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eğerl� okurlarımız; yen� dönem�m�zde tekrar s�zlerle olmanın Dmutluluğunu yaşıyoruz.

Şanlıurfa T�caret Borsası olarak 3 ayda b�r çıkarmış olduğumuz 
“Borsa” derg�s�n�n 12. sayısı �le tekrar s�z�nley�z. 

İl�m�z�n kalkınması ve ekonom�s�n�n gel�şmes� �ç�n bütün �mkanlarını 
seferber eden borsamız, 3 ayda b�r çıkarmış olduğu “Borsa” derg�s� �le 
de s�zlere üyeler�m�ze ve ç�ftç�m�ze ulaşmaya çalışmaktadır.  Derg�m�z�n 
bu sayısında;  Türk�ye pamuğunun %42's�n� karşılayan Şanlıurfa'da 
pamukta toprak hazırlığı �le �lg�l� makaleye ulaşma şansınız olacak.  
Bölgem�zde öneml� b�r sorun hal�ne gelen süne �le mücadelede d�kkat 
ed�lmes� gereken hususlara ve mücadele yöntemler�n� de derg�m�z�n bu 
sayısında s�z değerl� üyeler�m�z ve ç�ftç�ler�m�z�n faydalanab�lmes� �ç�n 
yer verd�k.  Tarımsal üret�mde öneml� b�r yere sah�p olan “Tarımda R�sk 
ve S�gorta” başlıklı makalen�n de faydalı olacağını umuyorum. Türk�ye 
odalar ve Borsalar B�rl�ğ� tarafından yapılan eğ�t�mlerle �lg�l� detayları da 
derg�m�z�n bu sayısında �şled�k.  Bölgem�z�n tarımsal ekonom�s�ne büyük 
katkısı olan ve Türk�ye'de üret�m�n�n büyük b�r kısmını karşılayan 
�l�m�zde yet�şen Antep Fıstığı'ndak� hastalıklarla �lg�l� detaylı b�lg�ler�, 
derg�m�z�n bu sayısında bulab�l�rs�n�z. 

Tarımla �lg�l� güncel konuların yanı sıra borsamızın faal�yetler�n� 
anlatan çeş�tl� haberler�m�zle de borsamızın çalışmaları hakkında b�lg�ler 
ed�neceks�n�z.   

Derg�m�zde yer alan konu ve faal�yetlerden �st�fade edeceğ�n�z� 
umuyor, bol kazançlar d�l�yorum…

MERHABA

Mehmet KAYA
Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı

ŞANLIURFA
TİCARET BORSASI
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05

an�marka'ya 3 günlük Ddevlet z�yaret� 
gerçekleşt�ren 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eş� 
Hayrünn�sa Gül ç�ft�ne, Kral�yet 
Sarayı'nda �ht�şamlı karşılama 
yapıldı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e 
Mal�ye Bakanı Mehmet Ş�mşek ve 
b�rçok bürokratın yanı sıra Yönet�m 
Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya 
da eşl�k ett�. 

Kopenhag Kastrup Haval�manı'ndan Amel�enborg 
Sarayı'na geçen Gül ç�ft�, Amel�enborg Sarayı'na 
varmadan Kral�yet Atlı B�rl�kler� tarafından karşılandı. 
Saraya kadar konvoya eşl�k eden b�rl�kler�n arkasında 
saraya varan Gül ç�ft� burada Kral�çe 2. Margrethe ve 
Prens Henr�k �le saraya g�rd�. Cumhurbaşkanı Gül'ün 
buradak� görüşme sırasında Kral�çe Margrethe'�n 
1967'da Türk�ye'de balayını geç�rd�kler� dönemde 
çek�len b�r fotoğrafını hed�ye ett�kler� öğren�ld�.

Daha sonra saraydan ayrılan Cumhurbaşkanı Gül, 
ayrılırken Türk bayrağıyla sevg� göster�s� yapan 
Burhan Bayhan adlı b�r Türk öğrenc�y� yanına 
çağırarak b�rl�kte hatıra fotoğrafı çekt�rd�.

Cumhurbaşkanı Gül, Mal�ye Bakanı Mehmet 
Ş�mşek, Yönet�m Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya 
ve beraber�ndek�ler daha sonra Dan�marka-Türk�ye 
T�caret ve Yatırım Forumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kral�çe 2. 
Margrethe'n�n davetl�s� olarak bulunduğu 
Dan�marka'da, Türk ve Dan�markalı �ş adamları �le 
çalışma yemeğ�ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Gül, �k� ülke arasında s�yas� 
�l�şk�ler�n �y� düzeyde bulunduğunu bel�rterek, 
ekonom�k �l�şk�lerde �se daha çok yol alınması 
gerekt�ğ�ne �nandığını vurguladı.

Dan�marka Sanay�c�ler B�rl�ğ�'ne gel�ş�nde 
Cumhurbaşkanı Gül'ü, Vel�aht Prens Freder�k, 
Başbakan Yardımcısı ve Ekonom� ve İç�şler� Bakanı 
Margrethe Vestager, Dan�marka Sanay�c�ler B�rl�ğ� 
Başkanı Karsten Dybvad ve TOBB Başkan Vek�l� 

Çamur Al� Kopuz karşıladı.
Yemekte yaptığı konuşmada �ş adamları �le b�r 

araya gelmekten duyduğu memnun�yet� �fade eden 
Cumhurbaşkanı Gül, Türk�ye'den �lk kez 
Dan�marka'ya devlet başkanı düzey�nde b�r z�yaret 
gerçekleşt�r�ld�ğ�ne �şaret ett�.

Cumhurbaşkanı Gül, �k� ülke arasında s�yas� 
�l�şk�ler�n �y� düzeyde bulunduğunu bel�rterek, 
ekonom�k �l�şk�lerde �se daha çok yol alınması 
gerekt�ğ�ne �nandığını vurguladı. İk� ülke arasında �k� 
m�lyar dolardan az t�caret hacm� bulunduğunu, 
yatırımların çok az olduğunu da sözler�ne ekleyen 
Cumhurbaşkanı Gül, “Bunlar �k� ülken�n potans�yel�ne 
çok uzak rakamlar, bu rakamlar çok büyüyeb�l�r. 
Hâlbuk� dış t�caret hacm�ne baktığımızda �k� ülken�n 
de 350 m�lyar doların üstünde dış t�caret hacm� var.” 
ded�.

Türk�ye'n�n 1 tr�lyon dolar c�varında GSMH ve 80 
m�lyona yakın nüfusunun bulunduğunu, fert başına 
m�llî gel�r�n de 10 b�n doları aştığını ve d�nam�k b�r 
müteşebb�s� olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı 
Gül, “Bu potans�yel� son on yıl �ç�nde reformlarla 
buluşturduk; hukuk reformları, makroekonom�k 
reformlar, finans reformları, bütün bu reformlarla 
Türk ekonom�s�n� �çer�den-dışarıdan gelecek her türlü 
şoklara karşı çok güçlü hale get�rd�k ve n�tek�m 
Türk�ye 2008 de yaşadığımız küresel kr�zden en az 
etk�lenen ülkelerden b�r� oldu ve kr�ze rağmen 
büyümeye devam ett�k.” �fadeler�n� kullandı
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Başkanımız Mehmet KAYA,
Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL ve
Beraberindekilerle Danimarka'da
çeşitli temaslarda bulundu 
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Başkanımız Mehmet KAYA,
Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL ve
Beraberindekilerle Danimarka'da
çeşitli temaslarda bulundu 



BORSAMIZDAN VALİ KÜÇÜK'E
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

�caret Borsamız Yönet�m� ve Mecl�s Üyeler�; Şanlıurfa Val�s� İzzett�n TKüçük'e hayırlı olsun z�yaret�nde bulundu.

T�caret Borsamız Yönet�m� ve Mecl�s Üyeler�; geçt�ğ�m�z günlerde 
Şanlıurfa'ya atanan Val� İzzett�n Küçük'e hayırlı olsun z�yaret�nde bulunarak 
başarılar d�led�.

 Val� İzzett�n Küçük'ü makamında z�yaret ederek fik�r alış ver�ş�nde bulunan 
Borsamız Heyet�, Şanlıurfa'dak� tarım potans�yel� hakkında da b�lg� verd�.

Z�yaretten duyduğu memnun�yet� �fade eden Val� Küçük �se; Borsamız 
Heyet�ne teşekkür ett�.

Z�yarette; Yönet�m Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya'ya, Mecl�s Başkan 
Yardımcımız Al� Caz, Yönet�m Kurulu Başkan Yardımcılarımız; Al� Ç�çek ve 
Mehmet Em�n Aydın, Yönet�m Kurulu Üyem�z Muzaffer Satış, Mecl�s 
Üyeler�m�z; Ahmet Göktaş, Cemal Yıldız, Tem�r Kurt ve Borsa Üyes� Nahsan 
Bülbül eşl�k ett�.
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Hisarcıklıoğlu'na
Yeni Görev 

ürk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� T(TOBB) Başkanı R�fat H�sarcıklıoğlu, 
Avrupa T�caret ve Sanay� Odaları B�rl�ğ� 

(EUROCHAMBRES) AB Gen�şleme ve Komşuluk 
Pol�t�kası Kom�tes� Başkanlığı'na seç�ld�.

TOBB Başkanı ve Eurochambres Başkan 
Yardımcısı M. R�fat H�sarcıklıoğlu, Brüksel'de 
gerçekleşt�r�len Eurochambres Başkanlık D�vanı 
toplantısına katıldı.

Ek�m ayında İstanbul'da gerçekleşt�r�len 
Eurochambres Genel Kurulu'nda seç�len başkan 
ve başkan yardımcıları �le başkan vek�ller�n�n 
katıldığı �lk toplantıda görev dağılımı yapıldı. 
H�sarcıklıoğlu, Eurochambres  Genel Kurul'dak� 

tüm oyları alarak başkan yardımcısı seç�len 
TOBB Başkanı,  Brüksel'dek� toplantıda oyb�rl�ğ� 
�le Eurochambres AB Gen�şleme ve Komşuluk 
Pol�t�kası Kom�tes� Başkanlığı'na seç�ld�. “Ülkem 
ve �ş dünyamız adına gurur duyuyorum.” 
d�yerek durumu değerlend�ren 
H�sarcıklıoğlu'nun görev�, AB gen�şleme ve 
komşuluk pol�t�kasıyla �lg�l� olarak 
Eurochambres'�n pol�t�kalarının bel�rlenmes� ve 
yürütülmes� çalışmalarını yönetmek ve bu 
kapsamdak� çalışmalarda, Eurochambres'� AB 
kurumları ve üye devletlerde tems�l etmek 
olacak.
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GAP'TA

Ömer Eyyüpoğlu
Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı 

AP'ın tahıl ambarı olarak b�l�nen GŞanlıurfamızda d�ğer hububat ürünler� 
g�b� arpa da çok öneml� b�r yer 

kapsamaktadır.  Makarnalık buğdayın gen 
merkez� olan �l�m�zde  arpa üret�m�nde de 
kururu koşullarda arpa- nadas veya arpa 
merc�mek ek�m nöbet� uygulanmaktadır.

Bu nedenle Arpa nadas s�stem�nde, arpa 
hasadını müteak�p h�çb�r toprak �şlemes� 
yapılmadan, ek�m sahası kışı geç�rd�kten sonra, 
erken �lkbaharda Mart ayının �k�nc� yarısından 
�t�baren toprak uygun tava geld�ğ�nde soklu 
pullukla der�n sürüm yapılır.  

Daha sonra sonbaharda tırmık ve tapan 
çek�lerek tohum yatağı hazırlanır. Arpa-
Merc�mek ek�m nöbet�nde �se; merc�mek 
hasadından sonra toprak gölge tavındayken 
der�n sürüm yapılır. Daha sonra sonbaharda 
tırmık ve tapan çek�lerek tohum yatağı 
hazırlanmış olur.

Sulanan sahalarda arpa genell�kle çapa 
b�tk�ler� �le (pamuk, sebze, mısır, yerfıstığı, soya 
vb.) münavebeye g�rmekted�r. Bu nedenle 

sonbaharda ön b�tk� hasadından sonra, b�tk� 
kalıntıları tem�zlenmel� veya uygun alet 
ek�pmanla parçalanmalı, bundan sonra döner 
kulaklı pullukla der�n sürüm yapılıp, toprağa 
karıştırılmalıdır. Orta ağırlıkta b�r tapan 
çek�lerek, tohum yatağı hazırlanmalıdır. 

Arpa ek�m� m�bzerle yapılmalıdır. Ek�m 
kardeşlenmen�n yüksek olduğu taban ve sulu 
araz�lerde daha seyrek yapılab�l�r.

Arpadak� gübreleme de genelde buğdaydak� 
g�b�d�r. Genelde fosforlu gübre kullanılmaktadır.   

Fosforlu gübren�n tamamı ek�m esnasında 
m�bzerle banta, azotlu gübren�n yarısı ek�mde, 
yarısı da kardeşlenme başlangıcında toprak 
yüzüne serp�lmek suret�yle ver�lmel�d�r.

Bölgem�zde arpanın sulama �ht�yacı 
buğdaydak� kadar değ�ld�r. Bol ver�m ve kal�tel� 
ürün �ç�n yeterl� m�ktarda da toprak em�ne 
�ht�yaç vardır. Arpada sulama yapılacaksa 
b�r�nc� su sapa kalkma zamanında �k�nc� su �se 
süt olumu devres�nde ver�l�r. yağışların yeterl� 
olmadığı dönemde arpadak� sulama, sulama 
suyu �le karşılanmaktadır.   

Hasat, Harman ve Depolanması

Arpada hasadı gec�kt�rmek hem ver�m� 
arttırır, hem de su oranının düşmes�n� sağlar. 
İy�ce kurumadan hasat ed�lm�ş arpa ürününde 
kavuzlar kolayca renk atar, kal�te düşer. Hasat 
tırpan veya orakla yapılıyorsa, kırılmasını 
önlemek �ç�n, hasada sabahın erken saatler�nde 
ç�ğl� havada g�r�lmel�d�r.  

En �y� hasat b�çerdöverle yapılanıdır. Bu 
takt�rde tam olumu fazla gec�kt�rmemel�d�r. 
B�çerdöverle hasatta özell�kle b�ralık arpalarda 
danen�n kırılmaması �ç�n, b�çerdöver ayarı önem 
kazanmaktadır. Arpanın depolanmasında 
ambar olarak kullanılacak b�na rutubet almayan 
kuru, havadar ve aydınlık b�r yer olmalıdır.. 
Ambara konulacak arpa �çer�s�nde, kızışmaya 
sebep olmaması �ç�n yabancı tohum 
bulunmamalıdır. 

Kaynak: www.gap.gov.tr 

ARPA HASADI 
ARPA YETİŞTİRİCİLİĞİ VE
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PAMUK 
IZMIR'DE ZIRVEYE ÇIKARILDI 
. ..

Sektörün tems�lc�ler�ne buluşturan 
3. Ulusal Pamuk Z�rves�'nde konuşan 
Ulusal Pamuk Konsey� Başkanı Barış 
Kocagöz, "Küresel rekabet gücünü 
gel�şt�rmeye çalışıyoruz" ded�

Ulusal Pamuk Konsey� (UPK) Başkanı 
Barış Kocagöz, Türk�ye'n�n yıllara göre 600 
b�n �le 900 b�n ton arasında pamuk �thal 
etmek zorunda kaldığını söyled�. Sw�ssotel 
Büyük Efes'te düzenlenen 3. Ulusal Pamuk 
Z�rves�'nde konuşan Kocagöz, 2 yılda b�r 
düzenled�kler� z�rvede, sektörü tüm 
yönler�yle ele aldıklarını bel�rtt�. Temel 
amaçlarının pamuk tarımında t�caret� ve 
sanay�de sürdürüleb�l�rl�ğ� sağlamak 
olduğuna değ�nen Kocagöz, bunun �ç�n 
küresel rekabet gücünü gel�şt�rmeye 
çalıştıklarını d�le get�rd�.

26 m�lyar dolar
Türk�ye'de pamuk ürününün tarladan 
dükkana gel�nceye kadar 3 m�lyon nüfusa �ş 
kapısı olduğunu söyleyen Kocagöz, a�leler�n 
de dah�l olmasıyla bu sayının 12 m�lyonu 
bulduğunu d�le get�rd�. Sektörün sadece 
�st�hdama değ�l �hracata da büyük b�r katkı 
sağladığı anlatan Kocagöz, "Geçt�ğ�m�z yıl 
sektörün toplam �hracatı tam 26 m�lyar 
dolar. Hala ülkem�z�n sırtında kambur 
olarak duran car� açık sorununda ülkem�ze 
katkıda bulunab�len nad�r ve l�der sektör. 
Çünkü pamuk dah�l yapılan toplam 12 
m�lyar dolarlık �thal ara mala rağmen 14 
m�lyar dolarla car� fazla veren tek sektör" 
d�ye konuştu.

Pamuğun, Türk�ye �ç�n önem�n�n büyük 
olduğunu d�le get�ren Kocagöz, "Yıllara 
göre 600 b�n �le 900 b�n ton pamuk �thal 
etmek zorunda kalıyoruz. Bunun �ç�n de 
yıllık mal�yetlere göre bu ülke 1.5 m�lyar 
dolar �le 3 m�lyar dolar arasında döv�z 
harcıyor. Döv�z harcamakla kalmıyor kend� 
ülke üret�c�s� yer�ne bu kaynağı �stemeden 

de olsa başka ülke pamuk üret�c�ler�ne 
aktarmış oluyor" ded�. Türk�ye'n�n dünya 
pamuk üret�m� ver�m�nde GDO'lu tohum 
kullanmamasına rağmen 2'nc� sırada 
bulunduğunu hatırlatan Kocagöz, üret�m�n 
artırılması �ç�n uzun vadel� planların 
yapılması gerekt�ğ�n� b�ld�rd�. 

Destekleme pr�m� 
Hükümet�n pamuk üret�m�ne verd�ğ� 

destekleme pr�m�n�n doğru noktalara 
yaklaştığına �şaret eden Kocagöz, "Mal�yet 
kalemler�nde pamuk üret�c�s� aleyh�ne 
mazot, gübre, KDV g�b� unsurlar 
destekleme pr�m�n�n çoğunu ceb�nden ger� 
almaktadır. Özell�kle pamuk üret�c�s� öncek� 
yıl g�rd�ğ� kapıdan ne yazık k� ger� b�le. İşte 
bu yüzden geçt�ğ�m�z sezon yüzde 20 
azalan b�r üret�mle y�ne karşı karşıya kaldık. 
Pamuk üret�m�ndek� dalgalanmalara son 
vermel� ve g�rd� destekler�nde ac�len ad�l 
dağılım yapılması �ç�n yen� yöntemlere 
geç�lmel�d�r. Destekleme planlamaları en az 
5 yıllık dönemler hal�nde yapılmalı ve 1 
m�lyon ton kr�t�k eş�k üret�m hedefi 
korunacak şek�lde pol�t�kalar üret�lmel�d�r" 
d�ye konuştu.

"Üret�m düşmeyecek" 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

B�tk�sel Üret�m Genel Müdür Yardımcısı 
Üm�t Bayram Kutlu pamuk üret�m�n�n 
düşmeyeceğ�n�, 2023 v�zyonu çerçeves�nde 
üret�m stratej�s�n� bel�rled�kler�n� söyled�. 
Pamuk üret�m�n�n azalmayacağını d�le 
get�ren Kutlu, "Belk� Ege Bölges�'nde b�r 
düşme olab�l�r. Üret�m Güneydoğu ve 
Akden�z'de kümelenm�ş durumda. Bu 
sektörün sorunlarını çözeceğ�z. Bakanlık 
olarak 2023 v�zyonunu bel�rled�k. Pamuk 
üret�m�n� 3 m�lyon tonun üzer�ne 
çıkaracağız" ded�.

. Ulusal Pamuk Z�rves� "Pamuğun Türk�ye �ç�n Önem�" ana teması �le 4 Mart 2014 tar�h�nde 3İzm�r'de düzenlend�. T�caret Borsamızı tems�len Yönet�m Kurulu Başkan Yardımcımız Al� Ç�çek 
ve D�s�pl�n Kurulu Üyem�z İbrah�m Hal�l Polat'ın katıldığı z�rvede, daha öncek� toplantılarda da 

olduğu g�b� Ülkem�z genel�nde; pamuk üret�m� ve pamuğa dayalı ya da pamuk üret�m�ne z�ra� �laç ve 
mekan�zasyon g�b� g�rd� teşk�l eden sektörlerde faal�yet gösteren üret�c�, tüccar, sanay�c� ve finans 
kuruluşu tems�lc�ler� �le Ün�vers�teler, Ekonom� Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 
�lg�l� Uzmanları b�r araya geld�.

3.
ULUSAL
PAMUK ZIRVESI

. .
“Pamuğun
Türkiye İçin
Önemi”
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TA R I M DA
RİSK VE SİGORTA

arımsal üret�m�n en öneml� Tözell�kler� r�sk ve bel�rs�zl�klerd�r 
ve tarımsal üret�m� etk�leyen 

olaylar b�rb�rler� �le �l�şk�l�d�r.
Tarımla uğraşan üret�c�ler sürekl� 

değ�şen pol�t�k, ekonom�k, sosyal ve 
�kl�m şartlar ve r�skler� karar 
aşamalarında göz önünde 
bulundurmalıdırlar. 

Ç�ftç�ler en doğru kararı 
vereb�lmeler� �ç�n mevcut tüm 
b�lg�lerden yararlanmak zorundadırlar. 
Bu da değ�ş�k  alternat�fler (fırsatlar) 
hakkında yeterl� b�lg�ye sah�p 
olmalarıyla mümkündür. Eks�k b�lg�n�n 
varlığında �k� konu söz konusudur; r�sk 
ve bel�rs�zl�k.

Risk
Önceden belirli oranda tahmin edilebilir ve 

önlemi alınır, ancak belirsizlik (kuraklık, sel, don 
gibi felaketler) tahmin edilemediğinden önlem 
de alınamaz.

Çiftçilerin karşılaşacağı bazı riskler 
şunlardır; uygun zamanda yağış olmayabilir, 
traktör bozulabilir, ürün fiyatları ürün satışından 
sonra artabilir, hükümet politikaları değişebilir, 
gerekli zamanda işçi bulunamayabilir. Önemli 
risk yaratan nedenlere karşı sadece üreticilerin 
değil, devletin de politikalarında dikkat etmesi 
gerekmektedir. Başlıca risk kaynakları; 
üretimdeki riskler, pazar yada fiyat riski, finans 
riski, teknolojilerin değer kaybı riski, doğal risk 
(yangın, sel, don, v.b.) ve devlet 

amaçlarına bağlı olarak değişebilir. Burada 
çiftçilerin dikkat etmesi gereken nokta büyük 
hacimli üretim yapayım derken, sermaye 
yapılarını aşırı zorlamamaları gereğidir. Küçük 
işletmeler genellikle fazla riski sevmezler. 
Dolayısı ile pazara yönelik üretimden, fiyat riski 
nedeniyle kaçınırlar. Dolayısı ile arazi 
toplulaştırmalarının yapılması ve veraset yolu 
ile arazi küçülmelerinin önlenmesi 
gerekmektedir. Aksi takdirde tarımın 
ekonomiye katkısı düşmeye devam edecektir. 
Bugün verilen kararların sonucu gelecekteki 
birçok olaya ya da duruma bağlıdır. Bu olayların 
bazıları çiftçilerin kontrolü altındadır. Bunun için 
bilimsel temele dayalı yöntemlerle önlem 
almalıdırlar. Bunun için özel ya da devlet 
kurumlarından yardım alabilirler. Örneğin,

tarımda hem fiyat hem de verim genellikle 
belirsizdir. Bazı önlemler şunlar olabilir; ilave bir 
arazi kiralamak, fazla gübre kullanmak, hasatta 
ürünü satmak, ürünü sigorta ettirmek, ya da 
bunların tersini yapmak.

Risklerin kontrolü ve yönetimi için stratejiler 
geliştirilmelidir. Ancak her yöntem her işletme 
için uygun olmayabilir. Çiftçiler gelirlerindeki 
dalgalanmalarının azaltılması için masraflarını 
kısabilir, makinelerini farklı üretim için 
düzenleyebilirler, kiralama yoluna

gidilebilir, arpa fiyatları düşük ise henüz 
yeşil iken hayvanlar tarafından otlatılarak, iyi 
besleme yapılabilir, buzağı yerine dana alınır, 
farklı ürünler yetiştirilir.

Başta bazı risk önlemleri pahalı olabilir ve 
bazıları ise verimi bile azaltabilir. Ancak uzun 
vadede düzenli gelir sağlarlar. Bunlara sulama 
sistemleri, nadas, su muhafazası sağlayan 
toprak işleme şekilleri, gübreleme kimyasal ilaç 
kullanımı örnek verilebilir. Kuraklığa karşılık ot, 
saman, hayvan yemi gibi maddeleri stoklamak 
riske karşı alınabilecek önlemlerdir.

Pazarlama riskini azaltmak için sözleşmeli 
üretim iyi bir yöntemdir. Ayrıca girdi kontratları 
da masrafı azaltacaktır. Pazar riskini azaltmak 
için ürün satışı zaman içine yayılabilir. 
Pazarlama riskinin azaltılmasındaki en önemli 
önlem ise üreticilerin örgütlenmesi, 
kooperatifler yolu ile pazarlama yapmalarıdır. 
Önemli başarılı işletmecilik koşullarından biri

de üretime ait kayıtların üreticiler 
tarafından tutulmasıdır, verim, gübre, fiyat, 
masraf, araştırma sonuçları gibi. Ülkemizde 
tarım politikalarını ve araştırmalarını olumsuz 
etkileyen önemli bir sorun tarımsal verilerin 
eksikliğidir. Yani veri fakiri ülke konumuzdayız. 
Bunun

için devlet üreticileri kayıtlı üretime teşvik 
etmelidir. Ayrıca mülk, ürün sigortalaması 
düzeyini yükseltmek risklere karşı alınabilecek 
en etkin yöntemler arasındadır.

Prof Dr. Hasan VURAL 

düzenlemeleridir. Avrupa Birliğine üyelik için tarımda yapılan 
düzenlemelerin ne derece risk taşıdığını ilerleyen dönemlerde 
göreceğiz.

Umarım faydası zararından çok olur, gıda bağımlısı durumuna 
gelmeyiz. Çünkü tarımda geriye dönüş olmaz. Örneğin yükselen 
buğday ya da ekmek fiyatını on kuruş düşürmek için trilyonlar 
harcamanız gerekir. Kaybedilen tarım toprağını ıslah etmek ise çok 
masraflıdır ve uzun zaman gerekir. AB'nin tarımımıza yönelik 
hedefleri arasında hayvancılık ürünleri stoklarını ülkemiz pazarında 
eritmek, Dünya lideri olduğumuz (fındık, gül yağı, kuru incir, sofralık 
zeytin gibi) ürünlerde bağımlılığını azaltmak istemesi, bulunduğuna 
dikkat edilmelidir.

Risk davranışları; risk sevmeyenler, risk tercih edenler ve tarafsız 
kalanlar şeklinde üç sınıfa ayrılır. Bu davranış şekli çiftçileri 
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GAP'TA BUĞDAYIN ANA ZARARLISI:

SÜNE
Eurygaster spp. (Hemiptera: Scutelleridae)

Dr. Mehmet MAMAY
Ziraat Yüksek Mühendisi

Şek�l 1. Sünen�n farklı türler�

anımı: Süne, ülkem�zde Tbuğdayın ana zararlısı 
konumundadır. Salgın 

durumunda mücadele 
ed�lmed�ğ�nde zararı % 100'lere 
varab�lmekted�r. Dünyada 
Eurygaster c�ns�ne bağlı 15 tür 
bulunmasına rağmen 
yurdumuzda yed� tür tesp�t 
ed�lm�şt�r. Bunlardan Eurygaster 
�ntegr�ceps, Eurygaster maura ve 
Eurygaster austr�aca ülkem�zde 
ekonom�k olarak zarar 
yapmaktadır. Sünen�n erg�nler� 
genel olarak toprak reng�nde, 
bazen tamamen s�yah, bazen 
kırmızımsı, bazen k�rl� beyaz, 
bazen de renkler�n b�r kaçının 
karışımı olan alacalı desenl� 
renklerded�r. Vücudu yassıca ve 
oval olup vücut uzunluğu 10.0-
14.0 mm'd�r  (Şek�l 1). 

Ç�ftç�ler�m�z tarafından kımıl 
olarak b�l�nen süne, zaman zaman 
farklı zararlılarla karıştırılmaktadır 
(Şek�l 2, 3).

Şek�l 2. Kımıl (Ael�a rostrata).                      

Şek�l 3. Dut kımılı (Dolycor�s baccarum).

B�yoloj�s�: Süne, yılda b�r döl 
veren b�r yıllık b�r böcekt�r. 
Hububat tarlalarında geç�rd�kler� 
dönem Akt�f ve dağlarda 
beslenmeks�z�n geç�rd�kler� 
dönem �se Pas�f olarak 
adlandırılmaktadır. Pas�f dönem 
ortalama 9 ay olup bu dönemde 
erg�nler, yazın b�r kısmını, 
sonbahar �le kış mevs�mler�n�n 
tamamını ve �lkbaharın b�r 
kısmını beslenmeks�z�n 
kışlaklarda geven, k�rp�otu, 
zırotu ve sığırkuyruğu g�b� 
b�tk�ler�n altında geç�r�rler (Şek�l 
4).

Süneler, �lkbaharda kışı 
geç�rd�kler� yerlerde, toprak üstü 
sıcaklığı 15 ºC' ye er�şt�ğ�nde 
ek�nler�n bulunduğu ovalara 
doğru göç etmeğe başlarlar. 
Dağlardan ovalara göç eden 
kışlamış erg�n süneler, uygun 
havalarda beslen�rler ve  
ç�ftleşt�kten sonra 
yumurtlamaya başlarlar. B�r d�ş�, 
ortalama 80 kadar yumurtayı 5 - 
6 defada ve çoğunlukla �k� sıralı, 
12 - 14 adetl�k kümeler hal�nde 
bırakır (Şek�l 5). Kapalı, yağışlı, 

soğuk ya da ş�ddetl� rüzgarlı 
havalarda �se b�tk�ler�n d�pler�ne 
�nerek g�zlen�rler. Yumurtadan 
çıkan süne yavruları, hava 
sıcaklığına bağlı olarak 5-6 gün 
arayla 5 dönem geç�rerek 
yaklaşık 30 gün sonra yen� nes�l 
erg�n olurlar. Buğdaylar 
b�ç�ld�kten sonra ve havaların da 
ısınmasıyla yen� nes�l erg�nler 
yen�den dağlara göç etmeye 
başlarlar.

Zarar şekl�: İlkbaharda 
hububat alanlarına göç eden 
süneler, kardeşlenme 
dönem�ndek� b�tk�ler�n saplarını 
toprağa yakın kısmından sokup 
emerek özsuyunu alırlar. Saplar 
zamanla sararır, kurur ve başak 
bağlayamaz. Bu zarar şekl�ne 
Kurtboğazı den�r.

B�tk�ler gel�şt�kçe 
beslenmes�n� b�tk�ler�n yukarı 
kısımlarında sürdüren süneler, 
ç�çek dönem�nde ve dane 
bağlarken y�ne saplarda 
beslenerek başakların beyazımsı 
b�r renk alıp kurumasına sebep 
olurlar. Bu zarar şekl�ne Akbaşak 
adı ver�l�r.

Süne yavruları süt olum 
dönem�nden �t�baren 
başaklardak� danelerde 
beslenmeye başlarlar. İler� 
dönemlerdek� süne yavrularının 
ve yen� nes�l erg�nler�n 
başaklarda oburca beslenmeler� 
sonucu, daneler hem ağırlık hem 
de ç�mlenme güçler�n� 
kaybederler. Ayrıca ekmekl�k ve 
makarnalık özell�kler�n� de 
kaybederler. Süne, bu dönemde 
sertleşen danelerden beslenmek 
�ç�n salgıladığı bazı prote�n 
parçalayıcı enz�mlerle daneler� 
yumuşatarak gluten�n� tahr�p 
ederler. Bu şek�lde, emg�l� dane 
oranı %2 b�le olsa, böyle 
buğdaylardan elde ed�len unların 
ekmekl�k ve makarnalık 
özell�kler� yok olmaktadır.Şek�l 4. Sünen�n altında kışı

geç�rd�ğ� b�tk�ler.

Şek�l 5. Ç�ftleşen süneler,
yumurtaları ve

yumurtadan çıkmış n�mfler�.

Devamı sonrak� sayfada >>
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Buğday fiyatında yüzde 10 artış
Buna göre, geçen yıl Türk�ye'de buğdayın 

fiyatı b�r öncek� yıla göre yüzde 10,9 artarak 
0,66 l�ra, mısırın fiyatı b�r öncek� yıla göre yüzde 
5,7 artarak 0,61 l�ra, çelt�k fiyatı yüzde 11,8 
artarak 1,08 l�ra, yağlık ayç�çeğ� fiyatı yüzde 3,4 
artarak 1,39 l�ra ve nohut fiyatı �se yüzde 8,3 
azalarak 2,46 l�ra oldu. 

Sarımsak ve pırasanın fiyatı düştü
Kuru sarımsağın fiyatı b�r öncek� yıla göre 

yüzde 9,3 azaldı. Pırasanın fiyatı yüzde 15,2 
azalarak 0,86 l�ra, sofralık domates fiyatı yüzde 
3,3 artarak 1,15 l�ra, karpuz fiyatı yüzde 8,3 
artarak 0,43 l�ra ve havuç fiyatı �se yüzde 23,1 
azalarak 0,60 l�ra olarak gerçekleşt�. 

Geçen yıl öncek� yıla göre sofralık çek�rdekl� 
üzüm fiyatı b�r öncek� yıla göre yüzde 2,8, muz 
fiyatında yüzde 7,4, yağlık zeyt�n fiyatında 
yüzde 11 ve şeftal� fiyatında yüzde 3,1 azalma 
görüldü. Sert kabuklu meyvelerden Antep 
fıstığında fiyat yüzde 11,4 artarken, yaş çay 
fiyatı b�r öncek� yıla göre yüzde 11,8 artışla 1,23 
l�raya yükseld�. 

B�tk�sel üret�m değer� b�r öncek� yıla göre 
yüzde 5,4 artarak yaklaşık 92,7 m�lyar l�ra oldu. 
Tahıllar ve d�ğer b�tk�sel ürünler üret�m değer� 
b�r öncek� yıla göre yüzde 18,1 artarak yaklaşık 
39,2 m�lyar l�ra, sebze üret�m değer� yüzde 0,3 
artarak 25,6 m�lyar l�ra ve meyveler, �çecek ve 
baharat b�tk�ler� üret�m değer� �se yüzde 4,5 
azalarak 27,9 m�lyar l�ra oldu.
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Mücadelesi 
1) Kültürel önlemler: 
- Erkenc� ve sert buğday 

çeş�tler�n�n ek�m� 
yaygınlaştırılmalı, aynı zamanda 
hasat ed�lecek çeş�tler terc�h 
ed�lmel�,

- Arpa ve buğday ek�l�şler� 
ayrı ayrı bölgelerde yapılmalı, 
hububat dışındak� ürünlere 
ağırlık ver�lmel�, 

- Tarla �y� hazırlanmalı ve 
kes�nl�kle anız yakılmamalı, mera 
alanları tahr�p ed�lmemel�,

- Tarlada yapılacak 
gübreleme, �laçlama ve d�ğer 
çalışmalar �ç�n traktörün 
geçeceğ� boşluklar bırakılmalıdır.

2) Biyolojik mücadele:

Sünen�n doğada çoğalmasını 
engelleyen pek çok faydalı 
böcek (paraz�to�t ve predatörler) 

vardır. Bunlar �ç�nde en 
öneml�ler�, sünen�n yumurtalarını 
bozan faydalı (yumurta 
paraz�to�t�) böceklerd�r. Bu 
faydalı böcekler�n çoğalması �ç�n 
gereks�z �laçlamalardan 
kaçınılmalı, kanal/akarsu 
boyunca ve tarla kenarlarında 
yet�şen ağaç ve ağaççıklar 
korunmalı, tarla kenarları 
ağaçlandırılmalı ve yeş�l kuşaklar 
oluşturulmalıdır. Kalın kabuklu 
ve nektar veren ağaçlar özell�kle 
yet�şt�r�lmel� ve ürün desen�nde 
çeş�tl�l�ğe önem ver�lmel�d�r. 
Ayrıca sünen�n erg�n ve yavruları 
�le beslenen kekl�k ve bıldırcın 
g�b� kuşlar avlanmamalıdır.

3) Kimyasal Mücadele:

1 N�san 2014 tar�h�nden 
�t�baren Şanlıurfa Gıda Tarım ve 

Hayvancılık �l Müdürlüğü Süne 
Tekn�k Ek�pler� tarafından 
Şanlıurfa'nın B�rec�k, Bozova, 
Eyyüb�ye, Halfet�, Hal�l�ye, 
H�lvan, Karaköprü, S�verek, 
Suruç ve V�ranşeh�r dah�l olmak 
üzere toplam 10 �lçede ve 
bunlara bağlı b�nden fazla köyde 
süne sürvey çalışmaları 
gerçekleşt�r�lecek olup, 
metrekarede 10 ve daha fazla 
süne yavrusu tesp�t ed�lmes� 
durumunda öner�lecek ruhsatlı 
�laçlarla k�myasal mücadeleye 
başvurulmalıdır. K�myasal 
mücadeleye başlama zamanı 
olarak; tekn�k elemanlarımızca 
yapılan çalışmalar net�ces�nde 
her bölge �ç�n uygun görülmüş 
tar�h ç�ftç�ler�m�ze Muhtarlıklar 
vasıtası �le b�ld�r�lecekt�r.

Süne mücadeles�n� tekn�k elemanların tavs�ye ett�ğ� zamanda yapınız.

Rüzgârlı, yağışlı ve günün çok sıcak saatler�nde �laçlamayı erteley�n�z.

İlaçlama esnasında s�gara ve �çecek �çmey�n�z. Yemek yemey�n�z.

Mümkünse �ş elb�ses� g�y�n�z. Maske veya ıslak b�r mend�l �le ağız ve 
burnunuzu koruyunuz. Eld�ven g�y�n�z.

İy� b�r �laçlama �ç�n pülver�zatörler�n�z�n (holder) bakımını yapınız.

İlaçları çocuklardan ve hayvanlardan uzak k�l�t altında bulundurunuz. 
Gıdalardan ve hayvan yemler�nden ayrı tutunuz.

Zeh�rlenme anında �lk yardım tedb�rler�n� alınız ve en yakın sağlık 
kuruluşuna başvurunuz.

Süne erg�nler�ne karşı �laçlama yapılmamalıdır.

Tarım teşk�latına danışılmadan KESİNLİKLE İLAÇ KULLANILMAMALIDIR. 

SÜNE MÜCADELESİ İLAÇLAMALARINDA
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Z�ra� Mücadele Tekn�k Tal�matlarından yararlanılarak hazırlanmıştır
 Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Şanlıurfa. Ema�l: mehmetmamay@hotma�l.com

2013 yılında tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üre�m değeri bir 

önceki yıla göre, yüzde 18,1 artarak yaklaşık 39,2 milyar lira, sebze 

üre�m değeri ise yüzde 0,3 ar�şla 25,6 milyar lira oldu

Türkiye'de 2013'te gerçekleş�rilen bitkisel üre�min değeri, bir 

önceki yıla göre yüzde  5,4 artarak yaklaşık 92,7 milyar lira oldu.  

Türkiye İsta�s�k Kurumu (TÜİK) 2013 yılı Bitkisel Ürün Fiyatları 

ve Üre�m Değeri sonuçlarını açıkladı. 
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2013 yılında tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üre�m değeri bir 

önceki yıla göre, yüzde 18,1 artarak yaklaşık 39,2 milyar lira, sebze 

üre�m değeri ise yüzde 0,3 ar�şla 25,6 milyar lira oldu

Türkiye'de 2013'te gerçekleş�rilen bitkisel üre�min değeri, bir 

önceki yıla göre yüzde  5,4 artarak yaklaşık 92,7 milyar lira oldu.  

Türkiye İsta�s�k Kurumu (TÜİK) 2013 yılı Bitkisel Ürün Fiyatları 

ve Üre�m Değeri sonuçlarını açıkladı. 
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lkbaharda hava sıcaklığı 15-17 

İderecey� bulduğunda, yapraklar 
üzer�nde bulunan 

per�tesyumlardak� aksuslarda, 
el�pso�t şek�ll� koyu renkl� 
askosporların uçuşları başlayarak, 
yapraklar üzer�nde pr�mer 
enfeks�yonları gerçekleşt�r�r. 
Askospor ç�mlenmes� �ç�n 10 saatl�k 
yaprak ıslaklık süres� gerekl�d�r. İlk 
enfeks�yonlardan yaklaşık 19-30 
gün sonra yapraklar üzer�nde toplu 
�ğne başı büyüklüğünde, s�yah renkl� 
p�kn�tler(lekeler) görülmeye başlar.

Sekonder (�k�nc�) bulaşmalar �ç�n 
en az 6 saatl�k yaprak ıslaklığı 
süres�ne �ht�yaç vardır. Hastalık 21-
22 dereceler ve 18 saatl�k 
ıslaklıklarda azam� düzeye ulaşır.

İkl�m koşulları uygun olduğu 
dönemlerde hasattan sonra da, 
hatta Eylül ayına kadar hastalık 
devam edeb�l�r.

Hastalığın t�p�k bel�rt�s�, daha çok 
yaprağın üst kısmında, kısmen de 
meyve kabuklarında görülen s�yah 
lekelerd�r. Bu nekrot�k lekelerde 
s�yah p�kn�tler bulunur. Şek�l 1

Ş�ddetl� enfeks�yon koşullarında 
erken yaprak dökülmeler�ne sebep 
olab�l�r.

Hastalıklı yapraklarda fotosentez 
alanı azaldığından, ağaçlar zayıf 
düşer ve meyve �çler�n� dolduramaz. 
Dolayısı �le ürün m�ktarı ve kal�tes� 
azalır. Bu durum b�r sonrak� yılın 
ürün m�ktarının da düşmes�ne 
neden olur. Hatta ş�ddetl� 
enfeks�yon yıllarında ağaç zayıf 
düşeceğ�nden, bu ağaçlardan b�rkaç 
yıl ürün alınmayab�l�r. Hastalık 
enfeks�yon ş�ddet�ne bağlı olarak 
üründe % 100'e varan kayıplara yol 
açab�lmekted�r.

Hastalık, antepfıstığı yet�şt�r�c�l�ğ� 
yapılan tüm bölgelerde, özell�kle 
Güneydoğu Anadolu Bölges�'nde 
yaygın olarak görülür.

Konukçusu Antepfıstığıdır.

a)Kültürel Önlemler:

a-Sonbahar ve erkan �lkbaharda 
yere dökülen yapraklar toplanarak 
yakılmalı veya gömülmel�d�r.

b-Hastalığın yayılmaması 
açısından, sulama yapılan yerlerde, 
damlama sulama terc�h ed�lmel�d�r.

Genel olarak Şanlıurfa �l�nde b�r �laçlama yeterl� olmaktadır. Ancak sulama 
yapılan bahçelerde ve Fırat Baraj havzasının rutubet etk�s� altında kalan 
yerlerde, genel olarak �k� �laçlama gerekmekted�r.

Bereketl� ve bol kazançlı b�r sezon d�ler�m.

Yapraklarda Karazenk Bel�rt�ler�                                   

Tanımı ve Yaşayışı 

Zarar Şekl�, Ekonom�k Önem� ve
Yayılışı  

Konukçuları 

Mücadeles�

İlaçlama Zamanı (Daneler Buğday İr�l�ğ�nde)

Ahmet GÜNEŞ
Ziraat Yüksek Mühendisi

Karazenk Hastalıgı
Fıstıklarda

Kullanılacak �laçlar ve dozları:

Bakıroks�tlor�d 50% WP 500gr/                         100 lt.su

D�fenoconazole+prop�conazole 150+150g/l     50 gr/100ltsu

Dod�ne65%WP                                                 100gr/100ltsu

Maneb80%WP                                                     300gr/100ltsu

Prop�neb70%WP                                                 300gr/100ltsu

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI      www.sutb.org.tr18
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Şanlıurfa,
UNESCO
GASTRONOMİ ŞEHRİ
OLMAYA HAZIRLANIYOR 

Şanlıurfa'da Hayat Duracak 

Toplantıda b�r konuşma 
yapan Yönet�m Kurulu Başkanımız 

Mehmet Kaya, Şanlıurfa'nın,  
Güneydoğu Anadolu mutfağının karakter�st�k 
özell�kler�n�n hemen hemen heps�n� taşıyan 
zeng�n b�r mutfak kültürüne sah�p olduğunu 
söyled�. 

Hal�l İbrah�m Sofrası den�nce akla 
cömertl�ğ�n, bereketl� sofraların ve 
m�safirperverl�ğ�n geld�ğ�n� vurgulayan Kaya, 
Anadolu'nun zeng�n topraklarının h�çb�r yerde 
görülmeyeceğ�n� ve m�safirperverl�ğ� bu 
coğrafyada yaşayanların ok şanslı olduğunu 
bel�rtt�. 

Şanlıurfa'nın tanıtımı �ç�n çeş�tl� çalışmalar ve 
akt�v�teler�n yapılması gerekt�ğ�n� kaydeden 
Başkan Kaya, “ Oldukça köklü ve zeng�n b�r 
yapıya sah�p mutfak kültürümüzün tanıtılması 
�ç�n İl�m�ze günüb�rl�k gastronom� z�yaretler�n�n 
artmasını sağlamalı ve bu faal�yetler�m�z� daha 
da güçlend�rmel�y�z. 

Şanlıurfa �l�m�z, gerek yemek kültürü ve tar�h� 
gerekse de �nanç merkez� olma açısından �lg� 
çek�c� �l olma özell�ğ� taşımaktadır.  

İnsanlığın �lk yerleş�m yer� olan ve 12 b�n 
yıllık tar�h� bulunan Şanlıurfamız, farklı 
kültürler�n ve �nançların b�r arada yaşadığı ve 
çok sayıda uygarlığa ev sah�pl�ğ� yapmış b�r �l. 

B�nlerce yıllık uygarlıkların yaşamış olduğu 
bu yörede Arap, Batı ve Doğu kültürler� 
b�rleşerek zeng�n b�r yemek kültürünü ortaya 
çıkarmıştır.” d�ye konuştu. 

Yapılan toplantıda; adaylığın sonucunun 
açıklanacağı 30 Kasım 2014 tar�h�ne kadar 
Şanlıurfa �l� sınırları �çer�s�nde gastronom� 
merkezl� çalıştaylar, uluslararası ve ulusal 
gastronom� yarışmaları, workshopler, özel kurs-
eğ�t�m ve tur�zm paneller� gerçekleşt�r�leceğ� 
bel�rt�ld�. 

Bugüne kadar hâl�hazırda dünyada sadece 5 
şeh�r 'Dünya Gastronom� Şehr�' unvanını 
alab�ld�. Bu unvanı �lk olarak 2005 yılında 
Kolomb�ya'dan Popayan şehr� aldı. Ardından 
2010 yılında Ç�n'den Chengdu ve İsveç'�n 
Östersund şeh�rler� bu ünvana layık görüldü. Bu 
ünvanı en son almayı başaran şeh�rler �se şöyle: 
Lübnan'dan Zahle ve G.Kore'den Jeonju.

Ş  anlıurfa, T�caret Borsamız  ve Şanlıurfa  T�caret ve 
Sanay� Odası'nın �şb�rl�ğ�nde 'UNESCO Dünya 
Gastronom� Şehr�' adaylığını açıkladı. Şanlıurfa'nın 

'Unesco Dünya Gastronom� Şehr� Adaylığı'; Val� Yardımcısı 
Ayl�n Kırcı Duman, Yönet�m Kurulu Başkanımız Mehmet 
Kaya,Şanlıurfa T�caret ve Sanay� Odası Başkanı Sabr� Ertek�n,  
Türk�ye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) Başkanı Yalçın 
Manav, Unesco Almanya M�ll� Kom�te Üyes� Faruk Şen, TURSAB 
Kültür Müdürü H�dayet İlhan Uçak, Adalet ve Kalkınma Part�s� 
Şanlıurfa Büyükşeh�r Beled�ye Başkan Adayı Celalett�n Güvenç ve 
Unesco Tems�lc�ler�, Ulusal Tur�zm S�v�l Toplum örgütler� tems�lc�ler�n�n 
katıldığı özel b�r lansmanla kamuoyuna duyuruldu. 

Ş anlıurfa, Ticaret Borsamız ve

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nın işbirliği ile

UNESCO Dünya Gastronomi şehri olmaya hazırlanıyor. 
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ÇİÇEK;

PAMUK FİYATLARINI
URFA BELİRLEYECEK“

“
önet�m Kurulu Başkan Yardımcımız Al� YÇ�çek, pamuk fiyatlarının artık Şanlıurfa 
tarafından bel�rlenmes�n� hedefled�kler�n� 

söyled�.
 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Şanlıurfa İl 

Müdürlüğü, GAP Tarımsal Araştırma Enst�tüsü 
Müdürlüğü ve Çukob�rl�k tarafından düzenlenen 
“Pamukta Kal�te ve K�rl�l�k” konulu panele 
panel�st olarak katılan Yönet�m Kurulu Başkan 
Yardımcımız Al� Ç�çek,   pamuk fiyatlarının 
Şanlıurfa tarafından bel�rlenmes�n� 
hedefled�kler�n� söyled�. 

Şanlıurfa pamuğunda kal�te ve 
standard�zasyonu yakalamak �ç�n Şanlıurfa 
T�caret Borsası'nın çeş�tl� çalışmalar yaptığını 
kaydeden Ç�çek, 2. Ulusal Pamuk Z�rves�'n�, 
pamuk sorunlarının ve çözüm öner�ler�n�n 
görüşüldüğü Pamuk Çalıştayı'nı Şanlıurfa'da 
gerçekleşt�rd�kler�n� �fade ett�.

 Pamukta k�rl�l�ğ� önlemek �ç�n; Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Şanlıurfa İl Müdürlüğü �le b�rl�kte,  
pamukları tarlalarda kontrol ett�kler�n� �fade 
eden Ç�çek,  bu çerçevede ayrıca 58 çırçır 
fabr�kasını denetled�kler�n� bel�rtt�. 

Şanlıurfa'da yılda 300 b�n ton l�f pamuk 
üret�ld�ğ�n� kaydeden Ç�çek, “ İl�m�zde bu kadar 
pamuğun üret�lmes� demek Şanlıurfa'ya yılda 
250 – 300 M�lyon TL g�r�ş demekt�r.  Yaptığımız 
k�rl�l�k denet�mler� ve gerçekleşt�rd�ğ�m�z 
toplantılar sonucunda pamuğumuzun kal�tes�n�n 
g�derek arttığını gördük.  Ege pamuğu �le 
Şanlıurfa pamuğu arasında b�r fiyat farkı 
kalmadı. T�caret Borsası olarak yaptığımız yen� 
h�zmet b�nasında donanımlı korbey salonlarımız 
olacaktır. Pamuk fiyatlarının artık Şanlıurfa 
tarafından bel�rlenmes�n� hedefl�yoruz.” d�ye 
konuştu. 

GAP Tarımsal Eğ�t�m Merkez� Konferans 
Salonu'nda gerçekleşt�r�len toplantıya; Şanlıurfa 
Val� Vek�l� Ramazan Seç�lm�ş, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürü Nec�p Özgökçe, Yönet�m 
Kurulu Başkan Yardımcımız Al� Ç�çek, Çukob�rl�k 
Genel Başkanı Seçg�n Sakar,  Z�raat 
Mühend�sler� Odası Şanlıurfa Şube Başkanı Al� 
Rıza Öztürkmen, Doç. Dr. Osman Çopur, kurum 
am�rler� sanay�c�ler ve ç�ftç�ler katıldı.  
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ÇİÇEK;

“HEDEF
BİR MİLYON TON

LİF PAMUK”
3.

ULUSAL
PAMUK ZIRVESI

. .
“Pamuğun
Türkiye İçin
Önemi”

önet�m Kurulu Başkan Yardımcımız Al� YÇ�çek, Türk�ye genel�nde b�r m�lyon ton 
l�f pamuk üret�m�n�n hedeflend�ğ�n� 

söyled�.

 “ Pamuğun Türk�ye �ç�n Önem�” ana tema �le 
İzm�r'de düzenlenen 3. Ulusal Pamuk Z�rves�'n�n 
ardından b�r açıklama yapan Yönet�m Kurulu 
Başkan Yardımcımız Al� Ç�çek,  pamuk 
destekleme pr�mler�n�n 50 kuruş TL'den 55 
kuruş TL'ye yükselt�leceğ� müjdes�n� de verd�. 

Destekleme pr�mler�n�n %10 oranında 
arttırılmasını bekled�kler�n� bel�rten Ç�çek, bu 
artış �le b�rl�kte Türk�ye genel�nde b�r m�lyon ton 
l�f pamuk üret�m� hedefled�kler�n� kaydett�.

Türk�ye'n�n dünya pamuk üret�m�nde 
2.sırada olduğunu �fade eden Ç�çek, üret�c�n�n 
daha da kal�tel� pamuk yet�şt�rmes� �ç�n 
b�l�nçlend�r�lmes� gerekt�ğ�n� bel�rtt�. 

Ç�çek aynı zamanda,  Tekst�l firmalarının �thal 
pamuk değ�l de Türk�ye pamuğu kullanması 
öner�s�nde de bulundu.

 
Sw�ss Otel Büyük Efes'te düzenlenen  “ 

Pamuğun Türk�ye �ç�n Önem�” ana temalı 2. 
Ulusal Pamuk Z�rves�'n�n olumlu geçt�ğ�n� de 
bel�rten Ç�çek, T�caret Borsası olarak da 
üret�c�n�n ve sanay�c�n�n yanında olacaklarını 
söyled�. 

25OCAK - ŞUBAT - MART 2014



ŞANLIURFA TİCARET BORSASI      www.sutb.org.tr24

ÇİÇEK;

“HEDEF
BİR MİLYON TON

LİF PAMUK”
3.

ULUSAL
PAMUK ZIRVESI

. .
“Pamuğun
Türkiye İçin
Önemi”

önet�m Kurulu Başkan Yardımcımız Al� YÇ�çek, Türk�ye genel�nde b�r m�lyon ton 
l�f pamuk üret�m�n�n hedeflend�ğ�n� 

söyled�.

 “ Pamuğun Türk�ye �ç�n Önem�” ana tema �le 
İzm�r'de düzenlenen 3. Ulusal Pamuk Z�rves�'n�n 
ardından b�r açıklama yapan Yönet�m Kurulu 
Başkan Yardımcımız Al� Ç�çek,  pamuk 
destekleme pr�mler�n�n 50 kuruş TL'den 55 
kuruş TL'ye yükselt�leceğ� müjdes�n� de verd�. 

Destekleme pr�mler�n�n %10 oranında 
arttırılmasını bekled�kler�n� bel�rten Ç�çek, bu 
artış �le b�rl�kte Türk�ye genel�nde b�r m�lyon ton 
l�f pamuk üret�m� hedefled�kler�n� kaydett�.

Türk�ye'n�n dünya pamuk üret�m�nde 
2.sırada olduğunu �fade eden Ç�çek, üret�c�n�n 
daha da kal�tel� pamuk yet�şt�rmes� �ç�n 
b�l�nçlend�r�lmes� gerekt�ğ�n� bel�rtt�. 

Ç�çek aynı zamanda,  Tekst�l firmalarının �thal 
pamuk değ�l de Türk�ye pamuğu kullanması 
öner�s�nde de bulundu.

 
Sw�ss Otel Büyük Efes'te düzenlenen  “ 

Pamuğun Türk�ye �ç�n Önem�” ana temalı 2. 
Ulusal Pamuk Z�rves�'n�n olumlu geçt�ğ�n� de 
bel�rten Ç�çek, T�caret Borsası olarak da 
üret�c�n�n ve sanay�c�n�n yanında olacaklarını 
söyled�. 

25OCAK - ŞUBAT - MART 2014



27OCAK - ŞUBAT - MART 2014ŞANLIURFA TİCARET BORSASI      www.sutb.org.tr26

Borsalara
ISO 17025
Laboratuar
Akreditasyonu
Eğitimleri
TOBB'da
başladı

ürk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�, Laboratuarı bulunan 78 t�caret borsasına Työnel�k ISO 17025 laboratuar akred�tasyonu eğ�t�mler�ne başladı. 

İk� grup hal�nde düzenlenen üç gün sürel� temel eğ�t�me borsa yönet�c�ler� �le 
laboratuar ve kal�te sorumluları katıldı. 

İlk grup eğ�t�m�ne 23 borsadan 40 k�ş� katıldı. TOBB'a bağlı 113 borsadan halen 
78'�nde laboratuar bulunmakta, bunların 11'�n�n �se Türk�ye Akred�tasyon 
Kurumu'ndan (TÜRKAK) ISO 17025 akred�tasyonu mevcut.

 TOBB, borsalarda kal�te altyapısının ve kurumsal kapas�ten�n güçlend�r�lmes� 
amacıyla b�r yandan laboratuarı olmayan borsaları laboratuar kurmaya teşv�k 
ederken, d�ğer yandan da laboratuarı olan borsaları laboratuarlarını TÜRKAK'dan 
akred�te ett�rmeye teşv�k ed�yor. 

 ISO 17025 eğ�t�mler�, TÜRKAK eğ�tmenler�nce ver�l�yor. İk�nc� grup eğ�t�mler� 7-
8-9 N�san 2014 tar�hler�nde yapılacak. 

Düzenlenen ISO 17025 laboratuar Akred�tasyonu Eğ�t�mler�ne Akred�tasyon 
sorumlumuz Mehmet Aslan, laboratuar memurlarımız;  Ayşegül Kaya, Ayşe Çadırcı 
Kandem�r katıldı. 
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TOBB
EĞİTİMLERİNE
DEVAM EDİYOR 

�caret borsaları �ç�n 19-21 Şubat T2014, �l odaları �ç�n 24-26 Şubat 
2014 ve �lçe odaları �ç�n 19-21 Mart 

2014 tar�hler�nde düzenlenen mevzuat 
eğ�t�mler� TOBB'da başladı.

113 t�caret borsasının hemen 
tamamından yoğun �lg� göster�len 
eğ�t�me, 80'� genel sekreter olmak üzere 
200 k�ş� katılım sağladı. 

TOBB, Odalar ve Borsalar Mevzuatı 
Eğ�t�mler� açılışında konuşan TOBB Genel 
Sekreter� Mustafa Saraçöz, “Gücümüz 
b�rl�ğ�m�zde. B�z burada güçlüysek, s�zler 
de �l ve �lçeler�n�zde güçlüysen�z bu 
b�rl�ktel�ğ�m�z�n b�r sonucudur. Bunun 
kıymet�n� b�lel�m” ded�.

 Saraçöz, düzenlenecek “�y� 
uygulamalar” eğ�t�m� �le TOBB'un; 
uyguladığı ve teşv�k ett�ğ� tahk�m 
müesseses�nden basın ve halka 
�l�şk�ler�ne, protokol h�zmetler�nden �ç 
h�zmetler�ne, uluslararası toplantı 
organ�zasyonlarından AB projeler�ne, b�lg� 
�şlem altyapısından webs�tes� altyapısına, 
Türk�ye Sektör Mecl�sler�nden eğ�t�m 
organ�zasyonunuza ve ver� derleme ve 
�şlemeden b�lg� üret�m�ne kadar 
tecrübeler�n� oda ve borsalarla 
paylaşacaklarını �fade ett�.

Oda ve Borsa Akreditasyon 
Sistemi ve Kalite Yönetim Sistemi 
Eğitimleri

Akred�tasyon ve kal�te eğ�t�mler�n� 
planlarken oda ve borsaları “akred�te”, 
“akred�tasyon sürec�nde” ve “d�ğer” 
şekl�nde 3 gruba ayırdıklarını bel�rten 
Saraçöz, “Her üç grup �ç�n de ayrı eğ�t�m 
programları tasarladık. Tab��, ağırlık 
verd�ğ�m�z grup, süreçtek� oda ve 
borsalarımız” şekl�nde konuştu.

Ülkem�z�n 2023 hedefler�n� hatırlatan 
TOBB Genel Sekreter� “Bu hedefler� 
yakalamamız �ç�n, Almanya'dak� KOBİ'ler 
odalarından hang� h�zmetler�, hang� 
standartlarda alıyorlarsa, b�z�m 
KOBİ'ler�m�z�n de aynı h�zmetler�, aynı 
standartlarda alması gerek�yor. Aks� halde 
rekabet edemezler” ded�.

Mustafa Saraçöz, sözler�ne şöyle 
devam ett�: “Oda ve borsalarımızın ayrıca 
kob�'lere örnek olmak, yol göstermek g�b� 
de b�r görev� var. S�zler doğrusunu 
yapacaksınız k�, onlar da s�z� tak�p 

ets�nler. B�z öyle yapıyoruz. Tüm akred�tasyon 
eğ�t�mler�n� b�zzat yapıyoruz, gerekt�ğ�nde 
TEPAV'dan, TOBB ETÜ SEM'den, 
ABİGEM'lerden h�zmet de alıyoruz. S�zler de 
�ht�yaç görmen�z hal�nde bu kuruluşlarımızdan 
yararlanab�l�rs�n�z.”

Akred�tasyonun ön şartı olan kal�te 
konusunda b�r hususa da katılımcıların 
d�kkat�n� çeken Saraçöz, “B�rl�ğ�m�z 1998 
yılından �t�baren ISO 9000 kal�te yönet�m 
s�stem� uyguluyor. 2004 yılından �t�baren de 
oda ve borsalarımıza TSE'den alınmak kaydıyla 
�lk belgelend�rmede % 75 oranında destek 
sağlıyorduk.

Ancak, 2012 yılından �t�baren söz konusu 

mal� destekten yararlanmak �ç�n belgen�n 
TÜRKAK tarafından akred�te ed�lm�ş özel 
sektör firmalarından da alınab�lmes�n�n önünü 
açtık. 2013 yılından �t�baren ayrıca ISO 10002 
Müşter� Memnun�yet�, ISO 14001 Çevre ve ISO 
27001 B�lg� Güvenl�ğ� Yönet�m S�stemler�n�n 
her b�r� �ç�n de aynı şartlarda destek 
sağlıyoruz. 

 Ayrıca, b�l�yorsunuz, ISO 17025 
laboratuvar akred�tasyonu �ç�n mal� destek 
sağlıyoruz.  Bu yıl boyunca her 5 alanda da 
gruplar hal�nde eğ�t�mler düzenleyeceğ�z. Yan� 
hem mal� kaynak sağlıyoruz, hem de eğ�t�m 
vereceğ�z. S�zlere kalan çalışmak ve kurumsal 
altyapınızı gel�şt�rmek.” şekl�nde konuştu.

“2014 egitim yılı olacak”

2014 yılının TOBB'da eğ�t�m yılı olacağını kaydeden TOBB Genel Sekreter�, “Şu an 120 günlük b�r 
eğ�t�m takv�m�m�z mevcut. B�rl�ğ�m�z eğ�t�me, kal�teye ve akred�tasyona c�dd� b�r kaynak aktarıyor. Bunun 
sonucunda oda ve borsalarımızın kurumsal kapas�teler�ne katkı vermek �st�yor. Bunun karşılığı olarak,  
B�rl�ğ�m�zle tam b�r anlayış ve uygulama b�rl�ktel�ğ� sağlamanızı bekl�yoruz” ded�.

80 Borsa genel sekreter�n�n katılım gösterd�ğ� toplantıya; T�caret Borsamız Genel Sekreter� Mehmet 
Durmuş da katıldı. 
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80 Borsa genel sekreter�n�n katılım gösterd�ğ� toplantıya; T�caret Borsamız Genel Sekreter� Mehmet 
Durmuş da katıldı. 
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amuk b�tk�s� her Ptürlü toprakta 
yet�şeb�len b�r b�tk� 

olmakla b�rl�kte, yüksek 
ver�m ve kal�teye 
ulaşab�lmek �ç�n toprağın 
der�n profill�ve alüv�yal 
olması gerek�r. İşlenmes� 
ve sulanması kolay 
topraklar pamuk tarımı 
�ç�n �deal topraklardır. 
Tarlanın pamuk ek�m�ne 
hazırlanması sürec�nde 
�lk yapılacak �şlemler, 
tarla tem�zl�ğ� ve toprak 
altı �şlemes�d�r.

Toprakaltı �şleme

Bazı tarlalarda toprak der�n profill� olmasına karşın, pamuk 
kökler� 25-30 cm' den daha fazla der�ne g�demezler. Toprağın 
bu der�nl�ğ�nde kökler�n daha fazla der�ne �nmes�n� engelleyen 
sert b�r tabaka oluşmuştur. Bu tabaka, tarlanın uzun yıllar 
boyunca pullukla aynı der�nl�kten (15-25 cm) sürülmes� �le 
oluşab�ld�ğ� g�b�, drenajı �y� olmayan tarlalarda aşırı 
sulamalarla toprak der�nl�kler�nde bulunana bazı k�myasal 
maddeler�n, özell�kle CaCO3 b�leş�kler�n�n yukarıya çıkarak 
bel�rl� b�r katmanda b�r�kmes� ve sertleşmes� �le olur. Bu 
tabakaya pulluk tabanı veya 
taban taşı adı ver�l�r. Pamuk 
kökler�n�n gel�ş�p yayılması ve 
dolayısıyla topraktan yeter�nce 
su ve bes�n maddes� alımını 
sağlamak �ç�n bu tabakanın 
kırılması ve parçalanması 
zorunlu hale gel�r. Pamuk 
tarımında büyük ürün kaybına 
neden olan sert tabakanın 3-4 
yılda b�r d�pkazan (subso�ler) 
alet� �le 70-90 cm der�nl�ğ�nde 
�şlenmes� gerekmekted�r 
(Kaynak,1997). Sonbaharda 
toprağın kuru olduğu b�r 
dönemde baklava d�l�m� şekl�nde 
çapraz olarak sürülmel�d�r.

Sonbahar tem�zl�ğ�

Pamuk tarlasının ek�m hazırlığı sürec�nde �lk 
yapılacak �şlemler ön b�tk� kalıntılarının 
parçalanarak tekrar toprağa ver�lmes� �le başlar. 
Ek�m yapılacak tarlada öncek� yıl pamuk ek�lm�ş 
ve y�ne pamuk b�tk�s� ek�lmes� düşünülüyorsa, 
tarlada hasat sonrası kalan pamuk saplarının 
sapkesen (stalkcutter) alet� �le kes�lerek toprağa 
karıştırılmalıdır. Bu amaçla Ek�m ayı sonu veya 
Kasım başında pamuğun son el ürünü hasat 
ed�ld�kten sonra pamuk sapları kes�lmel�d�r. Bu 
�şlem�n arkasından 25-30 cm der�nl�ğe 
�n�leb�lecek şek�lde pulluk �le yüzeyde bulunan 
organ�k materyal�n toprağın der�nl�kler�ne 
gömülmes� gerekmekted�r. Bu durumda hastalık 
ve zararlılar (özell�kle pembe kurt) �le yabancı ot 
tohumları toprağın der�nl�kler�ne �neceğ� �ç�n 
gelecek ek�lecek olan aynı ürünün bu 
faktörlerden etk�lenmemes� sağlanmış olacaktır. 
Ayrıca, pamuk saplarının kes�l�p toprağa 
karıştırılması suret� �le topraktan alınmış olan 
azotun %61.2's� ve potasyumun % 78.5'� tekrar 
toprağa ger� ver�lm�ş olacaktır (Aydem�r,1982; 
Em�roğlu ve Gürel, 1997; Mert, 2009). 

Böylece toprağın su tutma kapas�tes� ve b�tk� 
artıklarının ayrışması �ç�n gerekl� m�kroorgan�zma 
faal�yetler� artar ve organ�k madde m�ktarının 
düşük olduğu ülkem�z açısından bu t�p 
uygulamalar toprak ver�ml�l�ğ�n�n korunması 
açısından öneml�d�r. İlkbaharda pullukla toprak 
�şlemes� yapılmayacaksa, fosforlu gübre 

sonbahardak� toprak 
�şlemes�nden önce 

ver�leb�l�r 
(Harem,20

10).

İlkbahar hazırlığı

Pamuk tarımında son sürüm tohum yatağını 
hazırlamak �ç�n yapılan �lkbahar sürümüdür. Bu 
sürümde 15 cm der�nl�k genell�kle yeterl�d�r. 
İlkbahar toprak �şleme hazırlığı bölgelere ve 
yörelere göre değ�şmekted�r. Sonbaharda 
pullukla der�n sürüm yapılan tarla kışı geç�rd�kten 
sonra, erken �lkbaharda kışın gel�şen yabancı 
otların yok ed�lmes� ve toprağın havalanması �ç�n 
goble-d�sk, d�skharrow, kült�vatör veya kazayağı 
�le �şlen�r. Gen�ş yapraklı yabancı otların kontrolü 
�ç�n ek�mden önce uygulanan �laçların toprağa 
atılmasından sonra yüzeysel b�r sürüm daha 
yapılır. Ek�m önces� tarlaya fosfor gübres� 
uygulanacaksa, gerekl� m�ktardak� fosforlu gübre 
dağıtıcılarla toprağa serp�lerek pullukla toprak 
altına alınır. Komb�ne m�bzer kullanılmayacaksa 
azotun yarısı son d�skharrow �le toprak altına 
katılır. Toprak anal�z�nde potasyum uygulaması 
tavs�ye ed�lm�şse potasyumlu gübrede azotla 
b�rl�kte ver�lmes� uygundur. İlkbahar toprak 
�şlemes�nden sonra hedeflenen pamuk ek�m 
tar�h�nden b�r hafta veya on gün önce tohum 
yatağı hazırlıklarına başlanması gerekmekted�r. 
Tohum yatağı hazırlandıktan sonra toprak tavı 
kaçmaması �ç�n toprağın sürgü (tapan) �le 
bastırılarak ek�m önces� hazırlık tamamlanmış 
olur (Harem, 2010).
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Kuluçkahane ve Damızlık
Kanatlı İşletmeleri

Yönetmeliği Yayımlandı

ıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, gerçek ve tüzel k�ş�ler �le kamu kurum ve Gkuruluşları tarafından kurulmuş veya kurulacak olan tavuk, h�nd�, ördek, kaz, 
devekuşu, bıldırcın, beç tavuğu ve benzer� ç�ftl�k veya �şletme ortamında yet�şt�r�c�l�ğ� 

yapılan damızlık kanatlı �şletmes� ve kuluçkahaneler�n�n uyması gereken esasları bel�rled�.

Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, gerçek ve 
tüzel k�ş�ler �le kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından kurulmuş veya kurulacak olan tavuk, 
h�nd�, ördek, kaz, devekuşu, bıldırcın, beç tavuğu 
ve benzer� ç�ftl�k veya �şletme ortamında 
yet�şt�r�c�l�ğ� yapılan damızlık kanatlı �şletmes� ve 
kuluçkahaneler�n�n uyması gereken esasları 
bel�rled�. 

Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmeler� 
Yönetmel�ğ� Resm� Gazete'de yayımlandı.

Kanatlı hayvanlara a�t kuluçkahaneler ve 
damızlık kanatlı �şletmeler�n�n tekn�k, h�jyen�k ve 
sağlık şartları �le b�yogüvenl�k tedb�rler�n�, çevre ve 
halk sağlığını da d�kkate alarak bel�rlemek, kanatlı 
hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek, 
Bakanlıkça bel�rlenen hastalıklardan ar� olan 
kuluçkahane ve damızlık kanatlı �şletmeler�n�n 
faal�yet�n� onaylamak ve sert�fikalandırmak amacını 
taşıyan yönetmel�ğe göre, kuluçkahanen�n 
g�r�ş�nde personel�n duş yapab�leceğ�, g�ys�ler�n� 
değ�şt�reb�leceğ� g�y�nme dolapları ve tuvalet 
bulunan uygun bölümün yanı sıra, "�dar� kısım ve 
bürolar, yumurta kabul, seç�m ve tasn�f bölümü, 
yumurta deposu, fum�gasyon odası, ön gel�ş�m 
mak�neler� odası, çıkım mak�neler� odası, 
seleks�yon, aşılama, c�ns�yet ayrımı ve kutulama 
bölümler�, ek�pman ve malzeme tem�zleme, 
dezenfeks�yon bölümü, malzeme odası ve depo, 
jeneratör, devekuşu kuluçkahanes�nde, c�vc�v 
tasn�f bölümünden sonra c�vc�v gel�şt�rme bölüm" 
bulunacak.

Kuluçkahaneler�n asgar� tekn�k ve h�jyen�k 
şartları şöyle olacak:

"-İşletmen�n ve kuluçkahane b�nasının g�r�ş�nde 
el ve ayakların dezenfeks�yonunu sağlayacak 
ek�pman �le alet ve malzemeler�n tem�zlen�p 
dezenfekte ed�leb�leceğ� uygun b�r yer ve yeterl� 
�mkanlar bulundurulur.

-Kuluçkahanen�n çevres�, en az b�r buçuk metre 
yüksekl�ğ�nde duvar veya tel örgü �le çevr�l�r.

-Kuluçkahane b�nasının çevre zem�n� en az ell� 
sant�metre gen�şl�ğ�nde beton tretuar �le çevr�l�r, 
�şletme ara yolları beton, asfalt, taş döşeme, 
stab�l�ze veya benzer malzemeyle kaplanır.

-Kuluçkahanelerde mevcut olan oda ve 
kor�dorlarda zem�n, su geç�rmez, kolay 
tem�zleneb�l�r ve dezenfekte ed�leb�l�r malzemeden 
yapılır.

-Kuluçkahane �ç�ndek� atık suyun tahl�yes� 
sağlanır. Tahl�ye; tem�zl�k ve dezenfeks�yona 
uygun, yuvarlak şek�ll�, yeterl� der�nl�k ve 
büyüklükte, kanal kapak ve/veya ızgaraları kolay 
çıkab�len özell�kte ve katı atıkların tutulması �ç�n 
bölümler arasındak� kanal bağlantılarında özel 
tert�batlara sah�p s�stem �le yapılır. Atık ve k�rl� 
suların çevre k�rl�l�ğ�ne sebep olmayacak şek�lde 
kanal�zasyon veya b�r fossept�ğe bağlanması 
zorunludur.

KULUÇKAHANELERİN
TEKNİK VE HİJYENİK ŞARTLARI
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Sırta ek�mde tarla hazırlığı

Yağışın fazla olduğu yerlerde, toprağın daha 
çabuk ısınması, daha erken tava gelmes�, ek�m�n 
daha erken yapılab�lmes�, �y� b�r çıkışın ve 
ç�mlenmen�n sağlanması ancak balıksırtı 
şekl�nde, yüksekte hazırlanan tohum yatakları �le 
mümkün olab�lmekted�r. Düze ek�me nazaran 
daha fazla avantajları olan sırta ek�mde toprak 
hazırlığı b�r yıl önce yet�şt�r�len ön b�tk�n�n 
çeş�d�ne göre farklılık arz etmekted�r.

Sırta sürüm s�stem�nde, pamuk tohumları 
oluşturulan sırtlara ek�l�r. Sırtlar, sırt l�sterler� �le 
doğu-batı yönünde, yaklaşık 11-20 cm 
yüksekl�ğ�nde, 32 cm gen�şl�ğ�nde hazırlanır 
(Özpınar ve Işık, 2004).

Buğday hasadından sonra tarla anız tavında 
�ken, 25-30 cm der�nl�kte pullukla sürülür. 
Sonbaharın �lk yağışından sonra tarla tava 
geld�ğ�nde goble-d�sk veya d�skharrow �le 
sürülüp kesekler parçalanır ve l�sterle sırtlar 
oluşturulur.

Pamuk ek�m�nden sonra tekrar pamuk ek�m� 
yapılacaksa pamuk b�tk�ler�n�n sap keserle 
parçalanmasını tak�ben tarla 25-30 cm der�nl�kte 
sürülür. Tarla keseks�z ve tavlı �se der�n 
sürümden sonra; değ�lse sonbaharın �lk 
yağışından sonra goble-d�sk veya kült�vatörle 
�şlenerek kesekler parçalanıp l�sterle sırtlar 
oluşturulur. Bozulan ve otlanan sırtlar mart 
ayında ay bıçağı takılan l�sterle düzelt�l�r. Sırt 
tapanı çek�ld�kten sonra ek�m yapılır (Coşkun ve 
Vural, 2004).
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Kuluçkahane ve Damızlık
Kanatlı İşletmeleri

Yönetmeliği Yayımlandı
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devekuşu, bıldırcın, beç tavuğu ve benzer� ç�ftl�k veya �şletme ortamında yet�şt�r�c�l�ğ� 

yapılan damızlık kanatlı �şletmes� ve kuluçkahaneler�n�n uyması gereken esasları bel�rled�.

Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, gerçek ve 
tüzel k�ş�ler �le kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından kurulmuş veya kurulacak olan tavuk, 
h�nd�, ördek, kaz, devekuşu, bıldırcın, beç tavuğu 
ve benzer� ç�ftl�k veya �şletme ortamında 
yet�şt�r�c�l�ğ� yapılan damızlık kanatlı �şletmes� ve 
kuluçkahaneler�n�n uyması gereken esasları 
bel�rled�. 

Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmeler� 
Yönetmel�ğ� Resm� Gazete'de yayımlandı.

Kanatlı hayvanlara a�t kuluçkahaneler ve 
damızlık kanatlı �şletmeler�n�n tekn�k, h�jyen�k ve 
sağlık şartları �le b�yogüvenl�k tedb�rler�n�, çevre ve 
halk sağlığını da d�kkate alarak bel�rlemek, kanatlı 
hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek, 
Bakanlıkça bel�rlenen hastalıklardan ar� olan 
kuluçkahane ve damızlık kanatlı �şletmeler�n�n 
faal�yet�n� onaylamak ve sert�fikalandırmak amacını 
taşıyan yönetmel�ğe göre, kuluçkahanen�n 
g�r�ş�nde personel�n duş yapab�leceğ�, g�ys�ler�n� 
değ�şt�reb�leceğ� g�y�nme dolapları ve tuvalet 
bulunan uygun bölümün yanı sıra, "�dar� kısım ve 
bürolar, yumurta kabul, seç�m ve tasn�f bölümü, 
yumurta deposu, fum�gasyon odası, ön gel�ş�m 
mak�neler� odası, çıkım mak�neler� odası, 
seleks�yon, aşılama, c�ns�yet ayrımı ve kutulama 
bölümler�, ek�pman ve malzeme tem�zleme, 
dezenfeks�yon bölümü, malzeme odası ve depo, 
jeneratör, devekuşu kuluçkahanes�nde, c�vc�v 
tasn�f bölümünden sonra c�vc�v gel�şt�rme bölüm" 
bulunacak.

Kuluçkahaneler�n asgar� tekn�k ve h�jyen�k 
şartları şöyle olacak:

"-İşletmen�n ve kuluçkahane b�nasının g�r�ş�nde 
el ve ayakların dezenfeks�yonunu sağlayacak 
ek�pman �le alet ve malzemeler�n tem�zlen�p 
dezenfekte ed�leb�leceğ� uygun b�r yer ve yeterl� 
�mkanlar bulundurulur.

-Kuluçkahanen�n çevres�, en az b�r buçuk metre 
yüksekl�ğ�nde duvar veya tel örgü �le çevr�l�r.

-Kuluçkahane b�nasının çevre zem�n� en az ell� 
sant�metre gen�şl�ğ�nde beton tretuar �le çevr�l�r, 
�şletme ara yolları beton, asfalt, taş döşeme, 
stab�l�ze veya benzer malzemeyle kaplanır.

-Kuluçkahanelerde mevcut olan oda ve 
kor�dorlarda zem�n, su geç�rmez, kolay 
tem�zleneb�l�r ve dezenfekte ed�leb�l�r malzemeden 
yapılır.

-Kuluçkahane �ç�ndek� atık suyun tahl�yes� 
sağlanır. Tahl�ye; tem�zl�k ve dezenfeks�yona 
uygun, yuvarlak şek�ll�, yeterl� der�nl�k ve 
büyüklükte, kanal kapak ve/veya ızgaraları kolay 
çıkab�len özell�kte ve katı atıkların tutulması �ç�n 
bölümler arasındak� kanal bağlantılarında özel 
tert�batlara sah�p s�stem �le yapılır. Atık ve k�rl� 
suların çevre k�rl�l�ğ�ne sebep olmayacak şek�lde 
kanal�zasyon veya b�r fossept�ğe bağlanması 
zorunludur.

KULUÇKAHANELERİN
TEKNİK VE HİJYENİK ŞARTLARI
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Sırta ek�mde tarla hazırlığı
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hazırlığı b�r yıl önce yet�şt�r�len ön b�tk�n�n 
çeş�d�ne göre farklılık arz etmekted�r.

Sırta sürüm s�stem�nde, pamuk tohumları 
oluşturulan sırtlara ek�l�r. Sırtlar, sırt l�sterler� �le 
doğu-batı yönünde, yaklaşık 11-20 cm 
yüksekl�ğ�nde, 32 cm gen�şl�ğ�nde hazırlanır 
(Özpınar ve Işık, 2004).
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yağışından sonra goble-d�sk veya kült�vatörle 
�şlenerek kesekler parçalanıp l�sterle sırtlar 
oluşturulur. Bozulan ve otlanan sırtlar mart 
ayında ay bıçağı takılan l�sterle düzelt�l�r. Sırt 
tapanı çek�ld�kten sonra ek�m yapılır (Coşkun ve 
Vural, 2004).
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vermeden �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre �zole, 
bertaraf ve tahl�yes� yapılır.

-Kuluçka amacıyla kullanılacak yumurtalar 
dezenfekte ed�lm�ş tablalara yerleşt�r�l�r. 
Yumurtaların konulacağı depoların, uygun ısı ve 
nem oranları sağlanır." 

Tavuk ve h�nd� dışındak� damızlık kanatlı ve 
kuluçkahane �şletmeler� �ç�n özel hükümler şöyle 
olacak:

"-Tavuk ve h�nd� dışındak� kuluçkahane ve 
damızlık kanatlı �şletmeler�n�n bölümler� 
b�rb�r�nden tel veya duvar �le ayrılarak g�r�ş ve 
çıkışları ayrı kapılardan olur.

-Gel�ş�m ve çıkım �şlemler�n� tek b�r mak�nede 
yapan devekuşu ve d�ğer kanatlı 
kuluçkahaneler�nde gel�ş�m, çıkım ve transfer 
odaları aranmaz. Gel�ş�m ve çıkım mak�neler� farklı 
olan �şletmelerde bu mak�neler�n bulunduğu 
bölümler b�rb�r�nden bağımsız olur.

-Kuluçka mak�nes�n�n özell�ğ� fum�gasyon 

-Duvarlar; tabandan tavana kadar açık renkl�, 
yıkanab�l�r ve dezenfekte ed�leb�l�r, sağlam, 
düzgün ve geç�rgen olmayan b�r malzeme �le 
kaplanır.

-Duvarların b�rb�r� �le b�rleşen kısımları ve 
duvar-zem�n bağlantısı p�sl�k tutmayacak yapıda 
olur.

-Kapı ve pencere çerçeveler� dayanıklı 
paslanmaz materyalden yapılır. Eğer ahşap �se 
bütün yüzeyler� düzgün ve su geç�rmez b�r 
materyal �le kaplanır. Açılab�len dış pencereler�n 
tamamı s�nek, haşere ve kem�r�c�ler�n �çer� 
g�rmes�n� engelleyecek şek�lde pencere tel� �le 
kaplanır. Kapı ve pencereler yeterl� büyüklükte 
olur.

-Havalandırma ve buhar tahl�yes�n� sağlayacak 
uygun b�r s�stem olur. Hava g�r�şler�ne değ�ş�k 
kademe filtre konularak havanın tem�zlenmes� 
sağlanır.

-Çöpler�n ve atıkların konulması �ç�n su 
geç�rmez, paslanmaz, kolay tem�zlen�r ve 
dezenfekte ed�leb�l�r n�tel�kte taşınab�lecek 
ek�pmanlar bulundurulur.

-Oluşan atık ve artıkların h�jyen�k şartlara 
uygun b�r şek�lde çevre ve toplum sağlığına zarar 

vakalarını, nekrops� bulgularını, performans 
b�lg�ler�n� göster�r kayıt cetveller�n�, bulaşıcı 
hastalıklara karşı uygulanan aşılamaları, �laçlama 
programlarını ve aşılama sonrası seroloj�k testlere 
a�t sonuçları göster�r sağlık kontrol kartlarını 
tutmak ve �sten�ld�ğ� takd�rde �lg�l�lere göstermek 
�le yükümlüdür.

-Kuluçkahane ve damızlık kanatlı �şletmes�n�n 
sah�b�, sorumlu veter�ner hek�m�n görevler�n� 
yer�ne get�rmes�nde kullanacağı her türlü araç, 
gereç ve �mkânı sağlamak zorundadır.

-Sorumlu veter�ner hek�m �le firma arasında 
Bölge Veter�ner Hek�mler Odasınca bel�rlenen 
sözleşme �mzalanır ve noter tasd�kl� olarak her yıl 
yen�lenerek �lg�l� �l müdürlüğüne ver�l�r. 
Sözleşmen�n geçerl�l�k süres�n�n bel�rt�lmes� 
durumunda bu süre b�t�m�ne kadar yen�den 
sözleşme �sten�lmez.

-Sorumlu veter�ner hek�m, �şletmen�n tekn�k 
müdürlük görev�n� de �fa edeb�l�r. Bu durum 
�şletme �le yapılan sözleşmede bel�rt�l�r."

Öte yandan, 20 Mart 2007 tar�hl� ve 26468 
sayılı Resm� Gazete'de yayımlanan Kuluçkahane 
ve Damızlık Kanatlı İşletmeler� Yönetmel�ğ� 
yürürlükten kaldırıldı. 

yapmaya uygun �se ayrıca fum�gasyon odası 
aranmaz. Bu g�b� durumlarda mak�nen�n 
fum�gasyon yapab�lme özell�ğ�n�n 
belgelend�r�lmes� gerekl�d�r.

-Tavuk ve h�nd� dışındak� damızlık kanatlı ve 
kuluçkahane �şletmeler�nde, türün özell�kler�ne 
uygun bölümler�n yapılması, b�yogüvenl�k, h�jyen 
ve tekn�k tedb�rler�n alınması sağlanır.

-Kuluçkahaneler�n kapas�te ve mak�ne 
özell�kler� d�kkate alınarak �ş akışına uygun şek�lde 
kurulması sağlanır.

-Bıldırcın c�vc�v gel�ş�m ün�tes� kuluçkahaneye 
b�t�ş�k veya yakın b�r konumda yapılır."

İşletmelerde sorumlu veter�ner hek�m 
çalıştırılması zorunlu olacak. Sorumlu veter�ner 
hek�m�n görev ve sorumlulukları şöyle:

"-Sorumlu veter�ner hek�m; kend�s�ne bağlı 
�şletmeler�n bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun 
sağlıklı üret�m yapılmasından, çalışan personel�n 
sağlık kontrolü ve kanatlı hayvan hastalıklarının 
yayılmasının engellenmes� ve toplum sağlığına 
zarar vermes�n� önleyecek doğru tedb�rler�n 
alınmasından �şverenle b�rl�kte sorumludur.

-İşletmede bulunan her kümes �ç�n ayrı ayrı 
olmak üzere üret�m, ölüm, salgın hastalık 

DAMIZLIK KANATLI VE KULUÇKAHANE
İŞLETMELERİ İÇİN ÖZEL HÜKÜMLER
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vermeden �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre �zole, 
bertaraf ve tahl�yes� yapılır.

-Kuluçka amacıyla kullanılacak yumurtalar 
dezenfekte ed�lm�ş tablalara yerleşt�r�l�r. 
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düzgün ve geç�rgen olmayan b�r malzeme �le 
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duvar-zem�n bağlantısı p�sl�k tutmayacak yapıda 
olur.
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-Çöpler�n ve atıkların konulması �ç�n su 
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ek�pmanlar bulundurulur.

-Oluşan atık ve artıkların h�jyen�k şartlara 
uygun b�r şek�lde çevre ve toplum sağlığına zarar 
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DAMIZLIK KANATLI VE KULUÇKAHANE
İŞLETMELERİ İÇİN ÖZEL HÜKÜMLER
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BORSAMIZDA
BUĞDAY İHALESİ YAPILDI 

�caret Borsamızda,  makarnalık buğday 0,90 (90 Tkuruş ) �le 0,94 (94 kuruş ) TL arasında �şlem 
görürken ekmekl�k buğday �se 0,79 (79 kuruş) �le 

0,84 (84 kuruş) TL arasında �şlem gördü.

TİGEM Ceylanpınar'a a�t Merkez, Beyazkule ve Gümüşsu 
�şletmeler�nde bulunan 2013 yılı �st�hsal� 31 b�n 930, ton 
mahsul buğday, borsa şartlarında pel�n bedelle ve açık 
arttırma usulü �le satışa sunuldu.

T�caret Borsamız Buğday Pazarı Satış Salonu'nda 
gerçekleşt�r�len �halede; makarnalık buğday 0,90 (90 
kuruş ) �le 0,94 (94 kuruş ) TL arasında �şlem görürken 
ekmekl�k buğday �se 0,79 (79 kuruş) �le 0,84 (84 kuruş) 
TL arasında �şlem gördü.

 İhaleye toplamda 57 firma katılırken ürünler 35 firma 
tarafından satın alındı.

çi�çinin en büyük destekçisiçi�çinin en büyük destekçisi

ŞANLIURFA
TİCARET BORSASI

www.sutb.org.tr
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Görülmesi Gereken Bir Yer

ŞUAYB ŞEHRİ
arran'dan Han el-Ba'rür HKervansarayı'na ulaşan 
şose yol, kuzey doğuya 

doğru devamla 10 km. sonra 
Harran �lçes�ne bağlı Özkent Köyü 
adıyla anılan tar�h� Şuayb Şehr� 
harabeler�ne varmaktadır. Bu 
kenttek� mevcut m�mar� kalın-
tıların Roma devr�ne a�t olduğu 
tahm�n ed�lmekted�r. Oldukça 
gen�ş b�r alana yayılan bu tar�h� 
kent�n etrafı, yer yer �zler� 
görülen surlarla çevr�l�d�r. Kent 
merkez�nde çok sayıdak� kaya 
mezarı üzer�ne kesme taşlardan 
yapılar �nşa ed�lm�şt�r. Tamamı 
yıkılmış olan bu yapıların bazı 
duvar ve temel kalıntıları 
günümüze kadar geleb�lm�şt�r. 
Halk arasında Şuayb 
Peygamber'�n bu kentte 
yaşadığına ve kent�n adını Şuayb 
Peygamber'den aldığına 
�nanılmaktadır. Kalıntılar 
arasındak� b�r mağara Şuayb 
Peygamber'�n Makamı olarak 
z�yaret ed�lmekted�r.

 Şuayb ayrıca Tevrat'ta öneml� 
b�r yere sah�pt�r. Musa'nın 
kayınpeder�d�r ve Tevrat'ta geçen 
"Jethro" (İbran�ces� Y�tro) �le aynı 
k�ş�d�r.

Tevrat'a göre ahlak� değer 
yargıları zayıf b�r şeh�r olan 
M�dyan'da Y�tro önceler� 
putperest �nanca sah�pken daha 
sonra tek tanrı �nancına 
dönmüştür ve peygamber 
olmuştur. Peygamber olması �le 
M�dyan şehr�ndek� putperestlerce 
dışlanmıştır.

Şuayb yaşadığı süre boyunca 
damadı Musa'ya her zaman 
destek olmuş, b�rçok tavs�yelerde 

bulunmuş ve Musa da ona karşı 
saygıda kusur etmem�ş ve 
tavs�yeler�n�n çoğuna uymuştur. 
Tevrat'ta Y�tro'ya olan saygı 
�fades� olarak Tora'nın 54 alt 
bölümünden b�r�ne Y�tro adı 
ver�lm�şt�r.

Y�tro'nun kızı olan Ts�pora'dan 
Musa'nın �k� oğlu olmuş Musa 
bunlara Gerşom ve El�ezer 
adlarını takmıştır.

Musa F�ravuna halkını salması 
�ç�n g�tmeden evel, Karısı ve �k� 

çocuğunu Y�tro'ya bırakmıştır. 
Y�tro, kızı ve torunları daha sonra 
Mısır çıkışında çölde Musa'ya 
katılmıştır.

Urfa'ya bağlı Harran 
yakınlarından bulunan Şuay�p 
Şehr�, yerel �nanca göre Şuayp'�n 
yaşayıp vefat ett�ğ� yerd�r. Şuay�p 
adı Türk�ye'de Urfa kökenl� 
olanlar arasında yaygındır.

Dinî
kaynaklarda
Şuayb 

.

Kur'an'a göre Medyen halkının 
peygamber� olan Şuay�b İbrah�m 
soyundandı. Musa Mısır'dan 
kaçtıktan sonra geld�ğ� Medyen 
ülkes�nde Şuay�b'�n kızıyla evlend�. 
Şuay�b Medyenl�lere Allahın 
b�rl�ğ�ne �nanmalarını, ölçü ve 
tartıda dürüst olmalarını ve 
münafıklıktan uzak durmalarını 
b�ld�rd�. Onlar bu öğütlere 
uymayınca Allah tarafından 
lanetlend�ler, deprem ve ateş 
yağmuruyla yok ed�ld�ler. (Araf 85, 
Hud 84, Şuara 186)

Medyen halkı Tevrat'ta 
M�d�an'lılar (İng: M�d�an�tes) adıyla 
anılan kav�md�r. Bugünkü 
Sur�ye'n�n güney� �le Ürdün ve 
H�caz'ın kuzey�ne denk gelen 
alanda oturdular. Tevrat'a göre 
Musa Mısır'dan kaçtığında 
M�d�anlılara sığınarak 40 yıl onların 
arasında yaşadı. Baş rah�pler� 
Yetro'nun kızıyla evlend�. 
İsra�loğulları Musa önderl�ğ�nde 
Mısır'dan ayrıldıklarında da 
M�d�anlılardan yardım gördüler. 
Ancak daha sonra M�d�anlılar 
onlara düşman olup Allahın 
gazabına uğradılar. Tüm şeh�rler� 
ateşle yok ed�ld�. Tevrat M�d�an 
halkının İbrah�m soyundan 
olduğunu bel�rt�r.

M�d�anlıların Assur ve H�t�t 
kaynaklarında adı geçen ve Harran 
yöres�nde yerleş�k oldukları 
anlaşılan M�tann�ler olup olmadığı 
açık değ�ld�r.
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Tarım sektörü, tüm aile 
bireylerinin birlikte çalışması, açık 
havada çalışma, bir kişinin birden 
fazla işi yapması, çalışma süresinin 
ve döneminin mevsime ya da iklim 
koşullarına bağlı olması ve kentsel 
alanların dışında olması nedeniyle 
diğer sektörlerden farklılık 
göstermektedir.  Dolayısıyla tarım 
sektöründe ortaya çıkan sağlık 
sorunları da diğer sektörlerden 
farklılık göstermekte ve mesleki 
etkilenimler doğum öncesi 
dönemden itibaren bireyi 
etkilemektedir.  Tarım 
toplumlarında hastalık ve kazalara 
bağlı ölümler o iş kolunda 
çalışanların yaş, cinsiyet, eğitim 
durumu, alışkanlıkları, sağlıklarına 
verdikleri önem derecesi gibi kişi 
özelliklerinden, tarımsal üretimin 
niteliği (kuru ya da sulu tarım), 
makineleşme düzeyi, iklim 
koşulları, sunulan sağlık 
hizmetlerinin kırsal alanı kapsama 
düzeyi, ilin ve çalışmaya gidilen 
bölgelerin endemik hastalıkları 
gibi çevre/ortam faktörlerinden 
etkilenmektedir. Tarımda 
çalışanlarda öne çıkan sağlık 
sorunları; solunum sistemi 
hastalıkları, kas iskelet sistemi 
hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar 
(zoonozlar ve su ile bulaşan 
hastalıklar), zehirlenmeler, kaza ve 
yaralanmalar, dermatolojik 
sorunlar ve psiko-sosyal 
sorunlardır.  Tarım alanında 
çalışanların solunum sistemi 
hastalıklarına yakalanma nedeni 

sıklıkla pestisit (canlı öldürücü)  ve 
gübrelerden kaynaklanan 
etkenlerdir. İşe bağlı gelişen kas 
iskelet sistemi hastalıklarının 
(KİSH) görülme sıklığı ise dünyada 
giderek artmaktadır. Bunun 
nedenleri; çok tekrarlayan 
hareketler, titreşimli aletlerin 
kullanımı, ağır taşıma ve uygun 
olmayan pozisyonda çalışma, 
sıklıkla öne eğilmiş halde uzun 
süre çalışmaya bağlı gelişmektedir. 

Tarımda çalışanlarda su ile 
bulaşabilen hastalıklar hem 
kullandıkları içme – kullanma suyu, 
hem de tarımsal sulama suyu 
aracılığı ile olabilmektedir. 
Özellikle, insan ve hayvan dışkısı ile 
suya karışan mikroorganizmalar 
tifo, kolera, hepatit A gibi 
hastalıklara neden olmaktadır. Su 
kaynaklı hastalıkların çoğu ishale 
yol açar. Bunun yanı sıra sulu 
tarımla birlikte sivrisinek gibi 
vektörlerin neden olduğu 
hastalıklar da sıklıkla 
görülmektedir.  Tarım sektörü kaza 
ve yaralanmalarında sık görüldüğü 
bir alandır. Ölümcül olmayan 
kazalar en sık çi�lik hayvanı 
besleme, çi�lik işleri, tarla işleri, 
ürün işleme, tarım aleti işlerinde 
olmaktadır. Hayvanlar, traktörler,  
tarım aletleri, güç kaynakları, 
kamyon, diğer taşıtlar, sıvılar, 
pestisitler, kimyasallar kazalara ve 
erken ölümlere neden olmaktadır. 
Tarım iş kolunda psikososyal 

sorunlar incelendiğinde ise, genel 
olarak çevresel risklerle ilişkili 
olduğu ve iş koluna özel fiziksel ve 
ruhsal bozuklukların ortaya çıktığı  
görülmektedir. Yapılan 
çalışmalarda, hasat döneminde 
kötü hava koşulları, makinelerin 
bozulması, hayvanların 
hastalanması, tarımla ilgili yasaları 
bilmeme, tatil günlerinin olmayışı, 
uzun çalışma saatleri, tarımda 
önemli stres kaynakları olmaktadır.  
Tarım işçilerinin önemli bir kısmı 
mevsimlik tarım işçisi olarak 
çalışmaktadır. Mevsimlik tarım 
işçiliği oldukça zor koşullar altında 
yapılmakta olup, bu kişiler yılın 6-7 
ayını evlerinden uzakta 
geçirmekte ve hijyenik olmayan bir 
ortamda yaşamlarını idame 
ettirmektedirler. Mevsimlik tarım 
işçilerinin çalışma şartları da 
oldukça zor olup, sağlık 
sorunlarının da daha fazla 
görüldüğü bir gruptur.  

Tarımsal amaçlı sulama 
kanallarında yaşanan boğulma 
olayları da sıklıkla karşılaşılan 
durumlardır. Sulama kanalları 
çevresinde yeterli güvenlik 
önleminin alınmaması, tarım 
işçilerinin ve o bölgede yaşayan 
halkın çoğunun yüzme bilmemesi, 
gerekli ışıklandırma ve 
yönlendirmelerin bulunmayışı gibi 
sebeplerden dolayı sulama 
kanallarında boğulma olayları 
meydana gelmektedir. 

TARIM ÇALIŞANLARINDA
SAĞLIK SORUNLARI VE
YAPILMASI GEREKENLER

Prof.Dr. Zeynep ŞİMŞEK
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

ir toplumdaki insanların hastalıklarını ve yaşam süresini etkileyen Ben önemli faktörlerden biri çalışma koşullarıdır. Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) tarafından dünyada en geniş iş alanının 

tarım olduğu, 3 milyar işçinin %40´ının tarım iş kolunda çalıştığı 
bildirilmektedir.  Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) 2012 Ocak 
verisine göre de, Türkiye'de işgücünün %23,1'i tarımda çalışmaktadır. 
Tarım, birçok ülkede en tehlikeli sektörlerden biridir. Uluslararası 
Çalışma Örgütü'ne göre (ILO), 1,3 milyar tarım işçisinden her yıl 170 
000'i ölmekte, önemli bir kısmı ciddi şekilde yaralanmakta veya meslek 
hastalığına yakalanmaktadır. 
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ir toplumdaki insanların hastalıklarını ve yaşam süresini etkileyen Ben önemli faktörlerden biri çalışma koşullarıdır. Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) tarafından dünyada en geniş iş alanının 

tarım olduğu, 3 milyar işçinin %40´ının tarım iş kolunda çalıştığı 
bildirilmektedir.  Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) 2012 Ocak 
verisine göre de, Türkiye'de işgücünün %23,1'i tarımda çalışmaktadır. 
Tarım, birçok ülkede en tehlikeli sektörlerden biridir. Uluslararası 
Çalışma Örgütü'ne göre (ILO), 1,3 milyar tarım işçisinden her yıl 170 
000'i ölmekte, önemli bir kısmı ciddi şekilde yaralanmakta veya meslek 
hastalığına yakalanmaktadır. 
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Tarımda iş sağlığı ve güvenliği 
açısından pestisitler büyük önem 
taşımaktadır.  Pestisitler, insan ve 
hayvan vücudu ile bitkiler 
üzerinde veya çevresinde yaşayan, 
besin kaynaklarının üretim, 
depolanma ve tüketimi sırasında 
besin değerini düşüren ya da 
zarara uğratan böcek, kemirici, 
yabani ot, mantar gibi canlı 
formlarının yıkıcı etkilerini 
azaltmak için kullanılan kimyasal 
maddelerdir.  Dünya Sağlık 
Örgütü, dünyada her yıl üç milyon 
kişiyi etkileyen ciddi akut pestisit 
zehirlenmesi vakasının yaşandığını 
ve en az 300.000 kişinin öldüğünü 
tahmin etmektedir. Akut 
zehirlenmeler tarım ilaçlarının 
solunması, yenmesi ve deriyle 
temas etmesi sonucu 
oluşmaktadır. Düşük dozdaki 
pestisit veya kalıntılarının uzun 
süre vücutta birikmesi ile kronik 
zehirlenmeler oluşmaktadır. Kronik 
zehirlenmeler; kanserojen (kanser 
etkeni madde), mutajen (genlerde 
tahribat yaparak canlıyı genetik 
değişime uğratan madde),  
teratojen (anne karnındaki fetüste 
anormalliğe neden olan madde) ve 
allerjen etkilerle kendini 
göstermektedir. Tarım 
çalışanlarında hastalık ve erken 
ölümleri önlemek için tarım 
alanlarında iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerinin verilmesi 
gerekmektedir. İş sağlığı ve 
güvenliği hizmetlerinin işçi sayısı 
ve çalışma süresi kriteri 
kaldırılarak, tüm sektörleri 
kapsayacak şekilde 
kurumsallaşması amacıyla 
çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu büyük önem 
taşımaktadır.  Çünkü, tarımda 
çalışanların mesleki riskler 

konusunda bilgileri yetersiz olup, 
acil ve ilk yardım gerektiren 
durumlarda yeterli bilgisi olan 
kimse olmadığından geleneksel 
yöntemlerle müdahale 
edilmektedir.  Ayrıca, tarımsal 
işletmelerde sağlık ve güvenlik 
açısından hiçbir denetim ya da 
uygulama bulunmamaktadır. İş 
kazaları ve hastalıkları  
kaydedilmemekte ve bildirimi 
yapılmamaktadır. Özellikle 
mevsimlik işçilerin yalnızca 10 
kişiden birinin tarım sigortası 
bulunup, çoğunluğunun genel 
sağlık sigortası dışında herhangi 
bir sosyal güvencesi 
bulunmamaktadır. Dolayısıyla 
tarım sektörü diğer sektörlere 
göre denetlenmeyen, iş güvencesi 
bulunmayan, sağlık ve güvenlik 
olmadığı bir sektördür. Bu nedenle 
6331 Sayılı Kanun'a dayalı 
yönetmelikleri hazırlama 
sürecinde tüm boyutların iyi analiz 
edilmesi ve ülkemize uygun tarım 
sağlığı ve güvenliği modellerinin 
geliştirilmesi gerekmektedir. 

Çıkarılacak yönetmelikle 
tarımda iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerini özendirecek 
tedbirlerin alınmasının 
(desteklemede tarım sağlığı ve 
güvenliği eğitim sertifikasının ve 
ortamı hazırlama çalışmalarının 
öncelikli teşvik nedeni olması, 
giderlerinin SGK tarafından 
sağlanması vb) çalışanların sağlığı 
açısından yararlı olacağı 
düşünülmektedir. 

Tarım alanlarının kırsal 
bölgelerde çok geniş alanları 
kapsaması nedeniyle alt yapı 
çalışmalarının (temiz su, tuvalet, 
aydınlatma, koruyucu ekipman 

temini gibi) işveren ve İl Özel 
İdareleri tarafından belirlenecek 
oranlarda ortak sorumluluk 
alınarak yaptırılması uygulamayı 
kolaylaştıracaktır. Özellikle tarım 
işletmelerinde riskleri tanıma ve 
kontrolüne yönelik önleyici 
çalışmaların öncelik alması için 
işverenlerin, iş aracılarının ve 
çalışanların eğitimi ile güvenli 
tarım aletleri kullanımı konusunda 
farkındalık ve destek çalışmalarına 
öncelik verilmelidir.  

Sonuç olarak 6331 Sayılı 
Kanun, iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerini riskleri önleme, eğitim 
ve kayıt altına alma gibi birçok 
alanda kurumsallaştıran son 
derece önemli bir kanundur. Tarım 
sektörü açısından konuyla ilgili 
sektör temsilcileri ve işverenlerin 
katılımıyla bir komisyon 
oluşturulup 'Tarım Çalışanları İş 
Sağlığı ve Güvenliği' 
yönetmeliğinin ve yönetmeliğe 
bağlı ayrıntılı yönergelerin 
hazırlanması, bu kapsamda; eğitim 
programlarının yapılandırılması, iş 
sağlığı ve güvenliği uzmanının 
hangi meslek dallarından 
olabileceğine karar verilmesi, iş 
sınıflamalarının gözden 
geçirilmesi, tarama testlerinin ve 
periyodik muayenelerin içeriğinin 
belirlenmesi, sağlık raporlarının 
süresinin tanımlanması, iş aracısı 
olabilmek için tarım sağlığı ve 
güvenliği alanında minimum 
standartların belirlenmesi, tarıma 
özgü koruyucu ekipman üretecek 
fabrikaların açılması, tarım makine 
ve aletlerinin kazaları önleyecek 
şekilde yapılması ve kullanımının 
sağlanması ve denetim 
yöntemlerinin belirlenmesi yararlı 
girişimler olacaktır.  
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iyoteknolojinin temelleri M.Ö 1750 
yılına dayanmaktadır. Bu yıllarda 
Sümerliler bira ve ekmek yapımında 

maya kullanmıştır. Biyoteknoloji terimi ilk kez 
1919 yılında Macar bir ziraat mühendisi 
tarafından kullanılmıştır. Biyoteknoloji, 
1950'lerden sonra ıslah alanında kullanılmaya 
başlamıştır. Dünyanın varolan gıda 
kaynaklarının artan dünya nüfusuna 
yetebilmesi için, biyoteknolojik çalışmalarda 
verim artışının sağlanması ve yeni çözüm 
yollarının bulunması gerekmektedir. Genetiği 
değiştirilmiş organizmalar (GDO), 
biyoteknolojik yöntemlerle canlıların sahip 
olduğu gen dizilimleri ile oynayarak, mevcut 
özelliklerin değiştirilmesi veya canlılara yeni 
özellikler kazandırılması ile elde edilen 
organizmalara verilen isimdir.
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değiştirilmiş organizmalar (GDO), 
biyoteknolojik yöntemlerle canlıların sahip 
olduğu gen dizilimleri ile oynayarak, mevcut 
özelliklerin değiştirilmesi veya canlılara yeni 
özellikler kazandırılması ile elde edilen 
organizmalara verilen isimdir.
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Modern biyoteknolojinin ya da 
bunun ürünü GDO'ların sağlıkla ilgili 
(kırmızı biyoteknoloji), tarımla ilgili 
(yeşil biyoteknoloji), endüstriyle ilgili 
(beyaz biyoteknoloji) ve deniz 
ürünleriyle ilgili (mavi biyoteknoloji) 
gibi hayatımızda hemen her alanda 
artık uygulandığını görüyoruz. 

Örneğin sağlık sektöründe, şeker 
hastalarının kullandığı insülinin 
tamamı, test kitlerinin, kanser 
ilaçlarının, aşıların ve antibiyotiklerin 
önemli bir bölümü modern 
biyoteknolojik yöntemlerle yani 
GDO'lu organizmalardan 
üretilmektedir. Kırmızı 
biyoteknolojinin pazar büyüklüğü 
2007 yılı sonu itibariyle 80 milyar 
doları geçmiş bulunuyor ki bu oldukça 
yeni bir teknoloji için çok büyük bir 
rakam. Tartışmalı konulardan biri olan 
kök hücre araştırmalarındaki 
kısıtlamaların azalması, gen tedavisi 
yöntemlerindeki hızlı gelişmeler bu 
sektörün yakın gelecekte daha da 
büyümesini sağlayacaktır. 

Beyaz biyoteknoloji diye 
adlandırdığımız sektör ise daha çok 
endüstride ve gıda işlemede kullanılan 
enzimlerin yine GD organizmalar ile 
üretilmesi üzerinde yoğunlaşmakta, ve 
bu sektörde Avrupalı biyoteknoloji 
firmaları dünya enzim üretiminde % 
75'lik bir payla önde gitmektedirler. 
Kağıt ve tekstil sanayi yanında gıda 
endüstrisinde örneğin peynir mayası 
üretiminde GDO'lardan üretilen 
enzimlerin kullanımı hızla artmaktadır.

Günümüzde 6.3 milyarı aştığı 
belirlenen dünya nüfusunun 
beslenebilmesi için, kıt kaynakların 
kullanılarak yeterli tarımsal üretim 
yapmada tek çözüm olarak “tarımsal 
biyoteknoloji” görülmektedir. Bu 
bağlamda, gelişen biyoteknoloji her 
alanda olduğu gibi gıda alanında da 
etkilerini göstermiş ve dünyanın 
birçok ülkesinde genetik değişikliklerin 
uygulanması ile verimli ya da besleyici 
özellikleri yükseltilmiş ürünler 
(transgenik ürün ya da gen aktarımlı 
ürün) elde edilmiştir.

Genetik modifikasyon uygulanan 
organizmalar “Transgenic”, 
“Transformed”, “Recombinant”, 
“Genetically Engineered”, “Genetically 
Modified Organism” (GMO), “Living 
Modified Organism” (LMO), 
“Genetically Engineered Foodstuffs” 
(GEFs) gibi çeşitli şekillerde 
adlandırılmaktadır.

Bilinen izinli ilk GDO 
“FLAVRSAVR™”dır. Bu GDO'ya Mayıs 
1994'de ticari üretim izni alınmış ve 
transgenik domates çeşidi olarak 
geliştirilmiştir. Dünyada genetiği 

değiştirilmiş organizma üretimi hızla 
artmakta ve hayatın her alanında 
karşımıza çıkmaktadır. 2009 yılında 
GDO'lu tarım ürünlerinin piyasa 
değerinin 7.5 milyar $ olduğu tahmin 
edilmektedir. 12.3 milyonu gelişmekte 
olan ülkelerde olmak üzere toplam 
13.3 milyon çi�çi transgenik ürün 
yetiştirmektedir. Dünya nüfusunun 
hızla artması, az gelişmiş ülkelerdeki 
insanların yetersiz beslenmeleri ya da 
hiç beslenememeleri, bitkisel ve 
hayvansal üretimde verimliliğinin 
arttırılmak istenmesi ve gıdaların 
besin değerinin düzenlenmesi (A 
vitamince zenginleştirilmiş “altın 
çeltik”), transgenik çeşit 
geliştirilmesine yol açmıştır. Ancak 
ticari olarak üretimine 1994 yılında 
başlanmış olmasına rağmen genetiği 
değiştirilmiş ürün üretimi küresel 
değildir. Tarımsal ticari genetiği 
değiştirilmiş ürün üretiminin %96'sı; 
ABD (%59), Arjantin (%20), Kanada 
(%7), Brezilya (%6) ve Çin (%4) olmak 
üzere sadece 5 ülkede yapılmıştır. 
Dünya ticaretinde ise soya, mısır, 
kanola ve pamuk olmak üzere sadece 
4 ürünün üzerinde yoğunlaşılmıştır. 
Ayrıca GDO'nun karakteristiği 
açısından herbisit dayanıklılığı ve 
böcek direnci uygulamaları yaygındır.

 Gıdalardaki patojen bakterileri 
öldürmeye yönelik olarak geliştirilmiş 
transgenik virüslerin kullanımıyla, 
zehirlilik potansiyeli azaltılmış GDG'ler 

 Herbisid ve insektisidlere dirençli 
soya fasulyesi, mısır, pamuk cinsleri.

 Asya ülkelerinde görülen kronik 
beslenme yoksunluğuna yönelik demir 
ve vitaminlerden zenginleştirilmiş 
pirinç.

 Afrika'da ürünlere zarar veren bir 
virüse karşı dirençli hale getirilmiş tatlı 
bir patates türü.

 İklim koşullarındaki aşırı 
değişimlere dirençli çeşitli bitki türleri.

 Bağışıklık sistemi bazı uyaranlarla, 
sistematik olarak uyarılan kümes 
hayvanlarından elde edilen 
“hiperimmun” yumurtalar.

Geliştirilmekte olan bazı GDG'ler 
ise;

 Hepatit B gibi bulaşıcı hastalıklara 
karşı insan aşıları içeren muzlar

 Normal olgunlaşma sürecinden 
hızlı gelişen balıklar

 Erken ürün veren çeşitli meyve ve 
sebze türleridir.

Modern biyoteknolojik 
yöntemlerle elde edilen transgenik 
ürünler, klasik ıslah yöntemleri ile 
çözülemeyen, ekonomik öneme sahip 
bazı problemlerin çözümünde önemli 
katkılar sağlamaktadır. 

 Hastalıklara ve zararlılara 
dayanıklılık sağlayan genlerin 
aktarılması ile hem kullanılan ilaç 
miktarlarında azalma meydana 
gelmekte hem de verimde bir artış 
sağlanmaktadır. 

 Raf ömrünün uzatılması ve 
aromanın arttırılması pazarlamada 
kolaylık sağlamaktadır. 

 Herbisidlere dayanıklılık genlerinin 
aktarılması ile ilaçlama sayısı 
azaltılmakta, ilaç uygulaması ile tüm 
yabancı otlar ölürken, bitki canlı 
kalmakta ve masraflar düşerken, 
verimde de belirli bir artış 
sağlanmaktadır. 

 Besin değeri yüksek ve kaliteli 
gıdalar üretilmektedir. 

 Sanayide farklı amaçlı kullanıma 
yönelik ürünler üretilebilmektedir. 

 Bu ürünler ayrıca toprak, su ve 
enerjinin planlı kullanımına katkıları, 
transgenik biyoherbisid ve 
biyoinsektisid özellikleri ve kontrollü 
doğal atıklarıyla çevre dostu olma 
vaadini de kullanıcılarına 
sunmaktadırlar (2,3).

Yıl Ekim Alanı
(Milyon Ha)
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1.7
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27.8

39.9
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52.6
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81.0

90.0
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114.0

125.0

-

547.0

153.0

44.0
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15.0

19.0

11.0
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12.0

9.6

Kaynak: ISAAA Briefs

Tablo 1. Dünyada Transgenik Ürünlerin
Toplam Ekim Alanı

GDO'lu ürünlerin potansiyel 
yararları yanında insan sağlığını 
olumsuz etkileyebileceği potansiyel 
zararları veya risklerinin de olabileceği 
düşünülmektedir. Bu bağlamda çok 
tartışmalı konulardan birisi 
biyoteknoloji ile üretilmiş besinlerin, 
bir ürünün alerjik proteinini kodlayan 
geninin bir başka ürüne transferi ile 
zaten alerjik olduğu bilinen bir besinin 
bu özelliğinin daha da artması veya 
yeni alerjik proteinlerin ortaya 
çıkmasıdır. Yapılan bir çalışmada; 
alerjik özelliği olduğu bilinen Brezilya 
fındığından alınan bir gen, besin 
içeriğinin zenginleştirilmesi için 
soyaya aktarılmıştır. Ancak bu genin 
sentezlediği proteinin, Brezilya 
fındığındaki alerjik proteinlerden biri 
olduğu ortaya çıkmış ve bu transgenik 
soyanın geliştirilmesine son verilmiştir.

GDO'lar hakkında tartışılan diğer 
bir konu da, gen aktarımının başarılı 
olduğu organizmaları seçmek için 
işaretleyici gen olarak kullanılan 
dirençli genlerin aktarılmak istenen 
asıl genle birlikte kullanılmasıdır. 
Sözgelimi antibiyotiğe dirençli 
genlerden bu amaçla 
yararlanılmaktadır. Ancak bu genlerin 
patojen mikroorganizmalara geçmesi 
durumunda ortaya çıkacak 
enfeksiyonların kontrol altına 
alınmasının zor olacağı hatta 
transgenik bitki üretiminde kullanılan 
bu genlerin doğaya yayılması halinde 
büyük bir tehlike oluşturacağı 
düşünülmektedir. Ayrıca genetik yapısı 
değiştirilmiş besinlerin toksik 
olabileceği, bağışıklık sistemi 
bozuklukları ile viral enfeksiyonlara 
yatkınlık gibi birçok etkilerinin 
bulunabileceği belirtilmiştir. Yakın 

zamana kadar DNA'nın 
bağırsaklarımızda sindirileceği 
düşünülürken, son zamanlardaki 
araştırmalarla besinler yoluyla 
aldığımız yabancı DNA'ların 
hücrelerimize taşınabileceği 
gösterilmiştir. Zararlı böceklere karşı 
dirençli mısırlarla beslenen sıçanların 
akyuvar sayılarında, böbrek 
ağırlıklarında ve albümin/globülin 
oranlarında önemli değişimlerin 
olduğu belirlenmiştir. Bazı 
araştırmalarda yabani otlardan 
kurtulmak için kullanılacak ilaçların 
toprak kirlenmesi gibi birçok çevre 
sorununa yol açacağı ayrıca GDO'ların 
biyoterör ajanı olarak kötü amaçlı 
kullanımı gibi önemli bir potansiyel 
risk taşıdıkları vurgulanmıştır

Sonuç
Biyoteknolojik ürünlerin 

önümüzdeki yıllarda tarımsal üretim 
yanında tüm yaşantımızda önemli bir 
yer tutacağı görülmektedir. GDO'lar 
hakkında devam eden çalışmalara 
rağmen yeterince deneysel bulgu 
olmadığından yararları veya zararları 
konusunda kesin bir yargıya varmanın 
şu an için mümkün olmadığı 
düşünülmektedir. Bu bağlamda, 
çevremize ve gelecek nesillere 
olabilecek etkilerinin ve risklerin en 
aza indirilmesi için gerekli önlemler 
zaman geçirilmeden alınmalıdır.

Günümüzde üretilmekte olan
Genetiği Değiştirilmiş Gıdalar;

GDO' lu Ürünlerin Avantajları:

GDO'lu Ürünlerin Potansiyel
Zararları Veya Riskleri
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Modern biyoteknolojinin ya da 
bunun ürünü GDO'ların sağlıkla ilgili 
(kırmızı biyoteknoloji), tarımla ilgili 
(yeşil biyoteknoloji), endüstriyle ilgili 
(beyaz biyoteknoloji) ve deniz 
ürünleriyle ilgili (mavi biyoteknoloji) 
gibi hayatımızda hemen her alanda 
artık uygulandığını görüyoruz. 

Örneğin sağlık sektöründe, şeker 
hastalarının kullandığı insülinin 
tamamı, test kitlerinin, kanser 
ilaçlarının, aşıların ve antibiyotiklerin 
önemli bir bölümü modern 
biyoteknolojik yöntemlerle yani 
GDO'lu organizmalardan 
üretilmektedir. Kırmızı 
biyoteknolojinin pazar büyüklüğü 
2007 yılı sonu itibariyle 80 milyar 
doları geçmiş bulunuyor ki bu oldukça 
yeni bir teknoloji için çok büyük bir 
rakam. Tartışmalı konulardan biri olan 
kök hücre araştırmalarındaki 
kısıtlamaların azalması, gen tedavisi 
yöntemlerindeki hızlı gelişmeler bu 
sektörün yakın gelecekte daha da 
büyümesini sağlayacaktır. 

Beyaz biyoteknoloji diye 
adlandırdığımız sektör ise daha çok 
endüstride ve gıda işlemede kullanılan 
enzimlerin yine GD organizmalar ile 
üretilmesi üzerinde yoğunlaşmakta, ve 
bu sektörde Avrupalı biyoteknoloji 
firmaları dünya enzim üretiminde % 
75'lik bir payla önde gitmektedirler. 
Kağıt ve tekstil sanayi yanında gıda 
endüstrisinde örneğin peynir mayası 
üretiminde GDO'lardan üretilen 
enzimlerin kullanımı hızla artmaktadır.

Günümüzde 6.3 milyarı aştığı 
belirlenen dünya nüfusunun 
beslenebilmesi için, kıt kaynakların 
kullanılarak yeterli tarımsal üretim 
yapmada tek çözüm olarak “tarımsal 
biyoteknoloji” görülmektedir. Bu 
bağlamda, gelişen biyoteknoloji her 
alanda olduğu gibi gıda alanında da 
etkilerini göstermiş ve dünyanın 
birçok ülkesinde genetik değişikliklerin 
uygulanması ile verimli ya da besleyici 
özellikleri yükseltilmiş ürünler 
(transgenik ürün ya da gen aktarımlı 
ürün) elde edilmiştir.

Genetik modifikasyon uygulanan 
organizmalar “Transgenic”, 
“Transformed”, “Recombinant”, 
“Genetically Engineered”, “Genetically 
Modified Organism” (GMO), “Living 
Modified Organism” (LMO), 
“Genetically Engineered Foodstuffs” 
(GEFs) gibi çeşitli şekillerde 
adlandırılmaktadır.

Bilinen izinli ilk GDO 
“FLAVRSAVR™”dır. Bu GDO'ya Mayıs 
1994'de ticari üretim izni alınmış ve 
transgenik domates çeşidi olarak 
geliştirilmiştir. Dünyada genetiği 

değiştirilmiş organizma üretimi hızla 
artmakta ve hayatın her alanında 
karşımıza çıkmaktadır. 2009 yılında 
GDO'lu tarım ürünlerinin piyasa 
değerinin 7.5 milyar $ olduğu tahmin 
edilmektedir. 12.3 milyonu gelişmekte 
olan ülkelerde olmak üzere toplam 
13.3 milyon çi�çi transgenik ürün 
yetiştirmektedir. Dünya nüfusunun 
hızla artması, az gelişmiş ülkelerdeki 
insanların yetersiz beslenmeleri ya da 
hiç beslenememeleri, bitkisel ve 
hayvansal üretimde verimliliğinin 
arttırılmak istenmesi ve gıdaların 
besin değerinin düzenlenmesi (A 
vitamince zenginleştirilmiş “altın 
çeltik”), transgenik çeşit 
geliştirilmesine yol açmıştır. Ancak 
ticari olarak üretimine 1994 yılında 
başlanmış olmasına rağmen genetiği 
değiştirilmiş ürün üretimi küresel 
değildir. Tarımsal ticari genetiği 
değiştirilmiş ürün üretiminin %96'sı; 
ABD (%59), Arjantin (%20), Kanada 
(%7), Brezilya (%6) ve Çin (%4) olmak 
üzere sadece 5 ülkede yapılmıştır. 
Dünya ticaretinde ise soya, mısır, 
kanola ve pamuk olmak üzere sadece 
4 ürünün üzerinde yoğunlaşılmıştır. 
Ayrıca GDO'nun karakteristiği 
açısından herbisit dayanıklılığı ve 
böcek direnci uygulamaları yaygındır.

 Gıdalardaki patojen bakterileri 
öldürmeye yönelik olarak geliştirilmiş 
transgenik virüslerin kullanımıyla, 
zehirlilik potansiyeli azaltılmış GDG'ler 

 Herbisid ve insektisidlere dirençli 
soya fasulyesi, mısır, pamuk cinsleri.

 Asya ülkelerinde görülen kronik 
beslenme yoksunluğuna yönelik demir 
ve vitaminlerden zenginleştirilmiş 
pirinç.

 Afrika'da ürünlere zarar veren bir 
virüse karşı dirençli hale getirilmiş tatlı 
bir patates türü.

 İklim koşullarındaki aşırı 
değişimlere dirençli çeşitli bitki türleri.

 Bağışıklık sistemi bazı uyaranlarla, 
sistematik olarak uyarılan kümes 
hayvanlarından elde edilen 
“hiperimmun” yumurtalar.

Geliştirilmekte olan bazı GDG'ler 
ise;

 Hepatit B gibi bulaşıcı hastalıklara 
karşı insan aşıları içeren muzlar

 Normal olgunlaşma sürecinden 
hızlı gelişen balıklar

 Erken ürün veren çeşitli meyve ve 
sebze türleridir.

Modern biyoteknolojik 
yöntemlerle elde edilen transgenik 
ürünler, klasik ıslah yöntemleri ile 
çözülemeyen, ekonomik öneme sahip 
bazı problemlerin çözümünde önemli 
katkılar sağlamaktadır. 

 Hastalıklara ve zararlılara 
dayanıklılık sağlayan genlerin 
aktarılması ile hem kullanılan ilaç 
miktarlarında azalma meydana 
gelmekte hem de verimde bir artış 
sağlanmaktadır. 

 Raf ömrünün uzatılması ve 
aromanın arttırılması pazarlamada 
kolaylık sağlamaktadır. 

 Herbisidlere dayanıklılık genlerinin 
aktarılması ile ilaçlama sayısı 
azaltılmakta, ilaç uygulaması ile tüm 
yabancı otlar ölürken, bitki canlı 
kalmakta ve masraflar düşerken, 
verimde de belirli bir artış 
sağlanmaktadır. 

 Besin değeri yüksek ve kaliteli 
gıdalar üretilmektedir. 

 Sanayide farklı amaçlı kullanıma 
yönelik ürünler üretilebilmektedir. 

 Bu ürünler ayrıca toprak, su ve 
enerjinin planlı kullanımına katkıları, 
transgenik biyoherbisid ve 
biyoinsektisid özellikleri ve kontrollü 
doğal atıklarıyla çevre dostu olma 
vaadini de kullanıcılarına 
sunmaktadırlar (2,3).

Yıl Ekim Alanı
(Milyon Ha)

Artış
(%)

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1.7

11.0
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Tablo 1. Dünyada Transgenik Ürünlerin
Toplam Ekim Alanı

GDO'lu ürünlerin potansiyel 
yararları yanında insan sağlığını 
olumsuz etkileyebileceği potansiyel 
zararları veya risklerinin de olabileceği 
düşünülmektedir. Bu bağlamda çok 
tartışmalı konulardan birisi 
biyoteknoloji ile üretilmiş besinlerin, 
bir ürünün alerjik proteinini kodlayan 
geninin bir başka ürüne transferi ile 
zaten alerjik olduğu bilinen bir besinin 
bu özelliğinin daha da artması veya 
yeni alerjik proteinlerin ortaya 
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GÜNEYDOĞU ANADOLU

BÖLGESİNDE

HASAT ÖNCESİ

DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Mehmet Emin AYDIN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

GAP Bölgesi'nin Özellikleri 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yeryüzündeki 
medeniyetin ilk kaynağı olarak gösterilen, yazının 
bulunduğu, verimli topraklarında ilk tarımın yapıldığı ve 
“verimli hilâl” olarak da adlandırılan Mezopotamyanın 
ana merkezinde bulunmaktadır. Bölge hububat ve 
pamuk  başta olmak üzere tarımsal ürünler üretiminde 
çok önemli bir yer tutmaktadır.   

GAP’ta Tarımsal Üre�m Deseni

Önemli Tarım Ürünlerinin GAP İçin İklimsel İstekleri
Hububat ve Mısır Üre�mi İçin Gereksinimler

GAP’ta hububat için özellikle kasım ve mayıs ayları arasında yağışa ih�yaç duyulmaktadır.

47OCAK - ŞUBAT - MART 2014

GAP’ TA Ser�fikalı Tohum Üre�mi

Ser�fikalı tohum üre�minde % 19,5’lik ar�ş görülmüştür.
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HUBUBAT VE MISIRDA TÜRKİYE VE GAP BÖLGESİNDEKİ DURUM

Son 5 Yıla Ait Veriler ve Bu Verilerin Değerlendirilmesi

Üre�m alanlarında;
Türkiye’de %4,1 azalma görülmüşken,
GAP’ta  %9,5 azalma görülmüştür.

Üre�m Miktarlarında 
Türkiye’de %8,2
GAP’ta %8,3 ar�ş görülmüştür.

GAP’taki ar�ş ortalaması Türkiye’deki ar�ş ortalamasının çok üstünde gerçekleşmiş�r. 
Bu ar�şın sebebi ser�fikalı tohum kullanımının yaygınlaşması ayrıca kuru alanlarda buğday ye�ş�ren üre�cilerin 
daha az suya ih�yaç duyan mercimek üre�mine yönlenmesi olarak değerlendirilebilir. 

Üre�m alanlarında;
Türkiye’de %4,1 azalma görülmüşken,
GAP’ta %3,4 ar�ş görülmüştür.

Üre�m Miktarlarında 
Türkiye’de %6,2
GAP’ta %6,3 ar�ş görülmüştür.

GAP’taki ar�ş ortalaması Türkiye’deki ar�ş ortalamasına yakın seviyelerde seyretmiş�r.
GAP’taki  ekmeklik buğday üre�minde ar�ş görülmüştür.

Üre�m alanlarında;
Hem Türkiye Hem de GAP’ta  %9,6 azalma görülmüşken, 

Üre�m Miktarlarında 
Türkiye’de %8,2
GAP’ta %12,4 ar�ş görülmüştür.

GAP’taki ar�ş ortalaması Türkiye’deki ar�ş ortalamasının üstündedir.
Bu ar�şın sebebi ser�fikalı tohum kullanımının yaygınlaşması olarak değerlendirilebilir.

Üre�m alanlarında;
Türkiye’de  %17,8 ar�ş görülmüşken
GAP’ta  % 40,7 ar�ş görülmüştür. 

Üre�m Miktarlarında ise
Türkiye’de % 35,
GAP’ta % 54 ar�ş görülmüştür.
GAP Eylem Planı çerçevesinde kuru alanların sulamaya açılması ile birlikte ekim alanı ve üre�mde ar�ş 
gözlemlenmektedir.
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GAP BÖLGESİNDE 2014 yılı için öngörüler 

Kuraklık Riski, Üre�mdeki değişiklikler

 Önceki sezona göre gerçekleşen yağış miktarına 
göre GAP’ ta 2013 – 2014 üre�m sezonunda bir 
önceki üre�m sezonuna kıyasla yağış miktarı daha 
düşük olarak gerçekleşmiş�r. Fakat gerçekleşen yağış 
miktarı uzun yıllar ortalamasının üstündedir. 

 Bu yıl Ocak ve Şubat ayındaki yetersiz yağış 
miktarları Mart ve Nisan aylarında toparlanma 
eğilimine gitmiş ve yeterli seviyelere ulaşmış�r.

BUĞDAY

Son yıllarda GAP Bölgesinde buğday üre�m 
alanlarında düşüş gözlemlenmiş fakat üre�m 
miktarlarında ar�ş görülmüştür. 

Üre�m miktarlarındaki ar�şın temelini durum 
buğdayı üre�mindeki ar�ş oluşturmuştur.

Bu ar�şın sebebi ser�fikalı tohum kullanımının 
yaygınlaşması ayrıca kuru alanlarda buğday 
ye�ş�ren üre�cilerin daha az suya ih�yaç duyan 
mercimek üre�mine yönelmesi olarak 
değerlendirilebilir. 

2014 yılında GAP bölgesinde özellikle  durum 
buğdayı üre�m miktarının artacağı tahmin 
edilmektedir.

ARPA

GAP’taki ar�ş ortalaması Türkiye’deki ar�ş 
ortalamasının üstündedir.

Bu ar�şın sebebi ser�fikalı tohum kullanımının 
yaygınlaşması olarak değerlendirilebilir.

Ser�fikalı tohum kullanımı Arpa’da verim ar�şına 
sebep olmuş başka bir deyişle birim alandan daha 
fazla miktarlarda arpa üre�lmiş�r.

2014 yılı için arpa üre�minin alan bazında azalma 
fakat üre�m miktarında artma gösterceği tahmin 
edilmektedir..

MISIR

Mısır üre�mi Tüm Türkiye’de olduğu gibi GAP’ta 
da ar�ş göstermiş bu değer %50 lerin üstüne 
çıkmış�r. 

GAP Eylem Planı çerçevesinde kuru alanların 
sulamaya açılması ile birlikte ekim alanı ve üre�mde 
ar�ş gözlemlenmektedir.

2014 yılında da üre�m miktarında ar�ş 
beklenmektedir.
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Emniyet Müdürü Mehmet Likoğlu'ndan
Borsa'ya Veda Ziyareti

anlıurfa Emn�yet Müdürü Mehmet L�koğlu, Yönet�m Kurulu Başkanımız Mehmet ŞKaya'ya veda z�yaret�nde bulundu. 

İç�şler� Bakanlığı'nın Resm� Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre başka 
b�r göreve atanmak üzere Emn�yet Genel Müdürlüğü emr�ne alınan Şanlıurfa İl 
Emn�yet Müdürü Mehmet L�koğlu, Yönet�m Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya'ya 
veda z�yaret�nde bulundu. 

Yönet�m Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya'yı makamında z�yaret eden L�koğlu, 
Şanlıurfa'da görev yapmaktan duyduğu memnun�yet� �fade ederek tüm kurum ve 
kuruluşlarla uyum ve �şb�rl�ğ� �çer�s�nde çalıştıklarını bel�rtt�.

Başkan Kaya �se;  z�yaretten duyduğu memnun�yet� bel�rterek L�koğlu'na 
Şanlıurfa'dak� çalışmalarından dolayı teşekkür ett�. 

L�koğlu'nu;  Mecl�s Başkanımız Ömer Eyyüpoğlu, Mecl�s Başkan Yardımcımız Al� 
Caz, Yönet�m Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya karşıladı. 

Atama kararlarına göre Şanlıurfa Emn�yet Müdürlüğüne Pol�s Başmüfett�ş� Sıtkı 
Akgül atandı.

önet�m Kurulu Başkanımız Mehmet YKaya, verg�ler�n ülke ekonom�ler�n�n 
temel taşı olduğunu söyled�. 

 Şanlıurfa Verg� Da�res� Başkan Vek�l� 
Cemal Dem�r ve beraber�ndek� Verg� Da�res� 
Müdürler�, 25.Verg� Haftası etk�nl�kler� 
çerçeves�nde T�caret Borsamızı  z�yaret 
ederek verg� haftası ve hafta boyunca 
yapılacak etk�nl�kler hakkında b�lg� verd�.

Mal�ye Bakanlığı ve bağlı b�r�mler� 
tarafından verg�n�n kalkınma ve ekonom�n�n 
büyümes�ndek� �şlev�n�n, toplumun tüm 
kes�mler�ne ben�mset�lmes� ve verg�y� 
gönüllü olarak ödeme alışkanlığının 
kazandırılması amacıyla geleneksel olarak 
her yıl gerçekleşt�r�len Verg� Haftası'nın 
25.'s� çeş�tl� etk�nl�klerle kutlanıyor. Bu 
etk�nl�kler çerçeves�nde; Şanlıurfa Verg� 
Da�res� Başkan Vek�l� Cemal Dem�r ve 
beraber�ndek� Verg� Da�res� Müdürler�,  
Yönet�m Kurulu Başkanımız Mehmet 
Kaya'ya b�r z�yaret gerçekleşt�rd�.

Vergi Dairesi Başkanı'nından
Şanlıurfa Ticaret Borsası'na ziyaret

Z�yaretten duyduğu memnun�yet� �fade 
eden Yönet�m Kurulu Başkanımız Mehmet 
Kaya,   verg�ler�n ülke ekonom�s�n�n temel 
taşı olduğunu söyled�. Verg�lend�r�lm�ş 
kazancın kutsal olduğunu vurgulayan Kaya,  
verg�n�n kalkınmanın temel taşı olduğunu 
huzurlu b�r ülke olmanın yolunun tüm 
mükellefler�n verg�s�n� zamanında 
ödemes�yle mümkün olab�leceğ�n� bel�rtt�.  

Şanlıurfa Verg� Da�res� Başkan Vek�l� 
Cemal Dem�r de kend�ler�n� ağırladıkları �ç�n 
Yönet�m Kurulu Başkanımız Mehmet 
Kaya'ya teşekkürler�n� sundu. 25.  Verg� 
Haftası etk�nl�kler� hakkında b�lg� veren 
Cemal Dem�r, bu kapsamda verg� b�l�nc�n� 
oluşturmak �ç�n çeş�tl� kamu kurum ve 
kuruluşlarını z�yaret ett�kler�n� bel�rtt�.

Gerçekleşen z�yarette; Mecl�s Başkanımız 
Ömer Eyyüpoğlu Mecl�s Başkan 
Yardımcımız Al� Caz,  Yönet�m Kurulu 
Başkanımız Mehmet Kaya ve Mecl�s Üyes� 
Bakır Paf hazır bulundu. 
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kuruluşlarla uyum ve �şb�rl�ğ� �çer�s�nde çalıştıklarını bel�rtt�.

Başkan Kaya �se;  z�yaretten duyduğu memnun�yet� bel�rterek L�koğlu'na 
Şanlıurfa'dak� çalışmalarından dolayı teşekkür ett�. 

L�koğlu'nu;  Mecl�s Başkanımız Ömer Eyyüpoğlu, Mecl�s Başkan Yardımcımız Al� 
Caz, Yönet�m Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya karşıladı. 

Atama kararlarına göre Şanlıurfa Emn�yet Müdürlüğüne Pol�s Başmüfett�ş� Sıtkı 
Akgül atandı.

önet�m Kurulu Başkanımız Mehmet YKaya, verg�ler�n ülke ekonom�ler�n�n 
temel taşı olduğunu söyled�. 

 Şanlıurfa Verg� Da�res� Başkan Vek�l� 
Cemal Dem�r ve beraber�ndek� Verg� Da�res� 
Müdürler�, 25.Verg� Haftası etk�nl�kler� 
çerçeves�nde T�caret Borsamızı  z�yaret 
ederek verg� haftası ve hafta boyunca 
yapılacak etk�nl�kler hakkında b�lg� verd�.

Mal�ye Bakanlığı ve bağlı b�r�mler� 
tarafından verg�n�n kalkınma ve ekonom�n�n 
büyümes�ndek� �şlev�n�n, toplumun tüm 
kes�mler�ne ben�mset�lmes� ve verg�y� 
gönüllü olarak ödeme alışkanlığının 
kazandırılması amacıyla geleneksel olarak 
her yıl gerçekleşt�r�len Verg� Haftası'nın 
25.'s� çeş�tl� etk�nl�klerle kutlanıyor. Bu 
etk�nl�kler çerçeves�nde; Şanlıurfa Verg� 
Da�res� Başkan Vek�l� Cemal Dem�r ve 
beraber�ndek� Verg� Da�res� Müdürler�,  
Yönet�m Kurulu Başkanımız Mehmet 
Kaya'ya b�r z�yaret gerçekleşt�rd�.

Vergi Dairesi Başkanı'nından
Şanlıurfa Ticaret Borsası'na ziyaret

Z�yaretten duyduğu memnun�yet� �fade 
eden Yönet�m Kurulu Başkanımız Mehmet 
Kaya,   verg�ler�n ülke ekonom�s�n�n temel 
taşı olduğunu söyled�. Verg�lend�r�lm�ş 
kazancın kutsal olduğunu vurgulayan Kaya,  
verg�n�n kalkınmanın temel taşı olduğunu 
huzurlu b�r ülke olmanın yolunun tüm 
mükellefler�n verg�s�n� zamanında 
ödemes�yle mümkün olab�leceğ�n� bel�rtt�.  

Şanlıurfa Verg� Da�res� Başkan Vek�l� 
Cemal Dem�r de kend�ler�n� ağırladıkları �ç�n 
Yönet�m Kurulu Başkanımız Mehmet 
Kaya'ya teşekkürler�n� sundu. 25.  Verg� 
Haftası etk�nl�kler� hakkında b�lg� veren 
Cemal Dem�r, bu kapsamda verg� b�l�nc�n� 
oluşturmak �ç�n çeş�tl� kamu kurum ve 
kuruluşlarını z�yaret ett�kler�n� bel�rtt�.

Gerçekleşen z�yarette; Mecl�s Başkanımız 
Ömer Eyyüpoğlu Mecl�s Başkan 
Yardımcımız Al� Caz,  Yönet�m Kurulu 
Başkanımız Mehmet Kaya ve Mecl�s Üyes� 
Bakır Paf hazır bulundu. 
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