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Eskişehir Ticaret Borsası Dergisi üç ayda bir yayınlanan, Türkiye ve 
Dünyadaki tarım, hayvancılık, gıda, Borsa faaliyetleri, ekonomi, 
sosyo-kültürel değişimler vb. konularda yazılara yer veren bir dergidir. 

Yazılar, A4 boyutunda 6 sayfayı geçmeyen, 12 aralıklı sade bir 
dilde, 10 punto ile yazılmış olmalıdır. Yazılarda kullanılacak dipnot 
ve kaynakça yazarın tercih ettiği şekilde yayınlanmaktadır. Derginin 
belirlediği bir sistem yoktur. 
 
Dergide yayınlanan yazılar sadece yazarların görüşlerini belirtir. 
Yazıların içeriklerinde ve görüşlerinden yazarları sorumludur. Borsa 
için bağlayıcı değildir. Tüm hukuki ve cezai sorumluluk yazarlara 
aittir. Eskişehir Ticaret Borsası hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul 
etmez. 

Yazıların yayınlanıp yayınlanmayacağına, yayınlanacak ise dergide 
nasıl bir yer alacağına ’’Yayın Kurulu’’ karar verir. Yayın Kurulu’na 
ulaşan yazılar öncelikle içerik, yazım kuralları v.b. yönlerden Yayın 
Kurulunca incelenerek gerekli düzeltme ve kısaltmalar yapılabilir. 

Yayınlanan yazılardan Eskişehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulunca 
uygun görülenlerine önceden belirlenen esaslar dahilinde telif ücreti 
ödenir. Yayımlanmayan yazılar geri gönderilmez. 

Dergi, Basın Meslek İlkelerine uyar.
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Değerli Dostlar,

Yönetim Kurulu olarak Eskişehir Ticaret Borsasının 85’inci hizmet yılında üreticilerimizin, 
tüccarlarımızın ve sanayicilerimizin tüm sorunlarının ele alınacağı bir platform oluşturarak 
Akreditasyon çalışmaları kapsamında sektörümüze faydalı olacağını düşündüğümüz 
yayın hayatına yeni başlayan Eskişehir Ticaret Borsası dergisinin ikinci sayısını çıkarmanın 
heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Borsamız 14 Haziran 2010 tarihinde yapılan Akreditasyon Tetkiki sonrasında Akredite 
Borsa olmaya hak kazanmıştır. ‘’Akredite Borsa’’ olmamız da etkin hizmetlerimizin ve 

kurumsallaşmış bir Borsa olduğumuzun ispatıdır. Borsamız, üyelerine hizmette elinden geleni yapmaktadır. Osmangazi Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi ve Tarım İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğümüz ‘Örnek köy’ projesi ile Çiftçilerimize gübre, tohumluk, ekim 
vb. konularda eğitimler vererek süne oranlarını en aza indirerek üreticimize, tüccarımıza ve ülke ekonomisine faydalı olmak 
için elimizden geleni yapmaktayız. Ayrıca geçen harman döneminde Borsamız 7/24 çalışarak üretici ve tüccarlarımıza en iyi 
hizmeti vermek için elinden geleni yapmıştır. Aynı zamanda bölgemizin geçmişteki durumu, şimdiki durumu ve gelecekte nasıl bir 
bölge olması gerektiği hususunda araştırmalar yapıp, çözüm üretmek ve bu araştırmalarımızı sizlerle paylaşmak için bölgemizin 
ekonomik durumu, sosyal durumu, kültürel durumu gibi her konuda sizlere bilgi verebilmek için dergi çıkartıyoruz. 

Yatırımın ve sürekli gelişimin eşiğinde olan Borsamız; Sanayicilerimizin, Tüccarlarımızın ve üreticilerimizin genel sorunlarını 
yenilikçilik, planlama, satış, pazarlama, kalifiye eleman, bölgesel iç ve dış etkenler, gelecek yatırımlara entegre olabilmeleri ve 
küresel rekabetle mücadele edebilmelerinde ‘’ Eğitim, teknolojik yatırım, kaliteli ürün ve hizmetle, kurumsallaşıp, tüm sektörlerde 
el ele vererek güç birliğinin oluşturulması’’ çözümün bir parçası olarak görülmektedir. 

‘’Kalite ve mükemmel hizmet anlayışını benimseyerek bugüne kadar birlikte yol aldığımız tüm meslektaşlarıma, Borsamız 
Sekretaryasına ve yayında emeği geçen personelimize yeni eserimizle bizlere yaşattıkları gururdan dolayı Teşekkür ederiz.’’
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TİCARET BORSASINDA
MECLİS BAŞKANI OLMAK

Borsa Meclisinin Görevleri,

• Borsa yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri seçmek.

• Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurul delegelerini 
seçmek.

• Yönetim Kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip 
karara bağlamak.

• Çalışma alanları içindeki örf, adet ve teamülleri tespit ve 
ilan etmek.

• Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak.

• Borsada gerçekleştirilen işlemlerden veya üyelerin yapmış 
oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili 
olarak çıkan ihtilafları çözmekle görevli tahkim müesseseleri 
oluşturmak.

• Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların 
çözümü için, mahkemeler tarafından istenecek bilirkişi listesini 
onaylamak.

• Borsa üyeleri hakkında disiplin kurulu tarafından teklif 
edilecek cezalara karar vermek.

• Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulu 
ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini 
başlatmak.

• Taşınmaz alımına, inşa, ifraz, tevhit ve rehnine ve ödünç 
para alınmasına, kamulaştırma yapılmasına ve bu kanun 
hükümleri çerçevesinde şirketlere ortak olmaya karar vermek.

• Borsa iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına 
sunmak.

• Borsaya dâhil maddelerden hangilerinin, daha sonra tescil 
ettirilmek şartıyla, borsa yerinin dışında alınıp satılabileceğini 
belirlemek ve bu şekilde alınıp satılacak maddelerin otuz günü 
geçmemek kaydıyla tescil edilmesine ilişkin süreyi belirlemek.

• Yönetim kurulunca borsaya kayıt zorunluluğuna veya 
üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı 
yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak.

• Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları kurmak.

• Yurt içi ve dışı sınaî, ticari ve ekonomik kuruluşlara üye 
olmak ve kongrelerine delege göndermek.

• Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya 
ölen, ticareti terk eden ve borsaya olan aidat borçlarını yangın, 
sel, deprem ve benzeri tabii afetler gibi iradesi dışında meydana 
gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan 
üyelerin aidat anapara ve gecikme zammı borçlarının affı ve/
veya yeniden yapılandırılmaları ile borsa veya üyeler adına 
açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri 
inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini 
yönetim kuruluna devretmek.

• Borsaya veya Türk ekonomi hayatına önemli hizmetler 
vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin 
kararıyla şeref üyeliği vermek.

• İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Meclisimiz yukarıda sayılan görevleri yaparken meclis üyelerinin 
görüşlerine başvurur. Meclis Başkanı konu hakkında görüşlerini 
söylemek isteyen üyelere sırası ile söz verir ve konuşmacı üye 
kürsüden konuşmasını yapar. Konuşmacı konu hakkında bilgi 
ve tecrübesini meclise aktarır. Lehte ve aleyhte konuşmalar 
tamamlandıktan sonra başkan oylamaya gider. Konunun kabul 
edilmesi için oy çokluğu gereklidir. Mecliste birlik beraberlik 
varsa karar almalar kolay olur, değişik görüşler oluştuğunda 
ise doğal olarak kırılmalar ve gücenmeler yaşanmaktadır. 
Herkesin aynı görüşte olması beklenemez ve doğrusu da budur. 
Fakat, farklı görüşte gruplar oluştuğunda bir grup her zaman 
evet oyu, diğer grup da hayır oyu kullandığında sert tartışmalar 
yaşanmaktadır.

Meclis Başkanı’nın üyelerin kırıcı konuşmalarına müsaade 
etmemesi gerekmektedir. Konuşmacıyı uyarmalı, gerekirse 
sözünü kesmelidir. Meclis Başkanı sert ve despot bir idare 
sergilememelidir. Sonuçta bütün üyelerin başkanıdır. Kararların 
öncelikle Borsa menfaatleri doğrultusunda herkesi memnun 
edecek bir şekilde alınmasına gayret etmelidir.

Ben 22 yıllık bir meclis üyesiyim.

Bu 22 yılın 12 yılını Meclis Başkanı, 8 yılını Meclis Başkan 
Yardımcısı olarak geçirdim. Ömrüm yeterse 2 yıl daha başkan 
olarak görevime devam edeceğim. 

Eskişehir Ticaret Borsası Türkiye’nin sayılı borsalarından biridir. 
Bu güne kadar büyüyerek gelmesinin sebebi; yöneticilerin çok 
çalışması, kanun ve kurallara saygılı bir şekilde çalışmalarını 
yürütmesi sayesinde olmuştur.

Bütün Ticaret Borsası camiasına saygılarımı sunarım. 

Ticaret Borsaları ekonomiye büyük 

katkılar sağlayan kamu tüzel kişiliğine 

sahip kurumlardır. Bu kurumların idaresi 

5174 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden 

çıkarılan yönetmelikler ile sağlanır. 

Ticaret Borsası Meclisimiz Başkan, iki 

Başkan Yardımcısı ve bir Kâtip üye olmak 

üzere toplam 25 üyeden oluşmaktadır. 

Genel Sekreter ve yardımcıları da Meclis 

Toplantılarına katılmaktadır.

ÇETİN SIZANLI
Eskişehir Ticaret Borsası
Meclis Başkanı
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BORSAMIZDA 2010 YILI İLK MAHSÜL 
TÖRENİ YAPILDI

2010 yılı ilk mahsul arpa, Borsamıza 
merkez Beyazaltın Köyü’nde ikamet eden 

Rasık Sarılar getirmiştir. İlk mahsul 
arpayı açık arttırma sonucu Oğuzlar 

Tarım Ür. San. Tic. A.Ş. 1.79 Tl’ ye satın 
almıştır. Törende yönetim kurulu başkanı 
Selim Öğütür, ilk mahsül arpayı getiren 

üreticimizi tebrik ederek ilk mahsül 
hediyesini ve plaketi vererek bir konuşma 
yaptı. Daha sonra Tarım İl Müdürü Mevlüt 
Gümüş ve Ziraat Odası Başkanı Hüseyin, 
birer konuşma yaparak 2010 yılı hasat 
sezonundan beklentilerini açıkladılar.

BORSAMIZ 14 HAZİRAN 

2010 TARİHİNDE YAPILAN 

AKREDİTASYON TETKİKİ 

SONRASINDA BAŞARILI 

BİR TETKİK GEÇİREREK, 

AKREDİTE BORSA OLMAYA 

HAK KAZANMIŞTIR.

AKREDİTE BORSA OLMAYA
HAK KAZANDIK
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BORSAMIZ ÖRNEK KÖY PROJESİ SAFYEM A. Ş.’ DEN SEKTÖRDE 
BİR İLK DAHA…

Son yıllarda ilimizde kaliteli buğday üretiminin azalması, 
hububat zararlılarının verdikleri tahribatın gittikçe artması 
üzerine Eskişehir Tarım İl Müdürlüğü ve Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile görüşülerek   “ Örnek Köy 
Projesi “  adı altında bir çalışma başlatılmıştır. Eskişehir 
Ticaret Borsası, Eskişehir Tarım İl Müdürlüğü ve Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi arasında bir protokol 
hazırlanarak imza altına alınmıştır. Bu projenin hedefi Tarım 
Bakanlığının önümüzdeki yıllarda hububat zararlılarına karşı 
mücadeleden çekileceği ve ‘Yönetimli Çiftçi Mücadelesi’ne 
geçeceği için örnek köy seçilerek bu köyde çiftçilerimizin 
tarımsal üretim şekilleri ve tekniklerinin geliştirilmesi, kırsal 
bölgelerin sosyo - ekonomik seviyelerinin yükseltilmesi ve 
bütün bu gelişmelere bağlı olarak çiftçi kesimi ile birlikte 
Ülkemizin gelişip kalkınmasına katkıda bulunacak hizmetler 
ve sistemlerin geliştirilmesidir. 

HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ 
BİRLİĞİNE SOMUT VE GÜZEL BİR ÖRNEK

SAFYEM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Satın alma Müdürü Bayram 
YUMRUKAYA, geçen yıl hizmete 
giren Araştırma ve Deneme 
Ünitesi ile ilgili dergimize ayrıntılı 
açıklamalar yapmıştır.

Kuruluş aşamasından itibaren 
yaptığı çalışmalar ile sektörde öncü 
bir rol üstlenen SAFYEM A.Ş, yem 
sanayinde “Önce Kalite” ilkesi ve 
sağladığı hizmetler ile de sektörünün 
ve yetiştiricilerimizin haklı güvenini 
kazanmıştır.

SAFYEM A.Ş. sektör ile ilgili birçok kuruluş ile yakın işbirliği içinde 
çalışmalarını verimli bir şekilde sürdürmektedir. Bu çerçevede; 
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile uzun yıllardır devam 
eden işbirliği “Üniversite - Sanayi Bilimsel İşbirliği” çerçevesinde 
imzalan 5 yıllık protokolle daha da geliştirildi. Yem sektöründe 
bunun bir ilk olduğunu belirten Yumrukaya;

Protokol gereği üniversite içinde, SAFYEM A.Ş. tarafından inşa 
edilen 50 baş sağmal kapasiteli “Araştırma ve Deneme Ünitesi” 
besleme denemelerini yürütme, besleme tekniklerinin ve yemde 
kalite kriterlerinin daha da geliştirilmesine yönelik araştırmaların 
yapılmasına ve aynı zamanda da sağlık ve üretimle ilgili tüm 
verileri kaydederek, hem eğitim ve hayvancılık konusundaki 
araştırmalara önemli katkıda bulunacak, hem de SAFYEM 
A.Ş.’nin de zaten bilinen kalitesini daha da geliştirmesine 

imkân sağlayacaktır dedi. Modern üretim teknolojisi, gelişmiş 
Ar - Ge laboratuarı ve zengin bilgi birikimi ile yetiştiricilerimizin 
hizmetinde olan SAFYEM A.Ş. yetiştiricilerimize teknik hizmetler 
sunmakta ve hayvancılıkla ilgili sorunlara çözüm üretmeye 
devam edecektir. 

SAFYEM A.Ş. olarak “önce kalite” ilkesini daha da üst düzeyde 
sürdürmeye ve sektöre hizmetlerinde yenilikler getirmeye devam 
edeceklerini, SAFYEM A.Ş. ye duyulan güveni hiçbir zaman 
boşa çıkarmayacaklarını belirtti.

Bayram YUMRUKAYA
SAFYEM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 

Satın Alma Müdürü

Şehrimizin coğrafi konumu itibariyle de hububat 
tarımında ilk etapta; toprak işleme zamanı ve şekilleri, 
gübre çeşitleri ve gübreleme teknikleri, ilaçlama, 
bakım, sulama ile münavebe sistemleri oluşturulması, 
tarımsal yayım ve eğitim faaliyetleri, hububat hastalık ve 
zararlıları ile kimyasal mücadele tekniklerinin uygulama 
zamanı ve yöntemleri, biyolojik mücadelenin alt 
çalışmalarını amaçlamakta olup, Sulu tarımda AKSAKLI 
ve Kuru tarımda ULUDERE köyleri ‘‘Örnek Köy’’ olarak 
projedeki kurumlar tarafından uygunluk kriterlerine 
göre seçilmişlerdir. Adı geçen her iki köyde proje 
tanıtım toplantısı yapılarak karşılıklı olarak mutabakata 
varılmıştır. Proje kapsamında bundan sonraki günlerde 
de çalışmalarımız, hedeflerimiz doğrultusunda devam 
edecektir. 
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Mevlüt GÜMÜŞ
Eskişehir İl Tarım Müdürü

ESKİŞEHİR ve HAYVANCILIK

İlimizin 1.365,2 hektar arazi varlığının 582.505 hektar ile % 42,6 
lık kısmını tarım alanı, 325,851 hektar ile % 23,9 luk kısmını 
Çayır Mera alanı oluşturmaktadır.

Kârlı bir hayvancılık yapılabilmesi için ıslah edilmiş meralara, 
kaliteli kaba yeme ve doğru hayvancılık tekniklerine ihtiyaç vardır. 
İl Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu ilimizde 297 
köyde tespit, 117 köyde tahdit ve 26 köyde mera tahsisi yapılarak 
Eskişehir hayvancılığının hizmetine sunulmuştur.

İl Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar toplam mera alanının % 
76,5 luk kısmında tamamlanmış olup 248.850 hektar alana 
ulaşmıştır.Tahsisi biten toplam mera alanımız 107.683 dekardır. 
Meraların iyileştirilmesi kadar kaliteli kaba yem ihtiyacının 
karşılanması da önemli bir faktördür.

Yonca, fiğ, korunga, silajlık mısır ekim alanlarının arttırılması ve 
hayvanlarımızın kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanması karlı 
bir hayvancılık için en önemli unsurlardan biridir. 2000 yılında 
88.000 dekar olan kaba yem alanı 2009 yılında 160.000 dekar 
alana çıkartılmıştır.

Birim alandan alınan kaba yem veriminin arttırılması için yayım 
çalışmalarına devam edilmektedir. Bugüne kadar yapılan yayım 
çalışmaları sonucu 2000 yılında yoncada dekara verim 850 Kg/
dekar iken 2009 yılında bu verim 1.250 Kg/dekara çıkmıştır. 
Yine kaba yem olarak kullanılan silajlık mısır veriminde önemli 
artış sağlanmıştır. 2000 yılında 3 ton civarında olan dekara verim 
doğru tohum seçimi ve doğru tarım uygulamaları konusundaki 
eğitim ve yayım çalışmaları sonucu 2009 yılında dekara verim 
4.250 Kg/dekara çıkmıştır.

2000 yılında çok az miktarda ekilişi yapılan fiğ ekiminin 
arttırılması amacıyla yapılan çalışmalar sonucu 2000 yılında 
8.000 dekar olan ekim alanı 2009 yılında bu oran 82.000 
dekara çıkmıştır.

Yem bitkileri desteklemelerinde 2000 yılında 49 çiftçi 
müracaatı alınmı ve 2.518 dekar alan için toplamda 35.125 
TL. destekleme ödemesi gerçekleşmişken her geçen yıl bu 
oran aratarak 2004 yılında 1.387 çiftçi başvurusu alınmıştır. 

30.441 dekar ekiliş için toplamda 1.011.889 TL destekleme 
ödemesi yapılmıştır. 2009 yılında ise 1.571 çiftçiye 50.405 
dekar alan için 2.151.441 TL destekleme ödemesi yapılarak 
Eskişehir çiftçisine ve hayvancılığına destek sağlanmıştır. 
İlimizin hayvansal ürün potansiyeli her geçen yıl dahada artarak 
devam etmektedir. 2009 yılı kesin rakamları ile 162.451 ton 
süt verimi elde edilmiştir. Bu oranın artış göstermesinin en 
önemli nedenlerinden biri son yıllarda kooperatiflermizin 
damızlık süt sığırcılığına önem vermesi sonucu damızlık süt 
sığırcılığı projelerinin hayat geçirilmesi, süt sığırcılığının 
desteklenmesi etkili olmuştur. 2000 yılından 2010 yılına kadar 
1.351 çiftçimize 3.438 büyükbaş, 3.750 küçükbaş damızlık 
hayvan kooperatifler aracılığı ile çiftçilerimize dağıtılmıştır. 
Et üretiminde 2010 yılı itibariyle kırmızı et olarak 5,142 ton 
üretim sağlanmıştır. Beyaz et üretiminde ise 17,891 ton et 
üretimi gerçekleşmiştir. Son yıllarda üretimi düşen ama 
hayvancılığın önemli gelirlerinden olan yün, keçi kılı ve tiftik 
üretiminde ise 2009 yılından itibaren artışa geçmiştir. 2009 
yılı sonu itibariyle 686 ton yün yapağı ve 109 ton keçi kılı-tiftik 
üretimimiz vardır.
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ise % 80-90 ında çinko ya yoktur, ya yetersiz düzeydedir ya da 
toprak özellikleri veya gübreleme hataları nedeniyle bitkilerce 
alınamaz durumdadır.

Eskişehir topraklarında da çinko bakımından yetersizlik olduğu 
Aydın ve ark.,(1998) tarafından yapılan bir çalışmada ortaya 
konulmuştur. Araştırıcılar toprağa verdikleri çinko ile verimde 
%10-54 arasında artış sağlamışlardır. Buğdayla yapılan benzer 
bir çalışmada ise verimde % 20 artış sağlanmıştır (Özbek, 
Özgümüş, 1998). Eskişehir koşullarında çinko uygulamasının 
arpanın (Kınacı ve Kınacı, 2005) ve buğdayın (Kınacı ve Kınacı, 
2009) kalite özelliklerine ve nohudun tarımsal özelliklerine etkisi 
(Kılıç,2005 ; Kaytan, 2006) üzerinde yapılan çalışmalar, çinko 
konusunun Eskişehir tarımı için, özellikle kuru tarım alanlarında 
dikkate alınmasının önemli olduğunu göstermiştir. 

Çinko uygulamaları topraktan ve yapraktan yapılabilmektedir. 
Buğdayda yapılan çalışmalara göre, topraktan yapılan 
uygulama daha etkili olmakta ve 4-5 yılda bir tekrarlandığı için 
de düşük bir maliyetle karşılanabilmektedir. Hem topraktan hem 
de yapraktan yapılan uygulama ise en iyi sonucu vermektedir. 

ÇİNKO EKSİKLİĞİNİN HAYVAN SAĞLIĞI VE 
VERİMİNE ETKİSİ 

Çinko evcil hayvanların sağlıklı beslenmesi ve üreme 
faaliyetlerini devam ettirebilmesi için gereken ve hayvan 
organizmasında demirden sonra en fazla bulunan önemli bir 
mikro elementtir (Kılıç, 1985 ; Şenel, 1986). 

Hayvanların yaşamlarının düzenli bir şekilde yürüyebilmesi için 
makro ve mikro elementlerin belirli oranlarda alınması gerekir. 
Bu elementler çeşitli yapısal ve fonksiyonel faaliyetlere katılarak 
canlılığın sürdürülmesinde önemli görevler yaparlar. Bunlardan 
biri olan çinkonun yetersiz olması durumunda, büyümede 
yavaşlama, kasların gelişememesi, kilo kaybı, iştah azalması, 
huzursuzluk, ayak şişmeleri, kıl dökülmeleri, parakeratoz, 
dermatitis, epitelyum dokularda dejenerasyon, yaraların 
geç iyileşmesi, bağışıklık azalması, dişilerde doğurganlığın 
azalması, döllenme başarısızlığı, sakin kızgınlık, doğum 
sırasında aşırı kanama, erkeklerde testislerde atrofi, sperm 
oluşumunun yavaşlaması, burun ve ağız etrafında iltihaplanma, 
eklemlerde sertlik, diş gıcırdatma, aşırı salivasyon, yara ve ülser 
oluşması vb. bir çok anormallik görülebilmektedir ( Schwarz 
ve Kirchgessner, 1975; Dufty ve Ark., 1977; Şenel, 1986; 
Eltohamy, 1987 ; Doyle, 1990; Sarı ve Çerçi,1993; Uyanık ve 
ark., 1998). 

Sığırlarda çinko eksikliğinin ilk belirtileri, yem tüketiminin 
azalması, büyümede yavaşlama ve yem çevrim verimliliğinde 
azalmadır (McDowell, 1987). Koyunlarda şiddetli çinko 
eksikliğinde baş, boyun, karın ve ayaklardaki deriler kuruyup, 
çatlamakta, kabalaşan yapağı dökülmektedir. Kalkan ve 
ark. (1998) çalışmaları sonucunda, ineklerde gebeliğin ilk 
aşamalarında çinko eksikliğinin daha yüksek olduğunu görmüş 
ve gebeliğin erken safhasında önemli rolü olabileceği kanaatına 
varmışlardır. Bir başka çalışmada, hayvanlarda kuzulama 
ve buzağılama aylarında çinko eksikliği tespit edilmiş, çinko 
desteği yapılması gerektiği kanısına varılmıştır (Çamaş ve ark., 
1998 ; Gücüş ve ark., 1998). 

Hayvanlar, bünyelerindeki mineral maddeleri, iklim şartlarına 
bağlı olarak, su ve bitkiler aracılığı ile topraktan almaktadırlar. 
Bu nedenle hayvanların sağlıklı olması, üzerinde yaşadıkları 
toprağın yapısı ve çevredeki iklim şartları ile yakından ilgilidir. 
Hayvan beslemede en önemli kaynak olan kaba yemlerden 
olan yem bitkilerinin çinko içerikleri, bu bitkilerin yetiştiği 
toprağın tipi, toprakta bulunduğu form, toprağın reaksiyonu, 
mineral maddelerin birbirine oranları ve bitkilerin türlerinden 
etkilenmektedir (Mitchel, 1963).

Topraklarında çinko eksikliği yaygın olan yerlerde ruminantlar 
merada otlatılıyor ve ek yem verilmiyorsa eksiklik belirtilerinin 
ortaya çıkma riski oldukça yüksek olabilmektedir (Görgülü ve 
ark.,1998). Orta Anadolu topraklarında birçok yerde çinko 
içeriği hem ruminantların hem de kanatlıların ihtiyacı olan 
düzeyin oldukça altındadır. Çamaş ve ark.,(1998) Türkiye’de 
çinko eksikliğinin en fazla görüldüğü yerlerden olan Van ili 
genelinde 8 ilçe, 80 köyden aldıkları toprak ve ot örnekleri ile 

Mısırda Çinko eksikliğinin belirtileri

BİTKİ, HAYVAN ve İNSANLARDA ÇİNKO 
EKSİKLİĞİNİN ETKİLERİ ve ÇİNKONUN

ESKİŞEHİR TOPRAKLARINDAKİ DURUMU

Bitkiler beslenmelerini yetiştirildikleri topraktan yapar ve ihtiyaç 
duydukları besin maddelerini buradan sağlarlar. Topraklar bu 
maddelerden herhangi birisi bakımından yetersiz kalırsa, bitkiler 
istenilen düzeyde sağlıklı ve verimli olamadıkları gibi, yeterince 
kaliteli ürün veremedikleri için besleyicilik özellikleri de düşük 
olur. Bu gibi bitkilerden beslenen insan ve hayvanlarda da sağlık 
açısından yetersizlikler veya anormallikler görülür. 

ÇİNKO EKSİKLİĞİNİN BİTKİSEL ÜRETİME ETKİSİ

Bitkiler, sağlıklı ve verimli yaşamaları için kullandıkları besin 
maddelerin bazısına çok, bazısına az ihtiyaç duyarlar, ancak 
ihtiyaç miktarı ne olursa olsun bu maddelerin bazılarının yeterli 
düzeyde alınması mutlak gereklidir. Bu maddelerden birisi de 
çinkodur ve bitkiler için mutlaka alınması gerekli 20 elementten 
birisidir. Alınması gereken miktar çok az olmakla birlikte, bitki 
üzerindeki etkisi azot, fosfor ve potasyum gibi besin maddelerinden 
pek de az değildir. Ülkemiz topraklarının yaklaşık % 50 sinde 
çinko eksikliği görülmektedir. Orta Anadolu Bölgesi topraklarının 

İnsan ve hayvan yaşamının en önemli 
desteği bitkilerdir. Çünkü her ikisi 
de beslenme zincirinde esas olarak 
bitkilere bağımlıdırlar. Bitkiler ne 

kadar besleyici ise bunlardan beslenen 
hayvanlar ile hem bitkilerden hem de 
bitkileri yiyen hayvanlardan beslenen 

insanlar, o kadar sağlıklı ve yeterli 
olarak beslenirler. Bitkilerin, yüksek 
verimli ve kaliteli ürün verebilmeleri 

için kendilerinin de yeterince 
beslenmesi gerekir. 

Prof. Dr. Engin Kınacı, 
Prof. Dr. Gülcan Kınacı, 
Araş. Gör. Zekiye Budak
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Gizli açlık nedeni olan ve miktarca çok az ihtiyaç duyulduğu 
halde günlük olarak mutlaka alınması gereken çinkonun 
karşılanabilmesi için, insan ve hayvan beslenmesinin temeli 
olan bitkilerin topraktan yeterince çinko almasını sağlamak, 
geniş alanlarda kolayca uygulanabilecek ve maliyeti düşük bir 
yoldur. Bu yöntem, toprakta mevcut olan çinkoyu en iyi bir şekilde 
alabilecek bitki çeşitlerinin ıslah yoluyla geliştirilip, üretime 
alınması ve/veya toprağa ve bitkiye çinko verilmesi şeklinde 
uygulanabilir. Bu sağlanamadığında ya da yetersiz kaldığında 
uygulanabilecek bir diğer yöntem, gıdalara ve yemlere çinko 
takviyesi yapılmasıdır. İnsanlar için başvurulabilecek bir başka 
yol ise içinde çinkonun bulunduğu tıbbi preparatlardan (şurup 
veya hap) yararlanmak olabilir. 

İnsanların sağlıklı ve verimli yaşamaları için gereken besin 
maddelerini yeterince alabilmesi için günlük beslenmenin tek 
düze değil, çeşitli gıda maddeleri ile yapılması gerekir. Günlük 
beslenmede çeşitlilik, ekonomik ve sosyal nedenlerle, toplumun 
büyük bir kesimi için oldukça zordur, ancak ülkemizde başka 
bir çok ülkede bulunmayan ürün çeşitliliği vardır ve bunlar 
arasında ucuz sağlanabilecek bir çoğu, doğru kullanıldığında, 
gereken bütün maddeler önemli ölçüde sağlanabilir. 
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koyunlardan aldıkları kan örneklerini analiz etmişler ve otlarda 
çinko düzeyini yetersiz, koyunların kan serumunda ise kritik 
düzeyde bulmuşlardır. Bu sonuç, çinko eksikliğine bağlı olarak 
hayvanlarda önemli sağlık sorunları ve verim düşüklükleri 
meydana gelebileceğini göstermiştir. 

Hayvan beslenmede kullanımı gittikçe artan karma yemlerde 
çinko azsa, dışarıdan takviye edilmesi gerekmektedir. 
Yapılmazsa hayvanların sağlıkları bozulmakta, döl verimi ve et/
süt verimlerinde düşüşler olmaktadır. Görgülü ve ark.,(1998) 
Çukurova bölgesinde üretilen karma yemler ile hayvan 
beslemede kullanılan bazı yem ham maddelerinin çinko 
içeriklerini ve bunların hayvanlar için yeterlilik durumlarını 
incelenmişler ve ruminantlar için hazırlanan yemlerin kritik 
veya ancak minimum gereksinmeleri karşılayacak düzeyde 
olduğunu, kanatlı yemlerinin ise çinko bakımından takviye 
edilmesinin zorunlu olduğunu belirlemişlerdir. Karma yem 
örneklerini inceleyen bir başka çalışmayı yürüten Zincirlioğlu 
ve ark.,(1998), bazı hayvan türleri için hazırlananların 
çinko ihtiyacını gereğinden fazla karşıladığını, bazılarının 
ise karşılamadığını belirlemişlerdir. Çinko içeriği düşük 
topraklarda yetiştirilen yem ham maddelerinin de çinko 
içeriği düşük olduğundan hayvanların çinko ihtiyaçları 
yeterince karşılanamamaktadır. Eksikliği belirlenen miktar için, 
karma yeme mutlaka çinko içerikli mineral önkarışım ilavesi 
yapılmalıdır. Ancak bu miktarın ihtiyaçtan fazla olmamasına 

dikkat edilmesi gerekmektedir, aksi halde hem ekonomik 
kayıplara, hem fizyolojik zararlara neden olmaktadır. Hayvanın 
yemdeki çinkodan yararlanma düzeyi de çok önemlidir. 
Yemlerin fitik asit, selüloz ve ağır metal içeriği bu düzeyi önemli 
derecede etkilemektedir. 

ÇİNKO EKSİKLİĞİNİN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİSİ

Sağlıklı bir yaşam sürmek için ilk koşul yeterli beslenmektir. 
Yeterli beslenme karın doyurmak değil, vücudun gerek 
duyduğu maddeleri yeterince alabilmesini sağlayacak şekilde 
beslenmektir. Özellikle temel gıda maddelerinde (ör. ekmek) 
beslenme yönünden eksikler varsa, günlük beslenmesinin 
önemli bir kısmını hatta bazen tamamını bu temel gıda maddesi 
ile karşılayan insanların sağlıksız olması kaçınılmazdır. İnsan 
beslenmesinde de tıpkı bitkiler ve hayvanlarda olduğu gibi, 
kimine çok, kimine ise az hatta bazısına çok az miktarda ihtiyaç 
duyulan, ancak sağlıklı yaşamak için alınması mutlak gerekli, 
vazgeçilemez maddeler vardır. Bu günkü bilgilerimize göre 
dünya nüfusunun % 40 kadarı, miktar olarak çok az ihtiyaç 
duyduğumuz maddelerin eksikliğini çekmekte ve buna “gizli 
açlık” denmektedir. 

Dünya’da en çok eksikliği çekilenler çinko, demir ve iyottur. 
Benzer durum ülkemizde de bulunmaktadır fakat bizim 
insanlarımız için çinko ve demirin özel bir yeri vardır çünkü 
ülkemiz topraklarının yaklaşık % 50’sinde, Orta Anadolu 
topraklarının ise %80-90’ında çinko ve yine ülke genelinde 
topraklarımızın % 27’sinde demir ya yoktur, ya yetersiz 
düzeydedir ya da toprak özellikleri veya gübreleme hataları 
nedeniyle bitkilerce alınamaz durumdadır. Bir toprakta çinko 
yetersiz veya bitkilerce alınamayacak durumda ise, bu toprakta 
yetiştirilen bitkiler ve ağaçlardan elde edilen ürünler ile 
bunlardan yapılan gıda maddelerinde çinko ya bulunmaz ya da 
yetersiz kalır. Halbuki çinko insan vücudunun normal işlevlerini 
yapabilmesi ve gelişimini sürdürebilmesi için, diğer bir deyişle 
sağlıklı, güçlü ve verimli yaşayabilmesi için mutlak gerekli olan 
18 elementten biridir. Baysal (1998), ülkemizde günlük çinko 
alım düzeyinin 9-11 mg arasında değiştiğini, bu değerlerin 
yetişkinler için önerilen miktarın altında olduğunu ve bunun 
başlıca nedeninin halkın çoğunluğunun günlük beslenmesinin 
tahıla dayalı olmasından kaynaklandığını bildirmiştir. 

Bir bölgede yetiştirilen bitkisel ürünler ve bunlardan elde edilen 
gıda maddelerinden yeterince çinko alınamıyorsa, bu durumda 
ya eksikliğin görülmediği bölgelerden getirilen ürünlerden 
yararlanılacak ya topraklara ve/veya üretilen bitkilere çinko 
uygulanacak ya da hariçten ilaç gibi alınması gerekecektir. Çinko 
eksikliği olduğunda büyüme, gelişme ve cinsel olgunlaşmada 
gerileme, direnç sisteminde zayıflama (Prasad, 1996), deri 
yaraları, iştah bozukluğu, gece körlüğü, yaraların iyileşmesinde 
gecikme, saç dökülmesi, tat alma duyusunda azalma (Arcasoy, 
1998) vb. pek çok rahatsızlık görülebilmektedir. Günlük 
beslenmeleri daha çok tahıla dayanan, hayvansal besinleri çok 
az tüketen ve zamansız çok çay, kahve içen toplumlarda çinko 
ve demir eksikliği birlikte görülmekte ve halk sağlığı sorunu 
yaratacak boyutlara çıkabilmektedir.
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11.06.2010 tarihinde ka-
bul edilen ve 13.06.2010 ta-
rih - 27610 sayılı resmi gaze-
tede yayınlanan VETERİNER 
HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞ-
LIĞI, GIDA VE YEM KA-
NUNU ile yeni uygulama-
lara geçilecektir. Bu yazımız-
da kanunun hayvancılık ile il-
gili kısmını açıklamaya çalışa-
cağım. 5996 sayılı kanunun 
amacı, gıda ve yem güveni-
lirliğini, halk sağlığı, bitki ve 
hayvan sağlığı ile hayvan ıs-
lahı ve refahını, tüketici men-
faatleri ile çevrenin korunması 
da dikkate alınarak korumak 

ve sağlamaktır. 5996 sayılı kanunun kapsamı,

1) Gıda, gıda ile temas eden madde ve malzemeler,

2)  Yemlerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarını,

3)  Bitki koruma ürünü, (Kullanıcıya farklı formlarda sunulan, bitki ve bitkisel 
ürünleri zararlı organizmalara karşı koruyan veya bu organizmaların etkilerini ön-
leyen, bitki besleme amaçlı olanlar dışında bitki gelişimini etkileyen, koruyuculara 
ilişkin özel bir düzenleme kapsamında bulunmayan ancak bitkisel ürünleri koru-
yucu olarak kullanılan, bitki ve bitki kısımlarının istenmeyen gelişmelerini kontrol 
eden veya önleyen, istenmeyen bitkileri yok eden, bir veya daha fazla aktif mad-
deyi veya aktif madde, sinerji yaratan veya güvenilirliği artıran maddeler gibi bi-
leşenleri içeren preparatları,)

4) Veteriner tıbbî ürün kalıntıları ile diğer kalıntılar ve bulaşanların 
kontrollerini,

5) Salgın veya bulaşıcı hayvan hastalıkları,

6) Bitki ve bitkisel ürünlerdeki zararlı organizmalar ile mücadeleyi,

7)  Çiftlik ve deney hayvanları ile ev ve süs hayvanlarının refahını,

8) Zootekni konularını,(Hayvanların yetiştirilmesi, ıslahı, bakımı ve beslenme-
si, üreme ve çoğalması ve belgelendirme ile ilgili uygulamaları,)

9) Veteriner sağlık ve bitki koruma ürünlerini,

10) Veteriner ve bitki sağlığı hizmetlerini,

11) Canlı hayvan ve ürünlerin ülkeye giriş ve çıkış işlemlerini ve bu ko-
nulara ilişkin resmî kontrolleri ve yaptırımları kapsar.

12) Kişisel tüketim amaçlı birincil üretim ile kişisel tüketim amacıyla ha-
zırlanan gıdalar bu Kanunun kapsamı dışındadır.

HAYVAN SAĞLIĞI

Bulaşıcı hayvan hastalıklarının kontrolü ve yükümlülükler 
(Konu içinde, Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını ifade eder)

(1) Bulaşıcı hayvan hastalıklarının kontrolünde aşağıdaki esaslar uygu-
lanır:

a) Bakanlık, ihbarı mecburî bir hastalığın varlığı veya şüphesi ya da yeni 
bir salgın durumunda, inceleme yapmak, teşhis etmek, gerekli kontrol 
ve koruma tedbirlerini almakla yükümlüdür.

b) Bakanlık, ihbarı mecburî bir hastalığın ortaya çıkması veya ortaya çık-
ma şüphesinin varlığı hâlinde, koruma ve gözetim bölgelerinin oluştu-
rulması, hastalığın araştırılması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi için 
gerekli kontrol, numune alma, teşhis ve diğer incelemeleri yapmaya, 
aşılama, hayvanların izole edilmesi veya itlaf ve imha edilmesi, hayvan-
ların veya insanların hareketlerinin kısıtlanması veya yasaklanması ama-
cıyla kordon konulması, suni tohumlama ve ıslah çalışmalarının durdu-
rulması, hastalığın yayılmasına sebep olabilecek hayvansal ürün, yem, 
alet, ekipman ve bunun gibi bulaşık materyalin imhası da dâhil her tür-
lü tedbiri almaya yetkilidir.

c) Bakanlık, (b) bendinde belirtilen tedbirlerin uygulanabilmesi için her 
türlü acil eylem planlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar. ç) 
İhbarı mecburî hayvan hastalıkları Bakanlıkça, tazminatlı hayvan hasta-
lıkları ve tazminat oranları Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu ta-
rafından belirlenir.

d) Bakanlık, yabancı bir ülkede hastalık çıkması durumunda, hastalığın 
türüne göre bu ülkenin tamamından veya belirli bir bölgesinden, can-
lı hayvanlar ile hayvansal ürünlerin ülkeye girişine ve transit geçişine ta-
mamen veya kısmen sınırlama ve yasak getirebilir. Yasağın kapsamı, 
hastalığın seyrine göre daraltılabilir veya genişletilebilir.

2 Bakanlık, hayvan hastalıkları ile ilgili ulusal veya bölgesel düzeyde 
kontrol ve eradikasyon (yok oluş,ortadan kalkma) programı uygular 
veya uygulatır. 

3) Bakanlık, hayvan hastalıkları bildirim sistemini kurar ve sistemin işle-
tilmesini sağlar.

4) Bakanlık, bazı hayvan türleri için özel izole bölgeler oluşturabilir, 
oluşturulan izole bölgelere bazı hayvan türlerinin girişine ve yetiştirilme-
sine yasaklama veya kısıtlama getirebilir.

5) Bakanlık, Sağlık Bakanlığı ve konu ile ilgili diğer kurum ve kuru-
luşlar, işbirliği içerisinde, insan ve hayvan sağlığını korumak ama-
cıyla, belirlenen zoonoz hastalık (doğal olarak omurgalı hayvanlar-
dan insanlara,insanlardan da hayvanlara geçebilen hastalıkların tümü,zoonoz 
hastalıklar,gerek sayılarının çokluğu-150 civarı-gerekse yayılma alanlarının ge-
nişliği bakımından günümüzde insan sağlığını ciddi derecede tehdit etmektedir) 

Muhammet İmamoğlu
Makine Mühendisi
Eskişehir Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

5996 SAYILI KANUNDA 
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ve zoonotik etkenler ile antimikrobiyal (Mikrobiyal büyümeyi önleyen 
kimyasal ya da biyolojik maddeler) direncin izlenmesi veya gıda yoluyla bu-
laşan zoonoz hastalıkların araştırılması için epidemiyolojik (Toplum-
daki hastalık, kaza ve sağlıkla ilgili durumların dağılımını, görülme sıklıklarını ve 
bunları etkileyen belirteçleri inceleyen bir tıp bilimi dalı) incelemeler yapılması-
nı, izleme planlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.

6) Bir yerde bulaşıcı hayvan hastalığı ya da sebebi belli olmayan hay-
van ölümlerinden haberdar olan ilgililer, durumu Bakanlığa ihbar et-
mekle yükümlüdür.

7) Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin sahipleri, ithalatçıları, nakliyeci-
leri ve satıcıları, Bakanlık tarafından istenen kayıtları tutmak, istendiğin-
de her türlü bilgi ve belgeyi vermek, kontrol ve denetim sırasında her tür-
lü kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

8) İl özel idareleri ve belediyeler, hayvan hastalıkları ile mücadele ve 
kontrollerde Bakanlığa yardımcı olmakla yükümlüdür.

9) Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarı-
lacak yönetmelikle belirlenir.

Hayvan hastalık tazminatı

1 ) Hayvanlarda herhangi bir tazminatlı hastalık tespit edilmesi sonucu 
resmî veteriner hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekim gözetimin-
de mecburî kesime tâbi tutulan veya itlaf edilen hayvanlar ile mezba-
halarda tespit edilen tazminatlı hastalık nedeniyle imha edilen hayvan-
ların bedelleri Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, hasta-
lık nedeniyle imha edilen hayvansal ürünlerin, yem, madde ve malze-
melerin bedelleri ile imha, nakliye ve dezenfeksiyon masrafları Bakan-
lık tarafından sahiplerine tazminat olarak ödenir. Bakanlık her yıl, büt-
çe imkânları, hastalıklarla ilgili bilimsel veriler ile eradikasyon ve kont-
rol programlarına göre, tazminatlı hastalıklardan hangilerine tazminat 
ödemesi yapacağını, ödeme yapılacak yerleri ve uygulama zamanını 
belirler.

2) İhbarı mecburî bir hastalığa karşı koruma sağlamak amacıyla, resmî 
veteriner hekim veya sorumluluğundaki yardımcı sağlık personeli ile yet-
kilendirilmiş veteriner hekim tarafından yapılan aşı ve serum uygulaması 
nedeniyle öldüğü resmî veteriner hekim raporu ile tespit edilen hayvan-
ların bedelleri hayvan sahiplerine tazminat olarak ödenir.

3) Sahipleri tarafından hasta oldukları Bakanlıkça belirlenen usullere 
göre bildirilmeyen veya hasta olduğu bilinerek satın alındığı tespit edi-
len hayvanlar, Bakanlıkça belirlenen belgeler bulunmaksızın nakledilen 
hayvanlar, Bakanlıkça uygulanması istenen test, tedavi ve aşıları yaptı-
rılmayan hayvanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait hayvanlar için 
tazminat ödenmez.

4) Tazminatlar, işletmenin bulunduğu mahallin rayiç bedelleri dikka-
te alınarak Yerel Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenir. 
Yerel kıymet takdir komisyonu, bir Bakanlık temsilcisi, mahallin mülkî 
idare amirinin belirlediği bir üye ile hayvan sahibinin konuyla ilgili si-
vil toplum kuruluşları temsilcileri arasından seçeceği bir üye olmak üze-
re üç kişiden oluşur.

5) Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıka-
rılacak yönetmelikle belirlenir. Tazminatların ödenmesine ilişkin usul ve 
esasların belirlenmesinde Maliye Bakanlığının görüşü alınır.

İnsanlar tarafından tüketilmesi amaçlanmayan hayvansal 
yan ürünler

1) İnsanlar tarafından tüketilmesi amaçlanmayan hayvansal yan ürün-
lerin toplanması, taşınması, depolanması, muamele edilmesi, işlenme-
si, imha edilmesi, piyasaya arz edilmesi, ithal veya ihraç edilmesi, transit 
taşınması ve kullanılması aşamalarında, insan ve hayvan sağlığına yö-

nelik tehdit ve çevresel zararların önlenmesine ilişkin tedbirler Bakanlık-
ça ve mevzuatı gereği bu hususta yetki ve sorumlulukları bulunan Sağ-
lık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca alınır.

2) İnsanlar tarafından tüketilmesi amaçlanmayan hayvansal yan ürünle-
rin depolanması, muamele edilmesi, işlenmesi ve bertaraf edilmesi yal-
nızca Bakanlık tarafından onay verilen işletmelerde yapılır.

3) Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarı-
lacak yönetmelikle belirlenir.

HAYVANLARIN TANIMLANMASI VE KAYIT ALTINA ALIN-
MASI, CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLERIN 
SEVKLERi HAYVAN SATIŞ YERLERi VE SATIŞINA İLİŞKİN 
SAĞLIK KOŞULLARI

Hayvanların tanımlanması ve kayıt altına alınması

1) Hayvan sahipleri ya da hayvan sahibi adına bakıcısı, Bakanlık tara-
fından tanımlatılması istenen hayvanları tanımlatmak, bu hayvanlarının 
ve işletmelerinin kayıtlarını yaptırmak, işletmelerine giren veya işletmele-
rinden çıkan, yeni doğan, ölen veya kesilen hayvanları Bakanlığa bildir-
mek ve bunlara ilişkin kayıtları muhafaza etmekle yükümlüdür.

2) Hayvanların tanımlanmasında kullanılan kulak küpesi, mikroçip ve 
benzeri tanımlama araçlarının bedelleri ile Bakanlıkça belirlenen uygu-
lama ücreti hayvan sahipleri veya bakıcıları tarafından uygulayıcılara 
ödenir.

3) Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarı-
lacak yönetmelikle belirlenir.

Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerin sevkleri ile hay-
van satış yerleri ve satışa ilişkin sağlık koşulları

1) Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin sevklerine ilişkin hususlar ile 
canlı hayvan ticareti yapanlar, nakliyeciler ve nakil ile ilgili şartlar ve 
bunlara ilişkin işlemler Bakanlıkça belirlenir. Bu hususlarla ilgili Bakan-
lıkça belirlenen şartlara uyulması zorunludur.

2) Hayvancılık işletmelerinden doğrudan yapılan satışlar hariç hayvan-
ların alım ve satımları, ruhsatlı hayvan pazarı, borsalar ve Bakanlıktan 
izinli hayvan panayırlarında, ev ve süs hayvanlarının alım ve satımları 
ise, ruhsatlı ev ve süs hayvanı satış yerlerinde yapılır.

3) Hayvan satış yerleri ve satışa ilişkin sağlık koşulları ile kurbanlık hay-
van satış yerlerine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.

4) Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarı-
lacak yönetmelik ile belirlenir.

HAYVAN REFAHI VE ZOOTEKNI

Hayvan refahı

1) Hayvan sahipleri veya bakımından sorumlu kişiler, hayvan refahı-
nın sağlanması amacıyla, hayvanların barınma, bakım, beslenme, sağ-
lık ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak, sorumluluklarındaki hayvanların in-
san, hayvan ve çevre sağlığı üzerinde oluşturabilecekleri olumsuz etkile-
re karşı gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

2) Hayvanların kesimi ve hastalık kontrolü amacıyla itlafı, hayvanlarda 
heyecan, acı ve ıstırap oluşturmadan, uygun araçlar kullanılarak yeri-
ne getirilir.

3) Hayvanlara ötenazi yapmak yasaktır. Ancak,

a) Hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan 
hastalık durumlarında,

b) Akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu 
amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda,

c) Davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil 
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eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda, veteri-
ner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilir. Ötenazi işle-
mi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılır.

4) Hayvanların barınma, nakil, kesim öncesi ve kesimi sırasındaki hay-
van refahı esasları Bakanlıkça belirlenir. Hayvan kesimlerinin Ba-
kanlıktan onaylı kesim yerlerinde yapılması zorunludur.

5) Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarı-
lacak yönetmelik ile belirlenir.

Zootekni 

1) Bakanlık, hayvan ıslahı, hayvan gen kaynaklarının korunması, geliş-
tirilmesi, damızlık amaçlı hayvanların yetiştirilmesi, kayıt altına alınma-
sı, ön soy kütüğü ve soy kütüklerinin oluşturulması ve belgelendirilme-
si gibi zootekni konularında düzenleme yapmaya, hayvan yarışları dü-
zenlemeye, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen hayvan yarışları üze-
rine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul etmeye yetkilidir.

2) Damızlık hayvan yetiştiricileri, damızlık hayvanlar ile ilgili Bakanlık-
ça talep edilen kayıtları tutmak ve istenildiğinde Bakanlığa bildirmek zo-
rundadır.

3) Hayvanların üremesinde kullanılan sperma, ovum, embriyo, damız-
lık yumurta, ipek böceği tohumu, larva ve oğul gibi ürünleri üretenler, 
depolayanlar ve dağıtanlar Bakanlıktan izin almak zorundadır. Üreme 
ürünlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.

4) Bakanlık, damızlık hayvanların ve üreme ürünlerinin genetik özellikle-
rinin değerlendirilmesi, performanslarının izlenmesi ve sağlık şartları ile 
ilgili usul ve esasları belirler. (5) Bakanlık, hayvan gen kaynaklarının ko-
runmasına yönelik tedbirleri alır, uygular veya uygulatır.

(6) Gerçek veya tüzel kişiler, hayvan gen kaynaklarının korunması, ısla-
hı, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve pazarlama amacına yönelik özel 
hukuk hükümlerine tabi birlikler şeklinde organizasyonlar kurabilir. Bu 
organizasyonlar, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanu-
nuna göre kurulan kooperatiflere sağlanan her türlü vergi ve harç mua-
fiyetinden aynı koşullarla yararlanır. Bakanlık, hayvan gen kaynaklarının 
korunması, ıslahı, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve belgelendirme gibi 
konularda bu organizasyonlarla işbirliği yapabilir ve bunların bu Kanun 
kapsamındaki faaliyetlerini kontrol eder. Birlikler; merkez birliği şeklinde 
örgütlenebilir ve ihtiyaç duyduğu yerlerde şube açabilir, asli görevlerini 
yürütmek üzere teknik ve sağlık personeli çalıştırabilir. Bakanlık; birlikle-
re teknik hizmetler, sağlık hizmetleri ve eğitim konusunda gerektiğinde 
aynî ve nakdî destek verebilir, birliklerin personel ve tesislerinden yarar-
lanma talebinde bulunabilir.

7) Bakanlık, hayvan ırklarının tescili ile ilgili iş ve işlemleri belirler ve yü-
rütür. Tescil edilen hayvanların sınaî mülkiyet hakları bunları tescil ettiren 
gerçek ve tüzel kişilere veya onların kanunî temsilcilerine aittir. 8) Da-
mızlık, yarış ve gösteri amaçlı hayvanların belgelendirilmesi zorunludur. 
Belgelendirmeye ilişkin esaslar, iş ve işlemler ile belge modelleri Bakan-
lıkça belirlenir. Yarış ve gösteri belgesi bulunmayan hayvanlar yarışlara 
katılamaz ve gösteri amaçlı kullanılamaz.

9) Damızlık belgesi ve soy kütüğü kaydı bulunan ve yetiştirmede kullanı-
lan hayvanlar damızlık özelliğini sürdürdüğü sürece amacı dışında kul-
lanılamaz. Bu hayvanlar gerektiğinde kurulan komisyon marifetiyle be-
deli ödenmek üzere Bakanlıkça satın alınır.

10) Gebe olarak ithal edilen safkan kısraklardan doğan tayların soy kü-
tüğüne kaydı için, gebe kısrağın kendi ırkından bir aygırla tohumlandığı-
nı gösteren menşe ülke yetkili makamlarınca verilmiş bir aşım sertifikası 
istenir. Safkan olmayan atlar, soy kütüğüne kayıt edilmemiş safkan Arap 
ve İngiliz ana ve babadan doğan taylar, kendi ırkının özelliklerini göster-

meyeceği anlaşılan iyi gelişmemiş ve safkan özelliklerinden önemli sap-
ma gösteren taylar ile Bakanlıkça belirlenen diğer özellikler ve şartları 
taşımayan taylar soy kütüğüne kayıt edilmez ve bunlara pedigri (bilim-
sel soy ağacıdır. genetik dalında sıkca kullanılır) verilmez.

11) Soy kütüğüne kayıt edilip damızlık belgesi ya da pedigrisi verilen at-
ların, lüzum görüldüğünde Bakanlıkça görevlendirilen uzman heyetçe 
kan grubu ve/veya DNA testleri ile ana-baba doğrulaması ve morfolo-
jik yönden muayeneleri yapılabilir. Test ve muayeneler neticesinde, saf-
kan olmadıkları tespit edilenlerin ve yavrularının soy kütüğü kayıtları ip-
tal edilir ve pedigrileri geri alınır. Bu hayvanlardan doğacak yavrulara 
damızlık belgesi ya da pedigri verilmez.

12) Türkiye soy kütüklerine kayıtlı ve pedigrili safkan Arap veya İngi-
liz ana ve babadan Türkiye’de doğan kendi ırk vasıflarını haiz tayların, 
doğum gününden itibaren üç ay içinde, yabancı ülkelerden ithal edi-
len safkan Arap ve safkan İngiliz atların gümrük girişlerinden itibaren 
iki ay içinde soy kütüğüne kaydedilmesi, Bakanlığa müracaat edilerek, 
Bakanlıkça belirlenen evraklarının teslimi ve muayene ettirilmesi şarttır.

13) Soy kütüğüne kayıtlı atların sahip değişiklikleri bir ay, don değişik-
likleri oniki ay içinde ilgili makamlara bildirilerek pedigrilerine işletilir. 
Ölen atların pedigrilerinin, sahipleri tarafından iki ay içinde Bakanlığa 
iade edilmesi zorunludur.

14) Hayvan sahibinin, ölen hayvanına ait damızlık belgesini ölüm tari-
hinden itibaren iki ay içinde iade etmesi ve hayvanın başka bir şahsa sa-
tılması hâlinde satış tarihinden itibaren bir ay içinde alıcı tarafından de-
ğişikliğin soy kütüğüne ve pedigrisine işletilmesi zorunludur.

15) Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıka-
rılacak yönetmelik ile belirlenir.

Cezaî Hükümler, Hayvan sağlığı, hayvan refahı ve zootek-
ni ile ilgili yaptırımlar, Hayvan sağlığı, hayvan refahı ve 
zootekni ile ilgili yaptırımlar aşağıda belirtilmiştir:

a) “Bakanlık, ihbarı mecburî bir hastalığın ortaya çıkması veya ortaya 
çıkma şüphesinin varlığı hâlinde, koruma ve gözetim bölgelerinin oluştu-
rulması, hastalığın araştırılması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi için 
gerekli kontrol, numune alma, teşhis ve diğer incelemeleri yapmaya, aşı-
lama, hayvanların izole edilmesi veya itlaf ve imha edilmesi, hayvanların 
veya insanların hareketlerinin kısıtlanması veya yasaklanması amacıyla 
kordon konulması, suni tohumlama ve ıslah çalışmalarının durdurulması, 
hastalığın yayılmasına sebep olabilecek hayvansal ürün, yem, alet, ekip-
man ve bunun gibi bulaşık materyalin imhası da dâhil her türlü tedbiri 
almaya yetkilidir”. hastalıkların yayılmasının önlenmesi ama-
cıyla ,Bakanlık tarafından alınan tedbirlere uymayanlara 
beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

b) “Bakanlık, bazı hayvan türleri için özel izole bölgeler oluşturabilir, 
oluşturulan izole bölgelere bazı hayvan türlerinin girişine ve yetiştirilme-
sine yasaklama veya kısıtlama getirebilir”. Bakanlıkça getirilen ya-
saklama ve kısıtlamalara uymayanlara beşbin Türk Lirası 
idarî para cezası verilir.

c) “Bir yerde bulaşıcı hayvan hastalığı ya da sebebi belli olmayan hay-
van ölümlerinden haberdar olan ilgililer, durumu Bakanlığa ihbar etmek-
le yükümlüdür”. bulaşıcı hayvan hastalığını ya da sebebi bel-
li olmayan hayvan ölümlerini Bakanlığa bildirmeyen hay-
van sahipleri ve bakıcıları ile muayene eden veteriner he-
kimlere beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

ç) “Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin sahipleri, ithalatçıları, nakliyeci-
leri ve satıcıları, Bakanlık tarafından istenen kayıtları tutmak, istendiğin-
de her türlü bilgi ve belgeyi vermek, kontrol ve denetim sırasında her tür-
lü kolaylığı göstermekle yükümlüdür”. gerçek veya tüzel kişiler-

den, Bakanlık tarafından istenen kayıtları tutmayanlara 
beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir, kontrollerde 
gerekli kolaylığı göstermeyenlere beşbin Türk Lirası idarî 
para cezası verilir.

d) (1) İnsanlar tarafından tüketilmesi amaçlanmayan hayvansal yan 
ürünlerin toplanması, taşınması, depolanması, muamele edilmesi, işlen-
mesi, imha edilmesi, piyasaya arz edilmesi, ithal veya ihraç edilmesi, 
transit taşınması ve kullanılması aşamalarında, insan ve hayvan sağlı-
ğına yönelik tehdit ve çevresel zararların önlenmesine ilişkin tedbirler 
Bakanlıkça ve mevzuatı gereği bu hususta yetki ve sorumlulukları bulu-
nan Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca 
alınır. (2) İnsanlar tarafından tüketilmesi amaçlanmayan hayvansal yan 
ürünlerin depolanması, muamele edilmesi, işlenmesi ve bertaraf edil-
mesi yalnızca Bakanlık tarafından onay verilen işletmelerde yapılır. 1 ve 
2 deki işlemlerle ilgili olarak alınan tedbirlere uymayan 
hayvancılık işletmelerine bin Türk Lirası, diğerlerine beş-
bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

e) (1) Hayvan sahipleri ya da hayvan sahibi adına bakıcısı, Bakanlık ta-
rafından tanımlatılması istenen hayvanları tanımlatmak, bu hayvanları-
nın ve işletmelerinin kayıtlarını yaptırmak, işletmelerine giren veya işlet-
melerinden çıkan, yeni doğan, ölen veya kesilen hayvanları Bakanlığa 
bildirmek ve bunlara ilişkin kayıtları muhafaza etmekle yükümlüdür.

(2) Hayvanların tanımlanmasında kullanılan kulak küpesi, mikroçip ve 
benzeri tanımlama araçlarının bedelleri ile Bakanlıkça belirlenen uygula-
ma ücreti hayvan sahipleri veya bakıcıları tarafından uygulayıcılara öde-
nir. Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun olarak hayvan-
larını tanımlatmayan, işletmelerini ve hayvanlarını kayıt 
altına aldırmayan, gerekli bildirimlerde bulunmayan, ka-
yıt tutmayan hayvan sahiplerine beşyüz Türk Lirası idarî 
para cezası verilir. Hayvanların tanımlanmasında kullanı-
lan malzemelerde veya kayıtlarında tahrifat yapanlara fiil 
suç oluşturmadığı takdirde beşbin Türk Lirası idarî para 
cezası verilir. Tanımlanmamış ve belgesiz hayvan kesimi 
yapan yerlere onbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

f) (1) Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin sevklerine ilişkin hususlar ile 
canlı hayvan ticareti yapanlar, nakliyeciler ve nakil ile ilgili şartlar ve bun-
lara ilişkin işlemler Bakanlıkça belirlenir. Bu hususlarla ilgili Bakanlıkça 
belirlenen şartlara uyulması zorunludur.

2) Hayvancılık işletmelerinden doğrudan yapılan satışlar hariç hayvanla-
rın alım ve satımları, ruhsatlı hayvan pazarı, borsalar ve Bakanlıktan izinli 
hayvan panayırlarında, ev ve süs hayvanlarının alım ve satımları ise, ruh-
satlı ev ve süs hayvanı satış yerlerinde yapılır.

(3) Hayvan satış yerleri ve satışa ilişkin sağlık koşulları ile kurbanlık hay-
van satış yerlerine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir. canlı hayvan 
ve hayvansal ürünlerin sevklerinde Bakanlıkça belirlenen 
belgeleri bulundurmayan canlı hayvan ve hayvansal ürün 
sahiplerine sığır cinsi hayvanlar için hayvan başına üçyüz 
Türk Lirası, koyun ve keçi türü hayvanlar için hayvan başı-
na elli Türk Lirası, diğer hayvan türleri ve hayvansal ürün-
ler için araç başına bin Türk Lirası, ayrıca nakil vasıtası sa-
hiplerine bin Türk Lirası, Bakanlıkça izin verilen yerler dı-
şında hayvan satışı yapanlara bin Türk Lirası idarî para 
cezası verilir. Tanımlattırılmamış sığır cinsi hayvanlar ile 
koyun ve keçilerin nakil sırasında yakalanması hâlinde 
tüm masrafları sahibi tarafından karşılanarak en yakın 
kesimhanede kestirilir ve sahibine teslim edilir.

g) Hayvan sahipleri veya bakımından sorumlu kişiler, hayvan refahı-

nın sağlanması amacıyla, hayvanların barınma, bakım, beslenme, sağ-
lık ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak, sorumluluklarındaki hayvanların in-
san, hayvan ve çevre sağlığı üzerinde oluşturabilecekleri olumsuz etkile-
re karşı gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Yer alan hükümle-
re aykırı hareket edenlere hayvan başına yüz Türk Lira-
sı, “Hayvanların barınma, nakil, kesim öncesi ve kesimi sırasındaki hay-
van refahı esasları Bakanlıkça belirlenir. Hayvan kesimlerinin Bakanlık-
tan onaylı kesim yerlerinde yapılması zorunludur”. gereği Bakanlık-
ça belirlenen barınma yerlerine ilişkin esaslara aykırı ha-
reket edenlere hayvan başına yüz Türk Lirası, nakillerle il-
gili esaslara aykırı hareket edenlere bin Türk Lirası, kesim 
öncesi ve kesim sırasındaki esaslara aykırı hareket eden-
lere ikibin Türk Lirası idarî para cezası, Bakanlıktan onay-
lı kesim yerleri dışında kesim yapanlara beşbin Türk Lirası 
idarî para cezası verilir.

ğ) Hayvanların üremesinde kullanılan sperma, ovum, embriyo, damız-
lık yumurta, ipek böceği tohumu, larva ve oğul gibi ürünleri üretenler, 
depolayanlar ve dağıtanlar Bakanlıktan izin almak zorundadır. Üre-
me ürünlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir ge-
reğince Bakanlıktan izin almadan faaliyette bulunanlara 
onbin Türk Lirası idarî para cezası verilir; bunların faa-
liyeti durdurulur ve ürünlerin üreme amaçlı kullanımına 
izin verilmez.

h) Damızlık, yarış ve gösteri amaçlı hayvanların belgelendirilmesi zorun-
ludur. Belgelendirmeye ilişkin esaslar iş ve işlemler ile belge modelleri 
Bakanlıkça belirlenir. Yarış ve gösteri belgesi bulunmayan hayvanlar ya-
rışlara katılamaz ve gösteri amaçlı kullanılamaz. gereği Bakanlık-
ça belirlenen esaslara aykırı olarak sahte belge düzenle-
yenlere, sunanlara veya belgede tahrifat yaparak ilgilile-
ri yanıltanlara hayvan başına sığırlar için beşbin Türk Li-
rası, atlar için yüzbin Türk Lirası, koyun, keçi ve diğer hay-
vanlar için beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir, bel-
geleri iptal edilir ve bunlar hakkında savcılığa suç duyu-
rusunda bulunulur.

ı) (1) Türkiye soy kütüklerine kayıtlı ve pedigrili safkan Arap veya İngiliz 
ana ve babadan Türkiye’de doğan kendi ırk vasıflarını haiz tayların, do-
ğum gününden itibaren üç ay içinde, yabancı ülkelerden ithal edilen saf-
kan Arap ve safkan İngiliz atların gümrük girişlerinden itibaren iki ay için-
de soy kütüğüne kaydedilmesi, Bakanlığa müracaat edilerek, Bakanlık-
ça belirlenen evraklarının teslimi ve muayene ettirilmesi şarttır. (2) Soy 
kütüğüne kayıtlı atların sahip değişiklikleri bir ay, don değişiklikleri oniki 
ay içinde ilgili makamlara bildirilerek pedigrilerine işletilir. Ölen atların 
pedigrilerinin, sahipleri tarafından iki ay içinde Bakanlığa iade edilmesi 
zorunludur. (3) Hayvan sahibinin, ölen hayvanına ait damızlık belgesini 
ölüm tarihinden itibaren iki ay içinde iade etmesi ve hayvanın başka bir 
şahsa satılması hâlinde satış tarihinden itibaren bir ay içinde alıcı tarafın-
dan değişikliğin soy kütüğüne ve pedigrisine işletilmesi zorunludur. ge-
reği soy kütüğüne kayıtlı damızlıkların, safkan Arap ve İn-
giliz atlarının ölmeleri hâlinde pedigrilerini belirlenen sü-
reler içerisinde geri vermeyen veya sahip ve don değişikli-
ğini bildirmeyen ve pedigrisine işletmeyen hayvan sahip-
lerine beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Söz ko-
nusu hayvanların soy kütüğünden kaydı silinir ve pedigri-
leri iptal edilerek geri alınır.



Eskişehir Ticaret Borsası20

Makale

NİSAN - MAYIS - HAZİRAN - 2010 21

hem ülkemiz, hem de yetiştiricilerimiz büyük zarar görmektedir. 
Bu hastalıkların başında Brusellozis hastalığı gelmektedir. 
Brusellozis (Brusella Abortus Bang) veya bulaşıcı yavru atma 
hastalığı adıyla bilinir. 

Hastalık Nasıl Bulaşır? 

Hastalık mikropla bulaşık atık yavru, yavru zarı ve sıvıların 
hayvan yemlerine, mera otlak ve içme sularına karışması ve 
bunların hayvanlar tarafından alınmasıyla bulaşır. Ayrıca, 
hastalığa yakalanmış hayvanlar, süt, üreme organından gelen 
akıntı, idrar ve dışkı ile çevreye bol miktarda mikrop saçarak 
hastalığın yayılmasına sebep olurlar. Aynı zamanda satın alınan 
hastalıklı bir ineğin sağlıklı bir sürüye girmesiyle hastalık yayılır. 

Belirtiler:

Hastalık, yavru atılıncaya kadar gebe ineklerde her hangi bir 
klinik bulguya rastlanmaz. Ancak atıktan sonra yavru zarının 
içerde kalması ve vajen akıntısı dikkati çekebilir. Hayvanlarda 
en belirgin bulgu, yavru atmalarıdır. Hastalığa yeni yakalanmış 
hayvanların hemen hemen yarısına yakını yavru atar. Bu oran 
bazı sürülerde daha da çok olabilir. Atıklar gebeliğin 6-7-8. 
aylarında meydana gelir.

Önlemler :

 Hastalığın yayılmasını önlemek için şu hususlara dikkat edilmesi 
gerekir. Yavru atan ana hayvanlar esas sürüden, bulunduğu 
ahırdan ayrılarak uzak bir yerde 3-4 hafta sağlam hayvanlardan 
ayrı tutulmalıdır. Atık yapmış hayvanlar üreme organı akıntısı, 
idrar, dışkı, atık yavru, yavru zarı ve sıvıları ile bulaşık yerler, 
ahır zeminleri topraksa 10-15 cm kazıttırılarak; şayet betonsa, 
tüm gübre ve yataklıklar toplanarak, ahırdan uzak bir yerde 
iyice yakılır. Ahırda tüm temizlikler yapıldıktan sonra etkili bir 
ilaçla ahır ve yemlikler dezenfekte edilir. İlaçlanan ahırlar en az 
10-15 gün boş bırakılır ve ilk ilaçlamadan sonra ikinci kez tam 
bir ilaçlama daha yapılır. 

Hastalığın teşhisi atık yavru ve yavru zarı mümkün olduğu 
hallerde taze ve bütün olarak laboratuvara gönderilmesi veya 
hayvanlardan alınan kanların muayenesi ile yapılır. 

Tedavi :

Hastalığın ilaçla tedavisi ekonomik yönden pratik değildir. 
Bunun için hastalığın kontrol altına alınabilmesi için hijyenik 
tedbirlerin yanında, şu hususlara özen gösterilmelidir. 

Hayvan yetiştiricileri hastalık hakkında yeterli bilgiye sahip 
olmalı; sürüye dışardan kontrolsüz, muayenesiz ve hastalıklı 
hiçbir hayvan sokulmamalıdır. Hayvanlar belli aralıklarla 
kan muayenelerine tabi tutulmalıdır. Hasta boğa ve mikroplu 
spermaların kesinlikle kullanılmaması gereklidir. Ahırların ve 
buralarda bulunan her türlü malzemenin belli zamanlarda 
ilaçlanması şarttır. Dişi buzağılar ilk olarak 3-8 aylık iken 
daha sonra senede bir defa Brusella aşısı ile aşılanmalıdırlar. 
Aşılanma ile hayvanlar hastalığa karşı daha dayanıklı olur.

İnsanlara Bulaşma: 

Brusellozis hastalığı, hastalıklı hayvanların çiğ sütlerini içen 
veya bu mikroplu sütlerden yapılan taze peynir, krema ve 
tereyağ gibi gıdaların yenilmesi ile insanlara geçer. İnsanlarda 
dalgalı ateş, terleme, halsizlik, uykusuzluk, iştahsızlık, baş ve 
eklem ağrıları görülür. 

Kendimizi Nasıl Koruruz :

Hastalıktan korunmak için süt ürünleri hazırlanmadan önce, 
sütler iyice kaynatılarak mikroplar öldürülür. Kaynatılmış 
sütlerden yapılan süt ürünleri hastalık kaynağı oluşturmaz. 

İnsan Brusellozisinde en etkili korunma çaresi, hayvanlarda 
hastalığın mücadelesi ile mümkündür. Hastalığa yakalanan 
kişiler hemen bir hekime baş vurmalıdır. 

Sığırlarda kitle halinde yavru atma görüldüğünde, Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığına bağlı İl ve İlçe müdürlüklerine müracaat 
edilmelidir. 

TÜBERKÜLOZ (VEREM) 

İnsanlara bulaşan bir hastalık olması nedeni ile çok önemlidir. 
Verem mikrobu et ve süt ile insanlara geçer. Bu mikrop ısıya, 
soğuğa ve dezenfektanlara karşı dirençlidir. Güneş ışınları 
mikrobun baş düşmanıdır. Sığırlar sıkışık vaziyette barınıyorsa, 

Metin ERKAYA
Yıldız Tarım

BAŞLICA HAYVAN HASTALIKLARI VE
HASTALIKTAN ARİ İŞLETME SERTİFİKASI 

ALIM KOŞULLARI
YILDIZ TARIM

Eskişehir, Aşağı Söğütönü Köyü’ nde yaklaşık 12 yıldan bu yana 
faaliyetini sürdüren Yıldız Tarım İşletmeleri konusuyla ilgili tarım 
ve hayvancılık uygulamalarında öncelikle Tarım ve Köy işleri 
Bakanlığı uygulamalarını yakından takip eden ve bu konuda 
örnek olmaya çalışan bir anlayışla faaliyetini sürdürmektedir.

Bu uygulamaların en önemlilerinden biri olarak 2008 yılında 
yaptığı başvuru ile “HASTALIKTAN ARİ İŞLETMELER 
İÇİN SAĞLIK SERTİFİKASI “ talebinde bulunmuş ve 
Tarım İl Müdürlüğünce yürütülen araştırma ve tetkikler sonucu 
işletmeye SAĞLIK SERTİFİKASI verilmiştir.

YILDIZ TARIM Eskişehir’ de bu sertifikayı alan tek 
işletmedir. Her yönüyle örnek olma yolunda ilerleyen 
Eskişehir Hayvan Sağlığı konusunda da örnek olmalıdır. 
Bütün işletmelerimiz bu belgeye sahip olmalıdır arzusunda ve 
inancındayız.

HAYVANCILIĞIN ÖNEMİ

Ülkemiz ulusal gelirlerine en önemli katkılarda bulunan 
sektörlerden biri olan hayvancılık aynı zamanda yüzde yüz 
ulusal kaynakların kullanımı ve yarattığı istihdam olanakları 
ile içinde bulunduğumuz en önemli ekonomik sorun olan 
işsizliğin, kırsal kesimden şehirlere göçün önlenmesinin de ilacı 
olacak niteliktedir. Öte yandan hayvansal ürünler dünyanın 
her yerinde sağlıklı beslenmenin temel taşları, vazgeçilmez 
unsurlarıdır.

Ancak gerek hayvancılıkta gelişmiş ülkelerin ulaştığı verimliliği 
yakalamak gerekse et, süt ve süt ürünlerini tüketiciye kolayca 
ulaşabileceği değerlerle sunabilmenin yolu; bu konuda Devlet 
tarafından alınacak ekonomik önlemler ve teşviklerin yanı sıra 
üreticilerin de eski alışkanlıklarını terk ederek bilimsel gerçeklere 
uygun uygulamalara geçmelerini zorunlu kılmaktadır.

Doğru ırk, bakım, besleme ve hastalıklarla mücadele bunlar 
arasındadır. Biz bugünkü konumuzda büyükbaş hayvanlarda 
görünen Brucello ve Tüberküloz hastalıklarından söz etmek 
istiyoruz.

BRUSELLOZ (BULAŞICI YAVRU ATMA HASTALIĞI)

Sığırlarda her yıl yavru atımı sebebiyle milyarlarca lira 
ekonomik kayıp meydana gelmektedir. Bu hastalık nedeniyle 

Ülkemiz ulusal gelirlerine en önemli 

katkılarda bulunan sektörlerden biri 

olan hayvancılık aynı zamanda yüzde 

yüz ulusal kaynakların kullanımı ve 

yarattığı istihdam olanakları ile içinde 

bulunduğumuz en önemli ekonomik 

sorun olan işsizliğin, kırsal kesimden 

şehirlere göçün önlenmesinin de ilacı 

olacak niteliktedir.
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• Hastalıklı hayvanlardan doğan sağlam buzağıları bu 
ortamdan uzaklaştırıp temiz bir yerde bakıp besleyiniz.

• Hayvan bakıcıları, süt sağıcıları ve hayvanlarla doğrudan 
teması olan bütün personeli verem yönünden kontrol ettiriniz.

• Hastalık kaynaklarını ortadan kaldırınız. 

• Hayvanların bulundukları yerlere, yemliklere ve suluklara 
kanatlı hayvanların girmesine engel olunuz.

• Sığırlarla diğer kanatlıları aynı yerde barındırmayınız.

• Ahırların kalabalık olmamasına dikkat ediniz.

• Ahırınızı devamlı ve çok iyi şekilde temizleyip, sık dezenfekte 
ediniz.

• Hayvanları sürekli veteriner hekim kontrolü altında tutup, 
verem yönünden gerekli kontrolleri yaptırınız. Hastalık belirtisi 
göstermeyip Verem mikrobu taşıyan hayvanları başka bir yere 
ayırınız.

• Hayvanlarınızın bakım ve beslenmesine dikkat ediniz. 

• Meme veremi yönünden süt ineklerinin gerekli kontrollerini 
muntazaman yaptırınız.

Kendinizi Hastalıktan Nasıl Korursunuz ? 

Sığır tüberkülozunun halk sağlığı yönünden büyük önemi 
vardır. Çocuklara hastalığın bulaşması daha kolay olmaktadır. 
Hastalığın insanlara bulaşmasını önlemek için; 

• Sütlerinizi kaynatmadan, pastörize etmeden, krema, 

tereyağı, peynir ve yoğurt yapıp insanlara yedirmeyiniz.

• Kendiniz de kaynamamış süt içmeyiniz, çocuklarınıza 
içirmeyiniz. 

• Tüketeceğiniz sütleri kaynamasından itibaren en az 5-10 
dakika daha karıştırarak kaynatınız. 

• Sığır tipi verem insanlara çiğ etle de bulaşır. Bu nedenle 
kaçak hayvan kesmeyiniz, etlerinizi mutlaka mezbaha veteriner 
hekimine kontrol ettiriniz.

• Tüberkülozlu hayvanların etlerini Veteriner Hekim 
kontrolünde değerlendiriniz. 

Bütün bunların yanında olumlu bir sonuç almak için;

• Hayvanlarınızın altlıklarını sık değiştiriniz. 

• Barınaklarda dışkı oluklarını uygun bir şekilde bağlayınız. 

• Havalandırma sistemine dikkat ediniz. Uygun hale getiriniz. 

• Toplanan gübreleri dışarıya çıkararak ahırı temiz tutunuz.

Önümüzdeki sayılarda mastitis, infeksiyoz nekrotik hepatitis, 
yanıkara ve buzağı septisemisi hastalıklarından ve “Hastalıktan 
Ari İşletme Setifikası” başvuru ve edinme koşullarını açıklamaya 
çalışacağız.

www.imamogluun.com.tr 

soğuk ve rutubetli yerde bulunuyorsa, iyi beslenemiyorsa 
kolayca hastalığa yakalanırlar. 

Hastalık Nasıl Bulaşır ? 

• Tüberkülozlu hayvanlar, öksürük, aksırık ve balgamlarıyla 
dışarı attıkları mikropları yakınındaki diğer sığırlara soluma 
yoluyla bulaştırırlar.

• Hasta inekler göbek kordonu ile hastalığı yavrusuna 
geçirirler. 

• Buzağı hasta annesinin memesini emerek veya bu 
memeden sağılmış sütü içerek hastalığa yakalanabilir. Erginler 
genellikle verem mikrobu ile bulaşık gıdalarla (Yem, su, ot gibi) 
mikrobu alırlar. 

• Tüberkülozlu hayvanın akıntı ve sperması mikrop taşıyorsa 
aşım yoluyla diğerlerine bulaşır. 

• Deri yoluyla bulaşma daha çok insanlarda görülür.

Belirtileri Nelerdir?

AkciğerTüberkülozun da : 

İniltili ve hızlı solunum, solunumda zorluk, zayıflama, halsizlik, 
yorulma, tüylerde kabarma-donuklaşma, kuru-kısa öksürük. 

BağırsakTüberkülozun da : 

Sancı, ishal ve kabızlık, sümüklü ve kanlı dışkı, karına bastırınca 
ağrı, gerginlik ve sertlik olabilir. 

Meme Tüberkülozunda: 

Meme içinde sert şişkinlikler, meme şeklinde bozukluk, ileri 
dönemlerde pıhtılı ve kanlı süt olabilir. 

Hayvanınız Verem mi? 

İneğiniz gün geçtikçe zayıflıyorsa ? 

Halsizlik ve iştahsızlık varsa ? 

Bakışları donuk, tüyleri kabarıksa ? 

Veremden şüphe ediniz. Hastalık sinsi ilerler, kendini belli 
etmemeye çalışır. 

Tedavisi Nasıldır ?

Hayvanların tedavisi ekonomik değildir. Tüberkülozlu 
hayvanlar çevreye devamlı mikrop saçarak diğer hayvanlara 
ve insanlara hastalığı bulaştırırlar. Bu nedenle hastalık tespit 
edilenler mecburi kesime tabi tutulur. Tazminat verilir. Etler, 
hastalık yaygınsa imha edilir. Belli bir bölgesinde ise hastalıksız 
kısımlar kavurma olarak değerlendirilir. 

Hayvanlarınızı Veremden Nasıl Korursunuz ?

• Sürüye kontrolsüz hayvan sokmayınız. 

• Genç hayvanlarla yaşlıları bir arada bulundurmayınız. 

• Buzağıları sağlam, kontrollü hayvanların sütleriyle 
besleyiniz.
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TARIM TOPRAKLARIN
DOĞRU KULLANIMI

Karışık ekimde genellikle iki ürün cinsi kullanılmakta, bunlardan 
da en fazla tercih edilenler tahıllar ve baklagiller olmaktadır. 
Bu iki ürün cinsinin yaygın olarak kullanılmasının başlıca 
nedenleri arasında ; arazi kullanım etkinliğinin fazla olması 
ve baklagillerin toprağa sağladıkları azot yoluyla verimliliğe 
katkıları, kazık kökleri ile sert toprak katmanlarını parçalayarak 
toprağa daha fazla su depolanmasına, diğer bitkinin köklerinin 
daha derinlere inmesine ve buralardaki su ve/veya besin 
maddelerinden yararlanılmasına ve toprak katmanlarındaki 
biyolojik canlılığın artmasına katkı sağlaması önemli yer tutar.

Ülkemizde karışık ekimin yaygın olarak uygulandığı Karadeniz 
Bölgesinde temel bitkiler mısır ve fasulyedir. Beslenme 
bakımından da uygun olan şekilde, bir tahıl cinsi olan mısırdan 
karbonhidratı, bir baklagil cinsi olan fasulyeden proteini alan 
bölge insanı, bu üretim şeklini deneyimlerine dayanarak 
oluşturmuştur (Peşken ve Gülümser, 1995). 

Eskişehir’deki çok sayıda küçük aile işletmesinde bu tür bir 
üretim için ” şeker mısırı – bodur fasulye” karışık ekimi, ticari 
bakımdan doğru bir tercih olabilecektir. Bu iki ürün cinsi için 
hem ekolojik olarak önemli bir üretim potansiyeli hem de bu 
ekolojiye uygun mısır ve fasulye çeşitleri bulunmaktadır. 

Şeker mısırı (tatlı mısır) son yıllarda hem taze, hem dondurulmuş, 
hem de konserve olarak oldukça fazla talep görmektedir. Özel 
bazı şirketler gerek ekolojinin gerekse yetiştirici kültürünün 
uygun olması nedeniyle Eskişehir’de sözleşmeli şeker mısırı 
üretimi yaptırmaktadırlar. Diğer yandan Eskişehir’de fasulye 
yetiştiriciliğini bilen çok sayıda üretici bulunmaktadır ve 
ilin 4 agro-ekolojik bölgesinin üçünde yer alan 11 ilçenin 
topraklarında fasulye üretimi yapılmaktadır (Anonim, 2002). 

Türkiye’nin fasulye üretimi 155 000 ton civarında olup, 
tüketimimizi karşılayamadığı için dışalım yapılmaktadır (Adak 
ve ark., 2010). Ekolojisi, tarım kültürü ve beslenme alışkanlığı 
nedeniyle büyük bir fasulye üreticisi ve tüketicisi olan ve aslında 
dış satımcı olması gereken bir ülkenin, dışalım yapması iç 
acıtıcı bir durumdur. 

 Tarım yapılan işletmelerinin % 17 si, 20 dekardan küçük olan 
Eskişehir’de bu küçük işletmeler için bir yandan gelir getirici, 
diğer yandan toprak verimliliğini artırıcı ve çevreyi koruyucu 
olması bakımından dikkate değer bir üretim şekli olan karışık 
ekim için, değişik ürün alternatifleri ve üretim teknikleri üzerinde 
araştırmalar da yapılmalıdır. 
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Ülkemiz tarım topraklarının önemli bir kısmı Miras Hukuku 
nedeniyle çok parçalanmış ve 20 dekarın altındaki işletme 
sayısı 1 milyonu geçmiştir (TUİK, 2008). Bunların bir kısmında 
ekonomik olamadığı gerekçesi ile ticari üretim, bir kısmında ise 
hiç üretim yapılmamaktadır. Bu toprakların boş kalması, hem 
toplam tarımsal üretimden hem de tarımdan sağlanan toplam 
gelirden kayıp demektir. Bu alanlar aynı zamanda çevrelerinde 
yetiştirilen ürünlere zarar verecek böcek, fare, yabancı ot ve 
hastalık yapıcı etmenlerin de kaynağı olabilmektedir. Sahibi 
tarafından işlenmeyip kiraya (icara) ya da ortakçıya verildiğinde 
ise çoğunlukla toprakların verimliliği azalmakta ve yapısı 
bozulmaktadır. Diğer bir deyişle toprağın kimyasal, fiziksel ve 
biyolojik özellikleri önemli zararlar görmektedir çünkü az sayıda 
istisnası hariç, kiracı ya da ortakçı (yarıcı) toprağa yeterince 
özen göstermemekte ve sadece en az masrafla olabildiğince 
ürün almayı düşünmektedir. 

Eskişehir’de 37 410 adet olan tarımsal işletmenin 34 908 
adedi aile işletmesidir. Eskişehir tarım işletmelerinin % 9 u olan 
3345 adedi 9 dekar veya altında, % 8 i olan 2816 adedi ise 
9-19 dekar arasında bir büyüklüğe sahiptir (Anonim, 2002). 
Geçimini tarımdan sağlayan üretici ailelerinin sahip olduğu 

çok sayıda parçadan oluşan bu arazilerin bir kısmı, yapılacak 
masrafı bile karşılamayacağı düşüncesiyle boş bırakılmaktadır. 

Diğer taraftan, özellikle Sakarya Vadisi dışında, domates üretimi 
yapılan geniş alanlarda arka arkaya domates yetiştirmek, zararlı 
böcekler ve hastalıkların yaygınlık ve etkilerini artırmakta ayrıca 
toprak verimliliğini de azaltmaktadır. Bu alanlarda düzenli bir 
ekim nöbeti şarttır, ancak üretici küçük tarla parçalarından 
domatesin getirdiği kazancı başka bir üründen alamayacağı 
gerekçesi ile arka arkaya domates üretmeyi sürdürmekte, 
zorunlu hallerde genellikle buğdayla, eğer koşulları uygunsa 
pancarla münavebe yapmaktadır. 

Küçük bir alandan iyi bir kazanç sağlayabilme olanağı veren, 
toprak özelliklerini bozmayan hatta daha da geliştiren ve 
kendisinden sonra gelen ürüne temiz bir yetişme ortamı bırakan 
üretim şekillerinden biri de “karışık ekimdir”. Karışık ekim 
ülkemizde geleneksel olarak Karadeniz Bölgesi’nde (Peşken ve 
Gülümser, 1995), dünya’da ise Latin Amerika, Asya ve Afrika’da 
yaygın olarak küçük aile işletmelerinde uygulanmaktadır (Ofori 
ve Stern, 1987).
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Üreticilerden ürün satın aldığını belgeleyen tüccar ve sanayiciden, 1 Kasım’dan itibaren asgari 80 ton olmak kaydıyla alım yapı-
lacaktır. Ürün bedelleri 1 ay içerisinde üretici banka hesaplarına aktarılacaktır. Ancak alım noktasına, alım ödemelerine aracı-
lık eden bankalardan alınan ürün kartı ile gelen üreticilere ürün bedelleri 10 gün erken ödenecektir. 

Ürününü emanete bırakan üreticilere, talepleri halinde % 30 avans ödenecek, ürünün TMO’ya satılmayarak geri çekilmesi du-
rumunda depo kira ücreti alınmayacaktır. 

Makbuz senedine dayalı kredi sistemi çerçevesinde bankalardan kredi kullananların, ürünlerini TMO’ya satmamaları halinde 
kredi faizlerinin % 25’lik kısmı TMO tarafından karşılanacaktır. Kendi depolarında veya kiraladıkları depolarda ürün stoklayan-
lar da, belirlenecek esaslar dâhilinde yerinde emanet alım sistemi kapsamında makbuz senedi karşılığı kredi kullanabileceklerdir.

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ihracat öncesi hammadde ihtiyacının ithalat yoluyla karşılanmasının piyasalara olum-
suz etkileri gözlemlenmiştir. Bu nedenle daha önce 1 Mayıs-15 Eylül 2010 tarihleri arasında 4,5 ay süreyle kapatıldığı açıkla-
nan buğday ithalatının, yeni kampanya dönemine kadar 1 yıl süreyle kapatılması Hükümetimizce öngörülmüştür. Bu çerçevede; 
2010/2011 dönemi için Anadolu Kırmızı Sert Ekmeklik Buğday Müdahale Alım Fiyatı; TL/Ton

 

TL/Ton Olarak belirlenmiş olup, ayrıca 50 TL/Ton da prim ödemesi yapılması kararlaştırılmıştır. Arpa ve diğer gruptaki buğday-
ların alım fiyatları da bu fiyatlar esas alınarak belirlenecektir. 

Ayrıca, Bakanlığımızca geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2010 yılında da gübre, mazot, sertifikalı tohumluk ve toprak analizi gibi 
destek ödemelerine devam edilecektir. (Gübre desteği 15 TL/Ton, Mazot desteği: 11 TL/Ton, Sertifikalı Tohumluk desteği 18 TL/
Ton, Toprak analizi desteği 9 TL/Ton). 

Değerli Basın Mensupları, 

Bu yıl gerek sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması, gerekse de gübre fiyatlarındaki düşüş nedeniyle daha fazla gübre 
kullanıldığından verimlilikte artış sağlanmıştır. Örneğin, 2002 yılında buğday ekim alanı 9.3 milyon hektar iken buğday üretimi 
19,5 milyon ton idi. 2009 yılında ise ekim alanı 8.7 milyon hektara düştüğü halde üretim 20.6 milyon tona yükselmiştir. 2010 yılı 
üretim alanı da 8.1 milyon hektar olup, yukarıda da ifade edildiği gibi bu alandan 21 milyon ton dolaylarında bir üretim beklen-
mektedir. Buradan tasarruf edilen alanda ülkenin ihtiyacı olan yağlı tohum bitkileri yetiştirilmiştir. 

Yine çok önemli bir husus, Geçtiğimiz yıl buğdayın ton başına üretim maliyeti 439 TL/ton iken, 500 TL ton alım fiyatı verilmiş 
olup; bu yıl ton başına üretim maliyetinin yüzde yarımlık bir azalışla 437 TL/tona düşmesine rağmen, alım fiyatlarında artış sağ-
lanarak 550 TL/tona çıkarılmıştır. Buradan hareketle geçtiğimiz yılın alım fiyatlarıyla üretim maliyetlerini karşılaştırdığımızda yüz-
de 13 olan refah payı (ya da kar oranı), bu yıl yaptığımız müdahale alım fiyatı artışlarıyla net yüzde 37 olarak gerçekleşmiş ola-
caktır. Pirimle birlikte 103 TL/Ton olarak Bakanlığımızca sağlanan destekler dikkate alındığında; Haziran-Temmuz-Ağustos ay-
larında 653 TL’ye ulaşacak olan ton başına ödeme tutarı Eylül ayında 663 TL’ye, Ekim ayında 673 TL’ye, Kasım ayında ise 683 
TL’ye yükselmiş olacaktır. Alım fiyatları belirlenirken; üretim miktarı, geçtiğimiz yıl fiyatları, maliyetler, enflasyon oranı, refah payı 
ve üretimin sürdürülebilirliği hususları dikkate alınmıştır.

Açıklanan fiyatlar müdahale alım fiyatlarıdır. Üreticilerimizin ürününü piyasada daha yüksek fiyattan değerlendirememesi du-
rumunda, ÇKS kapsamında, TMO’ya yönelen ürünlerin tamamı satın alınacaktır. TMO, kendisine yönelen bütün ürünü toplam 
331 noktada alacak şekilde tüm teknik ve finansman hazırlıklarını tamamlamıştır. Alım fiyatlarının belirlenmesinin yanında sana-
yici, tüccar ve ihracatçıların ürün ihtiyaçlarını belirlerken dikkate almaları amacıyla satış fiyatlarımızı da alım fiyatlarımızla bağ-
lantılı olarak belirledik. Buna göre Satış Fiyatlarımız; 1 Kasım 2010’dan itibaren 645 TL/Ton, 1 Aralık 2010’dan itibaren 655 
TL/Ton olacak şekilde belirlenmiştir.

UYARILAR

Üreticilerimizin TMO işyerlerinde herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmamaları için ÇKS bilgilerini Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinde 
güncellemeleri ve TMO’nun belirlediği bankalarda hesap açtırarak alacakları ürün kartı ile alım noktalarına gelmeleri gerek-
mektedir. Ürün kartı sahibi olan üreticilerimiz, ürünlerini daha kısa sürede teslim edebilme imkanına sahip olacaklar ve ürün be-
dellerini 10 gün daha erken alabileceklerdir. Kademeli alım fiyatları göz önünde bulundurulduğunda; Üreticilerimizin ürünleri-
ni, açıklanan müdahale alım fiyatlarının altında satmayarak bekletmeleri ve gelişen piyasa şartlarına göre hareket etmeleri, Tüc-
car, sanayici ve ihracatçılarımızın, az önce yukarıda alım fiyatlarıyla birlikte açıkladığımız TMO satış fiyatlarını dikkate almala-
rı, Ayrıca İhracatçılarımızın, Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki mamul madde ihracatı öncesi buğday ithalatının dönem bo-
yunca 1 yıl süreyle kapatılacak olmasını dikkate almaları ve hammadde ihtiyaçlarını hasat döneminde piyasadan tedarik etme-
leri menfaatlerine olacaktır. 

2010-2011 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM 
FİYATLARI VE HUBUBAT  POLİTİKALARI

Değerli Basın Mensupları,

2009 yılında 676 milyon ton olarak gerçekleşen Dünya buğday üretimi-
nin, 2010 yılında 16 milyon ton azalışla 660 milyon ton olarak gerçekle-
şeceği; yine 2009 yılında 647 milyon ton olarak gerçekleşen tüketim mik-
tarının, 7 milyon ton artışla 654 milyon ton seviyelerine ulaşacağı tahmin 
edilmektedir.

Dünya buğday fiyatları (ABD kırmızı sert buğday) 2008 yılında 480 Dolar/
Ton seviyelerine ulaştıktan sonra, 2009 yılında 210 Dolar/ton seviyeleri-
ne kadar gerilemiş olup, cari tarih itibariyle 191 Dolar/ton seviyelerindedir. 

Türkiye’nin yıllık ortalama 20 milyon ton civarında olan buğday üretimi, 
2009 yılında 20.6 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılında hasat-
la birlikte piyasa fiyatlarının düşük seyretmesi nedeniyle 1 Haziran’da ta-
ahhütname karşılığı, 5 Haziran’da ise alım fiyatı açıklanmak suretiyle pe-
şin alımlara başlanmıştır. O dönemde Anadolu Kırmızı Sert Buğday için 
500 TL/Ton müdahale alım fiyatı açıklanmış, Eylül, Ekim ve Kasım ayların-
da bu fiyatta 10’ar TL/Tonluk artış sağlanarak kademeli fiyat uygulanmış-
tır. Ayrıca geçen yıl ilk defa, AB kriterlerine uygun olarak yapılan alımlar-
da 5,1 milyon ton hububat alınarak, karşılığında üreticilere 2,1 milyar TL 
ödeme yapılmıştır. Aynı dönemde, emanet alım ve makbuz senedine da-
yalı kredi uygulamasına devam edilerek, bu kapsamda da toplam 383 bin 
ton alım gerçekleştirilmiştir.

Günümüze gelince, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege Bölgelerinde 
Mayıs’ın ilk haftasında hasat lokal olarak başlamıştır. Hububat piyasala-
rı Bakanlığımız kuruluşu olan Toprak Mahsulleri Ofisince yakından takip 
edilmiş olup, önceki yıllara göre daha erken başlayan hasatla birlikte, üre-
ticilerimizin ürünlerini pazarlamada sıkıntı yaşamamaları için, geçen yıl 1 
Haziranda başlatılan taahhütname karşılığı alımlara bu yıl 17 Mayıs 2010 
tarihi itibariyle başlanmıştır. 

21 milyon ton dolayında bir rekoltenin beklendiği bu dönemde, hasa-
tın başladığı yörelerde, ürün kalitesinin geçtiğimiz yıldan daha iyi olduğu 
gözlenmektedir. Bunun sebeplerinden biri yer aletleri ile yapılan etkin süne 
mücadelesi, diğeri ise sertifikalı tohum kullanımının Bakanlığımızca des-
teklenerek yaygınlaştırılmasıdır. Günlük olarak takip edilmekte olan piya-
sa fiyatları bugün itibariyle; Anadolu Kırmızı Sert Buğday 480–530 TL/
Ton, Arpa 310–330 TL/Ton seviyelerinde seyretmektedir. 

Hasatın yoğunlaşması ile birlikte muhtemel fiyat düşüşlerini önlemek ama-
cıyla, TMO’nun müdahale fiyatlarının ve alım politikalarının açıklanması 
gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Bu kapsamda yeni hasat döneminde Kademeli müdahale alım fiyatı uygu-
lanacaktır. ÇKS’ye kayıtlı üreticilerden, belgelerindeki miktarın tamamı sa-
tın alınabilecektir. Geçtiğimiz yıl geçici ekiplerce yapılan alımlarda üretici-
den alınan % 2 hizmet bedeli, bu yıl yüzde 50 oranında düşürülmüş olup, 
% 1 olarak uygulanacaktır.

Mehmet Mehdi EKER  
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet 
Mehdi Eker, Toprak Mahsulleri 

Ofisi Genel Müdürlüğünde 
düzenlenen bir basın toplantısı 
ile 2010 yılı üretim sezonunda 

TMO’nun alacağı hububat 
alım fiyatlarını açıkladı. Bakan 

Eker’in hububat alımları ile ilgili 
açıklaması şöyle:

Basın Açıklaması
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Makale
İrfan GÜNEL

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Eskişehir -Bilecik Bölgesi
Veteriner Hekimler Odası Başkanı

Türkiye’de hayvancılığın gelişmesi için çalışmalar yapmak paraziter ve 
salgın hayvan hastalıklarıyla mücadele etmek ve bu konuda Tarım 
Bakanlığı’na yardımcı olmak üzere 1954 yılında özel kanunla kurul-
muştur. Tüzel kişiliğe sahiptir. Kamu kuruluşu niteliğinde meslek kuru-
mudur.

Yüksek verim elde etme araştırmalarıyla birlikte hayvanların verimlerinin 
düşmesine veya ölümlerine sebep olan hastalıkların teşhis ve tedavi yol-
ları da araştırılmıştır. Bunlarla ilgili araştırmaların milattan önceki yüzyıl-
larda Türkler’de, Hindistan’da, Eski Çin’de, Mısır’da ve İran’da yapıldı-
ğı arkeolojik kazılarda çıkan tarihi eser ve papirüslerden anlaşılmaktadır.

Daha sonraki yüzyıllarda da gelişmeler devam etmiş, İslamiyetin dünyaya 
yayılmasıyla birlikte diğer ilim dallarında olduğu gibi, veteriner hekimlik 
mesleği de gelişme göstermiştir. Yunancadan tercümeler yapılmış, eski 
bilgilerden faydalanarak Müslüman baytarlar yeni yeni teşhis ve teda-
vi usulleri geliştirmişlerdir. Bunların sonucu olarak at, koyun, keçi, sığır, 
deve gibi hayvanların hastalıklarının nasıl teşhis ve tedavi edileceğini an-
latan binlerce kitap yazılmıştır. Misal olarak 9. yüzyılda yaşamış olan İbn-i 
Ahi Hizam’ın Kitab al-Hayl val-Baytara isimli 30 bablık eserinde at, ka-
tır, deve, sığır ve koyunların hastalıkları ve ilaçları hakkında günümüzde 
dahi geçerli olan bilgiler vardır. Avrupa’da ise bu meslek İslam baytarla-

VETERİNER HEKİMLİK MESLEĞİ

Gelişen dünya koşulları, Veteriner 
Halk Sağlığı’nın ve Gıda Güvenliği’nin 

her geçen gün önem kazanması 
Veteriner Hekimlik alanında 

yeni düzenlemelere gereksinim 
doğurmaktadır. Veteriner Hekimler 

hayvan sağlığı, hayvan refahı, 
hayvan ıslahı ve yetiştirilmesi ile 

hayvanlardan ve gıdalardan insanlara 
geçen hastalıkların önlenmesinden 

sorumlu ve bu alanlarda görev yapan 
meslek gruplarıdır ve bilinen en eski 

mesleklerden birisidir. 

Değerli Basın mensupları,
Çiftçilerimizi çok yakından ilgilendiren hububat müdahale fiyatları, Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER tarafından 
açıklanmıştır. Müdahale fiyatı, ürün fiyatlarının açıklanan fiyatın altına düşmesi halinde piyasayı dengelemek için kullanılan bir 
piyasa aracıdır. Bu sebeple açıklanan fiyatların piyasaları regüle etmesi ve hasatla birlikte fiyatların düşmemesi, açıklanan fiyatın 
piyasada korunması önemlidir. Fiyatlar geçen seneye göre en az %10 artış göstermiştir. Bu artış da enflasyon oranının üstünde bir 
artıştır. Ayrıca Dahilde işleme rejimi (DIR) kapsamında buğday ithalatı bir yıl süreyle yasaklanmıştır. Bu da çiftçilerimiz için olumlu 
bir gelişmedir. Çiftçilerimiz Bakanlığın verdiği gübre, mazot, sertifikalı tohumluk ve toprak analizi gibi destek ödemelerinden de 
yararlanmaktadır. 
Borsamızda TMO da alım yapmaktadır. Harman dönemi itibariyle TMO gelen ürünün %5’ini almıştır ve genel olarak Borsamızda 
ürün fiyatlarının TMO’nun açıklamış olduğu fiyatlardan yüksek olduğu için üreticiler genelde ürünlerini tüccarlara ve sanayicilere 
vermeyi tercih etmektedirler. Özellikle yüksek kaliteli buğday Borsamız tüccarlarınca Harman dönemi itibariyle 0,64 TL’ye kadar 
peşin bedelle satın alınmaktadır. 

Bu hasat sezonun tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. ”
Selim ÖĞÜTÜR

Yönetim Kurulu Başkanı

T.C
ESKİŞEHİR 

TİCARET BORSASI 2010-2011 FAALİYET DÖNEMİ HUBUBAT ALIM FİYATLARI

HAZİRAN EYLÜL EKİM KASIM

TEMMUZ
AĞUSTOS

Sagittario, Pamukova 97

YEMLİK BUĞDAYLAR 440 450 460 470

ARPA 415 425 435 445

ÇAVDAR-TRİTİKALE 415 425 435 445

YULAF 415 425 435 445

350 360 370 380

* T.M.O.ya ve T.M.O. dışında piyasaya satan ve Ç.K.S. kaydı olanlara 50 TL./ton prim ödenecektir.

570

520 530 540 550

520

520 530 540

580

550 560 570 580

560

480 490 500

550

MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL./TON)

ASGARİ ALIM(YEMLİK ARPA,ÇAVDAR,YULAF,TRİTİKALE)

MAHSÜLÜN CİNSİ

490 500 510

MAKARNALIK BUĞDAYLAR
MAKARNALIK BUĞDAYLAR: Altıntaş-95,Çeşit-1252,Kızıltan-91, Selçuklu 97 
Kundura 1149,Selçuklu-97,Balcalı-85,Çakmak-79,Diyarbakır-81,Ege-88,Fırat-
93,Gediz-75,Salihli-92, Sham-1, Svevo,Zenith, Amanos 97, Altın 40-98, Aydın 93, 
Çeşit 1252, Fuatbey 2000, Harran 95,Mirzabey, Sarıçanak 

ANADOLU BEYAZ SERT: Kirik, Zerun, Melez-13, Kıraç-66-Tosunbey

EKMEKLİK BUĞDAYLAR

550

575 585 595 605

470

BEYAZ YARI SERT:Adana-99,Altay-2000,Basribey-95,Bayraktar-2000, Ceyhan-
99,Cumhuriyet-75,Genç-99 ( Ka “S” Nac ), Gönen,İzmir-85, Kaşifbey-95,Kırgız-
95,Kutluk-94, Nurkent, Palandöken-97,Seyhan-95, Sultan-95,Süzen-97,Topbaş-
111/33,Yüreğir-89, Karahan 99

KIRMIZI YARI SERT:Demir-2000, Flamura - 85, İkizce-96, Gelibolu, Gün 91

DİĞER KIRMIZI BUĞDAYLAR: Centauro, Gemini, Katei A - 1, Lancer, Negev, 
Prostar, Sadova, Sana, Vratza, Flamura-80, Golia, Kınaci 97, Sönmez 2001, 
Saraybosna, Gundalupe, Harmankaya 99, Yunak, Ukrayna, Esperya, Kırmızı İsrail
DİĞER BEYAZ BUĞDAYLAR:Alpu 2001, Ağrı “ S ” 093, Atay-85, Dağdaş-94, 
Dariel,       Doğankent-1, Galil, Saroz-85, Tahirova, Ziyabey-98, Aytin-98, Gerek 79, 
Göksu 99, Tir, Beyaz Pehlivan Yıldız 98, Çetinel, Es-86 

DÜŞÜK VASIFLI MAKARNALIK BUĞDAY

Karacabey-97, Kınacı-97, Konya-2002, Kop, Kop-S, Momchil,  Ekiz
Pandas, Pehlivan, Ahmetağa, Bağçı 2002, Dropia , Tekirdağ, Syrena Odeska

ANADOLU KIRMIZI SERT: Bezostaja-1, Doğu-88, Karasu-90, Krasunia Odes'ka, 
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tarak halk sağlığını tehdit etmeye, can almaya devam ediyor. İn-
sanlarda karşılaşılan hastalıkların % 60’ı ve dünyada yeni orta-
ya çıkan hastalıkların %75’i hayvanlardan insanlara geçen zoo-
noz karakterde hastalıklardır. Sağlık Bakanlığının 6.11.2004 ta-
rihinde Resmi Gazetede yayımlamış olduğu “Bulaşıcı Hastalık-
ların İhbarı ve Bildirim Sistemi Hakkında Tebliğ” de bildirimi zo-
runlu ve çok tehlikeli hastalık olarak saydığı 50 hastalığın 26’sı 
zoonoz karakterdedir. Yani önlem alınmadığı zaman hayvanlar-
dan insanlara geçebilen bu hastalıklar salgın niteliğinde her tara-
fa yayılarak bütün toplum katmanlarını etkileyecek niteliktedir. Bu 
bile veteriner hekimlerin önemini ortaya koymaya yeterlidir. Bu 
nedenle Sağlık Bakanlığı artık bütün dünyada kabul gören “TEK 
SAĞLIK, TEK TIP” prensibini benimsemeli ve kendini çağın gerek-
lerine göre geliştirmelidir. “Hayvan hastalıkları Tarım Bakan-
lığını ilgilendirir” zihniyetinden bir an önce kurtulmalı, “korun-
ma tedaviden üstündür” prensibini benimsemelidir. Bu hasta-
lıkların önlenememesinin temel nedeni veteriner hizmetlerini ko-
ordine edecek bir merkezi otoritenin olmaması ve veteriner he-
kimlik mesleğine yaklaşım biçiminin sağlıksız olmasıdır. Bu bölük 
pörçük kurumsal yapı, veteriner hekimleri ve yardımcı sağlık per-
sonelini özlük haklarından ve her türlü araç-gereçten yoksun ola-
rak çalışmaya mecbur etmiştir. Bu olumsuz şartlara rağmen ve-
teriner sağlık çalışanları; hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve halk 
sağlığı için gece-gündüz, varını yoğunu ortaya koyarak özveriyle 
çalışmaya devam etmektedirler. Gelişmiş ülkelerde hayvansal gı-
dalar üretimden tüketime kadar veteriner hekimlerin denetimi al-

tında tutulmaktadır. Böylece gıda güvenliği sağlanarak halkın öl-
müş at eti, parazitli domuz eti, hileli süt ürünleri gibi hastalık etke-
ni taşıyan veya hijyenik olmayan gıdaları tüketmesinin önüne ge-
çilmektedir. Her platformda yönünü Avrupa Birliğine döndüğü-
nü belirterek mevzuat düzenlemesini buna göre yapmaya çalışan 
hükümetimiz, AB uyum sürecinin gereği olan yasal düzenlemele-
ri bir an önce yapmalı, her yılın başlarında yazboz tahtasına dö-
nen akredite veteriner hekim uygulamasını yasal zemine oturtma-
lı ve bu uygulamayı sadece özel sektöre ait mezbahalarda değil, 
AB ülkelerindeki gibi bütün hayvansal ürünlerin üretildiği, işlendi-
ği, pazarlandığı alanlara yayarak kontrollü ve izlenebilir gıda te-
minini sağlamalıdır.

Veteriner Hekimlerin salgın hastalıklara müdahalesinin hızlı ol-
ması, risk analizleri ve gıda güvencesini sağlayacak etkili ve tek 
bir merkezden idare edilen bağımsız bir Veteriner Teşkilatının tüm 
yurtta tesis edilmesi zorunluluğu vardır. Ancak bu şekilde tüketici-
nin korunması ve halk sağlığı güvence altına alınabilecektir. Halk 
sağlığı, Çevre sağlığı ve sahipsiz sokak hayvanlarının rehabili-
tasyonu konularında kentlerde icraya yetkili ve sorumlu organlar 
olan yerel yönetimler, Veteriner işleri Müdürlükleri gibi birimleri-
ni aktifleştirerek daha yaşanabilir bir kent için yeterli önlemleri al-
malı ve bu konularda sürdürülebilir politikalar geliştirmelidirler.

Sağlıklı insanın sağlıklı gıdaya ulaşması sağlıklı hayvandan ge-
çer. Bunun sigortası ise veteriner hekimlerdir.

rının kitaplarının tercümesiyle gelişmeye başlamıştır. Mikrosko-
bun keşfiyle de hastalık sebeplerinin teşhis ve tedavisi daha ko-
lay hale gelmiştir. 1762’de ise Fransa’nın Lyon kentinde Cloude 
Bourgelat tarafından ilk veteriner okulu kuruldu. Bu okul dünya-
daki bilimsel anlamda kurulan ilk veteriner okuludur.

Osmanlılarda babadan oğula geçme baytarlık, 1841 yılında 
II.Abdülmecid tarafından Almanya’dan Godlewsk, Alman hekim 
at üzerine ve eğitim için getirilmiştir. 1842 yılında Godlewsky ta-
rafından ilk askeri veteriner okulu açılır. Ordu atlarına yönelinir, 
bu okul ilk kez 1845’te 12 kişi mezun verir. Diğer hekimin geri 
dönmesiyle, eğitim vermek amacıyla batıdan Duroca, George ve 
Lewis adlı hekimler getirilir. 1848 yılında 3 yıl olan eğitim süresi 
1849 yılında 4 yıla çıkar ve okuldan mezun olanlar okulda eği-
tim görevlisi olarak kalır. 1889 yılında, Mehmet Ali Bey tarafın-
dan Sivil Tıp Okulu merkezinde Gülhane’deilk sivil veteriner oku-
lu açılır. Bu okulun ilk mezunları arasında milli şair Mehmet Akif 
ERSOY vardır. 1890 yılında askeri ve sivil veteriner okulu birleşir.

Veteriner Fakültesi, Türkiye’de ilk defa 1889 tarihinde yüksek 
okul olarak Halkalı’da kurulmuştur. Öğretim süresi 4 yıldı. Ön-
celeri ilk iki yılı sivil tıbbiye talebeleriyle son iki yılı ise Halkalı’da 
yatılı olarak geçiren veteriner talebeleri daha sonra Kadırga’da 
bir konak satın alınarak bir araya toplanmışlardır. Burası da kafi 
gelmeyince Tunuslu Hayreddin Paşanın Sultanahmed’deki kona-
ğında Mülkiye Baytar Mektebi alisi olarak 1921 ‘e kadar öğretim 
yapılmıştır. Okul 1921’de yanınca, Selimiye’deki Askeri Baytar 
Mektebine taşındı ve Yüksek Baytar Mektebi adını aldı. 1933’te 
burası da kapatıldı. Cumhuriyetin 10. yıldönümü günü Veteri-
ner Fakültesi adıyla Ankara’da öğretime başladı. 1939’da öğre-
tim süresi 5 yıla çıkarıldı. 7 Temmuz 1948’de Ankara Üniversite-
sine bağlandı.

Türkiye’de veteriner hekimin görevleri arasında; hayvan sağlığı 
yanı sıra doğrudan insan sağlığı vardır. Veteriner hekimler, hay-
van hastalıkları konularında ihtisas yaparak mütehassıs oldukla-
rı gibi halen tıp fakültelerinde mikrobiyoloji ve bakteriyoloji ihtisa-
sı yapma imkânına da sahiptir. Böylece doğrudan insan sağlığıy-
la ilgili konulara da girmişlerdir. Hayvan sağlığının korunması in-
sanların zoonoz (hayvandan insana bulaşan) hastalıklardan ko-
runması, hayvanların verimlerini yükseltmek gayesiyle ıslah edil-
meleri, hayvani ürünlerin (et, süt, yumurta, peynir, yoğurt vs.) ve 
yemlerin muayene ve kalite kontrollerinin yapılması veteriner he-
kimin görevleri arasındadır. Hayvandan insana geçen 200’den 
fazla bulaşıcı hastalık olmasına ve son zamanlarda bunların gün-
deme gelmesine rağmen Veteriner Hekimlik mesleği ülkemizde 
hak ettiği yere gelememiştir. Avrupa Birliği müktesebatının yak-
laşık yüzde 25’i Veteriner Hekimlik ile ilgilidir. Veteriner Hekimli-
ği Avrupa ülkelerinde ayrı birim olarak hizmet vermekte ve Veteri-
ner Hekimlik oldukça önemsenmektedir. “Sağlıklı hayvanın sağ-
lıklı gıda”, ve sağlıklı gıdanın da “sağlıklı insan” demek olduğunu 
ve “Çiftlikten Sofraya Veteriner Hekim Denetim ve Kontrolü”nün 
önemi artık su götürmez bir gerçektir.

“Son 20 yılda kamu Veteriner Hekimliğinin yanında serbest Vete-
riner Hekimliğinin artması ve ülkemizde önemli hizmetler verme-
ye başlamaları sorunların bir kat daha büyümesine sebep olmuş-

tur. Uygulamaya dönük birtakım iyi niyetli düzenlemelere rağmen 
daha çok kamu Veteriner Hekimliği’ne yönelik olan eski mevzu-
at serbest Veteriner Hekimliği hususunda mevzuat ve teşkilat açı-
sından ihtiyaçlara yeterli cevap verememiştir. Gelişen dünya ko-
şulları, Veteriner Halk Sağlığı’nın ve Gıda Güvenliği’nin her ge-
çen gün önem kazanması Veteriner Hekimlik alanında yeni dü-
zenlemelere gereksinim doğurmaktadır. Veteriner Hekimler hay-
van sağlığı, hayvan refahı, hayvan ıslahı ve yetiştirilmesi ile hay-
vanlardan ve gıdalardan insanlara geçen hastalıkların önlenme-
sinden sorumlu ve bu alanlarda görev yapan meslek grupları-
dır ve bilinen en eski mesleklerden birisidir. 1927 yılında çıkan 
ve hayvanlarımızı telef eden sığır vebası hastalığını 2-3 yıl evi-
ne uğramadan 15 dakikada bir ateş ölçülerek bitiren Türk Vete-
riner Hekimleri, 2006 yılında kuş gribi hastalığı ile bayram, tatil, 
gece-gündüz demeden savaşmış ve tüm uluslararası sağlık örgüt-
lerinin takdirini toplamıştır.

Mal canın yongasıdır. Bir ekonomik uğraş alanı olan hayvancılık 
işletmeciğinde, hastalıklarla mücadele ve karlılığın devamı vete-
riner hekimler tarafından kontrol altına alınmaktadır. Yetiştiriciler 
artık veteriner hekimlerden profesyonel destek almadan ellerin-

deki ürünlerin değerini koruyamayacağının bilincindedir. 

Çiftlik hayvanları bir ulusun gelişmesi, sağlıklı ve dengeli beslen-
mesi için ne kadar gerekliyse; pet hayvanları da bir ulusun ma-
nevi değerlerini geliştiren, insanları sevgiye yönelten, paylaşma-
yı öğreten, birçok ülkede sinir hastalarının tedavisinde önemli bir 
rol oynayan ve ruh sağlığını koruyan sevimli hayvanlardır. Bunun 
için evlerinde pet hayvanı bulunduran hayvan severlerin yanında 
manevi değeri olan hayvanlarının acısını dindiren veteriner he-
kimler aileden birisi gibidir. Veteriner Hekimlerin toplumdaki rolü 
yalnızca hayvan sağlığı ile sınırlı kalmayıp aynı zamanda gıda 
güvenliği ve halk sağlığını da kapsamaktadır. Hayvan sahiple-
ri dışında birçok kimse veteriner hekimlerin hayvanlardan insana 
geçen (zoonoz) hastalıkların bir salgın haline gelmesini engelle-
me konusundaki çabalarının maalesef farkında değil. Bugün ül-
kemizde Brusella, Kuduz, Tüberküloz, Şarbon, Kuş Gribi, Kırım 
Kongo Kanamalı Ateşi gibi zoonoz hastalıklar her yıl daha da ar-
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2000 yılında EsA 2000-10 aday numarası ile çeşit adayı olarak Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğünce Orta 
Anadolu ve Geçit Bölgesi kuruda arpa tarımsal değerleri ölçme denemelerinde 2001-2003 yıllarında 3 yıl süre ile denenmiş ve-
rim, kalite değerleri ve hastalık değerleri dikkate alınarak İNCE-04 ismi ile tescil olmasına karar verilmiştir. Bu çeşidin özellikle-
ri Çizelge 2 ’de görülmektedir.

Eskişehir, Hamidiye, Uşak, Afyon ve Kütahya illerinde gerçekleştirilen bölge verim denemelerinde en yüksek verimi 731.8 kg/da 
verim ile Eskişehir lokasyonunda en düşük verimi ise 373.1 kg/da verim ile Afyon lokasyonunda vermiş, tüm lokasyonlarda orta-
lama 486.9 kg/da verim vermiş bunu 475.3 kg/da verim ile yine Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsüne ait Kalaycı-97 çeşidi 
475.3 kg/da ile takip etmiştir (Çizelge 4).

Çizelge 2. İnce-04 Çeşidinin Morfolojik, Tarımsal, Kalite, Hastalık ve diğer özellikleri

Çizelge 4. Standart çeşitlerin ve aday çeşidin Bölge Verim Denemesindeki verimleri (kg/da)

İnce-04 11x11 Triple Lattice deneme deseni ile ve 3 tekerrürlü olarak Eskişehir merkez ve Hamidiye lokasyonlarında kurulan ve-
rim denemesinde ortalama 496.6 kg/da verim ile Kalaycı-97, Çıldır-02 ve Tokak157/37 standart çeşitlerine göre üstünlük sağ-
lamıştır (Çizelge 3).

Çizelge 3. Standart çeşitlerin ve aday çeşidin Verim Denemelerindeki verimleri (kg/da)

Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü çeşit geliştirme ça-
lışmaları çerçevesinde 1991 yılında yapılan melezlemede 
4671, Tokak 157/37, 4648, P12-119, WBCB-4 numaralı 
hatlar kullanılarak yeni bir çeşit geliştirilmesi amaçlanmıştır. 
Bu ebeveynlerin orijin ve özellikleri Çizelge 1 ‘de verilmiştir. 

Soner YÜKSEL
Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

VERİMLİ VE KALİTELİ ARPA ÇEŞİDİ
İNCE-04

Çizelge 2. İnce-04 Çeşidinin Morfolojik, Tarımsal, Kalite, Hastalık ve diğer özellikleri

Anadolu Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü ıslah çalışmaları ile kuru, 

yarı taban ve taban alanlarda 
yetiştirilmek üzere geliştirilerek 

2004 yılında tescil ettirilmiş 
bir arpa çeşididir. Melezi 4671/

TOKAK//4648/P12-119/3/WBCB-
4’dür.

Bitki boyu 100-110 cm. iki sıralı, 
kılçıklı, beyaz başak ve tane renkli 

olan İnce-04 çeşidi kışa ve yatmaya 
dayanıklı (alternatif) orta erkenci bir 

çeşittir.
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İnce-04’ün toplam 10 çevrede kurulan deneme sonuçlarına göre en düşük verim ortalaması 298.0 kg/da ile 2001 yılında, en 
yüksek verim ise 502.9 kg/da verim ile 2002 yılında olmuştur. Çeşidin her üç yıldaki verim ortalaması 415.8 kg/da’dır (Çizel-
ge 5).

Kışa dayanıklı olan bu çeşit hastalıklara dayanıklılık yönünden iyi çeşitlerden birisidir. Orta Anadolu ve Geçit Bölgesi Kuruda Arpa 
Tarımsal Değerleri ölçme denemelerinde bölgenin önemli hastalıklarından biri olan Arpa Yaprak Lekesi hastalığına orta dayanık-
lı olarak bulunmuştur. Ayrıca virüse (TKBMV) orta dayanıklılık göstermektedir.

Çizelge 5. Standart çeşitlerin ve aday çeşidin Tescil Denemelerindeki verimleri (kg/da)
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şekilde kullandığı gibi sorular enstitümüz sorumluluk alanındaki böl-
gede 2013 denek üzerinde belirlenmeye çalışılmıştır. Popülâsyonu 
temsil edecek örnekleme kümesi tam tesadüfî örnekleme yöntemi ile 
belirlenmiştir(Balcı, 2005). Anket tesadüfi olarak seçilen çiftçilerle yüz 
yüze yapılan görüşmeler sonucu tamamlanmıştır(Kara vd., 1998).ve-
riler SPSS programında analiz edilmiştir.

Mera Kullanımına İlişkin Veriler

1. Meralardan Yararlanma

Araştırmaya katılanların ne kadarının mera kullanıcısı olduğunu be-
lirlemek amacıyla onlara, “Bölgenizdeki yaylak, kışlak ve meralardan 
hangisinden yararlanıyorsunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Elde edilen ve-
rilere göre katılımcıların % 73,4’ü (1478 kişi) “sadece meralardan 
yararlanıyorum”, % 14,5’i (291 kişi) “ben hayvanlarımı ahırımda bes-
liyorum, bu yüzden yararlanmıyorum”, % 4,3’ü (86 kişi) “meralardan 
da yaylak ve kışlaklardan da yararlanıyorum” demektedir. % 7,8’lik 
(158) bir dilim de soruyu cevapsız bırakmıştır.Buna göre araştırmamı-
za katılanların tamamına yakını hayvancılıkla uğraşması ve özellikle 
mera kullanıcısı olması nedeniyle konumuzla doğrudan doğruya mu-
hatap ve ilgili görünmektedir. 

2. Meraların Kullanımına İlişkin Yanlışlıklar

Oldukça ciddi bir sorun teşkil ettiği düşünülerek meraların yanlış kul-
lanımımdan ilki mera alanlarına tecavüzle ilgilidir ve “Bölgenizde-
ki Meraların (bina-ahır-ağıl-tarla v.b. gibi) özel mülk gibi kullanıldı-
ğı oluyor mu?” sorusuna Büyük bir çoğunlukla (% 90,9 – 1824 kişi) 
meralara tecavüz edilmediği belirtilmektedir. Tecavüz var diyenler sa-
dece % 8,9 (179 kişi)’da kalmaktadır. Cevapsız oranı da (0,5 – 10 
kişi) son derece düşük olduğuna göre araştırma yapılan bölgelerde 
meralara ciddi bir tecavüz olayının vuku bulmadığını rahatlıkla söyle-
yebiliriz. Meralara tecavüz var diyen az sayıdaki katılımcıdan tecavüz 
şeklinin sürüp tarla yapma, ev ve ahır yapma, çobanların keyfi kulla-
nımı, belediyelerce işgal edilmesi ifadeleriyle tanımlamaktadır. 

“Köyünüze tahsis edilmiş meraları çevre köyler tarafından kullanan-
lar var mı?” sorusuyla Büyük bir çoğunlukla kendilerinin herhangi bir 
tecavüzünün olmadığını söyleyen katılımcılar çevre köyler söz konu-
su olduğunda, % 89,3 (1797 kişi) gibi çoğunlukla, meralarına çev-
re köylerden tecavüzlerin olduğunu dile getirmektedirler. Tecavüz yok 
diyenlerin oranı 8,6’da (174 kişi) kalmaktadır. Cevap vermeyenler 
%1,4 (28 kişi)’lük bir dilimi teşkil etmektedir. Yine tek bir şıkta yoğun-
laşma olduğu için bütün araştırma mahallerindeki katılımcılar kahir 
bir çoğunlukla kendi meralarına çevre köylerdekilerin tecavüz ettiği-
ni belirtmektedirler. 

 “Sizin ya da komşularınızın meraları yanlış (size verilen otlama pla-
nı dışında) kullandığı oldu mu?” sorusuna % 82,6 (1663 kişi) olduk-
ça büyük bir çoğunluk meraların yanlış ve zamansız kullanılmadığı-
nı belirtmektedir ki bu durum mera kanunu teorik olarak aynı oranda 
bilinmemesine karşılık pratikte uygulanmakta olduğunu gösteren bir 
veridir. Katılımcıların % 8,8’i (178 kişi) “ben kullanmadım ama bazı 
komşularımız meraları yanlış ve zamansız kullandı”, % 4,4’ü (88 kişi) 
“birkaç kez yanlış ve zamansız olarak meraları kullandım” demek-
tedir. %4,2’lik (84 kişi) bir dilim de soruyu cevapsız bırakmıştır. Son 
olarak, bu bölümde ayrıca açık uçlu olarak katılımcılara “Meraların 
yanlış ve zamansız kullanılma nedenini belirtir misiniz?” sorusuna ise; 

Yanlış ve zamansız kullanımla ilgili olarak katılımcıların kahir çoğun-
luğu (% 90,2 – 1815) soruyu cevapsız bırakmaktadır. Böyle olması 
da gerekir. Zira yanlış ve zamansız kullanım yok diyen çoğunluk bu-
nunla ilgili daha yüksek bir oranla “neden” beyan ederse ya da ter-
sine “var” deyip neden beyan edememiş olsaydı; bu durumda anke-
te verdikleri cevaplardaki samimiyetleri hakkında kuşku duyulabilir-
di. Ancak kontrol sorularıyla elde edilen bu verilerin birbirini destekler 
bir mahiyet arz etmesi aynı zamanda araştırmanın güvenilirliği ve ge-
çerliliği açısından da önem arz etmektedir. Az sayıda katılımcının dile 
getirdiği yanlış ve zamansız kullanım nedenleri şöyle sıralanmaktadır. 
Katılımcıların 97’si zamansız otlama, 32’si bilgisizlik, 18’i bakımsız-
lık, 10’u çobanlar yüzünden, 10’u sulanmaması nedenleriyle mera-
ların zamansız ve yanlış kullanıldığını belirtmektedir. 

Meralarla İlgili Çalışmalara İlişkin Kanaatler

İlk olarak katılımcılara “Bugüne kadar mera, yaylak ve kışlaklarla il-
gili bakım ve ıslah çalışması yapıldı mı?” sorusu yöneltilmiş. Elde edi-
len verilere göre katılımcıların % 61,8’i (1245 kişi)’i mera, kışlak ve 
yaylaklarla ilgili bakım ve ıslah çalışmasının yapıldığını belirtmektedir. 
Cevap verenlerin % 25,1’i (506 kişi) yapılmadı, % 4,1’i (82 kişi) baş-
landı ama yarım bırakıldı, % 8’i (162 kişi)de başlandı ve devam edi-
yor demektedir. % 0,9’u da (18 kişi) da soruya cevap vermemiştir. Bu 
bölümde ayrıca vatandaşların meralarla ilgili ne yaptığına dair de ve-
riler derlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla katılımcılara “köyünüze tah-
sis edilmiş meralarda ot verimi ve kalitesini artırmak, hayvanlarınızı 
daha iyi beslemek amacı ile meralarda ne gibi çalışmalar yapıyorsu-
nuz?” sorusu yöneltilmiş.

Elde edilen verilere göre katılımcıların % 56,3’ü (1134 kişi)’i “zama-
nında gübreleme yaptıklarını, % 8,4’ü (170 kişi) belirli aralıklarla din-
lenmeye bıraktıklarını, % 3,7’si (74 kişi) hayvanları uzun süre mera-
da tuttuklarını, % 0,9’u (18 kişi) otlatma ile aksaklıkları mera birimi-

ne bildirdiklerini, % 10,2’si(205 kişi) yönetim biriminin kararlarına uy-
duklarını, % 12,4’ü (250 kişi) hiç bir şey yapmadıklarını belirtmişler-
dir. % 7,1’lik bir dilim de soruyu cevapsız bırakmıştır.

Mera İle İlgili Sorumlulara İlişkin Kanaatler

Mera, yaylak, kışlak gibi ortak alanların kurallara uygun bir biçimde 
kullanılmasından, mevcut ve muhtemel sorunların çözümünden so-
rumlu bazı yetkililerin bu görevlerini ne düzeyde yerine getirdiklerini 
sorgulayan bu bölümde ilk olarak, herhangi bir sorunla karşılaşıldı-
ğında başvurulan ilk kişi ya da kuruluşların hangileri olduğuna dair 
kanaatler belirlenmiştir. İkinci olarak konu ile ilgili çeşitli sorumluluk-
ları bulunan muhtar veya belediye başkanlarının sorumluluklarını, ne 
denli yerine getirdikleri ile ilgili tutumlar iki madde bağlamında ölçül-
meye çalışılmıştır. 

1. Sorunları Çözmesi İçin Başvurulan Kişi ya da Kuru-
luşlar 

Celalettin AYGÜN
Yakup KARAMAN
Bilal DEMİR
Dr. İlker ERDOĞDU
Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Eskişehir

MERALAR VE KULLANICILARI İLE İLGİLİ HALKIN BİLGİ - BİLİNÇ 
DÜZEYİ VE SORUNLARI – BEKLENTİLERİ ÇALIŞMALARI -IV-

MERA KULLANIMI, MERALARLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR VE MERA İLE 
İLGİLİ SORUMLULARA İLİŞKİN KANAATLER

Bu çalışmada; Tarım ve Köyişleri Bakanlığımızın mera kullanımı ile 
ilgili veriler ve bununla ilgili çözümler, meralara ilişkin gerçekleştiri-
len çalışmalarla ilgili kanaatler mera, yaylak, kışlak gibi ortak alan-
ların kurallara uygun bir biçimde kullanılmasından, mevcut ve muh-
temel sorunların çözümünden sorumlu bazı yetkililerin bu görevle-
rini ne düzeyde yerine getirdiklerinden, ilk olarak, herhangi bir so-
runla karşılaşıldığında başvurulan ilk kişi ya da kuruluşların hangile-
ri olduğuna dair kanaatler ve konu ile ilgili çeşitli sorumlulukları bu-
lunan muhtar veya belediye başkanlarının sorumluluklarını, ne denli 
yerine getirdikleri ile ilgili tutumlar ölçülmeye çalışılmıştır. 

Doğal çayır ve mera alanlar ülkemizde halen en önemli kaba yem 
kaynağı durumundadır. Bu alanlar yıllarca süren düzensiz ve aşı-
rı otlatma baskısıyla verim ve kalite bakımından önemli derecede 
kayba uğramıştır(Tosun ve Altın, 1981; Erkun, 1999; Gençkan vd., 
1990). Bu alanların geliştirilmesinde otlatmayı kontrol altına alma 
yanında çeşitli ıslah çalışmalarının da yürütülmesi gerekliliği çeşitli 
araştırmalarda ifade edilmektedir(Bakır, 1987; Çomaklı ve Mente-

şe, 1999). 1998’de yürürlüğe giren Mera Kanunu meraların korun-
ması ve geliştirilmesi yönünden büyük önem taşımaktadır(Açıkgöz, 
2001). Bu amaca yönelik olarak çeşitli çalışmalar halen Bakanlık 
tarafından yoğun bir şekilde yürütülmektedir. Ülkemiz hayvancılığı 
için büyük önem taşıyan Mera Kanunu ile başlatılan çalışmalardan 
biri de Tarım İl Müdürlükleri tarafından Kamu Araştırma Kuruluşları 
ve Üniversitelerin koordinatörlüğünde yürütülmekte olan mera ıslah 
ve amenajman projeleridir. Bu anket çalışması ile doğal çayır mera 
alanların korunması ve geliştirilmesi yönünden büyük önem taşıyan 
Mera Kanunu’nun asıl muhatapları tarafından ne düzeyde bilindiği 
ve riayet edildiği ile Bakanlık tarafından yürütülen çeşitli çalışmalar-
la ilgili muhatapların yaklaşımlarının ne olduğu saptanmaya çalışıl-
mıştır. Meralarımızın ıslahı için ülke genelinde oranda bahis konu-

su alanlardan yararlanan çiftçilerin bu çalışmalara katılım durum-
larına bağımlıdır. 

Yurt dışında yapılan çeşitli araştırmalarda tarımsal üretimi ge-
liştirme çalışmalarında çiftçi katılımının sağlanmasının önemi 
vurgulanmıştır(Biggs and Clay,1981; Sandra vd., 1989; Biggs, 
1989). Mannion (1994) de geliştirilen teknolojilerin küçük çiftçiler-
ce kavranılıp, uygulanmaya başlanmasının önemini üzerinde dur-
muştur. Çiftçilik Sistemleri Araştırma yaklaşımı yeni teknoloji ve uy-
gulamalardan kaynak kıt çiftçilerin yararlanmalarını sağlamak için 
geliştirilmiş ve dünya genelinde uygulanan bir sistemdir(Tripp vd. 
1990; Sutherland 1997). Bu amaçla ülkemizde de Kamu Araştırma 
Kuruluşları ve yayım teşkilatları tarafından çiftçiler için uygun tek-
nolojiler geliştirilmesi ve yayılması amacıyla 1992 yılından itibaren 
ÇSA yaklaşımı benimsenerek uygulamaya konulmuştur. Bu yakla-
şımda ilk aşama teşhis safhasıdır. Teşhis çalışması kapsamında ya-
pılması gereken anket ve benzeri saptamalar tamamlandıktan son-
ra tasarım ve planlama, test ve tavsiye ve yayım safhaları gelmekte-

dir. Bizim çalışmamızda da bahis konusu hassasiyet dikkate alına-
rak meraların geliştirilmesine yönelik olarak yürütülmekte olan çe-
şitli faaliyetlerin çiftçi bazında durumunun saptanmasına ve bu ça-
lışmalara orta ve uzun vadede ışık tutulmasına çalışılmıştır. 

MATERYAL VE METOT: 

Bu çalışmada; Mera alanlarıyla ilgili kırsal kesimde yaşayan köy 
halkının, merayla ilgili olarak “Bilgi Düzeyi” ile “Beklentiler ve So-
runları” ana başlığı altında köy halkının ne kadarının meradan ya-
rarlandığı, meraların kullanımına ilişkin yanlışlıkların neler olduğu, 
mera, yaylak ve kışlaklarla ilgili bakım ve ıslah çalışmaları ile ilgili 
veriler, bu çalışmalara köylülerin katkıları, meralarla ilgili problem-
lerin çözümünde sorumlu olan kişiler ve bu kişilerin yetkilerini ne 
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ANIZ ÖRTÜLÜ TARIM

Bitki artıkları, yani anız, halen birçok ülkede olduğu gibi, hay-
van beslenmesinde, yakıt olarak veya benzer şekillerde kul-
lanılırken, artan miktarın da yakılması yoluna gidilmektedir. 
Topraktaki organik azot ve karbon miktarındaki hızlı düşüşün 
bir sebebi olarak da anızın bu şekilde topraktan uzaklaştırıl-
ması gösterilmektedir. Bunların bir şekilde toprağa geri veril-
mesiyle bu düşüş azalmaktadır.

Anız örtülü tarım, bu bitki artıklarının, toprak yüzeyinde veya 
toprak yüzeyine yakın bir seviyedeki toprak katmanı içinde bı-
rakıldığı sistemin adıdır ve gittikçe genişleyen alanlarda kulla-
nım imkânı bulmaktadır. Anız Örtülü Tarım, ABD nin Toprak 
Muhafaza Teknolojileri Merkezi (Conservation Tecnology In-
formation Center, CTIC) tarafından, ekimden sonra su eroz-
yonunu önlemek için toprak yüzeyinin en az % 30 unun anız-
la kaplı bırakıldığı herhangi bir toprak işleme sistemi olarak 
tanımlanmaktadır. Rüzgârdan kaynaklanan toprak erozyonu 
öncelikli sorun olursa, kritik rüzgar döneminde 1120 kg/ha 
anızın toprak yüzeyinde bırakılması gerekmektedir.

Anızın tamamının veya büyük kısmının yüzeyde bırakıldığı 
azaltılmış sürüm veya anıza ekim tekniği uygulamalarında ku-
rak alanlarda henüz istenilen düzeyde başarılı sonuçlar elde 
edilememekle birlikte, yazlık ürünlerin ekildiği özellikle mısır, 
soya gibi çapa bitkilerinin ekildiği alanlarda oldukça başarılı 
sonuçlar elde edilmektedir. 

Şu ana kadar beş çeşit anız örtülü tarım uygulama şekli bilin-
mektedir:
1- Azaltılmış Toprak İşleme
2- Anız Malçlı Toprak İşleme 
3- Şerit Şeklinde İşleme

4- Sırta Ekim
5- Anıza Ekim

Azaltılmış Toprak İşleme ve Anız Malçlı Toprak İşleme ile Anıza 
Ekim ve bir ölçüde de Şerit Şeklinde İşleme kuru tarım alanla-
rı için uygun olan sistemlerdir. Sırt işlemesi, sulu alanlarda ge-
nelde tesviyeli alanlarda sınırlı miktarda hububatta, geniş ola-
rak da çapa bitkileri için uygulanan sistemlerdir. Anız örtülü 
tarım toprakta su tutulmasına belirgin bir şekilde yardımcı ol-
makta ve bu da verimi artırmaktadır. 

AZALTILMIŞ (MİNİMUM) TOPRAK İŞLEME :

 Tohum yatağı hazırlığına kadar çok az toprak işleme aletinin 
kullanıldığı veya bu aletlerin tek trafikte kombine edilerek uy-
gulandığı sistemdir. Toprak bu sistemde az da olsa ekim ön-
cesine kadar yine de işlenmektedir ve geleneksel toprak işle-
me standartlarına göre toprak yüzeyi biraz daha kaba ve pü-
rüzlü olmaktadır. Ekimden sonra genelde tarla yüzeyinde çok 
az vegetasyon bulunmaktadır ve yüzeyin %20’ den fazlasını 
kaplamaktadır. Bu sistemde yabancı ot mücadelesi gelenek-
sel sürümdeki uygulamanın aynısıdır. Anız yoğunluğu fazla ol-
duğunda ekim öncesi toprağa karıştırılarak uygulanan herbi-
sitler pratik olmayabilir. Toprağa karıştırılarak uygulanan her-
bisitler için toprağın üniform olarak karıştırıldığı işlemler ge-
rekmektedir. Bu uygulamanın yapılama-
dığı durumlarda en iyi yol çıkış önce-
si veya çıkış sonrası herbisitlerin uy-
gulanmasıdır. Ara çapası ile herbi-
sit uygulaması aynı anda yapıla-
bilmektedir.

Araştırma yapılan yörelerdeki, sorunları çözmesi için başvurulan kişi 
ya da kuruluşları belirlemek amacıyla katılımcılara “Mera, yaylak, kış-
lak gibi ortak alanların kullanımı ile ilgili bir probleminiz olduğunda 
ilk önce kim ya da kimlere sorunlarınızı aktarıyorsunuz” sorusuna Ce-
vap verenlerin yarısının aklına ilk gelen sorun çözücü köy muhtarıdır. 
Bu da son derece doğaldır çünkü köy muhtarlığı kırsal kesimdeki yer-
leşim birimleri açısından gerçekten de son derece önemli işlevler yük-
lenmiş oldukça stratejik bir yönetim birimidir. 

Sorun çözücü kişi ve makam olarak ikinci İlçe, üçüncü sırada İl Ta-
rım Müdürlükleri gelmektedir. Sorun çözücü bir diğer merci olarak 
dördüncü sırada zikredilen mera yönetim birliği ve birlik üyelerinin 
de başarılı çalışmalar icra ettikleri bu vesileyle teyit edilmektedir. Be-
lediye başkan ve başkanlıkları da sorun çözücü merci olarak zikredil-
mektedir. 

2. Muhtar veya Belediye Başkanlarının Bazı Sorumluluk-
larına ilişkin Değerlendirmeler

Mera, yaylak ve kışlak gibi ortak alanların kullanımı ile ilgili önem-
li sorumlulukları bulunan muhtar veya belediye başkanlarının, bu so-
rumluluklarını gerektiği gibi yerine getirip getirmediklerini test etmek 
amacıyla katılımcılara “Meraların sınır işaretlerinin korunması ve or-
tak alanların kullanımından sorumlu muhtarla r/ belediye başkanla-
rı bu sorumluluklarını nasıl yerine getiriyorlar?” sorusu yöneltilmiştir. 
% 84,6 (1704)’lük bir rakamla, muhtarların “hak ve adalet ölçülerine 
göre sorumluluklarını yerine getirdikleri” belirtilmektedir.

Bu sorumluluklarını “kişisel çıkarları doğrultusunda kullanıyor” diyen-
ler % 5,7 (114 kişi) lik, Muhtar “ilgilenmiyor” diyenler % 6,1 (122 kişi)
lik, “yakınlarına çıkar sağlamak amacıyla bu alanları peşkeş çekiyor” 
diyenler % 2,8 (57 kişi)’ lik, bu alanlara “amaca uygun olmayan bi-
çimde ev ve ahır yapılmasına izin veriyor” diyenler % 0,3 (6 kişi)’lük 
dilimleri teşkil etmektedirler ve % 0,5’i (10 kişi) de soruya cevap ver-
memektedirler. Meraların tecavüze uğramadığı, yanlış ve zamansız 
kullanılmadığına dair % 90’lı rakamlarla ifade edilebilecek bir kanaat 

beyanı bulunmaktadır. Bu konuda, yüksek oranları bulan bir itiraf da 
zaten beklenmemiştir. Bununla birlikte 90’ları bulan bir oranla mera-
ların çevre köylülerce tecavüze uğradığı ifade edilmektedir. Bu önemli 
bir bulgudur. Şayet kural ihlali, rekabete dönüşürse, önünü almak ke-
sinlikle mümkün olmayacaktır.Kural, “bir seferle bir şey olmaz” deni-
lerek herkes tarafından bir kerelik de olsa ihlal edildiği takdirde, kural 
olmaktan çıkacaktır. Daha da önemlisi karşılıklı olarak köylüler ken-
dileri için tahsis edilmiş alanlara tecavüz etmeye kalktıklarında köyler 
arası husumetleri önlemek de mümkün olmayacaktır. Kanaatimizce 
bu konuda etkin bir önleme gidilmelidir. 
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gibi çıkış sonrası geniş yapraklılara etkili olan herbisitler, ve 
• Kontakt veya sistemik etkililer geniş yapraklılar ile karıştırıla-
rak uygulanabilmektedir.

ANIZ ÖRTÜLÜ TARIMDA GÜBRELEME

Anız örtülü tarımda yapılan gübre uygulamaları çalışmaları, en 
etkili yöntemin, gübreyi serpmek veya sıra üzerinden belirli bir 
uzaklığa uygulamak yerine, banda yani hemen sıranın yanına 
vermenin daha iyi sonuç verdiğini göstermektedir. Bu amaçla 
özel ekici ve gübre gömücü ayak tipleri geliştirilmiştir Anız örtü-
lü tarımın nitrat sızmasını veya yer altı suyunun kirlenmesini di-
ğer sistemlerden farklı olarak önlemesi söz konusu değildir. Aynı 
şekilde suyun pestisitlerle kirlenmesi konusu da tam net bir şekil-
de açıklanamamıştır. 

Normal pullukla sürümde bitki besin elementleri ve bazı gübre-
ler toprak yüzeyine serpilerek pullukla toprağa karıştırılmakta-
dır. Anız örtülü tarım demek, toprağın daha az karıştırıldığı veya 
daha az ters yüz edildiği sistem demektir. Bu sebeple bu sis-
temde bu tip serpme gübreler toprak yüzeyinde veya yüzeye ya-
kın bölgelerde kalmaktadır. Bazı durumlarda anız örtülü tarımın 
başarısını sınırlayan faktörlerden birisi de bitki kök bölgesindeki 
gübrelemelerden kaynaklanan bu düşük verimliliktir. 

FOSFOR ve POTASYUM

Anız örtülü tarımda fosfor ve potasyumun çoğu kulaklı pulluğun 
tersine toprağın ilk 5- 10 cm. lik kısmında birikmektedir. Çizel 
kullanıldığında fosfor ve potasyum genelde anıza ekim ve azal-
tılmış sürüme göre daha aşağıya gitmektedir. Bu nedenle anı-
za ekimde toprak eğiminin elverişli olması halinde 4- 5 yılda bir 
periyodik olarak kulaklı pullukla sürüm iki sebeple tavsiye edi-
lebilir:

1- Özellikle kurak yıllarda yüzeye yakın bölgelerde kök aktivite-
sinin zayıfladığı veya azaldığı durumlarda besin elementlerinin 
sürüm katına doğru dağılması sağlanarak gübrenin tek bir böl-
gede birikmesinin dezavantajı önlenmiş olur. 

2- Yüksek gübre ihtiva eden toprak yüzey bölgesi erozyon ve 
toprak taşınması gibi sebeplerle çevre sağlığı açısından tehlikeli 
olduğu gibi ayrıca ekonomik bir kayıptır. Daha önce belirtildiği 
gibi banda uygulama şekli daha etkilidir

AZOT

Uzun yıllardır yapılan araştırma sonuçlarına göre anıza ekimde 
geleneksel sürümde uygulanan miktardan daha fazla azot uy-
gulanmasına ihtiyaç olmaktadır. Bunun farklı gerekçeleri vardır;
• Amonyumun buharlaşması, 
• Anıza ekimde yüzeyde daha fazla biriken organik katmanda 
azotun mikroorganizmalar tarafından tutulması (hareketsiz hale 
getirilmesi),
• Pullukla sürümde topraktaki organik maddelerden daha faz-
la azot ayrışması,.
• Bazı bölgelerde anıza ekimden daha yüksek verim alınması,
• Daha fazla azot kaybı ile toprakta daha fazla su hareketidir. 
Bir araştırmada mısır üretiminde azotun toprak altına verilmesi 
yüzeye bırakmaya göre belirgin bir verim artışı sağlamıştır.

Anıza ekimde azotun büyük kısmı yüzeye uygulandığından top-
rak yüzeyine yakın kısım daha hızlı asidik hale gelir. Genellik-
le 0-5 cm. lik toprak katmanı daha derinlere göre daha asidik-
tir. Bu sebeple ilk 5 cm.deki kısmın pH sına özellikle dikkat et-
mek gerekir. Triazine gibi belli bazı herbisitler yüzeydeki düşük 
pH yoluyla inaktif hale geldiğinden bu tip ot öldürücü ilaçlarla 

ANIZ MALÇLI TOPRAK İŞLEME SİSTEMİ: 

Anız malçlı toprak işleme sisteminde, toprak daha çok alttan yır-
tarak işleyen kazayağı veya kırlangıç kuyruğu gibi aletlerle yüz-
lek olarak işlenmektedir. Bu sistem hafif bünyeli topraklara sa-
hip, rüzgar erozyonunun büyük problem olduğu ve nadas dö-
nemi daha yağışlı bölgelerde geçerlidir.

İki çeşit toprak işleme ekipmanı kullanılmaktadır.

1- Anızı toprağa karıştırarak çalışan disk, çizel pulluğu ve tarla 
kültivatörleri gibi aletler,

2-Toprağı ters yüz etmeksizin alttan keserek çalışan kazayağı, 
kırlangıç kuyruğu, ot koparan gibi aletler.

Çizel tipi aletler, 20-40cm. derinlikte ve 30-40cm. aralıkla top-
rak işleyebilen aletlerdir. Bu aletler önemli bir miktar anızı top-
rak yüzeyinde bırakır ve toprak yüzeyi genelde kaba ve pürüzlü-
dür. Anız malçlı sistemin esas amacı su kullanım etkinliğinin ar-
tırılması ve rüzgar erozyonunun etkisinin azaltılmasıdır.

ŞERİT ŞEKLİNDE İŞLEME:

Özellikle çapa bitkilerinde tohum ekilecek sıranın, sadece to-
hum bölgesinin dar bir şerit şeklinde daraltılmış rotovatör veya 
dar kültivatör tipindeki aletlerle işlenmesidir. Sıra aralarının ta-
mamı anızla kaplı kalmaktadır. Ekim öncesi toprağa karıştırıla-
rak uygulanan ot öldürücülerin başarısı anız yoğunluğuna ve 
selektif ot öldürücü ilacın bulunmasına bağlıdır. İstendiği tak-
tirde sıra araları da çapalanabilmektedir. Genellikle çıkış ön-
cesi veya çıkış sonrası ve bütün yüzeye uygulanan ot öldürücü-
ler başarılı sonuçlar vermektedir. Ara çapası yapıldığı durumlar-
da banda uygulama da yapılmaktadır. Özellikle rüzgar erozyo-
nunu kontrol etmede, toprağın erken ısınmasının gerekli olduğu 
durumlarda ve yakıt tüketiminin azalmasında etkilidir.

SIRTA EKİM:  

Mibzer üniteleri bir önceki yılın hasat sonunda toprak hazırlığı 
sırasında oluşturulan sırtlarda çalışmaktadır. Mibzer, sırt yüze-
yindeki 2 -5 cm.’ lik toprak ile eski bitki artıklarını, kök kırıntıla-
rını, yabancı otları ve tohumlarını sürükleyerek sırtlar arasında-
ki boşluklara bırakır. Bu işlem ince tekstürlü ve drenajı zayıf top-
raklar için çok elverişlidir. Sırtlar yıllar itibariyle aynı kalmakta-
dır. Bu nedenle bu sistem ince yapılı, düz, tesviyeli ve zayıf dre-
najlı topraklarda daha iyi sonuç vermektedir. Kontur ekim uy-
gulanmadığı taktirde %4 ‘den daha fazla eğimli arazilerde uy-
gulanması tavsiye edilmez. Kumsal yapıdaki topraklarda da sırt-
ların muhafazası zor olduğundan uygulanması güçtür. Sırtların 
üst kısımları baharda daha erken ısındığından ekimin bir mik-
tar öne alınması mümkündür. Sırtlara ekim yapabilen özel ekim 
makinası ve kültivatöre ihtiyaç bulunmaktadır. Yakıtta %50 ta-
sarruf sağlamaktadır. En mükemmel yabancı ot ilaçlaması çıkış 
öncesi ve ekimle birlikte nemli toprakta mibzerin ekici ayağının 
hemen arkasına banda uygulama ile elde edilmektedir. Meka-
nik ot kontrolü de uygulanabilmektedir

ANIZA EKİM: 

Sürülmemiş ve işlenmemiş toprağa direkt ekim yapılmaktadır. 
Yabancı ot kontrolu bakımından en çok tercih edilen ekim sis-
temidir.Yabancı ot kontrolu tamamen ve yalnızca ot öldürücü-
lerle yapılabilmektedir. Büyüme dönemi boyunca çıkış öncesi ve 
sonrası ot öldürücüler kullanılabilmektedir. İlaçlamadan sonra 

ilacı anızdan toprağa yıkayarak indirecek miktarda yağış olma-
sı ot kontrolünün başarısı için gereklidir. Kurak durumlarda çı-
kış sonrası özel ot öldürücülere ihtiyaç vardır. Anıza ekim işlemi 
ekim makinasında ekici ayağın önüne yerleştirilen özel bir ayak-
la yapılmaktadır. Bu metot ile ekim, mısır ve soya anızı ile diğer 
tahıl anızlarında başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Ekim so-
nunda anızla kaplı alanın en yüksek olduğu metod olup drenajı 
iyi topraklarda bu sistem daha başarılıdır.Tohum ekici ayak ola-
rak dar çapa açıcılar ile dar açılı çift diskli açıcılar da kullanıl-
maktadır. Normal mibzerlerde ekici ayaklara 70-75 psi basınç 
uygulanırken, anıza ekim mibzerlerinde ekici ayaklara 400 psi 
basınç uygulanabilmektedir.

ANIZ ÖRTÜLÜ TARIMDA YABANCI OT 
POPULASYONUNUN DURUMU

Bu sistemde genellikle problem teşkil eden yabancı otların ha-
yat devrelerinde de değişiklikler olmaktadır. Toprak işleme aza-
lınca ot tohumlarının çevresindeki şartlar da değişmektedir. Bu 
değişimler farklı ot türlerinde farklı etkilere neden olmaktadır. 
Geleneksel sürümde yabancı ot tohumlarının derin gömülme-
si tohumda dormansiyi güçlendirmekte ve böylece tohum daha 
uzun süre hayatta kalabilmekte ve bu da yabancı ot problemini 
artırmaktadır. Azaltılmış sürümde ot tohumları daha çok toprak 
yüzeyinde ve tabiat şartlarına terkedilmiş durumdadır. Bu şekil-
de ot tohumunun büyük çoğunluğu çimlenmeye fırsat bulama-
dan kış şartlarının, kuşların, böceklerin ve diğer hayvanların et-
kisiyle kaybolmaktadır. Bir kısım tohumlar da çimlenme fırsa-
tı bulduğu halde ot öldürücü ilaçlarla kontrol edildiğinden to-
hum bağlayarak toprağa bırakmaya fırsat bulamadan yok ol-
maktadır. 

Anız örtülü tarımda ilk yıllarda düzenli ot kontrolü yapıldığı tak-
tirde erken yıllarda tohumdan kaynaklanan ot problemi büyük 
oranda azalmaktadır. Tek yıllık yabancı otlar birkaç yıl sonra 
problem olmaktan çıkmaktadır. Diğer yandan bu tip sistemler-
de toprak mekanik olarak devrilmediğinden toprak altındaki or-
ganları vasıtasıyla veya gövdelerinden çoğalan otların gelişmesi 
güçlenmektedir. Bu çeşit otlar genelde ekilen ana üründen ev-
vel gelişmekte fakat geleneksel sürümde olduğu şekilde tarlanın 
diğer bölgelerine yayılma imkanı bulamamaktadır. Bu da lokal 
ilaçlama yapmayı gerektirmektedir. Bunlar için en etkili yaban-
cı ot ilaçları sistemik olanlar olup otların toprak üstü aksamla-
rı uygun olduğunda ve zamanlamanın iyi yapılması halinde iyi 
sonuç alınmaktadır. En etkili ot öldürücüler yaprağa uygulanan 
sistemik etkililerdir. Selektif olmayan ilaçlar kullanılması halinde 
sıralar arasındaki mevcut tek yıllık ve çok yıllık yabancı otlar bir-
likte ilaçlanmakta veya bir kısım ürün feda edilmektedir. 

Anıza ekimde yaygın olan bir ilaç uygulama şekli de ekilen bitki-
nin çimlenmesinden evvel toprak yüzeyindeki mevcut bütün ve-
getasyonun yok edildiği yabancı ot ilaçlamasıdır. Bu ilaçlama-
nın; azaltılmış işlemede, anızın özellikle yoğun olarak bırakıldı-
ğı durumlarda; sırta ekimde, ekimin geciktirilmesi durumunda 
veya kıştan gelen tek ve çok yıllık yabancı otların mevcut olması 
halinde; anıza ekimde ve şerit şeklinde işlemede ise hemen he-
men her halükarda uygulanması gerekli olmaktadır. 

Bu uygulamada:
• Paraquat gibi kontakt herbisitler,
• Glyphosate, dicamba ve 2.4D gibi sistemik herbisitler,
• Atrazine, cyanazine, linorun veya metribuzin + surfactants 
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• Ve maliyetleri düşürmektedir.

Geleneksel sürüm ile anız örtülü sistem arasındaki verim farkı 
her geçen gün daha da azalmaktadır.Yeni araştırma sonuçla-
rı elde edildikçe temiz sürüm uygulamasının üstesinden gelecek 
yeni bilgilere ulaşılmaktadır. Yeni buluşlarla her iki sistemin de 
belirli plan dahilinde uygulandığı en uygun yönetim biçimi orta-
ya çıkacak ve uygulanacaktır.

Azaltılmış sürüm veya anıza ekim sistemleri belli sürelerle ge-
leneksel sürümle desteklenerek bir dönüşüm çemberi içinde 
en ileri uygulamaya ulaşılabilecektir. Anız örtülü sistem gittik-
çe daha uygulaması karışık ve güç hale gelecek ve ileri dere-
cede yönetim becerisi gerektirecektir. Yeni tip toprak işleme ve 
ekim aletleri geliştirilmekte olup anız örtülü sistemde görülen 
bazı problemleri ortadan kaldırabilecektir. Yeni gübre mater-
yalleri ve formları ile bunlara uygun uygulama makinaları orta-
ya çıkacak, bitki artıklarının parçalanarak çürümesi ileride daha 
da iyi anlaşılabilecektir. Geleneksel sürüm geçmişte olduğu gibi 
halen oldukça güvenilir ve uzun yıllardır uygulanmakta olan bir 
sistemdir. Uygun ekipman ve alet ve bunların ne zaman ve na-
sıl kullanılacağını bilen tecrübeli bir yönetim ile insanlığa yeter-
li miktarda gıdanın üretimini temin etmede etkili olmaya devam 
etmektedir.
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yabancı ot kontrolü zorlaşmaktadır. 

ANIZ ÖRTÜLÜ TARIMIN AVANTAJLARI :

Su depolama etkinliği ve organik madde birikimi açısından in-
celediğimizde; anız örtülü tarım toprakta su tutulmasına yardım-
cı olmakta ve bu da verimi artırmaktadır. Anıza ekim yapılan 
hiç işlenmemiş toprakta ilk 7.5 cm.’de geleneksel sürüm ya-
pılan toprağa göre %20-30 daha fazla su ve organik madde 
depolanmaktadır. Toprak yüzeyindeki anız, topraktaki biyolojik 
olaylardan farklı olarak, daha az parçalanmakta ve bunun so-
nucu olarak da organik maddece yüksek fakat serbest azot se-
viyesi bakımından geleneksel sürümdekinden daha düşük bir 
yapı oluşmaktadır. Erozyonu önleme açısından ele aldığımızda; 
anızla kaplı olmayan çıplak toprak yüzeyinin anızla kaplı olan 
alanlara göre çok daha fazla rüzgâr ve su erozyonuna maruz 
kaldığı artık şüphe götürmeyen bir gerçektir. Geleneksel sürüm-
le işlenen topraklarda bu erozyonun etkileri çok daha fazladır. 
Bugünün anahtar araştırma konusu tarım yapılan alanlarda rüz-
gar ve su erozyonunun kabul edilebilir sınırlara çekilebildiği ve 
bunu yaparken de ürün veriminin en yüksek tutulduğu yeni tek-
niklerin bulunmasıdır.

Anız örtülü tarım, yapılan araştırmalara göre rüzgar ve yağmur-
dan kaynaklanan erozyonu ;
• Yüzeyde kalan anızın yoğunluğuna, 
• Toprağın tipine, 
• Meyilin büyüklüğüne ve
• Rüzgar kıranların mesafesine bağlı olarak %80 ile %90 ora-
nında azaltabilmektedir. 

Yine yapılan araştırmalara göre anıza ekimde kullanılan aletler-
de bir aksa düşen ağırlık 5 tondan fazla ise tekerleklerin toprağı 
sıkıştırma etkisi 20 ile 25 cm. derinliğe kadar tesirli olmaktadır. 
Sadece teker izlerinde su yüzey akışına geçebilmektedir. Bunu 
önlemek için bu kısımlarda anız yoğunluğunun yüksek tutulma-
sı ya da aks ağırlığı küçük aletlerin tercih edilmesi gibi önlem-
ler alınabilmektedir. Aşağıdaki tabloda farklı toprak işleme alet-
lerinin toprak yüzeyinde bıraktığı anızla kaplı alana etkisi gö-
rülmektedir. Ekimden hemen sonra ekimle kaplı alan (mısırdan 
sonra mısır ekimi):
Toprak işleme Sistemleri Anızla Kaplı Alan(%)
Geleneksel güz anız bozumu 1.0
Sırta ekim   8.4
Diskaro çekimi (iki kez)  12.9
Çizel    19.0
Şerite ekim   62.0
Anıza ekim   76.0

Gelişmiş ülkelerde çiftçilere uygun işleme tekniklerini benimset-
mek için sübvansiyon uygulamaları başlatılmıştır. Erozyonu ön-
lemeye yönelik teknikler üzerinde araştırmalar yoğunlaştırılmış-
tır. Son 20 yıllık araştırma sonuçlarına göre anız örtülü tarım ile;
• Toprakta ileriki yıllarda kullanılmak üzere organik madde 
birikimi artmakta,
• Erozyon kontrol edilmekte ya da önlenmekte,
• Toprağın fiziksel yapısında iyileşme meydana gelmekte, ve-
rimliliğinin devamı sağlanmakta,
• Toprağın su tutma kapasitesi artmakta,

• Su kalitesinin artmasına yardımcı olunmakta,
• Yaban hayatı ve çevreyi koruyucu etki sağlanmakta,
• Enerji tüketiminde, zamanda, makine maliyetleri ve masraf-
ları ile işçilikte azalma görülmekte, 
• İnfiltrasyonda iyileşme ve suyun daha etkin kullanımı sağ-
lanmakta,
• Daha meyilli arazilerde ürün yetiştirilmesine imkan verme-
siyle çapa bitkilerinin yetiştirilebileceği alanlarda artış meydana 
gelmekte,
• Ekim ve hasatta zamanlama kolaylığı sağlanmakta,
• Daha az makine ve yakıt kullanımı olmakta,
• Daha az gübre veya bitki besin elementleri, toprak ve su 
kaybı meydana gelmekte,
• Su kullanma etkinliğinde (Water Use Eficiency) artış görül-
mekte, 
• Pek çok alanda buğdaydan hemen sonra soya, sorgum 
veya mısır ekmek suretiyle çift ürün elde edilebilmekte,
• Benzer şekilde biçilen çayır veya mera bitkileri üzerine bak-
lagil cinsinden veya diğer ürünlerden ekilebilmekte, 
• Hava kirliliğinde azalma meydana gelmekte,
• Hatta global ısınma ile mücadelede büyük etkisi olduğuna 
ilişkin tezler gittikçe kuvvetlenmektedir.
Dezavantajları ve çiftçiler tarafından yavaş benimsenmesinin 
nedenleri ise;
• Böcek, bitki hastalıkları, yabancı ot ve kemirici hayvanlarda 
artış meydana gelmekte ve bunların önünü almak için daha yo-
ğun kimyasal tarım ilaçları kullanmak ihtiyacı ortaya çıkmakta-
dır,
• Biyolojik dengedeki değişim nedeniyle toprak kaynaklı has-
talıklarda artışlar olmaktadır,
• Baharda toprağın pullukla sürüme göre geç ısınması yüzün-
den çimlenmede gecikme ve gelişmede problemler ortaya çıka-
bilmektedir,
• Anız örtülü sistemde bitkinin büyümesini durduran biyolojik 
faktörler henüz tam anlaşılamamış durumdadır, 
• Zayıf drenajlı topraklarda problem olabilmektedir,
• Yoğun yabancı ot gelişimi olduğu için ot kontrol maliyeti de 
yüksek olmaktadır, 
• Anıza ekimde kullanılacak alet ve ekipmanların temini he-
nüz diğerleri kadar yaygın değildir, 
• Anızın neden olduğu allelopaty ve yüksek C : N oranı,
• Bitki artıklarının değerlendirildiği, kullanıldığı ülkelerde veya 
bölgelerde uygulanması zor olmaktadır, 
• Daha ileri derecede yetiştirme tekniği bilgisine ihtiyaç duyul-
maktadır.

ANIZ ÖRTÜLÜ TARIMIN GELECEĞİ

Toprak kaynaklarının muhafazası en öncelikli konulardan biri-
dir. Geçmişte olduğu gibi tarıma açılabilecek uygun arazi kal-
mamıştır. Anız örtülü tarım ana başlıklarla özetlenecek olursa;
• Erozyonu kontrol etmekte ya da önlemekte,
• Toprağın verimliliğinin devamını sağlamakta,
• Toprağın su tutma kapasitesini artırmakta,
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raber olarak tanedeki HMW-S ve LMW-S miktarı ve diğer piş-
me kalite kriterleri üzerine olan etkisini tespit etmek. 3. N ve S 
zamanlamasının ve miktarının kalite parametreleri ile ilişkilerini 
belirlemek 4. 14 adet Yeni Zelanda hattının kalite performansı 
ile çevreye verdikleri tepkiyi test etmek.

Materyal ve Metod : Lincoln Üniversitesi deneme 
topraklarında (43 derece 39 dakika güney ve 172 derece 2 
dakika doğu) yetiştirilmiş olan 14 Yeni Zelanda hattı kullanılmıştır. 
Toprak tipi templeton killi tınlı toprağıdır. Bir önceki ürün, 
toprakta mevcut alınabilir azotu azaltmak için gübrelenmemiş 
arpadır. 0.57 hektarlık deneme arazisinde rasgele 40 ayrı 
noktadan alınan toprak örneğinde S konsantrasyonu ortalama 
8 ppm. bulunmuştur. Toprağın analiz sonucunda düşük nispette 
( 16 ppm.) P içerdiği bulunmuştur. Bu ise toprak hazırlanırken 
kullanılmış olan triple süper fosfat ( 100 kg/ha, %1-2 S ve %23 
P) tan kaynaklanmıştır. 

Deneme 6 tekerrürlü olup farklı miktar ve kullanım zaman-
lı N ve S uygulaması içermektedir. 80 g./6 metrekare tohum 
20.9.1995 de ekilmiştir. Toplam 168 örnek elde edilmiş ve 
her birinde kalite testi yapılmıştır. Elle hasat edilen tanelerde 
HMW-S ve LMW-S miktarı ve tipinin tespiti için SDS-page, den-
sitometre scanning ve spektrofotometre kombine olarak kulla-
nılmıştır. Makine ile hasat edilenlerde de diğer tüm kalite test-
leri uygulanmıştır. 

Kalite testleri için: NIR tekniğiyle (Near Infrared) ( Inframatic 
8620 Perten inst.) tam un kullanılarak protein içeriği, sertlik, 
beyaz un kullanılarak protein içeriği ve rutubet tespit edilmiştir. 
Bu sonuçlar mixograf testlerinde kullanılacak olan su miktarının 
hesaplanmasında dikkate alınmıştır. SDS sedimentasyon testi 
yapılmış ve 5 g kırma unu kullanılmış. Pelshenke testinde 10 
g kırma unu kullanılmış, şişme zamanı tespit edilmiş, ortam 
sıcaklığı hamur kondisyonu standartlarına göre kontrol altında 
tutulmuştur. Mixograf testinde 10 g un kullanılmış, hamurun su 
almasında protein içeriği, rutubet miktarı ve tane sertliği dikkate 
alınmıştır. Midline peak value (MPV) ve Midline peak time (MPT) 
tespit edilmiş ve çalışmada majör değerler olarak kullanılmıştır.

Ana etkiler ve Önemi; Gübreleme uygulamaları, ölçülen 
kalite parametrelerinin yarısı açısından önemli bulunmuştur. 
Önemli etkiler kırma unu protein % si, un proteini % si, tane 
sertliği, SDS sedimantasyon değeri ve MPV olarak bulunmuştur. 
Genotip, ölçülen tüm parametreleri etkilemiştir. Uygulama ve 
Genotip arasındaki intreraksiyon ise tam un protein içeriği, 
un protein içeriği, sertlik ve MPV’ ni etkilemiştir. Genel olarak 
uygulama etkili olsaydı interaksiyonlar da etkili olurdu. N ve S 
uygulamasının genotiple olan interaksiyonu HMW-S ve LMW-S 
yi nicelik olarak etkilememiştir. Glutenin subunitleri güçlü olarak 
genetik kontrolün etkisi altındadırlar. Bununla birlikte, uygulama 
total glutenin niceliği açısından bir miktar etki yapmıştır.

Elde ettiğimiz sonuçlar göstermektedir ki çevresel etkiler un pro-
teini içeriğine, miksograf PV( pik değeri) değerine önemli de-
recede etkili iken, miksograf PT( pik zamanı) etkilenmemekte-
dir. Kırma unu protein değeri ve un proteini değerlerindeki N 

uygulaması ile olan artışlar ekim alanının düşük N lu olmasın-
dan kaynaklanmıştır. Ekim teknikleri bütün kalite kriterleri üzeri-
ne geniş bir şekilde etkilidir diyen Baker ve Kosmalak’ ın düşün-
celerini bizim çalışmamız da desteklemektedir. Bununla beraber 
farklı olarak bizim sonuçlarımız şunu da göstermektedir ki çev-
re sadece bazı kalite kriterleri üzerine etkilidir. Un proteini içeri-
ği üzerine G X E interaksiyonu etkilidir.

Deneme etkilerinin ölçülen kalite parametreleri 
açısından önemi:

Uygulama etkilerinin sonuç değerlerinde oluşturduğu varyasyon 
% 16 dan, çoğu zaman % 12’ den azdır. Genotipten gelen var-
yasyon diğerlerinin hepsinden büyüktür ( 10 kalite parametre-
si açısından). Bütün parametreler açısından en büyük varyasyon 
G X E interaksiyonu göz önüne alındığında oluşmuştur. İnterak-
siyonların etkileri genelde küçük ve çevresel etkiye yakın veya 
eşittir. Sonuçta genotip, buğday kalitesini kontrol eden hakim 
etkendir. Bu ise ıslahçının işini kolaylaştırmaktadır.

Uygulamanın ölçülen kalite parametreleri üzerine 
etkisi:

Bu denemede hiç N lu gübre kullanılmadığında protein nice-
liği ve tane sertliği önemli derecede artmıştır. Erken N ve geç 
N+S önemli olarak SDS sedimantasyon değeri ve MPV değe-
rini artırmıştır. Geç N ta bu değerleri tek başına artırmıştır ama 
bu önemli bulunmamıştır. Erken veya geç tek başına N ile geç 
S kombinasyonu da HMW-GS ve LMW-GS miktarları ile gluten 
miktarı ve SDS sed. değerleri üzerine artırıcı etkide bulunmuş fa-
kat bu etki önemli bulunmamıştır. Her örnekte S uygulamaları-
nın ortalaması N uygulamalarından daha düşüktür ve gübresiz 
kontrol, S uygulamaları ortalamasına 2 gübre uygulaması or-
talamasından daha yakın seyretmektedir. Hiç gübre kullanma-
mak pelshenke değeri ve MPT üzerine etkili olmuştur. S gübresi-
ni tekbaşına kullanmak hiçbir parametre üzerine etkili olmamış-
tır. Martin toplam S konsantrasyonu 4 ppm. den fazla ise nor-
mal S ilavesinin verimi etkilemeyeceğini bildirmiştir. Bizim de-
neme alanımızda S konsantrasyonu 8 ppm. olduğundan ka-
lite üzerine olan etkisizlik zaten beklenmiyor değildi. Fajerson 
ve Mc Ritchie ölçülen kalite parametreleri üzerine S’ ün önem-
li bir kontrol rolü oynamadığını bildirmişlerdir. Bununla beraber 
yine de S gübrelemesi N ile beraber kullanıldığında pelshenke 
ve MPV değerlerini maksimize eder. S tek başına gereğinden 
çok kullanıldığında glutenin niceliğini azaltmaktadır. Bu konu-
da Wooding ve arkadaşları ile fikir beraberliği görülmüştür. Bi-
zim S ile ilgili sonuçlarımıza göre düşük S ile uzun miksing za-
manı ve büyük sertlik rakamları olmayacağı görülmüştür. Bu ko-
nuda Moss ve arkadaşları ile Randall ve arkadaşlarının bulduğu 
sonuçlarla benzerlik vardır. Bütün muamelelerden gelen örnek 
tanelerde S miktarının eşik değerinden yüksek olmasının nedeni 
topraktaki yeterli S miktarıdır.

Kalite Genotip Mukayesesi: Genotip 7 (Kotare) çok iyi 
ekmek pişme kalitesine sahiptir. Yüksek protein içeriği, SDS 
sedimantasyon değeri ve MPV değerine sahiptir. MPT, HMW-
GS ve LMW-GS değerleri ise en düşüktür. Genotip 8 (Karamu) 

Büyük araştırma çalışmalarının, gluten kalitesinin genetik te-
mellerini anlamaya yönelik olması yaygındır. Çevresel faktör-
ler nispeten daha az dikkate alınagelmiştir. Ekmeklik, makarna-
lık buğdaylardaki gluten kalite parametreleri için genelde ge-
notip çevreden daha önemli bulunmuştur. Burada protein içe-
riği esas alınmıştır. Ekim teknikleri ve çevre için genotip çevre 
(GXE) etkileşimi çok az karşılaştırılmıştır. Pişme kalitesi hem iş-
leme tekniği hem çevreden önemli derecede etkilenmiştir. Oett-
ler Feil ve Fossati genotipin yüksek stabilite gösterdiği ve çev-
re ile düşük interaksiyon verdiğini bildirmişlerdir. Eğer seleksi-
yon için farklı çevreler kullanılıyorsa bu olumludur. Yüksek ve-
rim ve iyi ekmek yapma kalitesi bu gün buğday marketlerinde 
aranan önemli özelliklerdir. Bu iki özellik te N ve S gübreleme-
si stratejileri ile geliştirilebilir; Kullanım oranları, zamanlama-
sı ve N alımı gibi.

Wrigley ve arkadaşları N değişiminin başlıca un protein içe-
riğini, sülfür değişimininse protein kompozisyonunu etkilediği-
ni bildirmişlerdir. Bununla beraber bazı çalışmalar göstermiştir 
ki N uygulaması ile protein içeriğini artırmak ta protein kompo-

zisyonunu değiştirebilmektedir. Total protein içeriğini artırmak 
bütün kalite parametrelerini geliştirmektedir ( su absorbsiyonu 
gibi). Bu, artmış HMW-S ( High molecular glutenin subunits) ve 
LMW-S ( low molecular glutenin subunits) oranlarını da kapsa-
maktadır.

S gübresiz tanede N/S oranı 17/1 den fazla ise verim ve kali-
tenin S gübrelemesine cevap verdiği belirlenmiştir. Bu kritik de-
ğer genelde ekmeği yapılan buğdaylar için kabul edilebilir. N, 
tanenin S tutma kabiliyetini artırmaktadır ve mixografda opti-
mum karıştırma zamanı N ve S ile artmaktadır. Kalite stabilitesi 
ıslahçılar için objektif bir anahtardır. Prosedür ve muamele tarzı 
çevresel etkileri anlamak açısından kritiktir. İdeal olan, ıslahçı-
nın kalite varyasyonlarının genetik ve çevresel ilişkilerini bilme-
sidir. N ve S’ ün protein içeriğine olan etkilerini bildiren birçok 
araştırma olmakla birlikte bunların çok azı, değişik kalite kriter-
leri üzerine olan etkileri bu ikisinin ( S ve N) kombinasyonu açı-
sından ele almıştır. Bu çalışmada amaçlanan 4 hedef vardı. 1. 
Kalite parametrelerinde N ve S muamelesi ile oluşan varyasyo-
nu tesbit etmek. 2. N ve S gübre miktarlarının tek başına ve be-

C.Luo, G. Branlard, W.B. Griffin ve D.L. McNeil
Lincoln University, Soil, Plant and Ecological Sciences Division, P.O. 
Box 84,Canterbury New Zeland

Çeviren: Ramazan AVCIOĞLU
Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

NİTROJEN VE SÜLFÜR GÜBRELEMESİ İLE GENOTİPİN 
BUĞDAY GLUTENİNLERİ VE KALİTE PARAMETRELERİ 

ÜZERİNE ETKİSİ
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düşük pişme kalitesine sahip olup, diğer değerlerden de 
sertlik hariç hepsi düşüktür. Branlard ve arkadaşları kalite tek 
bir indirekt test ile ortaya konulamaz demiştir. Çünkü çoklu 
ortamlarda etkileşimler karışabilir. Bu yüzden bu parametrelerle 
ilgili karşılaştırmaların ve analizlerin çoklu varyeteye göre 
yapılmasına ihtiyaç vardır. 

Hatların çevreye verdiği cevap :

Genotip 4, 5, 7, 8, 10 ve 12 test edilen 4 parametre açısından 
çevre ile önemli korelasyon vermişlerdir. Genel olarak çevresel 
etkilerin ölçülebilen kalite kriterleri üzerine olan etkisi açısından 
bu hatlar temsilci ( kontrol) olarak kullanılabilir. Genotip 1, 2, 9 
hiçbir G X T interaksiyonu açısından önem arz eden kalite para-
metreleri ile korelasyon vermemiştir. Bu tesir şekli herhangi bir 
çevresel alanda farklılık göstermemiştir, bu durum en azından 
modifiye edilmiş farklı N ve S rejiminden dolayı olabilir. Bu bel-
ki de pozitif bir durumdur. Bununla beraber, bunların her tür-
lü çevresel ortamda verecekleri cevapların araştırılmasına ihti-
yaç vardır. Bu genotiplerin tepkisizliğinin anlamı çevrenin kalite-
ye etkisini zayıf kontrol edilebilmesidir.

Sonuç:

Bu deneme sonuçlarına göre HMW-GS ve LMW-GS nin 
miktarı genetik olarak belirlenmekte ve niceliği bir miktar geç 
N uygulaması ile artmakta fakat yine de artış önemli düzeyde 
olmamaktadır. N uygulaması bununla beraber kırma unu ve 

unda protein % si, SDS sedimantasyon, sertlik, MPV değerlerini 
önemli derecede artırmaktadır. Aynı zamanda pelshenke 
değerini de artırmakta ancak artış önemsiz olmaktadır. 

Kalite parametrelerindeki varyasyon çoğunlukla genotip farklı-
lıkların sonucudur. Gübreleme rejimi ve genotip arasındaki in-
teraksiyon da kırma ve beyaz un protein %’si, sertlik, ve MPV yi 
önemli derecede etkilemektedir.

İyi kalitede hatlar olan PBI 3058 ve Kotare spesifik çevrelerde 
yetiştirme yapılacaksa tavsiye edilir. Diğer iyi kalitede hatlar ; 
Domino, Otane ve Morahi dir. Çok farklılıklar içeren çevrelerde 
stabil kalite performanslarından dolayı tavsiye edilebilirler. Çok 
daha ileri araştırmalar bizi daha ileri götürerek şunların aydınlı-
ğa kavuşmasına yardımcı olacaktır.

a) Bireysel kalite kriterleri ile çevresel etkilerin olmadığı ve oldu-
ğu durumlar arasındaki ilişkiye bakmak

b) HMW-GS ve LMW-GS miktarı ile ölçülen kalite kriterleri ara-
sındaki ilişkiye bakmak. 
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İsa’dan önceki ilk bin yılda Porsuk Nehri kıyılarında Frigya-
lılar tarafından kurulan Eskişehir, Türkiye’nin en önemli yol 
kavşaklarından birisidir. Yunus Emre, Nasrettin Hoca gibi ta-
rihi kişileri yetiştiren Eskişehir, Lüle Taşı ve çeşitli hastalıkla-
ra iyi gelen sıcak su kaynakları ile de ünlüdür. Eskişehir kül-
türel zenginliği kadar doğal güzellikleri, mutfağı ve alışveriş 
olanakları ile önemli bir turizm çekim merkezi olmayı hedef-
lemektedir.

Anadolu ve Osmangazi Üniversitelerine ev sahipliği ya-
par. İlde, önemli oranda Kırım Tatarları kökenli nüfus mev-
cuttur. Tarihteki eski adı Dorlion’dur. Selçuklu ve Osmanlı 
Dönemi’nde de önemli bir kavşak noktası olmuştur. Lüle Taşı 
çıkarımının tamamına yakını bu ildedir.

Eskişehir sanayisi, eğitim düzeyi, ekonomik seviyesi, mima-
ri ve tarihi önemiyle çok farklılıklara ve zenginliklere sa-
hip bir şehirdir. Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir gibi büyük il-
lerin Eskişehir’e yakın oluşunun yanında demiryolu ağının 
Eskişehir’den geçerek batı ve doğunun birleşmesinde bir kav-
şak olması Eskişehir’in coğrafi ve ekonomik yapısına katkı 
sağlayarak ayrı bir renk katar. Maden yataklarının ve işlet-
melerinin oldukça fazla olduğu söylenebilir. Türkiye’deki hat-
ta dünyadaki bor rezervinin önemli bir bölümü Eskişehir’den 
çıkartılmaktadır.

Demiryollarının bel kemiğini oluşturan, Türkiye Lokomotif ve 
Motor Sanayii, Askeri Ana Jet Üssü, Uçak Bakım ve Üretimi, 
Türkiye ve dünyada marka olmuş bir çok firmanın fabrikası 
ve ana merkezi bulunan bir şehirdir.

Porsuk nehri şehir merkezini ortadan ikiye böler. Son yıllarda 
yapılan düzenleme ve projelerle şehirin sorunu olmaya baş-
layan nehir, güzelleştirilerek şehre ayrı bir çehre ve ulaşım 
yolu olarak ön plana çıkmıştır. Şehir toplu ulaşımında oto-
büs ve botların yanında oldukça modern olan tramvay siste-
mi önemli yer tutmaktadır.

Kent içi ana ulaşım planı doğrultusunda kent merkezindeki 
araç yoğunluğu azaltılmış, ticari hayatın yoğun olduğu böl-
gelerde yayaların öncelikleri göz önüne alınarak, araç yerine 
insan odaklı düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Plan doğrultu-
sunda Estram’ın geçtiği iki büyük cadde araç trafiğine kapa-
tılarak, kent halkının karmaşadan uzak gönüllerince dolaşıp, 
alışveriş yapabilecekleri hale getirilmiştir.

Porsuk Nehri

Köprü Başı

Reşadiye Camii

ESTRAM
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Odunpazarı Evleri

Haller Gençlik Merkezi

Haller Gençlik Merkezi içinden bir görünüm

Opera Binası

Odunpazarı Evleri gece görüntüsü

Odunpazarı Evleri
Odunpazarı evlerinin en önemli özelliği, belirli bir dönemin sosyal ve 
kültürel hayatını yansıtıyor olmalarıdır. Öte yandan evlerin, malzeme, teknik 
ve işçiliğin günümüzde kullanılmayan bir teknolojinin ürünü olması da 
Odunpazarı’na karakter kazandıran önemli bir mimari farklılıktır.
Osmanlı örneklerini koruyan yerleşim, kıvrımlı yolları, çıkmaz sokakları, 
ahşap süslemeli bitişik düzenli, cumbalı evleri ile örf, adet ve geleneklerini 
koruyarak bir bütün olarak günümüze kadar gelmiştir.Odunpazarı konutları 
genelde iki tip olarak yapılanmıştır. İlk tip konutların girişleri sokaktan, 
bahçeleri arkadadır. İkinci tip konutlar ise bahçeler önde, konutlar bahçe 
içinde olacak şekilde; 1, 2, veya 3 katlı olarak yapılmışlardır. Konutlar genelde 
bir sofa ve etrafındaki odalardan oluşmaktadır. Çok katlı konutlarda zemin 

kat, mutfak, depo gibi servis hizmetlerine ayrılmış 
olup, yaşam üst katta sürmektedir. Konutların ön 
cephelerindeki iki tarafa pencereli köşe odası, daha 
büyük ve önemlidir

Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı
Nikâh salonu olarak temeli atılmış. Yılmaz Büyükerşen, Belediye Başkanı 
olunca projeyi değiştirip burayı bir Sanat ve Kültür Sarayı’na çevirmiş. 
İçinde 570 kişilik nefis bir tiyatro salonu var. Hemen yanında döner 
platformlu 480 kişilik göz kamaştırıcı bir opera ve senfoni salonu. ve 
ikisinin arasında aydınlık bir sergi salonu bulunmaktadır ... 

Haller Gençlik Merkezi
Eskişehir Belediye’sinin kentsel dönüşüm projesi kapsamında, meyve 
ve sebze hali şehirde başka bir yere taşınarak, şehir merkezinde 
oldukça büyük bir mekan elde edildi. Mevcut hal binası yaklaşık 1 
sene içerisinde restore edildi ve yeni kullanımına hazır hale getirildi. Şu 
an içinde Belediye’ye ait tiyatro salonunu da barındıran yapıda çeşitli 
dükkanlar, barlar, kafe ve restorantlar bulunmaktadır.




