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sahibine, reklamların sorumluluğu reklam verene aittir.
Tarım TR dergisi basın ve meslek ilkelerine uymayı taahhüt eder.

Merhaba sevgili TarımTR okurları,

2020 yılının son sayısı ile karşınızdayız..

2020 yılı en başta sağlığımız olmak üzere hayatımızda normalde yapabildiğimiz 
ama şuan ki şartlardan ötürü yapamadığımız birçok şeyin kıymetini bilmemiz 
gerektiğini, sağlığımıza ve normal hayatta yapabildiklerimize şükretmemiz gerektiğini 
bizlere hatırlatan bir yıl oldu. Bir musibet bin nasihatten iyidir atasözümüz ışığında 
yaşadıklarımızdan ders almayı ümit ediyoruz. 
Bu süreçte sağlık personelimiz başta olmak üzere, emniyet mensuplarımız, eczaneler, 
marketler, paket servisi yapan işletmeler gibi bazı sektör çalışanları ekstra olarak 
teşekkürü hak etmektedir. Tabi ki tüm bunlara ek olarak çiftçilerimize de ayrı bir parantez 
açmak gerek. Gece-gündüz, pandemi koşulları demeden üretimin aksamaması için 
dişini tırnağına takıp emek veren tüm çiftçilerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. 

2021 yılının hayırlara vesile olmasını dileriz. Sağlıcakla kalın. 

 

Editörden
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AĞAÇ DIKME SEFERBERLIĞINE
30 ÜLKEDEN DESTEK

Geçtiğimiz yıl YouTuber Abdul-
lah Enes Şahin’in sosyal medya 
hesabından paylaştığı “Ağaç dik-
me bayramı” önerisine kayıtsız 
kalmayan Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 11 
Kasım Ağaçlandırma Seferberliği 
Konulu Cumhurbaşkanlığı Ge-
nelgesi yayınlandı.

Ekonomik, ekolojik ve sosyal açı-
dan büyük öneme sahip ormanları 
korumak, sürdürülebilir şekilde 
yönetmek ve gelecek nesillere ak-
tarmak amacı ile her yıl 11 Kasım 
gününün, “Milli Ağaçlandırma 
Günü” olarak kutlanması kararı 
alındı.

11 Kasım 2019 saat 11.11’de 81 
ilde aynı anda 11 milyon fida-
nın toprakla buluşturulması için 
Tarım ve Orman Bakanlığı ile 
Orman Genel Müdürlüğü’nün 
koordinasyonunda başlatılan 
kampanya, vatandaşlardan gördü-
ğü yoğun ilgi ile bir seferberliğe 
dönüştü. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan ve Eşi Emine Erdoğan’ın 
da katılımı ile 81 ilde aynı anda 
canlı bağlantılarla gerçekleşen 
organizasyonda 11 milyon hedefi 
aşılarak yaklaşık 14 milyon fidan, 
7’den 77’ye her kesimden vatan-
daşın gönüllü katılımı ile dikildi. 

Guinness rekorlar kitabına gi-
rildi
Geçen yıl 81 ilde 2023 noktada 
gerçekleştirilen fidan dikme et-
kinliğinin önemli noktalarından 
biri de Çorum oldu. Çorum Guin-
ness Rekorlar kitabına adını altın 
harflerle yazdırdı.  232 bin 647 
adet fidan ile Endonezya’ya ait 
olan ‘1 saatte en fazla fidan dik-
me’ dünya rekoru, Çorum’da 3 
bin kişinin katılımı ile dikilen 303 
bin 150 fidanla Türkiye adına tes-
cil ettirildi. ‘1 saatte en fazla fidan 
dikme’ rekorunu sırtlayan Ço-
rum Celilkırı mevkiinde toprak-
la buluşan fidanların hepsi tuttu. 
Geçen yıl vatandaşların katılımı 

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 11 Kasım’da 81 il ile aynı anda yaklaşık 30 ülkede fidanlar toprakla 
buluşacak.Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile 
Orman Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda başlatılan ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası bu yıl da 11 Kasım saat 
11.11’de 81 il ve 922 ilçede aynı anda gerçekleşecek. Bu yıl ilk defa Azerbaycan, Bosna – Hersek, Malta, Kosova, 
Senegal, Kazakistan ve Ukrayna gibi yaklaşık 30 ülkenin de katılacağı Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 83 
milyon fidan toprakla buluşacak.



ile yürütülen rekor demesi bu yıl 
pandemi nedeniyle farklı bir kon-
septe yapılacak. Dünya üzerinde 
bitkilerle yapılmış en büyük res-
mi gerçekleştirmek için çalışma-
lar son hızla devam ediyor.

81 il ve 70 ülke temsilcisi ile aynı 
anda fidan dikilecek
11 Kasım günü Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın teşrifleriyle düzenle-
necek Ankara’daki program, Yıl-
dırım Beyazıt Üniversitesi Çubuk 
yerleşkesinde yapılacak. Geçen 
yıl vatandaşların da yoğun ilgisi 
ile bir seferberliğe dönüşen orga-
nizasyon için bu yıl ilk defa yurt 
dışından da katılım olacak. Tarım 
ve Orman Bakanlığı ve Orman 
Genel Müdürlüğü koordinasyo-
nundaki etkinliğin yurt dışı orga-
nizasyonu için Dışişleri Bakanlığı 
ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı (TİKA) destek-
leriyle yaklaşık 30 ülkeden katı-
lım sağlanacak. Aralarında başta 
kardeş ülke Azerbaycan olmak 
üzere, Bosna-Hersek, Irak, Lib-
ya, Malta, Karadağ, Kazakistan, 
Gürcistan, Ukrayna, Sırbistan, 
Afganistan, Kosova, Özbekistan, 
Senegal ve Arnavutluk gibi pek 
çok ülkenin yer aldığı etkinlikte 
sahada 70 ülke temsilci Türkiye 
ile aynı anda fidan dikecek.

Pandemi için gerekli tüm ted-
birler alındı
Türkiye’nin orman varlığını ar-
tırmanın yanı sıra, aynı zamanda 
toplumda ağaç ve orman sevgisi-
ni geliştirmeyi, çevresel farkında-
lığı artırmayı ve çevreye duyarlı 
nesiller yetiştirmeyi amaçlayan 
sosyal bir etkinlik olan “GELE-
CEĞE NEFES” Ağaçlandırma 
Projesi kapsamında, bu yıl pan-
demi süreçlerinden dolayı Tarım 

ve Orman Bakanlığı ile Orman 
Genel Müdürlüğü tarafından tüm 
çalışmalar titizlikle yürütüldü. 

Etkinliğin bütün illerde ve ilçe-
lerde pandemi kurallarına uygun 
bir şekilde sorunsuz ilerleyebil-
mesi için valiliklerin koordinas-
yonunda, kamu kurumları, il milli 
eğitim müdürlükleri, belediyeler, 
askeri birlikler, muhtarlar ve si-
vil toplum kuruluşları temsilcileri 
gibi sürece katılımında gerekli-
lik ve yarar görülen her taraf ile 
programın icrasına yönelik koor-
dinasyon toplantıları yapıldı.

Bahçelerine fidan dikmek iste-
yenlere bedelsiz fidan
Pandemi nedeniyle, etkinlik sa-
halarına gidemeyip kampanyaya 
uzaktan katılım sağlamak isteyen 
vatandaşlara, yaşadıkları ortamı 
güzelleştirmeleri ve yeşil örtüyü 
geliştirmek amacıyla evlerinin et-
rafına veya site bahçelerine fidan 
dikmelerini teşvik edilmesi için 
talep edenlere bedelsiz fidan ve-
rilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak 
yürütülen “Tohumdan Ormana 
Projesi” kapsamında, ilk ve orta-
okula giden yaklaşık 12 milyon 
öğrenciye, bedelsiz verilecek to-
hum setleri, il ve ilçe Milli Eği-
tim Müdürlükleri vasıtasıyla da-
ğıtıldı. Çocukların bu tohumlar 
ile evlerinde kapta fidan üretimi 
yapmaları sağlanacak.

Dikim için en uygun alanlar be-
lirlendi
Vatandaşların kolayca dikim sa-
halarına ulaşabileceği okul, üni-
versite, hastane, ibadethane bah-
çeleri, yol kenarları, köylülerce 
kullanılan kamusal alanlar, çeşitli 
kamu kurumlarının bahçeleri ile 

Orman Genel Müdürlüğü’nün 
ağaçlandırma ve toprak muhafa-
za çalışmaları yaptığı yerleşim 
yerlerine yakın sahalar öncelikli 
fidan dikim alanları olarak belir-
lendi.

Projenin faydaları saymakla 
bitmiyor
Proje kapsamında dikilen fidan-
lardan oluşan ormanlar, kampan-
ya kapsamında hedeflenen sosyal 
faydalarının yanı sıra, dikim yapı-
lan sahanın özelliğine göre; top-
rak kaybını önleyerek erozyonun 
şiddetinin düşürülmesi, ülkemiz 
yeşil dokusunun geliştirilerek, 
orman varlığının artırılması, ya-
bani hayvanlara besin sağlayarak, 
popülasyonlarının gelişimine des-
tek olunması, özellikle kamusal 
alanlarda yapılan ağaçlandırma-
lar ile çocukların, gençlerin ve 
vatandaşların daha yeşil, havası 
daha temiz ve oksijeni bol bir or-
tamda yaşamalarına hizmet etme 
gibi pek çok fayda sağlıyor. Proje 
ayrıca, dikilen çiçekli ve aroma-
tik bitkiler sayesinde, bal üreti-
mi desteklenirken, rekreasyonel 
alanların oluşumuna ve odun dışı 
ürün ve hizmetler alanında va-
tandaşların gelir sağmasına katkı 
sunuyor.
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın videokonferans 
yolu ile iştirak ettiği, Tarım ve Or-
man Bakanı Sayın Dr. Bekir Pak-
demirli’nin ise baraj inşaatından 
katıldığı törenle Reyhanlı Barajı 
hizmete alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende 
yaptığı konuşmada eserlerin ülkeye 
ve şehre kazandırılmasında emeği 
geçenleri tebrik ederek, Reyhanlı 
Barajı’nın Amik Ovası’nın taşkın-
lardan korunmasını ve sulanmasını 
sağlayacak, toprakların bereketini 
artıracak önemli bir yatırım oldu-
ğunu söyledi.

Barajın sulayacağı 585 bin dekar 
arazinin çiftçilere 451 milyon lirayı 
aşkın gelir artışı sağlayacağını be-

lirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 52 
binden fazla kişiye de ilave istih-
dam sağlayacağını aktardı.

Bu sulama alanının büyüklüğünün 
Hatay’daki toplam tarım arazileri-
nin yaklaşık dörtte birini ifade et-
tiğine işaret eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti: “Sulama 
projelerinin üç kısmından ikisinin 
ihalesi yapıldı. Ayrıca arazi toplu-
laştırma çalışmaları sürüyor. Göç-
men kuşların güzergahında bulu-
nan baraj bölgesinde ülkemizin en 
önemli kuş cennetlerinden birini 
de oluşturuyoruz. Bölgenin sık sık 
su baskınına uğramasına yol açan 
Afrin ve Karasu Çayları ile besle-
necek Reyhanlı Barajı sayesinde ar-
tık Amik Ovası’nda bu afet riskinin 
de büyük ölçüde önüne geçilmiş 

olacaktır. Barajımızın 480 milyon 
metreküpü bulan su depolama hac-
mi, ortalama 7 baraja denktir. Böy-
lece geçen yıl, daha önce 175 bin 
dekarı etkileyen su baskınlarının 
alanı 25 bin dekara kadar düşmüş-
tü. İnşallah bu barajımızın hizmete 
girmesiyle Amik Ovası afetlerle de-
ğil, bereketiyle sembolleşen bir yer 
haline dönüşecektir.”

“Hatay’ı da Geliştirmeye, Kal-
kındırmaya, Büyütmeye Devam 
Edeceğiz”
Afrin Çayı’nın suyunu baraja akta-
racak ülkenin en uzun regülatörü ve 
en yüksek kapasiteli iletim hattının 
da bu projenin önemli bir parçası 
olduğunu belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan “Suriye sınırımıza yakın 
bir yerde 1977 yılında işletmeye 

TARIMTR Haber ServisiTARIMTR Haber Servisi

AMIK OVASI’NIN RÜYASI REYHANLI 
BARAJI CUMHURBAŞKANI 
TARAFINDAN HIZMETE ALINDI
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alınan Tahtakale Barajı’nın gövde-
sini 9 metre yükselterek, depolama 
hacmini 2 katından fazla artırdık. 
Böylece barajın sulama alanını 109 
bin dekardan, 344 bin dekar ilave 
ile 453 bin dekara çıkarmış olduk. 
Bu projenin sulamada ülkemize yıl-
lık ekonomik faydası 350 milyon 
lira. Enerji üretimindeki ek katkısı 
da 80 milyon liradır. Ayrıca bu ka-
pasite artışı sayesinde bölgede 31 
bine yakın kişiye ilave istihdam 
sağlanacaktır” diye konuştu.

Taşkınların önüne geçilmesinde de 
bu kapasite artışının fayda sağla-
yacağına dikkati çeken Cumhur-
başkanı Erdoğan, şunları kaydetti: 
“Reyhanlı ve Tahtakale barajlarının 
toplam sulama alanı büyüklüğü 
1 milyon 50 bin dekarı, yani Ha-
tay’daki tarım alanlarının yarısı-
nı buluyor. Sulama projesinin ilk 
kısmını yatırım programına aldık. 
İnşallah en kısa sürede inşasına da 
başlayacağız. Ayrıca Büyük Ka-
raçay Barajı’ndan sağlanan suları 
arıtma tesisinden geçirerek Hataylı-
ların hizmetine sunuyoruz. Hizme-
te açacağımız arıtma tesisi ile şehir 
merkezimize ve 15 yerleşim yerine 

günlük 123 bin metreküplük içme 
suyu sağlanıyor. Görüldüğü gibi su-
lamasıyla taşkın korumasıyla içme 
suyu arıtmasıyla Hatay’ı her alanda 
suyun bereketine kavuşturuyoruz. 
Tabii Hatay’a yaptığımız baraj, su-
lama ve içme suyu yatırımları bun-
lardan ibaret değil. Son 18 yılda bu 
çerçevede Hatay’a 3 milyar liraya 
yakın yatırımla 7 baraj, 3 gölet, 13 
sulama tesisi, 81 dere ıslahı, 5 içme 
suyu tesisi inşa ettik. Ayrıca halen 2 
barajın, 2 göletin, 15 sulama tesisi, 
5 dere ıslahı ve 1 içme suyu tesisi-
nin inşası sürüyor. İnşallah şehri-
mize yapacağımız daha çok altyapı 
yatırımları var. Halkımızla el ele, 
gönül gönüle vererek ülkemizin di-
ğer 80 vilayetiyle hep birlikte Ha-
tay’ı da geliştirmeye, kalkındırma-
ya, büyütmeye devam edeceğiz.”

Türkiye’nin dünyadaki kriz mer-
kezlerinin tam göbeğinde yer al-
masına rağmen dimdik ayakta 
olmasını birlik ve beraberliğinin 
gücü yanında her alandaki sağlam 
alt yapısına borçlu olduğunu ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün 
Konya’da şehir hastanesinden lojis-
tik merkezine ve çevre yoluna ka-

dar pek çok önemli eserin açılışını 
gerçekleştirdiklerini anlattı.

Geçen 18 yılın her günü ülkeye ve 
millete eser kazandırdıklarını vur-
gulayan Erdoğan, eğitimden sağlı-
ğa, adaletten güvenliğe, ulaşımdan 
enerjiye, tarımdan sanayiye kadar 
her alanda Cumhuriyet tarihinin 
tamamında yapılanları beşe, ona 
katlayan yatırımları hayata geçir-
diklerini söyledi.

Türkiye geliştikçe, büyüdükçe, 
güçlendikçe uluslararası alanda da 
gerekirse en zorlu mücadelelere 
girerek haklarını daha iyi savuna-
bilir seviyeye geldiğini dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona-
virüs salgınının etkisiyle yeniden 
şekillenen küresel dünya düzenin 
de ülkenin hak ettiği yeri alması 
için gece gündüz çalıştıklarını söy-
ledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı 
yapılan projelerin hayırlı olması 
dileğinde bulunup, emeği geçenleri 
tebrik ederek, konuşmasını “Ömrü-
müz su gibi aziz olsun. Su medeni-
yettir.” sözleriyle tamamladı.
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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli, Türkiye’nin 8 milyon 
arılı kovana sahip olduğunu ve 114 
bin 471 ton bal üretimiyle dünyada 
ikinci sırada bulunduğunu söyledi.

Bakan Pakdemirli’nin katılımıyla 
70 bin üyesi bulunan Türkiye Arı 
Yetiştiricileri Birliği ile Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü arasında meteo-
rolojik tahminlerin paylaşımı ko-
nusunda yarın, işbirliği protokolü 
imzalanacak.

Arıcılığın tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de yoğun ilgi gören ta-
rımsal bir uğraş alanı olduğunu dile 
getiren Bakan Pakdemirli, Türki-
ye’nin 8 milyon arılı kovana sahip 
olduğunu ve 114 bin 471 ton bal 
üretimiyle dünyada ikinci sırada 

bulunduğunu ifade etti.

2003 yılından bu yuna arıcılığa des-
tek verdiklerini bildiren Pakdemirli, 
kovan başına 15 lira, ana arı başına 
da 80 lira ödeme yaptıklarını söyle-
di.

Bakan Pakdemirli, ayrıca, arıcılığın 
yoğun olarak yapıldığı 34 ilde arı-
cılık malzeme ve ekipman desteği 
verdiklerini, bunun yanında kırsal 
kalkınma programları kapsamında 
ise arıcılık faaliyetlerine yüzde 50 
hibe desteği sağladıklarını dile ge-
tirdi.

“Balda üretim miktarı ve kalite 
artacak”
Arıcıların meteorolojik parametre-
lerden en fazla etkilenen üreticilerin 

başında geldiğini anlatan Pakdemir-
li, bu etkiyi en aza indirmek için 
Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği 
ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
arasında meteorolojik tahminlerin 
paylaşımı konusunda işbirliği yapı-
lacağını ifade etti. 

Bu işbirliğiyle, sıcak ve soğuk hava 
dalgaları ile kuvvetli meteorolojik 
hadiselere ilişkin tahminlerin erken 
uyarı olarak SMS ile arıcılara ile-
tileceğini dile getiren Pakdemirli, 
ayrıca, arıcıların konaklayacakları 
bölgeleri daha iyi tespit edebilmele-
ri için de geçmiş yıllara ait verilerin 
kendileriyle paylaşılacağını söyledi. 
Bakan Pakdemirli, yapılacak işbir-
liğiyle bal üretim miktarı ve kalite-
sinin artmasına katkı sağlanacağını 
da belirtti. 
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ZMO Konya Şube Başkanı 
Murat Akbulut, iklim kayma-
sı sebebiyle son yıllarda Nisan 
ayında beklenilen yağmurun 
Mayıs-Haziran ayında yağdığı-
nı belirterek, barajlardaki dolu-
luk oranının ise geçen seneye 
oranla aynı olduğunu söyledi. 
 
Konya’da 2 milyon 200 bin hek-
tar alanın 1 milyon 600 bin hek-
tarlık kısmında kıraç tarımı ya-
pıldığını kaydeden ZMO Konya 
Şube Başkanı Murat Akbulut, 
“Bu kıraç alanlarımızda maa-
lesef yağışa dayalı bir ekimle 
uğraşıyoruz. Bu noktada suyun 
önemi oldukça fazla. Çünkü bi-
rim alandan elde ettiğimiz veri-
mi uygun yağışları almamız ha-

linde 3-4 katına çıkarabiliyoruz. 
Dolayısıyla buradan baktığımız 
zaman sulu alanlardaki ekimle-
rimizi çok önceden tamamlamış-
tık. Oralarda üreticilerimiz birer 
su hatta bazı bölgelerde iki su 
vererek çıkışları ve çimlenmeyi 
sağladılar. Ancak kıraç alanlara 
baktığımız zaman ekimlerimizi 
yeni tamamlayabildik. Burada 
da Kasım ayı içerisinde almış 
olduğumuz 18 milimetrelik bir 
noktada can suyu oldu görünü-
yor. Fakat genel seyirde baktığı-
mız zaman 2019 yılının son dö-
neminde aldığımız yağış miktarı 
yazdan Kasım ayına kadar 82 
milimetre civarındaydı. Bugüne 
geldiğimizde ise Kasım ayına 
kadar aldığımız yağış miktarı 

30 milimetre seviyesinde” dedi. 
 
“10 Günlük Süreçte
Bir Yağış Görünmüyor”
Kasım ayında alınan 18 mili-
metrelik yağışın bir ivme ka-
zandırmış olsa da daha sonra-
ki yağışların önemli olduğunu 
belirten Murat Akbulut, “Şu an 
itibariyle baktığımızda da önü-
müzdeki 10 günlük süreçte bir 
yağış görünmüyor. Eğer Aralık 
ayı içerisinde düzgün bir yağış 
alamadığımız takdirde üreticile-
rimiz ve üretim adına ciddi en-
dişeler taşımaktayız. Dolayısıyla 
su ile yağış; üretim, çiftçiler ve 
gerekli verimi alabilmek için 
tarımda fazlasıyla önemli bir 
konu. Umarız ki Aralık ayın-
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da istenilen yağışlar alınır, kı-
raç alanlarda da istenilen verim 
kalitesini en azından başlangıç 
olarak ilk adımı ekilişlerde at-
mış oluruz” ifadelerini kullandı. 
 
“İklim Kaymaları Sebebiyle 
Nisan Yağışlarını Alamıyoruz” 
İklim kayması sebebiyle son yıl-
larda Nisan ayında beklenilen 
yağışın Mayıs-Haziran ayına 
kaydığını kaydeden ZMO Baş-
kanı Akbulut, şunları kaydetti; 
“Bizde özellikle hububatta güz 
döneminde ektikten sonraki güz 
yağışları çok önemlidir. Bunun 
yanı sıra da Mart-Nisan ayla-
rında üst gübreleme yaptığımız 
dönemde Nisan yağışları bizler 
için çok önemlidir. Fakat bu ik-
lim kaymaları sebebiyle özellik-
le Nisan yağışlarını alamıyoruz. 
Üreticilerimizin mutlak suretle 
meteorolojiyi takip etmeleri ge-
rekiyor. Diğeri ise gece gündüz 
sıcaklık farkları yüksek seyredi-
yor. Gece don seviyesinde sıcak-
lık düşmeleri varken gündüz de 
hava çok iyi olabiliyor, bitki bir 
yandan uyanıp bir yandan da don 
tehlikesi geçirebiliyor. Çiftçile-
rimiz yağışları kontrol etsinler, 
baharlık döneminde de mutlaka 
yağış öncesi üst gübrelemeleri 
yaparak şu an olabilecek hatala-

rı bu dönemde telafi etme şansı 
bulunacak. Bu noktada 2021 yılı 
için ekilişlerimiz gayet güzeldi. 
Hatta buğdayda fiyatların rantabl 
olması sebebiyle de yüzde 10 
ekiliş alanlarında artış gözlem-
lendi. Bu da çok sevindiriciydi. 
Bundan sonraki kısımlarda sula-
yarak gerekli telafiyi yapabiliyo-
ruz. Bir sıkıntımız görünmüyor. 
Ancak kıraç alanlarda da iste-
diğimiz yağışı aldığımız takdir-
de 2021 yılı bereketli bir sezon 
olarak bizleri karşılayacaktır.” 
 
Barajlardaki Doluluk Oranları  
Barajlardaki doluluk oranlarına 
değinen Akbulut, “Şu anda ba-
rajlarımıza baktığımızda Beyşe-

hir Gölünde yüzde 67 civarında 
bir doluluk oranı olduğunu gö-
rüyoruz. Geçen sene de yüzde 
66 civarındaydı, bir sıkıntı gö-
rünmüyor. Apa Barajında ise 
geçen sene yüzde 7 olan doluluk 
oranının bu sene yüzde 14 ol-
duğunu görüyoruz. Bu kışta da 
barajlarımızda ve göllerimizde 
yeterli doluluk oranını yakala-
mak için eğer yeterli kar yağışını 
alabilirsek çok büyük bir avan-
taj sağlayacaktır. Bahara da hem 
barajlarımızda hem de yeraltı 
kaynaklarımızdaki seviye yük-
selmesiyle karın bize oluşturaca-
ğı avantajları çok fazladır” diye 
konuştu.
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Aydınlı iş adamı Mesut Mutlu, anne-
sinin memleketi Konya’nın Beyşehir 
ilçesinde kurduğu ceviz bahçeleriyle 
tarımsal üretime katkı sunuyor.

İstanbul’da gıda sektöründe faali-
yet gösteren iş adamı Mesut Mutlu 
yaptığı açıklamada, Aydın’da doğup 
büyüdüğünü, annesinin Beyşehirli 
olduğunu söyledi.

Hayvan çiftliği kurmak için 12 yıl 
önce annesinin memleketi Beyşe-
hir’e geldiğini anlatan Mutlu, “Satı-
lık hayvan çiftliğini görüşmek üzere 
gelmiştik ancak anlaşamayınca o dö-
nemin belediye başkanının da teşvik 
ve önerileriyle tarımsal faaliyetlere 
yönelmeye karar verdim. Karasal ik-
limde ceviz yetiştirilebileceğine dair 
tavsiyeler alınca, bu işe adım atmak 
istedik ve ceviz bahçemizi kurduk.” 
diye konuştu.

Mutlu, satın aldıkları 1596 dekar-
lık alanda ilk etapta 15 bin ceviz 
fidanını toprakla buluşturduklarını, 
bu sayının bugün 25 bine ulaştığı-
nı belirterek, şunları kaydetti: “Bir 
süre sonra Beyşehir’in bir başka 
mahallesinde 200 dekarlık alanda 5 

bin fidanın bulunduğu ikinci bir ce-
viz bahçesi daha kurduk. Yaklaşık 1 
milyon liralık bir yatırımla başladı-
ğımız ceviz yetiştiriciliğine, 12 yılda 
toplamda 8 milyon liralık yatırım 
yaptık. Bahçelerimizde hasadı, yaş 
kabuklu ceviz olarak gerçekleştiri-
yoruz, ardından ürünü iç piyasada 
pazara sunuyoruz.”

“Nihai hedefimiz, üretim miktarı-
nı bin ton seviyelerine çıkarmak”
Geçen yıl bahçelerinden 282 ton 
ürün aldıklarını, rekoltenin bu yıl 
400 ton civarında gerçekleşmesini 
beklediklerini dile getiren Mutlu, 

“Bahçelerimizde toprakla buluştur-
duğumuz fidanlardan beşinci yıldan 
itibaren ürün almaya başlıyoruz an-
cak 8. yıldan sonra daha fazla ve-
rim elde etmeye başlıyoruz. Ceviz 
üretiminde nihai hedefimiz, üretim 
miktarını bin ton seviyelerine çıkar-
mak.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin ceviz tüketiminin önem-
li bir bölümünün ithalatla karşılandı-
ğını anlatan Mutlu, “Ancak ülke ge-
nelinde son yıllarda çok büyük ceviz 
bahçeleri kuruluyor ve fidan sayısı 
her geçen gün artıyor. Zaman içeri-
sinde Türkiye’nin cevizde ihracatçı 
konuma gelmesi halinde buna Bey-
şehir’den de katkı sağlamayı arzu 
ediyoruz.” dedi.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürü 
Mehmet Kaya ise iş adamı Mut-
lu’nun yatırımları ile Beyşehir’in, 
Türkiye’de ceviz üretiminde öncü il-
çelerden biri haline geldiğini belirtti.
Mutlu’nun bahçelerinde 170 kişi-
ye istihdam sağladığını dile getiren 
Kaya, “Kendisine ülke ve bölge eko-
nomisine katkısı dolayısıyla teşek-
kür ederim.” diye konuştu.
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KONYA’DA ILK KEZ SULAMASIZ 
FIDAN DIKIM ÇALIŞMASI YAPILDI

Türkiye’nin en büyük Anadolu Ya-
ban Koyunu popülasyonuna sahip 
Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme 
Sahası’nın çevresi, Karatay Bele-
diyesi tarafından ağaçlandırılıyor. 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Konya’da ilk kez Karatay 
Belediyesi tarafından sulamasız 
fidan dikimi yöntemiyle gerçekleş-
tirilen çalışmaları yerinde inceledi. 
Yöntemin her türlü arazi koşulun-
da, özellikle de suyun yetersiz ol-
duğu bölgelerde kullanmaya baş-
ladıklarını söyleyen BaşkanKılca, 
“Kullandığımız bu yeni sistemle 
hem iş gücü kaybını önlüyoruz 
hem de son yıllarda önemi artan 
su kaynaklarımızıçok daha verimli 
ve tasarruflu kullanmış oluyoruz” 
dedi. 

Dünyada ve Türkiye’de artan nü-
fus, küresel ısınma, kuraklık gibi 
nedenlerle her geçen yıl suya olan 
talep artarken, su kaynakları ise gi-
derek azalıyor. 

Karatay Belediyesi de bir yandan 
ilçedeki yeşillendirme çalışma-
larına ara vermeden devam eder-
ken, diğer taraftan da özellikle son 
yıllarda azalan su kaynaklarının 
verimli ve tasarruflu kullanımına 
yönelik yeni birçok projeyi hayata 
geçiriyor. 

Karatay Belediyesi, Bozdağ Milli 
Park’ın Etrafı Yeşillendiriyor 
Bu kapsamda Karatay Belediye-
si, Doğa Koruma ve Milli Park-
lar 8. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 

Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme 
Sahası’nın etrafını yeşillendiriyor. 
Karatay Belediyesi Park ve Bahçe-
ler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sa-
hanın etrafına ilk etapta sulamasız 
fidan dikim yöntemiyle 1000 adet 
fidanı toprakla buluşturdu. 

Konya’da ilk kez Karatay Beledi-
yesi tarafından uygulanan yöntem-
le fidanlar, hayatı boyunca sadece 
16 litre su kullanarak yetişmesine 
ve fidan kökünün topraktaki su 
kaynağına daha kolay ulaşmasını 
sağlıyor. Söz konusu sistem, sula-
ma yapılmadan fidanların taşlık ve 
kurak alanlarda bile büyümesine 
imkan veriyor. 

İşgücü ve sulama maliyetlerini 



düşüren sistemle fidan, gün boyu 
hazne içi-dışı sıcaklık ve nem fark-
larından oluşan yoğuşma ile kendi-
sine su sağlıyor. Ortalama günlük 1 
çorba kaşığı su üretilebilen sistem-
le ayrıca her tür yağış şeklinden su 
takviyesi yapabiliyor. 

Sulamasız Fidan Dikim Uygula-
masını İlk Uygulayan Belediye 
Karatay 
Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Genel Müdürlüğü 8. Bölge 
Müdürü Gültekin Aksan ile Adalet 
ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ka-
ratay İlçe Başkanı Mehmet Genç’le 
birlikte Karatay Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin 
Bozdağ Milli Park çevresinde ger-
çekleştirdiği fidan dikim çalışmala-
rını yerinde inceledi. Başkan Hasan 
Kılca, Bölge Müdürü Gültekin Ak-

san ve İlçe Başkanı Mehmet Genç, 
fidan dikti ve yürütülen çalışmalar 
hakkında bilgi aldılar. 

Sistemin her türlü arazi koşulunda, 
özellikle de suyun olmadığı veya 
yetersiz kaldığı alanlar için büyük 
bir imkân olduğunu söyleyen Baş-
kan Hasan Kılca, söz konusu siste-
mi Konya’da ilk uygulayan beledi-
ye olduklarına vurgu yaptı. 

Sistemle Suyumuzu Ve İş Gücü-
müzü Daha Verimli Kullanmış 
Oluyoruz 
Hasan Kılca, “Karatay’da ağaç-
landırma çalışmalarına devam 
ediyoruz. Bugün de Bozdağlar 
bölgesinde Milli Parklar 8. Bölge 
Müdürlüğü’nün çevresindeki 20 
bin metrekarelik alanda 1000 adet 
fidanı toprakla buluşturuyoruz. Ka-
ratay Belediyesi olarak burada ilk 
kez özel bir çalışma yürütüyoruz. 
Susuzluğun her geçen gün hisse-
dildiği, suyun öneminin arttığı bu 
dönemde sulamasız fidan dikimi 
uygulaması yapıyoruz. Sulamasız 
fidan dikimi aparatlarınıkullanarak 
fidanlarımızı toprakla buluşturu-
yoruz. Bu aparatlarla ilk etapta 16 
litre su ile başlıyoruz. Sonrasında 
ise bu sistemle havadaki nem ve 
yağışlar aparatta birikiyor, fidanla-
rımız da bir daha sulamaya ihtiyacı 
olmuyor. Bu sistemi Konya’da ilk 

uygulayan belediye olduk. Kullan-
dığımız bu sistemle hem iş gücü 
kaybını önlenmiş oluyoruz hem de 
son yıllarda azalan ve önemi artan 
su kaynaklarımızı daha verimli, 
daha tasarruflu kullanmış oluyo-
ruz” ifadelerini kullandı. 

Sistem Hem Doğaya Hem Eko-
nomiye Can Olacak
Sulamasız fidan dikimi sistemini il-
çedeki farklı ağaçlandırma sahala-
rında da kullanacaklarını söyleyen 
Kılca, bu sistemin doğaya ve eko-
nomiye önemli katkılar sunağını 
ifade etti. 

İlçede yeşile katkı sunmak için ne 
gerekiyorsa yapacaklarının altını 
çizen Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, sözlerini şöyle ta-
mamladı: “Karatay Belediyesi ola-
rak ‘Daha Yeşil Bir Karatay’ hede-
fiyle hareket ederek bugüne kadar 
önemli işlere imza attık. İlçemize 
ektiğimiz her fidanın yarın bizler ve 
gelecek nesillerimiz için sağlıklı ve 
temiz birer nefes olacağının farkın-
dayız ve bu düşünceyle çalışmaya 
devam edeceğiz. Sulamasız apa-
ratların kullanıldığı sistemle suyun 
kısıtlı olduğu yerlerde susuzluk 
problemine can suyu olacak olan 
bu proje Konya’mıza Karatay’ımı-
za hayırlı olsun.”
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BAKAN PAKDEMIRLI: “TARIMDA 
YENI VE YERLI BIR YÜZYIL” 
VIZYONU ILE ÇALIŞIYORUZ

III. Tarım Orman Şurası kapsa-
mında belirlenen eylemler bir bir 
hayata geçiriliyor.

Tarım-Orman Şûrasının sonuç 
belgesi kamuoyuna 21 Kasım 
2019’da Cumhurbaşkanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan ta-
rafından açıklandı. Tarımın sür-
dürebilirliği, gıdanın geleceği, 
ormanlarımızın yarını ve suyun 
istikbali için 5 yıllık planlar oluş-
turuldu ve 25 yıla ışık tutacak bir 
yol haritası hazırlandı. Şura kap-
samında hazırlanan eylem planı 
da iki ayda tamamlanarak uygula-
maya konuldu.

Tarım ve Orman Bakanımız Dr. 
Bekir Pakdemirli, III. Tarım-Or-

man Şûrası 2020 faaliyetlerini, 
Video Konferans Yöntemiyle dü-
zenlenen değerlendirme toplantı-
sında kamuoyuna da sundu.
Bakanlığa bağlı bölge, il, ilçe mü-
dürleri ile TKDK Koordinatörleri-
nin hazır bulunduğu değerlendir-
me toplantısında konuşan Bakan 
Pakdemirli, 2020 yılı eylemlerinin 
Tarımsal Üretim ve Arz Güvenli-
ği,, Güvenilir Gıda,, Kırsal Kal-
kınma,, Balıkçılık ve Su Ürünleri,, 
Toprak ve Su Kaynakları,, Biyolo-
jik Çeşitlilik ve İklim Değişikliği,, 
Ormancılık,, Dijitalleşme, Tekno-
loji Kullanımı, Ar-Ge olmak üzere 
8 ana başlıkta belirlendiğini söy-
ledi.

“Tarımda Yeni Ve Yerli Bir Yüz-

yıl”
Pandemiye rağmen Türkiye’nin 
2020 yılında üretimini aksatma-
dan sürdürdüğüne dikkati çeken 
Bakan Pakdemirli, birçok ülkenin 
sınırlarını kapattığı, gıda tedarik 
zincirinde sorunlar yaşadığı dö-
nemde, Türkiye’nin son 18 yılda 
oluşturduğu sağlam alt yapı ile sü-
reci başarılı bir şekilde yönettiğini 
belirtti.

Son iki yılda Cumhurbaşkanlığı 
hükümet sistemi ile beraber de Ta-
rımda yerliliğe dayalı yeni bir asır 
başladığını belirten Bakan Pakde-
mirli; “Bildiğiniz gibi küresel an-
lamda yeni yüzyılda; tarım ve gı-
danın artan stratejik önemi, buna 
karşın küresel ısınma, iklim de-



ğişiklikleri, nüfus projeksiyonları 
değerlendirildiğinde, tarım-orman 
sektörümüzü yeni yüzyıla, yeni 
bir vizyonla hazırlamamız gerek-
liliğini zaruri kılmaktadır. İşte tam 
da bu doğrultuda Cumhurbaşkan-
lığı Hükümet Sistemi’nin etkin 
yönetim mekanizmasıyla; geçti-
ğimiz yüzyılda ülke tarımımızda 
çıkmaz nokta olarak görünen so-
runları çözerek, ‘Tarımda Yeni ve 
Yerli Bir Yüzyıl’ vizyonu ile işe 
koyulduk” dedi.

Bu Yıl Tarım, %5,3 Büyüyerek 
Ekonomimize Önemli Katkı 
Sağladı
Bakan Pakdemirli tarım sektörü-
nün pandemiye rağmen, tüm çey-
reklerde büyüme gösterdiğinin de 
altını çizdi. “Özellikle 2020 yılın-
da her çeyrekte giderek artan bir 
büyüme ivmesi var. 1 inci çeyrek-
te %2,1, 2 inci çeyrekte %4,2 olan 
büyüme 3 üncü çeyrekte %6,2’ye 
ulaştı. İlk 3 çeyrek ortalamasında 
Türkiye %0,5 büyüme gösterir-
ken, tarım %5,3 büyüyerek eko-
nomimize önemli katkı sağladı. 
İnşallah bu yılı tarımda, önemli 

bir büyüme ile kapatacağız. 9 ay-
lık tarımsal hasılamız geçen yılın 
aynı dönemine göre %20, tarım 
ve gıda ürünleri ihracatımız da yı-
lın ilk 10 ayında, geçen yılın aynı 
dönemine göre %5 artış gösterdi. 
Ayrıca; Çin’e süt ve süt ürünleri 
ile kanatlı eti ve ürünleri ihracatı 
başladı.”

Bitkisel Üretimde Cumhuriyet 
Tarihinin Rekorunu Kırdık
Bakan Pakdemirli, 2020 yılın-
da, Pandemi döneminde birçok 
ülke kendi kendine yetemezken, 
Türkiye’nin tarımda Cumhuriyet 
tarihi rekorları kırdığını da söyle-
di; Bitkisel üretimin, 2019’a göre 
7 Milyon ton artışla 124 Milyon 
tona ulaştığını ifade etti. Bakan 
Pakdemirli sadece bitkisel değil, 
hayvansal üretimdeki artışa da 
dikkati çekti; “Hayvansal üretim-
de ise 2020 yılı ilk 6 aylık verile-
rine göre; Büyükbaş hayvan var-
lığımız bir önceki yıla göre, 800 
Bin baş artışla 18,6 Milyon başa, 
Küçükbaş hayvan varlığımız ise 
6,6 Milyon baş artışla, 55,1 mil-
yon başa yükseldi. Küçükbaştaki 

6,6 Milyon baş artış ile 1 yıl ba-
zında miktar olarak son 80 yıldaki 
en fazla artışı sağladık. Hamdol-
sun, küçükbaş hayvan varlığında 
AB’de birinci, büyükbaşta ikinci 
sıradayız.”

Tarımsal Destekleri %37’lik Ar-
tışla, 22 Milyar Liraya Çıkardık
Şûra Eylem Planı ile hayata ge-
çirilen “Tarımsal Üretim ve Arz 
Güvenliği” konusu kapsamında, 
tarımda verimliğin artırılması ve 
üretimin doğru yönlendirilme-
si için tarımsal desteklere önem 
verdiklerini söyledi Bakan Pakde-
mirli. Destekleri 22 milyar liraya 
çıkardıklarını belirterek; “2020 
yılında; Tarımsal destek miktarını 
2019’a göre %37’lik gibi büyük 
bir artışla, 22 Milyar Liraya çı-
kardık. Desteklere yeni konuları 
dâhil ederken, bazı önemli destek 
kalemlerinde ciddi artışlar sağ-
ladık. Burada arz açığımız olan 
pamuk ve ayçiçeği öne çıkıyor. 
Kütlü pamuk destek miktarını; 
yüzde 37,5 artışla kg başına 1 Lira 
10 kuruşa, Ayçiçeği destek mikta-
rını yüzde 25 artışla kg başına 50 
kuruşa çıkardık. Hayvancılığa 7,4 
Milyar Lira destek sağladık. 2021 
yılında ise tarım-orman sektörü-
ne toplam 24 Milyar lira tarımsal 
destek ödeyeceğiz” dedi. 
 
Bakan Pakdemirli bu yıl hayata 
geçirilen en önemli projelerden 
biri olan DİTAP’a getirdi sözü. 
Sözleşmeli üretimden, fiyat istik-
rarına, maliyetlerin düşürülmesin-
den tedarik teminine kadar içeri-
sinde her şeyi barındıran DİTAP 
ile tarımın gelişmesine büyük kat-
kı sağlanacağını söyledi. “DİTAP 
ile Edirne’den Kars’a, Hatay’dan 
Sinop’a alıcı ve satıcı aracısız ola-
rak bir araya geliyor. Üretici daha 
fazla kazanıyor, tüketici daha 
uygun fiyatla o ürüne ulaşıyor. 
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DİTAP; tarımda önemli sorunla-
rımızdan biri olan pazarlamayı, 
çözüme kavuşturacak olan tekno-
lojik bir devrimdir. Şu ana kadar 
DİTAP’taki üye sayısı 160 Bini, 
ciro ise 150 Milyon Lirayı geçti.”

“Su Ve Sulamada Sıkıntı Yaşa-
mamak Adına 11 Milyar Liralık 
Yatırım Yaptık”
Küresel ısınma ve iklim değişik-
liklerinin de etkisiyle önümüzdeki 
yüzyılda dünyada ciddi anlamda 
su sıkıntıları yaşanması bekleni-
yor. Ancak Türkiye attığı adımlar 
ile şimdiden tedbirini alıyor. Ta-
rım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 
2020’de bu kapsamda 11 Milyar 
Liralık yatırım yapıldığını ve ku-
raklıkla mücadele kapsamında 
yılda 7,4 milyar m3 kullanılmış 

suyun tekrar kullanılabileceğinin 
tespit edildiğini açıkladı. Pakde-
mirli; “15 Baraj, 38 Gölet, 6 HES, 
150 Taşkın Koruma Tesisi, 18 
İçmesuyu ve Atıksu, 75 Sulama 
Tesisi faaliyete alınmıştır. 2021’i 
SU ve SULAMA yatırımların-
da hamle yılı olarak tasarladık. 
DSİ’nin 2021 yılı yatırım bütçesi; 
2,4 kat artışla 6,5 Milyar Liradan 
15,3 Milyar Liraya çıkarılmıştır. 
2021 yılında; 51 baraj ve 39 adet 
gölet ve bent bitirilerek depolama 
sayısı 1.617’ye, Arazi toplulaştır-
ma çalışmalarında biten proje sa-
yısı 307’ye, toplulaştırma yapılan 
alan 6 milyon hektara ulaşacaktır. 
Tesis sayısı 382 adede ulaşacak ve 
temin edilecek içme suyu miktarı 
yıllık 4,8 milyar m3 olacaktır.137 
taşkın tesisi daha bitirilerek tesis 

sayısı 10.244 olacaktır. Biten su-
lama tesisi 3.313’e ve sulamaya 
açılan saha 6,9 milyon hektara 
ulaşacaktır. Ayrıca başlattığımız 
100 yeraltı barajı çalışmalarını da 
hızlandırmayı planlıyoruz. Kurak-
lıkla Mücadele kapsamında yılda 
7,4 milyar m3 kullanılmış suyun 
tekrar kullanılabileceğini tespit 
ettik.”

“Ekilmedik Bir Karış Toprak 
Bile Bırakmayacağız”
Pandemi sürecinde tarım ve gı-
danın ne kadar stratejik bir alan 
olduğunun bir kez daha görüldü-
ğünü de belirten Bakan Pakdemir-
li ekilmedik bir karış toprak bile 
bırakmama kararlılığı ile Hazine 
arazilerini üretime kazandırmak 
için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ile protokol imzalandığını hatır-
lattı. “%75 tohum hibesiyle 24 ili-
mizde 350 Bin dekar alanda Yaz-
lık Ekiliş başlattık. Ayrıca, bu yıl 
boş, atıl olan ve nadasa bırakılan 
toplam 1 milyon dekar alanı yeni-
den üretime kazandırdık” dedi.

İlk Yerli Ve Milli Elektrikli 
Traktörün Üretimine Geçtik
2020 yılını Tarımda Dijitalleş-
me Yılı ilan ettiklerini söyleyen 
Bakan Pakdemirli, bu kapsamda 



atılan en önemli adımlardan biri-
nin de Elektrikli Traktör olduğunu 
ve üretiminin yapıldığını söyledi. 
Pakdemirli; “105 BG gücünde 
olan bu traktörden 20 adedinin 
üretimi tamamlanmak üzere. Ay-
rıca; 65 BG gücündeki Elektrikli 
Bahçe Traktörü Prototipi Geliş-
tirme Projesi, Bakanlığımız ve 
Üniversite işbirliği çerçevesinde 
otonom ilaçlama robotu ile değiş-
ken oranlı ilaç uygulama projesi 
çalışmaları devam etmektedir.”

Kırsalda 16.629 Projeye, 1,1 
Milyar Lira Destekleme Yaptık
Bakan Pakdemirli, Kırsal Kal-
kınma alanında kalkınmayı ve 
istihdamı artırmak, kadın ve genç 
girişimcilere destek olmak ama-
cıyla bu yıl çok sayıda program 
uyguladıklarını söyledi. “2020 
yılında Ekonomik yatırımlar, 
IPARD, Kırsalda Uzman Eller ve 
ORKÖY destekleri kapsamında; 
16.629 projeye, 1,1 Milyar Lira 
destekleme yaptık. Ayrıca; kırsal 
kalkınmaya daha fazla yatırım ve 
destek sağlamak amacıyla; KKY-
DP yatırımlarını 2025 yılına ka-
dar uzattık.  2021-2027 dönemini 
kapsayan IPARD-3 hazırlık çalış-
malarına da başladık.”

Kırsal Mahallenin Avantajların-
dan Köylerimiz De Yararlanacak
Bakan Pakdemirli, Büyükşehir be-
lediyelerinde mahallelerin kırsal 
ve kentsel olarak yeniden tanım-
lanması, kırsal mahallelerde köy 
tüzel kişiliği yapısının korunması 
için Büyükşehir Belediyesi Kanu-
nunda yapılan değişikliği de ha-
tırlattı, sağlayacağı avantajları bir 
bir sıraladı. “Köy veya belde be-
lediyesi iken mahalleye dönüşen 
yerleşim yerleri kırsal mahalleye 
artık dönebilecekler. Bu sayede 
Kırsal mahallenin avantajlarından 
köylerimiz yararlanacak. Tarımsal 
üretim amacıyla kullanılan bina, 
arsa ve araziler ile mesken olarak 
kullanılan binalar emlak vergisin-
den muaf olacak. Tarımsal amaçlı 
ve diğer yapılar için alınması ge-
reken bina inşaat harcı ile imarla 
ilgili harçlar alınmayacak. Alın-
ması gereken diğer vergi, harç ve 
harcamalara katılma payları %50 
indirimli uygulanacak, İçme ve 
kullanma suları için alınacak üc-
ret en düşük tarifenin işyerleri için 
%50’sini, konutlar için %25’ini 
geçmeyecek şekilde belirlenecek-
tir. Ayrıca daha önceden orman 
köyü veya orman köylüsüne tanı-

nan hak, sorumluluk ve imtiyaz-
lardan istifade eden yerler de aynı 
imkânlardan yararlanacak.”

Su Ürünleri Yetiştiricilik Üreti-
minde Dünyada En Hızlı Büyü-
yen 3. Ülkeyiz
Balıkçılık ve Su Ürünlerinde de 
bu yıl Şura eylem planı kapsa-
mında önemli çalışmalar yapıldı. 
Bakan Pakdemirli yetiştiricilikte 
en hızlı büyüyen üçüncü ülke ol-
duğumuzu söyledi; “Ülkemiz, su 
ürünleri yetiştiricilik üretiminde 
dünyada en hızlı büyüyen 3 üncü 
ülke. Avrupa ülkeleri arasında 2 
inci sırada, deniz balık avcılığın-
da ise Avrupa’da 6 ıncı sıradayız. 
Verdiğimiz destekler ile su ürün-
leri yetiştiriciliği üretim miktarı-
nın bu yıl 400 bin tona ulaşmasını 
bekliyoruz.”

Yıllık Gıda Denetimi Sayımızı 
Yaklaşık 1,3 Milyona Çıkardık
Şura eylem planı kapsamında ha-
yata geçirilen ‘Güvenilir Gıda’ 
alanındaki çalışmaları da anlattı 
Bakan Pakdemirli. “Yıllık dene-
tim sayımızı yaklaşık 1,3 milyona 
çıkardık. Taklit ve tağşiş cezala-
rının caydırıcılığı için Kanunda 
değişiklik yaptık. Taklit ve tağşiş 
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kapsamında; 2020 yılında 5 ka-
muoyu duyurusu yapıldı. Bakan-
lık olarak en çok önem verdiğimiz 
konular içerisinde Gıda Okur Ya-
zarlığı da yer alıyor. Bu konuyu 
önemsiyoruz, farkındalığı artır-
mak için çalışıyoruz. Bu kapsam-
da; Gıdada Doğru Bilgi köşesi ha-
zırlandı. 0 501 174 0174 numaralı 
Whatsapp İhbar Hattı vatandaşla-
rımızın kullanımına açıldı.”

‘Gıdanı Koru - Söz Ver Kam-
panyası İle Dünya Rekoru Kır-
dık’
Bu yıl Mayıs ayında başlatılan 
‘Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık’ 
kampanyasını da anlattı Bakan 
Pakdemirli. Dünya’da üretilen gı-
danın 3’te birinin, Ülkemizde ise 
her yıl 18,8 Milyon ton gıdanın 
çöpe gittiğini söyleyen Pakdemir-
li; “Ülkemizin yıllık gıda cirosu 
500 Milyar Liradır. Eğer, toplum-
sal farkındalık meydana getirebi-
lir, yüzde 2’lik bir tasarruf sağ-

layabilirsek, 10 Milyar Liramızı 
çöpe atmamış oluruz. Bu rakam, 
360 bin ailenin yıllık asgari geçi-
mi demektir!” dedi.

Bu kampanya paralelinde başlatı-
lan ‘Sen de Söz Ver’ kampanyası 
ile yeni bir dünya rekoru kırıldığı-
nı da açıkladı Bakan Pakdemirli; 
“SÖZ VER sloganıyla gıda israfı 
yapmayacağına söz verenlerin di-
jital olarak imzasını alıyoruz. Bu-
güne kadar yaklaşık 800 Bin kişi 
söz verdi. Bu sayıyla bu alanda bir 
dünya rekoru da kırdık” dedi.

Bin 525 Ata Tohumu Devlet Ko-
ruması Altında
Yeni yüzyılda millileşme anlamın-
da atılan adımlardan birinin de ye-
rel tohumlarımızı muhafaza altına 
almak olduğunu ifade eden Bakan 
Pakdemirli, yaklaşık bin 500 Ata 
yadigarı tohumun devlet koruması 
altında olduğunu belirtti; “Top-
lam 1.525 ata tohumu Tohum Gen 

Bankalarımızda korunuyor. 394 
adet yerel çeşit adayının, tanımla-
ma çalışmaları devam etmektedir. 
2020 yılında 42 yerel çeşit tespit 
edilerek kayıt altına alındı” dedi.

Orman Varlığımızı 22,6 Milyon 
Hektardan 22,9 Milyon Hektara 
Çıkardık
Ormancılık çalışmalarına da ağır-
lık verildiğini belirten Bakan Pak-
demirli Orman Varlığının 22,6 
milyon hektardan 22,9 milyon 
hektara çıkarıldığını söyledi. Pak-
demirli “Ağaçlandırma Çalışma-
larında; Avrupa’da 1’inci, Dünya-
da ise 4’üncü sıradayız. 2020’de; 
dünya orman varlığı bakımından 
47. sıradan 26. sıraya yükseldik.  
2019 yılında Geleceğe Nefes di-
yerek başlattığımız kampanyamı-
zı bu yıl Dünyaya Nefes diyerek 
genişlettik. 11 Kasımda Sayın 
Cumhurbaşkanımızınım teşrifiy-
le, 28 ülkede 4,5 milyon fidanı 
toprakla buluşturduk” dedi.  

Orman yangınları ile mücadelede 
Avrupa ve Türkiye’de ilk defa; İn-
sansız Hava Araçları (İHA), kul-
lanılmaya başlandığını da belirten 
Bakan Pakdemirli, 2021 yılında 
İHA sayısını 4’e çıkarmayı hedef-
lediklerini de ekledi.

2020 yılında pandemiye rağmen 
Şura’da belirlenen eylemleri ve 
faaliyetleri hız kesmeden hayata 
geçirdiklerinin altını çizen Bakan 
Pakdemirli “Verdiğimiz sözleri ve 
planladığımız çalışmaları başarı 
ile tamamladık.2021 yılında da 
önceliğimiz üreticiyi korumak, tü-
keticiyi kollamak olacaktır. 2021 
yılında sektörümüzü tarımsal des-
tekler ve müdahale alımlarının 
yanında tarım, orman ve sulama 
yatırımları ile büyütmeye ve des-
teklemeye devam edeceğiz” diye-
rek sözlerini tamamladı.
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Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Birliği (DSYB) Başkanı Edip Yıl-
dız, üretici merkezli yatırımlarının 
devam ettiğini belirterek, “Bölge-
mize, günlük 250 ton çiğ sütü işle-
yip süt tozu elde edilecek bir tesis 
kazandırıyoruz.” dedi.

DSYB Başkanı Edip Yıldız, yaptığı 
açıklamada, hayvancılık sektöründe 
ülkemizin en köklü ve güçlü tarım-
sal sivil toplum örgütlerinden biri 
olan Konya Damızlık Sığır Yetiş-
tiricileri Birliği’nin birinci önceli-
ğinin, yetiştiricilerin menfaatlerini 
korumak olduğunu kaydetti.

Üretici lehine kararlarla onların 

yanında yer alınmalı
Başkan Yıldız, “Tarım ve hayvancı-
lık sektörü, bütün paydaşlarıyla bir 
bütündür ve hepimiz aynı gemide 

yer almaktayız. Sektörümüz, ülke-
mizin kalkınmasında önemli rol oy-
namaktadır. Bu nedenle paydaşların 
her zamankinden daha fazla birlik 
olması gerekmektedir. Üretici, bu 
sektörün en önemli unsurudur ve 
tüm sektör paydaşlarımızın üretici 
lehine kararlar alarak onların yanın-
da olunduğunu daha çok hissettir-
mesi gerekir.” dedi. 

Yatırımlar hız kesmeden devam 
ediyor
Konya DSYB olarak bu doğrultu-
da çalışmalarına devam ettiklerini, 
Modern Et Entegre Tesisindeki ça-
lışmaların da hızla sürdüğünü dile 
getiren Başkan Edip Yıldız, “Süt 
tozu üretim tesisimiz bölgemize ha-
yırlı olsun. Tesisimizde, 250 ton çiğ 
sütü işleyip süt tozu elde edilecek. 
Üreticimizden topladığımızın sütün 
önemli bir kısmını kendi öz serma-
yemizle kurduğumuz tesislerde de-
ğerlendirerek çiğ süte katma değer 
sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.
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DSYB’DEN KONYA’YA YATIRIM ATAĞI! 
BÖLGEYE SÜT TOZU TESISI 
KAZANDIRILIYOR
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HUBUBAT VE BAKLIYAT IHRACATIN-
DA 5,9 MILYAR DOLAR GELIR

Hububat, bakliyat, yağlı tohum-
lar sektörünün yıllık bazda ihra-
catı yüzde 6,8 artarak 5,9 milyar 
doları aştı.

Türkiye ocak-ekim döneminde 7,7 
milyon ton hububat sattı. Söz konu-
su sektörden yapılan dış satım yılın 
10 ayında geçen yılın aynı dönemi-
ne kıyasla yüzde 6,8 yükselerek, 5 
milyar 915 milyon 534 bin dolar 
oldu.

Sektör ocak-ekim döneminde Tür-
kiye’nin ihracat gerçekleştirdiği 27 
sektör arasında, dış satımını yıllık 
bazda en çok artıran 3’üncü sektör 
olarak kayıtlara geçti.

En fazla satılan ürünler
Hububat, bakliyat ve yağlı tohum-

lar sektöründe değer bazında en çok 
buğday unu satıldı. Söz konusu ürü-
nün ihracatı ocak-ekim döneminde 
yıllık bazda yüzde 8,6 azalmasına 
karşın, 798,6 milyon dolar seviye-
sinde gerçekleşti.

Değer bazında dış satımı en yüksek 
buğday ununu, 643,4 milyon dolar-
la makarna, 634,8 milyon dolarla 
yenilen çeşitli gıda müstahzarları, 
567,7 milyon dolarla tatlı bisküvi 
ve gofretler ve 517,5 milyon dolarla 
rafine ayçiçek yağı takip etti.

Soya fasulyesi ihracatı 
2,5 kat arttı
Bu dönemde hububat, bakliyat ve 
yağlı tohumlar sektöründen ihraca-
tı yıllık bazda en çok artan ürün ise 
soya fasulyesi oldu. Soya fasulyesi-

nin ihracatı değer bazında 10 ayda 
geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 249,3 arttı ve 15,7 milyon 
dolara çıktı.

Fasulye ihracatı yüzde 73,2 yükse-
lerek 8,4 milyon dolara, soya yağı 
ihracatı da yüzde 72,2 artarak 118,9 
milyon dolara ulaştı. Söz konusu 
dönemde mercimek ihracatı yüzde 
72 ve rafine ayçiçek yağı ihracatı da 
yüzde 49 yükseldi.

Sektör ürünlerine en çok talep gös-
teren ülke Irak oldu. Irak’a dış satım 
söz konusu dönemde yüzde 1,1 ar-
tarak 1,1 milyar dolara çıktı. Irak’ı 
312,6 milyon dolarla ABD ve 227,7 
milyon dolarla Suriye izledi.
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Karatay Belediyesi tarafından, Ka-
ratay’ın tarımı, ürün çeşitliliğinin 
arttırılması, sulama sistemleri, su 
kaynaklarının verimli kullanımı ve 
çiftçilerin taleplerinin ele alındığı 
bir toplantı düzenledi. Toplantıda 
konuşan AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Leyla Şahin Usta, “Salgın sürecinde 
ülkemizde güvenli ve sağlıklı gıda 
temininde bir sıkıntı yaşamıyoruz. 
Çünkü güçlü bir ülkeyiz ve güçlü ku-
rumlarımız var. Üreten ve bu ürünle-
rini ülkemizin dört bir yanına sunan 
çalışkan çiftçilerimiz var” dedi. Top-
lantıya telefonla bağlanan AK Parti 
Konya Milletvekili Halil Etyemez, 
Konya’nın tarım ve hayvancılıkta 
ülkemizin önde gelen şehirlerinden 
biri olduğuna vurgu yaparken; Ka-
ratay Belediye Başkanı Hasan Kılca 
da, “Tarımın ve çiftçilerimizin sorun 
ile taleplerini birebir takip ediyoruz. 

Çözüm için kendimizi sorumlu his-
sediyoruz konunun takipçisiyiz” ifa-
delerini kullandı.

Karatay Belediyesi tarafından dü-
zenlenen, Devlet Su İşleri Bölge 
Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Be-
lediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 
Karatay İlçe Tarım ve Orman Mü-
dürlüğü, Karatay Ziraat Odası, Ova 
Sulama Birliği, Ereğli İvriz Sulama 
Birliği ve AK Parti Karatay İlçe 
Başkanlığı’nın katkılarıyla “Karatay 
Tarımı Mevcut Durum ve Sulama 
Sistemlerinin Analizi Toplantısı” 
gerçekleştirildi.

Karatay’ın Tarımı Ve Sorunla-
rı İki Gün Boyunca Etraflıca Ele 
Alındı
Karatay Belediyesi tarafından Kon-
ya’ya kazandırılan Karatay Termal 
Tatil Köyü’nde düzenlenen ve iki 

gün süren programda Karatay’ın 
tarımı, tarımsal verimin ve ürün çe-
şitliliğinin arttırılması, yeni sulama 
sistemleri ve su kaynaklarının ve-
rimli kullanımı ile üreticinin sorun 
ve talepleri iki gün boyunca etraflıca 
ele alındı.

Katılımcı kurum, oda ve birlik tem-
silcileri; toplantının ilk gününde 
kurumlarının yanı sıra tarımın ve 
tarımsal üretimi ile üreticinin genel 
sorun ve taleplerini içeren birer su-
num yaptı.

Karatay Tatil Köyü Turizme 
Önemli Katkılar Sunacak
Toplantının ikinci gününe katılan 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta, konuşmasına Karatay Beledi-
yesi tarafından ilçeye kazandırılan 
Karatay Termal Tatil Köyü’nden 

TARIMTR Haber ServisiTARIMTR Haber Servisi

KARATAY’DA
TARIM KONGRESI YAPILDI
Karatay Belediyesi tarafından, Karatay’ın tarımı, ürün çeşitliliğinin arttırılması, sulama sistemleri, su 
kaynaklarının verimli kullanımı ve çiftçilerin taleplerinin ele alındığı bir toplantı düzenledi.



bahsederek başladı. 

Leyla Şahin Usta, “Karatay Beledi-
yemizin tamamlayarak hizmete sun-
duğu Karatay Termal Tatil Köyü, sa-
dece Karatay’ın değil, Konyamızın, 
bölgemizin ve ülkemizin güzel tesis-
lerinden biri haline geldi. Bu tesisler 
sadece şifa bulmak veya dinlenmek 
için değil, konferanslar, toplantılar 
ve sempozyumlar için de çok ideal. 
Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı 
bu şifalı su ve nezih ortamdan fayda-
lanmaya davet ediyorum. Bu güzel 
tesisleri ilçemize ve Konyamıza ka-
zandırdıkları için de Karatay Beledi-
ye Başkanımıza teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı.

Karatayımıza Hizmetin En Güzeli 
İçin Çabalıyoruz
Usta; toplantının, tarımı ve üreticiyi 
ilgilendiren her konunun konuşulup 
değerlendirilmesi bağlamında çok 
önemli bir fırsat olduğunun altını 
çizerek konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Öncelikle programı düzenleyen ve 
katkı sunan herkese teşekkür ediyo-
rum. Bizler de sahada çalışırken en 
çok sulama sistemleri, suyun verim-
li kullanımı, enerji, tarımsal üretim 
ve çeşitliliğinin arttırılması gibi so-
runlar ile taleplerle karşılaşıyoruz. 

Bunlar aşılamayacak veya çözüle-
meyecek konular değil. Bugünkü 
toplantının amacı da zaten bu. Hem 
kamu kurum ve kuruluşlarımız hem 
odalarımız ve birliklerimiz hem de 
üreticilerimizle tüm bunları istişare 
ederek nasıl çözüm üretebiliriz diye 
bir aradayız. Bizler bugün buradan 
çıkacak talepleri, sorunları ve temel 
başlıkları ilgili bakanlıklarımıza ile-
teceğiz, konunun takipçisi olacağız 
ve Konyamıza, Karatay’ımıza hiz-
metin en güzelinin gelmesi için ça-
balamaya devam edeceğiz.

Tarımımızı Ve Çiftçimizi Güçlen-
dirmeye Devam Edeceğiz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta, Konya’nın tarım alanında ül-
kenin çok önemli bir konumda oldu-
ğunu, bunun korunması, daha da ge-
liştirilmesi için de yoğun bir çalışma 
içerisinde olduklarına vurgu yaptı.

Konya denilince akla ilk olarak ta-
rım ve buğdayın geldiğini hatırla-
tan Leyla Şahin Usta, “Ama artık 
Konya sadece buğdayla değil, son 
yıllarda yapılan çalışmalarla diğer 
tarım ürünlerinin de bolca ekildiği 
bir tarım şehri haline geldi. Tarımı-
mızdaki bu ürün çeşitliliğinin daha 

da artması, doğal olarak beraberin-
de sulamada getiriler ve götürülerin 
etraflıca ele alınmasını gerektiriyor. 
Sadece yeni su kaynakları bulmak 
değil, elimizdeki kaynakları daha 
verimli ve etkin kullanmak da son 
derece önemli. Konya, sanayi kolla-
rındaki üretimiyle de aynı zamanda 
bir sanayi şehri. Sanayinin güçlen-
mesi tarımın güçlenmesiyle alakalı. 
Özellikle bu salgın döneminde gü-
venli gıda temini çok daha önemli 
bir hale geldi. Dolayısıyla bizim de 
önceliğimiz tarımımızı, çiftçimizi ve 
üreticimizi daha da güçlendirmek-
tir. Salgın sürecinde birçok ülkede 
sağlıklı ve güvenli gıda temini ko-
nusunda yaşanan sıkıntıları hepimiz 
gördük. Elhamdülillah bu süreçte 
ülkemizde gıda temininde bir sı-
kıntı yaşamıyoruz. Çünkü güçlü bir 
ülkeyiz ve güçlü kurumlarımız var. 
Üreten ve ülkemizin dört bir yanına 
sunan çiftçilerimizin bu sürece kıy-
metli katkıları var. Ben tüm çiftçile-
rimize teşekkür ediyorum” şeklinde 
konuştu.

Konya Tarım Ve Hayvancılıkta 
Ülkemizin En Önde Gelen Şehir-
lerinden Biri
Programa telefon bağlantısıyla katı-
lan AK Parti Konya Milletvekili Ha-
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lil Etyemez, toplantıyı düzenleyen 
Karatay Belediyesi’ne, katkı sunan 
kurum ve kuruluşlar ile programa 
katılan tüm paydaşlara teşekkür etti.
Halil Etyemez, “Konyamız; tarımıy-
la, sanayisiyle, kültürü ve yüzlerce 
yıllık medeniyet mirasıyla ülke-
mizin gözbebeği. Konya tarım ve 
hayvancılık konusundaki üretimiyle 
ülkemizin birinci şehri. Yani bir şe-
hirden fazlası olan Konya, bizlerin 
de sorumluluğunu arttırıyor ve bizle-
re ayrı bir hizmet etme motivasyonu 
veriyor. Elbette bugüne kadar Konya 
için çok şey yapıldı yeterli mi değil. 
Çünkü Konya her şeyin en iyisine 
en güzeline layık. Konya; çiftçisiy-
le, odalarıyla, birlikleri ve kurum ile 
kuruluşlarıyla tarım ve hayvancılık 
alanındaki eksiklikler ile sorunların 
tespitin yanı sıra çözümü konusunda 
çok mesafe aldı. Bu çözüm önerile-
rini tarım uygulamalarında da sıkça 
görüyoruz. Bugünkü toplantıya da 
bu manada önemsiyoruz. Bizler de 
bugün ele alınan tüm başlıkların ta-
kipçisiyiz ve çözümü için çaba gös-

tereceğiz” diye konuştu.

Tarım Ve Çiftçilerimizin Sorun İle 
Taleplerini Birebir Takip Ediyo-
ruz
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca da Karatay’ın Türkiye ve Kon-
ya için taşıdığı öneme dikkatleri çek-
ti.
Karatay’ın ilçe sınırları bağlamında 
2 bin 800 kilometrekarelik alanıy-
la ülkemizin birçok ilinden büyük, 
Konya’da ise Cihanbeyli’den sonra-
ki ikinci büyük ilçesi konumunda ol-
duğuna vurgu yapan Başkan Hasan 
Kılca, “56 sanayi sitesiyle Konyamı-
zın sanayisinin yüzde 80-90’ı yine 
bizim içlemiz sınırları içerisinde. 
Bu kadar büyük bir ilçemiz elbette 
turizm konusunda ön planda. Ama 
aynı zamanda tarımı ve hayvancı-
lığıyla da Karatayımız önemli bir 
tarım merkezi. Dolayısıyla bizler, ta-
rımımızın ve çiftçimizin sorunlarını 
taleplerini birebir takip ediyoruz ve 
bu konuda çözüm üretmek için ken-
dimizi sorumlu hissediyoruz. Bugün 

böyle bir toplantıyla da tüm bu ko-
nuları etraflıca ve tüm paydaşlarıyla 
ele almak istedik. Buradan çıkacak 
tespitlerin ilgili kurumlara iletile-
rek çözüm üretilmesi için konunun 
takipçisi olacağımızı belirtiyorum” 
dedi.

Karatay, Turizm Ve Tarihi Kadar 
Tarımda Da Ön Planda
AK Parti Karatay İlçe Başkanı Meh-
met Genç ise, ilçenin tarımı, çiftçi-
lerin talepleri ve su kaynaklarının 
verimli bir şekilde kullanımı konula-
rının ele alınması bağlamında prog-
ramı önemsediklerini aktardı.

Başkan Mehmet Genç, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Karatay’ımızın 
tarihi, kültürü ve turizmi kadar tarı-
mı ile hayvancılığıyla da ön planda. 
Bu kadar önemli olan bir alanda hep 
birlikte neyi yapabiliriz veya ne yap-
maz isek tarım ve hayvancılıkta daha 
ileriye giderizi konuşuyoruz. Sulama 
sistemlerinin geliştirilmesi, mevcut 
su kaynaklarının verimli kullanımı 
ve yeni su kaynaklarının getirilmesi 
için herkesin üzerine düşeni yapaca-
ğına inanıyorum. Ev sahipliğinden 
dolayı da Karatay Belediye Başkanı-
mız Sayın Hasan Kılca’ya teşekkür 
ediyorum.”

Karatay Termal Tatil Köyü’nde dört 
oturumda yapılan “Karatay Tarımı 
Mevcut Durum ve Sulama Sistem-
lerinin Analizi Toplantısı”na Devlet 
Su İşleri Konya Bölge Müdürü Ali 
Fuat Eker, Konya Büyükşehir Be-
lediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü 
yetkilileri, Karatay İlçe Tarım ve 
Orman Müdürü Erdem Gezgin, Ka-
ratay Ova Sulama Birliği Başkanı 
Mehmet Üzüm, Ereğli İvriz Sulama 
Birliği Başkanı Recep Yalçın, Kara-
tay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Ka-
vuneker, AK Parti Konya İl Başkan 
Yardımcısı Lokman Özturhan, AK 
Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet 
Genç ve ilçe teşkilatı mensupları ka-
tıldı.
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KIRMIZI BIBER TOPLANMADAN 
ALICI BULUYOR

Salça ve baharat yapımında kullanı-
lan kapya biberin en önemli alıcıları-
nı ise baharat ve salça yapımı ile öne 
çıkan Güneydoğu illeri oluşturuyor. 
Samsun’un Bafra Ovasında üretilen 
kırmızı biberler, tadı ve kalitesiyle 
öne çıkıyor.

Türkiye’nin ikinci Çukurova’sı Baf-
ra Ovasında yaklaşık 30 bin dönüm 
arazi üzerinde kırmızı biber hasadı 
yapılıyor. Geçtiğimiz seneye göre 
kapya biberin ekiminde yüzde 20’lik 
bir artış gözlenirken salça ve baharat 
yapımında kullanılan kapya biberler 
fiyatlarıyla da çiftçilerin yüzünü gül-
dürüyor. Türkiye’nin pek çok bölge-
sine Bafra Ovası’ndan giden kapya 
biberi genellikle Güneydoğu Anadolu 
illerinden rağbet görüyor.

Hasat 15 Kasım’da bitecek
Bafra ilçesinde çiftçilikle uğraşan 
Bafra Tarım Kredi Kooperatifi ortağı 
Mehmet Ali Tomal, 2020 salçalık bi-
ber sezonu için hasadın devam ettiğini 
söyledi. Salçalık biberde bu yıl veri-
minin güzel olduğunu belirten Tomal, 
“Şu anki fiyatlardan da memnunuz. 
Bafra’dan Türkiye’nin her yerine da-

ğılımı yapılıyor. 12 dekar alanda ekim 
yaptım. Geçen sene fiyatları 1.5 ila 2 
lira arasında idi. Şuanda fiyatlar iyi 
ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır salçalık biber üretimi 
yaptığını kaydeden Tomal, Bu yıl 
kapya biberin verim ve kalitesinin 
oldukça iyi olduğunu ifade etti. To-
mal, ‘’Biber bu yıl üreticinin yüzünü 
güldürdü. Yetiştirdiğimiz biberler çok 
etli ve iri olduğu için kiloya geliyor. 
Dayanıklı olması, iri olması, etli ol-
ması bizim için çok önemli. Lezzet 
olarak çok iyi. Ürün piyasası da ge-
çen yıla göre çok daha iyi. Ürün daha 
tarlada toplanmadan alıcı buluyor.’’ 
diye konuştu.

Ürünler Tarım Krediye
35 yıldır Tarım Kredi Kooperatifi 
ortağı olduğunu belirten Tomal, söz-
lerini şu şekilde sürdürdü: Sebze ye-
tiştirmek zahmetli bir iş. Mart ayında 
tohumların ekilmesiyle başlıyoruz ve 
Mayıs ayında fideler tarlalara ekili-
yor. Ağustos’ta da hasat başlıyor ve 
şu an hasadın son aşamasındayız. 50 
ton civarında rekolte var. Ürünlerimi 
Tarım Kredi’ye veriyorum ve mem-

nunum. Bu yıl piyasaya göre çok iyi. 
Özellikli bir ürün. Türkiye’nin her 
yerine gidiyor. Hasada kadar her şeyi 
ailemle yapıyorum. Hasat zamanı 5-6 
işçi çalışıyor.”

Tarım Kredi çiftçiyi olumlu etkiliyor
Mart ayından itibaren ortaklarla söz-
leşme yapmaya başladıklarını vurgu-
layan Bafra Tarım Kredi Kooperatifi 
Müdürü Uğur Aydın ise 45 üreticiyle 
sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Aydın, “Kooperatif olarak şu ana ka-
dar 500 tona yakın ürün aldık ve al-
maya devam ediyoruz. Çiftçilerimiz-
den pozitif tepkiler alıyoruz. Çünkü 
en önemli konu fiyat ve Tarım Kredi 
piyasaya girince fiyatlar yükseliyor. 
Ürünü aldıktan 15 gün sonra ödeme 
yapıyoruz. Her geçen yıl da alımlar 
artarak devam ediyor. Ayrıca ürün 
alımları ortaklık sayımızı da artırı-
yor.” dedi.

Kapya biberin yüzde 40’ı salçaya 
dönüşüyor
Tarım Kredi Kooperatifleri tarafın-
dan alınan kapya biberler, Bafra’da 
bulunan ve Tarım Kredi Birlik A.Ş. 
tarafından işletilen fabrikada salça 
yapılmak üzere işleniyor. Üretimden 
sofralara gelinceye kadar ziraat ve 
gıda mühendisleri tarafından anbean 
kontrol edilen salçalar Türkiye’nin 
dört bir tarafında anlaşma yapılan 
kuruluşlar ve marketler aracılığıyla 
Tarım Kredi markasıyla tüketiciye 
ulaştırılıyor. Kapya biber kalitesinin 
özellikle iklim koşulları ve toprak 
yapısının organik maddeler içerme-
sinden kaynaklandığını bildiren Ta-
rım Kredi Birlik Hammadde Tedarik 
Sorumlusu Mustafa Tuğrul Arıkan, 
fabrikaya gelen ürünlerin 6 saat için-
de salçaya dönüştüğünü söyledi.

Türkiye’nin ikinci Çukurovası olarak bilinen Bafra Ovasında yaklaşık 30 bin dönüm arazi üzerinde kırmızı biber 
hasadı gerçekleştiriliyor.
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KONYA OVASI DA KURUDU!

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bi-
linen Konya Ovası, 6 aydır yeterli 
yağış alamadığı için kuraklık alarmı 
veriyor. Karatay Ziraat Odası Baş-
kanı Rıfat Kavuneker, “Çok kurak 
bir dönem geçiriyoruz. 31 ilçemizin 
28’ine yakınında yağış yok. Tabiri 
caizse ova alarm veriyor. Acilen bu 
bölgeye su aktarılması gerekiyor. 
Bir an önce tedbir alınması lazım. 
Mavi Tünel olmasaydı Konya’nın 
Çumra ve Karatay ilçelerinde tarım 
bitmiş olacaktı. Allah’tan ümit ke-
silmez ama yüzde 10’luk bir rekolte 
düştü. Yağış olmazsa rekolte diye 
bir şey kalmayacak” dedi.

2 milyon 200 bin hektarlık bir ekim 
alanına sahip Konya’da yıllık yak-
laşık 2,5 milyon ton buğday üreti-
liyor. Bu nedenle de tahıl ambarı 
olarak bilinen Konya’ya geçen yıl 

temmuz- aralık döneminde 80 mili-
metre yağış düşerken bu yıl 30 mili-
metre yağış düştü. Yağış yetersizli-
ğinden dolayı kuraklık tehlikesinin 
baş gösterdiği kentte rekoltede de 
düşüş bekleniyor.

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat 
Kavuneker, Konya Ovası’nın 6 ay-
dır yeterli yağış almadığını belirtti. 
Kurak bir dönemi geçirdiklerini ifa-
de eden Kavuneker, şunları söyledi:
‘’Çok kurak bir dönem geçiriyo-
ruz. Bir tek Ilgın ilçemizde yağış 
var. Diğer ilçelerimizde çisentiy-
le geçmiş. Tohumlarda yüzde 10 
ila 20’lere yakın bozulma başladı. 
Çünkü yağış olmadığı için çimle-
nemedi. Yeraltı kuyusu olanlar ara-
zilerini suladı, buğdaylar çimlendi. 
Onlar kurtardı ama sulanamayan 
arazilerde çok büyük bir sıkıntı baş-

ladı. Konya Ovası’na dış havzalar-
dan, Mavi Tünelimizden su geldi. 
Ermenek ve diğer 2 tane su tüneli-
miz var. Bunlar da gelirse bu bölge 
hızlı bir şekilde suya kavuşur. Di-
ğer taraftan da Kızılırmak’tan Kulu, 
Cihanbeyli, Altınekin, Sarayönü, 
Ilgın, Kadınhanı ilçelerinde de hız-
lı bir şekilde çalışma yapılır, hızlı 
bir şekilde sulanacak olursa Türki-
ye’nin boşa akan akarsuları, nehir-
leri ve gölleri tarımda kullanılırsa 
ülke sıkıntı çekmez, kıtlık çekmez.”

‘Yağış olmazsa rekolte diye bir 
şey kalmayacak’
Yağış olmadığı takdirde rekoltenin 
de olmayacağını ifade eden Rıfat 
Kavuneker, ‘’Küresel ısınma yü-
zünden dünya genelinde suların sı-
kıntıya düşeceği söyleniyor. Bizim 
hızlı bir şekilde suya yatırım yap-



mamız gerekiyor. Türkiye vatandaş-
larına Türk milletine rica ediyorum; 
mutlaka küçüğünden büyüğüne 
kadar suları tasarruflu kullanalım. 
Çünkü gün geçtikçe sıkıntı artıyor. 
Ben aynı zamanda çiftçiyim. Geçen 
hafta arazide gözlemlerime göre 
çimlenmeyen, bozulan ürünler var. 
31 ilçemizin 28’ine yakınında yağış 
yoktu. Tabiri caizse Konya Ovası 
alarm veriyor. Yetkililerden ricamız 
acilen bu bölgeye ve ihtiyaç olan 
bölgelere su aktarılması gerekiyor. 
Bir an önce tedbir alınması lazım. 
Mavi Tünel olmasaydı, Konya’nın 
Çumra ve Karatay ilçelerinde tarım 
bitmiş olacaktı. Allah’tan ümit ke-
silmez ama yüzde 10’luk bir rekolte 
düştü. Yağış olmazsa rekolte diye 
bir şey kalmayacak” diye konuştu.
‘Yağış alınmaması durumunda re-
kolte kaybı yüzde 40’lara ulaşabilir’

Konya Ziraat Mühendisleri Odası 
Başkanı Murak Akbulut da 2019 yı-
lında 80 milimetre alınan yağışın bu 
yıl 30 milimetreye kadar düştüğünü 
söyledi. Akbulut, “Konya bölgesi 
olarak 2 milyon 200 bin hektarlık 
bir ekim alanına sahibiz. Maalesef 
geçen yılla kıyasladığımız zaman 
temmuz ayından bu döneme kadar 
80 milimetre kadar aldığımız ya-
ğışın, bu sene 30 milimetrelerde 

olduğunu görüyoruz. Dün bir yağış 
bekliyorduk. Bu yağıştan da yeterli 
verim elde edemedik. Önümüzde-
ki hafta sonu yine böyle bir yağış 
bekliyoruz. Bu saatten sonra 2021 
sezonu için rekoltede yaklaşık yüz-
de 10’luk bir verim kaybı beklemek 
yanlış olmaz. Tabi bu alanlarda üre-
ticimiz adına gerekli yağışı bu saat-
ten sonra da alamazsak, kar yağışı-
nı alamazsak bu yüzde 10’luk veri 
kayıplarının daha fazla bir noktaya 
gitmesi bizleri çok tedirgin etmeli-
dir. Şu an yüzde 10 olarak bahset-
miş olduğumuz verim kayıplarının 
yüzde 20, 30, ve 40’lara çıkması 
kaçınılmazdır. Umarız böyle bir du-
rumla karşılaşmayız. Çünkü ocak 

ve şubat ayında istenilen belli öl-
çekte kar yağışları, yağmur yağışla-
rı geldiği takdirde böyle bir sorunla 
karşılaşmayız” dedi.

Sular çekildi
Meram ilçesi Hasanköy Mahalle-
si’nde çiftçilik yapan Hami Yılmaz, 
yer altı sularının çekildiğini belirtti. 
Yılmaz, ‘’Son zamanlarda kuraklık 
var. Yağış da yok. Bu mevsimde biz 
tarlalarımıza yeraltı su kuyuların-
dan yeniden yağmurlama yaptık. 
Yeraltı suları da eskisi gibi değil. 
Bundan 10 sene önceki gibi değil. 
Sular da çekildi. Harman alıyoruz; 
ama masraf bu sefer ikiye, üçe kat-
lanıyor” diye konuştu.
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NORDUZ KOYUNUNUN 
13 KABURGASI VAR, 
SADECE VAN’DA YETIŞTIRILIYOR

Dünyada sadece Van’ın Gürpı-
nar ilçesinde yetiştirilen Nor-
duz koyunu, Türkiye’nin önemli 
gen kaynakları arasında ve nesli 
koruma altında bulunuyor. Eti 
ve sütünün daha kaliteli oldu-
ğu belirtilen bu koyun ırkının 
bir özelliği de normal koyunlara 
göre, onu daha güçlü yapan 13 
kaburgasının bulunması. Norduz 
koyunu, uzun bacaklı ve yüksek 
yapılı, boynu tamamen yapağı ile 
kaplı, üç parçalı kuyruğa sahip.

2018 yılında, Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi’nde, Norduz Koyu-

nu ve Keçisi Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi kuruldu. Gürpınar 
Ziraat Odası Başkanı Faruk Şa-
miloğlu, “Cumhurbaşkanımızın 
da sürü büyütme programları ya-
tırımları bunu biraz daha faydalı 
yöne götürüyor. İnşallah biz bu 
hayvanımızı sayı olarak daha da 
yükselteceğiz” dedi.

İlçede 750 Bin Küçükbaş 
Hayvan Bulunuyor
Türkiye’de 2 milyon 850 hay-
vanla en fazla küçükbaş hay-
van bulunan kentler arasındaki 
Van’da, özellikle Gürpınar ilçesi 

küçükbaş hayvan sayısıyla dik-
kat çekiyor. İlçede 750 bin kü-
çükbaş hayvan bulunurken bun-
lar arasında en dikkat çekeni ise 
Norduz koyunu. Dünyada sadece 
Gürpınar ilçesinin Norduz böl-
gesinde bulunan bu koyun türü, 
dayanıklılık, yaşama süresi ve 
adaptasyon yeteneği ile biliniyor. 
Norduz koyunu, uzun bacaklı ve 
yüksek yapılı, boynu tamamen 
yapağı ile kaplı, üç parçalı kuy-
ruklu, siyah beyaz ve kül renkli, 
erkekleri boynuzlu, dişilerinin ise 
yaklaşık yarısı boynuzlu olan bir 
ırk olarak öne çıkıyor.



Norduz Koyununun 
13 Kaburgası Var
Dünyada sadece Van’ın Gürpı-
nar ilçesinde yetiştirilen Norduz 
Koyunu ile ilgili açıklama yapan 
Gürpınar Ziraat Odası Başkanı 
Faruk Şamiloğlu, yüz ölçümü 
olarak Türkiye’nin en büyük il-
çesi olan Gürpınar’ın Hoşap, 
Norduz ve Havasor Yaylası ola-
rak 3 kısma ayrıldığını söyledi. 
Başkan Şamiloğlu, Norduz böl-
gesinde yetiştirilen ve endemik 
bir tür olan Norduz koyununu, 
diğer koyun ırklarından ayıran 
bir özelliğinin de 13 kaburgasının 
olması olduğunu belirterek şöyle 
konuştu: “Diğer hayvanlarda 12 
kaburga bulunurken Norduz ko-
yununda 13 kaburga bulunuyor. 
Diğer koyun ırklarından farkı, 
üniversiteler tarafından tespit 
edilmiş hatta röntgenleri de çekil-
miş 13 kaburgası tescil edilmiştir. 
Bizim Norduz koyunumuz, koç 
başlı olup yapağı 1,5 kilo gelen 
ince, uzun bacaklı, eti, sütü, lez-
zeti daha fazla olan sadece dün-
yada Norduz bölgesinde yetişti-
rilen koyun ırkıdır. Türkiye’de 
2 milyon 850 bin küçük hayvan 
sayısıyla Van birinci sıradadır. Ve 
bunlardan 750 bini ise Gürpınar 
ilçesinde bulunuyor.”

Koruma Altına Alındı
Norduz koyunu ırkının yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıya kalma-
ması için Tarımsal Araştırmalar 
Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan 
Evcil Hayvan Genetik Kaynakla-
rını Koruması Projesi kapsamın-
da, 2007 yılından beri bu koyun 
türü, koruma altına alındı. Ay-
rıca 2018 yılında Van Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi’nde, ‘Norduz 
Koyunu ve Keçisi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’ kuruldu. Bu 
merkez, Gürpınar ilçesinde yetiş-
tirilen ve üstün özellikler göste-
ren Norduz koyunu ve keçisinin 
koruma altına alınması, yetişti-

rilmesi ve ıslahı amacıyla çalış-
malar yapıyor. Şamiloğlu ise bu 
merkezin Gürpınar’da olmasının 
daha faydalı olabileceğini söyle-
di.

Anaç Koyunun Kesimi Yasak
Başkan Şamiloğlu, bu merkezin 
kurulmasında Ziraat Odası’nın 
katkılarının çok olduğunu belir-
terek, “Cumhurbaşkanımızın da 
sürü büyütme programları yatı-
rımları bunu biraz daha faydalı 
yöne götürüyor. İnşallah biz bu 
hayvanımızı sayı olarak daha da 
yükselteceğiz. Norduz koyununu 
sadece koyun olarak görüp geç-
meyeceğiz. Daha önceki yıllar-
da 1970 ve 1990 yılları arasında 
biz Ortadoğu’ya ihraç ederdik. 
Şu anda anaç koyununun kesimi 
yasaktır. Norduz koyununun etini 
yediğiniz zaman gerçekten de bu 
farklı lezzette bir ettir diyebili-
yorsunuz. Yani diğer hayvanların 
etinden farklı hem eti hem sütü, 
peyniri hem yağı farklılık gös-
teriyor. Buda Norduz’daki bitki 
örtüsünden ve suyundan kaynak-
lanıyor” diye konuştu. 
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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli, video konferans yönte-
miyle, MÜSİAD Akıllı Tarım Kent 
Projesi’nin açılışına katıldı.

Programda yaptığı konuşmasına ta-
rım ve kırsal kalkınma için önemli 
bir model olan bu projenin, ülke-
mize hayırlar getirmesini dileyerek 
başlayan Bakan Pakdemirli, MÜ-
SİAD’ın özellikle, tarım ve kırsal 
kalkınma alanında ciddi çalışmalar 
yaptığını ve önemli projeler yürüttü-
ğünü vurguladı.

Bugün tanıtımı yapılan Akıllı Tarım 
Kent Projesi’nin de bu çalışmaların 
bir sonucu olduğunun altını çizen 
Pakdemirli “Ülkemizin geleceğinin 
tarım olduğunu gösteren, gençleri-

mize ve girişimcilere yeni imkânlar 
sunan bu projeye; değer katan, kat-
kıda bulunan herkese bir kez daha 
şükranlarımı sunuyorum” diye ko-
nuştu.

“Tarım sektörü 2 yıldır tüm çey-
reklerde büyüme gösteriyor”
Pandemi sonrasında tarım sektörü-
ne yeterlilik, yerli ve milli üretim 
olgusunun damgasını vurduğunu 
ifade eden Bakan Pakdemirli şöyle 
devam etti: Bu süreçte, pek çok ül-
kede raflar boş kalırken, temel ihti-
yaçlar karşılanamazken, ülkemizde 
tarım-gıda sektöründe hamdolsun 
hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadık. Çün-
kü Türkiye kendi ihtiyacını karşı-
lamasının ötesinde, üretim gücüne 
sahip bir ülkedir. Tarımsal hasıla-

mız %45 artışla, 275 Milyar Liraya 
ulaştı. Tarımsal hasıla da Avrupa’da 
lider, Dünya’da ilk 10 içindeyiz. Ta-
rımsal ihracatımız iki yılda 1 Milyar 
Dolar artarak, 18 Milyara Dolara 
yükseldi. Bu yılın ilk 8 ayında, tarım 
ve gıda ürünleri ihracatımız, geçen 
yılın aynı dönemine göre %6,4 artış 
gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemiyle birlikte tarım sektö-
rü 2 yıldır tüm çeyreklerde büyüme 
gösteriyor. TÜİK tarafından en son 
açıklanan 2020 yılı 2. Çeyrek büyü-
me rakamlarında, tarım %4 büyüme 
ile birçok sektörün önünde gelişme 
gösterdi” açıklamasını yaptı. 

“Gıda ve Tarım sektöründe ol-
dukça iyi bir noktadayız”
Kırsalda yatırımların artması, genç-
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lerin, kadınların tarım sektöründe 
daha çok yer alması için önemli 
projeler ve destek programları uy-
guladıklarını söyleyen Bakan Pak-
demirli: “Tarım arazilerinin miras 
yoluyla bölünmesine, verimsizleş-
mesine tahammülümüz yok. Tedbir-
lerimizi alıyoruz. Üretim potansiyeli 
yüksek ovaları özel koruma altına 
alarak, yanlış kullanımlar sebebiyle 
arazinin bozulmasını da engelliyo-
ruz. Modern sulama tekniklerin-
de kullanım oranını; yüzde 6’dan 
yüzde 28 seviyesine çıkardık. Artık 
tüm sulama yatırımlarını, modern 
ve kapalı sistemde kuruyoruz. Sera 
tarımını ülkenin 72 iline yaygın-
laştırdık. Böylelikle sera ürünleri; 
ülkemiz için önemli bir üretim ve 
ihracat kaynağı haline geldi. Yine 
ülkemiz, meyve ve sebzede de net 
ihracatçı konumdadır. Görüldüğü 
gibi, nereden bakarsanız bakın, gıda 
ve tarım sektöründe oldukça iyi bir 
noktadayız.

“Tarım ve kırsaldaki tüm yatırım-
lara çok yönlü, istihdam odaklı, 
refah temelli, gelir hedefli olarak 
bakıyoruz”
Tarihteki medeniyetlere bakıldığın-
da tarımın yüzyıllarca kentler ile 
bütünleşmiş bir biçimde uygulan-
dığının görüldüğünü belirten Bakan 
Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hatta ilk şehirlerin tarımdan ge-
len üretim fazlası ve pazar ekono-

misinden dolayı ortaya çıktığını da 
bilmekteyiz. 20. yüzyıldan itibaren 
tarım, kentlerde kaybolmaya başla-
mış, kırsalda yürütülen bir faaliyet 
olmuştur. Zaman içinde kentlere 
göçün artması, kırsalda tarım yapan 
nüfusun yaşlanması, sürdürülebilir 
üretimin önünde bir sorun olarak 
çıkmıştır. Bu konuda tedbirlerimizi 
alırken, yaşanan Pandemi dönemi-
ni, tarım ve kırsal kalkınma için bir 
fırsat olarak görüyoruz. Bu fırsatı 
en iyi şekilde değerlendirmek, yeni 
yatırımlarla bu sektörü daha da güç-
lendirmek zorundayız. Elbette kır-
salda yatırım önemli. Ama konuya 
sadece yatırım olarak bakmak doğ-
ru değil. Konuyu, kırsaldaki yaşam 
seviyesini yükseltecek, eğitim im-
kânlarını geliştirecek ve sosyal ihti-
yaçları giderecek şekilde ele alırsak; 
o zaman tarımı daha verimli, kırsalı 
daha çekici hale getirebiliriz. İşte 
MÜSİAD’ın bugün tanıtımı yaptığı 
bu proje, konuya tam bu noktadan 
dâhil oluyor. Bizde Bakanlık olarak, 
tarım ve kırsaldaki tüm yatırımlara 
çok yönlü, istihdam odaklı, refah te-
melli, gelir hedefli olarak bakıyoruz. 
Yaptığımız çalışma ve projelerin, 
konuları ve uygulama yerleri farklı 
olsa da, ana fotoğrafa baktığımızda 
tüm bu çalışmaları; tarım ve kırsalı 
geliştirme adımlarının birer parçası 
olarak görüyoruz” değerlendirme-
sinde bulundu.

“Kırsal kalkınma alanında 11.552 
projeye, 3,1 milyar lira hibe ver-
dik”
Kırsal kalkınma alanında yürütülen 
çalışmalara da değinen Bakan Pak-
demirli “Ekonomik yatırımlar kap-
samında; 11.552 projeye, 3,1 milyar 
Lira hibe verdik ve yaklaşık 100 bin 
kişiye istihdam sağladık. Bu proje-
nin uygulama süresini 2025’e kadar 
5 yıl süreyle uzattık. IPARD kapsa-
mında; bugüne kadar toplam 16.569 
projeye, 4,3 milyar lira hibe ödedik, 
70 bin yeni istihdam sağladık. Ge-
çen yıl pilot olarak başlayan Uzman 
Eller projesi kapsamında; tarım ve 
hayvancılık alanında herhangi bir 
bölümden mezun gençlerimize yeni 
yatırımlar için 100 bin lira hibe su-
nuyoruz. ORKÖY destekleri ile de; 
2003 yılından bugüne kadar, toplam 
240 bin projeye 3,4 milyar Lira des-
tek verdik. Atıl tarım arazilerinin 
üretime kazandırılması ile tarımsal 
işletmelerin etkin çalışmasına yö-
nelik arazi edinimi uygulamaları ve 
buna bağlı olarak Arazi Bankacılı-
ğı geliştirilmesi kapsamında çalış-
malarımız devam ediyor. TARSİM 
kapsamında; son 1 yılda 3,7 milyon 
adet tarım sigortası poliçesi ile 100 
milyar Liranın üzerinde tarımsal 
varlığı teminat altına aldık. 2,4 mil-
yar Lira prim desteği, 1,9 milyar 
Lira hasar tazminatı ödendi. Tarıma 
Dayalı İhtisas Organize Sanayi Böl-
gesi Proje sayımızı 23 adetten, 41 
adete çıkardık” diye konuştu.

“Tarımda teknoloji kullanımını 
ve dijital erişimi artırmak zorun-
dayız”
MÜSİAD’ın Akılı Tarım Kent Pro-
jesi’nde, akıllı kelimesi önemli ol-
duğuna vurgu yapan Pakdemirli “ 
Bilgiyi, teknolojiyi ve inovasyonu 
işaret ediyor. Bilgi ve teknolojinin 
en büyük avantaj olduğu günümüz-
de, tarımda teknoloji kullanımını ve 
dijital erişimi artırmak zorundayız. 
Tarım işletmelerimizin teknolojik 
altyapısını güçlendirmeli, dünya 



ülkeleri ile rekabet edebilecek se-
viyeye ulaştırmalıyız. Özellikle ge-
çen yıl, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
himayelerinde 15 yıl sonra yapılan 
3. TARIM ORMAN ŞÛRASI’nda 
50 binden fazla öneri aldık. Tüm 
bu fikirleri değerlendirerek 5 yıllık 
planlarımızı oluşturduk,25 yıla ışık 
tutacak bir yol haritası hazırladık. 
Şûra kapsamında odak noktalardan 
birisi de; “Tarımda Dijitalleşme” 
idi. Bu kapsamda, Tarımda Dijital 
Dönüşüm hamlesi ve akıllı tarım uy-
gulamaları konusunda yeni projeleri 
başlattık” dedi.

YÖK ile yapılan işbirliği protokol-

leri çerçevesinde, bu ayın başında 
Gebze Teknik Üniversitesi ile Akıllı 
Tarım Uygulamaları konusunda iş-
birliği protokolü imzaladıklarını be-
lirten Pakdemirli “Akıllı tarım uygu-
lamalarını üretimin her aşamasında 
kullanmaya başladık. Bu teknoloji 
işgücü kullanımında %50’ye varan 
tasarruf sağlayacak, gübre kullanım 
etkinliğini %20-40’lardan %60’lara 
çıkaracak,  bitki koruma ilaçlarını 
%30 daha az kullanacak,  sertifika-
lı tohum kullanımı ile verimlilikte 
%20-25 artış sağlayacağız. Kısaca-
sı daha az girdi kullanımı ile daha 
verimli ve çevreyi koruyan üretim 
yapısı oluşturuyoruz. Buradan hare-

ketle, MÜSİAD’ın Akılı Tarım Kent 
Projesi içerisinde, üretimi verimli, 
kırsalı güçlü hale getiren teknolojik 
uygulamalar ön planda olacak. Biz-
de bu konuda gerekli tüm katkıları 
sağlayacağız” diye konuştu.

“Gelecekte, Akıllı Tarım Kentleri 
gibi projeler ön planda olacak”
2050 yılında Dünya nüfusunun 10 
milyarı, ülkemiz nüfusunun da 100 
milyonu geçmesinin beklendiğini 
söyleyen Bakan Pakdemirli “Artan 
nüfusu doyurmak için %60 daha 
fazla gıda üretmek zorundayız. An-
cak bu gıda, yani üretim artışını; 
giderek azalan su kaynakları, iklim 
değişikliği ve küresel ısınma gibi 
büyük sorunlarla birlikte yapmak 
zorundayız. Pandemi sürecinde gıda 
milliyetçiliği ve yerli üretim kav-
ramları oldukça öne çıktı. Sınırların 
kapanması, ülkelerin ihracatlarını 
kesmesi, artık yerli ve yeterli üre-
timi vazgeçilmez hale getirdi. İşte 
bunu gelecekte daha güçlü hisse-
deceğiz. Gelecekte, MÜSİAD’ın 
AKILLI TARIM KENT gibi pro-
jeleri ön planda olacak. Bunun için 
Bakanlık olarak her türlü işbirliğine 
açık olduğumuzu, MÜSİAD’ın bu 
projesinden de büyük memnuniyet 
duyduğumuzu ifade etmek istiyo-
rum” diyerek sözlerini tamamladı.
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TAM KAPASITEYE ULAŞTI! YILDA 
2,8 MILYAR TL KATKI SAĞLAYACAK

Sınıfında Dünyanın en büyük göv-
desine sahip ve ülkemizin 4. büyük 
hidroelektrik santrali olan Ilısu Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES’te 
ilk türbinin 19 Mayıs 2020 tarihin-
de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın video konferans 
yolu ile iştirak ettiği törenle devre-
ye alındığını belirten Bakan Pakde-
mirli “İlk etapta bu törenle 200 MW 
kurulu gücündeki türbin üretime 
başladı” diye konuştu.

7 Ayda Yaklaşık 1 Milyar 400 Mil-
yon Tl Katkı
23 Aralık 2020 tarihi itibari ile ba-
rajda 6 ünitenin tamamının devre-
ye alınarak, tesisin tam kapasite ile 
enerji üretimine başladığını vurgu-
layan Bakan Pakdemirli, bugün iti-
bari ile barajdan 2 milyar kilowatt 

saat enerji üretilerek ülke ekonomi-
sine 7 ayda yaklaşık 1 milyar 400 
milyon TL katkı sağlandığını açık-
ladı.

Yıllık 2.8 Milyar Liralık Enerji 
Üretimi
6 ünitenin tamamının devreye alın-
masıyla birlikte bundan sonraki 
süreçte barajın ülke ekonomisine 
yılda 2.8 milyar TL katkı sağlayaca-
ğının altını çizen Pakdemirli “Top-
lam kurulu gücü 1 200 MW olan 6 
adet santral ile yılda ortalama 4.120 
GWh enerji üretimi gerçekleştirile-
cek. Proje üreteceği yeşil enerji ile 
daha temiz ve yaşanabilir bir gele-
ceğe katkı sağlayacak. Bu büyük 
enerji üretiminin yanı sıra Ilısu Ba-
rajı’nda regüle edilen ve daha sonra 
inşa edilmesi hedeflenen Cizre Ba-

rajı’na bırakılan sularla Nusaybin, 
Cizre, İdil, Silopi Ovalarında top-
lam 765 000 dekar alanın modern 
teknikler ile sulanması ve yılda 1 
Milyar 168 Milyon KWh enerji 
üretilmesi mümkün olabilecek. Ciz-
re Barajı tamamlandığında yıllık 1 
Milyar TL ilave gelir artışı sağlana-
cak” ifadelerini kullandı.

Temelden yüksekliği 135 metre, 
maksimum göl hacmi 10,625 milyar 
m3 olan Ilısu Barajı, 24 milyon m3 
gövde hacmi ile Atatürk Barajından 
sonra ülkemizin 2. büyük barajıdır. 
Ayrıca, Ilısu Barajı Önyüzü Beton 
Kaplı Kaya Dolgu Baraj tipinde 
dolgu hacmi bakımından dünyada 
1. sırada yer almaktadır.

Türkiye’nin en büyük 4. hidroelektrik santrali olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı’nın tam kapasite elektrik 
üretimine başladığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, baraj ile ülke ekonomisine yıllık 2,8 
milyar liralık katkı sağlanacağını söyledi.
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İnsani faaliyetler neticesinde doğaya 
salınan sera gazları, son yıllarda tüm 
dünyayı etkisi altına alan iklim deği-
şikliğini hızlandıran en önemli etken 
olarak görülüyor. Ormanların sera 
gazı tutumunda çok önemli bir yer 
olduğuna dikkat çeken Orman Genel 
Müdürümüz Sayın Bekir Karacabey, 
“Atmosfere 2018 yılında toplam 520 
milyon ton karbon (CO2) eşdeğeri 
sera gazı emisyonu salımı yapılırken, 
bunun 84,8 milyon ton CO2 (yüzde 
16) eşdeğeri ormanlar tarafından tu-
tuldu. Karbon tutumu 1990’dan bu 
yana artarak devam etmektedir. Bu 
artışın meydana gelmesinin ana ne-
denleri ise orman alanlarının artması, 
sürdürülebilir orman yönetimi uygu-
lamaları, ağaçlandırma ve rehabilitas-
yon faaliyetleri, orman yangınları ve 
orman zararlılarıyla etkin mücadele 
gibi OGM olarak yürüttüğümüz uy-
gulamalarıdır” dedi. 

Son yıllarda yaşanan ani hava olay-
ları, kuraklık ve tüm dünyayı etkili 

altına alan pandemi süreçleri iklim 
değişikliğinin sebep olan konuların 
daha çok tartışılmasına neden oluyor. 
Bu sebeplerin başında ise tüm dünya 
genelinde artan sera gazı salınımları 
geliyor. 

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 
2006 yılından beri Ulusal Sera Gazı 
Envanteri oluşturulduğundan bahse-
den Genel Müdürümüz Sayın Bekir 
Karacabey, Arazi Kullanımı, Arazi 
Kullanım Değişikliği ve Ormancılık 
(AKAKDO) sektörünün ormancılık 
bölümlerinin hazırlanmasından so-
rumlu olan AKAKDO Çalışma Gru-
bu’nun hazırladığı raporunda Türkiye 
ormanlarının sera gazı emisyonları-
nın yüzde 16’sını tuttuğunu belirtiyor. 

Türkiye’deki ormanlarının, 2018 yı-
lında 84,8 milyon ton CO2 eşdeğeri, 
işlenmiş odun ürünlerinde 12 milyon 
ton CO2 eşdeğeri ve AKAKDO sek-
törünün toplamda 94.7 milyon ton 
CO2 eşdeğeri karbonu atmosferden 

uzaklaştırdığı hazırlanan rapor ile or-
taya konuluyor. 

2018 yılında atmosfere 520 milyon 
ton CO2 eşdeğeri sera gazı emis-
yonu salımı yapılırken, bunun 84,8 
milyon ton CO2 (yüzde 16) eşdeğeri 
ormanlar tarafından tutulduğuna dik-
kat çeken Sayın Karacabey, sürdü-
rülebilir orman yönetimi ile orman-
sızlaştırılmanın önüne geçildiğini ve 
rehabilitasyon faaliyetleri ile orman 
yangınları ve orman zararlılarıyla 
mücadele etmelerinin sera gazı salını-
mının azaltılmasında büyük bir etken 
olduğunu kaydetti. 

Türkiye ormanlarının yıllık karbon 
tutumunu BM İklim Değişikliği 
Sekretaryasına raporlayan OGM-A-
KAKDO Çalışma Grubu, bu raporun 
daha ulaşılabilir olmasını ve gelecek-
te yapılacak olan bilimsel çalışmalara 
kaynak olarak hizmet etmesini sağla-
mak amacıyla raporun Türkçe özetini 
de hazırladı.
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TÜRKIYE’NIN SU EROZYON 
HARITASI GÜNCELLENDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çölleş-
me ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) 
Genel Müdürlüğü tarafından gün-
cellenen Su Erozyon Haritası ile 81 
ile ait su erozyon verileri ortaya ko-
nularak kullanıcıların hizmetine su-
nuldu. Tarım ve Orman Bakanı Dr. 
Bekir Pakdemirli’nin imzasıyla 81 
il valiliğine ile tüm il ve ilçe beledi-
yelerine yazı gönderilerek, su eroz-
yonuna maruz kalacak alanlarda ya-
pılacak planlamalarda, su erozyonu 
haritasının göz önünde bulundurul-
ması ve karar alınırken bu veriler-
den faydalanılması istendi.

Erozyonla birlikte önemli oranda 
organik madde taşınıyor, toprakla-
rın verimliliği azalıyor, taşınan ru-

subat ile birlikte barajlar belirlenen 
ekonomik ömürlerinden çok daha 
önce doluyor, meydana gelen sel ve 
taşkınlar ise can ve mal kayıplarına 
sebep olabiliyor.
Türkiye Su Erozyon Haritası kul-
lanıcıların hizmetine sunuldu
Erozyon doğal bir süreç olmakla 

birlikte buna neden olan etmenler 
sürekli değişkenlik gösterdiğinden 
bu sürecin dinamik olarak izlenmesi 
ve buna bağlı olarak gerekli önlem-
lerin alınması amacıyla ÇEM Ge-
nel Müdürlüğü tarafından Dinamik 
Erozyon Modeli ve İzleme Sistemi 
(DEMİS) yazılımı geliştirildi. 



Yazılımdan elde edilen sonuçlarla 
ise Türkiye Su Erozyon Haritası 
uzun bir aradan sonra model tabanlı 
olarak yenilendi ve e-Devlet üzerin-
den kullanıcıların hizmetine sunul-
du. Ayrıca, harita TUCBS-ATLAS 
uygulamaları üzerinden de yayın-
landı. 

81 ilimize ait su erozyonu
verileri belirlendi
Çalışmayla ülkemizde su erozyonu 

sonucu taşınan sediment miktar-
larına yönelik istatistikler ana su 
havzası ölçeğinde ortaya konuldu. 
81 ilimize ait su erozyonu verileri, 
arazi kullanım türleri ve eğim sınıf-
ları açısından istatistiksel verileri 
ile birlikte ortaya çıkarıldı. Ayrıca, 
erozyon şiddet sınıflarının dağılım-
ları aracılığıyla ve toprak kaynak-
larının sürdürülebilir kullanımı göz 
önünde bulundurularak, erozyon-
dan korunmanın önlemlerini içeren 
öneriler için bir yaklaşım geliştirildi 

ve sürdürülebilir arazi ile toprak yö-
netimi pratikleri ortaya konuldu.

Bakan Pakdemirli’den 81 ile su 
erozyonu uyarısı 
Diğer yandan Bakan Pakdemirli im-
zasıyla tüm valilik ve belediyelere 
gönderilen yazıyla ülkemiz toprak 
kaynaklarının izlenmesi, etkili ve 
verimli bir şekilde değerlendirilme-
sine katkı sunacak bu çalışmanın, 
doğal kaynak planlamalarına ve 
erozyon kontrol çalışmalarına hiz-
met etmesi noktasında önemli bir 
kaynak veri niteliği taşıdığı ifade 
edildi. Ayrıca yazıda belirli koruma 
bütçeleri ve/veya toprak yatırımla-
rı dâhilinde uygulamaya alınacak 
orta, şiddetli ve çok şiddetli eroz-
yona maruz alanlara yönelik hazır-
lanacak her türlü eylem planlarında 
verilerin değerlendirme aracı olarak 
kullanılması istendi.
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KONYA’DA YERLI VE MILLI
SUSAMLARIN ILK HASADI YAPILDI

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
çiftçiye destekte bulunduğu yüzde 
yüz yerli ve milli susam tohumların-
da ilk ürün hasadı yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Konya genelin-
de tarıma ve tarım projelerine destek-
lerini artırarak sürdürdüklerini belir-
terek, bölgelere göre alternatif tarım 
ürünlerinin ekimini teşvik ederek 
ürün yelpazesini zenginleştirmek için 
de çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda geçtiğimiz Mayıs ayın-
da üreticiye yüzde yüz hibe destekli 
yerli ve milli susam tohumu dağıttık-
larını anımsatan Başkan Altay, yüzde 
80’ini ithal edilen susamın Türkiye 
için stratejik öneme sahip ürünlerden 

olduğunu kaydetti. Başkan Altay, 
“Susam; unlu mamuller, tahin, helva 
imalatında ayıca ilaç ve kozmetik sa-
nayiinde yoğun şekilde kullanılıyor. 
Türkiye’deki susam üretiminin artı-
rılarak dışa bağımlılığın azaltılması 
için Meram ve Akören ilçelerimiz-
deki kurak alanlarda ekilmek üzere 
130 çiftçimize susam tohumu dağıt-
mıştık. Elhamdülillah susamların ilk 
hasadı yapıldı. Çiftçimiz için hayırlı, 
bereketli olsun.” dedi.

Meram Belediyesi, Akören Belediye-
si ve Tarım İl Müdürlüğü ortaklığıyla 
dağıtılan susam tohumundan yakla-
şık 110 ton ürün hasadı yapıldığını 
ve üreticiye 2 milyon 200 bin liralık 
kazanç sağlandığını belirten Başkan 
Altay, pilot olarak Meram ve Akören 

ilçelerinde müracaat eden tüm çiftçi-
lere destek olarak verilen yerli susam 
tohumunu ve ekimini özellikle kurak 
alanların değerlendirilmesi ve yerli 
üretimin artırılması için uygun iklim 
şartlarındaki tüm ilçelerde yaygınlaş-
tıracaklarını da sözlerine ekledi.

Konya genelinde alternatif tarım ürünlerinin ekimini teşvik ederek ürün yelpazesini çoğaltmayı hedefleyen Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nin, Meram Belediyesi, Akören Belediyesi ve Tarım İl Müdürlüğü ortaklığıyla Meram ve 
Akören’deki üreticilere dağıttığı yerli ve milli susam tohumlarının ilk hasadı gerçekleştirildi.










