
Şanlıurfa’da
Bağcılık

Urfa İsotu İçin
Büyük Tehlike

Anız Yakmanın 
Zararları

Dünya Barış Günü
Mesajı

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya’nın 
Bakan Pakdemir’li ve TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu ile Toplantısı

Fedakar Kobilere TOBB
Nefes Kredisi

13

17

Tarımda Kalite Temmuz-Ağustos-Eylül 2020 | Sayı: 4
BORSA TARIM ŞA

NL
IU

RF
A



Türkiye’mizi layık olduğu seviyeye yükseltebilmek için mutlaka 
ekonomimize birinci derecede önem vermek mecburiyetindeyiz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
Borsamızı Açılış Ziyareti



Şanlıurfa Ticaret Borsası
Resmi yayın organıdır. 3 ayda 1 yayınlanır.
Yıl: 2020 Sayı:4 (Ücretsizdir)
Temmuz-Ağustos-Eylül Sayısı

YAYIN KURULU
Küçük Nasan BÜLBÜL
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

DANIŞMA KURULU
İsa KIZILDEMİR
Meclis Başkanı

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Ayşe ÇADIRCI KANDEMİR

Halil KUTLUAY
Yönetim Kurulu Muhasip Üye 

BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER
İbrahim Engin AKALIN

EDİTÖR
İbrahim Engin AKALIN

Şanlıurfa Ticaret Borsası
Adına İmtiyaz Sahibi Mehmet KAYA

Orhan GÜLLE
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mahmut ÇİFTÇİ
Meclis Başkanı Yardımcısı

Mahmut KOÇ
Meclis Üyesi

Nusret KARA
Yönetim Kurulu Sayman

Mehmet ALTINDAĞ
Meclis Başkanı Yardımcısı

Mehmet DURMUŞ
Genel Sekreter

Mahmut KOÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

Faruk AKBAŞ
Meclis Üyesi

Ali SATIŞ
Genel Sekreter Yardımcısı

Mehmet DURMUŞ
Genel Sekreter



ŞANLIURFA TİCARET BORSASI  |  Tel: +90 414 315 10 66  |  Fax: +90 414 315 10 69

Tarımda Kalite



İÇİNDEKİLER

08

23

Başkan Mehmet Kaya’dan
15 Temmuz Mesajı

Doğu ve Güneydoğu 
Oda ve Borsa

Başkanlarının Bir 
Araya Geldiği 

Toplantı



15

41

14

Yönetim Kurulu
Toplantısı

Kırmızı Biber/
İsot

Liselerde Değişim ve
Dönüşüm Projesi



ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

www.sutb.org.tr8

Mehmet Kaya Yönetim Kurulu Başkanı

   15 Temmuz, Türk Milletinin bağımsızlığını korumak için her daim canından 
vazgeçebileceğinin bir kanıtı olarak şanlı tarihimizde simgeleşmiştir. Bu toprak-
lara gönülden bağlı, bayrağını mukaddes sayan insanımız hain darbe girişi-
minin yaşandığı gün teröre, terör odaklarına ve dış müdahalelere karşı bir kez 
daha ‘’ Yeter artık söz milletindir.’’ diyerek tepkisini ortaya koymuştur.
   Destana dönüşen o gün, devletimizin içinde yuvalanan, bir kanser gibi mille-
timizin etrafını sarmış olan FETÖ ve ilişikli olduğu dış güçler, birlik ve bera-
berliğimizden süregelen milli mücadele ruhunun sönmeyen ateşinde küle dön-
müştür. 
    Milli birliğimizi ve demokrasimizi hedef alan hain darbe girişimi;  Sayın 
Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, canını seve seve feda etmekten çekinmeyen 
Aziz Milletimizin, silaha, tanka, topa, uçağa karşı  şanlı direnişi, Türk Silahlı 
Kuvvetleri içerisinde ülkesine sahip çıkma azmi ile milli iradeye bağlı kahra-
man askerlerimizin kararlılığı ve Emniyet güçlerimizin can siperane mücadelesi 
sayesinde darbecilere hak ettiği dersi vermiş,  hedefine ulaşamadan engellen-
miştir.
    Bu hain darbe teşebbüsüne geçit vermeyen Aziz milletimiz, Çanakkale ru-
huyla günlerce meydanlarda demokrasi nöbeti tutarak, darbeci hainlere geçit 
verilmeyeceğini, demokrasimizin kazanımlarının ilelebet yaşayacağını tüm 
dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Milletinin varlığına, istikbaline ve inancına 
darbe vurmak isteyenlere karşı canlarını feda eden 15 Temmuz Milli İrade ve 
Demokrasi Zaferi şehitleri ve ülkemizin her karış toprağını kanlarıyla sulayan 
tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize hayırlı bir ömür diliyorum.
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   Yüce Allah’ın inayetiyle Kurban Bayramı’nı idrak edeceğimiz bu mübarek 
günlere ulaşmak nasip oldu. Toplumsal yardımlaşmanın önemini milletçe çok 
daha da iyi kavradığımız bu zor günlerde Kurban Bayramı, biz Müslümanların 
birbirimizle olan kardeşlik bağını hatırlamamız, bütün insanlığa karşı sorumlu-
luklarımızı ve hassasiyetlerimizi yeniden değerlendirmemiz için vesile olacaktır. 
     Maneviyatın ve muhabbet duygusunun yoğun bir biçimde hissedildiği müstes-
na günlerden olan Kurban Bayramı, oğlu İsmail’i hiç düşünmeden Allah yol-
unda feda etmeye hazır İbrahim Peygamber (A.S)’nin aziz hatırasını gösteren 
bir rahmet esintisidir. Müslümanların kutsal toprakları ziyaret ederek Hac 
farizalarını yerine getirdiği zaman dilimi içindeki Kurban Bayramı; ruhen, zih-
nen ve bedenen Yaradan’a teslimiyetin vasıtasıdır.  Malumunuz üzere Korona-
virüs salgını nedeniyle Kabe-i Muazzama ve Harem-i Şerif ziyarete kapatıldı. 
Bu bayramı Müminlerin Allah’ın beytini aşk ile yeniden tavaf edeceği günler 
için dua ile geçireceğiz. İnşallah nice bayramları sağlıklı ve mutlu bir şekilde 
yaşamayı Hak Teâla cümlemize nasip eder. 
    Özellikle son haftalarda artan terör saldırıları sonucu şahadete yürüyen kah-
ramanlarımızın artarda gelen haberleri ile sarsıldık. Başta aziz şehitlerimizin 
aileleri ve gazilerimiz olmak üzere tüm Âlem-i İslam’ın Kurban Bayramını ku-
tlar, sevdikleriyle birlikte huzurlu bir bayram geçirmelerini, sağlık içinde nice 
bayramlara kavuşmalarını temenni eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Mehmet Kaya Yönetim Kurulu Başkanı



Tarımda Kalite
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T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi işbirliği ile meslek liselerinde değişim 

ve dönüşüm başlatıldı. 

    TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun detaylarını paylaştığı proje, LGS 
2020 tercih döneminde gençlerin 81 ilde seçilen 103 okulu tercih etmesini 
sağlayarak mesleki beceride uzmanlık kazandırmayı amaçlıyor. 
TOBB-TOBB ETÜ-MEB Şanlıurfa İl Protokol Yürütme Kurulu, Şanlıurfa Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek, Şanlıurfa Ticaret Bor-
sası Genel Sekreter Yardımcısı Ayşe Çadırcı Kandemir, Şanlıurfa İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı Mehmet Arif Kırıkçı ve Urfa Endüstri Meslek Lisesi Müdürü 
İsmail Öztoprak’ın katılımlarıyla 6. olağan toplantısını gerçekleştirdi.  
   Mesleki eğitim işbirliği protokolü kapsamında Mehmet Kaya’nın başkan-
lığında Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen toplantıda, oda 
ve borsamız üyeleri için hazırlanan projenin üretim ve istihdam noktasında 
Şanlıurfa’da yaratacağı hareketlenme ve kent ekonomisinin bu hareketlen-
meden sağlayacağı yararlar istişare edilerek gerekli iyileştirilmelerin yapılar-
ak modelin başlatılması kararı alındı. Toplantıda, uzmanlığın ticari etkinlik-
teki önemi vurgulanarak gençlere proje kapsamındaki okulları tercih ederek 
mesleki beceride yetkinlik kazanmaları için çağrıda bulunuldu.  
Toplantının ardından Başkan Kaya, ’’ TOBB öncülüğünde başlatılan bu proje 
hem gençlerimiz hem de Şanlıurfa ekonomisi için oldukça önemlidir. 
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YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

   Üyelerimiz için yapılan bu çalışma umuyoruz ki, uzman ve işinin ehli 
gençlerin yetişmesine katkı sağlayacaktır. El ele vererek Şanlıurfa’yı marka 
şehir haline getireceğiz.’’ dedi. 
Ekim alanlarında daralma oldu. Ne yazık ki Pandemide devam eden ithalat 
pik yaptı. Piyasa üzerinde fiyat baskısı var. Pamuğun uluslararası piyasada-
ki durumu istişare edildi.  2020’nin ikinci yarısında çeşitli ticaret kollarının 
etkileşimi ile piyasada iyileşme söz konusu olacak. Pamuk üreticilerimizin 
sıkıntıları dile getirildi. 
      Rekoltedeki düşüşe dikkat çekildi. İkinci dalga olsa dahi sektörler 
durmayacak. Başkan; Stratejik ürün. En yüksek ihracat tekstil üzerine  
destekleme ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmalı. Hazine maliye başkanlığı 
üzerinden müdehale yapılması. Pamuk hasat makinalarına ek gümrük vergisi 
ile ilgili yapılan kontrollü hasat uygulaması il müdürlüğü girişmeleri başlata-
cak. Bu hasat nem kontrollü makinalı hasat. Havanın nispi nemine göre hasat 
yapılması engelleniyor. Pamuk hasat makinalarının hepsine monte edilebilen 
araç. Tartım ölçüm aleti. Nem ölçüm aleti. Pamuk hasat makinası. Uzaktan 
takip edilebiliyor. Elektronik ortamdan. Bakan beye tanıtılmış. Pakdemirli’ye. 
Pilot çalışma yapılması isteniyor. Sonuçlar ölçümlenecek. Rekolte tespiti bu 
cihazlar sayrsinde yapışacak. Cihazın Montajı 1 saatte yapılıyor. 5000 dolar 
ile 10000 dolar arasında. Gdosuz Türk pamuğu. Kurulacak şirkete ortak ol-
mak istiyoruz konsey olarak. Bunubla ilgili başkanlığa bir yazı hazırlandı. Ta-
lep dile getirildi.
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  Başkan Kaya, Şanlıurfa’yı faaliyet merkezi yapmak için her türlü desteği 
sağlamaya çalıştıklarını belirterek ‘’bu şehir bereketiyle bizleri kucakladı. 
Karşılığını sürekli çalışarak vermeliyiz. Katılımcılara ve ülkemize hayırlı ol-
masını diliyorum.’’ diye konuştu.
   3 Eylül’de yapılan seminerde Şanlıurfa başta olmak üzere 16 farklı ilden ge-
len 89 katılımcıya Pamukların Standardizasyonu ve Pamukların Kontrolüne 
ilişkin bilgi verildi. GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce düzen-
lenen eğitim programı, Bölge Müdür Yardımcısı Erkan ÖZEL’in yaptığı konuş-
mayla başlayıp Ticaret Denetmeni Şahin AYDIN tarafından yapılan sunumlar-
la devam etti.

Şanlıurfa Ticaret Borsası ev sahipliğinde
Pamuk Sorumlu Denetçi (PSD) eğitimi ve sınavı yapıldı.

Etkinliğin bölgede yalnızca Şanlıurfa’da gerçekleştiği
ifade edildi. 

Bu şehir bereketiyle bizleri 
kucakladı. Karşılığını sürekli 

çalışarak vermeliyiz.
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   Eğitimin sonunda katılımcılara uygulamalı olarak işlem yapabilmelerini 
teminen Ticaret Bakanlığı uygulamaları tanıtıldı. 
Seminerin ertesi gün yapılan sınavın sonuçları bugün açıklandı. Buna göre 
89 adayın 87’si Pamuk Sorumlu Denetçisi olmaya hak kazandı. Başarılı olan 
katılımcıların Pamuk Sorumlu Denetçisi olarak pamuk ve pamuk ürünleri 
üretiminde yetkili olmaları ve ilgili fabrikalarda istihdamlarının sağlanması 
hedefleniyor. 
   Pamuk Sorumlu Denetçileri, tebliğlerle belirlenen standart ve kalitede 
pamuk ve pamuk ürünleri üretiminin yapılmasını sağlayarak; ülkemiz için 
stratejik öneme sahip pamuk ticaretinin ve borsa işlemlerinin hatasız olarak 
gerçekleştirilmesine katkıda bulunuyorlar.
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Şanlıurfa Ticaret Borsası ev sahipliğinde Meclis Salonunda maske ve mesafe 
kurallarına uyularak 15 dakikayı aşmayacak şekilde düzenlenen toplantı-
da, Şanlıurfa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından açılan sedef işle-
meciliği kursu ve yapılan faaliyetler hakkında üyelere bilgi verildi. 23 eski 
hükümlünün proje başvurularının incelendiği toplantıda, eski hükümlülerin 
kendi işlerini kurabilmelerine destek sağlanması amacıyla projelerinin Adalet 
Bakanlığına ve ilgili kurumlara gönderilmesine karar verildi. Başkan Kaya’nın 
yanı sıra Toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Cumhuriyet 
Savcısı Çağdaş Akı, Ticaret Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, İş Kur Müdürü 
Lezgin Özmen ve ilgili kurum yetkilileri de katıldı.

Koruma Kurulu Toplantısı, Şanlıurfa Ticaret
Borsası Ev Sahipliğinde Yapıldı
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Gazeteci Yazar Ekrem Arpak’ın Borsamız
Yönetimine ve Meclisine İmzalı Kitap Takdimi
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TOBB Yüksek Koordinasyon ve Strateji Geliştirme Yüksek
Kurulları Müşterek Toplantısı Gerçekleştirildi

       TOBB Yüksek Koordinasyon ve Strateji Geliştirme Yüksek Kurulları 
Müşterek Toplantısı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yönetiminde 
gerçekleştirildiToplantıda kurul üyeleri salgının ekonomiye etkilerini, sek-
törel sorunları, iş dünyasının beklentilerini değerlendirdi. 

     Ülke ekonomisiüzerine istişareler yapılan toplantıda söz alan Şanlıurfa 
Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, fıstığın desteklenmesi için taleplerde 
bulundu.
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Şanlıurfa Ticaret Borsası ile Nevali Hotel arasında özel bir 
protokol anlaşması imzalandı. 

Buna göre Nevali Hotel’den hizmet alan ŞUTB üyeleri, kendilerine özel ayrı-
calıklardan yararlanabilecek. 
Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ile Nevali 
Hotel Genel Koordinatörü Ömer Faruk Karınca arasında imzalanan protokol-
de, Şanlıurfa Ticaret Borsası’na kayıtlı misafirlere oda konaklamalarında özel 
fiyat uygulaması, restoran kullanımında yüzde 10, SPA merkezi kullanımında, 
düğün ve toplantı organizasyonlarında ise yüzde 15 indirim imkânı sağlan-
acak.

Atılan imzaların ardından konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, ‘’ Borsamızın kıymetli üyeleri için hemen her 
platformda çeşitli girişimlerde bulunuyoruz. Sunabilecek her türlü hizmet, 
sağlanabilecek her türlü destek için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz.

Üyelerimizin faydalanabileceği 
bu yeni protokole imza atmaktan 
mutluluk duyuyorum. Nevali Hotel 
Genel Koordinatörü Sayın Ömer 
Faruk Karınca’ya da bu protokole 
vesile oldukları için bütün üye-
lerimiz adına teşekkür ediyorum.’’ 
diye konuştu. 
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Ak Parti İl Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 
Borsa Ziyareti
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   Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Kaya, TOBB Başkanı M. Ri-
fat Hisarcıklıoğlu’nun yönettiği,  Doğu ve Güneydoğu Oda ve Borsa 

Başkanlarının bir araya geldiği toplantıya katıldı. Bölgesel sorunların ve 
yerel piyasaların istişare edildiği toplantıda Şanlıurfa’lı esnaf, tüccar ve 

üreticinin talepleri de sıralandı.  

Doğu ve Güneydoğu Oda ve Borsa Başkanlarının 
Bir Araya Geldiği Toplantı

anlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, dijital ortamda 
yapılan toplantıda söz alarak virüs nedeniyle ihracat yapan tekstil şirketlerin-
in siparişleri durdurmasına bağlı olarak pamuk fiyatlarının düştüğünü ve bu 
nedenle destekleme ücretlerinin acilen arttırılması ve bunun çiftçiye hemen 
ilan edilmesi gerektiğini vurguladı. Lisanslı pamuk depolarının mevzuatının 
pamuk üreticisi ve çırçır işletmeleri için lisanslı depo desteğinden yararla-
namama noktasında olumsuzluk yarattığını ve yenilenmesi gerektiğini be-
lirten Kaya, Urfalı fıstık üreticisinin sorunlarına da dikkat çekti.
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    Şanlıurfa Ticaret Borsası bünyesinde kurulacak olan yetkili sınıflandırıcı 
laboratuvar çalışmaları ve proje başvurusu yapılan Fıstık Lisanslı Depo 
çalışmaları için ilgili Bakanlıkların desteğini talep eden Kaya, bu girişimlerin 
ve Şanlıurfa’nın üretiminde lider olduğu fıstığın il genelindeki ticari hacmini 
de arttıracağını dile getirdi. 
   Toplantı sırasında ilimiz için stratejik öneme sahip ürünler olan fıstık 
ve pamuk için üreticiye destek talep eden Başkan Kaya, konu ile ilgili bir 
değerlendirmesinde " Bu toplantıyla Şanlıurfa ekonomisinin ihtiyaçlarını 
ve üyelerimizin talep, öneri ve sıkıntılarını TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu'na bir kez daha aktarma fırsatı yakaladık. TOBB bünyesinde 
yaptığımız çalışmalar ve Borsamızın projeleri hem bölgesel olarak hem de 
Şanlıurfa özelinde piyasaları hareketlendirecektir.’’ diye konuştu. 
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ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

Anız Yakmanın“

Fuat Taylan
Anız Yakmanın Zararları

Zararları
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Anız Ne İçin Yakılır?

• Bitki artıkları çok kolay, masrafsız ve çabuk yok edilir.
• Sürümü kolaylaştırır, ikinci ürün yetiştirmek için zaman tasarrufu sağlar. 
• Sap ve bitki artıkları, toprak üzerindeki artıklar yok edilir.
• Saplar bitki artıkları ve toprak yüzeyine yakın yerde barınan zararlıların 
yumurta, larva, pupa ve erginleri yok edilir. 
• Toprak üzerine düşen yabancı ot tohumları yok edilir. 
Oysaki anız yakmanın yukarıda sayılan ve faydalı görülen amaçların aksine 
toprak ve doğaya zarar vermektedir. Bunları maddeler halinde sıralarsak; 
• Toprak verimliliği azalır 
• Toprak canlılarının beslenme ortamı yok edilir 
• Toprak canlılarının bıraktığı birçok maddelerle oluşturulan yaşam ortamı 
yakılarak yok edilir. 
• Toprak yel ile üfürülerek sel ile süpürülerek erezyona (taşınarak) uğrar. 
• Toprak yorgunluğu artar. 
• Toprak yağmur suları ile taşınır ve toprak içerisinde toprağın açtığı kanallar 
çöktüğü için su depolanmaz. 
• Doğal denge bozulur. 
• Orman yangınlarının çıkmasına sebep olurlar. 
• Anızla birlikte çok zaman diğer komşu tarla ve bahçeleri de yanmaktadır. 
• Anız yakmalarla zaman zaman yerleşim alanları da yanmaktadır. 

Anızı  yakan  çiftçiler  doğru  bir  iş  yaptıklarını  zannederler  ve  bu  işin  
sadece  olumlu taraflarını göz önüne alarak bunu yaparlar oysa birde madaly-
onun öteki yüzü vardır yani anız yakmanın  toprağa,  bitkiye  ve  çevreye  ver-
diğiniz  zararlar.  İsterseniz  önce  anız  yakmanın yararlarını  belirtelim,  sonra  
zararlarını  ve  en  son olarak  ortaya  çıkan  sonuca  bakalım.
Çiftçiler anız yakma eğilimindedirler. Çünkü ;
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   Anız yakmanın başka tehlikeleri arasında ise telefon direklerini yanması ve 
daha da kötüsü, yoldan geçen arabaların görüş mesafesini azaltarak ölümcül 
kazalara sebep olmasıdır. 
Ülkemizde kanunlarla ve polis uygulamalarıyla anız yakımı önlenmeye 
çalışılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde barınan çiftçilere anız yakmanın zararları 
anlatılmış ve onlarda ikna olmuşlardır. Gelişmiş ülkelerde bu sorun halle-
dilmiştir. 
   Sonuçta; alınabilecek 100 TL varsa anız yakılarak bunun ancak 10-20 TL 
si alınır. Geriye kalan 80-90 TL kaybımız olur. Anız yakarak karımızın %10-20 
iken yakmayarak % 80-90 olduğunu çiftçilerimizin görmesi gerekmektedir ve 
buna inanmalıdırlar. 
   Eğer  çitçilerimiz  anız  yakmanın  faydadan  çok  zarar  verdiğini  bir  an-
layabilirlerse hiçbir  güç  çiftçiye  anız  yaktıramaz.  Bütün  sorun  bunun  
inandırıcı  şekilde  anlatılmasıdır. 
Çiftçilik  bir  gönül  mesleği  olmasa  bunu  yapacak  insanları  bulmak  bu  
kadar  kolay  olmazdı. 
    Anız  yakarak  geçim kaynağı olan toprağı fakirleştirip öldürmektedir. Bunu 
görmeli ve  anız yakmayı bırakmalıdır. 
6831 Sayılı Orman Kanunu'na göre, ormana 4 km yakınlıkta ve ayrıca iskana 
açık yerlerde anız ve ot örtüsü yakmak suçtur. 

• Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine şikayet dilekçesi verin. 
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müdürlüklerine şikayet dilekçesi verin. 

• Jandarmaya haber verin. 
• Köy kooperatiflerini uyarın. 

• Muhtarlıklara ve Kaymakamlıklara şikayet dilekçesi verin. 
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Anız Yakmak Çözüm Değil 

ANIZ YAKIMI 

Yazın amansız sıcağı ile kısa sürede 
sertleşen ve çiftçi tabiri ile kese-
kleşen toprakların pullukla işlenme-
si zorlaşmaktadır. Çiftçiler, toprak 
işleme araçları daha çok enerji ve 
zaman harcadığı için, basit bir yön-
tem ve biraz da masraftan kaçınmak 
için kolay  yolu tercih edip anızı  yak-
maktadırlar.  Aynı  zamanda  hasat  
sorası  topraklarını  kolay  işlemek  
için,  anızı yakmayı çözüm olar-
ak görmektedirler. Fakat bu doğru 
bir yöntem olmamaktadır. Unutul-
mamalıdır ki anız yakımı ile tarla-
larının ve toprağın gördüğü zarar; 
anız yaktıktan sonraki toprak işle-
menin kazandırdığı kolaylıktan çok 
daha fazladır. 
Türkiye Toprakları Organik Maddece 
Fakirdir
Türkiye topraklarının, iklimin etkisi 
ve ağır toprak işleme aletleri kul-
lanılarak yapılan tarım  teknikleri  
sonucu,  organik  madde  içeriği  %  
1-1.5  düzeylerine  kadar  gerilemiş  
olup; topraklarımız  %80  oranın-
da  fakir  toprak  sınıfına  girmekte-
dir.  Toprağın  olmasa  olmaz unsur-
larından  biri  olan  organik  madenin  
kaynağı,  toprağın  kendi  ürettiği  
bitki  materyalinin organik  maddeye  
dönüştürülmesidir.  Toprağın  bitkiyi 
besleyen  ve  verimli  olan  atıklarının 
yanarak  ortamdan  uzaklaştırılması  
ve  yararlı  mikroorganizmaların  
da  yanması  besinlerinin ortadan  
kalkmasına  neden  olmaktadır.  Bu  

durum  uzun  dönemde  toprağın  
kalitesini  ortadan kaldırmakta,  to-
praklar  günden  güne  fakirleşmekte  
ve daha  fazla  gübrelemeye  bağımlı  
hale gelmektedirler. 
Anız Yakılması Tek Yönlü Mineral 
Gübrelemeyi Teşvik Etmektedir
Genelde  tek  yönlü  mineral  gübre  
uygulamaları,  toprakları  kısa  süre-
de  verimsiz  ve sürekli  girdi  kull-
anmaya  muhtaç  hale  getirdiği  için 
toprak  kısa  sürede  fakirleşmektedir. 
Toprakta  organik  madenin  kaybol-
ması  ile  başlayan  gübreleme  ile  
ürün  kalitesi  de düşmektedir.  Çoğu-
muzun  geçmişte  aradığı  meyve  
ve  sebzedeki  hoş  koku  ve  kalit-
eyi bulamamamızın  nedeni  biraz  
da  toprakların  organik  maddece  
fakirleşmesinden kaynaklanmak-
tadır. Toprakların tek yönlü miner-
al gübreyle beslenmesi ile günden 
güne artan bağımlılık, topraklarda 
kalitenin düşmesine, toprakların ver-
im veremez durama gelmesine ve 
zararlı mikroorganizmaların bitkilere 
zarar vermesine neden olmaktadır. 
Anız Yakılması Küresel Isınmayı Te-
tiklemektedir
Anız yakılması ile dekara yaklaşık 
1000 kg, kök, sap ve yaprak yanmak-
tadır. Yanan kuru maddenin yarsına 
yakını karbon kaynağı olduğu  için 
atmosfere yaklaşık 2000 kg CO2 
salmaktadır. Yüz binlerce dekarlık 
alanda anız yakılmasının yaratacağı 
toplam CO2 miktarı küçümsenme-
melidir.
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 Çiftçilerimizin  anız  yakma  yerine  hasat  sonrasında  topraklarını  toprak  
tavı kaçmadan  işlemeleri  bugünkü  bilim  ve  teknolojik  imkânlar  içinde  
önerilecek  en  uygun yöntemdir.  Yapılması  gereken,  öncelikle  hasat  mak-
inelerinin  hasadı  mümkün  olduğunca toprak düzeyine  yakın  yapmaları. 
Arta kalan anız artıklarının geliştirilen makineler  yardımı ile  anız  parçala-
narak  toprağa  karıştırılabilir.  Ayrıca  toprağı  ıslatarak  hafif  toprak  işleme  
ve sıfır ekim sistemine doğrudan geçiş yapabilirler. Dünya tarım bilimi an az 
toprak işleme ve sıfır toprak işlemeyi geliştirerek buna uygun teknolojiler 
geliştirmektedir. 

   “Anız yakmak yerine anızın yönetilmesini bilmek
toprak kalitesi ve sağlıklı üretim için

daha  yararlıdır. “ 
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ÇÖZÜM

     Sorunun  çözümü,  anızını  yakanın  cezasının  artırılması  kadar  yakmayan  
çiftçiye  de toprağının  organik  maddesine  katkıda  bulunduğu  için teşvik  
verilmesi  düşünülmelidir. 
Böylece çiftçilerimiz  topraklarını  yakmaktan  vazgeçeceği  gibi  topraklarına  
daha  da sahipleneceklerdir.  Ayrıca  cezai  uygulamaların  artırılması  yanında  
teşvik  edici  yöntemler kadar toprak ve tarım sevgisine dayalı eğitim sem-
inerleri yapılmalıdır. Tarım teşkilatı ve ilgili birimlerin bir bütün olarak başta 
önder çiftçiler olmak üzere anız yakılmasının toprak kalitesi ve verimliliği  
açısındaki  sakıncaları  bilimsel  veriler  ile  anlatılmalıdır.  Toprak sevgisi 
aşılanarak  çiftçimizin  bilinçli  tarım  yapması  sağlanmalıdır.  Gıda, Tarım  ve  
Hayvancılık  İl Müdürlükleri,  Ziraat  Mühendisleri  Odaları,  Ziraat  odaları  
ve  Ziraat  Fakültesi  bölgenin  bu ciddi  sorunu  konusunda  ortak  çalış-
ma  yürüterek,  bir tarafta  çiftçileri  toprakların sürdürülebilirliği  konusunda  
bilinçlendirirken,  diğer  taraftan  bilimsel  olarak  çiftçinin  hasat sonrası 
toprağını kolay işleme yöntemleri üzerinde çalışması yararlı olur. 

Çiftçilerimizden ricamız, anız yakarak uzun dönemde 
topraklarını  fakirleştirdiklerini düşünüp anız 

yakmamaları ve tarlalarını hasat sonrası 
işlemeleridir.
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     Birbirimizden güç almayı, toplumsal dayanışmayla zorluklara göğüs ger-
meyi ve kendimizden çok başkalarını düşünmeyi yeniden hatırladığımız; küre-
sel bir salgına karşı mücadele verdiğimiz bu günler, bizlere emek ve üretimin 
ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.
Çiftçimizin alın terinin hasada dönüşmesiyle pazarlarımızda hububat sezonu 
başladı. Öncelikle, bu dönemin tüm üreticilerimiz ve tüccarlarımız için bol 
verimli, bereketli geçmesini dilerim. Virüsün yayılımını önlemeye yönelik tüm 
tedbirleri pazarlarımızda almış bulunmaktayız. Değerli hemşerilerimizden 
ricam, kendi sağlıklarını koruyabilmeleri için uyguladığımız önlemlere sıkı 
sıkıya riayet etmeleridir. 
Hasadın yapıldığı bu aylar, hem sağlık önlemlerine hem de 1933’ten beri uy-
gulanan anız yakma yasağına uyarak emeğimizi duyarlılığımızla taçlandırma 
noktasında kritik öneme sahiptir. Sağlık dolu verimli bir gelecek inşa etmek 
bizim elimizdedir.  
     Hasat sonrası toprakta kalan kök ve saplardan kurtulmak için, ne yazık 
ki, anız yakma yoluna sıkça başvurulmaktadır. Maalesef, anız yakmak kolay, 
masrafsız ve çabuk bir yöntem olarak görülüyor. Ancak bu yöntem yalnızca 
birçok faydalı böcek ve mikroorganizmaya zarar vererek topraktaki organik 
maddeleri yok etmekle kalmıyor, uzun vadede verimi de düşürüyor.
Bu zor günlerde vatandaşa destek için seferber edilen ülke kaynaklarının 
kadri artık, çok daha iyi biliniyor. Önemli bir yem kaynağı olan anız artıklarının 
ortadan kaldırılması, hayvancılığı olumsuz etkilemekte, dolayısıyla Milli Ser-
mayemizin de israfı manasını taşmaktadır. 
Sıhhatli bir yaşam için doğaya saygının önemini daha da iyi idrak ettiğimiz bu 
süreçte, anız yakmanın orman yangınlarına ve çevre kirliliğine yol açacağı un-
utulmamalıdır. Gelecek nesillerin, torunlarımızın soluyacağı havayı muhafaza 
etmek bizim sorumluluğumuzdadır.
     Birbirimiz için fedakârlık yapmak, sosyal olarak herkes için kaygılanar-
ak hareket etmek, başkalarının iyiliği için önlem almak gördük ki aslında 
hepimizin hayatını kurtarıyor. Anız yakmak, komşu tarladaki ekinlere büyük 
çevresel zararlar vermektedir. Sağlığı için dualar ettiğimiz, hayatı için kay-
gılandığımız komşumuzu, anız yakarak tehlikeye atmamalıyız.  
Sürdürülebilir bir tarım için anızın yakılarak değil, uygun alet ve makinelerle 
toprağa karıştırılarak kaldırılması gerekmektedir. Hassasiyeti bir ders olarak 
aldığımız bu zorlu günlerde, ekonomimizin bel kemiği çiftçilerimizden anız 
yakmamalarını rica ediyorum. Gelecek, biz bir durdukça, birbirimizi daha iyi 
anladıkça, birbirimiz için mücadele verdikçe bereketi ve bolluğu ile Allah’ın 
izniyle bizim olacaktır.

Mehmet Kaya Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞKANDAN
Anız Yakma İle İlgili Basın Bildirisi
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Şanlıurfa’da
Bağcılık
“

Zir. Müh. Adnan YETKİN
Şanlıurfa’da Bağcılık
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ŞANLIURFA’DA BAĞCILIK
   Bağ, asma yetiştirilen yer. Üzerinden salkımlar halinde üzüm alınan bitki-
ye asma denir. Ayrıca omca, bağ kütüğü de denir. Asmanın anavatanı Kafkasya 
- Anadolu' dur. Bağcılığın ülkemizdeki tarihçesi M.Ö. 5000-3500' lere dayanır. 
Ülkemizde yaklaşık 1256 üzüm çeşidi yetiştirilmektedir. Bu çeşitler Tekirdağ 
Bağcılık Araştırma Enstitüsü Milli Koleksiyon Bağı nda canlı olarak muhafaza 
edilmektedir.
   Asma çok serin iklimleri (Doğu Anadolu Bölgesinin 1500 m' den yüksek 
yerleri), bol yağış alan (Karadeniz Bölgesi'nin bol yağışlı yerlerini), ayrıca çok 
killi, ağır ve su tutan toprakları sevmez. Ülkemizde bu yerler dışında, hemen 
her bölgede bağcılık yapılmaktadır. 
Türkiye bağcılık açısından 9 bölgeye ayrılmıştır. Bağcılığın yapıldığı bölgel-
er alan bakımından sırasıyla, Ege, Akdeniz, Orta Güney Anadolu, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi, , Ortakuzey Anadolu, Ortadoğu Anadolu, Marmara, Karad-
eniz ve Kuzeydoğu Anadolu' dur.

Üretim
Aşılı-köklü asma fidanı üretimi en 
çok  Masabaşı Omega Aşısı  kul-
lanılarak yapılmaktadır. Ocak-Şubat 
aylarında anaçlıktan kesilen sürgün-
ler, 35-40 cm uzunluğunda çelikler 
halinde kesilir. Kesilen aşılık anaç 
çelikleri 1 yıllık ve 8-12 mm çapında 
olmalıdır. Budama mevsiminde aynı 
şekilde kültür çeşidinden de çelikler 
alınır. Her iki çelik de soğuk hava de-
posunda +1 - +4 derecede aşı zamanı-
na kadar bekletilir. Soğuk hava depo-
su olmayan işletmelerde dere kumu 
içerisinde hendeklenir. Aşı zamanı 
geldiğinde bu çelikler yıkanır ve bir 
gece suda bekletilir. Masabaşı Omega 
Aşısı ile aşılanır. Kaynaştırma Odası 
koşullarında 26-28 derece ve  %85-
90 nemde 21 gün tutulur. Buradan 
çıkarılan aşılı çelikler köklendirilmek 
üzere fidanlık parsellerine ilkbahar-
da dikilir. Bir vegetasyon periyodu 
boyunca kültürel işlemleri (sulama, 
gübreleme, ilaçlama, vb.) yapılır. 
Sonbaharda aşılı-köklü asma fidanı 

olarak sökülürler. Demetlenerek ve 
ismine doğru etiketlenerek satışa 
sunulur. Bağ kurulacak yer işaretlenir 
ve fidanın 1/3 toprak yüzeyinde, 2/3 
toprak altında kalacak şekilde dikilir.
Asma, filokseranın olmadığı yerlerde 
daldırma usulü ile de çoğaltılmak-
tadır. Uzun bir sürgünün ucu, toprak 
içine 8-10cm derinlikte daldırılır.
Budama ve Bakım
Bağlarda,  budama  çok dikkat ister. 
İlk yıllar şekil, sonraki yıllar ürün 
budaması yapılır. Budama yapıldığı 
zaman göre kış ve yaz budaması ol-
mak üzere ikiye ayrılır.
Kış budaması budama ile bırakılan 
kısmın uzunluğuna göre 4 şekilde 
yapılır. Kısa budama 2-4 göz, yarı 
uzun budama 5-8 göz, uzun budama 
8 gözden fazla ve karışık budamada 
kısa ve uzun budama birlikte yapılır. 
Kış budaması asmanın dinlenme 
döneminde yapılır. Ayrıca bağlarda 
Yazlık (yeşil) budama da yapılır. 
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Yazlık budama uygulamaları:

Filiz alma
Salkımsız sürgünlerin (filiz) ve yaşlı kısımlardan çıkan sürgünlerin (obur) alın-
masıdır.

Yaprak alma
Salkımları örten ve dipteki yaşlı yaprağın koparılmasıdır.

Uç alma
Sürgünlerin uzunluğuna büyümesini sınırlandırmak, salkım gelişmesi ve tane 
tutumunu artırmak için yapılan işlemdir.

Tepe alma
Kuvvetli büyüyen yazlık sürgünlerin uç kısımlarının 30-60cm kesilmesidir.

Dip sürgünleri alma
Toprak altından çıkmış sürgünlerin alınmasıdır.

Koltuk alma
Aktif gözlerden süren koltuk sürgünlerinin koparılmasıdır.

Salkım ve tane seyreltme
Fazla oluşan salkımların veya tanelerin, tane tutumundan sonra alınarak 
seyrekleştirilmesidir.

Hasat
Üzümlerin olgunlaşma durumu dikkate alınarak, bir veya birkaç defada yapılır. 
Bu amaçla, olgunlaşan salkımlar, budama makasıyla kesilerek, sepetlere veya 
derin olmayan kasalara, kutulara doldurulur, satışa sunulur.
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Üzümün Değerlendirme Şekilleri;
Sofralık
Taze olarak tüketilmektedir. Ülkemizde yetiştirilen yerli-beyaz sofralık üzüm 
çeşitleri: Atasarısı, Barış, Çavuş, Hafızali, İtalya, Müşküle, Razakı, Yalova İncisi, 
Ergin Çekirdeksizi, Samancı Çekirdeksizi, Tarsus Beyazı, Tahannebi, vb. Ayrıca 
ülkemizde yetiştirilen yerli-renkli sofralık üzüm çeşitleri: Trakya İlkeren, Uslu, 
Yalova Misketi, Tekirdağ Çekirdeksizi, Karagevrek, Adana Karası, Horoz Karası, 
Burdur Dimriti, vb. 

Kurutmalık
Doğal veya bandırmalı olarak kurutulur. Çekirdekli kurutmalık üzüm çeşitleri: 
Besni, Dımışkı, Karadimrit, Rumi, Sergi Karası, Ekşikara, İskenderiye Mis-
keti, vb. Çekirdeksiz kurutmalık üzüm çeşitleri: Sultani Çekirdeksiz, Yuvarlak 
Çekirdeksiz.

Şaraplık
Hasat edilen üzümler işlenmek üzere fabrikaya getirilir ve işlenir. Ülkemizde 
yetiştirilen yerli-beyaz şaraplık üzüm çeşitleri: Emir, Narince, Beylerce, Ak-
dimrit, Bornova Misketi, Hasandede, Dökülgen, Kabarcık, Sungurlu, Vasıla-
ki, vb. Ülkemizde yetiştirilen yerli-renkli şaraplık üzüm çeşitleri: Boğazkere, 
Öküzgözü, Adakarası, Çalkarası, Kalecik Karası, Karalahana, Karasakız, Papaz-
karası, vb.

Diğer
Pekmez, sirke, üzüm suyu, reçel, bulama, köfter, muska, sucuk, vb. Ayrıca son 
yıllarda üzüm çekirdeği sanayi, ilaç ve kozmetik alanlarda kullanılmaya başl-
anmıştır.
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Barış, Anadolu insanının hasadı, türküsü, duası ve doğasıdır. Binlerce 
yıldan bu yana çok savaş görmüştür zira. Barışın kadrini iyi bilir. Bizim in-
sanımız unutur düşmanlıkları, yok sayar kötü anıları. Kardeşlik imar eder, 
umutta birleşir, yaşamdan yana durur… Ancak bir Anadolu insanı düşmanı 
tarafından dahi Nobel Barış Ödülü için aday gösterilir. Ancak Anadolu in-
sanının barışa duyduğu aşkla bir önder ‘’ Yurtta Sulh Cihanda Sulh’’ diye-
bilir.
Ne yazık ki barış, bugün Batı birliğinin ve ona bağlı kurumların dilinde 
aslında bir savaş çığırtkanlığına dönüştürülmüştür. Bir Müslüman ülke-
sinde hüküm süren huzur, aslında onlar için gayri resmi bir savaş nedenidir. 
Bu suretle bugün Akdeniz’de yaşadığımız sorunu iki komşunun anlaşma-
zlığı olarak nitelemek doğru olmayacaktır. Bu, açık biçimde sömürgeci an-
layıştan hala arınamamış, kanlı ellerinde bir buket çiçek taşıyan zihniyetin 
himayesinde vatan toprağımıza karşı girişilen bir operasyondur. 
1 Eylül, insanoğluna 2. Dünya Savaşı’nın karanlığını hatırlatan ders 
niteliğinde sembolik bir tarihtir. Bu nedenledir ki barışa atfedilmiştir. An-
adolu insanının barışa olan tutkusunun tüm dünya ülkelerine sirayet etm-
esi ümidiyle Dünya Barış Gününüzü kutlarım. 

1 Eylül Dünya Barış Günü Kutlu Olsun
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Kış kıyamet sorma gitsin!
Bilirsin;
Bacalara sığınırdı fırtına!
Rüzgar dolanırdı
Tenekeden
Çoğu zaman içi boş
Sobanın borularına!
Fırtına bile ağlardı
Don tutarken gülüşlerimiz...

Bilirsin:
Tahta pencereleri vardı
Yıkıldı yıkılacak
Kerpiçten evlerimizin!
Naylon perdelerden
Süzülürdü
Zemheri yokluk.

Annenin sofrasında
soğan çorbası!
Ne güzeldi kaşık sallamak
Sıcak Umuda.

Ölür gibi üşürdük yav!
Ölüm bile üşürdü...

Ama
En çok
O zamanlar ısınırdık
Birbirimize
kardeşim...

Ayrılık dokunamazdı
Tek birimize...

Ekrem ARPAK

Bilirsin!
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Urfa İsotu İçin
Büyük Tehlike AFLATOKSİN

Zir. Müh. Adnan YETKİN
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URFA İSOTU İÇİN BÜYÜK TEHLİKE
Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
İl Müdürlüğü

Baharat, gıda ve içeceklere lezzet 
vermek ve antioksidan amaçla katıl-
maktadır. Baharatlardan kırmızı-
biberin ise insanlarda yemeklerinde 
damak lezzetini artırmak, hayvanlar-
da iştah açmak amacıyla kullanıldığı 
bildirilmiştir. Türk Gıda Kodeksi Ba-
harat Tebliğinde pul kırmızı biber 
“capsicum cinsine giren bitkilerin tam 
olgunlaşmış meyvelerinin tekniğine 
uygun olarak kurutulup, sapları 
alındıktan sonra yarı öğütülerek pul 
haline getirilmiş, belirli oranlarda 
yemeklik bitkisel sıvı yağ ve yemeklik 
tuz karıştırılarak su ile tavlanmış ha-
lini”, kırmızı biber ise “capsicum cin-
sine giren bitkilerin tam olgunlaşmış 
meyvelerinin tekniğine uygun olarak 
kurutulup, sapları alındıktan sonra 
öğütülmüş halini” şeklinde tanıml-
anmaktadır.
Kırmızıbiber, özellikle Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi olmak üzere, Tür-
kiye’nin her bölgesinde yaygın olar-
ak tüketilen ve ülke ekonomisinde 
önemli yeri olan bir üründür. Ancak 
1994 yılında Türkiye’den İsviçre ve 
Almanya’ya ihraç edilmek istenen 
kırmızı pul ve toz biberlerde limitler-
in çok üstünde aflatoksin bulunması 
üzerine ihracatta sıkıntılar yaşanmış 
ve 1992 yılında ortalama 2 155 ton 
kırmızı biber ihracatı yapılırken 1996-
1998 yılları arasında ihracat 968 tona 
düşmüştür. 1998-2000 yıllarında 
ihracatta yeniden bir dü- zelme mey-
dana geldiği (1000-1700 ton), ancak 
bunun büyük bölümünün işlenmemiş 

kuru biberde olduğu, öğütülmüş/ 
işlenmiş kırmızı biberlerde ise azal-
manın devam ettiği görülmüştür.
Birçok ülkede olduğu gibi Türki-
ye’de de kırmızıbiber üretimi old-
ukça ilkel şartlarda yapılmaktadır. 
Tarladan toplanan kırmızıbiberler 
küçük parçalara ayrıldıktan sonra 
toprak üzerinde kurutulur ve daha 
sonra değirmenlerde toz haline ge-
tirilirler. Naylon ve bez çuvallarda 
toptancılara satılırlar. Bu nedenle de, 
kırmızıbiberlerde toprak kökenli tok-
sikojenik mantar kontaminasyonuna 
ve toksin oluşumuna çok sık rastlanır
Biberde hasat mevsiminin 
başlamasıyla Şanlıurfa’da isot üreti-
mi için hazırlıklar da başlar. Günde 
150 ile 200 ton isotun satılması, 
isotun Şanlıurfalılar için önemini 
de gösteriyor. Geçen yılın mahsulü 
olan isotların da iyi saklanması ve 
depolanması gerekiyor. Şanlıurfa 
mutfağının baş tacı olan isotu yap-
mak için özellikle Ağustos ve Ekim 
aylarında Şanlıurfalı kadınlar evler-
in damlarında, balkonlarda, bahçe 
kasımlarında isot kurutmaya başlıyor. 
Çalışan kadınlar isotu sofrada tüket-
irken değil de sofraya getirene kadar 
çektikleri acının daha fazla olduğunu 
söylüyorlar. Ancak uygun şartlarda 
hazırlanmayan işleme aşamasından 
sonra depo ve nem düzeyine dikkat 
edilmeyen isotun (pul biber) kan-
serojenik etkiye sahip ‘Aflatoksin’ 
oluşumuna neden olabilir.
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Bunun sonucunda da karaciğerde önemli sağlık sorunlara çıkabilir. Bu zararlı 
maddendin oluşmaması için isot yapımında kullanılacak biberlerin zedelen-
memiş olması gerekir. Biberler yıkanır. Saplarından ayrılır, çekirdekleri tem-
izlenir ve ufak parçalara ayrılarak kuruması için güneşte bekletilir. Güneşte 
bekletilen biberler toprakla veya beton zeminle temas ettirilmemelidir. Müm-
kün olduğunca üst üste gelmeyecek şekilde temiz bir bez üzerine serilir. 1-2 
gün suyunu çektikten sonra temiz torbalara konur. Terletilip havalandırılarak 
biberin karartılması sağlanır. Biber istenilen rengi aldıktan sonra öğütülür. 
Öğütülen isotların nem geçirmeyen ambalajlarda serin ve nemsiz bir ortamda 
yaklaşık 15 santigrat derecede muhafaza edilmesi gerekir.

Baharat, gıda ve içeceklere lezzet vermek ve antioksidan amaçla katılmak-
tadır. Baharatlardan kırmızıbiberin ise insanlarda yemeklerinde damak lez-
zetini artırmak, hayvanlarda iştah açmak amacıyla kullanıldığı bildirilmiştir. 
Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliğinde pul kırmızı biber “capsicum cinsine 
giren bitkilerin tam olgunlaşmış meyvelerinin tekniğine uygun olarak kuru-
tulup, sapları alındıktan sonra yarı öğütülerek pul haline getirilmiş, belirli 
oranlarda yemeklik bitkisel sıvı yağ ve yemeklik tuz karıştırılarak su ile tav-
lanmış halini”, kırmızı biber ise “capsicum cinsine giren bitkilerin tam olgun-
laşmış meyvelerinin tekniğine uygun olarak kurutulup, sapları alındıktan 
sonra öğütülmüş halini” şeklinde tanımlanmaktadır.
Sonuç olarak Türkiye’de kırmızıbiber üretimi ile uğraşan yetiştiricilerin özel-
likle hasat zamanında ürünün toplanmasında daha dikkatli olmaları, kurut-
ma ve depolama koşulları ile üretim ve ambalajlama teknikleri konusunda 
bilinçlendirilmeleri gerekmektedir. Ayrıca tüketime sunulacak olan kırmızı-
biberlerden mümkün olduğunca örnekler alınarak aflatoksinler yönünden 
periyodik olarak kalıntı analizlerinin yapıldıktan sonra tüketime sunulması 
gerekmektedir.
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KIRMIZI BİBER / İSOT 
(Capsicum annuum)

Şanlıurfa ile Özdeşleşen Lezzet

Fuat Taylan / Ziraat Mühendisi
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KIRMIZI BİBER / İSOT

Şanlıurfa için çok önemli bir bitki olan Kırmızı Biber; Patlıcangiller familyas-
ından anavatanı Güney ve Orta Amerika olan sebze ve baharat olarak kul-
lanılan bir tarım bitkisidir. 
İsot, Şanlıurfa'ya özgü yetiştirilen bir biber türünün adıdır. Aynı zamanda Şan-
lıurfa ili ile özdeşleşmiş kurutulmuş bibere yörede verilen isimdir.
Çok yıllık bir bitki olmasına karşın bir yıllık bitki olarak yetiştirilir. 0.5–1.5 m'ye 
kadar uzanan türün sık dallı bir yapısı vardır. Yapraklar yumurtamsı ya da mız-
raksı yumurtamsı biçimde kenarı düz olup rengi yeşil ya da mordur. Yaprak 
koltuğundan çıkan tekli ya da ikili çiçeklerin beş taç yaprağı ve çanak yaprağı 
bulunur. Başlangıçta yeşil renkli olan meyve olgunlaştığında kırmızıya döner. 
Diğer yandan bazı çeşitlerde meyve rengi sarı, mor ya da kahverengi olabilir.
Kolombus’un yanındaki İspanyol Dr. Chanca Amerika’ya 2. sefer sonun-
da biberi 1514 yılında İspanya’ya getirmiş ve buradan hızla diğer yerlere 
yayılmıştır. İspanyadan Afrika’ya oradan da Türkiye ye gelmiştir. Matthiolus 
ödeme karsı, Moğollar ateş düşürmek için kullanmıştır. Macarlarbiberi 17. 
yüzyılda Türklerden öğrendiklerinden Türk biberi diye de anılır.
KIRMIZI BİBER / İSOT (Capsicum annuum)
Alem
Plantae (Bitkiler)
Klad
Angiosperms (Kapalı tohumlular)
Familya
Solanaceae
Cins
(Patlıcangiller)
Tür
Capsicum
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Çeşitli iklim tiplerine hoşgörülü 
olmasına karşın genellikle en iyi 
gelişmeyi sıcak ve kuru iklimli yer-
lerde gösterir. Dünya’da diğer ürün-
lere göre geniş ölçüde yayılmasında; 
kolaylıkla yetişebilmesinin yanısıra 
farklı tat özelliklerine sahip olması 
sıralanabilir. Sıcağı ve bol güneşi 
sever. 50 ye yakın çeşidi yetiştirilm-
iştir. Baharat türleri kuru topraklarda 
daha iyi yetişir. Boyu 60 cm ye kadar 
uzayabilir, kazık köklü, 1 yıllık bir bit-
kidir. Yapraklarının büyük bölümü 
geniş mızrak biçimli, az bir bölümü 
de elips biçimli sivri uçludur. Üs-
tleri yeşil - koyu yeşil, altları ise açık 
yeşildir. Çiçeklerin sapları kalınca 
olup aşağı doğru eğiktir. Çoğunlukla 
tekli açarlar. Hazirandan sonbaharın 
sonuna dek sarimsi beyaz çiçekler 
açar. Genellikle meyvesinin sekline 
göre isimlendirilir. Kendine has çok 
hafif bir kokusu vardır. Tadı acı ve 
yakıcıdır.
Genel bir sindirim yardımcısıdır. 
Mide suları üretimini teşvik eder, 
metabolizmayı geliştirir ve hatta 
gazin iyileşmesine bile yardım eder. 
Şiddetli bas ağrısının tedavisinde 
kullanılır. Damar tıkanıklıklarında 
faydası görülür. Çayı soğuk algınlığı 
ve üşütmeler için faydalıdır. Trigliser-
it ve LDL kolesterolün düşürülm-
esinde yararlıdır. Agrive iltihaplan-
mayı iyileştirmeye yardım eder. İştah 
açıcıdır. Merhemi ciltte zona ve eklem 
iltihabı ağrılarını rahatlatmak için 
kullanılabilir. Ancak bazı insanlarda 
cildi tahriş edebilir. Terlemeye seb-
ep olur. Yeşil biber(dolmalık biber) 
mide kanserinin tekrarlamasını ön-
ler. Vücut biberin yakıcı etkisine karşı 

morfine benzer endorfin salgılayarak 
cevap verir. Bu da vücuda canlılık ver-
ir. Kırmızı biber, capsaicin ve dihydro-
capsaicin içeriği dolayısı ile bazı zara-
rlı bakterileri engeller. Kırmızı bibere 
acılık veren “capsaicin” maddesidir. 
İskelet kas sisteminde; Artrit iltihap-
larına, ters etki yapar. Kırmızı biber, 
capsaicin içeriği yüzünden vücudun 
aşırı salgılarını elimine eder. Kalp - 
damar sisteminde; Kan dolaşımını 
geliştirir. Kırmızı biber, capsaicin 
içeriği yüzünden fibrinlerin parçal-
anmasını uyararak kan pıhtılaşmasını 
önlemede yardımcı olur. Sistemin 
kan basıncını düşürür. Kırmızı bib-
er, merhemi soğuktan dolayı oluşan 
morarmaların(chilblains) üstüne 
sürüldüğünde iyileştirmeye yardım-
cı olur.Kırmızı biber, capsaicin içeriği 
yüzünden bazal metabolik hızı yedik-
ten 75 - 90 dakika sonra %25 kadar 
arttırır ve 3 saat sonra da tekrar nor-
mal değerlerine döner. Kırmızı biber, 
capsaicin ve dihydrocapsaicin içeriği 
yüzünden serum kolesterol seviyesini 
düşürür. Capsaicin içeriği yüzünden 
diyetsel kolesterolün vücutça ab-
sorpsiyonunu engeller ve ayni seb-
eple diski ile atılan kolesterol mik-
tarını arttırır. Kısa süreli fakat hızlı 
bir uyarma yaparak yorgunluk hissini 
gidermeye yardımcı olur. Muhtemel-
en capsaicin’ininterleukin 1 üretimini 
artırması yüzünden düşük vücut ısılı 
insanlarda vücut ısısını çoğaltır. Acı 
kırmızı biberin insan sağlığı üzer-
indeki olumlu etkileri, özellikle kans-
er hücrelerini yok eden özelliği, İn-
giltere’de yapılan bir araştırmayla bir 
kez daha doğrulandı. 
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Nottingham Üniversitesi tarafından 
yapılan araştırmada, jalapeno biber-
inin (acı kırmızı biber) içinde bulunan 
“kapsaisin” maddesinin, hücrelerin 
enerji üreten ısı odası mitokondri-
ye saldırarak, kanser hücrelerin-
in ölümünü tetiklediği belirlendi. 
Araştırmaya göre, kapsaisindeki 
molekül ailesi vaniloidler, kanser 
hücrelerindeki protein gelişimine 
engel olarak “apostosis”i veya hücre 
ölümünü tetikliyorlar. Vaniloidler, 
bunu yaparken, etraftaki sağlıklı 
hücrelere zarar vermiyorlar. Kap-
saisin etken maddesini akciğer ve 
pankreas kanser hücrelerinde deney-
en bilim adamları, bu etken mad-
denin tümörlü hücrenin tam kalbine 
saldırdığını belirterek, “Tüm kanser-
lerin (Aşil topuğunu) keşfettiğimi-
zi düşünüyoruz” diye konuştular. 
- Araştırmaya başkanlık eden Tim-
othy Bates, kanserli hücredeki mi-
tokondrinin biyokimyasal yapısının 
normal hücrelerdekinden çok farklı 
olduğunu kaydetti. Bates, bir doz 
kapsaisinin bir kanser hücresinin 
apostosise girmesine yol açtığını, 
ancak normal hücrede bu sonuca 
yol açmadığını belirterek, “Bu, kan-
serli hücreleri doğuştan diğerlerin-
den ayıran ve savunmasız olduğunu 
gösteren bir durum” dedi.
Kelimenin eski Türkçe kökenli old-
uğu ve ‘ısı’ ve ‘ot’ (ısı+ot=ısıtan ot) 
kelimelerinin birleşmesinden geldiği 
söylenmektedir.
Yaz aylarında Urfa biberi güneş 
gören düz alanlarda içindeki tohumu 
çıkarılarak temiz bir zemin üstünde 
kurumaya bırakılır. En fazla üç gün 
bekletilebilir. Birinci gün toplanan 

kurutulmuş biber kırmızı, 2. gün to-
planan biber mor, 3. gün ise siyah 
rengini alır. En uygun renginin koyu 
mor tonlarında olduğu ifade edil-
ir ve bu renge ulaşması için ikinci 
gün şeffaf poşetlere yerleştirilerek 
hava ile teması engellenir ve böyle-
likle renginin daha da koyulaşması 
sağlanır  Daha sonra kurumuş biberl-
er dövülerek, zeytin yağı ve bir miktar 
tuz ilave edilerek isot haline getirilir. 
Günümüz teknolojisi isot üretimini 
de bir nebze olsun kolaylaştırmıştır. 
Eski yöntemde isot tokmakla 
dövülerek öğütülürken; şu an isot 
çekme makineleri aracılığıyla daha 
kolay ve daha verimli bir isot elde 
edilmektedir. Şanlıurfa isotunun en 
büyük özelliği yakıcı acı olmamasıdır. 
Doğal olduğu için önce ağıza tatlı bir 
tat gelir, bir müddet sonra acı gelip 
geçicidir. Urfa’da en çok Sırrın ma-
hallesinde hazırlanır.
Şanlıurfa ile özdeşleşmiş olan çiğ 
köftenin olmazsa olmaz malzemeler-
indendir. Şanlıurfa dışında neredeyse 
tüm Türkiye’de çiğ köfte ile beraber 
oldukça tercih edilen bir baharattır. 
Çiğ köftenin yanı sıra lahmacun, çor-
ba ve bir takım sulu yemeklere (kuru 
fasulye) de acı ve renk verici olarak 
eklenmektedir. Genellikle ağustos 
ayından başlayarak Eylül ayının son-
larına kadar yetiştiriciliği yapılır.
2011 yılında Şanlıurfa’da 62.612 
dekar alanda 126.085 ton üretimi 
gerçekleşmiştir. 
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Şanlıurfa Ticaret Borsası
Adres: Paşabağı Mahallesi Zafer Caddesi No:13Haliliye/Şanlıurfa  Tel: +90 414 315 10 66 
(PBX) Faks:+90 414 315 10 69 E-Posta: sanliurfatb@tobb.org.tr 
KEP Adresimiz: sanliurfatb@hs01.kep.tr

Buğday Pazarı Tescil Büromuz
Adres : Buğday Pazarı Zahireciler Borsası Akçakale Yolu Üzeri Borsa Binası Haliliye / ŞANLIURFA
Telefon: 0414 247 25 38 - Faks : 0414 247 25 39

Organize Sanayi Bölgesi Tescil Büromuz
Adres : Organize Sanayi Bölgesi Borsa Binası Haliliye / ŞANLIURFA
Telefon : 0414 369 12 63 - Faks : 0414 369 12 57

Ceylanpınar Tescil Bürosu
Adres : Ceylanpınar Caddesi Vergi Dairesi Bitişiği kat:2 Ceylanpınar / ŞANLIURFA
Telefon - Fax : 04145121364

Viranşehir Tescil Bürosu
Adres : Ceylanpınar Cd. Kemaloğlu iş Merkezi Kat:2 No:5 Viranşehir / ŞANLIURFA
Telefon - Fax : 0 414 512 13 64

Viranşehir Buğday Pazarı Tescil Bürosu
Adres : Yeni Buğday Pazarı Kompleks Binası Kat:2 Viranşehir / ŞANLIURFA
Telefon - Fax : 0 414 512 08 73

Siverek Tescil Bürosu
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Akçakale Tescil Bürosu
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Akçakale / ŞANLIURFA
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İmam Keskin Tescil Bürosu
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üzeri 10. Km. Eyyübiye / Şanlıurfa
Tel: 444 18 13
Mail: iletisim@gaplidas.com
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No:37/2 Şanlıurfa
Tel: 444 8 659
Fax: (0414) 502 51 11
Mail: info@pamlidas.com
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