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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,

Yeni bir sayı ile daha sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yazımızda kuraklık ve 
çölleşmeye dikkat çekmek istiyoruz. Son günlerdeki yağışlar yüzümüzü güldürse de 
maalesef kuraklık ve çölleşme konusu sadece bugünün değil yarının da konusu olmaya 
devam edecektir. 

Küresel iklim değişikliğinin sebep olduğu önemli olaylardan biri de kuraklıktır. Tekrar 
edebilen, bir veya birden çok mevsime yayılan, azalan yağışlar ve artan sıcaklıklar 
nedeniyle oluşan ve su varlığına bağlı olarak tüm doğal kaynakları etkileyen bir doğal 
afet türü olarak tanımlanmaktadır. İlk olarak tarım alanlarında etkisini gösteren bu 
afet türünün, tarım sektöründe gözlenen etkilerinin diğer sektörlerden çok daha farklı 
olduğunu söylemek mümkündür. Bu duruma temel oluşturan sebepler arasında 
çiftçilerin topraktan yeterli verimi alamaması, su havzalarının yeterince korunamaması 
ve kentlerin kırsal alana baskı yapması sonucu tarım topraklarının amaç dışı kullanılması 
gösterilmektedir. Türkiye konumu itibariyle küresel ısınmanın etkilerinden en fazla 
oranda etkilenecek ülkeler arasında yer almaktadır. Bu sebeple, kent planlamada ve 
sürdürülebilir afet yönetimi süreçlerinin ortak öznesi durumunda olan iklim değişikliği ve 
tarım sektörü etkileşimi politika ve stratejilerin geliştirilmesi sürecinde öncelik verilmesi 
gereken konulardan biridir. Alınacak önlemler ve geliştirilecek doğru stratejiler sayesinde 
kuraklığın etkisiyle meydana gelebilecek önemli ve canlı yaşamını direkt olarak etkileyen 
çevresel problemler ciddi şekilde bertaraf edilebilir.

Suya en çok gereksinim duyan sektör tarımdır. Tarıma harcanan suyun büyük bir bölümü 
sulama tekniğindeki aksaklıklardan dolayı boşa gitmektedir. Sulamada, geleneksel 
yöntemler yerine modern yöntemler kullanılmalıdır. Günümüzde çiftçilerin büyük bir 
bölümü tarlaya su basarak, ya da suyu paralel hendeklerden akıtarak sulamakta ve suya 
yön vermek için yerçekiminden yaralanmaktadır. Bu durumda bitkiler suyun çok azını 
emmekte geri kalanı ise toprağa karışmaktadır. Bu uygulama birçok yerde suyun boşa 
gitmesine ve kirlenmesine yol açmaktadır. Aynı zamanda toprağın aşınma, suyla dolma 
ve tuzlanması sonucunda verimini yitirmesine de neden olmaktadır. Günümüzde su 
gereksinimini neredeyse yarıya indiren çok daha verimli ve çevreye çok daha az zarar 
veren yöntemler bulunmaktadır.

Kuraklık ve çölleşme konusu sadece devletin değil biz vatandaşların da konusudur. 
Devletin uyguladığı politikalara ve tavsiyelere uymak vatandaşlık vazifemizdir. Kuraklığın 
gündemimizde olmayacağı güzel günlerde buluşmak dileğiyle.

Sağlıcakla kalın..

Editörden
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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli, Dünya Gıda Güvenirliği 
Günü ile ilgili bir mesaj yayımladı. 
Bakan Pakdemirli’nin mesajı şöyle:
“Dünya Gıda Güvenilirliği Günü, 
Birleşmiş Milletler Genel Kuru-
lu’nun 20 Aralık 2018’de aldığı karar 
ile her yıl 7 Haziran’da kutlanıyor. 
Tüm dünyayı ve ülkemizi derinden 
etkilemeye devam eden Covid-19 
pandemi süreci, gıdanın önemini bir 
kez daha ortaya koymuş bunuyor.

Dünya Gıda Güvenilirliği Günü’nün 
bu yılki teması “Sağlıklı Yarınlar 
İçin ŞİMDİ Güvenilir Gıda” olarak 
belirlendi. Zira dünya nüfusu her yıl 
arttıkça gıda tüketimi de aynı oranda 
artıyor. O nedenle, gelecek nesillerin 
yeterli ve güvenilir gıdaya ulaşma-
sını temin etmek için tüm dünyanın 
bugünden gerekli tedbirleri alması 
son derece önem arz ediyor. 

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, 
halkımızın gıda konusunda sağlığını 
en üst düzeyde korumak amacıyla 
çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyo-
ruz. 

Bu kapsamda, pandeminin başladığı 
ilk andan itibaren gıda güvenirliği 

başta olmak üzere hayvan ve bitki 
sağlığı, yem güvenilirliği acısından 
alınması gereken tüm önlemleri al-
dık. Bu çerçevede, 2020 yılında bir 
milyon 356 bin gıda denetimi yaptık, 
hayvan hastalıklarıyla mücadele, aşı-
lama ve hayvanların kimliklendirme 
faaliyetlerini aksatmadan yürüttük. 
Ülkemiz coğrafi konumu, iklimi, 
genç nüfusu ve artan alım gücüyle 
birçok ülkeye göre tarımda da olduk-
ça avantajlı bir konumda bulunuyor. 
Bugün 84 milyona ulaşan nüfusumu-
zun, milyonlarca turistin ve ülkemi-
ze sığınmak zorunda olan insanların 
gıda ihtiyacını yeterli ve sağlıklı bir 
biçimde karşılıyoruz. 

Bakanlık olarak tohumdan sofraya 
hem çiftçilerimize hem de tüketici-
lerimize yönelik politikaları hayata 
geçiriyoruz. Üreticilerimize sağladı-
ğımız desteklerle 2020 yılında yüzde 
4,8 büyüyen tarım sektörümüz, 2021 
yılının ilk çeyreğinde de yüzde 7,5 
oranında büyüme kaydetti. Tarım 
sektörümüz son on çeyrektir kesin-
tisiz büyüyor. Tarımsal hasılamız 
ise 2020 yılında 333,3 milyar liraya 
yükseldi. Tarımsal hasıla bakımın-
dan Avrupa’daki liderliğimiz devam 
ediyor. 

Diğer taraftan, gıda güvenilirliği po-
litikamızı “Çiftlikten Sofraya Gıda 
Güvenilirliği” anlayışıyla, Avrupa 
Birliği müktesebatı, FAO/WHO 
standartları ile global olarak kabul 
görmüş bilimsel temellere dayalı 
yaklaşımları esas alarak uyguluyo-
ruz. Bu anlayış doğrultusunda, bitki 
ve hayvan sağlığı ile refahını koru-
yor, gıda güvenilirliği politikalarını 
oluştururken çevrenin korunmasını 
da gözetiyoruz.

Öte yandan, gıda konusunda bazı 
medya organlarında gerçeği yan-
sıtmayan haber ve yorumlar, tüke-
ticilerimizi güvenilir ürünlerden 
uzaklaştırıp sağlıksız ürünlere yön-
lendirebiliyor. Tüketicilerimizin gı-
dada doğru tercih yapmaları ve gıda 
okuryazarlığını artırmak amacıyla 
başta etiketleme olmak üzere mev-
zuat konusunda önemli çalışmalar 
yürütüyoruz.

Önümüzdeki dönemde de gıda gü-
venilirliğinin etkin, sürdürülebilir 
bir şekilde sağlanması için ilgili ba-
kanlıklar, üniversiteler, STK’lar, özel 
sektör gibi tüm paydaşlarla yakın 
işbirliğiyle ve uzman kadrolarımızla 
çalışmalarımız aralıksız devam etti-
riyoruz.

Vatandaşlarımız gıda güvenliği 
konusunda her türlü ihbar ve şika-
yetlerini Alo 174 Gıda Hattına ve 
WhatsApp servisi (05011740174) 
aracılığıyla bize iletebilirler. Biz 
şikâyet ettikleri gıdalardan numune-
ler alıp sonuçlandırıp 2 gün içinde 
onlara geri dönüş yapıyoruz. Her-
hangi bir vatandaşımızın ne şikâyeti 
varsa bunları bize iletebilir.”
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Tohum Sanayicileri ve Üreticileri 
Alt Birliği (TSÜAB) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Dr. Ahmet Yılmaz 
yapmış olduğu yazılı açıklamada 
2020 – 2021 üretim sezonunda 
yaşanan kuraklığın hububat rekol-
tesine, sertifikalı tohum üretimine 
ve kullanımına yansımalarını de-
ğerlendirdi. 

Başkan Yılmaz, Marmara Böl-
gesi dışındaki diğer bölgelerde 
kış mevsimi yağışlarının normale 
göre %24 azaldığının altını çi-
zerek; “2020 yılı sonbaharında 
sıcaklıkların yüksek seyretmesi, 
yağış miktarının düşük olması ve 
hava sıcaklıklarının ani düşüşüy-
le ocak, şubat ve mart aylarında 
yaşanan zirai donlar özellikle İç 
Anadolu ve Geçiş Bölgelerinde 

bitki gelişimini olumsuz yönde 
etkiledi.

Yine, İç Anadolu ve Güney Doğu 
Anadolu Bölgelerinin yüksek ke-
simleri hariç, kuru tarım yapılan 
alanlarında Nisan ayı yağışla-
rı uzun yıllar ortalamasına göre 
%48, azaldı. Bunun sonucunda ta-
hıl ambarı olarak belirttiğimiz bu 
bölgelerde özellikle arpa üretim 
tarlaları başta olmak üzere diğer 
tahıllar kuraklık stresine girerek 
başaklar daha kında iken sarar-
maya başladı. Çiftçiler, gelişimini 
tamamlayamadan sararan bu tar-
laları ya sürüyor ya hayvanlarını 
otlatıyor ya da samanı karşılığı 
biçerdövere veriyor.” dedi.

TSÜAB Başkanı Dr. Ahmet Yıl-

maz; Covid-19 salgını ve kur ar-
tışları nedeniyle tüm tarımsal girdi 
maliyetlerinde yüzde yüze yakın 
artışlar olduğunu, bu olağanüstü 
dönemde yaşanan tarımsal ku-
raklığın da gelecek üretim sezonu 
için büyük riskler oluşturduğunu 
belirterek; bilgi ve teknoloji kul-
lanılarak elde edilen, verim ve ka-
litenin artışında en etkin araçlar-
dan biri olan sertifikalı tohumluk 
üretiminde büyük oranda düşüşler 
yaşanabileceğine dikkat çekti. 
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Hem miktar olarak azalan hem de 
maliyetlerdeki artışlar nedeniy-
le geçmiş yıllara göre daha fazla 
artacak sertifikalı tohumluk fiyat-
ları nedeniyle tohum tedarikinde 
yaşanacak olumsuzlukların asga-
riye indirilmesi hususunda Tarım 
ve Orman Bakanlığı tarafından 
alınması gereken önlemleri özet-
ledi:

Tohum Tedarikinde Sorun Ola-
cak Mı?
Yaşanan kuraklığın tohum üretim-
lerinde yapacağı rekolte kayıpları 
nedeniyle; başta arpa tohumluğu 
üretiminde %30-40 olmak üzere 
hububat, yem bitkileri ve baklagil 
tohumluk üretimlerinde de %15-
20 oranında azalma olacağını tah-
min ediyoruz. Talebe karşı arzın 
azalması ve fiyatlardaki artışlar, 
bir sonraki tarımsal üretim sezo-
nu için temin edilecek tohumluk 
tedarikine de olumsuz etki ede-
cektir. Yaşanan bu olumsuzluklar 
tarımsal üretimimizin gerçekleş-
tiricileri olan çiftçilerimiz tarafın-
dan çok daha yoğun hissedilecek 
ve çiftçilerimizin alım gücündeki 
düşüş, Sertifikalı Tohum talebine 
de olumsuz olarak direkt etki ede-
cektir.

Diğer yandan, üretim maliyetle-
rindeki artışların yanı sıra Hubu-
bat piyasa fiyatları da TMO alım 
fiyatlarının üzerinde seyretmek-
tedir. Özellikle serbest piyasada 
kuraklıktan daha fazla etkilenen 
arpa fiyatları TMO fiyatlarının 
yaklaşık %40-50, Buğday fiyat-
ları ise %15-20 daha fazladır. 
Bu durum sözleşmeli tohumluk 
üretimi yaptıran Tohum Üretici-
lerimizi olumsuz etkilemekte ve 
tohumluk alış fiyatları sözleşme 
fiyatlarının çok üstünde gerçek-

leşmektedir. Belirtilen tüm bu 
nedenler sonucu Kısaca; Tohum 
Sanayici ve Üreticileri tohumluk 
üretim ve temininde finansal kay-
nak sorunu yaşamaktadır. 

“Bakanlık Acil Tedbirlerle Du-
ruma Müdahale Etmeli”
TSÜAB Başkanı Yılmaz, Tarım 
ve Orman Bakanlığımızın Bitki-
sel Ürün Sigortası prim desteği 
artışı, kredi borçlarının ertelen-
mesi ve kuraktan zarar gören üre-
ticilere verilmesi planlanan doğ-
rudan destek yanında, Ülkemiz 
için tarımsal üretim ve özelinde 
stratejik sektör olan tohumculuk 
sektörünün sorunlarını ortadan 
kaldıracak tedbirlerin alınmasının 
öncelik arz ettiğini bildirerek öne-
rilerini şöyle sıraladı:

-Tohumculuğa özel Yurtiçi “Ser-
tifikalı Tohum Kullanım Desteği” 
önümüzdeki yıl çiftçilerimizin 
alım gücündeki düşüşler göz önü-
ne alınarak artırılmalıdır. 

-Hatta, dar gelirli çiftçilere bu 
olağandışı döneme özel doğrudan 
tohum desteği verilmesi konusu 
değerlendirilmelidir. Patates ve 
soğan çiftçisine yapılan destekle-
meler de olduğu gibi uygun fiyatlı 
sertifikalı tohum temini için çalış-
malar yapılmalıdır.

-Sertifikalı Tohum Üreten sana-
yici ve üreticilerimizin finansal 
kaynak yetersizliği nedeniyle 
sertifikalandıramayacağı ve ürün 
olarak satılacak tohumluk vasfın-
daki ürünün sertifikalı tohumluk 
üretiminde kullanılmasının sağ-
lanması için tohumluk üreticile-
rinin finansal kaynak sıkıntısını 
giderecek tedbirler alınmalıdır. 
Bu tedbirler çerçevesinde kredi 

Garanti Fonu (KGF) veya benzer 
kaynak kullanımları ile finansal 
kaynak temini yolları aranmalıdır.

-Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerince Tarımsal Üre-
time Dair Düşük Faizli Yatırım 
ve İşletme Kredilerinin kullanım 
alanları genişletilmelidir. Zira-
at Bankası dışındaki diğer kamu 
bankalarının da sübvansiyonlu 
kredi vermesi gözden geçirilme-
lidir. 

-Çiftçilere verilen “Doğrudan 
Destek Ödemelerinin” ve “To-
humluk Destekleme” ödemeleri-
nin bir sonraki üretim dönemini 
kapsayacak şekilde üretim sezonu 
öncesinde yapılması gerçekleşti-
rilmelidir. 

-Tohumluk üretim maliyetlerinin 
düşürülmesi amacıyla kamu ta-
rafından yürütülen hizmetlerden 
alınan döner sermaye ücretlerinin 
bu döneme özel düşürülmesi se-
çeneği değerlendirilmelidir.

-Tohum Sanayicisi ve Üreticile-
rinin özellikle KOSGEB ve diğer 
Sanayi Bakanlığı desteklerinden 
de yararlanabilmeleri için mevzu-
at düzenlemeleri yapılmalıdır.
-Gelecek yıl kamuya ait alanlar-
dan tohumluk üreticilerinin fay-
dalandırılması ile üretim mali-
yetlerinin düşürülmesi imkanları 
gözden geçirilmelidir.
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2020’DE 608 MİLYON DOLARLIK 
DOMATES VE MAMULLERİ 
İHRACATI YAPILDI

Türkiye geneli domates ve ma-
mulleri ihracatı 2020’de 608 
milyon dolara, Ege’den yapılan 
domates ve mamulleri ihracatı 
ise yüzde 3 artışla 187 milyon 
dolara ulaştı. Meyve sebze sek-
törü 2021 yılında domates ürün 
grubu ihracatını 650 milyon do-
lara çıkarmayı hedefliyor.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracat-
çıları Birliği Başkanı Hayrettin 
Uçak, 2020’de 4 milyar 414 mil-
yon dolar olan yaş meyve sebze 
ve meyve sebze mamullerinin 
yıllık bazda rekor kıran sektörler 
arasında olduğunu hatırlattı.

“2020’de sektör olarak tüm güç-
lüklere rağmen son derece ba-
şarılı bir grafik çizdik. Küresel 
meyve sebze piyasasında cid-
di bir aktör olan ülkemiz yıllık 

12.8 milyon ton domates üre-
timiyle dünyada 3’üncü sırada 
yer alıyor. Türkiye domateste 
ürün çeşitliliğinde de güçlü bir 
konumda. İhracat rekorumuza 
geniş ürün gamıyla en büyük 
katkıyı sağlayan Türkiye geneli 
domates ve mamulleri ihraca-
tımız 2020’de 608 milyon do-
lar, Ege ihracatımız ise yüzde 
3 ilerlemeyle 187 milyon dolar 
tutarında gerçekleşti. Domates 
ve mamullerinde 2021 hedefi-
miz, katma değer zincirini bü-
yüten atılımlarımızla artışımızı 
istikrarlı bir şekilde sürdürerek 
650 milyon dolar ihracata imza 
atmak. 2021’in ilk dört ayında 
Türkiye geneli domates ve ma-
mulleri ihracatında 253 milyon 
doları, Ege’den yapılan ihracatı-
mızda 54 milyon doları ülkemi-
ze kazandırdık.”

Taze domates ihracatı 313 mil-
yon dolar kazandırdı
2020 yılında taze domates ihra-
catının yüzde 3 artışla 313 mil-
yon dolara çıktığını açıklayan 
Hayrettin Uçak, yaş meyve ve 
sebze ihracatında açık ara birin-
ciliğini koruyan Rusya’nın taze 
domates ihracatında 62 milyon 
dolarla ilk sırada olduğunu söy-
ledi.

“Türk domatesinin ihracat 
menzili Avrupa’dan Körfez ül-
kelerine kadar geniş bir coğ-
rafyayı kapsıyor. 51 ülkeye 
ihracatını gerçekleştirdiğimiz 
domates ürün grubunun en bü-
yük kalemi taze domateste ana 
pazarlarımızın hepsinde ihra-
cat artışları yaşadık. Romanya 
yüzde 38, Ukrayna yüzde 21, 





Bulgaristan yüzde 19, Suriye 
yüzde 140, Beyaz Rusya yüzde 
60, Polonya yüzde 33, Almanya 
yüzde 37 ivme kaydettiğimiz ge-
leneksel pazarlarımız. Yükselen 
pazarlar arasında ise Umman, 
Arnavutluk, Dubai, Birleşik 
Krallık var. Ocak-Nisan döne-
minde ise Türkiye geneli taze 
domates ihracatımız yüzde 7 ar-
tarak 170 milyon dolara ulaştı.”

Domates salçasını 115 ülkeye 
gönderdik
Uçak, “Domates ve mamulleri 
ihracatımızın 157 milyon dolar 
pay ile en büyük ikinci kalemi 
olan domates salçası ise 115 ül-
keye ihraç edildi. 2020’de doma-
tes salçası 94 milyon dolarla en 
fazla Irak’a gönderildi. İhracatı-
mız ilk 5 ülke arasında yer alan 
Almanya’ya yüzde 92, Suudi 
Arabistan’a yüzde 26, ABD’ye 
yüzde 11 yükseldi. Marjinal ar-
tışların yaşandığı pazarlar ara-
sında ise; yüzde 192 ile Hol-
landa, yüzde 295 ile Malezya, 
yüzde 189 ile Fransa, yüzde 74 
ile İsrail, yüzde 225 ile Belçika 
var. Umman, İtalya, Avusturya 
pazarlarında da önemli artışlar 
sağladık.” diye konuştu.

Kuru domatesin merkez üssü 
Ege Bölgesi
Kuru domates ihracatının yüz-
de 95’inin Ege Bölgesi’nden 

yapıldığından bahseden Hayret-
tin Uçak, “2020’de kurutulmuş 
domates ihracatımız 53 milyon 
dolara ulaştı. Başta 15 milyon 
dolarla İtalya olmak üzere 59 ül-
keye ihracatımız var. Ana pazar-
larımız İtalya’ya yüzde 17, Po-
lonya’ya yüzde 36, Yunanistan’a 
yüzde 41 artış yaşadık. Yağda 
kurutulmuş domates ihracatımız 
geçen sene ise 29 milyon dolara 
ulaştı. 90 ülkeye gönderdiğimiz 
yağda kurutulmuş domateste 
Almanya 5 milyon dolarla ilk sı-
rada. İhracatımızda ön sıralarda 
yer alan Hollanda, Fransa, Da-
nimarka, Kanada, Avustralya’ya 
yüzde 60’lara varan artışlar ya-
şadık. Astronomik artışlardan 
biri de İtalya’ya oldu.” dedi.

Domates suyunda Uzak Doğu, 
Avrupa ve ABD’deki pazar 
payı artıyor
Domates ürün grubu ihracatı-
nın 2, 5 milyon dolarlık kısmını 

oluşturan domates suyunu ise 
55 ülkeye gönderdiklerini ve 
2020’de yüzde 57 ile en fazla 
ihracat artışı gösteren kalem ol-
duğunun altını çizen Uçak, 1, 8 
milyon dolarla Japonya’nın başı 
çekerken Hollanda, Hong Kong, 
ABD’nin de yükselen pazarlar 
arasında olduğunu açıkladı.

Dondurulmuş domates 32 mil-
yon dolar kazandırdı, sos ve 
ketçapta Çin’e yüzde 138 artış
Uçak, 2020’de 32 milyon dola-
ra ulaşan dondurulmuş domates 
pazarında ise 27 ülkeye dışsatım 
gerçekleştirdiklerini, 5 milyon 
dolarla Birleşik Krallık’ın ilk 
sırada yer alırken Belçika ve 
İtalya’nın artış gösteren ülkeler 
olduğuna değindi.

35 ülkeye gönderilen kabuğu 
soyulmuş domateste ise Birleşik 
Krallık’ın öne çıktığını anlatan 
Hayrettin Uçak, 114 ülkeye ya-
pılan domates sosları ve ketçap 
ihracatından ise 19 milyon do-
lar gelir elde edildiğini, yüzde 
23 yükselişle 7 milyon dolarla 
Irak’ın birinci ülke olduğunu, 
İspanya’da yüzde 16, Birleşik 
Arap Emirlikleri’nde yüzde 41, 
Çin’de yüzde 138 ilerleme kay-
dettiklerini sözlerine ekledi.
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ÇİFTÇİLERİMİZİN 
BORÇLARI ERTELENECEK

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkan-
lığı Külliyesi’nde yapılan Cum-
hurbaşkanlığı Kabine Toplantı-
sı’nın ardından millete seslendi.

Attıkları her adımda “İnsanı ya-
şat ki devlet yaşasın” anlayışıyla 
vatandaşların hem sağlığını hem 
de işini ve aşını korumanın mü-
cadelesini verdiklerini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sal-
gınla mücadele ederken sağlık ve 
güvenlik hizmetlerinde olduğu 
gibi sanayi ve tarım üretiminde, 
lojistikte, ihracatta en küçük bir 

aksamaya yol açmamak için de 
çalıştık. Bu sayede salgın döne-
minde dünyada büyümeye devam 
edebilen nadir ekonomilerden biri 
olduk. Kısıtlamalardan etkile-
nen sektörlere maaş, kira ve gelir 
desteği, vergi ve prim ödemeleri, 
hatta ötelemelerini de yaptık. Ver-
gi ve prim ile ilgili attığımız bu 
adımların yanında kredi kolaylık-
ları ve taksit ertelemeleri gibi her 
türlü kolaylığı gösterdik.” ifadele-
rini kullandı.

“Çiftçilerimizin Borçları Ertele-
necek”

Çiftçilere de müjdeleri olduğunu 
ifade Eden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şunları kaydetti: “Bilindiği 
gibi ramazan ayı boyunca 180 bin 
ton patates ve kuru soğanı üretici-
den alarak ihtiyaç sahibi ailelere 
dağıttık. Ayrıca üreticilerimizin 
elinde bulunan çeltiğin 15 bin to-
nunu da fiyatı yeniden belirleye-
rek Toprak Mahsulleri Ofisi stok-
larına dâhil ettik. Bu yıl dünyada 
ve ülkemizin bazı bölgelerinde 
yaşanan kuraklık sebebiyle bazı 
ürünlerin rekoltelerinde nispeten 
azaltma olacağı anlaşılmaktadır. 
Mevcut stoklarımız ve yeni mah-



sul ile birlikte hububat ve bakli-
yatta ülkemizin kendi ihtiyacını 
karşılama konusunda herhangi bir 
sıkıntısı olmayacaktır. Kuraklık-
tan zarar gördüğü belirlenen çift-
çilerimizin Ziraat Bankasına veya 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan 
borçları da ertelenecektir.

“Ton Başına Hububatta 275 Li-
rayı, Bakliyatta İse 910 Lirayı 
Bulan Prim ve Destekler Veri-
lecek”
2021 alım fiyatları ile ilgili de 
açıklamalarda bulunan Erdoğan; 
“Üretim maliyetleri ile iç ve dış 
piyasalardaki gelişmeleri de dik-

kate alarak belirlediğimiz 2021 
yılı alım fiyatları ise şu şekildedir:

Toprak Mahsulleri Ofisinin geçen 
yıl ton başına 1650 lira olan sert 
ekmeklik buğday alım fiyatını 2 
bin 250 liraya, geçen yıl ton ba-
şına 1275 lira olan arpa alım fiya-
tını da 1750 liraya yükseltiyoruz. 
Bakliyat alım fiyatlarımız ise ton 
başına kırmızı mercimekte 5 bin 
lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 
lira, nohutta ise 4 bin 50 lira ola-
rak belirlenmiştir. Ayrıca ortalama 
veriler dikkate alınarak ton başına 
hububatta 275 lirayı, bakliyatta 
ise 910 lirayı bulan prim ve des-

tekler verilerek üreticilerimizin 
giderlerine katkı sağlanacaktır” 
ifadelerini kullandı.

“Yaş Çay Alım Fiyatı Kilo Başı-
na 3,87 Liraya, Destekleme İle 
Birlikte 4 Liraya Yükselttik”
Açıkladığımız alım fiyatları, diğer 
kamu kurumları için de referans 
fiyat olacak diyen Cumhurbaşka-
nı Erdoğan,“Farklı fiyatlandırma 
yapılmayacak, aynı şekilde kabul 
edilecektir. Şimdi de çay üretici-
lerimiz için alım fiyatını açıklıyo-
rum, geçen yıl yaş çay alım fiyatı 
kilo başına 3,27 lira destekleme ile 
birlikte 3,4 lira olarak belirlenmiş-
ti. Bu fiyat üzerinden 752 milyon 
tonun üzerinde çay alımı yaparak 
destekleme ile birlikte toplamda 2 
milyar 760 milyon lira ödeme ger-
çekleştirdik. Bu yıl için yaş çay 
alım fiyatı kilo başına 3,87 lira-
ya, destekleme ile birlikte 4 liraya 
yükseltilmiştir. Çiftçilerimizden 
tek isteğimiz bir karış toprağı dahi 
boş bırakmadan, ekmeleri, biçme-
leri, üretmelidir. Destek bizden, 
gayret çiftçimizden, bereket Al-
lah’tandır. Yeni hasat döneminin 
ülkemize, milletimize ve özellikle 
çiftçilerimize hayırlı bereketli ol-
masını diliyorum” dedi.
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcı-
sı Mehmet Hadi Tunç, şiddetli bir 
kuraklık dönemi yaşandığını be-
lirterek, Üreticilerimizin TARSİM 
kapsamında sigortaları varsa zaten 
zararları oradan karşılanacak. TAR-
SİM kapsamında olmayan diğer 
üreticilerimize de Afet Fonu’ndan 
yardım yapılacak dedi.

Ülke olarak bu yıl iki önemli risk 
ve problemle karşı karşıya kaldık-
larını anlatan Tunç, şöyle konuştu 
Bunlardan birincisi tüm dünyayı 
etkisi altına alan Kovid-19, ikincisi 
ise kuraklık. İklim değişikliklerinin 
getirdiği riskleri ülke olarak yaşıyo-
ruz. Şiddetli bir kuraklık dönemin-
den geçiyoruz. Bu kuraklık tarımsal 
alanı çok etkiledi. Kuraklık, susuz 
ve kuru ortamda üretilen buğday, 
arpa, mercimek ve nohut gibi ta-
rımsal ürünlere zarar verdi. Bu 
ürünlerimizin rekoltelerinde bazı 
önemli olumsuz etkileri oldu. Bu 
da kuraklıktan kaynaklı hasarların 

oluşmasına sebep oldu. Bununla il-
gili Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan kuraklıktan etkilenen 
üreticilerimize ve çiftçilerimize ku-
raklığın oranına bağlı olarak dekara 
100 liraya kadar destekte bulunula-
cağının müjdesini verdi.

Tunç, bununla ilgili il ve ilçe mü-
dürlüklerinin parsel bazlı çalışmalar 
yürüttüklerini, kuraklık tespiti yap-
tıklarını vurgulayarak, Kuraklık tes-
pit çalışmalarının ardından kurak-
lığa maruz kalan üreticilere dekara 
100 liraya kadar destek verilecek. 
Diğer verilen desteklerle birlikte 
üreticilere dekar başına destek 150 
liraya kadar çıkacak. Çiftçilerimizin 
kayıpları böylelikle bir nebze telafi 
edilecektir dedi.

Çiftçi hasar bedeli
Bu çalışmanın tüm üreticiler için 
olduğunu dile getiren Tunç, şunları 
kaydetti Üreticilerimizin TARSİM 
kapsamında sigortaları varsa zaten 

zararları oradan karşılanacak. TAR-
SİM kapsamında olmayan diğer 
üreticilerimize de Afet Fonu’ndan 
yardım yapılacak. Bununla birlikte 
önümüzdeki yıl tohumlarını ala-
bilecekler. Aslında bu adı konma-
mış bir tohum desteği. Biz buna 
‘çiftçi hasar bedeli’ diyoruz. Böyle 
isimlendirildi ama önümüzdeki yıl 
‘sürdürülebilir bir tarım ve üretim 
devam etsin’ diye verilen bir destek-
tir. Çiftçimiz bunu almak suretiyle 
tohumunu sağlayacak, önümüzdeki 
yıl tarlasını yeniden ekecektir. Ayrı-
ca Bakanlık olarak yüzde 75 hibeli 
tohum desteklerimiz var. Bunlar 
da nadas alanlarının küçültülmesi 
ve ekilmeyen alanların ekilir hale 
dönüştürülmesi ile alakalı bir prog-
ramdır. Bu geçtiğimiz yıl uygulandı. 
Bu yıl da uygulanıyor, inşallah ge-
lecek yıl da uygulanacak. Bir karış 
dahi ekilmedik alan kalmaması için 
tohum desteklerimiz devam ediyor.
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SİGORTASIZ ÇİFTÇİYE “KURAKLIK 
DESTEĞİ” AFET FONUNDAN YAPILACAK





2020

KOP tarafından desteklenen ve Ta-
rım İl Müdürlüğü öncülüğünde ha-
zırlanan proje ile Meram Belediyesi, 
Konya Merkez Sebze Üreticileri Bir-
liği ve Karatay Ziraat Odası ortaklı-
ğında ata tohumları gelecek nesillere 
aktarılacak.  ‘KOP ile Ata Tohumları 
Nesilden Nesile’ projesinin protokol 
törenine Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, KOP İdaresi Başka-
nı Mahmut Sami Şahin ve İl Tarım 
Müdürü Ali Ergin katıldı. 

Meram’ın bereketli toprakları ev 
sahipliği yapacak

KOP Bölge Kalkınma İdaresi’nde 
düzenlenen imza töreninde konuşan 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, tarımsal faaliyetler konu-
sunda önemli bir potansiyele sahip 
olan Meram’ın böyle bir çalışmaya 
ev sahipliği yapacak olmasından 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Başkan Kavuş, “‘Ata tohumlarımız 
yok olmasın’ diyerek KOP İdaresi 
Başkanlığımızın da desteği ile kolla-
rı sıvadık. Ata tohumlarımızın yeni-
den yaygınlaştırılması için hazırladı-
ğımız projemizi hayata geçiriyoruz. 
Ne mutlu ki ilçemizin bereketli top-

rakları bu projeye ev sahipliği yapa-
cak. Proje kapsamında Belediyemiz 
tarafından tahsis edilen 1 dekarlık 
arazide model fide üretim serası 
oluşturacağız ve 31 ilçemizden top-
layacağımız ata tohumlarını bu sera-
da çoğaltarak fideye dönüştüreceğiz 
ve üreticilerimizle buluşturacağız. ” 
dedi.

Başkan Kavuş: “Bu topraklarda 
yere düşen tohum yeşeriyor”
Görev süresi boyunca Meram’ın ta-
rım potansiyeline katkı sağlayacak 
çalışmalarla çiftçilerin yanlarında 
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ATA TOHUMLARI GELECEK 
NESİLLERE AKTARILACAK
Meram Belediyesi, kaybolmaya yüz tutmuş ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak önemli 
bir projeyi hayata geçiriyor. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nca desteklenen proje kapsamında, ata 
mirası tohumlar Meram Belediyesi tarafından oluşturulacak model fide üretim serasında çoğaltılarak üreticilere 
ulaştırılacak.



olmaya gayret ettiklerini ifade eden 
Başkan Kavuş, salgın süreciyle bir-
likte tüm dünyada tarımın ve üre-
timin ne denli önemli olduğunun 
bir kez daha açık bir şekilde ortaya 
çıktığına dikkat çekerek, “Toprak 
verimliliği açısından oldukça bere-
ketli bir coğrafyada yaşadığımızın 
kıymetinin bilinmesi gerekiyor. Bu 
topraklarda yere düşen her tohum 
yeşeriyor, sofralarımıza nimet olu-
yor hamdolsun. Maalesef geçmişten 
bugüne kaybettiğimiz bazı değerle-
rimizin arasında yerli ata tohumları-
mız da var. Bir çok kez bunu konu-
şuruz. Çocukluğumuzda yediğimiz 
sebze ve meyvelerin rengi, kokusu 
ve tadı hala hatırlarımızda.  Yıllar 
geçtikçe yerli tohumlardan elde edi-
len bu ürünler sofralarımızdan birer 
birer eksiliyor. Bu doğrultuda biz 
de kendimize görev adlederek proje 
paydaşlarımızla birlikte bu projeyi 
hazırlayıp KOP İdaremizin de des-
tekleri ile ata tohumlarının gelecek 
nesillere aktarılması için bir araya 
geldik. KOP Başkanımıza, Kayma-
kamımıza ve Tarım İl Müdürümüze 
teşekkür ediyorum. Projenin şehri-
mize ve Meramımıza hayırlı olması-
nı diliyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin yüzde 30 oranında 
sertifikalı tohumu Konya’da üre-
tiliyor
Türkiye’nin yüzde 30 oranında ser-
tifikalı tohumunun Konya’da üretil-
diğine dikkat çeken Konya İl Tarım 
Müdürü Ali Ergin ise ”Meram’da 
fide merkezi aktif olarak kullanılıyor 
ve çiftçilermize hizmet veriyor. Bu-
nun yanı sıra protokolünü imzaladı-
ğımız projeyle izolasyonu sağlamak 
amacıyla çiftçilerimizin ellerinde 
bulunan tohumları fide olarak üre-
terek tekrar dağıtımını sağlıyoruz. 
Bu çalışmayla ata tohumlarımızın 
çoğaltılarak tekrar sofralarımıza gel-
mesini sağlamış oluyoruz. Destek-
lerini esirgemeyen KOP İdaremize, 
Meram Kaymakamlığımıza ve Me-
ram Belediyemize teşekkür ediyo-
rum.” dedi.

Dünyada gıda tedariği stratejik 
bir noktaya geldi 
Konya Ovası Projesi İdaresi Baş-
kanı Mahmut Sami Şahin de imza 
töreninde yaptığı konuşmada; ülke-
ler için tarımın önemine değinerek, 
“Kovid salgını sebebiyle dünyada 
gıda tedariği çok stratejik bir nokta-
ya geldi.  Ülkeler için savunma sa-
nayi ne kadar önemliyse gıda üreti-

mi de o kadar stratejik hale geldi. Bu 
dönemde kendi kendine yetebilen 
ülkeler avantaj elde etmiş oldu. Tür-
kiye de özellikle hükümetimizin al-
mış olduğu tarım sektörüyle alakalı 
tedbirler neticesinde gıda üretiminde 
kendi kendine yetebilen ülkeler ara-
sında yer aldı. Ayrıca çevre ülkelere 
de ihracat yapabilen bir potansiyele 
sahip oldu. Özellikle tarımda sür-
dürülebilirliği sağlamak önemli. Bu 
anlamda Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanımız Sayın Mustafa Varank’ın 
onayıyla KOP Bölge Kalkınma İda-
remizin mali destekleri çerçevesinde 
bölgemizde bir çok projeye destekler 
veriyoruz” şeklinde görüş belirtti. 

Ata tohumlarımızı sürdürülebilir 
hale getirmeyi hedefliyoruz
KOP Başkanı Şahin, projenin sağlık-
lı gıda tüketimi için önemli olduğunu 
belirterek “Özellikle ata tohumları-
mızın sürdürülebilirliği ve gelecek 
nesillere aktarılması noktasında pro-
jenin protokolüne imza attık. Me-
ram Belediye Başkanımız, İl Tarım 
Müdürümüz ve Kaymakamımız eş-
liğinde projeye start veriyoruz. Böl-
gemizin iklim şartlarına uygun, çok 
geçmişten gelen, genleri bozulma-
mış olan ata tohumlarımızı, sağlıklı 
bir şekilde sürdürülebilir hale getir-
meyi hedefliyoruz.  Projenin hayata 
geçmesiyle birlikte özellikle tarımla 
uğraşan çiftçilerimize fideler ulaştı-
rılarak ata tohumlarımız yeniden ta-
rıma kazandırılmış olacak.  Projenin 
hazırlanmasında emeği geçen Me-
ram Belediye Başkanımıza, Tarım İl 
Müdürümüze ve Meram Kaymaka-
mımıza teşekkür ediyorum. Projenin 
hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde 
konuştu. 

Açıklamaların ardından protokol 
üyeleri “KOP ile Ata Tohumları Ne-
silden Nesile” projesine start vere-
cek protokolü imzaladı.  
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BÜYÜKŞEHİR-KOP İŞ BİRLİĞİYLE 
15,7 MİLYON LİRALIK
SULAMA PROJESİ GERÇEKLEŞECEK

Konya Büyükşehir Belediyesi ile 
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı ara-
sında Küçük Ölçekli Sulama İşle-
ri Programı (KOSİP) kapsamında 
2021 yılında yapılacak 10 adet kü-
çük ölçekli sulama tesisinin proto-
kolü imzalandı.

İmza töreninde konuşan Konya Bü-

yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Konya ve tarımın ay-
rılmaz ikili olduğunu, KOP idaresi 
ile Büyükşehir Belediyesi’nin de bu 
ikilinin en uyumlu çalışan iki kuru-
mu olduğunu kaydetti.

Bugüne kadar 277 milyon liralık 
destekte bulunduk
KOP idaresiyle bugüne kadar çok 

önemli işleri başardıklarını vur-
gulayan Başkan Altay, “Özellikle 
2014’te Yeni Büyükşehir Yasası’n-
dan itibaren en önemli öncelikleri-
mizden birisi de tarımsal üretimin 
artırılması, insanların yaşadıkları 
yerde kazançlarının artırılması oldu. 
Bu manada 277 milyon liralık tarım-
sal destekte bulunduk. Bunun 210 
milyon liralık kısmı KOP idaresiyle 

Konya Büyükşehir Belediyesi ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle tarımın ve hayvancılığın 
kalkınması için 2021 yılında yapılacak küçük ölçekli sulama projelerinin protokolü imzalandı. Konya ve tarımın 
ayrılmaz ikili olduğunu belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOP İdaresi Başkanlığı 
ile yaptıkları protokol kapsamında 2021 yılında KÖSİP kapsamında 15,7 milyon TL bedelle 10 adet sulama tesisini 
hayata geçireceklerini söyledi. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, 2021 yılı itibariyle 
Konya olarak 49 projede 38 milyon 600 bin TL değerinde projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 
tarafından onaylandığını söyledi.



birlikte gerçekleştirdiğimiz sulama 
projeleri; 67 milyonluk kısmı ise 
fidan, fide ve tarımsal ekipman des-
teği. Ayrıca Konya’mızda yeni ürün 
pazarlarının oluşturulmasıyla ilgili 
de ciddi bir çabamız var.” diye ko-
nuştu.

Konya, 30 milyar liralık tarımsal 
üretim kapasitesiyle Türkiye’de 
en çok üreten şehir
Özellikle pandemi döneminde ulus-
lar için en önemli konulardan bi-
risinin gıda güvenliği ve gıda arzı 
olduğuna dikkat çeken Başkan Al-
tay, “Konya, bu manada yaklaşık 30 
milyar liralık tarımsal üretim kapa-
sitesiyle Türkiye’de en çok üreten 
şehir. Büyükbaş hayvan üretiminde 
birinci, küçükbaş hayvan ve yu-
murta üretiminde de ikinci sırada-
yız. Türkiye’deki lalelerin tamamı 
Konya’da üretiliyor. Yine havuç, şe-
ker pancarı gibi birçok ürünü de en 
çok üreten şehir Konya. Bu manada 
çiftçimizin yanında olmaya devam 
ediyoruz. Bugün KOP idaremizle 
10 proje kapsamında 15,7 milyon 
liralık bir hibe desteğinin protoko-
lünü imzalıyoruz. KOP idaremizle 
bugüne kadar çok önemli çalışmalar 
yaptık ama Sami beyin başkanlığa 
atanmasıyla birlikte koordinasyonu-
muz ve çalışma kültürümüz daha da 
arttı. Başkanımıza hayırlı olsun di-
yor, Sayın Bakanımıza da Konya’ya 
verdikleri destekten dolayı teşekkür 
ediyorum. Hayırlı olsun.” ifadelerini 
kullandı.

Başkan Altay, suyun tasarruflu kul-
lanılmasının önemine de dikkat çe-
kerek, bu konuda hep birlikte hare-
ket ederek farkındalık oluşturmak 
gerektiğini dile getirdi.

Konya bölgesi Türkiye’nin en 
önemli tarım alanlarına sahip

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Baş-
kanı Mahmut Sami Şahin ise, Sana-
yi ve Teknoloji Bakanlığı’nın mali 
destekleri kapsamında KOP İdaresi 
eliyle Konya için 2011-2020 yılları 
arasında toplamda 733 proje des-
teği sağlandığını belirtti. 2021 yılı 
itibariyle de toplamda Konya ola-
rak 49 projede 38 milyon 600 bin 
TL değerinde projenin Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 
tarafından onaylandığını kaydeden 
Şahin, “Konya bölgesi Türkiye’nin 
en önemli tarım alanlarına sahip. 
Türkiye yağış ortalamasının altında 
yağış alan bir bölge. Bu zor şartlarda 
Türkiye’nin toplam tarım üretimi-
nin yüzde 12’lik kısmını da Konya 
bölgesi olarak üretmekte ve karşı-
lamaktayız. Biz KOP İdaresi olarak 
bölgedeki bu kuraklık şartlarında 
var olan su kaynaklarının en etkin 
şekilde kullanılmasıyla alakalı kapa-
lı sulama sistemleri, damlama sula-

ma sistemleri yapmak süratiyle böl-
gede tarımın sürdürebilirliğine katkı 
verecek projelere destek veriyoruz. 
Bu konuda Büyükşehir Belediyesi 
ile bölgenin ihtiyaçlarını karşılaya-
cak projelerde iş birliği içerisinde-
yiz. Bu anlamda sizlere çok teşekkür 
ediyorum. Tasarruf tedbirleri çer-
çevesinde kontrollü su kullanımını 
sağlayacak teknolojik sistemleri de 
devreye almak suretiyle suyun en et-
kin ve verimli kullanılmasına gayret 
sarf edeceğiz. İmzalayacağımız pro-
tokol başta Konya’mıza ve ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay ve KOP Bölge Kalkın-
ma İdaresi Başkanı Şahin tarafından 
15,7 milyon liraya mal olacak sula-
ma projelerinin protokolü imzalandı.
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Coğrafi işaret almış 9 adet tescil-
li üründen birisi olan Akçabelen 
(Çetmi) Şeker Fasulyesinin ihra-
catı deneme amaçlı olarak şubat 
ayında gerçekleştirildi. Beyşehir 
ilçesi Akçabelen Mahallesi Ta-
rımsal Kalkınma Kooperatifince 
temin edilerek gönderilen ürün 
Avrupa piyasasında beğeni kazan-
dı ve tekrar talep edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bu-
lunan Konya İl Tarım ve Orman 
Müdürü Ali Ergin ‘‘Konya ilimiz 
tarıma elverişli arazi miktarı, gi-
rişimci ve nitelikli insan kayna-
ğı, uygun ekoloji ve güçlü tarım 
kültürü, stratejik coğrafi konu-
mu, tarımsal sanayi ve destekçi 

kurumları ile ‘’Tarımın Başken-
ti’’ durumundadır. Tarım sektö-
rü, kırsal alanlarda yaşayanların 
geçimlerini sağladıkları, temel 
gıda maddeleri üretimini garanti 
ederek, nüfusun önemli bir kıs-
mına istihdam imkânı ve  sanayi 
sektörüne ham madde sağlayarak 
ve ekonomiye döviz kazandırarak 
ülkenin ekonomik gelişme süreci-
ne katkıda bulunmaktadır. İhracat 
içerisinde tarım ve tarıma dayalı 
sanayi malları büyük bir öneme 
sahip olduğundan, tarımsal dış ti-
caret Türkiye için büyük önem arz 
etmektedir.’’ dedi.

Ergin ‘‘Fasulye üretiminde 2020 
yılı TÜİK verilerine göre ilimiz 

Konya  62.400 ton kuru fasulye 
üretimi ile Türkiye’de 1.  sırada-
dır. 2020 yılı ihracat verilerine 
göre İl Müdürlüğümüzde yaklaşık 
245 ton fasulye ihracatı gerçekleş-
tirilmiş olup ihracata gönderilen 
tarımsal ürün çeşitliliğinin gide-
rek arttığı ve her geçen gün bir 
yenisinin eklendiği ilimizde bir 
ilk yaşanarak coğrafi işaret almış 
9 adet tescilli üründen birisi olan 
Akçabelen (Çetmi) Şeker Fasul-
yesinin ihracatı deneme amaçlı 
olarak şubat ayında gerçekleşti-
rilmiştir. Akçabelen Mahallesi Ta-
rımsal Kalkınma Kooperatifince 
temin edilerek gönderilen ürün 
Avrupa piyasasında beğeni kazan-
mış ve tekrar talep edilmiş olup 
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KONYA’NIN COĞRAFİ İŞARETLİ 
AKÇABELEN (ÇETMİ) ŞEKER FASULYESİ 
İHRACATLA AVRUPA MUTFAKLARINDA
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İl Müdürlüğümüze Akçabelen 
(Çetmi) Şeker Fasulyesi Alman-
ya ya gönderebilmek için ihracat 
başvurusu yapılmıştır. İl Müdürlü-
ğümüze bağlı Bitkisel Üretim ve 
Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğün-
de görevli İnspektörler tarafından 
firmaya ait bir depoda 5996 Sayılı 
Kanun kapsamında yapılan kont-
rol ve denetimler neticesinde Bitki 
Sağlık Sertifikası (Phytosanitary 
Certificate) düzenlenerek ihracat 
işlemleri tamamlanacaktır. Bu ser-
tifika  alıcı ülkenin (Almanya) Ak-
çabelen (Çetmi) Şeker Fasulyesi 
ile ilgili taleplerinin karşılandığını 
belgelemektedir.’’ diye konuştu.

Akçabelen Mahallesinde araziler 
küçük ve parçalı olmasına rağ-
men 1500 dekar alanda ortalama 

yıllık 220 tonluk bir üretim ger-
çekleşmiştir. Akçabelen Mahalle-
si Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 
vasıtasıyla coğrafi işaret tescili 
alınması ve pazarlama imkânla-
rı sağlanması çiftçi örgütlenmesi 
açısından son derece başarılı bir 
örnek olmuştur. Beyşehir ilçemiz 
Akçabelen mahallesinde 100 yıl-
dan fazladır atadan kalma tohum-
larla geleneksel tarım yöntemi ile 
üretimi yapılan Akçabelen (Çet-
mi) Şeker Fasulyesi coğrafi işaret 
belgesiyle marka değerini artıra-
rak kalitesini ispatlamış oldu. 

İl Müdürü Ergin yaptığı açıklama-
da şu ifadelere yer verdi: ‘‘ Tarım 
ve Orman Bakanımız Dr. Bekir 
PAKDEMİRLİ’nin tensipleriyle 
ilimizde 2021 yılı içerisinde uy-

gulanmak üzere lokal alanlarda 
yetiştirilen ürünlerin verimliliğin 
arttırılması amacıyla Bitkisel Üre-
tim Genel Müdürlüğümüz Koordi-
nesinde “Bitkisel Üretimi Geliştir-
me Projesi” kapsamında sertifikalı 
Kuru Fasulye tohumu projesi ha-
zırlanmış ve bakanlığımız tarafın-
dan  destek kapsamına alınmıştır. 
Bitkisel Üretimi Geliştirme Proje-
si üreticilerin sertifikalı ve kaliteli 
tohumluk kullanmasını sağlayarak 
üretimde verim ve kaliteyi artır-
mayı, üreticileri iç ve dış pazarda 
rağbet gören tür ve çeşitlerle üre-
time yönlendirmeyi ve üreticileri 
arz fazlası olan ürünlerin yerine 
arz açığı olan ürünlere yönlendir-
meyi amaçlamaktadır.’’
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DEVLET DESTEĞİYLE MANTAR ÜRE-
TEN 3 ÇOCUK ANNESİ GİRİŞİMCİ, 
KADINLARA DA UMUT OLUYOR

İstanbul’da yaşayan 34 yaşındaki 
Gözel, 3 yıl önce eşinden boşana-
rak çocuklarıyla memleketi olan 
Yalıhüyük’e yerleşti. Baba ocağın-
da ailesine yük olmak istemeyen 
Gözel, yaklaşık bir yıl sözleşmeli 

olarak bir devlet kurumunda çalıştı.

Çevresindekilerle de istişarelerde 
bulunan ve farklı alanlarda araştır-
ma yapan kadın, 2 yıl önce man-
tar üretmek için bir tesis kurmaya 

karar verdi. Bunun için Konya İl 
Tarım ve Orman Müdürlüğüne 
başvurarak Göksu Taşeli Havzası 
Kalkınma Projesi’nden yüzde 80’e 
yakın hibe desteği alan Gözel, 100 
metrekare alanda kurduğu mantar 
üretim tesisinin kapasitesini za-
manla artırdı.

“Hayalim” dediği tesisi daha da bü-
yütmek isteyen başarılı girişimci, 
birçok kadına örnek ve umut olur-
ken, elde ettiği kazancını çocukla-
rına daha iyi bir gelecek için harca-
mak istiyor. 

Gözel, mantar üretim alanını kısa 
bir süre önce 210 metrekareye 
çıkarttığını belirterek, ürünlerini 

Konya’nın Yalıhüyük ilçesinde yaşayan 3 çocuklu Meltem Gözel devlet desteğiyle mantar üreterek, hem ayakları 
üzerinde duruyor hem de ailesinin geçimini sağlıyor.



Konya ve Antalya bölgesinde sattı-
ğını söyledi. 
Yılda 3-5 defa ekim yapıp her ha-
satta 3-3,5 ton verim aldığı mantar 
işinin oldukça kazançlı olduğunu 
dile getiren Gözel, yıllık ortalama 
10-15 ton mantar ürettiğini vurgu-
ladı. 

“Verimi yüksek, kaliteli beyaz 
mantar üretiyoruz”
Sabahın erken saatinde uyanarak 
işinin başında olduğunu, hem man-
tar üretim tesisinin kuruluş aşama-
sında hem de üretim sırasında ba-
basından destek gördüğünü aktaran 
Gözel, hasat zamanı geldiğinde ise 
tamamı kadınlardan oluşan işçilerle 
çalıştığına dikkati çekti. 

Bir taraftan iş bir taraftan da ev ha-
yatıyla ilgilendiği için mutlu oldu-
ğunun altını çizen Gözel, emekleri-
nin karşılığını aldığını söyleyerek, 
“Kimyasal ilaç kullanmadan sağ-
lıklı mantar üretmeye çalışıyorum. 
Bu şekilde verimi yüksek, kaliteli 
beyaz mantar üretiyoruz. Ortam ısı-
sı, tıpkı bebeklerdeki ateş gibi onlar 
için. Bu yüzden onlara bebek gibi 
bakmak ve ısılarını kontrol etmek 
gerekiyor.” dedi. 

Çevresindeki bir çok kadına da ör-
nek teşkil ettiğini vurgulayan Gö-
zel, “Birçok kadına da umut olduk. 
Şu anda birçok kadına iş anlamında 
destek oluyorum. Türkiye’nin bir-
çok yerinden kadınlar bana ulaşı-
yor. Onların iyi bir verim alabilme-

leri için elimden geleni yapmaya 
çalışıyorum.” diye konuştu. 

“Soğuk hava deposu kurmayı ya 
da soğutmalı özel bir araç alarak 
ürünlerini doğrudan pazara götür-
meyi düşünüyorum.” diye hedefini 
açıklayan Gözel, mantar turşusu 
ve reçelinin yanı sıra, geç toplanan 
mantarları kurutup çorbalık mantar 
haline getirdiğini sözlerine ekledi.
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Karatay Belediyesi tarafından Sa-
racoğlu Mahallesi’nde 90 bin met-
rekarelik alanda oluşturulan ve 90 
binin üzerinde Lavanta fidesinin 
ekildiği Lavanta Bahçesi, bugün-
lerde eşsiz güzelliğiyle fotoğraf 

tutkunlarının da yeni gözdesi haline 
geldi. 

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca; tıp ve kozmetik sektörünün 
yanı sıra yağ üretim sektöründe de 

yaygın olarak kullanılan lavantala-
rın ilçenin ekonomisine önemli öl-
çüde katkı sağlayacağına inandığını 
belirtti. 

Karatay Lavanta Bahçemiz Tu-

Karatay Belediyesi, ilçe genelinde alternatif tarım ürünlerinin artmasına katkı sunmak, ekonomik değerinin yanı 
sıra görsel güzelliğiyle yerli-yabancı turistlerin büyük ilgisini çekmek amacıyla 2019’da Lavanta Bahçesi kurmuştu. 
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 90 bin metrekarelik alanda 90 bin fidenin ekilmesiyle oluşturdukları 
Lavanta Bahçesi’nin kısa sürede eşsiz kokusu ve güzelliğiyle Karatay’ın bir çekim merkezi haline geldiğini söyledi. 
Kılca, iki kez hasat ettikleri Lavanta Bahçesi’nin gelecekte ilçenin ekonomisine de katkı sağlayacağını aktardı. 



rizmin Gözdeleri Arasına Girecek 
Lavantanın görsel güzelliğinin ya-
nında ekonomik anlamda da katma 
değerinin yüksek olduğunu ifade 
eden Başkan Hasan Kılca, “Farklı 
zenginliklere, eşsiz güzelliklere, ve-
rimli ve bereketli topraklara sahip 
bir ilçede yaşıyoruz. 2019 yılında 
Saracoğlu Mahallemizde 90 bin 
metrekarelik alanda oluşturduğu-
muz Lavanta Bahçemize 90 binin 
üzerinde lavanta fidanı ekmiştik. 
Oluşturduğumuz Lavanta Bahçe-
mizden verim almaya başladık ve 
kapsamda şu ana kadar üç defa ha-
sat yaptık. 3 yılın ardından en yük-
sek verime ulaşan lavantalarımız, 
ekonomik değerinin yanı sıra fotoğ-
raf çektirmek ve kokusunu içlerine 
çekmek isteyen yerli-yabancı misa-
firlerimiz için de önemli bir merkez 
olacak. Misafirlerimizin bu eşsiz 
renk ve koku şenliğini yaşamaları 

için gerekli düzenlemeleri ile hazır-
lığımızı da yapıyoruz. Ben bu vesi-
leyle, tüm misafirlerimizi Lavanta 
Bahçemize bekliyorum” ifadelerini 
kullandı. 

Salgın Döneminde Lavantanın 
Önemi Arttı
Antiseptik özelliğinden dolayı Ko-
rona Virüsü salgını döneminde la-
vantanın öneminin daha da arttığını 
da belirten Karatay Belediye Baş-
kanı Hasan Kılca, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Lavantanın mikrop-
lardan arındırma özelliği de bulu-
nuyor. Kozmetik alanında da çok 
önemli bir bitki. Bu alanda da güzel 
sonuçlar elde ediliyor. Çalışmala-
rımızı gören çiftçilerimizi lavanta 
üretimine teşvik edebilirsek mutlu 
oluruz. Karatay Belediyesi olarak 
çiftçilerimize, vatandaşlarımıza ör-
nek olmak istiyoruz.” 
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Konya Büyükşehir Belediyesi, kü-
çükbaş hayvan yetiştiricilerinin des-
teklenmesi amacıyla daha önce 31 
ilçeden başvuruları alınan yüzde 50 
hibeli damızlık koçları üreticilere 
teslim etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Konya’nın kü-
çükbaş hayvan yetiştiriciliğinde Tür-
kiye’nin en önemli illerinden birisi 
olduğunu söyledi. Belediye olarak 
kırsalda yaşayanların gelirlerini ar-
tırmak için yoğun bir caba içerisinde 
olduklarını vurgulayan Başkan Altay, 
“Özellikle tarım ve hayvancılıkla 
ciddi desteklerde bulunuyoruz. 2014 
yılından itibaren sadece bu alanda 
verdiğimiz destek 67 milyon liraya 
ulaştı. Konya, küçükbaş hayvan ye-
tiştiriciliğinde Türkiye’nin en önemli 

illerinden birisi. 2 milyon 840 bin kü-
çükbaş hayvana sahibiz. 31 ilçemiz-
de en az 3 yıl bu işle uğraşan ve en az 
25, en fazla 100 koyunu olan vatan-
daşlarımızın başvuruları değerlendi-
rildi. Yüzde 50 hibe desteğiyle daha 
önceden Konya Damızlık Koyun 
Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafın-
dan üretilen koçlarımızı ailelerimize 
hediye ediyoruz. İnşallah bunlarla 
birlikte üretimin daha da artmasını, 
kalitenin yükselmesini hedefliyoruz. 
Amacımız tarımla, hayvancılıkla 
uğraşan vatandaşlarımızın gelirini 
artırmak. Bunu da bilimsel yollar ile 
yapmak. Emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum. Çiftçilerimize hayırlı ol-
sun.” dedi.

Birlik başkanından ve üreticiler-
den teşekkür

Konya Damızlık Koyun Keçi Yetişti-
ricileri Birliği Başkanı Fettah Öztürk 
ve koç desteğinden faydalanan üre-
ticiler de verdikleri destekten dolayı 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Bölgeye uygun olan 
ırklar tercih edildi
Küçükbaş hayvancılığın gelişmesin-
de birçok faktör ön planda olmasına 
rağmen, koyunlarda et, süt ve yavru 
verimini artırmak, yapağı/tiftik ka-
litesini yükseltmek için öncelikle 
sürülerde kullanılacak olan damızlık 
koçlar önem arz ediyor. Büyükşehir 
Belediyesi’nin verdiği ve sürülerde 
kullanılacak koçlar üstün verimli, ıs-
lah çalışması yapılmış, hastalıklardan 
ari bölgemize uygun olan Merinos ve 
Akkaraman ırklarından tercih edildi
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KONYA BÜYÜKŞEHİR’DEN ÜRETİCİYE 
DAMIZLIK KOÇ DESTEĞİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvancılıkta Türkiye’de önemli bir yere sahip olan Konya’da hayvancılığın 
geliştirilmesi amacıyla daha önce başvurularını aldığı üreticilere yüzde elli hibe destekli damızlık koç desteğinde 
bulundu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kırsalda yaşayanların gelirlerini artırmak 
için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirterek, “İnşallah bu destekle birlikte üretimin daha da artmasını, 
kalitenin yükselmesini hedefliyoruz.” dedi.
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Selçuk Üniversitesi ile Konya İl 
Tarım ve Orman Müdürlüğü ara-
sında iş birliği ve proje geliştirme 
protokolü imzalandı. Konya tarımı 
için büyük önem taşıyan imzaları, 
Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy ile İl 
Müdürü Ali Ergin attı. Programa, 
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu 
ile Konya İl Tarım ve Orman Mü-
dürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal 
Veriler Şube Müdürü İbrahim Töke 
de katıldı.

İmzalanan İşbirliği Protokolü ile 
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakülte-
si ve Veteriner Fakültesi ile Konya 
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 
ortak girişimleri ile proje geliştir-
mek, yürütmek, proje kaynaklarına 

müracaat etmek, Konya il sınırları 
içerisinde faaliyet gösteren bitki-
sel ve hayvancılık işletmecileri ile 
sektörün diğer paydaşlarına yönelik 
eğitim düzenlemek, tarımsal kalkın-
maya katkı sağlayacak panel, sem-
pozyum çalıştay, toplantı, vs. top-
lantılar düzenlemek, kitle iletişim 
araçlarında kullanılmak üzere yazılı 
ve görsel içerik oluşturmak üzere 
çalışmalar yürütülecektir. 

İşbirliği protokolü ile Konya’daki 
bitkisel ve hayvansal üretim potan-
siyelinin geliştirilmesine yönelik 
çalışmalar yapılmasına, Konya çift-
çisinin tarımsal üretim konusunda 
tecrübe kazanmasına imkân sağlan-
ması amaçlanmaktadır. 
 

Selçuk Üniversitesinin eğitim, bi-
lim ve araştırma alanlarında böl-
genin merkez üssü hâline geldiğini 
vurgulayan Rektör Prof. Dr. Metin 
Aksoy, “Özellikle son dönemde 
ortaya koyduğumuz protokollerle 
iş birliklerimizi artırıyoruz. Konya 
tarımın üssü, bilimin merkez üssü 
de Selçuk Üniversitesi. Tarım ve 
ziraat alanında yaptığı bilimsel ça-
lışmalarıyla önemli başarılara imza 
atan Ziraat Fakültemizin bölgemiz-
de özel bir konumu var. Elde edilen 
bu başarı, Türkiye sınırlarını aşarak 
uluslararası bir noktaya ulaştı. Sel-
çuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ar-
tık uluslararası arenada tanınan bir 
fakülte hüviyetine kavuştu. Selçuk 
Üniversitesi patent üretip satan bir 
üniversite hâline geldi. Bunların sa-
yısını artırmayı hedefliyoruz. Şehri-
mizi ve ülkemizi çok daha iyi yer-
lere taşımak için çalışıyoruz.” dedi. 

Konya İl Tarım ve Orman Müdürü 
Ali Ergin de Konya’nın tarımsal 
potansiyeli yüksek illerden biri ol-
duğunu belirterek “Tarımsal üretim 
hasılası 29 milyar TL’ye ulaştı. Bu 
çok ciddi bir rakam. Üretim kapasi-
tesinin hızlı bir şekilde büyümesin-
de üniversitelerimizin payı büyük. 
Yaptığımız çalışmalarla ürün çeşit-
liliğimizi artırmayı hedefliyoruz. 
Selçuk Üniversitesi ile iş birliğimiz 
devam edecek. Katkılarınızdan do-
layı teşekkür ederim.” diye konuştu.
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SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLE 
KONYA İL TARIM VE ORMAN 
MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ 
PROTOKOLÜ İMZALANDI
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İçinde bulunduğumuz pandemi 
süresince Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın gıda güvenirli-
ği, tarımsal üretimin devamlılığı-
nın sağlanması ve ülkemizin 2023 
hedefleri doğrultusunda güçlü bir 
tarımsal yapının oluşabilmesi için 
tarım yapılabilecek bütün arazilerin 
ekilmesi yönündeki kararı gereği 
Tarım ve Orman Bakanlığınca “Bit-
kisel Üretimi Geliştirme Projesi” 
hayata geçirilmiştir.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Ba-
kanı Bekir Pakdemirli’nin tarımsal 
faaliyetin durmaması ve atıl tarım 
arazilerin değerlendirilerek tarıma 
kazandırılmasına yönelik girişim-
leri sonucu Bitkisel Üretim Genel 
Müdürlüğü’nce İl Müdürlüklerin-
den projeler alınmıştır. Konya İl 
Müdürlüğünce “Nadas Alanlarının 
Daraltılması ve Mercimek Üretimin 
Alanlarının Artırılması” amacıyla 

hazırlanan proje uygulamaya geçi-
rilmiş ve Konya’da, 20 bin dekarlık 
alanda ekimi yapılmak üzere 200 
ton yerli ve sertifikalı kırmızı ve 
yeşil mercimek tohumu 5 ilçeye da-
ğıtılmıştır.
 
Konya İl Tarım Müdürü Ali Ergin 
konu ile ilgili yaptığı açıklama-
da‘‘Proje kapsamında yer alana il-
çelerden Sarayönü’de 2.500 dekar 
alanda mercimek ekimi yapılmış 

olup, projeden yararlanan çiftçile-
rin arazilerinde yapılan incelemeler 
sonucunda, ekimi yapılan merci-
meklerin çıkışlarının tamamlandığı, 
gelişmenin istenen seviyede olduğu 
gözlemlenmiştir. Bahar yağışlarının 
da yeterli seviyede olması halinde 
verimli bir sezon olması beklen-
mektedir. Projeden yararlanan bü-
tün çiftçilerimize hayırlı ve bereket-
li olsun.’’ ifadelerini kullandı.
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YERLİ VE MİLLİ MERCİMEK
TARLALARI YEŞERİYOR
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Kuralık ve Konya’nın Sulama So-
runları, Çözüm Önerileri Toplantısı 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya; AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Leyla Şahin Usta ile birlikte AK Parti 
MKYK Üyesi ve Konya Milletveki-
li Tahir Akyürek, Tarım Komisyonu 
Başkanı ve AK Parti Konya Millet-
vekili Halil Etyemez, AK Parti Kon-
ya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, 
Orhan Erdem, Hacı Ahmet Özdemir, 
Selman Özboyacı, Abdullah Ağralı, 

Ziya Altunyaldız, Gülay Samancı, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı, Karatay Be-
lediye Başkanı Hasan Kılca, Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, AK Parti Karatay İlçe 
Başkanı Mehmet Genç, AK Parti 
Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolu-
lar, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı 
Hakan Özer ile Tarım ve Orman Ba-
kanlığı’na bağlı Konya’daki kurum-
ların yöneticileri katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kül-
tür Merkezi’nde düzenlenen toplantı-
da Konya Gıda ve Tarım İl Müdürü 
Ali Ergin, Devlet Su İşleri (DSİ) 4. 
Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, Konya 
Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkın-
ma İdaresi Başkanı Mahmut Sami 
Şahin tarafından bilgilendirme su-
numları gerçekleştirildi.

Toplantıda; kuraklığa ve su sorunları-
na karşı kısa, orta ve uzun vadede çö-
züm önerileri ve yapılması gereken-
ler ele alınarak el birliğiyle sorunların 
çözüleceği vurgulandı.
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KONYA’DA SULAMA KONUSUNDA 
YAPILACAK ÇALIŞMALAR 
İSTİŞARE EDİLDİ

Konya’da kuraklığın ve sulama konularının görüşülerek çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı toplantı; Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta, AK Parti Konya Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe belediye başkanları 
ve konuyla ilgili paydaşların katılımıyla gerçekleştirildi.
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KONYA’DA TARIMSAL SULAMA 
DESTEKLERİYLE ENDEMİK 
BİTKİLER YETİŞİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi KOS-
Kİ Genel Müdürlüğü’nün tarımsal 
sulamaya verdiği destek ve sulu tarı-
ma geçilmesiyle beraber Konya Ova-
sı’nda endemik bitkiler de yetişmeye 
başladı. KOSKİ tarımsal sulama ala-
nında toplam 12 milyon lira harcaya-
rak çiftçi ailelerin yüzünü güldürdü.

Büyükşehir’in tarımsal sulamaya 
verdiği destek ve sulu tarıma geçil-
mesiyle sadece hububat ekimiyle sı-
nırlı olan Konya Ovası’nda artık hu-
bubat ile beraber mısır, şeker pancarı, 
çilek, meyve ağaçları, ceviz, badem, 
yer fıstığı, adaçayı, sahlep, trabzon 
hurması, üzüm, kekik, ahlat ve alıç 
gibi birçok endemik bitki de yetişme-
ye başladı.

Gölet yapımından kapalı sistem su-
lama ve derivasyon tesislerine kadar 
birçok tarımsal yatırımı Konya iliyle 
buluşturan Büyükşehir, tüm bunla-
rın yanı sıra mevsimlik işçilerin de 
ihtiyaç duyduğu suyu temin ederek 
depolar kurdu. Tarımsal sulama ala-
nında toplam 12 milyon lira harcayan 

Büyükşehir, 10 bin 460 dekar araziyi 
daha sulamaya açmayı ve bin 100 
çiftçi ailesini bu tesislerden yararlan-
dırmayı hedefliyor.

Yapılan göletler çiftçilere ab-ı ha-
yat oldu 
Ilgın ilçesinde 2 adet göletin yapımı-
nı tamamlayan Büyükşehir, biri hala 
devam eden gölet çalışmalarında da 
yüzde 10’luk kısma ulaştı. Ilgın El-
deş Göleti ve Kapalı Sistem Sulama 
Tesisi’ni 223 bin 394 metreküp brüt 
depolama hacimli olarak inşaa eden 
Büyükşehir, 21 bin 500 metre uzun-
luğunda muhtelif çap ve ebatlarda 
polietilen boru kullandı. Toplam 3 
milyon 892 bin 755 liraya mal olan 
gölet sayesinde 5 bin dekar alan su-
lanabilecek.

Yine Ilgın ilçesinde yapımı tamamla-
nan 250 bin metreküp brüt depolama 
hacimli Çatak Göleti ve Kapalı Sis-
tem Sulama Tesisi için farklı çap ve 
ebatlarda 6 bin 525 metre polietilen 
boru döşendi. 660 dekar alanın sula-
nabildiği gölet için toplam 1 milyon 

850 bin lira kullanıldı. Ayrıca Beyşe-
hir Fasıllar, Doğanhisar İlyaslar, Sey-
dişehir Yaylacık ve Hüyük Göçeri 
mahallelerindeki göletler onarılarak 
çiftçilerin hizmetine sunuldu. Beyşe-
hir Fasıllar Hayvan İçme Suyu Göleti 
onarımı ile beraber bin 200 büyükbaş 
ve 2 bin 500 küçükbaş hayvanın da 
su ihtiyacı karşılandı.

Yapımı hala devam eden Ilgın Bul-
cuk Göleti ise 430 bin metreküp brüt 
hacimli olarak hizmet verecek. Gö-
letin tamamlanmasıyla birlikte 460 
dekar alan sulamaya açılmış olacak.

Ağaçlar suya ihtiyaç duymadan 
yetişecek 
Büyükşehir, 38 bin 100 adet ağaç 
dikerek ekolojik sisteme de katkıda 
bulundu. Tarımsal sulama yatırım-
ları kapsamında 61 bin 200 metre 
polietilen boru döşeyen, 7 adet bent, 
3 adet tarımsal sulama deposu ve 5 
adet polietilen içme suyu deposu ya-
pan Büyükşehir, 2 bin 100 adeti ken-
dini yenileyebilen, ilk olarak 16 litre 
su verildikten sonra ömür boyu bir 
daha su verilmesine gerek kalmadan 
ağaçların yetişmesini ve büyümesi-
ni sağlayan bitki destek ünitesini de 
Konya’ya kazandırdı.
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KOP’UN YENİLİKÇİ PROJESİ 
YÜZ GÜLDÜRDÜ

KOP İdaresi tarafından desteklenen 
ve uygulayıcılarına hem zamandan 
hem de yakıttan önemli tasarruf 
sağlayacak olan Zebra/Şeritvari 
Sürüm Tekniğinin sonbahar dene-
me sürümleri yüz güldürdü. Yaşa-
nan kuraklığa rağmen zebra sürüm 
sayesinde yağış sularının toprakta 
biriktirilmesini amaçlayan su hasa-
dı ile tohumların sulama yapmadan 
yüzde 80 oranında çıkışı sağlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 

bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkan-
lığının kısa adı KOP TEYAP olan 
KOP Bölgesi Tarımsal Eğitim ve 
Yayım Programı kapsamında 2018 
yılında başlanan ve modern tarım 
uygulamalarına inovatif bir bakış 
açısı getiren Zebra/Şeritvari Sürüm 
Tekniğinin deneme sürümleri Kon-
ya’da devam ediyor. Yaklaşık yüzde 
50 oranında yakıt tasarrufu sağlaya-
cak olan yenilikçi sürüm tekniğinin 
sonbahar deneme sürümlerinde elde 

edilen sonuçlar yüz güldürdü. Ortak 
makine kullanımını teşvik eden yeni 
sistemle; kesme, süpürme, patlat-
ma, gübre atma, düzleme işlerinin 
hepsi bir arada gerçekleştiriliyor.
Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kır-
şehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve 
Yozgat’tan oluşan KOP Bölgesin-
de; zaten su kısıtı olan çiftçilerin 
birde kuraklıklar nedeniyle yaşadı-
ğı mağduriyetleri en aza indirmek 
amacıyla desteklenen Zebra/Şerit-
vari Sürüm Tekniğinin sonbahar 

KOP İdaresi tarafından desteklenen ve uygulayıcılarına hem zamandan hem de yakıttan önemli tasarruf sağlayacak 
olan Zebra/Şeritvari Sürüm Tekniğinin sonbahar deneme sürümleri yüz güldürdü. Yaşanan kuraklığa rağmen zebra 
sürüm sayesinde yağış sularının toprakta biriktirilmesini amaçlayan su hasadı ile tohumların sulama yapmadan 
yüzde 80 oranında çıkışı sağlandı.



denemelerini KOP Başkanı Mah-
mut Sami Şahin yerinde inceledi. 
Karatay ilçesi Ovakavağı mahalle-
sinde önder çiftçiler Yüksel Ünlü, 
Tahir Özkaya, Nuh Özdemir, Mus-
tafa Sarıkaya ve Mahmut Özkaya 
tarafından sonbaharda zebra sürüm 
makinasıyla tohum yatağı hazırlığı 
ilkbahar ayında da ekimi gerçekleş-
tirilen dane mısır ve ayçiçeği bitki-
lerinin topraktan çıkışı ve yapılan 
çalışmalar hakkında bilgiler alan 
KOP Başkanı Şahin; aynı tarlanın 
bir yanında uygulanan ve kontrol 
parseli adı verilen pulluklu yöntem-
le; diğer yarısında uygulanan Zeb-
ra/Şeritvari Sürüm Tekniği arasında 
farkın üstelik kuraklık yaşanmasına 
rağmen son derece tatmin edici ol-
duğunu söyledi.

“Zamandan, yakıttan ve sulama-
dan tasarruf dönemi başlıyor” 
“Her Eğitim ve Yayım projesi için-
de araştırmayı barındırmaktadır” 
diyen Başkan Şahin, daha önceki 
deneme çalışmaları hakkında ka-
muoyu ile paylaşılan yakıt, işçilik, 
malzeme, su ve zaman tasarrufu 
sağlayan yenilikçi tohum yatağı ha-
zırlığı yönteminin; güz döneminde 

hazırlığı yapılan topraklarda kurak 
geçen kış şartlarına rağmen  ilkba-
har ayında ekilen bitkilerin yüzde 
80 oranında sulanmadan  çimlenip 
çıkış sağlamasının bölge çiftçisi 
için önemli bir kazanım olacağına 
dikkat çekerek;  “Zebra sürümle bir 
kere işlenip ardından ekilen parsel-
lerde toprak neminin kontrol par-
sellerine göre yüksek olduğu, ku-
raklığın zebra sürüm parselinde de 
sıkıntı verdiği ancak yine de toprak-
taki tavın tohumların yüzde 80 gibi 
yüksek oranda sulamadan çıkma-

sını hep birlikte yerinde inceledik. 
Önder çiftçilerimizin de gözlemle-
riyle, geleneksel yöntemlerin kulla-
nıldığı kontrol parselinde; pullukla, 
alaborayla, tırmıkla, tesviye küreği 
ile birçok kez karıştırılan tohum ya-
tağında hiç nemin kalmadığı, nere-
deyse toprağın tohum yatağının ta-
mamen kuruduğu gerçeği; İdaremiz 
tarafından uzun vadeli deneme sü-
rümleri devam eden yenilikçi zeb-
ra sürüm toprak işleme sisteminin 
önemini bir kez daha ortaya koy-
maktadır. Tam çıkışı sağlamak için 
her iki parselde de yapılan sulama-
da kontrol parseline 5, zebra sürüm 
parseline ise 2 saat su kullanılmış 
oldu. Böylece sulamadan da önemli 
ölçüde tasarruf sağlandığını tespit 
edildi. Kuraklığın etkin yaşandığı 
günümüzde sadece Konya’da dane 
mısır ve ayçiçeği ekili alanların or-
talama 200 bin hektar alan olduğu 
düşünülürse, zebra sürüm yöntemi 
ile tohum yatağı hazırlığı yapılması 
halinde yaklaşık yıllık 100 milyon 
ton su tasarruf edilebileceği öngö-
rülmektedir” dedi.
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MODERN TEKNOLOJİK SERAYA
DEV YATIRIM

Merve Turgut: “Türkiye’nin ih-
racatına katkı sağlayacağımız 
için heyecanlıyız”
Gerçekleştirilen imza töreninde ko-
nuşan Koyuncu Grup Tarım Grup 
Başkanı Merve Turgut, tarım sek-
töründe ilk yatırımları olduğu için 
heyecanlı ve gururlu olduklarını 
belirtti. 

Merve Turgut Türkiye’nin tarım 
ürünlerinde özellikle de domates 
ihracatında marka ülke konumuna 
geldiğini ifade ederek şunları söyle-
di: “Domatesin kullanım alanı tüm 
dünyada hızla genişliyor. Dünyanın 
farklı mutfaklarında tüketim mik-
tarları artıyor. Isıyı ve ışığı seven bir 
bitki olduğu için Türkiye’nin önün-
de daha büyük fırsatlar olduğunu 
düşünüyoruz. Bu sebeple jeotermal 
kaynağın ve ışıklanmanın yüksek 
olduğu Sandıklı ilçesini tercih ettik. 
Modern seraların en büyük avantajı 

mevsimsel değil her mevsim ürün 
hasat edebilmenizdir. Modern top-
raksız tarım yöntemleri ile ilk aşa-
mada salkım domates üreteceğiz. 
Kasım 2021’de devreye alınması 
planlanan 100.000 metrekarelik 
üretim alanına sahip seramızda 
2022 yılının ilk aylarında hasat yap-
mayı hedefliyoruz. Yıllık üretim 
hedefimiz 6 milyon kg domates. 
Bombus arılarının döllenmeyi sağ-
ladığı tamamen biyolojik mücadele 
ve %100 otomasyon sistemleriyle 
bitkiler için en doğru iklimlendir-
meyi sağlayarak doğal ürünler elde 
edeceğimiz bir üretim tesisi olacak. 
Üretimimizin önemli bir kısmını 
başta Avrupa ve Ortadoğu ülkele-
ri ile Rusya olmak üzere pek çok 
ülkeye ihraç edeceğiz. Yaklaşık 60 
milyon TL tutarındaki bu yatırım-
da 120 personel istihdam edeceğiz. 
İstihdamın büyük bölümü kadınlar-
dan oluşacağı için bizim için ayrı 

bir değere sahip. Bu yatırımımızın 
başarıyla hayata geçmesinin ardın-
dan tarım sektöründe yeni yatırım-
ları da gündemimize alacağız. Ül-
kemize şimdiden hayırlı olmasını 
diliyorum.” 

Gökhan Gösterişli: “Çok değerli 
bir yatırım olacak”
Koyuncu Seracılık yatırımı için 
kendilerinin tercih edilmesinden 
dolayı çok mutlu olduklarını belir-
ten Gen Group Tarım Yatırımları 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mus-
tafa Gökhan Gösterişli teknolojik 
alt yapısı ve otomasyon sistemi ile 
örnek bir yatırım gerçekleşeceğini 
söyledi. Sera teknolojileri alanında 
dünyanın pek çok ülkesinde proje-
ler gerçekleştirdiklerini ifade eden 
Mustafa Gökhan Gösterişli şöyle 
konuştu: “Koyuncu Grup gibi bü-
yük bir ailenin tarımsal üretime ya-
tırım yapması bizi çok memnun etti. 
Çünkü ülkemizin modern tarımsal 
üretimde çok güçlü bir konuma 
ulaşması gerekiyor. Bölgemizdeki 
ülkelerin tarımsal ürünlere ihtiyaç-
ları artarken bu ihtiyaçlara en iyi ve 
en hızlı şekilde yanıt verebilmeli-
yiz. Koyuncu Grup için gerçekleşti-
receğimiz sera yatırımı için tüm tec-
rübelerimizi ve güncel teknolojileri 
seferber edeceğiz. İnanıyorum ki 
tamamlandığında örnek bir yatırım 
olacaktır. Böylesine önemli bir ya-
tırım için firmamızı tercih eden Ko-
yuncu Grup yöneticilerine teşekkür 
eder, kendilerine ve ülkemize hayır-
lı olmasını temenni ediyorum.”

55inci kuruluş yılını yeni yatırımlarla taçlandıran Koyuncu Grup, öncelikle domates üretimi gerçekleştireceği 
jeotermal ısıtmalı teknolojik sera yatırımına başladı. Afyon Sandıklı’da toplam 140 dönüm arazi üzerinde 
gerçekleştirilecek modern sera yatırımının anahtar teslim inşaatının tamamlanması için de sektöründe öncü 
firmalardan Gen Group Tarım Yatırımları A.Ş. tercih edildi.
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KONYA’DA BİR YÖRESEL LEZZET 
DAHA YURT DIŞI PAZARINDA

İçinde bulunduğumuz zorlu pan-
demi sürecine rağmen ihracata 
gönderilen ürün yelpazesinin gi-
derek genişlediği ve her geçen 
gün arttığı ülkemizde, sofraların 
vazgeçilmezi kuru fasulyenin 
Konya’da yetiştirilen bir yöresel 
çeşidi daha yurt dışı pazarında 
yerini aldı. Fasulye üretiminde 1. 
sırada yer alan Konya, 2020 yılı 
TÜİK verilerine göre yaklaşık 
olarak 62.400 ton fasulyenin üre-
timi gerçekleştirilmiştir.

Derebucak ilçesine bağlı Gembos 
ve çevre mahallelerinde gelenek-
sel olarak yıllık 1500 ton civarın-
da fasülye üretimi yapan çiftçiler, 
arazilerin küçük ve parçalı ol-

masına rağmen üretim yaptıkları 
kuru fasulyeyi değerinden daha 
yüksek fiyatlara satabilmek adına 
bir araya gelerek kurmuş oldukları 
S.S. Göynem Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi kanalıyla Norveç’e 
ilk ihracatını gerçekleştirdiler.

İhracatı gerçekleştiren kooperatif 
tarafından Konya Tarım İl Müdür-
lüğü’ne yapılan başvuruya istina-
den; İl Müdürlüğü’ne bağlı Bit-
kisel Üretim ve Bitki Salığı Şube 
Müdürlüğünde görevli İnspektör-
ler tarafından firmaya ait bir depo-
da 5996 Sayılı Kanun kapsamında 
yapılan kontrol ve denetimler ne-
ticesinde Bitki Sağlık Sertifikası 
düzenlenerek ihracat işlemleri 

tamamlanmış ve Konya’da yetiş-
tirilen bir yöresel lezzetin daha 
ihracatı gerçekleştirilmiştir.

Konu ile ilgili Konya İl Tarım 
Müdürlüğü’nden yapılan açıkla-
mada ‘‘İlimizde üretilen coğrafi 
işaretli ve yöresel ürünlerimizin 
yurt dışındaki pazarlarda alan 
bulabilmesi ve yöresel lezzet-
lerimizin dünyanın her tarafına 
yayılabilmesi için Tarım ve Or-
man Bakanımız Sayın Dr. Bekir 
PAKDEMİRLİ’nin destekleri ve 
İl / İlçe Tarım ve Orman Müdür-
lüklerimiz, Kooperatiflerimiz ve 
Sivil Toplum Kuruluşlarımızla or-
tak çalışmaları ile devam etmekte-
dir.’’ İfadelerine yer verildi.





Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakde-
mirli’nin lansmanını yaptığı IPARD 
10. Başvuru Çağrısı kapsamındaki 
“et, süt ve meyve-sebze işleme-pazar-
lama” sektöründen IPARD II dönemi-
nin rekoru düzeyinde başvuru geldi.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde 
bulunan Bakan Pakdemirli;

“7 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirdi-
ğimiz IPARD-II 10. Başvuru Çağrısı 
kapsamında, hayvansal üretim sektörü 
için 45 milyon avro, işleme-pazarlama 
sektörü için ise 80 milyon avro olmak 
üzere toplam 125 milyon avro yani 1 
milyar 125 milyon liralık hibe pake-
tini üreticimize, yetiştiricimize, yatı-
rımcımıza sunduk. Bu hibe paketiyle 
amacımız kırsalda yeni yatırımların 

önünü açmak, istihdamı artırmak, kat-
ma değerli üretimi geliştirmekti.”

İşleme-pazarlama sektörüne rekor 
başvuru
Bakan Pakdemirli, pandeminin ge-
tirdiği zorluklara rağmen IPARD 10. 
Başvuru Çağrısına beklentilerin çok 
üzerinde başvurunun gerçekleştiğinin 
belirterek; “Bu kapsamda başvuru 
süreleri tamamlanan 10. Çağrı kapsa-
mında; 101 tedbirinden 172 Milyon 
Avro, 103 tedbirinden ise 225 Milyon 
Avro olmak üzere toplam hibe tutarı 
397 Milyon Avro olan 1940 adet proje 
başvurusu yapılmıştır. Özellikle 103 
tedbiri için IPARD II’deki en yüksek 
hibe başvuru tutarına ulaşılmıştır. Pan-
deminin getirdiği zorlu koşullara rağ-

men IPARD programına yönelik çok 
büyük talep olmuştur.” dedi.

Başvuruların büyük çoğunluğu 
desteklenebilecek
Bakan Pakdemirli başvuruların büyük 
bir kısmının desteklenebileceği müj-
desini vererek ekledi.

“10. Çağrı bütçesi 125 Milyon Avro 
olmakla birlikte, 101 ve 103 tedbir-
lerinin mevcut kullanılabilir bütçeleri 
toplamı yaklaşık 190 Milyon Avro 
olduğundan, değerlendirmeler neti-
cesinde uygun bulunan başvuruların 
büyük çoğunluğu desteklenebilecek-
tir” dedi.
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HİBE TUTARI 397 MİLYON AVRO 
OLAN 1940 ADET PROJE 
BAŞVURUSU GERÇEKLEŞTİ
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KURAKLIK DESTEĞİ YOLDA

Türkiye tarımı kuraklık alarmı ve-
riyor. İç Anadolu ve Güneydoğu 
başta olmak üzere, Akdeniz’in iç 
kesimleri, Doğu Anadolu gibi böl-
gelerin büyük bölümünde buğday, 
arpa ve bazı bakliyat ürünleri ku-
raklık sebebiyle tarlada kaldı. Tahıl 
ambarı olarak bilinen Kırıkkale ve 
Kırşehir’de buğday, arpa ve merci-
mek gibi ürünlerde rekolte kaybının 
yüzde 70-80’lere ulaştığı belirtili-
yor. Güneydoğu’da da Diyarbakır, 
Ş.Urfa ve Mardin gibi illerde de 
durum farklı değil. Edinilen bilgile-
re göre AK Parti milletvekilleri de 
sahadaki çalışmalarında, çiftçilerin 
kuraklık nedeniyle büyük sıkıntı 
yaşadığını bizzat yerinde tespit etti. 
Meclis’in bayram nedeniyle çalış-
malara ara verdiği dönemde seçim 
bölgelerine giden milletvekilleri, 

en fazla kuraklık nedeniyle yaşanan 
sıkıntıların gündeme geldiğini söy-
lediler.

Hayvanlara yem oldu
Tarlalara gidip kuraklığın boyutunu 
yerinde gören milletvekilleri “Yağış 
olmadığı için ürünler başak tutma-
mış. Tarlada kalmış. Bundan sonra 
yağış olsa da bir faydası yok zaten. 
Ekili tarlalara hayvanları salmışlar. 
Bazı köylerimize biçerdöver girme-
yecek gibi. Hükûmetimiz nezdinde 
imkânları zorlayarak yaraları sar-
mamız gerek” dedi. Sahada yap-
tıkları tespitlerden sonra AK Partili 
vekiller, atılacak adımların belirlen-
mesi için hem parti hem de Tarım 
ve Orman Bakanlığı nezdinde giri-
şimde bulundu. Cumhurbaşkanı Er-
doğan geçen hafta, kuraklıktan et-

kilenen çiftçilerin kredi borçlarının 
erteleneceğini açıklamıştı. AK Parti 
milletvekilleri bu adımın yeterli ol-
mayacağını, çiftçilere kuraklık des-
teği verilmesini gündeme getirdi. 
Bu kapsamda, kuraklık nedeniyle 
ürünü tarlada kalan çiftçilere tohum 
ve gübre desteği verilmesi formülü 
tartışılıyor.
 
Zararın boyutu çıkarılıyor 
AK Parti kaynakları, Tarım Bakan-
lığının kuraklığın boyutunu tespit 
etmek için illerde çalışma başlattı-
ğını kaydetti. Bu çalışmalardan elde 
edilecek sonuçlara göre, kuraklığın 
neden olduğu zarar konusunda bir 
envanter çıkarılacak. AK Parti’nin 
ekonomi kurmayları “Tarlada kalan 
ürünün miktarı üzerinden bir zarar 
hesabı yapılır. Ona göre tohumun ve 

İç Anadolu ve Güneydoğu başta olmak üzere birçok ilde kuraklık sebebiyle buğday, arpa ve bazı bakliyat ürünleri 
tarlada kalırken, çiftçilere tohum ve gübre desteği verilmesi gündeme geldi.



gübrenin bir bölümü karşılanacak-
tır” değerlendirmesini yaptı.

TMO 4 milyon ton buğday ithal 
edecek
TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, 
kuraklık, salgın ya da mali sıkıntılar 
olsa da süreci yakından takip ettik-
lerini belirterek, şunları kaydetti: 
2020’de olduğu gibi 2021’de de 
olağanüstü şartlar dikkate alınarak 
her türlü tedbiri almaya hazırlık ya-
pıyor ve çalışmalarımızı yürütüyo-
ruz. Her türlü iç ve dış ticaret tedbiri 
de masadadır. Bazı teamüllerimizi 
kuraklık ve salgının getirmiş oldu-
ğu şartları dikkate alarak göz ardı 
edebiliriz. Örneğin, hasat dönemin-
de ithalat yapmama gibi bir tema-
yülümüz vardı. Bu dönemde ihtiyaç 
olursa üreticimizin emeğine sıkıntı 
gelmeyecek şekilde piyasa bek-
lentilerine cevap olarak bunu yap-
mayı hesaplıyoruz. Şimdiden yeni 
hasat dönemine kadar 2,5 milyon 
ton şimdiden ve 1,5 milyon ton da 
ocak ayından olmak üzere 4 milyon 
tonluk bir buğday dış tedarik imka-
nımızın olabileceğini öngörüyoruz.
Piyasalardaki spekülatif hareketle-
re göz yummayacaklarını aktaran 
Güldal, devletin ilgili kurumlarıyla 
birlikte piyasayı yakından takip et-
tiğini aktardı.

Tarım girişimlerine 200 bin lira 
hibe
TÜBİTAK tarım girişimlerine 
destek olacak. TÜBİTAK BİGG 
1. Aşama Uygulayıcı Kuruluşları 
arasında yer alan Yaşar Üniversite-
si, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
(ODTÜ) Teknokent iş birliğiyle 
“Sürdürülebilir Tarım ve Beslen-
me” tematik alanı öncelikli olmak 
üzere, girişimcilere 200 bin TL 
hibe desteği verilecek. Bu kapsam-
da birinci çağrı için başvuru süreci 
başladı. Girişimci adayları, iş fikri 
başvurularını 30 Haziran’a kadar 
“T-BİGGY”ye yapabilecek.

Ekmeklik buğdayın hasat sonu 
fiyatı 2.450 lira
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 
2021 yılı için hasat sonu hububat 
satış fiyatlarını açıkladı. Buna göre 
TMO, ikinci grup ekmeklik buğ-
day fiyatı hasat bitimiyle beraber 
2 bin 450 TL’den, makarnalık buğ-
day 2 bin 650 TL’den, arpa 1.950 
TL’den satın alacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi / Yücel 
Kayaoğlu
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ÇALIŞAN GELİŞİMİ BÜTÇEMİZİ 
HER YIL ARTIRIYORUZ

Çalışan eğitimlerinin firmalar için 
ne derece önemli olduğu bilinci 
ile yola çıkan Poelsan Plastik, ça-
lışanların kendi potansiyellerini 
gerçekleştirebilecekleri ve firmanın 
başarısına katkıda bulunabilecekleri 
kariyer olanakları da sunarak; kü-
resel düşünen, ekip çalışmasına ve 
iletişime açık, gelişime önem veren, 
analiz yapabilen çalışanlar yetiştir-
mek için çabalamaktadır.

Poelsan Plastik, eğitim ve işbaşın-
da öğrenmeye dayalı oryantasyon 
sürecinin yanında çalışanların ihti-
yacına yönelik mesleki, teknik ve 
kişisel gelişimleri için yıl içerisinde 
planlı eğitimler düzenlemekte ve 
gelişim süreçlerini takip etmekte-
dir. “Çalışan Atölyesi” adını verdiği 
eğitim ve gelişim programında tüm 
beyaz yaka ve mavi yaka çalışan-
larına programlara katılma olanağı 
sunmaktadır.

Varlığını güçlü bir şekilde devam 
ettirebilmek için, her biri konu-

sunda gerekli bilgiye ve niteliklere 
sahip çalışanlarına yatırım yapması 
gerektiğine inanan Poelsan, kurum 
ve çalışanların hedeflerine ulaş-
masının teşvik edildiği bir kültür 
yaratarak, daha motive ve iş birli-
ği içinde üreten bir işgücü ile aynı 
zamanda daha iyi çalışma ortamları 
sağlamayı hedeflemektedir.

“Tüm çalışanlarımıza eğitim ola-
nağı sunuyoruz”
Kurumsal gelişimden sorumlu yö-

netim kurulu üyesi Sayın Murat 
Gür, “çalışanlarımızın çoğu ken-
di kişisel gelişimlerini geleneksel 
okul ve üniversitelerin ötesinde 
devam ettirmeye ilgi duymaktadır, 
biz bunu gerçekleştirmenin sorum-
luluklarımız arasında yer aldığını 
düşünüyoruz. Çalışanlarla yapılan 
düzenli görüşmelerin bir parçası 
olarak her çalışan için bireysel ge-
lişim planlaması yapmaktayız. Tüm 
çalışanlarımıza her türlü gelişim se-
çeneğini ve eğitim olanaklarını sun-
maktayız.” dedi.

Gür, “Çalışan Atölyesi” kapsamın-
da; Dijital Yakalı Eğitimi, Sunum 
Teknikleri, Süreç Yönetimi, Veri 
Analizi, Problem Çözme Teknikleri 
gibi 5 ana başlık altında çalışanla-
rımız eğitimlerini tamamladı. Sam-
sun’da çalışan eğitimlerine önem 
veren firmalardan biriyiz, çalışanla-
rımızdan aldığımız pozitif geri bil-
dirimler doğrultusunda Poelsan ola-
rak gelişim programlarına devam 
edileceğinin de müjdesini vermek-
ten büyük bir mutluluk duyuyoruz.” 
diyerek sözlerini tamamladı.

Firmalar, bünyesinde istihdam ettiği çalışanları için çalışan gelişim modülü uygulayarak ve kişilerin iş verimliliğini 
diğer sosyal etkinliklerle perçinleyerek en yüksek verimi almayı hedeflemektedirler.





Tarım ve Orman Bakanlığı 2021 yılı 
yatırım programı dâhilinde, ülke ih-
tiyaçlarına cevap verecek miktarda 
ve kalitede ürünün istenilen yer ve 
zamanda pazara sunulabilmesi, diğer 
ülkelerle rekabette üstünlüğün sağla-
narak dış satımın artırılması, ayrıca 
bu sektörde hizmet verenlerin sos-
yo-ekonomik koşullarının iyileştirile-
rek refah düzeylerinin yükseltilmesi, 
üretim faktörlerinin etkin kullanıl-
masını sağlayarak çevreye ve insan 
sağlığına zarar vermeyen tekniklerin 
kullanılması, dolayısıyla üretimin 
artırılması ve kalitenin yükseltilmesi 
amacıyla ‘Bitkisel Üretimi Geliştir-
mesi Projesi’ uygulamaya başlamıştır. 
Bu kapsamda 2021 yılında ilimizde 
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlü-
ğü tarafından hazırlanan ve Bakanlık 
tarafından uygun görülen 4.750.000 
TL’lik bütçe ile Kuru Fasulye, Merci-
mek, Arpa ve Yulaf Üretiminin Geliş-
tirilmesi Projeleri yürütülecek.. 

Türkiye’de yemeklik tane baklagiller 
içerisinde önemli bir yeri olan kuru 
fasulye, içerdiği protein oranının yük-
sek olması (%23–24) nedeniyle insan 

beslenmesinde önemli bir yere sahip-
tir. Konya’da 2020 üretim sezonunda 
185.900 dekar alanda kuru fasulye 
ekimi yapılmış ve 62.408 ton kuru 
fasulye hasadı gerçekleşmiştir. TÜİK 
2019-2020 pazarlama yılı verilerine 
göre ülkemizin yeterlilik oranı kuru 
fasulye için %88’dir.

Ülkemizde yaygın olarak tüketilen 
kuru fasulye önemli bir bitkisel pro-
tein kaynağı olup, hızla artan nüfu-
sumuzun beslenmesinde önemli bir 
yere sahiptir. Fasulye yetiştiriciliğin-
de birim alandan yüksek verim elde 
edilmesi gerek üretici gerekse ülke 
ekonomisi açısından önem taşımakta-
dır. Bilindiği üzere baklagiller; kurak 

alanlarda; toprağa azot bağlayarak 
doğal gübreleme yapan, topraktaki 
organik faaliyetleri canlandıran, bir 
sonraki ürün için azot ve su birikimi 
yapan, tuzu topraktan uzaklaştıran 
sera gazlarını azaltıcı etkide bulunan 
doğa ve toprak dostu materyallerdir. 
Ülkemiz topraklarının genelinin orga-
nik maddece fakir ve alkali topraklar 
olduğu düşünüldüğünde ekim nöbe-
tinde kullanımının yaygınlaştırılması 
oldukça önemlidir. 

Konya İl Tarım Müdürü Ali Ergin 
konu ile ilgili ‘‘İlimizde arz açığının 
azaltılması, münavebe kültürünün 
yaygınlaştırılması, toprak yapısının 
düzeltilmesi ve kuru fasulye üretim 
alanlarının artırılması için Müdür-
lüğümüz tarafından 2021 yılında 
yürütülecek olan ‘Kuru Fasulye Üre-
timinin Geliştirilmesi Projesi’ kapsa-
mında Sarayönü, Selçuklu, Hüyük, 
Kadınhanı, Beyşehir ve Derebucak 
ilçelerimizde sertifikalı kuru fasulye 
tohumu dağıtımları yapılmaktadır. 
Bugün projenin uygulandığı tüm ilçe-
lerimizde % 25 çiftçi, % 75 Bakanlık 
katkılı 1.937.500 TL bütçeli 100 ton 
sertifikalı yerli kuru fasulye tohumu-
nu 340 çiftçimize 7.500 dekar alanda 
ekilmek üzere çiftçilerimiz ile bu-
luşturuyoruz. Projemizde yararlanan 
bütün çiftçilerimize hayırlı olsun. ’’ 
ifadelerini kullandı.
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KONYA’DAKURU FASULYE ÜRETİMİ 
GELİŞİYOR
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TÜRKİYE’NİN İLK
“AKILLI TARIM KAMPI” 
OSMANİYE’DE AÇILDI

3 gün süren teorik ve pratik eğitim-
lerde, pandemi kurallarına uygun 
programlanarak, kodlama ve tarım 
teknolojileri, hassas tarım uygu-
lamaları, Ziha (zirai insansız hava 
aracı) etkinlikleri ve uzay-tarım 
ilişkili astronomi eğitimleri verildi.

Kamp ile ilgili açıklamalarda bulu-
nan Gençlik Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğüne bağlı kamp yetkilileri, 
gençlerin tarıma ilgisini artırmanın 
çok önemli olduğu hedefi ile, genç 
nüfusun köyde yatırım yapmasını 
ve tarımsal nüfusun gençleşmesini 

sağlamak için; birçok alanda genç-
lere imkanlar sunduklarını ifade 
ederek; Akıllı Tarım Kampının de-
vamı gelecek dönemde, Gençlik ve 
Spor Bakanlığına bağlı bir gençlik 
kampında sürdürebilir yapıda prog-
ramlanma çalışmalarının devam et-
tiğini ifade ettiler.

TARNET işbirliği ile ATA (Akıllı 
Tarım Atölyeleri) organizatörlüğün-
de; Gençlik ve Spor Bakanlığı tara-
fından düzenlenen kampa bölgenin 
dört bir yanından gelen 60 genç 
katıldı.

Tarımda Milli Teknoloji Hamlesi-
nin En Önemli Ayağı Gençler
Gençlere yakın geleceğin başlıca 
gelişim alanlarından olan tarım tek-
nolojilerini anlatan TARNET Genel 
Müdürü Huzeyfe Yılmaz, tarımın 
gelişmesinin bir ülkenin ilerlemesi 
ve dönüşümü için en önemli mese-
lelerden biri olduğunu ifade etti.
Yılmaz, devletin başlatmış olduğu 
mili teknoloji hamlesi kapsamında 
önemli bir yere sahip olan tarımın, 
geleneksel yöntemleri teknolojik 
atılımlar ile ivmelendirmesinin ka-

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Osmaniye Aslantaş Doğa Kampı 
alanında, Tarım Kredi Kooperatifleri teknoloji iştiraki TARNET’in bir markası olan ATA (Akıllı Tarım Atölyeleri) 
eğitmenleri ve uzmanları tarafından “Akıllı Tarım Kampı’’ gerçekleştirildi.



çınılmaz olduğunu kaydetti.

‘Hepimizin rüyası’
ATA Koordinatörü Furkan Özdemir 
ise, şunları kaydetti: “Türkiye’de ilk 
defa gerçekleştirdiğimiz bu kampta 
gençlerimizle birlikle hayal kurduk. 
Biz inanıyoruz ki tarımın gelecekte-
ki değerini çocuklarımıza iyi anla-
tabilirsek, geleceğin tarımını onlar 
kendileri inşa edecekler. Bugün 
burada elini bilinçli olarak toprağa 
değen bir gencimiz yarın milli tarım 
teknolojileri geliştirecek. Bu kamp-
la birlikte kırsaldan katılan gençle-
rimize gelecek sizin topraklarınızda 
derken, şehirden gelen gençlerimi-
ze geleceğin teknolojisi ve fırsatları 
burada dedik. 3 gün içerisinde bile 
bunun yansımalarını gördüğümüz 
için çok mutluyuz’’

Tematik kampların sayısının art-
ması nitelikli gençlerin yetişmesi-
ne katkı sağlayacak
Gençlik Hizmetleri Genel Müdür-
lüğü yetkilileri, geleceğin emanet 
edildiği gençler ile Akıllı Tarım 
Kampları gibi tematik kampların 
artmasının önemine değinerek, bu 
alanda faaliyetlerin devam edeceği-
ni belirttiler.

Kamp sonunda, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı ile TARNET’in ana pay-
daşı olduğu Teknofest 2021’de bu-
luşmak üzere gençler ailelerine tes-
lim edildi.
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TARIM MAKİNELERİNDE İHRACAT 
500 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Yayınlanan son resmi istatistiklere 
göre, tarım makinelerinde 01 Ocak-
16 Mayıs 2021 dönemindeki ihraca-
tımız yaklaşık yüzde 38 değer artışıy-
la 500 milyon dolara ulaşmıştır. 

Bu değer, dönemsel bazda tüm za-
manların en yüksek ihracatına kar-
şılık gelmektedir. Traktör aksam ve 
parça ihracatının da eklenmesiyle bu 
değerin yaklaşık 550 milyon dolar 

seviyesine ulaşacağı tahmin edilmek-
tedir. 

Dış ticaret dengesinde ise 2021 yılı-
nın ocak-mart döneminde ihracatın 
ithalatı karşılama oranı yüzde 139,9 
olup bu dönemde tarım makinaları it-
halatı bir önceki yıla göre yüzde 142 
artmış ve 236 milyon dolar olmuştur.
2021 yılı ocak-nisan döneminde ma-
kine sektöründe toplam ihracat 6,8 

milyar USD olarak gerçekleşirken, 
bir önceki yıla göre değişim yüzde 
30,2 olmuştur. Kilogram başına ge-
nel ihracat değeri 5,7 dolar seviye-
sindedir. Tarım makinelerinde ise kg 
başına düşen birim değer 4,5 dolar 
seviyesindeyken İhracatımızda ülke 
sıralaması ABD, Özbekistan, İtalya, 
Azerbaycan, Irak, Fransa, Rusya, Su-
dan, Sırbistan ve Romanya şeklinde 
olmuştur.
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TÜRK ZEYTİNYAĞI
DOLAR BAZINDA 
YÜZDE 16 DEĞERLENDİ

Pandemi sürecinde Türk zeytin-
yağının ortalama ihraç fiyatı arttı. 
Türk zeytinyağının ortalama ihraç 
fiyatı 2020/21 sezonunun ilk yarı-
sında dolar bazında yüzde 16 artışla 
2 bin 397 dolardan, 2 bin 786 dolara 
yükseldi. Türk zeytinyağı ton ba-
şına 390 dolar katma değerli ihraç 
edildi.

Altın sıvı olarak tanımlanan zey-
tinyağında 1 Kasım 2020 tarihinde 

başlayan 2020/21 zeytinyağı ihraç 
sezonunun ilk yarısı geride kaldı. 
Türkiye, 1 Kasım 2020 30 Nisan 
2021 tarihleri arasında 22 bin 719 
ton zeytinyağı ihraç ederken, 63 
milyon 286 bin dolar dövizi ülke-
mize kazandırdı.

Yedi aylık dönemin geride kaldığı 
sofralık zeytin ihracatı ise; 55 bin 
50 ton karşılığı 95 milyon 817 bin 
dolar şeklinde gerçekleşti. Sofralık 

zeytin ihracatının 74 milyon do-
larlık dilimi siyah zeytin ihracatı 
olurken, yeşil zeytin ihracatından 
21, 8 milyon dolar döviz geliri elde 
edildi.

Türk zeytinyağına ABD’nin tale-
bi artıyor
Zeytinyağı ihracatında Amerika 
Birleşik Devletleri’nin payının her 
geçen gün arttığı bilgisini veren 
Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracat-



çıları Birliği Yönetim Kurulu Baş-
kanı Davut Er, 2019/20 sezonunun 
ilk yarısında ABD’ye 8 bin 370 ton 
olan Türk zeytinyağı ihracatının, 
2020/21 sezonunun 6 aylık dilimin-
de yüzde 9’luk artışla 9 bin 103 tona 
çıktığını dile getirdi. Er, “ABD’ye 
zeytinyağı ihracatından elde ettiği-
miz döviz tutarı ise; yüzde 26’lık ar-
tışla 18 milyon 388 bin dolardan, 23 
milyon 98 bin dolara çıktı. ABD’ye 
yaptığımız zeytinyağı ihracatı do-
lar bazında yüzde 26 artış gösterdi. 
ABD, Türkiye’nin zeytinyağı ihra-
catından tek başına yüzde 36, 5 pay 
aldı” şeklinde konuştu.

Türk zeytincilik sektörü olarak 
ABD’yi hem zeytinyağında, hem de 
sofralık zeytinde hedef pazar olarak 
gördüklerinin altını çizen EZZİB 
Başkanı Er şöyle devam etti: “Tica-
ret Bakanlığımızın desteğiyle Türk 
gıda ürünlerinin ABD pazarında ta-
nınırlığını artırmak ve ihracatımızı 
yükseltmek amacıyla Ege İhracatçı 
Birlikleri bünyesindeki 6 gıda bir-
liği 2 yıldır TURQUALİTY Projesi 
yürütüyoruz. TURQUALİTY Pro-
jesi kapsamında ABD’de Horeka 
sektörünün çok güçlü olduğu Las 
Vegas’ta Las Vegas Üniversitesi 
William F. Harraf Turizm Otelci-

lik Okulu’nun 
müfredatına Türk 
mutfağının ders 
olarak okutulma-
sını sağladık. Bu 
okuldan mezun 
olacak şefler Türk 
mutfağını tanıya-
rak mezun olacak 
menülerinde Türk 
zeytinyağlılarına 
ağırlık verecek. 
TURQUALİTY 
Projesi kapsa-
mında 2020 yılı 
Kasım ayında 
ABD’de 5 yıldızlı 
otellerin ve bü-
yük restoranların 
şeflerine ve satın 
almacılarına Türk 
zeytinyağı yemeklerden tadım et-
kinliği yaptık. ABD pazarında yap-
tığımız çalışmaların meyvelerini 
topluyoruz.”

KDV’yi yüzde 1’e düşürerek iç 
tüketimi de artırmalıyız
Türkiye’nin 2002 sonrasında zey-
tincilik sektörüne büyük yatırım 
yaparak zeytin ağacı varlığını 90 
milyondan 180 milyona çıkardığını 
vurgulayan Ege Zeytin ve Zeytin-

yağı İhracatçıları Birliği Başkanı 
Davut Er, “Tarım ve Orman Bakan-
lığımızın Türkiye’nin zeytinyağı 
rekoltesinin 650 bin tona, sofralık 
zeytin rekoltesinin ise; 1 milyon 200 
bin tona çıkacağı öngörüsü var. Bu 
rekoltenin katma değere dönüşmesi 
için iç tüketimi de artırmamız gere-
kiyor. Onun için sağlıklı gıda olan 
zeytin ve zeytinyağında KDV’nin 
yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesi-
ni talep ediyoruz” diyerek sözlerini 
noktaladı.
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TARIM-ÜFE 20 AYIN ZİRVESİNDE

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi 
(Tarım-ÜFE), Mart’ta bir önceki aya 
göre yüzde 2,52 artarken, yıllık baz-
da yüzde 22,06 artışla 20 ayın zirve-
sini gördü.

Endeks, bir önceki yılın Aralık ayı-
na göre yüzde 8,39 yükselirken, on 
iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 
17,68 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre de-
ğişim; balık ve diğer balıkçılık ürün-
lerinde yüzde 1,93, tarım ve avcılık 
ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 
2,47, ormancılık ürünleri ve ilgili hiz-
metlerde yüzde 5,72 artış gerçekleşti.
Ana gruplarda bir önceki aya göre 
değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde 
yüzde 0,27, canlı hayvanlar ve hay-
vansal ürünlerde yüzde 1,07 ve çok 
yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 7,93 
artış gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış lifli bitkilerde
Yıllık en fazla artış yüzde 38,68 ile 
lifli bitkiler alt grubunda oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en 
fazla artış gösteren diğer alt gruplar 
ise yüzde 38,65 ile turunçgiller ve 
yüzde 30,62 ile canlı kümes hayvan-
ları ve yumurtalar oldu.

Buna karşılık, bir önceki yıla göre 
azalışın olduğu tek alt grup yüzde 
1,15 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri 
ile sert kabuklu meyveler oldu. Yıl-
lık en az artış gösteren alt gruplar ise 
yüzde 2,41 ile sebze ve kavun-kar-

puz, kök ve yumrular, yüzde 14,98 
ile yağlı meyveler ve yüzde 15,60 ile 
canlı sığırlar (manda dahil), bunlar-
dan elde edilen işlenmemiş süt oldu.
Aylık en fazla artış turunçgillerde

Aylık en fazla artış yüzde 7,95 ile tu-
runçgiller alt grubunda gerçekleşti.
Alt gruplar itibarıyla bir önceki aya 
göre en fazla artış gösteren diğer alt 
gruplar ise yüzde 2,41 ile lifli bitkiler, 
yüzde 1,63 ile koyun ve keçi, canlı; 
bunların işlenmemiş süt ve yapağıları 
ve yüzde 1,34 ile canlı sığırlar (man-
da dahil), bunlardan elde edilen işlen-
memiş süt oldu.

Buna karşılık, bir önceki aya göre 
azalışın olduğu alt gruplar ise yüzde 
19,98 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri 
ile sert kabuklu meyveler, yüzde 4,21 
ile çeltik, yüzde 2,37 ile canlı kümes 
hayvanları ve yumurtalar ve yüzde 
1,23 ile yağlı meyveler oldu.

Mart 2021’de, endekste kapsanan 81 
maddeden, 26 maddenin ortalama 
fiyatında azalış olurken 3 maddenin 
ortalama fiyatında değişim olmadı. 
52 maddenin ortalama fiyatında ise 
artış gerçekleşti.

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 22,06 artarak 20 ayın zirvesini gördü.










