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MERHABA…

ir ülkenin beslenmede dış ülkelere bağımlı kalmaması
için o ülkenin tarım ve hayvancılıkta ilerlemesi gerektiği
hepimizin bildiği bir gerçek. İstihdamın ve milli gelirin
artması da hiç kuşkusuz tarım ve hayvancılık alanındaki
gelişmelere bağlı. Ekili ve dikili alanın yüzde 80’den
fazlasında kuru tarım, yüzde 16’dan fazlasında ise sulu
tarımın yapıldığı ülkemiz, tarımsal üretimde pek çok gıda maddesinde
kendi kendine yetebilen bir ülke. Ancak unutulmaması gereken önemli
bir nokta var ki o da üretim kadar, ürünün tüketiciye en az hasarla
taşınmasının gerekliliği. Türkiye’deki toplam üretimin önemli bir
kısmının evlerimize ulaşmadan çöpe gittiği gerçeği bu konunun önemini
vurgular nitelikte.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından ortaklaşa düzenlenen
TÜRKAS 2016 - Tüm Ürün, Kap ve Ambalaj Standartları Sempozyumu,
bu anlamda oldukça önemli bir organizasyondu. İBB Gıda Tarım ve
Hayvancılık Daire Başkanlığı olarak bizlerin de yer aldığı etkinlikte, sebze
ve meyvenin tarladan sofraya gelene kadar geçen süreçte yaşadığı
kayıpların ciddi boyutlara ulaşmasıyla yaşanılan ekonomik ve zirai
kaybın giderilmesi için yapılabilecekler ve bu konuda uygulanabilecek
standartlar konuşuldu. Akademisyen ve sektör oyuncularının da destek
sağladığı etkinlik oldukça faydalı geçti diyebiliriz.
Bu önemli detayı hatırlattıktan sonra, henüz ilk sayısını çıkartmanın
heyecanını yaşadığımız Gıda İstanbul tanıtım bültenimizden söz edelim.
İBB Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı olarak hazırladığımız
Gıda İstanbul, içeriğiyle dopdolu bir dergi. Daire Başkanlığımız
tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, sosyal ve kültürel etkinliklerden
haberdar olabileceğiniz dergimizde, modern tesislerimizi ziyaret edip,
hep birlikte mesai ve emek harcadığımız hizmetleri farklı bir gözle
değerlendirebileceksiniz. Bu ay gezdiğimiz ilk modern tesisimiz Gürpınar
Balık Hali oldu. Aynı zamanda gıda, tarım ve hayvancılık sektörüne dair
güncel gelişmeleri de takip edebileceğiniz yayınımızın ilk sayısında,
2017 yılı itibariyle düzenleme getirilecek Milli Tarım Projesi ile ilgili
detayları bulabilirsiniz.

Ekili ve dikili alanın
yüzde 80’den
fazlasında kuru tarım,
yüzde 16’dan fazlasında
ise sulu tarımın
yapıldığı ülkemiz,
tarımsal üretimde pek
çok gıda maddesinde
kendi kendine
yetebilen bir ülke.
Ancak unutulmaması
gereken önemli bir
nokta var ki o da
üretim kadar, ürünün
tüketiciye en az hasarla
taşınmasının gerekliliği.

Sağlıklı yaşamdan yemek köşesine, evcil hayvan bakımından gıdaların
tarihine, yeni teknolojilerden bitki ekimine kadar pek çok farklı
konuya dair bilginin yer aldığı dergimizi okurken öğrenecek, öğrenip
uygulayabileceksiniz.
Herkese keyifli okumalar…
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İSTANBUL’A
2 MİLYON LİRALIK
KASA YIKAMA TESİSİ

İSTANBUL HALİ’NDE AHİLİK ETKİNLİĞİ İLGİ GÖRDÜ
Ahilik Haftası çerçevesinde her yıl geleneksel
olarak gerçekleştirilen etkinliklere bu yıl İstanbul
Hali de dahil oldu. Bu çerçevede ilk kez İstanbul
Hali’nde Ahilik etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe,
Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel
Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut, İBB Gıda
Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanı Bayram
Ali Çakıroğlu, İBB Hal Müdürü Seyit Ahmet
Olgun, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, müdürlük
personeli ve çok sayıda hal esnafı katıldı.
CANBABA: “GÜÇLÜ DEVLET İÇİN
GÜÇLÜ ESNAF TEŞKİLATI”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter
Takımı’nın Mehteran gösterisiyle başlayan
etkinlikte bir konuşma yapan Bayrampaşa
Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Ahiliğin

çok köklü bir gelenek olduğunu
belirtti. Canbaba, Osmanlı ve Roma
İmparatorluğu’nu örnek vererek,
“Güçlü devlet olabilmek için güçlü sivil
toplum kuruluşları, esnaf teşkilatları
gereklidir. Geçmişten gelen bilgilerimizi
geleneklerimizi günümüze uyarlayarak
faydalanmalıyız. Geleneklerimizden
yararlanmak hepimizin görevidir”
ifadelerini kullandı. Konuşmaların
ardından Çanakkale Şehitleri’ne ve
genç yaşta gönüllü olarak savaşa giden
Kahraman Mehmetçiklere ithafen Esenler
Halk Eğitim Merkezi’nin “Çanakkale
15’likler Grubu” bir gösteri gerçekleştirdi.
İlkokul öğrencileri tarafından
gerçekleştirilen semazen gösterisinin
ardından esnaf ve katılımcılara Ahi
helvası dağıtıldı.

Ülkemizin Kalite Yönetim Sistemi ile
yönetilen ilk ve tek hali olan İstanbul Hali,
tüm İstanbullar’ın daha sağlıklı ve hijyenik
koşullarda satışa sunulan meyve sebze
tüketmesi için yeni bir adım daha atarak
1.9 milyon liralık kasa yıkama tesisi inşa
ediyor. Dünyanın en büyük hallerinden biri
olan İstanbul Hali, hijyen standartlarını her
geçen gün biraz daha yukarıya taşımaya
devam ediyor. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire
Başkanlığı Hal Müdürlüğü tarafından
yönetilen İstanbul Hali’nde, ürünlerin
sağlıklı bir şekilde satışa sunulması
için Avrupa Birliği Hijyen Denetimleri
standartlarında her yıl 20 binden fazla
denetim gerçekleştiriliyor. Sektörde
ürünlerin taşınması aşamasında birçok kez
kullanılan özellikle ahşap kasa kullanımı,
mikropların barınmasına ve yayılmasına
yol açan parçacıkları daha fazla içine
emdiği için büyük risk oluşturuyordu. Bu
nedenle 2010 yılından bu yana yapılan
teşviklerle, İstanbul Hali’nde yüzde 70
olan ahşap kasa kullanım oranı bugün
itibariyle yüzde 30’lara düşürülerek, daha
hijyenik olan plastik kasaların kullanımı
yaygınlaştırıldı. Tüm bu çalışmaların yanı
sıra standartların daha da yükseltilmesi
amacıyla yeni bir adım atılarak, İstanbul
Hali’ne ürün getiren kasaların yıkandıktan
sonra tekrar kullanımının sağlanması
hedefleniyor. Bu çerçevede İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Hali’ne
kasa yıkama tesisi kuracak. 1 milyon 849
bin Türk Lirası’na mal olacak tesisin 2017
yılı içinde hizmete alınması amaçlanıyor.
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İBB’DEN KARBON AYAK İZİ HATIRA ORMANI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Orman
Haftası ve Ağaç Bayramı kapsamında,
karbon salımına ve ormanların önemine
dikkat çekmek amacıyla Karbon Ayak İzi
Hatıra Ormanı oluşturmak için ilk adımı
attı. Kısırkaya Hayvan Bakımevi bölgesinde
gerçekleştirilen etkinlik, yaklaşık 20 dönümlük
araziyi kapsıyor. İBB Gıda Tarım ve Hayvancılık
Daire Başkanlığı’na bağlı müdürlüklerden
120 personelin katılımıyla gerçekleştirilen
Hatıra Ormanı etkinliği, özellikle karbon
salımından kaynaklı etkinlerin azaltılmasına
dikkat çekmeyi amaçlıyor. İlk etapta 500
fıstık çamı dikimi yapıldı. Etaplar halinde
tamamlanacak ormana 2 bin fidan dikimi
daha gerçekleştirilecek.

EN ETKİLİ YÖNTEM:
AĞAÇLANDIRMA
Bilim insanları sera gazı salımının canlı
ve cansız varlıklar üzerindeki tahrip
edici etkisinin geciktirilmesinde etkin
yöntemlerden birinin ormanlaştırma
faaliyetlerinin olduğuna dikkat çekiyor.
Küresel tehdit olarak adlandırabileceğimiz
küresel ısınmanın doğuracağı felaketlere
dair bir çevre bilinci oluşması ve küresel
ısınmanın etkilerinin en aza indirgenmesi
amacıyla ağaçlandırma çalışmalarıyla karbon
salımının azaltılması hedefleniyor. Küresel
ısınmanın en temel faktörü, atmosferdeki
yükselen sera gazları. Karbondioksit, su
buharı, metan, azotoksit, kloroflorokarbonlar

gibi başlıklar altında çeşitlenen sera gazları,
yerkürenin ısınmasına yol açıyor. Bu gazlar
içerisinde en büyük paya sahip olan ise yüzde
80 ile karbondioksit gazı. Küresel ısınma ve
iklim değişikliği tehlikesine karşı uluslararası
düzeyde mücadele devam ederken,
Türkiye olarak bizim de önlem almamız
gerekiyor. Çevre bilincinin açığa çıkması ve
çevresel bozulmanın yerküre üzerindeki
tüm varlıkları olumsuz yönde etkilediğine
dair farkındalık oluşturarak, toplum olarak
mücadele etmek büyük önem taşıyor. Çünkü
bilimsel araştırmalar ülkemizin küresel
ısınmanın zararlı sonuçlarını en şiddetli
şekilde yaşayacak ülkelerden biri olacağını
öngörüyor.

HAL ESNAFINDAN KIZILAY’A KAN BAĞIŞI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gıda
Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı
Hal Müdürlüğü tarafından beşincisi
düzenlenen Kan Bağışı Kampanyası’nda
54 ünite kan bağışı gerçekleştirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal
sorumluluk projelerine verdiği önem
çerçevesinde faaliyetlerini sürdürüyor.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire
Başkanlığı Hal Müdürlüğü tarafından
6

hayata geçirilen projeler kapsamında
2014 yılından bu yana belirli aralıklarla
düzenlenen ‘Kan Bağışı Kampanyası’nın
beşincisi İstanbul Hal’inde
gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında
Kızılay’a 54 ünite kan bağışı yapıldı.
“Bağışlanan her kan, kurtarılan 3 can”
sloganıyla düzenlenen kampanyaya,
müdürlük personelinin yanı sıra hal
esnafı da yoğun katılım gösterdi.

İBB, KURBAN HİZMETLERİNDEN TAM NOT ALDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri
Müdürlüğü 2016 yılı Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında yürüttüğü hizmetlerle İstanbul halkının
rahat bir bayram geçirmesine katkı sağladı.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi, Kurban
Bayramı çerçevesinde hazırlıklarını tamamladı. Kurban kesmek isteyen vatandaşların
sağlıklı ve hijyenik koşullarda kurbanlarını
kestirmelerini sağlamak için birçok yatırım
gerçekleştirdi. Kurban kesimlerinde yaşanan
sıkıntıları aşmak için de projelendirme çalıştırmaları yürüten İBB Gıda Tarım ve Hayvancılık
Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü; Ataşehir, Başakşehir ve Eyüp ilçelerinde
hizmet veren modern kurban satış ve kesim
alanlarına Pendik, Avcılar ve Sancaktepe’de
3 yeni tesisi daha ekledi ve bu yıl Kurban
Bayramı’nda toplam 6 tesisle hizmet verdi.
2015 yılında 4 bin 836’sı büyükbaş ve bin
400’ü küçükbaş olmak üzere 6 bin 236 olan
toplam kesim kapasitesi ile hizmet verilirken,
yeni hizmete alınan tesislerle birlikte 10 bin
696’sı büyükbaş ve 1.700’ü küçükbaş olmak
üzere toplam 12 bin 396 kesim kapasitesi ile
İstanbullular’a hizmet verildi.
50 BİN EL KİTABI DAĞITILDI
Tesislere ek olarak vatandaşlara kurban
kesimi hizmeti veren İl Kurban Hizmetleri
Komisyonu’nca onaylı sivil toplum
kuruluşlarına, kesim kapasitelerini teknik
olarak artırmak ve daha hijyenik koşullarda
hizmet verilmesini temin etmek amacıyla
ekipman desteği sağlandı. Kurban bayramı
süresince kesim alanlarında görev alan
1035 personele, kurban kesici eğitimi kursu
açarak kesimlerin hijyenik ve sağlıklı ortamda
gerçekleşmesi amaçlandı. Vatandaşların

doğru bilgiye ulaşması amacıyla kurban
kesimi ve hijyeni ile alakalı bilgiler içeren
‘Kurban El Kitabı’ 50 bin adet bastırılarak
dağıtıldı.
KESİM YERLERİNE SIKI DENETİM
209’u satış yeri ve 583’ü kesim yeri olmak
üzere toplam 792 adet Kurban Hizmetleri
Komisyonu onaylı kurban satış ve kesim
yerlerinin denetlenmesi amacıyla, veteriner
hekim, veteriner teknisyen ve zabıtadan
oluşan 12 denetim ekibi oluşturuldu. Bu
çalışmalar kapsamında gerekli standartları,
hijyen koşulları ve yasal yükümlülükleri
denetlendi.
İBB’NİN BİRİMLERİ
AKTİF ROL OYNADI
İBB, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen
İl Kurban Hizmetleri Komisyonu ve İl
Hayvan Sağlığı Zabıtası’nın 3 toplantısına
katılarak il genelinde yürütülecek hazırlık
çalışmalarında aktif rol üstlendi. Ayrıca İBB
içerisindeki birimlerin koordinasyonunun
sağlanması ve hizmetlerin etkin bir şekilde
yürütülmesi amacıyla; İSKİ Genel Müdürlüğü,
Zabıta Daire Başkanlığı, Yol Bakım ve
Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı,
Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü, Destek
Hizmetleri Daire Başkanlığı, Çevre Koruma
Daire Başkanlığı, İSTAÇ A.Ş. ve SAĞLIK A.Ş.’
den ilgililerin katılımıyla bir koordinasyon
toplantısı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü
tarafından tertip edildi.

Kurban kesimlerinde
yaşanan sıkıntıları aşmak için
projelendirme çalıştırmaları
yürüten İBB Gıda Tarım ve
Hayvancılık Daire Başkanlığı
Veteriner Hizmetleri
Müdürlüğü; Ataşehir, Başakşehir
ve Eyüp ilçelerinde hizmet
veren modern kurban satış ve
kesim alanlarına Pendik, Avcılar
ve Sancaktepe’de
3 yeni tesisi daha ekledi ve bu
yıl Kurban Bayramı’nda toplam
6 tesisle hizmet verdi.
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1. SAHİPSİZ HAYVAN REHABİLİTASYONU ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “1. Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon
Çalıştayı”nda konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanı Bayram Ali Çakıroğlu, “Canlıya
eziyet edene lanet edildiğini bilen, karıncayı incitmeme felsefesine sahip bir toplumuz. Hayvan
haklarına yönelik ilk düzenlemenin Osmanlı Devleti tarafından yapılmış olması da bunu açıkça
ortaya koyuyor” dedi.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gıda
Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı
Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’nce “1.
Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Çalıştayı”
gerçekleştirildi. Dünya Sokak Hayvanları
Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen
çalıştaya Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür
Yardımcısı Hayrettin Yıldırım, İBB Gıda
Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanı Bayram
Ali Çakıroğlu’nun yanı sıra İBB Veteriner
Hizmetleri Müdürlüğü, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı ve Orman ve Su işleri
Bakanlığı yetkilileri, İstanbul Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulu ile Klinik
Bilimler Anabilim Dalı Başkanları, 39 ilçe
belediyesinin Veteriner Hizmet Sorumluları,
Milli Parklar Marmara Bölgesi İl Temsilcileri
ile Marmara Bölgesi İl Belediye Veteriner
Hekimleri katıldı.

“Çevreyi, tabii güzellikleri koruma,
bütün canlılara karşı sevgi ve
merhametle davranma anlayışına
sahibiz. Canlıya eziyet edene
lanet edildiğini bilen, karıncayı
incitmeme felsefesine sahip
bir toplumuz. Bunu da hayvan
haklarına yönelik ilk düzenlemenin
Osmanlı Devleti tarafından yapılmış
olması ortaya koyuyor.”
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COŞKUN: “SAHİPSİZ
HAYVANLARIN SORUNLARINA
ÇÖZÜM ÜRETMEYİ
HEDEFLİYORUZ”
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Veteriner
Hizmetleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun,
düzenlenen çalıştayla sahipsiz hayvanlarının
sorunlarına çözüm üretmeyi hedeflediklerini
dile getirerek, şunları kaydetti: “Hayvan
Rehabilitasyon Hizmetleri Veteriner
Hizmetleri Müdürlüğü olarak, 6 Sahipsiz
Hayvan Geçici Bakımevi birimimizde,
sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalarımızı,
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
ile 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
ve Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda
yürütüyoruz. Bu çerçevede sahipsiz
hayvanların aşılama, kısırlaştırma, tedavi,
bakım ve beslenmesi yapılıyor. Mikroçip
uygulanarak elektronik ortamda hayvanlar
kayıt altına alınarak ve küpe takılarak
işaretleniyor. Sahipsiz hayvanlar isteyen
kişilere sahiplendiriliyor, sahiplendirilemeyen
hayvanlar ise bu işlemlerden sonra alındıkları
ortama bırakılıyor. Sahipsiz hayvanlarla
ilgili trafik kazası ve diğer yaralanmalarda

müdahale için, 7 gün 24 saat esasına
göre, Avrupa ve Anadolu Yakası Bakımevi
birimlerimizde, mesai sonrası ve resmi
tatillerde nöbetçi ekiplerimiz ile hizmet
veriyoruz. Bu hizmetleri 64’ü veteriner
hekim, 380 personel ve 26 hayvan nakil aracı
ile sürdürüyoruz. Cebeci Sahipsiz Hayvan
Geçici Bakımevi birimimizde 2014 yılı Ocak
ayı itibari ile kırık operasyonları yapılmaya
başlandı. 2015 yılından bugüne kadar 5 bin
900 hayvan bu birimimize getirildi, bin 100’ü
osteosentez operasyonu ile tekrar sağlığına
kavuşturuldu. Fatih’te bulunan Büyükşehir
hayvan hastanemizde sahipsiz hayvanların
tüm sağlık hizmetleri ücretsiz olarak
yapılıyor” dedi.
ÇAKIROĞLU: “CANLILARA
SEVGİYLE DAVRANAN BİR
ANLAYIŞA SAHİBİZ”
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gıda Tarım
ve Hayvancılık Daire Başkanı Bayram
Ali Çakıroğlu da millet olarak; insanlara,
diğer canlılara geçmişten günümüze
kadar büyük önem verdiğimizi hatırlatarak
şunları söyledi: “Çevreyi, tabii güzellikleri
koruma, bütün canlılara karşı sevgi ve
merhametle davranma anlayışına sahibiz.
Canlıya eziyet edene lanet edildiğini bilen,
karıncayı incitmeme felsefesine sahip
bir toplumuz. Bunu da hayvan haklarına
yönelik ilk düzenlemenin Osmanlı Devleti
tarafından yapılmış olması ortaya koyuyor.
Sultan III. Murad zamanında 1587 yılında
İstanbul Kadısı’na gönderilen fermanla,
hamalların taşımacılıkta kullandıkları
at, katır vb. hayvanlara tahammüllerinin
üzerinde yük taşıtmalarının yasaklandığı,
hayvanların bakım ve beslenmesine ihtimam
gösterilmesi gerektiği ve fermandaki ikaz ve
hükümlere uymayanların cezalandırılacağı
bildirilmiştir. Bu ferman aynı zamanda
dünyada hayvan haklarına dair ilk düzenleme
olma özelliğine de sahip. Ayrıca Sultan
II. Bayezid devrinde, ‘Yaratılanı severiz,
Yaradan’dan ötürü’ anlayışıyla çıkarılan
kanunname ile hayvanlara yönelik her türlü

eziyet yasaklanmıştır. 1700’lü yıllarda
kurulan vakıflar tarafından, göçmen kuşlarla
kedi ve köpeklerin tedavisi için birçok
Osmanlı vilayetinde hayvan bakımevleri
yaptırılmıştır.”
“TÜRKLERİN HAYVAN SEVGİSİ
BATILI SEYYAHLARI ŞAŞIRTTI”
Yabancıların anılarından alıntılar yaparak
geçmişte gerçekleştirilen çalışmalardan
örnekler veren Çakıroğlu, çalışmanın faydalı
geçeceğini vurgulayarak, “Fransız Seyyah
Thévenot’un 1656’da İstanbul’da gördüğü,
tanıştığı ve sohbet ettiği Türklerin hayvan
sevgisiyle ilgili kendisini hayrette bırakan
izlenimleri, Batı’nın bu konuda Osmanlı’nın
neresinde olduğunun göstergelerinden
biridir: ‘Türklerin bazıları ölürken haftada
şu kadar defa şu kadar köpeğe ve şu kadar
kediye yiyecek verilmek üzere birçok irat
bırakırlar yahut bu hayrın işlenmesini
temin için fırıncılarla kasaplara para verirler
ve onlar da bu gibi vasiyetleri büyük bir
sadâkatle ve hattâ dindarâne bir riâyetle
yerine getirirler.’ 17. yüzyılda Osmanlı
topraklarına seyahat etmiş olan Fransız
avukat Guer de, Osmanlılar’ın hayvanlara
besledikleri ilgi ve şefkatten, onlar için
yaptıkları hayret verici hizmetleri anlatırken,
çarpıcı bir misal olarak Şam’da gördüğü

kedilere ve köpeklere mahsus hastaneden
şaşkınlıkla söz etmiştir. Görüldüğü üzere
sahipsiz kedilere, dağ başlarındaki aç
kurtlara yiyecek hazırlayan ve sakat
leylekleri tedavi etmek için müesseseler
bina eden bir tarihimiz var” dedi.
YILDIRIM: “BELEDİYELERE
DESTEK VERMEYE DEVAM
EDECEĞİZ”
Etkinlikte konuşan Orman ve Su İşleri
Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdür Yardımcısı Hayrettin
Yıldırım da hayvanların yaşam haklarının
korunmasını önemseyen Bakanlığın, Ev
Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa
Sözleşmesi doğrultusunda, 1 Temmuz
2004’te Hayvanları Koruma Kanunu’nu
çıkardığını söyledi. Yıldırım “Ülkemizde
artan çevre sorunlarıyla birlikte hızlı
kentleşme süreci sonucunda doğal yaşama
ortamlarını kaybeden sahipsiz sokak

hayvanı sayısı artıyor. Ülkemizde toplam 65
bin hayvan kapasiteli 200 sahipsiz hayvan
bakımevi bulunmakta olup, yaklaşık olarak
800 bin sahipsiz köpeğin bulunduğu tahmin
ediliyor. Bakanlığımızca sahipsiz hayvanların
kısırlaştırılması maksadıyla 2009-2011
yılları arasında belediyelere 4 milyon 311
bin lira ödenek aktarılmış ve 53 bin 762
adet hayvan kısırlaştırılmıştır. 2009-2015
yılları arasında da hayvan bakımevi yapımı
için, Gümüşhane, Rize, Isparta, Elazığ
gibi il belediyelerinin de içinde yer aldığı
toplam 38 belediyeye 18 milyon 983 bin
715 TL ödenek tahsil edildi. 2016 yılı için
hayvan bakımevi maksadıyla belediyelere
4 milyon TL ödenek tahsis edilmesi ayrıca
hayvanların kayıt altına alınabilmesi
amacıyla 2016 yılı içerisinde, 1 milyon
310 bin TL değerinde, mikroçip ve kulak
küpesi alınarak ücretsiz olarak belediyelere
dağıtılması planlanıyor” dedi.
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SEKTÖRDE FARM 2.0 ZAMANI
Önümüzdeki 10 yıl içinde dijital uygulamalar sayesinde tarım sektöründe yaratılan katma değerin
sadece Almanya’da 3 milyar Avro’yu aşacağı tahmin ediliyor. Zorlu rekabet koşulları ve artan verimlilik
ihtiyacıyla çiftçiler ve tarım sektörünün, diğer tüm teknolojik trendler gibi, M2M devrimini de yakından
izlemesinin zorunlu olduğu belirtilirken, Farm 2.0 döneminin ise artık başladığı görülüyor.

G

artner tarafından yapılan araştırmaya
göre, 2017 yılında şirketlerin dörtte
biri “dijital beceriksizlik” yüzünden
mevcut konumlarını ne yazık ki
kaybedecek. Sırf bu sonuç bile tüm sektörlerin
ciddi bir dönüşüm süreci içinde olduklarını
bir kez daha gözler önüne seriyor. “Gerçek
zamanlı” iletişimin öne çıktığı bu dönüşümde,
hiçbir kurumun ağ toplumu olarak ifade
edilen dünyanın dışında kalmak gibi bir
seçeneği bulunmuyor. Dönüşüm bununla
sınırlı da değil. Mobil iletişim, insan odaklı
bir modelden, makine odaklı bir modele
dönüşüyor. Makineler ise iş dünyasında etkinlik,
karlılık ve farklılaşma için daha çok iletişim
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içinde. Öyle ki makineden makineye iletişim,
yani M2M, 2010 yılında, mobil iletişimin
yüzde 2’sini oluşturuyordu. Bu oranın 2020
yılında ise yüzde 19’a çıkması öngörülüyor.
M2M teknolojisi sadece şirketler açısından
izlenmesi gereken bir trend değil. Aksine,
ekonominin farklı dallarını da yakından
ilgilendirdiğini söylemek mümkün. İşte
bu sürpriz alanlardan biri de tarım. Zorlu
rekabet koşulları ve artan verimlilik
ihtiyacıyla çiftçiler ve tarım sektörü, diğer
tüm teknolojik trendler gibi, M2M devrimini
de yakından izlemek zorunluluğuyla karşı
karşıya. Farm 2.0 döneminin başladığını artık
rahatça söylemek mümkün.

M2M İŞLERİ KOLAYLAŞTIRIYOR,
VERİMLİLİĞİ ARTIRIYOR
M2M teknolojisiyle tarımda büyük bir dönüşüm
yaşandığına dikkat çekiliyor. Bunun izlerini
Türkiye’de de takip etmek mümkün. Almanya
merkezli Bilgi Teknolojisi, Telekomünikasyon
ve Yeni Medya Derneği (BITKOM) bu konuda
önemli veriler sunuyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde
dijital uygulamalar sayesinde tarım sektöründe
yaratılan katma değerin sadece Almanya’da 3
milyar Avro’yu aşması bekleniyor. Farm 2.0’ın
göz alıcı bir pazar oluşturacağının altı çiziliyor. Bu
olumlu tablonun aksine çiftçiler, özellikle de küçük
ölçektekiler dijital dönüşüm için gerekli yatırımı
yapıp yapamayacakları konusunda ise endişeli.

KADIN ÇİFTÇİLER İŞVEREN OLUYOR
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın başlattığı ve Şekerbank’ın desteği ile yürütülen
‘Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı’nın 2016 yılı kazananları belli oldu.
Kadın çiftçiler ödüllerini, Dünya Kadın Çiftçiler Günü’ne özel İzmir Ödemiş’te düzenlenen
törende Başbakan Binali Yıldırım’dan aldı.

G

ıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın
başlattığı ve Şekerbank desteği ile yürütülen
‘Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi
Programı’ kapsamında 2016’nın en iyi projeleri
ödüllendirildi. Adana, Adıyaman, Artvin, Bolu, Iğdır, Kırşehir,
Sinop, Tekirdağ ve Yalova olmak üzere 9 farklı ilden 424
kadın çiftçinin projelerinin değerlendirildiği program
kapsamında, her ilin dereceye giren birincileri, Başbakan
Binali Yıldırım’ın katıldığı Dünya Kadın Çiftçiler Günü’ne
özel İzmir’de düzenlenen ödül töreninde bir araya geldi.
Toplam 424 proje arasından, programa Adana’nın Narlıca
Mahallesi’nden katılan Yeliz Tok’un “Lavanta Kokulu
Kelebekler” projesi Türkiye birincisi seçildi. Türkiye ikincilik
ödülü ise Iğdır’dan “Tarımın Açan Renkleri” projesiyle
20 yaşındaki Sevtap Nur Eroğlu’nun oldu. “Yalova’da
Akla Gelince Manda, Güney Köy’de Anında” projesiyle
programa Yalova’dan katılan Müyesser Martı ise Türkiye
üçüncüsü oldu. Jüri özel ödülü kapsamında değerlendirilen
3 projeden biri olan ve programa Adıyaman’dan katılan
“Limonlu Zahterella” projesi ile Ayşe Nur Işık, ödülün
sahibi oldu. Program kapsamında ödül alan kadın
çiftçilere ödüllerini Başbakan Binali Yıldırım verdi. Yıldırım,

Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze’ye de programa
sağladıkları desteklerinden ötürü teşekkür plaketi takdim
etti.
UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK
EĞİTİMİ VERİLDİ
Şekerbank, program kapsamında seçilen Türkiye birincisi
projeye 40 bin TL, ikinci projeye 30 bin TL, üçüncü projeye
ise de 25 bin TL destek sağladı. Banka, Jüri Özel Ödülü
kapsamındaki projeye ise 20 bin TL destek sunarken,
dereceye giremeyen kadınlara da altın hediye etti.
Şekerbank’ın “Aile Çiftçiliği Bankacılığı” kapsamında kırsal
kalkınmayı destekleyerek köyden kente göçü önlemek
amacıyla dahil olduğu program kapsamında, 2016 yılında
programa katılan 9 farklı ilden kadın çiftçilere KOSGEB ve
İŞKUR iş birliği ile istihdama yönelik, sertifikalı, 10 gün
süreli (70 saat) uygulamalı girişimcilik eğitimi de verildi.
Tarımın değişik alanlarında faaliyet gösteren, yenilikçi,
yaratıcı, kaynakları etkin-verimli ve sürdürülebilir kullanan,
bulunduğu çevreye öncülük eden, rol model olabilecek
kadın çiftçiler, girişimcilik fikirlerini, özel danışmanlar
aracılığıyla projelendirdi.

Toplam 424 proje
arasından, programa
Adana’nın Narlıca
Mahallesi’nden
katılan,
Yeliz Tok’un “Lavanta
Kokulu Kelebekler”
Projesi Türkiye
birincisi seçildi.
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BALDA KİMLİK
ÇALIŞMASI
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, toplam
7 milyon kovan ve yıllık 105 ton bal üretimiyle
dünya bal üretiminde önemli bir yere
sahip olan Türkiye’de ayçiçeği, pamuk,
narenciye, kestane ve geven balları
için kimlik çalışması başlattı. Ürünün,
üretici tarafından daha kaliteli şekilde
üretilmesi, tüketicinin de doğal bal
tüketmesi ve bu ürüne duyduğu güvenin
artması için yapılacak olan bal kimliği
çalışmasının iki yıl sürmesi planlanıyor.
Bilim adamlarının katılımıyla yürütülecek
projede ayçiçeği, pamuk, narenciye, kestane
ve geven ballarının kimliklerini çıkarıp
yurt içi ve yurt dışı pazarlarda daha kolay
satılması sağlanacak. Proje dahilinde yapılan
çalışmalar tamamlandıktan sonra
bir rapor hazırlanarak Orman ve Su
İşleri Bakanlığı ile Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı’na sunulması
planlanıyor.

RUSYA’YA NARENCİYE
SEVKİYATI BAŞLIYOR
Rusya’da Federal Gümrük Servisi Başkanı Bulavin,
Türkiye’den narenciye sevkiyatının kısa süre içerisinde
başlayacağını açıkladı. Federal Gümrük Servisi (FTS)
Başkanı Vladimir Bulavin ,narenciye üreticilerini
sevindirecek bir açıklama yaptı. Bulavin, gazetecilerin
“Türkiye’den narenciye sevkiyatı başladı mı?” sorusuna
“Elimde kesin bir bilgi henüz yok, fakat önümüzdeki
günlerde başlayacak” şeklinde yanıt verdi. Aynı zamanda
Federal Gümrük Servisi Başkan Yardımcısı Ruslan
Davıdov, “Gümrük buna hazır. İş sektörü hazır olur olmaz,
sevkiyatlara başlayacağız” diye ekledi. Rusya,
11 Ekim’de Türkiye’den bazı ürünlerin ithalatına
izin veren kararnameyi yayınladı.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA
PLATFORMU KURULDU
Türkiye’de iklim değişikliği, biyo-çeşitlilik, su, kaynak yönetimi, gıda
güvenliği, erişim ve alışkanlıklar gibi tehditlere cevap, ihtiyaçlara
karşılık vermek için Sürdürülebilirlik Akademisi ve Türkiye Gıda
Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) öncülüğünde, Sürdürülebilir
Gıda Platformu (SGP) kuruldu. Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim
Kurulu Başkanı Murat Sungur Bursa, “Gezegenimizin mevcut
kaynakları sonsuza kadar harcama şansı ve lüksü yok. Gerekli
önlemler alınmaz ise gıda üretebilme kapasitemiz riske girecek,
biyo çeşitlilik kaybolacaktır. Bu tehditler ve ihtiyaçların sonucu
olarak Sürdürülebilirlik Akademisi ve Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri
Sendikası öncülüğünde Sürdürülebilir Gıda Platformu kurulmuştur.
Sektörün yapısını esas alan ve tüm paydaşlar ile işbirliği yapacak
olan, sürdürülebilir gıda ekseninde gelişim modelleri ortaya koyan, bu
gelişime yön veren, değişim için yol haritaları oluşturan tüm kurumları,
Sürdürülebilir Gıda Platformuna üye olmaya davet ediyoruz” dedi. Konu
ile ilgili bilgi veren TÜGİS Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Buzbaş, “Gıda
Platformu’nun amacı özetle; günümüz ve gelecek nesiller için sağlıklı,
güvenilir ve sürdürülebilir gıda sistemleri değişim ve dönüşümünü
gerçekleştirmek için çalışmaktır şeklinde özetlenebilir” dedi.

TÜRKİYE, SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA İÇİN
YOL HARİTASINI ACİLEN BELİRLEMELİ
Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası-TÜGİS ve Sürdürülebilirlik Akademisi iş birliğinde düzenlenen
ve Dünya Gıda Günü’nün de kutlandığı ‘Sürdürülebilir Gıda Konferansı’, gıda sektörünün sürdürülebilir
üretim ve tüketim ekseninde dönüşümünün tartıştığı bir platform oldu.

G

ıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Bilim Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yanı sıra Gıda
ve Tarım Örgütü (FAO), gıda sanayinin lider kuruluşları ve akademik
dünyadan katılımın olduğu Sürdürülebilir Gıda Konferansı, İstanbul
Swissotel’de gerçekleştirildi. Gıda sektörünü ilgilendiren tüm konuların
ele alındığı konferans, gıda sektörünün sürdürülebilir üretim ve tüketim
ekseninde dönüşümü tartıştığı bir platforma sahne oldu. Türkiye Gıda Sanayi
İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Başkanı Necdet Buzbaş gıda güvenliği olmadan
huzur ve güven olmayacağını ve dünya barışının sağlanamayacağını
belirterek, “İklim değişikliğinin etkilediği en stratejik sektörlerin başında
tarım geliyor. Oysa tarım, iklim değişikliğinin hem sebebi hem de mağduru.
Sürdürülebilir gıda ve tarım için tüketici alışkanlıklarının değişmesi son
derece önem taşıyor. Ekolojik okur-yazarlık düzeyinin artması gerekiyor.
Ekolojik okur-yazarlığı artan kişiler ekosistemin kısıtlarına daha saygılı olur.
Hepimiz sorunun bir parçasıyız, çözümün de bir parçası olmalıyız” dedi.
İKLİM DEĞİŞİYOR, ÖNLEM ALINMALI
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Üst Düzey Politikalar
Sorumlusu Ariella Glinni ise, “FAO’nun bu yılki ‘İklim değişiyor. Gıda ve
tarım da değişmeli’ sloganı, iklim değişikliği ve gıda güvenliği arasındaki
önemli ilişkiye dikkat çekiyor. Geçen yıl imzalanan tarihi nitelikteki Paris

Anlaşması ve oluşturulan Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 gündemi, daha
sürdürülebilir bir gelecek için atılan iki dev adımdı. 2016’nın ise kararlılığımızı
eyleme döktüğümüz yıl olmasını istiyoruz. Mesajımız oldukça net: İklim
değişikliği problemini çözmeden, yoksulluk ve açlığı sonlandıramayacağız.
Gezegenimizi koruyamayacağız ve herkes için refah sağlayamayacağız. Bu
yılki çabalarımız, giderek artan nüfusu sürdürülebilir şekilde besleyebilmek
için gıda ve tarımın iklim değişikliğine nasıl adapte olması gerektiğine
odaklanıyor” şeklinde konuştu. 2050 yılında dünya nüfusunun 9,6 milyara
ulaşmasının beklendiğini hatırlatan Glinni, bu nüfusun beslenebilmesi için
tarımsal üretimin ortalama yüzde 60 artması gerektiğine işaret etti. İklim
değişikliğinin bu hedefe ulaşmada ciddi bir engel oluşturduğunu dile getiren
Glinni, sözlerine şöyle devam etti: “İklim değişikliğini azaltma ve buna
adapte olma çabaları birlikte yürümeli. İklim değişikliğinin etkilerini hali
hazırda görmeye başladık. İvedilikle önlem alınmadığı takdirde milyonlarca
kişi yoksulluk ve açlık riskiyle karşı karşıya olacak. Gıda ve Tarım Örgütü’nün
yayımladığı rapora göre, 2030 yılında yoksul sayısının 35 ila 122 milyon
kadar artması öngörülüyor. Dolayısıyla olağan seyrin kökten değişmesi
gerekiyor ki, tarım daha sürdürülebilir, üretken ve dirençli hale gelebilsin.
Yapmadığımız takdirde hali hazırda gıda güvenliği sağlayamayan ve gıda
fiyat volatilitesine katkıda bulunan ülke ve bölgelerdeki gıda üretimi, ikilim
değişikliğinden çok ciddi seviyede etkilenecektir.”
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SOSYAL ETKİNLİK

İBB’DEN “SAĞLIKLI NESİLLER” PROJESİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gençlerin ve çocukların doğru beslenme
konusunda bilgilendirilmesi ve alışkanlıklarının değiştirilmesi amacıyla
Bayrampaşa, Esenler ve Ataşehir Kaymakamlıkları ve İlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri ile ortaklaşa ‘Vitaminli Günler, Sağlıklı Nesiller Projesi’ni
gerçekleştirdi.

İ
Proje kapsamında
ilköğretim okullarında
Meyve-Sebze konulu
resim yarışması, orta
öğretim ve liselerde
ise Beslenmede Meyve
Sebzenin Önemi
konulu kompozisyon
yarışması düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri
tarafından oluşturulan
komisyon tarafından
değerlendirilen
başvurulardan,
dereceye girmeye
hak kazananlar için
Bayrampaşa Meyve
Sebze Hali’nde ödül
töreni düzenlendi.
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stanbul Büyükşehir Belediyesi Gıda Tarım ve
Hayvancılık Daire Başkanlığı Hal Müdürlüğü
sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gençlere
yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Bayrampaşa,
Esenler, Ataşehir Kaymakamlıkları ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlükleriyle ortaklaşa olarak 11-25 Mayıs
tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘Vitaminli Günler,
Sağlıklı Nesiller Projesi’ ile gençlerin ve çocukların
sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirilmesi
ve alışkanlıklarının değiştirilmesi hedeflendi. Bu
kapsamda 12 okulda yaklaşık 5 bin öğrenciye, ilk
olarak yaş meyve-sebzeyi özendirici ve bilgilendirici
çalışmalar yapıldı. Proje kapsamında ilköğretim
okullarında Meyve-Sebze konulu resim yarışması,
orta öğretim ve liselerde ise Beslenmede Meyve
Sebzenin Önemi konulu kompozisyon yarışması
düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından
oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilen
başvurulardan, dereceye girmeye hak kazananlar
için Bayrampaşa Meyve Sebze Hali’nde ödül töreni
düzenlendi. Törene Esenler Kaymakamı Yüksek Ünal,
Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanı Bayram
Ali Çakıroğlu, Hal Müdürü Seyit Ahmet Olgun,
İSMEYDER Dernek Başkanı Nevzat Dayan, İMESKOM

Dernek Başkanı Burhan Er’in yanı sıra ilgili
okulların öğretmenleri, öğrencileri, veliler
ve hal esnafı katıldı.
ÇAKIROĞLU: “ÇOK GÜZEL
BİR ETKİNLİK OLDU”
Törende konuşma yapan İBB Gıda Tarım ve
Hayvancılık Daire Başkanı Bayram Ali Çakıroğlu,
gerçekleştirilen etkinlikten duyduğu memnuniyeti
dile getirerek, “2010 yılından bu yana burada
görev yapıyorum. Bu kadar renkli ve cıvıl cıvıl bir
toplantıyı ilk kez yapıyoruz. 2010 yılından beri
birçok ilke imza atan meyve sebze halimizde
böyle bir programı da ilk kez gerçekleştirdik. Hal
Müdürümüze bu çalışmasından dolayı özellikle
teşekkür ediyorum” dedi.
ÜNAL: “EN ÖNEMLİ YATIRIM, İNSANA
YAPILAN YATIRIMDIR”
Esenler Kaymakamı Yüksel Ünal da yaptığı
konuşmada, insana yapılan yatırım ve hizmetin
öneminden bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“En önemli yatırım, insana yapılan yatırımdır,
insana yapılan hizmettir. Yanı başımızda
otogar var. Otogar ne yapar? Yurdumun değişik
bölgesinden her çeşit insanı alır, hastanesine,

işyerine, evine, askerliğe veya sevdiğine götürür,
aracılık yapar. Aslında en büyük aracılığı yapan
bu “Hal”dir. Bu ödül törenini düzenleyen,
başta Bayrampaşa Kaymakamlığı olmak
üzere, Hal Müdürlüğümüz, İlçe Mili Eğitim
Müdürlüklerimiz ve diğer mesai arkadaşlarımız,
komisyon dernek başkanlarımız, adını
sayamadığım emeği geçen herkese şahsım
ve ilçem adına teşekkürlerimi sunuyorum.
Başarılarının devamını diliyorum.”
CANBABA: “ÇOCUKLARIMIZIN
SAĞLIKLI GELECEĞİ İÇİN EMEK
SARF EDEN HERKESE TEŞEKKÜR
EDİYORUM”
Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan
Canbaba ise yaptığı konuşmada toprakların
korunması gerektiğinden bahsederek, sağlıklı
gelecek için çalışanlara teşekkür etti. Canbaba
“Hal ve burada yaşayanların birlikteliği,
birbirlerini tamamlaması önemli. Gıda,
dünyada stratejik bir sektördür. Çünkü nüfus
artıyor, topraklarımız genişlemiyor. Onun için
topraklarımızı korumamız ve buradan elde
edilen verimi artırma yolunda çabalamamız
lazım. Fakat nüfusun artışı buna engel oluyor.
Bizim Hal olarak ürünlerin ilk çıkışından, atılan
ilaçlara kadar hepsini kontrol edecek bir sistem
kurmamız gerekiyor. Bunu kurduğumuzda çok
daha sağlıklı bir gelecek bizi bekliyor olacak.
Ben çocuklarımızın sağlıklı geleceği için emek
sarf eden herkese teşekkür ediyor, hepinizi
saygıyla selamlıyorum” dedi.
Konuşmaların ardından yarışmada dereceye
girenlere belgeleri, madalyaları ve ödülleri
protokol üyeleri tarafından dağıtıldı.

KOMPOZİSYON YARIŞMASININ BİRİNCİSİ BEGÜM NUR VERİM
Beslenmede Meyve Sebzenin Önemi konulu kompozisyon yarışmasında ise
Bayrampaşa Mobil İmam Hatip Okulu öğrencisi Begüm Nur Verim birinci, Ataşehir
Emlak Konut Ortaokulu öğrencisi Duygu Yıldız ikinci, Ataşehir Emlak Konut Ortaokulu
öğrencisi Deniz Han üçüncü, Hürriyet İmam Hatip Okulu Öğrencisi Sıla Güzel
dördüncü ve Ataşehir Emlak Konut Ortaokulu öğrencisi Nisanur Türk beşinci oldu.

RESİM YARIŞMASININ BİRİNCİSİ GONCA GÜL ÇARDAK
Meyve Sebze konulu resim yarışmasında; Şair Şinasi İlkokulu öğrencisi Gonca Gül Çardak
birinci olurken, Neyyir Turhan İlkokulu öğrencisi Nazlı Bolat ikinci, Bayrampaşa İlköğretim
İlkokulu öğrencisi Ceyhun Çağatay üçüncü, Neyyir Turhan İlkokulu öğrencisi Irmak
Yurtseven dördüncü ve Şair Şinasi İlkokulu öğrencisi Ecrin Bayrak beşinci oldu.
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İTHALAT-İHRACAT

YAŞ SEBZE VE MEYVEDE İHRACAT ŞAMPİYONU

DOMATES
Yılın ilk üç çeyreğinde dış ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 azalarak 250
milyar 481 milyon Dolar oldu. Aynı dönemde Türkiye’den gerçekleşen yaş sebze ve meyve ihracatı değer
bazında yüzde 7 azalarak 1 milyar 176 milyon Dolar olarak gerçekleşti. Yaş sebze ve meyvede ihracatın
şampiyonu domates oldu. En fazla sebze ve meyve Irak’a ihraç edildi.

T

ürkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan
geçici dış ticaret verilerine göre; 2016
yılı ilk üç çeyreğinde dış ticaret hacmi
bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde
2,8 azalarak 250 milyar 481 milyon Dolar
oldu. Ocak-Eylül 2016 döneminde ihracatta
geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde
2,7 oranında azalma yaşandı ve bu dönemde
104 milyar 227 milyon Dolar ihracat rakamına
ulaşıldı. İthalat ise aynı dönemde yüzde 6,5
oranında azalarak 146 milyar 254 milyon
Dolar oldu. Yılın ilk dokuz ayında, 2015 yılı aynı
dönemine göre dış ticaret açığı yüzde 14,6
azalarak 42 milyar 27 milyon Dolar olarak
gerçekleşti, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise
yüzde 68,5’tan yüzde 71,3’e yükseldi.
İHRACATTA İKİNCİ SEKTÖR:
TARIM VE ORMANCILIK
Tüm ekonomik faaliyetlerin uluslararası
standart sanayi sınıflaması olan ISIC Rev.3’e
göre sektörler bazında Ocak-Eylül dönemi dış
ticaret verileri incelendiğinde toplam ihracatın
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(FOB) yüzde 94,2’sini gerçekleştiren imalat
sanayi 98 milyar 198 milyon Dolarlık ihracat
rakamı ile ilk sırada yer aldı. Tarım ve ormancılık
sektörü ise toplam ihracatın yüzde 3,4’ünü
gerçekleştirdi ve 3 milyar 505 milyon Dolarlık
ihracat rakamına ulaşarak en fazla ihracat
yapan ikinci sektör oldu. Madencilikte ulaşılan
ihracat rakamı ise 1 milyar 915 milyon Dolar
olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre balıkçılık
sektörünün ulaştığı ihracat rakamı ise 303
milyon Dolar oldu. 146 milyar 254 milyon
Dolarlık ithalatta (CIF) ise toplam ithalatın
yüzde 67’den fazlasını ara (ham madde) malları
oluşturdu.
YAŞ SEBZE VE MEYVE
İHRACATINDA DEĞER
KAYBI YAŞANDI
Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından
yayınlanan Türkiye geneli yaş sebze ve meyve
istatistiklerine göre 2016 yılı Ocak-Eylül
döneminde Türkiye’den gerçekleşen yaş
sebze ve meyve ihracatı değer bazında yüzde
7 azalarak 1 milyar 176 milyon Dolar oldu.

Miktar bazında ise yüzde 3 artış yaşandı ve 2
milyar kg’a yakın sebze, meyve ihracatı yapıldı.
Ocak-Eylül döneminde yaklaşık 360 milyar Dolar
narenciye, 343,5 milyar Dolar taze sebze ve 452
milyon Dolar taze meyve ihraç edildi.
PATATESİN ATAĞI
Yılın ilk üç çeyreğinde 186 milyon Dolar’lık (378
milyon kg üzerinde) ihracat geliri ile domates,
yaş sebze ve meyvede en fazla ihraç edilen
ürün oldu. 183 milyon Dolarlık ihracat rakamına
ulaşan vişne ve kiraz ise ihracattaki ikinci ürün
oldu. Limon ise (163 milyon Dolar) üçüncü
sırada yer aldı. Toplam ihracattaki payı yüzde 1
olmakla birlikte 2015 yılı Ocak-Eylül dönemine
göre hem miktarda hem de değer bazında en
fazla artışı yaşayan ürün ise patates oldu. Miktar
bazında yüzde 5 bin 439 artış yaşayan patates
değer bazında ise yüzde 4 bin 604 ile oldukça
büyük bir artış yaşadı. Türkiye’den 182,5 milyon
Dolarlık yaş sebze ve meyve ithal eden Irak,
Türkiye’den yapılan ihracatta ilk sırada yer aldı.
Irak’ı Almanya ve Rusya izledi.
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İSTANBUL’UN ORTAK AKLI: “MAHALLE YÖNETİM MODELİ”

Kentlerde merkezi ve yerel yönetimlerin sunduğu imkanların İstanbul’un köyleri ölçeğinde de
sunulmasını sağlayacak Mahalle Yönetim Modeli için çalışmalar başladı. Ekonomik, sosyal ve
insani kalkınmayı sağlamayı amaçlayan proje kapsamında Ekim ayında gerçekleştirilen 18
çalıştay ve 6 konferansla masaya yatırılan Mahalle Yönetim Modeli, İstanbul’un mahallelerinin
sorunlarını çözecek.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları
içerisinde yer alan mahallelerde
(köylerde) ekonomik, sosyal ve insani
kalkınmayı sağlamayı amaçlayan Mahalle
Yönetim Modeli projesi ile ilgili çalışmalar
başladı. Proje aşamaları olarak envanter,
araştırma ve kıyaslama çalışmalarının
yürütüldüğü proje dahilinde, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde
Mahalle Yönetim Modeli Çalıştayları ve
Ortak Akıl Konferansları da ekim ayında
hayata geçirildi. İstanbul’un 151 köyünün
muhtarlarının ve halk temsilcilerinin
katılımlarıyla düzenlenen çalıştaylarda,
halkın görüşleri alınarak köylerin ihtiyaçları
tespit edildi. Proje kapsamında toplam
18 çalıştay ve 6 konferans gerçekleştirildi.
Çalıştayda, muhtarlar ve STK üyeleri
mahallelerin sorunlarını, yaşanan
olumsuzlukları dile getirirken konular
üzerinde toplu bir fikir alışverişi ile çözüm

önerileri sunuldu. Ulaşılan sonuçlara
göre gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi
gerekse Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire
Başkanlığı üretilen çözümlerin uygulanması
yönünde bir takım kararlar aldı.
ÖRNEK MAHALLE MODELİ
Proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
sınırları içerisinde yer alan mahallelerde
(köylerde) ekonomik, sosyal ve insani
kalkınmayı sağlamayı amaçlıyor. Projeyle
birlikte kentlerde merkezi ve yerel
yönetimlerin sunduğu imkanlar İstanbul
mahalleleri ölçeğinde de sunulacak.
Bazı ülkelerde örnekleri mevcut olan
ve İstanbul kırsalı kapsamında da
uygulanabilecek, çevreci, yenilenebilir
enerji ve geri dönüşüm ilkelerinin
uygulanabileceği, tarımsal ve hayvansal
faaliyetlerin modern teknikler ile
yapıldığı, ekonomik imkanların mahallede

yaşayanlarca adil bir şekilde paylaşılacağı ve
tekelleşmenin önleneceği örnek bir mahalle
modeli hayata geçirilecek.
YEREL POTANSİYEL
HAREKETE GEÇİRİLECEK
Mahallelerdeki kaynakların yerinde ve
etkin kullanılmasını sağlayarak yerel
potansiyeli harekete geçirecek olan proje,
İstanbul Bölge Planı’nda öngörülen ilke
ve politikalarla da uyumlu çalışacak.
Mahalle Yönetim Modeli Projesi’nin
içerdiği yaklaşımlar arasında; mahallede
gelişmeyi hızlandırma, sürdürülebilirliği
sağlama, ekonomik dezavantaj ve çevresel
tehditlere karşı kalıcı çözümler üretme,
gerçekleştirilen tüm yatırımların etkin, verimli
ve sürdürülebilir gelişimini sağlamak için
bilimsel araştırmalara dayanan plan, proje ve
eylemlerin oluşturulması gibi konular da yer
alıyor.
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VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ HAYVANCILIK DESTEĞİ
İÇİN KOLLARI SIVIYOR
İstanbul genelinde faaliyette olan 6 adet hayvan bakımevinde sahipsiz hayvanların
rehabilitasyonunu gerçekleştiren ve 2016 yılı sonunda 50 bin hayvanı tedavi etmeyi hedefleyen
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri
Müdürlüğü, eğitim ve denetim konusunda da oldukça aktif. Faaliyet alanlarına bir yenisi daha
ekleyen Veteriner Müdürlüğü, hayvancılığı desteklemek adına da çalışmalara başlıyor. Gıda Tarım
ve Hayvancılık Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürü Muhammet Nuri Coşkun, 2017
itibariyle hayvancılıkla da ilgili destekler sunulacağı bilgisini verdi.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı
Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü olarak
sahipsiz hayvanlar ile ilgili ne tür çalışmalar
yürütüyorsunuz?
Müdürlüğümüzde asli görevimizden biri sahipsiz
hayvanların rehabilitasyonu. Rehabilitasyonda,
sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması, tedavi
edilmesi, aşılanmasını yapıyoruz. Sahipsiz
hayvanlardan öncelikle küpesiz olanları
bakımevlerimize getiriyoruz. Küpesiz hayvanlar
kısırlaştırılmamış hayvanlar oluyor ve bu
hayvanlara kısırlaştırma işlemi yapıyoruz.
Kısırlaştırma işleminden sonra dikişler alınana
kadar 5-7 gün arasında hayvanın bakımını da
yapıyoruz. Sonrasında bu hayvanın işaretlenmesi
gerekiyor. Küpe takarak, kulak arkasına küçük
bir dövme yaparak ya da hayvanın ensesinin
deri altına pirinç tanesi büyüklüğünde
mikroçip takarak üç farklı şekilde işaretleme
gerçekleştiriyoruz. Bu mikroçip okutulunca 15
haneli bir rakam veriyor. Hayvanın yaşı, ırkı,
cinsiyeti, nereden aldığımız vb. gibi tüm bilgileri
bu rakam üzerinden veri tabanına kaydediyoruz.
Şu an veritabanımızda kayıtlı 130 bin hayvan
bulunuyor. Tüm işlemler sonrasında hayvan
hangi ortamdan alındıysa kanun gereği yine aynı
ortama bırakılıyor.
Veteriner Müdürlüğü olarak bu yıl ne kadar
hayvanı kısırlaştırma işlemi gerçekleştirdiniz
ve kaç hayvan tedavi edildi?
Geçtiğimiz yıl 21 bin 526 hayvanı kısırlaştırdık,
bu yıl hedefimiz 25 bin rakamına ulaşmak. Şu
andaki verilerimize göre bu hedefi tutturacağız.
Yine 2015 yılında 34 bin hayvan tedavi ettik
ve 2017 yılında 50 bin hayvanı tedavi etmeyi
planlıyoruz. Mevcut rakamlarımız yıl sonuna
kadar bu rakama ulaşabileceğimizi gösteriyor.
Tüm bu hizmetler için İstanbul genelinde kaç
barınağınız bulunuyor. Yeni açılacak hayvan
barınakları var mı?
Anadolu ve Avrupa Yakası toplamında 6
tane barınağımız mevcut. Avrupa Yakası’nda
Kısırkaya, Cebeci ve Hasdal’da barınaklarımız
aktif olarak hizmet veriyor. Anadolu Yakası’nda
ise Tepeören, Aydınlı ve Orhanlı’da hayvan
barınaklarımız mevcut. Ancak Tepeören’de
eski barınağın yanına yeni bir barınak yapılıyor
ve yeni barınağın kapasitesi fazla olacağı için
aktif hale gelince eski Tepeören ve Aydınlı’yı
kapatacağız. Avrupa Yakası’ndaki Hasdal
bakımevinin ise yıkılıp yeniden yapılması
planlanıyor. Bunların haricinde, Subaşı

“Veteriner Müdürlüğü
olarak görev tanımımıza
hayvancılık da girdi.
Hayvancılığı destekleme
adına çalışmalara
başlıyoruz. Örneğin
İstanbul’da mandacılık
ve arıcılık çok yaygın.
Biz de bu noktada
çalışmalara başlıyoruz.
Hayvancılığı destekleme
noktasında toplantılar
yapıldı. Beklentiler
alındı, sorunlar dinlendi.
Raporlamalardan sonra
çiftlik hayvanlarına
yönelik her türlü
desteği sağlayacağız.
Önümüzdeki yıl
itibariyle bu desteklere
başlayacağız.”

(Çatalca) ve Işıklar’da (Eyüp) biraz daha küçük
çaplı hayvan bakımevlerimiz olacak. Bu
altı bakımevi haricinde bir tane de Fatih’de
hayvan hastanemiz var. Sahipli hayvanlara da
bakabiliyoruz ancak büyük çoğunluğu sahipsiz
hayvanla oluşturuyor.
Bakımevlerinde ihtiyacı olan hayvanlara
osteosentez operasyonu da yapıyorsunuz.
Bu operasyondan da söz eder misiniz?
Rehabilitasyonun bir parçası olarak osteosentez
ünitemiz var. Şu an Cebeci ve Kısırkaya
birimimizde bu operasyonlar yapılıyor. Geçen
sene 5 bin 900 vaka birimlerimize getirildi.
Bu hayvanlardan bir kısmı kafes bakımı ve
bandajla düzelirken, bin 100 tanesine platin
takıldı. Bu operasyon ayrı bir ekip ve ekipman
gerektiriyor. Yakın zamanda Tepeören’de devam
eden inşaatımız tamamlanınca orada da bir
osteosentez ünitesi kurmayı planlıyoruz.
Sahipsiz hayvanlar ya da ‘pet shop’lara
yönelik olarak sunduğunuz diğer
hizmetler neler?
Sahipsiz hayvanlara yönelik yeni ‘Pet İhbar’
programımız var. Vatandaşın bildirdiği
sahipsiz hayvanları alıyoruz, sonra gerekli
işlemleri yapıp veri tabanımıza kaydediyoruz
ve vatandaşlar ihbarları ile ilgili bilgi
istediklerinde onları bilgilendiriyoruz.
Hayvan yıkama ile ilgili yeni bir makinemiz
var. İstanbul’da iki tane bakımevine bu
makineden aldık. Şu anda birini Kısırkaya’da
aktif olarak kullanıyoruz. Bu hizmetimizi
İstanbulkart ile entegre etmeyi düşünüyoruz.
20 TL’lik bedel ile vatandaş da bu hizmetten
faydalanabilecek. Sahipsiz çiftlik hayvanları
için nakil aracımız hizmete girdi. ‘Pet Kabin’
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adını verdiğimiz bir de karavanımız var.
Karavanda hem içindeki görevlinin ihtiyacını
karşılayacak hem de hayvan sağlığı ile ilgili
müdahaleyi gerektiren donanım mevcut
olacak.
Eğitim ve denetim konusundaki
uygulamalarınızdan da söz eder misiniz?
Yerel hayvan koruma görevlisi dediğimiz
hayvanseverler var. Yerel hayvan koruma
görevlilerini 2 günlük bir eğitimden geçiriyoruz.
Bunun dışında, 2001 yılından beri valilik izni
dahilinde ilçe milli eğitim müdürlüleri ile ortak
bir takvim oluşturarak hayvan sevgisi ve sağlığı
kapsamında ilkokul 2 ve 3’üncü sınıflara 1
saatlik interaktif bir eğitim veriyoruz. Pet shop
çalışanları ve sahiplerinin de eğitimi almaları
gerekiyor, bu kişilerin de eğitimlerini veriyoruz.
Bunların dışında İSMEK aracılığıyla verdiğimiz
arıcılık, kesim elemanı yetiştirme ve pet
hayvanları bakıcılığı eğitimleri var. Geçtiğimiz
yıl 670 adet evcil hayvan satış yeri denetimi
gerçekleştirdik. Bu yıl da rakamlar geçtiğimiz
yıla yakın. Adaklık satış yerleri ve Kurban
Bayramı döneminde kurbanlık yerleri denetimi
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yapıyoruz. Son olarak da kantinde satılması
yasak ürünlerle ilgili okullarda kantin denetimi
gerçekleştirdik.
Kurban konusuna değinmişken bu
alandaki hizmetlerinizi biraz daha açar
mısınız? Hangi noktalarda ne tür hizmetler
sunuyorsunuz?
Avrupa Yakası’nda Kayaşehir, Alibeyköy ve
Avcılar’da kurban satış ve kesim hizmeti
verdik. Arnavutköy’de de inşası devam eden bir
alanımız var ve 2017 yılında hizmete girecek.
Anadolu Yakası’nda Ferhatpaşa, Kurnaköy ve
Sancaktepe’de bu hizmet verildi. Sancaktepe’de
ikinci bir kurban kesim alanı için faaliyete
geçirildi ve 2017 yılında hizmete girmesini
planlıyoruz. Bu alanlar hayvanların rahatça
yaşayabileceği alanlar olarak düzenlendi.
Güneşten korunaklı, havalandırmalı çadırlar
var. Her padoğun yanında hayvan sahipleri için
tahsis edilmiş 5 metrekarelik alan ayırıyoruz.
Hayvanların risksiz bir şekilde araçlardan
indirilip, bindirileceği rampalar mevcut. Hayvan
kesim yerlerinde ise mutlaka veteriner kontrolü
yapıyoruz. Uygun şartlar taşımayan, belgesiz

hayvanları alana almadığımız gibi il tarım
il müdürlüklerine bilgi veriyoruz ve onlar
gerekli işlemleri yapıyorlar. Kesim yerlerinde
de veteriner hekimlerimiz var, etler belirli
bir mezbaha sistemi ile döngüyle hareket
ediyor, veteriner önünden geçen her hayvanın
karkasını kontrol edilebiliyor. Bu alanlarımızda
sosyal donatılar da var. Vatandaşlara yönelik
olarak lavabo ve mescidin olmaması
sorundu. Şimdi lavabo, mescit ve kantin bu
alanlarımızda mevcut.
Önümüzdeki dönemde hayata
geçecek yeni bir proje var mı?
Veteriner Müdürlüğü olarak görev tanımımıza
hayvancılık da girdi. Hayvancılığı destekleme
adına çalışmalara başlıyoruz. Örneğin
İstanbul’da mandacılık ve arıcılık çok yaygın.
Biz de bu noktada çalışmalara başlıyoruz.
Hayvancılığı destekleme noktasında toplantılar
yapıldı. Beklentiler alındı, sorunlar dinlendi.
Raporlamalardan sonra çiftlik hayvanlarına
yönelik her türlü desteği sağlayacağız.
Önümüzdeki yıl itibariyle bu desteklere
başlayacağız.

01
BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

EVCİL HAYVAN SATIN ALMAYIN
ÜCRETSİZ SAHİPLENİN
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Veteriner
Hizmetleri Müdürlüğü,
geliştirdiği proje ile
vatandaşların para
harcayarak evcil
hayvan satın almaları
yerine bakımevlerindeki
hayvanları ücretsiz olarak
sahiplenmesini sağlıyor.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi
Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü,
özellikle çocuklarda hayvan
sevgisinin arttırılması ve
vatandaşların evcil hayvan taleplerini
ücretsiz bir şekilde karşılamak için
geliştirdiği projeyi başarılı bir şekilde
uyguluyor. Sokak hayvanlarının
yanı sıra terk edilen hayvanların
bakımının yapıldığı bakımevlerindeki
hayvanların sıcak bir yuva bulması için
gerçekleştirilen çalışma kapsamında,
çok sayıda hayvan sahiplendirildi.
Hayvan sahiplenmek isteyenlerin
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Geçici
Bakımevi’ne her gün 10:00-15:00
saatleri arasında giderek başvuruda
bulunmaları gerekiyor. Başvuruyu
alan Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü
ekipleri, öncelikli olarak sahiplendirme
isteyen aileyi inceliyor. Yaşanılan yer,
hayvana bakılacak alan gibi birçok
kıstas sonucunda, uygun olduğu
belirlenen vatandaşlara sahiplendirme
gerçekleştiriliyor.
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YEMEĞİN BİLİMİ: MOLEKÜLER GASTRONOMİ

Moleküler gastronomi yaygın inanışın aksine ne bir yemek akımı, ne yemek pişirme
tekniği ne de bilimsel olarak yemek pişirmektir. Yemeğin pişmesinin her aşaması
kimyasal bir reaksiyondur fakat moleküler gastronomi, yemek pişirilirken başından
sonuna kadar her aşamada oluşan fiziksel ve kimyasal değişimlerin arkasındaki
bilimsel gerçeklerin anlaşılması ve bunun bir sanat olarak sunulmasıdır.

Ç

ağımızda teknolojik gelişmelerle, sanayileşme
ve şehirleşmenin ortaya çıkardığı bir
takım sosyal değişmeler göze çarpıyor. Bu
değişmelere paralel olarak geleneksel mutfak
kültürü ve beslenme alışkanlıklarımızda
da değişiklikler oluyor. Bu değişimler tat ve sunum
tekniklerine de yansıdı ve gastronomide yeni mutfak
uygulamalarını ortaya çıkardı. Gastronominin
tanımına ek olarak, fizik ve kimya bilimleriyle ortak
çalışmalar sonucu ortaya çıkmış olan “moleküler
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gastronomi” akımı dünyada giderek hızla yayılıyor. Bu yeni
mutfağın en önemli özelliği teknoloji kullanarak malzemelerin
moleküler yapılarıyla oynamak ve aynı zamanda da bir
araya gelmesi düşünülmeyecek olan malzemeleri birlikte
sunmak. Gastronomi; sağlığa uygun, iyi düzenlenmiş, hoş
ve lezzetli mutfak, yemek düzeni ve sistemidir. Yenilebilir
tüm maddelerin hijyenik olabilen ama sağlığa uygun olması
gerekmeyen şekilde, azami damak ve göz zevkini amaçlayarak,
yenmeye hazır halde sofraya getirilmesine kadar olan süreç
gastronominin içinde yer alıyor.

MOLEKÜLER
GASTRONOMİNİN GELİŞİMİ
Son yıllarda “moleküler gastronomi”
adı verilen ve fizik-kimya bilimleriyle
mutfak uygulamalarını birleştirerek tat
ve biçim anlamında bugüne dek kimsenin
aklına gelmeyen yemek türlerini mutfak
meraklılarının karşısına çıkaran yenilikçi
gastronomi yaklaşımından söz ediliyor.
Mutfakta yeni yaratıcı formlar ve lezzetler
geliştirme esasına dayalı moleküler
gastronomi yaklaşımı yüzyılımızın en
baskın gastronomi ekollerinden biri olma
yolunda ilerliyor. Bu yeni mutfağın en
önemli özelliği, teknoloji kullanmak suretiyle
malzemelerin moleküler yapılarıyla oynuyor
ve aynı zamanda da bir araya gelmesi
düşünülemeyecek malzemeleri birlikte
sunuyor. Bu kavramın ilk tanımını yapmış
olan kişi Brillat-Savarin’dir. Brillat-Savarin,
1725-1826 yılları arasında Fransa’da
yaşamış ve “Tadın Fizyolojisi” isimli çok ünlü
kitabı yazmış olan ünlü bir gastronomdur.
Bu kitap aslında yemek ve lezzet konularına
biraz fizik, biraz da kimya açılarından
yaklaşan bir kitap olma özelliği taşıyor.
O nedenle moleküler gastronominin ilk
temel taşlarından biri olarak düşünülebilir.
Brillat-Savarin’e göre gastronomi “insanın
beslenmesi ile ilgili olan her şeyin sistematik
bir şekilde incelemesi” anlamına geliyor.
Yani, gastronomi yemekle ilgili her şeydir.
LEZZET KADAR
SUNUM DA ÖNEMLİ
Bu mutfakta mesele doymak değil, mesele
tatmak ve hitap etmek. Hem göze hem
de mideye hitap edebilecek yepyeni
kombinasyonları ortaya çıkarabiliyor. Eğer
siz de mutfağın daha farklı bir boyutuna
geçmek isterseniz, hazırlıklarınızı ufak ufak
yapabilirsiniz. Minik moleküler gastronomi
kitlerini yurt dışından sipariş edebilir, evinizde
bilim insanı gibi hissederek yemekler
hazırlayabilirsiniz. Bilim, sanat ve yaratıcılık bir
araya geldiğinde biz tüketicilerin keyifle, bazen
de hayret ve hayranlıkla tükettiğimiz çoğu
alışılmışın çok dışında yepyeni yemek türleri
ortaya çıkıyor. Örneğin moleküler gastronomi
temellerini en başarılı şekilde mutfağına
taşıyan şeflerin başında gelen Ferran Adrian’ın,
köpük formundaki sosları, farklı lezzetlerde ve
havyar görünümünde küresel topları ile dünya
çapında ün salmıştır.
YARATICILIĞIN SINIRI YOK
Moleküler gastronominin mutfağa
uygulanması ile yaratılan en popüler
formlardan biri en yaygın şekilde “havyar”

Son yıllarda “moleküler
gastronomi” adı verilen ve
fizik-kimya bilimleriyle mutfak
uygulamalarını birleştirerek
tat ve biçim anlamında
bugüne dek kimsenin aklına
gelmeyen yemek türlerini
mutfak meraklılarının karşısına
çıkaran yenilikçi gastronomi
yaklaşımından söz ediliyor.
Mutfakta yeni yaratıcı formlar
ve lezzetler geliştirme esasına
dayalı moleküler gastronomi
yaklaşımı yüzyılımızın en
baskın gastronomi ekollerinden
biri olma yolunda ilerliyor.
Bu yeni mutfağın en önemli
özelliği, teknoloji kullanmak
sureti ile malzemelerin
moleküler yapılarıyla oynuyor
ve aynı zamanda da bir araya
gelmesi düşünülemeyecek olan
malzemeleri birlikte sunuyor.

olarak adlandırılan aslında bir jelin içine
hapsedilerek küreselleştirilen sıvılardır.
Bu teknikte sıvı veya sıvıya yakın püre
haline getirilmiş yiyecek sodyum
aljinatla karıştırılır, bir şırınga veya bir
kaşıkla içinde kalsiyum klorür olan suya
yavaşça bırakılır. Kalsiyum klorürlü suya
bırakılan sıvının yüzeyi yavaşça sertleşip
jöle kıvamını alırken, sıvının geri kalanını
bir bir küre gibi içine hapseder. Yenilirken
dışı jöle kıvamında olduğundan ağızda
öncelikle yumuşak ve kaygan bir his
bırakır, ısırıldığında ise jöle küreciği
patlar ve içindeki sıvı ağza yayılır.
Bu kürecikleri hemen her yiyecekle
hazırlamak mümkündür. Sodaların içine
değişik tatlardaki meyvelerin sularından
hazırlanarak atılmış kürecikler
özellikle oldukça popülerdir. Bir başka
uygulama ile artık soğuk yemeğe alışkın
olduğumuz jöleleri soframızda formu
hiç bozulmamış olarak sıcak sıcak da
bulabiliyoruz. Bunun için ağar-ağar gibi
özel kıvam artırıcılar kullanılıyor. Sadece
kıvam artırıcı kullanarak hazırlanan
parmesan spagettileri, sıcak sunulan
meyve şeritleri veya küpleri, et yemekleri
ile sunulan sıcak sebze jöleleri en yaygın
olarak bilinenleri. Köpük formundaki
soslar ve içecekler moleküler gastronomi
temellerini mutfaklarında uygulayan
şeflerin en gözde ve şık tekniklerinin
başında geliyor.

23

01
KAPAK

TÜRKAS 2016 STANDARTLARI BELİRLEDİ
Perakende fiyatlarla birlikte toplam değeri 100 milyar TL olan sebze ve meyve pazarında
toplam üretimin yüzde 25’lik kısmı ürün tarladan pazara sunulana kadar zayi oluyor.
Türkiye ekonomisine ciddi zarar veren bu zayiatın azaltılması için ise ürünlerin doğru kap
ve ambalajlarla, doğru şekilde taşınması oldukça büyük önem taşıyor. Ürün ve ambalajlama
konusunda yeni bir standart belirlenmesi adına bu yıl ilk kez ‘sebve ve meyve’ başlığıyla
düzenlenen TÜRKAS 2016 - Tüm Ürün, Kap ve Ambalaj Standartları Sempozyumu’nda ülkemizde
sebze ve meyvenin üretimden tüketimine kadarki yolculuğunda yaşanan kayıpların önüne
geçmek için gereken standartlar konuşuldu.
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stanbul Büyükşehir Belediyesi,
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve
Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
tarafından ortaklaşa düzenlenen
TÜRKAS 2016 - Tüm Ürün, Kap ve Ambalaj
Standartları Sempozyumu, 5-6 Ekim
2016 tarihlerinde Grand Cevahir Hotel
ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
İnfoloji danışmanlığında ve İnfair’in
organizasyon desteği ile bu yıl ilki
düzenlenen etkinlikte gündem, sebze ve
meyvelerin kap ve ambalaj standartlarının
belirlenmesiydi. Yerel yönetimler,
akademisyenler ve sektör temsilcileri
arasında sürdürülebilir bilgi alışverişi
paylaşımının etkili bir şekilde gerçekleştiği
organizasyonda temel hedef; ülkemizde
sebze ve meyvenin üretiminden
tüketimine kadar ki yolculuğunda yaşanan
kayıpların önüne geçmek için ürün ve
ambalajlama konusunda yeni bir standart
belirlenmesiydi.
SEBZE VE MEYVEDEKİ
KAYIPLAR EKONOMİYİ
ETKİLİYOR
Dünyada ve ülkemizde sebze ve
meyvelerin ambalajlanması, üreticiden
tüketiciye doğru giden uzun sürecin en
önemli aşamalarından birini oluşturuyor.
Sebze ve meyvelerin doğru şekilde
ambalajlanması, ürünlerin muhafaza
ömrünü uzattığı gibi hijyenik ortamda
uzak noktalara verimli bir şekilde
taşınması adına da oldukça önem
taşıyor. Sebze, meyve ve ürünlerin
ambalajlanması konusunda belirlenecek
standartlar sayesinde hem ürünlerin
israfının engellenmesi hem de Türkiye
ekonomisine katkı sağlanması bekleniyor.
Sebze ve meyvede ‘standartların kattığı
değer’ konusunun iki gün boyunca enine
boyuna tartışıldığı TÜRKAS 2016 - Tüm
Ürün, Kap ve Ambalaj Standartları
Sempozyumu da bu anlamda oldukça
önemli bir organizasyondu. İBB Gıda Tarım
ve Hayvancılık Daire Başkanı Bayram
Ali Çakıroğlu’nun açılış konuşması ile
başlayan TÜRKAS’da; sebze ve meyvenin
tarladan sofraya gelene kadar geçen
süreçte yaşadığı kayıpların ciddi boyutlara

Dünyada ve ülkemizde sebze
ve meyvelerin ambalajlanması,
üreticiden tüketiciye doğru
giden uzun sürecin en önemli
aşamalarından birini oluşturuyor.
Sebze ve meyvelerin doğru
şekilde ambalajlanması, ürünlerin
muhafaza ömrünü uzattığı gibi
hijyenik ortamda uzak noktalara
verimli bir şekilde taşınması adına
da oldukça önem taşıyor. Sebze,
meyve ve ürünlerin ambalajlanması
konusunda belirlenecek standartlar
sayesinde hem ürünlerin israfının
engellenmesi hem de Türkiye
ekonomisine katkı sağlanması
bekleniyor. Sebze ve meyvede
‘standartların kattığı değer’
konusunun iki gün boyunca
enine boyuna tartışıldığı TÜRKAS
2016 - Tüm Ürün, Kap ve Ambalaj
Standartları Sempozyumu da
bu anlamda oldukça önemli bir
organizasyondu.

ulaşmasıyla yaşanılan ekonomik ve zirai
kaybın giderilmesi için yapılabilecekler
ve bu konuda uygulanabilecek
standartlar konuşuldu.
YÜCEL: “KAYIT DIŞILIKTA
YÜZDE 22 İYİLEŞME
SAĞLANDI”
Açılış oturumu; Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail
Yücel, Türk Standartları Enstitüsü Genel
Sekreteri Mehmet Bozdemir ve İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr.
Hayri Baraçlı’nın katılımıyla gerçekleşen
etkinlikte, doğru ambalajlamanın
gıdaların muhafaza ömrünü uzatmadaki
önemi vurgulandı. TÜRKAS 2016 Tüm
Ürün, Kap ve Ambalaj Standartları
Sempozyumu’nda konuşan İsmail
Yücel, 2012 yılında yaş sebze ve meyve
standartlarının oluşturulması, sebze ve
meyvelerin kap ve ambalaj içerisinde
korunaklı şekilde satılmasına ilişkin
yaptıkları kanun değişikliğine ilişkin
bilgiler verdi. Kanunun en önemli
değişikliklerinden birisinin yaş sebze ve
meyve standartlarının oluşturulması,
bunların kap veya ambalajlar
içerisinde korunaklı bir şekilde
satılması olduğunu aktaran Yücel,
hale giriş zorunluluğunu kaldırarak,
bildirim zorunluluğu getirdiklerini,
tarladan sofraya güveni tesis etmek
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için sürdürülebilir bir izlenebilirlik
sağladıklarını kaydetti. Yücel, 2012
yılında yaklaşık 8 milyon olan
bildirim sayısının, 2015’in sonunda
yaklaşık 130 milyona ulaştığı bilgisini
aktardı. Her geçen gün hal kayıt
sisteminde ihtiyaca ve gelen talebe
göre değişiklikler yaparak, sektörü
kapsayan bir sisteme dönüştürmeye
çalıştıklarını anlatan Yücel, 38 bine
yakın meslek mensubunun bu sistem
içerisinde kayıtlı olduğunu söyledi.
Hal Kanunu’ndaki köklü politika
değişikliğiyle ekonomik anlamda
da Türkiye ekonomisine çok büyük
değerler kattıklarını dile getiren Yücel,
şöyle konuştu: “Kayıt dışılık oranı
sebze meyve ticaretinde yüzde 70’dir.
2015 sonu itibarıyla sebze meyve
ticaretinde ekonomik büyüklük yani
sebze ve meyve üretiminin perakende
fiyatlarla toplam değeri yaklaşık 100
milyar TL. Biz bunu üretim verileriyle
değerlendirdiğimiz zaman yüzde 70
kayıt dışılığı yüzde 50-48’e indirmişiz.
Kayıt dışılıktan somut yüzde 22’lik
bir iyileşme sağlamışız. Türkiye
ekonomisine yıllık 6 milyar lira kayıt
dışı bir rakamı ilave değer olarak
kazandırdık.”
ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ
CESARETLENDİRİLMELİ
Sebze ve meyvelerin, tarladan sofraya
doğru ambalajlarda taşınmasını
sağlamanın yanında depolama ve
soğuk zincir taşıma imkanlarına
kavuşturarak standarda oturtulacağını
ifade eden İsmail Yücel, yüzde 25
olan zayi oranını aşağıya çekeceklerini
kaydetti. Hal Kanunu’nun toptan
fiyatlarda hedefine ulaştığını,
fiyatların yüzde 20-25 düzeyinde
düştüğünü belirten Yücel, ikinci
aşamanın ise toptan fiyatlardaki
düşüşü ve kayıt dışılığın kayıt altına
alınmasındaki gelişmeleri perakende
fiyatlara yansıtmak, ticaretin daha
güvenli ve sağlıklı yapılmasını
sağlamak olduğunu söyledi. İkinci
dönüşüm değişiklikleri içerisinde
üretici örgütlerini güçlendirmenin
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Hal Kanunu’ndaki köklü politika
değişikliğiyle ekonomik anlamda
da Türkiye ekonomisine çok büyük
değerler kattıklarını dile getiren
Yücel, şöyle konuştu: “Kayıt dışılık
oranı sebze meyve ticaretinde
yüzde 70’dir. 2015 sonu itibarıyla
sebze meyve ticaretinde ekonomik
büyüklük yani sebze ve meyve
üretiminin perakende fiyatlarla
toplam değeri yaklaşık 100 milyar
lira. Biz bunu üretim verileriyle
değerlendirdiğimiz zaman yüzde
70 kayıt dışılığı yüzde 50-48’e
indirmişiz. Kayıt dışılıktan somut
yüzde 22’lik bir iyileşme sağlamışız.
Türkiye ekonomisine yıllık 6 milyar
lira kayıt dışı bir rakamı ilave değer
olarak kazandırdık.”

bulunduğunu da vurgulayan Yücel,
Avrupa ülkelerinde üretici örgütlerinin
sebze ve meyve ticaretindeki payının
yüzde 47 olduğunu kaydetti. Bu
rakamın Türkiye’de binde 4 olduğunu
vurgulayan Yücel, “Türkiye’de 480
üretici örgütü var, yaklaşık 30’u
aktif. Bunda da bir sorun var. Hep
beraber üretici örgütlerimizi de
cesaretlendirmemiz lazım” şeklinde
konuştu.
BOZDEMİR: “ÜLKELERE
İHRACAT KAPISINI AÇACAK
TEK YOL STANDART”
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Genel
Sekreteri Mehmet Bozdemir de TSE’nin
Avrupa Standartlar Teşkilatı’nın tam
üyesi ve en çok oy kullanan 5 ülkeden
birisi olduğunu belirterek, ülkelere
ihracat kapısını açacak tek yolun
standart olduğunu söyledi. Bugüne
kadar yaş sebze ve meyve konusunda

116’ya yakın standart hazırlandığını,
bunların 72’sinin ürün, sebze ve
meyve standardı olduğunu dile
getiren Bozdemir, “Bir ürünü üretmek
kadar ürünün sağlıklı bir şekilde
pazarlanması da oldukça önemli.
Ambalaj o ürünün hem kalitesi hem
de pazara sunumu esnasında zayiatı
önleme ve kalite açısından çok önemli.
Gıda taşımacılığındaki soğuk zincir
araçların belgelendirme sertifikasyonu
yoktu. Türkiye’deki bu araçların tip
onay ve periyodik muayenelerini de
TSE olarak biz yapacağız. Böylece o
sektördeki kişilerin Avrupa kapılarında
sertifikasyon için beklemelerinin önüne
geçmiş olacağız” diye konuştu.
TÜRKAS 2016’da konuşan bir başka
isim olan İBB Genel Sekreteri Hayri
Baraçlı ise Türkiye’de üretilen yaş
sebze ve meyvenin dünyaya ihraç
edildiğini hatırlatarak, bu nedenle
standartların hem kalite hem de

ambalajlama ve hijyen açısından çok önemli
olduğunu vurguladı.
Sempozyum boyunca
tartışılan; tarlaya
ekimden sonra
yapılabilecek işlemler,
ürün toplandıktan
sonra ilk taşınma ile
başlayan ve halka
ulaşana kadarki
lojistik sürecinde
ihtiyaç duyulan
ambalajlamapaketleme ve uygun
ortam koşullarının
sağlanması için
uygulanacak
prosedürler, ürün
depolama alanlarında
uyulması gereken
kurallar ile sebze
ve meyve ürün
kap ve ambalaj
standartlarının
belirlenmesi
sağlanacak ve bununla
ilgili bir rehber
oluşturulacak.

AKADEMİSYEN DESTEĞİ
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gıda
Mühendisliği Öğretim Görevlisi Prof. Dr.
Dilek Boyacıoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi
(YTÜ) Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Umut Rıfat
Tuzkaya, Maltepe Üniversitesi Öğretim
Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Tanyaş gibi
akademisyenlerin de konuşmacı olarak yer
aldığı organizasyonda, ürünlerin tarlaya
ekilmesi sürecinde başlayan koruma,
ürünlerin toplanması, yüklenmesi, taşınması,
depolanması ve arz edilmesine kadar geçen
zamanda yapılabilecekleri içeren sunumlar
gerçekleştirildi. Sert Plastik Ambalaj
Sanayicileri Derneği Başkanı Osman Acun,
HAVI Logistics Genel Müdürü Deniz Kızılkan,
TÜSEMKOM Başkanı Yüksel Tavşan ve sektör
temsilcilerinin konuşmacı olarak katıldığı
etkinlikte, firmaların üst düzey yöneticileri
de sorunlar ve bunlarla ilgili yapılması

beklenen çözümleri paylaştı. Standartların
belirlenmesine ışık tutacak çalışmalar,
sektörün önde gelenleri ve katılımcıların
görüşleri ile desteklendi.
REHBER OLUŞTURULACAK
Sempozyum boyunca tartışılan tarlaya
ekimden sonra yapılabilecek işlemler, ürün
toplandıktan sonra ilk taşınma ile başlayan
ve halka ulaşana kadarki lojistik sürecinde
ihtiyaç duyulan ambalajlama, paketleme ve
uygun ortam koşullarının sağlanması için
uygulanacak prosedürler, ürün depolama
alanlarında uyulması gereken kurallar ile sebze
ve meyve ürün kap ve ambalaj standartlarının
belirlenmesi sağlanacak ve bununla ilgili bir
rehber oluşturulacak. Bu yıl ‘sebze ve meyve’
temalı olarak adım atılan Tüm Ürün, Kap
ve Ambalaj Standartları Sempozyumu’nun
önümüzdeki yıllarda farklı başlıklarla
düzenlenerek, tüm ürünler için kap ve ambalaj
standartlarının belirlenmesine devam edilmesi
planlanıyor.

27

01
TESİS

GÜRPINAR SU ÜRÜNLERİ HALİ
HEM BİLİNCİ HEM DE KÂRI ARTIRIYOR
Avrupa’nın en büyük ve modern su ürünleri hali bir yıldır İstanbul’da
Gürpınar mevkiinde hizmet veriyor. Modern yapısı, lojistiğe uygun konumu,
sosyal alanları ve fonksiyonelliği ile beklentileri fazlasıyla karşılıyor.
Gelecek 50 yılın ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede kurulmuş olan hal,
Avrupa standartlarının da üstüne çıkıyor. Halde balıkçılar kendi ürünlerini
satarak daha yüksek karlar elde ederken tüketici de yapılan ciddi
kontroller sayesinde balıkları gönül rahatlığıyla tüketebiliyor.

Kıyıya paralel olarak
oluşturulan hal,
dikdörtgen şeklinde
bir yapıya sahip. Tesis
içerisinde yer alan
fonksiyonel bölümler
son derece sade ve
karışıklığa mahal
vermeyecek şekilde
yerleştirilmiş. Hal
bölümünden tüm diğer
bölümlere ulaşım
son derece kolay.
Halin kuzey ve batı
kısmında balık girişi
için oluşturulan kapılar
bulunuyor.
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stanbul Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali, ilk
olarak 1955 yılında Eski Sebze Hali’nin yanında
kuruldu. 1965 yılında Azapkapı’ya taşınan hal,
oradan 1983’te Kumkapı’ya taşındı ve 32 yıl
boyunca İstanbul’un balık ihtiyacı buradan karşılandı.
Kumkapı’da yer alan bu hal, yapıldığı dönemin
şartlarına göre inşa edildiği için o günkü koşullarında
yeterli bir işletmeydi. Ancak günümüz koşulları göz
önüne alındığında sanayileşme ve benzeri faktörlerden
dolayı İstanbul nüfusu arttı, gelişen teknolojiyle birlikte
balıkçılıkta da gelişmeler yaşandı ve avlanmak daha
kolay hale geldi. Bu sebeplerden ötürü, hale gelen balık
miktarı yaklaşık 5 kat artarak 10 bin tonlardan 50 bin
tonlar seviyesine ulaştı. Halin şehir merkezinde olması,
kapasitesinin yetersiz olması, Avrasya Tüneli geçiş
güzergahında bulunması gibi sebeplerden ötürü Avrupa
Birliği uyum çalışmaları çerçevesinde asgari teknik ve

hijyenik şartlara sahip, minimum gelecek 50 yıllık
ihtiyaca cevap verebilecek modern bir su ürünleri
hali yapılması planlandı ve hayata geçirildi.
MODERN VE GELİŞMİŞ BİR TESİS
Büyükçekmece ve Küçükçekmece gölleri arasında,
Beylikdüzü-Gürpınar mevkiinde yer alan Gürpınar
Su Ürünleri Hali, D 100 Karayolu’na 6 buçuk
kilometre mesafede yer alıyor. Halin kompleksi
toplam 417 bin 532 metrekarelik devasa bir
alana, 80 büyük balıkçı gemisi kapasiteli limana
ve yıllık 100 bin ton ürün alma kapasitesine sahip.
Gürpınar Su Ürünleri Hali’nin inşasında 136 bin
metrekarelik alan dolduruldu ve 900 metrelik
tali mendirek, 1280 metrelik ana mendirek, 300
metrelik iskele, 50’şer metrelik 3 parmak iskele ve
bir de gezinti iskelesi inşa edildi. Yapı; mimarisi,

mekansal kurgusu, programı ve inşa sistemi ile
ekolojik yaşantı ve balık kültürünün tanıtılması
açısından da büyük önem taşıyor. Komplekste
mezat alanları, soğuk hava depoları,
buzhaneler, balık işleme ünitelerinin yanı
sıra sosyal tesisler, süs havuzları, dinlenme
alanları, konferans salonları, cami, banka gibi
birimler de bulunuyor. Avrupa’nın en büyük
balık hali unvanına sahip Gürpınar Balık Hali,
ÖZİDAŞ tarafından işletiliyor ve 24 Ağustos
2015’ten bu yana İstanbul’un toptan balık alış
ve satışı burada yapılıyor. İstanbul’un 50 yıllık
ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanan halin
günlük kapasitesi 250 ton. Eskiye nazaran
daha ferah ve kullanışlı bir alanda hizmet
veren hal, teknolojik olarak da oldukça üstün
durumda. Halin içerisinde 4 buz makinesi
bulunuyor. Bu makinelerin her biri günlük
ortalama 30 ton buz üretebiliyor. 3 tanesi
deniz suyu, bir tanesi de tatlı sudan buz üreten
makinelerin günlük ortalama kapasitesi 120
ton. Yoğun günlerde taze şekilde satılan buzlar
yine halde bulunan soğuk hava depolarında
muhafaza edilebiliyor. Tesis içerisinde bulunan
soğutma panelleri ile sıcak havalarda da hal
içinde balık için uygun ortam oluşturulabiliyor.
TAM BİR KOMPLEKS
Kıyıya paralel olarak oluşturulan hal,
dikdörtgen şeklinde bir yapıya sahip. Tesis
içerisinde yer alan fonksiyonel bölümler son
derece sade ve karışıklığa mahal vermeyecek
şekilde yerleştirilmiş. Hal bölümünden tüm
diğer bölümlere ulaşım son derece kolay.
Halin kuzey ve batı kısmında balık girişi
için oluşturulan kapılar bulunuyor. Kapıların
bulunduğu bölgede mezat denilen açık artırma
usulü satış da gerçekleştiriliyor. Yapının doğu
ve güney cephesi ise su dünyası ile alakalı
sosyal ve interaktif alanlar için ayrılmış
durumda. Bu alanlar şimdilik tam olarak faal
değil ama çalışmalar devam ediyor.
PERAKENDE SATIŞ BAŞLAYACAK
Hal, sadece toptan satış merkezi olarak
tasarlanmadığı için perakende balık almak
isteyenler ve balık yemek isteyenler için de
uygun bir mekan. Tesisin tam anlamıyla
hizmet vermeye başlamasıyla birlikte
perakende balık satış ünitesi ile çeşitli

etkinliklerin düzenleneceği sosyal alanlardaki
lokantalar ve müze gibi tesisler de faaliyete
geçmiş olacak. Çevresinde geniş bir sosyal
etki alanı oluşturması planlanan Gürpınar Su
Ürünleri Hali, Avrupa’daki benzerlerinden çok
daha büyük ve kapsamlı bir plana sahip.
TESİS İÇERİSİNDE
BALIK MUHAFAZA İMKANI
Hal içerisinde hareketlilik gece geç saatlerde
balığın taşıyıcılarla hale gelmesiyle başlıyor ve
alışveriş, sabah olmadan bitiyor. Taşıyıcılarla
gelen balıklar halin kuzey ve batı tarafında
yer alan kapılar vasıtasıyla içeriye taşınıyor.
Kapalı alana yerleştirilen balıklar bu bölgede
gerekli denetimler yapıldıktan sonra satışa
hazır bir şekilde müşterisini bekliyor. Satışın
büyük bölümü mezat usulü gerçekleştiriliyor.
Gün içerisinde satılmayan balıklar veya satılıp
da perakendeye gitmeyi bekleyen balıklar
için kısa zamanlı taze saklama depoları tesis
içerisinde yer alıyor. Bu kısımda balıklar 00
C derecede birkaç gün muhafaza edilebiliyor.
Daha uzun süreli bekletmelerde ise daha düşük
dereceli depolar bulunuyor. Bu alanlarda balıklar
bozulmadan aylarca muhafaza edilebiliyor.
GAYRI RESMİ ARACILARIN
ÖNÜNE GEÇİLDİ
Tekneler tuttukları balıkları halde bulunan
komisyonculara gönderiyor.

Komisyoncular da satabildikleri
en iyi fiyata balıkları satıp, kendi
paylarını aldıktan sonra balıkçının
ödemesini yapıyor. Gürpınar
Balık Hali’ndeki komisyoncular
Bu komisyoncular vergiye tabi ve
kontrol altında oldukları için gayri
resmi aracıların da önüne geçildi.
Denetimlerin sıklaştırılması ve tüm
alışverişin kayıt altına alınması
bu olumsuzluğu da büyük oranda
ortadan kaldırdı.
HEM BALIKÇI
HEM TÜKETİCİ KAZANIYOR
Gürpınar Su Ürünleri Hali,
balıkçılığın yaşatılabilmesi, bir
ekonomik değer olduğunun
bilincinde olunarak korunabilmesi
ve emek veren balıkçıların
emeklerinin karşılığını alabilmesi
adına oluşturulmuş bir kompleks
olarak tanımlanıyor. Balıkçı
ile tüketici arasında en çok
aracıların kazandığı, emek verenin
az kazanıp tüketicinin fazla
maliyetle deniz ürünleri tüketmek
zorunda kaldığı düzenden hem
balıkçının hem de tüketicinin
kazandığı bir sisteme geçilmesi
açısından ciddi öneme sahip.
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GIDA GÜVENLİĞİ

YANLIŞ TAŞINAN GIDALAR TEHLİKE SAÇIYOR
İnsan sağlığı ile birebir ilişkisi olması ‘gıda lojistiği’ konusunun önemini artırıyor. Toplam sebze
ve meyve üretiminin yüzde 25’inin sağlıksız taşıma koşulları nedeniyle zayi olduğu düşünülürse
ekonomik anlamda ciddi kayıplar veren bu sürecin, insan sağlığının bozulması ve hatta
sonlanmasına kadar gidebilecek çok daha büyük zararlar vereceği gerçeği karşımıza çıkıyor.

S

öz konusu gıda olduğunda tedarik
zincirinde hedef; pazara sunulan
ürünlerin raf ömürleri bitmeden
tüketiciye ulaştırılması ve bir an önce
tükettirilmesidir. Hal böyle olunca ürünün
doğru ambalajlanması, uygun ekipmanlarla
elleçlenmesi, ürünün niteliğine göre uygun
ortamda depolanması, doğru araçlarla taşınması
vb. gibi titizlikle yürütülmesi gereken bir süreç
çıkıyor karşımıza. Veriler, sebze ve meyvelerin
yüzde 25’inin yanlış paketlemeden veya
sevkiyatta yaşanan sorunlar nedeniyle zayi
olduğunu ve bunun da 15 milyar TL’lik bir kayıp
anlamına geldiğini gösteriyor. Bölgesinde en
büyük yaş sebze ve meyve üreticilerinden bir
tanesi olan Türkiye’de, TÜİK verilerine göre
ortalama 45 milyon tona ulaşan toplam üretimin
yaklaşık yüzde 30-40’ı yani 10 milyon tondan
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fazlası sağlıksız taşınma koşulları nedeniyle
kayboluyor. TÜİK’in sadece yaş sebze ve meyve
için açıkladığı bu veriler bile gıda sektöründeki
yanlış sevkiyat ve saklama koşullarının ülke
ekonomisi için ne kadar büyük kayıp yarattığının
bir göstergesi…
TAŞIYICI ÖNCE ÜRÜNÜ İYİ TANIMALI
Ürünlerin ambalajlama, muhafaza süreçleri
ile taşıma esnasında uygun koşullarda taşınıp
taşınmaması gıda zayiatı açısından büyük
önem taşıyor. Özellikle et ve et ürünleri,
balık, süt, yoğurt, peynir gibi gıda maddeleri
bozulmaya duyarlı yapıya sahip olduklarından
çok daha kritik ürünler arasında yer alıyor. Çoğu
gıda ürününün muhafaza sıcaklığı farklılık
gösteriyor. Örneğin şarküteri ürünleri 0-4 °C,
sebze ve meyveler 8-12 °C, açık ve paketli et

ve balık ürünleri 1 °C, donuk ürünler -5 °C -18
°C arasında muhafaza edilir. Bu nedenle gıda
taşıması yapacak olan firmaların öncelikle
ürünleri iyi tanımlaması ve gıda ürünlerinin her
birinin farklı sistemlerle lojistik süreç içinde yer
alması gerekiyor. Ürünlerin genellikle bozulabilir
ürün olması, taşıma ve depolama sırasında
PH değişikliğine uğraması, olgunlaşmanın
süreç boyunca devam etmesi, nem kaybı,
oksidasyon, besin değerinin kaybolması, aşırı
ilaç kullanımının etkisi, mikrobik bozulma,
taşımada ısı kontrolünün bozulması, soğuk
zincirin kopması, ürünlerin çevreden çabuk
etkilenmesi gıda lojistiğinin temel sorunları
olarak karşımıza çıkıyor. Bütün bu faktörlerden
dolayı gıda ürünlerinin ısı, rutubet ve atmosfer
kontrollü ortamlarda taşınması ve depolanması
gerekiyor.
SOĞUK ZİNCİR KIRILMAMALI
Farklı ürünlerin aynı araçta taşınmasının
ürünlerin birbirlerini çabuk bozmalarına
neden olduğu unutulmaması gereken bir diğer
faktör. Araçlarda ısıyı her an kontrol edecek
data logger sistemlerinin, GPS bağlantılarının
olması, ısı yalıtımlı paslanmaz çelik araç
kasaları kullanılması, indirme bindirmelerin
paket bozulmadan asansörlü arka kapılardan
indirilmesi, gerektiğinde yan kapıların
kullanılması, kabin içinde hava sirkülasyonu,
basınçlı ortam yaratılması, bölmeli araçlar

kullanılması, araç içinin sık sık temizlenmesi ve
kuru tutulması gıda dağıtımının kilit noktalarını
oluşturuyor. Gıda taşımacılığının bir diğer önemli
boyutunu da soğuk zincir taşımaları oluşturuyor.
Bu taşımalarda da süreç boyunca ısının sabit
tutulması, ürünlerin ambalajlarla korunması,
ambalajlama öncesi soğutma, koruyucu şeffaf
bant uygulanması dikkat edilmesi gereken
unsurlar olarak öne çıkıyor.
DEPOLARDA DOĞRU
PLANLAMA VE YÖNETİM ŞART
Lojistik sürecin bir diğer boyutunu da
depolama kısmı oluşturuyor. Depolamada da
gıda lojistiğine uygun inşa edilmiş hacimler
kullanılması gerekiyor. Depolarda elektrikli
forkliftler kullanılması, deponun uygun ısıya
ayarlanarak muhafaza edilmesi, çalışanların
özel kıyafetler giymeleri, akıntısız ve iyi izole
edilmiş çatı ve yan duvarlar, çift kademeli
air-lock kapı sistemleri, küçük bölmelerde
depolama, plastik palet ve kutu kullanımı
üzerinde durulması gereken detaylar olarak
karşımıza çıkıyor. Gıda lojistiğinde gıda ve soğuk
hava depoları yükleme-boşaltma rampalarında
körük kullanımı da sıcaklık değişimini önlemek
açısından önemli. Kapılarda alarm sistemleri
bulunmalı ve yerden tahrikli şekilde açılır
kapanır olmalı. Entegre ve zamana duyarlı lojistik
performansı gıda taşımalarında temel ilke
olmalı. Ürün kabul alanları, depolama alanları,

ürün toplama alanları ve ön soğutma
alanlarının hacim ve yerleşim düzeni
açısından darboğazlara neden olmayacak
şekilde iyi planlanması ve yönetilmesi
gerekir. Bu noktada doğru bilişim yapısının
kurulması da bir diğer önemli ayrıntı.
Verilerin gerçek zamanlı takibinin yapılması
gerekiyor. Gıda lojistiğinde atlanmaması
gereken bir diğer unsur da personel
eğitimleri. Taşınan gönderinin özelliği ve
taşıma ısısının kontrolleri konusunda bu
hizmeti sunan şoförlerin ayrıca eğitilmesi
ve bilgilendirilmesi bu ürünlerin güvenli
taşınması adına önem taşıyor.
STANDARTLAR
PAZARI DA BÜYÜTÜR
Gıda ihracatında ülkenin belirlediği
standartlara uygunluk adına uluslararası
taşımalarda istenen standartlar
çoğunlukla karşılanmakla birlikte aynı
yapının yurtiçinde de uygulanması
ayrıca önem taşıyor. Türkiye’de özellikle
yaş sebze ve meyveler halen daha açık
kasa araçlarla sevk ediliyor, market
zincirlere ürün dağıtımlarında ve raflara
yerleştirilmesinde hala beklenen kalite
standartlarına ulaşılmış değil. Bu anlamda
ATP Konvansiyonu’nun uygulanması ve
denetimlerin artırılmasının gıda lojistiği
pazarını büyütmesi bekleniyor.
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DESTEKLER

TARIM VE HAYVANCILIKTA YENİ DÖNEM
Tarımsal bazda verilen desteklemelere 2017 itibari ile düzenleme getiriliyor. Havza bazlı
üretimin destekleneceği yeni sistemde bölge neye elverişliyse o ürüne destek verilecek.
Hayvan yetiştiriciliğinde yapılacak düzenlemelerle dışa bağımlılık azaltılarak,
yerlilileştirmeyi arttıracak kırsal yaşantının desteklenmesi hedefleniyor.

T

arımsal destekler havza bazlı
modeliyle artık daha bilinçli hale
geliyor. Türkiye’deki bütün il ve
ilçeler incelenerek 941 havza
oluşturuldu ve bu havzalarda hangi
ürünlerin yetiştirilebileceği saptandı. Ürünler
hangi havzada daha kolay ve az maliyetli
olarak yetiştirilebiliyorsa o bölgede o ürün
desteklenecek. Tarım Bakanlığı tarafından
belirlenen 19 ürün, elverişli olduğu belirlenen
havzalarda, bu ürünlerin içinde bulunan
buğday ve yem bitkileri ise tüm havzalarda
desteklenecek. Bunun en büyük sebebi olarak
da hayvancılığın her yörede yaygın olarak
yapılması gösteriliyor. Belirlenen ürünlerin
dışında üretim yapan çiftçiler ise tarımsal
desteklemelerden yararlanamayacak.
DESTEKLEMELER
İKİ BÖLÜMDE VERİLECEK
Eski usul çiftçiliğin yerine daha modern ve
planlı bir yapı oluşturulacak ve piyasadaki
dalgalanmaları, değişimleri engellemek
ve piyasa düzenini sağlamak için Toprak
Mahsulleri Ofisi etkin bir şekilde kullanılacak.
Çiftçiler neyi nereye ektiğinde ne kadar
destek alacağını bilecek, planlı ekimle
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fiyat dalgalanmalarının önüne geçerek
mahsulünü zarar etmeden satmış olacak. Çiftçi
desteklemeleri önceki sistemin aksine 12 aya
dağıtılarak değil ekim ve hasat zamanında
verilecek. Yani ilk destek nisan-mayıs aylarında,
ikinci destek ise eylül-ekim aylarında verilecek.
Tarımda maliyeti artıran bir diğer unsur da gübre
fiyatları. Bu alanda da çalışma yapan Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı gübre fiyatlarında da
düzenleme yaparak yüzde 23 oranında indirim
sağladı. Maliyet artıran bir diğer unsur olan
mazot da yüzde 50 devlet desteği sayesinde
çiftçinin sırtına yük olmaktan çıkarılacak.
TARIM ALANLARI KORUNACAK
Kullanılmayan toprak verimlilik özelliğini
yitiriyor. Bu verim kaybı nedeniyle tarım arazileri
başka amaçlara yönelik kullanılıyor. Çoğunlukla
imara açılan bu bölgelere binalar yapılarak
tarım alanları daraltılıyor. Şehirlerin, dağlık
kısımda, daha sağlam kayaçlar üzerinde inşa
edilmesi gerekiyorken ovada yumuşak zemin
üzerinde yükseliyor. Tarım alanları giderek
daralırken yapı olarak daha zayıf binalar giderek
artıyor. Milli Tarım Projesi kapsamında bu gibi
olumsuzlukların önüne geçilerek tarım arazileri
israfının engellenmesi amaçlanıyor.

184 ova sit alanı ilan edilerek tarımdan başka bir
işlem yapılmasının önüne geçilmiş olacak. Proje
arazi toplulaştırma ve sulamanın ayrı ayrı
bakanlıklarda bulunması ve hedeflenen
ilerlemenin kaydedilememesi sebebiyle Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı üzerinden
yürütülecek. Böylelikle işlemler daha hızlı
yürütülerek gereksiz zaman ve para kaybının da
önüne geçilmiş olacak. 7 milyon hektar arazi
2023 yılına kadar toplulaştırılacak ve böylelikle
daha yararlı hale getirilecek. Alınan tedbirler
ve yapılan çalışmalarla birlikte arazinin göç
gibi sebeplerden ötürü boş kalmasının önüne
geçilecek. Ekilen yerler bizzat ekene verilecek,
ekim yapan yeri kiralamış olsa dahi destek, yer
sahibine değil bizzat araziyi işletene verilecek.
Ekim yapılmayan bölge sahiplerine verilen makul
bedeller sayesinde ekim yapılması sağlanarak
toprakların daha çok değerlenmesi ve verim
kaybına uğramaması sağlanacak. Hububat, üzüm
gibi ürünlerin rekolteleri tek elden açıklanarak
haksız kazancın önüne geçilecek.
25 İLDE MERA YETİŞTİRİCİLİĞİ
BÖLGELERİ OLUŞTURULACAK
Milli Tarım Projesi’nin bir diğer çalışması da
hayvancılık alanında olacak. Bitkisel üretimde

olduğu gibi hayvansal üretimde de iyileştirmeler
ve yenilikler yapılacak. Yerli Üretim Modeli esas
alınarak oluşturulan projede asıl amaç kendi
hayvan varlığımızı arttırmak olacak. Bu amaçla
25 ilde mera hayvancılığı yetiştiriciliği bölgeleri
oluşturulacak. Bu illerdeki meralar toplamın yüzde
52’sini, büyükbaş hayvan varlığının da yüzde
32’sini oluşturuyor. Mera bölgeleri hayvan yapmak
isteyenlere ıslah yapma şartıyla cüzi miktarlara
kiralanacak.

kurulacak. Damızlık hayvan yetiştiriciliği için
alınacak malzemeye yüzde elli devlet desteği
belirlenirken bu merkezlerden hayvan almak
isteyen üreticilerin krediye ulaşma imkanları
kolaylaştırılacak. Tefeciliği ortadan kaldıran bu
sistemde doğrudan bu merkezlerden alınan
krediler sayesinde damızlık ve yerli hayvan
üreticiliğinde bir üst seviyeye çıkmış olunacak.

MİLLİ TOHUM ARTACAK
Hububat tohumu üretiminde kendi kendimize
yetecek düzeyde olmamıza karşın tohum
üretiminde istenilen performans ve miktar henüz
karşılanmış durumda değil. Milli Tarım Projesi’yle
Ar-Ge’ye daha çok önem verilerek tohum
üretiminde istenilen performansa ulaşılacak.
Milli tohumun tam kapasite üretilmeye
başlamasıyla dışa bağımlılık bitirilerek
ekonomiye büyük katkı sağlanacak.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILIP
STANDARTLAR GELİŞTİRİLECEK
Üretim kadar kalitenin de önemli olduğu bu yeni
dönemde ete ve süte birtakım yeni standartlar
getirilecek. Süt fiyatlarında Ulusal Süt Konseyi’nin
belirlediği fiyat politikası takip edilecek ve bunun
yanında fiyatların düşmesi durumunda Et ve Süt
Kurumu tarafından anında müdahale edilerek
fazla süt alınıp böylece üreticinin zarar etmesinin
önüne geçilecek. Süt üretimi yeni kurulan
merkezden anbean kontrol edilerek kalite ve
üretim durumu denetlenecek.

DAMIZLIĞA ÖNEM VERİLECEK
Proje kapsamında 25 ilde tüm aşıları yapılmış,
4 ayını doldurmuş buzağılara 750 lira destek ile
birlikte ahır ve ağıl yapımında da yüzde 50 devlet
desteği geliyor. Düve alımında hibe desteği
yüzde 30 olarak belirlenirken 22 ilde de en az
500 baş kapasiteli damızlık üretim merkezleri

ARİ BÖLGELER GENİŞLEYECEK
Hayvancılıkta çokça önemli noktalardan biri
olan hastalıktan ari bölgeler yaygınlaştırılacak.
Bulunduğumuz dönemde sadece Trakya’da
bulunan ari bölge, zamanla Marmara ve
Orta Anadolu’ya doğru yaygınlaştırılacak.
İlerleyen yıllarda ise daha doğu bölgelere

doğru genişletilecek. Alt yapısının hazırlandığı
bu proje sayesinde bir zaman sonra tüm
Türkiye hastalıktan ari bölge haline gelecek.
Bu bölgelerin yaygınlaşması ile birlikte çok
çabuk yayılan ve etkisi çok büyük olabilecek
hastalıklarla mücadele çok daha hızlı ve
kolay hale gelecek. Ari bölgelerin yanında
hayvan nakliyatının doğru yürütülmesi adına
4 ayrı noktada dinlenme ve kontrol noktası
oluşturulacak. Bu sayede hayvan taşımacılığı
çok daha sağlıklı bir hal alarak taşıma esnasında
oluşabilecek aksilikler minimuma indirgenmiş
olacak.
ÇİFTÇİ, EMEĞİNİN
KARŞILIĞINI ALACAK
Gelecek dönemde önemli bir tarımsal
kalkınma planı olan Milli Tarım Stratejisiyle
birlikte topraklarımız daha verimli olarak
kullanılmaya başlanacak. Devlet çiftçiye daha
çok destek olacak ve sırtındaki yükü azaltarak
işini kolaylaştırmış olacak. Uygun bölgelerde
uygun ürünler yetiştirilerek ürünlerin zayi
olması önlenerek emek ve para israfının önüne
geçilmiş olunacak. Yerli hayvan gücümüz
artacak, dışa bağımlılığımız giderek azalacak.
Getirilecek denetim standartları sayesinde
yetiştirilen ürünler de değerinde satılacak,
çiftçinin emeğinin karşılığını alması sağlanacak.
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TARİH

İNSANLIK TARİHİNİ ONLAR ŞEKİLLENDİRDİ:
BUĞDAY, BAHARAT VE ŞEKER
Çoğumuz insanlık tarihinin savaşlar, keşifler ve teknolojik icatlarla şekillendiğini düşünmeyi severiz
ama insanlık tarihinin asıl mimarı, pek fazla bilmediğimiz ya da dikkate almadığımız daha küçük
ayrıntılardır. Her ne kadar günümüzde toprakla olan bağlarımızı kaybetmeye yüz tutmuş olsak da,
büyük atılımlar, radikal değişiklikler ve hatta devasa trajedilerin başrolünde çoğu zaman toprağın
bize sundukları yer alıyor. Şimdi size tüm insanlık tarihini kökünden değiştiren üç tarım ürününden
bahsedeceğim: Buğday, baharat ve şeker.

İ

insanların avcı-toplayıcılıktan yerleşik
düzene geçerek ürün yetiştirmeye
başlama süreci olarak tanımlanan ‘tarım
devrimi’ insanlık tarihinin gelişim sürecini
ektileyen en önemli safhalarından biridir. Bu
devrimden önce insanlar istedikleri meyveleri
ve sebzeleri dalından toplayıp, istedikleri eti
hayvanları avlayarak yiyebiliyordu. Bütün bu
yaşam tarzı yaklaşık 10 bin yıl önce insanın
tüm vaktini birkaç hayvan ve bitki türünü
evcilleştirmeye karar verince değişti. Öyle
ki gün doğumundan gün batımına kadar
insanlar tohum ekti, suladı, kökleri topraktan
söktü ve koyunları bereketli çayırlara sürdü.
Bu çabanın onlara daha çok meyve, tahıl ve
et olarak geri döneceğini düşündüler. İşte bu
devrimin adı tarım devrimi idi.
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BUĞDAY İNSANOĞLUNU
EVCİLLEŞTİRDİ
10 bin yıl önce buğday sadece Ortadoğu’nun
belli bölgelerine sıkışmış yabani bir ottu. Birden
bire birkaç yıl içinde bütün dünyada yetişmeye
başladı. Bugün dünya çapında 2,5 milyon
kilometrelik bir alanda ekilip yetiştiriliyor. Bu
kadar önemsiz bir ot nasıl oldu da her yerde
bulunan bir bitki haline geldi? Buğday bunu
insanoğlunu kendi ihtiyacı doğrultusunda
yönlendirerek yaptı. Avcılık- toplayıcılıktan
buğday yetiştiriciliğine geçmek daha çok
zahmet ve dikkat istiyordu. Birkaç bin yıl içinde
dünyanın dört bir yanındaki insanlar şafaktan
gün batımına kadar buğday tarlaları ile
uğraşmaktan başka bir şey yapmaz hale geldi.
Çünkü buğday emek isteyen bir bitkiydi, kayalık

ve çakıllı arazileri sevmezdi. Bu sebeple insanlar
tarlaları temizlemek için belleri kambur olana
kadar çalıştı. Geyiklerin arkasından koşan,
ağaçlara tırmanarak en güzel meyve ağaçları
için maymunlarla rekabet eden insanoğlu,
birden bire sırtında su taşıyan ya da ot yolup
çakıl toplayan topluluklara dönüştü. Göçebe
kimlikleri ile yaşarken bir anda bütün bu sahip
oldukları tarlaları yakından korumak ve göz
kulak olmak için yakınlarına kalıcı yerleşim
yerleri kurdular. İşte bu, insanoğlunun yaşamı
ile alakalı tarihsel süreci tamamen değiştirdi.
Sonuç olarak insanoğlu buğdayı evcilleştirmedi,
buğday insanoğlunu evcilleştirdi.
İLK SAVAŞLARIN KÖKENİ
BUĞDAYA DAYANIYOR OLABİLİR
Ekonomik bir güvence de sağlamadığı gerçekti
çünkü avcı-toplayıcılıktan daha belirsiz bir yaşam
tarzı vardı. Avcı-toplayıcılar eğer bir besin türü
azalırsa bir diğerine göç ederek ulaşabiliyorlardı.
Çiftçi insanı ise kuraklık zamanlarında, göç
alışkanlığını kaybettiği için bir yere gidemediği
gibi açlıktan ölmek gibi sonuçlarla dahi
karşılaşabiliyordu. Buğday şiddeti de beraberinde
getiren bir bitkiydi çünkü mülkiyet duygusu ve
açgözlülük birbirlerinin alanlarına girmeyi daha
fazla arttırdı. Muhtemelen avcı-toplayıcı insanlar
da alan kavgaları yapıyordu ama onların kavga
sonunda ya da başlamadan önce çekip gitmek
ve yeni yerlere göç etmek gibi daha mantıklı
alternatifleri vardı. Yerleşik düzene geçen biri için
bu kararı almak o kadar da kolay değildi.
AVRUPA’NIN BAHARAT ÇILGINLIĞI
Günümüzde genellikle baharatı yemeklere tat
vermek için kullanıyoruz. Peki baharat dünyamızı
nasıl değiştirdi? Geçmişte baharat dini törenlerin
ve sağlığın en önemli unsurları arasındaydı.
Cenazelerde ölen kişinin ardından baharatlar
yakılarak onun öbür dünyaya yolculuğunu
daha acısız olmasını sağladıklarına inanılırdı.
Neron karısını katlettikten sonra bir yıllık
baharat stoğunu yakmıştır. Eski tıp anlayışına
göre vücudun sıvılarının denge halinde olması
gereklidir. Bu denge kaybolursa insanların hasta
olduğuna ve bu sebeple öldüğüne inanıyorlardı.
Baharat ise bu dengeyi kurmaya yarayan bir ilaç
olarak görülüyordu ve bu yüzden baharat ilaç
niyetine kullanılmaya başlamıştır. Avrupa’nın
baharat çılgınlığı da böyle başlamış oldu. Sorun
şu ki baharat o dönemde gidip marketten alınan
bir ürün değildi. Doğunun mistik ortamından
çıkıp gelen bir şeydi. İnsanlar doğuda devlerin
yaşadığına ve devlerin arasından baharatın
toplanıldığına, baharatın dar vadilerde zehirli
yılanlar tarafından korunduğuna inanırlarmış.
Haliyle de böyle egzotik, korkunç ortamdan gelen
ve sağlık için değişilmez olan baharat, altın kadar

değerli bir ürün haline geldi. Baharatı yetiştiren
ve baharat yolu üzerinde olan ülkeler için bu
hikayeler altına eşitti. Çünkü ne kadar zahmet o
kadar daha çok altın demekti.
YENİ KEŞİFLERİN
YOLU BAHARATLA AÇILDI
Avrupa’ya baharat, Baharat Yolu üzerinden
ulaşıyordu. Endonezya’nın doğusundan başlayan
bu yol Sri Lanka ve Hindistan’dan geçerek İran’a
ulaşır ve oradan Suriye ve Lübnan’a kadar
uzanırdı. Bugün petrol boru hatlarının bir benzeri
sayılabilir. Baharata dönemin petrolü dememiz
abes kaçmaz. Çünkü kim baharatı elde ettiyse
hem altına hem de prestije sahip oluyordu.
Baharat uğruna yapılan savaşlar bugün petrol
için yapılan savaşların bir benzeriydi. Devletlerin
Baharat ve İpek Yolu’na ulaşma hırsı bu durumu
çok net açıklıyor. Hindistan’a, Endonezya’ya
gidilmek için bilinen tek yol Akdeniz’in aşılıp
Mısır’a gidilip oradan doğunun mistik yollarına
ulaşmaktı. Bu yol Avrupalılar için ekstra külfet
demekti. Çünkü baharat el değiştirdikçe fiyatı
artıyordu. Marco Polo’nun dünyayı gezmesi
yeni yollar için bazı fikirlerin ortaya çıkmasına
neden oldu. Marco Polo seyahatnamesinde
güneye gidildikçe kutup yıldızını göremediğini
söylemişti. Bu da dünyanın yuvarlak olduğuna bir
kanıt ve olacak yeni yolların olabileceği fikrinin
oluşmasını sağlayacaktı. Yaklaşık 200 yıl sonra
Vasco da Gama’nın gemiyle Hindistan’a gitmesi
baharatın zehirli yılanlar tarafından korunan dar
bir vadide yetişmediğini ortaya çıkardı.
ŞEKERE KÖLELİK
1492’de Kristof Kolomb’un okyanusu
geçmesinden itibaren, gittikleri yerdeki
yerli halkın zararına, Avrupalılar, kendi
adlandırmalarıyla Yeni Dünya’ya yerleşmeye

başladı. Portekizliler, bu işe Brezilya’da şeker
tarlaları oluşturup Afrika’dan getirdikleri
köleleri çalıştırarak başladı. Bu politika,
bütün Avrupalı sömürge güçleri tarafından
benimsendi. Birlikte iki yüz yıldan fazla bir
süre 12 milyondan fazla Afrikalıyı Atlantik
ötesi köle ticareti çerçevesinde naklettiler. 550
binden fazla Afrikalı, Hollandalılarca çalışma
yerlerine götürüldü. Hollandalılar, köle tüccarı
ve sömürge gücü olarak Atlantik bölgesinde
önemli siyasi oyuncu konumuna geldi. 1730
yılına kadar WIC, köle ticaretinde Hollanda
tekelini elinde tuttu. Daha sonra, 1720 yılında
kurulan Middelburg Ticari Şirketi, WIC’ye rakip
olarak Rotterdam ve Amsterdam’da açtığı
çeşitli köle pazarları ile köle pazarlayan en
büyük Hollanda şirketi oldu. Yaklaşık 1770
yılında, Hollanda köle ticareti yıllık ortalama
altı bin köle nakliyle en yüksek noktasına ulaştı.
Daha sonraki yıllarda bu sayı hızlı düşüşe geçti.
VE ÖZGÜRLÜK…
Köle olmak, zorla çalıştırılmak, nerede, kiminle
ve nasıl yaşayacağı konusunda kişinin hiç
söz hakkı olmaması anlamına geliyordu.
Afrikalı köleler ve kölelik ortamında doğan
çocuklar şeker, kahve, kakao, pamuk ve
tütün tarlalarında çalıştırıldı. On sekizinci
yüzyılın sonunda, köle ticaretine karşı
muhalefet ve kızgınlık artmaya başladı.
Tartışmaların genelde köle tüccarlarının
çıkarları doğrultusunda ilerlemesine rağmen
Hollanda’da dahi gelişmeler bu yöndeydi.
İngilizlerin baskısıyla 1814 yılında köle ticareti
yasaklandı. Fakat Hollanda, Avrupa’da bu
yasağı en son uygulamaya koyan ülkelerden
biri olarak ancak 1 Temmuz 1863 yılında
kölelerin özgürlüğünü tanıdı. Böylece şekerle
başlayan kölelik utancı, özgürlükle sona erdi.
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TEKNOLOJİ

İNEKLERDE SÜT VERİMLİLİĞİNİ
ARTIRAN YENİ TEKNOLOJİ: AKILLI TASMA
Son yıllarda hayvancılık alanında otomasyon sistemlerine
yapılan yatırımların bir tanesi de inekler için geliştirilen
akıllı tasma oldu. Akıllı tasma ile ineklerin sağlık durumları,
beslenme biçimleri, günlük hareketleri, süt verme oranları
anlık olarak raporlanarak çiftlik sahibine bilgi veriliyor.
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eknoloji, her sektörde olduğu gibi hayvancılık sektöründe de değişimi ve
gelişimi sağlarken verimliliği de arttırıyor. Hem ineklerin yaşam kalitesini
hem de çiftçilerin karlılığını arttıran ‘akıllı tasma’ da bu yeniliklerden
biri. Türkiye’de Kurtsan Tarım tarafından satışa sunulan akıllı tasma ile
ineklerin sağlık durumları, beslenme biçimleri, günlük hareketleri, süt verme
oranları anlık olarak raporlanıyor ve çiftlik sahibine anlık bilgi veriliyor. Kurtsan
Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kurt, tasmanın ineklerin adeta “yaşam
koçu” olduğunu belirterek, tasmalar sayesinde sürünün süt verimliliğini yaklaşık
yüzde 15 artırmanın mümkün olduğunu belirtiyor. Son yıllarda hayvancılık
alanında otomasyon sistemlerine yatırımların arttığını belirten Ahmet Kurt,
geliştirilen yenilikçi ürünlerle birlikte hayvancılığın teknoloji ile entegre hale
geldiğini ifade ediyor. Kurt, satışa sundukları akıllı tasmayı özellikle sürü
verimliliğini artırmak isteyen çiftlik sahiplerinin tercih ettiğini belirtiyor.
İNEĞİN VERDİĞİ SÜT MİKTARI RAPORLANIYOR
İstatistiklere göre sağlıklı bir ineğin, her gün 8-9 saat geviş getiriyor ve bu süre
hayvanın sağlığı ve genel durumu hakkında en net göstergelerden biri. Akıllı
tasmada bulunan sensörler sayesinde hayvanların günlük geviş getirme verisi
kaydedilerek rapor haline getiriliyor. Bir inek hastalanmak üzereyse, akıllı tasma
bunu öncesinde yani hastalık olmadan, süt üretimi azalmadan önce tespit ederek
çiftlik sahibine bilgi veriyor. Böylelikle önleyici tedbirler alınabiliyor, erken tedavi
imkanı oluşarak, hayvanların daha uzun ve daha kaliteli bir yaşam sürmesi
sağlanıyor. Aynı zamanda, akıllı tasmalar, ineklerin beslenme biçimlerini de
inceleme imkanı veriyor. İneklerin yemini beğenip beğenmediği, ne kadar süt
verdiği ve yaptığı tüm fiziksel aktiviteler tam zamanlı olarak takip edilebiliyor. Elde
edilen veriler doğrultusunda da hayvanların tüm ihtiyaçları anında karşılanabiliyor.
Aynı zamanda hayvanlar, doğum öncesi ve sonrası oluşabilecek tüm risklere karşı
da akıllı tasmalar ile gözlemleniyor.

Geviş
getirmeyi
bıraktım
Beklenenden az süt
veriyorum
Sanırım hafif
ketosis hastalığı
geçiriyorum
Düşük yaptım
galiba

Beslenme
bozuklukları
yaşıyorum

Tohumlanmaya
hazırım

Hastayım

Türkiye’de Kurtsan
Tarım tarafından satışa
sunulan akıllı tasma
ile ineklerin sağlık
durumları, beslenme
biçimleri, günlük
hareketleri, süt verme
oranları anlık olarak
raporlanıyor ve çiftlik
sahibine anlık bilgi
veriliyor.

Doğum sonrası
sağlığım
tehlikede

Doğumum
başlıyor

Yakında
mastitise
yakalanacağım
Abomosum
kayması
yaşıyor
olabilirim
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GEZELİM GÖRELİM

BİR HAFTASONU KAÇAMAĞI: İNCEĞİZ
Sakin ve huzurlu bir hafta sonu için tercih edilen mekanlardan biri de Çatalca’nın İnceğiz
Köyü. Mesire ve piknik alanları, muhteşem doğası, ilk çağlardan kalma mağaraları
ile ilginç ve bir o kadar da sakin... İlk çağ medeniyetlerinden Bizans’a kadar birçok
medeniyete ev sahipliği yapan, Osmanlı döneminde de İstanbul’un kalemi olarak
kullanılan bu köy, İstanbul’a sadece bir buçuk saatlik mesafede.

İ
Klasik köy
evlerinden ziyade
bahçeli, müstakil,
çoğunlukla iki
katlı evlerden
oluşuyor İnceğiz.
Köy, Çatalca’ya
yaklaşık 7
kilometre
uzaklıkta. Doğal
güzelliklerinin
yanında ilk
çağlardan kalma
tarihiyle de
dikkat çeken bu
güzide belde,
geçimini tarım
ve hayvancılıkla
sağlıyor.
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stanbul’dan yaklaşık bir buçuk saatlik bir yolculuktan sonra
İnceğiz’e varıyoruz. Köy, girişinden itibaren bizi sıcaklığıyla
kucaklıyor. Köyün girişi ve köy meydanı arasındaki mesafe
çok yakın. Klasik köy evlerinden ziyade bahçeli, müstakil,
çoğunlukla iki katlı evlerden oluşuyor İnceğiz. Köy, Çatalca’ya
yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta. Doğal güzelliklerinin yanında
ilk çağlardan kalma tarihiyle de dikkat çeken bu güzide
belde, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor. Yaz aylarında
ise İnceğiz Mağaraları ile birlikte mesire ve piknik alanları
sayesinde gerçekleşen günü birlik geziler köy ekonomisine
az da olsa katkı sağlıyor. Yaklaşık 160 haneden oluşan köyün
nüfusu ise bin civarında.
HER TÜRLÜ SEBZEYİ
YETİŞTİRMEK MÜMKÜN
Köyün başlıca geçim kaynaklarından biri tarım. İnceğiz’in
iklim yapısı her türlü sebzenin yetiştirilebileceği bir özelliğe
sahip. Yazın yaz sebzelerinin, kışın ise kış sebzelerinin tamamı
yetiştirilebiliyor. Köy meydanında satılan sebze ve meyveler
burada ne tür tarım ürünlerinin yetiştirilebildiği hakkında
bize bilgi veriyor. Elverişli iklim koşulları ve verimli toprağı
sayesinde yaz ve kış sebzelerinin neredeyse tamamının
yetiştirilebildiği köyde, biberden domatese, kabaktan patlıcana

kadar birçok sebze yetiştirmek mümkün. Köy meydanında
kurulan manav tezgahlarında çiftçiler yetiştirdikleri ürünleri
satabilme imkanı buluyor. Köy meydanında tezgah açan
çiftçiler sattıkları ürünlerin büyük bir bölümünün kendi
yetiştirdikleri ürünler olduğunu, daha çok meyve ağırlıklı olmak
üzere halden aldıkları ürünleri de burada satabilme imkanı
bulduklarını belirtiyor.
ASIL GEÇİM KAYNAĞI HAYVANCILIK
Köyün bir diğer geçim kaynağı da büyükbaş hayvancılık. Köyün
içerisinde birçok ahır var. Ve bu ahırların neredeyse tamamı
kendi ihtiyaçlarının dışında et ve süt ürünleri satmak amaçlı
büyük işletmeler. Köyde hayvancılık tarımdan daha fazla
gelişmiş ve çiftçilerin neredeyse hepsi ahır hayvancılığıyla
uğraşıyor. Ekilen tarım ürünlerinin çok büyük kısmı hayvancılıkta
yem olarak kullanılan arpa, buğday gibi tahıllardan oluşuyor.
Köyde irili ufaklı açık ve kapalı sistem onlarca ahır bulunuyor.
Büyük çaptaki birçok hayvansal ürün firmasının, köy ve
çevresinde işletmeleri bulunuyor.
SAKİN VE NAİF BİR BELDE
İnceğiz, planlı bir yerleşim olmasa da oldukça düzenli
kurulmuş bir köy. Köyün gençleri genelde dışarıda çalışıyor.

Köyde bulunan tarım arazilerinin büyük bir
kısmı küçük hisselere sahip olduğundan
bir ailenin geçinebilmesi için yeterli verim
elde edilemiyor. Bu nedenle 50 yaş altı aktif
çalışanlar genellikle mavi veya beyaz yaka
olarak köyün dışında çalışıyor. İnceğiz’de
çalışan orta yaş ve üzeri kesim, burada
kalmış olmalarının nedenini de büyük oranda
hayvancılıktan beklentilerine bağlıyor. Köyde
alışveriş yapılabilecek birkaç bakkal bulunuyor.
Çatalca’ya olan yakınlığı ve ulaşım kolaylığı
esnaf düzeninin gelişmesini engellemiş.
Köyün nüfusunun önemli bir kısmını köyün
biraz dışında konumlanan yazlıkçılar
oluşturuyor. Şehrin kalabalığından sıkılanlar
bu bölgede arsa satın alarak müstakil bahçeli
yazlıklar yaptırmış, sakin ve sağlıklı bir hayat
yaşıyor. Bu yazlıklarda sadece yazın ikamet
edenler olduğu kadar sürekli olarak kalanlar
da mevcut.
İLK YERLEŞİM
ALANLARINDAN BİRİ
İnceğiz’in tarihi taş devrine kadar dayanıyor.
Köyde, ilk zamanlarda Traklar hüküm sürmüş.
Daha sonra bölge Cenevizliler’e geçmiş.
Cenevizliler’den sonra ise Bizans tarafından
yerleşim alanı olarak kullanılmış. Köy, Bizans
döneminde şu an bulunduğu bölgeden çok
daha büyük bir alana sahipmiş. Osmanlı
döneminde ise Edirne başkent iken İnceğiz
küçük İstanbul diye anılıyor ve İstanbul’un
kalemi olarak kullanılıyormuş. Köyde Osmanlı
dönemine ait bir cami ve bir de harabe
halinde hamam bulunuyor. Köy meydanı bu
cami ve hamam etrafında kurulmuş.

BEŞERİ HARİKALAR:
SALAKO MAĞARALARI
Köyün içerisinde “Salako Mağaraları” diye
de anılan Kemal Sunal’ın “Salako” filminin
birçok sahnesinin çekildiği taş devrinde
kalama mağaralar bulunuyor. Bu mağaralar
ve köyde bulunan mesire alanı sayesinde
yaz aylarında köy ziyaretçi akınına uğruyor.
Kışın sakin ve sessiz olan köy, yaz ayları
geldiğinde nüfusunu ona katlıyor. Dik bir
yamaca el işçiliğiyle oyulmuş oyuklar bir
mağaradan ziyade konut konumunda. İlk
çağların apartmanı diyebileceğimiz yapılar el
işçiliğiyle oluşturulmuş. İçten merdivenli ve
üç kat şeklinde dizayn edilmiş yapı, günümüz
apartman modellerinin tarih öncesi tarzı
gibi. Odalar halinde oluşturulmuş oyuklar
birçok insanın barınabileceği genişlikte.
Yapının büyüklüğü birçok insanın burada
barındığını hatta bir köy bile olabileceği
düşüncesini uyandırıyor. İlk çağa ait çok
fazla iz barındırmayan mağaralarda Bizans
dönemine ilişkin bazı işaretler bulunuyor.
Mağaranın bir bölümünde tavana işlenmiş
haç şekli hala yapısını koruyor. Aynı bölmede
bulunan oymalar, bu bölümün kilise olarak
kullanıldığını gösteriyor. Mağaraların bir
kısmı mezar soyguncuları ve define avcıları
tarafından tahrip edilmiş. Ziyaretçilerin
bir kısmı da mağara duvarlarına sprey
boyalarla yazılar yazmış ya da kazımış.
Yapının oluşturulduğu karmanın çok sert
olmaması ve insanların yapmış olduğu
tahribat nedeniyle bir çok detay kaybolmuş.
Yapının ikinci katına erişebilmek için hemen
yanından ahşap bir merdiven inşa edilmiş.
Çevreye duyarlı olarak yapılan merdivenler

manzaraya ayrı bir güzellik katmış. Belli bir
seviyeye kadar bu güzel ahşap merdivenler
size eşlik ediyor, mağara girişinden itibaren
de taş merdivenlerden ilerliyorsunuz. Buradan
itibaren doğadan ayrılıp tarihe doğru yolculuğa
çıkıyorsunuz. Daha ilk adımlardan itibaren ilk
çağlara doğru bir yolculuk sizi bekliyor. Oldukça
dik olarak yapılmış taş merdivenler içinizi
ürpertse de ileride görecekleriniz cesaretinizi
artırıyor. Mağaradan çıkıp ahşap merdivenlerden
yukarı doğru ilerlediğinizde sizi patika bir yol
ormanın derinliklerine ve taş yapının çatısına
yönlendiriyor. Bu bölgeden İnceğiz’i kuş bakışı
olarak görebiliyorsunuz.
TARİH VE DOĞA İÇ İÇE
Mağaraların birkaç yüz metre ilerisinde bir
restoran bulunuyor. Yaz aylarında hizmet veren
restoran kış aylarında kapalı oluyor. Restoran,
dağın yamacının hemen dibine konumlandırılmış
ve dağa doğru taraçalandırılmış balkonlara sahip.
Doğal bir şekilde oluşturulmaya özen gösterilmiş
bu taraçalar görülmeye değer. Restorandan
ayrılıp yola devam ettiğinizde ileride karşınıza
mesire ve piknik alanları çıkıyor. Yine dağın
yamaçlarına konumlandırılmış bu alanlar bir
hafta sonu kaçamağı için birebir. Dağın yamacı
boyunca oluşturulmuş bu alanlar yüzlerce
kişiyi ağırlayabilecek genişlikte. Bu alanları
kullanmayıp bir ağaç gölgesi arayanlar için de
daha ilerilerde uygun yerler bulmak mümkün.
Mesire alanlarının sonunda bir öncekine benzer
mağara biçimli yapılarla karşılaşıyoruz. Buradaki
oyuklar daha az tahribata uğramış ve daha iyi
korunmuş. Biraz daha içeride olmasının verdiği
bir avantaj olsa gerek, üzerinde pek fazla beşeri
tahribat yok. Tabii, erişimin diğer bölüm kadar
kolay olmaması da büyük etmenlerden biri…
İstanbul’un kalabalığından ve stresinden biraz
olsun uzaklaşmak isterseniz İnceğiz biçilmiş
kaftan. Doğası size huzur verirken o sıcak köy
yaşantısı deşarj olmanızı sağlıyor. İstanbul’a
bu kadar yakın olan bu güzel köyü ziyaret edin
derim, pişman olmayacaksınız.
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EVCİL HAYVAN BAKIMI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN EVDE KEDİ BAKIMI
Evcil bir hayvan gerçekten en iyi dostlarımızdan biri olabilir. Çok yorucu
bir günün sonunda veya çok üzgün olduğunuz bir zaman da evinize
geldiğiniz anda sizi bekleyen gerçek bir dost tüm günün yorgunluğunu alır.

Y

apılan araştırmalara göre evcil hayvan
beslemenin insan psikolojisi üzerindeki
olumlu etkileri ortaya çıkmıştır. Stres
azalması, bedensel açıdan dengede
kalmak ve yorgunluğa karşı koruyucu kalkan
görevindedir. Evimizde evcil hayvan beslemenin
elbette ki zorlukları da bulunuyor. Öncelikle
evinizde sizinle yaşamaya karar veren evcil
hayvanınızın ihtiyaçlarını karşılamamız
gerekir. Beslenme alışkanlığı, tuvalet bakımı
ve evde vakit geçirmesi bir evcil hayvanın
öncelikleridir. Kediler günümüzde evde
bakılabilecek ve bizlere iyi birer dost olabilecek
hayvanların başında gelir. Peki, evimize gelen
yeni dostumuzun ihtiyaçları nelerdir? Günlük
bakımını kolayca nasıl sağlayabiliriz?
KEDİ TUVALET VE KUMU
Kedi kumu, kedi bakımında en önemli
ihtiyaçlardan biridir. Kedilerimiz, köpekler
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gibi dışarıda dolaşamadığı için ihtiyaçları
olan malzemelerin evde bulunması
gerekir. Kedi tuvaleti kumu eşelerken
dökülmeyecek ve rahatlıkla kullanabileceği
boyutlarda olmalıdır. Günlük olarak kumunu
değiştirebileceğiniz ürünler kullanmalısınız.
Topaklanan kum veya kristal kum kedileriniz
için idealdir. Topaklanan kum türü,
kedilerimizin tuvaletini temizlememizin
en pratik yollardan biridir. Kristal kum ise
yapısıyla idrarı hapseder ve kötü kokuların
oluşmasını engeller.
MAMA SEÇİMİ
Kediler beslenme konusunda seçici canlılardır.
Ev yemekleri ile beslenmeye başlayan yavru
kediler kuru mamayı kesinlikle reddedecektir
veya konserve mama ile başlanan bir
beslenme programı diğer yemek türlerini
istememesine neden olacaktır. Her kedinin

farklı bir damak tadı vardı. Bazı kediler tavuk
etinden hoşlanırken bazıları ise balıktan
hoşlanırlar. Öncelikli olarak kedinizin
damak tadına uygun bir mama seçmeniz
gerekmektedir. Bu mamayı seçerken de uygun
yaş ve ağırlık türüne göre seçmeye dikkat
etmelisiniz. Seçtiğiniz bu ürünü mutlaka
kullanım kılavuzunda belirtilen ölçüler ile
kullanınız. Konserve mama kullanımında
dikkat etmeniz gereken en önemli konu ise
kedinizin yaş ve boyutlarıdır. Miktarları ise
kullanım şeklinde belirtilen ölçülerde vermeyi
ve bunun gelişimi için önemli olduğunu
unutmayın.

MAMA VE SU KABI
Kedilerinizin mama ve suya kolay bir şekilde
ulaşması için uygun kaplar kullanmaya
dikkat etmemiz gerekiyor. Kullandığımız
mama kabının yanında mutlaka kolayca
ulaşabileceği bir su kabı bulunmalıdır.
Kullanılan mamalar kedinizin susamasına
ve bol su tüketmesine neden olur. Kedinize
su yerine süt vermeyin. Süt kesinlikle suyun
yerini tutmaz ve hassas olan midelerine zarar
verebilir. Normal süt kullanımı yerine kediler
için özel olarak hazırlanan kedi sütlerini
denemelisiniz. Kullandığınız süt için ise
mutlaka ayrı bir kap kullanmanız gerekiyor.
Mama kaplarınızı sıklıkla temizleyiniz ve her
gün suyunun temiz olduğundan emin olun.

TIRMALAMA TAHTASI
Tırmalama tahtaları, kedinizin egzersiz
yapmasını ve tırnaklarındaki ölü deriyi
temizlemelerini sağlar. Bununla birlikte
kedilerimizin içgüdüsel olarak gerinme
ihtiyacını kolay bir şekilde karşılayabilecek
gerekli bir üründür.

Kedilerinizin mama ve suya kolay
bir şekilde ulaşması için uygun
kaplar kullanmaya dikkat etmemiz
gerekiyor. Kullandığımız mama
kabının yanında mutlaka kolayca
ulaşabileceği bir su kabı bulunmalıdır.

TARAMA ÜRÜNLERİ
Özellikle kedinizin tüy yapısına göre günlük
olarak kullanmanız gereken bir üründür. Uzun
tüylü ırklarda en gerekli malzemedir. Yavruluk
döneminden itibaren düzenli bir şekilde
uygulayacağınız tarama işlemi kedinizin tüy
bakımda oldukça önemlidir.
TAŞIMA ÇANTASI
Yapacağınız yolculuklar sırasında, veteriner
muayenelerine giderken hem sizin hem de
kedinizin rahat yolculuk yapması için mutlaka

sahip olmanız gereken bir üründür. Kediler
kendilerini kapalı bir kutunun içinde güvende
hissederler. Taşıma çantası sayesinde rahat
bir yolculuk yapmalarını sağlayabilirsiniz.
OYUNCAKLAR
Kediler de oyuncaklara ihtiyaç duyar. Sahip
oldukları oyuncaklar kedilerin hareket
etmesine, fit kalmasına ve duyu organlarını
keskinleşmesini sağlar. Siz yanında olsanız da
olmasanız da doğru kedi oyuncağı ile kediniz
hiçbir zaman can sıkıntısı yaşamaz.
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NEDEN TÜKETMELİ?

KIŞ HASTALIKLARININ DÜŞMANI: AYVA
Vücudumuza sağladığı faydalar ve içerdiği vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin bir meyve
olan ayva, kış aylarında deyim yerindeyse şifa dağıtıyor. Kış hastalıklarının bir numaralı düşmanı olan
ayva; mide, kalın bağırsak, solunum yolları, bağışıklık sistemi, karaciğer ve göze de faydalı.

M

eyveler sağlıklı bir diyetin önemli bir parçası. Ayva da, sağlık
açısından tüketebileceğimiz ve içerdiği vitamin ve mineraller
açısından zengin bir meyve. Ayvayı taze olarak sonbahar ve
kış aylarında tüketebiliriz. Ayvanın kış aylarında çıkması, o
dönemde meydana gelen soğuk algınlığının neden olduğu hastalıklara
iyi geldiğini gösteriyor. Ayvanın sağlığa faydalarından bazılarını; kanserle
mücadele, kilo verme, iltihapların tedavisi, cildin daha sağlıklı görünümü
olarak sıralayabiliriz. Olgun bir ayva altın sarısı bir renk alır. Bazı bölgelerde
yemeklerde kullanıldığı gibi, reçel de yapılır. Diğer meyvelerde olduğu gibi
ayva da iyi bir besin kaynağı. Bol miktarda A, B ve C vitamini içeriyor. Mide
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için çok faydalı olan lifler barındırıyor. Bakır, çinko, selenyum, potasyum,
demir ve fosfor açısından zengin. Pek çok meyve üretiminde ilk sıralardaki
ülkemizin, ayva üretiminde de dünya birincisi olduğunu düşünürsek ayvayı
daha yakından tanımamız gerektiği ortaya çıkıyor. Zira dünya genelinde de
ayvaya ilgi artıyor.
SİNDİRİM SİSTEMİNİN DOSTU
İnflamatuvar bağırsak hastalığının nedeni hala bilinmiyor. Uzmanlar kalıtsal
olabileceği gibi çevre koşullarından da kaynaklanabileceğini söylüyorlar.
Ayvanın anti alerjik özelliğinin olması ve yüksek miktarda C vitamini

içermesi bu hastalık için önemli bir umut
kaynağı olmuş. Bu tür bağırsak hastalıklarının
tedavisine yardımcı olan ayva, hastalıkla
mücadele etmesi için bağışıklık sitemine de
katkıda bulunuyor. Çin’de yapılan bir araştırma
ayvanın mide ülserine karşı etkili olduğunu
ortaya koyuyor. Bunun yanında ayva suyu
da mide ülseri olan hastalar için faydalı.
Bunun yanında mide ve bağırsak sistemini
rahatlatıyor. Mideyi kuvvetlendiriyor. İçerdiği
zengin derecedeki lifler midenin güçlenmesini
sağlıyor. Fırında ayva, mide bulantısı ve kusma
problemlerine iyi geliyor. Çok iyi bir idrar
söktürücü olması sıvı birikmesine engel oluyor.
Ayrıca etkili bir antiviral özelliği var. Ayvanın,
özellikle sabah bulantılarına iyi geldiği biliniyor.
Balla karıştırılarak tüketildiğinde ishal, kabızlık
ve bağırsak enfeksiyonlarının giderilmesine
ciddi anlamda katkı sağlıyor. Aynı zamanda
hemoroid hastalığını tedavi eden şuruplarda
kullanılıyor. Düzenli olarak tüketildiğine ayvanın,
sindirim ve boşaltım yollarına ciddi anlamda
yarar sağladığı su götürmez bir gerçek.
KİLO VERMEYİ KOLAYLAŞTIRIYOR
Ayva kalorisi düşük ama diyet lifi yüksek
bir meyve türü. Taze ve çiğ 100 gramlık bir
ayva sadece 57 kalori içeriyor. Aynı zamanda
doymuş yağ, sodyum oranı da düşük. Bütün
bu özelliklerinden dolayı genel anlamda kilo
vermeye yardımcı olduğu gibi diğer organlar
için de önemli bir besin kaynağı. Özellikle kış
aylarında kilo alan kişiler ayva tüketimiyle
birlikte bu sorunlarını bir nebze aşabilir.
Ayvanın doyurucu özelliğinin olması geç
acıkmayı sağlıyor.

KALBİNİZİN DE DOSTU
Ayvanın antioksidan özelliği kalp ve damarları
koruyor. Doğal bir antibiyotik olan bu özelliği
ile damarların tıkanmasına engel olarak kalbin
çalışmasına katkıda bulunuyor. Potasyum
açısından zengin olan ayva, kan basıncını sağlıklı
bir seviyede tutmaya yardımcı oluyor. Böylece
damarlarda ve kalp üzerinde olabilecek hasarları
engelliyor. Ayva, kandaki LDL veya kötü kolesterolü
düşürmek için düzenli olarak tüketilebilir. Bunun
yanı sıra antioksidan olduğu için kanı temizleme
özelliği var. Ayvanın bu özelliği ayrıca kalp sağlığını
korumak için önemli. Birçok meyvenin genel
özelliği çok iyi bir antioksidan olmasıdır. Ayva da,
bunlardan biri. Ayva, şaşırtıcı antioksidan özelliği
ile yaşlanma sürecini yavaşlatıyor. Bunu hücrelerin
hızla yaşlanmasına ve fonksiyonlarını yitirmesine
neden olan serbest radikalleri ortadan kaldırarak
başarıyor.
KANSERLE MÜCADELEDE
ÖNEMLİ BİR OYUNCU
Birçok meyvede bulunan bu özellik serbest
radikallere karşı vücudun mücadelesini
güçlendiriyor ve kötü huylu kanser hücrelerini
yok ediyor. Ayvanın içerdiği vitamin ve
elementler, özellikle kolon kanserine neden
olan toksin ve kimyasalları engelleyerek mukus
zarlarını koruyor. Böylece kolon kanseri riskini
azaltıyor. Kanserin en büyük nedenlerinden
biri stres. Ayva da, strese karşı etkili bir meyve.
Stresle mücadelede bünyeye yardımcı oluyor
ve dolaylı olarak zihin sağlığını koruyor. Bunu
antioksidanlar sayesinde yapıyor. Stresten
kaynaklanan zihin yorgunluğunu gideriyor.

Ayvanın içerdiği vitamin ve
elementler, özellikle kolon
kanserine neden olan toksin
ve kimyasalları engelleyerek
mukus zarlarını koruyor.
Böylece kolon kanseri
riskini azaltıyor. Kanserin
en büyük nedenlerinden
biri stres. Ayva da, strese
karşı etkili bir meyve.
Stresle mücadelede bünyeye
yardımcı oluyor ve dolaylı
olarak zihin sağlığını
koruyor. Bunu antioksidanlar
sayesinde yapıyor.
Stresten kaynaklanan zihin
yorgunluğunu gideriyor.
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BALIK PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI
İyi balık pişirmek için bu işin uzmanı olmanıza gerek yok, sadece püf noktalarını bilmeniz yeterli. Hangi
balığın hangi mevsimde yenileneceğini bilmek de, usta balık pişiricisi olmanızı sağlayacak bir diğer önemli
konu. Hangi balığın nasıl pişirilmesi ve hangi mevsimde tüketilmesi gerektiğini sizler için araştırdık.

B

alık alırken taze olmasına önem
verilmeli. Balıklar, eve getirdikten
hemen sonra temizlenmeli, mümkün
olduğunca aynı gün ya da en fazla
ikinci gün mutlaka tüketilmeli. Alınan
balıklar pişirilirken tuzlanmalı. Eğer önceden
tuzlanırsa balık sulanır ve besin değerini yitirir.
İşte balık pişirmenin püf noktaları...
IZGARA: En sağlıklı pişirme yöntemi,
ızgaradır. Barbunya, kolyoz, sardalye, levrek,
çipura, lüfer ve uskumru, ızgarası en lezzetli
olan balıklardır. İyi bir ızgara için en çok dikkat
edilmesi gereken nokta, ateşin çok kuvvetli
olmamasıdır.
TAVA: Her ne kadar sağlık açısından pek
tavsiye edilmese de, tavada cızırdayan hamsi,
palamut ya da istavrit kokusu hepimizi
cezbeder. Arada yemeye evet, ama sürekli
tavada balık yemeği adet haline getirmemek
gerekir.
BUĞULAMA: Balığın buğulaması, sadece
levrek, lipsoz ve kırlangıç gibi büyük balıklarla
değil; hamsi, sardalye ve kolyoz gibi küçük
balıklardan da yapılır. Balık buğulamada,
genellikle doğranmış kuru soğan, limon dilimleri,
karabiber ve maydanoz, dereotu (özellikle
somon balığı için) ve adaçayı kullanılır.
FIRIN: Dilimlenmiş palamut, torik ve kolyoz,
soğan, domates, limon dilimleri ve bol
maydanozla fırında pişirmeye çok yakışır.
SOSLU PİŞİRME: Mayonezli ya da beşamel
soslu bir tarif hazırlayacaksanız levrek, kefal,
kırlangıç, sinarit, lipsoz ve mercan gibi beyaz etli
balıklar tercih edilmelidir.
ÇORBA: Çok faydalı ve lezzetli balık çorbası
için, beyaz etli bütün balıklar uygundur.
Ancak çorbaya en yakışanları, kırlangıç (en
yaygını), iskorpit, lipsostur. Balık çorbasını,
ılık olarak içmeli, bol limon ve karabiberle
çeşnilendirmelisiniz.

KÖFTE: En lezzetli balık köftesi için, palamut
ve torik uygundur. Lüfer, somon ve kofanadan
hazırlanan balık köfteleri de lezzetli olur.
Aslında lop etli her tür balıktan şahane köfteler
hazırlayabilirsiniz. Balığı köfte olarak hazırlamak,
balık yemeyi sevmeyenler için de bir alternatiftir.

ve çok tutulur. Zargana bu ayda da devam eder.
MAYIS: Levrek, barbun, dil balığı, tekir, kılıç,
kırlangıç ve iskorpit fazla çıkar ve lezzetlidir.
Uskumru, torik, palamut, hamsi ve istavrit
artık yağını kaybetmiştir. Kefal halen lezzetlidir.
Mezgitin halen zamanıdır.

LAKERDA: Sıra geldi ‘lakerda’ya.
Lakerdanın iyisi torikten yapılır. Yanında da,
iyi hazırlanmış soğan salatası ile güzel bir
ikili oluştururlar. Toriğin başı, kuyruğu ve
yüzgeçlerini kesin. Bağırsağını, kanını ve
iliğini iyice temizleyip, yıkayın. Ardından bol
tuza yatırın. 10-15 gün sonra, lakerdanız
yemek için hazır olur. Daha sonra küçük
kavanozlara bölüştürün, içine sıvı yağ ekleyin,
buzdolabında saklayın.

HAZİRAN: Mezgit, levrek ve biraz barbun çıkar.
Bu ayda en lezzetli balık karagözdür, yağlanıp
lezzetlenmiştir. Kırlangıç da lezzetlidir. Tekir,
barbun, gelincik, mercan, sinarit ve eşkina bulunur.

HANGİ AYDA HANGİ BALIĞI YEMELİ?

AĞUSTOS: Çingene palamudu sezonu
başlamıştır. Sardalyanın en lezzetli zamanlarıdır.
Kılıç, mercan, sinarit gayet lezzetlidir. İzmarit de
yağlanmış lezzetlenmiştir.

OCAK: Kefal ve hamsi tam olarak yağlanmıştır.
Lüfer, palamut, uskumru ise halen lezzetlidir.
Çinekop, kofana ve mezgit boldur. Tekir ve
kırlangıç çok tutulur. Barbunya, kılıç, mercan ve
sinarit az tutulur.
ŞUBAT: Kalkan mevsimi başlamıştır. Uskumru,
lüfer ve palamut artık yağını kaybetmeye
başlamıştır. Gümüş balığı ve kefal lezzetlidir.
Hamsi artık yağını ve lezzetini kaybetmektedir.
Ayrıca istavrit, zargana, mezgit yine
tezgahlardadır.
MART: Kefal, levrek ve kalkanın en lezzetli
olduğu zamandır. Uskumru artık çiroz olmaya
yüz tutmuştur. Gümüş balığı artmaya başlar.
Lüfer ve palamut yağını kaybetmiştir, tava ve
pilaki yapılmaya uygundur. Kofananın ızgarası
olur. Minakop ve tekir her zaman olduğu gibi
lezzetlidir. Barbun bol miktarda çıkar ve çok
lezzetlidir.
NİSAN: Eşkinanın sezonu başlar çok lezzetlidir.
Mercan, levrek, kılıç ve kırlangıç bollaşır.
Dolayısıyla diğer aylara oranla daha ucuzdur.
Gümüş, kefal, mezgit, tekir ve barbun lezzetlidir

TEMMUZ: Sardalya mevsimi başlamıştır, Ekim
ortasına kadar yenebilir. Kolyoz, istavrit, uskumru,
tava ve haşlamaya elverişlidir. Tekir ve barbun
yine lezzetlidir. Levrek ve çipura vardır, mezgit ve
istavrit az da olsa bulunur.

EYLÜL: Balık sezonu açılmıştır. Sardalya ve
kılıç lezzetlidir. Palamut yağmur suyunu yedikçe
irileşmiştir. Kolyoz, izmarit ve istavrit lezzetlidir.
Kırlangıç bolca çıkar.
EKİM: Lüfer lezzetini kazanmış, istavrit de
yağlanmıştır. Palamut boldur. Barbun ve tekirin
en yağlı ve lezzetli zamanıdır. İzmarit, sardalya,
levrek, mercan, torik, sinarit ve eşkina hem bol
hem de lezzetlidir.
KASIM: Verimli ve bol balıklı bir aydır.
Uskumrunun en iyi zamanıdır. Torik artmıştır,
lakerdası yapılır. Pisinin en lezzetli olduğu aydır.
Lüfer, eşkina, çinekop, palamut, torik, zargana,
levrek, mezgit ve istavrit bol miktarda çıkar ve
de çok lezzetlidirler. Hamsi de çıkmıştır ve çok
lezzetlidir.
ARALIK: Hamsi, tekir, palamut, lüfer, çinekop,
barbun, mezgit, istavrit bol ve lezzetlidir. Uskumru,
lüfer, palamut ve torik yağlıdır ve her türlü yemeği
yapılır. Hamsi de lezzetlidir.
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KIŞ AYLARINDA NASIL BESLENMELİYİZ?

Kış aylarının gelmesiyle soğuk havalara karşı harekete geçen bağışıklık sistemi, hastalıklara
karşı kendini korumak için yağ yakımını engeller. Bu durumda kış mevsimini sağlıklı geçirmek için
bağışıklık sistemini biraz daha güçlendirmemiz gerekir.

H

avaların soğumasıyla birlikte hastalıklarda
da belirgin bir artış yaşandı. Özellikle vücut
direncinin azaldığı, enfeksiyona bağlı
hastalıklarının yaşandığı bu dönemde yeterli
ve dengeli beslenme büyük önem taşıyor. Dünyanın
en önemli sağlık sorunlarından sayılan enfeksiyon
hastalıklarının yaşandığı kışın vücut direnci azalır.
Enfeksiyonla bağışıklık sistemi arasındaki ilişki
düşünüldüğünde hücrelerin ihtiyacı olan enerji,
dengeli bir beslenmeyle sağlanabilir. Kış mevsimini
yaşadığımız şu günlerde metabolizmamızı koruma
altına alıp daha da güçlendirmenin en etkili yollarından
biri yeterli ve dengeli beslenmedir. Bu, her yaş grubu
için geçerli. Özellikle enfeksiyonlara karşı daha
duyarlı olan çocuklar, hamileler, emziren anneler ve
yaşlılar için beslenme daha da önem taşıyor. Yeterli
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ve dengeli beslenme, gün içinde her besin grubundan yeterli
miktarda alınarak sağlanıyor. Böylece ihtiyacımız olan protein,
karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineralleri de almış oluyoruz.
Dengeli bir şekilde aldığımız gıdalar aynı zamanda ihtiyacımız
olan vitamin ve mineralleri de vücudumuza almamızı sağlıyor.
İYİ BESLENEREK
DEPRESYONU ÖNLEYİN
Kış ayları güneşin az görüldüğü depresyon ayları olarak bilinir.
Muz, kepekli pirinç, kepekli makarna, patates gibi yiyecekler
tüketerek depresyon azaltılabilir. Enfeksiyonlara ve halsizliğe
karşı da C vitamini içeren meyveler yenebilir. Havaların
oldukça soğuduğu bugünlerde kışı sağlıklı geçirebilmek için
beslenme düzeni büyük önem taşıyor. Bağışıklık sistemimizi
güçlendirmek için bedenimize iyi bakmamız şart. Özellikle
evlerin yönetiminde asıl organizatör olan annelere, ailenin

sağlıklı beslenmesi için büyük iş düşüyor. Kış
mevsiminde hareketsiz kalınmaması gerekiyor.
BOL BOL VİTAMİN ALIN
Kış aylarından A ve C vitaminlerini ve
antioksidan vitaminleri bolca tüketmemiz
gerekir. Bu vitaminler, bağışıklık sistemimizi
güçlendirerek, hastalıklara karşı daha dirençli
olmamızı sağlar. Turunçgiller, havuç, brokoli,
kabak, Brüksel lahanası, yeşilbiber, karnabahar,
mandalina tüketilmesi gereken besinlerin
başında geliyor. Maydanoz, roka, tere gibi
sebzeler de vitaminler açısından zengin besinler
arasında. Burada önemli olan, meyvelerin
suyunu sıktıktan hemen sonra içmeniz. Meyve
suları bekletildiğinde C vitamini bakımından
kayba uğrar. Çünkü bu vitamin, ısı, ışık gibi
etmenlerden kolayca etkilenir. Çay ve kahve
yerine bitki çayları ya da C vitamini yönünden
zengin olan kuşburnu çayı tercih edilebilir.
Yemeklerde ve öğün aralarında tüketilen
bol miktardaki salata da bize ihtiyacımız
olan vitaminleri sağlar. C vitamini kaybını
önlemek için salatalar da meyve suları gibi
hazırlandıktan kısa bir süre sonra yenirse yararlı
olur.
PROTEİNİ İHMAL ETMEYİN
Dengeli beslenmenin bir diğer şartı da yeterli
protein alımı. Doku yapımı ve onarımındaki
güçlü etkileri nedeniyle proteinlerin günlük
beslenmeden eksik edilmemesi gerekiyor.
Enfeksiyon geçirildiği dönemlerde, protein
kaynaklarının yeterli tüketilmesi çok önemli.
Özellikle süt, yoğurt, peynir, yumurta, et, tavuk

ve balık gibi gıdalar proteinlerin en iyi kaynağı
arasında. Diyet yapıyorsanız, diyetinizdeki yağ
türü ve miktarı da enfeksiyon hastalıklarının
seyrinde önem taşıyor. Diyetinize uygun
olarak ayçiçeği, mısırözü, bitkisel sıvı yağlar,
Omega6 yağ asitleri (çoklu doymamış yağlar)
tüketebilirsiniz. Deniz ürünleri ve Omega3 yağ
asitleri, zeytinyağı, fındık yağı ve Omega9 yağ
asitleri (tekli doymamış yağ) açısından zengin
besinler arasında. Saydığımız bu yağ asitlerinin
bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri
bulunuyor. Ama diyetin yağ içeriğinin yüksek
olması bağışıklık sistemi üzerinde baskılayıcı bir
etki gösteriyor.
HER FIRSATTA HAREKET EDİN
Mevsim değişiklikleri damar sağlığımız üzerinde
etkili olduğundan giysilerimizi havaların
değişimine göre ayarlayıp ailece yürüyüşler
yapmamız önem taşıyor. Fiziksel hareket
dolaşımı güçlendirir. Güçlü dolaşım, güçlü
bağışıklık sistemi anlamına gelir. Yazın yaşanan
hareketli günlerden sonra ﬁziksel aktivitemizi
azaltacak olursak, sindirim sistemimiz değişikliğe
cevap olarak kabızlık geliştirebilir. Havaların
soğumaya başlamasıyla birlikte metabolizma
hızlanıyor. Bu nedenle öğün sayısının artırılması
da beslenmemizde faydalı oluyor. Kışın
geceler uzadığı için aile üyelerinin her birinin
metabolizması hızlanacağından öğün sayısını
5 ile 8 defaya çıkarılabilir. Uzun kış gecelerinde
kuru ya da yaş meyveler, kuruyemiş (2-3 adet
ceviz, 4-5 adet badem, fındık gibi) ya da 4-5
adet kestane yiyebilirsiniz. Sıvı olarak da bitki
çayları ve zenceﬁlli süt ya da boza içebilirsiniz.
Uzun gecelerde yenecek olan meyveler lif

içerdiklerinden dolayı daha uzun süre tok
kalmamızı sağlıyor.
KARACİĞER DOSTU SEBZELER
Kış sebzelerinden olan lahana, içerdiği kükürtlü
amino asitler ve kanı sulandırıp metabolizmayı
çalıştırması bakımından önemli. Zengin lif
kaynağı olması nedeniyle tüketilmesi gereken
kış sebzelerinin başında geliyor. Aile sofralarında
lahana ve lahanadan yapılan besinlerin eksik
olmaması gerekiyor. Lahanadan çorba, kapuska,
çiğ salata, sarma, az tuzlu turşu gibi yemekler
ya da salatalar yapabilirsiniz. Pırasa, kereviz
gibi kış sebzeleri kalp, damar sağlığını korumak
açısından çok faydalı. Aynı zamanda karaciğerin
de temizlenmesini sağlarlar. Beslenme
davranışlarınızla çocuklarınıza örnek olarak
sebze yeme alışkanlığı kazandırabilirsiniz.
Özellikle okula giden çocuğunuza sıcak bitki
çayları, zenceﬁlle kaynatılmış ballı süt içirerek
bağışıklık sistemlerini güçlendirebilirsiniz.
LİFLİ GIDALAR TÜKETİN
Çocuklarınızın liﬂi gıdalar tüketmesine özen
göstermeniz önemli. Artan tatlı ihtiyaçlarınıysa
ağır, şerbetli hamur tatlıları yerine, pestil, kuru
meyve (kayısı-üzüm-hurma-yaban mersini),
sütlü tatlı, ara sıra da yüzde 70-80 kakao
içeren çikolatayla karşılayabilirsiniz. Aile
büyüklerimizin de sıvı alımlarını arttırarak
beslenmelerini takip etmemiz gerekiyor.
Yemeklerimizi pişirirken kullanacağımız
köri, zerdeçal, safran, kimyon, tarçın, kakule,
kişniş, çörek otu gibi baharatlar da kanımızın
temizlenmesinde ve bağışıklık sisteminin
güçlenmesinde görev alır.
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OSMANLI SARAYLARINDAN AVRUPA BAHÇELERİNE: Lale
Hikayesi, Osmanlı saraylarından Avrupa bahçelerine kadar uzanan lale, tarihin akışını
değiştiren çiçeklerden biri. Göz alıcı renkleri ve asil duruşuyla bahar ve kış aylarının vazgeçilmez
bitkisi olan lale, hem muhafazakar hem de çağdaş tasarımlara ilham kaynağı oluyor. Saksı ve
bahçelerine görkemli bir dokunuş eklemek isteyenlerin ilk tercihlerinden olan laleyi dikmek ve
yetiştirmek için dikkat edilmesi gereken noktaları gelin birlikte hatırlayalım.

L

ale sanıldığının aksine oldukça kolay
yetişen ve dayanıklı bir bitki. Ayrıca her
yıl bakım gerektirmeksizin çoğalıyorlar
da. Lale yetiştirmek isteyenlerin dikkat
etmeleri gereken konunun başında soğan seçimi
geliyor. Teker teker soğanları satın almak, sizlere
kaliteli olanları seçme imkanı sağlar. Paketler
halinde satılan lale soğanları ucuz olabilir ancak
içlerinde birinci sınıf soğan bulmak pek de
mümkün değil. Lale soğanlarınızı seçerken büyük
olmalarına ve dışında herhangi bir çatlak veya
çürüme olmamasına dikkat etmelisiniz.
MEVSİME VE YERE DİKKAT EDİN
Lalelerin dikimi için en uygun mevsim
sonbahardır. Kasım aylarında dikilen laleler
büyük olasılıkla güzel bir biçimde çiçek açacaktır.
Tabii ki dikilecek yerin seçimi de lalelerin güzel
bir biçimde açmasındaki diğer bir etken. Bunun
için bol güneş alan ancak çok nem tutmayacak
bir yer seçmelisiniz çünkü fazla nem lalelerinizin
çürümesine neden olur. Lalelerinizin dikiminden
önce toprağın hazırlanması da sağlıklı
olmaları açısından ilave bir destek olacaktır. Bu
yüzden dikimden önce toprak iyi bir biçimde
gevşetilmelidir. Laleleri dikmek için en az 15
cm’lik bir derinlik kazmanız gerekiyor. Toprağa
az bir miktar gübre eklemek de lalelerininiz hızlı
büyümesine artı bir faktör olacaktır.

SAKSIYA DİKECEKSENİZ
- Derinliği minimum 15 cm olan bir saksı alın ve
soğan satın alırken saksı derinliğinden 5 cm. daha
kısa derinliğe gömülen soğan alın.
- Saksınızın altına minimum 5 cm yüksekliğinde
toprak veya torf doldurun ve hafifçe sıkıştırın.
- Daha sonra lale soğanlarını birbirine değmeyecek
ve 4-5 cm uzaklık olacak şekilde toprağa yerleştirin,
sivri taraflarının yukarı bakacağını da unutmayın.
- Saksının kalan kısmını da toprakla doldurup hafifçe
sıkıştırın ve can suyu verin.
BAHÇEYE DİKECEKSENİZ
- Lale soğanları Eylül-Ocak ayları arasında
dikilmelidir. Eğer gölge bir yer seçerseniz
laleleriniz çiçek açtıktan sonra daha uzun süre
yaşar.
- Toprağınızı aldığınız lalenin üzerinde belirtilen
derinlikte kazın ve lale soğanlarını yine belirtilen
minimum aralıklardan daha kısa mesafede
olmayacak şekilde dizin.
- Lale paketlerinin üzerinde ne kadar
büyüyecekleri cm. olarak yazılıdır. Birden fazla
çeşit aldıysanız uzun olanları kısa olanların

OSMANLI’DAN AVRUPA’YA UZANAN BİR TARİH
Lale üretimi üzerine ilk çalışmaların, Osmanlı Dönemi’nde başladığı
görülür. Lalenin ıslah edilerek çeşitlendirilen bir çiçek haline gelmesi,
ilk olarak Osmanlı başkentinde, İstanbul’da gerçekleşir. Kanuni
Sultan Süleyman’ın şeyhülislamı Ebussuud Efendi, dönemin incelen
zevklerinin göstergelerinden olan çiçekseverlerden biridir. Lale
soğanı üzerinde uğraş verir, seçme ve melezleme çalışmaları yapar.
İlerleyen zamanlarda lale seyrinin zevki tüm gönülleri sarar. Lale-i
Rumi denilen Osmanlı Lalesi, İstanbul Lalesi sahnedeki yerini alır.
Lalenin türleri çoğalacak ve lale, sanatın her alanına yansıyacaktır.
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arkasında kalacak şekilde dikin.
- Lalelerinizi kuru havalarda sulamayı
ihmal etmeyin. Pakette belirtilen aylarda
laleniz topraktan çıkacak ve çiçek açacaktır.
Çiçeklerin vakti dolup boyunları bükülmeye
başladığında, artık çiçekleri kesmeniz iyi olur
çünkü yapraklar bir sonraki senenin enerjisini
soğana depolamalıdır. Yapraklar kendi kendine
kuruyana kadar zarar vermeyin. Soğanlarınızın
en az yarısı ertesi sene yeniden açacaktır.
LALE NASIL SULANMALIDIR?
- Yaz aylarında su miktarı arttırılmalıdır.
- Su toprağın tamamına ulaştırılmalıdır.
- Hep aynı ölçüde, aynı günde ve aynı kaptan
sulama yapılmamalıdır.
- Lalede bir değişiklik görülmedikçe kap, ölçü ve
su miktarı değiştirilmemelidir.
- Kış aylarında soğuk çeşme suyu vermemelisiniz.
LALE NASIL BAKILIR?
- Lale hava etkilerinden korunmalıdır.
- Kış aylarında soğuktan korunmalıdır.
- Lale başka cisimlerle temas ettirilmemelidir.
LALE NASIL ÇOĞALTILIR?
En uygun zaman nisan ayıdır. Çoğaltılması
kökten ayırma yöntemi ile yapılır. Çoğaltma
sırasında köklerinden ayrılan lale kısa sürede
başka saksıya dikilmelidir.

İhtişam göstergesi Topkapı Sarayı’nın bahçeleri laleyle donatılır.
Lale, bahçelerin sultanı olur. Lale bahçeleri, “lalezarlar” ise saray ve
konakların en gözde yerleri haline gelir.
LALE AVRUPA YOLUNDA
Osmanlı topraklarında yaygın olarak görülen lale, bu dönemde
Avrupa yolculuğuna çıkar. Lalenin Avrupa’ya yolculuğu, ilk olarak
elçi Busbecq aracılığıyla olur. Busbecq, lale soğanlarını Avusturya
botanikçisi Carolus Clusius’a gönderir. Viyana Botanik Bahçesi
direktörlüğü yapan Clusius, bütün Avrupa’yı dolaşır. Bu sırada,

İstanbul’dan birçok soğanlı bitki temin eder. 1593 yılında
Hollanda Leiden Üniversitesi botanik bahçesi müdürü olduğunda,
beraberinde getirdiği soğanlı bitkiler de burada yerini alır. Clusius,
laleyi Hollanda’da etkin biçimde yetiştirir ve çeşitlendirir. Hatta
laleyi Avrupa’da ilk yetiştiren kişi olarak bilinir. Hollanda’ya giden
lale soğanlarından, melezleme yoluyla yeni türler elde edilir.
Öyle ki lale daha sonraları, Osmanlı Devleti’ne Hollanda’dan
getirilmeye başlanacaktır. Avrupa’da “lale çılgınlığı”nın yaşandığı
dönemde, dönemin resimlerinde laleye sıkça rastlanır.
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01
OSMANLI MUTFAĞI

MAHMUDİYE

BALLI TAVUK
Mahmudiye, Osmanlı mutfağına özgü ballı ve kuru meyveli bir tavuk
yemeğidir. Çok sağlıklı, lezzetli ve yapması da zor olmayan özel bir yemek
olan mahmudiye; tavuğun kuru meyveler, baharatlar ve balla uyumu
damakta hoş bir tat bırakıyor. Bu özel tarifi çok seveceksiniz.
HAZIRLANIŞI:
Tavuk etlerini iri parçalar halinde doğrayın. Soğanı piyazlık doğrayıp tereyağında pembeleşinceye kadar
kavurun. Tavuk etlerini ekleyerek 1-2 dakika soteleyin. Kayısı, üzüm, bal, hardal, tuz, karabiber ekleyip
karıştırın. Suyu ilave edip önce yüksek ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekinceye kadar
pişirin. Bademleri 1 çay kaşığı tereyağı ile rengi dönünceye kadar kavurun. Tavuk etlerinin üzerine
serpiştirin. Pirinç pilavı ile sıcak servis yapın.
PÜF NOKTASI:
Tavuk suyu miktarı meyveleri haşlamaya
yetecek kadardır. İsterseniz daha sulu
yapabilirsiniz. Yine isterseniz kabuk tarçın ve
kuru incir de ekleyebilirsiniz.
MALZEMELER:
1 iri tavuk
50 gr tereyağı
1 soğan
1 çay kaşığı hardal
1 yemek kaşığı bal
15 kuru kayısı
50 gr soyulmuş badem
1 avuç kuru üzüm
1 su bardağı su
Tuz
Karabiber
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SOLDAN SAĞA :
1) Çimlenmenin durması. - Kuzu mantarı. - Tuzu az olan, krem peynir kıvamında olan ekşimsi yumuşak bir peynir türü. 2) Koyun ve keçilerin barındırıldığı yapı.
- Dengesi olan, muvazeneli, stabil. - İş, mal ve hizmetlerin, açık ve rekabetçi bir ortamda eksiltme veya artırma yöntemleriyle en uygun teklifte bulunana verilmesi.
3) Göründüğü gibi olmayan kimse. - Dişleri et yiyecek biçimde olan, omurgalı, memeli hayvan. – Vahşi bir kedi türü. 4) “Kına”nın ortası. – Çekim … (Dilbilgisi) –
Şöhret, san. - Toplanan süprüntüleri alıp atmak için kullanılan teneke veya plastikten yapılmış kısa saplı bir tür kürek. – Mektup. 5) Başlıca Hindistan olmak üzere
Güneydoğu Asya mutfağında yer alan bir baharat karışımı. - Yılın on iki bölümünden her biri. - Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim
değiştiren alegorik bir anlatımı olan halk hikâyesi, mitos. 6) Hastalığın yoğunlaştığı doku. - Taşınabilir cansız nesnelerin bütünü. - Borsada alınıp satılabilecek en
az miktarı tanımlamada kullanılan birim. - Turpgillerden, yaprakları salata olarak yenen baharlı bir bitki. 7) At, eşek, öküz vb. yük hayvanlarının tırnaklarına çakılan,
ayağın şekline uygun demir parçası. - Çoğunlukla kare veya silindir biçimindeki yüksek yapı. - Bir insanın ruhsal gücü, manevi güç, maneviyat. 8) Kenarları ve açıları
birbirine eşit olan dörtgen. – Amca. - Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık. – Eşek sesi. 9) Bir bağlaç. - Ayaklar veya bir destek üzerine oturtulmuş
tabladan oluşan mobilya. - Bir nota. - Plazma ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli sıvı. 10) Fransa’nın başkenti. - Koyun ve keçi sürülerini otlatan kimse. - Açıklık,
açık ve kesin yargı. 11) Başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen. - Çamsakızı, reçine. - Çevrelerine göre çukurda kalmış, eğimi az, akarsuların
derine gömülmediği, geniş veya dar düzlük. – “Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu” nun kısaltması. 12) Çocuk dilinde sığır. – Emare, nişan. – Kırmızı. – İstek, onam.
- Bir kimsenin egemenliğini tanıma. 13) Simgesi “Br” olan element. - Bir bölgeye özgü, yerli olan - Ansızın yapılan. – Doktorun kısaltması. 14) Amerikyum’un
simgesi. - Etme, işleme, yapma. – Notada duraklama. – “Borazan” ın ünlüleri. 15) Az pişirilmiş yumurta. – Tembellik. - Birinin buyruğu altında olan görevli kimse.
YUKARIDAN AŞAĞIYA :
1) Yalnız dölü alınmak için yetiştirilen yüksek nitelikli hayvan. - Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kalın bağırsağına ciğer, kıyma, pirinç veya bulgur doldurularak
yapılan yemek. 2) Tanrı. – Beyaz. - Gelişigüzel kırılmış buğday, dövme. 3) Yazıdaki mürekkebi kurutmak için dökülen çok ince ve renkli bir tür kum. – Azerbaycanlı
kimse. 4) Mililitre. – Protaktinyum’un simgesi. 5) Yayla atılır. – Bir sayı. - Maliye ile ilgili. – İlkel benlik. 6) Neodimyum’un simgesi. - Bir konuda birinin inanmasını
sağlama, kandırma. – Utanma duygusu. - İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı.
7) Toprağın kaymasını veya suyun akmasını önlemek için yapılan kalın duvar. –Tıpta “ Lazer eşlikli korneanın yerinde şekillendirilmesi” operasyonunun kısaltması.
– Eski dilde ekmek. 8) Mağara. – İskambilde birli. – İsim. 9) Koyun ya da keçi yavruladığında çobana verilen bahşiş. - Bütünü, hepsi. 10) Coğrafya’da kabarma. Parmakların kapanmasıyla elin aldığı biçim. 11) 1986’da suikastle öldürülen İsveç Başbakanı. - Hristiyanlığın kurucusu olan peygamber. 12) Artmak, çoğalmak,
fazlalaşmak. – “Peri”nin ünlüleri. - Bir eksenin döndürdüğü tekerlek biçimindeki makine parçası. 13) Hazar denizine dökülen ırmak ve sıradağ. – Numaranın
kısaltması. – Bir bağlaç. 14) Para birimimiz. - Kalça kemiği. - Arpa, darı, mısır, buğday vb. tahılların hamurunun ekşitilmesiyle yapılan koyuca, tatlı veya mayhoş
içecek. 15) Avrupa’da soylu kimselerin oturduğu, çevresi hendek, sur ve kulelerle çevrili konak. - İçinde bir şey dövüp ufalamaya yarayan, tahta, taş, maden veya
plastikten yapılan kap. 16) Yanardağların püskürme sırasında yeryüzüne çıkardıkları, kızgın, erimiş maddeler. – Bir nota. – Sodyumun simgesi. - Bir işi yerine
getirme, yapma. 17) Düz, açık ve geniş yer, meydan. - Zırhlı ve silahlı motorlu savaş taşıtı. 18) Tereyağı, un ve süt ile hazırlanan beyaz renkli sos. – Panzehir.
19) Bir işte emir verme yetkisi bulunan kimse, üst. – Büyük kara parçası. 20) Gözetleyici. - Tarih öncesinden günümüze kadar değişik çağların ve uygarlıkların
kültür değerlerini temsil eden eser veya kalıntı. – En kısa zaman.

