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BAŞKANIMIZIN
MESAJI
Editör
Dergimizin
sizlere

ilk

sayısında

buradan

“merhaba”

demekten büyük bir mutluluk
duyuyorum...
Öncelikle şunu belirtmeliyim
ki;

coşkulu

bir

heyecanla

yayımladığımız bu ilk sayı,
ekibimizin ilk tecrübesidir; ilk sayımızda hatamız olduysa
hoşgörünüze sığınırken bize bu yolda cesaret ve güç veren
Yönetim Kurulumuza buradan teşekkürlerimi iletiyorum.
Amaç olarak iletişimin kuvvetlenmesi adına başlattığımız
bu çalışma, kurumsal iş ortaklarımız, seracılarımız, sektör
paydaşlarımız ile derneğimiz arasında bir köprü vazifesi
görecek, derneğimizde ve sektörde gelişen olayları
sizlerin takip etmesine imkân sağlayacaktır.
Derneğimizde

gelişen

olayları,

kendimizi,

kendi

mecramızda sizlere anlatmanın heyecanını yaşayacağımız
bu dergi ile seracılarımız seslerini duyurabilecek ve
kendilerini anlatabileceklerdir. Her sayıda farklı kurumsal
iş ortaklarımız ve sektör emekçilerimiz dergimizin misafiri
olacaktır. Böylece sizler ve tarım sektörümüz arasındaki
iletişimi kuvvetlendirirken, her bir sayımızı merakla
bekleyeceğinizi umuyoruz.

S

era Yatırımcıları ve Üreticileri

daha Allah’tan rahmet diliyorum.

Bu dergiyle beraber sera ürünleri ve

Birliği, dernek çatısı altında

Ayrıca, dergimizin yayımlanmasında

özellikle domates konusunda halkımızı

topraksız kültür üretim yapan

emeği geçen genel sekreterimiz

bilinçlendirmeyi, üretici ve tüketici

Duygu Özkartal’ı ve yayın kurulundaki

anlayışını geliştirmeyi amaçlıyoruz.

arkadaşlarımı da içtenlikle kutluyorum.

Ülkemizin son 3 ayda yaşadığı

işletmelerin sorunlarını,

üretim yöntemlerini ve ihracat
pazarlarını ortak paydada toplayan; sera
yatırımı yapmak isteyen girişimcilere

Bir yılda dört kere çıkaracağımız

teşekkürlerimizi iletiyoruz. Siz değerli Sera -Bir dostlarının

sera kurulumundan ürün yetiştirme ve

dergimizle; üye işletmelerimize ve yeni

istek ve önerilerinizi de bekler, bir sonraki sayımızda

pazarlanmasına kadar tüm aşamalarda

yatırımcılara kısa-orta-uzun vadeli strateji

görüşene kadar sevgiyle kalmanızı dilerim…

yol gösterici olan bir mesleki sivil

planları sunmak, dünya piyasalarının dünü,

toplum kuruluşu olarak 2007’den beri

bugünü ve yarınını irdelemek, ihracat

faaliyetlerine devam etmektedir.

olanaklarını ortaya koymak, yeni üretim

krizi fırsata çevirecek yatırımlar ve

teknikleri ve teknolojilerini takip etmek,

üretimler üzerinde çalışmaya devam

üretim boyunca karşılaştığımız hastalıklar

ediyoruz.

ve zararlılar ile mücadele tekniklerini

Üretmeye, yatırım ve ihracat yapmaya

Saygılarımla
Gözde OKUR

Derneğimizin kurulmasında önemli
rol oynayan tüm üyelerimize tekrar
teşekkür etmek istiyorum.
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ekonomik kriz, birçok sektörde daralma

Bizlere destek verip katkıda bulunan herkese buradan

tartışmak, ulusal ve uluslararası seracılıktaki

Birlikteliğimizi bu günlere getiren

gelişmeleri incelemek ve danışma

derneğimizin kurucu başkanlığını

kurulumuzdaki sektör uzmanlarının görüş

da yürütmüş Hasan Şentürk olmak

ve önerilerine yer vermek gibi bu ve

üzere ebediyete intikal etmiş

benzeri konularda dergimizin yol gösterici

üyelerimize, bu vesileyle bir kez

olacağına inanıyoruz.

yaşanmasına neden olmuştur. Bu
darboğazın ihracat şansı olan işletmeleri
daha çok üretmeye yönelteceği açıktır.
Sürekli ihracata çalışan üreticilerimizle

devam edeceğiz.
Çünkü biz ülkemize güveniyoruz.
Saygılarımla
Müslüm Yanmaz
Zir. Yük. Müh.
www.sera-bir.org.tr
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YÖNETİM KURULU

MÜSLÜM YANMAZ

OSMAN GÖKSAN

DR. GAYE NESLİHAN BUDAKLI

ZİYA YILDIZ

AYŞE DENİZ SÜRAL

A.HAYDAR HANCIOĞLU

OLCAY ÖZTÜRK

BURAK EMRE SİDAR

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

YÖNETİM KURULU BAŞKAN
YARDIMCISI

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1969 Şanlıurfa doğumludur.
1994-2002 yılları arasında
Harran Üniversitesi’nde
akademisyen olarak görev
yapmıştır. 2000 yılından bu
yana Vema Grup olarak 120
Da Alanda topraksız kültür
de salkım domates üretimi
yapmaktadır. Seracılık
ve jeotermal kaynaklar
konusunda yurt içi ve yurt
dışı dergilerde yayınlanmış
makaleleri bulunmaktadır.
2015 yılından bu yana
Sera-Bir Yönetim Kurulu
Başkanlığını sürdürmektedir.

1988 İzmir doğumludur.
Lise öğrenimini İsviçre’de
tamamladıktan sonra
eğitimini İngiltere’de
Regents University de
tamamlamıştır.2012 yılından
beri Akça Holding Yönetim
Kurulu üyesi olup, holding
bünyesindeki 205 dönüm
alanda faaliyet gösteren
Smyrna Seracılıkta yöneticilik
yapmaktadır. İleri derecede
İngilizce ve Fransızca
bilmektedir.

1978 Ankara doğumludur.
2000 yılı Atatürk Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Bahçe
Bitkileri bölümü mezunudur.
2012-2015 yıllarında
Akdeniz Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Tarım Ekonomisi
bölümünde yüksek lisansını
tamamlamıştır. 2016
yılında doktora programına
başlamıştır. 2003 yılında
MB Holding’te başladığı
mühendislik görevini
genel müdür olarak
sürdürmektedir. Tarımla ilgili
yayınlanmış çeşitli makaleleri
bulunmaktadır. Evli iki çocuk
annesidir.

1974 Antalya doğumludur.
Akdeniz Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Bitki Koruma
Bölümü’nde lisans eğitimini
tamamlamıştır. Çukurova
Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Yönetim
Organizasyon Yüksek Lisans
mezunudur. Halen tohum
üretiminde risk yönetimi ve
kalite yönetim sistemleri
konusunda Ege Üniversitesi
Ziraat Fakültesi'nde yüksek
lisans çalışmaları devam
etmektedir. Yüksel Tohum
A.Ş. de İş Geliştirme Müdürü
olarak çalışmaktadır.

Süral A.Ş. Yönetim Kurulu
üyesidir. Antalya, Serik ve
Manavgat bölgelerinde
faaliyet gösteren Süral
Green Tarımsal Faaliyetler'in
Yönetim Kurulu Başkanıdır.
Topraksız kültürde 2009
yılından buyana 45 HA
alana ulaşmış salkım
domates yetiştiriciliği,
bahçecilikte 1972'den
buyana 150 HA alanda nar,
portakal, limon, avakado
yetiştiriciliği yapmaktadır.
Aynı zamanda 35 HA tarla
bitkileri üretimi yapan Süral
Green işletmelerinin yeni
yüzü olan Deniz Süral son
10 yıldır aktif olarak tarımın
içinde yer almaktadır.
Avakado fidanı yetiştiriciliği
ve bahçeciliğinde sektör
öncülerindendir. Uludağ
Üniversitesi İşletme,
Anadolu Üniversitesi Tarım,
Goethe Institut Almanya ve
Universty of California Santa
Barbara da Bilgisayar eğitimi
almıştır. 13 Yaşında 1 kızı
bulunmaktadır.

1956 Afyon doğumludur.
Afyon Eğitim Enstitüsü
mezunudur. Dededen
toruna 4 kuşak sebze meyve
komisyonculuğundan
sonra Afyon’da bulunan ilk
topraksız tarım yatırımcısıdır.
Agrotes markasıyla 95
DA alanda topraksız
kültürde domates üretimi
yapmaktadır. Bircan Tarım
olarak Türkiye’nin en büyük
market zincirlerinden bir
tanesinin ana tedarikçisidir.

1982 Antalya doğumludur.
Bilgi Üniversitesi Uluslararası
İlişkiler mezunudur. Topraksız
kültürde 40 DA işletmesiyle
11 sezondur İmöz Tarım
olarak üretim yapmaktadır.

1983 İstanbul doğumludur.
Koç Üniversitesi İşletme
mezunudur. Amerikan
firmaları olan Ernst&Young
ve Agilone şirketlerinde
yöneticilik yaptıktan sonra
2013 yılından itibaren Antalya
Serik’te bulun 86 DA alanda
topraksız kültürde Sidar
Tarım İşletmeleri olarak
üretim yapmaktadır. Evli ve 1
çocuk babasıdır.
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DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE
TOPRAKSIZ TARIM
Topraksız tarım konusunda
yeni teknolojiler ve yeni üretim
seraları durmak bilmeden
devam etmektedir. Topraksız
tarımda araştırma-geliştirme
konusunda belirleyici ve lider
ülke olarak Hollanda başı
çekmektedir. Topraksız tarımın
hızlı olarak geliştiği ülkelerin
başında Rusya, eski Sovyet
ülkeleri ve Kanada gelmektedir.

1800’lü yıllarda başlayan seracılıkta
topraklı üretimden, ürün ve kalitenin
daha da yükseldiği, enerji ve
girdilerin kontrollü hale geldiği,
ürün standardizasyonun sağlandığı
topraksız seracılığa 1900’lü yılarda
geçilmiştir.

Ülkemizde toplam topraksız
tarım alanı yaklaşık 800 ha
olarak bilinmektedir. Türkiye’de
topraksız tarım yatırımları
özellikle 1995-2005 yılları
arasında hızlıca gerçekleşmiştir.
Dünya genelindeki global
ekonomik kriz, orta doğudaki
savaş, alternatif pazarların
olmayışı, girdi maliyetlerindeki
artış gibi sebeplerden
dolayı yeni yatırımlar, diğer
ülkelere göre çok daha yavaş
ilerlemektedir. Topraksız tarımın
son 5 yılda popüler ve karlı
olduğu ülkeler; Rusya başta

1870

olmak üzere, Azerbaycan,
Türkmenistan, Kazakistan,
Özbekistan, Kanada ve
Amerika’dır. Son yıllarda Rusya
ile yaşanan siyasi problemler
ve buna bağlı olarak Rusya’nın
Türkiye’ye sebze konusunda
ki yaptırımları, ürün fiyatlarını
ciddi derecede etkilemiştir.
Karlılık ve maliyet arasındaki
farkın azalması, doğal olarak
Türkiye’de sera yatırımlarını
olumsuz yönde etkilemiştir.
Özellikle son günlerdeki döviz
kur artışı topraksız tarımdaki ,
maliyet, karlılık ve yatırımları
ciddi şekilde etkileyeceği
beklenmektedir.
Dünya’da son 3 yılda sebze
üretim alanı, % 20 oranında
artmıştır. Dünya genelindeki
nüfusun, 2030 yılına kadar
1 Milyar artması tahmin
edilmektedir. Buna bağlı olarak
sebze ihtiyacı ve sebze üretim
alanlarında da paralel olarak bir
artış beklenmektedir.

İbrahim Yılmaz

Topraksız Tarım Danışmanı

Sebze üretim istatistikleri
Topraksız tarımın ilk kez 1920 yılında, İngiliz Profesör Dr.
William Gericke tarafından temeli atılmış, ardından daha
sonraları Hollanda’da geliştirilmiştir.

Üretim Alanı (Ha)
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Günümüze kadar olan süreçte, yetiştirme ortamı dışında,
teknik alt yapı konusunda da, ciddi derecede teknoloji
ilerlemiştir. Teknolojinin ilerlemesi, kalite ve verim üzerinde
olumlu rol oynamıştır. Türkiye’de topraksız tarım ile ilgili
çalışmalar 1990 yılında başlayarak, 1995 yılında ilk işletmeler
kurulmaya başlanmıştır.
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Dünyada topraksız tarım yapan ülkeler ve ve uluslararası kalite sertifikalarına sahip firma sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Ülke

# Yetiştiriciler

Ülke

# Yetiştiriciler

Ülke

# Yetiştiriciler

Abu Dhabi

3

Georgia

8

Nigeria

1

Afghanistan

1

Germany

36

Norway

5

Anguilla

1

Greece

8

Oman

2

Antarctica

1

Guatemala

8

Pakistan

2

Armenia

24

Honduras

3

Palestine

1

Australia

106

Hungary

2

Panama

2

Austria

12

Iceland

5

Peru

3

Azerbaijan

5

India

12

Philippines

2

Bahamas

2

Indonesia

4

Poland

11

Bahrain

3

Ireland

6

Portugal

5

Belarus

4

Iran

1

Puerto Rico

1

Belgium

47

Israel

5

Qatar

5

Bermuda

2

Italy

50

Romania

7

Bosnia/Hertz.

2

Jamaica

1

Russia

62

Botswana

1

Japan

24

Saudi Arabia

2

Brazil

4

Jordan

3

Serbia

2

Bulgaria

49

Kazakhstan

7

Singapore

6

Cabo Verde

1

Kenya

2

Slovakia

2

Cameroon

1

Kuwait

1

Slovenia

2

Canada

250

Latvia

1

South Africa

6

Chile

2

Lebanon

1

South Korea

4

China

22

Liechtenstein

1

Spain

25

Columbia

2

Lithuania

1

Sri Lanka

2

Costa Rica

1

Macedonia

7

Sweden

7

Croatia

2

Malaysia

8

Switzerland

7

Denmark

5

Mauritius

1

Thailand

13

Dom. Republic

3

Mexico

83

Tunesia

2

Ecuador

1

Moldova

2

Turkey

67

Egypt

3

Mongolia

1

UAE

5

El Salvador

1

Morocco

5

UK

74

Estonia

1

Namibia

1

Ukraine

4

Ethiopia

2

Netherlands

346

USA

604

Falkland Islands

1

Neth. Antilles

1

Vietnam

2

Fiji

1

New Zealand

42

Virgin Islands

1

Finland

16

Nicaragua

1

British Virgin Islands

1

France

52
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DOMATES MİDE KANSERİ
HÜCRELERİNİ ÖLDÜRÜYOR.
Son bilimsel çalışmalara göre domates
mide kanseri hücrelerini öldürüyor!

K

anser karşıtı yiyecek
denildiğinde aklınıza
neler gelir? Zerdeçal,
zencefil veya yeşil çay peki
ya domates? Domatesin
sağlıklı bir gıda olduğunu
muhtemelen biliyordunuz
ama domatesin mide kanseri
riskini azalttığını biliyor
muydunuz?

Bu bilgi Temple
Üniversitesi ile İtalya’daki
Mercogliano Onkoloji
Araştırma Merkezi’nde
yürütülen çalışmalar
sonucu ortaya çıktı.
Araştırmacılar mide
kanseri hücrelerinin
neoplastik özellikleri
üzerindeki etkisini
görebilmek için birçok
domates çeşidinin lipofilik
ekstraktlarını analiz ettiler.
San Marzano ve Corbarino
domates çeşitlerinden,
alınan ekstraktın mide
kanseri hücrelerinin
büyüme ve çoğalmasını
durdurabildiğini keşfettiler.
Ayrıca domates sayesinde
kanser hücrelerinin ana
tümörden uzaklaşmasının
yani yayılmasının
durdurduğunu
gözlemlediler.

hepsinin tüketilmesi
gerektiğini söylediler.
Eğer mide kanserinin
dünyanın en yaygın
kanser çeşidi olduğunu
göz önüne alırsak bunun
çok önemli bir buluş
olduğunu söyleyebiliriz.
Araştırmacıların bu
buluşları Journal of
Cellular Physiologie’de
yayınlandı.

Domatesler
anti kanserojen
likopen dolu.

Yemek yapanların
bildiği gibi San Marzano
domatesleri genelde pizza
sosu için kullanılmaktadır.
Bu oval domatesler Vezüv
Yanardağı çevresinde
yetişir. Oradaki volkanik
toprak bu domateslere
diğerlerinden ayıran tatlı
ve düşük asit içerme
özelliğini verir. Ayrıca
bu dometeslerin etli
yapısı, kalın kabuğu ve
nispeten az sayıdaki
tohumları da onları diğer
domateslerden epey
farklı kılar. Corbarino
domatesleri de aynı yerde
yetişir ve yakın özellikler
gösterir.

Domatesin farklı
bileşenleri kanser karşıtı
özellikleri için geniş bir
şekilde yıllardır araştırılıyor.
Örneğin likopen, serbest
radikalleri yok etme
özelliği açısından ayrıntılı
bir şekilde araştırıldı.
Domatese kırmızı
rengini veren en önemli
antioksidanlardan biri
olan likopendir. Likopen
bir miktar karpuz ve
greyfurtta bulunmasına
rağmen, Amerikan
beslenme tarzında alınan
likopenin beşte dördünü
domates, ketçap, domates
sosu gibi domates
ürünlerinin oluşturduğu
görüldü.

Araştırmacılar antitümör özelliklerinin
yalnızca likopen gibi
özel bir bileşenden
gelmediğini, bu özelliğin
alınması için domatesin

Araştırmalara göre
likopen akciğer, prostat,
mide, kolon, pankreas,
yemek borusu, serviks
ve göğüs kanserine
yakalanma riskini azaltıyor.

Ayrıca kolesterol ve kan
basıncını düşürücü etkileri
sayesinde kardiyovasküler
hastalık riskini de
düşürüyor.
Başka hangi tür
domateslerin bu etkiyi
gösterdiğini bilebilmemiz
için başka araştırmalara
da ihtiyacımız var. Başka
türlerin diğerlerinden daha
iyi etkileri olması ihtimali
var ve hangilerinin daha
güçlü birer kanser karşıtı
olduğunu bilmekte yarar
var.

Organik domates
yemeye bugün
başlayın
Beslenme düzeninize
daha fazla domates
ekleyerek kendinize ve
etrafınıza büyük bir iyilik
yapmış olursunuz. Organik
yetiştirilmiş ve mümkün
oldukça yerel domatesleri
seçmeye çalışın. Diğer bir
yandan pişmiş domatesin
likopenin etkisini artırdığı
ve aynı zamanda yağ
(zeytin yağı, peynir gibi) ile
birlikte tüketildiğinde daha
yararlı olduğu tespit edildi.
Eğer pişmiş domates
sevmiyorsanız farklı
şekillerde domates
tüketmenin yolunu
bulabilirsiniz. Örneğin yeşil
salatalarda kullanmak gibi.

Doğanın bu güçlü
hediyesini kaçırmayın.
www.sera-bir.org.tr
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BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ

DUYGU ÖZKARTAL
Genel Sekreter

Sera – Bir olarak bizler

Sekreterlik görevimi yerine

ülke tarımının yüksek

getirirken elde edilen

teknoloji elçisi gibi çalışan

kazanımlara yenilerini

modern sera işletmeleri

eklemek arzusunda

olup, ileri teknoloji ürünü

olduğumu belirtmek isterim.

uygulamalarla büyük ve hızlı

SERA-BİR, özelde üyelerinin

bir atılımın içindeyiz. Modern

menfaatlerini gözeterek

seralar olarak bu süreçte

çalışan bir meslek örgütü,

birçok yeni uygulamanın

genelde ise modern tarım

ilk kullanıcısıyız. Modern

işletmeciliğinin geleceğini

sera yatırımcılarının severek

şekillendirmek amacı

üstlendiği bu işlev, sektörde

taşıyan bir sivil toplum

itici bir güç oluşturmakla

örgütü olarak çalışmalarına

beraber, modern tesis

devam etmektedir. Türkiye

sahibi işletmecilerin başa

de bulunan Topraksız kültür

çıkmak zorunda kaldığı

işletmelerinin % 85 i Sera-Bir

birçok yeni sorunu da

üyesidir. Üretim aşamasının

gündeme getirmektedir.

başlangıcından hasat edilen

Bu meseleleri tartışmak ve

ürünün satışına kadar

çözümler üretmek amacıyla

üyelerine gereken her türlü

kurulan Sera Yatırımcıları

desteği vermektedir.

ve Üreticileri Birliği Derneği
SERA-BİR, merhum

Bu sayede kamuoyu

başkanımız Sayın Hasan

nezdinde gücümüzü

Şentürk’ün önderliğinde

arttırmayı, çalışmalarımızı

kurulmuş, önemli mesafeler

daha çok ses getiren ve

kat etmiş ve çok kıymetli

etkin şekilde sonuç alınan

kazanımlar elde etmiştir.

bir düzleme taşımayı

Sonrasında gelen yönetimler

hedefliyoruz. SERA-BİR,

ve çalışma kurullarının

bu çalışma anlayışıyla

yüksek performansları

Modern Türk Tarımı’nın

sayesinde kazanımlarımız

lokomotifi olmayı kendine

artarak devam etmiş ve

hedef belirlemiş bir

topraksız kültürde bulunan

dernektir. Bizler, daha

tek birlik olan kuruluşumuz

etkin, daha üretken ve

büyümesine devam

üyelerin sorunlarına daha

etmektedir.

hızlı çözümler üreten bir
meslek kuruluşu olmak

Bugün, Yönetim

için, modern sera yatırımcısı

Kurulumuzun şahsıma

paydaşlarımızı; bir kez

uygun gördüğü ve yedi

daha bu çatı altında birlikte

yıldır sürdürdüğüm Genel

hareket etmeye çağırıyoruz”
www.sera-bir.org.tr
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BAİB BAŞKANI BAHAR'DAN
RUSYA İHRACATI VE TUTA AÇIKLAMASI

"Ülkemizin
turfanda sebze
üretiminde
merkezi bir
yapıda olan
bölgemizin köklü
değişikliklere
gitme zamanı
geldi, hatta
geçiyor."

R

usya, ülkemizden yeniden
domates alacağını Mayıs
ayında açıklamıştı. O dönemde
sahil kesiminde domates
üretimi son demlerindeydi. Zararlı
seralarda görülmeye başlasa da yüklü
miktarda ihracatımız yoktu. Haliyle
Tuta Absoluta’nın ihracatı olumsuz
etkileyecek bir yönü olmadı. Ancak
bu durum önümüzdeki süreçte zararı
olmayacağı anlamına gelmiyor.
Öte yandan havaların sıcak gitmesi
nedeniyle Tuta Absoluta popülasyonu
çok arttı. Tuta Absoluta’dan zarar
gören bazı üreticiler domates fidelerini
zamanından önce söktü.
Tuta Absoluta, zararlısı zaman içerisinde
Güney Amerika’dan Afrika ve Avrupa
ülkelerine yayılmıştır. Tuta Absoluta
ülkemizde ilk defa Ege Bölgesi’nde
görülmüş daha sonra Akdeniz
Bölgesi’ne yayılmış ve hızla çoğalmıştır.
Tuta Absoluta, çok hızlı bir şekilde
üremekte ve hava sıcaklığının artmasıyla
birlikte üreme hızı da artmaktadır.
Zararlının ana konukçusu domates
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olup, patates, patlıcan, biber, fasulye
ve yabancı otlardan da beslenmektedir.
Bitkiye asıl zararı yumurtadan çıkan
larva vermekte. Larva, bitkinin
yaprağında, meyvesinde, sapında,
gövdesinde ve büyüme noktalarında
galeriler açarak besleniyor. Bu galeriler
de siyah renkli çürükler oluşturuyor.
Tuta Absoluta nedeniyle bitki tamamen
kuruyabiliyor ya da % 80 ila % 100
oranında ürün kaybı yaşanabiliyor.

mücadelenin çözüm olmadığını,
biyolojik mücadeleye geçilmesi
gerektiğini vurguladık. Ayrıca, üretim
alanlarının zararlıya karşı sıkı bir şekilde
korunması gerektiğini, Tuta Absoluta
olan seradan ürün alınmayacağını,
haliyle ihracat yapılamayacağını
aktardık. Bu durumun da hem üreticiye,
hem ihracatçıya ve sonuç itibariyle
ülkemiz ekonomisine zarar vereceğini
ifade ettik.

Rusya Federasyonu, ülkemizden
yeniden domates ithal etme kararı
alırken de üretim alanlarının Tuta
Absoluta’dan ari bölgeler olmasını istedi.
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği olarak biz
de bu açıklamanın ardından harekete
geçtik. İlk olarak tarım paydaşları ile bir
araya gelerek toplantılar düzenledik. Bu
toplantılarda üreticileri Tuta Absoluta’ya
karşı bilgilendirme, biyolojik mücadeleyi
yaygınlaştırma kararı aldık. Daha sonra
domates üretiminin yoğun olduğu
bölgelerde çiftçilerimizi bilgilendirmeye
yönelik toplantılar düzenledik.
Toplantılarda; Tuta Absoluta ile kimyasal

Ülkemizin turfanda sebze üretiminde
merkezi bir yapıda olan bölgemizin
köklü değişikliklere gitme zamanı
geldi, hatta geçiyor. Öncelikle seraların
modernize edilmesi gerekmekte.
Ayrıca, İspanya örneğinde olduğu gibi
kooperatif kültürümüzün yeşermesi,
küçük alanlarda üretim yapmaktan
ziyade arazileri birleştirerek, çok
büyük alanlarda faaliyet gösterilmesi
gerekmekte. Ayrıca, ürünün değerinin
artırılabilmesi için markalaşmanın
sağlanması, izlenebilirliğin oluşturulması
gerekiyor. Biz, BAİB olarak bu yönde
çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.

İHRACATIN ÖNÜNDEKİ YENİ ENGEL

2

Ali Eroğlu
BİOTED Yönetim Kurulu Başkanı
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006 yılında Güney Amerika’dan Avrupa’ya taşınan
ve yıllar içinde Avrupa’da dalga dalga yayılıp
2009-2010 üretim sezonunda Türkiye’de yaygın
olarak görülmeye başlanan Tuta Absoluta, bugün
ülkemizde domates bitkisi için ana zararlı durumuna
gelmiştir. Bilindiği gibi Tuta ile mücadelede geçen yıl
kritik bir sene geçirdik. Zararlının kimyasal ilaçlara
dayanıklılık kazanması, yüksek giden kış sıcaklıklarıyla
birlikte tüm domates üreticilerini zor durumda bıraktı.

Etkin zararlı
Kontrolü

Tuta’nın Zararı

düşmanları olan faydalı

En etkin zararlı kontrolü,
tüm mücadele yöntem ve
tekniklerinin doğru zaman ve
doğru dozda bir arada uyumlu
şekilde kullanıldığı “entegre
mücadele” ile mümkündür.
Zararlı organizmalarla
mücadelede, onların doğal
organizmaların kullanılması
biyolojik mücadele olarak

Tuta zararlısının larvası,

piyasa değerini kaybeder. Ek

domates bitkisinin tüm toprak

olarak, Tuta Absoluta’nın en

entegre mücadelenin temel

üstü organları ile beslenebilir,

önemli zararı, bitkinin büyüme

adımıdır; tül çekilmesi,

mücadele edilmediği takdirde

noktalarında, çiçeklerinde ve

feromonlu tuzak kullanımı

bitkide % 100’e varan zarara

yeni oluşan meyvelerinde

ve kültürel önlemlerle

beslenerek bitkinin gelişimini

de biyolojik mücadele

yol açabilir. Zararlı genellikle
olgunlaşmamış meyveleri tercih

hızlı bir şekilde durdurmasıdır.

eder ve meyveye genellikle çanak

Yumurtalar açıldıktan sonra ilk

yaprak kısmından giriş yapar.

dönem larvalar, tepe noktasına,

Meyvede galeriler açarak beslenen

yapraklara, gövdeye veya domates

larva(kurt) hastalık etmenlerinin

meyvelerine girerek geniş galeriler

gelişmesine de yol açar. Bu şekilde

açar ve bu galerilerin içinde

çürümeye başlayan meyvelerin

bıraktıkları yoğun siyah pislikler

işlenme ihtimali azalır ve ürün

oldukça belirgindir.

adlandırılır ve bu yöntem

desteklenir. Bu adımların
yeterli gelmediği durumlarda
ise son çare olarak kimyasal
kullanımı değerlendirilir.

zararlı kontrolünde yetersiz

önündeki yeni zorluklar olacak

kalmıştır. Bunun en önemli

gibi görünüyor. Biyolojik

sebebi, zararlının kimyasal

mücadele yöntemi kullanılmış

ilaçlara karşı hızlı bağışıklık

domatesin ihracat şansı, kalıntı

kazanmasıdır. Zararlı

problemi olmaması sebebiyle

böceklerin onların doğal

oldukça yüksektir. İhracata

düşmanları olan faydalılara

giden ürünlerde zararlının

karşı direnç kazanmaları ise

olmaması için bu sene

imkânsızdır. Diğer bir faktör

denetimlerin çok sıkı şekilde

ise, kimyasal ilaçların kontak

yönetileceği de bilinmektedir.

etkili olmasıdır. Tutanın

Biyolojik mücadelede

larvası gövde ve yaprakta

kullanılan predatör yani

gizlendiği için ilaçların etkisi

faydalı böcekler zararlının

sınırlı kalmaktadır. Yumurtaya

yumurtasıyla da beslenir, bu

karşı etkili bir ilacın olmaması,

durum biyolojik mücadeleyi

yumurtadan çıkan larvanın

diğer yöntemlerden üstün

ise doğrudan bitkiye girmesi

kılmaktadır. Uygulaması

de kimyasal mücadeleyi

oldukça basit olan ve iş

sınırlamaktadır.

gücünden tasarruf sağlayan

Tuta: İhracatın
Önündeki Yeni
Engel

biyolojik mücadele, entegre
mücadelenin temel öğesi
olarak önümüzde durmaktadır.
Tüm bu avantajlarının yanında,

Geçtiğimiz üretim sezonunun

biyolojik mücadele yöntemi

Kimyasal
Mücadele Yetersiz

sonlarında, ihracat için

kullanıldığında, bitki yüksek

Rusya pazarının önündeki

dozda kimyasal kullanımından

diplomatik engeller kaldırıldı,

kaynaklı stresi yaşamadığı için,

Tek başına kimyasal mücadele

ancak bu sezon da Tuta ve

ürünün kalitesi ve ekonomik

yapmak maalesef etkin

kalıntı problemi ihracatın

değeri de artmaktadır.

www.sera-bir.org.tr
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HABERLER

YEŞİL DEVRİM
uygulama da en başarılı ülkelerin
başında Çin ve Hindistan gelmekteydi.
Aynı üretim alanından üç kat fazla ürün
alarak çalışmanın amacına ulaşmasını
sağlamıştır. Açlık sınırında olan
Hindistan zamanla buğday ihracatçısı
durumuna getiren ise devrimin
kurallarına uygun uygulamasının
eseriydi. Dünya nüfusunun beslenme
ihtiyacını karşılayan pirinç, mısır ve
buğday üretimi ile artan nüfusun hızına
yetişilmiş ve o dönemin açıklamalarına
göre bir milyar insanı açlıktan ölmekten
kurtaran çok önemli bir bilim olayı
olarak tarihe geçmiştir.
Zaman içinde devrimin olumlu
yanlarından faydalanmak isteyen ülkeler
daha fazla tarım alanı oluşturmak adına
doğal alanları yok ederek tarımsal

960’ların ortasından
başlayan ve hala etkisini
sürdüren Yeşil Devrim;
tarımsal üretimde teknolojiyi
uygulayan, tarımı bir ar-ge
ortamı ve altyapı yatırımları ile
sanayi haline getiren döneme
verilen isimdir. Yeşil Devrim,
tarımsal üretimi artırmanın yanında
gerek gelişmiş gerekse gelişmekte
olan ülkelerdeki ekonomik, sosyolojik
ve çevresel sonuçlarıyla halâ başarısı
ve faydaları tartışılan bir konudur. 60‘lı
yıllarda artan dünya nüfusu ile açlık
sınırları zorlanmış kıtlık ve yoksulluk
seviyeleri gelişmekte olan ülkelerde
küresel sorun haline gelmeye
başlamıştı. Bunun bir kader olduğunu,
mücadele etmenin imkânsız olduğunu
düşünenlerin aksine 60 ve 70 li yıllarda
Yeşil Devrim sorunlu ülkelerde başarıyla
amacına ulaştı.
Meksika’da başlayan ıslah çalışmaları
yeşil devrim hareketinin başlangıcı
olarak kabul edilmektedir. Buğdayda
yürütülen ıslah çalışmaları ülkelerin
engellemelerine rağmen kısa sürede
Türkiye dâhil birçok ülkede hızla
yayılmış, verim ve üretimin 3 kat
artmasıyla gıda açığının kapanacağı
umuduyla çalışmalar hızla ilerlemiştir,
çalışma sonucu elde edilen başarı
ise 1970 yılında Nobel ödülüne layık
bulunmuştur. Devrimin başlamasıyla
milyonlarca üretici yüksek verimli
melez tohumlarla üretime geçtiler,
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alanlar oluşmaya başladı ve uygulama
yavaş yavaş olumsuzlukları başarısının
ardından doğurmaya başladı. Yüksek
tane verimine karşılık, tartışmalı bir
biçimde tarımsal üretim girdilerinin
artması ile sonuçlanan bu süreçte,
geleneksel tarım yöntemleri dışlanmış
ve melez ya da genetiği değiştirilmiş
tohumlarla elde edilen bitkilerin
üretimini destekleyen bir süreç haline
dönüşmeye başlamıştı.
Yeşil devrim sadece melez tohumların
piyasa sürülmesi ile kalmadı.
Üretim bileşenlerin teknolojiye
uyarlanması, hastalıklara dayanıklı
çeşitlerin yetiştirilme kuralları,
kimyasal gübreleme, pestisit,
herbisit uygulamaları, hasat, sulama
sistemlerinde mekanizasyonla

desteklenmesi başarıyı daha da yükselti.
Fakat yıllar içinde sistemin
uygulamasında ki ticari boyutları
ve ekonomideki payı nedeniyle
uygulama hataları ile yayılmasının
önüne geçilememiştir. Bilinçsiz bir
şekilde pestisit ve kimyasal gübre
kullanımı ticari beklentiler için teşvik
edilmiş, bunun sonucu çevre kirliliği
ve canlı sağlığını tehdit eden boyutlara
ulaşmıştır. Bilinçsiz kullanılan kimyasal
gübreler yeraltı sularında kirliliğe neden
olmuş ve ekilebilir topraklarda tuzluluk
etkisini artmıştır. Sonuçta ekilebilen
arazilerin giderek azalması ve su kirliliği
ise önlenemez boyutlara ulaşmıştır.
Zamanla üç temel ürün üzerine
yapılan çalışmalar diğer ürünlerde de
denenmeye başlanmıştır. Birçok gıda
ürününde genetik çalışmalar kontrolsüz
bir şekilde yapılamaya devam
etmektedir. Yeşil devrim bu aşamadan
sonra kontrolünü ticari firmaların
rekabetine kaptırmış ve tehlikeli bir hale
gelmeye başlamıştır. Örneğin çeltiğe
bağışıklık sağlamak ya da zararlıya karşı
direnç sağlamak için bakteri genlerinin
transfer edilmesi gibi çalışmalar
yapılmış, bu ürünlerle beslenen denek
hayvanlarında ise organ tahribatı,
yaşlanmanın hızlanması, bağışıklık
sisteminin bozulması gibi etkileri resmi
verilere geçmesine rağmen bu ürünlerin
pazarlamasına devam edilmiştir.
Başlangıçtaki mucizelerinin yanında
yeşil devrim ikinci yarısında ticari
beklentiler yüzünden amacı dışına
taşmış çevre ve canlı sağlığı yok
sayılarak devam etmiştir. Ülkemizde
buğdayın girişiyle başlayan süreçle
trans genetik ürünler uzun zamandır
evlerimize kadar girmiştir. Bu ürünlerin
kullanımını kabul etmeyen sistemler,
standartlar oluşturulmuş ve tüm
dünyada kısa sürede yaygın hale
gelmiştir. Özellikle tarımsal üretimde
iyi tarım uygulamaları, organik ürün
sertifikası, BRC ve GLOBALGAP vb.
üretim ve gıda standartları GDO ile
üretimi ret etmektedir. Kısaca yeşil
devrim bir paradokstur ve doğanın
verebileceğinden fazlasını istemek,
yeşil devrim sürecinin bencilliği ve yok
ediciliğidir.

DR. GAYE NESLİHAN BUDAKLI
TÜRKİYE SERA-BİR
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

DOMATES BİTKİSİNDE
KÜLTÜREL İŞLEMLER:

D

omates yetiştiriciliğinde olmazsa olmazlardan
biridir kültürel işlemler, işletmeler için sağlıklı,
kaliteli ve yüksek tonajlı ürünlerin elde edilmesinde
büyük rol oynar, domates yetiştiriciliğinin % 60'na
tekâmül eden bu işlemler besleme ve iklimlendirmeden
daha önde gelir. Dünyanın en iyi besleme denklemini de
kursanız, en doğru iklim stratejisini de uygulasanız kültürel
işlemlerdeki başarısızlık işletmeler için büyük kayıplara
neden olacaktır. Doğru zamanda, yeterli ve kalifiye eleman
sayısıyla yapılacak kültürel işlemler, doğru besleme ve
iklimlendirme stratejisiyle birleşiminden tüketiciye kaliteli ve
sağlıklı ürünlerin gitmesine, işletmelerin tonajlı birinci sınıf
ürün çıkarmasına ve kar marjlarının yüksek olmasına katkı
sağlayacaktır.
Domates yetiştiriciliğinde kültürel işlemler sırasıyla;

1. Askıya (ipe) alma
2. Dolama
3. Meyve budama
4. Koltuk (Sürgün) alma
5. Yaprak alma
MEHMET SERKAN UNTUÇ
Topraksız Tarım Danışmanı

1.Askıya (ipe) alma: Topraksız
Tarım seralarında yetiştirilen domates
tipleri sırık tiplerdir. Sırık domatesler
kendi çabalarıyla dik duramadıklarından
ipe bağlanmak zorundadır. Fidelerin
yetiştirme ortamlarına dikiminden
sonra kök atmaları sağlanır ve bu sırada
dikimi yapılmış fidelerin ipe alınma
işlemi gerçekleştirilir. Her bir domates
fidesinin kendi hizasından askı tellerine
asılan askılar yardımıyla fideler kök
boğazlarından ya gövde klipsleriyle
ya da düğümleme yoluyla ipler
fidelerin kök boğazı kısmından bağlanır.
Fideleri askıya alma işlemi tektir, fakat
uygulama şekilleri sahadaki yetiştiriciye
göre değişebilir. En sağlıklı askıya alma
işlemi domates bitkisi uzayıp belli
bir uzunluğa geldikten sonra yatırma
işlemi yaparken kök boğazından
kırılmalar yaşanmaması için ipe alma
sırasında ipler yatırma yönünde 45
derecelik bir açı verilerek ipe alma
işlemi yapılır fideler taze iken kök
boğazı yatırma yönüne göre şekil alıp
ve kalınlaşacağından kök boğazındaki
muhtemel kırılmaların önüne geçilmiş
olacaktır.
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6. Tepe alma

2.Dolama: Sırık tip olan
domates bitkisinin sarılma özelliği
bulunmamaktadır. Dik durmalarını
sağlamak için dolama işleminin
yapılması gerekmektedir. Sağlıklı bir
domates bitkisi uygun koşullar altında
günde 4 cm civarı uzamaktadır, kök
boğazından bağlanan ipler iki boğum
(nod) arasında yarım tur saat yönünde
çevrilerek dolama işlemi gerçekleşir.
Dolama işlemi sırasında dikkat edilecek
en önemli hususlar gövdede ipi tam tur
çevrildiğinde gövdede ip kesmelerine
ve boğulmasına neden olacaktır bu
nedenle ipin sağlıklı ve doğru bir
şekilde dolanması gerekmektedir,
dolama esnasında ipi çiçek taslakları ve
salkım saplarının üstünden geçmesine
özen göstermek gerekmektedir çiçek
taslaklarının altından geçmesi sırasında
iplerin kayması sonucu salkımın
kopmasına neden olabiliriz.

3.Meyve Budama: Topraksız

Tarım seralarında üretilen domates
çeşitleri ağırlıklı olarak yurt dışına
ihraç edildiğinden ve ülkemizde
de salkım domates ve diğer
domates çeşitleri tüketici tarafından
benimsendiğinden müşterinden gelen
talepler doğrultusunda salkımlar
şekillendirilmektedir. Salkım domates,
kokteyl, palm kokteyl, cherry ve beef
tarzı domateslerin tamamı bitkinin
sağlıklı bir şekilde salkımları yetiştirmesi
adına belli bir sayı adedine meyvelerin
budaması yapılır. Sağlıklı yetişen
domates bitkilerinde salkımlarda
oluşan çiçeklerin pazar istek ve talepleri
dikkate alınarak fazla oluşan çiçeklerin
alınma işlemine meyve budaması denir.
Salkımlarda fazladan oluşan çiçeklerin
budanmaması halinde mevcut
bulunduğu salkımı ve diğer üstünde
oluşan salkımları gücünü aldığından
kalitesi düşük ürünlerin pazara
girmesine neden oluruz.

4.Koltuk (Sürgün) alma:

Domates fideleri normal gelişim
periyodu sürecinde fizyolojisi gereği
yaprağın gövdeye birleştiği noktalardan
sürgün diye tabir ettiğimiz filizler çıkar
bu sürgünler bitkinin enerjisini sağlıklı
harcaması adına alınmalıdır. Sürgünler
4-5 cm boylarında iken alınması
daha sağlıklı olacaktır. Sürgünlerin
alınmasında yaşanacak gecikme
bitkilerde fazla yara yeri açmasına ve
hastalık girişlerine daha elverişli bir
ortam sağlamış olacaktır.

5.Yaprak alma: Topraksız tarım
seralarında domates yetiştiriciliğinde
bitki yaşına, iklim durumuna ve hasat
planlamasına göre sürekli fazla
yapraklar alınmalıdır. Seralarda domates
üretiminde bitki yapısına bağlı olarak
bitki üstünde sürekli 12-16 adet olarak
yaprak bırakılması geri kalan yaprakların
alınması gerekmektedir. Yaprak
alınmasında dikkat edilecek hususlara
bakarsak, kış şartlarında yaprak sayınız
ne kadar fazla ise seranın ısıtılması
o kadar zor olacaktır, yaz aylarında
yaprak sayınız ne kadar az ise bitkinin
terlemesi az olup transprasyonu sağlıklı
olmayacaktır terlemenin az olduğu
durumlarda çiçek burnu çürüklüğü
daha kısa zamanda gözükecektir.
Yaprak alımı esnasında makas
kullanılması bitkilerde inkubasyonunu
yapan virüs etmenlerinin yayılmasına
destek olacaktır. Elle yaprak alımı
bitkide hastalık yayılımını en aza
indirecektir. Yaprak alımı rutin ve
programlı bir şekilde ve belli adette
yapılmalıdır. Standartların üstünde
yaprak alımı fazla olduğunda hem yara
sayısı fazla olacaktır, hem de bitki stres
altına girecektir.

6.Tepe alma: Bitkilerin uzamasını
sağlayan meristem doku bitkinin uç
kısmında bulunmaktadır. Sezon sonuna
doğru bitkinin uzamasını sonlandırmak
için bitkilerin uç kısmı koparılarak
bitkinin uzaması durdurulmuş
olmaktadır. Hasata son verilecek
tarihten 8 ile 10 hafta öncesi yapılır. Tepe
alma sırasında en son çiçek üzerinden 3
adet yaprak kalacak şekilde alınmalıdır.
Tepe alındıktan sonra meyvelerde
irileşme ve daha çabuk olgunlaşma
sağlanır. Büyüme noktası elin baş
ve işaret parmaklarının tırnakları ile
kesilerek köreltilir.

www.sera-bir.org.tr
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KUMLUCA'DA ORMAN YANGINI
ANTALYA'nın Kumluca ilçesindeki 17 Eylül tarihinde çıkan yangında 70 hektarlık
orman ile 2 evin yandığı, kanatlı hayvanların da telef olduğu belirtildi. Örtüaltı
sebze üretim merkezi Kumluca'da 100 dönüm sera da yangından zarar gördü.

Y

aklaşık 100 dönümlük
seranın zarar gördüğü
yangın sonrası vatandaşlar
jandarmanın izin vermesiyle
yanan bölgelere çıktı.
Yangının çıkış noktası olarak gösterilen,
güzelliğiyle dikkati çeken Papaz
Koyu'nun hemen yanı başındaki
Yenicepınar bölgesi, yangından en
fazla etkilenen alan oldu. Bölgede
yaşayanların en büyük tesellisi ise tam
anlamıyla keşfedilmemiş olan Papaz
Koyu'nun yangından zarar görmemesi.

"Oturacak sandalyemiz dahi
kalmadı"

Yenicepınar'da Yalman ailesinin evi de
tamamen yandı, köpek ve tavukları
telef oldu. Ev sahibi Durkadın Yalman
(37), canlarını zor kurtardıklarını söyledi.
Eşyalarının yanı sıra hayvanlarının
yandığını anlatan Yalman, "Oturacak
sandalyemiz dahi kalmadı.
Motosikletimiz, çocuklarımın bisikleti
dahi yandı" dedi.

"Mahsul alamadan felaketi
yaşadık"

Aynı bölgede yaşayan Şener Güzel de
serasına su verirken yangının başladığını
söyledi. Elektrik direğinin altındaki kuru
otlardan yangının başladığını anlatan
Güzel, "Durdurmaya çalıştık ama

gücümüz yetmedi. 5 dönüm seram
yandı. Ağustos ayında ekim yapmıştık.
Mahsul almadan felaketi yaşadık" diye
konuştu.

"Çiftçiler mağdur oldu"
Mavikent Mahallesi Muhtarı Adem
Karataç ise yangında iki ailenin evinin
yandığını aktardı. Seraların dikiminin
yapıldığını anlatan Karataç, "Çiftçiler
mağdur oldu. Şimdi yeniden plastik
çekmek zorundalar. Elektrik hattından
çıktı diyen de var, sabotaj olduğunu
iddia eden de var. Olan ciğerlerimize,
ormanlarımıza oldu. Parası olan varsa
bile seralarını onarmak için en az üç ay
süreye ihtiyaç var" diye konuştu.
www.sera-bir.org.tr
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DOMATES
ÜRETİMİNDE
ÇEŞİTLİLİĞİN
ÖNEMİ;

Mesut Nar
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Gelecekte salkım domatesin
yine en çok tercih edilen
domates tiplerinden birisi
olmasını öngörüyoruz.

T

üm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de en önemli
ve en fazla üretimi yapılan
sebze
türü
domatestir.
Domates üretimi, ülkemizin
hemen her noktasında profesyonel
ya da amatör olarak iklimsel koşullar
doğrultusunda
yapılmaktadır.
Son
yıllarda açık saha üretimlerinin örtü altına
doğru kayıyor olması, modern seraların
kurulması, üretimde uzmanlaşma ve
ihracat talepleri beraberinde domates
üretiminde
çeşitliliği
getirmiştir.
Önümüzdeki süreçte bu çeşitliliğin daha
da artmasını ve üretici ve tüketicilerin
yeni domates tipleri ile tanışması
beklenen bir gelişmedir. Ülkemizde
halen en fazla üretimi ve tüketimi
yapılan domates tipi 200-220 gr tane
olarak hasat edilen domates tipidir.
Tüketicilerin geleneksel tatlara olan
özlemi ıslahçıları farklı arayışlara itmiş,
bunun neticesinde yeni domates
çeşitleri sofralarımıza girmiştir. Zaman
içerisinde salkım olarak hasat edilen
salkım domatesler Beef Domates olarak
adlandırılan iri et domatesleri, Pembe
Domatesler, Atıştırmalık Domatesler
ve Kokteyl Domatesler derken farklı
renklerde ve tatlarda domates tipleri
tüketicilerin beğenisine sunulmuş ve
birçoğu kabul görmüştür. İtalya İspanya
gibi hem üretici hem tüketici ülkelerde
geçmişte bizim bugün ki üretimini
yaptığımız tane domatesler üretilirken
şimdilerde salkım ve farklı tiplerde iri et
domatesleri çok daha fazla tercih edilen
ürünler olmuşlardır. Geçmişte sadece
topraklı seralarda üretimi yapılan sebze
türleri, sektördeki gelişmelere paralel
olarak modern seralarda üretilmeye
başlanmış ve bu durum sektörde yeni bir
çığır açılmasına sebep olmuştur.
Ülkemizde 1995 yılında Antalya Serik
bölgesinde Agroser firmasında yaklaşık
3 hektar alanda başlayan modern
seralarda domates üretimi bugün
Van’dan Tekirdağ’a Antalya’dan Kırşehir
e kadar uzanan geniş bir alanda 150
den fazla firmada ve 1000 hektardan
fazla alanda devam etmektedir. Sektör
özellikle iç bölgelerde hala gelişmekte

olup, ihracat olanaklarının artmasına
bağlı olarak bu noktalarda gelişmenin
devam
etmesi
öngörülmektedir.
Afyon Sandıklı bölgesinde hali hazırda
devam eden projeler bu durumun
bir göstergesidir. Modern seralarda
en fazla üretimi yapılan ürün Salkım
Domates’tir.
Salkım
domatesler,
uzun kullanım süreleri, bitki gelişim
düzenleyici
kısıtlamaları,
kimyasal
kullanımının son derece kontrollü ve
en az olması sebebiyle önem kazanmış
ve tüketicilerin en fazla tercih ettiği
domates tiplerinden biri haline gelmiştir.
Gelecekte salkım domatesin yine en çok
tercih edilen domates tiplerinden birisi
olmasını öngörüyoruz. Geçmişte salkım

Ülkemizde 7 yıl kadar
önce 3 hektar alanda
başlayan üretim bugün
yaklaşık

15 kat

artarak 45 hektar alana
kadar ulaşmıştır.
domates üretimi modern seralarda %95
oranda tercih edilirken günümüzde
bu oran %74-75 rakamlarına gerilemiş
olmasına rağmen seraların ve üretim
alanlarının artması ile oran olarak
düşmesine rağmen miktar olarak ciddi
artış göstermiştir. 12 ay boyunca özellikle
kış aylarında ihracat olanakları ile
pazarda yerini bulan, süpermarketlerde
manavlarda semt pazarlarında satılan
bir ürün haline gelmiştir. Salkım domates
dışında diğer bir tip olan iri et domatesleri
ünlü restoranların şefleri tarafından
geleneksel tatlar arayan müşterilere
sunulan önemli bir domates tipidir. İri
et domatesleri bunun yanında kullanım
kolaylığı açısından ev hanımlarının tercih
ettiği bir ürün olmuştur. Modern seralarda
üretici açısından bakıldığında düşük
yakıt ve işçilik maliyeti sebebiyle tercih
edilen iri et domatesleri yüksek katma

değeri ile 12 ay boyunca üretilmeye aday
bir domates tipidir. Yine benzer şekilde
pembe domatesler pazarda kendine
önemli bir yer edinmiş, tüketicilerin
beğenisini kazanmış, her geçen gün
önemi artan bir tip halini almıştır.
Atıştırmalık domatesler ise sektöre yeni
bir renk katmış, ana tiplerden biri haline
gelmiştir. Ülkemizde 7 yıl kadar önce 3
hektar alanda başlayan üretim bugün
yaklaşık 15 kat artarak 45 hektar alana
kadar ulaşmıştır. Özel sunumu, pratik
ambalajı, lezzeti ve farklı renklerdeki
çeşitlilik
ile
ihracat
olanaklarının
artmasına paralel olarak bu tipte üretim
artışı muhtemeldir. Kokteyl domateslere
ayrı bir parantez açmak gerekir; Geçmişte
daha çok yuvarlak tipler tercih edilirken
günümüzde uzun (Plum) tipler tercih
edilir olmuştur. Atıştırmalık domatesler
gibi lezzetli, yüksek likopen içeren
uzun raf ömürlü kokteyl domatesler,
özellikle salkım olarak hasat edilen
tiplerinin pazara girmesi ile gelişme
potansiyeli gösteren ve gösterecek
olan önemli bir domates tipidir. Birçok
Avrupa ülkesinde özel ambalajında
bir mücevher gibi tüketici beğenisine
sunulan bu tip domateslerin ülkemizde
henüz bu konumda olmamasına
rağmen gelecekte benzer bir konuma
geleceğini düşünüyoruz. Hollanda’lı bir
firmanın yarattığı “Romantik Domates”
ürünü ve markası üretim ve markalaşma
konusunda son derece başarılı bir
modeldir. Bu tip örnekler ülkemizde de
artmalıdır. Gelecekte değişen tüketici
alışkanlıkları ve yeni çeşit geliştirme
faaliyetleri neticesinde domates ve diğer
sebze çeşitlerinde farklı özelliklerde
çeşitler görmemiz son derece doğaldır.
Kuru madde oranı yüksek, suyunu
bırakmayan, iri et domatesleri, pembe
salkım domatesler, İçten kızaran İtalyan
Salad domatesler, farklı özelliklerdeki
iri
dilimli
köy
domatesi
olarak
adlandırdığımız domates tipleri, Roma
tipi yumurta domatesler, Mini-Midi San
Marzano tip domatesler, Öküzkalbi
Cordebuef domatesler, Süper mini çeri
domates tipleri gelecekte isimlerini daha
fazla duyup, daha fazla tüketeceğimiz
domates tipleri olacaktır.

www.sera-bir.org.tr
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KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETEN,
AKILLI SERA SİSTEMİ GELİŞTİRİLDİ.
Kaliforniya Üniversitesi’nden araştırmacılar seralarda kullanıma uygun güneş paneli
geliştirdi. Yeni paneller ile seraların enerjisi doğrudan panellerden elde edilecek.

M

evcut güneş panelleri,
güneş ışınlarının
panelin alt kısmına
geçmesine engel olduğu için bir
seranın çatısına güneş paneli
yerleştirme fikri pek mantıklı
değil, ancak Kaliforniya
Üniversitesi’ndeki araştırmacıların
kurduğu Soliculture isimli şirket,
bu fikrin gerçek hayatta başarıyla
uygulanabilmesi için kolları
sıvadı. Soliculture’ın geliştirdiği
yeni güneş panelleri ile daha
düşük maliyetle mevcut güneş
panellerine kıyasla daha fazla
elektrik üretilirken, aynı zamanda
güneş panellerinin alt kısmında
seracılık faaliyeti yapılabiliyor.
Üstelik yetişen sebze ve meyvelere
herhangi bir zarar vermeden.
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Bitkiler İçin Yeterli
Soliculture’ın geliştirdiği LUMO isimli
güneş panelleri, Wavelength-Selective
Photovoltaic Systems (Dalgaboyu
Seçici Fotovoltaik Sistemler) olarak
adlandırılan yeni bir teknolojiden
faydalanıyor. Bitkilerde fotosentez
için en yüksek etkinliğe sahip panel
teknolojisi olan WSPS ile güneş
panelleri, mavi ve yeşil ışık dalga
boylarının bir kısmını absorbe ederken
seradaki bitkilerin büyümesi için yeterli
olan kısmının panelin altına geçmesine
izin veriyor. 2012 yılında Soliculture’ı
kuran Kaliforniya Üniversitesi’nden
Sue Carter ve Glenn Alers isimli iki
fizik profesörü tarafından geliştirilen
WSPS’nin dalgaboyu seçme yeteneği
ile seraların tabanlarına güneş panelleri
yerleştirilmesi mümkün hale geliyor.

Sonuçlar Etkileyici
Soliculture ekibi LUMO’ların
yerleştirildiği seraları, Kaliforniya
Üniversitesi’nin kampüsünde ve
Watsonville ilçesindeki bir serada test
etti. Beklentilerin de ötesine geçen test
sonuçları oldukça şaşırtıcı. Kaliforniya

Üniversitesi’nden çevre araştırmaları
profesörü Michael Loik seralarda;
domates, salatalık, limon, biber, çilek
ve fesleğen yetiştirdiklerini belirtiyor.
Loik’in açıklamalarına göre serada
yetiştirilen meyve sebzelerin yüzde
80’i magenta rengindeki tavandan
etkilenmedi ve normal bir seradaki hızla
büyüyüp ürün verdi. Meyve sebzelerin
yüzde 20’si ise meganta rengindeki
tavan sayesinde geleneksel seralara
kıyasla yüzde 20 daha hızlı büyüdü.
Ayrıca domates yetiştirilmesinde sudan
da yüzde 5 tasarruf edildi.
Soliculture’ın geliştirdiği sistemle
geleneksel seraların ortadan
kalkabileceğini düşünen Profesör
Loik’e göre bu sistemler dünyanın
dört bir yanına yerleştirildiğinde kalıcı,
kendi enerjisini üreten akıllı seracılığa
doğru önemli bir adım atılacak. Son
20 yılda seralar için küresel enerji
talebinin hızla arttığı da göz önünde
bulundurulduğunda sistem daha
kıymetli bir hale geliyor zira, harici bir
enerjiye ihtiyaç duymayan seralar ile
gaz emisyonları da oldukça düşük
seviyelere gerileyecek.
www.sera-bir.org.tr
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TOPRAKSIZ TARIMDA
MARKALAŞMA VE ÖNEMİ
koruma, bitki fizyolojisi, iklimlendirme
ve sulama konularının yanında işletme
yönetimi ve dizaynı konularında da bilgi
sahibi bir ekip oluşturulmalıdır. Ancak
böyle bir ekibi bir araya getirerek kaliteli
ve verimli ürünlerden bahsedebiliriz.
Markalaşmanız katma değeri devamlı
ve dış etmenlerden bağımsız duruma
gelmek anlamını taşır. Topraksız
tarımda üretilen ürünlerin kalitesinin
ve veriminin yüksek oluşu, lezzetli
ve sağlıklı olması, homojen ve raf
ömrünün uzunluğu ile marka olmayı
rahatlıkla hedefleyebileceğimiz tarım
şeklidir. Bu noktada siz eğer bu tarım
şeklini benimsemiş ve yapıyor iseniz
en büyük hedefiniz gerçek bir marka
olmayı istemek olmalıdır. Bilinilirliğiniz
ve güvenilirliğiniz arttıkça fiyat ve satış
probleminiz ortadan otomatik olarak
kalkacaktır. Bu da hem ihracat hem de iç
piyasada ki satış fiyatlarınızı olumlu yönde
etkileyecektir.
Peki marka olmak için gereken koşullar
neler gibi duruyor bir de buna bakalım.

M

arkalaşma; benzerlerinden
üstün ve herkesin niteliğine
güvendiği bir mal ya da hizmet
durumuna gelme durumudur.
Bu bir süreçtir. Bu süreci doğru ve
güvenilir şekilde yönetmek gerekir.
Peki, neden marka olmalıyız? Bu sorunun
cevabı tabi ki bilinir ve güvenilir olmak için.
Bilinirliliği ve güvenilirliği artmış bir ürün
markalaşmaya başlamış demektir. Bunun
en büyük artısı ise katma değeri artmış,
saygın ve sevilen ürünler demektir.
Topraksız tarımda büyük yatırımlar
yaparak istihdam sağlayan ve en modern
sistemlere sahip olan sera yatırımcıları
doğal olarak da yüksek verim ve kaliteyi
hedeflemekte ve istemektedirler. Kalite
ve yüksek verimi ise; üst düzey bir disiplin
ve çalışma temposu sağlayacaktır.
Topraksız tarımda herhangi bir ürünün
yetiştirilmesinde; bitki besleme, bitki
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Marka olmak için; iyi bir iş planınız olmalı,
uzun vadeli strateji belirlemelisiniz, bilinçli
ve inanan bir ekip oluşturmalısınız.
Topraksız tarıma baktığımızda bu üç kuralı
da oluşturmak ve benimsemek kesinlikle
mümkün. Yeter ki isteğimiz ve inancımız
olsun.
Sistemli bir çalışma modeli oluşturmak
öncelikle sistemli ve modern bir tesis
kurmak ile başlar. Kurduğunuz tesisin
hiçbir eksiği olmadığına inanıyorsanız
geriye profesyonel teknik ekip ya da
profesyonel bir danışman desteği ile
birlikte teknik personel ekibi kurmak.
Profesyonel teknik ekip sisteme dâhil
olacak olan üretim elemanlarını rahatlıkla
ve sizin sisteminize göre eğiterek,
istediğiniz sonucu almanıza yardımcı olur.
Eğer bu noktada yaşayacağınız bir eksiklik
ya da aksaklık olursa sizin uzun vadeli
stratejinizi de sekteye uğratır. Çünkü bu
durum size zaman ve para kaybı olarak
dönüş yapacaktır. En önemli adım olan
teknik personel seçimini yeterliliği olan
kişilerden yaptığınızda kaliteyi garanti

altına almış olursunuz. Bundan dolayı
topraksız tarımda danışmanlık modeli
daha etkin olarak kullanılmaktadır. Üretim
için gereken bilgi ve teknoloji isteğinin
çok yüksek olması topraksız tarımda
deneyimli personel ihtiyacını zorunlu
kılmaktadır. Ayrıca işletme körlüğü
dediğimiz durumu da danışmanlık modeli
ile en az düzeye indirebilirsiniz. Bu da size
devamlı kaliteli ürün üretimi olarak dönüş
yapacaktır. Marka değerinizin oluşması
ve artması sizin her sezonda aynı kalitede
üretim yapmanız ile mümkün olacaktır.
Sizin üretiminizi iklim ve çevre koşulları
minimum düzeyde etkilemelidir. Bunu
sağlayabilmek ise, donanımlı bir işletme
ve ekiple başarılabilir.
Ülkemizde tarımda marka olmuş
firmalara baktığımızda belirli bir düzen,
disiplin ve bilinçle çalıştığını görebiliriz.
Uzun yıllar aynı personel ile çalışan,
teknik personeli sürekli değişmeyen ve
danışman desteği alan firmaların üretim
ve kaliteleri dalgalanma göstermeksizin
başarılı bir şekilde devam etmektedir.
Marka olmak belirli bir maliyet artışı
anlamına da gelmektedir. Düzen ve
disiplin maliyeti artırır, fakat sizin rahat
bir şekilde ve kaygı duymadan üreterek
bilinirliğinizi artırmanıza olanak sağlar.
Üretimde çok fazla faktör olduğu ve
hepsinin eşit düzeyde etkisinin olduğu da
bir gerçektir.
Uzun yıllar üretim yapan ve çalıştığım
markanın benden daha çok bilindiğini
gören ve gururlanan biri olarak diyebilirim
ki; disiplinli ve düzenli çalışma modelini
benimsemiş, değişikliklere hızlı ayak
uydurabilen, fiyat odaklı değil de kalite
odaklı üretim yapan işletmeler hep karlı
olmuştur. Bunu sürekli hale getirmiş
topraksız tarım işletmelerinin markaları
bilinmekte ve öncelikli olarak değer
bulmaktadır.
Üretim gerçek bir sevgi ve haz işidir.
Hiçbir işte üretimde aldığınız kadar haz
ve mutluluk alamazsınız. Tarifi mümkün
olmayan güzel duyguları yaşatabilen
bu üretim şeklini marka olma ile
taçlandırmak en üst sevgiye ulaşmaktır.
Tüm kalbimle üretmeniz ve marka
olmanız dileğimle. Sevgiler.

İlham Dolu Bir Başarı Hikâyesi

Halil Pekdemir

Dergimizin her sayısında içimizden ilham veren hayat hikayelerini sizlerle
paylaşacağız. İlk sayımızın konuğu; hayatını

“Denizli’ye Adanmış Bir Sevda”
diyerek özetleyen Halil Pekdemir…
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HALİL
PEKDEMİR
1961 yılında Denizli Acıpayam ilçesi Alaattin
kasabasında çiftçi bir ailenin çocuğu olarak
dünyaya gelen Halil Pekdemir, dağlardan
yakacağı odunu kesip taşıyan, beygirlerle
çift süren, çapa yapan, hayvanlarının
yiyeceği arpayı, kendi yiyecekleri buğdayı
kendileri yetiştiren bir ailenin 6 çocuğundan
birisidir. 6 Yaşında tütün fidesi dağıtarak
çalışma hayatına başlayan Halil Pekdemir
20 yaşına kadar ailesinin yaptığı her işe
yardım etmiş. Kendi söylemiyle yakacak odun
topladığı Alaattin dağlarında basmadığı yer
kalmamış. 1974 yılında aile Denizlide kafes
tavukçuluğunun ilk denemesini yaparak
yumurta üretimine girmeye karar veriyor
ve köyde 1000 tavuk kapasiteli bir işletme
kuruyorlar. 1978 yılına gelindiğinde aile
tavuk sayısını 4000'e kadar çıkarmıştır. Artan
üretim ve civar köylerdeki pazarların yetersiz
kalması ile yeni pazar arayışına giren aile
Denizli'de İstiklal Caddesi'nde kiraladığı
dükkan ile ilk Pekdemir Çiftliğini açmıştır. İlk
açılan dükkanın tabelasını bugün Pekdemir
şirketlerinin Denizli'de bulunan merkez
ofisinin girişinde görebilirsiniz.

Can Pekdemir’i de Denizli'ye getirir.
Hem babasına olan borcunu ödemek hem de
ticaret hayatında başarıya ulaşmak için gece
gündüz demeden çalışmaya başlayan Halil
Pekdemir, ilk olarak hedef müşteri kitlesini
belirleyerek dükkanı şarküteriden markete
çevirmeye başlamış. Yapısı gereği gelen
herkese karşı gösterdiği misafirperverlik
sayesinde Denizli yavaş yavaş Pekdemir
Çiftliği müşterisi olmaya başlamış. 4 Ay
sonra yumurta üretmek için çiftlik kurmaya
karar verir. İzmir Pınarbaşı'na gidip ikinci el
malzemeler, 1000 e yakın tavuk almıştır.
O dönem sadece bir çalışanı bulunan
Pekdemir, çiftliğindeki yemleri bile sırtında
kendisi indiren, her gün gidip çiftlikten taze
yumurtaları taşıyan bir insan haline gelmiştir.
İşlerinde kullanmak için araba ihtiyacı
doğmuştur. Hazırda o kadar parası olmayan
Halil Pekdemir'in, ilk arabasını almak için
babasının kefilliğine ihtiyacı olmuş. Babasının
kefaleti ile arabayı alan Halil Pekdemir o
günkü sevincini “şu an bir uçak alsam o
kadar sevinmem” cümlesiyle ifade ediyor. Bu
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1993 yılına gelindiğinde Halil Pekdemir artık
Denizli'nin en büyük marketi olmuştur. İşleri
artık o kadar iyidir ki. 1995 yılında birikimleri
ile bir arsa alır ve üzerine akaryakıt istasyonu
kurar. 1996 yılında kendi imkanları ile yaptığı
benzinliğe bayilik almak için yoğun uğraşlar
vererek açılışını yapmıştır.
Akaryakıt işinde kısa sürede büyük başarılara
imza atan Halil Pekdemir bu alanda da
yatırımlarına devam etmiştir. Denizli'de bir
market zincirini devralan Halil Pekdemir
akaryakıt istasyonu sayısını 3 e, market
sayısını ise 5 e çıkarmıştır.
Devamında ihtiyaç olan her semtte marketler
açmaya başlayan Halil Pekdemir, işini
Denizlinin dışına da taşımaya karar vermiştir.
Alaşehir ve Salihli'de marketler açtıktan
sonra Aydın'da bir market zincirini satın
alarak yakın şehirlerde de işini büyütmeye
devam etmiştir.

Avm-Turgutlu A

2000 yılında 120.000 m alanda topraksız
sera yatırımı yaparak sektörümüze giriş
yapan Halil Pekdemir, girdiği her işte olduğu
gibi seracılık sektöründe de kısa zamanda
büyük başarılar yakalamıştır.

TAŞITMA

pazarlar.

2003 yılında eğitimin önemine dikkat çekmek
için açıktan önce ortaokulu, sonra liseyi
bitirmiş. Yerel Yönetimler üzerine üniversite
eğitimine başlayan Halil Pekdemir 57 yaşında
kep atarak üniversite eğitimini de dereceyle
tamamlamıştır.
Denizli’de 1 personel istihdamı ile başlayıp
Aydın, Afyonkarahisar ve Manisa’da da devam
ettirdiği işletmelerinde şu anda 1300 kişiye iş
imkanı sunmaktadır. Market, akaryakıt, sera
ve besicilik sektörlerinde faaliyet gösteren
Türkiye’nin en büyük 500 şirketi (Fortune 500
Türkiye ve Anadolu 500) içinde ve Denizli’nin
ilk 11 şirketi içinde yer alan şirketinin Yönetim
Kurulu Başkanı’dır.

Her şeyin Değiştiği YIL 1981
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İlk başlarda Halil Pekdemir’in abisi tarafından
işletilen, üretilen yumurtayı satmak için
açılan dükkan tabelasında Pekdemir Çiftliği
yazması ve gelen müşterilerin burası
nasıl çiftlik, peynir, yoğurt, süt yok mu?
gibi talepleri dolayısıyla yavaş yavaş bir
şarküteriye dönüşmüş. O zamanlar nüfusu
120,000 olan Denizli'de ürünlerin tazeliği ve
kalitesi sayesinde gelen talepler çok artmaya
başladığı için, aile insan trafiğinin daha yoğun
olduğu Bayramyeri'nde ikinci dükkanı açmaya
karar verir.

1981 yılında üniversiteyi bitiren abisi
akademik kariyere yönelme kararı alıp,
ticareti bırakınca aile Denizli'deki iki
dükkandan birisini kapatıp ufak çocukların
okuyabilmesi için abilerinin köye dönmesi
kararını alır. Bu noktadan sonra gözü
ticarette olan Halil Pekdemir dükkanın
kapatılmasını istemez. Bunu için ailesini ikna
etme çalışmalarına başlar. Fakat babası o
dönem 21 yaşında olan Pekdemir’in bunu
başaramayacağını düşünür. Halil Pekdemir’in
yoğun ısrarlarına dayanamayıp kendi kendine
6 ay sonra geri döner nasılsa diyerek bu
talebe olumlu cevap verir. Fakat bir şartı
vardır. Bir abisi köydeki işlerin başında
dururken babası bir dükkanı, Halil Pekdemir
ise diğer dükkanı işletecektir. Babası "madem
işleri bölüyoruz o zaman borcu da bölüyoruz"
diyerek bütün borcu 3'e bölmüş ve Halil
Pekdemir’i kendince yıldırmak isterken ona
en büyük iyiliği yapmış, daha da hırslanmasını
sağlamıştır. Babasının bütün isteklerini kabul
eden Halil Pekdemir 15.09.1981 tarihinde
Denizli'ye temelli olarak yerleşmiş. Mutfağı
bile olmayan bir çatı katı kiralayan Halil
Pekdemir 27.09.1981 tarihinde eşi ve ilk oğlu

ilk dükkanını almış ve yandaki dükkanları
da kiralayarak çalışan sayısını 15 e kadar
yükseltmiştir.

arada, daha iyi bir ev kiralayan Halil Pekdemir
evin bir odasını yufka odası yapmış, eşinin
bütün gece yaptığı yufkaları sabah götürüp
dükkanda satmaya devam etmiştir. Bu arada
ikinci çocuğu Ercan Pekdemir dünyaya gelmiş,
sorumlulukları daha da artmıştır.
1984 yılına gelindiğinde 23 yaşında olan Halil
Pekdemir, 3 yıldır kazandığı ve biriktirdiği
parayla Denizli'de evini de alır. Ailesinde
Denizli'de ev alabilen ilk kişidir. 3 yılın
sonunda 6 kardeş için de babasının gözdesi
olmayı başarmıştır artık Halil Pekdemir.
O artık borcunu ödeyen, işini yürütmenin
yanında büyütebilen bir evlattır.
Daha sonrasında işleri iyice büyütme kararı
alan Halil Pekdemir, bir yandan çalışan
sayısını arttırırken, diğer yandan tam
anlamıyla bir süpermarkete dönüşmüş,
bütün Denizli’ye hitap eder hale gelmiştir.
Kazanımlarını akıllıca ve iş için harcayan Halil
Pekdemir, yakınlarda başlayan bir inşaattan

.

Başarılı bir iş insanı olmasının yanı sıra büyük
bir yardımsever olan Halil Pekdemir, yaptırdığı
okullar, burs verdiği öğrenciler ve yaptığı
yardımlar ile bütün Denizli tarafından sevilen,
sokakta kime sorsanız herkesin yüzünde
bir gülümsemeye sebep olan Denizlinin en
güvenilir insanlarından birisidir.
Denizli'ye adanmış bir sevda ile hayat
süren Halil Pekdemir, Denizli İl Genel
Meclis Başkanlığı, Denizlispor da Başkan
Yardımcılığı yapmıştır.
İl Genel Meclisi Başkanlığı sırasında köylerin
altyapı sorunları ve Denizlide 300,000 da
alanın sulama projeleri gibi başarılı birçok
projeyi hayata geçirmiştir.
Başarısının sırrını sorduğumuz Pekdemir, bize
"haram yemeden, kimseyi üzmeden insanları
aldatmadan ve vergi kaçırmadan iş yapmak"
olduğunu söyledi.

Toptan Satış

.

Hacı Eyüplü Mah. Menderes
Bulvarı No:7 DENİZLİ
Tel : +90 258 295 90 00
Fax : +90 258 371 44 51

DOMATES PAZARLAMASINDA
START-UP BEKLENTİLER

Y

ıllardır bir istisna yok ki yaş meyve
sebze işinde işler çok iyi diyen biri
olsun. Hep aynı: “Domates para
etmiyor.” Gerçi üreticimiz haksız
sayılmaz,
domates
fiyatlarına
geriye doğru bir bakar ve oransal olarak
değerlendirirseniz gerçekten her gelen yıl bir
öncekini aratıyor. Hal böyle olunca sektörün önde
gelenleri, odalar, borsalar, birlikler her bir araya
geldiklerinde bu sorunu masaya yatırıyorlar.
Sektörümüze sahip çıkılması çok güzel. Peki ya
sonuç…
Soruna yaklaşım, sorunun tespiti çok güzel
yapılıyor. Çözüm önerisi, aklın yolu bir olduğundan
olsa gerek genelde aynı. Üretici birlikleri kurulmalı,
kooperatifler kurulmalı, birlik olmalıyız. Bu
öneriye herkes yürekten katılıyor ancak bir türlü
hayata geçirilemiyor. Defalarca deneniyor ancak
bir türlü olmuyor. Bu öneri mantıklı görünüyor;
ne de olsa bölünerek ilkel canlılar çoğalıyor. Biz
birlik olmalıyız, çünkü hep birlikte daha güçlü
oluruz. Ancak gördük ki bu kolektivist yaklaşım
görünürde çok mantıklı, çok uygar ancak pratikte
sorunumuzun çözümüne hiç uygun değil. Öyle
görülüyor ki sorunumuzun çözümü bu yaklaşımın
tam tersi olan bireysel girişimlerde olacak.
Çocukluğumuzdan

beri

kolektivizm

“Birimiz

hepimiz, hepimiz birimiz için”, “Bir elin nesi var, iki elin

aidiyeti biçimdeki”” davranışının zorlama ve koşullandırma

sesi var” gibi yapılan temel şartlandırmalarla kolektivist

yoluyla elde edilmesi ancak kolektivizm ile mümkün olur.

olmamak ”egoist, bencil, toplum dışı olmak”” olarak
bilinçaltımıza yerleşti. Hayattaki tüm çabaların gönüllü

Eninde sonunda bu sorun bireysel girişimler ile çözülecek.

dayanışma ve işbirliğiyle olabileceği gibi, kamu otoritesinin

Ama önce çözülecek daha başka sorunlarımız var. Bugün

(devletin) bireylerin zorunlu işbirliğini sağlaması yoluyla da

domates üreticisi serasını evinden çok düşündüğü zaman,

sağlanabileceğini iddia eder durumdayız. Bugün bu durum

serasından kazandığını serasına yatırdığı zaman hâsılı

her şeyi devletten beklemek olarak yaygın bir tabir haline
geldi.

sürdürülebilir bir kalitede ürün ürettiği zaman bu sorun
çözülecek. O zaman organize olmak kolay. İhtiyari bir
biçimde bir araya gelip ürün pazarlamak, girdileri topluca

Kolektivizm bireyciliğin tersidir. Egoizmin veya bencilliğin
değil. Bireyi yok etme ve onu bir sürünün malı haline getirme
dayatmasıdır bana göre kolektivizm. Aslında insanın doğal
varoluşu bireyci olduğundan, insan üzerinde kolektivist
bir yaklaşımın uygulanabilmesi için çok fazla kandırma,
koşullandırma ve zorlama gerekir.

dayanışma ve işbirliği içinde olması zaten son derece
doğaldır. Diğer insanlarla işbirliği ve dayanışma zaten
tamamen bireysel karar ve davranışlardır. Bu kolektivizm
tanımlanamaz.

Bireyin

Daha kimyasal kalıntısı sorunu, raf ömrü, renk, tat sorunlarını
çözmeden bu işin pazarlamasını konuşmak bir bakıma
yersiz bile sayılabilir.

Pazarın kaliteli ürün ihtiyacını gideremeyen, yenilikçi bir ürün

Bireyin diğer bireylerle özgür iradesine bağlı olarak gönüllü

olarak

almak kolay. Önemli olan, istenen kalitede ürün üretmek.

“sürü

üyesi

sunamıyorsak, hızlı bir şekilde ölçeklenebilir bir iş modeli
ortaya çıkarmak için bir işletme, ortaklık veya organizasyon
yani moda tabirle start-up için biraz yol kat etmek gerekiyor.
Bırakalım insanımızın kişisel yetenekleri ve
girişimci ruhu bu sorunun üstesinden gelsin.

Ziya Yıldız

"A s l ı n d a i n s a n ı n d o ğ a l v a r o l u ş u b i rey c i
olduğundan, insan üzerinde kolektivist bir
yaklaşımın uygulanabilmesi için çok fazla
kandırma, koşullandırma ve zorlama gerekir."
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KAZANMA ZAMANI
Yönetim Kurulu üyemiz Ayşe Deniz
SÜRAL'in yoğun mesaisi sayesinde
sezonun büyük bölümünde satış
fiyatlarını beklentilerimiz seviyesinde
tutmayı başardık. Bu yıl için öncelikli
hedeflerimizden birisi satış fiyatını
belirleyen taraf olmaktır. Kaldı ki
yaş sebze meyve sektörü dışında
hiçbir sektörde böylesi bir durum
yaşanmamaktadır. Ürünün satış
fiyatına üretici karar vermelidir.
Satış fiyatını belirleyebilmemiz
arılı sistem ve biyolojik mücadele
ile yetiştirdiğimiz yüksek kaliteli
ürünlerimizi normal seralarda
üretilen ürünlerden fiyat olarak
ayırmamızı sağlayacaktır.

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği

bir STK haline gelmiştir. Derneğimiz

Derneği topraksız tarım yapan

üyelerine dikimden başlayan

işletmeleri bir çatı altına toplamak

süreçten itibaren hasat edilen

ve bu işletmelerin sorunlarına

ürünün satışına kadar mümkün olan

çözüm bulmak amacıyla 2007

her alanda destek sağlamaktadır.

yılında Merhum Hasan ŞENTÜRK

Hepinizin bildiği üzere Topraksız

önderliğinde kurulmuştur. Geride

Kültürde yetiştirilen ürünlerin

bıraktığımız yıllarda görev alan

% 90 lık kısmı ağırlıklı olarak

yönetimlerin verimli ve özverili

Rusya ve Avrupa pazarına ihraç

çalışmaları sayesinde, büyük

edilmektedir. Sektörümüzün en

ilerlemeler ve güçlü kazanımlar

büyük sıkıntısı yetiştirdiğimiz ürünün

elde eden derneğimiz, bugün

fiyatının biz yetiştiriciler dışında

Türkiye de bulunan topraksız

başka mecralarca belirlenmesidir.

işletmelerin %85 ini kapsayan büyük

Geçtiğimiz üretim sezonunda

Satış fiyatları dışında işletmelerimizin
karlılığını arttırabilmek ve yatırımların
geri dönüş süresini kısaltabilmek için
dikkat etmemiz gereken önemli bir
nokta da üretim maliyetlerimizdir.
Ülkemizin şu an içinde bulunduğu
ekonomik durum ve kurdaki
anormal dalgalanmalar bu sezon
için maliyetlerimizi ciddi anlamda
yükseltmiştir. Maalesef her sektörde
olduğu gibi sektörümüzde de
bazı tedarikçi firmalar kur artışının
üzerinde artışlar yaparak üretim
maliyetlerinde normalin üzerinde bir
artışa sebep olmaktalar. Sera – Bir
olarak gerçek gücümüzü ortaya
koymamız ve alırken kazanmamızın
zamanı gelmiştir. Yurt dışında benzer
birlikler ve kooperatiflerin yaptığı
ortak satın alma işlemlerine bizim
de geçmemiz gerekmektedir. Örnek
vermemiz gerekirse Sera – Bir
olarak geçen yıl bir belgelendirme
şirketi ile 3 yıl süreli olarak yaptığımız
belgelendirme protokolü benzeri
uygulamaları kutu, kömür vb. gibi
kalemler için çoğaltmalıyız.
Tüm üreticilerimize bereketli ve bol
tonajlı sezonlar dilerim.
Saygılarımla
Özgür ÖZKARTAL
Sera- Bir Danışma Kurulu Üyesi
www.sera-bir.org.tr
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HABERLER

MARS’A GİDİLİRSE NASIL
TARIM YAPILACAK?
İnsan ırkını Mars’a taşımayı amaçlayan görev önümüzdeki on yıl içinde amacına
ulaşacak gibi duruyor. Ancak biz bu kırmızı gezegene iniş yaptığımızda insanlar
ne ile beslenecekler?
Eğer gerçekten de Mars’a
gidebilirsek ilk amacımız
tabi ki de yiyecek bulmak
olacaktır. Dünya’dan yemek
sağlamak da gereksiz
pahalı olacak ve mantıklı
olmayacaktır. Bu sebeple
Mars’taki insanların Dünya’dan
gelecek olan yemek stokuna
bel bağlamaması ve Mars
üzerinde bir tarımcılık
geliştirmeleri gerekiyor.
Mars’ta su bulunmasından
sonra acaba bir yaşam formu
da bulunacak mı soruları
gündeme gelmiş durumda.
Ayrıca bu suyun ürün
yetiştirmede kullanılabileceği
de düşünülüyor. Ancak
su, ürün yetiştirmemiz için
ihtiyacımız olan onlarca
şeyden yalnızca biri.

Peki, Ne
Çeşit Ürünler
Yetiştirebileceğiz?
Teknolojinin gelişmesiyle
hidroponik (topraksız)
seralar ve kontrollü ortamlar
sayesinde farklı çeşitte
mahsuller elde edebileceğiz.
Bunun yanı sıra, hızla
gelişen sentetik biyoloji
alanının sayesinde Mars’taki
yaşam potansiyelini git
gide arttırmaktayız. Sentetik
biyoloji hızla gelişen bir alan.
Mühendislik prensiplerinden,
DNA biliminden ve bilgisayar
biliminden yararlanan bilim
dalı Mars’taki yaşam adına
yapılan araştırmalarda büyük
rol oynamakta.
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NASA, MARS'TA BESİN ÜRETMEK İÇİN 1 MİLYON
DOLAR ÖDÜLLÜ YARIŞMA DÜZENLEDİ

Dünya’daki Bitkileri Mars’a
Adapte Etmek

Mars: Dünya Gibi Ama Dünya Değil
Bize komşu olan gezegenlerden Dünya’ya
en çok benzeyeni Mars olsa da Mars ve
Dünya birçok noktada ayrılıyorlar.

regolith adında bir maddeyle kaplı. Bu
madde insanlar için zehirli olan perklorat
içeriyor ve aynı zamanda da tarıma
elverişsiz.

Öncelikle Mars’taki yer çekimi
Dünya’dakinin yaklaşık üçte biri kadar.
Bunun dışında Mars Dünya’ya gelen
Güneş ışınlarının yalnızca yarısını alıyor
ama zararlı ultraviyole ışınlar ve kozmik
ışınlara Dünya’dan çok daha fazla maruz
kalıyor. Mars’ın yüzey sıcaklığı yaklaşık -60℃
ve yüksek oranda karbon dioksitten oluşan
ince bir atmosfer tabakasına sahip.

Daha mantıklı alternatif ise sentetik
biyolojiyi kullanarak Mars’a uygun
bitkiler üretmek olacaktır. Yeterli yatırım
ve uluslararası bir işbirliğiyle birlikte
bunun da önümüzdeki on yıl içerisinde
yapılabileceği tahmin ediliyor.

Bunların hepsinin dışında Mars’ta
bulunan su büyük bir oranda buz halinde
bulunuyor ve düşük atmosfer basıncından
dolayı 5℃ civarlarında kaynayabiliyor.

Dünya’nın yüzeyinden farklı olarak Mars,

Dünya’daki bitkiler milyarlarca yıldır dünya
üzerinde evrilmekte ve Dünya’ya ait
durumlara adapte olmuş durumdalar. Bu
yüzden Mars’ta yetişmelerini sağlamak
kolay bir görev olmayacak.

Elbette Mars’ta üretim yapmanın Dünya
için de faydaları olacaktır.
Dünya’daki artan nüfus doğal olarak
yemek talebini de arttırıyor. Bu
talebi karşılayabilmek için çevremizi
olumsuz etkilemeden tarımsal etkinliği
arttırmalıyız. Yani şunu rahatlıkla
söyleyebiliriz ki Mars’ta mahsul
üretebilirsek bunun en büyük faydası
Dünya’ya olacaktır.

www.sera-bir.org.tr
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ÇOCUK FELCİ BİTİYOR MU?
Türkiye'de başlatan bağış anlaşması
15 haziran 1985 yılında Uluslararası
Rotary ve Sağlık Bakanlığı arasında
imzalanmıştır. Bunun sonucunda 2
milyon 110 bin dolarlık aşı Türkiye'ye
hibe edilir. Kampanya 11 eylül 1985
tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı
Kenan Evren tarafından başlatılır.
Devlet sağlık personeli tahsis edilir
ve bu personelin aşılama bölgelerine
ulaşmasıyla çocuk felciyle mücadele
Türkiye’de de hızlı bir şekilde başlar.
Devlet personeline destek olmak
amacıyla yemek servisi, aşıların soğuk
zincir ağı içinde bölgelere ulaştırılması,
aşı merkezlerinde kayıtların tutulması,
mahallelerde afişler yoluyla duyurular

EGELİLER TOPRAKSIZ TARIMI SEVDİ
mücadelenin sonucu olarak, 1988
yılında 125 ülkede görülen çocuk felci
günümüzde bitme noktasına gelmiştir.
2018 yılında rapor edilen vaka sayısı,
Afganistan'ın taliban kontrolündeki
küçük bir kısmında 11 ve Pakistan'ın
bu bölüme yakın yerinde 2 olmak
üzere toplam 13’tür. Türkiye’de ise
1998 yılından beri hiç çocuk felci
vakası yaşanmamıştır. Aşılama halen
devam edilmekte ve hastalık dünyadan
tamamen silinene kadar da devam
edecektir.

‘Geleceğin tarımı’ olarak tanımlanan hidroponik yatırımları dünyada olduğu gibi
Türkiye’de de hızla artıyor. 10 bin dekara ulaşan yatırımların % 55’i Ege’de, % 43’ü
Akdeniz’de bulunuyor.
Dünyada hızla yaygınlaşan “topraksız
tarım” a (hidroponik) Türkiye'de de
ilgi artmaya başladı. 1995 yılında
Antalya'da başlayan topraksız tarımda
üretim alanı 10 bin dekara ulaştı. Bu
alanların % 55'i Ege, % 43'ü Akdeniz, %

Hastalığın bitirilmesine çok az kalması
sebebiyle tüm dünyada yayınlanmak
üzere Alanya’da bir kısa film çekildi.

2'si Marmara Bölgesi'nde bulunuyor.
İspanya, Fransa, Belçika, Almanya,
İtalya, Japonya, Güney Kore, ABD,
İsrail, Kolombiya ve Çin gibi birçok
ülkede yaygın olarak yapılan topraksız

Çocuk felci son derece
bulaşıcı özelliğe sahip,
virüs kaynaklı bir merkezi
sinir sistemi hastalığıdır.
Tıbbi adı Poliomiyelit olan
hastalık aynı zamanda
çocuk felci olarak da
bilinir. Bulaştıktan sonra
tedavisi olmayan bu
hastalığın önüne aşılama
yoluyla geçilebilmektedir.

tarım, en çok toplam sera alanının %
95'ine ulaşan bir oranla Hollanda'da
gerçekleştiriliyor. Hatta Hollanda, bu
üretim kapasitesiyle ABD'den sonra
dünyanın ikinci büyük gıda ihracatçısı
konumunda bulunuyor. Türkiye Ziraat

Bu amaca yönelik olarak dünyada
35 binden fazla kulüp ve 1.2 milyon
üyesi ile dünyanın en büyük sivil tolum
örgütü olan Rotary 1979 yılından beri
çocuk felci ile mücadele etmektedir.
Uluslararası Rotary çocuk felci aşısını
üreten firmalarla anlaşıp tüm aşıları satın
almış ve bunları tüm dünyada ücretsiz
olarak dağıtmaktadır.

Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi

nematodların artışına neden oluyor.

da, birim alandan elde edilen üretim

Bayraktar, sadece topraksız tarımla,

Bunun yanı sıra sera toprağının sürekli

miktarının artırılması bakımından

serayla ve organik tarımla şu anda

uygun sıcaklık ve nemde tutulması,

ülkemiz ekonomisine de önemli katkılar

7.6 milyarı aşmış, 2050'de 9.6 milyara

yeterince havalanamaması hastalık

sağlayacaktır” diye konuştu.

çıkacak ve bu süreye kadar % 60 artacak

ve zararlıların üremesine de uygun

dünya nüfusunu beslemenin mümkün

bir ortam oluşturuyor. Serada sağlıklı

olmadığına dikkat çekti. Topraklı tarım

bir üretim için 4-5 yılda bir sera

yöntemiyle üretilen ürünlerin pazar

toprağının 20 santimetrelik (cm) üst

hacminin 55-60 milyar dolara ulaştığını

kısmının değiştirilmesi öneriliyor. Bu

belirten Bayraktar, “Yine de topraksız

ve benzeri pek çok faktör, toprak

tarım yöntemiyle bitkisel üretim,

yerine geçebilecek ortamlarda bitki

günümüzde dünyada hızla gelişen bir

yetiştirilmesine yönelik araştırmaların

alana dönüşüyor” dedi.

artmasına ve sonucunda topraksız
tarım dediğimiz bitki yaşamı için

Hastalıkla mücadele 1979 yılında
Filipinler’de 5 sene içinde 6 milyon
çocuğun aşılanmasını amaçlayan
bir projeyle başlamıştır. Sonraki 4 yıl
Haiti, Bolivya, Fas, Sierra Leone ve
Kamboçya'daki aşılama kampanyaları
ile mücadeleye hız verilmiştir. 1985
yılında ise bu kampanyaya Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) ve UNICEF dahil olurlar.
1985 yılında Çocuk Felci kampanyası
çerçevesinde Türkiye'ye ilk aşamada
2.1 milyon dolar bütçe ayırmıştır.
Bu meblağın tümü hibe olup 5 yıl
içerisinde 16 milyon çocuğun aşılanması
hedeflenmiştir. Bu kampanyayı
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CİDDİ BİR KAYMA VAR

yapılması gibi işlerde duyarlı
vatandaşlar gönüllü olarak görev
almışlardır.
Uzun yıllar boyu sürdürülen

Tüm dünyada farkındalık yaratma
amacı taşıyan bu video bizlere gelecek
kuşakların bir daha çocuk felciyle
karşılaşmayacaklarının müjdesini
vermektedir.

gerekli olan su ve besin maddelerinin

BÖCEK ÖLDÜRÜCÜ İLAÇ
YOK, HER MEVSİM ÜRÜN
VAR
Toprağa bağlı kalınmaması nedeniyle
uygun olmayan alanlarda da tarım
yapılabiliyor. Bitkilere istenilen besin
elementi gerekli zaman ve miktarlarda
verilerek dengeli, kontrollü bir besleme
yapılabiliyor. Erkenci, kaliteli ve verimli
ürün alınabiliyor. Ortam kolaylıkla

Örtü altı denilen seralarda bitki

gereken miktarda kök ortamına

yetiştirme ortamı olarak kullanılan

verilmesi esasına dayalı olan topraksız

üste yetiştirilebiliyor. Toprak kaynaklı

toprak kaynaklı sorunlar nedeniyle

üretim yöntemlerinin gelişmesine

hastalıklar önlenebildiği gibi ortamda

son yıllarda topraksız tarıma doğru

olanak veriyor.” Türkiye'nin topraksız

böcek olmadığı için böcek öldürücü

bir kayma olduğunu vurgulayan

tarım konusunda çok ciddi potansiyeli

ilaçların kullanılması gerekmediğinden

Bayraktar, şunları söyledi: “Seralarda

olduğunu da belirten TZOB Başkanı,

sebzeler daha sağlıklı oluyor.

ekonomik olarak yetiştirilen tür sayısının

“Avrupa, Rusya ve Ortadoğu pazarlarına

Buharlaşma olmadığı için su tasarrufu

az olması, üst üste aynı bitkilerin

yakın olması avantajını daha da

sağlanıyor. Teknoloji ve otomasyon

yetiştirilmesi toprak yorgunluğuna,

artırıyor. Topraksız tarımda olduğu gibi

sistemlerinin devreye girmesi nedeniyle

toprakta hastalık etmenleri ve

tarımın teknoloji ile buluşturulması

iş gücünden tasarruf ediliyor.

sterilize edilebildiği için aynı tür üst
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Tarım Danışmanı

Dr. Murat ÇİÇEKLİ

TOPRAKSIZ TARIM YETİŞTİRİCİLİĞİNDE
SULAMA VE GÜBRELEME STRATEJİLERİ

Giriş

Topraksız Tarımda özellikle sulama ve
gübreleme, verimi % 20-50 arasında
etkileyebilmektedir. Bu nedenle üzerinde
durulması gereken önemli konulardan
biridir. Yanlış gübreleme ve sulama stratejisi
yapan birçok işletme üretim miktarında ciddi
sıkıntılar yaşamış ve bazı firmalar üretiminin
1/3’ ünü bitki beslemeden kaynaklı [(özellikle
domateste çiçek burnu çürüklüğü (kalsiyum
noksanlığı)] sorunlar nedeniyle kaybetmiştir.

Şekil 1. Model İklim Stratejisi (Isıtma ve Havalandırma)

Bu yazı topraksız tarım tekniğinde üretim
yapan mühendis ve teknik sorumlulara
genel anlamda bilgi ve fikir vermek amacıyla
yazılmıştır. Tüm uygulama teknikleri seraların
alt yapısına, kullanılan teknolojiye, kişisel
tecrübelere, yetiştirilen bitki tür ve çeşidine,
yetiştirme ortamlarına göre değişim
göstermektedir.

Isıtma borularının sıcaklıkları
maksimum 70°C olmaktadır. Bu
sıcaklığın üzerinde uygulanan ısıtma
stratejilerinde mutlaka sera iklimi
gözlem altında tutulmakta ve bitkinin
sonradan oluşabilecek ihtiyaçlarına

İklim Stratejisi

Sulama Stratejisi

Yüksek teknolojiye ve otomasyon sistemine
sahip seralarda gübreleme ve sulama
stratejileri iklim stratejisine bağlı olarak
gerçekleştirilmektedir. Genel anlamda
bakıldığında, sera içi istenen sıcaklıkların
12-26°C arasında olması istenmektedir. (Şekil
1). Sıcaklık güneş doğmadan 1-2 saat önce
18°C olacak şekilde ayarlanmaktadır. Gün
içerisinde sera içi sıcaklık, hava yağmurlu
veya bulutlu ise joule miktarına bağlı olarak
18-20°C, açık ve güneşli ise 20-26°C arasında
tutulmaktadır. Gün batımından 1-2 saat önce
ise sera soğutulmaya başlanmaktadır. Gün
batımı sonrası sıcaklık gece yarısı öncesi(prenight) 12-17°C arasında tutulmakta ve gece
yarısı sonrası(after-night) ise 17-19°C olarak
ayarlanmaktadır (Çiçekli, 2013).

Sulama stratejisinde kural 3.0 ml/J
(1 Joule = 3 ml su) dir. 24 saatlik
ortalamada drenaj miktarı % 30
varsayılırsa, 3 ml j-1’ un dağılımı, 2
ml terleme ve 1 ml drenaj olacak
şekilde olmaktadır. 1 MJ enerji ile
0.408 ml(~0.41 ml) su buharlaşır. Bu
seralarda ışığa bağlı radyasyon sera
dışında ölçülmektedir. Ancak terleme
sera içinde gerçekleşmektedir. Seraya
gelen radyasyonun % 25-30’ u çeşitli
nedenlerle bitkiye ulaşamaz. Bu
nedenle buharlaşan su miktarı yaklaşık
0.3 ml. dir. Sonuç olarak 100 j cm-2
gelen enerji ile 0.03 ml cm-2 veya 300
ml m-2 buharlaşma gerçekleşir ve bu
da (1 joule = 3 ml su) demektir(Çiçekli,
2013).

cevap verecek uygulamalar
yapılmaktadır (gece sulaması,
havalandırma vb.). İklimlendirme
stratejilerinde seralar tarafından
kullanılan örnek değerler Şekil 1’de
verilmiştir.

güneşin doğumundan 1-2 saat sonra
sulamaya başlanmasıdır. Sulama bitiş
zamanı ise gün batımından 1-2 saat önce
sulamanın sona erdirilmesidir. İdeal drenaj
standardı ise, sulamaya başladıktan 2-3
saat sonra drenajın gelmeye başlamasıdır.

Sulama başlama zamanı seçiminde
altın kural, sulama başladıktan sonra
transpirasyonun gerçekleşmesinin tercih
edilmesidir. Bu meyvelerde çatlama
ve yarılmaları, düzensiz kızarmaları
engellemeye yardımcı olur. En ideali

ÖZELLİKLER

Vegetatif Etki

Generatif Etki

İdeal uygulama aralığı

EC Slab

Düşük

Yüksek

2.5 – 6 mS cm-1

EC Drip

Düşük

Yüksek

2 – 4 mS cm-1

WC (Slab Nem İçeriği)

Yüksek

Düşük

% 50 – 80

Sulama Uzunluğu ve Aralığı

Kısa ve Fazla

Uzun ve Az

75 – 150 cc

Sulama Başlama Zamanı

Erken

Geç

0 – 3 h gün doğumundan sonra

Sulama Bitiş Zamanı

Geç

Erken

0 – 5 h gün batımından once

Çizelge 1. Bitkinin Gelişiminin Yönlendirilmesinde Sulama Stratejileri
(Brandsema, 2007; Lee, 2010’ den modifiye edilmiştir)

Bu da ilk drenajın 300-400 J/cm2 ya
da 500-600 W/m2’de gelmesidir (Lee,
2010). Sulama başlama zamanı, olması
gerekenden erken ve bitiş zamanı da geç
olduğu takdirde bitki vegetatif gelişmeye
doğru kaymaktadır (Çizelge 1).

Şekil 3. Kayayünün de sulama stratejisinin
ağırlık yöntemiyle belirlenmesi

Bitkilerde transpirasyon(terleme)
başladığı zaman, güneşin doğumundan
sonra kısa bir süre için ortamdaki (slab)
su içeriği eğimi değişiklik gösterir
(Lee, 2010). Birinci periyot ilk sulama
ile ilk drenaj arasındaki bölgeyi kapsar.
İkinci periyot ise ilk drenajın başladığı
noktadan sulamanın ve substrat su
içeriğinin dengeye geldiği, substrat
EC’sinin azalma gösterdiği bölgeyi
kapsar. Substrat su içeriğinin dengeye
ulaştığı ve EC değerinin en aza indiği
periyot ise 3. periyottur. Bu periyot
normalde en yüksek güneş radyasyonu
noktasını geçer (Şekil 2). Son olarak 4.
periyot ise, 1. gündeki son sulama ile 2.
gündeki ilk sulama arasındaki bölgedir.
Bu periyot ta substrattaki su içeriği
azalan, EC ise artan karakterde bir
durum sergiler (Şekil 2).
Pembe: Drip EC’ si(mS/cm)

Mavi: Slabteki nem içeriği %’ si

Kırmızı: Anlık Radyasyon(watt/m2)

Gri: Toplam radyasyon(joule/cm2)

Şekil 4. Sulama stratejisine bağlı olarak 3 farklı günde slablerdeki değerler
Üretim stratejilerini geliştirirken, mutlaka verilerin kaydedilmesi ve tüm verilerin irdelendikten sonra stratejilere karar verilmesi
gerekmektedir. Ayrıca yetiştiricilik sırasında anlık kararlar verilerek otomasyon sisteminde iklim ve şartlara bağlı olarak gerekli
değişiklikleri yapmak ürünün verim ve kalitesi açısından önemli bir unsurdur.

Referanslar

Şekil 2. Domateste Yetiştirme Ortamında Su İçeriği (WC) ve Elektriki Geçirgenlik(EC) Yönlendirmesi (Brandsema, 2007; Lee,
2010’ den modifiye edilmiştir)
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TÜRKİYE MEKSİKA’DA SERA KURDU
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Meksika’da
sebze üretimini desteklemek ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtım yapılması
kapsamında iki sera kuruldu.

M

eksika’da kırsal
kesimden
gelen göçler
sebebiyle sosyo-ekonomik
marjinalleşmenin en
yoğun olduğu ve kamu
hizmetlerinin istenilen
düzeyde verilemediği
bölgelerin başında
Iztapalapa bölgesi
geliyor. Bölgede geçim
sıkıntısı çeken insanlara
yönelik hizmet vermek
üzere kurulan 2 serada,
domates, pazı, kereviz,
kişniş, turp ve havuç gibi
ürünler yetiştiriliyor.

42

www.sera-bir.org.tr

Sebze paketi desteğinin yanında
kadınlara yönelik kırsal üretim,
küçük ölçekli bitki üretimi, dikey
ve hidroponik (topraksız) bahçe
üretimi konularında kurslar ve atölye
eğitimleri de veriliyor. Geçtiğimiz
yıl kötü hava koşulları seraların
harap olmasından neden olmuştu.
Üretim durmuş ve ihtiyaç sahibi
insanlara yapılan sebze yardımları
kesilerek, kadınlara verilen atölye
eğitimlerinin de durmasına yol açmıştı

Seralar TİKA tarafından yenilenerek,
yılda 300.000 kişiye hizmet
vermesi sağlandı. Domates
fidelerinden ilk hasadı alan kadın
çalışanlar sevinç ve mutluluklarını
açılış töreninde TİKA ile paylaştı.
Verilen destekten dolayı TİKA’ya
teşekkür eden belediye yetkilileri,
sebze üretimi konusundaki atölye
eğitimlerine
en
kısa
zamanda
yeniden başlanacağını ifade ettiler.

Fettahlı Mah. Yukarı Sk. No: 75 Aksu / ANTALYA • Tel: 0 242 333 0707 • Gsm: 0 541 434 36 13
info@hasfide.com.tr • www.hasfide.com.tr

FİDEDE 18 YILLIK BAŞARI
Türkiye’de hazır fide
üretiminin başlaması
90’lı yılların 2. Yarısından
itibarendir. Bu yıllarda ilk
olarak birkaç yurtdışı ortaklı
firma yerli yatırımcılarla
beraber çeşitli firmalar
kurmuşlardır. 2000’li yılların
başlaması ile beraber yerli
yatırımcılar da bu sektörde
yerlerini almaya başlamıştır.
Has Fide A.Ş.'nin kuruluşu da
tam olarak bu yıllara tesadüf
eder.
Firmamız 2000 yılında
üretime başlamış olup
ilk etapta 20 dekar arazi
üzerinde 13 dekar kapalı
alanda hazır fide üretimi
yapmak için kurulmuştur.
Hazır fideye olan talep çok
hızlı bir biçimde artınca
büyüme ihtiyacı doğmuş
bu yüzden de 2005 yılında

yeni bir yatırımla 18 dekara
çıkmıştır.
Bu büyümenin akabinde
sektörde aşılı fide ihtiyacı
başlayınca 2017 yılında ilk
aşılı fide üretimine başlamış
ve bunu takip eden yıllarda
artan üretim kapasitesi ile 38
dekar arazi üzerinde 25.000
m2 sera alanında üretimine
devam etmiştir. Üretim
politikasındaki istikrar ve
kalite anlayışını bozmadan
devam ettirdiğimiz için
her geçen gün artan talep
karşısında kapasitemiz
yetersiz kalmış ve 2018
yılının Kurşunlu Mahallesi
sınırlarında bulunan 70.000
m2 lik arazimizde 25.000
m2 lik tesisimizin ilk etabını
bitirmiş bulunmaktayız.
Bugün gelinen noktada
şirketimiz 38.000 m2 lik ve

Peki kaliteli fide üretmek bir Topraksız tarım ile üretim
fidecinin tercih edilmesi için yapan firmalar neden Has
yeterli midir?
Fide’yi tercih etmelidir?

70.000 m2 lik iki ayrı alan
üzerinde, toplam 50.000
m2 sera alanı ve 5000 m2
kapalı depo alanında, yıllık
15 milyon aşılı ve 100 milyon
düz fide üretim kapasitesi
ile Akdeniz Bölgesi'nde lider
fide üreticilerinden birisi
konumuna gelmiş olup,
ülkenin dört bir yanına kaliteli
sebze fidesi göndermeye
devam etmektedir. Has Fide
A.Ş. bünyesinde barındırdığı
10 adet ziraat mühendisi,
5 ziraat teknikeri, 20 idari
personel ve 300 adet sera
personeli ile bölgemizde
istihdama ciddi boyutta katkı
yapan tarım firmalarından
birisi pozisyonundadır.
Herkesin bildiği gibi fide,
tarımsal üretimin başlangıç
materyali ve üretim
sezonunun iyi geçmesi ve
iyi bir başlangıç için ürün ne
olursa olsun kaliteli olmak
zorunda. Kısacası kaliteli
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üretim kaliteli fide ile oluyor.
Kaliteli fide üretiminde
bilinçli bir fide üreticisinin
ellerinde başlıyor. Ancak
burada karşımıza önemli bir
soru çıkıyor. Nedir bu kaliteli
fide? Kalite kriterleri büyük
değişkenlikler gösterebiliyor.
Birisi küçük yaprak alanı,
fazla büyümemiş bitki
isterken, diğeri daha büyük,
neredeyse ilk çiçekleri açmış
fide talebinde bulunabiliyor.
Ama kısaca kaliteli fideyi
tanımlarsak; yeteri kadar kök
sarmış, kök ile doğru orantılı
yaprak alanına sahip, sıcaklık
gibi iklimsel koşullardan
kolayca etkilenmeyecek
pişkinlikte, koyu yeşil,
ekildiği andan itibaren
duraksamadan çalışmaya
başlayan, adaptasyon
yeteneği yüksek, hastalık
ve zararlılardan ari bir
fideyi kaliteli bir fide olarak
değerlendirebiliriz.

Tabi ki değildir. Kaliteli fide üretmek
zaten olmazsa olmazımız ancak, bizi
diğer firmalardan ayıran en önemli
özellik bunun dışındaki noktalar. Müşteri
ilişkileri, müşteriyi bilgilendirme, üretim
ile ilgili özel isteklere cevap verebilme,
yaşanabilecek üretimsel problemler
karşısında müşteri ile iletişime geçerek
en hızlı şekilde sonun çözülmesi,
müşterinin karşısında sürekli muhatap
bulabilmesi gibi en az fide kalitesi
kadar önemli konularda Has Fide A.Ş.
olarak sonuna kadar müşterilerimizin
yanındayız.

Bir kere 18 yıllık fide tecrübesi bizi
ön plana çıkarıyor. Şimdiye kadar
farklı bölgelerde farklı topraksız tarım
üreticilerine çeşitli fide üretimleri
yapmamıza rağmen çok yüksek
boyutlara bilinçli olarak çıkmadık. Bunu
en önemli sebebi sahip olduğumuz
üretim alanının yeterli olmaması,
mükemmele yakın bir hizmet
sunmamızın önüne geçebilir diye
düşündüğümüzden dolayı idi. Çünkü
topraksız tarımın diğer üretimlerden
daha farklı olduğunu bilincindeyiz.
Gerek masrafları, gerek titizlikleri ve

gerçek üretim hacimleri olarak bizim
gözümüzde farklı bir noktadalar.
Ancak 2018 yılı itibari ile üretim
kapasitemizi yaklaşık iki katına çıkararak,
yeni üretim tesisimizde hizmete
geçince izlediğimiz politika gereği
seralarımızı 3500 m2 lik küçük bloklar
halinde oluşturduk ve bu şekilde
topraksız tarımcılara özel sera alanları
tesis edebilir duruma geldik. Yani
sadece topraksız tarım üreticilerine
fide üretebildiğimiz ayrı seralar
oluşturmuş olduk. Oluşturulan bu izole
alanlarda topraksız tarım firmalarından
gelecek özel istekleri gerçekleştirme
yeteneğimiz daha da yükselmiş oldu.
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TÜRKİYE’NİN YAŞ
SEBZE VE MEYVE
FUARI ANTALYA’DAN
DÜNYAYA AÇILIYOR
ANFAŞ - ANTALYA EXPO CENTER
Murat ÖZER
Interfresh Genel Kordinatörü

ANFAŞ – Antalya Fuar ve Kongre Merkezi ev
sahipliğinde Antexpo Fuarcılık A.Ş. tarafından
organize edilen INTERFRESH -Yaş Sebze Meyve,
Depolama, Ambalaj ve Lojistik İhtisas Fuarı,
sektörün tüm paydaşlarını Türkiye’nin üretim
deposu Antalya’da açmaya hazırlanıyor.
16 ÜLKEDEN 400 ‘ÜN
ÜZERİNDE YABANCI
ALIM HEYETİ
INTERFRESH’DE
Yurt dışı alım heyetlerine
hız verildiğini vurgulayan
Interfresh Genel Kordinatörü
Murat ÖZER, “Yüzün üzerinde
markanın 10.000 m² fuar alanı
üzerinde katılım göstereceği
INTERFRESH başta Avrupa,
Rusya, Türkiye Cumhuriyetleri,
Ortadoğu ve Afrika olmak üzere
gerçekleştirdiği yurtdışı alım
heyeti çalışmaları ile 400‘ün
üzerinde yurtdışı alım heyetini
17-20 Ekim tarihleri arasında
Antalya ANFAŞ’ta katılımcıları
ile buluşturuyor olacak.
INTERFRESH Türkiye’yi yaş sebze
meyve ve ambalaj sektörlerinde
içinde bulunduğu coğrafyada
merkez olma yolunda katkı
sağlamayı hedeflemektedir” diye
konuştu.

TÜRKİYE’NİN BÜYÜK
ÇİFTLİK SAHİPLERİ,
INTERFRES’TE
İHRACATÇILARLA
BULUŞACAK
İstanbul Ofis

Antalya Ofis

T. +90 (212) 236 59 49

T. +90 (242) 502 00 22

Teşvikiye Cad. Sadun Apt. No:19/12
34365 Nişantaşı, Şişli - İSTANBUL

INTERFRESH’in Türkiye’nin
milli projesi olduğunu ifade

eden Yönetici Ortak Uğur
Fora, “Türkiye’nin ekonomik
mücadelesine ve bölge ülkeleri
içindeki etkinliğini arttırmasına
katkı sağlayacağına inandığımız,
ülkemizin en büyük ‘Yaş Sebze,
Meyve, Ambalaj, Depolama
ve Lojistik Fuarı’ INTERFRESH
2018, ülkemizin yaş sebze
meyve üreticileri, ihracatçıları,
kamu ve özel sektörün yanı
sıra; sivil toplum kuruluşlarını,
akademisyenleri, büyük çiftlik
sahiplerini, sektörün tüm
kollarında faaliyet gösteren
iş adamlarını ve teknolojik
gelişmelere ilgi duyan herkesi
tek çatı altında buluşturmayı
hedeflemektedir” şeklinde
konuştu.

SEKTÖR DUAYENLERİ
INTERFRESH’TE
KONFERANS, SEMİNER
VE PANELLERLE BİR
ARAYA GELECEKLER
Fora, “Kamu ve özel sektörün yanı
sıra; sivil toplum kuruluşlarından,
akademisyenlerden oluşan
uzman konuşmacıların katılacağı,
sektörün geleceğine yön verecek
konferans, seminer ve panellere
INTERFRESH ev sahipliği
yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Avni Tolunay Cd. Alkış Sit. A Blok,
Kat 3, D: 7 Muratpaşa - ANTALYA
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ÇİN ELEKTRİK KULLANARAK
SEBZELERİNİ DAHA BÜYÜK, DAHA HIZLI
VE DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRİYOR...

SERA PAZARINDA HEDEF ORTA
DOĞU VE AFRİKA

Sera Konstrüksiyon,
Donanım ve Ekipman
Üreticileri ve
İhracatçıları Derneği
(SERKONDER) Başkanı
Bülent Aytekin,
dünyanın en büyük örtü
altı tarım sektörü fuarı
olan Growtech Eurasia
18. Uluslararası Sera,
Tarım Teknolojileri ve
Hayvancılık Ekipmanları
Fuarı'nın (Growtech
Eurasia Tarım Fuarı)
28 Kasım-01 Aralık'ta
Antalya Expo Center'da
düzenleneceğini bildirdi.

Ç

yanıtlıyorlar: Elektrik,
bitki büyümesini
hızlandırabilir mi?

Growtech Eurasia'nın konuya ilişkin
açıklamasında görüşlerine yer verilen
Aytekin, küresel sera pazarının 10
milyar dolar civarında bir büyüklüğe
sahip olduğunun tahmin edildiğini,
amaçlarının, "Türkiye'de sera imalat
sektörünü geliştirmek ve bu pastadan
daha fazla pay almak" olduğunu, bunun
da yeni pazarlarla sağlanabileceğini
aktardı.

"SERKONDER olarak 28 Kasım-01
Aralık'ta
Antalya
Expo
Center'da
gerçekleşecek dünyanın en büyük
örtü altı tarım sektörü fuarı olan ve
uluslararası katılımcı ile ziyaretçinin bir
araya geldiği Growtech Eurasia Tarım
Fuarı'na katılacağız. Bu yıl 30 ülkeden 800
firma ve markanın katılımı bekleniyor. Bu
bizim için çok önemli bir fırsat. Growtech
sayesinde özellikle Orta Doğu ve Afrika
pazarlarında önemli alıcılarla buluşmayı
hedefliyoruz. Her yıl ortalama 85 bin
kişinin ziyaret ettiği Growtech'te hem
büyük üreticilerimizle hem de seracılıkla
uğraşan çiftçilerimizle aynı anda bir
www.sera-bir.org.tr

inli üreticiler üç
yüzyıl boyunca
bilim adamlarını
şaşırtmakta

olan bir soruyu

Son dönemde ağırlıklı olarak Rusya,
Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan,
Türkmenistan, İran, Irak, Hollanda ve
Almanya'ya ihracat yaptıklarını kaydeden
Aytekin, şu bilgileri verdi:
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Bilim adamları, dünyanın en büyük denemesinin sonuçları olarak, meyve ve sebze
üretiminin kimyasal pestisitler ve gübreler olmaksızın arttırılabileceğini doğruladı.

araya gelebiliyoruz."
"Türkiye seracılıkta
dünyada dördüncü"

Avrupa'da

ikinci,

Growtech Marka Direktörü Engin Er,
Türkiye'nin seracılıkta Avrupa'da ikinci,
dünyada dördüncü sırada olduğunu
belirterek, şu değerlendiremlerde
bulundu:
"Ülkemiz seracılık konusunda yakaladığı
ivmeyi devam ettirdiği takdirde yakın
zamanda Avrupa'da birinci sıraya
yükselecek kapasitede. Son yıllarda
özellikle teknolojik gelişmelerle ve
yatırımlarla büyük bir ivme kazanan
seracılık sektörü, Türkiye'de tarımın
dönüşmesine öncülük ediyor. Biz de
18 yıldır Türkiye'de seracılığın başkenti
Antalya'da dünyanın en büyük örtü altı
tarım sektörü fuarı Growtech Eurasia'yı
düzenliyoruz. Growtech'in ana teması
olan 'Tarım ve teknolojinin global
buluşması', seracılık sektörü ile birebir
örtüşüyor."
Er, tarım sektörünü, ihtiyacı olan
pazarlara ulaştırmak üzere hazırlıklarını
yaptıklarını kaydederek, fuarın bu yıl
odak noktasının ihracat olacağını bildirdi.

Elektro kültür odasında büyüyen marul, Çin’in dev deneyinin bir
parçası olarak, elektriğin bitkinin büyümesini hızlandırabileceğini
bulmak için geliştirilmişti.

Bu sorunun cevabını bulmak için, Çin
dünyanın en büyük denemesini yürütüyor
ve sonuçlar dünyanın en kalabalık
ülkesinde tarımsal üretimi bir anda
dönüştürüyor.
Ülke genelinde, Xinjiang’ın uzak Gobi
Çölü’nden, Pasifik Okyanusu’na bakan
gelişmiş kıyı bölgelerine kadar, 3.600
hektardan fazla birleşik bir alana sahip
sebze sera çiftlikleri, Çin tarafından
finanse edilen bir “elektro kültür”
programına katılıyor.
Geçtiğimiz ay Çin Tarım Bilimleri
Akademisi ve diğer hükümet araştırma
enstitüleri, farklı iklim, toprak koşulları
ve plantasyon alışkanlıklarına sahip
alanlarda yaklaşık otuz yıl süren araştırma
sonuçlarını açıkladılar. Sonuçları bir atılım
olarak değerlendiriyorlar.
Teknik sebze üretimini yüzde 20 ila 30
oranında artırdı. Pestisit kullanımı yüzde
70 ila 100 oranında azaldı. Ve gübre

tüketimi yüzde 20’den fazla düştü.
Sebzeler çıplak bakır tellerin altında
büyütülüyor, yer seviyesinin yaklaşık
üç metre üstünde ve sera çatısı altında
uçtan uca uzanıyorlar. Teller, 50.000 volt
kadar yüksek veya ABD’de standart konut
voltajının 400 katından fazla hızlı, pozitif
yük üretme kapasitesine sahipler.
Yüksek voltajlı elektrik ve yapay ışık sebze
büyümesini teşvik eder ve hastalıkları
önler.
Yüksek frekanslı elektrik, hava veya
topraktaki bakterileri ve virüs ileten
hastalıkları öldürür. Aynı zamanda,
yapraklarda suyun yüzey gerilimini
bastırır, buharlaşmayı hızlandırır.
Bitkiler içinde, bikarbonat ve kalsiyum
iyonları gibi doğal yüklü parçacıkların
taşınması, karbon dioksit emilimi ve
fotosentez gibi hızlandırma ve metabolik
aktiviteler de artar.

www.sera-bir.org.tr
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BUHARA’YA 30 BİN DEKAR SERA ANTALYA’DAN

TİM İHRACAT RAKLAMLARINI
ANTALYA’DA AÇIKLADI
TÜRKİYE'NİN 2018 yılı Eylül ayı ihracatı,
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
22.6 artışla 14.5 milyar dolara ulaştı.
Antalya ise Türkiye ortalamasının üzerinde
bir başarı gösterdi. Her ay farklı bir ilde
açıklanan ihracat rakamları, Batı Akdeniz
İhracatçılar Birliği (BAİB) ev sahipliğinde
Antalya'da bir otelde açıklandı. Toplantıda,
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı
İsmail Gülle, Antalya ve Türkiye'nin ihracat
rakamlarını açıkladı.

1.2 MİLYAR DOLAR

ihracatçımız varken, 2017 yılında bu

bilgilendirmelerde bulunarak,

Antalya'nın geçen sene ihracatını

rakam bin 362'ye yükseldi. İnanıyorum

"Hedefimiz dış ticarete açılmamış ticaret

yüzde 21.4 artırarak, Türkiye ortalaması

ki Antalya, rekorlar yılı ilan ettiğimiz bu

erbabını ihracat ailemize davet etmek"

üzerinde büyük bir başarı yakaladığını

yıl da 1,8 milyar doların üstüne çıkarak

diye konuştu. Bahar, Bölgemiz ihracatı

belirten Gülle, kentin 1.2 milyar dolarlık

ihracatın da kendi rekorunu kırmış

ihracatıyla en çok ihracat gerçekleştiren

olacak" dedi.

adına orta, kısa ve uzun vade olarak
planladık. Maddi hiçbir devlet desteği

16 ilden biri olduğunu söyledi.

sağlanmadan gerçekleşecek projeler

Gülle, "2018 yılında da güçlü ihracat

var" şeklinde konuştu. Konuşmaların

performansını sürdüren ilimiz, Ağustos

PROJELERİ ANLATTI

ayında da yaklaşık ihracatını yüzde 10

BAİB Başkanı Hakkı Bahar da

katkılar sağlayacak projelerin lansmanı

arttırdı. 10 sene önce Antalya'da 683

katılımcılara BAİB çalışmaları hakkında

ve protokol imza töreni gerçekleştirildi.

ardından bölge ihracatına önemli

ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE-Özbekistan arasında düzenlenen 1. Seracılık Çalıştayı’nda
alınan kararlar kapsamında seracılık alanında işbirliğinin arttırılması amacıyla Buhara
Eyalet Valisi Öktam Barnoyev ve Buhara Eyalet Cumhuriyet Savcısı Bahriddin Veliyev ile
beraberindeki heyet seracılık faaliyetlerini öğrenmek için Antalya’da ziyarette bulundu.

Ö

zbekistan Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Şavkat
Miramonoviç talimatıyla
Antalya’ya gelen Eyalet Valisi
Barnoyev, Eyalet Savcısı Veliyev ve
beraberindeki heyet ilk olarak İl Tarım
ve Orman Müdürü Mustafa Özen ile
görüştü. Görüşmenin ardından Heyet İl
Müdürü Özen ile birlikte Vali Yardımcısı
Nurettin Ateş’i ziyaret etti. Ateş ile
sohbet edip Antalya ve tarım ile ilgili
bilgiler alan heyet ardından Antalya
Ticaret Borsası’nda sektör temsilcileri
ile bir araya geldi. Toplantıda İl Müdürü
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Özen, İl Müdürlüğü çalışmalarını ve
Türkiye tarımındaki önemini anlattı.
Sunumun ardından il müdürlüğü tanıtım
filminin izletildiği toplantıda Özbekistan
heyeti Antalya’nın tarımdaki başarısını
tebrik etti.
Heyet toplantı sonrasında İmece
plastik A.Ş.’nin Antalya Organize Sanayi
Bölgesi’nde yer alan üretim tesislerini
ziyaret etti. Heyet, son olarak Seranet
ve Varnet’i ziyaret etti. İl Müdürü Özen,
“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip

Erdoğan’ın Özbekistan ziyaretiyle
gelişen proje kapsamında Buhara’ya
30 bin dekar alanda sera yapılması
planlanıyor. Devletimizin bu büyük
projesinde bakanlığımızla istişareli
ve koordineli bir şekilde Antalya İl
Müdürlüğü olarak gereken desteği
vermeye hazırız. Başta seracılık sektörü
olmak üzere Buhara Zirai Serbest
İktisadi Bölgesi’nin ihtiyaç duyduğu tüm
alt ve üst yapı faaliyetlerinin ülkemiz
ekonomisine büyük katkı sağlayacağı
aşikardır” dedi.

www.sera-bir.org.tr

51

K Ü LT Ü R & S A N A T

1
Türk resim sanatının en büyük
ustalarından biri olan Nuri
İyem, Türk Cumhuriyet tarihinin
toplumsal, siyasi ve kültürel
değişimine tanıklık etmiş ve bu
ilerlemeye katkıda bulunmuş,
durmadan üretmiş, Türk
sanatına yeri doldurulamayacak
eserler vermiştir.

915 yılında İstanbul‘da
doğan sanatçı, resme
küçük yaşlarda duvarlara
kömür kalemle yaptığı
çizimlerle başladı. Sağlık memuru
olan babasının görevi dolayısıyla
çocukluğunu Anadolu‘nun farklı
şehirlerini dolaşarak geçirdi. İlkokulu
Mardin‘de bitiren sanatçı ortaokulda
İstanbul’a geldi. Önce Vefa ardından
da Pertevniyal Lisesi'ne kaydoldu.
Resim tutkusu da bu yıllarda başladı.
Ailesinin onun doktor olmasını
istemesine rağmen en sonunda
Akademiye
kaydoldu.
Yaptığı
çalışmaları, o yılların en önemli
sanat etkinliği olan Galatasaray
sergilerinde, resimlerini hayranlıkla
izlediği Nazmi Ziya’ya göstermiş
ve onun teşvikini de aldıktan sonra
hiç duraksamadan kaydını yaptırıp
derslere başlamıştı. Devrin diğer
büyük ressamları gibi Nazmi Ziya,
Hikmet Onat, Çallı ve Levy‘nin
öğrencisi olan genç ressam, aynı
zamanda Feyhaman Duran, Namık
İsmail gibi diğer akademi hocalarının
fikirlerinden yararlanmaktan geri
kalmadı ve Sanat Tarihi, Estetik
ve Mitoloji dersleri veren Ahmet
Hamdi Tanpınar‘ın, önünde açtığı
geniş ufukla entellektüel kimliğini
buldu. Ahmet Hamdi’nin düşünce
yapısı onun şu satırlarında belli
olur: “Geniş hayat önümüzdeki bin
başlı bir muamma gibi duruyor.
Onu çözdükçe kendimizi bulacağız;
hakiki şahsiyette, hür san’ata
kavuşacağız. Ağaç güneşte serpilir,
fakat toprağın derinliklerindeki
kökü ile beslenir. İnsanoğlu kendi
ferdiyetini bile ancak içinde yaşadığı
cemiyetle idrak eder.”
Sanatı topluma empoze etmekten
çok, toplumun içinden çıkan
bir sanat anlayışını benimseyen
sanatçı, dur durak bilmeden üretmiş
Anadolu halkına sanatı sevdirmek
için tüm benliğiyle uğraşmıştır.
Bu amaçla halka ulaşmak için
1946 yılında Beyoğlu’nda Ada
(mobilya)
mağazasında
açtığı
ilk sergi ve 1950’li yıllarda Maya
Sanat Galerisi’nde düzenlenen
diğerlerinin ardından bugüne kadar
yapıtlarını bir çok kez sergilemiştir.
1950’li yıllarda soyut anlayışta
eserler veren sanatçı 1960’larda
figüratif resme geri dönerek,
Anadolu insanını, onların yaşamını,
iç dünyasını, köyden kente göç
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edenleri ve gecekondu yaşamını anlatmıştır.
Bereketli topraklarıyla ve medeniyetler doğuran
özelliğiyle; Anadolu’yu bir kadın olarak algılamış
ve ürettiği kadın portrelerinde, iç dünyanın aynası
olan gözlerin ışığında, bir parçası olduğumuz
toplumu tüm gerçekliğiyle yansıtmıştır.
19 Haziran 2005 yılında hayatını kaybeden
büyük usta, altı bini aşkın resme imza attı.
www.sera-bir.org.tr
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RAFLARDA &

VIZYONDA
BU AY
OTOMATİK PORTAKAL
Yazar: Anthony Burgess
Çevirmen: Dost Körpe
Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları, Modern
Klasikler
Karabasan gibi bir gelecek atmosferi...
Geceleyin sokaklara dehşet saçan,
yaşamları şiddet üzerine kurulu gençler...
Sosyal kehanet? Kara mizah? Özgür
iradenin irdelenişi?.. Otomatik Portakal
bunların hepsidir. Aynı zamanda hayranlık
verici bir dilsel deneydir, çünkü Burgess
antikahramanı için yeni bir dil yaratır: Yakın
geleceğin argosu "nadsat"ı... ve Stanley
Kubrick'in muhteşem film uyarlaması,
yirminci yüzyılın kült eserlerinden biri olan
bu romanın şöhretini pekiştirmiştir...

1984
Yazar: George Orwell
Çevirmen: Celal Üster
Yayınevi: Can Yayınları, Dünya Klasikleri
Dizisi
İngiliz yazar George Orwell’in 1949
yılında yayımlanan ve kısa sürede kült
mertebesine erişmiş eseri 1984, 1949
yılında yayımlanmıştır. Distopya türünde
bir roman olan 1984, “Büyük Birader”,
“Düşünce Polisi”, “101 Numaralı Oda”,
“2+2=5” gibi çeşitli terminolojileri ve
kavramları günümüz lugâtına dahil
etmiştir. George Orwell kitapları arasında
en çok bilinen eserdir.

ANTİKA TİTANİK
Yazar: Murat Menteş
Yayınevi: April Yayıncılık
Parmağını tetikten çek. Namluyu ağzından
çıkar. Azrail’in işini, Azrail’e bırak. Derin bir
nefes al. Gözlerime bak. Kulaklarını dört aç.
Ve beni iyi dinle: Titanik’tesin. Yıl, 2019…
Dünyanın en lüks felaketinde başroldesin.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi
1. Etap 6. Cadde No: 11 07190
DÖŞEMEALTI / ANTALYA

0 (242) 502 3737
0 (242) 502 3838
www.greencon.az

“Emsalsiz bir dil, müthiş bir macera. Aşk,
batacağı baştan belli bir geminin yolcusu
olmak mıdır, bilinmez. Bildiğim, Murat
Menteş okurken Titanik’ten inilmez!”
ALPER CANIGÜZ

ÜÇ TEPE
Vizyon Tarihi: 28.09.2018 (1s 30dk)
Yönetmen: Jan Zabeil
Oyuncular: Alexander Fehling, Bérénice Bejo, Arian
Montgomery
Tür: Dram
Üç Tepe, gerçek bir aile olabilmek için kız arkadaşı
ve onun oğlu ile birlikte tatile çıkan genç bir adamın
hikayesini anlatıyor. Aaron’ın kız arkadaşı Lea ile
birlikte mutlu bir beraberliği vardır. Genç adam, kız
arkadaşının 8 yaşındaki oğlu Tristan’a da kendini
sevdirmek için elinden geleni yapar. Lea ve Tristan ile
birlikte gerçek bir aile olmayı isteyen Aaorn, güzel bir
tatil planı yapar. Ancak kısa süre içerisinde Aaron ve
Tristan arasına gizli bir güç oyunu başlar.

BABAMIN CEKETİ
Vizyon Tarihi: 05.10.2018
Yönetmen: Müfit Can Saçıntı
Oyuncular: Müfit Can Saçıntı, Mert Turak, Erkan Can
Tür: Aile, Komedi
Babamın Ceketi, evlenebilmek için iş bulmaya
çalışan bir gencin hikayesini anlatıyor. Bir süredir
birlikte olan Ferhat ve Aslıhan ilişkilerini evlilikle
taçlandırmak istemektedir. Fakat Ferhat’ın işsiz
olması evlenmeleri önünde büyük bir engeldir. Bu
sırada Aslıhan’ın babasının kalp krizi geçirmesi
durumu daha da çıkmaza sokar. Aslıhan’ın babası
yaşadığı sağlık sorunu sonrası kızına evlenmesi için
baskı yapmaya başlar. Babası ölmeden önce kızının
mürüvvetini görmek istemektedir. Fakat bunun için
Ferhat’ın iş ve düğün için para bulması gerekir. Bu
süreçte Ferhat’ın en büyük destekçilerinden biri de
babası İbrahim’dir. Oğlunu okutarak en iyi babalığı
yaptığını düşünen İbrahim şimdi de ona iş aramaya
başlar. Mahalleden arkadaşı Penguen Ersin’in de
yardımıyla iş aramaya başlayan Ferhat kendisini türlü
maceraların içerisinde bulur.

VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE
Vizyon Tarihi: 05.10.2018 (1s 52dk)
Yönetmen: Ruben Fleischer
Oyuncular: Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed
Tür: Bilimkurgu, Aksiyon
Eddie Brock hırslı bir muhabirdir. Sevgilisinin çalıştığı
araştırma firmasının sahibi de peşinde olduğu
hikayelerden biridir. Kötü niyetli ve kendi amaçları
doğrultusunda hareket eden bu adamın hikayesinin
peşinde koşarken, Eddie, sadece simbiyoz hâlinde
yaşayabilen ve adrenalinle beslenen uzaylı bir
organizmanın firma tarafından keşfedildiğini ve
insan deneklerle birleştirilmeye çalışıldığını öğrenir.
Ancak araştırmasında fazla ilerleyen Eddie, Venom
adı verilen bu organizmanın sıradaki taşıyıcısı olur.
Bir yandan vücudunu ve zihnini kontrol altına alan
organizmayla mücadele eden Eddie, bir yandan da
firma sahibinin kendisini öldürmesi için gönderdiği
kişilerden kaçmalıdır...
Marvel çizgi roman evreninin ezeli kötülerinden
Venom'un beyaz perde uyarlaması olan filmde
Venom’a Tom Hardy hayat veriyor.
www.sera-bir.org.tr
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DOMATESLE VE BADEMLE YAPILAN

Muhteşem Bir Reçel
Pişme
60 dk.
Hazırlık
40 dk.

Malzemeler:
• 20 adet orta boy domates (küçük yumurta şeklindeki
domatesler tercih edilir)
• 20 adet taze badem
• 5 su bardağı toz şeker
• 3 su bardağı içme suyu
• 1 tatlı kaşığı toz limon tuzu
• 1/2 çay kaşığı vanilya* (mümkünse aktarlarda satılan biraz
pahalı olan toz vanilya)
• 2 çay bardağı sönmemiş kireç

Yapılışı:
1. Bademleri bir gece önceden suda bekletin,

16. Domatesler pişince kevgirle bir tabağa alıp içlerine birer

2. Ertesi sabah yumuşamış bademlerin kabuklarını soyun,

tane badem yerleştirin,

3. Domatesleri iyice yıkayın,

17. Şerbet kıvamını aldığında limon tuzunu da koyup bir taşım

4. Kabuklarının kolayca soyulması için kaynar suda 1 dakika

daha kaynatın,

bekletin,

18. Domatesleri kavanozlara koyduktan sonra şerbetini

5. Domatesleri ezmeden kabuklarını dikkatlice soyun,

üzerine dökün,

6. Domatesi avucunuzun ortasına yerleştirin ve altını çarpı

19. Kavanozların kapağını reçel sıcakken kapatıp ters çevirin

işareti şeklinde kesin,

ve bu şekilde 1 gün bekletin.

7. Elinizle sıkıp bu kesikten çekirdeklerini çıkartın,
8. Çekirdeği çıkartılmış domatesleri bir kaba yerleştirin ve
üzerini kapatacak miktarda kireç kaymağı dökün,
9. 2 saat süreyle bu kireç kaymağında bekletin,
10. Kireç kaymağı hazırlamanın detayları yanda, püf noktası
bölümündedir,
11. Domatesleri kireç kaymağından çıkartınca kireçten
arındırmak için bol su ile en az 3 kez yıkayın,
12. Bir taşım kaynattıktan sonra süzün ve soğumasını bekleyin,
13. Tencereye 3 su bardağı içme suyu ve 5 bardak toz şeker
koyup kaynatın,
14. Şekerli su kaynadıktan sonra domatesleri de koyun,
15. 30 ile 45 dakika arasında pişirin,
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Püf Noktası:
Kireç Kaymağı Nasıl Yapılır?
Kireç kaymağı yapmak için derin bir kasede 3 litre soğuk suya
2 çay bardağı sönmemiş kireci ekleyin ve karıştırın,
4 saat sonra kireç dibe çökecek, kirecin üzerinde berrak bir su
ve suyun üzerinde de ince bir tabaka oluşacaktır,
3 katmanlı olan bu karışımın en üzerinde bulunan tabakayı
kaşıkla alıp atın, Dipte bulunan kireç tortusunu kaldırmadan
berrak suyu dikkatlice başka bir kaba aktarın,
Reçel yapımında kullanılan "kireç kaymağı" karışımın 2.
katmanı olan bu berrak sudur.
Sönmemiş Kireç Nereden Alınır?
İnşaat malzemeleri satan yerlerde ve bazı aktarlarda
bulabilirsiniz.

