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• Yayıncı ve Sahibi 

   Amedya A.Ş. / Murat EFE

• Yazı İşleri Müdürü / Editör

   Metin DEMİR

• Reklam Müdürü

   Mücahit ZIBAK

• Reklam Servisi

   Ömer ÇETİNKAYA

• Dış İlişkiler

   Behçet SADAK

• Abone ve Halkla İlişkiler

   Hatice TETİK

• Muhasebe

   Ahmet Hilmi CEYLAN

• Konya Ofis

   Amedya A.Ş.

   Hazım Uluşahin İş Merkezi

   C Blok Kat: 6 42060

   Selçuklu / KONYA

   Tel: +90 332 238 10 71

   www.amedya.com.tr

• Konsept ve İçerik Yönetim

   Amedya A.Ş.

• Sanat Yönetmeni

   Şamil TUNÇ

• Basım Yeri

  ADABALI OFSET LTD. ŞTİ.

  Fevzi Çakmak Mahallesi 10456 Sk.

  No: 8 Karatay / KONYA

  T: 0332 342 02 24

  www.adabaliofset.com.tr

  B.T. Kasım 2019

  Sertifika No:

  Yerel Süreli Yayın 

2019 Ekim-Kasım-Aralık Sayı: 31
Yıllık Abone Fiyatı: 40 TL

Tarım TR Dergisinde yayınlanan yazı, fotoğraf ve haberler kaynak gösterilerek kullanılabilir. Yazılardaki görüşler 
sahibine, reklamların sorumluluğu reklam verene aittir.
Tarım TR dergisi basın ve meslek ilkelerine uymayı taahhüt eder.

Merhaba sevgili TarımTR okurları,

2019 yılının son sayısı ile sizlerin karşısındayız. Yeni bir sayı ile daha sizlerle olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayımızda fidan dikmenin önemine değinmek istiyorum.

Meyveli, meyvesiz ağaçların ve ormanların insanlara olan faydaları sayılamayacak kadar 
çoktur. İnsanlığa böyle bir hizmet etmenin dinimizdeki önemi de çok büyüktür. Doğanın 
bize cömertçe verdiği hediyeleri düşünürsek bizim de ona karşılığını vermemiz gerekir. 
Doğaya verilebilecek en güzel hediye ağaç dikmektir. Bir fidanı toprakla buluşturmak, 
büyüyüp yeşermesini sağlamak kendimiz ve çocuklarımızın geleceği için yapmamız 
gereken en önemli görevlerden biridir. Yaşamımızın devam etmesi için gerekli olan 
oksijenin büyük bir bölümünü ormanlar sağlar. Yapılan araştırmalara göre yetişkin 
bir çam ağacı, 40 kişinin bir saatte havaya verdiği karbondioksiti 1 saatte oksijene 
dönüştürür. 1 hektar çam ormanı yılda 30 ton oksijen üretir. 

Bu bilgiler ışığında Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan “Geleceğe 
Nefes” seferberliği çerçevesinde 11 Kasım saat 11.11’de 11 milyon fidan, Türkiye’nin 
2023 noktasında toprakla buluşturuldu. Halkımızın büyük ilgi gösterdiği organizasyon 
kapsamında iki ayrı alanda dünya rekoru da kırıldı. 

Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aynı bilinç ve azimle ‘’ 
Geleceğe Nefes’’ olmaya devam edilmesini dileriz.

Tüm tarım dostlarımızı 27 Kasım – 30 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 
Growtech Eurasia Fuarındaki TarımTR standımıza bekliyoruz.

2020’nin ilk sayısında görüşmek üzere, esen kalın..

 

Editörden
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3. TARIM ORMAN ŞURASI SONUÇ 
BILDIRGESI AÇIKLANDI

3. Tarım Şurası Sonuç Bildirgesi 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan tarafından açıklandı.

İlk toplantısı 17 Temmuz’da yapı-
lan ve üzerinden 127 gün geçen 3. 
Tarım Orman Şurası’nın sonuç bil-
dirgesi Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si’nde düzenlenen programla Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından açıklandı. 60 maddelik 
3. Tarım Şurası sonuç bildirgesi 
şöyle:

“- Tarım ve orman politikalarının 
stratejik üretim ve sürdürülebilirlik 
ilkeleri temel alınarak oluşturulma-
sı, bütüncül ve entegre bir yöntemle 
hayata geçirilmesi

- Tarım sektörünün yapısını iyileş-
tiren, doğal kaynakları ve çevreyi 
koruyan, en az üç yıllık dönemi 
kapsayacak aktif çiftçi odaklı üre-
tim, kalite, ulaşılabilir fiyatlar ve 
sürdürülebilirliği esas alan yön-

lendirici bir destekleme sisteminin 
oluşturulması

- Tarımsal işletmelerde küçük, orta 
ve büyük ölçekli işletme tanımları-
nın yapılarak faaliyetlerin planlan-
ması

- Sürdürülebilirlik, verimlilik ve 
rekabet ilkelerine dayalı, birim su-
dan maksimum faydayı sağlayacak, 
tarımsal üretim planlamasının bir 
devlet politikası haline getirilerek 
güvence altına alınması

- Arazi toplulaştırma ve sınıflandır-
ma projelerinin hızlandırılarak on 
yıl içerisinde tamamlanması, top-
rak bilgi sistemine dayalı tarımsal 
arazi kullanım planlarının hazırlan-
ması

- Atıl tarım arazilerinin üretime ka-
zandırılması için arazi bankacılığı 
ve birlikte üretim gibi alternatif 
modellerin oluşturularak yaygın-

laştırılması, miras mevzuatı geliş-
tirilerek tarım arazilerindeki intikal 
sorununun çözülmesi

- Uzun vadede ortaya çıkabilecek 
olan risklerin bertaraf edilmesi, 
ürün çeşitliliği, dış ticarette sürek-
liliği sağlama, ürün maliyetlerinin 
düşürülmesi ve en önemlisi jeopo-
litik siyaset açısından yabancı ül-
kelerde stratejik anlamda üretimin 
teşvik edilmesi için arazi kiralama-
larının devam edilmesi, uluslararası 
tarım ve orman faaliyetlerinin ku-
rumsal altyapıya kavuşturulması

- Tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla 
etkin işbirliği yapılarak tohumdan 
sofraya dijital değer zincirinin ku-
rulması, tarım sayımının yapılması 
ve güncellenebilir veri tabanının 
oluşturulması

- Serbest piyasa düzeni içerisinde 
tarımsal ürünlerde fiyat spekülas-
yonlarının önüne geçilmesi için 
stok takip sisteminin oluşturulması, 
gıda depolarında izlenebilirliğinin 
sağlanması

- Tarım Ürünleri Lisanslı Depocu-
luğu kapsamındaki ürünlerin ar-
tırılması, sistemin geliştirilmesi, 
lisanslı depo işletmelerince tarım 
ürünlerine dayanılarak oluşturulan 
elektronik ürün senetleri ticaretinin 
yaygınlaştırılması

- Aile işletmeciliğinin sürdürüle-
bilirliğini sağlamak için kadın ve 
gençlerde girişimciliğin desteklen-
mesi

- Bitki ve hayvan hastalıkları ile 
etkin mücadelede yerli ilaç ve aşı 
üretiminin teşvik edilmesi



- Buzağı ölümleri ve döl verimi 
istatistiklerinde uluslararası ortala-
malara ulaşılması
- Kırmızı et sektöründe küçükbaş 
hayvan eti tüketiminin özendiril-
mesi ve pazar payının artırılması,

- Küçük ve büyükbaş hayvancılıkta 
halk elinde ıslah ve benzeri proje-
lerle yerli ırklarımızın muhafaza ve 
ıslahına yönelik çalışmaların artı-
rılması

- Mera hizmetlerinin yürütülebil-
mesi, mera niteliği taşıyan alanla-
rın tespit ve tahdit çalışmalarının 
ivedilikle tamamlanması, üreticiler 
ve üretici örgütlerine tahsis edilme-
si, mera ıslahında kullanılacak bitki 
tohumları geliştirme çalışmalarının 
teşvik edilmesi

- Büyükşehir belediyelerinde ma-
hallelerin kırsal ve kentsel olarak 
yeniden yapılandırılması, kırsal 
mahallelerde köy tüzel kişiliği ya-
pısının korunması, kırsal yaşamın 
Tarım ve Orman Bakanlığı bünye-
sinde bütüncül ve entegre bir bakış 
açısıyla koordine edilmesi

- Su ürünlerinde balık işleme sek-
törünün geliştirilmesi, pazarlama 
ve marka tescilinin desteklenmesi, 
ihracatın ve yerli tüketimin artırıl-
ması, Yetiştiricilikte ve avcılıkta 
alternatif su ürünleri türleri ile üre-
tim ve verimliliğin sürdürülebilirlik 
ilkeleri çerçevesinde artırılması

- Tarımsal verimliliğin artırılması 
ve kaynakların daha etkin kullanıl-
ması için bilişim teknolojisini tarım 
sektörüne entegre ederek akıllı ta-
rım uygulamalarının yaygınlaştı-
rılması, akıllı tarım konusunda ye-
tişmiş çiftçi/mühendis/ara eleman 
sayısının özel programlar uygula-
narak artırılması

- Sertifikalı tohum kullanımının 
yaygınlaştırılması çalışmalarına 

devam edilmesi

- Ülkemizin yerel hazinesi olan ata 
(yerel) tohum çeşitlerinin korunma-
sı, geliştirilmesi ve ticarete kazan-
dırılması

- Gıda ve yem güvenliği, halk sağ-
lığı, bitki sağlığı, hayvan sağlığı ve 
refahını sağlamak amacıyla tohum-
dan sofraya tüm zincirde etkin bir 
izlenebilirlik sağlanması ve dene-
tim sisteminin etkinliğinin arttırıl-
ması

- Tarım ve ormancılıkta iklim deği-
şikliği ile önemi daha çok artan me-
teorolojik bilginin üretimin her aşa-
masında etkin kullanılması, iklim 
değişikliğinin etkilerini izlemeye 
ve araştırmaya yönelik faaliyetlerin 
arttırılması ve olası etkileri engel-
lemeye yönelik eylem planlarının 
geliştirilmesi

- Toprak ve su kaynaklarının sür-
dürülebilir yönetim ilkeleri çerçe-
vesinde kullanılması, korunması ve 
izlenmesinin sağlanması

- Ülkemiz su kaynaklarının daha 
etkin ve daha verimli yönetilebil-
mesi, ihtiyaç duyulan hukuki alt 
yapının sağlanabilmesi amacıyla 
Su Kanunu çıkarılması

- Yeni sulama yatırımlarının ve 
rehabilitasyon projelerinin önü-
müzdeki 25 yılda tamamlanma-
sı, tarımda suyun etkin ve verimli 
kullanılmasının sağlanması, Ar-Ge 
ve inovasyonda kaynakların daha 
etkin kullanılması için kamu, özel 
sektör ve üniversiteleri de kapsa-
yacak yeni bir kurumsal altyapının 
oluşturulması

- Tarım ve ormancılıkta yerli gene-
tik kaynakların ve biyoçeşitliliğin 
tespit, korunma, ıslah ve yaygınlaş-
tırılması çalışmalarının artırılması, 
Tarım ve orman ürünlerinde kalite 

ve standardizasyon çalışmalarının 
tamamlanması, sertifikasyon çalış-
malarının yaygınlaştırılması

- Ülkemizde yetiştirilen ve ulusla-
rarası piyasalarda yüksek oranda 
talep gören tarım, gıda ve orman-
cılık ürünlerinde ihracat gelirlerini 
arzu edilen seviyelere çıkarmak 
için marka, kalite, standardizasyon, 
tanıtım ve özendirme çalışmaları-
nın desteklenmesi, dünya üretimin-
de lider konumda bulunduğumuz 
ürünlerin tanıtım faaliyetlerinin 
profesyonel düzeyde yapılması ve 
pazar paylarının artırılması

- Tarım ve ormancılıkta iş sağlığı 
ve güvenliği uygulamalarının yay-
gınlaştırılması

- Tarım ve ormanla ilgili tüm mev-
zuatın bütüncül olarak değerlendi-
rilmesi, yalın ve çelişkisiz bir mev-
zuat yapısının oluşturulması

- Kayıt, nakliye, hayvan pazarları 
ve mezbaha alt yapımızın yenile-
nerek hayvan hareketlerinde etkin 
kontrolün sağlanması

- Tarımsal girdi ve finansman ih-
tiyacını karşılayan sözleşmeli 
bitkisel ve hayvansal üretim mo-
dellerinin desteklenmesi ve yaygın-
laştırılması

- Arı ürünleri üretiminde verimlili-
ğin artırılması ve katma değerli arı 
ürünlerinin çeşitlendirilmesi, bal 
harici ürünlerin eğitimlerinin yay-
gınlaştırılması, tüketiminin artırıl-
ması

- Atık yönetiminde sıfır atık he-
define ulaşmak için geri dönüşüm 
tesislerinin artırılması, atıkların 
değerlendirilmesine yönelik Ar-Ge 
projelerinin desteklenmesi

- Coğrafi işaretli ürünler, markalaş-
ma ve katma değerli üretim ile pa-
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zar çeşitliliğinin artırılması, coğrafi 
işaretlerin yönetişim ve denetleme 
süreçlerinin gözden geçirilerek 
mevzuatın tamamlanması

- Kadastrosu kesinleşen ormanla-
rın tapuya tescilinin tamamlanarak, 
orman sınırı dışına çıkarılacak yer-
lerin tayin ve tespiti (2/B) çalışma-
larında yaşanan mülkiyet sorunları-
nın giderilmesi

- Uluslararası standartlara uygun 
ulusal orman envanterinin tamam-
lanması

- Ülkemizin uluslararası arenada 
orman fidanı üretim ve pazarlama 
merkezi haline getirilmesi

- Ahşap kullanımının yaygınlaştı-
rılması, yapısal ahşap standartla-
rının belirlenmesi ve ahşap yapı 
mevzuatının düzenlenmesi

- Doğal kaynakların ve biyolojik 
çeşitliliğin tespit, korunma, geliş-
tirme ve izlenme çalışmalarının 
sürdürülmesi

- Orman köylülerinin gelir sevi-
yelerinin artırılması için odun dışı 
orman ürünlerinin çeşitlendirilme-
si ve tarımsal ormancılığın teşvik 

edilmesi

- Tarımsal üretimde ve ormancılık 
faaliyetlerinde yenilenebilir enerji 
sistemleri kullanımının yaygınlaş-
tırılması

- Başta çiftçilik olmak üzere tarım 
ve ormancılık sektöründe yürütülen 
faaliyetler için meslek standartları-
nın oluşturulması, çiftçilik mesleki 
eğitim kurumlarının açılması ve 
eğitim alan gençlerin teşvik edil-
mesi, tarım ve ormancılıkta mesle-
ki eğitimin geliştirilmesi

- Organik ve organomineral gübre 
üretiminin ve kullanımının teşvik 
edilerek kimyasal gübre ithalatının 
ve çevre kirliliğinin azaltılması, bi-
yolojik ve biyoteknik mücadelenin 
yaygınlaştırılması

- Üretici örgütlerinin girdi temini, 
üretim ve pazarlama aşamalarında 
etkinliklerinin arttırılması için yön-
lendirilmesi

- Gıdada bilgi kirliliğinin tanım 
ve çerçevesinin belirlenmesi, bilgi 
kirliliği çıkaranlara cezai yaptırım 
uygulanması için yasal mevzuatın 
çıkarılması

- Beslenme okuryazarlığının artırıl-
ması

- Gıda kayıp ve israfının önlenme-
sine yönelik ulusal politikaların ge-
liştirilmesi, ulusal ve uluslararası iş 
birliklerinin artırılması

- Gıdada taklit ve tağşiş cezalarının 
etkin caydırıcılığı için mevzuatta 
düzenleme yapılması

- Deneyim ve teknik bilgi değişimi 
amaçlı uluslararası projelerin teşvik 
edilmesi, Orman içi ve kenarındaki 
mesken ve işyeri ruhsatlandırılma-
ların da yangın güvenliği açısından 
gerekli yasal düzenlemelerin oluş-
turulması

- Orman yangınlarına müdahalede 
yüksek teknoloji ve yapay zekâ uy-
gulamalarının kullanılması

- Kamu kurum ve kuruluşları tara-
fından yürütülen tarım ve orman-
cılık faaliyetlerinde denetimli ser-
bestlik kapsamında kamuya yararlı 
işte çalışma cezası alan hükümlüle-
rin kullanılması

- Çölleşme ve erozyonla mücadele-
nin etkin ve verimli bir şekilde yü-
rütülmesi; uluslararası kuruluşlarla 
etkin işbirliği yapılması

- Tarım sektörünün en önemli prob-
lemi olan risk ve belirsizliğin azal-
tılması için gelir garantili ürün si-
gortasının çıkarılması

- Tarım, orman ve suyun yöneti-
minin aynı çatı altında toplanma-
sından doğan sinerjinin bölgesel 
dinamiklerle en etkin şekilde eko-
nomiye yansıtılması için bölge 
veya havza bazlı yönetim modeline 
geçilmesi

- Bir sonraki Tarım Orman Şura-
sı’nın 2024 yılında toplanması öne-
rilmiştir.”
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5 YILLIK PLAN, 25 YILA IŞIK OLSUN!

Tarihin En Geniş Katılımlı Şûrası
Tarım Orman Şurası’nın tanıtım top-
lantısının yapıldığı 17 Temmuz’dan 
bu yana geçen 4 aylık sürede vatan-
daşlarımızdan Şura’ya yoğun bir ilgi 
olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, 
23 bini aşkın öneri geldiğini açıkla-
dı. Pakdemirli; ‘’Biz, “5 yıllık plan, 
25 yıllık ışık” dedik! Ve bugün; “Ta-
rım”ın istikbali, “Gıda”nın gelece-
ği, “Orman”ların sürdürülebilirliği, 
“Su”yun yarınları için bir araya gel-
dik! “Besin”, “su” ve “nefes”in gele-
ceğini, beraber tayin etmek istedik! 
Hamdolsun; milletimiz, yaptığımız 

her çağrıya kulak veren, her milli 
meseleye hassasiyet gösteren duyarlı 
bir millettir! An itibariyle; Şûra’ya 
web sayfamız üzerinden bildirilen 
görüş sayısı 23.000’i aşmış ve bu 
Şûra, tarihimizin “en geniş katılımlı 
Şûrası” olarak kayda geçmiştir! Ha-
yırlı olsun! Milletimiz sağ olsun, var 
olsun!’’ dedi.

Tarımın tüm dünyada büyük bir de-
ğişim ve dönüşüm geçirdiğine dikkat 
çeken Bakan Pakdemirli, bu değişi-
min karşısında ancak kaynaklarımızı 
doğru kullanarak, üretimi planlaya-

rak, sürdürülebilirliği sağlayarak ve 
bilhassa sonuçları doğru okuyarak 
durabileceğimizi ifade etti. Pakde-
mirli sözlerini, ‘’Mesela, Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 
“FAO”: 2050 yılına kadar, dünya nü-
fusunun 10 milyara yaklaşacağını ve 
bu nüfusun beslenmesi için mevcut 
gıda üretiminin yüzde 50 artırılması 
gerektiğini her fırsatta gündeme ge-
tiriyor! Ülkemizin de 2050 yılında, 
nüfusunun 100 Milyonu geçmesi 
bekleniyor! Benzer bir tablo, ülke-
miz için de geçerlidir! Dolayısıyla 
burada çiftçilerimize, üreticilerimi-
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5 yıllık planla 25 yıla ışık tutacak olan III. Tarım Orman Şurası başladı. 17 Temmuz’da tanıtım toplantısı yapılan 
ve sektörün tüm paydaşları ile ‘Ortak Akıl’ oluşturmak amacıyla önerilerin alındığı, 21 çalışma grubunun 4 aylık 
çalışması sonrası bu hafta nihayete erecek olan III. Tarım Orman Şurası’nın açılış programında, Tarım ve Orman 
Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli konuştu.
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ze, yetiştiricilerimize büyük görev 
düşüyor! İnşallah sizlerin gayretiyle, 
sizlerin eli sizlerin emeğiyle Türkiye 
Tarımını, hep birlikte dünya markası 
yapacağız!’’diye sürdürdü.

‘’Gençler; Siz Yetiştirin, Kazanın 
Ki, Gözümüz Arkada Kalmasın!
“Tohumdan fidana sevgi, tarladan 
çatala güven” tesis etmeliyiz’ diyen 
Bakan Pakdemirli, gençleri tarıma 
özendirmenin önemi üzerinde durdu.  
Pakdemirli; ‘’Tarihî ve coğrafi ko-
num bakımından avantajlı bir mem-
leketiz! Coğrafyamız yer altı ve yer 
üstü zenginlikleriyle dolu! Coğrafi 
işaretli ürün potansiyelimiz 2.500 
adet! Endemik bitki sayımız toplam 
kıta Avrupa’sından daha fazla! Top-
rağımız bereketli, suyumuz kaliteli! 
İşlenen tarım arazimiz ülke yüzöl-
çümünün 3’te 1’i! Mera alanlarımız 
5’te 1’i! Orman arazilerimiz 3’te 1’i! 
Yani; işte bu hazine, işlemeniz için, 
üretmeniz için sizleri, siz gençle-
rimizi bekliyor!’’ diyerek gençlere 
seslendi.

Sadece bu da değil! Bakan Pakdemir-
li, Türkiye’nin tarımsal hasılası ve 
dünya pazarındaki yerinden örnekler 
de verdi. ‘’Ülkemiz tarımsal hasıla-
da; dünyada ilk 10’da, Avrupa’da ilk 
sıralardayız! 68 milyon büyükbaş ve 
küçükbaş hayvan varlığımızla Avru-
pa’da ilk sıradayız! Coğrafya olarak 
da 1,9 Trilyon Dolar tarımsal ticaret 
hacmi olan bölgenin, hatta dünyanın 
tam merkezindeyiz! İşte dünyanın 

ve Avrupa’nın en büyük havalima-
nı bizde! Dünya havayolu trafiğinin 
yüzde 60’ı bizim hava sahamızdan 
geçiyor! Tarihî ipek yolunun kalbi 
hâlâ bu topraklarda atıyor! Bütün bu 
altyapımızla, stratejik konumumuz-
la; bulunduğumuz bölgenin zengin-
liğinden ve refahından, hep birlikte, 
daha fazla pay almalıyız! En önemli-
si de; 82 milyon nüfusumuzla, Avru-
pa’nın en genç nüfusuna sahip ülke, 
bizim ülkemiz! Yani bizim zehir gibi 
bir gençliğimiz var! Gelin! Hep bir-
likte tarımı aşımız, suyu işimiz, or-
manları geleceğimiz yapalım! Siz 
kendinizi yetiştirin, siz kazanın ki 
bizim gözümüz arkada kalmasın!’’ 
diye konuştu.

Son 17 Yılda Tarımsal Hasılamız 
% 486 Arttı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 
son 17 yılda verilen desteklerle, ta-
rımda katedilen mesafeyi rakamlarla 
anlattı; ‘’Son 17 yılda; verdiğimiz 
desteklerle ve elbette sizlerin de 
emeğiyle, tarımsal hasılamızı %486 
arttırdık! Bitkisel üretimimiz yine 
son 17 yılda %20 arttı!

Tarımsal ihracatımızı yaklaşık 5 kat 
artırarak, net ihracatçı bir ülke ol-
duğumuzu da bir defa daha ortaya 
koyduk. Fındık, incir, kiraz, ayva, 
kayısı, kuru üzüm üretiminde, dünya 
lideri konumumuzun yanı sıra; fın-
dık, incir, kuru kayısı, kuru üzüm ih-
racatında dünya lideri; kiraz ve ayva 
ihracatında ise dünya üçüncüsüyüz! 

Un ve makarna ihracatında ülkemiz, 
2002 yılında dünyada 11. sırada 
iken, 2005 yılından beri dünyada ilk 
sırada yer alıyor! Hibe Programları 
sayesinde, kırsal kalkınma alanların-
da, 200.000 vatandaşımıza istihdam 
sağladık! Türkiye bugün kendi to-
humluğunu üreten ve 86 ülkeye to-
hum ihraç eden bir ülke konumuna 
geldi! Yine son 17 yılda, tohumluk 
üretimimizi 7 kat, tohum ihracatımı-
zı da 9 kat arttırdık! Yani halkımızın 
özverisiyle Türkiye’yi tohum ihraç 
eden bir ülke konumuna ulaştırdık!’’

“Güçlü Tarım, 
Güçlü Türkiye Demektir’’
Her geçen gün tarım sektöründe ve-
rimliliği ve dünya pazarında etkinliği 
artırmak adına çalışmaların devam 
edeceğini belirten Bakan Pakdemir-
li, III. Tarım Orman Şurası ile 5 yıl-
lık planla, 25 yıla ışık tutacak bir yol 
haritasının belirleneceğini ifade etti.  
Bakan Pakdemirli, geçen 4 aylık 
istişare sürecinde sektörün tüm pay-
daşlarından gelen yoğun ilgi ile “ta-
rımsal bilgi plan proje kütüphanesi” 
oluşturulduğunu ifade etti. Pakde-
mirli; ‘’Mesela Şûra’mızın en değer-
li kazanımlarından biri de şudur ki: 
7.000 civarında telefon, e-posta ve 
mektup ile web sayfasındaki 23.000 
görüşten oluşan, 30.000 parçalık fi-
kir ve proje deposuyla aslında tam 
anlamıyla bir “tarımsal bilgi plan 
proje kütüphanesi” oluşturuldu! Şah-
sen, çalışma gruplarımızın başlıkları 
arasında; Akıllı Tarım teknolojileri-
ni, uzun vadeli ve teknolojiye dayalı 
tarım politikalarını, “Ürettiğin Yer-
de Tüket!” hedefiyle sıfır kilometre 
yaklaşımını okuyunca mutlu oldum! 
Yönü teknolojiye, Ar-Ge’ye ve ino-
vasyona çevrili çalışmalar gördükçe 
gurur duydum! Ekoturizm alt yapısı 
kurmayı hedefleyen, kooperatifleş-
me ile ölçek sorununu çözmeye çalı-
şan projeler okuyunca Şûra’dan çok 
önemli bir “tavsiye yol haritası” çı-
kacağına tam manasıyla ikna oldum! 
Biz her zaman “Güçlü Tarım, Güçlü 
Türkiye demektir” diyoruz!’’
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ILK FIDANI CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN DIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan ve eşi Emine Erdoğan, 81 ilde eş 
zamanlı gerçekleştirilen “11 Milyon 
Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” 
kampanyası kapsamında Ankara’nın 
Yenimahalle ilçesindeki Batıkent 
Çakırlar mevkiinde düzenlenen 
programa katıldı.

Saat 11. 11’de Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan ve eşi Emine Erdoğan, Tarım ve 
Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli 
ve Eşi Ahu Pakdemirli ile birlikte, 
diktiği fidan ile 11 milyon ağaç için 
ilk kazmayı vurdu.

Diktiği fidana cansuyu vermeyi de 
ihmal etmeyen Cumhurbaşkanı Er-
doğan daha sonra etkinlik kapsamın-
da bir konuşma yaptı.

Hedefimiz Zümrüt Yeşili Bir Tür-
kiye Fotoğrafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
‘’11.11.2019 tarihinde saat 11.11’de 

toplam 11 milyon fidan ve ağacı ge-
leceğe nefes olması ümidiyle toprak-
la buluşturuyoruz. Hedefimiz zümrüt 
yeşili bir Türkiye fotoğrafı ortaya 
çıkarmaktır. Bu fidanların hayırlara 
vesile olmasını Rabbimden niyaz 
ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Geleceğe Nefes Seferberliği Dün-
yaya Örnek Olacak Bir Kampan-
ya
Geleceğe nefes seferberliğinin gör-
düğü yüksek ilgiyle hedeflerini 
aşarak dünyaya örnek olacak bir 
kampanyaya dönüştüğünü belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Reko-
rumuz bugün Guinness Rekorlar 
Kitabı yetkilileri tarafından Ço-
rum’dan takip edilecek ve kayıtlara 
geçirilecektir. Milletimizin özellik-
le gençlerimizin ve çocuklarımızın 
kampanyaya ilgisi bu tarihin ve sa-
atin önümüzdeki yıllarda da ‘ağaç 
günü’ olarak değerlendirilmesi fik-
rini ortaya çıkardı. Biz de bu fikri 

destekledik ve 11 Kasım’ın Milli 
Ağaçlandırma Günü olarak ilan edil-
mesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı ka-
rarını geçtiğimiz hafta imzaladım. 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yü-
rürlüğe giren 11 Kasım Milli Ağaç-
landırma Günü’nün ülkemize, mille-
timize, gençliğimize, çocuklarımıza 
hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah 
bundan sonra her yıl milletimiz 
takvimler 11 Kasım’ı ve saatler de 
11.11’i gösterdiğinde fidan dikmek 
üzere belirlenen alanlarda olacaktır” 
diye konuştu.

Ne Kadar Ağaç Dikersek, Gelece-
ğe O Kadar Miras Bırakırız
Dede Korkut’un ağacı “Ağaç ağaç 
dersem sana arlanma ağaç, Mekke 
ile Medine’nin kapısı ağaç, Musa 
Kelimin asası ağaç, büyük büyük su-
ların köprüsü ağaç, kara kara deniz-
lerin gemisi ağaç, Zülfikar’ın kını ile 
kabzası ağaç” ifadeleriyle anlattığını 
ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“İşte bugün burada diktiğimiz fidan-
ların her birinin ileride nerede, hangi 
hayırlı iş için kullanılacağını şimdi-
den bilemeyiz. Onun için ne kadar 
çok ağaç dikersek geleceğe o kadar 
büyük miras bırakmış oluruz” diye 
konuştu.

17 Yılda Toplam 4,5 Milyar Fidanı 
Toprakla Buluşturduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 17 
yılda 4,5 milyar fidanın toprakla bu-
luştuğuna da dikkati çekti; ‘’Tabiatı 
sadece korumakla kalmayıp gelişti-
rerek bizden sonraki nesillere bırak-
manın çabası içerisindeyiz. 17 yılda 
toplam 4,5 milyar fidanı toprakla 
buluşturduk. Bizim yeşil sevgimizi, 
ağaç hassasiyetimizi, çevre hassasi-
yetimizi kimsenin terazisi ölçmeye 
yetmez.’’
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Pankobirlik’in Yeni Stratejisi Hızlı 
Hareket Etmek
S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifleri 
Birliği’nin (PANKOBİRLİK) 47’nci 
Olağan Mali Genel Kurulu, Birliğin 
Ankara’daki merkez binasında ger-
çekleştirildi. Genel Kurula 31 Pan-
car Ekicileri Kooperatifinin Yönetim 
Kurulu Üyeleri katıldı. Genel Ku-
rul’da gündem maddelerinin okun-
masının ardından Divan teşekkül 
ettirildi. Divan Başkanlığına Ankara 
Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim 

Kurulu Başkanı Muhittin Bıyıkoğlu 
seçildi. 

Divanın oluşmasından sonra kür-
süye gelen PANKOBİRLİK Genel 
Müdürü Taner Taşpınar, PANKO-
BİRLİK’in çalışmalarını anlattı. 
Başkan Recep Konuk’un talimatıyla 
PANKOBİRLİK’in çiftçinin gübre, 
tohum, ilaç başta olmak üzere birçok 
ürünü daha uygun alabilmesi için 
ciddi çalışmalar yürüttüğünü belirten 
Taşpınar, “Bu yapılan çalışmalar ne-

ticesinde çiftçilerimiz çok ciddi ka-
zanımlar elde etmiştir. Türkiye’de bir 
yılda 1,5 milyar metre damla sulama 
borusu satılıyor bu pazarda PANKO-
BİRLİK’in payı yaklaşık %20’dir. 
Bu sene Türk Şeker’in çiftçilerine 
yönelik gübre dağıtımını da biz yap-
tık, birçok ilde bu alanda ciddi çalış-
malar yaptık ve çiftçilerimizin mali-
yetlerini azalttık. Sadece pancar için 
çalışma yürütmüyoruz, pancarın yanı 
sıra ayçiçeği, mısır, buğday gibi bir-
çok ürünün tohumları için çalışmalar 

S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği’nin (PANKOBİRLİK) 47’nci Olağan Mali Genel Kurulu, Birliğin 
Ankara’daki merkez binasında gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Pancar Ekicileri Kooperatifleri ve Türk 
Şeker temsilcilerinin de katıldığı programda konuşan Genel Başkan Recep Konuk, “PANKOBİRLİK bahane üretmiyor, 
işini yapıyor. Her yeni faaliyet yılında da işimizi bir önceki yıla göre daha iyi nasıl yaparız diye kafa yoruyoruz. 
Bir sosyal medya hesabındaki yalan yanlış bilgi, şirketleri, üreticiyi töhmet altında bırakıyor. Yanlış o kadar çabuk 
kanaat haline geliyor ki doğrunun hükmü kalmıyor. Bizim, çiftçinin işini iyi yapması yetmiyor. Başkalarının da işini 
iyi yapması gerekiyor. Bunlara birilerinin ‘dur’ demesi lazım, sektördeki otorite boşluğunun doldurulması lazım. Yani 
işini iyi yapanlara acil ihtiyaç var. Ya işini iyi yapanlar çıkmazsa ne yapacağız? Etkilenen biziz, bizim üreticimiz, onu 
da biz yapacağız” dedi.

KONUK: ARACI KOMISYONCU HATA YAPI-
YOR BEDELINI ÇIFTÇI ÖDÜYOR, SISTEMIN 
ŞAMAR OĞLANI OLMAKTAN BIKTIK 
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yürütüyoruz” dedi.

PANKOBİRLİK’in üretici ortakla-
rının girdi maliyetlerini düşürmek, 
kooperatiflere sevk ettikleri girdileri 
daha ucuza temin etmek, üreticilerin 
daha tohumu tarlaya atarken kazan-
malarını sağlamak için ön ödemeli 
alım modeli geliştirdiklerini söyle-
yen Genel Müdür Taşpınar sözlerini 
şöyle sürdürdü;

“Tedarikçilerimizin satış yapmadığı 
dönemlerde alım yaptığımız bir mo-
del geliştirdik. Firmaların satış ya-
pamadıkları bu dönemde finansman 
ihtiyaçları da pik noktada oluyor. Biz 
hem bizim hem onların kazanacağı 
bir model geliştirdik. O satışın ya-
pılmadığı dönemde biz çiftçimizin 
ihtiyacı olan girdinin yüksek iskon-
tolu şekilde alımını yapıyor, bedelini 
firmaya ödüyoruz ve çiftçimiz sezon-
daki fiyatlara göre mağazalarımızdan 
bu ucuz temin ettiğimiz girdiye daha 
uygun fiyatlarla ulaşabiliyor. Mesela 
biz ön ödemeli modelle Amini 268 
TL’ye temin ettik, sezonda fiyatı 412 
TL oldu. Yine Biesteri biz ön alım-
la 368 TL’ye aldık sezonda 428 TL 
oldu.”

Kooperatiflerin çiftçiye hizmete 
devam edebilmesi için finansal ya-
pılarının bozulmaması gerektiğini 
vurgulayan Taşpınar ortak koopera-
tiflerin çiftçiden 1 Milyar 142 Mil-
yon TL alacağı olduğunu bunun da 
441 Milyon TL’sinin vadesi geçmiş 
alacak olduğunu belirterek, bu ko-
nuda kooperatiflerden hassasiyet 
istedi. Kooperatifler kanunun ile 
ilgili Cumhurbaşkanlığı nezdinde 
girişimde bulunduklarını ve bir çalış-
manın başladığını belirten Taşpınar 
“Türkiye’de tarımsal amaçlı olarak 
12 binin üzerinde kooperatif var. 
Bu kooperatiflerle beraber aynı ka-
nunlara tabiyiz, Cumhurbaşkanlığı 
Sağlık Politikaları Kurulu ile birlikte 
çalışıyoruz. Tarımsal amaçlı koope-
ratiflerin bir çatı altında toplanması 

için bir kanun hazırlığı yapıyoruz. 
Bunu başarabilirsek, tarımsal amaçlı 
kooperatifler diğer kooperatiflerden 
ayrılarak, başka bir kanunla çalışma-
larını yürütmüş olacaklar. Böylece, 
atıl olan kooperatiflerin kapatılması-
nı sağlayacağız. Neticede de aktif bir 
şekilde çalışanların etkili bir çalışma 
yürütebilmesinin önü açılacak, buna 
göre bir düzenlemenin yapılması için 
çalışma yürütüyoruz.” dedi.
 
Ortaklarımızın Ele Güne Muhtaç 
Olmaması İçin Çalıştık
Genel Müdür Taşpınar’ın ardından 
kürsüye gelen 25. ve 26. Dönem AK 
Parti Karaman Milletvekili ve PAN-
KOBİRLİK Genel Başkanı Recep 
Konuk, özellikle ülkemizin üzerin-
deki finansal baskıların artmasına, 
şartların zorluğuna rağmen PANKO-
BİRLİK’in ve Pancar Üreticileri Ko-
operatiflerinin bu faaliyet yılında da 
çiftçiyi muhannete muhtaç etmediği-
ni belirterek, “Ortaklarımızın girdiye 
uygun fiyatlar ve şartlarla erişmesini 
sağlayarak şeker pancarı başta olmak 
üzere tarladaki, bağdaki, bahçede-
ki, meradaki, ağıldaki üretimini ele 
güne muhtaç olmadan devam ettir-
mesi için yıllardır yaptığımızı geçti-
ğimiz faaliyet yılında da tekrarladık. 
Kooperatiflerimiz için temin veya 
aracılık ettiğimiz gübre tutarı bir ön-
ceki yıla göre %15’in üzerinde arttı. 
Keza, yemdeki artış %16’yı, tohum, 
fide, fidandaki %11’i, bitki koru-
ma ürünlerindeki artış %23’ü aştı. 
Birliğimizin ve kooperatiflerimizin 
gelir çeşitliliğini arttırmak, faaliyet 
alanını genişletmek için yıllardır bir 
çalışma yürütüyorduk. Bizi sınır-
layan, daraltan bir uygulama vardı. 
Kooperatif mağazalarımız üye dışına 
satış yapamıyor, faaliyet alanı dışın-
da ürün satamıyordu. Bizi daraltan, 
sınırlayan bu durum yapılan kanuni 
düzenleme ile değişti. Yani koopera-
tif mağazalarımız artık herkese, her 
ürünü satabilecek. Bu, hem gerçek 
manada tarım marketleri kurabilmek 
hem de tarım sektörü ile tüketici ara-

sında aracısız satış yapabilmek için 
önümüze bir fırsat kapısı açtı. Bu de-
ğişikliğin yapılmasını sağlayarak bir-
liğimiz ve tüm kooperatiflerin önünü 
açan Sayın Cumhurbaşkanımıza bu 
vesileyle bir kez daha şükranlarımızı 
arz ediyorum. Artık top bizde, bizim 
yapacaklarımızda. Nitekim, PAN-
KOBİRLİK yapacaklarımız, yapa-
bileceklerimiz konusunda yoğun bir 
çalışma başlattı. İlk etapta, koopera-
tiflerimize kesintisiz bir gelir kaynağı 
oluşturmak için Doğrudan Marketler 
ile ilgili bir çalışmanın startını hemen 
verdik. İkinci etap ve daha sonra-
sında yapılabilecekler konusunda 
özellikle tarımsal ürünlerin pazar-
lanması hususunda yapılabileceklere 
arkadaşlarımız çalışıyor.” ifadelerini 
kullandı. 

İletişimin Hızlandığı Bir Çağda 
Yanlış Bilgi O Kadar Çabuk Ka-
naat Haline Geliyor Ki Doğrunun 
Hükmü Kalmıyor
PANKOBİRLİK’in bahane üret-
mediğini, işini yaptığını vurgulayan 
Konuk, “Her yeni faaliyet yılında da 
işimizi bir önceki yıla göre daha iyi 
nasıl yaparız diye kafa yoruyoruz. 
Ancak bizim işimizi iyi yapmamız 
yetiyor mu? Yetmiyor. Bundan 10 
gün önce bir ıspanaktır gitti. 196 ki-
şinin ıspanaktan zehirlendiği söylen-
di. Mesele medyaya yansıdı. Sabah, 
öğlen, akşam tüm haber bültenlerinin 
ya birinci ya ikinci haberi oldu. Siyasi 
gündemden, Barış Pınarı Harekâtın-
dan bile öncelikli haber oldu. Yani 
bireysel sağlık kaygısı güvenliğin 
de siyasetin de önüne geçti. Ispanak 
satışları bıçak gibi kesildi. Ispanağa 
bir otun karıştığı söylendi. Beypazarı 
Ziraat Odası Başkanı, arazinin küçük 
bir parçasında yabani ot var ama o 
denilen ot bizim buralarda yetişmez 
dedi. Dinleyen olmadı. Krizin 4-5 
günü ıspanağa karıştığı söylenen bit-
kinin ıspanağın arasına karıştırılacak 
kadar ucuz olmadığını öğrendik. Bi-
len bilmeyen herkes konuştu. Sonuç 
bu sene ıspanak üreticisi kaybetti. 
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Seneye ne üreticisinin kaybedeceği 
ise belli değil. Sebep, herkesin yü-
reğini serinletecek bir açıklamanın 
yapılamaması. Kim serinletecek mil-
letin yüreğini? Çiftçi feryat ediyor. 
Bildiğiniz ıspanak diyor. Ispanak ze-
hirlemez diyor. Duyan yok. Milletin 
yüreğini tarlanın dışındakiler serinle-
tecek. Gıdada, tarımda otorite olan-
lar serinletecek. Tarımı gıdayı yöne-
tenler serinletecek. Yani, tarladaki 
çiftçiden, çiftçinin işini kolaylaştıran 
kooperatiflerden başkaları da işini iyi 
yapacak. O gecikme, birilerinin işini 
iyi ve zamanında yapmaması iletişim 
çağında maalesef ıspanağı sanık san-
dalyesine oturttu, ıspanak üreticisini 
de idam sehpasına çıkarttı. Bunlar 
ülkemizde artık çok sık olmaya baş-
ladı. Bir sosyal medya hesabındaki 
yalan yanlış bilgi, şirketleri, üretici-
yi töhmet altında bırakıyor. Yanlış o 
kadar çabuk kanaat haline geliyor ki 
doğrunun hükmü kalmıyor. Bunlara 
birilerinin dur demesi lazım, sektör-
deki otorite boşluğunun doldurul-
ması lazım. Yani işini iyi yapanlara 
acil ihtiyaç var. Ya işini iyi yapanlar 
çıkmazsa ne yapacağız? Etkilenen 
biziz, bizim üreticimiz onu da biz 

yapacağız. Ortaklarımızın işi, emeği, 
ürünü onlar adına bize emanet. Onun 
için hepimiz üreticinin işini ilgilen-
diren işlerle ilgili hususları layıkıyla 
bilmek zorundayız. Bilmiyorsak da 
bilenlerle çalışmak zorundayız. Biz 
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesini 
bunun için kurduk. Gıdada ve tarım-
da otorite olsun, yanlış bilgiler kanaat 
haline gelmeden doğruyu hâkim kıl-
sın ki üretici ve sektör kaybetmesin, 
her aklı evvel ürünü sanık sandalye-
sine oturtmasın, üreticiyi idam seh-
pasına çıkarmasın” şeklinde konuştu.

Bizim Vazifemiz; Doğruya Doğru, 
Eğriye Eğri Demektir
Kooperatifin el ve güç birliği oldu-
ğunu aktaran Konuk, kooperatif yö-
neticilerinin de el ve güç birliği ya-
panların ortak işini yapan, herkesin 
işini gücünü büyütmek için kendi 
işini gücünü bir kenara bırakıp el ve 
güç birliği yapanlara vaktini ve aklı-
nı vakfeden kişiler olduğunu belirtti. 
Başkan Recep Konuk konuşması-
na şöyle devam etti: “Bu salondaki 
herkes yönetime talip olduğu gün 
kendisi için kaygılanmayı bir kenara 
bırakıp, herkes için kaygılanmak gibi 

bir mesuliyet üstlendi. O nedenle bi-
zim mesuliyetimiz üyelerimize karşı-
dır. Vazifemiz de işimizi ilgilendiren 
hususlarda doğruya doğru eğriye eğri 
demektir.

Önümüzdeki hafta Tarım Şurası so-
nuç bildirgesi açıklanacak. PANKO-
BİRLİK olarak biz de çalışmalara ka-
tıldık. Görüşlerimizi komisyonlarda 
paylaştık. Ancak açıklanacak bildir-
gede bunlar ne kadar dikkate alına-
cak açıkçası bilmiyoruz. Yani biz-
den istenen malzemeyi verdik. Yağ, 
soğan, et, salça, tuz, un, şeker, biber 
istenen istenmeyen her malzemeyi 
belki lazım olur diye verdik. Mutfak-
tan ne çıkacak onu haftaya göreceğiz. 
Malum ecnebiler yemekten önce dua 
eder, bizde dua yemekten sonra yapı-
lır. Mutfaktakiler sofraya ne koyacak 
bakacağız ona göre de ya dolu dolu 
dua edeceğiz ya da adettendir deyip 
kısa bir dua ile geçiştireceğiz. Şura 
ile ilgili beklentimiz, 3-5 gün boyun-
ca tarım sektörümüzün enine boyuna 
konuşulacağı yüksek katılımlı bir 
toplantıydı. Metot değişti. Görüşler 
ağırlıklı olarak yazılı alındı. İnternet 
ortamından görüş bildirme imkânı 
sağlanarak katılımın arttırılmasında 
yeni bir yol denendi. Bu belki de ile-
tişim çağının dinamikleri açısından 
doğru bir yaklaşımdır. Neşterin ne-
reye vurulacağını, sektördeki yangını 
söndürmek için doğru adrese gidilip 
gidilmeyeceğini açıkçası ben bilmi-
yorum. Onu haftaya anlayacağız. 
Ancak ben yine de sorunun yaşandığı 
adresi tarif etmek, naçizane tavsiye-
lerimi paylaşmak istiyorum.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği peri-
yodik olarak tarla market fiyat farkını 
açıklıyor. Ekim itibarıyla üretici ve 
market arasındaki fiyat farkının bazı 
ürünlerde yüzde 400’lere ulaştığını 
söylemiş Sayın Bayraktar. Fiyat far-
kının yüksek olduğu ürünler olarak 
ilk sıralarda ise yüzde 417 ile doma-
tesin, yüzde 404 ile elmanın ve yüz-
de 368 ile limonun ilk üçte olduğunu 
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söylemiş. Ne zaman? 2009 Kasım 
ayı başında. Yani 10 sene önce. Sa-
yın Bayraktar üretici market fiyat 
farkı araştırmasını son olarak 12 gün 
önce açıkladı. Ekim 2019’da üretici 
ve market arasındaki fiyat farkı en 
fazla yüzde 360,35 ile mandalina-
da olmuş. TZOB fiyat farkının kuru 
incirde yüzde 353,59, kuru kayısıda 
yüzde 307,25, havuçta yüzde 268,17, 
patlıcanda yüzde 264,44, nohutta 
yüzde 257,32 olduğunu tespit etmiş. 
Yani 10 senede üretici market fiyat 
farkında en yüksek farkla satılan 
ürünler sıralamasında bazı ürünler o 
yıl bol veya az olmasına göre yer de-
ğiştirmiş ancak işin özü değişmemiş. 
Tarlada yok pahasına satılan ürün 
markette kuyumcu vitrininde gibi eti-
ketlenerek satılmış. 10 sene önce de 
fiyatlar oynayınca dönüp çiftçiye ba-
kılıyordu, bugün de. Fiyatlar yüksel-
di adres belli, salla parmağı çiftçiye. 
Avrupa saraylarında prenslerin pren-
seslerin yanında whipping boy diye 
yaşıtları görevlendirilirmiş. Ne iş ya-
parmış bu whipping boylar? Prens ya 
da prenseslerin hatalarının yaramaz-
lıklarının ceremesini çekerlermiş. İş-
leri bu. Prens ya da prenses hata mı 
yaptı, yaramazlık mı yaptı koca prens 
ya da prensesi dövecek değiller ya bu 
whipping boyları falakaya yatırırlar, 
kırbaçlarlarmış. Yani bizdeki adıyla 
şamar oğlanlığı yaparmış whipping 
boylar. Umarlarmış ki prens ya da 
prenses kendisi yüzünden başkasının 
acı çektiğini gören saraylı bundan 
üzüntü duyup hatasını tekrarlama-
yacak. 10 senede bir şey değişmiş 
mi değişmemiş. Millete karşı hatayı 
tarlanın ötesindekiler yapmış, dayağı 
çiftçi yemiş.  Buradan duyurulur çift-
çi sistemin şamar oğlanlığından bıktı. 
Biz artık, nakliyecinin, depocunun, 
komisyoncunun, pazarcının yaptığı 
hatanın bedelini ödemek istemiyo-
ruz.” 

Üreten Kazanamıyor, 
Tüketen Kaybediyor
Başkan Recep Konuk, Genel Ku-

ruldaki konuşmasını şu cümlelerle 
tamamladı: “TZOB’un rakamları 
ortada. Bir yanlış var. Üreten kazana-
mıyor, tüketen kaybediyor. Önümüz-
de bir fırsat var. Tarım Şurası ile üre-
ticinin de tüketicinin de kaybettiği bu 
düzene müdahale imkânımız var. Ba-
kanlık bürokratlarımızdan ve Sayın 
Bakanımızdan istirhamım, yangını 
söndürmek istiyorlarsa dumanı takip 
etsinler. Evdeki yangını sokağa su sı-
karak söndüremezsiniz. Halin, yolun, 
marketin, tezgâhın hatasını tarladaki 
üreticiyi döverek düzeltemez, aracı-
ları, komisyoncuları, spekülatörleri 
çiftçiyi cezalandırarak terbiye ede-
mezsiniz. Çözüm öyle uzakta falan 
da aranmasın. Çözüm, üretici ile tü-
ketici arasındaki mesafeyi kısaltmak-
ta, aktörleri azaltmakta. Hiç kimse 
üreticiyi pahalı üretiyor diye suçlayıp 
ithalattan medet ummaya kalkmasın, 
rakamlar ortada fiyatları şişiren tar-
ladan sonraki süreçte. Bunun çaresi 
ne? Kooperatifçilik. Kooperatifleri 
pazara, rafa kadar ulaştırmak. PAN-
KOBİRLİK ve Pancar Ekicileri Ko-
operatifleri olarak bizim yaptığımız 
yapmaya çalıştığımız budur. İnşallah 
bizim modelimiz Türkiye’nin artık 
kronikleşmiş bu meseleye çare bul-
masında esin kaynağı olur, reçete 
olur.”
 

Başkan Konuk’un ardından kürsüye 
gelen Niğde Bor Pancar Üreticileri 
Kooperatifi Başkanı Orhan Baykal 
özelleştirilen şeker fabrikalarının ba-
zılarının yaş küspenin tonu için 280 
TL’lik fahiş fiyat ilan ettiğini ve pe-
şin para talep ettiğini belirterek bu-
nun devamı halinde hayvancılığın da 
zora gireceğini söyledi. Baykal, böl-
ge çiftçisinin karşısına çıkan bu me-
seleyi Konya Şeker’in uygun fiyatla 
ve pancar parasında ödenmek üzere 
vade açmasıyla çözdüklerini söyle-
yerek Konya Pancar Ekicileri Koo-
peratifine ve Başkan Konuk’a bölge 
çiftçisi adına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından PANKO-
BİRLİK yönetim ve denetim kurulla-
rı ile faaliyet dönemi hesapları oybir-
liği ile ibra edilirken gelecek faaliyet 
yılının iş programı da tam mutabakat 
ile kabul edildi.

Genel Kurulun tamamlanmasının 
ardından PANKOBİRLİK Yönetim 
Kurulu Başkanı Recep Konuk tara-
fından kooperatifçiliğin iki duayen 
ismi Şaban Coşkun ve Halil Aslan’a 
PANKOBİRLİK’e ve ülke koopera-
tifçiliğine yaptıkları katkı, İsa Yeni-
oğlu’na da en genç kooperatifçi ol-
ması nedeniyle plaket taktim edildi.
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BAKAN PAKDEMIRLI: TARIMSAL 
DESTEKLER 2020’DE 22 MILYAR 
LIRAYA ÇIKACAK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli, Tarım ve Orman Bakanlığı 
ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı büt-
çesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonu’na sunum yaptı.

Bakan Pakdemirli, önümüzdeki yılı 
bakanlık için dijitalleşme yılı olarak 
tasarladıklarını aktardı.

Tarımda dijital kayıtlılıkla üretimde 
ve gıda sanayisinde beklenen geli-
şim ve verim artışının en kısa yoldan 
sağlanacağını belirten Pakdemirli, 
“Tedarikten lojistiğe kadar bütün 
süreci optimize edecek bir sistemi 
tanımladık. Erken uyarı sistemleriy-
le ürün ve girdi fiyatlarının takibini, 
küçük ölçekli işletmelerin üretim ve 
fiyat alanında karşılaşabilecekleri 
sorunları önceden tespit ederek, ge-
leceğe yönelik alınması gereken ted-
birleri alacağız.” diye konuştu.

Pakdemirli, 21 Kasım’da kapanışı 
yapılacak Tarım Orman Şurası’yla 
tüm paydaşlardan gelen bilgi ve öne-
rileri damıtarak bir yol haritası çize-
ceklerini vurgulayarak, tarım ve hay-
vancılıkta 5 yılı planlayarak, gelecek 
25 yıla ışık tutacaklarını söyledi.

Komisyon üyesi milletvekillerini de 
şuraya davet eden Bakan Pakdemir-
li, 2002’de 1,8 milyar lira olan ta-
rımsal desteklerin 2018 yılında 14,5 
milyar ve geçen yıl da 16,9 milyar 
liraya çıktığını kaydetti.

Pakdemirli, “Tarımsal destekleri 
2020 yılında yüzde 36,7 ile en yük-
sek artışla 22 milyar liraya çıkarıyo-
ruz. Bakanlığımız 2020 bütçesinin 
yüzde 54,5’ini tarımsal desteklere 
ayırdık.” değerlendirmesinde bulun-
du.

Bu yıl gübre desteği başta olmak 

üzere bazı desteklerde birim destek 
miktarlarını artırdıklarını, bazı konu-
larda ise yeni destekler başlattıkları-
nı anlatan Pakdemirli, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Bu yıl 12 yeni destek ve 32 destek 
birim fiyatında da artış sağlayarak 
çiftçimizin yanında olduğumuzu 
gösterdik. Tarım Orman Şurası’nda 
çıkacak tavsiye kararına göre imkan-
lar dahilinde destekleme modelinde 
revize yapabiliriz. Bu yıl içinde bu-
güne kadar, 9,9 milyar lira bitkisel 
üretim destekleme ödemesi yaptık. 
Tarıma yapılan çeşitli desteklemele-
rin yanı sıra, 2003-2018 döneminde, 
çiftçilerimize 117,4 milyar lira direk 
nakit destekleme ödemesi yaptık. Bu 
yıl ekim ayı sonuna kadar ise toplam 
14,5 milyar lira nakit destekleme ya-
pılırken, yıl sonuna kadar 16,9 mil-
yar lira destekleme ödemesi gerçek-
leştirilmiş olacak.”

Hayvancılıkta 6,6 milyar lira des-
tek verilecek
Pakdemirli, hayvancılıkta da 2002 
yılında 83 milyon lira olan destek 
miktarını 45 kat artırarak 2018 yı-
lında 3,7 milyar liraya çıkardıkla-
rını vurgulayarak, bu yıl ekim sonu 
itibarıyla, 4,4 milyar lira destekleme 
ödemesi yaptıklarını, bu miktarın yıl 
sonunda 5,2 milyar liraya ulaşmasını 
ve 2020 yılında ise 6,6 milyar lira ol-
masını planladıklarını ifade etti.

Pakdemirli, böylece 2003-2019 dö-
neminde toplam 33 milyar lira hay-
vancılık desteği ödemiş olacaklarını 
aktardı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığın 2020 bütçesinin yüzde 54,5’ini 
tarımsal desteklere ayırdıklarını söyledi.



Kırsal alandaki yatırımlara hibe des-
teği sağlayan proje kapsamında bu-
güne kadar yaklaşık 11 bin projeye 
4,5 milyar lira hibe desteği sağladık-
larını bildiren Pakdemirli, bu yıl 490 
projenin yatırımının sürdüğünü ve 
bu projelerle kırsal alanda 9 milyar 
liralık yatırım yapıldığını ve yakla-
şık 92 bin yeni istihdam sağlandığını 
kaydetti.

Pakdemirli, Avrupa Birliği Kırsal 
Kalkınma Programı (IPARD) kapsa-
mında bugüne kadar 14 bin 315 pro-
jeye 4 milyar lira hibe sağladıklarını 
belirterek, şöyle devam etti:
“Bu hibelerle kırsalda 10 milyar li-
ralık yatırım ve 60 bin yeni istihdam 
oluşturuldu. IPARD yatırımları ver-
gilerden muaf olduğundan, yatırım-
cılara 1,5 milyar liralık dolaylı kat-
kı sağlandı. 2019 yılında IPARD-2 
kapsamında toplam hibe bütçesi 2 
milyar lira olan 3 başvuru çağrısına 
çıktık. 2023 yılına kadar IPARD-
1’de 10 bin 695 olan proje sayısını 
20 bine, 3,2 milyar lira olan hibe 
miktarını 8 milyar liraya, 7 milyar 
lira olan yatırım miktarını 15 milyar 
liraya, 57 bin olan istihdam sayısını 
ise 100 bine çıkarmayı hedefliyo-
ruz.”

Faiz destekli tarımsal kredilere iliş-
kin de bilgi veren Pakdemirli, Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatif-
leri tarafından 2018 yılında, 498 bin 
üreticiye 8,7 milyar lira, bu yıl eylül 
ayı sonu itibarıyla 282 bin üreticiye 
6,6 milyar lira, 2010-2018 dönemin-
de ise 923 bin 449 üreticiye toplam 
19,4 milyar lira kredi kullandırıldığı-
nı söyledi.

Pakdemirli, tarımsal kredilerin geri 
dönüş oranının ise geçen yıl ortala-
ma yüzde 97,8 olduğunu anlattı.

“Halkın Tükettiği Şekerin Tama-
mının Yerli Üretim”
Sertifikalı tohum üretimini artırıp de-
netimleri etkinleştirdiklerini belirten 

Pakdemirli, tohum ihtiyacının yüzde 
96’sının yurt içinde üretildiğini, ay-
rıca 86 ülkeye 152 milyon dolarlık 
ihracat yapıldığını söyledi.

Halkın tükettiği şekerin tamamının 
yerli üretim olduğunu belirten Pak-
demirli, “Pancar şekeri satışlarında 
cumhuriyet tarihinin rekorunu kır-
dık. Şeker kotalarında yaptığımız 
düzenlemeyle nişasta bazlı şeker 
kotası, 2018’de yüzde 10’dan yüzde 
5’e, 2019’da ise yüzde 2,5’e düşürül-
dü. Böylelikle, çiftçimizin ilave 1,5 
milyon ton pancarı kota kapsamın-
da üretmesi sağlandı. Şeker panca-
rının tonunu 2018’de 235 lira iken, 
2019’da 300 liraya çıkardık. 2002’ye 
göre yüzde 21 artışla, pancar üreti-
mimizin 2019’da yaklaşık 20 milyon 
ton olmasını öngörüyoruz.” ifadele-
rini kullandı.

Büyükbaş İşletme Sayısı Arttı
Hayvancılığa sağlanan destekler ve 
kredilerle uygulanan projelerle 50 ve 
üzeri büyükbaş hayvan işletme sayı-
sının 46 bin 475’e ulaştığına işaret 
eden Pakdemirli, kişi başına düşen 
süt üretiminin 2002’ye göre yüzde 
113 artarak, 270 kilograma ve kırmı-
zı et üretiminin de yüzde 115 artarak, 
13,6 kilograma çıktığını aktardı.

Tarım topraklarını koruma çalışma-
ları kapsamında 265 büyük tarım-
sal ovanın koruma altına alındığını 

vurgulayan Pakdemirli, toplam 1,4 
milyon hektar alanın miras ve satış 
yoluyla bölünmesini önlediklerini 
ifade etti.

Pakdemirli, Su Ürünleri Kanunu’n-
da köklü bir değişiklik yaptıklarına 
işaret ederek, “Su ürünleri yetiştiri-
ciliğinde, 2018’de 315 bin ton olan 
üretimimizi, 2023’de 600 bin tona 
çıkarmayı ve 2 milyar dolar ihracat 
yapmayı hedefliyoruz.” dedi.

Orman Alanları 23,4 Milyon Hek-
tara Çıkarılacak
Son 17 yılda orman varlığının 1,8 
milyon hektar artırıldığını anlatan 
Pakdemirli, “Orman alanımız bu-
gün ülkemizin yüzde 29’unu kapla-
maktadır. 2023’e kadar, bir yandan 
bozuk ve verimsiz ormanları ıslah 
ederek verimli hale getirmek, diğer 
yandan orman alanlarını genişlete-
rek ülke yüzölçümünün yüzde 30’u 
olan 23,4 milyon hektara çıkarmak 
öncelikli hedeflerimiz arasında bu-
lunuyor. 2023’e kadar dünya nüfusu 
oranında, yani 7 milyar fidanı top-
rakla buluşturacağız.” diye konuştu.

Pakdemirli, 17 yılda, 30 bin futbol 
sahası alanı kadar toprağın erozyon-
la taşınmasını önlediklerini, 2023’de 
erozyonla taşınan toprak miktarını 
130 milyon tona düşürmeyi hedefle-
diklerini bildirdi.
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Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir 
Belediyesi KOSKİ Genel Müdür-
lüğü tarafından yapımı sürdürülen 
hidroelektrik santralinde inceleme-
lerde bulundu.

Konya’nın en önemli yatırımı olan 
Konya Ovası Projesi’nin (KOP) 
hızla ilerlediğini belirten Başkan 
Altay, “Bildiğiniz gibi KOP’la 
hem Konya’nın içme suyunu kar-
şılıyoruz hem de tarımsal sulamada 
414 milyon metreküp su yapılan 
barajlarla Konya ovasına aktarıl-
mış olacak. Bunun yanında, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve 
bir Konya hediyesi olarak şu anda 
Mavi Tünel çıkışına hidroelektrik 

santrali inşa ediyoruz. 25 megavat 
gücündeki hidroelektrik santrali 
için 85 milyon lira tutarında ihaleler 
tamamlandı. İnşallah Nisan ayı gibi 
burada elektrik üretmeyi planlıyo-
ruz” dedi.

Mavi Tünel Hidroelektrik Santralin-
de 20 bin haneli bir yerleşim yerinin 
ihtiyacına tekabül edecek elektrik 
üretileceğini kaydeden Başkan Al-
tay, “Bu, KOSKİ için çok önemli 
gelir kaynağı oluşturacak. 5 yıl için-
de projenin kendini amorti etmesini 
bekliyoruz. KOP kapsamında hem 
Konya’ya memba suyu kalitesinde 
içme suyu temin ediyoruz hem de 
buradan oluşacak elektrik enerjisi 
ile KOSKİ’ye ekonomik anlamda 

katkı sağlamış olacağız. Çalışmalar 
yoğun bir şekilde devam ediyor” 
ifadelerini kullandı.

Konya Ovası Projesi’nin tamam-
lanması için de çalışmaların devam 
ettiğini kaydeden Başkan Altay, “Şu 
anda Dedemli’nin taşınma sürecini 
ve ikinci etap tünelin yapılması ile 
ilgili projeleri takip ediyoruz. İnşal-
lah 2020’nin sonunda tamamlanmış 
olacak ve Konya Ovasına 414 mil-
yon metreküp suyu aktarmaya baş-
lamış olacağız. Şehrimize hayırlı 
olmasını temenni ediyorum” diye 
konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mavi Tünel çıkışında yapımını sürdürdükleri hidroelektrik 
santralinin KOSKİ Genel Müdürlüğü için önemli bir gelir kaynağı olacağını söyledi. Çalışmaları yerinde inceleyen 
Başkan Altay, hidroelektrik santralinde 20 bin haneli bir yerleşim yerinin ihtiyacına tekabül edecek elektrik üretileceğini 
ve projenin 5 yıl içinde kendini amorti edeceğini ifade etti.

HIDROELEKTRIK SANTRALI ILE 
KONYA KAZANACAK 30
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ÇIFTÇILERIMIZ EMEKLERINI 
GÜVENCE ALTINA ALMALI

Üreticilerin, devlet destekli düşük 
faizli kredilerden ve sigorta prim 
desteğinden faydalanmak için Çift-
çi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kaydol-
ması gerektiğini belirten Poyraz, 
“Çiftçilerimiz emeklerini güvence 
altına almalı. Üreticilerimizin olası 
risklerle karşılaşmamaları ve sıkıntı 
yaşamamaları için sigorta poliçesi 
son kabul tarihlerine ve ÇKS gün-
cellemelerine azami özen gösterme-
leri gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Geçmiş yıllardan farklı olarak 
“Dolu Paketi” ve “Don Teminatlı” 
poliçe üretim tarihlerinin birlikte 
açılmış olması sebebiyle 5 Kasım 
itibarıyla meyve poliçeleri için 
“İsteğe Bağlı Don Teminatlı” poli-

çesinin kesilebildiğini vurgulayan 
Poyraz, meyve poliçeleri için ocak 
ayının beklenmesine lüzum kalma-
dığını bildirdi.

Çiftçilere sağlanan kolaylıklara 
dikkati çeken Poyraz, “Tarımsal 
işletme varlıklarını TARSİM’e si-
gorta ettiren çiftçiler, Tarım Kredi 
kooperatiflerinden kullandıkları 
kredilerde indirimli faiz oranların-
dan faydalanabiliyor. Bu durumda 
Tarım Kredi’den kullanılan kredi-
lere ait faizlerin yüzde 25-100’ü 
devlet tarafından ödeniyor.” değer-
lendirmesinde bulundu. 

Fahrettin Poyraz, şunları kaydetti:
“Örneğin, bir kooperatif ortağımız 

10 bin lira yüzde 50 indirimli kre-
di kullandığı zaman bir yıl sonun-
da TARSİM’e sigorta ettirdiğinden 
600 lira, yüzde 100 indirimli kredi 
kullandığı zaman bir yıl sonunda 
TARSİM’e sigorta ettirdiğinden 
1200 lira daha az faiz ödeyecek. 
Ayrıca sel, don, dolu, yangın gibi 
doğal afetlere karşı ürünleri devlet 
garantisinde sigortalanmaktadır. 
Bunun yanında, doğal afetler ve 
kuraklık sebebiyle kredi borcunu 
ödeyemeyen ortaklarımızın kredi 
borçlarının ertelenmesinde, yasal 
mevzuat gereğince yalnızca faiz 
indirimli kredi borçları ertelenebi-
liyor. Dolayısıyla üreticilerimizin 
tarımsal varlıklarının TARSİM’e 
sigorta ettirilmesi şartı, kredi borç-
larının ertelenmesi işlemlerinde de 
aranıyor.”

İşletme Kaydı Uyarısı
Poyraz, üreticilerin TARSİM kap-
samında devlet destekli tarım sigor-
tası yaptırabilmeleri ve düşük faizli 
tarımsal kredi desteğinden fayda-
lanabilmeleri için, bitkisel ürün 
sigortaları için öncelikle ÇKS’ye, 
seralar için Örtü Altı Kayıt Siste-
mi’ne (ÖKS), süt sığırları, besi sı-
ğırları, mandalar, koyun ve keçiler 
ile koç ve tekeler için Veteriner Bil-
gi Sistemi’ne (TÜRKVET), kümes 
hayvanları için Tarım ve Orman 
Bakanlığının il, ilçe müdürlükleri-
ne, su ürünleri için Su Ürünleri Ka-
yıt Sistemi’ne (SKS), arıcılık (arılı 
kovan) sigortası için de Veteriner 
Bilgi Sistemi ile Arıcılık Kayıt Sis-
temi’ne (AKS) başvurarak işletme 
kaydının yaptırılması veya işletme 
kaydının güncellenmesi gerektiğini 
bildirdi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, çiftçilere emeklerini güvence altına alabilmeleri 
için “tarım sigortalarını” yaptırmaları çağrısında bulundu.
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GEVALE KALESI 
TARIHE IŞIK TUTUYOR

Selçuklu Belediyesi, Konya 
Müzeler Müdürlüğü ve Necmettin 
Erbakan Üniversitesi’nin iş birliği 
ile tarihi Gevale Kalesi’nde 
yürütülen kazı çalışmaları yaz 
dönemi için kısa bir aranın ardından 
yeniden başladı. Konya’nın 
batısında yer alan ve Selçuklu’nun 
yanı sıra birçok tarihi dönemin 
önemli kalelerinden biri olan 
Gevale Kalesi, yapılan çalışmaların 
tamamlanmasıyla Konya turizmine 
canlılık sağlayacak. 

NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekanı ve kazı ekibi Başkanı Prof. 
Dr. Ahmet Çaycı’nın öncülüğünde 
gerçekleştirilen çalışmalar titizlikle 
yürütülüyor. Çalışmalar sırasında 
Roma döneminden başlayarak, 
Bizans, Selçuklu ve Karaman 
Beyliğine ait çok sayıda mimari 

kalıntı ve küçük objelerden oluşan 
buluntular gün yüzüne çıkartıldı.

“Selçuklu Döneminin Savunma 
Amaçlı En İyi Kalelerinden 
Birisidir”
Gevale kalesinde yürütülen 
arkeolojik kazı çalışmalarıyla ilgili 
detaylı bilgi veren NEÜ Güzel 
Sanatlar Fakültesi ve kazı ekibi 
başkanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı, 
Gevale Kalesinin stratejik amaçlı 
bir yer olduğunu vurguladığı 
konuşmasında Selçuklu Döneminin 
muhafaza edilen savunma amaçlı 
en iyi kalelerden biri olduğuna 
dikkat çekti. 

“Bütün Buluntular Konya 
Müzeler Müdürlüğüne Teslim 
Edilmiştir”
Arkeolojik kazı çalışmalarının 

2012 yılından bu yana Selçuklu 
Belediyesi, Konya Müzeler 
Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan 
Üniversitesi işbirliğinde sürdüğünü 
ifade eden Prof. Dr. Ahmet Çaycı, 
Gevale Kalesindeki çalışmaların 
yüzey araştırması ile başladığını, 
sonra kazı çalışmalarına geçildiğini, 
ortaya çıkan mekanların tamamının 
el emeği göz nuru çabaların bir 
ürünü olduğunu söyledi. Ortaçağ 
ve Selçuklu başta olmak üzere 
Karamanoğlu dönemi, daha 
geriye gidildiğinde Bizans ve 
Roma dönemine kadar giden 
mimari buluntuların ve küçük 
objelerin Gevale Kalesinde yapılan 
çalışmalar sonucu elde edildiğini 
ifade eden Çaycı, temin edilen 
bütün ürünlerin Konya Müzeler 
Müdürlüğüne teslim edildiğini 
kaydetti. 

Selçuklunun yanı sıra birçok tarihi döneme şahitlik eden Gevale Kalesinde 2012 yılında başlatılan arkeolojik kazı 
çalışmaları NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve kazı ekibi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı’nın öncülüğündebin 
700 metre rakımlı tepede devam ediyor.



2019 yılı itibariyle yapılan 
çalışmalara da değinen Prof. Dr. 
Ahmet Çaycı, yine ismi geçen 
üç kurumun koordinasyonunda 
müşterek faaliyetlerin devam 
ettiğini ifade ederek şunları 
söyledi; “2019 yılı Ağustos ayının 
başından itibaren arkeolojik 
kazı çalışmalarımıza başladık. 
Çalışmalarımız başarılı bir şekilde 
bütün hızıyla devam etmektedir. Şu 
an 16 işçi, öğrencilerimiz ve kazı 
ekibinden oluşan teknik grupla 
çalışmalarımız sürüyor. Burası 
savunma amaçlı olarak kullanılan 
Selçuklu döneminin en iyi 
kalelerinden birisidir. Buna birde 
Selçuklu ilçe sınırları içindeki 
Silleyi dahil ettiğimiz zaman Sille, 
Ak Manastır ve Gevale Kalesinden 
oluşan üçlü tarihi mekanların 
Konyalıların uzun vadede hizmetine 
sunulacak olması bizim açımızdan 
ayrı bir önem taşımaktadır. Bu 
çalışmalarımız özverili bir şekilde 
devam edecektir” dedi.

“Gevale Kalesi Üzerinde Çok 
Çetin Savaşlar Gerçekleşmiştir”
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Türk İslam Sanatları ve Arkeoloji 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Dr Zekeriya Şimşir’de Gevale 
Kalesinde kazı çalışmaları sırasında 
bulunan mimari buluntulara 
değindiği konuşmasında şunları 
söyledi; “Burada çok sayıda mimari 
buluntular içinde küçük objelerde 
elde edildi. Bu buluntular içinde 
Karamanoğlu dönemine ait alçı 
süslemeler en başlıca buluntulardır. 
Bunun yanısıra çini buluntular 
da var. Sırlı ve sırsız seramikler, 
madeni eserler içinde ok uçları 
çeşitli savaş malzemeleri, çive ve 
benzeri malzemeler, cam bilezikler, 
az sayıda da olsa tesera dediğimiz 
geniş mozaik alanlara ait küçük 
buluntuları burada zikredebiliriz. 
Burada çeşitli savaşlar gerçekleştiği 
için özellikle Karamanoğlu ile 
Osmanlı mücadelesi arasında 

Osmanlıların Karamanoğluna son 
darbeyi vurduğu Gevale Kalesi 
çok tahrip edilmiştir. Daha sonraki 
dönemlerde ise tabiat şartları ve 
insan eliyle yapılan tahribatlar 
neticesinde burada ciddi anlamda 
kültür varlıkları tahrip edilmiştir” 
dedi. 

Tarih yeniden gün yüzüne çıkıyor
Tarihe ışık tutacak birçok 
tarihi eserin çıkarıldığı kazı 
çalışmalarında en önemli buluntular 
arasında Bizans, Selçuklu ve 

Karamanoğlu dönemine ait birçok 
yaşamsal verilere ulaşıldı. Selçuklu 
sultanlarının Gevale Kalesinde 
ikamet ettiklerini belgeleyen 
önemli kanıtlar bulunuyor. 
Ortaçağın en önemli buluntuları 
arasında yer alan cam bileziklerin 
çok sayıda bulunması Kalenin 
önemli bir sığınma mekânı 
olduğunu gösteriyor.

Selçuklu Belediyesi’nden Bir 
Turizm Hamlesi Daha
Selçuklu Belediyesi, Konya 

Müzeler Müdürlüğü ve Necmettin 
Erbakan Üniversitesi’nin iş birliği 
ile 2012 yılında yüzey araştırması 
ile başlayan Gevale Kalesi 
arkeolojik kazı çalışmaları, 2013 
ve 2014 yıllarında tapınak bölgesi, 
çeşitli kaya oyma mekanlar ve 
sarnıçların ortaya çıkarılması 
ile devam etti.  2015 tarihinden 
itibaren de Gevale’nin zirvesinde 
yoğunlaşan kazı çalışmaları 30 
kişiden oluşan kazı ekibiyle bu yılda 
devam ediyor. Büyük ve Küçük 
Gevale olmak üzere ikiz tepelerden 
oluşan Gevale’de kazı çalışmaları 
1700 metre yüksekliğindeki Küçük 
Gevale’ de gerçekleştiriliyor. Kazı 
ve restorasyon çalışmalarının 
tamamlanmasının ardından 
yapılacak çevre düzenlemesi 
ile Roma, Bizans, Selçuklu, 
Karamanoğlu ve Osmanlı 
döneminde de kısmen kullanılmış 
olan ve kültür ve tarih açısından 
son derece önemli bir alan, Konya 
turizmine kazandırılmış olacak.

Gevale Kalesinin Tarihimizde 
Büyük Önemi Vardır.
Selçuklu Belediyesi tarafından 
desteklenen arkeolojik kazı 
çalışmaların tamamlanmasıyla 
Konya turizmi açısından önemli 
tarihi varlıkların günyüzüne 
çıkacağını ifade eden Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Haçlı ve Bizans 
akınlarına karşı Selçuklu Sultanları 
tarafından aktif olarak kullanılan 
Gevale Kalesinin bulunduğu 
1700 rakımlı zirvede çalışmaların 
titizlikle yürüdüğünü kaydetti. 
Selçuklu sultanlarının Gevale 
Kalesinde ikamet ettiklerini 
belgeleyen önemli kanıtların 
bulunduğunuve kazı çalışmalarının 
2012 yılından itibaren titizlikle 
yürütüldüğünü ifade eden Başkan 
Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi 
olarak tarihe ışık tutacak önemli bir 
çalışmaya daha destek olmaktan 
dolayı mutlu olduklarını ifade etti.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN 
BÜYÜK MÜJDE: TALIMATI VERDIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Beştepe Millet Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde 3. Türkiye 
Tarım Orman Şurası’nda konuştu. 

Şu ana kadarki en geniş katılımlı 
şura olarak kayıtlara geçti. Uzaktan 
eleştirmek yerine konuya müdahil 
olup, kanaatlerini paylaşan herkese 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

Türk tarımını geliştirecek, çiftçiyi 
güçlendirecek tüm kararların 
yakından takipçisi olacağım. 
Artık hayvan ithali yapmayalım 
istiyoruz. Bu konuda atılmış çok 
kararlı adımlarımız var. İnşallah 
Anadolu ana olarak bu konuda 
görevini yerine getirecek. Dün 
akşam Ziraat Bankası ile görüştüm. 
Ziraat Bankamız inşallah 

çiftçilerimizle, çok daha etraflıca, 
geniş kapsamlı ve kredide bugüne 
kadar alışılmışın dışında bir 
dayanışmayı sürdürecektir.

İklim değişikliği sadece gelişmiş 
devletleri değil Afrika kıtasındaki 
fakir ülkeler olmak üzere tüm 
dünyayı etkiliyor. Geçtiğimiz 
yüzyılda yer altı kaynakları için 
yürütülen mücadelenin aynısı 
bugün tarım ve su kaynakları için 
yürütülüyor.

Temel tarım ürünlerinde dışa 
bağımlı olmak, en az savunma 
sanayisinde dışa bağımlılık kadar 
tehlikelidir. Tarım topraklarımızın 
miras yoluyla bölünmesini gelin 
birlikte engelleyelim. Tarımda 
milli güvenliğimize öncelik 

vermeyen her projeye karşıyız. 
Milletimizin gıda güvenliğini 
garanti altına almak, her ülke gibi 
Türkiye için de bir milli güvenlik 
meselesi haline gelmiştir. Türk 
tarımını, küresel şirketlerin, sadece 
kar odaklı çalışan çarkı içinde 
kesinlikle ezdirmeyeceğiz. Türk 
tarımını, küresel tarım ve gıda 
şirketlerinin güdümüne sokacak 
her türlü teşebbüsün karşısındayız.

Tarımsal hasılada dünyada 
yedinci, Avrupa’da ise birinci 
sıradayız. Fındık, kiraz, kayısı ve 
ayva üretimde dünya lideriyiz. 
Dünyanın 195 farklı ülkesine bin 
690 tarım ürünü ihraç ediyoruz. 
Ata Tohumu Projesi’yle, ülkemiz 
gen kaynaklarını oluşturan 
bitki çeşitlerinin koruma altına 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dün akşam Ziraat Bankası ile görüştüm. Ziraat Bankamız inşallah çiftçilerimizle, çok 
daha etraflıca, geniş kapsamlı ve kredide bugüne kadar alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecektir” dedi.
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alınmasını sağlıyoruz. Dünyanın 
üçüncü büyük tohum gen bankasını 
250 bin örnek kapasiteyle 
Ankara’da hizmete açtık. 20 
yıl önce ‘Acaba Avrupa’da, 
Amerika’da nerede tohum buluruz 
da biz bunu çiftçimize dağıtırız?’ 
diye koşturup duruyorduk. Şimdi 
neredeyiz? Tohum ihracatımızı 11 
kat artırarak 102 bin tona, ihracat 
rakamımızı ise 152 milyon dolara 
yükselttik. 

Terör örgütü ormanları yaktı. 
Onlar sakallarımızı keserken 
biz de onların kollarını kırdık. 
11 Kasım’da tüm Türkiye’de 11 
milyon fidan diktik. “Kasım ayında 
fidan mı dikilir” diye yaptığımız işe 

çamur atmaya kalktılar. Cehaletleri 
ortaya çıkınca da “11 milyonun 9 
milyonu kurur” diye işi pişkinliğe 
vurdular.

Miras mevzuatını yenileyerek tarım 
arazilerinin bölünmesi sorununa 
kalıcı çözüm getireceğiz. Kırmızı 
et sektöründe küçük baş hayvan 
tüketimini özendirerek pazar payını 
artıracağız. Tohumdan sofraya 
tüm üretim sisteminde çok daha 
etkin bir izleme sistemi kuracağız. 
Tarım ve orman mevzuatını 
sadeleştireceğiz. Türkiye’yi orman 
fidanı üretim merkezi haline 
getirmekte kararlıyız. Gıda kaybı 
ve israfını önlemeye yönelik yeni 
tedbirler getiriyoruz. 

Arazi toplulaştırma ve sınıflandırma 
işlemlerini hızlandırarak projeyi 
10 yıl içinde tamamlayacağız. 
Toprak Bilgi Sistemi’ne bağlı 
tarımsal arazi kullanım planları 
hazırlayacağız. Kırmızı et 
sektörünü hafife almayacağız, 
ürünlerini hafife almayacağız. 
Küçük ve büyükbaş hayvancılıkta 
yerli ırkların muhafazasına ve 
ıslahına yönelik çalışmalara ağırlık 
vereceğiz. Son 1,5 yılda zorunlu 
olmadıkça et ithalatı yaptırmadık. 
Besilik hayvan için kasım ayıyla 
beraber yeni ithalat müracaatı 
almıyoruz. Buna 2020’de de devam 
ediyoruz. Ülkemiz su kaynaklarının 
verimli yönetilebilmesi amacıyla 
Su Kanunu’nu çıkaracağız. Toplam 
15 bin kıyı balıkçımızı ilgilendiren 
desteklemeleri inşallah önümüzdeki 
ay ödeyeceğiz. Gıda kaybı ve 
israfının önlenmesine yönelik 
yeni tedbirler getiriyoruz. Gıdada 
taklit ve tağşiş cezalarını caydırıcı 
seviyeye yükselteceğiz. Korunan 
alan sayısını 599’dan 605’e 
çıkaracağız, orman varlığımızı 
2020 sonunda 22,9 milyon hektara 
ulaştıracağız. Önümüzdeki yıl yaş 
çay alım miktarı 650 bin tona, 
ihracat dahil kuru çay satışı da 115 
bin tona çıkacak.
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Yaklaşık 7 yıl önce farklı sanayii 
alanlarında faaliyet gösteren 3 Kon-
yalı Sanayici arkadaş bir araya gele-
rek sanayi dışında dünya da iz bıra-
kacak, kalıcı ve bir o kadar da faydalı 
olmasını istediğimiz bir proje yap-
mak istedik. Bu bağlamda dünyayı 
ağaçlandırma fikri bizde ağır bastı ve 
Türkiye de taşlık, kurak, insanların 
fazlaca itibar etmediği araziler satın 
alarak bu arazileri ağaçlandırmak 
üzere harekete geçtik. 

Ağaçlandırmada karşılaştığımız SU 
ve ELEKTRİK problemi bizi bu 
problemi çözmek üzere araştırma 
yapmaya sevk etti. Uzun araştırma-
lar ve yaptığımız uluslararası geziler 
sonunda tespit ettiğimiz Avrupalı bir 
şirketinin Sulamasız Tarım çözü-
münden etkilenerek onlardan aldı-
ğımız ilhamla bu konuda bir AR-GE  
çalışması içerisine girdik. 2 yıllık 
AR-GE sonunda;

Herhangi bir su kaynağı, elektrik, 
sondaj ya da basınçlı sulama sistem-
leri gibi yüksek yatırım ve işletme 
maliyeti gerektirmeden, her tür arazi 
koşulunda, bozulmuş, taşlık arazi-
lerde, dağda taşda gelecek nesillere 
taşınabilecek ağaçlar yetiştirmeye 
olanak sağlayacak, SULAMASIZ 
ağaç tarımı (meyvecilik) yapmayı, 
Ormanlar oluşturabilmeyi mümkün 
kılacak, Tüm Dünya da ki taşlık, bo-
zulmuş, erozyona uğramış ve çölleş-
miş arazileri ıslah ederek ağaç tarımı 
ve ormancılığa kazandıracak, Temiz 
su kaynaklarını koruyacak, kırsal 
göç, küresel açlık ve iklim değişikli-
ği etkilerini azaltmaya yardımcı ola-
cak, Dünya ülkelerinin ve insanların 
kalkınmasına ciddi manada katkı 
sağlayacak Ekolojik ve Ekonomik 
Kutu anlamına gelen Ekobox ismini 
verdiğimiz çözümü bulduk.  

Ekobox nedir ?
Ekobox doğayı taklit eden, Doğada 
kendiliğinden yetişen ormanların 
oluşum şeklini taklit eden bir sistem-
dir.  Bitkilere su ihtiyaçlarını toprak 
altındaki mikro gözeneklerdeki suyu 
kullanarak karşılamayı öğreten bitki 
destek ünitesidir. 

Ekobox’a ilk kurulum anında 16 litre 
su konularak bir çevrim yani döngü 
başlatılır.   

Gece-gündüz, hazne içi-dışı sıcak-
lık farklarından oluşan yoğuşmadan 
kendisine su sağlar. Ortalama günlük 
25 ile 50 CL arasında su üretir. Ay-
rıca her tür yağış şeklinden yaptığı 
hasatla da kendini sürekli takviye 
eder. Bir defa doldurulup sistem ça-
lıştıktan sonra bir daha ömür boyu 
(ilanihaye) su takviyesi gerektirmez. 

Ekobox’ın altında yani toprakla bu-
luştuğu noktada bir fitil bulunur. Bu 
fitilden toprağa iletilen su vasıtası ile 
toprak yüzey ısısı düşürülür, Eko-
box güneş ışınlarının sebep olduğu 
buharlaşmayı engeller ve toprağın 
su kaybı önlenir. Toprak sıcaklığını 
dengede tutmada büyük rol oynar. 
Fitil, toprak yeterli neme ulaştığın-
da su akışını azaltır veya tamamen 
keser; toprak kuruyarak higroskopik 
hale geldiğinde yani kuruduğunda fi-
tilden su akışı artar. Kısacası fitil bir 
anlamda vana gibi çalışır. Ekobox ile 
Bitki kök boğazı kurumaz. Aşırı sula-
madan kaynaklanan bitki köklerinin 
yeterli havayı ve besin maddelerini 
alamaması, kazık kök yapmayarak 
tembelleşmesi, bitki köklerinin çürü-
mesi ve toprak tuzluluğunun artması 
gibi birçok problemi ortadan kaldırır. 
Fitil Bitki kök çevresindeki toprağı 
düzenli olarak serin tutarak kapiler 
kanalların sürekliliğini sağlar. Eko-
box’ın sağladığı bu koşullar Toprak 

SÜRDÜREBILIR KALKINMA IÇIN KÜRESEL 
AMAÇLAR OLUŞTURMAYI HEDEFLEYENLER
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altında kapiler yoğunluğun (toprak 
içinde ki mikro gözeneklerde bulu-
nan suyun) artmasını ve birikmesini 
sağlar. Örneğin Ekseriyetle Metruk 
binaların duvarlarında sıkça görülen 
rutubet, kapiler suyun yükselmesinin 
sonucudur. İşte Ekobox metruk bina-
larda olduğu gibi kendi altındaki top-
rağın mikro gözeneklerinde bulunan 
suyu yukarı doğru hareketlendiren 
bir ortam oluşturur (kılcallık etkisi) 
ve altındaki toprakta bir su sütunu 
oluşur. Bu su sütunu derinlere gittik-
çe genişler ve su yoğunluğu daha da 
artar. Bitki bu sütunu takip eder ve 
yer altında oluşan bu kaynaktan su 
ihtiyacını karşılar. 

Bu sistem bitkiyi kazık kök yapmaya 
teşvik eder. Ekobox haznesindeki su 
ve Ekobox altındaki toprak PH se-
viyeleri kısa sürede Bitkinin beslen-
mesini doğrudan etkileyecek şekilde 
ideal seviyelere düşer ve toprak tuz-
luluğu azalır. (Ort. pH 7-7,5) Toprak 
pH seviyesinin 8,8 olarak, Çevrim 
başlatmak ve can suyu vermek mak-
satlı yerel kaynaktan temin edilen 
SU pH seviyesinin 8,6 olarak ölçül-
düğü deneme alanında 1 yıl sonra 
yapılan ölçümlerde Ekobox altında-

ki toprak pH seviyesinin 7,8, Eko-
box Hazne içi SU pH seviyesinin 7,5 
olduğu gözlemlenmiştir. Ekobox’ın 
sağladığı bu koşullar ve oluşturduğu 
su kaynağı ile meyvesini yetiştiren 
asırlık ağaçlar, ormanlar yetiştirmek 
mümkündür. 

EKOBOX atıl kullanılmayan ara-
zileri, kurak ve yarı kurak arazileri 
Tarım ve Ormancılığa kazandırarak 
ülkeler açısından kalkınma fırsatı 
oluşturur. Aynı zamanda Ceviz, Ba-
dem, Fıstık, Zeytin, Hünnap, Üzüm, 
Kayısı ve Kestane gibi bir çok türde 
ağaçla tarım yapan ya da yapacak 
olan çiftçilerin Kuyu, Elektrik ve 
basınçlı sulama sistemleri gibi gi-
derlerini ortadan kaldırarak üretim 
maliyetlerini düşürür. Bunların dı-
şında Orman Teşkilatlarının yaptığı 
ağaçlandırma çalışmalarında dikim 
başarılarını ciddi manada artırarak 
düşük maliyetle yüksek verim al-
malarını sağlar. Orman Teşkilatları 
ve Belediyelerin Yol boyu ağaçlan-
dırma çalışmaları, marjinal alanların 
ağaçlandırılması ve Refüj ağaçlan-
dırmalarında da etkili çözüm sunar. 
Başarısı kanıtlanmış bu sistem iklim 
değişikliği etkisinin azaltılması, te-

miz su kaynaklarının korunması, 
erozyonla mücadele, kırsal göç ve 
küresel açlık sorunlarının çözümüne  
ciddi manada katkı sağlar.  

Bizler yukarıda saydığımız amaçlar 
doğrultusunda sermaye koyup sa-
bır ve tevekkülle hareket ederek bu 
uğurda toplam 7 senemizi de vak-
fettik. Bu 7 senenin 2 senesi bula-
bildiğimiz her alana ağaç dikmekle 
geçmiştir. Sonraki 2 yıl AR-GE ça-
lışmaları ve en nihayetinde son 3 yıl 
ise Türkiye’nin 25 ayrı noktasında 
40 Türde ağaç fidanıyla deneme ya-
parak geçmiştir. Yapılan denemeler-
den ortalama %98 düzeyinde başarı 
elde edip konudan tam manasıyla 
kişisel anlamda tatmin ve emin oldu-
ğumuzda EKOBOX’I başta Türkiye 
olmak üzere dünyaya ve insanlığa  
sunduk. 

EKOBOX’IN daha bilimsel çerçe-
vede de değerlendirilmesi nokta-
sında Türkiye Cumhuriyeti Tarım 
ve Orman Bakanlığı bünyesinde 
bulunan ÇEM Çölleşme ve Eroz-
yonla mücadele Genel Müdürlüğü, 
OGM Orman Genel Müdürlüğü ve 
TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve 
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Politikalar Genel Müdürlüğü öncü-
lüğünde Selçuk Üniversitesi, Tema 
Vakfı, ANG Vakfı ve Ekofen olarak 
bizim paydaşlığımızda Türkiye’nin 
en marjinal alanlarında bilimsel ça-
lışmalar gerçekleştirdik. Türkiye’nin 
en marjinal alanları olarak Kabul 
edilen Konya Karapınar İlçesinde ki 
88 Km2 lik Tagem Çölleşme Ensti-
tüsü ve OGM Iğdır Orman İşletme 
Müdürlüğü’nün Aralık İlçesinde ki 
arazilerinde karşılaştırmalı Bilim-
sel çalışmalar yapıldı. Son derece 
az yağış alan, Toprak yapısı bozuk, 
neredeyse organik maddeden ta-
mamen yoksun diyebileceğimiz bu 
alanlarda yapılan bu bilimsel çalış-
malarda 7 Tür’de (Sedir, Sarı Çam, 
Zerdali, Kuş Burnu, Kır İğdesi, Hün-
nap ve Mürver) 900 fidanla 3 farklı 
sistemde (Damla Sulama, Can suyu 
dışında sulama yapılmayan Kontrol 
grubu ve Ekobox) mukayeseli bilim-
sel çalışmalar yapıldı. Tarım Orman 
Bakanlığının yukarıda zikredilen ku-
rumları ve araştırmacı Hocalarımızın 
yaptığı bu bilimsel çalışmanın neti-
cesine dair hazırlanan raporda %90 
başarı oranıyla EKOBOX en başarılı 
sistem olarak kabul edilmiştir.  

Sadece EKOBOX denemeleri an-

lamında Türkiye genelinde 15.000 
ekobox ve 15.000 fidan toprakla bu-
luşmuştur. Ayrıca Filistin, Kıbrıs gibi 
bir çok ülkede de son derece başarılı 
uygulamalarımız olmuş ve 6 ay da 7 
ülkeye Ekobox distribitörlüğü veril-
miştir. 

Dolayısı ile Bu çalışma itibar ka-
zanma çabasıyla birilerinin dikkatini 
çekmek    ya da hobi maksatlı yapıl-
mış ucuz bir çalışma değildir. Ezber 
bozan ve otoriteler tarafından ÇIĞIR 
açacak, Dünyayı değiştirecek bir 
çalışma olarak nitelendirilen çalış-
mamızın hak ettiği değeri bulacağını 
umuyoruz.  

Azalan Temiz Su kaynakları ve İk-
lim değişikliğine bağlı olarak BM 
araştırma ve ön görüleri önümüzdeki 
20-30 yıl içinde Dünya Nüfusunun 9 
Milyarı geçeceği, 48’den fazla ülke-
nin Su ve Gıda yetersizliği nedeniy-
le göç etmek durumunda kalacağını 
ön görmektedir. Kaldı ki bugün bile 
dünya da 821 milyon insan açlıkla 
mücadele etmektedir. Bir atasözün-
de “Görünen dağın uzağı olmaz” 
denir. Eğer o günlere dair bugünden 
bir tedbir alınmazsa Çocuklarımız ve 
torunlarımızı gerçekten çok ama çok 

zor günler bekliyor olacaktır.  Öngö-
rülen bu şartlar tarım ve ormancılı-
ğın önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde 
devletlerin siyasi ve teknolojik gü-
cünü teşkil eden en önemli stratejik 
gücü olacağına işaret etmektedir. 

EKOBOX ile Dünyaya, Ağaç Ta-
rımı ve Ormancılıkta Minimum 
maliyetle maksimum verimi alabi-
lecekleri, kalkınabilecekleri, Temiz 
Su kaynaklarını koruyabilecekleri, 
İklim değişikliği ile mücadele ede-
bilecekleri, Göç ve Küresel açlığa 
son verebilecekleri küçük bir çözüm 
sunuyoruz. Bu naçizane çalışmamızı 
sorunun değil çözümün parçası ol-
mak adına, marjinal sorunların mar-
jinal çözümler gerektirdiğine inana-
rak gerçekleştirdik.  

Stratejik öneme haiz olduğunu dü-
şündüğümüz Tarım ve Ormancılık 
açısından reform sayılabilecek çalış-
mamızın bir an önce yaygınlaşması 
dünya doğası ve insanlık açısından 
son derece önemlidir. 

Dünya ülkeleri ve insanlığa hayırlı 
olması temennisi ile;

Saygılar sunarız.
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MIKROBIYAL PEYNIR MAYASIYLA 
EKONOMIYE KATKI SAĞLAYACAK

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Teknokent 
bünyesinde faaliyet gösteren bir Ar-
Ge şirketi, ürettiği mikrobiyal peynir 
mayasıyla ekonomiye katkı sağlaya-
cak.

Teknokent’te faaliyet gösteren Ar-
Ge şirketi, yaklaşık 8 ay önce yerli 
mikrobiyal peynir mayası üretmek 
için çalışma başlattı.

TÜBİTAK’ın destek verdiği çalış-
manın sonucunda şirket, 5 kişilik bir 
ekiple ithallerine göre 10 kat daha 
kuvvetli olan peynir mayasını üret-
meyi başardı.

Şirket, dünyada yalnızca birkaç ül-
kenin üretebildiği mikrobiyal peynir 
mayasının ihracatına hazırlanıyor. 
Farmapark Ar-Ge Biyoteknoloji Ge-
nel Müdürü Erdal Alsancak,  yaptı-

ğı açıklamada, yaklaşık 8 aylık bir 
çalışmanın ardından peynir mayası 
ürettiklerini söyledi.

- Daha az kullanımla daha fazla sütü 
peynir yapabiliyor. 

Mayayı tamamen yerli imkanlarla 
ürettiklerini dile getiren Alsancak, 
şöyle konuştu: “Dünyada hayvansal 
peynir mayası üreten birçok ülke var. 
Ülkemizde de bu anlamda ithal hay-
vansal mayalar kullanılıyor. Ancak 
mikrobiyal peynir mayası üreten ül-
keler bir elin parmaklarını geçmiyor. 
Türkiye’de de böyle bir mayayı ilk 
defa biz ürettik. Çalışmayla tama-
men bitkisel iki binden fazla doğal 
türden yerli bir bakteri suşu elde 
ettik. Bu bakteri suşunun ürettiği en-
zimi de saflaştırarak peynir mayası 
yaptık. Mikrobiyal peynir mayası 

adını verdiğimiz bu ürün, ithal edi-
lenlere göre çok daha güçlü ve az bir 
kullanımla daha fazla sütü peynir ya-
pabiliyor.”

- “5 kişilik bir ekiple bunu gerçek-
leştirdik”

Alsancak, peynir mayasıyla ekono-
miye katkı sağlayacaklarını belirte-
rek, şunları kaydetti:

“Peynir mayası bir ihtiyaçtı ve yer-
li olarak üretilmesi gerekiyordu. İki 
akademisyen, iki gıda mühendisi ve 
bir biyolog olmak üzere 5 kişilik bir 
ekiple bunu gerçekleştirdik. Patenti 
için de başvurduk. İnşallah kısa bir 
süre sonra patentini de almış olaca-
ğız. Dışa bağımlılığı azaltarak ihra-
cat yapmaya başlayacağız. Bunun 
endüstriyel ürün olarak üretime geç-
mesi için yıl sonuna doğru Bursa’da 
bir fabrika kuracağız ve yıllık bin 
ton üretim yapacağız. Bu anlamda 
Türkiye’yi dışa bağımlı olmaktan da 
kurtaracağız.”

Selçuk Üniversitesi Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren bir Ar-Ge şirketi, Türkiye’de ilk kez mikrobiyal peynir 
mayası üretti.
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ÇATALHÖYÜK’ÜN ATASI: 
BONCUKLU HÖYÜK

Hayıroğlu Mahallesi’ndeki Boncuk-
lu Höyük’te devam eden kazı ça-
lışmaları düzenlenen bilgilendirme 
programıyla gazetecilere anlatıldı.

Boncuklu Höyük’te gerçekleştirilen 
programda gazeteciler Boncuklu 
Höyük’ün köklü tarihi ve arkeolojik 
veriler hakkında bilgi sahibi oldu.

Kazı Çalışmaları İngiltere Liverpo-
ol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Dougles Baird, Profesör Andrew 
Fairbairn, Bülent Ecevit Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Gökhan Mustafaoğ-

lu gibi isimlerin olduğu uzman bir 
ekiple gerçekleştiriliyor.

Kılca: Boncuklu Höyük Yeni Bir 
Turizm Merkezi Olacak
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca da; Höyük’te yapılan ve yapı-
lacak olan kazı çalışmalarına destek 
olacaklarını ifade ederek Karatay’ın 
gizli tarihinin gün yüzüne çıktığı-
nı; tarih meraklılarının keyifli bir 
keşfe çıkacaklarını belirtti. Karatay 
Belediyesi olarak bu tarihi değerin 
tanıtılması için ellerinden gelen gay-
reti sarf edeceklerini anlatan Başkan 

Kılca; Boncuklu Höyük’ü dünyada 
tanınır kılmak için estetik bir kim-
lik oluşturmak istediklerini söyle-
di. Başkan Hasan Kılca; Boncuklu 
Höyük’ün Türkiye’nin on binlerce 
yıllık tarihine ışık tuttuğuna vurgu 
yaparak, Boncuklu Höyük’ün taşı-
dığı kültürel miras ve insanlık tari-
hi açısından sahip olduğu değerden 
dolayı Karatay ve Konya’nın önemli 
bir değeri olduğuna işaret etti.

Başkan Kılca, Konya’nın çok eski bir 
tarihe sahip olduğunu vurgulayarak, 
“Belediye olarak bu tarz çalışmaları 

Hayıroğlu Mahallesi’nde yer alan dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Çatalhöyük’ün 9 kilometre yakınında bulunan 
10 bin yıllık Boncuklu Höyük’teki kazı çalışmaları devam ediyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca Hayıroğlu Mahallesinde yer alan dünyanın en eski yerleşim yerlerinden 
olan Çatalhöyük’ün 9 kilometre yakınındaki 10 bin yıllık geçmişe sahip Boncuklu Höyük’te bilgilendirme gezisinde 
gazetecilerle buluştu. Karatay’ın gizli tarihinin gün yüzüne çıkarmak için Belediye olarak destek vereceklerini söyleyen 
Başkan Kılca; tarih meraklılarının Boncuklu Höyük’te keyifli bir keşfe çıkacaklarını belirtti.



destekliyoruz. Bölgenin gelişmesi, 
yolunun, çevre düzenlemesinin ya-
pılması için çalışıyoruz. Burası yeni 
bir turizm merkezi olacak. Ziyaretçi 
sayısının da önümüzdeki yıllarda 20-
30 kat artacağını öngörüyoruz.” diye 
konuştu.

Kazı başkanı ve İngiltere Liverpool 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Dougles Baird, kazı çalışmalarıyla 
ilgili düzenlenen tanıtım toplantısın-
da, Boncuklu Höyük’te uluslararası 
60 kişilik ekiple çalıştıklarını söyle-
di.

Bu yıl Boncuklu Höyük’teki 4 fark-
lı alanda çalışma yürüttüklerini dile 
getiren Baird, şöyle konuştu: “Çok 
uzun süredir çalışmalar yapıyoruz. 
Buluntuları, hayvan ve tarım kalın-
tılarını atlamadan en ince ayrıntısına 
kadar inceliyoruz. Buradaki incele-
meler sonucunda buğday, bezelye 
ve mercimek gibi tahılların 10 bin 
yıl önce kullanıldığını tespit ettik. 
Yine Çatalhöyük’ten farklı olarak 
koyunun evcilleştirildiğine dair iz-
lenimler var. Boncuklu Höyük’te, 
Çatalhöyük’ün aksine tarım daha az 
yapılmış. Ancak mimari ve yerleşim 
uygulamalarına baktığımızda burası 
Çatalhöyük’ten bin yıl daha önce ku-
rulmuş bir yerleşim yeri. Yani Çatal-
höyük’ün atası.”

Bilim İnsanları İçin Konya 
Önemli Bir Şehir
Baird, Boncuklu Höyük’ün tarihinin 
çok eskiye dayandığını vurgulaya-
rak, “Burası, dünyanın en eski me-
deniyetlerinden birine ev sahipliği 
yapmış, bu nedenle dünyadan birçok 
arkeoloğun ilgisini çekiyor. Dünya-
daki bilim insanları için Konya çok 
önemli bir şehir. Çünkü Çatalhöyük 
burada. Dünyada ilk tarımın yapıl-
dığı tescilli bir yer. Bunun yanı sıra 
Boncuklu Höyük’te ileride yapaca-
ğımız çalışmalar medeniyete ışık 
tutacak. Yine Boncuklu Höyük’te 
insanların 10 bin 300 yıl öncesinde 
tuvalet ihtiyacını karşılamak için bir 
çukur kazdığını ve bunun için ayrı 
bir alan inşası yapılmış.” dedi.

Buradaki Toplumun Güneydoğu 
Avrupa’ya Yayıldığını Görüyoruz
Boncuklu Höyük’te 10 bin yıl ön-
cesinde tarım yapıldığını ifade eden 
Baird, “DNA testleri sonucunda 
Avrupa’da çalışma yapan arkadaşla-
rımızla karşılaştırmalar yaptığımız-
da, buradaki toplumun Güneydoğu 
Avrupa’ya yayıldığını görüyoruz. 
Akrabalık ilişkilerini ortaya çıka-
rıyoruz. Tarım ürünlerinin alışve-
rişine yönelik olarak ticari amaçla 
Avrupa’ya gidişlerin olduğunu tespit 
edebiliyoruz. Yine Höyük’te kerpiç 
duvar izleri, yapıların oval olması ile 
karşılaştık. Aynı zamanda büyük me-

meli hayvanlar ile balık ve su kuşla-
rına ait kalıntılar var. Bölge oldukça 
sulak, bataklık ve göllerle kaplı.” 
diye konuştu.

On Binlerce Yıllık Tarih Gün 
Yüzüne Çıktı
Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Gökhan Mustafaoğlu da ger-
çekleştirmiş oldukları arkeolojik ça-
lışmalar ışığında, ilk tarımın izlerine 
rastladıklarını belirterek; Avrupa’ya 
ilk tarımın buradan gitmiş olabilece-
ğini söyledi. Mustafaoğlu, bölgenin 
mimarisi ile ilgili vermiş olduğu bil-
gilerde: “Yapı kalıntıları kazıyoruz. 
Mimari unsurları ortaya çıkarıyoruz. 
Yoğun mimari izler görmedik. Evler 
birbirinden bağımsız inşa edilmiş. 
Günlük aktivitelerin gerçekleştiği 
alan. Yemek pişirme alanları var. 
Ortak mutfak alanı. Sosyal açıdan 
birbirileri ile etkileşimin göstergesi. 
İlginç bir bölüm. Hane halklarının 
inanç sistemleri ile ilgili de ayrıntılı 
bilgiye ulaştık. Yaban öküzü başta 
olmak üzere bazı hayvanların kafa 
taslarının duvarlara işlendiğini gör-
dük. Ev içlerine gömülen Ölülere 
rastlandı. Ayrıca ev tabanına değil, 
ev dışındaki alanlara da gömü taktiği 
var.” ifadelerine yer verdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüs-
settar Yarar ise kazı çalışması yapı-
lan alanın gelecek yıllarda bölgenin 
parlayan yıldızı olacağını söyledi.
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2016’YA AIT YILLIK ÜRETIM REKORU, 
2019’UN ILK 10 AYINDA 79.3 MILYAR 
KWH’LIK ÜRETIMLE GEÇILDI

Temiz ve yenilenebilir enerji olan 
hidroelektrik santrallerinden (HES) 
üretilen enerjide yeni bir rekor kı-
rıldığını belirten Tarım ve Orman 
Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 2016 
yılına ait yıllık üretim rekorunun, 
2019’unilk 10 ayı itibarıyla 79,3 
milyar kWh’lık üretimle geride bıra-
kıldığını söyledi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Mü-
dürlüğü ve özel sektör tarafından 
Türkiye’de işletmeye açılan hidroe-
lektrik santrallerin ürettiği elektriğin 
2019’un ilk 10 ayı itibariyle 79,3 
milyar kWh’ye ulaştığının altını çi-
zen Bakan Pakdemirli “2016’ya ait 
olan yıllık en fazla üretim olan 67,2 
milyar kWh ise daha şimdiden ge-
çilerek yeni bir rekora imza atıldı” 
dedi.

Hes’ler Enerji Üretiminde İkinci 
Sırada Geliyor
2019 yılı itibarıyla enerji üretim 
kaynakları arasında HES’lerin ikin-
ci kaynak konumunda olduğunu da 
vurgulayan Pakdemirli “İlk 10 aylık 
süreçte elektrik üretimindeki kay-
nak payları, kömür % 36.3,  HES 
% 31.5,  doğal gaz % 17.3, Rüzgar 
enerji santralleri (RES) % 7.3, Güneş 
Enerji Santralleri (GES) % 3.4 ve Je-
otermal enerji santralleri (JES) % 2.6 
şeklinde gerçekleşti” diye konuştu.

Üretimin Ülke Ekonomisine Kat-
kısı 19,8 Milyar Tl
Boşa akan suların gücünü ülke eko-
nomisine kazandırmak için enerji 
sektörüne yatırım yaptıklarını da ifa-
de eden Bakan Pakdemirli “ Bu ya-
tırımlar ile bu senenin ilk 10 ayında 
79,3 milyar kWh ile ülke ekonomisi-

ne 19,8 milyar liralık katkı sağlandı-
ğını belirtti.

79,3 Kwh İçin 3,5 Milyar Dolarlık 
Doğalgaz Gerekiyor
Temiz ve yenilenebilir enerji kay-
nağı olan HES projelerini hayata 
geçirmenin Türkiye açısından bir 
zaruret olduğunun altını çizen Pak-
demirli “Türkiye enerji ithal eden bir 
ülke konumunda bulunuyor. Kendi 
kaynağımız olan bu enerjiyi değer-
lendirmek zorundayız. İlk 10 ayda 
bu kaynaktan üretilen 79,3 kWh’lik 
enerjiyi şayet ithal ettiğimiz doğal-
gazdan üretmiş olsaydık, 3,5 milyar 
dolarlık bir meblayı başka ülkelere 
ödemek zorunda kalacaktık. Dolayı-
sıyla HES’lerin dış ticaret açığımıza 
da olumlu yönde bir katkısı var” de-
ğerlendirmesinde bulundu.
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 
Ziraat Teknikeri Orçun Maviş, 2014 
yılında aldığı bir karar ile Kandıra 
ilçesinde bulunan baba yadigarı bir 
arazide bu özel sütü üretmeye ka-
rar verdi. İnsanlara günlük taze süt 
ulaştırmak amacı ile ‘Hamzabey’ adı 
altında bir çiftlik kuran Maviş, diğer 
ineklere göre daha fazla yağ ve pro-
tein oranına sahip ayrıca Laktoz İntö-
leransı düşük ve insan tüketimi için 
daha uygun olan a² kazein içeren süt 
veren ‘Jersey’ cinsinde satın aldığı 10 
inekle üretime başladı.

Küçük bir işletme olarak vatandaşla-
ra hizmet vermeye başlayan Maviş’in 
ürettiği sütten satın alan vatandaşlar, 
diğer sütlerden farklı olduğunu gö-
rünce daha çok ilgi göstermeye baş-
ladı. Vatandaşlardan gelen yoğun ilgi 
ile karşılaşan Maviş, üretimi arttıra-
rak daha çok müşteriye ulaşmak için 
çiftliğini büyüttü. Maviş, 5 yıl önce 
150 litrelik günlük süt üretimini 1000 
litrenin üzerine çıkarttı. 

Vatandaşlara protein ve yağ oranı 
daha yüksek olan sütü ulaştıran Ma-
viş, taleplere yetişemez hale geldi. 
İzmit ilçesinde kurduğu şarküteriden 
ve evlere servis yaparak satış yapan 
Maviş’in ürettiği sütü alabilmek için 
insanlar adete birbiri ile yarışıyor. 
Gelen talepler üzerine haftanın bir 
günü Gölcük ilçesine minibüs ile 
ulaştırılan sütü almak isteyen insan-
lar ise sıraya giriyor. Vatandaşların 
‘Jersey’ sütünü alabilmek için girdiği 
kuyruk ise havadan görüntülendi.

“İnsanların Buna Çok İyi Talep 
Gösterdiğini Fark Ettik Ve Biz De 
Bundan Cesaretlendik”
Küçük bir çiftlikten her gün yüzlerce 
insana taze süt ulaştıran bir işletmeyi 
kurma yolundaki hikayesini anlatan 
Maviş, insanlara kaliteli bir hizmet 
verebilmeyi hedeflediğini belirterek, 
“Bu işletmeyi 2014 yılında kurduk. 
10 tane hayvan ile başladık. Devam 
eden süreçte insanların buna çok iyi 
talep gösterdiğini fark ettik ve biz de 
bundan cesaretlendik. Daha sonraki 
süreçte hayvan sayımızı 120’ye ka-
dar çıkarttık. İlk başladığımız yıl 150 
kilogram süt üretirken, şimdi günde 
yaklaşık 1 ton süt üreterek sayıyoruz. 
Biz bu işe başlarken kendimize bir 
standart belirledik. Bu standartları-
mızı hep bozmamaya çalıştık. 

Dedik ki, ‘Sütümüz hep standart bir 
kalitede olsun.’ Normal şartlarda sütü 
standart değerlerde üretmek üretmek 
zordur. Çünkü hayvanlar, sıcaklık, 
beslenme şekilleri ve laktasyon dö-
nemi gibi bir çok faktörden etkilenir. 
Sütün yapısına etki eden bir sürü se-
bep vardır. Biz bunlara rağmen bir 
standart bir ürün üretmeye çalıştık. 

Bu sayede müşterilerimizin güvenini 
hiçbir zaman boşa çıkartmadık.

Dedik ki, ‘Sütümüz hep standart bir 
kalitede olsun.’ Normal şartlarda sütü 
standart değerlerde üretmek üretmek 
zordur. Çünkü hayvanlar, sıcaklık, 
beslenme şekilleri ve laktasyon dö-
nemi gibi bir çok faktörden etkilenir. 
Sütün yapısına etki eden bir sürü se-
bep vardır. Biz bunlara rağmen bir 
standart bir ürün üretmeye çalıştık. 
Bu sayede müşterilerimizin güvenini 
hiçbir zaman boşa çıkartmadık.

“Jersey’ Irkı İneklerden Sağılmış 
Sütü Tercih Ediyoruz”
Maviş’in ürettiği ‘Jersey’ sütünden 
almak için sıraya girmek zorunda 
kalan vatandaşlar ise yüksek prote-
inli süt satın alabildikleri için mutlu 
olduklarını ifade ettiler. Aldığı sütün 
hem çocukları için yararlı olduğunu 
hem de evde yaptıkları yoğurdun 
daha lezzetli olduğunu söyleyen Bil-
gin Şenol isimli vatandaş, “İlk etapta 
bu sütü denedik. Çok memnun kal-
dık. Çünkü yoğurdu çok güzel tutu-
yor, yağ oranı fazla. Orçun da çok 
güvenilir bir arkadaş. Bizi buradan 
hiç elimiz boş göndermedi. Bu süt 
özellikle çocuklarımız için çok fay-
dalı. Diğer sütlerden farklı olarak 
‘Jersey’ ırkı ineklerden sağılmış sütü 
tercih ediyoruz” şeklinde konuştu.

“JERSEY’ IRKI INEKLERDEN 
SAĞILMIŞ SÜT
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Kocaeli’de yaklaşık 5 buçuk yıl önce ‘Jersey’ ırkı 10 inekle çiftlik kuran Orçun Maviş, ürettiği yüksek proteinli sütle 
vatandaşlardan gelen taleplere yetişemez hale geldi. Vatandaşlar perakende olarak satılan günlük sütü alabilmek için 
metrelerce uzunlukta kuyrukta saatlerce bekliyor.





Bakanlık olarak son 17 yılda yapılan 
çalışmalara değindi Bakan Pakde-
mirli; ‘’Baraj sayımızı, yüzde 205 
artışla, 841’e,,, HES sayımızı, yüzde 
570 artışla, 650’ye,,, Gölet ve Bent 
sayımızı, yüzde 164 artışla, 602’ye,,, 
Sulama tesisi sayımızı, yüzde 76 ar-
tışla, 3.105’e,,, Taşkın kontrol sayı-
mızı, yüzde 97 artışla, 9.894 adede 
çıkardık. Teknik ve ekonomik olarak 
sulanabilir 8,5 milyon hektar arazi-
mizin,6,6 milyon hektarını sulamaya 
açtık. Bu alanın 2018 yılı sonu itiba-
riyle, 4.31 milyon hektarı DSİ tarafın-
dan sulamaya açılarak, çiftçilerimize 
32 Milyar Lira yıllık net gelir artışı 
sağladık’’ dedi.

Ülkemizde toplulaştırma yapılmaya 
uygun 14,3 milyon hektar alanın, 8,2 
milyon hektarında toplulaştırma ça-
lışmalarına devam edildiğini belirten 
Bakan Pakdemirli, 4 milyon hektar 
alanda çalışmaların tamamlandığını 
ifade etti.

Bakan Pakdemirli, Temmuz ayında 
Lansmanı yapılan Yeraltı Barajları 
konusunu da hatırlattı. ‘’İlk etapta 
100 adet yeraltı barajı ve suni besle-
me yeri tespit ettik. 2020 yılında 10 
adet yeraltı barajı yapmayı planlıyo-
ruz ve 2021 yılında kullanıma açıyo-
ruz’’ diye konuştu.

Modern Sulama İçin Çiftçilere 531 
Milyon Lira Destek Verildi
Çiftçilere tarla içi modern sulama 
sistemleri kurabilmeleri amacıyla 
%50 hibe desteği verildiğini de belir-
ten Bakan Pakdemirli, bu kapsamda 
31.600 projeye 531 Milyon Lira des-
tek sağlandığını söyledi.

Ülkemizde sarf edilen suyun yüz-
de 74’üne karşılık gelen, 40 milyar 
metreküp suyun, tarım sektöründe 
kullanıldığını ifade eden Bakan Pak-
demirli, ‘’Biz de Bakanlık olarak 
politikalarımıza yön verirken, kıt 
kaynakları, nasıl daha verimli ve sür-
dürülebilir kullanırız, onun hesabını 
yapıyoruz’’ dedi. Pakdemirli, bakan-
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17 YILDA, ‘SUYA YÖN VEREN’ 
ÇALIŞMALAR YAPILDI
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Dünya Bankası Destekli, sürdürülebilir gıda güvenliği için ‘’Sulama 
Modernizasyon Projesi’’ tanıtım toplantısında konuştu.
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lık sulama çalışmalarına ilişkin ise; 
‘’255 meteoroloji istasyonunun veri-
lerini dikkate alarak, 86 bitkinin Bitki 
Su Tüketimini hesaplayarak, “Türki-
ye’de Sulanan Bitkilerin Bitki Su Tü-
ketimi Rehber”ini hazırladık. Tarım-
sal desteklerimizde; yer altı sularının 
yetersiz seviyede olduğu ve su kısıtı 
tespit edilen havzalarda ekilen nohut, 
mercimek ve yem bitkilerine ilave 
yüzde 50 fark desteği veriyoruz. İşte 
bu durum, tarımsal sulama konusun-
daki farkındalığın, artık yalnız devlet 
nezdinde değil, milletin nazarında da 
ilgi görmesini, STK’ların gündemin-
de de ele alınması gerektiğini, top-
yekûn bir mücadele içinde olmamızın 
lüzumunu ortaya koymaktadır’’ dedi.

Yağmurlama İle Yüzde 35, Damla-
ma İle % 65 Su Tasarrufu Sağlandı
2000’li yılların başında tarımsal su-
lamada yüzde 6 olan modern sulama 
şebekelerinin oranının bugün yüzde 
28’e yükseldiğini söyleyen Bakan 
Pakdemirli, inşaatı devam eden pro-
jelerle bu oranın yüzde 94 civarında 
olduğunu ifade etti. Pakdemirli, ‘’Ta-
bii diğer yandan; sulamalarda basınç-
lı borulu şebekeye geçmek suretiyle, 
iletimde sızma ve buharlaşma kayıp-
larını minimum seviye indirerek, tar-
la randımanını maksimum seviyeye 
yükseltmeyi de başardık! Böylelik-
le, yağmurlama sulamada yüzde 35, 
damla sulamada ise yüzde 65 oranın-

da su tasarrufu sağlamayı gerçekleş-
tirdik’’ diye de ekledi. 

10. Kalkınma Planı çerçevesinde yü-
rütülen “Tarımda Su Kullanımının 
Etkinleştirilmesi Programı Eylem 
Planı” doğrultusunda, Sulama Altya-
pısının Modernizasyonu Çalışmala-
rının bir bölümünün finansmanında 
Dünya Bankası kredilerinden fayda-
lanıldığını söyleyen Bakan Pakde-
mirli; ‘’Dünya Bankası Grubunun 
en büyük kuruluşu olan, Uluslararası 
İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) 
tarafından finanse edilen fon, 252 
milyon dolar tutarında kredi ve 2 mil-
yon dolar tutarında bir Küresel Çevre 
Fonu hibesini içermektedir’’ dedi.

Modernizasyonun Amacı; Tasar-
ruf, Verimliliği Artırmak, Sürdü-
rülebilirliği Sağlamak
Modernizasyon projeleriyle 5 şeyin 
amaçlandığını belirten Bakan Pakde-
mirli, bir bir bu amaçları da sıraladı. 
‘’Bir: Su tasarrufu sağlamak! İki: 
Sulama tesislerinin fonksiyonlarını 
ve verimlerini artırmak! Üç: Çiftçile-
rimizin faydalanma süresini ve şart-
larını iyileştirmek! Dört: İşletme ve 
bakım faaliyetlerinin sürdürülebilirli-
ğini sağlamak! Ve beş: Toprakta tuz-
luluk gibi sorunların ortaya çıkmasına 
engel olmak!’’

Dünya Bankası ile birlikte yürütülen 
ve toplamda 507 bin 810 dekar alana 
hizmet verecek olan ‘Sulama Moder-
nizasyonu Projesi’nin üç bileşenden 
oluştuğunu belirten Bakan Pakdemir-
li, ‘’Sulama Sistemi Modernizasyo-
nu” Birinci Bileşeni oluşturmaktadır. 
İkinci Bileşeni; Afyon-Bolvadin Ye-
raltı Sulama Şebekesine yapılacak 
olan Güneş Enerji Santrali ile fosil 
yakıt kullanımından kaynaklanan 
yüksek enerji maliyetleri ve çevre 
kirliliğinin önüne geçilecektir. Proje-
nin üçüncü ve son bileşenini; Proje 
Yönetimine ilişkin çalışmalar oluş-
turmaktadır’’ dedi.
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Yaklaşık 4 buçuk aydır yağışın 
düşmediği Konya Ovası’nda geçti-
ğimiz hafta etkili olan yağış, yüz-
leri güldürerek, çiftçiye umut oldu. 
Ziraat Mühendisleri Odası Konya 
Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman 
Soylu, “Konya’ya çimlenmeye ye-
tecek kadar yağış düştü”

Konya Ovası’na yaklaşık 4 buçuk 
aydır yağış düşmüyordu. Yüzde 
80’inin kuru ekim yaptığı Konya 
çiftçisinin gözü havadaydı. Kurak-
lık alarmının çaldığı ve çiftçiyi en-
dişelendirdiği günlerde camilerde 
sürekli yağmur duaları yapılıyordu. 
Borcu gelirinden fazla olan çiftçi, 
toprağına yağış düşmediği için su 
kuyularını çalıştırmış ve mecbu-
ren ekstra bir yükün altını girmişti. 
Geçtiğimiz hafta Cuma günü etkili 
olan yağış, az da olsa hububat çift-
çisine umut oldu. Bu yağışla bir-
likte Konya çiftçisinin yüzü güldü. 
Konya’da tarlalara ekili ürünlerin 
çimlenmesine yetecek kadar yağı-
şın düştüğü öğrenildi. Yeni sezonun 
Konya tarımı ve çiftçisi adına iyi 
gitmesi için geçtiğimiz hafta etkili 
olan yağış gibi 2-3 kez daha yağışın 
olması gerektiği dile getiriliyor.

Rahat Nefes İçin 2-3 Daha 
Yağmalı

Konya’da geçtiğimiz Cuma günü 
yağan yağmurun toprağa az da olsa 
nefes ve çiftçiye de umut olduğu-
nu dile getiren Ziraat Mühendisleri 
Odası Konya Şube Başkanı Prof. 
Dr. Süleyman Soylu, “Konya ve il-
çelerine ekili ürünlerin çimlenmesi-
ne yetecek kadar yağış düştü” dedi. 
“Hububat çiftçisine bu yağış geç de 
düşse umut oldu” diyen Soylu, “10 
milimetrenin üzerinde yağan yağış-
lar, şuanlık çimlenmeye yeter. Ama 
gelecek açısından bu yağışlar ye-
terli değil. Çiftçinin daha rahat bir 
nefes alabilmesi için aynı şekilde 
2-3 kez daha yağışın düşmesi gere-
kiyor” şeklinde konuştu.

Toprak 4 Ay Suya Hasret Kaldı
Hububat çiftçisinin yaklayık yüzde 
80’inin kuru ekim yaptığının altını 
çizen Soylu, çiftçinin gözünün 4-4 
buçuk aydır havada olduğunu aktar-
dı. Geçen Cuma etkili olan yağışın 
ürün çıkışını sağlamaya yetecek fa-
kat sağlıklı bir çıkış için yine de ya-
ğışın gerekli olabileceğini sıklıkla 
vurgulayan Soylu, şunları kaydetti: 
“2020 yılının ilkbahar aylarının ve 
sonraki tarım sürecinin rahat geç-
mesi adına yağışların muhakkak 
artması gerekir. Ayrıca olaya sadece 
tarımsal boyuttan bakmak da doğru 
olmayacaktır. Çünkü barajlarımız-

daki doluluk oranları da minimum 
seviyeye inmiş gözüküyor. İçme 
suyumuzun temini ve su kaynak-
larımızın devamlılığı bakımından 
da yağış önemli. Konya’nın her 
ilçesine aynı oranda yağış düşmü-
yor. Çünkü bu şehir, çok büyük bir 
coğrafyadan oluşuyor. İlçeler ara-
sında yağışlarda ciddi farklılıklar 
var. Yağışın düşük olduğu bölge-
lerde önümüzdeki günlerde yağışın 
daha fazla olması gerekir. Mesela 
Karapınar’da etkili olan yağış orta 
seviyelerde diyebiliriz. Toprak, 4 ay 
suya hasret kaldı. Geçtiğimiz haf-
ta etkili olan yağış ise toplamda 1 
gün sürdü. Toprağın içinin tamamen 
suya aç olduğunun bilinmesi gere-
kir. 2-3 kez daha yağışın etkili ol-
ması lazım. Toprağın suya tam doy-
ması için yeni yağışlar bekleniyor.”

YAĞIŞLAR ÇIFTÇIYE UMUT OLDU
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“MARKA GELIŞTIRME VE 
TANITIM AJANSI” KURULACAK

Türkiye’de üretilen tarım ve gıda 
ürünlerinin markalaşması ve coğrafi 
işaretli ürünlerin Avrupa Birliği’n-
den (AB) de tescil alması için geliş-
tirilen yeni stratejiler çerçevesinde, 
bu konudaki çalışmaları tek çatı al-
tında toplayacak “Marka Geliştirme 
ve Tanıtım Ajansı” kurulması plan-
lanıyor.
Tarım ürünlerinin markalaşmasına 
yönelik çalışmalara hız verilecek.

Bu kapsamda, ticari potansiyeli 
yüksek ürünler ile yöresel ve coğrafi 
işaretli ürünlerin tanıtımına yönelik 
faaliyetler artırılacak. Üretici örgüt-
leri pazarlama, tanıtım ve coğrafi 
işaret alanlarında güçlendirilecek. 

Gıda, tarım ve orman ürünlerinin 
ayrı ayrı kalite standartları belirle-
necek ve bu standartlara göre üretil-

meleri yönünde gerekli koordinas-
yon sağlanacak.

Standartlarına göre üretilen ürünle-
re yönelik kalite ve prestij geliştir-
me amaçlı marka çalışmaları ger-
çekleştirilecek. 

Faaliyetler kapsamında Tarım, Gıda 
ve Orman Ürünleri Marka Geliştir-
me ve Tanıtım Ajansı kurulacak. Bu 
ajansla marka, tescil, standardizas-
yon, reklam, tanıtım, izleme ve ge-
liştirme çalışmaları tek çatı altında 
toplanacak. Yetki ve sorumluluğun 
tek bir kurumsal yapıda toplanma-
sını sağlayacak ajans, katılımcı, 
verimli, etkin ve sonuç odaklı ça-
lışma prensibini benimseyecek. Bu 
ajansın kurulmasına yönelik yasal 
zemin araştırılacak. 

Yerel Ürünler Ab’de Tescil Edile-
cek
Öte yandan, Tarım ve Orman Ba-
kanlığı’nca yürütülen “Coğrafi İşa-
retlerde Farkındalığın Artırılması 
Projesi”nin de kapsamı genişleti-
lecek. Yurt içinde tescilli ürünlerin 
artması ve uluslararası düzeyde 
coğrafi işaret tescili almaları yönün-
de çalışmalar başlatılacak. 

Türkiye’deki coğrafi işaretli ürün-
lerden AB düzeyinde tescil alma ka-
pasitesi bulunanlar tespit edilecek. 
Bu ürünlerin AB düzeyinde tescili 
için ilgili kurum ve kuruluşlarla 
çalışmalar yürütülerek farkındalık 
çalışmaları düzenlenecek. 

Ekonomik değer taşıyan coğrafi 
işaretli ürünlerin yerelden ulusal 
pazar zincirine katılmalarını sağ-
lamak amacıyla çalışmalar yapı-
lacak. Coğrafi işaretlerin başvuru 
öncesi hazırlıklar ve tescil sonrası 
pazarlama ağının etkinleştirilmesi 
için ilgili taraflarla ihtiyaç analizi 
gerçekleştirilecek. Bu ürünlerin arz 
güvenliğiyle ilgili koordinasyon 
sağlanacak. 

Bu ürünlerde farkındalığı artırmak 
için medya iletişim araçlarından ya-
rarlanılacak, belirlenecek sektörler 
özelinde coğrafi işaretler çalıştayı 
ve “AB Yolunda Coğrafi İşaretler 
Çalıştayı”  düzenlenecek. 

Bakanlıkça, Türkiye-AB arasında-
ki iş birliği çerçevesinde öncelikli 
olarak tescil edilmesi uygun olacağı 
düşünülen coğrafi işaretli tarım ve 
gıda ürünlerinin tespiti amacıyla ça-
lışmalara da başlandı.





Bir iş yapılmayı hak ediyorsa

daha iyi yapılmayı da hak ediyordur.
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TZOB Genel Başkanı Şemsi Bay-
raktar: “Bu ülkeyi, gençlerimizi 
tarımda tutarsak besleyebiliriz, do-
yurabiliriz. Bu manada destekleme 
bütçesinin artırılmasını talep edi-
yoruz” “Kesintilerin kaldırılmasını 
talep ediyoruz. KDV’nin muhakkak 
suretle elektrikte sıfırlanmasını ta-
lep ediyoruz, elektrikte de acil ola-
rak indirime ihtiyaç var. Dolayısıyla 
bunları yaptığımızda üreticiye bir 
can suyu olacağız”
Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
(TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bay-
raktar, “Bu ülkeyi, gençlerimizi 
tarımda tutarsak besleyebiliriz, do-
yurabiliriz. Bu manada destekleme 
bütçesinin artırılmasını talep ediyo-
ruz.” dedi.

Temaslarda bulunmak üzere kente 
gelen Bayraktar, Sakarya Ticaret 

ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Akgün Altuğ’u makamında 
ziyaret etmesinin ardından Sakarya 
Ziraat Odası’na gitti.

Bayraktar, burada yaptığı konuşma-
da, çiftçinin her alanda desteklen-
mesi gerektiğini söyledi.

Gençlerin tarımla ilgilenmesi için 
çalışma yapılması gerektiğini vur-
gulayan Bayraktar, “Bu ülkeyi, 
gençlerimizi tarımda tutarsak besle-
yebiliriz, doyurabiliriz. Bu manada 
destekleme bütçesinin artırılmasını 
talep ediyoruz. Gayrisafi milli ha-
sılanın yüzde 1’ine çıkıncaya kadar 
da Ziraat Odaları olarak bu talebi-
miz, bu mücadelemiz devam ede-
cek. Dolayısıyla çiftçimizi destek-
lediğimiz takdirde ben inanıyorum 
ki Türkiye’deki üretim rakamları 

çok farklı yere gidecektir.” diye ko-
nuştu.

Tarımsal ürünlerin ihracatının artı-
rılması gerektiğini vurgulayan Bay-
raktar, şunları kaydetti:

“Bugün 55 milyar dolarlık bir ta-
rım hasılası var. Bunu 100 milyar 
doların üzerine çıkarmamız gere-
kiyor. Bunlar mümkün, ülkenin 
potansiyeli buna uygun yeter ki bu 
tarım potansiyelini değerlendirelim, 
çiftçimizin önünü açalım, sektörde 
verimliliği yakalayalım. Bu hedefe 
doğru Ziraat Odaları Birliği büyük 
bir gayretle, işini kutsayarak çiftçi-
ye hizmetin de bir ibadet olduğuna 
inanarak çalışmaya devam ediyo-
ruz.”

Mazot fiyatları konusunda hükü-

TZOB GENEL BAŞKANI 
BAYRAKTAR’DAN GENÇLERIN 
TARIMA KAZANDIRILMASI TALEBI
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metin taahhütte bulunduğunu hatır-
latan Bayraktar, mazot miktarı art-
tıkça destek miktarının da arttığını 
belirtti.

Bayraktar, mazota başka ilave des-
teklerin de verildiğine dikkati çeke-
rek, şöyle devam etti:

“Biz o rakamın daha yukarılara 
çıkmasını talep ediyoruz. Daha yu-
karılarda destek vermemiz lazım. 
Çiftçiyi tarlada tutmak için desteğe 
ihtiyaç var. Çünkü maliyetleri çok 
arttı, özellikle üreticilerimizin kura 
bağlı olarak girdi maliyetleri çok 
arttı. Bölgelerle üreticilerimiz özel-
likle elektrik fiyatlarından şikayetçi. 
Elektrik fiyatları son aylardaki artış-
larla kilovat saat ücreti 80 kuruşun 
üzerine çıktı. Dolayısıyla oradan da 
bir indirim bekliyoruz. TRT payı 
var, enerji fonu var, başka kesintiler 
var, kesintilerin kaldırılmasını talep 
ediyoruz. KDV’nin muhakkak su-
retle elektrikte sıfırlanmasını talep 

ediyoruz, elektrikte de acil olarak 
indirime ihtiyaç var. Dolayısıyla 
bunları yaptığımızda üreticiye bir 
can suyu olacağız. Bazı üreticile-
rimizin de tarlada kalmasını sağla-
yacağız. Bu ülkenin gıda güvence-
sini sağlama noktasında her zaman 
üreticimizin arkasında durmamız 
lazım.”

Sakarya’da sanayileşmenin hızlı 
şekilde büyüdüğüne değinen Bay-
raktar, sanayileşmenin bazı verimli 
araziler üzerinde yapıldığını gör-
düklerini ifade etti.

Geçmiş yıllarda toprak kurullarının 
çok iyi çalışmadığını, kamu yararı 
ibaresinin suistimal edilmesi sure-
tiyle verimli arazilerin imara açıldı-
ğını gördüklerini dile getiren Bay-
raktar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye Ziraat Odaları Birliği ola-
rak tarım raporu hazırlattık. Bu ra-
por çok önemli bir rapor. Sakarya 

için de bir ilk, Türkiye’de sektörle 
alakalı pilot bir çalışma. Çok önem-
li. Orada da hocalarımızın tespit 
ettiği gibi Pamukova ilçesi kadar 
verimli bir araziyi kaybetmişiz. 
Bununla alakalı girişimlerimiz var. 
Valilerimizi ve büyükşehir belediye 
başkanlarımızı hassasiyet gösterme-
leri konusunda sürekli uyarıyoruz. 
Bunun ötesinde toprak kurullarını 
daha sağlıklı çalıştırmaları konu-
sunda uyarıyoruz. Bunun dışında 
bizim de gayretlerimiz sonucu Tür-
kiye’deki bazı ovalar sit alanı ilan 
edildi. Bunlar içinde Sakarya’nın 
bazı ovaları da var, onları da önem-
siyoruz. Oralara artık yapılaşma 
yapmak mümkün değil. Bu konuda 
odalarımıza da büyük görevler dü-
şüyor. Hatta zaman zaman başkan-
larıma yargıya da götürün diyorum. 
İnşallah yasal düzenleme olan bu sit 
alanı ilan edilmesinin ardından Sa-
karya ovalarını koruyabileceğimizi 
düşünüyorum. Bu noktada bize dü-
şeni yapacağız.”
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SIRT ILAÇLAMA POMPALARINDA 
TÜRKIYE’NIN LIDERI ILPOSAN

Sırt ilaçlama pompaları üretiminde 
Türkiye’nin lider markaları arasında 
yer alan İlposan İlaçlama Pompaları, 
ürün çeşitliğini artırarak her geçen 
gün büyümeye devam ediyor. 2005 
yılından bu yana sektörde yer alan 
İlposan İlaçlama Pompaları bugün 4 
bin 500 metrekare kapalı alanındaki 
üretimiyle Türkiye’deki tüm ille-
re hizmet veriyor. İlposan İlaçlama 
Pompaları Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Özdemir, yurt dışında da 3 
ülkeye ihracat gerçekleştirdikleri-
nin altını çizdi. Özdemir, “İlposan 
İlaçlama Makineleri 2005 yılında 
kuruldu. Bugün geldiğimiz noktada 
4 bin 500 metrekarelik kapalı alan-
da güçlü makine parkurumuz ve 35 
kişilik profesyonel ekibimizle sırt 
ilaçlama pompalarının üretimini sür-

dürüyoruz. Firmamız Türkiye’nin en 
büyük ilaçlama makineleri firmaları 
arasında yer alıp ulusal bir markadır. 
Türkiye’de imalatçı olarak 3 tane fir-
mamız bulunuyor. Firmamızın bir ta-
nesi İstanbul merkezli, 2 firmamız da 
Konya’da. Türkiye’de Tarım Bakan-
lığı’nca ruhsatlı olarak imal ettiğimiz 
İlposan ürünleri C Belgesi’ne sahip” 
dedi.

Türkiye’de İlki Gerçekleştirdik
Türkiye’de 4 araç ile 80 şehre hizmet 
ettiklerini dile getiren Özdemir, “Yurt 
dışında da bu sene 3 ülkeye ihracatı-
mız başladı. Geçen sene katıldığımız 
Antalya Tarım Fuarı’nda Ortadoğu 
bölgesinden 100’e yakın firmayla 
görüştük. Türk mallarına olan güven 
çok güzel. İkili ticari ilişkilerimiz 

neticesinde Türkiye’de ilk olarak 20 
litrelik şarjlı ürün ürettik. Bunun gu-
runu yaşıyoruz. Daha iyi bir hizmet 
üretebilmek, hem ekonomimize hem 
de Konya’mıza katkı sağlamak için 
mücadele ediyoruz. Şayet devletimiz 
ithalatın önüne yüzde 100 vergi ko-
yacak olursa 2020 yılında işçi istih-
damımızı da 2 katına çıkaracağımızı 
taahhüt ediyoruz. Ülke olarak zor bir 
dönemden geçiyoruz ama bu zor dö-
nemde devletimizle ve milletimizle 
beraber el ele vereceğiz ve ekonomi-
mizi canlı tutacağız. 2019 yılından 
çok daha umutluyuz” ifadelerini kul-
landı. 
 
Ücretsiz Değişim İmkânı
Ürünlerinin 2 yıl garantili olduğunu 
vurgulayan Özdemir, “Ürünlerimi-
zin sonuna kadar arkasındayız. 24 
saat yedek parça hizmeti sunma ko-
nusunda da öncü bir kuruluşuz. Tür-
kiye’ye giren Çin menşeili ürünlere 
Türk markalarının isimlerini koyarak 
piyasaya sunuyorlar ama hiçbirinin 
yedek parçası ve birebir garantisi ol-
madığı için çiftçilerimizin mağduri-
yeti giderek artıyor. Biz ürünlerimizin 
ve imalatımızın devamlı arkasında 
durup kalitemizin üzerine de başa-
rılar koyarak Türk tarımına hizmet 
etmeye çalışıyoruz. Ürünlerimizin 
içerisinde kullanma kılavuzları var ve 
ürünlerin yedek parçaları da yer alı-
yor. Çiftçimiz eğer kendisi değişimi 
sağlayamazsa kargo ücretini ödemesi 
dâhilinde biz ürünü birebir yenisiyle 
ücretsiz değiştiriyoruz. Bu sistemi 
de Türkiye’de hiç kimse yapmıyor. 
Bu konuyla alakalı çiftçilerimizden 
teşekkür mektupları alıyoruz” diye 
konuştu. 

İlposan İlaçlama Pompaları Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özdemir, Türkiye genelinde 80 ilde ve yurt dışında 3 
ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, “Türkiye’de ilk olarak 20 litrelik şarjlı ürün ürettik. 2019 yılından 
çok daha umutluyuz” dedi.
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ÖZDESAN’DA 
ÜRÜN ÇEŞITLILIĞI ARTTI

Alihan Bey merhaba. Bizlere Öz-
desan İlaç Gübre Ambalaj Makine 
Ticaret hakkında bilgi verir misi-
niz?
Özdesan İlaç Gübre Ambalaj Maki-
ne Ticaret, 1994 yılında sırt ilaçlama 
pompaları üretmek amacıyla kurulan 
bir firma. 2014 yılı nisan ayında ise 
Özdesan İlaç Gübre Ambalaj Ma-
kine Ticaret bize ait bir firma oldu 
ve yönetimini aldık. Konya Ticaret 
Borsası civarında bulunan bin met-
rekare alana sahip tesisimizde üretim 
yapıyoruz. Firmayı aldığımızda ma-
kine parkında plastik enjeksiyon ma-
kineleri bulunuyordu. Bu makinele-
rin yanında plastik şişirme makinesi 
ekleyerek yola çıkmıştık. Şu anda 
1,5, 5, 10, 16, 16,5 ve 20 litre kapa-
siteli sırt ilaçlama pompaları üretimi 
gerçekleştiriyoruz. Üretimimizin ta-
mamı iç piyasaya yönelik. Firmamız 
25 yıllık bir geçmişe sahip olmasına 
karşın çok yeni bir firma. İç ve dış 

piyasadaki tüm olumsuzluklara rağ-
men yolumuza emin adımlarla de-
vam ediyoruz.
Firmanızın 2019 yılındaki hedef ve 
beklentileri nelerdir?
Az önce de bahsettiğim gibi şu anda 
Özdesan İlaç Gübre Ambalaj Maki-

ne Ticaret olarak 1,5, 5, 10, 16, 16,5 
ve 20 litre kapasiteli sırt ilaçlama 
pompaları üretimi gerçekleştiriyo-
ruz. 2019 yılında da yatırımlarımız 
devam edecek. Yine az önce belirtti-
ğim gibi iç piyasaya yönelik çalışan 
bir firmayız. Firma olarak sırt ilaçla-
ma pompalarının üretiminin yanında 
ambalaj sektöründe de büyümeyi 
hedefliyoruz. Bu çerçevede altyapı 
çalışmalarımızı ve pazar araştırma-
larımızı sürdürüyoruz. Ana firmamız 
olan İlposan İlaçlama Makineleri 
Ltd. Şti. ve Yönetim Kurulu Başka-
nı Hasan Özdemir’in tecrübeleri ve 
desteğinden faydalanarak yolumuza 
devam ediyoruz. 2019 yılından da 
umutluyuz. Devletimizin milli du-
ruşundan ‘Milli Üret-Milli Tüket’ 
düsturuyla Türk çiftçisinin ve Türk 
tarımının ithalat ürünlerine yenilme-
den Özdesan firmamıza sahip çıkma-
sı gerektiğini düşünüyorum. Çin ve 
ithal ürünlerin hiçbir şekilde garanti 
kapsamında olmadığının bilinmesini 
istiyorum.

Özdesan İlaç Gübre Ambalaj Makine Ticaret Genel Müdürü Alihan Özdemir, firmalarının yenilenen yapısıyla 
geçen süreci dergimize anlattı. Özdemir, firma bünyesinde 1,5, 5, 10, 16, 16,5 ve 20 litre kapasiteli sırt ilaçlama 
pompaları üretimi gerçekleştirdiklerini kaydetti.
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Dünyada ve ülkemizde gitgide 
artan nüfus, küresel ısınmaya bağlı 
su kaynaklarının giderek kısıtlı hâle 
gelmesi tarımsal sulama metod-
larının yeniden gözden geçirilmesi 
gerekliliğni ortaya koymuştur. Sula-
ma suyunun daha az miktarlarda 
kullanılıp daha verimli bir sulama 
yapılması için geliştirilen teknolojiler 
de ülkemizde artık daha da yaygın 
kullanılır hâle gelmektedir. Ülkemiz 
her ne kadar bu konuda gelişmiş 
ülkelerin gerisinde olsa da son 
10 yılda önemli mesafeler katedil-
miştir. Buna paralel olarak sulama 
sistemlerinde kullanılan ekipman-
ların üretimi de son 10 yılda ciddi 
yatırımlar yapılarak geliştirilmek-
tedir.

Bu olguları göz önüne alarak 
2007 yılında Piltar Plastik firmasını 
kurduk. Sektördeki bazı eksiklikleri 
tespit edip, ürün kalite-performans 
ve fiyat-performans ilişkisini en op-
timum seviyede tutabilmek adına 
üretime başladık.

Üretime mütevâzi bir iş yerinde 
gene mütevâzi bir bütçe ile tek 
kalem ürün olarak başladık. Yağ-
murlama sisteminde kullanılan bir 
vana çeşidi  ile piyasaya küçük bir 
giriş yaptık.

Daha sonra 2 yıl gibi bir zaman 
aralığında damlama sisteminde 
kullanılan mini vana ve ek parça-
ları ile ürün çeşitliliğimizi artırdık. 
Gerek imalatını yaptığımız ürün-
lerin kalitesi, gerek ürün satış 
sonrası hizmetlerimiz sayesinde 
tarım sektöründe ismimizi du-
yurmaya başladık. 2011 Yılında 
üretim yerini  1000 m2 lik bir alana 
taşıyarak yeni makine yatırımları 
ile damlama yedek parçalara ilave 
olarak yağmurlama başlıklarını da 
üretmeye başladık.Gelen talep-
ler artmaya başlayınca ve  artan 
kapasite ile yeni bir üretim yeri 
arayışına girişitik. 2014 Yılı itibari ile 
konya organize sanayi bölgesi’nde 
13.000 M2 kapalı alana sahip olan 
yeni fabrika binamıza taşındık ve 
yeni makine yatırımlarını gerçekleş-
tirdik. Müşterlirimizin teveccühleri 
ve bizden beklentileri doğrultu-
sunda 2017 yılı’nda damla sulama 
sisteminin ana unsuru olan yassı 
damlama borusu üretim hattı yatı-
rımına giriştik. 2017-2018 Ve 2019 
yılları itibari ile her geçen yıl üretim 
kapasitesini artırarak 250 çeşit 
ek parça, yağmurlama başlıkları 
ve yassı boru ürtemimiz devam 
etmektedir.

Yaklaşık 25 personel ile üretime 

devam eden firmamız, her yıl artan 
cirosu ile piyasada etkin ve güve-
nilir bir marka haline gelmektedir.

Direkt ve ya dolaylı olarak ihraç 
edilen ürünlerimizin adet ve çeşit-
leri her yıl artarak devam etmek-
tedir.

Hedefimiz türkiye pazarında elde 
etttiğmiz başarımızı dış pazarlarda 
da devam ettirebilmektir. Henüz bir 
kaç ülke ile olan ticaretimizi geliş-
tirmek için çalışmalar yapmaktayız.

Standartlar anlamında sektörümüz 
oldukça iyi konumdadır fakat mev-
zuat bakımından bazı geliştirilmesi 
gereken konular olmasına rağmen 
sektörümüzün dış ticaret ile ilgili 
çalışmaları firmalaırın daha çok 
kendi çabaları ile   yürümektedir.

Atık ürünlerin dönüşümü ülkemiz-
de yapılan yatırırımlarla her geçen 
gün daha da ileri gitmektedir. 
Zamanla bu konuların daha da 
gelişeceğine inancımız vardır. Atık 
ürünlerin geri dönüşüm üretimi 
kalite olarak daha da gelişitirile-
cek ve rekabet ortamı daha da iyi 
olacaktır.

Plastik sektörü kullanım alanı 
olarak oldukça geniş bir yelpazede 
değerlendirilmektedir. Bu yüzden 
sektör oldukça dinamik ve geliş-
melere açıktır.

Yatırımcılar son yıllarda sektöre 
eskisinden daha çok önem ver-
mektedirler.

Sektördeki tüm paydaşlarımıza 
hayırlı bol ve bereketli kazançlar 
dileriz.

ETKIN VE GÜVENILIR
BIR MARKA: PILTAR






















