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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,

2019 yılının ilk sayısında sizlerle birlikte olmanın heyecanını yaşıyoruz. Yılın ilk aylarında 
sektör olarak her yıl olduğu gibi tatlı bir telaş ile yeni sezona hazırlık yapılıyor. Tarafları 
birleştiren en önemli etkinliklerden biri olan fuarlarda bu heyecanı görmek mümkün. 
Ülkemizde tarım ve hayvancılık denilince akla gelen ilk şehir olan Konya’mız sektörün 
de en büyük fuarına ev sahipliği yapmakta ve  Konya Tarım Fuarı her yıl ziyaretçi 
rekoruna imza atmaktadır. Ekonomik açıdan zor günler geçirdiğimiz bugünlerde en 
büyük dileğimiz fuarın ticari anlamda devletimize, sektörümüze bereket ve bol kazanç 
getirmesidir. 

Bu dönemde hem ülke ekonomisi olarak hem de sektörümüz olarak sürdürülebilir 
büyüme konusunda güçlü pozisyonumuzu devam ettirebilmemiz için her zamankinden 
daha çok çalışmalı ve kendi işimizle alakalı elimizden gelenin daha fazlasını yapabilmek 
için çaba sarf etmeliyiz. Yerli üretimin ve ihracatın önemini acı tecrübelerle şuan daha iyi 
anlamış bulunmaktayız. Bundan sonrası için yerli üretim ve ihracat en öncelikli amacımız 
olmalıdır. 

Konya merkezli firmalar farklı endüstri kollarında büyük ölçekli teknoloji yatırımları 
yaparak ihracat pazarlarını çeşitlendirmektedirler. Konyalı iş adamları, son on yıl 
içerisinde büyüleyici bir gelişim kaydederek, marka yatırımları ile pazar ihtiyaçlarını 
üretme noktasında büyük mesafe kat etmektedirler. Ülke çapında tahıl ambarı olarak 
bilinen Konya şimdilerde bir sanayi üssü olmaktan da büyük övünç duymaktadır. 

Hiçbir şey hayal edilmeden başarılmaz diye bir söz vardır. Yenilik öğrenilemez fakat 
motivasyonla, canlılık ile, umutla, durum değerlendirme ile, empati ile sezgi ile 
geliştirilebilir. Rekabetçilik her yerde başarının olmazsa olmazıdır. Yine de rekabetçi 
olmak için firmaların performanslarını hesaplamaları gerekmektedir. Her zaman olduğu 
gibi, oyunun kuralı rekabette nerede olduğunuzu bilmek ve onun ne yaptığını bilmektir. 

Bu seferki yazımızda sadece sektörümüz ile ilgili konulara değil güncel konulara da 
değinmiş bulunmaktayız. Bu ay sonunda yapılacak olan yerel seçimlerin de vatanımıza 
ve milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ederiz. 

19-23 Mart tarihleri arasında düzenlenen Konya Tarım 2019 Fuarındaki TarımTR 
standımıza tüm okurlarımızı bekliyoruz. Gelecek sayımızda görüşene dek esen kalın..
 

Editörden
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ÇİFTÇİLERE TOPLAM 3 MİLYAR 
716 MİLYON LİRALIK DESTEK

“Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ai-
lesi Milletin Evinde” programında 
konuşan Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, “Mart ayı içinde 
çiftçilere toplam 3 milyar 716 mil-
yon liralık destekleme ödemesi ya-
pacağız. Böylelikle yılın ilk 3 ayın-
da çiftçilerimize, üreticilerimize 8 
milyar 777 milyon liralık bir desteği 
sağlamış olacağız” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan An-
kara’da Beştepe Millet Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
“Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Aile-
si Milletin Evinde” programına iş-
tirak etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 
burada yaptığı konuşmada çiftçilere 
ve üreticilere Mart ayı içerisinde 
ödenecek olan 3.7 milyar liralık 

destekleme ödemesinin müjdesini 
verdi.

8 Milyar Lirayı Bulan Bu Satış 
Rakamıyla Çiftçimize Destek 
Olundu
Üreticilerin girdilerinin önemli bir 
bölümünün birlik tarafından karşı-
landığını belirten Erdoğan, “Birli-
ğimiz, geçtiğimiz yıl çiftçilerimize 
2 milyar 100 milyon liralık gübre, 
yaklaşık 2,5 milyar liralık yem, 1 
milyar 250 milyon liralık motorin, 
550 milyon liralık tohumluk, 400 
milyon liralık tarım aleti ve maki-
nesi, 300 milyon liralık kömür sa-
tışı yaptı. Toplamda 8 milyar lirayı 
bulan bu satış rakamıyla çiftçimize 
her alanda destek olundu. “ bilgisini 
verdi. 

Mart Ayında 3.7 Milyar Liralık 
Destekleme Ödemesi Yapacağız
Ortaklarının tohum, gübre, mazot, 
ilaçlama, sulama sistemleri, sera 
ürünleri, fide, fidan gibi ihtiyaçla-
rın karşılayan birliğin, geçen sene 
bunun için açtığı kredi rakamının 9 
milyar lira olduğunu bildiren Erdo-
ğan, sözlerine şöyle devam etti:
“Çoğunluğu ayni olmak üzere bir-
liğimizin her bir ortağına kullan-
dırdığı kredi ortalaması ise 19 bin 
liradır. Kırsal kalkınma projelerin-
de en çok yararlanan da birliğimiz 
üyesi kooperatiflerdir. Birliğimizin 
önümüzdeki dönemde de çitçileri-
mizin yanında yer almayı sürdüre-
ceğine inanıyorum. Biz de hükümet 
olarak çiftçilerimizi desteklemek 
için her türlü çabayı gösterdik, gös-
teriyoruz. 2019 yılı destekleme öde-
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melerini hızla gerçekleştiriyoruz. 
Yılın ilk iki ayında çiftçilerimize 5 
milyar liralık destekleme ödemesini 
yaptık. Buradan şimdi Mart ayında 
yapılacak desteklerin de müjdesini 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Mart 
ayı içerisinde alan bazlı desteklerde 
2 milyar lira, buzağı desteklerinde 
730 milyon lira, diğer hayvancılık 
desteklerinde 198 milyon lira, yem 
bitkileri desteklerinde 80 milyon 
lira, sulama elektriği, sertifikalı to-
hum gibi diğer hususlarda da 148 
milyon lira olmak üzere toplam 3 
milyar 716 milyon liralık destek-
leme ödemesi yapacağız. Böylece 
yılın ilk üç ayında  çiftçilerimize, 
üreticilerimize 8 milyar 777 milyon 
liralık desteği sağlamış olacağız.” 

Tarımsal Destekler 16,1 Milyar 
Lira
Tarım ve hayvancılığın Türkiye 
bakımından önemine dikkati çeken 
Erdoğan,  “Çiftçilerimize bugüne 
kadar yaptığımız 126,8 milyar lira-
lık destek ödemesi bunun en somut 
ifadesidir. Türkiye, 2002 yılında 
tarımsal milli gelir bakımından 37 
milyar lirayı dahi bulmayan bir 
büyüklüğe sahipti. Tarım ürünleri 

ihracatımız da 3,7 milyar dolar dü-
zeyindeydi. Çiftçilerimize yılda ve-
rilen tarımsal destek rakamı da 1,8 
milyar lirayı ancak buluyordu. Biz 
bu seviyeden aldığımız Türkiye’yi 
tarımsal milli gelirde 190 milyar 
lira, tarım ürünleri ihracatında 17,7 
milyar dolar, tarımsal desteklerde 
bu yıl itibariyle 16,1 milyar liraya 
yakın bir yere getirdik.” değerlen-
dirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türki-
ye’nin tarımsal hâsıla bakımından 
Avrupa’da ilk sırada yer aldığına 
işaret ederek şunları kaydetti:
“Tarım sektöründeki konumumuzu 
daha da güçlendirmek için pek çok 
çalışma yürütüyoruz. Bunlardan 
biri de arazi toplulaştırmasıdır. Bu 
projenin ilk başladığı 1960 yılından 
2002’ye kadar, 42 yılda, toplam 450 
bin hektar arazi toplulaştırması ya-
pılabilmişti. Biz geçtiğimiz on yılda 
6,1 milyon hektar alanda arazi top-
lulaştırmasını tamamladık. Halen 
3,6 milyon hektar alanda da tescil 
işlemleri sürüyor.” 

Son 3 Yılda Genç Çiftçilere 1,5 
Milyar Lira Destek Sağladık
Genç nüfusun tarım sektörüne il-
gisini artırmak için genç çiftçilere 

30 bin lira hibe desteği verdiklerini 
anımsatan Erdoğan, bunu gençleri 
hem bugün hem de yarınlara hazır-
lamak için yaptıklarını söyledi. 
Hayvancılıktan bitkisel üretime, 
tıbbi aromatik bitkilere kadar geniş 
bir alana yayılan bu uygulama kap-
samında son 3 yılda 48 bine yakın 
genç çiftçiyi 1,5 milyar lirayı bulan 
kaynakla desteklediklerini vurgula-
yan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
“Attığımız bir başka önemli adım 
da tarım arazilerinin miras ve satış 
yoluyla bölünmesinin önüne geç-
mektir. Bu şekilde bugüne kadar 
yaklaşık 1 milyon hektar arazinin 
bölünmesini önledik. Tarım ve hay-
vancılık yapılan ovalarımızı koru-
ma altına almak için sit alanı olarak 
ilan ediyoruz. Aksi takdirde yazık 
olur. Bu topraklar öyle rastgele kul-
lanılsın diye değil, tarımsa tarım 
için kullanılması lazım. Yoksa her 
tarım alanına kalkıp biz beton yı-
ğınlarını dikersek bu vatana, millete 
ihanet ederiz. Halen 258 ovamızı sit 
alanı olarak ilan etmiş durumdayız, 
yakında bu sayıyı 300’e çıkartıyo-
ruz. Böylece bu ovalarımızın beton-
laşmasının önüne geçilecek sadece 
tarım yapılan yerler olarak bunların 
kalmasını sağlıyoruz.”
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TÜRKİYE BİR TARIM ÜLKESİ OLARAK 
İDDİASINI SÜRDÜRÜYOR

Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi 
Araştırması’nın ödül töreninde ko-
nuşan Tarım ve Orman Bakanı Be-
kir Pakdemirli, Türkiye’nin bir tarım 
ülkesi olarak iddiasını sürdürdüğünü 
ve her geçen gün hedeflerini büyüt-
tüğünü belirterek, “Tarım, ekoloji-
nin, biyolojinin, iktisadın kesişim 
merkezidir ve bu merkez, başlı başı-
na stratejik bir sektördür.” dedi.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve 
Ekonomist Dergisi iş birliğinde 
15’incisi düzenlenen Anadolu’nun 
En Büyük 500 Şirketi Araştırma-
sı’nın ödül töreni, Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli’nin de ka-
tılımıyla İstanbul’daki bir otelde ger-
çekleştirildi. 

Pakdemirli, burada yaptığı konuş-

masında 15 yıldır Türkiye’nin nab-
zını Anadolu sermayesiyle birlikte 
tuttuklarını vurgulayarak, “Yatırım 
yapan, üreten, ürettiğini ihraç eden, 
istihdam oluşturan firmalarımız, bir-
likte yazmaya başladığımız ‘Büyük 
Türkiye’ destanında büyük ve önem-
li bir rol üstlendi. Bu rol, zamanla 
büyük bir misyona dönüşerek, ham-
dolsun bugün; Anadolu sermayesi-
nin gücünü ve alın terinin kıymetini 
ortaya koydu.” diye konuştu. 

Katıldığı açılış, toplantı ve zirve-
lerde Anadolu’daki çabayı, gayreti, 
inancı bizzat gözlemlediğini aktaran 
Pakdemirli, şunları kaydetti:
“Umudumuz ve motivasyonumuz 
da artıyor haliyle. Görüyorum ki 
firmalarımız, büyük Türkiye’yi inşa 
çalışmalarımızda, yalnız taş üstüne 

taş koymuyor, aynı zamanda taşın 
kendisini de taşın çeşidini de üretebi-
liyor. İşte bizim için en kıymetli olan 
da bu; üretmek, üretmek, üretmek...
Tabii biz Anadolu kaplanlarının giri-
şimci ve vizyoner ruhunu daha çok 
sahada görmek istiyoruz. Sanayiyi 
ilgilendiren, ekonomiyi yönlendiren 
bütün sahalarda, iziniz daha çok ol-
sun istiyoruz.”

Anadolu insanının her daim yanında 
olacaklarını vurgulayan Pakdemirli, 
“Hükümet ve bakanlık olarak daima 
yanınızda, arkanızda, sağınızda, so-
lunuzda olacağız. Bizim sözümüz, 
yalnızca buralarda kürsülerde olmaz. 
Bizim sözümüz, dilimizin değil, ka-
lemimizin ucundadır. Ne gerekiyor-
sa, bize nerede ihtiyacınız varsa; ge-
lir yetişiriz. Hiç şüpheniz olmasın.” 



ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, geçen yıl Davos 
toplantılarında, 15 yıl içerisinde 
yeni yeni şirketlerin doğacağının, 
2030’ların ortalarına doğru bugün 
var olmayan ama yarın var olacak 
sektörlerin olacağının ön görüldü-
ğünü anımsatarak, “Bunların uzak-
tan eğitim veren şirketler ve tarım 
şirketleri olacağı ifade edildi. Bu 
şirketlerin, dünyanın en zengin şir-
ketleri olacağı ve 1,5 trilyon doların 
üzerinde değeri olacağını tahmin et-
mek zor değil.” dedi.

“Kırsal Alanlarda, Gıda Üretimini 
Artıracağız”
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli, bir devlet için savunma ve 
yerli silah sanayi ne kadar önemliyse 
tarımın da o nispette öneme sahip ol-
duğuna dikkati çekerek, konuşması-
nı şöyle sürdürdü:

“Yakın gelecekte hep beraber göre-
ceğiz. Dünyayı doyuran ülke, dün-
yanın lider ülkesi olacak. Tarım, eski 
değil, eskimez bir sektördür. Bilim 
gibidir tıpkı. Süreklidir, her gelen 
yeni bir şey ilave eder; taş üstüne 
bir taş koyar. Bilimin ve tarımın başı 
böylece yükselir. Fakat insanoğlu 
bu ikisinden hiç vazgeçmez, vazge-
çemez. Çünkü bilgi aklını doyurur, 
tarım karnını...Tarım, bir tohum gibi 
genlerimizi taşıyor. Bugünümüzü 
yönetiyor, geleceğimize yön veriyor. 
Türkiye bir tarım ülkesi olarak iddia-
sını sürdürmektedir ve her geçen gün 
hedeflerini büyütmektedir. Tarım, 
ekonominin ve sanayinin ham mad-
desidir. Tarım ekolojinin, biyoloji-
nin, iktisadın kesişim merkezidir ve 
bu merkez, başlı başına stratejik bir 
sektördür. Tarımımız, ticaret, sanayi, 
diplomasi, sağlık ve turizm sektörle-
rinin de lokomotifidir. Bu bakımdan 
tarıma dönük her yatırım, ülkenin 
bütün üretim ve ticaretine yapılan 
yatırım anlamına gelir. Sadece tarım-
sal üretim yetmez. Unutmayalım ki, 

21 trilyon dolarlık ticaret hacmine 
sahip bir bölgede bulunuyoruz. Bu 
sebeple, bölgenin zenginliğinden ve 
refahından daha fazla pay almalıyız. 
Hep söylüyoruz Hollanda, 22 milyar 
dolarlık tarımsal hasıla, 98 milyar 
dolarlık da tarım ticaretiyle bu işi 
çok iyi beceriyor.”

Türkiye’nin tarım politikalarında 
küresel unsurları ve sorunları da dik-
kate aldığını dile getiren Pakdemirli, 
şöyle devam etti:
“Çünkü giderek artan global rekabet, 
iklim değişiklikleri, yakıt ve gübre 
fiyatları, rakip ülkelerin tarım ve is-
tihdam politikaları vesaire hepsi bizi 
ilgilendiriyor. Gelişmiş ülkelerdeki 
tarım ve istihdam politikaları da ya-
kın markajımızda. Malum, Avrupa 
Birliği, kırsal ve tarımsal alanlardan 

göçü önlemek adına, Ortak Tarım 
Politikası Reformu ile tarımsal is-
tihdamı artırmayı hedefliyor. Bizde 
benzer uygulamalar zaten var. Tarım, 
bizim ülkemizde halen kırsal eko-
nominin temelini oluşturuyor. Biz 
de kırsal alandaki sosyoekonomik 
yapıyı çeşitlendirdikçe, kırsal alan-
daki canlılığı ve potansiyeli daha 
da artıracağız. Aynı zamanda kırsal 
alanlarda, gıda üretimini artıracak, 
bu üretimin de turizm ve ticaret ile iş 
birliğini sağlayacağız.”

“Özellikle Genç Çiftçileri Cezbe-
den Bir Tarım Sektörü İnşa Etme-
ye Çalışıyoruz”
Bakan Pakdemirli, özellikle genç 
çiftçileri cezbeden rekabetçi ve di-
namik bir tarım sektörü inşa etmeye 
çalıştıklarını ifade etti. 

Bakanlık olarak daha dinamik, daha 
etkili ve sonuç odaklı projelerin ve 
girişimlerin peşinde olduklarını an-
latan Pakdemirli, şunları kaydetti:
“Zira biz vizyonumuzu, ‘Az zaman-
da çok işler başarmak.’ azmiyle orta-
ya koyduk. Biz ülkemizin varlıkları-
na ve zenginliklerine değer katmak, 
değer kattıklarımızı da ürüne dönüş-
türebilmek üzerine bir hedefe doğru 
yürüyoruz. Bu yolda bizimle beraber 
yürüyenlere de yürümek isteyenlere 
de kapımız da gönlümüz de açık. Biz 
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderli-
ğinde, artık her alanda ‘milli ve yerli 
hamleler’ yapmaya başladık. Üretim 
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ekonomisini, bilim ekonomisini, ta-
rım ekonomisini, teknoloji ekonomi-
sini hep birlikte gerçekleştireceğiz 
inşallah. Bunu tarımı, bilişimi, finan-
sı, perakendeyi ve gıda sektörlerini 
bilen bir ekonomi doktoru, bir bakan 
olarak söylüyorum.” 

“Hem Şirketlerimiz Hem De Ülke-
miz Adına Endüstri 5.0’In Öncüle-
ri Olmalıyız”
Dünya Ekonomik Forumu Davos 
toplantılarındaki ana temanın, tek-
nolojideki ve endüstrideki 4. Sana-
yi devriminin dünya ekopolitiğini 
şekillendirme modeline verilen isim 
“Küreselleşme 4.0” olduğunu be-
lirten Pakdemirli, “Küreselleşme 
sanıldığı gibi bitmiyor. Biçim değiş-
tiriyor. Dünyada yeni birliktelikler 
kuruluyor. Daha kompakt yapıların 
kurulması da muhtemel...3’lü, 4’lü 
anlaşmalar ve birliktelikler döne-
mi başlıyor. İşte bu yeni dönemde; 
verileri çok daha iyi toplayıp, çok 
daha iyi analiz etmeli, hem şirketle-
rimiz hem de ülkemiz adına Endüstri 
5.0’ın öncüleri olmalıyız.” diye ko-
nuştu.

“Anadolu Kaplanları, Uluslara-
rası Alanda Yüz Akımız Olmaya 
Devam Edecek”
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli, teknolojinin her biçimini 
kullanarak, hatta teknolojileri bizzat 

icat ederek, tarımdan sanayiye her 
alanda, dünyada söz sahibi olunma-
sının önemine işaret ederek, şöyle 
konuştu:
“İnşallah bunu da birlikte başaraca-
ğız. İşte o zaman siz de kazanacak-
sınız, Türkiye de kazanacak. Malum, 
kaplanın en belirgin özelliklerinden 
biri, kedigiller içinde en paylaşımcı 
tür olmasıdır. Bizim Anadolu kap-
lanlarımız da ismini bu tür üstün 
meziyetlerden alıyor. İnsanımızın 
emeğini ve hakkını teslim eden, is-
tihdam sağlayan, paylaşan, örnek 
olan, çalışmaktan usanmayan Ana-
dolu kaplanları, inşallah uluslararası 
alanda yüz akımız olmaya devam 

edecek. Bu konuda sizlere inancımız 
ve güvenimiz tam.”

Bakan Pakdemirli ayrıca Anadolu 
kaplanlarının doğa izleme sistem-
leriyle kayda girdiğini ifade ederek, 
“Bu arada programın öznesi olan 
Anadolu kaplanlarımızın, tarihin 
derinliğinden günümüze kadar yaşa-
dığına dair bulgu, Doğa Koruma Ge-
nel Müdürlüğümüzün doğa izleme 
sistemleriyle kayda girdiğini sizler-
le buradan ilk defa paylaşıyorum.” 
dedi.

Dünya Kadınlar Günü ve Regaip 
Kandili’ne ilişkin de düşüncelerini 
paylaşan Pakdemirli, sözlerini şöyle 
tamamladı:
“Bu vesile ile başta değerli eşim 
olmak üzere, salonda bulunan tüm 
emekçi kadınlarımızın, bu anlamlı 
gününü kutluyorum. ‘İyi ki varsınız.’ 
diyorum. Bu gece Regaip Gecesi, 
aynı zamanda mübarek üç ayların 
başlangıcı... Regaip, ‘istemek’ de-
mek. Ben bu Regaip Gecesi vesi-
lesiyle Cenab-ı Allah’tan, Anadolu 
kaplanlarına daha büyük başarılar 
niyaz ediyorum, ayrıca vatanımız, 
milletimiz ve ümmetimiz için hayır-
lar, güzellikler diliyorum.”
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UHK 2018 HUBUBAT PANELİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Buğdayda Arz Güvenliği 
Sağlanmalı!
Ulusal Hububat Konseyi (UHK) 
tarafından Eskişehir Ticaret Borsa-
sı (ETB) ev sahipliğinde “Hububat 
Sektörel Değerlendirme Paneli” 
gerçekleştirildi. ETB Toplantı Sa-
lonu’nda gerçekleşen programda 
buğday ekim alanlarındaki azal-
maya dikkat çekilerek, “Gıdada 
kendine yetebilirlik milli güvenlik 
konusudur” denildi. 

Panele, TOBB Yönetim Kurulu 
üyesi ve Eskişehir Ticaret Borsa-

sı Başkanı Ömer Zeydan, Konya 
Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB 
Ticaret Borsaları Konsey Başkanı 
Hüseyin Çevik, TMO Genel Mü-
dür Yardımcısı Muharrem Akyaka, 
Ulusal Hububat Konseyi Başkanı 
Özkan Taşpınar, Karatay Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram 
Sade, Türkiye Un Sanayicileri 
Federasyonu Başkan Yardımcısı 
Ali Rıza Menemenlioğlu, borsa 
başkanları, akademisyenler, UHK 
Yönetim kurulu üyeleri, üretici-
ler, sanayiciler ve çok sayıda tarım 
paydaşı katıldı.

Zeydan: Hububatın Kalitesini 
Arttırmak Öncelikli Görevimiz
Panelin açılış konuşmasını yapan 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Eskişehir Ticaret Borsası Başka-
nı Ömer Zeydan, Ulusal Hububat 
Konseyi bünyesinde Hububat Sek-
törel Değerlendirme Paneli’ne ev 
sahipliği yapmaktan büyük mutlu-
luk duyduklarını söyledi. Zeydan, 
“Hububatın kalitesini arttırmak 
öncelikli görevimiz. Kaliteli buğ-
dayı yeterli kadar üretmek için 
uğraşıyoruz. İklim koşulları da 

UHK tarafından Eskişehir’de düzenlenen panelde buğday ekim alanlarındaki daralmaya bir kez daha dikkat çekilerek, 
arz güvenliğinin olmadığı bir ortamda tüketicinin korunmasından ve gıda güveliğinden bahsedilemeyeceğinin altı 
çizildi.



çok önemli ama maalesef hâlâ ba-
badan kalma yöntemlerle üretim 
yapılıyor. Tarımın bir hizmetkarı 
olarak bu tür etkinlikler de tarımın 
gelişmesi açısından katkı sağlaya-
cağına inanıyorum. Tarım politika-
larına da yardımcı olacaktır“ dedi.
Çevik: Sorunlar Ortak Akılla 
Mutlaka Çözülecek
Konya Ticaret Borsası Başkanı 
ve TOBB Ticaret Borsaları Kon-
sey Başkanı Hüseyin Çevik, Bor-
saların Medine Pazarı’nı örnek 
alan kurumlar olduğunu belirterek 
şunları söyledi: “Aldanmanın ve 
aldatmanın önüne geçen, tüccarı 
ve satıcıyı ortak bir platform da 
buluşturan, gerçek piyasa fiyatının 
oluşmasını sağlayan kurumlardır. 
113 ticaret borsamız süreç içeri-
sinde kendilerini geliştirmiş, çağın 
gerektirdiği teknolojik gelişmeler-
le birlikte, tarımsal üretime daha 
çok değer katacak oluşum içerisi-
ne girmişlerdir. Sürdürülebilir bir 
tarım ve tarımsal ticaret ana hede-
fimiz olup, tarımsal üretimle finan-
sal piyasalarının sağlam entegre 
olması için çalışmaktayız. Nite-
kim, laboratuvarlarımızın ulusla-
rarası yeterlilikte çalışması, elekt-
ronik satış salonlarının çoğalması, 
lisanslı depoculuğun devletin ver-
diği desteklerle son yıllarda hızlı 
bir gelişim sağlaması, Ürün İhtisas 
Borsası’nın kurulması bu gelişi-
min en güzel göstergeleri olmuş-
tur. Bu gelişimde; devletimizin 
destekleri, Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliğimizin ve Başkanımız 
Sayın Hisarcıklıoğlu’nun dinamik 
bir aktör olması, alın teri ile üreten 
çiftçilerimizin emekleri, tarımsal 
ürünleri işleyen ve yurtdışına da 
satarak ülkemize döviz kazandıran 
gıda sanayisi ve çalışanlarının çok 
büyük katkısı vardır.” diyerek kı-
raç arazilerde üretim yapan üreti-
cilerin, ürün desteği yanında alan 
desteği ile de desteklenmesinin 
altını çizdi.

Taşpınar: Gıdada Kendine 
Yetebilirlik Milli Güvenlik 
Konusudur
Ulusal Hububat Konseyi Başkanı 
Özkan Taşpınar da, dünyada “yük-
selen değer” olarak ifade edilmeye 
başlanan tarımın, sadece gıda değil 
istihdam ve ticaretiyle de ülkelerin 
ekonomi ve politikalarına etki et-
tiğini belirtti. Taşpınar,  “Dünyada 
7, Avrupa’da 1. Tarım ekonomisi-
ne sahip ülke olarak, yaşanan ge-
lişmeler ışığında tarım politikala-
rımızı yeniden gözden geçirmeli 
ve yapısal değişiklikler gerçekleş-
tirmeliyiz. Türkiye’nin gelişmiş 
ülkelerde olduğu gibi ürüne katma 
değer katarak ihracattan çok daha 
büyük gelir etme potansiyeli var-
dır. Bu yüzden ürettiğimiz tarım-
sal ürünlere azami katma değeri 
sağlama yollarını aramalıyız. He-
defimizi tarımda Dünya’da ilk 5’e 
girmek üzerine kurgulamalıyız. 
Tarıma dayalı sanayiler için ham-
maddenin istenilen kalite, miktar 

ve zamanında sağlanmaması son 
derece hayati konudur. Gıdada 
kendine yetebilirlik milli güvenlik 
konusudur. Türkiye’de de tarıma 
dayalı sanayi sektörü, kalkınmanın 
itici gücü konumundadır. Ancak 
finansal sorunlar, ithalat ağırlıklı 
girdiler ve tarımsal altyapı yatı-
rımlarının istenilen seviyeye geti-
rilememesi nedeniyle verimlilikte 
ve kalitede gelişmiş ülkeler düzeyi 
yakalanamamıştır” diye konuştu. 
Buğday ekim alanlarındaki daral-
maya da dikkat çeken Taşpınar, 
şöyle konuştu: “ 15 yıl önce 9 
milyon hektar olan buğday ekim 
alanı, 7,2 milyon hektar civarına 
düşmüştür. Yeni çeşitlerin ıslahı, 
yetiştirme tekniklerindeki geliş-
meler ile birim alandan elde edi-
len verim artmıştır. Ancak geli-
nen noktada nüfus artışı, göçmen 
nüfus, artan turist sayısı, dışarıya 
yapılan yardımlar ve coğrafyamız-
da yaşanan karışıklıklardan dolayı 
üretimden düşen ve Türkiye’den 
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gelecek gıda ile beslenmek duru-
munda olanları göz önüne alırsak, 
tüketimin öngörülenin çok üzerin-
de olacağı sonucuna varılmaktadır. 
Tohumluk miktarını da dikkate 
aldığımızda her yıl en az 18- 20 
milyon ton buğday üretmek zorun-
dayız. Bu konuda acilen yeni po-
litikalar üretilmeye, uygulamaya 
konulmalıdır.”

Tarım destekleme takviminin 1 
Ocak yerine, 1 Ekim olarak yeni-
den belirlenmesi gerektiğine dik-
kat çeken Taşpınar, desteğin tarım-
sal üretim süreçleri ile uyumuna 
önemli katkı sağlayacağının altını 
çizdi.

Türkiye’nin hububat başta olmak 
üzere buğdayda da dış ticaret faz-
lası verdiği verilerle ortaya koyan 
Taşpınar, kalite ve DİR kapsamın-
da yapılan ithalatın kaçınılmaz bir 
gerçek olduğu belirterek, asıl ola-
nın dış ticaret dengesi ve üretici 
ile tüketicinin korunması olduğu 
hususu vurguladı.

Akyaka: Çiftçinin Hakkını 
Zamanında Verdik

TMO Genel Müdür Yardımcı-
sı Muharrem Akyaka, hububat 
alımları hakkında bilgi vererek, 
çiftçinin hakkını zamanında ver-
diklerini söyledi.  Üretim alanında 
yaşanan sıkıntıların yanında geçen 
yıl üretimde azalma olduğunu, za-
manında müdahale ederek sorunu 
çözmeyle çalıştıklarını belirten 
Akyaka, “2,3 milyon ton alım, 1,3 
milyon ton devir ile birlikte yakla-
şık 3,6 milyon ton buğday stokuna 
ulaştık. Satışları genelde Eylül-E-
kim aylarında yaptık ancak piya-
salardaki dalgalanmaları dikkate 
alarak, geçen yıl Ağustos ayında 
bu satışları erken başlattık. 2 mil-
yon ton ürün satışı gerçekleştirdik. 
Piyasaları takip ediyoruz” diye ko-
nuştu.

Moderatörlüğünü UHK Yönetim 
Kurulu Üyesi ve KTO Karatay 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Bayram Sade’nin yaptığı panelde; 
TMO Piyasa Takip Değerlendirme 
Şube Müdürü Güler Ünlü (Türki-
ye ve Dünya’da Buğday Üretimi, 
Ticareti ve TMO Uygulamaları), 
Türkiye Un Sanayicileri Federas-
yonu Başkan Yardımcısı Ali Rıza 

Menemenlioğlu (Ulusal ve Ulus-
lararası Un Sanayinin Durumu, 
Hammadde Temini ve Piyasaların 
Değerlendirilmesi), UHK Araştır-
ma ve Danışma Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Süleyman Soylu (2017/18 Buğ-
day Ekim Üretim Değerlendirmesi 
ve 2018/19 Öngörüleri), Konya Ti-
caret Borsası Genel Sekreteri Esat 
Bilici (Lisanslı Depoculuk, Ürün 
İhtisas Borsası), Eskişehir Ticaret 
Borsası Zirai Danışmanı Prof. Dr. 
Engin Kınacı (Eskişehir ve Bölge-
si Buğday Üretimi) Eskişehir Tica-
ret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi 
Ahmet Sarılgan (Eskişehir Bölgesi 
Hububat Ticareti ve Sorunları) ko-
nuları üzerine sunumlarını gerçek-
leştirdiler.

Sonuç bildirgesinin 2019 yılı Şu-
bat ayının ilk haftası açıklanması 
kararlaştırılan panel, hatıra fotoğ-
rafı çekimiyle son buldu.





KEŞFEDİLEN BİTKİYE 
AZİZ SANCAR’IN İSMİ VERİLDİ

Geleneksel Tamamlayıcı ve Enteg-
ratif Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Murat Koç öncü-
lüğünde yapılan çalışmalarda, Af-
yonkarahisar’ın İncehisar ilçesin-
de halk arasında “havalotu” olarak 
isimlendirilen “bolanthus” cinsine 
ait yeni bitki türü keşfedildi.

Ekolog Prof. Dr. Ergin Hamzaoğ-
lu ve moleküler biyolog Doç. Dr. 
İlker Büyük’ün katkılarıyla yürü-
tülen çalışmalarda keşfedilen en-
demik bitkiye, Nobel ödüllü bilim 
insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’a at-
fen “bolanthus aziz-sancarii” ismi 
verildi.

Aklımıza Bilim Camiasındaki 
Duruşuyla Sancar Geldi
Doç. Dr. Murat Koç, AA muhabi-
rine yaptığı açıklamada, bolanthus 
grubunun 10 farklı türü bulundu-

ğunu söyledi.

Volkanik kayalar arasında bulduk-
ları bitkinin ise dünyada görülme-
miş bir tür olduğunu anlatan Koç, 
keşfedilen bitkiyi Aziz Sancar’a 
atfetmek istediklerini belirtti.

Koç, “Oldukça dik duran bir bit-
kiydi ve aklımıza bilim camiasın-
daki duruşuyla Aziz Sancar geldi. 
Ekip arkadaşlarımızla ‘Aziz San-
car’ isminin bu türe yakışacağına 
karar verdik.” diye konuştu.  

Bundan sonraki süreçte bitkinin 
alternatif tıp alanında kullanılabi-
lirliğini araştıracaklarını dile ge-
tiren Koç, “İlaç olma potansiyeli 
yüksek ama değerleri ve sonuçları 
elde ettikten sonra net  şeyler söy-
leyebiliriz.” dedi.

Vefa borcu olarak da 
düşünülebilir
Rektör Prof. Dr. Metin Doğan ise 
merkezde 2015’ten beri ilaç mater-
yalleri ve bitkisel tedavilerin ge-
liştirilmesine yönelik araştırmalar 
yapıldığını bildirdi.

Araştırmalar sırasında, bu uygu-
lamalara uygun bir bitki türünün 
keşfedildiğini belirten Doğan, şun-
ları kaydetti:
“
“Türk bilim insanlarının bu bitki 
türünü bulması gurur verici. Hem 
gelecek kuşaklara, gençlere ör-
nek olması hem de dünyada Türk 
biliminin gelmiş olduğu noktayı 
göstermek açısından bitkiye Aziz 
Sancar’ın adını vermeyi uygun 
gördük. Bu, ülkemizi en iyi şekilde 
temsil eden bir bilim adamına vefa 
borcu olarak da düşünülebilir.”
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezince yürütülen çalışamalar 
sonucu Afyonkarahisar’da keşfedilen bitki türüne, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın ismi verildi.
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NBŞ’DE KOTA DÜŞTÜ 
PANCAR ÜRETİCİSİNİN YÜZÜ GÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın “2001 yılında yayımlanan 
şeker kanununda nişasta bazlı şeker 
kotaları yüzde 10 olarak belirlen-
mişti. Biz bu kotayı geçtiğimiz yıl 
yüzde 5’e düşürmüştük. Bir adım 
daha atıyor ve nişasta bazlı şeker 
kotasını yüzde 2,5’e indiriyoruz. 
Böylece milletimiz arasında tartış-
ma konusu olan nişasta bazlı şeker 
kullanımını oldukça düşük bir sevi-
yeye çekmiş oluyoruz. Halkımızın 
sağlıklı ve güvenli gıdaya erişebil-
mesi için üzerimize düşeni yapmaya 
devam edeceğiz” sözleriyle açıkla-
dığı NBŞ kotalarının düşürülmesi 
kararı pancar üreticisini sevindirdi.
2001 yılında çıkarılan Şeker Kanu-
nu ile yapılan düzenleme sonucu 
Türkiye’nin Avrupa (AB15) ülkele-
rine göre kişi başına 5-7,5 kat fazla 
NBŞ tüketmek durumunda kaldığı-
nı hatırlatan PANKOBİRLİK Ge-
nel Başkanı Recep Konuk, “Sayın 
Cumhurbaşkanımız son bir yılda 
aldığı iki karar ile NBŞ kotasını 
iki kez yarı yarıya düşürerek %2,5 
seviyesine çekilmesini sağladı. Bu 
seviye gelişmiş ülkelerin gıda stan-
dartları ile uyumlu bir seviyedir. 

Pankobirlik olarak biz 2001’de yü-
rürlüğe giren Şeker Kanunun hem 
hazırlık sürecinde hem de uygulama 
sürecinde pancar şekeri ikamesinde 
kullanılan ürünlere tanınan yüksek 
kotanın hem tüketici sağlığı açısın-
dan taşıdığı riskleri, hem ülke tarım 
sektörüne olumsuz etkilerini hem de 
pancar tarımındaki daralmanın ülke 
hayvancılığına olumsuz yansımala-
rını ısrarla dile getirdik. Sayın Cum-
hurbaşkanımız geçtiğimiz yıl mart 
ayında NBŞ kotalarının %10’dan 
%5’e düşürüleceğini açıkladı ve 31 
Temmuz’da yayınlanan Cumhur-
başkanlığı Kararı ile de NBŞ Kotası 
%5 olarak resmileşti. Sayın Cum-
hurbaşkanımız iki gün önce de NBŞ 
Kotasının %2,5’e düşürüldüğünü 
açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın 1 yıl içinde aldığı bu iki karar 
Sayın Cumhurbaşkanımızın hem 
ülke çiftçisine, pancar üreticisine 
sahip çıkma hem de milletimizin 
sağlığını koruma konusunda karar-
lılığının ilanıdır” dedi.

NBŞ kotalarının %2,5 olarak uy-
gulanmasının hem tüketici sağlı-
ğını hem pancar üretimini hem de 

pancarın en çok desteklediği yan 
sektörlerden biri olan hayvancılığı 
olumlu etkileyeceğini vurgulayan 
Başkan Konuk, ülke gıda sektörü-
nün de orta vadede bu karardan ka-
zançlı çıkacağını belirterek şunları 
söyledi;

“Son bir yılda alınan iki karar ile 
NBŞ kotalarının %10’dan %2,5’e 
indirilerek 67 Bin 500 tonla sınır-
landırılmasının ilk sonucu ülkemi-
zin 200 Bin tonun üzerinde daha 
fazla pancar şekeri üretmesi demek-
tir. Bu da yaklaşık 1,5 Milyon Ton 
daha fazla pancar üretimi anlamına 
gelir ki bu daha çok tarlaya iş bu-
lunması çiftçinin daha çok pancar 
üretmesi demektir.

Kararın ikinci sonucu ülke hayvan-
cılığını pozitif manada etkileyecek 
olmasıdır. Malum ülkemizde son 
yıllarda en çok gündeme gelen ko-
nulardan biri et fiyatları ve hayvan 
ithalatı. Ülkemiz hayvancılığının 
en büyük meselelerinden biri yem 
materyali eksikliği. Özellikle kış 
aylarında kaba yem ihtiyacı had saf-
halara çıkıyor. Pancar ise kaba yem 



ihtiyacının en çok hissedildiği ay-
larda yani Aralık-Şubat aylarında bu 
ihtiyacı karşılayabilecek en önemli 
tarımsal ürünlerden biri. Çünkü pan-
car Eylül-Ocak arasında fabrikalar-
da işlenen bir ürün ve şeker üretim 
sürecinde çıkan en önemli yan ürün 
küspe ve melas ise çok kıymetli besi 
materyali. Yani ülkemiz hayvancılı-
ğının kış aylarında ihtiyaç duyduğu 
kaba yem eksikliğini giderebilecek 
çok önemli bir kaynak. Bu karar ile 
azalacak NBŞ üretimi kadar artacak 
pancar şekeri üretimi, dolayısıyla da 
pancar üretimi ile ülkemiz 500.000 
tonun üzerinde daha fazla küspe, 
85.000 ton civarın da daha fazla 
melas üretebilecektir. Bu daha fazla 
üretilebilecek besi materyalinin et 
üretimi karşılığı bir yılda yaklaşık 
16.875 tondur ki bu da 80.000 ci-
varında büyük baş besinin sorunsuz 
beslenebilmesi anlamına gelmekte-
dir bu da bu miktarda canlı hayvan 
ya da karkas et ithalatından ülkemi-
zin kurtulması demektir.

Kararın üçüncü sonucu tüketici sağ-
lığı açısındandır ve bu sonuç en az 
üretimdeki pozitif etki kadar hatta 
ondan bile değerli bir sonuçtur. Pan-
car şekeri yerine kullanılan tatlandı-
rıcıların tüketici sağlığına etkileri 
bundan bir süre önce tartışılıyordu 
ya da tartışmalıydı. Günümüzde ise 
bu konu tartışmalı olmaktan çık-
mış bu ürünlerin kullanımının tüm 
dünyada kısıtlandığı bir süreç baş-
lamıştır. Birçok ülke bu ürünlerin 
kullanıldığı içecekler başta olmak 
üzere gıda ürünlerine ilave vergi-
ler koyarak tüketimlerini daraltmak 
için çaba sarf ederken obezitenin en 
önemli nedenlerinden biri olduğu 
kabul edilen bu ürünle piyasa me-
kanizması içinde mücadele gelişmiş 
ülkelerden başlayarak tüm dünya 
da yaygınlaşmaya başlamıştır. Keza 
Sağlık Bakanlığımızda geçtiğimiz 
aylarda yayınladığı Bilim Kurulu 
Raporu’yla NBŞ’lerin insan sağlı-
ğına olumsuz etkilerine dikkat çe-

kerek söz konusu ürünün tüketimin 
sınırlandırılması tavsiyesinde bu-
lunmuştu.

Bu kararın dördüncü sonucu ise 
gıda sektörümüzün yönünü orta va-
dede kazançlı çıkacağımız bir rota-
ya çevirecek olmasıdır. Her ne ka-
dar bugün için NBŞ’ler hem üretim 
sürecinde kolay karışım özelliği ile 
maliyet, ucuz girdi olması sebebiyle 
özellikle ihracatta rekabet avantajı 
sağlıyor olsa da bu dünya pazarla-
rındaki gıda trendleri dikkate alın-
dığında gıda sektörümüz açısından 
sürdürülebilir bir durum değildir ve 
orta ile uzun vadede gittikçe ihracat 
pazarlarımızı daraltabilecek riskler 
içermektedir. Çünkü gelişmiş ülke-
lerde gıdadaki genel trend sağlıklı 
ve güvenilir gıdadır. Üst ve orta ge-
lir gurubu ülke pazarlarında tüketici 
sağlığı birinci önceliktir ve tüketici 
sağlığını korumak için piyasa me-
kanizması içinde olan vergi meka-
nizmasının yanı sıra gıda ürünlerine 
yönelik içerik korumalı önlemler de 
alınmaktadır. Bu çerçevede bir çok 
ülkenin pancar şekeri yerine kulla-
nılan tatlandırıcıların kullanıldığı 
ürünlere ilave vergi uyguladığını 
düşünürsek bunun şimdilik böyle 
olduğunu ve bu uygulamanın ileride 
içerik korumaya dönüşeceğini kes-
tirmek için kahin olmaya sanırım 
gerek yoktur. Gittikçe yaygınlaşan 
bu trend bizim gıda sektörümüzü 
beslenmekten ziyade doymanın 
temel öncelik olduğu düşük gelir 
gurubu pazarlardan başka pazarlara 
ihracat yapamaz hale getirebilirdi ki 
bu karar ile birlikte gıda sektörümü-
zün önüne yeni bir rota çizilmiştir 
ve inanıyorum ki fiyat rekabetinin 
yanı sıra ülkemiz gıda sektörü kali-
te ve sağlığı önceleyen ürünleri ile 
tüm dünya pazarlarında özellikle 
üst ve orta gelir gurubu pazarlarda 
boy gösterecektir. Pancar üretici-
si olarak biz yapacağımız üretimle 
ülkemiz gıda sektörünü büyütmeye, 
iç içe olduğumuz şeker sektörümüz 

de tüm gıda sektörümüzü destekle-
meye, onlara yine üretim sürecin-
de maliyet avantajı sağlayacak sıvı 
pancar şekeri gibi ürünlerle katkı 
vermeye hazırdır.

Bu kararın hem tüketici sağlığı hem 
pancar üretimi açısından uygula-
mada sonucunun alınabilmesi için 
ise üretim ve tüketimin denetimi 
olmazsa olmazdır. Bu husus en az 
kota düzenlemesi kadar önemlidir, 
çünkü şeker özelleştirmesi sürecin-
de kamuoyuna da yansıyan ve bir 
NBŞ üreticisi firma tarafından ha-
zırlanan raporda de belirtildiği gibi 
NBŞ tüketiminin 900 bin tonların 
üzerinde olduğu ve toplam NBŞ 
tüketiminde kayıt dışı kullanımın 
%70’leri aştığının tahmin edildi-
ği açıkça belirtilmişti. Sadece bu 
tahmin bile NBŞ’nin hem üretim 
aşamasında hem de tüketim aşama-
sında sıkı denetime tabi tutulması 
zorunluluğunun en az mevzuat dü-
zenlemesi kadar önemli olduğunun 
göstergesidir. Bu konuda alınabile-
cek bir diğer önlem ise Türk Gıda 
kodeksinde yapılacak değişiklik ile 
mamul ürünlerde kullanılan şekerin 
kökeninin yazılabilmesine imkân 
tanımaktır. Yapılan kota düzenleme-
leri bu şekilde desteklendiği takdir-
de her bir tüketicinin de bu deneti-
me katılması imkânına kavuşuruz ki 
üretim, kullanım ve tüketimden olu-
şacak bu üçlü denetim mekanizması 
ile bir yandan kayıt dışı kullanımın 
önlenmesini sağlarken bir yandan 
da kayıt dışı kullanım sonucu olu-
şan vergi kaybının da önüne geçe-
biliriz. 

Kararın ülkemiz ve üreticimiz için 
hayırlı olmasını temenni ediyor, al-
dığı karar ile pancar üreticisine ve 
milletimizin sağlığına sahip çıkan 
Sayın Cumhurbaşkanımıza karar-
lılığı için bir üretici olarak bütün 
pancar üreticileri adına, bir tüketici 
olarak da milletim adına teşekkürle-
rimizi arz ediyorum.”
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TÜRKİYE’NİN İLK KENEVİR TOHUMU 
ÇEŞİTLERİ HAZIR!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
(OMÜ) ve Karadeniz Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğün-
de görevli araştırmacılar tarafından 
kenevir tohumu ıslahı üzerine 2013 
yılında çalışma başlatıldı.

“Vezir” ve “Nazlı” Kenevir 
Tohumu Çeşitleri Geliştirildi
Beş yıllık araştırma sonucu iki ke-
nevir tohumu geliştirildi. Bu çeşit-
lere, kenevir üretimine verdikleri 
katkıdan ötürü Vezirköprü’den esin-
lenerek ‘vezir’ ve Vezirköprü’ye 
bağlı Narlısaray Mahallesi’nden 

esinlenerek ‘narlı’ isimleri konuldu.
Tohum Sertifikasyon Test Müdür-
lüğüne sunulan tohumlar, yapılan 
araştırmaların ardından tescil edi-
lirse, Türkiye’nin ilk yerli kenevir 
tohumları olacak.

“Bitkide Yabancı Tozlaşma 
Sıkıntı Yaratıyor”
Çalışmayla ilgili bilgi veren OMÜ 
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Öğ-
retim Üyesi Doç. Dr. Selim Aytaç, 
şunları söyledi:
“Kenevir tarımı Türkiye’de uzun 
yıllardır yapılıyor. Türkiye’nin bu 
konuda belli bir gen havuzu var. 
Yıllar içinde bu bitki kendi içinde 
melezlemeler meydana getirmiş. 
Bitki yüzde 100 yabancı tozlaştığı 
için farklı özelliklerde çok zengin 
bir gen kaynağı oluşmuş. Ancak 
belli bir standardın olmayışı çeşide 
gitmede sıkıntılara neden oldu.
Beş yıllık bir çalışma sonucunda 

mas seleksiyon yöntemiyle birbi-
rinden farklı iki hat ortaya çıkarmış 
olduk. Hatların fiziksel ve kimyasal 
özelliklerinden bir standart yakala-
dığımız anda OMÜ ve Karadeniz 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Mü-
dürlüğü adına tescil analize sunduk. 
Tohum Sertifikasyon Test Müdürlü-

ğü bu çeşitleri arazi çalışmasına tabi 
tuttuktan sonra tesciline karar vere-
cek. Bu iki adayımız tescil edildik-
leri taktirde Türkiye’nin ilk kenevir 
tohumu çeşitleri olacak.”

Uzun bir aradan sonra 19 ilde yeniden üretimi ile gündeme gelen kenevirde bir ilk yaşanıyor. Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMÜ) ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün 5 yıllık çalışması sonucunda ge-
liştirilen “vezir” ve “narlı” ismi verilen kenevir tohumu çeşitleri tescile sunuldu.
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KONYA ŞEKER KENDİ TOHUMUNU 
ÜRETTİ, MİLYONLARCA LİRALIK 
DÖVİZİN YURTDIŞINA GİTMESİNE 
ENGEL OLDU

“Tarım sektöründe, gıda pazarların-
da dünya ile yarışacaksanız bu işin 
birinci kuralı tarladaki verimi art-
tırmaktır. Verimi arttırmak için ise 
işe iyi ve kaliteli tohumla başlamak 
şarttır. O nedenle biz tarımsal ürünü 
işleyecek tesislere ne kadar önem ve-
riyorsak aynı önemi tohum üretimine 
de veriyoruz. 27 çeşit tohum ve fide 
üretiyoruz. Şunu ifade edebilirim 
ki, bizim en çok önem verdiğimiz 
tohumluklardan birisi de patates to-
humudur. Hem münavebe açısından 
hem de bölgemizin tarım çeşitliliği 
açısından patates bölgemiz açısından 
çok önemli bir tarım ürünü. Böyle bir 
ürünün tohumu da ithal ya da yaşlı ve 

kalitesiz olursa topraklarımızın has-
talanmasına sebep oluyor. Bu riski 
ortadan kaldırmanın tek yolu kendi 
tohumluğumuzu üretmek dedik ve 
Doku Kültürü Laboratuvarında ta-
mamen steril ortamda, patatesin sür-
gününden meristem kültürü ile elde 
edilen invitro patates bitkileri nod 
kültürü ile yani yapraklı gövde par-
çaları kesilerek mikro çoğaltım yapıl-
dıktan sonra iklim kontrollü seralara 
aktarılarak 4 aylık gelişim sürecinin 
tamamlanmasıyla elde edilen süper 
elit kademede ve jenerasyon yaşı 
sıfır, hastalıklardan ari olarak üreti-
len mini yumruları 2 yıl arazide ço-
ğalttıktan sonra üreticilere tohumluk 

olarak vererek yerli ve milli patates 
tohumluğu üretiminde doğru yerden, 
doğru şekilde başlamak için büyük 
gayret sarf ettik. Ülkemiz ve çiftçile-
rimiz böylece hem dışarıya bağımlı-
lıktan kurtuldu hem de yerli ve milli 
tohumla hem hastalıklardan korun-
du hem de verim artışına kavuşmuş 
oldu. Böylece ülkemizde hem çiftçi-
miz hem de sanayimiz kazandı.” di-
yen 25. ve 26. Dönem AK Parti Kara-
man Milletvekili ve PANKOBİRLİK 
Genel Başkanı Recep Konuk, nitelik-
li, kaliteli ve yüksek verimli tohumun 
tarım için önemini vurguladı. 

Hem patates tohumluğu konusunda 



yurtdışına bağımlılığı ortadan kaldı-
rarak ithal tohumlara harcadığımız 
milyonlarca liralık dövizin ülkemiz-
de kalmasını sağlamak, hem de don-
durulmuş parmak patates ve patates 
nişastası üretimi yapmak için kurulan 
Seydibey Tarım Ürünleri Entegre 
Tesisleri’nin nitelikli hammadde ih-
tiyacını karşılamak amacıyla 2013 
yılında faaliyete başlattığı Doku Kül-
türü Laboratuvarı’nda hastalıklardan 
ari temiz ve genç patates tohumları 
üretiliyor. Patates sürgününden fide 
üretimi ile başlayan ve önce sera-
larda mini yumruların üretilmesi, 
sonrasında çiftçi şartlarında mini 
yumrulardan patates tohumlarının 
üretilmesi ile devam eden ve yakla-
şık 4 yıl süren patates tohumluğu üre-
tim süreçlerini başarıyla tamamlayan 
Konya Şeker,  ürettiği genç jeneras-
yon patates tohumluklarını 2 yıldır 
patates üreticisine dağıtmaya başladı. 
İlk hedefi bölge üreticisinin patates 
tohumluğu ihtiyacını tamamen yerli 
tohumla karşılamak olan Konya Şe-
ker,  uzun vadeli hedefini ise patates 
tohumluğunda ithalata ihtiyaç kal-
mamasını sağlamak olarak belirledi. 
Patates üretiminde hastalıklardan ari 
genç yerli patates tohumluğunun kul-
lanılması bir yandan tarımsal üretim-
de verimliliği arttırırken, diğer yan-
dan toprağın hastalanmasının önüne 
geçiyor. Bütün bunlarla birlikte ülke-
mizin döviz sarfiyatının azaltılmasını 
da sağlıyor. 

Yurtdışından getirilen tohumluklar, 
6-7 kere çoğaltılmış olan jenerasyon 
yaşı yüksek yaşlı tohumlar olarak ül-
kemize girerken, hastalık etmenleri 
ile bulaşık olma riski de çok fazla ol-
duğu için ciddi anlamda verim kayıp-
larına yol açarken, topraklarımızın 
da kirlenmesine sebep olabiliyordu. 
Oysa, Konya Şeker’in Doku Kültü-
rü Laboratuvarında tamamen steril 
ortamda, patatesin sürgününden me-
ristem kültürü ile elde edilen invitro 
patates bitkileri nod kültürü ile yani 
yapraklı gövde parçaları kesilerek 

mikro çoğaltım yapıldıktan sonra 
iklim kontrollü seralara aktarılıyor. 
Seralarda yaklaşık 4 aylık gelişim 
sürecini tamamlayarak elde edilen 
patates mini yumruları hasat ediliyor. 
Süper elit kademede ve jenerasyon 
yaşı sıfır, hastalıklardan ari olarak 
üretilen mini yumrular Konya Şeker 
tarafından 2 yıl arazide çoğaltıldıktan 
sonra üreticilere tohumluk olarak ve-
riliyor.

Şeker Fabrikası Sıcak Suyu Isıtı-
yor, Doku Kültürü Laboratuvarı 
Ve Seralar Tohumlukları Üretiyor 
Patates tohumluğu üretmek için kur-
duğu Doku Kültürü Laboratuvarını 
ve Seralarını entegre sistem ile Şeker 
Fabrikasının üretim prosesinde kul-
landığı sıcak suyu seraların ve labo-
ratuvarın sıfır maliyetle ısıtılmasın-
da değerlendiriyor. Çürük buhar da 
denilen ve üretim prosesinde tekrar 
kullanmak için soğutulması gereken 
suyu soğutma kulelerinde enerji har-
cayarak soğutmak yerine seralarda 
dolaştırarak hem seraları ısıtan hem 
de suyu sıfır maliyetle soğutan Kon-
ya Şeker, Türkiye’nin en büyük sera 
alanlarından birini de kışın -30 dere-
celeri gören Konya’da kurmuş ve do-
mates, salatalık, biber gibi sera ürün-
lerinin üretimini başlatmıştı. Sera 
alanlarında muzun yanı sıra tropikal 
bazı ürünlerin de deneme üretimleri-
ni gerçekleştiren Konya Şeker, şimdi 
de aynı yöntemle ısıttığı laboratuvar 
özellikli seralarda hastalıklardan ari, 
yüksek verimli yerli patates tohumlu-
ğu üretimini de yapılıyor.

3 Yılda 7.658 Ton 
Patates Tohumu Ürettik
Patates tohumluğunun laboratuvar 
şartlarında üretimini tamamlayan ve 
mini yumruların tohumluk olarak 
kullanılabilmesi için çoğaltımı için 
arazi ekimine 2016 yılında başlayan 
Konya Şeker, 3 yılın sonunda 7 bin 
658 ton patates tohumluğu üretti. 
Arazi şartlarında elit kademede to-
humluk patates üretiminin oldukça 

zor bir çalışma olduğunu belirten 
yetkililer, elit kademede tohumluk 
patates üretiminde, üretim yapılan 
toprağın patates hastalık ve zararlı-
larından temiz olması, sıfır jeneras-
yon tohumlukların rüzgar ve böcek 
hareketleri ile hastalıklı ve yaşlı pa-
tateslerle etkileşime maruz kalma-
ması için arazi seçiminin son derece 
önemli olduğunu ve bu nedenle daha 
önce patates üretimi yapılmamış ve 
çevresinde patates tarımı yapılmayan 
arazileri seçtiklerini vurguladılar.

Doku Kültürü Laboratuvarı yetkilile-
rinin verdiği bilgilere göre Konya Şe-
ker, 2016 yılından itibaren sulamaya 
yeni açılmış, geçmişinde hiç patates 
ekimi yapılmamış araziler bularak 
elit tohumluk patates üretim çalış-
malarını yaptı ve 2016 yılında mini 
yumrudan 370 ton ön elit kademede 
tohumluk patates üretti. 2017 yılında 
737 ton ön elit kademede tohumluk, 2 
bin 206 ton da elit kademe tohumluk 
üreten Konya Şeker, 2018 yılında ise 
739 ton ön elit kademede tohumluk, 
3 bin 606 ton elit kademe tohumluk 
olmak üzere 3 yılda toplam 7 bin 658 
ton ön elit ve elit kademe tohumluk 
patates üretimi gerçekleştirdi.
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2018 yılında genç jenerasyon 2 bin 
200 ton elit tohumluk patatesi üreti-
cilerle buluşturan Konya Şeker,  bu 
yıl ise 3 bin 600 ton elit tohumluk 
patatesin üreticilere dağıtılmasını 
planlıyor. Doku Kültürü Laboratu-
varı yetkilileri, ön elit tohumlukların 
fiyatlarının patates tohumluğu üreten 
ülkelerden ithalat fiyatının çeşitlere 
göre tonunun 1500-2000 Euro ara-
sında değiştiğini ancak bu fiyatlara 
ithalat yapılmak istense bile üretici 
ülkelerden ilk kademe ön elit tohum-
luk ithalatının neredeyse imkânsız 
olduğunu,  ülkemize ithal edilen to-
humlukların genellikle 3-4 yaş daha 
ileri kademede olan Temel 2 kademe 
tohumluklar olduğunu ve bu tohum-
lukların da çeşitlere göre tonunun 
900-1200 Euro arasında değişen fi-
yatlara ithal edilebildiğini belirttiler. 
Konya Şeker’in arazi şartlarında üre-
timini yaptığı ön elit kademedeki to-
humluk maliyetinin 2017 yılında 590 
Euro, 2018 yılında ise 577 Euro ci-
varında olduğunu belirten yetkililer, 
yerli üretimle ithal tohumluklara göre 
tohum maliyetinin yaklaşık 1/3 ora-
nında azaltıldığını, bundan da daha 
önemlisi üreticinin genç jenerasyon 
tohumlukla verimli ve nitelikli üre-

tim yapma imkanına kavuştuğunu 
vurguladılar.

Daha Kaliteli Tohum, 
Daha Verimli Patates Ürettik
Konya Şeker’in doku kültürü proje-
siyle ilgili olarak 25.ve 26. Dönem 
AK Parti Karaman Milletvekili ve 
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Re-
cep Konuk yaptığı değerlendirmede 
şunları söyledi: “Patates tohumluğu 
üretiminde kullanılan mini yumrular 
ve diğer kademelerdeki tohumluk-
lar Türkiye’ye Avrupa ülkeleri ve 
Çin’den geliyor, ancak bu gelen to-
humlukların genç ve yaşlı olanların 
fiyatlarındaki aşırı farklılıklar hatta 
istense bile genç ya da sıfır jeneras-
yon tohumluk getirmenin nerede ise 
imkansız olması gibi sebeplerle ül-
kemize genelde yaşlı diyebileceği-
miz tohumluklar ithal edilebiliyordu.  
Anılan sebeplerle yaşlı ve istisnai 
olarak da olsa hastalıklı tohumların 
ülkeye girmesi hem topraklarımızı 
kirletiyor hem de ciddi verim kayıp-
larına neden oluyordu. İşin bir diğer 
yönü ise patates tohumluğunda en 
büyük sıkıntı, siz sıfır jenerasyon, 
hastalıklardan ari genç tohum almak 
isteseniz, fahiş fiyatlara razı olsanız 

bile bu tohumlukları temin etmek 
neredeyse imkansızdır. En iyi ihtimal 
2-3 yaşında tohumlukları ithal edebi-
lirsiniz. Yani elinizde nitelikli, kalite-
li verimli toprağınız olsa bile özellik-
le patates tohumluğunda dışa bağımlı 
iseniz,  verimli ve kaliteli üretim 
yapmak sizin elinizde değil başka 
ülkelerin inisiyatifindedir. Patateste 
verimli ve kaliteli üretim yapabilmek 
için tek çare tohumunu da üretmek.  
Konya Şeker olarak biz bu durumun 
hem ülkemiz tarım sektörüne hem de 
ülkemiz sanayisinin rekabet gücüne 
yaptığı olumsuz etkiye sessiz kala-
mazdık. Neticede biz sürecin iki tara-
fında da olan bir kurumuz. Yani hem 
bir üretici kooperatifi olarak tarladaki 
üretimle doğrudan ilgiliyiz, hem de 
ülkemizin en büyük dondurulmuş 
parmak patates üretim tesislerinden 
birine ve Türkiye’nin tek patates ni-
şastası fabrikasına sahibiz. Biz işin 
hem tarladaki verimini artırmakla, 
hem de işletme verimliliğini arttır-
makla kendimizi yükümlü sayıyoruz. 
Biz Konya Şeker olarak işin sadece 
sanayi kısmını organize etmenin 
yeterli olmadığını en iyi bilen kuru-
luşuz. Tarımsal sanayide, gıda sektö-
ründe rekabet gücünüz tarlaya atılan 
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tohumun niteliği ve kalitesi ile başlar. 
Eğer orada işe verimlilikte dünya ile 
yarışacak seviyeden başlamıyorsa-
nız, zaten yarışa 5-10 adım geriden 
başlarsınız. Tarım sektöründe, gıda 
pazarlarında dünya ile yarışacaksanız 
bu işin birinci kuralı tarladaki verimi 
arttırmaktır. Yani; nitelikli, kaliteli 
ve yüksek verimli tohumla işe başla-
maktır. Tarladaki verim iyi ise, orada 
bir problem yaşamıyorsanız gerisi 
zaten teferruattır.

27 çeşit tohum ve fide üretiyoruz. 
Şunu ifade edebilirim ki, bizim en 
çok önem verdiğimiz tohumluklar-
dan birisi de patates tohumudur. Pa-
tates bölgemiz açısından çok önemli 
bir tarım ürünü, hem münavebe açı-
sından çok önemli bir ürün hem de 
bölgemizin tarım çeşitliliği açısın-
dan çok önemli bir ürün. Böyle bir 
ürünün tohumu ithal ya da yaşlı ve 
kalitesiz olursa topraklarımızı hasta-
landırıyor. Bu riski ortadan kaldırma-
nın tek yolu kendi tohumluğumuzu 
üretmek dedik ve yerli patates tohu-
mu üretiminde doğru yerden, doğru 
şekilde başlamak için büyük gayret 
sarf ettik ve Doku Kültürü Laboratu-
varını kurduk. 

Düne kadar dışarıya bağımlı olduğu-
muz patates tohumu konusuna, Doku 

Kültürü Merkezimizde ürettiğimiz 
yerli ve milli tohumla çözüm bulduk. 
Hem dışardan gelen hastalıklar bitti, 
hem dışarıya bağımlılık sonlandı, 
hem de çok verimli tohumlara eriş-
miş olduk. Uzun uğraşlarla, büyük 
emek ve sabırla patates dokusundan 
elde edilen mini yumrular anaç ola-
rak bölgeye ekildi. Çiftçiler böylece 
yerli ve milli tohumla hem hastalık-
lardan korundu hem de verim artışına 
kavuşmuş oldu. Böylece ülkemizde 
hem çiftçimiz hem de sanayimiz ka-
zandı. 

Kaldı ki, biz bir üretici kuruluşuyuz, 
bizim ortaklarımız bizim işlediğimiz 
patateslerin de üreticileri. Biz onları 
nitelikli, kaliteli ve yüksek verimli 
tohumluklarla buluşturarak onların 
daha tarlaya tohumu atarken kazan-
maya başlamalarını işletme verim-
liliğinden daha çok önemseyen bir 
kurumuz. Dünyayı taradık ve en 
yeni, en ileri teknikleri masaya ya-
tırdık. İşletme bütünlüğümüzün bize 
sunduğu imkânları da değerlendirdik 
ve projenin verimli olmasıyla birlikte 
üretim sahaları büyüdü ve sözleşme-
li üreticilerimizin kaliteli ve verimli 
tohumluk ihtiyacını yerli tohumlukla 
karşılayacak kapasiteye ulaştık 2013 
yılında 400 m2 Doku Kültürü Labo-
ratuvarı ve mini yumru soğuk hava 

deposu bulunan şirketimiz, çalışma-
larına 3 dekar serada 1.000.000 adet 
mini yumru üretimi ile başladı. Bu-
gün kapasite artışı sağlayacak ilave 
yatırımları yaparak, Doku Kültürü 
Laboratuvarımızın üretimini 10 de-
kar serada ve yılda 3.000.000 adet 
mini yumruya (sıfır jenerasyon) çı-
kardık. Üstelik de o tonuna 1.500, 
2.000 Euro vermeye razı olsak bile 
ithalatını yapamadığımız ön elit jene-
rasyon genç patates tohumluklarını 
yaklaşık üçte bir maliyetle ürettik. 
Yani hem bağımlılıktan hem de da-
yatılan fiyattan üreticiyi kurtardık. 
Bu Laboratuvar ve seralar 2013 yı-
lında faal hale geldi, 2016 yılından 
beri de arazide tohumluk çoğaltmaya 
başladı. 3 yılda ürettiğimiz ön elit ve 
elit tohumluk tonajı 7.658 tona ulaştı. 
Yani kabaca bu üretim bile 7,5 Mil-
yon Euro’nun ülkemizde kalmasını 
sağladı. Yaptığımız işin özeti şudur, 
Konya Şeker, patates tohumluğuna el 
attı, ithalatı daralttı, verimli ve kali-
teli üretimin önünü açtı. İnşallah bu 
proje ile sağlıklı ve genç yumrular 
üreterek sadece kendi üreticimizin 
değil ülkemizdeki patates üreticileri-
nin tamamının maliyetini azaltırken, 
verimini en üst seviyeye çıkaracağız. 
Gayretimiz bunun için, çabamız bu-
nun içindir.” 
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TARIM ZENGİNLİKTİR

Türkiye Un Sanayicileri Federasyo-
nu (TUSAF) ile Beslenme, Eğitim 
ve Araştırma Vakfı (BESVAK) iş bir-
liğiyle, buğdayın ilk yetiştirildiği ve 
una dönüştürülerek ekmek yapıldığı 
yer olarak nitelendirilen Göbeklite-
pe’de, “Medeniyetin Başladığı Yer: 
Buğdayın Bereketiyle Göbeklitepe” 
başlıklı toplantı gerçekleştirildi. 

Toplantıda, geçmişi 12 bin yıl önce-
sine dayanan ve buğdayın da anava-
tanı olarak nitelendirilen Göbekli-
tepe’nin önemine dikkat çekilerek, 
gıda güvenliği açısından buğdayın 
önemine bir kez daha dikkat çekil-
di. Etkinliğe, Konya Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin 
Çevik, Ulusal Hububat Konseyi 
(UHK) Yönetim Kurulu Başkanı Öz-
kan Taşpınar, TUSAF Başkanı Eren 
Günhan Ulusoy, KTO Karatay Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram 
Sade, Konya Ticaret Borsası Başka-
nı ve TOBB Borsalar Konsey Başka-
nı Hüseyin Çevik, BESVAK Başka-
nı Selahattin Dönmez, Değirmen ve 
Sektör Makineleri Üreticileri Derne-
ği (DESMÜD) Başkanı Zeki Demir-

taşoğlu, milletvekilleri, bürokratlar 
ve tarım paydaşları katıldı.  

TUSAF ve BESVAK’ın düzenlediği 
“Buğdayın Bereketiyle Göbeklitepe” 
toplantısına katılan Ulusal Hububat 
Konseyi (UHK) Başkanı Özkan Taş-
pınar, tarımın tarihteki önemine de-
ğinerek, tarımda Dünya’da ilk 5 ülke 
arasına girmenin Türkiye için hiç zor 
olmayacağına dikkat çekti. 

Tarımın, insanın yaratılışı ile başla-
dığını, tarımın insanlığı, insanlığın 
da tarımı geliştirdiğini dile getiren 
Taşpınar, su ve tarımın medeniyet-
ler inşa edip, medeniyetler yıktığını, 
bunu geçmişi milattan 12 bin yıl ön-
ceye dayanan Göbeklitepe’de açıkça 
gördüklerini ifade etti. “Tarihin her 
safhasında var olan tarım, sanayi 
ve teknolojik gelişimin de temelini 
oluşturmuştur. Bugün, sanayide ge-
lişmiş olup da tarımda gelişmemiş 
hiçbir ülke yoktur.  Bu tesadüf ola-
maz” diyen Taşpınar, şunları söy-
ledi: “Ülkemizde tarımda teknoloji 
kullanımı, sertifikalı tohum teşviki, 
verilen destekler ile azalan tarımsal 

alanlarımıza rağmen rekolte düş-
memiş hatta bir miktar artmıştır. 
Bu olumlu gelişmedir. Ancak artan 
nüfus ve beslenme alışkanlıklarının 
değişmesiyle birlikte gıdaya ulaşım 
ve güvenliği eskiye göre daha stra-
tejik bir durum almıştır. Avrupa’da 
birinci, Dünya’da 7. büyük tarım 
ekonomisi olan Türkiye, tarımsal 
toprak kaynakları olarak da dünyada 
17. Sırada. Un sanayisi başta olmak 
üzere gıdada net ihracatçı bir ülke-
yiz. Bundan gurur duyuyoruz. İçin-
de bulunduğumuz coğrafya bizlere 
sorun yaşattığı kadar önemli fırsatlar 
da sunmaktadır. Bu açıdan diğerleri 
yürürken bizi koşturacak politikalar 
ve stratejileri hızla üretmemiz haya-
ti önem arz etmektedir. Bu anlayışla 
tarımda Dünya’da ilk 5 ülke arasına 
girmek hiç zor olmayacaktır. Burada 
her kesime büyük görev hatta yeri 
geldiğinde fedakârlık da düşecektir.  
Biz buna hazırız. Yeter ki doğru he-
deflere doğru adımlar atalım, tarımı 
zenginlik sembolü haline getirelim” 
dedi. 

Buğday Ekim Alanları 
Kritik Seviyede
Türkiye’de hububat üretimden özel-
likle buğday üretiminden kaçışın 
endişe oluşturacak boyutlara doğru 
gittiği uyarısında bulunan Taşpınar, 
şu değerlendirmede bulundu: “Bes-
lenmemizin en temel ürünü olan 
buğday ekim alanları kritik seviyeye 
gelmiştir. Bu durum un sanayi, yem, 
makarna ve bisküvi sanayinin ham-
madde teminindeki belirsizlikleri de 
beraberinde getirmektedir. Tüketi-
ciyi korumak üreticiyi korumaktan 
başlar. Arz güvenliğinin olmadığı 
bir ortamda tüketicinin korunma-
sından ve gıda güveliğinden bahse-
dilemez. Buğday ekim alanlarında 

“Buğdayın Bereketiyle Göbeklitepe” toplantısına katılan UHK Başkanı Özkan Taşpınar, tarihin her safhasında var 
olan tarımın, sanayi ve teknolojik gelişimin de temelini oluşturduğunu belirterek, “Tarımı zenginlik sembolü haline 
getirelim” dedi.
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görülen düşüş, gıda güvenliği açısın-
dan önemli riskler oluşturmaktadır. 
Bu nedenle tüketiciyi ve üreticiyi 
koruma rolünün dengelenmesi ve 
psikolojik sınırların ötesinde ger-
çekçi yaklaşımlar ortaya konulması 
gerekmektedir. Özellikle buğday ve 
ekmek üzerinden yapılan spekülas-
yonların önüne geçilmelidir.”

Verimliliğin önündeki en önemli en-
gellerden birisinin de topraklardaki 
organik madde yetersizliği olduğunu 
belirten UHK Başkanı Özkan Taş-
pınar, ‘organik madde seferberliği’ 
çalışması yapılması gerektiğini söy-
ledi. “Gelecek suyun akışını seyre-
denlerin değil, suyun akışına yön 
verenlerin olacaktır” diyerek İç Ana-
dolu ve geçit bölgeleri gibi su eksik-
liği olan alanlarda dış havzalardan su 
getirilmesine yönelik fizibil bulunan 
projeler yatırım programlarına alın-
malı ve hızla uygulama safhasına ge-
çilmesi gerektiği uyarısında bulunan 
Taşpınar, şöyle konuştu: “Gerekçe 
ne olursa olsun tarım ve tarım kesimi 
ihmal edilemez. Unutmamak gerekir 
ki; tarımın ihmalinin sonucu, dışa 
bağımlılıktır. Biz üretmek zorun-
dayız, çalışmak zorundayız. Tarım 
ve orman bakanımızın 2019-2023 
dönemini; ‘Tarım Ve Orman Yöne-
timinde Yapısal Reformlar’ dönemi 
olarak ilan etmesini bu açıdan çok 
önemsiyoruz. Türkiye, tarımsal üre-
timde ve tarımsal ticarette parlayan 
bir yıldız olmayı hak edecek; topra-

ğa, iklime, bilgiye ve insan kayna-
ğına sahiptir. Yeter ki birlik ve bera-
berlik içerisinde ortak akıl etrafında 
birleşelim.” 

Buğday Ekimini Yüzde 25 
Arttırmalıyız
TUSAF Başkanı Eren Günhan Ulu-
soy ise, Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın 2019’u Göbeklitepe 
yılı ilan ettiğini hatırlatarak, bölgeye 
verilen önemin un sektörü olarak 
kendilerini fazlasıyla memnun et-
tiğini söyledi. Ulusoy da buğdayda 
ekim alanlarının arttırılması gerek-
tiğini vurgulayarak, un sanayisinin 
20 milyar lira büyüklüğe ulaştığını 
belirtti. Türkiye’nin buğday üre-
timinde kendisine yettiğini, ekim 
alanlarının azalmasıyla ortaya çıkan 
açığı verimdeki artışla kapattıkları-
nı, ancak bu durumun ileride sorun 
oluşturabileceğini ifade eden Ulu-
soy, “Stratejik açıdan önemi büyük 
olan buğdayın ekiminin desteklen-
mesini ve bu yöndeki çalışmaların 
hız kazanmasını istiyoruz. Buğday-
da üretim miktarımızı önümüzdeki 
birkaç yıl içerisinde mevcudun en az 
yüzde 25’i kadar artırmalıyız” diye 
konuştu. Ulusoy, “Sanayicilerimiz 
şu anda 160’tan fazla ülkeye ihracat 
gerçekleştiriyor ve dünya nüfusunun 
yüzde 90’mm yaşadığı bu ülkelerde 
Türk unu tüketiliyor. Un sanayici-
leri, dünya un ticaretinin 3’te birini 
tek başına gerçekleştiriyor. 6 yıldır 
dünya ihracat şampiyonu olmasını 

sağlayan sanayicilerimiz, 2018’de 
de yeni bir dünya rekoruna imza attı. 
Geçen yıl 3,5 milyon ton ihracat ger-
çekleştirerek Türkiye’nin kasasına 1 
milyar 100 milyon dolar girmesini 
sağladı.  2019’daki un ihracatı hedefi 
3,6 milyon ton, buradan 1 milyar 250 
milyon dolar gelir elde etmeyi amaç-
lıyoruz” diye konuştu. 

Beslenme Eğitimi ve Vakfı (BES-
VAK ) Başkanı Selahattin Dönmez 
de, buğdayın ve ekmeğin vazgeçil-
mez bir besin olduğunu hatırlata-
rak, “Sağlıklı yaşam için tam tahıllı 
ürünlerin tüketilmesi gerekiyor. Bu 
noktada sağlıklı unun ve ekmeğin tü-
ketiminin ne kadar önemli olduğunu 
anlatmaya çalışıyoruz. Bu anlamda 
bu tür toplantıları oldukça önemsi-
yoruz” dedi 

Değirmen ve Sektör Makineleri Üre-
ticileri Derneği (DESMÜD) Başka-
nı Zeki Demirtaşoğlu da dünyada 
130’dan fazla ülkeye ihracat ger-
çekleştirdiklerini ve sektörde lider 
olduklarını söyleyerek, şu bilgiyi 
verdi: “Değirmen makine imalatçı-
ları 2017 itibarıyla 1,36 milyar dolar 
ihracat gerçekleştirdi. Geçen yıl da 
resmi olmayan rakamlara göre yüz-
de 36 arttı.” 
Toplantının ardından katılımcılar, 
Göbeklitepe Ören Yeri’ni gezerek, 
burada bölge hakkında bilgi aldı. Et-
kinlik, “Tarımın Anavatanı Anado-
lu” başlıklı oturumla sona erdi.    
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TARIMSAL ÜRETİMİN GELECEĞİ 
VE TÜRKİYE 

Bilime ve teknolojiye bağlı olarak 
hızla gelişen dünyada, yaşam biçim-
leri de değişikliğe uğramaktadır. En 
önemli sorunu artan nüfus ve buna 
bağlı olarak gıda tüketimi oluştur-
maktadır. Nüfus artışına paralel ola-
rak, küresel iklim değişikliği, plansız 
kentleşme, sanayileşme, tarımsal 
arazilerinin azalması, su varlığının 
yetersizliği gibi nedenlerle gıda kay-
naklarındaki azalma beslenme riskini 
gündeme getirmektedir. Bu risk ül-
kelerin de politikalarını değiştirme-
lerine yol açmıştır. Tarım ve gıda, 
ulusal güvenlik kadar stratejik değer 
kazanmıştır. Tarımsal üretimde ve 
beslenmede kendi kendine yetebilir-
lik kadar, bu alanda dünyada söz sa-
hibi olmak için başka ülkelerde tarım 
arazisi kiralamaları başlamıştır. Gıda 
olmadan yaşamın sürdürülmesi zor 
olduğu kadar, tarım olmadan da gıda-
nın elde edilmesi imkânsızdır. Eğer 
tükettiğiniz gıdayı kendiniz üretiyor-
sanız, dünyanın her yerinde ucuzdur 
ancak üretemiyorsanız her yerde pa-
halıdır. Bu anlayışla politikalarda ta-

rım ilk sıralara yükselmiş ve gıdanın 
öneminin yakın gelecekte azalmaya-
cağı da ortaya çıkmıştır. Bilinçsizce 
tükettiğimiz yeryüzü kaynaklarının, 
sürdürülebilir olacak şekilde kulla-
nımlarının gerekliliği anlaşılmıştır.

Yaşanan gelişmelerle birlikte gıda te-
mininin, BM araştırmasına göre 2050 
yılında 9.7, 2100 yılında 11.2 milyar 
kişi olması görülen dünya nüfusu için 
temel bir problem olacağı görülmek-
tedir. Küresel açlığın önlenmesi nok-
tasında alınacak önlemlerin yanında, 
gıda alanında gelişen teknolojiler, 
küresel açlık probleminin giderilme-
sinde ve küresel ısınmanın beklenen 
olumsuz etkilerinin de sınırlandırıla-
bilmesinde anahtar faktörler olacağı 
ifade edilmektedir. 

Yapılan çalışmalar göstermektedir 
ki gelecekte; 
Dünyada suyun önemi giderek arta-
cak. Bilinçsiz kullanım ve iklimsel 
düzensizliklerle 2030‘da suya olan 
talep % 50 daha fazla olacaktır. Ta-

rım arazilerini elverişiz hale getirdi-
ğimizden veya arazi yetersizliğinden 
dolayı topraksız tarım ön plana çı-
kacak. Yemek pişirme alışkanlıkları 
değişecek, evlerde hazır gıda tüke-
timi artacak. Organik gıda pazarları 
ön plana çıkacak. Tarım ve gıdada 
biyoteknoloji, nanoteknoloji dönemi 
başlayacak. Çiftliklerde potansiyel 
olarak kaliteli üretiminin artması sağ-
lanacak.  Büyüyen dünya nüfusu için 
daha çok gıda üretilmesi gerekecek. 
2030’a kadar hedeflenen; tahıl veri-
mini iki katına çıkarmak, et üretimin-
de de  % 75 artış sağlamak. 

Bu öngörüler kapsamında günümüz-
deki tarımsal üretimi ve bu alandaki 
teknolojiyi geliştirerek, gelecek için 
önemli bir adım atmış olabileceğiz. 

Gıda Güvenliği Öne Çıkıyor 
Teknolojik gelişme, ekonomik ve 
sosyal refahın artması tüketicilerin 
büyük çoğunluğunun gıda tüketimi 
üzerine olan hassasiyetini arttırmış 
ve satın alma davranışlarını da de-
ğiştirmiştir. Tüm bu değişkenlikler 
içinde gıda güvenliği de temel bir 
konuyu oluşturmaktadır. Hayatı sür-
dürebilmek açısından birincil gerek-
sinim olan beslenmede en birincil 
sorun ise gıda güvencesidir. Gıda gü-
vencesi, insanların tarladan sofraya 
güvenilir, kaliteli ve sağlıklı olarak 
yeterli gıdaya ulaşmasıdır. Gıda gü-
venliği sürecini tüketiciler, gıda ge-
reksinimini temin eden üreticiler ve 
kuralları belirleyen, denetleyen kamu 
otoritesi olarak üç gruba ayırabiliriz. 
Bu üç grubun daha aktif olması için 
de uluslararası geçerliliği olan HAC-
CP, GMP, GHP, ISO 9000:2000, ISO 
22000, IFC, BRC, EUREPGAP gibi 
uygulama ve belgelendirme siste-
mine geçilmiştir. Çünkü gıdalardan 
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kaynaklı hastalıklar, iş kayıpları, 
sağlık giderleri ekonomiye de artı 
yük getirmektedir. Bu kapsamda gıda 
güvenliği uluslararası politika haline 
gelmiş ve sürdürülebilirliği için ted-
birler alınmaya devam etmektedir. 

Türkiye Olarak Ne Yapmalıyız?
Dünyada yedinci, Avrupa’da birinci 
tarım ekonomisine sahip ülke olarak 
biz de tarıma ve gıdaya daha faz-
la önem vermek zorundayız. Tarım 
politikalarımızı yeniden gözden ge-
çirmeli ve yapısal değişiklikler ger-
çekleştirmeliyiz. Hedeflerimizi nü-
fus artışı, artan turist sayısı, dışarıya 
yapılan yardımlar ve coğrafyamızda 
yaşanan karışıklıklardan dolayı üre-
timden düşen ve Türkiye’den gele-
cek gıda ile beslenmek durumunda 
olanları göz önüne alarak yapmalı, 
tarımda dünyada ilk 5’e girmek üze-
rine kurgulamalıyız.

Yakın gelecekte gerek tarımsal üre-
tim ve gerekse gıda noktasında sıkın-
tıya girmemek için tarım politikaları-
mızdaki teşvik ve destekleri yeniden 
gözden geçirmeliyiz. Küresel ölçekte 
öngörülen iklim değişikliğinin ta-
rım ve gıda üretimi için ülkemizi de 
2070-2100 yıllarında ciddi derece de 
tehdit edeceği bilimsel olarak dile 
getirilmektedir. Senaryolar gerçekle-
şirse sıcaklıkta artış, yağışta azalma 
olacaktır. Riski minimum seviyeye 
getirmek için de hükümet, üniversi-
teler, tarımsal araştırma enstitüleri, 
tarım paydaşları, çiftçiler bir araya 
gelerek, belirledikleri ortak akıl ile; 
su varlığını verimli kullanmalı, tarım 
arazilerini korumalı, gelecek kuşak-
lara tarım sevdirilerek gıdanın önemi 
anlatılmalı ve çiftçiliği meslek haline 
getirmeliyiz. Gelecekteki gelişmeleri 
olumlu bir şekilde etkileyecek ve sür-
dürülebilir bir tarım için bu adımlar 
atılmalıdır. 

Tarımın İhmalinin Sonucu, Dışa 
Bağımlılıktır

Bugün temel besin kaynağımızı hu-
bubata bağlı gıdalar oluşturmaktadır. 
Buna rağmen özellikle buğday üre-
timinden kaçış endişe oluşturacak 
boyutlara doğru gitmektedir. 15 yıl 
önce 9 milyon hektar olan buğday 
ekim alanı, 7,5 milyon hektar civa-
rına düşmüştür. Yeni çeşitlerin ıslahı, 
yetiştirme tekniklerindeki gelişmeler 
ile birim alandan elde edilen verim 
artmıştır ancak acil önlemlere ihtiyaç 
vardır. Buğday ekim alanlarında gö-
rülen düşüş, gıda güvenliği açısından 
önemli riskler oluşturmaktadır. Bu 
nedenle tüketiciyi ve üreticiyi ko-
ruma rolünün dengelenmesi ve psi-
kolojik sınırların ötesinde gerçekçi 
yaklaşımlar ortaya konulması gerek-

mektedir. Gerekçe ne olursa olsun ta-
rım ve tarım kesimi ihmal edilemez. 
Unutmamak gerekir ki; tarımın ihma-
linin sonucu, dışa bağımlılıktır. Tür-
kiye, tarımsal üretimde ve tarımsal ti-
carette parlayan bir yıldız olmayı hak 
edecek; toprağa, iklime, bilgiye ve 
insan kaynağına sahiptir. Cumhuriyet 
tarihinde ilk defa 2006’da çıkarılan 
Tarım Kanununu, Tarım ve Orman 
Bakanlığı’nın 2019-2023 dönemini; 
‘Tarım ve Orman Yönetiminde Ya-
pısal Reformlar’ dönemi olarak ilan 
etmesini bu açıdan önemlidir.

Ülkemiz tarım arazilerinin yüzde 
75’ini kaplayan hububat ürünleri 
(buğday, arpa, mısır, çeltik, yulaf, 
tritikale) bitkisel ve hayvansal üre-

timinin omurgasını oluşturmaktadır. 
Bu ürün grubu ile ilgili üretimden, ti-
caretine ve sanayisine kadar olan tüm 
aşamalarda ortaya çıkan sorunların 
çözümü, ülke tarımında sorunların 
birçoğunun çözülmesi anlamına gel-
mektedir. 

Tohum Varlığını Güçlendirmeliyiz
Tüm bunlarla birlikte kaliteli tarım 
için tohum varlığını da güçlendirme-
miz gerekmektedir. Çünkü tohumlar 
tarımın geleceği açısından umudu-
muzdur. Tohumlardaki çeşitliliğimi-
zin artması, tohuma bağlı verim ve 
kalitede artış küresel gıda pazarında 
daha aktif olmamızı da sağlayacak-
tır. Şu an dünyada tohum piyasasına 
birkaç firma hakimdir. Ellerindeki 
maddi ve ar-ge gücü ile de tohum pi-
yasasında hakimiyetlerini arttırmaya 
çalışmaktadırlar.  Tarımsal üretim-
de kadim medeniyete sahip Türkiye 
olarak bizler de elimizdeki gelişmiş 
alt yapı ve bilgi birikimi ile tohumda 
da öne çıkacak çalışmaları hızlan-
dırmalıyız. İsrail’in, ABD’nin, Hol-
landa’nın tohum ıslah çalışmalarına 
önem vermesi boşuna değildir. Bu 
açıdan kendimize özgü tohumlarla 
geleceğe daha sağlam adımlarla iler-
lemeliyiz. Bu sadece dünyada, “biz 
de olalım” anlayışından daha ziyade 
gıdada dışarıya muhtaç olmamak, 
bölgenin gıda üssü olmak için hayati 
önem taşımaktadır.  

‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ hedefiyle 
Cumhuriyetin 100. Yıldönümü olan 
2023 yılına yaklaşırken tarımla ilgili 
tüm sorunların çözülmesi, Türkiye’yi 
tarımsal üretimde ve ticaretinde böl-
gesinde merkez ülke haline getirecek 
ve gıda üretimi ve tedariki noktasın-
da vazgeçilmez olacaktır. Bunun için 
Türkiye’nin kaynakları ve tarımsal 
potansiyeli vardır. Yeter ki doğru po-
litikalarla kaliteli üretelim ve sağlıklı 
tüketelim. 
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ÜRETİCİNİN YÜKÜNE OMUZ VER-
DİK, ÜRETİCİMİZİ EZDİRMEDİK

Konya Şeker Bu Yıl Üreticilere 
Ürün Bedeli Olarak 2 Milyar 300 
Milyon Tl Ödedi
Ülke sınırlarını aşan bir modeli orta-
ya koyarak tarımsal üretimde sürdü-
rülebilirliği sağlamak, tarımsal üre-
tim hacmini büyütmek için onlarca 
yatırım yapan ve tarlada başlayan 
üretim sürecini sanayi ile taçlandırıp 
rafa kadar taşıyan bir ekosistem ku-
ran Konya Şeker’de kurulan ekosis-
temin mimarı olan 25.ve 26. Dönem 
AK Parti Karaman Milletvekili ve 
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Re-
cep Konuk, 2018 - 2019 Kampanya 
Dönemi pancar paralarının 8 Mart 
Cuma günü itibariyle çiftçiye öden-
meye başlanacağını açıkladı. 

2018 - 2019 Kampanya Döneminde 
pancar bedeli ödemesinin üçte iki-
sinden fazlasına tekabül eden 619 
Milyon 124 Bin TL’yi yıl içinde çift-
çinin hesabına ayni ve nakdi avans 
olarak aktaran ve pancar bedelinin 
kalan kısmını da 8 Mart Cuma günü 
itibariyle üreticilerin hesabına yatır-
maya başlayan Konya Şeker, bu yıl 
toplamda pancar bedeli olarak üreti-

ciye 892 Milyon 493 Bin 857,38 TL 
ödeme yapmış olacak. Konya Şeker, 
pancar parasının yaklaşık % 69’unu 
daha pancar tarladayken, üreticiye 
ödedi. 

8 Mart Cuma günü üreticilerin he-
sabına pancar bedelinin kalan kıs-
mı olan 273 Milyon 370 Bin TL’yi 
yatırmaya başlayacak Konya Şeker, 
bu ödeme ile birlikte 2018 yılında 
üreticiden aldığı pancar harici ürün-
lerin hepsinin parasını ödemiş ola-
cak. Konya Şeker pancar parasını da 
diğer ürünlerde olduğu gibi ödeme 
tarihinden önce ödemiş oluyor. 
Konya Şeker, bu yıl üreticilere pan-
car bedeli dahil toplam ürün bedeli 
olarak 2 Milyar 300 Milyon TL öde-
me yaptı. 

Konya Şeker 465.980.000 Kg. 
Şeker Üretti
Türkiye’de üretilen şekerin beşte 
birini tek başına Konya ve Çumra 
Şeker Fabrikalarında üreten Kon-
ya Şeker, 2018 - 2019 Kampanya 
Döneminde, alımını gerçekleştir-
diği 3.410.757.867 Kg. pancardan 

465.980.000 Kg. şeker üretti. Kam-
panya döneminde 140.618.633 Kg. 
melas üreten Konya Şeker, yaptığı 
774.333.490 Kg. küspe üretimi ile de 
bölge hayvancılığının kaba yem ihti-
yacının önemli bir kısmını karşıladı. 
2018 - 2019 Kampanya Dönemin-
de, Konya Şeker hinterlandında 
ortalama polar 16,75 olarak gerçek-
leşirken, ödenen primlerle birlikte 
üreticiye ortalama olarak ton başına 
281,70 TL ödeme yapıldı. Konya Şe-
ker’in dışındaki Şeker Fabrikalarının 
ortalama poları 15,23 olurken, Kon-
ya Şeker’in ortalama poları diğer 
fabrikalara göre 1,52 düzeyinde daha 
yüksek olarak gerçekleşti.  2018-19 
Kampanya Döneminde 8 bölge ve 
233 köydeki 16.763 sözleşmeli üre-
ticiye 492 Bin 690 dekarlık alanda 
şeker pancarı ürettiren Konya Şe-
ker, pancar tesliminde 36 kantarıyla 
yedi gün yirmi dört saat üreticiden 
pancar alımı gerçekleştirdi. Konya 
Şeker’in ekim sahasında dekarda 
ortalama 6 bin 923 kg. pancar hasat 
edildi. Yüksek polarlı pancar üreten 
ve geç söküm, nakliye ve temiz pan-
car gibi primleri de alan 100’ün üze-



rinde üreticinin pancarına ton başına 
330 TL’nin üzerinde ödeme yapan 
Konya Şeker, en yüksek ödemeyi 
ise 376,03 TL/ton pancar fiyatıyla 
Kulu’da üretim yapan bir üreticisine 
gerçekleştirdi. Konya Şeker’in kam-
panya süresi 129 gün oldu. 

“Pancar Parasının Yaklaşık 
% 69’Unu Daha Pancar 
Tarladayken, Ödedik”   
Çiftçiyi ayakta tutan ödemelerle ilgi-
li bir açıklama yapan 25. ve 26. Dö-
nem AK Parti Karaman Milletvekili 
ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı 
Recep Konuk, “’Türkiye’nin Üreten 
Gücü’ sloganı boş bir slogan değildir, 
içi dolu, uzun planlamalarla oluştu-
rulmuş, sadece Konya ve hinterlandı 
için değil, ülkemiz tarımı için, hatta 
dünya tarımı için, güvenilir gıda için, 
sürdürülebilir gıda ve tarım üretimi 
için bir modelin adıdır Konya Şeker” 
dedi. Konya Şeker’in bu yıl çiftçiden 
onlarca kalem ürün aldığını belirten 
Başkan Recep Konuk: “Hep söy-
ledik, Konya Şeker, çiftçi daha çok 
üretsin, emeğinin karşılığını alnının 
teri kurumadan alsın diye var. 2018 
- 2019 Kampanya Döneminde çift-
çimizden toplamda 3.410.757.867 
kilogram pancar aldık. Pancar bede-
li olarak da üreticiye toplamda 892 
Milyon 493 Bin 857,38 TL ödüyo-
ruz. Bu bedelin üçte ikisinden faz-
lasına tekabül eden kısmı olan 619 
Milyon 124 Bin Lirayı 2018 yılı mart 
ayında gübre desteği ile başladığımız 
ve periyodik aralıklarla sürdürdüğü-
müz avans ödemeleri ile daha ürün 
fabrikaya gelmeden önce ayni ve 
nakdi olarak ödemiştik. Geçtiğimiz 
yıl üretici açısından ülkemizin uğ-
radığı finansal saldırılar sebebiyle 
zor bir yıldı. Finansmana erişimin 
zorlaştığı ve pahalılaştığı bir yıldı. 
Konya Şeker olarak biz o zor yılda 
üreticimizin işini kolaylaştırmak, fi-
nansman maliyeti nedeniyle kazan-
cından kaybetmesinin önüne geçmek 
için önceki yıllara göre avans mikta-
rını arttırdık. Önceki yıllarda alımını 

yapacağımız pancarın toplam bedeli-
nin yarısından biraz fazlasını pancarı 
teslim almadan avans olarak öderken 
bu sene pancar parasının yaklaşık 
% 69’unu daha pancar tarladayken, 
ödedik.   

Kredi faizlerinin %30’un üstünü, 
mevduat faizlerinin %25’leri zor-
ladığı bir dönemde parayı erken 
ödeme maliyetinin hesaplarını yap-
madan, üreticimizin finansman yü-
künü hafifletmek için avanstan hiç 
kısmadık. Konya Şeker ve Çumra 
Şeker Fabrikalarındaki kampanya 
döneminin bitiminin üzerinden 1 ay 
bile geçmeden pancar bedelinin ka-
lan 273 Milyon 370 Bin TL’sini de 8 
Mart Cuma günü (bugün) ödemeye 
başlıyoruz. Önceki kampanyalarda 
Nisan ayı ortalarında ödenen pancar 
parası ödemesini bu yıl da geçen yıl 
olduğu gibi zamanından önce yap-
mış oluyoruz. Allah’a şükür bu sene 
Konya’nın polar ortalaması Türkiye 
geneline göre çok iyi. Ortalamanın 
yaklaşık %10 üstündeyiz. Üretici-
mize bu sene nakliye, küspe bedeli, 
temiz pancar gibi Konya Şeker’in 
sağladığı ilave avantajları da ekle-
diğimizde ton başına ortalama 281,7 
TL ödedik. Hangi koşullarda ödüyo-
ruz bunu? Ekonomimizin sistemli 
bir saldırıya maruz kaldığı, sattığınız 
ürünün bedelinin tahsil süresinin ön-
ceki yıllara göre 30-60 gün uzadığı, 
kampanya başında şeker fiyatlarının 

1 yıl önceki fiyatların altına düştüğü 
ve yaklaşık %20’lerde olan enflasyo-
na rağmen şeker fiyatının önceki yılı 
yakalamadığı bir dönemde ödüyoruz. 
Hem üreticimize her yıl yaptığımız 
dönemde pancar bedeli ödemesini 
yapıyor, hem de Konya Şeker’e özel 
ödemeler ilave edildiğinde ortalama-
da en iyi pancar parasını ödüyoruz. 
Biz bu parayı üreticimize ödüyoruz 
ama üreticimizin aldığı bu para sade-
ce üretimin sürekliliğini sağlamıyor, 
aynı zamanda çarşımıza, pazarımıza 
da can suyu oluyor. Konya Şeker as-
lında sadece üretimin üreticinin de-
ğil, bölge ekonomisinin de bel kemi-
ğini oluşturuyor. 2018 yılında Konya 
Şeker pancar harici de bir sürü ürünü 
çiftçiden almış. Bunun karşılığında 
da toplamda 2 Milyar 300 Milyon 
TL’lik bir bedeli üreticiye ödemi-
şiz. Üretimin, üreticinin güvencesi 
olmuşuz. Peki, bunu niye yapmışız, 
bunu niye yapıyoruz? Konya’da bir 
çiftçi kooperatifi nam olsun diye mi 
bu kadar parayı üreticiye aktarıyor? 
Elbette değil. Bizim ilkemiz şudur, 
bu toprakların çocukları bu zengin 
toprakların fukara bekçileri olmaya-
caklar, üretecekler, ürettikleri değer-
li olacak, bütün dünyaya satılacak, 
dünyanın zenginliğinden hak ettikle-
ri payı alacaklar. Bakış açımız budur, 
biz ülkemize hizmet, milletimize 
hizmet için bu çalışmaları yürütüyo-
ruz” dedi. 
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PANOTEKNİK

2018 yılına yoğun bir iş temposu 
ve yeni projeler ile  merhaba diyen 
firmamız,  Hizmet alanımızın  mer-
kezini oluşturan Konya – Karaman 
ve Aksaray illerinde uzun yıllardır 
sürdürmekte olduğu TEKSAN JE-
NERATÖR A tipi Bölge bayiliği ve 
Yetkili servisliğini yenilenen kurum-
sal kimliği ile sektöründeki öncü 
konumundan ve yüksek hizmet stan-
dartlarından taviz vermeden sürdür-
mektedir .

Panoteknik Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmail TAŞKIRAN, Yerli üretici ola-
rak sektörün bayrak taşıyıcısı konu-
munda bulunan Teksan Jeneratör’ün  
iç ve dış pazardan  gelen talebe yeti-
şebilmek adına  yeni fabrika yatırımı 
için de yine ülkemizi seçerek ulusla-
rarası bir  tesisi Türkiye’ye kazandır-
dığını ve yaklaşık 130 ülkeye Türk 
mühendis ve işçisinin emeğini ihraç 
ettiğini hatırlattı.

Yenilenebilir enerji ve doğal kaynak-
lar açısından ülkemiz adına büyük 
önem arz eden kojenerasyon ve trije-

nerasyon projelerindeki yerlilik oranı 
en yüksek seviyedeki firma oldukla-
rının altını çizen TAŞKIRAN, Böl-
gelerinde standart yada  senkronize 
sisteme sahip olan  gerek dizel yakıtlı 
jeneratör uygulamaları gerekse biyo-
gaz ve doğalgaz yakıtlı sistemler için  
proje  ve mühendislik çalışmaların-
dan, Scada - Otomasyon  uygulama-
larına, satış ve satış sonrası hizmetlere 
kadar olan tüm süreçleri ve operas-
yonları  aynı çatı altında sunabilen tek 
yerli firma olduklarını hatırlatarak , 
çift haneli rakamlar ile büyüme kay-
dederek cirosunu 370 Milyon TL’ye 
çıkaran TEKSAN’ın da desteğiyle, 
daha da büyük işler başaracaklarını 
vurguladı.

Kentsel dönüşüm projeleri , Kamu ve 
Özel sağlık yatırımları , Endüstrideki 
yatırımlar ,  dijitalleşme, Belediyele-
rin sosyal tesis ve altyapı çalışmaları, 
Üniversitelerin gelişmesi ve büyü-
mesi ile enerji ihtiyacının hayatın 
her alanında süreklilik göstermesinin 
önemi  gibi faktörler bölgemizde  sek-
törün  geleceğe bakışı ve yapılanma-

sında önemli rol oynamaktadır.

Tamamlanan yüzlerce  proje refe-
ransı, sahip oldukları ileri düzeydeki  
teknik altyapı  ile Sektörün AR-GE 
ve inovasyon lideri TEKSAN’ın 
geniş ürün gamı ve üst düzey proje 
mühendislik yetenekleri sayesinde  
tartışmasız öncü konumda oldukları 
sektördeki tanıtım ve pazarlama çalış-
malarının neredeyse tamamını büyük 
bir özgüven ile  teslim edilen işlere 
bıraktıklarını, müşteri memnuniyetini 
esas alan insan merkezli yaklaşımla-
rı sayesinde de gelen talebin düzenli 
olarak arttığına dikkat çeken TAŞKI-
RAN, Panoteknik’in sektördeki tek-
nik üstünlüğünden taviz vermeden, 
yenilikçi ürün ve hizmetler  geliştir-
meye odaklanacağını, bu doğrultuda 
önce insan felsefesinden ayrılmadan 
AR-GE ve inovasyona yaptıkları ya-
tırımları devam ettireceklerini belirte-
rek sözlerini bitirdi.

Panoteknik; TAŞKIRAN ailesinin 
elektrik, elektronik, jeneratör ve oto-
masyon alanlarında yarım asırdır 
devam etmekte olan yolculuğunun 
bugünkü yansıması olarak 2008 yı-
lında ailenin sektöründeki 3. kuşak 
temsilcisi olan İsmail TAŞKIRAN 
tarafından kurulmuştur.

Sağlıktan eğitime, turizm’den endüst-
riyel tesislere, perakende sektöründen 
finans kuruluşlarına kadar farklı sek-
törlerde bulunan müşterilerinin kali-
teli ve ekonomik olarak elektrik ener-
jisine ulaşmalarını ve kullanmalarını 
ana hedef olarak belirlemiştir.

Panoteknik, müşterilerinin ve ülkemi-
zin ne tek bir dakikasını ne de tek bir 
lirasını boşa kaybetmemesinin gerek-
tiğine olan inancından dolayı, 7 gün 
24 saat hizmet esasına göre faaliyet 
ve çalışmalarını sürdürmektedir.
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PETLAS’TAN OYUNUN KURALINI 
DEĞİŞTİREN TRAKTÖR LASTİĞİ

Türkiye lastik sektörünün yüzde 
100 yerli sermayeli lider kuruluşu 
PETLAS, Türk sermayesi, mühen-
disliği ve iş gücüyle ürettiği yerli 
ve milli tarım lastiği PT-TRAC, 
traktör lastiklerinde oyunun kura-
lını değiştirmeye geliyor. Sundu-
ğu özelliklerle zirai alanda dev-
rim niteliğinde bir yenilik olarak 
nitelendirilen ve ülkemizin yanı 
sıra, dünya pazarlarına da sunulan 
PETLAS PT-TRAC’in tanıtımı, 
Türkiye ve Paris’te eş zamanlı ger-
çekleştirildi.

Yeni nesil CupWheel teknolojisini 
kullanan PT-TRAC, yükün yüzeye 
eşit dağıtılmasıyla, en yüksek de-
ğerdeki çekiş oranını, en düşük dü-
zeyde toprak sıkıştırma ile birlikte 
sağlayabilen sıradışı bir traktör 
lastiği. PT-TRAC, bu özellikleriy-

le yüksek performans, dayanıklılık 
ve yakıt tasarrufu oranları sunar-
ken, toprağa en düşük düzeyde za-
rar verilmesini de sağlıyor.

PETLAS’ın inovasyon stratejisi-
nin temelinde, tüketicilerin bek-
lenti ve ihtiyaçlarını öngörme ve 
karşılama kararlılığının yattığını 
vurgulayan PETLAS Genel Mü-
dürü Yahya Ertem, “Zirai alan-
da devrim niteliğinde bir yenilik 
olan ve oyunun kuralını değiştiren 
tarım lastiği olarak nitelendirdi-
ğimiz PT-TRAC, böyle bir ürün. 
Tanıtımını 2019 yılı Şubat ayında, 
Türkiye ve Fransa’da eşzamanlı 
olarak gerçekleştirdiğimiz PT– 
TRAC, kaymayı azaltıp, sürükle-
me kuvvetini artırıyor; traktörün 
gücünü maksimum oranda topra-
ğa aktarıyor. Performans ve yakıt 

tasarrufunun yanı sıra, sürüş yu-
muşaklığı ve konforunda da artış 
sağlıyor” dedi.

Dünya Tarımının Gözdesi 
Olmaya Aday
Türk sermayesi, mühendisliği ve 
emeği ile üretilen PT-TRAC’in, 
sunduğu sıra dışı özelliklerle dün-
ya tarımının yeni gözdesi olmaya 
aday olduğunu belirten Yahya Er-
tem, “Bu çok özel ürünü, 7-10 Şu-
bat tarihlerinde İzmir’de düzenle-
nen AgroExpo Tarım Fuarı’nda ilk 
kez tüketiciyle buluşturduk. Şu sı-
ralarda 24-28 Şubat 2019 tarihleri 
arasında da Paris’te düzenlenen ve 
zirai donatımda en büyük küresel 
buluşmalardan biri olarak gösteri-
len SIMA-Paris Uluslararası Tarım 
ve Hayvancılık Fuarı’nda ülkemi-
zi temsil edeceğiz.” şeklinde ko-
nuştu ve “Müşterilerimize en son 
teknolojilerin faydalarını sağlama 
konusundaki kararlılığımızın bir 
parçası olarak, ürün yelpazemizi 
daha da genişletmeye devam edi-
yoruz” dedi.

Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli lider kuruluşu PETLAS, zirai kullanımda oyunun kuralını değiştiren 
yerli ve milli tarım lastiği PT-TRAC’ı Türkiye ve Fransa’da tanıttı.
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SIRT İLAÇLAMA POMPALARINDA 
TÜRKİYE’NİN LİDERİ İLPOSAN

Sırt ilaçlama pompaları üretiminde 
Türkiye’nin lider markaları arasında 
yer alan İlposan İlaçlama Pompaları, 
ürün çeşitliğini artırarak her geçen 
gün büyümeye devam ediyor. 2005 
yılından bu yana sektörde yer alan 
İlposan İlaçlama Pompaları bugün 4 
bin 500 metrekare kapalı alanındaki 
üretimiyle Türkiye’deki tüm ille-
re hizmet veriyor. İlposan İlaçlama 
Pompaları Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Özdemir, yurt dışında da 3 
ülkeye ihracat gerçekleştirdikleri-
nin altını çizdi. Özdemir, “İlposan 
İlaçlama Makineleri 2005 yılında 
kuruldu. Bugün geldiğimiz noktada 
4 bin 500 metrekarelik kapalı alan-
da güçlü makine parkurumuz ve 35 
kişilik profesyonel ekibimizle sırt 
ilaçlama pompalarının üretimini sür-
dürüyoruz. Firmamız Türkiye’nin en 
büyük ilaçlama makineleri firmaları 
arasında yer alıp ulusal bir markadır. 
Türkiye’de imalatçı olarak 3 tane 
firmamız bulunuyor. Firmamızın bir 
tanesi İstanbul merkezli, 2 firmamız 
da Konya’da. Türkiye’de Tarım Ba-
kanlığı’nca ruhsatlı olarak imal etti-
ğimiz İlposan ürünleri C Belgesi’ne 
sahip” dedi.

Ücretsiz Değişim İmkânı
Ürünlerinin 2 yıl garantili olduğunu 
vurgulayan Özdemir, “Ürünlerimizin 
sonuna kadar arkasındayız. 24 saat 
yedek parça hizmeti sunma konusun-
da da öncü bir kuruluşuz. Türkiye’ye 
giren Çin menşeili ürünlere Türk 
markalarının isimlerini koyarak piya-
saya sunuyorlar ama hiçbirinin yedek 
parçası ve birebir garantisi olmadığı 
için çiftçilerimizin mağduriyeti gi-
derek artıyor. Biz ürünlerimizin ve 
imalatımızın devamlı arkasında du-
rup kalitemizin üzerine de başarılar 
koyarak Türk tarımına hizmet etme-
ye çalışıyoruz. Ürünlerimizin içe-
risinde kullanma kılavuzları var ve 
ürünlerin yedek parçaları da yer alı-
yor. Çiftçimiz eğer kendisi değişimi 
sağlayamazsa kargo ücretini ödemesi 
dâhilinde biz ürünü birebir yenisiyle 
ücretsiz değiştiriyoruz. Bu sistemi 
de Türkiye’de hiç kimse yapmıyor. 
Bu konuyla alakalı çiftçilerimizden 
teşekkür mektupları alıyoruz” diye 
konuştu. 

Türkiye’de İlki Gerçekleştirdik
Türkiye’de 4 araç ile 80 şehre hizmet 
ettiklerini dile getiren Özdemir, “Yurt 
dışında da bu sene 3 ülkeye ihracatı-
mız başladı. Geçen sene katıldığımız 
Antalya Tarım Fuarı’nda Ortadoğu 
bölgesinden 100’e yakın firmayla 
görüştük. Türk mallarına olan güven 
çok güzel. İkili ticari ilişkilerimiz 
neticesinde Türkiye’de ilk olarak 20 
litrelik şarjlı ürün ürettik. Bunun gu-
runu yaşıyoruz. Daha iyi bir hizmet 
üretebilmek, hem ekonomimize hem 
de Konya’mıza katkı sağlamak için 
mücadele ediyoruz. Şayet devletimiz 
ithalatın önüne yüzde 100 vergi ko-
yacak olursa 2020 yılında işçi istih-
damımızı da 2 katına çıkaracağımızı 
taahhüt ediyoruz. Ülke olarak zor bir 
dönemden geçiyoruz ama bu zor dö-
nemde devletimizle ve milletimizle 
beraber el ele vereceğiz ve ekonomi-
mizi canlı tutacağız. 2019 yılından 
çok daha umutluyuz” ifadelerini kul-
landı. 
 

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

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

Firmanızın 2019 yılındaki hedef ve 
beklentileri nelerdir?
Az önce de bahsettiğim gibi şu anda 
Özdesan İlaç Gübre Ambalaj Maki-
ne Ticaret olarak 1,5, 5, 10, 16, 16,5 
ve 20 litre kapasiteli sırt ilaçlama 
pompaları üretimi gerçekleştiriyo-

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

Özdesan İlaç Gübre Ambalaj Makine Ticaret Genel Müdürü Alihan Özdemir, firmalarının yenilenen yapısıyla 
geçen süreci dergimize anlattı. Özdemir, firma bünyesinde 1,5, 5, 10, 16, 16,5 ve 20 litre kapasiteli sırt ilaçlama 
pompaları üretimi gerçekleştirdiklerini kaydetti.
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TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SICAK DALDIRMA 
GALVANİZ TESİSLERİNDEN BİRİYİZ
“Türkiye’de faaliyetlerin büyük bir kısmı iç piyasaya yönelik olması ihracat oranımızı düşürmüştür.Ülkemizde 
sanayinin istenilen düzeye ulaşması için yüksek katma değerli ürünler üreterek bu ürünleri ihraç etmesi gerek-
mektedir’’

Konkap Galvaniz’in kısa tarihçe-
si, organizasyon yapısı ve faaliyet 
alanları hakkında bizleri bilgilen-
dirir misiniz?
Konkap Galvaniz A.Ş.Sıcak Dal-
dırma Galvaniz sektöründe fason 
hizmet vermek maksadıyla Kon-
ya 4.Organize sanayi bölgesin-
de,20.000 m2 alan üzerine kurulu 
Türkiye’nin en büyük sıcak daldır-
ma galvaniz tesislerinden biridir.
KONKAP GALVANİZ A.Ş. yıllık 
60.000 ton galvanizleme kapasi-
tesi ve tamamı tecrübeli profesyo-
nel kadrosu ile iç ve dış piyasanın 
önemli bir oranına hizmet sağla-
maktadır. Ocak ölçülerimiz 12.5mt 
x 1.5mt. x 2.7mt olup tesis komple 
fabrika otomasyonu ile çalışıyor ol-
ması ve çevreci teknolojilerin tama-
mını kullanması gibi özellikleriyle 
ön plana çıkmaktadır.

Bunun yanı sıra ’Doğal kaynaklar 

Önceliğimizdir’’ mottosu ile ülke-
mizin enerjide dışa bağımlılığını 
azaltmayı ve doğayı korumayı he-
deflemekteyiz. Konkap Galvaniz 
A.Ş. Güneş Enerjisi sektörüne Pa-
nel taşıyıcı sistemlerin üretimi ve 
sıcak daldırma galvaniz hizmetini 
aynı anda veren az sayıdaki firma-
lardan birisidir. İş ortaklarımızın 
projelerine uygun olarak, uluslara-
rası standartlarda C profil üretimi 
ve galvanizi yaparak yatırımcılara, 
EPC firmalarına ekonomik ve kali-
teli ürünler sunmaktayız.

KONKAP GALVANİZ A.Ş Kalite 
Güvence Sistemini; ISO9001 Kalite 
yönetim sistemi, ISO 14001 çev-
re yönetim Sistemi, Ohsas 18001 
İş sağlığı ve güvenliği sistemi ile 
belgelendirmiş ve TS EN ISO 1461 
normlarına uygun üretim belgeleri-
nide alarak, proses ve hizmette ka-
lite güvencesini müşterilerine sun-

maktadır. Yaşanan yoğun rekabet 
ortamında bir dünya markası olma 
yolunda emin adımlarla yürüyen 
Konkap Galvaniz A.Ş. en modern 
ve çevreci teknoloji ile tamamen 
insan sağlığı ve çevre faktörleri göz 
önünde bulundurularak müşterileri-
ne 365 gün 24 saat hizmet vermek-
tedir.

Demir çelik sektörü her geçen gün 
gelişiyor ve büyüyor. Siz ülkemiz-
deki demir çelik sektörünün genel 
durumu ve piyasası hakkında ne-
ler düşünüyorsunuz
Bugün Türkiye de birçok alanda 
üretebilen bir ülke haline geldik fa-
kat halen ülkemizde üretilen malze-
meyi değil yabancı markaları tercih 
ederek paramızı dışa harcıyoruz. 
Dış tüketimi değil İç tüketimimi-
zi artırıp Türk sanayisinin daha iyi 
yerlere gelmesi bizlerin elinde. İthal 
edilen ara mallar ve hammadde ile 
rekabet gücümüz her zaman zayıf 
olacaktır. Bu durum üreten ülkelere 
göre sürdürülebilir bir durum olma-
yacağı gibi ileriye yönelik tüketime 
dayalı cari açıkların oluşmasına 
neden olur. Üreten ülkeler ekono-
misini güçlendireceği gibi bizim 
dışarıya bağlı kalmamız ekonomi-
mizde negatif etkiler oluşturacaktır.
Buna en iyi örnek ülkelerden biri 
olan  Güney Kore 1980’lerde Türki-
ye’den gerideyken şimdi inanılmaz 
bir ihracatı var. Sadece bir firması-
nın cirosu Türkiye’nin milli hâsıla-
sının dörtte biri kadar. 

Türk halkı olarak,şunu bilmemiz 
gerekir sadece üretim değil yer-
li ürünlerin tüketimide bir o kadar 
ülkemiz için çok önemli konudur. 
Onun için,içerde ürettiğimiz malı 



burada tüketirsek bundan herkes 
faydalanacağı gibi işsizlik oranla-
rımızın da daha geriye geleceğini 
kaydeden Konkap Galvaniz A.Ş. 
Satış ve Pazarlama Müdürü Eren 
KÖRPE sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Biz Konkap Galvaniz A.Ş.olarak 
ürün üretmiyoruz üretilen ürünlerin 
ömrünü uzatıyoruz yani bir deyimle 
milli servete katkıda bulunuyoruz. 
Bugün görüyoruz ki geçmişte ya-
pılan çelik köprülerin,direklerin ve 
şehirde kullanılan metallerin yerine 
ömrünü tamamladığı için tekrar ye-
nileri yapılmaktadır.Bu Türkiye’nin 
aynı iş için cebinden çıkan ikinci bir 
maliyet anlamına gelir. Oysaki  yer-
lerine daha uzun ömürlü galvanizli 
çelik kullanılsaydı gücümüzü aynı 
iş için değil yeni yatırımlar için kul-
lanabilirdik.Bizler sektörün öncü-
leri olarak şehirlerin ömrünü nasıl 
uzatacağımızı çok iyi anlatmamız 
gerekiyor Tabiki hiçbir şey için geç 
kalınmış değil günümüz şartlarında 
çelik hayatımızın bir parçası haline 
geldi inşaat,yol,köprü,savunma sa-
nayi,ulaşım gibi çoğu sektörde çok 
yaygın bir şekilde kullanılmakta. 

Gelişmiş ülkelere göre ülkemizde 
galvanizli ürün üretimi çok geride 
kalmıştır. Globalleşen dünyada Tür-
kiye çok dinamik bir pazara sahip 
ve uluslararası standartları yakala-
makta çok hızlı hareket ediyoruz. 
Gelişmiş ülkeler gibi alt yapı yatı-
rımlarımız henüz tamamlanamadı-
ğı için önümüzde kat edilecek çok 
yolumuz var.

Bu nedenlerle Konkap Galvaniz 
ülkemizin ekonomisine katkı sağ-
lamak, çalışanlarıyla birlikte sahip 
olunan bilgi ve tecrübeyi geleceğe 
taşımak ve  Avrupa standartlarında 
ürün ve hizmet sunmak için Türki-
ye’nin daima hizmetinde olacak-
tır…

Sanayileşmede kalkınmanın sağ-
lanması için tavsiyeleriniz nelerdir

Bir ülke içerisinde satılan sanayi 
ürünleri sayesinde devletin kasasına 
belirli bir miktar vergi aktarılır ve 
devlette bu parayı vatandaşlarına, 
eğitim, sağlık, ulaşım gibi hizmet-
lerini kolaylaştırmak adına kullanır. 
Yani bu demek oluyor ki Ülkemizde 
ne kadar fazla sanayi üretimine sa-
hip olursak, vatandaşlarımıza veri-
len hizmetler de o derecede kaliteli 
hale gelir.Kendi ürettiğimiz ürünle-
rin yurtdışına satılması sayesinde de 
gelen para, ülkemizin kendi parası-
nın da değerlenmesine sebep olur.
Sanayimizin gelişmesi nitelikli ele-
man istihdamı artması demektir, bu 
da vatandaşın refahının artmasında 
bir başka önemli etkendir

Ülkemizin sanayileşmesi ve kal-
kınmasının önünde engel teşkil 
eden bir takım yapısal sorunlar 
vardır,bunlardan bazıları işsizlik, 
katma değeri düşük ürün ihraca-
tı, cari açık, markalaşma sorunu, 
borç/ özsermaye oranındaki artış 
başlıcalarıdır.Bunların yanı sıra reel 
sektör için vasıflı işgücü eğitimi 
yapılmamaktadır. Eğitimde insan 
gücü planlaması yapılmadığı için 
bazı mesleklerde işgücü fazlası, 
bazı mesleklerde ise işgücü eksiği 
vardır. Dünya üzerindeki gelişmiş 
ekonomiler, temellerini sağlam bir 

sanayi sistemine dayandırmış ve bu 
sayede ekonomilerini kalkındırmış-
lardır. 

Sanayileri gelişmiş ülkelerin tek-
nolojide de bir çok adım attığını 
görmekteyiz. Sanayileşmede geride 
olan ülkelerin bir çoğunun gelirleri, 
giderlerini karşılamayacak vaziyet-
tedir. Bu ülkelerde üretim sadece 
düşük fiyatlı tarım ürünleri şeklinde 
olduğundan, bu ülkelerin vatandaş-
ları geçim sıkıntıları çekmektedir.

Türkiyedeki İşsizlik oranları için 
düşünceniz nedir?
Temmuz 2018 verilerine göre, ülke-
mizdeki işsizlik oranı %10.8 olup, 
toplam işsiz sayısı 3 milyon 531 
bin kişi olarak gerçekleşmiştir. İş-
sizliğin son aylarda sürekli olarak 
artmasında; ekonominin lokomotifi 
olan inşaat sektöründe ülkemizin 
doyma noktasına gelmesi, yerli-ya-
bancı yatırımların durma noktasına 
gelmesi ve Suriyeli sığınmacıların 
düşük ücretle ve sigortasız olarak 
çalıştırılmaları etkili olmuştur. İş-
sizliğin daha yaygın olduğu bir 
ekonomide, yoğun yatırımlar teşvik 
edilerek istihdam yaratılabilir

Sanayide kullanılan ithal ürünler 
için düşünceleriniz nedir?
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Türkiye’nin cari açığı, hammadde 
ve tüketim malı ithalatı için verdiği 
açıkça görülmektedir. Sanayi sektö-
rü üretiminin takriben yarıdan faz-
lasında ithal hammadde kullanıyor. 
Ülkemizdeki oluşan cari açık üret-
mek amaçlı yatırımlar için verilmiş 
olsaydı, yapılacak yatırımlar ilave 
katma değer, ilave gelir yaratacaktı 
ve sözü edilen dış borçlar rahatlıkla 
ödenecekti. Düşük kur İhracatı daha 
pahalı , ithalatı daha ucuz kıldığı 
için ara malı ve hammadde  içerde 
üretmekten daha ucuza geldi. Bu 
şartlarda KOBİ’ler, sanayiciler daha 
ucuz olduğu için ara malını üretmek 
yerine ithal etmişlerdir. Buda ara 
malın Türkiye’de üretilip ülke eko-
nomisine katkı sağlayacağı yerde 
diğer ülkelerin ekonomisine katkı 
sağladı.

Sonuç olarak, ülkemizde sanayinin 
istenilen düzeye ulaşması için yük-
sek katma değerli ürünler üreterek 
bu ürünleri ihraç etmesi gerekmek-
tedir. Cari açığın minimum düzeyde 
tutulması, işsizliğin azaltılması an-
cak uygun sanayileşme adımlarının 
atılması ve bu alandaki yatırım teş-
viklerinin artırılmasıyla gerçekleşti-
rilebilir.

Mevcut yatırımlarınız, ileriye dö-
nük proje ve hedefleriniz ile ilgili 
bizleri bilgilendirir misiniz?
2018 yılının tüm sıcak gündemine 
rağmen hem Konkap Galvaniz hem 
de grup şirketleri olarak faaliyet ve 
yatırımlarımıza ara vermeden de-
vam ettik. Ankara’da planladığımız 
Galvaniz fabrikası yatırımımızın 
arsa ve proje işleri tamamlandı,kur-
daki artış yatırım planını durdurma-
dı ancak biraz yavaşlattı diyebiliriz. 
Önümüzdeki süreçte Konkap Gal-
vanizin en güzel meyvesi hem ül-
kem hem de kurumum için şüphesiz 
ki yeni fabrikanın faaliyete geçmesi 
olacak. Dünyanın içinde bulunduğu 
bu dalgalı dönemde oldukça güçlü 

üretim rakamlarına ulaştık. Sektö-

rümüzde 4 yıldır aralıksız olarak 
benzersiz bir başarıya imza attık. 
Bu unvanımızı daha uzun yıllar ko-
rumak ve Türkiye’yi dünya ekono-
misinde en üst sıralara taşımak en 
büyük gayretimizdir. Bu hedefe an-
cak daha çok çalışıp daha çok üre-
terek ulaşabiliriz. Bu yolda gereken 
bir adımı daha yeni fabrikamızın 
temelleri ile atacağız. 
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“Modern teknolojilerle
tamamen insan sağlığı

ve çevre faktörlerini
göz önünde

bulunduruyoruz
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KONYA’DA HAYVANCILIK ET ÜRETİMİNİN 
YARISINI TEK BAŞINA KARŞILAR MI ?

Konya evet tek başına et ihtiyacımı-
zın yarısını karşılar. Bu çok iddialı 
bir cümledir. 
Peki nasıl karşılarız?

1-) KOP’u çok hızlı faaliyete geçi-
rerek Hotamış, Kayalı, Akgöl gibi 
gölleri suyla doldurursak bölgenin 
iklimini değiştirerek havanın nemini 
artırarak dolaylı yağış miktarını artı-
rırız. Bu da meraların ve tarım alan-
larının daha verimli kullanılmasını 
sağlar.

Meralar hazirandan sonra çok ve-
rimli olmuyor. Yazın hatta mayısta 
bile yağış olmadığından hazirandan 
sonra meradan faydalanma azalmak-
tadır.

2-) Orman alanlarını hızla ağaçlan-
dırmalıyız. Ağaç seçiminde badem 
ve ceviz de bolca kullanılmalı ki yurt 
dışından alımımızı önlediği gibi ha-
vayı temizler. Aynı anda Konya’mı-
za düşen yağışın miktarını artırır ve 

ısınmasını da engeller. Yağışın art-
ması hayvancılığa fayda sağlar yani 
et ve süt üretimimizi artırır.

3-) Meraların ıslahını hızla yap-
malıyız. Mera Islah Fonu kuruldu, 
para toplandı fakat ıslah yapılmadı. 
Meralar hazirandan sonra KOP’tan 
sulanabilecek düzenek kurularak su-
lanıp, hayvancılığa daha çok fayda 
sağlanmasına hizmet eder hale gel-
melidir. 

4-) Et ve süt açığını en hızlı koyun 
ve keçiden sağlarız. Koyunun ve 
keçinin gebeliği beş aydır. Kuzu ve 
oğlaklar 3-4 aylıkken ırkına ve bes-
lenme programına göre 20-25 kg 
karkas et verecek hale gelir. Erkek-
ler kesilirken dişi kuzular damızlığa 
ayrılır. Dişi kuzular bir yaşında koça 
verilir. Yaklaşık 17-18 aylıkken ilk 
yavrularını verirler. Şayet etçi ırk ise 
ve et üretimine yönelecekse yaklaşık 
40-60 gün sonra koça verilir. Beş ay 
sonra tekrar kuzu ele geçer.

Günümüzde Suffolk gibi İngilizlerin 
yaptığı Suffolk gibi İngilizlerin ye-
tiştirme melezlemesi yaptığı koyun 
ırkları vardır ki hem iridir hem kar-
kas ağırlığı 25-30 kg et verir. Yüz elli 
günde kesilir. İkizliği ve süt verimi 
yüksektir. Yüz koyundan 150-220 
adet kuzu elde edilir. İkinci ve üçün-
cü doğumlarında ikizlik artar.

Konya’nın muhtelif yerlerinde 10-20 
milyon metrekare tek parça meralar 
vardır. Sulanabilir ıslah edilmiş 200 
dekar mera korunga ekilirse 150 ko-
yuna hiç yem vermeden on ay yem 
ihtiyacını karşılar. Çok az süre yani 
yılda iki ay gibi kar yağışlı veya çok 
soğuk kırağlı havalarda yaylım ol-
maz, ahırda besleme yapılır ve buda 
Konya için iyi bir avantajdır. 

Lacaune (Lakun) ırkı Fransız koyun-
lar hem sütçü hem de ikizliği yüksek 
bir ırktır. Makinayla sağıma uygun-
dur. Bizim Kıvırcık ırkının melez-
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lemesine de çok uyum sağlamıştır. 
Yüz koyundan 150-180 kuzu elde 
edilebilir. Süt ihtiyacımızın karşı-
lanmasında kullanılır. Günümüzde 
Konya’da saf olarak bulunur. Kon-
ya’ya da iyi uyum sağlamıştır. Her 
mevsim kızgınlık gösterir ve koça 
gelir. 

Akkaraman-Morkaraman koyun ırk-
larımız da mevsime bağlı kızgınlık 
gösterir. Zayıf meraların hayvanıdır. 
Kuyrukları büyüktür, etleri kendine 
has kokar. 

Popüler ırklardan Romanov ise Kon-
ya’da çiftliklerde üretilmeye baş-
lanmış. Şahsi tavsiyem yerli koyun 
ırklarımızın kuyruğundan kurtul-
mak için, ikizliğini ve et kokusunu 
azaltmak için kullanılabilir. İkizliği, 
üçüzlüğü, dördüzlüğü yaşlandıkça 
artan bir ırktır. Soğuğa dayanıklıdır 
fakat sütü azdır. Buna bağlı olarak 
kuzu ölümleri fazladır. Sıkı kuzu ta-
kibi gerektirir, melezlenmesi önerilir. 
Konya’da bazı çiftlikler ana Roma-
nov baba Lacaune veya Almanların 
Doğu Friz’ini yada Tahirova’yı kul-
lanmışlardır. Bir çiftlikte ise Suffolk 
koyun ile melezleme yapılmıştır. 

Konya’da hayvancılıkla uğraşan-
lar yurt dışından fazlaca, plansız ve 
kotasız hayvan getirilmesinden ve 
fiyat istikrarsızlığından şikayet et-
mişlerdir. Bu problemler çözülürse 
Konya’da yeterli sayıda koyun ye-
tiştiricisi ve koyun sayısı üretimimiz 
yeterlidir. Şayet Tarım Bakanlığı 
Konya’da mezbaha ve süt alım mer-
kezi ve ofis şubeleri açarsa alım ve 
fiyat istikrarı sağlarsa yeteri miktarda 

küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayı-
mız vardır. Biz Konya’da Türkiye 
ihtiyacının yüzde ellisinden fazlasını 
karşılarız, bu bir iddia değil gerçek-
tir. 

Şayet bakanlık istikrarı sağlayamaz-
sa sektörde kopmalar çok olur. Et, 
süt fazlamız var diye damızlık küçük 
ve büyükbaşlar kesime gider ve açık 
oluşur. Bu kez de ithal ürünler, bu 
işi iç piyasada yapanlara zarar verir 
ve beraberinde Mavi Dil, Şarbon, 
BSE(Süngerimsi beyin hastalığı) 
gibi hastalıkların da Türkiye’ye gel-
mesine sebep olur. 

Çiftliklerde sadece kesim zamanı 
hayvanı mezbahaya gönderirsek 
çiftlikler büyür ve bulaşıcı hayvan 
hastalıkları yok denecek kadar azalır. 
Nakillerde çiftliklerde salgın hasta-
lıklar artar. 

Özet olarak söyleyecek olursak mera 
ıslahı, fiyat istikrarı KOP’un faaliye-
te geçmesiyle Konya olarak koyunu-
muz, keçimiz, sığırımız, mandamız 
ile biz Türkiye’nin et ve süt ihtiyacı-
nın yüzde ellisini karşılarız. 

Bol bereketli bir yıl dilerim. 
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ÇAYIR MERALARININ
HAYVANCILIK AÇISINDAN ÖNEMİ

Ülkemizin içerisinde bulunduğu 
toplumsal ve ekonomik gelişme 
süreci, hayvansal üretimde hızlı bir 
artışı zorlamaktadır. Bu zorlamanın 
doğal sonucu olarak da hayvansal 
üretim tekniğinin geliştirilmesi ka-
çınılmaz olmaktadır. Artan nüfusun 
yarattığı talep, toplumun sağlıklı ve 
dengeli beslenmesi için hayvansal 
protein üretiminin arttırılması gere-
ği hayvancılığın önemini artırmıştır.

Ülkemizde yaklaşık 10-11 milyon 
BBHB eşdeğer sayıda büyük ve 
küçük baş hayvan bulunmaktadır. 
Bunları kaba yem ihtiyacı yaklaşık 
25-26 milyon tondur. Çayır mera-
lardan ve yem bitkileri ekim alanla-
rında 7-8 milyon ton kaba yem elde 
edilmekte, 17-18 milyon ton kaba 
yem açığı bulunmaktadır. Bu açık 
ise tahıl samanları, şeker pancarı 
posası gibi düşük kaliteli yemlerle 
karşılanma yoluna gidilmektedir. 
Ayrıca bu durum fazlaca kesif veya 

karma yem tüketimini dolayısıyla 
da maliyetleri artırmaktadır(Müla-
yim ve Özköse 2006). Çeşitli amaç-
larla beslenilen hayvanların kaba 
yem ihtiyacı başlıca üç kaynaktan 
karşılanmaktadır. Bu kaynaklar;  
Çayır-Meralar, Tarla Tarımı İçin-
de Yetiştirilen Yem Bitkileri (fiğ, 
Macar fiği, yonca, burçak, hasıl ve 
silajlık mısır, silajlık sorgum-sudan 
otu, hayvan pancarı,yem şalgamı 
vb.) ve Bitkisel Üretim Artıkları 
(saman, sap, anız vb.)‘dır. Bu ne-
denle evcil hayvanların beslenmesi 
açısından çayır-mera alanları önem-
li bir kaynak teşkil etmektedir(-
Mülayim ve ark. 2007).Hayvansal 
üretimde, üretim şekline de bağlı 
olarak işletme giderlerinin % 60-
70’i gibi önemli bir kısmını yem 
oluşturmaktadır. Hayvansal üretim 
yapan işletmelerin sağlayabilecek-
leri en ucuz yem kaynağı şüphesiz 
çayır ve meralar ile yem bitkile-
ri ekimi ile mümkündür. Hayvan 

beslemede çeşitli endüstri artıkla-
rı, küspeler, posalar ve bazı tahıl 
taneleri kullanılırsa da, bunların 
miktarı Yem bitkileri, çayı ve mera 
(YBÇM) tarımından sağlanan yeme 
göre çok daha düşük düzeylerdedir. 
YBÇM tarımında yüksek verim 
alındığı gibi, üretim de ucuza mal 
olmaktadır. Bu nedenle, hayvancılı-
ğı ileri gitmiş ülkelerde hayvancılık 
esas olarak YBÇM tarımına dayalı 
olarak yürütülmektedir. Özellikle 
ABD, Kanada, Arjantin ve Avust-
ralya gibi geniş doğal veya kültür 
meralarına sahip ülkelerde çok 
ucuza hayvansal üretim yapılmak-
ta, üretimin bir bölümü ihraç edil-
mektedir (Açıkgöz ve Ark. 2005). 
Kaliteli kaba yemin en ucuza sağ-
landı çayır ve meralar ülkeler için 
madenler gibi doğal kaynaklardan 
sayılmaktadır. Hayvansal ürünlerde 
dünya ticaretinde rekabet edebilme-
de ve kendi halkına ucuz hayvansal 
gıdalar üretebilmek için çayır ve 



meraların geliştirilerek yararlanıl-
ması zorunludur. Bu konuda çeşitli 
hayvan rasyonlarında çayır mera ve 
yem bitkileri önemli bir yer tutan 
ABD örnek verilebilir (Tablo 1)

Tablo 1. ABD’nde Çeşitli Hayvan 
Gruplarının Rasyonlarında Ça-
yır-Mera ve Yem bitkilerinin Oran-
ları (Rasyonun %’si Olarak) 

(Açıkgöz 2001)
Türkiye genelinde, çayır ve merala-
rın kuru ot verimleri bölgeden böl-
geye değişmekle beraber yıllık kuru 
ot verimi ortalama 30-90 kg/da ara-
sında, toplam üretiminin 8.9 milyon 
ton civarında olduğu tahmin edil-
mektedir(Mülayim ve ark. 2007). 
Doğal çayır ve meralarımızın aşırı 
ölçüde tahrip edilmelerinden dolayı 
verim güçlerini yitirmişlerdir. Bu-
nun sonucu olarak ta, ihtiyaç duyu-
lan kaliteli kaba yem üretilememek-
te ve erozyona maruz kalmaktadır. 

Tablo 2. Ülkemizde Çayır-Mer’a 
Alanlarının 1940-1999 Yılları Ara-
sındaki Değişim Durumu 

(Anonymous 2000)

Tablo 2’ den de görüldüğü gibi 
1940 yılında toplam arazimizin % 
56,8’ini kaplayan 44.217.000 ha. 
alan olan çayır-mer’a alanımız 1999 
yılında 12.377.600 ha. alana düş-
müş ve toplam arazimize oranı % 
15,9 olmuştur. Bu düşüşün önemli 
sebebi bu alanların sürülerek tarla 
veya bahçe tarımına açılmasından 
kaynaklanmaktadır. Konya mera-
larında bitki ile kaplı alan oranı 

%4.87-26.75 
arasında de-
ğ i ş m e k t e 
olup, bu oran 
her geçen yıl 
giderek azal-
m a k t a d ı r . 
Konya’da -
ki toplam 
arazi varlı-
ğının %17’ 
si Çayır ve 
Mera alanı-

dır (istatistik verilerine göre ilimiz-
de 7.098.940 da çayır mera alanı 
vardır). Konya’daki toplam çayır 
mera alanının 4342 sayılı mera ka-
nuna göre % 97’sinde tespit, % 
66.19’unda tahdit ve % 54.88’inde 
tahsis işlemi tamamlanmıştır. Yağı-
şın yetersiz oluşu, mera bitkilerinin 
otlatma baskısı altında telafi edici 
büyüme ve gelişmeyi yapmalarına 
engel teşkil etmektedir. Kurak böl-
ge meraları üzerinde aşırı ve erken 
otlatma gibi uygulamalar, klimaks 
vejetasyonun önemli ölçüde bo-
zulmasına ve zayıf meralar haline 
gelmesine sebep olmuştur. Kon-
ya’mızda çok ciddi miktarda bir 
kaba yem açığı mevcut olup diğer 

illerden yem 
gelmesi de 
bunu doğru-
lamaktadır(-
Mülayim ve 
ark. 2007). 
Ülkemizde 
mera alanın 
çok önemli 

bir kısmı kurak iklim kuşağında bu-

lunmaktadır. Artan nüfusun baskısı 
nedeni ile çayır ve mer’alarımızın 
önemli bir kısmı sürülerek tarla 
arazisi haline dönüştürülmüştür. 
Azalan bu alanlar üzerinde artan 
otlatma baskısı çayır mer’aların 
kalitatif ve kantitatif özelliklerini 
olumsuz yönde etkilemiştir. Ayrıca 
kurak bölgelerdeki mer’alar yağış-
lı bölgelerdeki mer’alara göre aşırı 
otlatma baskısının olumsuz etkisini 
telafi edememektedir. Yağış duru-
muna bağlı olmakla beraber veje-
tasyonun gelişme süresi 3-4 aylık 
kısa bir dönemdir. Yılın geri kalan 
kısmını mer’a bitkileri dormant 
olarak geçirmektedir. Bu olumsuz 
koşullar ve aşırı otlatma baskısı 
sonucunda çayır-mer’a alanlarımız 
önemli ölçüde bozulmuş ve botanik 
kompozisyonunda yabancı otların 
çoğunlukta olduğu zayıf mer’alar 
haline dönüşmüşlerdir (Fırıncıoğlu 
ve ark. 1999).Meralarımızın bakım-
sız ve kötü durumda olması, zor du-
rumda olan hayvancılığımızın daha 
kötüye gitmesine neden olmaktadır. 
Buna rağmen uygun ıslah ve ame-
najman yöntemleri kullanılarak 
çayır ve meraların mevcut üretim 
kapasiteleri 4-5 yılda 3 kat artırarak 
8.9 milyon tondan 26.7 milyon tona 
çıkartmak mümkündür. İhtiyaç du-
yulan kaliteli ve ucuz kaba yemle-
rin üretilememesi hayvancılık sek-
törünün gelişmesini sınırlandıran 
en önemli engellerden biri olduğu 
bilinmektedir. Kaliteli kaba yemler 
esas olarak çayır ve meralar ile yem 
bitkileri yetiştiriciliğinden sağlan-
maktadır. Elbette bu durumda suni 
çayır ve mera tesis edilmesi ihtiya-
cı önem kazanmaktadır. Ekonomik 
anlamda hayvancılık yapan işlet-
meler kendi kaba yemlerini temin 
amacıyla suni çayır ve mera tesisine 
önem vermelidirler. Çayır ve mer’a-
lar, hayvanların dolayısı ile insanla-
rın beslenmesi bakımından, tarihin 
her döneminde çok önemli bir rol 
oynamışlarıdır. Büyük baş ve küçük 
baş hayvanların en önemli ve en 
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Hayvan Grupları Yoğun Yem Çayır Mera ve 
Yem Bitkileri

Tüm süt sığırları 38.8 61.2 
Besideki et sığırları 72.4 27.6 
Diğer et sığırları 4.2 95.6 
Tüm et sığırları 17.0 83.0 
Koyun ve keçi 8.9 91.1 
Domuz 85.3 14.7 
At ve Katırlar 27.8 72.2 
Tüm Kanatlılar 100.0 0 

Yıllar Çayır-Mer’a  
Alanı (1000 ha)

Toplam Araziye 
Oranı(%)

1940 44.217 56,8
1950 37.906 48,6
1960 28.658 36,8
1980 21.748 27,9
1999 12.377 15,9
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ekonomik kaynağını çayır-mer’lar 
oluşturmaktadır. Çayır ve mer’a-
lar bu ekonomik yararları yanında, 
su ve rüzgar erozyonunu önleye-
rek topraklarımızı koruma, toprak 
verimliliğini arttırma, çeşitli av ve 
diğer yaban hayvanlarına yaşama 
ortamı olma, bir su havzası olarak 
taban suyunu ve akarsularımızı 
zenginleştirme, günümüz insanının 
piknik ihtiyacını karşılama, temiz 
hava kaynağı olma ve kirli havayı 
temizleme gibi çok önemli fonksi-
yonları nedeni ile de, ormanlarımız, 
madenlerimiz ve petrolümüz gibi en 
başta gelen doğal kaynaklarımızdan 
biridir. Bu önemli doğal kaynağın 
korunması, bakımı, ıslahı ve yem 
veriminin arttırılması bugünkü ve 
yarınki varlığımız bakımından son 
derece önemlidir (Kahraman 1993, 
Acar ve Mülayim 2008).Çayır mera 
ıslahı ve çayır mera amenajmanı 
birbirini tamamlayan iki bilim da-
lıdır. Bir merada herhangi bir ıslah 
yönteminin uygulanmasının ilk şartı 
o mera üzerinde ki otlatmayı düzen-
lemektir. Meralar üzerinde, sadece 
otlatma amenajmanı uygulamak su-
reti ile meranın kendi kendini ıslah 
etmesine otlatmanın düzenlenmesi 
veya tabii tohumlama yolu ile mera 
ıslahı adı verilir. Bitki gelişiminin 
oldukça yavaş olduğu, kurak ve yarı 
kurak bölgelerde mera ıslahını hız-
landırmak için, gübreleme, yabancı 
ot savaşı, toprak ve su muhafaza 
tedbirleri, tohumlama gibi çeşitli 
ıslah yöntemlerinin uygulanmasına 
da kültürel metotlarla çayır mera ıs-
lahı adı verilir. Çayır mera ıslahının 
yararları:
Yem üretiminde artış, yem kalite-
sinin yükselmesi, hayvansal ürün 
miktarında artış, hayvanların sevk 
ve idaresi kolaylaşır, zehirlenme 
ve hastalık zararları azalır, su hav-
zalarında su verimi artırılır, hasta-
lık ve zararlılarla savaş, erozyonun 
önlenmesi, yangın tehlikesinin 
azaltılması, diğer beklentilerdir( 
avcılığın geliştirilmesi, bölgenin 

peyzajının güzelleşmesi vb.)(Anon-
ymous 2010). Karapınar gibi toprak 
ve iklim şartlarının olumsuz olduğu 

kurak yerlerde yapılacak suni me-
ralarda çok fazla hayvanı yeterince 
besleyecek yem elde etmek, otsu 
yapıdaki bitkilerle çok zordur ve bu 
gibi yerlerde mera tesisinde seçile-
cek bitkiler çok önemlidir. Karapı-
nar’da yaptığımız bir araştırmada 
kuru şartlarda tesis edilen suni me-
radan ancak ikinci yılda karışımlara 
göre 86-170 kg/da/yıl arasında yeşil 
ot verimi alınmıştır(Resim 1). Bu 
gibi yerlerde alternatif yöntemlere 
ve bitkilere özelliklede kurağa da-
yanıklı çalı formunda ki bitkilere 
öncelik verilmelidir. Bununla ilgili 
Kazakistan’da yapılan çalışmada 
İzen’den (çalı formunda çok yıllık) 
1690 kg/ha ortalama verim alınır-
ken, bununla karşılaştırılan Adi 
Otlak Ayrığından (otsu formunda 
çok yıllık) 957 kg/ha verim alındığı 
bildirilmiştir(İbrahim 2010). Çiftlik 
hayvanlarının beslenmesinde özel-
likle de küçükbaş hayvan yetiştiri-
ciliğinde çayır mera varlığı mutlaka 
temin edilmelidir. Bu, orta malı do-
ğal çayır mera alanları yoksa hay-
vancılık işletmesine ait özel çayır 
mera şeklinde olmalıdır. Devletin 

bu konuda desteğinden yararlanıl-
malıdır. Nitekim Karapınar’da özel 
merası olan hayvancılık işletmeleri 

bulunmaktadır (Resim 2). Bu özel 
meralarda sulama ve gerektiğin-
de gübreleme gibi bakım işlemleri 

yapılmaktadır. Buradaki işletme sa-
hipleri suni meranın hayvansal üre-
timde maliyeti azalttığını ve çoban 
masrafının olmadığını belirtmişler-
dir.   
Resim 1. Karapınar’da kurak şart-
larda yapılan suni mera çalışma-
sı(2004-2006)     
Resim 2. Karapınar’da hayvancılık 
işletmesine sahip olan çiftçimize ait 
suni meraya S.Ü. Ziraat Fakültesi 
Tarla Bitkileri Öğrencilerinin ince-
leme gezisi(2009)

Çayır Meraya önem veren hayvan-
cılığı gelişmiş ülkelerle rekabet 
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edemediğimizin sebeplerinden biri-
de, bu ülkelerde hayvansal üretimin 
maliyetinin bu sebeple düşük olma-
sıdır(Tablo 1). Ekonomik hayvancı-
lıkta mera gerçeği üreticilere daha 
iyi anlatılıp, özel meracılık teşvik 
edilmelidir. Erozyon çalışmalarında 
öncelik toprağın kısa sürede kap-
lanarak tutunması açısından ağaç-
landırma safhasından önce doğal 
meralarda uygun otlandırma çalış-
malarının yapılması hedefin tuttu-
rulmasını kolaylaştıracaktır. Me-
raları yem üretim alanı yapmanın 
yanında kır veya doğa turizminin 
bir parçası olarak görüp, mera ıslah 
çalışmalarında bu alanları rekreas-
yon alanı olarak düzenlemek eko-
nomik potansiyelini arttıracaktır. Bu 
saydıklarımızı yapmak içinde işin 
içinde olan çiftçilerimizi eğiterek 
bilgi seviyelerini arttırmalıyız. Bu-
nun içinde eğitime katkı sağlayacak 
kuruluşlar ve eğitimi alacaklar ara-
sında bir organizasyonun kurulması 
gerekir(Mülayim ve Acar 2010).
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KOSGEB AKILLI SERACILIĞI 
DESTEKLEYECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Musta-
fa Varank, KOSGEB’in yayınladığı 
KOBİ Gelişim Destek Programı’nın 
“İmalat Sanayinde Dijitalleşme” te-
malı son çağrısından seracılığın da 
yararlanacağını açıkladı. Varank, 
“Akıllı dijital teknolojilerin, seracı-
lıkta da uygulanmasını ve yaygın-
laşmasını arzuluyoruz. Çünkü sera 
üretiminde teknolojiyi daha etkin 
kullanarak, verimi ve kaliteyi artır-
mak mümkün.” dedi.

Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde 
kurulan Miracle Serakent, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ta-
rafından açıldı.

10 Binin Üzerinde İstihdam 
Sağlanacak
Konuşmasında, özel sektör mari-
fetiyle kurulacak ülkemizin, hatta 
dünyanın en büyük serakent projesi-
nin tanıtımı vesilesiyle Eskişehir’de 
bulunmaktan duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Varank, “Tarımsal ve-
rimliliği artırma, gıda arz güvenliğini 
sağlama ve ihracat potansiyelimi-

zi yukarılara taşıma adına oldukça 
önemli bir projeden bahsediyoruz. 
Yatırım sürecinin tüm aşamaları ta-
mamlandığında milyar dolarlarla ifa-
de edeceğimiz bir üretim tesisini şeh-
rimize kazandırmış olacağız. Böylece 
10 bin dekarlık alanda, 10 binin üze-
rinde vatandaşımıza istihdam sağlan-
ması mümkün olacak. Anlayacağınız 
bu iş bir memleket meselesi” dedi.

Seracılık Destekleri
Üretimin her alanında tam bağımsız-
lık hedefiyle yola çıktıklarını, gerek 
sanayinin alt sektörlerinde, gerekse 
tarım gibi hayati alanlarda atılacak 
adımlar olduğu belirten Varank, Ba-
kanlığın seracılık yatırımlarını des-
teklemek için geçen hafta önemli bir 
adım attığını vurguladı. Varank, şöy-
le devam etti:
“Bundan böyle 25 dekarlık modern 
seracılık yatırımları da öncelikli yatı-
rım teşvikimizin cazip imkânlarından 
faydalanabilecek.
Yine seracılıkla ilgili bölgesel teşvik-
lerimizde de iyileştirmeye gittik. Es-
kişehir’in de dâhil olduğu, gelişmiş 

bölgelerde sera yatırımı yapmak is-
teyenler için asgari arazi kapasitesini 
40 dekardan 20 dekara indirdik. Hem 
yerli hem de yabancı yatırımcıların 
bu fırsatlardan en iyi şekilde yarar-
lanmasını istiyoruz. Tam da bu nok-
tada Serakent büyük bir potansiyel 
sunuyor. Sanayisiyle parlayan Eski-
şehir’i, tarımda da ülkemizin marka 
şehirlerinden biri yapmak istiyoruz.

KOSGEB Akıllı Seracılığı 
Destekleyecek
Seracılığa sunduğumuz imkanlar, 
sadece yatırım teşvikleriyle sınır-
lı değil. KOSGEB yeni bir çağrıya 
çıktı. Akıllı dijital teknolojileri des-
teklemeye başladık. Bu teknolojileri 
geliştiren KOBİ’lere, uygulama ve 
ticarileşme desteği vereceğiz. Ayrıca, 
üretim sürecini dijitalleştirmek iste-
yenleri de teşvik edeceğiz.

Bu çağrımız kapsamında, akıllı sera-
cılık sistemleri ve yazılımlarını geliş-
tiren şirketleri de, bunları kullanacak 
firmaları da destekliyoruz. Böylece 
akıllı dijital teknolojilerin, seracılıkta 
da uygulanmasını ve yaygınlaşması-
nı arzuluyoruz. Çünkü sera üretimin-
de teknolojiyi daha etkin kullanarak, 
verimi ve kaliteyi artırmak müm-
kün.”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB’in yayınladığı KOBİ Gelişim Destek Programı’nın son 
çağrısından seracılığın da yararlanacağını açıkladı.
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TİGEM’İN ALTIZ KUZULARI!

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
(TİGEM) Gökhöyük Tarım İşletme-
si’nde beşiz kuzu doğumunun ardın-
dan çok nadir görülen altız kuzular 
da dünyaya geldi. Altızları biberonla 
besleyen işletme personeli, işletme-
nin yeni gözdelerinin üzerine titriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (Tİ-
GEM) bağlı Amasya’daki Gökhöyük 
Tarım İşletmesi’nde Şubat ayı orta-
larında başlayan kuzu doğumları ve-
rimli bir şekilde devam ediyor.

İlk Önce Beşiz Heyecanı 
Yaşanmıştı
5.000 baş koyun varlığı ile yetişti-
ricilik faaliyetlerinin yürütüldüğü 
işletmede, döl ve süt verimi yüksek 
olan Bafra ırkı koyunlarda beşiz, altız 
doğumlar çok nadir görülüyor.

İlk olarak işletmede bir koyunun be-
şiz kuzuları heyecan yaratmış, işlet-
me çalışanları oldukça sağlıklı olarak 
dünyaya gelen beşiz kuzuların bakım 
ve beslenmelerini büyük bir özenle 
yerine getirmişlerdi.

Tigem’in Altız Kuzuları!
Kuzu doğumlarında nadir olarak 
görülen beşiz kuzuların doğumunun 

ardından işletmede altız kuzular da 
dünyaya geldi.

İşletme personelinin üzerine titrediği 
altız kuzuların sağlıklı bir şekilde bü-
yüyebilmeleri için bakım ve beslen-
melerine oldukça özen ve önem gös-
teriyor. Çalışanlar kuzuları biberonla 
besliyorlar.

TİGEM Gökhöyük Tarım İşletmesi’nde beşiz kuzu doğumunun ardından çok nadir görülen altız kuzular da
dünyaya geldi.
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TOHUM ÜRETİMİNDE 
150 BİN TONDAN 1 MİLYON TONA…

Bakan Pakdemirli, çeşitli programla-
ra katılmak için geldiği Nevşehir’de, 
Gülşehir ilçesinde bulunan yer altı 
patates deposunu inceledi.

Burada firmanın analiz laboratuvarı 
ve sera bölümünü de gezen Pakde-
mirli, incelemenin ardından Türki-
ye’de tohum üretimiyle ilgili gazete-
cilere açıklama yaptı.

Bu konuda Türkiye’nin çok iyi nok-
taya geldiğini vurgulayan Bakan 
Pakdemirli, “2002 yılında 150 bin 
ton olan tohum üretimimiz bugün 1 
milyon 50 bin ton oldu. Nevşehir’de 
de bunun başarılı bir örneğini görmüş 
olduk. Bu, son derece memnuniyet 
verici. Tamamen hastalıklardan ari 
3-4 yıl içerisinde patates tohumla-
rında artık piyasaya da sürüleceğinin 
müjdesini almış olduk. Bu da tarım 
sektörü olarak bizi son derece mem-
nun etti.” ifadelerini kullandı.

150 Bin Ton Üretimden 1 Milyon 
50 Bin Tona Gelmişiz

Bir gazetecinin, tohum konusunda 
eleştiriler olduğunu aktarması üzeri-
ne Pakdemirli, şunları kaydetti:
“Tarımla ilgili her konu günlük si-
yasete alet ediliyor ama buradaki ra-
kamları ve gerçekleri bilerek konuş-
mak gerekli diye düşünüyorum. 150 
bin ton üretimden 1 milyon 50 bin 
tona gelmişiz. Dünyada da 11. sıra-
dayız. Türkiye, 2023 ile ilgili kendi-
sine hep ilk 10’da olmak gibi bir he-
def koydu. Tohumculuk sektöründe 
de aslında 11. sırayla ve 750 milyon 
dolarla dünyada ihracatta 11. sırada-

yız. Tabii ki bunu daha iyi yapmamız 
lazım. Bu tarz inisiyatif ve girişimleri 
bakanlık olarak sektör olarak mutla-
ka destekliyor olmamız lazım. Daha 
iyiye doğru bir yolculuğa çıkmamız 
lazım, bulunduğumuz yeri de kötü 
görmüyor olmamız lazım. Bugün bu-
rada gözlediğimiz şeyler, ben bu işin 
Avrupa’sını, Hollanda’sını ve Alman-
ya’sını, Fransa’sını da biliyorum, bu-
rada birçok konuda şu an Avrupa’nın 
daha ilerisinde olduğumuzu gördüm 
ve müşahede ettim, bu da son derce 
memnuniyet verici.”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tohum üretimiyle ilgili, “Türkiye çok iyi bir noktaya geldi. 2002 yılında 
150 bin ton olan tohum üretimimiz bugün 1 milyon 50 bin ton oldu.” dedi.
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YERLİ OLARAK GELİŞTİRİLDİ! 
DIŞA BAĞIMLILIK BİTTİ

Tavukçuluk Enstitüsü Müdürü Ser-
dar Kamanlı, Tavukçuluk Araştırma 
Enstitüsü’nün 1930 yılında tavukçu-
luk araştırma hizmetlerini yurt ge-
nelinde verimli ve ekonomik şekilde 
sağlayacak teknik, ekonomik ve tek-
nolojik araştırmalar yapmak, yetişti-
ricinin istifadesine sunmak amacıyla 
Mustafa Kemal Atatürk tarafından 
kurulduğunu söyledi.

Büyük İlgi Görüyor
Damızlık civcivler Irak ve Gürcis-
tan’da büyük talep görüyor. Tavuk-
çuluk Enstitüsü Müdürü Serdar Ka-
manlı, “Bize yumurta tavuğu satacak 
kimse olmazsa bizim için sıkıntı 
değil. Bizim yerli tavuklarımız olma-
dan önceden damızlık tavukları yurt 
dışından alıyorduk. O zaman dışa ba-
ğımlıydık. Artık ülkemizin ihtiyacını 
karşılayacak yumurta tavuğumuz 
var” dedi.

Üç Yerli Tavuk
11 yumurtacı saf hat üzerindeki ıslah 
çalışmaları neticesinde Türkiye şart-
larında en iyi verimi veren 3 hibrit 
geliştirildiğini ifade eden Kamanlı, 
“Bu hibritlerden ikisi kahverengi 

(ATAK ve ATAK-S) biri ise beyaz 
yumurtacı hibrit (ATABEY). Yerli 
otomobili yapmak için çalışıyoruz ya 
biz kendimize ait yerli 3 yumurtacı 
tavuğumuzu geliştirdik. Şu an geliş-
tirdiğimiz bir tavuğumuzu da tescil 
ettireceğiz” ifadesini kullandı.

Yurtdışına Bağımlılık Bitti
Türkiye’de gerek özel sektör, gerekse 
kamu sektöründe yumurtacı damız-
lık konusunda saf hatlara sahip olan 
ıslah ve üretim çalışmaları yapan 
tek kuruluşun Tavukçuluk Araştır-
ma Enstitüsü olduğunun altını çizen 
Kamanlı, “Piyasaya da veriyoruz. 
Yapılan bu çalışmalar ile ülkemizin 
yumurta tavuğu ebeveyn ve hibrit ih-
tiyacı bakımından tamamen yurt dı-
şına bağımlılığı ortadan kalktı” dedi.

Hepsinin Kimliği Var
Bütün tavukların kanat numarası-
nın bulunduğunu belirten Kamanlı, 
“Yumurtadan çıkar çıkmaz bir nu-
mara veriyoruz. Yumurta ağırlığını, 
ilk yumurtlamasını kaydediyoruz. 
Veri almak için kimliklendirme çok 
önemli. Her bir tavuğun kimliği, 20 
yıl geri kadar dedelerinin bilgileri de 

var” dedi. Güvenlik açısından verile-
rin yedeklediklerini vurgulayan Ka-
manlı, “Hangi tavuğun hangi saatte 
yumurta yaptığı kayıt altına alınıyor. 
Toplayan arkadaş telsiz ile idari bi-
rimdeki görevliye söylüyor ve orada 
kayıt altına alınıyor” dedi. Damızlık 
yumurta tavuklarının Tokat’ta yedek-
lendiğini söyleyen Kamanlı, “Oraya 
hiç kimse girmiyor. Sağlıklı olarak 
tutuyoruz. Acil durum olduğunda 
oradaki tavukları getireceğiz” şek-
linde konuştu. Kamanlı, enstitünün 
24 saat kameralarla izlendiğini, etrafı 
çift tel örgü duvarla örülü olduğunu 
ve kümeslere sinek bile girmeyecek 
şekilde korunduğunu, sürekli kümes-
lerin temizlendiğini ifade etti.

Damızlıklar İthaldi
“Yerli üretim yapıyoruz ama tama-
men yerli kullanıyoruz anlamı çık-
masın” diyen Kamanlı, “Mesela Ka-
tar’a ambargo uygulandı. İçecek süt 
bulamadılar, Türkiye’den süt gitti. 
İran’a ambargo uygulanıyor ve bu 
konuda çalışmalar yapıyor. Dışarıya 
bağımlı olursanız çok zor duruma 
düşersiniz. Yerli silahın, yerli oto-
mobilin, yerli tavuğun olacak. Yerli 
otomobili halen yapmaya çalışıyoruz 
ama biz yerli tavuğumuzu ürettik. 
Yurtdışında bir sıkıntı olduğunda ve 
bize yumurta tavuğu satacak kimse 
olmazsa bizim için sıkıntı değil. Bir 
sıkıntı olduğunda Türkiye’nin hibrit 
yumurtacı tavuk ihtiyacını karşılaya-
cak durumdayız. Bizim yerli tavuk-
larımız olmadan önceden damızlık 
tavukları yurt dışından alıyorduk. O 
zaman dışa bağımlıydık. Artık ülke-
mizin ihtiyacını karşılayacak yumur-
ta tavuğumuz var” diye konuştu.

Türkiye, ATAK, ATAK-S, ATABEY adlı yumurta tavuğu geliştirdi. Üç yerli yumurta tavuğu sayesinde yurt dışına bağım-
lılık ortadan kalktı. Bu tavuklarla Türkiye’nin damızlık ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’u karşılanıyor. Damızlık civcivler 
Irak ve Gürcistan’da büyük talep görüyor.
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ÇAĞRI GELDİ: 
TÜRKİYE’DE BİR TANE BİLE YOK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın açıklamaları ile gündeme 
giren kenevir konusunda uzun yıl-
lar araştırma yapan Doç. Dr. Selim 
Aytaç, kenevir açıklamalarının üre-
ticide karşılık bulduğunu kaydetti. 
Kenevirin önemine değinen Doç. 
Dr. Selim Aytaç, “9 Ocak 2019’da 
Cumhurbaşkanımızın kenevir tarı-
mına destek verileceğini açıklama-
sından sonra, üretim için çok sayıda 
üretici başvuru yaptı” dedi. 

“Türkiye’de Bir Tane Bile Yok”
Kenevir üretiminin Türkiye’de dar 
bir alanda yapıldığını hatırlatan 
Aytaç, “Buradan da 2 ton civarı bir 
tohum üretiliyor. 2019 yılı ekim 
sezonunda Türkiye’de 800 dekar 
bir alanda üretim bekliyoruz. 800 
dekar araziden çıkan ürünün el ile 
işlenmesi mümkün değil. Çünkü 
bir hayli zaman alıyor ve emek sarf 

ediliyor. Sapından lifinin ayrılması 
için bir tesis, lifinin değerlendiril-
mesi için bir tesis, kelek adı verilen 
sapının da değerlendirilmesi için bir 
tesis gerekmektedir. Çok acil olarak 
bu işletmelerin 2020’nin ortalarına 
kadar mutlaka kurulması lazım. Di-
ğer türlü üretilen ürünler elde kala-
bilir. Ürünler belli bir süre saklana-
bilir ama üreticinin bunu saklaması 
gibi bir ekonomik bir lüksü yok. 
Elde edilen ürünlerin de pazarlan-
ması için bir sistem lazım. Yoksa 
üretici kenevir tarımına küser. Çün-
kü alıcısı olmadığı zaman kenevir 
tarımının gelişmesi zor olur. Hali-
hazırda kenevirle çalışan bir tesis 
Türkiye’de yok” dedi.

“Çiftçinin Küsmesine Neden 
Olur”
Bu konuda devletin ikinci bir acil 
eylem planı olarak sanayi tesisi 

kurması için bir hamle yapması ge-
rektiğini dile getiren Aytaç, şöyle 
devam etti: “Ürün ekim sezonu yak-
laşıyor. Şu anda üreticinin ürünleri 
nereye pazarlayacağı belli değil. 
Bu sorunun çözülmesi lazım. Yoksa 
hızlı bir şekilde ilerlememiz müm-
kün değil. Devletimizin tohumluk 
üretimi konusunda bir çalışması 
var. 2022 yılında Türkiye’nin bir 
çok yerinde ekimi karşılayabilecek 
kadar tohum üretim programı ya-
pıldı. Fakat ikinci adım olan sana-
yi sektörüne hazırlık için adımların 
atılması lazım. Çiftçinin ürettiği 
mahsul elinde kalırsa bu çiftçinin 
küsmesine sebep olur. Sanayiye 
en hızlı olarak kağıt sektörü ile gi-
riş yapılabilir. Çünkü kenevir daha 
önce Türkiye’de kağıt sektöründe 
kullanılıyordu. İkinci olarak tekstil 
sektörünü gösterebiliriz. Sektörel 
bazda bir tesis kurulması lazım” 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selim Aytaç, birçok üreticinin kenevir 
üretimi konusunda başvuru yaptığını, bu durumun olumlu bir gelişme olduğunu, konunun sıcaklığı ile acilen keneviri 
işleyebilecek tesislerin yapılması gerektiğini söyledi.
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GENÇLEŞEN ÜLKEDE 
YAŞLANAN TARIM 

Şube Başkanımız Prof. Dr. Süley-
man Soylu, Türkiye’de çiftçilikle 
uğraşan genç sayısının her geçen 
gün azaldığını belirterek, gençlerin 
tarıma teşvik edilmesi gerektiğini 
belirtti.

Türkiye’de genç nüfus artarken, 
tarımda da tam tersi bir durum 
yaşanıyor. Kırsaldaki nüfusun ço-
ğunluğu 55-64 yaş arası kişilerden 
oluşuyor. Gençler ise çeşitli se-
beplerden dolayı kırdan kente geç 
ediyor. 1935 yılında yüzde 76 dü-
zeyinde olan kırsal nüfus, 1980’li 
yıllarda yüzde 56’lara, şimdilerde 
ise yüzde 21’e kadar geriledi. Kır-
salda yaşayanların ise yüzde 60’ı 
tarımla uğraşıyor. Uzmanlar du-
ruma çare bulunmadığı takdirde 

tarımda üretimin zorlu bir sürece 
gireceği konusunda hemfikir.

Gençler Çeşitli Sebeplerden Do-
layı Kente Göç Ediyor

Kırsalda yaşayan gençlerin çeşitli 
sebeplerle köyden kente göç etti-
ğini ve köylerde çiftçilikle uğraşan 
insanların birçoğunun belirli bir 
yaşın üstüne çıktığını belirten Zira-
at Mühendisleri Odası Konya Şube 
Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soy-
lu, “Türkiye’de çiftçilikle uğraşan 
genç sayısı her geçen gün azalıyor. 
Şu an çiftçilikle uğraşan vatandaş-
larımız da vefat ederse, köyler bo-
şalacak ve tarımla uğraşan nüfus 
giderek azalacak. Bunun şimdiden 
tedbirlerini almamız gerekiyor. 
Eğer önlem alınmazsa, ilerleyen 
süreçte tarım ve hayvancılığı ciddi 
sıkıntılar bekliyor” dedi.

Kırsal Alanda Sosyal Şartlar 
İyileştirilmeli





Toplumda genç çiftçiye kimsenin 
kızını vermek istemediğine dikkat 
çeken Süleyman Soylu, “Özellikle 
kırsaldaki sosyal şartların daha çok 
iyileştirilmesi gerekiyor. Tarımsal 
üretimde yer alan çiftçilerimizin 
imkânları olsa dahi evlenemiyor. 
Sırf çiftçilik mesleği itibar görmü-
yor diyerek kırdan kente göç eden 
birçok çiftçi çocuğu bulunuyor. 
Bu yüzden çiftçiliğin statüsünün 
toplumda yükseltilmesi gerekiyor. 
Çiftçinin kırsalda 200-300 dekar 
arsası var ama şehirde asgari ücret-
le çalışıyor. Oysa çiftçimiz arazisi-
ni işlese şehirde kazandığı ücretten 

çok daha fazlasını kazanacaktır” 
diye konuştu. Köyden kente göçün 
önüne geçmek için belirli bir ya-
şın altında bulunan genç çiftçilere 
özel destek verilmesi gerektiğinin 
altını çizen Soylu, “Avrupa dâhil 
birçok ülkede genç nüfusu tarıma 
yönlendirmek için destekler verili-
yor. Bizimde gençlerin kente göçü-
nü engelleyebilmemiz için benzeri 
desteklerde bulunmamız gereki-
yor” şeklinde konuştu.

Tarımla İlgili Ders Sayısı 
Arttırılmalı
Tarımı ilkokuldan başlayarak ço-
cuklara sevdirmek gerektiğini de 
sözlerine ekleyen Süleyman Soylu, 
“Okullarımızda tarımla ilgili ders 
sayısını arttırmamız gerekiyor. Öğ-
renciler aldığı derslerde tüketmiş 
oldukları gıdaların nasıl üretildi-
ğini öğrenmeliler. Bununla birlik-
te çocuklarımızın tarıma, tarımsal 
ARGE’ye ve inovasyonlara ilgisini 
arttırmalıyız” ifadesinde bulundu.

Kırsal kesimlerde katma değeri 

yüksek ürünlerin ekimini sağla-
yabilecek ortamların hazırlanması 
gerektiğine de vurgu yapan Soylu, 
Hüyük’te hayata geçirilen proje-
yi örnek göstererek “Mesela Hü-
yük’te küçük ölçekli sulama projeli 
çilek vb. meyvecilik üretimi arttı-
rıldı ve vatandaşlar kentten köye 
göç etmeye başladı. Buna benzer 
örnekleri ve projeleri çoğaltmamız 
gerekiyor” dedi. Son olarak Genç 
Çiftçi projesine değinen Süleyman 
Soylu, “Gençlerin tarıma olan ilgi-
sinin azalması kırsal nüfusu azal-
tıyor, üretimi düşürüyor. Nüfusun 
kentlere yığılması ile işsizlik de 
büyüyor. Tarımda gençleşme ile bu 
süreci tersine döndürmek mümkün. 
Genç Çiftçi projesi güzel bir örnek 
ama bunu her bölgenin üretim mo-
deline göre belirlemek gerekiyor. 
Tarımda gençleşme için ise yal-
nızca hibe değil, cazibe merkezi 
kılacak adımlar gerekli” ifadelerini 
kullandı.
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AVRUPA’NIN HER YIL YAPILAN 
EN BÜYÜK TARIM FUARI

KONYA TARIM 2019 17. Tarım, 
Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla 
Teknolojileri Fuarı, kuruluşumuz 
TÜYAP Konya Fuarcılık Anonim 
Şirketi tarafından Türk Tarım Alet 
ve Makinaları İmalatçıları Birliği 
(TARMAKBİR) iş birliği ile T.C. 
Ticaret Bakanlığı,       T.C. Tarım ve 
Orman Bakanlığı, Mevlana Kalkın-
ma Ajansı (MEVKA),  T.C. Konya 
Valiliği İl Tarım ve Orman Müdür-
lüğü, Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
(TZOB), Tarım Kredi Kooperatifle-
ri Merkez Birliği, Pankobirlik, Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi, Konya 
Ticaret Odası, Konya Sanayi Oda-
sı, Konya Ticaret Borsası, Selçuk 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat 
Mühendisleri Odası Konya Şubesi 
ve KOSGEB’in değerli destekleri 
alınarak 19 - 23 Mart 2019 tarihleri 
arasında Konya Ticaret Odası – Tü-

yap Konya Uluslararası Fuar Mer-
kezi’nde gerçekleştirilecektir.    

2018 yılında Konya Ticaret Odası 
– Tüyap Konya Uluslararası Fuar 
Merkezi’nde hazırlanan ve tarım 
sektöründe ülkemizin en önemli 
ve en büyük buluşması olan Konya 
Tarım Fuarı, 97 ülke ve 76 farklı 
şehirden gelen 307.919 ziyaretçiyi 
Konya’da Tüyap çatısı altında bir 
araya getirdi.  

“Ersözlü: Tarım sektörünün Av-
rupa’da her yıl yapılan en büyük 
buluşması Tüyap Konya’da!”

Bir yılı aşkın süredir devam eden 
satış ve pazarlama faaliyetleri son-
rasında Konya Tarım Fuarı, bu yıl 
fuaye ile birlikte 7 ayrı salonda 
60.000 m2 kapalı, 30.000 m2 açık 

alan olmak üzere toplam 90.000 
m2’lik sergileme alanında 20 ülke-
den 400’ün üzerinde firmanın ka-
tılımıyla gerçekleştirilerek, 5 gün 
boyunca 100 ülke ve 76 şehirden 
gelecek 300.000’in üzerinde ziya-
retçiyi ağırlayacak. 

Tarımsal mekanizasyon anlamında 
tüm teknolojik yeniliklerin görü-
cüye çıkacağı fuar süresince, Tür-
kiye’de ilk kez lansmanı yapılacak 
traktörlerden biçerdöverlere, tarım-
sal ekipmanlara ve çeşitli etkinlik-
lere de ev sahipliği yapılacaktır. 

Yurt içinden ziraat odalarımız, ta-
rım il ve ilçe müdürlüklerimiz, koo-
peratiflerimiz ve Pankobirlik destek 
ve iş birlikleri ile gerçekleştirilen 
heyet organizasyonları ile  Konya, 
üretici ve çiftçilerimizin buluşma 
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noktası olacak. 

“Ersözlü: Yabancı yatırımcıların 
odak noktası Konya Tarım Fua-
rı…”

Türk tarım sektörünün gururu, ko-
nusunda ülkenin en fazla ziyaret-
çiyi ağırlayan fuarı ve artık sadece 
ülkemiz açısından değil, Avrasya 
coğrafyasının da sektöründeki her 
yıl yapılan en büyük ve en verim-
li buluşması haline gelen Konya 
Tarım Fuarı, Tüyap Fuarcılık Gru-
bu’nun yurt dışında bulunan ofisleri 
Bulgaristan, Gürcistan, İran, Mısır, 
Rusya, Makedonya ve 30 ülkedeki 
temsilcilikleri başta olmak üzere 1 
yılı aşkın süredir devam eden yo-
ğun tanıtım faaliyetleri neticesinde 
5 gün boyunca hedef pazar niteliği 
taşıyan, ihracat oranlarımızın yük-
sek olduğu ülkelerden gelecek he-
yetlere ev sahipliği yapacaktır. An 
itibariyle akreditasyonu tamamlan-
mış, 50 ülkeden 3500’ün üzerinde 
iş insanı fuar için Konya’da olacak. 
Bu yıl hedefimiz en az 100 ülkeden 
ziyaretçiyi katılımcı firmalarımız 
ile buluşturmaktır.

Bu yıl yine Konya Tarım Fuarı 
için her sene destekçimiz olan ku-
rumlarla yeni bir iş birliği yaparak 
yurt dışından profesyonel ziyaret-
çileri davet ettik. Kurulan bu fuar 
konsorsiyumu sayesinde fuar katı-
lımcılarımızla yabancı yatırımcıla-
rı buluşturmamız için çok değerli 
gayretlerini esirgemeyen Konya 
Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, 
Mevlana Kalkınma Ajansı ve MÜ-
SİAD’a kuruluşumuz adına teşek-
kür ediyorum.

Konya Sanayi Odası destek ve iş 
birliği ile önceki yıllarda da büyük 
başarılar ile hazırladığımız B2B 
Uluslararası İkili İş Görüşmeleri et-
kinliğimizi gerçekleştireceğiz. İkili 
iş görüşmeleri kapsamında Avru-
pa ve Balkanlar başta olmak üzere 

Orta Asya Cumhuriyetleri, Kuzey 
Afrika ve Ortadoğu’dan gelecek zi-
yaretçilerimizi, fuar alanı konferans 
salonlarımızda 2 gün sürecek bir 
programla 20 – 21 Mart’ta bir ara-
ya getireceğiz. Geçtiğimiz yıl 1009 
adet ikili iş görüşmesi gerçekleştir-
diğimiz fuarda milyonlarca dolarlık 
iş hacmi oluşturulduğuna şahit ol-
duk. Bu yıl da yine ülke ekonomi-
mize yeni ihracatların iş birliğinin 
kurulduğu bir nokta olarak destekte 
bulunmayı hedefliyoruz.  

“Ersözlü: Konya Tarım Fuarı, 
sponsorlarıyla daha güçlü…”

Bu yıl Türkiye’nin en büyük akar-
yakıt dağıtım şirketlerinden biri 
olan Opet’le imzaladığımız fuar 
sponsorluğu anlaşmasını sizlerle 
paylaşmaktan mutluluk duyuyo-
rum. Opet, Konya Tarım Fuarı’n-
da tarım profesyonellerine yönelik 
ürün ve hizmetlerini tanıtmak üzere 
fuar sponsoru olarak yerini alacak. 
Bu anlaşmanın da uzun yıllar bo-
yunca sürmesini temenni ediyorum.

Ayrıca Türkiye’de tarım sektörünün 
önemli medya gruplarından Bereket 
TV, bu sene Konya Tarım Fuarı’nın 
medya sponsoru oldu. Bereket TV, 
fuar boyunca canlı yayınlarla ek-
randa olacak.

“Ersözlü: Konya Tarım Fuarı, 
kazançlı bağlantılar için tarım 
profesyonelleriyle buluşacak!”

Tüyap Konya, Türkiye’nin ve Av-

rupa’nın her yıl yapılan en büyük 
tarımsal mekanizasyon fuarı olan 
Konya Tarım Fuarı ile 2019 yılında 
da 300.000’in üzerinde ziyaretçiye 
ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 
Tarım sektörünün hasat zamanı olan 
Konya Tarım Fuarı, kazançlı bağ-
lantılar için on yedinci kez sektör 
profesyonelleriyle buluşacak.

Fuarımızın hazırlanmasında bizler-
den desteklerini esirgemeyen, T.C. 
Ticaret Bakanlığı ve T.C. Tarım ve 
Orman Bakanlığımız başta olmak 
üzere, iş birliği yaptığımız Türk Ta-
rım Alet ve Makinaları İmalatçıları 
Birliği’ne (TARMAKBİR), Konya 
Ticaret Odamıza, T.C. Konya Vali-
liği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü-
müze, Mevlana Kalkınma Ajansı’na 
(MEVKA), Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği’ne (TZOB), Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği’ne, 
Pankobirlik’e, Konya Büyükşehir 
Belediyesi’ne, Konya Sanayi Oda-
sı’na, Konya Ticaret Borsası’na, 
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi’ne, Ziraat Mühendisleri Odası 
Konya Şubesi’ne, KOSGEB’e, fuar 
sponsorumuz Opet’e, medya spon-
sorumuz Bereket TV’ye, yıllardır 
bizlere inanan ve fuarlarımıza ka-
tılan tüm katılımcı firmalarımıza ve 
en önemlisi de Konya’ya teşekkür 
ederiz. 

Konya Tarım Fuarı, 19-20-21-22 
Mart 2019 tarihleri arasında 09.30 - 
18.00, 23 Mart 2019 günü ise 09.30 
- 17.00 saatleri arasında ziyaret edi-
lebilecektir.









ÇEYREK ASRI AŞKIN TECRÜBESİ
YAYCI MEMİŞ 1977 yılında kurul-
muş ve bugüne kadar yay sektöründe 
hizmet vermektedir. YAYCI MEMİŞ 
çeyrek asrı aşkın tecrübesi sayesinde 
müşterilerinin memnuniyeti için kali-
teden taviz vermemiştir ve o günden 
bugüne kadar değişmeyen ilkesi kali-
te ve müşteri memnuniyeti olmuştur. 

Firma bünyesinde 0.20 mm’den 40 
mm’ye kadar soğuk çekim yapılmak-
tadır. Yayları son teknoloji makina-
larda üretmektedir. Üretilen yaylar 
tarım, otomotiv, hidrolik sistemler, 
makine parkurları, oyuncak gibi bir-
çok sektörde kullanılmaktadır. Türki-
ye’de birçok sektörün yay ihtiyacını 

YAYCI MEMİŞ karşılayabilmekte-
dir. 

İmalatı yapılan bazı yay türleri şöy-
ledir; 
Baskı Yayları
Baskı yoluyla enerji depolama, ba-
sınç ile ilgili kuvvetlere mukavemet 
gösterme ve kuvvet sağlama gibi 
özellikler için kullanılan yaylar baskı 
yayları olarak adlandırılır. Üretilen 
baskı yaylalarının pek çoğu yuvarlak 
telden uçları kapalı olarak sarılmış 
yaylardır. Bazı baskı yaylan baskı 
yaptıkları yüzeylere dik oturması 
amacıyla taşlanırlar. 

Çekme Yayları
Genel olarak, bitişik sarılarak yapı-
lan ve çekmeye karşı direnç gösteren 
yaylara çekme yayları adı verilir. Bu 
tür yayların uç kısımları, kullanım ye-
rine göre değişik şekilde yapılabilir-
ler, üretilen baskı yaylarının pek çoğu 
yuvarlak telden uçları kapalı olarak 
sarılmış yaylardır. Bazı baskı yaylan 
baskı yaptıkları yüzeylere dik otur-
ması amacıyla taşlanırlar. 

Formlu Yaylar Teller
Genel olarak bir kuvvet uygulamak 
veya enerji depolamak için kullanılır-
lar. Bu tür yaylar yay çapı küçülecek 
yönde çalıştırılırlar. Form yayların 
görevleri bazen parçaları tutma, sa-
bitleme, yönlendirme, kilitleme ve 
tetikleme olabilir. Form yaylar bazen 
sadece birini ya da birden çok görevi 
yapabilmek tasarlanır. Aksi halde yay, 
uygulanan kuvvet neticesinde defor-
me olur ve kullanılamaz. 
Torsiyon - Kurma Yaylar
Kurma yayları genellikle miller için 
hareket verici eleman olarak kullanı-
lır, açısal yönde yada kurma yönünde 
enerjiyi depolayan, yay kollarından 
birinin yay gövdesi etrafında dönme-
si ile çalışır. Kurma yaylar (torsiyon 
yaylar) dönme ve burulma doğrultu-
sunda uygulanan kuvvetlere direnç 
gösterirler. Yay uçları birçok formda 
olabilir. Bunlar kısa kanca, düz ofset, 
reze, düz torsiyon, duble torsiyon ola-
rak yapılmaktadır.

Pim Yayları(Yaylı Pim)
Birbirine geçmeli, basit monte ve 
de-monte olması istenen sistemler, 
ekipmanlar için ideal bir mekanizma 
olan yaylı pimler, başta traktör yedek 
parça sanayisi olmak üzere çeşitli 
sektörlere tedarik edilmektedir.

YAYCI MEMİŞ her şeyden önce 
sektördeki isim ve güvenilirliğine ya-
kışır kalitede üretim yaparak, müşteri 
memnuniyetini amaçlamaktadır. 

TARIMTR Haber Servisi

92





MODEL OFSET

Bir iş yapılmayı hak ediyorsa

daha iyi yapılmayı da hak ediyordur.
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