkaç
eyalette kenevir kullanımı ve ticareti
serbest. İspanya, Hollanda gibi ülkelerde
de kenevir serbest bırakıldı. Kanada,
Almanya, İtalya, Çekya, Kanada ve
Yunanistan'da tıbbi amaçlı kenevir yasal.

Tüm bu özellikleri nedeniyle birçok
ülkede
Kenevir
tarımı
ile
ilgili

Bu değişimin ABD ve Kanada'da çok hızlı
olduğu gözleniyor.

Dünyadaki bu değişime paralel olarak
ülkemizde de kenevir üretimi ile ilgili
bir takım değişiklikler oldu. 2016
yılında Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü
Hakkında Yönetmelik 19 ilde kontrollere
ve özel izinlere tabi olarak endüstriyel
kenevirin üretimi serbest bırakıldı.
Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum,
İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri,
Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun,
Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak
illerinde endüstriyel amaçla üretimine
izin verilen Kenevir üretimi için Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan izin
alması ve yalnızca izin verilen bölgelerde
ekilip Bakanlık personelince ayda bir
denetlenmesi gerekiyor.

Ülke

Üretici Firma

Alan

Planlanan Alan

Lokasyon

Web Sayfası

Canada

The Green Organic Dutchman

620,000

970,000

Montreal, Quebec, Canada

www.tgod.ca

Canada

Canopy Growth Corporation

598,000

1,268,000

Smith Falls, Ontario, Canada

www.canopygrowth.com

Canada

Supreme

304,920

304,920

Kincardine, Ontario, Canada

www.supreme.ca

Canada

MedReleaf

265,000

265,000

Markham, Ontario, Canada

www.medreleaf.com

Canada

Village Farms International

250,000

1,100,000

Delta, British Columbia, Canada

www.villagefarms.com

Canada

Organigram

227,500

428,725

Moncton, New Brunswick, Canada

www.organigram.ca

Canada

Aurora MJ

143,000

943,000

Cremona, Alberta, Canada

www.auroramj.com

Canada

Maricann

106,838

106,838

Langton, Ontario, Canada

www.maricann.com

Canada

Aphria

100,000

1,000,000

Leamington, Ontario, Canada

www.aphria.com

Canada

Delta 9 Biotech

80,000

80,000

Winnipeg, Manitoba, Canada

www.delta9.ca

Canada

Hydropothecary

50,000

300,000

Gatineau, Quebec, Canada

www.thehydropothecary.com

Canada

CannTrust

50,000

480,000

Vaughan, Ontario, Canada

www.canntrust.ca

Canada

WeedMD

26,000

243,800

Aylmer, Ontario, Canada

www.weedmd.com

Canada

AB Labs

15,000

15,000

Ontario, Canada

www.ablabs.ca

Canada

Les Serres Vert Cannabis Inc.

0

700,000

Quebec, Canada

www.serresbertrand.com

Eastern US

GrowHealthy

200,000

200,000

Lake Wales, Florida, USA

www.growhealthy.com

Eastern US

Revolution Enterprises

151,050

151,050

Illinois, USA

www.revolutionenterprises.co

Eastern US

Vireo Health NY

40,000

60,000

New York, New York, USA

www.vireohealthny.com

Eastern US

Americann

0

1,000,000

Freetown, Massachusetts, USA

www.americann.co

Western US

Los Suenos Farms

1,428,000

1,428,000

Pueblo, California, USA

www.lsf.farm

Western US

Copperstate Farms

348,000

1,700,000

Snowflake, Arizona, USA

www.copperstatefarms.com

Western US

Harvest Inc.

208,800

208,800

Tempe, Arizona, USA

www.harvestinc.com

Western US

Glass House Farms

200,000

200,000

California

www.elitegardenwholesale.com

Western US

Reef Dispensaries

165,000

665,000

Las Vegas, Nevada

www.reefdispensaries.com

Western US

LivWell

162,000

162,000

Denver, Colorado, USA

www.livwell.com

Western US

Shango

150,000

150,000

Washington + Nevada, USA

www.goshango.com

Western US

Green Man Cannabis

128,000

128,000

Denver, Colorado, USA

www.greenmancannabis.com

Western US

Grow Op Farms

110,000

110,000

Spokane, WA, USA

www.phatpanda.com

Western US

Ultra Health

92,000

9,213,000

New Mexico, USA

www.ultrahealth.com

Western US

Colorado Harvest Company

62,000

62,000

Denver, Colorado, USA

www.coloradoharvestcompany.com

Western US

Essence Vegas

54,000

54,000

Las Vegas, Nevada, USA

www.essencevegas.com

Western US

R. Greenleaf Organics

37,500

37,500

Albuquerque, New Mexico, USA

www.rgreenleaf.com

Western US

MMAC Los Angeles Cultivation 37,000

37,000

Los Angeles, California, USA

www.triplesevenla.com

Western US

Veritas Cannabis

25,000

25,000

Denver, Colorado, USA

www.veritascannabis.com

Western US

Swami Select

10,000

20,000

Medocino County, California, USA

www.swamiselect.com

Western US

MedMen

4,100

49,100

Culver City, California, USA

www.medmen.com

Western US

Palo Verde Center

0

2,400,000

Blythe, California, USA

www.paloverdecenter.com
www.sera-bir.org.tr
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KENEVİRDE YASALAR DEĞİŞİYOR, PEKİ YA ÜRETİM?

YURT DIŞINA EN ÇOK
DOMATES SATTIK
Türkiye'nin Ocak-Eylül
döneminde yaş meyve
ve sebze ihracatı 1,5
milyar doları aşarken,
toplam ihracatın yüzde
14'ünü domates ihracatı
oluşturdu.

Esrarın ana maddesi
olarak bilinen kenevir son
yıllarda tıbbi ve endüstriyel
özellikleriyle ön plana
çıkarken ABD ve Avrupa’da
belli yasal statülere
kavuştu. Türkiye’de de 19
ilde bölgelerde kontrollü
üretimine izin verilen
bitkinin teşvik edilmesi
gündemde.
2010’lu yılların dünya genelinde
en çok tartışılan bitkilerin başında
kenevir geliyor. Uzun yıllardır esrarın
hammaddesi olması nedeniyle kötü
üne sahip bitkinin sağlık temelli
faydaları ve endüstriyel potansiyeli son
dönemde çok daha göz önüne çıkmaya
başladı. Kenevir üzerine araştırmalar
yoğunlaştıkça kimi ülkeler bitkinin yasal
konumunu da revize etmeye yöneldi.

Medikal kenevir dönemi
ABD’nin 26 eyaletinde kenevir
ürünlerinin doktor tavsiyesi üzerine tıbbi
amaçlarla kullanılmasına 2016 itibariyle
izin verilirken 7 eyalette ise bitkinin
kullanımı ve ticareti tamamen serbest
hale getirildi. İspanya, Hollanda gibi
ülkelerde de kenevir kullanımı serbest
bırakılırken Kanada, Almanya, İtalya,
Çekya, Kanada ve Yunanistan’da da
“medikal kenevir” yasal statüye kavuştu.

Hangi alanlarda
kullanılıyor?
Tıp alanında kenevirin popülaritesini
arttıran özelliklerin başında bitkinin
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ağrı kesici, bulantı giderici ve iştah
arttırıcı özelliklerinin yanı sıra kanser
hastalarının tedavisinde sağladığı
faydalar geliyor. Lif, tohum ve sapları
elyaf yapımında kullanılan kenevirin
endüstriyel amaçlı yetiştirilen çok
sayıda çeşidi bulunuyor. Kenevir ayrıca
kağıt ve yapı malzemelerinin yanı sıra
biyoyakıt hammaddesi olarak da ciddi
bir potansiyele sahip.

Türkiye’de de dönüşüm
başladı
Tropikal ve ılıman iklim kuşağındaki
çoğu bölgede kolaylıkla yetiştirilebilen
kenevir Anadolu coğrafyası için de hiç
de yabancı bir ürün değil. Ancak tüm
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de uzun
yıllardır yasaklı olan bitkinin buna karşın
yasa dışı olarak uyuşturucu amaçlı
üretildiği bilinen bir gerçek.
Öte yandan kenevirde yurtdışında
değişmeye başlayan bakış açısı
Türkiye’de de karşılık bulmaya başladı.
2016 yılında Kenevir Yetiştiriciliği· ve
Kontrolü Hakkında Yönetmeliği ile 19
ilde sanayiye yönelik kenevirin kontrollü
üretiminin serbest bırakılması bunun
ilk sinyali olmuştu. Geçtiğimiz günlerde
İstanbul Aydın Üniversitesi’nde (İAÜ)
düzenlenen “Yeşil Hazine: Sanayi
Keneviri Forumu” ile konu bir kez daha
gündeme taşındı.

üreticilerin Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’ndan izin alması ve yalnızca
izin verilen bölgelerde ekilip Bakanlık
personelince ayda bir denetlenmesi
gerekiyor.

Yalnızca 70 dekarda
yetiştirildi
Ancak mevcut izinlere karşın geçtiğimiz
yıl Türkiye’de 2017 yılında yalnızca 70
dekar alanda kenevir üretimi yapıldı.
Bitkinin ilaç, hayvan yemi, kağıt,
plastik, tekstil ve inşaat alanlarındaki
kullanımına dikkat çeken İAÜ Gıda
Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr.
Şükrü Karataş, kenevirin Türkiye’de
çeşitli alanlarda kullanıma teşvik
edilmesi ve üretimi için tarımsal
girişimlerin yapılması gerektiğini dile
getiriyor.

Türkiye'nin yılın 9
ayındaki yaş meyve ve
sebze ihracatı 1,5 milyar
doları aşarken, ürün
bazında yurt dışına en
çok domates gönderildi.
Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı
Birlikleri verilerine göre, 2018 yılı
Ocak-Eylül döneminde yaklaşık 646
milyon doları taze meyve, 465 milyon
doları narenciye ve 423 milyon doları
da taze sebze olmak üzere toplam
1,53 milyar dolar değerinde yaş meyve
sebze ihracatı yaptı.

Bu esnada kenevirin psikoaktif
özelliklerinin, dolayısıyla kötüye
kullanımının azaltılması için de farklı
ülkelerde bilimsel çalışmalar sürüyor.
Geçtiğimiz yıl TÜBİTAK desteğiyle
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr.
Selim Aytaç’ın esrar potansiyeli düşük
kenevir çeşidi geliştirmek için başlattığı
çalışma bunun Türkiye’deki ilk örneği.

üzüm, 74 milyon 983 bin 536 dolarlık
elma, 54 milyon 293 bin 164 dolarlık
greyfurt, 48 milyon 821 bin 355 dolarlık
nar ve 41 milyon 117 bin 925 dolarlık
kayısı ihracatı gerçekleştirildi.

İhracat geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 17 arttı. 2017 yılının 9
ayında 1,3 milyar dolarlık yaş meyve ve
sebze ihracatı gerçekleştirilmişti.

Türkiye kendi tescilli
çeşidini geliştirmeli

Ayrıca, 87 milyon 263 bin 137 dolarlık

Ürün bazında incelendiğinde değer
olarak en fazla ihracat domateste
yapıldı. Domatesi sırasıyla limon,
kiraz-vişne, mandarin, portakal, biber,
şeftali, üzüm, elma ve greyfurt takip
etti. Nar, kayısı, incir, kabak, çilek,
hıyar-kornişon, erik, karpuz, armut ve
patates de ihracat değeri olan ürünler
olarak sıralandı.

EN ÇOK RUSYA'YA İHRACAT
YAPILDI

Türkiye’de izin verilen kenevir üretimi
Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum,
İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri,
Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun,
Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak
illeriyle sınırlı. Kenevir yetiştirecek

“Kenevir bu topraklarda 400-500 yıllık
çok eski bir tarım kültürü olmasına
rağmen halen Türkiye’nin tescilli bir
kenevir çeşidi yok” diyen Aytaç, Kenevir
Popülasyonunda THC Oranı Düşük
Genotiplerin Geliştirilmesi Projesi
ile birlikte Türkiye’nin kendi çeşidini
üretebileceğini ve üretim miktarında
artış sağlanabileceğini söylüyor.

Ocak-eylül döneminde miktar olarak
2 milyar 773 milyon 802 bin 969
kilogram yaş sebze ve meyve ürünü
ihracatı gerçekleştirildi. 1 kilogramlık
ihracatın değeri de yaklaşık 0,55 dolar
olarak belirlendi.

Yaş meyve sebze grubunda ihracatın
yüzde 27'si Rusya Federasyonu'na

Antalya Ticaret Borsası (ATB)

yapıldı. Rusya'yı sırasıyla Almanya,

Başkanı Ali Çandır, AA muhabirine

Irak, Romanya, Ukrayna, Suudi

yaptığı açıklamada, Antalya Toptancı

Arabistan, Bulgaristan, Polonya,

Hali'nde normal domatesin kilogram

Beyaz Rusya ve Hollanda takip etti.

fiyatının ortalama 4-5 liradan, kokteyl

Gürcistan, Suriye, Sırbistan, Birleşik

domatesin de 6-7 liradan çıktığını

Krallık, İsrail, Azerbaycan, Birleşik

belirtti.

Arap Emirlikleri, Moldova, Fransa ve
Avusturya da yaş meyve sebze ihracatı

Çandır, "İhracattaki talep devam

yapılan ülkeler arasında yer aldı.

ettiği sürece iç piyasada domates
fiyatlarında bir gerileme olacağını

9 ayda 218 milyon 276 bin 416 dolarlık

Kontrollü üretim nasıl
yapılıyor?

1 KİLOGRAMLIK SEBZE
MEYVE İHRACATININ
DEĞERİ 0,55 DOLAR

domates, 209 milyon 914 bin 126

Ocak-eylül döneminde Rusya'ya

düşünmüyorum." değerlendirmesinde

dolarlık limon, 161 milyon 688 bin 125

416 milyon 894 bin 456 dolarlık,

bulundu.

dolarlık kiraz-vişne, 110 milyon 74 bin

Almanya'ya 169 milyon 877 bin 272

Bu arada, Türkiye'de yıllık yaklaşık

303 dolarlık mandarin, 91 milyon 129

dolarlık, Irak'a 160 milyon 573 bin

12,6 milyon ton domates üretiliyor.

bin 980 dolarlık portakal, 90 milyon

158 dolarlık, Romanya'ya 121 milyon

Söz konusu üretimin 2,4 milyonu

586 bin 278 dolarlık biber, 87 milyon

589 bin 82 dolarlık ve Ukrayna'ya da

Antalya'dan karşılanıyor. Antalya

430 bin 932 dolarlık şeftali ihracatı

71 milyon 825 bin 545 dolarlık ürün

Türkiye'nin toplam domates üretiminin

yapıldı.

gönderildi.

yüzde 19'unu karşılıyor.
www.sera-bir.org.tr
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İlham Veren Bir Başarı Hikayesi

ALİ HAYDAR HANCIOĞLU

20.02.1956 yılında Afyonkarahisar’da

zaten 1980’li yıllarda yavaş yavaş

Bircan Tarım A.Ş. şu anda 650,000

doğdu, ilk ve orta öğrenimini Afyon’a

yaygınlaşmıştı.

m2’lik arazisinde 90.000 m2’lik seralarda

tamamladı. Lise mezuniyetinden

faaliyetine devam etmektedir.

sonra Atatürk Üniversitesi İslami

O seralarda yetişen ürünlerin

İlimler fakültesini kazandı. 1975-1976

pazarlamasını yaptı. 1997 yılında

öğretim yılında Atatürk Üniversitesi’nde

Afyonkarahisar Organize Sanayi

eğitim gördü. Ailesinin işi dolayısıyla

Bölgesi'nde soğuk hava deposu

İslami İlimler Fakültesi'ndeki eğitimini

yaparak bölgenin ürünleri olan

bırakarak; hem iş hem de eğitim

vişne, kiraz, elma, kornişon salatalık

hayatına devam etmek için Afyon’a

gibi ürünleri yurtiçi ve yurt dışına

döndü.

pazarlamaya başladı. 2000 Yılından

Firmanın Agrotes ve Cantes markasıyla
teknolojik jeotermal seralarda
çevreye duyarlı bir şekilde iyi tarım
uygulamaları çerçevesinde üretilen
salkım domatesler yurtiçi ve yurtdışında
güvenle tüketilmektedir.

itibaren Afyonkarahisar’da jeotermal
Yüksekokul olan Eğitim Enstitüsüne

seracılık konusunda girişimlere başladı,

Jeotermal kaynaklar ile ısıtılan

kayıt yaptırdı, ailenin işi olan sebze

2004 yılına geldiğinde Antalyalı bir firma

seralardan çıkan termal su, çevreyi

meyve ticaretine Afyon toptancı halinde

olan Bircan Tarım A.Ş.’yi Afyonkarahisar’a

kirletmeden ve yer altı kaynak suları

devam ederken 1979 yılında Eğitim

getirerek burada teknolojik jeotermal

rezervlerinin korunması amacıyla,

Enstitüsü'nden mezun oldu. 1980 yılında

sera yatırımı yapılmasını sağladı.

tekrardan yer altına re enjekte

evlendi. 1981 yılında kısa dönem olarak

2008 yılında Antalyalı firma yatırımı

edilmektedir.

Antalya’da askerlik görevini tamamladı.

tamamlayamadı ve yatırımdan vazgeçti.
Afyonkarahisar’daki iş adamlarına bu
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Firmamız ulusal marketlerin büyük

Afyonkarahisar’da 1985-1986

yatırımı anlatarak jeotermal seracılık

yıllarında jeotermal sular yalnızca

işine ikna etti. 2009 Yılında Bircan

kaplıcalarda kullanılmaktaydı; bu

Tarım A.Ş. Antalyalı ortaklardan devir

yıllarda dönemin valisi Ercan Belen

alınarak bugünkü Bircan Tarım A.Ş.

Ömer Kaplıcaları'nda her biri beş

sera yatırımına başladı. 2010 yılında ilk

yüz metrekare olmak üzere toplam

etapta 40.000 m2 teknolojik jeotermal

yatırımları 1.100 dekara ulaşmıştır. Bircan

3500 m2’lik alanda ilk kez, 7 adet

serada salkım domates üretimi başladı.

Tarım A.Ş. olarak üretmeye, yatırım

alçak tünel jeotermal cam sera

2013 yılında ise 50,000 m ’lik ikinci etap

ve ihracat yapmaya devam edeceğiz.

yaptırarak kış aylarında domates ve

teknolojik sera projesi de tamamlanarak

Çünkü biz ülkemize güveniyor ve çok

salatalık yetiştirdi. Türkiye de seracılık

üretime geçti.

seviyoruz.

2

salkım domates tedarikçilerinden biridir.
Bircan tarım A.Ş. öncülüğünde başlayan
Afyonkarahisar’daki teknolojik sera

www.sera-bir.org.tr
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HABERLER

TÜRKIYE'NIN
ILK VE TEK
TARIM AVM’SI
KARACABEY’DE
KURULUYOR

Bursa'da Karacabey
Belediyesi tarafından,
Karacabey-Bandırma yolu
üzerinde 200 dönümlük
alan üzerinde kurulacak
Türkiye’nin ilk ve tek Tarım
AVM'si ilçeyi cazibe merkezi
haline getirecek.
Türkiye’nin ilk Tarım Alışveriş Merkezi
fuarlara ev sahipliği yapacağı gibi üretici
ile tüketiciyi de ilk elden buluşturacak.
Belediye Başkanı Ali Özkan, projeyle
ilgili çalışmaların son sürat devam
ettiğini belirterek, projenin büyük yankı
uyandırmasından dolayı duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
Verimli tarım arazileri ile Türkiye’nin
en önemli üretim merkezleri arasında
yer alan Karacabey’de ilçe belediyesi
tarafından ‘Nerede Tarım Orada Varım’
sloganıyla yola çıkılarak geliştirilen ve
Karacabey-Bandırma yolu üzerinde
kurulması planlanan Türkiye’nin ilk Tarım
AVM projesi, şimdiden tarım sektörünün
en çok konuşulanları arasında yerini
alırken, Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı
açıklama ile projeyle ilgili çalışmaların son
sürat devam ettiğini belirtti.
Bandırma yolu üzerinde, 200 dönümlük
bir araziye kurulması planlanan Tarım
AVM’nin, Türkiye’de bu alanda ilk olma
özelliği taşıdığına dikkat çeken Başkan Ali
Özkan, projenin tamamlanmasıyla birlikte,
sadece bölgeye değil; tüm Türkiye’ye
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tarım alanında yeni bir cazibe noktası
kazandırılacağını vurguladı.
Tek çatı altında bölgesel pazarlara
hâkimiyet imkanı olan Tarım AVM ile
ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydeden
Belediye Başkanı Ali Özkan, “İlçemizin
en önemli geçim kaynağı olan tarım
faaliyetlerine destek için hayata
geçirdiğimiz bu proje, Türkiye’de ilk
olacak. Gübre, traktör, tarım ürünleri,
zirai ilaçlar gibi ürün satan iş yerlerinin
ilçe içerisinden çıkartılarak, burada daha
bölgesel bir pazara, tek çatı altından
girmeleri sağlanmış olacak. Örnek
vermek gerekirse, Tarım AVM projesinin
tamamlanmasıyla birlikte, ulaşım şartları
göz önüne alındığında İstanbul’da
Kadıköy’deki bir manava Bayrampaşa’dan
gitmek isteyen bir kişinin harcayacağı
zamandan önce, Karacabey’den
aynı ürünlerin ilgili bölgeye daha
hızlı bir şekilde gönderilebilmesi
mümkün hale gelecek. Ayrıca burada,
Mustafakemalpaşa, Bandırma ve
Susurluk’u da kapsayacak şekilde,
sektör temsilcilerini bir arada toplamayı
amaçlıyoruz. Yıl boyunca bölgeye hizmet
verecek Tarım AVM’nin içerisinde, aynı
zamanda sosyal tesislerimiz de yer
alacak. Burasını yılın her dönemi yaşayan
ve yüksek katma değer ortaya çıkaran
bir konuma ulaştırmayı hedefliyoruz”
ifadelerini kullandı.
Her sene düzenlenen tarım fuarını Tarım
AVM içerisinde daha geniş bir alanda,
vatandaşlarla buluşturmak istediklerini
belirten Özkan, "Küçükbaş hayvancılık
ve ekipmanları fuarını yapıyoruz. Burada
çeşitli hayvanlar, hayvanlarla ilgili
ekipmanlar geliyor, yurt içinden ve yurt

dışından katılımcılar ve davetliler bu
fuarı takip ediyor. İşte bütün bu faaliyetin
yapıldığı tarım ile ilgili aklımıza gelen
alet hırdavat traktörün bulunduğu
ve uygulamaların yapıldığı orijinal
bir projeyi inşallah Karacabey’imize
kazandıracağız. Bu sadece Karacabey
için değil, bütün Türkiye için bir proje
olacak. Tarımla ilgili düşüncesi olan,
bu alanda faaliyet göstermek isteyen
her vatandaşımız öncelikle Karacabey
Tarım AVM’yi gezecek, görecek, oradaki
son yeniliklerden haberdar olacak. Bu
aynı zamanda tarım turizmi konseptinin
ilçemizde gelişmesine katkı sağlayacak,
sadece tarım alanında değil, diğer
esnafımıza da katkı sağlayacağını
umduğumuz orijinal bir proje olacak" dedi.
Projeyi yap işlet devret modeli ile ilçeye
kazandıracaklarını belirten Özkan,
"Yöresel ürünlerin de burada satılmasını
düşünüyoruz, bunun yanında da İstanbulİzmir otoyolu devasa bir proje, bu projenin
Karacabey-Bursa etabı da sona erdiğinde
Karacabey’imizden 1,5 saatte İstanbul’a, 2
saatte İzmir’e ulaşmak mümkün olacak,
dolayısıyla Türkiye’nin neredeyse yarı
nüfusunu barındıran vatandaşlarımız,
buralara çok kısa bir zaman diliminde,
günübirlik gelip tarım fuarını gezecekler.
Buradaki turistlik güzellikleri, longoz
ormanlarını, Eski Karaağaç Leylek
Köyünü gezecekler, bunun yanında da
bölgemizde yetişen ürünleri ilk elden
alma imkânına kavuşacaklar. Tabiri caizse
hiçbir aracı sokmadan direk üreticiden
alacakları için, aradaki fiyat farkı belki de
onların yakıt giderlerini de karşılayacak,
hem turistik bir gezi, hem de alışverişlerini
gerçekleştirme imkânı bulacaklar" diye
konuştu.

A’dan Z’ye PROFESYONEL SERA KURULUMU
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PASKAL / DRAIN VISION
ETKİN İZLEME & GÖZLEMLEME
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ÜRETİCİ KOOPERATİFLERİ
KURULURSA ARACILIK
DİYE BİR ŞEY KALMAZ

HABERLER

GIDADA RANT ZİNCİRİ

Perakende sektöründe ülkemizde
fırsatçılığın ulaştığı boyutlara dikkat
çeken Sera Yatırımcıları ve Üreticileri
Birliği (SERA-BİR) Başkanı Müslüm
YANMAZ, bir ürünün zamlandıktan sonra
hiçbir şekilde indirim uygulanmadığını
söyledi. Dolardaki artışın yüzde 3035 oranlarında olduğunu aktaran
Yanmaz, yüzde 60 zamların bu artışla
bağdaşmadığını belirtti. Piyasanın kendi
dinamiklerini kendinin belirlediğini dile
getiren Yanmaz, “Piyasaya dışarıdan
müdahale edilmesi şansı çok düşük.
Ama piyasanın bunu tolere edeceğine
inanıyorum” dedi.

Gıda ürünlerinde üreticiden fazlalığına bağlanıyor. Uzmanlara göre, iç pazarda tüketiliyor. Öte yandan,
Türkiye’deki meyve ve sebze üretiminin
sofraya kadar geçen sürede 7 özellikle yaş sebze ve meyve raflara
ulaşana kadar; hal dışı tüccar, toptancı,
yüzde 30’luk kısmının sırf fiyat artsın
kat fiyat farkına neden olan sevkiyatçı, tedarikçi ve perakendeci
diye stokçuluk yüzünden depolarda
gibi çok farklı kişi veya kurumdan
çürüdüğü ifade ediliyor.
rant zinciri kırılamıyor.
geçiyor. Bu aracıların belirledikleri fiyat
Üreticinin kazanamadığı
veya zammı kontrol edecek kurum
ÜRETİCİNİN
bu sistemde vatandaş da
ve kuralların yoksunluğu üreticinin
KAZANMADIĞI SİSTEM
bu saadet zincirine bağımlı olmasına
mağdur oluyor. Özellikle
İşte böyle bir ortamda, aracılık ve
neden oluyor. İşte bu keyfiyete ve
yaş sebze ve meyve raflara
komisyonculuk mekanizmasıyla,
düzensizliğe karşı çıkan Cumhurbaşkanı
ulaşana kadar, hal dışı
Recep Tayyip Erdoğan, “Faiz oranları,
üreticinin kazanmadığı bir zincire
işaret edilerek, her aşamanın sıkı
tüccar, toptancı, sevkiyatçı, enflasyon belli oranda düşmüş. Buna
rağmen markette hala sebze meyvede
denetlenmesi gerektiği vurgulanıyor.
tedarikçi ve perakendecinin
fiyat düşmüyor. Bunun ahlaki bir temeli
Tüketicinin cebinden çıkan paranın
elinden geçiyor. Bu aracılar, olabilir mi? Bu marketlerde benim
ancak yüzde 10-20’si üreticinin cebine
halkımı sömürme mücadelesini devam
giriyor. Aradaki yüzde 80-90’lık fark,
belirledikleri fiyat veya
ettirenler varsa bunun hesabını sorma
yıllardır bu çarktan beslenen kesimlerin
zamla yüzde 80-90’lara
görevi de bizimdir ve hesabını sorarız”
eline geçiyor. Bu rakamlar; tarladaki
varan farkı ceplerine
mesajını vermişti.
ürünlerin üreticiden çıkış fiyatının
indiriyor. Perakende
üzerine 4-5 katı fiyatlar konularak
tüketiciye sunulduğunu gösteriyor.
ÜRETİMİN YÜZDE 30’U
sektörüne göre, çözüm
Spekülatif fiyat hareketlerini önlemenin
üretici kooperatiflerinin
STOKÇULUK YÜZÜNDEN yolunun ise her aşamanın sıkı
kurulmasında.
denetlenmesinden geçtiği belirtiliyor.
ZİYAN OLUYOR
Tarımsal üretimde kendi kendine yeten

Bu konuda harekete geçen Hükümet

Meyve ve sebze başta olmak üzere

nadir ülkelerden biri olan Türkiye,

ise uzun süredir Yeni Hal Yasası

birçok gıda ürününde tarla ve market

senelik yaklaşık 45 milyon ton yaş

üzerinde çalışıyor. Son aşamaya gelinen

arasında 6-7 kat fiyat farkı oluşturan

sebze-meyve üretiyor. Bu rakamla

hazırlıklarda, aracılar yerine üreticinin

saadet zinciri, bir türlü kırılamıyor. Fiyat

ülkemiz küresel pazarda yüzde 4’lük

daha çok kazanacağı ve raflara makul

artışlarının bu denli spekülatif olması ise

paya sahip. Söz konusu üretimin sadece

fiyatlardan erişebilecek gıda piyasası

üretici ve tüketici arasındaki aracıların

yüzde 5’i ihraç edilirken kalan kısım

hedefleniyor.
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Tarım alanındaki aracılığa da değinen
Müslüm Yanmaz, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Üretici kooperatifleri
kurulmalı ve ürünlerin kalitelerine göre
tasnifi yapılmalı. Bu sayede üreticiler
hem ürün kaybının önüne geçebilir.
Hem de aracılık kavramı ortadan
kalkar. Ürün kaybı dediğimiz şeyi hafife
almamak gerek tasnif edilmediğinde
yüzde 25 oranında ürün kaybı oluyor.
Tüm Avrupa’da olduğu gibi, üretici
kooperatifleri modeliyle, tarla
hasadından hemen sonra, ürün depoya
girmeden önce ürünün tasnifi yapılmalı,
pazara dönük işlemlerden önce depo

ve ambalajlama yapılmalı ve her ürüne
soğuk zincir uygulanmalıdır. Zira hasat
sonrası ürün kayıpları % 25 civarında
meydana gelmektedir. Örnek verecek
olursak, üretici 4 liraya ürünü satıyor,
ancak % 25 ürün kaybını hesaba
katmıyor. 4 liralık ürün kayıptan dolayı
hal - aracı - market - depo - ambalaj
görmeden 5 Tl ye zaten mal olmuş
oluyor. Üreticinin eline 4 lira geçiyor,
tüketici 7 liradan alıyor, sıkıntısının
başlıca nedeni de aslında buradan
başlıyor.
Ayrıca tarım alanında bir sıkıntıda şu;
zincir marketler tüm giderlerini ürünlere
kontrolsüz bir şekilde yansıtıyor. Buna
da denetim sağlanmalı.”

FAHİŞ ZAMLAR
MEŞRULAŞTI

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut
Şahin: Satıcı yüzde 70 oranında zam
yaptı. Sonraki süreçte yüzde 10 indirim
yaparak fedakarlık yapmış gibi hareket
etti. Fakat döviz kurlarındaki düşüş
sonrası indirimlerin de daha önce
uygulanan zamlar oranında yapılması
gerekiyor. Tarım ürünlerinde üreticiden
tüketiciye geliş sürecinde en çok şikayet
edilen stokçuluk ve aracılığın ortadan
kaldırılması için her ürün grubunda
kooperatifler oluşturulması gerekir.
Üreticiler şikayet ediyor, fakat adım da
atmıyor.

BİREYSEL İŞLETME
SAYISI ARTMALI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası
(TESK) Başkanı Bendevi Palandöken:
Perakende sektöründe sermaye
yapısının tekelleştiği için piyasaların
anında indirim refleksini kaybetti.
Bireysel işletmelerin sayısı artmalı.
Dolar ve avroda düşüş olmasına
rağmen yüksek fiyatlar devam ediyor.
Yüzde 10’luk indirimlerin zamları
unutturmaması gerekir. Özellikle tarım
alanına baktığımızda ise fiyatların
dengelenmesi için aracılık kavramının
ortadan kalkması gerekiyor.

İNDİRİMİ YAPMAYAN
YABANCI FİRMALAR

Türkiye Perakendeciler Federasyonu
Başkanı Mustafa Altunbilek: Dövizdeki
düşüş sonrası özellikle yabancı
firmalar indirim için kılını kıpırdatmadı.
Yerli firmaların ise yüzde 99’unu
etiketlerde indirimleri uyguladı. Yerel
perakendeciye bu noktada haksızlık
yapılmaması gerekir. Enflasyonla
Mücadele kampanyasında da olduğu
gibi biz her zaman devletimizin
yanındayız. Yeni Hal Yasası ile birlikte
aracının gücü kırılır ve ürün kaybı en aza
iner. Fiyatlar yasayla birlikte ortalama
yüzde 20 ucuzlar.
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SIVI GÜBRELER İLE
ÜRETİCİ DOSTU
VERİMLİ ÇÖZÜMLER

MANİSA JEOTERMAL SERACILIKTA
TÜRKİYE İKİNCİSİ

* %100 YERLİ ÜRETİM
* "0" ATIK AMBALAJ
* MALİYET AVANTAJI
* KOLAY KULLANIM
* BİTKİ TARAFINDAN KOLAY ALINABİLİRLİK
* DÜŞÜK STOK MALİYETİ

YILDIRIM TUZ KİMYA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Umurbey Mah. Yalova Yolu Cad. No: 82/A GEMLİK / BURSA
Tel: 0224 513 11 73 • Faks: 0224 513 2106
e-mail: bilgi@yildirimkimya.com • www.yildirimkimya.com.tr

MANİSA İl Tarım ve Orman Müdür Vekili

Örtüaltı yetiştiriciliğinde en önemli

Sistemi'ne kayıtlı ve kayıtsız olan işletme

Metin Öztürk, Manisa'nın jeotermal

gider kalemini ısıtma masrafları

sayısının 832 olduğuna dikkati çeken

seracılıkta 756 dekar alan ve yüzde

oluşturduğundan dolayı jeotermal

Öztürk, "3 bin 82 dekar örtüaltı alanda;

17,7’lik payla İzmir'in ardından ikinci

enerji kaynakları ön plana çıkmaktadır.

domates, hıyar, biber, çilek, marul, fide

sırada yer aldığını söyledi.

Jeotermal enerji ile ısıtılan sera varlığı

ve fidan gibi ürünler yetiştirilmektedir.

bakımından İzmir, yaklaşık 820 dekar

Bunların bir kısmı ihraç edilmekte

Manisa İl Tarım ve Orman Müdür Vekili

alan ve yüzde 19'luk payla ilk sırada

geriye kalan kısmı ise yurt içinde

Metin Öztürk, Manisa'daki örtüaltı

yer alıyor. İzmir'i 756 dekar alan ve

değerlendirilmektedir. 2018 yılı 6 altı ayı

seracılık hakkında değerlendirmelerde

yüzde 17,7’lik payla Manisa ve 720

bulundu. Bitkisel Üretim ve Bitki

dekar alan ve yüzde 16,8’lik payla

Sağlığı Şube Müdürü Meran Kayhan,

Afyonkarahisar takip etmektedir. 2017

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali

yılı Mart ayı itibari ile ülkemizde 3 bin

Demir ve teknik personel ile birlikte

760 dekarı plastik sera ve 523 dekar

Manisa'nın Salihli ilçesinde örtüaltı

cam sera olmak üzere toplam 4 bin 283

üretim gerçekleştiren ve Türkiye'de bir

dekar jeotermal enerji ile ısıtılan, 225

ilk olarak jeotermal enerji kaynaklarıyla

ünite örtüaltı varlığımız bulunmaktadır.

ısıtılarak muz üretimi gerçekleştiren bir

Jeotermal enerji ile ısıtılan seraların

işletmede incelemelerde bulunan Metin

ortalama ünite büyüklüğü 19,3 dekar

Öztürk, burada işletme yetkililerinden

olup bu işletmelerin yüzde 92.7'si

bilgiler aldı.

topraksız tarım, yüzde 7.3'ünde ise

verilerimize göre ihracatımızın büyük
bir çoğunluğu Rusya ve Ukrayna'ya
gerçekleştirilmiştir. Rusya'ya 2 bin
92 ton, Ukrayna'ya ise 139 ton olmak
üzere toplam 2 bin 231 ton ihracat
gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.
Tarım ve sanayinin göz ardı edilmeden,
ülke kaynaklarının çevre duyarlılığı
ile en iyi şekilde değerlendirilmesi
gerektiğini vurgulayan Metin Öztürk,

topraklı tarım yöntemi ile yetiştiricilik

Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle

Manisa'nın tarım, hayvancılık ve sanayi

yapılmaktadır. Topraksız tarım yapan

'Alaşehir Teknolojik Sera Bölgesi'

yanında alternatif enerji kaynakları

işletmelerin yüzde 99.6'sı katı ortam

fizibilite çalışmalarının devam ettiğini

ile de adından söz ettiren bir il

kültürü kullanmaktadır. Jeotermal enerji

kaydetti. Öztürk, bundan sonraki süreçte

olduğuna dikkat çeken Metin Öztürk,

ile ısıtılan sera işletmelerinin yüzde

örtüaltı yetiştiricilik ile ilgili eğitim, yayım

"İklime bağlı kalmadan, kısmen ya da

96.45'inde domates yetiştirilmektedir"

ve teknik desteği vermeye devam

tamamen kontrollü olarak üretime

dedi.

edeceklerini, hedeflerinin jeotermal sera
varlığında Türkiye birinciliği olduğunu

imkân sağlayan örtüaltı yetiştiriciliği
Manisa'da giderek yaygınlaşmaktadır.

Manisa genelinde örtüaltı Kayıt

söyledi.
www.sera-bir.org.tr
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BİR AİLE FİRMASI, P. SEELEN
Sayın Marc Seelen
merhabalar, P. Seelen
firması hakkında kısaca
bizlere bilgi verebilir
misiniz?
P.Seelen bir aile firmasıdır,
1898 yılında faaliyete
başlamıştır.

Kalite kontrolü, nakliye organizasyonu ve tedarikçilerimiz ile
aramızdaki iletişimi sağlamaktadır.

Görüldüğü üzere çok
köklü bir firmasınız. Peki,
hala aynı aile tarafından
mı yönetilmekte?
Şu anki sahibi Marc Seelen
ailenin 4. jenerasyonu.

Neden salkım domates?
Türkiye’den salkım domates ithal ediyoruz çünkü kalite ve
işçilik müşterilerimize hitap ediyor.

Ne tür ürünler pazarlamaktasınız?
Hollanda da anlaşmalı üreticilerimizin ürünlerini pazarlıyoruz
örneğin: Salkım domates, Cherry domates, Pırasa, Salatalık,
Kuşkonmaz vb.
Peki, kış aylarında ürün tedarikini yine Hollandalı üreticilerden
mi sağlıyorsunuz?
Müşterilerimize kış aylarında ürün sunmak için İspanya, İtalya
ve Türkiye gibi çeşitli ülkelerden ithalat yapıyoruz.
Türkiye ile olan ticaret ilişkiniz ne zaman başladı?
Türkiye’den ithalata 2009-2010 sezonunda başladık.
Türk seracılığı ile ilgili bilgilere nasıl ulaştınız?
O zaman üretim danışmanı Yasin Karaca'dan Türk seracılığını
bizim için araştırmasını istedik, Bizi Gökkale ve Yükselen,
Agroser ile temasa geçirdi. Daha Sonrasında Genel Agrobay ve
Gürsoy gibi farklı firmalar ile çalışmaya devam ettik ediyoruz.
Yasin Karaca’nın firmanız ve Türkiye arasındaki rolü nedir?
Bizim için Yasin Karaca halen Türkiye ile aramızdaki bağlantı.
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İlk olarak hangi ürünlerin ithalatını gerçekleştirdiniz?
Türkiye’den salkım domates ithalatı ile başladık, daha sonra
Beef domates, nar, ayva ve benzeri narenciye ürünleri ile
devam ediyoruz.

Üretim tesislerindeki, sizin için en önemli kriter nedir?
Üretim tesislerinin büyük ölçekli olması bizim için önemli; bu
şekilde tek tip kaliteden emin olabiliyoruz.
İç piyasada ithal ettiğiniz ürünleri nasıl pazarlıyorsunuz?
Avrupa pazarında bilenen markalarımız ile Türkiye’den ithalatı
tercih ediyoruz.
Nar Markamız “Tsjakka!” Salkım domates markamız “Prins”
Ticaretin her türlüsünde ürün kalitesinin istikralı bir şekilde
devamlılığı esastır. Siz bu anlamda istikrar ve güveni nasıl
sağlıyorsunuz?
Türkiye’de de sabit “ÜRETİCİLER” ile çalışmayı tercih ediyoruz
ve çalışıyoruz.
Tük üreticilere buradan son bir şey söylemek ister misiniz?
Türk üreticiler işçilik, kalite ve pestisitten ödün vermediği sürece
kış döneminde Avrupa pazarına dışardan ithalatta ürünlerinin
birinci tercih olarak devam edeceğini temenni ediyorum.
Röportaj: Duygu Özkartal

1898'den
beri,
güvenle.
Tel: +31 77 3873250 • Faks: +31 77 3872797
Venrayseweg 118a 5925 RH Venlo 077-3873250
info@pseelen.nl • www.pseelen.nl
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HAL FEDERASYONU'NUN
YENİ HAL YASASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

en azından belediyelerin veya hal işletmecisinin oluru ve

düşünülen hallerdeki esnafımız yer almalıdır.

Bakanlığımızın onayı ile mümkün kılınmasının çok doğru
olacağı kanaatindeyiz.

Sonuç olarak;
• Mevcut hal yapısında Üretici Birliklerimizin, Tüccarların

Yine aynı taslakta görebildiğimiz kadarıyla toptancı

yanı sıra Hal Komisyonculuğunun da sistem olarak

haller yap/ işlet/ devret modeli ile özelleştirilmektedir.

devamının sağlanması ve üreticilerimizin ürünlerinin

Türkiye

bugüne kadar toptancı hallerindeki hal komisyoncularına

Halciler

satılmak üzere malını bırakıp bedelini alamayan bir

Federasyonu;

üretici bulunmamaktadır. Buna karşılık hal dışında,

Burada önerimiz ise yap/ işlet/ devret modelinden

değerlendirilmesinde; ciddi bir rekabet içerisinde

ülkemiz

serbest piyasada üreticinin malını alıp bir daha üretici ile

vazgeçilmesidir.

bulunmaları ve komisyonculuk unvanının “üretici

genelinde

görüşmeyen ve malın bedelini de üreticiye ödemeyen

toptancı

çok sayıda aracı; üreticinin her yıl milyonlarca lirayı aşan

Eğer YİD. Bir zorunluluk durumunda ise, Bakanlıklar,

hallerinde

miktarlarda kayıp yaşamasına neden olmaktadır.

Belediyeler ve Mesleki kuruluşlar vasıtasıyla % 51

faaliyette

temsilcisi” olarak, komisyon bedelinin ise “hizmet bedeli”
olarak değiştirilmesi,

hissesinin kamuda kalması şartı korunmalıdır. Bölgelere

• Hallerin yapılanması ve işletilmesinde kamu modelinin

göre değişmek ile beraber hal esnafımızın da bu konuda

sürdürülmesi ve yenilenecek olan hallerde kamu sonrası

katılımda bulunacağını tahmin etmekteyiz. Kalan % 49

hisselerin talep durumunda mevcut haldeki esnafa

hissenin ise, alım önceliğinin hal esnafında olmasıdır.

öncelik verilmesi, hal sayısının azaltılması konusunda

olarak mümkün olabilen en düşük fiyatla üreticiden

İncelediğimiz Avrupa örneklerinde de toptancı haller

mağduriyetlere sebep olmaması,

almaya çalışacak ve üreticilerimiz de, Pazar sıkıntısına

ilgili bakanlıkların ve belediyelerin çoğunluğu ile kamu

olarak yapılanmış, ilgili yasa ve mevzuat

düşmemek için ürününü bir an evvel satmak isteyecektir.

ağırlıklı özerk bir yapıda işletilmektedir. Yine hal sayısının

• Toptancı Hallerindeki işyerlerinin devrine izin verilmesi,

düzenlemelerinde, hal sisteminin fiili işleyişi konusunda

Tüketici yönü ile bakıldığında da durum değişmeyecek;

azaltılacağı ifade edilmektedir, bu da üstünde çalışılması

Kanun değişikliğine ilişkin tasarıdaki olumlu veya

incelemelerde ve bilgilendirmelerde bulunan bir sivil

tüccar sıfatı alan komisyoncularımız ürünü en yüksek

gereken hassas bir konudur, illerin durumuna göre,

olumsuz hususlara ilişkin yeni değerlendirmelerimizi

toplum kuruluşudur.

fiyatla toptan veya perakende satma yoluna gidecektir.

üretimin durumuna göre, eğer azaltılması gerekiyorsa

ilerleyen süreçte takdir ve talimatlarınıza arz edeceğimizi

dikkatli bir şekilde hareket edilmeli ve hal esnafımız

bildirir, saygılarımızı sunarız.

Yüksel TAVŞAN
Türki̇ye Halciler Federasyonu Başkanı

bulunan

Hal komisyonculuğunun kaldırılarak komisyoncuların

hal esnafı

tüccar olarak faaliyette bulunması hem üreticilerin, hem

üyelerinin

de tüketicilerin aleyhine olacaktır. Zira komisyoncu;

kayıtlı olduğu

tüccar olduğu takdirde, ürünü alırken kendine göre haklı

derneklerin
üst oluşumu

Dolayısıyla ürün fiyatlarında bir düşme söz konusu
Öncelikle belirtmek gerekir ki; sebze ve meyve bir maliyet

olmayacaktır.

analizi ile satılmamaktadır; ülkemizde ve tüm dünyada arz
ve talep dengesi ile fiyat bulmaktadır. Bu fiyat oluşumu ile

Ülkemizde, toptancı hallerde işlem gören ürün miktarı

sebze ve meyve bir borsa durumunda bulunan toptancı

Türkiye’deki üretiminin %30-40 aralığındadır. Üretimin

hallerinde satışa sunulmaktadır.

büyük bölümü hal dışında işlem görmekte ve büyük

burada mağdur olmamalıdır. Büyük ölçekli oluşturulacak
hallerde özellikle üretim bölgelerinde kapatılması

Türkhal Yöneti̇m Kurulu

ölçüde de kayıt dışı ticarete konu olmaktadır. Halde
Toptancı hallerimizde tüm dünyada olduğu gibi

işlem gören ürünlerin stoklanarak ve bekletilerek fiyat

bizde de öncelikle üretici birlikleri, daha sonra ise hal

manipülasyonu oluşturmasına imkan bulunmamaktadır.

komisyoncuları ve tüccarlar yer almaktadır.

Zira ürünlerin tamamına yakınının raf ömürleri çok kısadır.

Hal komisyoncuları üreticiden para ile mal alan ve

Ayrıca Yasa Taslağında Toptancı Hallerdeki işyeri

üzerine masraf ve kar koyarak satan esnaflar değildir.

devirlerine izin verilmemektedir. İşyerlerinin devrine

Yani üreticiler veya tüccarlar tarafından getirilen

izin verilmemesi konusu öncelikle hal yatırımcısının

veya gönderilen ürünleri onlar adına satıp satış

elini zayıflatacaktır. Çünkü bu iznin olmaması işyeri

bedeli üzerinden tavanı kanunla belirlenen oranda

talebini düşürecektir. AVM’lerde olduğu gibi daha

komisyonu, satış bedeli içinden alarak çalışan gruptur.

birçok örnekte de yatırımcının izni ile işyerinin devri

Yani komisyoncuların aldıkları bedel fiyat üzerine

imkanı verilmektedir. Ayrıca hal dükkanlarının devri

yansıtılmamaktadır.

üretici borçları için de bir güvencedir, yani borçlanan hal
komisyoncusu işyerini devrederek borçlarını ödemektedir,

Federasyonumuz, kurulduğu yıldan itibaren hallerimizde

belediyelerde bunu devir yapacak hal komisyoncuları

üretici birlikleri ve kooperatiflerin yer almasını her

için borçlarını ödemek şartıyla devir yapılmasına onay

ortamda desteklemektedir. Yurtdışı incelemelerimizde

vererek borçlulara karşı güvence altında tutmaktadır.

Birliklerin veya Kooperatiflerin üyelerinden hizmet bedeli

Yine önemli bir konu genelde hal dükkanları uzun

olarak % 18’e kadar ulaşan oranlarda masraf alınmaktadır.

süreli olarak çalıştırılmaktadır. Hallerdeki devir bir

Ülkemizde ise hal komisyoncuları % 8 komisyonla

rant konusu değildir, yani birileri hal de dükkan alıp

çalışmaktadırlar. Bu % 8 brüt gelirden de % 4 civarı vergi

satarak bir kar elde etmemektedir. Bunca yıldır çalışan

ve masraflar ödenmekte hal komisyoncusunun eline % 4

halcilerimizin uzun yıllar süren emeklerinin karşılığı olan

civarı bir gelir kalmaktadır.

ve işletmenin devamında önemli unsur durumunda
bulunan devir işleminin engellenmesi her yönü ile

Üzerinde önemle durulması gereken bir konu da;
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sektöre zarar verecektir. Bu anlamda işyeri devirlerinin
www.sera-bir.org.tr
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TÜRKİYE KURU SEBZE
MEYVE SEKTÖRÜ

G
DR. GAYE NESLİHAN BUDAKLI
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ıda sanayi,
tarımdan
sağladığı
bitkisel ve
hayvansal
hammaddeyi raf ömrü uzun
ve tüketime hazır ürünlere
dönüştüren bir imalat sanayi
koludur. Tarımsal üretimin
mevsime ve yöreye bağlı
değişkenliğine karşılık gıda
gereksiniminin sürekliliği,
çabuk bozulma eğilimindeki
tarımsal ürünlere belirli
bir işleme ve muhafaza
yönteminin uygulanmasını
zorunlu kılmaktır ve
bu işlevi de gıda
sanayi yerine
getirmektedir.
Gıdaların

bünyelerindeki
suyu
uzaklaştırarak
bozulmasını önlemek için
yapılan kurutma işlemi
tarım tarihi kadar eski bir
yöntemdir. Kurutulmuş
meyve sebze işlenmesini
de içine alan tarım sektörü,
insanlar için gerekli gıdaları
karşılayan, sanayiye
hammadde kaynağı
oluşturan, nüfusun önemli bir
bölümüne istihdam yaratan
ve ülke ekonomisine ciddi
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katkılar sağlayan stratejik
öneme sahip bir sektördür.
Gıdaların kurutularak
dayanıklı hâle getirilmesi,
insanın doğadan öğrendiği
çok eski bir yöntemdir.
Bu yöntem doğada çoğu
zaman kendi kendine
gerçekleşmekte ve çeşitli
ürünler tarlada kendi
hâlinde kuruyarak dayanıklı
hâle gelmektedir. Sıcaklık
uygulamaları ve geleneksel
açık havada kurutma

yöntemi ile büyük oranda
zarar gören vitaminler,
mineral maddeler gibi
bileşenlerin farklı kurutma
sistemleri kullanılarak yüksek
korunumları sağlanabilen
teknolojiler geliştirilmiştir.
Solar kurutucular, hava
üflemeli kurutucular, vakum
kurutucular, mikrodalgalı

kurutucular, dondurarak
kurutma yapan sitemler ve
birlikte kullanımları tercih
edilen yöntemler arasında
yer almaktadır. Endüstriyel
olarak ta kolaylıkla
uygulanabilen bu kurutma
sistemleri, tüketiciye yüksek
kaliteli ve üniform ürünler
sunmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde gıda
tüketimi ve ihtiyaçları
değişmektedir. İnsanların
aldıkları gıdaların kalitesi,
hijyen durumları her geçen
gün daha da önem
kazanmaktadır. Dünya
Sağlık Örgütü’nün
temel
kurallarını

belirlediği
gıdalar ile ilgili
bunun yanında
bütün ülkelerde
yerel düzenlemelerde
gerçekleştirilmektedir.
Gelişmiş pazarlarda
doygunluğun dışında
bireylerin sağlıklı beslenme,
medikal statüye uygun
beslenme, gıdaların
besin zinciri dışında ilaç
halinde alternatif olarak
kullanımı, paketleme ve
saklama teknolojilerindeki
ilerlemeler ile sunum

çeşitliliği kurutulmuş ürüne olan talebi
yükseltmiş ve ticarette ülkeler arasında
rekabeti artırmıştır. Tüketim geleneksel
ürünlerden gıda sanayi ürünlerine
doğru, sunum ve tüketim kolaylığı
getiren çeşitlere kaymıştır.
Ülkemizde kuru meyve sebze sektörü
tarımsal faaliyetimiz içerisinde çok
önemli bir yer tutmaktadır. İlk ihracatçı
sektörlerimizden olan kuru meyve
sebze sektörü, ülke tarımsal üretiminin
güçlü alanlarından olan yaş meyve
sebze üretimine bağlı olarak önemli
bir üretim ve ihracat alanıdır. Tamamı
yerli girdilere dayalı üretim yapısı ile
ülkemize önemli miktarlarda döviz
kazandırmaktadır. Ülke genelinde
tüketilen kurutulmuş meyveler
genellikle evlerde güneşte kurutma
sistemi ile yapılmaktadır. Bu alanda
faaliyet gösteren işletmelerde gün
geçtikçe sayıca artmış ve ağırlıklı dış
pazara yönelmektedir. Dış pazarda
birçok ülke kurutulmuş meyve sebze
tüketimi konusunda Türkiye’den daha iyi
durumdadır.
Ticari anlamda Türkiye ekonomisine
döviz kazandıran ürünlerse incir,
üzüm ve kayısı olarak sıralanmaktadır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında özellikle
incir ve üzüm ihracatı ilkenin ihracat
lokomotifi konumundaydı. Klasik ürünler
olarak bilinen incir, kayısı ve kuru üzüm
dışında armut, ayva, erik, kiraz, dut,
elma gibi meyvelerde pazarda tercih
edilmektedir. 2016 yılında kuru meyve
ihracatımız Türkiye genelinde bir
önceki yıla göre miktar bazında %8'lik
düşüşle 321 ton olarak gerçekleşmiştir.
Çekirdeksiz kuru üzümün en önemli
ihraç ürünümüzdür ve miktar bazında
% 54, bir paya sahip olup bunu sırasıyla
kuru kayısı ve yine miktarda % 15 in
sahibi olan kuru incir izlemektedir. Son
yıllarda sebze konunda ise kurutulmuş
domatesin işlenmesi ve ihracatında
yükselen bir grafik izlemektedir. Toplam
kurutulmuş sebze ihracatının tutar
olarak yaklaşık %92’sini kurutulmuş
domates ihracatı oluşturmaktadır.

Gün kurusu, küp kesim

Kuru Üzüm

Kuru İncir

Türkiye'de yılda üretilen ortalama
25 bin ton kuru domatesin yüzde
99'u ihraç edilmektedir. Endüstriyel
olarak kurutulmuş ürünler yurtiçinde
yeterince tanınmadığı için tüketimi
düşük kalmaktadır. Yüzde 80'i ABD
ve AB ülkelerine ihraç edilen kuru
domatesten ülkeye, 80 milyon
dolar döviz girdisi bu ürünlerle
sağlanmaktadır. ABD kurutulmuş
sebze ithalatında ilk sırayı alırken İtalya,
Avusturya ve Almanya bu ülkeyi takip
etmektedir.
Türkiye ise kurutulmuş meyve
sebze konusunda net bir ihracatçı
ülke pozisyonundadır. İhracatın
tamamına yakına gelişmiş ülkelere
gerçekleştirilmektedir. Toplam
kurutulmuş sebze ihracatı 2016
yılında bir önceki yıla göre %14,6
artış göstererek 72,4 milyon dolara
yükselmiştir. Amacımız, mevcut
pazarlara yaptığımız satışların ilgili
ülke ithalatları içinde aldıkları payların
artırılmasıyla hâlihazır da faaliyet
göstermekte olduğumuz pazarlarda
pozisyonumuzu güçlendirmek ve
dünyadaki ekonomik gelişmeler ve
eğilimler ışığında yüksek büyüme

Gün kurusu, şerit kesim

Kuru Kayısı

potansiyeli arz eden ve ithalat artışı
öngörülen hedef ülkelere yaptığımız
satışları ve hedef ülkelerdeki pazar
paylarımızı artırmaktır. Rekabetçi
ülke profilleri ve ürünleri izlendiğinde
sektörün iyileştirilmesi gereken
sorunları göze çarpmaktadır. Ürün
çeşidine göre, görülen pestisit,
kükürt kalıntıları, ürünlerin üretici
tarafından seçilmeden, boylanmadan
ve ayıklanmadan genellikle
elverişsiz ortamlarda depolanmış ve
ambalajlanmış halde ihracatçılarımıza
sunulması başlıca sorunumuzdur.
İyi tarım uygulamalarını
yaygınlaştırmak, üreticilerin iyi
tarım uygulamaları konusunda
bilinçlendirilmelerini sağlamak,
ürün kalite standartları, sertifikasyon
süreçlerine uymak ve markalaşmak
sektörün sorunlarını hızla çözecek
uygulanması zorunlu çözüm
yollarıdır. Kuru meyve sebze ihracatı
konusunda bugüne kadar önemli
pazar kazanımları elde edilmekle
beraber sektörün gelişmesi için
mevcut pazarların korunması ve yeni
pazarlara yeni taleplere uygun ürün
erişimin sağlanması büyük önem arz
etmektedir.

Gün kurusu, yarım kesim
www.sera-bir.org.tr
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GROWTECH EURASİA 18. ULUSLARARASI TARIM
FUARI ANTALYA EXPO’DA GERÇEKLEŞTİ.

Fuar Direktörü Engin Er:
"Growtech Fuarı sadece
standlardan oluşan bir
fuar değil, tüm tarım
sektörünü kucaklayan bir
ticaret platformu haline
geldi. Dünyada seracılık
konusunda en büyük
yatırım yapan ülkeler olan
Rusya ve Özbekistan'dan
yatırımcı heyetler alım
yapmaya Growtech fuarına
geliyor." açıklamalarında
bulundu.
GROWTECH Eurasia 18. Uluslararası
Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık
Ekipmanları Fuarı, Antalya Expo
Center'da gerçekleşti.
Growtech Eurasia Fuar Direktörü Engin
Er, fuar alanında yaptığı açıklamada,
fuarı bu yıl 50 bin metrekarelik
bir alanda "Tarım ve teknolojinin
global buluşması" ana temasıyla
gerçekleştirdiklerini söyledi.
Fuara 30 ülkeden 800 firmanın katıldığını
dile getiren Er, kendi ziyaretçi rekorunu
kırmayı, 85 bini aşkın ziyaretçiyi
ağırlamayı planladıklarını ifade etti.
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Er, "193 ülkenin 160'ından ön kayıtlar
yapıldı. En çok kayıt yapan ilk 5 ülke ise
Hindistan, Cezayir, Mısır, Fas ve İran."
dedi.
İnsanlık var oldukça ölmeyecek tek
sektörün tarım sektörü olduğunu
vurgulayan Er, bu sektörde Türkiye'nin
rolünün çok önemli ve yüksek olduğunu
bildirdi.
Er, Türkiye'nin tarımsal üretimde
Avrupa'da birinci, dünyada yedinci
sırada yer aldığını belirterek, "Seracılıkta
Avrupa'da İspanya ile ikinciyiz, dünyada
dördüncü sıradayız. Böyle bir büyüklüğe
sahip ülkemizde dünyanın en büyük
seracılık fuarını yapmaktan gurur
duyuyoruz." diye konuştu.
DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN
TARIM SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ
FUARDA
Fuarda, "Tohumculuk", "Sera ve Sulama
Teknolojileri", "Bitki Besleme ve
Koruma", "Traktör ve Tarım Makineleri"
ile "Hayvancılık" kategorilerinde en yeni
teknoloji ve ürünlerin sergilendiğini
anlatan Er, dünyanın dört bir yanından
büyük üreticilerin, ihracatçıların ve
tarlasını ekip biçen çiftçilerin hem
yeni ürünlerle hem de Growtech
kapsamında gerçekleşen bir dizi
etkinlikle sektörle ilgili tüm donanıma
sahip olarak fuardan ayrılacaklarını
söyledi.
Bu yıl da Growtech'te Ticaret Bakanlığı

KOSGEB BAŞKANI PROF. DR. CEVAHİR UZKURT,
YÜKSEL TOHUM'U ZİYARET ETTİ.

koordinatörlüğünde ve Batı Akdeniz
İhracatçılar Birliği organizasyonunda
Alım Heyeti Programı'na ev sahipliği
yapacaklarına değinen Er, şöyle
konuştu:
"Bugün Azerbaycan, Bahreyn,
Kırgızistan, Kosova, Lübnan, Sudan,
Suudi Arabistan, Tunus, Moldova ve
Ürdün'den 29 firma, katılımcılarımızla
ikili görüşmeler ve önemli anlaşmalar
yapıyorlar. Bunun yanı sıra bu yıl birçok
ülkeden bağımsız heyet ve dernekler
fuarımızı ziyaret ediyorlar. Örneğin
dünyada seracılık konusunda en büyük
yatırım yapan ülkeler olan Rusya ve
Özbekistan'dan yatırımcı heyetler alım
yapmaya Growtech fuarına geliyor."
Ticaretin yanında sosyal sorumluluklar
kapsamında da etkinlikler
gerçekleştirdiklerini anlatan Er,
kullandıkları birçok malzemeyi geri
dönüştürdüklerini, elektrik konusunda
da tasarruf sağladıklarını kaydetti.
Bu yıl farklı bir sosyal sorumluluk
projesini hayata geçireceklerine
değinen Er, ziraat mühendisliği
bölümünde okuyan öğrencilerin
sektörel farkındalıklarını artırmak,
onlara sektördeki yeni iş olanaklarını
aktarabilmek için yıl içinde
üniversitelerde tarım sektöründeki
yenilik ve fırsatları öğrencilerle
paylaşabilmek adına kariyer
organizasyonları düzenlemeyi
planladıklarını söyledi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde

Müdür Güray YÜKSEL ve Satış Müdürü

İşletmesinin sektöre öncülük eden

bulunmak üzere Antalya'ya gelen Küçük

Ziya YILDIZ'la görüşerek Tohumculuk

çalışmaları takdire şayandır." dedi.

ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme

Sektöründeki son gelişmeler ve

ve Destekleme İdaresi Başkanı Prof. Dr.

YÜKSEL TOHUM'un çalışmaları

Cevahir UZKURT, Tohum sektörünün

hakkında bilgi aldı. Yerli ve Milli tohum

başrol oyuncusu YÜKSEL TOHUM

üretiminin önemine değinen KOSGEB

işletmesini ziyaret etti.

Başkanı UZKURT; "Yerli tohumculuk

tohumculuğun ülkemiz için savunma

sektörünün gelişmesine öncülük eden

sanayi kadar önemli, stratejik

Beraberinde KOSGEB Antalya İl Müdürü

YÜKSEL TOHUM'un çalışmalarını

bir sektör olduğuna değinerek;

M. Şükrü MISIRLI ve Özel Kalem

takdirle izliyoruz. Ülkemizin endüstriyel

Müdürü Erhan BAHÇECİ ile birlikte

üretimde olduğu gibi tarımsal üretimde

YÜKSEL TOHUM İşletmesini ziyaret

de yerli ve milli kaynaklarını en iyi

eden KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir

şekilde kullanarak dünya pazarlarında

UZKURT, YÜKSEL TOHUM Yönetim

söz sahibi olması önem arz etmektedir.

sektörünün temel taşı olması nedeniyle

Kurulu Başkanı Mehmet YÜKSEL, Genel

Bu kapsamda YÜKSEL TOHUM

stratejik bir konuma sahiptir" dedi.

YÜKSEL TOHUM Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet YÜKSEL ise

"Sektörün gelişmesi için Devletin
daha fazla destek ve teşvikler vermesi
gerekmektedir. Tohumculuk, gıda

www.sera-bir.org.tr
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AKDENİZ'İN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI:
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA
ÜNİVERSİTESİ
"Akdeniz’in dünyaya

Lisans Programlarına öğrenci alan

öğrenci ve personel değişimi için

açılan kapısı AHEP ile

AHEP Üniversitesinde uluslararası

anlaşmalar yapılmıştır. Çek Cumhuriyeti,

kültüre sahip kentimizin tanıtımına katkı

İspanya, Portekiz ve Polonya gibi

sunmayı hedeflemektedir. .

ülkelerde bulunan Üniversiteler ile

uluslararası standartlarda
eğitim" sözü ile yola çıkan
Alanya Hamdullah Emin
Paşa Üniversitesi her geçen
dönem artan uluslararası
öğrenci sayısı ve uluslararası
anlaşmaları ile hem
Alanya’yı hem de bölgemizi
dünyaya tanıtıyor.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları

önümüzdeki dönemlerde eğitim
Ürdün, Hollanda, Afganistan, Almanya,

alabilecek olan öğrencileri için Alanya

Finlandiya, Rusya, Kazakistan, ABD,

HEP Üniversitesi büyük bir özveriyle

Nijerya, Lübnan gibi farklı ülkeden

anlaşma sayısını ve anlaşılan ülke

uluslararası öğrencinin öğrenim

sayısını artırmayı hedefliyor. Hâlihazırda

gördüğü Alanya HEP Üniversitesi

İmza aşamasında bulunan oldukça fazla

Uluslar Arası İlişkiler Ofisi, her yıl daha

anlaşma olduğunu belirten Uluslararası

da fazla ülke sayısına ulaşarak, gelecek

İlişkiler Ofisi gelecek dönemlerde

nesillerin kültürler arası etkileşimlerini

öğrencilerimize neredeyse Avrupa’nın

arttırmak, dünya vatandaşı olmalarını

tamamında eğitim alma imkânı

sağlamak ve küresel dünya sorunlarının

sunulacağını belirtti. Bu kapsamda

bilincinde, üretken, sosyal sorumluluk

gelen/giden yerli veya uluslararası tüm

sahibi, öğrenciler mezun etme yolunda

öğrencilerin şehrin dokusuna, sosyal ve

emin adımlarla ilerlemektedir.

ekonomik yapısına bir katkısı olacağını

(İngilizce), Turizm İşletmeciliği(İngilizce),

vurgulayarak Alanya’nın ilk üniversitesi

Mimarlık(İngilizce ve Türkçe) ve İletişim

Bu kapsamda, kısa bir süre içerisinde,

olan Alanya HEP Üniversitesi stratejisini

Tasarımı ve Yönetimi Bölümü(İngilizce)

14 farklı ülkeden 28 Üniversiteyle

bu doğrultuda kurduğu belirtilmektedir.
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HABERLER

Fikret Otyam

O

tyam,

1926

yılında

yılında

İstanbul

Konya’da
1953

doğdu.

Devlet Güzel Sanatlar

Akademisi, Yüksek Resim Bölümü,
Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesi’ni

Doğum Tarihi: 1926 - 2015
Kullandığı Teknikler: tuval üzeri
yağlıboya, kağıt üzeri pastel, kağıt

bitirdi. Üniversite yıllarında On’lar
Grubu’nun sergilerine katıldı. Aynı
yıllarda

gazeteciliğe

başlayan

üzeri karışık teknik, kağıt üzeri

sanatçı, 1960’lı yıllarda fotoğraf

guaj, tuval kağıt üzeri akrilik

sanatına yöneldi. Yerli ve yabancı
basında çıkan fotoğrafları belgesel
niteliği taşımaktadır. 1980’li yıllarda
resim

sanatına

başlayan

ağırlık vermeye

sanatçı,

Doğu

ve

Üç Köylü Kadın

Güneydoğu aşiretlerini konu aldığı
resimleriyle

yöresel

benimsemiştir.

bir

anlatıyı

Fotoğraflarında

da bu yörenin insanlarını, yaşam
koşullarını

konu

almıştır.

Köylü Kız ve Keçiler

Önce

kalemi, sonra fırça ve tuvaliyle
“insanı” işleyen Otyam, özentisiz,
taklitsiz, kuvvetli bir görme ve
algılama gücüyle, zaman zaman
durağan, zaman zaman hareket
halindeki tuvalleriyle, bir uçtan bir
uca beyaz, ya da simsiyah hareli
atlarıyla, yalın ve sevecen bir tarza
sahiptir.

Otyam,

resimlerinde,

popülizme düşmeden toplumcu
ve gerçekçi bir dünya görüşünü
temel

alarak

kurduğu

estetik

Figürlü Kompozisyon - 1996

Gemili ve Kedili Kompozisyon - 1989

gerçekçilikle, hümanist bakış açısını
tuvaline işlemiştir. Kullandığı teknik,
biçim, öz, renk skalası tam bir uyum
Keçiler ve Çoban - 1998

içindedir. Eşyanın doğasına uygun,

Köylü Kız ve Keçiler

kendine özgü bir anlayışla eserlerini
resmeden sanatçı, 2015 yılında
Antalya’da vefat etmiştir.
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Kompozisyon - 1986
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RAFLARDA &

VIZYONDA
BU AY

MODERN
SERA
SİSTEMLERİ

Büyük Sorulara Kısa
Yanıtlar
Yazar: Stephen Hawking
Yayınevi : Alfa Yayıncılık
İnsanlar her daim büyük sorulara yanıt
bulmak istemiştir:
Tanrı Var mı? Nereden geldik? Her Şey Nasıl
Başladı? Evrende Bizden Başka Akıllı Yaşam
Var mı? Zamanda Yolculuk Mümkün mü?
Yapay Zekâ Bize Üstün Gelecek mi? Her
şeyin gerisinde duran anlam ve tasarı nedir?
Geçmişin yaratılış üzerinden açıklamaları
bugün artık çok daha az uygun ve güvenilir
görünüyor. Bu açıklamaların yerini New
Age’ten Star Trek’e uzanan kendilerine
yalnızca hurafe diyebileceğimiz çeşitli şeyler
aldı. Gelgelelim gerçek bilim, bilimkurgudan
çok daha tuhaf ve tatmin edici olabilir.
Günümüzde bilim bütün bu sorulara yanıt

Ağaçtaki Kral
Yazar: Steven Millhauser
Yayınevi: Aylak Adam
Yaşayan en büyük öykü yazarlarından biri
olan, Pulitzer Ödüllü Steven Millhauser’in
bir kitabı daha okurlarımızla buluşuyor!
Üç uzun öyküden oluşan Ağaçtaki
Kral, entrikayla, ihanetle, aşkla ve
sadakatsizlikle örülü klasik bir Millhauser
anlatısı sunuyor okurlara. İlk öykü olan
“İntikam”da, kocasının vefatının hemen
ardından evini bir müşteriye gösteren bir
kadının hikâyesini oda oda dinleriz;

Ölümcül Labirent
Vizyon Tarihi: 30 Ocak 2019
Yönetmen: Adam Robitel
Oyuncular: Taylor Russell McKenzie, Logan Miller,
Deborah Ann Woll devamı
Tür: Gerilim
Ülke: ABD
Ölümcül Labirent, kaçış odasından kurtulmaya
çalışan altı yabancının hikayesini konu ediyor. 6
kişinin hayatı kendilerine gönderilen bir postadan
sonra bambaşka bir hal alır. Birbirini tanımayan bu
altı yabancıya kaçış odasına giriş bileti gelir. Üstelik
büyük bir ödül de vardır. Eğer içlerinden kaçış
odasından çıkmayı başaranlar olursa bir milyon dolar
ödülün sahibi olur. Kimsenin kendilerine sunulan
bu fırsatı kaçırmaya niyeti yoktur. 6 kişinin kaçış
odasında bir araya gelmesi ile büyük oyun başlar.

Kartopu Savaşları 2
Vizyon Tarihi:1 Şubat 2019
Yönetmen: Benoit Godbout
Tür: Animasyon
Ülke: Kanada
Kış tatilinde yapılacak en keyifli şeylerden biri de
kızak yarışıdır. Frankie ve ekibinin de aklından
geçen tam olarak budur. Ekip bu sene köylerinde
muhteşem bir kızak yarışı düzenlemeye karar verir.
Yarış vakti geldiğinde Frankie, köye yeni gelen
Zac ile eşleşir. Frankie, Zac’i yeneceğinden çok
emindir. Ancak daha bitiş çizgisine yaklaşmadan
önce Frankie ve arkadaşlarının birlikte hazırladıkları
kızak paramparça olur. Frankie yaşananlara bir
türlü anlam veremez. Ama arkadaşlarının yardımı
sayesinde Zac’in hile yaptığı ve kızağın bu yüzden
paramparça olduğu anlaşılır. Buna karşılık Frankie,
yeniden hilelerden uzak bir yarış düzenlemek ister.
Ancak bu sefer başka bir problem vardır. Frankie
ve ekininin barınağı yarış için ortaya koyulmuştur.
Ekip barınakları kurtarmak için yarışı kazanmak
zorundadır.

Mucize 2 Aşk
Beyniniz Bir Zaman
Makinesi
Yazar: Dean Buonomano
Çevirmen: Yasin Konyalı
Yayınevi : Timaş Yayınları

Merkez Oﬁs
Ferhatpaşa Mahallesi
Karadeniz Sokak No:47/A Ataşehir / İstanbul
Tel: +90 (216) 661 00 22 +90 (216) 661 00 23

Üretim Adresi
Antalya Organize Sanayi Bölgesi
1. Etap 6. Cadde No:11 Döşemealtı / Antalya
Tel: +90 (242) 502 37 37 +90 (242) 502 38 38

info@greencontr.com • www.greencontr.com

Buonomano, zamanın beynin bir fonksiyonu
mu olduğu ya da doğada serbest halde
bulunup bulunmadığından, zamanın
beynimiz tarafından nasıl algılandığına
kadar sorulması dahi güç birçok soruyu
cevaplandırıyor. Ünlü sinirbilimci bu soruları
yanıtlarken hem felsefi hem de bilimsel
yönlerden beslenerek gündelik hayattan
örneklere de başvuruyor. Beyniniz Bir Zaman
Makinesi, hem fizikteki hem de sinirbilimdeki
son gelişmeleri bir potada eriterek
okuyucuya bu alandaki birçok sorunun
cevabını sunuyor.

Vizyon Tarihi: 1 Mart 2019
Yönetmen: Mahsun Kırmızıgül
Oyuncular: Mert Turak, Fikret Kuşkan, Biran Damla
Yılmaz
Tür: Dram
Ülke: Türkiye
2014 yapımı "Mucize" filminin devam halkası olan
yapımın yönetmenliğini ve senaristliğini bir kez daha
Mahsun Kırmızıgül üstleniyor. Başrollerini Talat Bulut
ve Mert Turak'ın üstendiği Mahsun Kırmızıgül'ün
dördüncü uzun metrajlı filmi olan Mucize'de Ege'nin
cennet gibi bir köşesinden Anadolu'nun uzak bir
köyünde yokluk içerinsinde bir okula sürgün yiyen bir
öğretmen ve okumayı, eğitimi dört gözle bekleyen
çocukların hikayesi anlatıyordu. Muzice 2 Aşk'ın
başrolünde Mert Turak yer alıyor.
www.sera-bir.org.tr
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M U T FA K

DOMATES DOLMASI

Şu dolmalar nasıl da Türk mutfağının vazgeçilmezleri değil
mi? Kabak, patlıcan, biber, yaprak sarma.. Eh domates de
olmadan olmaz.
Aslında her dolma tenceresinin içinde 2 domates
gördüğümüzü hepimiz biliyoruz. Artan iç harç evde olmazsa
olmaz domatesin içinde değerlendirilir ve kabakların
biberlerin en yakın arkadaşı olarak tencereye renk katar. Ama
bu sefer başrol oyuncumuz domates, nefis domateslerin içini
bir güzel oyuyor ve mis gibi bir iç harçla dolduruyoruz. İşte
tamam!
Şimdi sahneyi domateslere bırakalım. Lezzetine ve
görüntüsüne bayılacaksınız.
KAÇ KİŞİLİK
4 kişilik
HAZIRLAMA SÜRESİ
15 dakika
PİŞİRME SÜRESİ
25 dakika

Malzemeler
• 10-12 adet domates
• 200 gram kıyma
• 2 yemek kaşığı pirinç
• 1 yemek kaşığı galeta unu
• 1 adet soğan
• 1/2 demet dereotu
• 1 çay kaşığı karabiber
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• 1 tatlı kaşığı tuz
• 1 yemek kaşığı zeytinyağı
• 2 yemek kaşığı domates salçası
• 1 su bardağı su

Püf Noktası
Dereotu saplarını tencerenin dibine koymak, tencerenin
dibinin tutmasına engel olur.

Pişirme Önerisi
Dilerseniz 160 derece fırında üzerini alüminyum folyoyla
kapatarak 30-35 dakika pişirebilirsiniz.

Nasıl Yapılır?
1. Domatesin saplı kısmını kesin. Sulu kısmını bıçak yardımıyla
çıkarın.
2. Kıymayı bir kabın içine alın. Soğanı mutfak robotundan
çekin ve kıymaya ilave edin.
3. Galeta unu ve baharatları ve ince ince kıyılmış dereotunu da
ilave edin.
4. En son pirinci ilave edip yoğurun.
5. Sulu kısmı çıkarılmış domatesin içini kıymalı harçla
doldurun.
6. Kestiğiniz üst kısmı harcın üzerine kapatın.
7. Tencerenin altına dereotu saplarını yerleştirin. Dolmaları
dizin ve suyla karıştırılmış salçayı dolmaların arasına dökün.
8. Üzerine porselen kapak kapatın ve 20-25 dakika kısık ateşte
pişirin.

Servis Önerisi
Bir kase yoğurtla değmeyin keyfinize.

