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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,

Bu yılın 3. sayısı ile sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

TarımTR Dergisi olarak, tarım ve hayvancılık sektöründe yer alan firmaların iletişim 
faaliyetlerine daha fazla katkı sunabilmek adına çalışmalarımız hızla devam etmektedir. 
Geleneksel iletişim çalışmalarının yanında, bugün artık yadsınamaz bir gerçek olan dijital 
dünyanın varlığı da bizim, sektörle ilgili iletişim çalışmalarımıza yön veriyor. Gazete, 
dergi, kitap gibi basılı materyallerin yanında TV ve radyo gibi görüntülü ve sesli kitle 
iletişim araçları da varlığını korumaya devam ediyor ve uzun zamanda devam edecek 
gibi görünüyor. Artış gösteren baskı ve kâğıt maliyetlerine karşın dergicilik yapmak 
büyük bir mesuliyet. Kitabın, defterin, gazetenin ve derginin dokunma ve koku hissine 
yaptığı etki ve bunun yanında uzun süreli tüketimi de dergiciliği iletişim çalışmalarında 
hala önemli bir konumda tutuyor. Örneğin bugün Türkiye’nin herhangi bir yerindeki bir 
esnafın masasında kendine yer bulmuş TarımTR dergisi, o esnafa gün ve ay içinde gelen 
bütün eş, dost ve müşteri tarafından görülebiliyor. Bir şekilde sohbet esnasında ele 
alınıp sayfaları çevrilebiliyor ve daha uzun bir tüketim sonucunda dikkat çeken bir detay 
veya reklam dijitaldeki yayına göre akılda daha fazla kalıcı olabiliyor. Tabi bunun yanında 
TarımTR dergisi olarak dijital mecralar ile ilgili çalışmalarımızın tüm hızıyla devam ettiğini 
tüm takipçilerimize müjdelemek isteriz. 

Sektörel dergiler için fuarlar önemli bir yer tutmaktadır. Biz de TarımTR Dergisi olarak 
Türkiye’de düzenlenen tarım ve hayvancılık fuarlarında yerimizi almaya devam 
etmekteyiz. Gelecek sayımız 8 – 12 Ekim tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen 
BURTARIM 2019’da olacaktır, tüm tarım dostlarımızı standımıza bekliyoruz.

Sağlıcakla kalın..

 

Editörden
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ATA TOHUMU PROJESI, 
TARIMDA MILLI BAĞIMSIZLIĞIMIZIN 
ANAHTARIDIR

Emine Erdoğan, burada yaptığı ko-
nuşmada, 2017’de Tarım ve Orman 
Bakanlığı ile Ata Tohumu Proje-
si’ni başlattıklarını hatırlatarak o 
günden bugüne proje kapsamında 
yerel tohum buluşmaları gerçekleş-
tirdiklerini anlattı.

Bu buluşmalarda çiftçilerin hazine 
sandıklarını açtıklarını dile getiren 
Emine Erdoğan, “Bu toprağın mi-
rasının gelecek nesillere aktarıl-

ması için tohumlarını devletimize 
emanet ettiler. Büyük bir mutluluk-
la söylemek isterim ki, kısa sürede 
binden fazla tohum çeşidi bağışlan-
dı. TİGEM aracılığı ile tohumlar 
kayıt altına alındı ve gen bankala-
rında muhafaza edildi.” diye ko-
nuştu.

Bakanlığın, bu tohumları gen ban-
kasında çoğalttığına ve fide haline 
getirip tekrar toprakla buluşturdu-

ğuna da dikkati çeken Emine Erdo-
ğan, şöyle konuştu:
“Ata tohumlarımızdan ilk etapta 
60 ton ürün elde ettik. Kandıra’nın 
sivri biberinden Samsun’un köy 
salatalığına, Çorum’un on dilim 
kavunundan Ayaş’ın beyaz bodur 
domatesine kadar 11 çeşit ürün ma-
ğazalarda satışa sunuldu. Bu saye-
de, anılarımızda dahi yok olmaya 
başlayan tatlar ve kokular bundan 
sonra nostalji olmayacak, inşallah 
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Emine Erdoğan, himayesinde başlatılan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen “Ata Tohumu Projesi” kapsamında 
TİGEM Polatlı İşletmesi’nde gerçekleştirilen, “Mirasımız Ata Tohum” tanıtım toplantısına katıldı. 
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yaşamaya devam edecek. Besinle-
rimiz, içeriği açısından zengin, öz-
gün tadında ve kokusunda, seneler 
önce neyse şimdi de o şekilde sof-
ramıza gelecek.”

Bu başarının sağlanmasındaki 
emeklerinden dolayı çiftçilere şük-
ranlarını ileten Emine Erdoğan, 
“Ülkemizin parlak geleceğinin to-
humları, sizlerin elleri ve yürekle-
riyle serpiliyor. Bu tohumlar sizle-
rin alın teriyle sulanıyor. Sağ olun, 
var olun.” dedi.

Emine Erdoğan, tarımın ülkelerin 
en büyük gücü olduğunu belirterek, 
Anadolu’nun bereketli toprakları-
nın “buğdayın anavatanı” olduğuna 
işaret etti. 

Tarımın, Anadolu’da 8 bin yıldan 
fazla zamandır yapıldığını ve bir 
anlamda tarımın beşiği konumunda 
olduğunu belirten Erdoğan, “Tarı-
ma olan ihtiyaç gelecekte çok daha 
fazla karşımıza çıkacak. Dolayısıy-
la bugün attığımız adımlar gelece-
ğimize sahip çıkmak ve çocukla-
rımızı kimseye muhtaç etmemek 
anlamına geliyor. Böyle bir amaca 
ulaşmak ise ancak ortak bir bilinç 

ve ortak bir çabanın ürünü olabilir. 
Biz bugün sizlerle birlikte toprağı-
mıza milli bağımsızlığı ve geleceği 
ekiyoruz. İnşallah ileride çocukları-
mız bu değerleri bizleri hayırla yad 
ederek biçecekler.” diye konuştu. 

Günümüzde Yaklaşık 800 Milyon 
İnsan Yetersiz Besleniyor
Küresel gıda sistemlerinin dünya 
nüfusuna sürdürülebilir şekilde 
besleyici gıda sunamadığına dik-
kati çeken EmineErdoğan, şöyle 
devam etti:
“Günümüzde yaklaşık 800 milyon 
insan yetersiz besleniyor. Buna kar-

şılık 2 milyar insan ise fazla kilolu 
ya da obeziteyle mücadele ediyor. 
Bildiğiniz gibi obezitenin bir se-
bebi de sürekli olarak besin değeri 
açısından düşük yiyeceklere maruz 
kalmaktır. Yani kimyasallarla dol-
durulan, genetiği ile oynanan yi-
yecekler bir yandan hasta nesiller 
yetiştiriyor. Bildiğiniz gibi yüksek 
tansiyondan kansere kadar birçok 
hastalığın çıkış noktası beslenme 
alışkanlıklarımızdır. Dolayısıyla 
ata tohumlarımızla yapacağımız 
yerli üretimin, sofralarımızdaki 
tehlikeyi de bertaraf edeceğine ina-
nıyorum. Tükettiğimiz her lokma-
daki katkı maddesinden kurtularak 
bedensel sağlığımızı iyileştirebilir, 
hayat kalitemizi artırabiliriz.”

Emine Erdoğan, dünyada küresel 
olarak organik ürünlere karşı bü-
yük bir ilgi olduğunu vurgulayarak 
insanların doğal ürünlere olan has-
retinin, beslenme alışkanlıklarının, 
sağlık açısından nasıl büyük bir 
tehlike yarattığının farkındalığına 
işaret ettiğine değindi.
Dünya nüfusunun 2050 yılında 
9,7 milyar kişiye ulaşmasının bek-
lendiğine dikkati çeken Emine Er-
doğan, “Gelecekte kendi tarımını 
yapamayan ülkeler dünyanın açlık 
noktaları olmaya mahkum olacak-
lar. Savaşlar, iklim krizi, kıtlık ve 
doğal afetler gibi dünyanın yaşadı-
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ğı buhranlar karşısında varlıklarını 
en iyi koruyabilen ülkeler, tarım-
da bağımsızlığa kavuşmuş ülke-
ler olacak. Yani tohum demek, bir 
anlamda yaşam sigortası demektir. 
O yüzden tarımı çok daha geniş an-
lamıyla düşünmek ve ele almak zo-
rundayız. Ata Tohumu Projesi, tarı-
mı milli bağımsızlığımızın anahtarı 
olarak gördüğümüzün de ifadesidir. 
Ülkemizin potansiyelinde dünya-
nın en önde gelen tohum üreticisi 
olmak var. Umudum odur ki kısa 
bir zamanda Türkiye’de inşallah 
yerli üretimden başka bir şey gör-
meyeceğiz.” ifadelerini kullandı. 

Gençlerin Tarım Sektöründen 
Ümitvar Olmalarını Sağlamalıyız
Ata tohumlarının muhafazası ka-
dar, bu alanda insan kaynağının 
devamlılığının da önemine işaret 
eden EmineErdoğan, “Kariyer de-
nildiğinde, sadece plazaların anla-
şıldığı bir çağdayız. Maalesef gü-
nümüzde özellikle gençler arasında 
masa başı bir iş sahibi olmak, sta-
tü elde etmek olarak düşünülüyor. 
Tarımsal üretim hangi gencimizin 
gelecek hayalini süslüyor? Demek 
ki burada bir şeyi yanlış yapıyoruz. 
Bu yanlışı düzeltmek için tarımdaki 
büyük potansiyeli doğru bir şekilde 
anlatmalıyız. Gençlerin tarım sek-
töründen ümitvar olmalarını sağla-
malıyız. Toprakla aramızda oluşan 
bu mesafeyi kaldırmalıyız.” değer-
lendirmesinde bulundu.  

Emine Erdoğan, tarımın yaşatılma-
sının ahlaki bir sorumluluk oldu-
ğunu da vurgulayarak çiftçilerden 
topraktaki gizli bilgeliği gençlere 
anlatmaları ricasında bulundu. 

Aşık Veysel’in “Dost dost nicesine 
sarıldım/ Benim sadık yarim kara 
topraktır/Beyhude dolandım, boşa 
yoruldum/Benim sadık yarim kara 
topraktır.” dizelerini hatırlatan Er-
doğan, başta çiftçiler olmak üzere, 
Tarım ve Orman Bakanlığı ve Tİ-
GEM’e titiz çalışmalarından dolayı 
teşekkür ederek Ata Tohumu Pro-
jesi’nin daha da güçlenmesini  te-
menni etti. 

Tohum Bir Zaman Kapsülü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu da tüm 
canlıların tohumdan çoğaldığına 
işaret ederek, tohumun bir “zaman 
kapsülü” olduğunu; geçmişten ge-
lirken bir yandan geleceği taşıdığı-
nı söyledi. 

Tohumu korumak ve çoğaltmanın, 
gelecek nesiller için önemine işaret 
eden Saraçoğlu, tarihteki savaşlar-
da, tohumların yok edildiğine iliş-
kin örnekler verdi.  

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli ile Tarım İşletmeleri Ge-
nel Müdürlüğü (TİGEM) Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 

Ayşe Ayşin Işıkgece’nin konuşma 
yaptığı programda, Ata tohumu ta-
nıtım filmi gösterimi de yapıldı.
 
Program sonunda Emine Erdoğan, 
projeye emeği geçenlere ve tohum 
bağışçıları Cemali Koro, Hazel Gü-
çen, Halil Halaç, Ferdi Tercanoğ-
lu’na plaket takdim etti.

Bakan Pakdemirli de Emine Erdo-
ğan’a hediye takdiminde bulundu. 
Emine Erdoğan, program öncesin-
de ata tohumlarının ekildiği Tİ-
GEM’deki bahçeyi gezdi. 

Bahçeye gelişinde tohumları geti-
ren çiftçilerle de selamlaşan Emine 
Erdoğan, bahçede yetişen ürünlerle 
ilgili de Işıkgece’den bilgi aldı. 
 
Daha sonra ata tohumları ve to-
humların ürünlerinin sergilendiği 
stantları gezen Emine Erdoğan, 
buradaki ürünler hakkında da bilgi 
edindi. 

Programa AK Parti Genel Sekreteri 
Fatih Şahin, AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcıları Çiğdem Karaas-
lan ve Leyla Şahin Usta, AK Parti 
Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Sel-
va Çam, Cumhurbaşkanlığı Sağlık 
ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Sema 
Ramazanoğlu ile bazı milletvekille-
ri de katıldı. 
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IDF DÜNYA SÜT ZIRVESI

Türkiye, süt sektörünün küresel 
anlamda en geniş kapsamlı organi-
zasyonu olan ve Uluslararası Süt-
çülük Federasyonu (IDF) tarafın-
dan düzenlenen, “IDF Dünya Süt 
Zirvesi’ne (World Dairy Summit)” 
ev sahipliği yapıyor.

Tarımsal Hasılada Avrupa’da 
İlk Sıradayız
Zirve kapsamında konuşan Tarım 
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir-
li; Ülkemizin, tarımsal hâsıla bakı-
mından Dünyada 7’inci, Avrupa’da 
1’inci sırada yer alan bir tarım ül-
kesi olduğunu hatırlatarak, hayvan-
cılık ile süt üretimindeki yerini be-
lirtti; ‘Avrupa’da Küçükbaş hayvan 
varlığında 1’inci, büyükbaş hayvan 
varlığında 2’nci sırada yer alan ül-
kemiz, süt üretiminde ise, Dünyada 
8’inci, Avrupa’da 3.’üncü sırada 
yer almaktadır’ dedi.

Bakan Pakdemirli, 2019 yılı itiba-
riyle hayvan varlığımızı da pay-

laştı; ‘Ülkemizin, 2017 FAO veri-
lerine göre 16,1 milyon büyükbaş, 
44,3 milyon küçükbaş hayvan var-
lığı bulunmaktadır. Dünya çiğ süt 
üretimin %2,5’i, kırmızı et üreti-
minin %1,2’si ülkemizde gerçek-
leşmiştir. 2019 yılı haziran sonu 
itibari ile büyükbaş hayvan varlı-
ğımız 18,2 milyon başa, küçükbaş 
hayvan varlığımız 50 milyon başa 
ulaşmıştır.’

Tarım Ürünleri İhracatı İle 4,9 
Milyar Dolar Fazla Gelir Elde 
Edildi
Verilen destek ve teşviklerle, Ülke-
miz hayvancılığında, son 17 yılda, 
önemli gelişmeler yaşandığını ifa-
de eden Pakdemirli, 2002 yılına 
göre, Büyükbaş hayvan sayısında 
%74, Küçükbaş hayvan sayısında 
%44, Süt üretiminde %163, Kır-
mızı et üretiminde %166 artış sağ-
landığını belirtti.  ‘Türk tarımı; 82 
milyon vatandaşımız, 3,5 milyonu 
aşkın göçmen ve 50 milyon turis-

tin gıda ihtiyacını karşıladığı gibi, 
1.730 çeşit tarımsal ürün ihraç eden 
bir sektör konumuna gelmiştir’ di-
yen Bakan Pakdemirli, Ülkemizin 
tarım ürünlerinde, 2018 yılında, 
12,8 milyar dolar ithalata karşılık, 
17,7 milyar dolar ihracat yaparak, 
yaklaşık 4,9 milyar dolar fazla ver-
diğini de vurguladı.

2019’Da Süt Ve Süt Ürünleri 
İhracatı 227,9 Milyon Dolar’a 
Yükseldi
2019 yılında bir önceki yıla göre 
hayvansal ürün ihracatı ile süt ürün-
leri ihracatında da artış yaşandığını 
söyleyen Bakan Pakdemirli, ‘2019 
yılının ilk yedi ayında, hayvan ve 
hayvansal ürün ihracatımız, 803,5 
Milyon Dolar olarak gerçekleşmiş, 
bir önceki yılın aynı dönemine 
göre toplam ihracatta ise %2.5’lik 
artış sağlanmıştır. Bu dönemde, süt 
ve süt ürünlerinin ihracatı ise %20
’lik artış göstererek, 227,9 Milyon 
Dolar’a yükselmiştir’ dedi.



17 Yılda 32,7 Milyar Lira Hay-
vancılık Hibe Desteği Ödemesi 
Yapıldı
Sütün katma değeri yüksek bir 
ürün olduğu ve bu doğrultuda po-
litikalara yön verildiğini belirten 
Pakdemirli, Son 17 yılda, Hay-
vancılığın gelişmesi için verilen 
destekleri hatırlattı; ‘Hayvancılık 
desteklemelerimizi, 4 kalemden 10 
kaleme çıkartarak, 32,7 milyar lira 
hayvancılık hibe desteği ödemesi 
yaptık. Kırsal kalkınma yatırımları 
ve Avrupa Birliği fonları – IPARD 
kapsamında; 2.985 projeye, 2,7 
milyar lira hibe verdik. Orman 
Köylerimizde, çiftlik faaliyetleri-
nin geliştirilmesi amacıyla; 4.000 
aileye, 110 milyon lira süt sığırcı-
lığı ve koyunculuğu desteği verdik. 
Organik ve İyi Tarım uygulamaları 
kapsamında, yetiştiricilerimizi des-
tekliyoruz. 48.258 baş hayvanımız 
bu kapsamda desteklenmektedir’ 
dedi.

2002 yılında, 122 kg olan kişi ba-
şına düşen süt üretim miktarının 
2018 yılında 270 kg’a yükseldiğini 
ifade eden Pakdemirli, son 17 yıl-
da, yüzde 130’u bulan bu artışın 
yetiştiricilerimizin gayreti ve hü-
kümetlerimizin destekleri ile ger-
çekleştiğini vurguladı. Sütten en iyi 
yararlanma şeklinin, sütü içerek tü-

ketmek olduğunu söyleyen Bakan 
Pakdemirli, ‘Ülkemizde içme sütü 
tüketimi kişi başına 41 kg, Avrupa 
Birliğinde ise 65 kg’dır. Sağlıklı ve 
dengeli bir gelişim için içme sütü 
tüketiminin, daha da arttırılması 
gerektiğinin farkındayız. Süte dik-
kat çekmek, sütün tüketilmesinin 
ilk ayağıdır!’ ifadelerini kullandı.

Hayvancılık Ve Sütte Potansiye-
limizi Artıracak Politikalar Ha-
yata Geçiriyoruz
‘Ülkemizin potansiyelini katlaya-

cak kritik birkaç politikayı, önü-
müzdeki günlerde hayata geçirmek 
için istişare ediyoruz’ diyen Ta-
rım ve Orman Bakanı Pakdemir-
li, detayları paylaştı; ‘Öncelikle, 
büyükbaş hayvancılıkta genetik 
potansiyelimizi artıracak şekilde 
ıslah politikalarını destekleyece-
ğiz. Bunu yaparken de ülkemizin 
bölgesel dinamiklerini de gözete-
rek, et ve sütte, bölgesel teşviklere 
geçme fikrini değerlendiriyoruz. 
Bu sayede hem ette hem sütte ve-
rimliliğimizi artırmayı planlıyoruz. 
Yine, sektörün aciliyet arz eden ya-
pısal problemlerini, silsile yoluyla 
çözecek bir reformun, çiğ sütün 
sınıflandırılması çalışmalarının da 
sonuna yaklaştığımızı müjdelemek 
istiyorum. Süt fiyatının belirlenme-
sinde, tek fiyat uygulamasından, 
sütün vasıflarını gözeten, özellikle 
yağ ve protein değerlerini öncele-
yen bir fiyatlama sistemine geçme 
fikri üzerinde duruyoruz. Hem arz 
güvenliğini hem de tüketici açısın-
dan gıda güvenirliğini etkileyen 
karkas et sınıflandırması çalışma-
sına da sizlerden katkılar bekli-
yoruz. Karkas etin standartlarının 
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belirlenmesinin hem et hem de süt 
sektörüne doğrudan ve dolaylı kat-
kıları olacağına inancım tam’ dedi.

Dünya Süt Zirvesi’nde, Bölge Ül-
keleri İle İşbirliği İçin Çağrı
Dünya Süt Zirvesi katılımcılarına 
da çağrıda bulundu Bakan Pakde-
mirli; ‘Hem yurt dışından gelen 
misafirlerimize hem de yerli yatı-
rımcılarımıza bir çağrı yapmak is-
tiyorum. Ülkemiz istisnai dönem-
ler haricinde, et ve sütte kendine 
yeterli bir ülke.

Ancak, bizi çevreleyen coğrafya-
lardaki pazarlara, ülkemizi lojistik 
üs olarak kullanarak hem et hem süt 
tedariki yapmak mümkün. Bölge-
mizdeki tüm ülkelerle ortak işbirli-
ği yapacağımız projeler için sizleri 
birlikte çalışmaya davet ediyorum. 
Bu alanda, Bakanlık olarak, var gü-
cümüzle yanınızda olacağımızın da 
çağrısını yapıyorum’ diye seslendi.

Çiğ Süt Eylem Planı Proje Tasla-
ğı Hazır
Ülkemizde, 2.242 adet süt ve süt 
ürünleri işleyen gıda işletmesi ol-
duğunu belirten Pakdemirli, İş-
letmelerin verimliliği açısından 
nitelikli çiğ süt tedarikinin kritik 

öneme sahip olduğunu vurgula-
dı. Bu kapsamda Tarım ve Orman 
Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış 
İlişkiler Genel Müdürlüğü, Hay-
vancılık Genel Müdürlüğü, Gıda 
ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve 
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü-
nün katılımı ile IPA II kapsamında, 
Çiğ Süt Eylem Planı Proje taslağı 
hazırlandığını söyledi. ‘Söz konu-
su taslakta; hayvan hastalıkları, çiğ 
sütün toplanması ve toplayıcıların 
eğitimi, uygun olmayan çiğ sütün 
kullanımı, çiftliklerin yapısının 

büyütülmesi, antibiyotikli sütun 
imhası için prosedür hazırlanma-
sı gibi eylemler yer almakta olup, 
projenin Avrupa Birliği tarafından 
kabul edilmesi halinde, süt ve süt 
ürünleri sektörüne, önemli katkılar 
sağlayacağını düşünmekteyim’ ifa-
delerini kullandı.

Çin’e Süt İhracatında Sona 
Yaklaşıldı
Bakan Pakdemirli, süt ürünlerin-
de Ortadoğu’ya yapılan ihracatın 
Uzakdoğu pazarına yayılmasının 
da hedeflendiğini belirterek, Çin ile 
süt ihracatı noktasında sona yakla-
şıldığını duyurdu. ‘Çin’e Süt ihra-
catı yapmak amacıyla, Veteriner 
Sağlık Sertifikası üzerinde anlaş-
mayı sağladık. 67 adet işletmenin 
CİFER sisteminde kaydı yapıldı. 
Çin tarafının onaylamasına taki-
ben, düşük riskli süt ürünleri için 
ihracat başlayacak. Ayrıca, İran ve 
Özbekistan ile Sağlık Sertifikası 
konusunda, son bir yıl için anlaş-
tığımızın da müjdesini size vermek 
isterim. Ayrıca sanayicilerimizin 
finansmana erişim konusundaki so-
runlarının farkındayız. Bu noktada 
Ziraat Bankası ile görüşüp çözüm 
için gayret göstereceğiz’ diye ko-
nuştu.





22

TARIMTR Haber Servisi

22

TARIMTR Haber Servisi

YERLI VE MILLI MISIR TARLA GÜNÜ 

Ülkemizin sulanabilen hemen he-
men her bölgesinde silaj amaçlı mısır 
ekimi ve üretimi yapılabilmektedir. 
Ülkemizde bugüne kadar iki yüzün 
üzerinde mısır çeşidi tescil edilmiş-
tir. Bunların içinden halen üretil-
mekte olan yaklaşık 30 adedi Kamu 
Araştırma Enstitülerine aittir. Kamu 
Araştırma Enstitüleri tarafından ge-
liştirilen mısır çeşitlerinin üretim 
hakları yerli özel sektör tohumcu-
luk şirketlerine devredilerek çiftçiye 
ulaştırılması sağlanmaktadır. Yerli 
sermayeli Özel Sektör tohumculuk 
firmalarının çoğu yurtdışında gelişti-
rilmiş mısır çeşitlerini ıslahçı hakkı 
karşılığında alarak Ülkemizde tescil 
ettirip tohumluk üretimi yapmakta-
dır. Yapılan tüm çalışmalara rağmen 
ülkemizde satılan mısır tohumluğu 
içerisinde yabancı sermayeli özel 
sektörün payı %90 civarındadır. Bu-
nun yanında yerli tohumluk payı ise 
maksimum %10 dolaylarındadır. Bu 
payı arttırmak için yerli ve milli çeşit 
sayısının arttırılması ve bunların çok 
sayıda yerli özel sektör tohumculuk 
şirketi tarafından büyük miktarlarda 

üretilip çiftçinin hizmetine sunulma-
sı gerekmektedir.

Bunun yanında Yerli ve Milli melez 
mısır çeşitlerimizin ülkemiz çiftçi-
leri arasında ekim alanı bulmasının 
arttırılması için yapılması gereken 
önemli görevler ve çözüm önerileri 
vardır. Bunlar maddeler halinde aşa-
ğıda sırlanmıştır. 
- Çeşitlerin üreticiyle buluşturularak 
yerinde performanslarının belirlen-
mesi. Aslında en önemli konu bu 
konudur. Tarımsal Araştırmalar ve 
Politikalar Genel Müdürlüğü (TA-
GEM) olarak yeni bir vizyonla son 
2-3 yıldır Türkiye’nin değişik bölge 
ve illerinde demonstrasyon ve tarla 
günü gibi çalışmaları yürütüyoruz ve 
çeşitlerimizi çiftçimizin beğenisine 
sunuyoruz. 

- Gerek bölge çiftçisi ve gerekse 
bölgede çeşitli kamu kuruluşları 
(Tarım ve Orman İl-İlçe Müdür-
lükleri) ve STK’larda (Tarım Kre-
di Kooperatifleri, Ziraat Odaları, 
Pancar Kooperatifleri vb…) çalışan 

mühendislerimizin çeşitlerle ilgili 
bilgileri bulunmamaktadır. Bizler bu 
çalışmalarla bu eksikliği de bir nebze 
olsun gidermeye çalışıyoruz. 

- Tarımsal yeniliklerin yaygınlaştı-
rılması konusunda birçok eksikliğin 
bulunması üzerine Bakanlığımız 
Eğitim Yayım Dairesi Başkanlığı 
bu konudaki yetersizliğin ve eksik-
liğin giderilmesi kapsamında proje 
çağrılarına çıkmış ve bu projeler ile 
Üretici-Yayımcı-Araştırmacıların bir 
araya gelmesi hedeflenmiştir. 

- Bu çalışmalarımızın direk etki-
lerinin yanı sıra dolaylı etkileri de 
bizler için hayati önem taşımakta-
dır. Özellikle hedef gruplarımız to-
humculuk firmaları ve tohum satan 
distribütör ile bayiler olacaktır. Mısır 
çeşitlerinin çiftçilerimize satışı nok-
tasında önemli rol üstlenen özellik-
le yerli tohum şirketleri çeşitlerin 
performanslarını çiftçi bazında da 
görmüş olacaklar ve ortaya çıkabile-
cek memnuniyet çerçevesinde yerli 
çeşitlerin tohumluk üretimine talip 
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olacaklardır. Dolayısıyla bölgedeki 
tohum satan distribütör ve bayiler 
de bundan maksimum düzeyde fay-
dalanmış olacaktır.  Biz TAGEM’e 
bağlı Enstitüler olarak yapmış ol-
duğumuz bu adaptasyon ve tanıtım 
faaliyetleri ile çeşitlerin hangi böl-
gelerde daha verimli olacağını or-
taya koymaktayız. Bu veriler hedef 
gruplarımız için uygulamalı ve net 
bilgiler sunmaktadır. 

- Ülkemizde mısır üretiminde en bü-
yük sorunlardan bir tanesi de ekimi 
yapılacak çeşitlerin doğru seçilme-
mesinden kaynaklandığı bilinmek-
tedir. Özellikle silajlık mısır ekim 
alanları hızla genişlemektedir. Do-
layısıyla hangi çeşitler silajlık, hangi 
çeşitlerle doğru besleme yapılabilir 
sorusunun cevapları da bu yapmış 
olduğumuz çalışmaların bir sonucu 
olarak çiftçimize, hedef gruplarımı-
za ve muhatap kitlelere iletilmekte-
dir. Bu ve bunlara benzer yanlışlıkla-
rın düzeltilmesi sonucu hem üretici, 
hem tohumu satan bayi ve hem de 
distribütör tohum firmaları pozitif 
bir kazanç sağlamış olacaklardır. 

Konya’da iki yıldır Sakarya Mısır 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ola-
rak yapmış olduğumuz çalışmaları-
mızı bugün taçlandırıyoruz. Bizler 
TAGEM’e bağlı Enstitülerin ana 
görevlerinden bir tanesi de Ülkemiz 

çiftçisinin hizmetine yerli ve milli 
çeşitlerimizi sunmaktır. Bu bağlam-
da Mısır Araştırma Enstitüsü Mü-
dürlüğü olarak daha önceki yıllarda 
yaklaşık 30’a yakın demonstrasyon 
çalışmasını başarı ile sonuçlandır-
mıştır. Son 3 yılda yapılanlarla bu 
sayı 100’ü geçmiş durumdadır. 

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü’nün yoğun gay-
retleriyle 2019 yılında TAGEM’e 
bağlı Enstitülerimizin geliştirmiş ol-
duğu çeşitlerin performanslarını tüm 
paydaşlarla görmek için Tarla Günü 
düzenlenmektedir. Sakarya Mısır 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
Koordinatörlüğünde BATEM (Batı 
Akdeniz Tarımsal Araştırma Ensti-
tüsü Müdürlüğü) ve KTAE (Kara-

deniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü) 
ile ortaklaşa geliştirilen çeşitler tüm 
paydaşların beğenisine sunulmuştur. 
AGA, Hacıbey (ADA 9516), ADA 
523, SAMADA 07, ADA 351 ve 
SİDE çeşitleri bugünkü organizas-
yonda tanıtımları yapılan çeşitlerdir. 
Bu çeşitlerden AGA ve SAMADA 
07 çeşitleri tamamen silajlık çeşitler 
olup, HACIBEY, ADA 523, ADA 
351 ve SİDE çeşitleri silajlık eki-
minin yanında tane mısır tarımı için 
de değişen bölgelerde ekim alanı 
bulabilmektedir. Silajlık çeşitlerin 
en önemli özelliklerinden bir tanesi 
de verimlerinin yanında kalite özel-
likleri de ön planda olan çeşitlerdir. 
Türk Çiftçisine Hayırlı ve Bereketli 
Olmasını Temenni Ederiz.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN IKI MÜJDE VERDI

PANCAR ÜRETICISINI SEVINDIRDI, 
PANKOBIRLIK’TEN TEŞEKKÜR 
AÇIKLAMASI GELDI 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan Konya’da gerçekleştirilen Toplu 
Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada 
tarıma özel bir yer ayırırken şeker 
pancarı üreticisini sevindirecek iki 
müjde verdi. Konuşmasında pancar 
üreticilerine ayrı bir yer ayıran Cum-
hurbaşkanı Erdoğan önce Nişasta 
Bazlı Şeker (NBŞ) kotasını yapa-
cakları düzenleme ile %2,5 olarak 
uygulayacaklarını duyurdu ardından 
da şeker pancarı alım fiyatını 235 
TL/Ton’dan 300 TL/Ton’a çıkardık-
larını söyledi. Şeker pancarı alım fi-
yatlarının bir önceki yıla göre  %27,7 
oranında arttırılması tören alanın-
daki pancar üreticilerince alkışlarla 
desteklenirken, PANKOBİRLİK de 
yaptığı açıklama ile üretici ortakları 
adına Cumhurbaşkanı’na teşekkür 
etti.  Pancarın depolanamayan, tar-
ladan fabrikaya giden tek alıcılı bir 
ürün olduğunu hatırlatan ve üreti-

cilerin bölgesindeki şeker fabrikası 
dışında bir yere ürününü satmasının 
mümkün olmadığını, bu nedenle üre-
ticinin tek alıcılı sistemde mağdur ol-
maması için özelleştirme sonrası en 
önemli hususlardan birinin pancar fi-
yatının devlet tarafından belirlenmesi 
olduğunu vurgulayan PANKOBİR-
LİK Genel Başkanı Recep Konuk, 
“biz bütün yatırımcıların, sektördeki 
bütün işletmelerin iyi niyetinden, sa-
mimiyetinden eminiz. Ancak, güven 
tedbire mani değildir. Cumhurbaş-
kanımız yaptığı açıklama ile pancar 
hasadının başlamasına kısa bir süre 
kala pancar üreticisinin ne olacak 
endişesini ortadan kaldırıp, pancar 
üreticisinin yüreğine su serpmekle 
kalmadı, açıkladığı 300 TL’lik alım 
fiyatı ile pancar üreticisini piyasaya 
da ezdirmedi. Sayın Cumhurbaşka-
nımız, verdiği diğer müjde ile yani 
NBŞ kotalarının %2,5 olarak uygu-

lanacağı açıklaması ile de güvenilir 
ve sağlıklı gıda ile ülke insanımıza, 
pancar şekeri pazarını koruyarak da 
pancar üretiminin sürdürülebilirliği-
ne dolayısıyla da pancar üreticisine 
sahip çıktı. Pancar üreticileri olarak 
makamlarına teşekkürü borç biliyor, 
şükranlarımızı arz ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan Konya’da gerçekleştirilen Toplu 
Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada 
tarıma özel bir yer ayırırken “tarımda 
Konya’yı bir dünya markası haline 
getirmeden gidersek yarım iş yapmış 
oluruz” ifadelerini kullandı. Konya 
Ovası’nın bereketini artıracak Mavi 
Tünel’in şehrin geleceğini şekillen-
direcek önemli bir yatırım olduğuna 
işaret eden Erdoğan, “Tüneli ve ba-
rajlarının önemli bir kısmını tamam-
ladık, sulama tesisleriyle ilgili hazır-
lıklarımız sürüyor. Bu yatırımlarla 
yaklaşık 600 bin dekar araziyi sula-
maya açmayı hedefliyoruz” derken, 
şeker pancarı üreticisini sevindirecek 
iki müjde verdi. Konuşmasında pan-
car üreticilerine ayrı bir yer ayıran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Şeker ko-
talarını yeniden düzenleyerek nişas-
ta bazlı şeker oranını yüzde 10’dan 
yüzde 5’e düşürmüştük. Bu yılın so-
nunda oranı yüzde 2,5’e kadar indiri-
yoruz. Böylece çiftçilerimize 1,5 mil-
yon ton ilave pancar kotası sağladık. 
Bu yıl, pancar üretiminde yüzde 11 
artış bekliyoruz. Pancar alım fiyatını 
da bu yıl için ton başına 235 liradan 
300 liraya yükseltiyoruz. Hayırlı ol-
sun. Allah bereketini versin” şeklinde 
konuştu.

2’si kamu şeker fabrikası, 2’si Kon-



ya Şeker’e ait olmak üzere 4 şeker 
fabrikası bulunan ve Türkiye’deki 
toplam şeker pancarı üretiminin yak-
laşık üçte birinin yapıldığı Konya’da 
pancar üreticilerine iki müjde birden 
veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
açıklamaları tören alanında bulunan 
pancar üreticileri tarafından coşku-
lu alkışlarla desteklenirken, PAN-
KOBİRLİK de yaptığı açıklama ile 
üretici ortakları adına Cumhurbaş-
kanı’na teşekkür etti. Açıklamasında, 
Cumhurbaşkanı’nın, %27,7 artış ile 
bir önceki yıl 235 TL/Ton olan şeker 
pancarı alım fiyatını 300 TL/Ton’a 
çıkararak şeker pancarı üreticisini 
piyasaya ezdirmediğini vurgulayan 
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Re-
cep Konuk “Sayın Cumhurbaşkanı-
mız, Konya’dan 55 ilde pancar üreten 
yüzbinlerce pancar üreticisini sevin-
diren iki müjde birden verdi. Birin-
cisi tüketici sağlığı açısından da tar-
tışmalı, şeker pancarı pazarından pay 
alan, dolayısıyla da pancar üretimini 
daraltan NBŞ kotasının %2,5 olarak 
uygulanacağı müjdesiydi. Daha önce 
%10 olan kotayı Sayın Cumhurbaş-
kanımız Cumhurbaşkanlığı kararıyla 
%5’e düşürmüştü. Yeni düzenleme 
ile bu oran %2,5 olarak uygulanacak. 
Bu düzenlemenin şeker pancarı tarı-
mına pozitif etkisi Cumhurbaşkanı-
mızın açıklamasında da belirttiği gibi 
1 milyon tonun üzerinde olacak. Yani 
tüm Türkiye genelindeki pancar üre-
ticileri 1 milyon tonun üzerinde daha 
fazla şeker pancarı üretebilecek. Bu 
düzenleme en az Cumhurbaşkanımı-
zın açıkladığı ve üreticiyi memnun 
eden pancar alım fiyatı kadar önem-
lidir. Bu karar hem tüketici sağlığı 
hem de pancar üreticisi açısından 
hayati önemdedir. Cumhurbaşkanı-
mız açıkladığı karar ile tüketici sağlı-
ğını koruma konusunda hassasiyetini 
gösterirken, pancar üreticisinin de 
teminatının makamları olduğunu ilan 
etmiştir” dedi.

Pancar Fiyatının Belirlenmesinde 
Devletin Güvencesi Devam 

Ediyor
Pancarın depolanamayan, tarladan 
fabrikaya giden tek alıcılı bir ürün 
olduğunu hatırlatan ve üreticilerin 
bölgesindeki şeker fabrikası dışında 
bir yere ürününü satmasının mümkün 
olmadığını, bu nedenle üreticinin tek 
alıcılı sistemde mağdur olmaması 
için özelleştirme sonrası en önemli 
hususlardan birinin pancar fiyatının 
devlet tarafından belirlenmesi oldu-
ğunu vurgulayan PANKOBİRLİK 
Genel Başkanı Recep Konuk açıkla-
masını şöyle sürdürdü;
“Özelleştirme sonrası, şeker sanayi-
mizin ayakta kalabilmesi, şeker pan-
carı tarımının sürdürülebilmesi için 
en önemli, hatta hayati önemdeki hu-
sus şeker pancarı fiyatının ne şekilde 
ve kimin tarafından belirleneceği hu-
susuydu. Çünkü pancarın tek alıcısı 
üretimin merkezinde yer alan fabrika-
dır. Fiyat belirlenmesinde bir piyasa 
oluşturucunun olmaması durumunda 
ülke genelinde farklı fiyatlar ortaya 
çıkabilir ve bazı bölgelerimizde üre-
ticinin tek alıcı karşısında güçsüzlü-
ğü, ürününü de bölgesi dışında bir 
yere satma imkânının olmadığı düşü-
nüldüğünde çiftçinin kaybedeceği ve 
pancar tarımının sürdürülemeyeceği 
fiyatlar ortaya çıkabilirdi. Bu ihtimal 
özelleştirme sürecinde hem üretici-
yi hem de üretici örgütlerini en çok 
endişelendiren hususlardan biriydi. 
Şeker pancarı çiftçi ile işletmenin 
imzaladığı sözleşme ile o bölgedeki 
fabrika için üretilen bir üründür. Yani 
pancarı söküp, depolayıp en iyi fiya-
tı verene satmak mümkün değildir. 
O nedenle çiftçi ile işletme arasında 
güven unsuru ve karşılıklı kazanç bu 
ticarette en önemli husustur. Biz bü-
tün yatırımcıların, sektördeki bütün 
işletmelerin iyi niyetinden, samimi-
yetinden eminiz. Ancak, güven tedbi-
re mani değildir. Cumhurbaşkanımız 
açıkladığı pancar alım fiyatı ile piya-
sayı yine devletin oluşturacağını ilan 
etmiş, belirsizliğe müsaade etmemiş, 
pancar üreticisine ve üretimine sa-
hip çıkmıştır. Özelleştirme sonrası 

ilk pancar üretiminin gerçekleştiği 
bu kampanya döneminde pancar pi-
yasasının oluşturulmasında devletin 
güvencesinin devam edeceğini ilan 
eden bu açıklama ile birlikte önü-
müzdeki yıl ve yıllar için yapılacak 
ekim sözleşmelerini artık üreticileri-
miz daha huzurlu ve gönülleri rahat 
imzalayabilecekler. Çünkü devleti-
miz ve Cumhurbaşkanımız yanların-
da. Pancar fiyatının belirlenmesinde 
devletin güvencesi devam ediyor. 
Cumhurbaşkanımız yaptığı açıkla-
ma ile pancar hasadının başlamasına 
kısa bir süre kala pancar üreticisinin 
ne olacak endişesini ortadan kaldırıp, 
çiftçinin yüreğine su serpmekle de 
kalmadı, açıkladığı 300 TL’lik alım 
fiyatı ile pancar üreticisini piyasaya 
da ezdirmedi. Sayın Cumhurbaşka-
nımız, verdiği diğer müjde ile yani 
NBŞ kotalarının %2,5 olarak uygu-
lanacağı açıklaması ile de güvenilir 
ve sağlıklı gıda ile ülke insanımıza, 
pancar şekeri pazarını koruyarak da 
pancar üretiminin sürdürülebilirliği-
ne dolayısıyla da pancar üreticisine 
sahip çıktı. Pancar üreticileri olarak 
makamlarına teşekkürü borç biliyor, 
şükranlarımızı arz ediyoruz” dedi.
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TÜRKIYE’NIN ILK YERLI VE MILLI 
ELEKTRIKLI TRAKTÖRÜ TARLADA! 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 
Genel Müdürü Özkan Kayacan test 
çalışmalarına katılarak yaptığı açık-
lamada, “Bu gördüğünüz traktör şu 
anda 45 dakikalık şarj süresi ile bu 
4’lü 5’li pulluklarla sahada 7 saat 
kullanabiliyoruz. Normal şartlarda 
pulluk bizim sürüm teknikleri içeri-
sinde en fazla güç gerektiren bir sis-
temdir. Buna rağmen 7 saat kullana-
biliyoruz. Bunun haricinde römork 
çekme, yük çekme, ilaçlama gibi 
yaklaşık 10 ile 12 saat arasında kul-
lanabiliyoruz. İlk başladığımızda bir 
hayaldi. Bugün gerçek olduğunu gö-
rüyorsunuz. Laboratuvar testlerimiz 
ile saha testlerimizin ölçüştüğünü 

görmek bizi mutlu etti. Türk mühen-
dislerinin bunu yapabileceğini gös-
termiş oluyoruz. Gerçekten bekledi-
ğimizden çok daha fazla bir güç elde 
etmiş olduk. Bu gücü inşallah birkaç 
değişik yazılımla çiftçimizin hiz-
metine sunmaya hazır durumdayız. 
İnşallah bunu da sayın bakanımızın 
talimatları ile sahaya sürmeye gayret 
ediyoruz” dedi.

Traktörün Yazılımı 
Tamamen Yerli
Traktörün yazılımının tamamen yerli 
ve milli olduğu için yaklaşık 70 ki-
şilik mühendis kadrosuyla yapılan 
bir çalışma olduğunu söyleyin Ka-

yacan, “Şu anda bu traktörün eşi ve 
benzeri yok. Farklı elektrikli traktör 
yapan firmalar oldu. Fakat sahaya 
süremediler. Biz sahaya sürdük ve 
çok rahat bir şekilde de kullanabi-
liyoruz. Değişik ülkelerden talepler 
geliyor. Ama biz bunu tamamen yer-
li ve milli olarak, bir Türk markası 
olarak tüm dünyaya göstermek ve 
Türk çiftçisinin hizmetine sunmak 
istiyoruz. Bu traktör 105 beygir bir 
traktör. 105 beygir olan bir traktörün 
yaptığı her şeyi yapabiliyor. Hiçbir 
sıkıntımız yok. Tam tersine diğer 
traktörler çevreyi kirletirken, bunda 
çevreyi kirletmek gibi bir durum söz 
konusu değil. Ses yok dikkat ederse-

Türkiye’nin ilk milli ve yerli elektrikli traktörünün Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü’nde farklı yönleriyle test 
ediliyor. Elektrikli traktörün, 1 yıl içerisinde çiftçilerin hizmetine sunulmaya çalışıldığı belirtildi.
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niz hiçbir ses çıkarmıyor. Diğer trak-
törlerin yaptığının fazlasını yapacak 
bir güçte. Biz burada farklı testler de 
yapıyoruz. Hem yakıt, hem zaman, 
hem süreç bunların bütün testleri 
yapılıyor. Buradaki hocalarımızla 
birlikte bilimsel olarak testler yapılı-
yor” diye konuştu.

Daha Uzun Süre Giden Bataryala-
rı Çalışmak Zorundayız
Bu sektörün yeni bir sektör olduğu-
nu da açıklayan Kayacan, “Yeni ol-
duğu için de birçok yeniliklere gebe 
bir sektör. Biz bu traktörü yaptık ve 
kenara çekilmek gibi bir lüksümüz 
olamaz. Biz şarjı daha kısa süreye 
düşürmek zorundayız. Şu anda 45 
dakika bunu 15 dakikaya düşürmek 
zorundayız. Daha uzun süre giden 
bataryaları çalışmak zorundayız. Bu-
nunla ilgili yazılım çalışmalarımız 
devam ediyor. Traktörler saat üzerin-
den hesap edilir. Süreç devam ediyor 
çalışıyoruz. Şu anda Türkiye’de 1 
milyon 800 gibi traktör var. Bizim 
bu traktörlerin tamamını kenara at-
mak gibi bir lüksümüz olamaz. Biz 
bu traktörlerin dönüşümü için çaba 
sarf ediyoruz. Bununla ilgili projele-
rimiz devam ediyor. Özellikle küçük 
traktörlerin dönüşümü, küçük çiftçi-
lerin alabilmesi adına, bununla ilgili 

çalışmalarımız devam ediyor. İnşal-
lah üretim bandına geçtiğimizde sıfır 
fabrikadan çıkışı olacak ama aynı 
zamanda ikinci bir bantla dönüşüme 
de çalışıyoruz. Böyle bir gayret içe-
risindeyiz” diye konuştu.

1 Yıl İçerisinde Çiftçimizin Hiz-
metine Sunmayı Hedefliyoruz

Kayacan, “Normal traktörler manu-
el sistemdir ama bu traktörümüz var 
otomatik vites mevcut traktörlerden 
fazlası var eksiği yok. Sayın bakanı-
mızın talimatları ile çalışmalarımız 
devam ediyor. Bir yıl içerisinde Türk 
çiftçisinin hizmetine sunmayı hedef-
liyoruz” diye konuştu.
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YEREL TOHUMLARIMIZ BIZIM 
MILLI KAYNAKLARIMIZDIR

Geçmiş Tarihten Tohuma Karşı 
Çok Güçlü Bir Savaş Var
Tohumu kaybetmenin beslenme 
kültürünü kaybetmek olduğunu dile 
getiren Prof. Dr. Saraçoğlu, “Eğer 
beslenme kültürünüz değişiyorsa 
hastalıklar da toplumda kol gezme-
ye başlıyor. Savaşta ve barışta hep 
tohum birinci derecede rol oyna-
mıştır. 1100’lü yıllarda Cengizhan 
olsun, 1200’lü yıllarda Kubilay, 
1300’lü yıllarda Timur gittikleri 
yerlerde ne kadar sebze ve meyve 
bahçesi varsa, üzüm bağı varsa ya-
kıp yıkıyorlar. Neden?

Aç bırakacaksınız ki teslim olsunlar. 
Timur Gürcüler ile savaşırken şunu 
gözlemliyor. Mintanların altında 
asma filizleri bulunuyor askerlerin. 
Dolayısıyla geçmiş tarihten tohuma 

karşı çok güçlü bir savaş var. Kont-
rol altına alma var” dedi.

Obezite, Kanserde Ve Kalp Da-
mar Rahatsızlıklarında Müthiş 
Bir Artış Görüyorsunuz
GDO’lu ürünlere de değinen Sa-
raçoğlu, “2001 yılında George Bush 
açıklama yaptı. ‘Bütün dünyayı is-
tiyorum ki Amerika Birleşik Dev-
letleri doyursun’, çünkü GDO’lu 
tohumlar vardı artık ellerinde. Şunu 
söylüyorum. İnsanlar veya devletler 
hiç fark etmez kendilerini en güçlü 
zannettikleri ya da en zayıf hisset-
tikleri zamanda olabilir, GDO ile 
bütün dünyaya giriş yapmak istedi-
ler.

Avrupa Birliği almadı. ‘İstemiyo-
rum’ dedi. Bunun üzerine Arjantin, 

Kanada ve Amerika, Dünya Ticaret 
Merkezine şikayet dilekçesi verdi-
ler. ‘Bir sebep göstermeden Avrupa 
Birliği bizim tohumlarımızı almı-
yor’ dediler. Neticede Avrupalılar 
korktu, milyarlarca dolar tazminat 
ödeyecekler.

Viyana ve Fransa’da fareler üze-
rinde deneyler yapıldı ve gördüler 
ki erkek farelerde sperm sayısı dü-
şüyor. Dişi farelerde yumurta sayı-
sı düşüyor. ‘Bu olmaz’ dediler ve 
sebep göstermeye başladılar. Fakat 
bugün GDO ile beslenen toplumla-
ra baktığımızda müthiş bir obezite, 
kanserde ve kalp damar rahatsızlık-
larında müthiş bir artış görüyorsu-
nuz. Bu değişmez bir kural.

Kendi topraklarına bu GDO’lu mı-
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Ankara’da basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. 
İbrahim Saraçoğlu, “Tarla kültürünü gençlerimize anlatmak zorundayız. Toprağı pis diye tanıyorlar. Toprak pis 
değildir. Dünyanın en güçlü arındırıcısı, temizleyicisi topraktır” ifadelerini kullandı.



sırları ekenler anladılar ki bu tohum 
kendi topraklarını bozmuştur. Bu-
gün toprağınıza GDO’yu ektiğiniz-
de topraktaki solucan dahi parkin-
son oluyor. Bu güçler artık anladılar 
ki kendi toprakları da bozulduğu 
için gözlerini Mezopotamya’ya dik-
tiler. Çünkü sağlıklı gıdanın temeli 
tohumdur. Tohumun da sağlıklı top-
rakta yetişmesi gerekir” ifadelerini 
kullandı.

2020’de Her Vatandaşa İstediği 
Fideyi Gönderebileceğiz
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. 
Dr. İbrahim Saraçoğlu, “3 yıldan bu 
zamana 31 Mart 2017 Türkiye’deki 
en büyük devrimdir. Sessiz devrim. 
Yani, İzmir Kemalpaşa’da Tarım ve 
Orman Bakanlığı ile birlikte tohum 
toplamaya başladık. Daha sonra 18 
Mayıs 2017’de Samsun’da buluş-
tuk. Halk bilinçlenmeye başladı. 
25 Nisan 2018’de Fakıbaba döne-
minde Harran Ovası’nda köylülerle 
buluştuk ve ‘Bir çay kaşığı dahi olsa 
tohumlarınızı getirin’ dedik. Ata to-
humlarını bu şekilde topladık ve 
2018’de ektik.

Şimdi pazarlarda, marketlerde ata 
tohumu logolu sebze ve meyve 
görebiliyorsunuz. Bu yeterli mi? 
Hayır. Gelecek sene bu daha çok 
olacak. 2020 yılında isteyen her 
vatandaşa ne istiyorsa onun fidesi-
ni gönderebileceğiz. Onun için to-
humlar bizim geleceğimizdir” diye 
konuştu.

Milli Bir Vazifedir Tohumu 
Çoğaltmak
Tohum yetiştirmek için il ve ilçe 
müdürlüklerinin haricinde başvur-
mak için internet sitesi kuracakları-
nı söyleyen Saraçoğlu, “Ankara’da 
yaşıyorsunuz, Tarım Bakanlığına 
gelebilirsiniz. Çankırı’da yaşayan 
vatandaşımız ne yapacak? Ya da 
İstanbul’da vatandaş balkonunda 
yetiştirmek istiyor. Bunun için in-
ternet sitesi kuruyoruz.

Buralardan müracaat edilebilir, adı-
nızı yazdırabilirsiniz. Tarım Bakan-
lığının il veya ilçe müdürlüklerine 
müracaat edebileceksiniz. İstedi-
ğiniz tohumları bir defalık isteye-
bilirsiniz. Bir daha isteyemezsiniz. 
Çünkü çoğaltmak sizin göreviniz. 
Milli bir vazifedir tohumu çoğalt-
mak. Domates, biber, karpuz ve 
buğday çeşitleri tohumlarımız var” 
dedi.

Yerel Tohumlarımız Bizim Milli 
Kaynaklarımızdır
Tohumun biyolojik bir silah ol-
duğunu belirten Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim 
Saraçoğlu, “Yerel tohumlarımız bi-
zim milli kaynaklarımızdır. Bunları 
korumak milli bir vazifedir ve milli 
güvenliğimizdir. Onun genetik ya-
pısını öyle bir değiştiririm ki ileride 
MS, kanser, hipertansiyon gibi has-
talıklara yakalanabilirsiniz.

Tohum biyolojik bir silahtır aynı za-
manda. Türkiye Cumhuriyeti Dev-
leti bu konuda önlemini fazlasıyla 
alıyor. Bu bir milli güvenlik mese-
lesidir. Aldığınız tedbirleri vurgu-
lamayı da ben yanlış buluyorum” 
ifadelerini kullandı.

Hayvanlarımızı Korumak Zorun-
dayız
Hayvancılığın öneminden bahseden 
İbrahim Saraçoğlu, “Mesela Türki-

ye’nin yılda 21 milyon ton süte ih-
tiyacı var. Bunu koyunla yaparsanız 
bu 3 milyon tona iner. Koyun sütü-
nün içerisindeki kuru madde mikta-
rı ile yağ oranı yüksek olduğu için 
daha fazla peynir, daha fazla yoğurt 
üretebiliyorsunuz, verimi yüksek.
Bizim yerli ırklarımızı, ata tohum-
larını korur gibi bu hayvanlarımızı 
korumak zorundayız. Bunların bo-
zulmaması lazım. Bugün dünyada 
en güçlü lobilerden bir tanesi hay-
vancılık lobisidir” şeklinde konuştu.

Genomik İnekler Türkiye’ye Gel-
mez
Dünyada artık genomik ineklerin 
olduğunu belirten Cumhurbaşka-
nı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim 
Saraçoğlu, “Bu inekler 70-80 litre 
süt veriyor. Fakat bunu otla besle-
yemiyorsunuz. Doymuyor hayvan. 
GDO’lu soya, GDO’lu mısır karış-
tırıp hayvanlara veriyorlar. Bakın 
hayvan genomik, yem genomik, 
peki süt ne oluyor burada?

Normalde bir inek 20-25 sene ya-
şar. Ama bu genomik inekler 4-4,5 
yıl yaşıyor. Yüzde 16’sını ilk birin-
ci yılda kaybediyorsunuz. Hayvan 
dayanamıyor. Böbrekleri, karaci-
ğer enzimleri bozuluyor. Genomik 
inekler Türkiye’ye gelmez. Girme-
yeceğine de devletimizin müsaade 
etmeyeceğine inanıyorum” dedi.

Tarla Kültürünü Gençlerimize 
Anlatmak Zorundayız
Toprağın dünyanın en güçlü temiz-
leyicisi olduğunu vurgulayan Sa-
raçoğlu, “Tarla kültürünü gençleri-
mize anlatmak zorundayız. Toprağı 
pis diye tanıyorlar. Toprak pis değil-
dir. Dünyanın en güçlü arındırıcısı, 
temizleyicisi topraktır. Bu ecdadın 
kültürünü uyguladığımızda bü-
yükşehirlerden köylere yerleşimler 
başlayacak. Köylü para kazanmaya 
başlayacak” diye konuştu.
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BÜYÜKŞEHIR TARIMSAL 
KALKINMAYA KATKI SAĞLIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi Yeni 
Büyükşehir Yasası kapsamında kır-
sal bölgelerde tarım ve hayvancılı-
ğa destek olmaya devam ediyor.

Kırsaldaki göçün önlenerek vatan-
daşların yaşadığı yerde hayatını 
sürdürmesine katkı sağlamak ama-
cıyla tarımsal desteklerin yanında 
2014 yılından bu yana KOP Bölge 
Kalkınma İdaresi kaynaklarını da 
kullanarak toplam 172 sulama pro-
jesini hayata geçiren Büyükşehir, 
yaptığı 182,7 milyon liralık har-
camayla 19 bin 620 hektar sahayı 
sulama imkânına kavuşturdu.

Gölet Ve Kapalı Sistem Sulama 
Projelerinin Faydaları
2014 yılında yürürlüğe giren 6360 
Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Ka-
nunu sonrası sorumluluk alanının 
genişlemesiyle birlikte kırsalda 
öncelikli beklenti olan sulama pro-

jesi taleplerine kayıtsız kalmayan 
Büyükşehir, başta tarımsal alanla-
rın sulanması olmak üzere; hayvan 
içme suyunun temin edilmesi, ye-
raltı suyu potansiyelinin emniyetli 
rezervde tutulması, mesire ve rek-

reasyon alanlarının oluşturulması, 
ağaçlandırmanın yaygınlaştırılma-
sı, ülkenin mevcut depolama ka-
pasitesinin artırılması ile küresel 
iklim değişikliğinin olumsuz etki-
lerinin azaltılması hedefiyle gölet 
ve kapalı sistem sulama projelerini 
hayata geçirdi.

13.8 Milyonluk Sulama Projesi-
nin Protokolü İmzalandı
Konya Büyükşehir Belediyesi ile 
Konya Ovası Projesi Bölge Kal-
kınma İdaresi Başkanlığı arasında 
ilçelere yapılacak 11 adet küçük 
ölçekli sulama projesinin protokolü 
imzalandı. 13.8 milyon liraya mal 
olacak sulama projelerinin hayırlı 
olmasını dileyen Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, “Suyu Konya’da ne kadar tasar-
ruflu kullanırsak hem ürünümüzün 
verimi artacak hem de geleceğimize 
daha güzel bakacağız” dedi. 

Konya Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla sulama göleti yatırımlarını sürdürüyor. 
Yeni Büyükşehir Yasası sonrası 31 ilçede 172 sulama yatırımı yapan Büyükşehir, KOP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı ile 13.8 milyon liraya mal olacak 11 adet küçük ölçekli sulama projesinin protokolünü imzaladı.
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YERLI UYDU ‘LAGARI’ 
TÜRK TARIMININ HIZMETINDE

İş birliği protokolü kapsamında; 
Türkiye’nin ilk yüksek çözünür-
lüklü mikro uydusu olan STM ta-
rafından geliştirilen LAGARİ’nin 
sağladığı görüntüler, Bakanlık tarım 
uygulamaları için kullanılacak.
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı 
Tarımsal Araştırmalar ve Politika-
lar Genel Müdürlüğü (TAGEM) 
ile STM arasında 26 Ağustos 2019 
tarihinde imzalanan iş birliği proto-
kolü; yerli uydu teknolojileri ve sa-
vunma sanayi yetkinliklerinin sivil 
kamu ihtiyaçları doğrultusunda kul-
lanımı hususunda önemli bir adım 
teşkil ediyor.
 
Tarım Uygulamalarında 
Savunma Teknolojilerinden 
Faydalanılacak
2020 yılında fırlatılacak olan LA-
GARİ vasıtasıyla, kamu kurumla-
rının optik görüntü ihtiyaçlarının 
karşılanması planlanıyor. Bu kap-
samda yapılan ön çalışmaları ta-

kiben imzalanan protokol ile T.C. 
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal 
Araştırmalar ve Politikalar Genel 
Müdürlüğü’nün ihtiyaç duyduğu 
uydu görüntülerinin LAGARİ ta-
rafından sağlanması hususunda iş-
birliği yapılacak. Bu işbirliği aynı 
zamanda savunma sanayinde ge-
liştirilen belirli teknolojilerin tarım 
uygulamalarında kullanılmasına da 
zemin hazırlıyor.
 
Türkiye İçin Önemli Bir Altyapı 
Kazanımı
İmza töreninde konuşan STM Ge-
nel Müdürü Murat İkinci; “STM 
olarak teknoloji geliştirme gay-
retlerimizi ülkemizde daha önce 
örneği olmayan alanlarda yoğun-
laştırıyoruz. Ağırlıklı olarak kendi 
öz kaynaklarımızla yerli bir ürün 
olarak geliştirdiğimiz LAGARİ, 
sahip olduğu özellikler ile önemli 
bir altyapı kazanımı sağlıyor. Alçak 
irtifa yörüngede görev yapacak olan 

LAGARİ, pek çok farklı alandaki 
ihtiyaç için maliyet etkin ve yüksek 
performanslı bir çözüm sunuyor. 
Bugün Tarım ve Orman Bakanlığı 
Tarımsal Araştırmalar ve Politika-
lar Genel Müdürlüğü ile imzala-
dığımız protokol sayesinde, uydu 
platformumuzun kamuya hizmet 
edecek olmasından dolayı gururlu-
yuz. Ülkemiz için fayda sağlayacak 
yenilikçi teknolojiler geliştirmeye 
devam edeceğiz” dedi.
 
Tarım Stratejileri Ve Ar-Ge 
Faaliyetleri Adına Önem Taşıyor
Milli bir uydu sisteminin ülkemizin 
faydasına kullanılacak olmasından 
dolayı memnuniyetini dile getiren 
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal 
Araştırmalar ve Politikalar Genel 
Müdürü Özkan Kayacan, “Bakan-
lık olarak tarımsal, ekolojik ve AR-
GE faaliyetlerimizi sürdürülebilir 
kılmak için çalışırken yeni tekno-
lojilerle altyapımızı geliştirmemiz 
gerektiğinin bilinciyle hareket edi-
yoruz. Uydu görüntüleri de bugün 
özellikle tarım stratejileri ve AR-
GE faaliyetleri adına önem taşıyor. 
STM’nin yerli imkanlarla geliştirdi-
ği milli bir uydu sistemini ülkemi-
zin geleceğine hizmet eden amaçlar 
doğrultusunda kullanacak olmaktan 
dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.

Teknoloji alanındaki proje ve ürünleriyle savunma sektöründe önemli bir rol üstlenen STM, yerli uydu teknolojilerinin 
kamu ihtiyaçlarına yönelik kullanılması hususunda T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ile önemli bir protokole imza attı.
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KONYA ŞEKER 455 BIN TON 
ŞEKER ÜRETECEK

Konya Şeker, Pancar Bereketini 
Başlattı
Çumra ve Konya’daki iki şeker fab-
rikasıyla Türkiye’deki şeker üretimi-
nin beşte birinden fazlasını gerçek-
leştiren Konya Şeker’de 2019-2020 
pancar alım kampanyası, Çumra 
Şeker’de düzenlenen törenle başladı. 
Törene Çumra Kaymakamı Hüseyin 
Ece, Çumra Belediye Başkanı Halit 
Oflaz, Çumra İlçe Jandarma Komu-
tanı Jandarma Binbaşı Halil İşler, , 
Çumra Müftü Vekili Ali Soyubelli, 
Çumra’daki resmi dairelerin amir-
leri ve diğer bürokratlar ile muhtar-
lar, sivil toplum kuruluşu yetkilileri, 
Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 
Yönetim Kurulu üyeleri, Konya 

Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Ana-
dolu Birlik Holding çatısı altındaki 
şirketlerin yöneticileri, çalışanlar ve 
bu senenin ilk hasat pancarını getiren 
üreticiler ile bölge çiftçileri katıldı. 
Saygı duruşunda bulunulması, İstik-
lal Marşı’nın okunması ve Kuran-ı 
Kerim tilavetiyle başlayan törende 
kürsüye gelen Çumra Belediye Baş-
kanı Halit Oflaz, Çumra Şeker’i ve 
Çumra Kampüsünde bulunan diğer 
fabrikaları Çumra’ya kazandırdığı 
için 25. ve 26. Dönem AK Parti Ka-
raman Milletvekili ve PANKOBİR-
LİK Genel Başkanı Recep Konuk’a 
teşekkür etti ve “2004 yılında Recep 
Konuk Başkanımızın Çumra Şeker 
çoban yıldızı gibi doğdu, güneş gibi 

parlayacak sözünü, çevresinde geze 
geze bitiremediğimiz bu devasa tesi-
si ve hinterlandını gördüğümüz za-
man, ne kadar vizyonu açık bir söz 
olduğunu şimdi daha iyi müşahede 
etmiş oluyoruz” şeklinde konuştu. 

Çumra Kaymakamı Hüseyin Ece’de 
yaptığı konuşmada, çiftçilere bere-
ketli bir kampanya dönemi olması 
dilediğini ifade etti ve “Pancarı şeke-
re dönüştürdüğümüz zaman katma 
değer oluşuyor. Çikolata, atıştırma-
lık ürettiğimiz zaman ise olay baş-
ka bir boyuta taşınıyor. Asıl katma 
değer işte o zaman gerçekleşiyor. 
Bu sayede şehrimiz gelişiyor, bura-
da çalışanların, çiftçilerimizin evine 

Konya Şeker’in 2019-2020 şeker pancarı alım kampanyası, Çumra Şeker’de düzenlenen törenle başladı. Konya 
Şeker’in, bu kampanya döneminde toplamda 3 Milyon 650 Bin ton pancar işlemesi ve 455 Bin ton şeker üretmesi 
planlanıyor. Günlük 28 Bin ton pancarı işleyecek olan Çumra ve Konya Şeker Fabrikaları, kampanya döneminde 690 
Bin ton yaş pancar küspesi, 126 Bin ton melas, 50 Bin ton da kuru küspe üretecek.



bu tesis sayesinde ekmek giriyor. 
Çumra Şeker Fabrikasıyla hem çiftçi 
kazanıyor, hem işçi kazanıyor, hem 
Çumra’mız kazanıyor. Bu kampanya 
ile beraber inşallah çiftçilerimizin 
sıkıntıları daha da azalır, evlerine 
giren ekmek biraz daha büyür. Kam-
panya döneminin hayırlı olmasını 
diliyorum” şeklinde konuştu. 

Konya Şeker İle Pancar Üretimi 
2 Katına Çıktı
Çumra Şeker’in kampanya açılış ko-
nuşmasını ise Konya Pancar Ekicile-
ri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi 
Savaş Kayhan yaptı. Konya Şeker 
Fabrikasının 66’ncı, Çumra Şeker 
Fabrikasının da 16’ncı pancar alım 
kampanyasının üreticilere, işletmeye 
ve ülkemize hayırlı olmasını dileyen 
Kayhan, “Başkanımız Recep Konuk 
göreve gelir gelmez üç tane önemli 
adım attı. Birinci adım, Türkiye’nin 
en kaliteli ve en verimli pancarı 
Konya’da üretiliyor, üretici de daha 
çok pancar üretmek istiyor, Konya 
üreticisi niye daha az pancar ile ye-
tinsin diyerek attığı adımdır. Çumra 
Belediye Başkanlığı döneminde ni-
yet ettiği o adımı Başkan seçilince 
niyetten fiiliyata geçirdi ve Çumra 
Şeker Fabrikasını çiftçiye kazandıra-

rak üreticilerimizin pancar üretimini 
2 katına çıkarmasını sağladı. Bugün 
üreticisine 3 Milyon 650 Bin ton şe-
ker pancarı ektiren Konya Şeker, bu 
ikinci fabrika yatırımı olmasaydı 1,5 
Milyon tonun biraz üzerinde pancar 
ektirebilecek, üreticilerimizin cebi-
ne bugünkünün ancak yarısı kadar 
pancar parası girecekti. Başkanımız 
öncülüğünde kurumumuzun attığı 
ikinci önemli adım pancar şekeri-
nin girdi olarak kullanıldığı ürünleri 
üreterek yani çikolata, bisküvi, kek, 
gofret, helva, lokum gibi ürünleri 
üretip rafa çıkararak pancar üzerin-
den oluşan katma değerin çiftçide 
kalması için attığı adımdı. Başkanı-
mızın attığı üçüncü önemli adım ise 
bizim ortaklarımızın pancar dışın-
daki ürünlerini de işlemeye yönelik 
adımdı. Üretici pancar üretiyor, bunu 
alıyorduk. Üretici sadece pancar mı 
üretiyordu? Hayır. Bizim üreticimiz 
mısır da üretiyordu, arpa da, buğday 
da. Ayçiçeği üretiyordu ama satacak 
yer olmadığı için az üretebiliyordu. 
Patates üretiyordu, elimde kalmasın 
diye az üretebiliyordu. Hayvancılık 
yapıyordu, ama ahırını büyütemi-
yordu. Üretecimizin az üretebildik-
lerini çok üretebilmesi, ürettiğini de 
piyasada emeğinin karşılığı fiyattan 

satabilmesi için bizim bir şeyler yap-
mamız gerekiyordu, biz de başkanı-
mızın attığı o adımla onu yaptık. İşte 
bu üç önemli adım hem üreticimizin 
işini ve gelirini büyüttü hem de bu 
kuruma karşı bazılarının korkularını 
ve düşmanlığını büyüttü.

Üreticimiz bu kuruma sadece şe-
ker pancarı verebilirken bugün 26 
kalem tarımsal ürün verebiliyor. 
1999’da üreticimize hepi topu 55 
Milyon TL pancar bedeli ödeyebi-
len bu kurum 2018 yılında üreticiye 
2 Milyar 300 Milyon TL ürün bedeli 
ödedi. Aldığı her ürünü işledi mar-
kalı olarak rafa çıkardı. Bir üretici 
kooperatifinin ortaklarının tarladaki 
ürününü işleyip markalı olarak rafa 
kadar çıkarması demek o ürün üze-
rinden aracıların komisyondu, kâr-
dı, paydı her ne ad altında olursa ol-
sun zahmetsiz, emeksiz kolay para 
kazanamaması demektir.

Bu üç önemli adım çiftçinin kazanç 
hanesine yazılırken, üç gurubun da 
zarar hanesine yazıldı. Kim kay-
betti? Şeker pancarı üretimi artın-
ca, NBŞ’ciler, ithalatçılar kaybetti. 
Kim kaybetti? Üreticinin pancarın-
dan üretilen şekerin katma değerine 
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ortak olanlar kaybetti. Kim kaybet-
ti? Üreticinin ürününden komisyon 
alanlar, ucuza kapatıp işleyenler 
kaybetti” diye konuştu.

455 Bin Ton Şeker Üretilecek
2019 - 2020 kampanya döneminin 
122 gün süreceğini belirten Kayhan, 
“Fireler düştükten sonra net olarak 
işleyeceğimiz 3 Milyon 220 Bin ton 
pancardan 455 Bin ton şeker ürete-
ceğiz. Günlük 28 Bin ton pancarı iş-
leyecek iki fabrikamız kampanyada 
690 Bin ton yaş pancar küspesi, 126 
Bin ton melas, 50 Bin ton kuru küspe 
üretecek. Bunlar şeker fabrikalarımı-
zın şeker pancarını işleyerek ürettiği 
doğrudan ürünler. Ancak bizim işi-
miz, üretimimiz bunlarla bitmiyor. 
Şeker pancarı tarladan sökülüp bu 
fabrikanın kapısından girdikten son-
ra daha onlarca üretimi tetikliyor. 
Etanol, sıvı karbondioksit, seralarda 
ürettiğimiz domates, biber, patates 
tohumu hepsinin üretimi pancarın 
işlenmesi ile başlıyor. Sıvı şeker, 
baklava şerbeti, ilaç şekeri, çikola-
ta, bisküvi, kek, gofret, çeşit çeşit 
şekerlemeler, lokum, helva bunların 
hepsinin üretimi pancarın bu kapı-
dan girmesi ile başlıyor. Ne kadar 
zamandır? 16 yıldır” dedi.

Konuşmaların ardından, Çumra Şe-
ker Fabrikasına bu kampanya döne-
minin ilk pancarını getiren çitçiler 
arasından kura ile belirlenen 3 çiftçi-
ye çeşitli hediyeler verildi. 

Kurban kesimi ve İlçe Müftü Vekili 
Ali Soylubelli tarafından okunan du-
alarla birlikte kampanya döneminin 
açılışı yapıldı ve 2019-2020 Pan-
car Alım Kampanyası başladı. Bu 
yıl Konya Şeker’e ait Konya Şeker 
Fabrikası’nın 66’inci, Çumra Şe-
ker Fabrikası’nın ise 16’inci pancar 
alım kampanyası gerçekleştirilecek. 
Konya Şeker, bu yıl üreticilerden 
toplamda 3.650.000 ton civarında 
pancar alımı yapacak. Konya Şeker, 
hinterlandında bulunan 227 köyde 
ve 495.000 dekarlık alanda, 15.700 
üreticiye sözleşmeli şeker pancarı 
üretimi yaptırdı. Göreve geldiği gün 
itibariyle pancarların kantara tesli-
minde mesai mevhumunu ortadan 
kaldıran PANKOBİRLİK Genel 
Başkanı Recep Konuk’un talimat-
larıyla 8 bölgede 36 kantar ve 66 
boşaltma makinesi ile 7 gün 24 saat 
pancar alımı yapılıyor. 

2019-2020 kampanya döneminde 

alımı gerçekleştirilecek olan pan-
carın tamamına yakınının fire-polar 
analizi üreticilerin pancar teslimi 
sırasında gelişmiş ekipmanlarla ya-
pılıyor. Konya Şeker, bu kampanya 
döneminde fireler düştükten sonra 
3 milyon 220 bin ton pancar işleye-
cek. İşlenen pancardan da, 455.000 
ton şeker üretileceği tahmin ediliyor. 
Bununla birlikte, 690 bin bin ton yaş 
pancar küspesi, 126 bin ton melas, 
50 bin ton kuru küspe üretilmesi 
planlanıyor. 

Konya Şeker ile Çumra Şeker’in 
günlük pancar işleme kapasitesi 28 
bin ton, bu yıl kampanya süresi ise 
122 gün  gün olarak planlandı. 

1999 yılında Konya Şeker çiftçi-
den sadece pancar alımı yaparken, 
bugün, pancarın yanı sıra ayçiçeği, 
kanola, mısır, arpa, buğday, üzüm, 
patates başta olmak üzere 26 kalem 
ürün alımı yapıyor. 





Türkiye’nin kenevir üretim merke-
zi olarak ilan edilen Vezirköprü’nün 
Narlısaray Mahallesi’nde hasat töre-
ni düzenlendi. Samsun Valisi Osman 
Kaymak ve ilgili tüm kurumların 
yetkilileri vatandaşlarla bir araya ge-
lerek, kenevirin ve tohumunun önemi 
hakkında çiftçileri bilgilendirdiler.

Vali Kaymak, çiftçilere sabırlı olun-
ması gerektiğini ve sanayileşmeyle 
birlikte kenevirin öneminin daha da 
artacağını ifade etti.

Programın açılışında bilgiler veren 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir 
Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. 
Dr. Selim Aytaç, “2019 yılında Türki-
ye genelinde kenevir çok büyük yankı 
buldu. Sadece Samsun’da değil Tür-

kiye’nin diğer 12 ilinde de kenevir 
tarımına başlandı. Kayseri, Malatya, 
Kütahya, İzmir, Antalya gibi illerde 
de kenevir tarımı yapılmakta. Kene-
vir endüstriyel olarak işlenmesi gere-
ken bir ürün. İşlendikçe katma değeri 
artan bir ürün. İşleme tesislerinin de 
üretim yerlerine yakın olması lazım. 
Çünkü sapın içerisi boş olduğu için 
nakliye masrafları yüksek. Kenevir 
sadece parasal değer vermememiz de 
gerekiyor. Kenevir aynı zamanda top-
rağı da temizliyor. Toprakta yabancı 
otlarla mücadele ediyor ve bir sonraki 
sezona temiz bir tarla bırakıyor. Tarım 
sistemi içerisinde ilaç kullanmadan 
temiz bir tarla bırakır çiftçilere. Bir 
çiftçiden ‘ben tarlamı temizlemek için 
ara sıra tarlama kenevir ekiyorum’ 
ifadesini duydum. İnşallah yakın za-

manda Vezirköprü civarına kenevirin 
işlenmesi için sanayi sektörünün ku-
rulmasını sağlayacağız” dedi.

Kenevir Burada Üretilip, 
Burada İşlensin
Kenevirin ve tohumun Vezirköprü’de 
işlenmesi gerektiğinin altını çizen Vali 
Osman Kaymak, “Geçen yıl burada 4 
çiftçi kenevir üretimi yaparken, bu 
sene 20 çifti üretim yapıp, 460 dekar 
alanda üretim yapıyor. Üretim gittik-
çe de artacak. Cumhurbaşkanımızın 
açıklamasının ardından kenevir, Tür-
kiye gündemine girdi ve Vezirköprü 
Narlısaray da merkez olarak kabul 
edildi. Bu bir milattır. Sıkıntı, ürettik-
lerimizi nasıl değerlendireceğiz konu-
sundaydı. O konuda da hükümetimiz 
çok ciddi çalışmalar yapıyor. Sürekli 
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KENEVIR TOHUMU ÜRETIMI 
2023’TE 150 TONA ÇIKACAK
Samsun Valisi Osman Kaymak, Türkiye’nin kenevir üretim merkezi Vezirköprü’nün Narlısaray Mahallesi’nde katıldığı 
hasatta, “Şu anda 460 dekar alanda yapılan üretim de 60 bin dekar alana çıkacak. 2023’te inşallah 60 bin dekarda 
150 ton tohum elde edecek kapasiteye ulaşacağı” dedi.
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araştırma ve geliştirme çalışmaları 
devam ediyor. Kenevir, dünyada ilk 
kez keşfedilen bir üren değil. Pek çok 
devlet bundan yıllardır büyük gelir 
elde ediyor. Ama biz maalesef esrar 
bahanesiyle yıllardır bunu yasakla-
mışız. Bu çok kıymetli kenevirden 
yeterli anlamda yararlanamamışız.

Türkiye artık bunları aşacak. Bütün 
tedbirleriyle, mevzuata, kurallara 
uyarak kenevirden de en yüksek şe-
kilde nasıl yararlanacağımızın arayı-
şı içerisindeyiz. Üretim sorun değil. 
Samsun toprakları bu iş için en uygun 
yer. İstenildiği kadar bunu üretebili-
riz. Bunu üretmek kolay, işleme ko-
nusunda sıkıntı var. İşleme konusun-
da da devletimiz, her yönden arayış 
yapıyor. İlimize de çok sayıda firma-
dan talep geldi. Yabancı firmalarla da 
görüşmeler yapılıyor. Biz de bu ürü-
nün burada üretilirken, burada işlen-
mesini istiyoruz. Hassasiyetimiz bu-
dur. Buradan tırlara yüklenip de başka 
şehirlerde işlenmesin. Burada üretilen 
ürünler, bu bölgede işlensin istiyoruz. 
Çalışmalarımız bu doğrultuda devam 
ediyor. Kenevirin her parçası çok kıy-

metli. Tescilli tohum konusu da çok 
önemli. Dışarıdan gelen tohumlara 
dikkat edin. Tohumunuzu bozmayın. 
Bu anlamda bize güvenin. Biraz sab-
redin, önümüzdeki günler çok daha 
güzel olacak. Üretim miktarı daha 
çok artacak ve daha fazla para kaza-
nacaksınız ama biraz sabır gerekiyor” 
diye konuştu.

2023’Te 150 Ton Kenevir Tohumu 
Üretilecek
Yapılan çalışmalar ve yeni tesisler-
den sonra üretimin 2023 yılında çok 
olacağını ifade eden Kaymak, şunları 
söyledi:
“Şu anda endüstri kurulursa elimiz-
de yeterli kadar ürün yok. Ürünü çok 
ürettiğimiz zaman da endüstri hazır 
değil. İnşallah bu işin endüstri alanla-
rı da düzgün şekilde kurulacak. Tür-
kiye’de de hızlı şekilde tohum ihtiya-
cı ortaya çıkacak. Bunu düşünerek, 
elimizde şu an 500 kilo kadar tohum 
var. 2023 yılına kadar bu tohumlar 
150 tona ulaşacak. Şu anda 460 dekar 
alanda yapılan üretim de 60 bin dekar 
alana çıkacak. 2023’te inşallah 60 bin 
dekarda 150 ton tohum elde edecek 

kapasiteye ulaşacağız. O güne kadar 
da fabrikalar oluşacak. Güzel günler 
bizim için. Bu, Türkiye ve Samsun 
için çok önemli bir alan. Biz de bu ça-
lışmaların içinde bulunduğumuz için 
kendimizi mutlu hissediyoruz. İnşal-
lah başarılı oluruz.”

Kenevir hasadına ayrıca Vezirköp-
rü Kaymakamı Kudret Kurnaz, AK 
Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, 
Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim 
Sadık Edis, Tarım ve Orman İl Müdür 
Vekili Bayram Ay ve kenevir üretici-
leri katıldı.
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KONYA GIDA VE TARIM ÜNIVERSITESI ÖĞRENCILERI, 

GIDA VE TARIMIN ZIRVESINDE 
ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTIRDI

Konya Gıda ve Tarım Üniversite-
si’nin tarım ve gıda alanında dün-
yanın en iyi 10 üniversitesinden biri 
olarak gösterilen Michigan State 
Üniversitesi (MSU) ile yaptığı ikili 
anlaşma kapsamında, yurt dışında 
araştırma faaliyetlerinde bulunan 3 
öğrenci, çalışmalarını tamamlaya-
rak döndü. Geçen yıl 4 öğrencinin 
katıldığı ve bu yıl 2. kez gerçek-
leştirilen program kapsamında, 
Michigan State Üniversitesi Tarım 
(MSU)  ve Doğal Kaynaklar Fa-
kültesi laboratuvarları, seraları ve 
tarlalarında MSU akademisyenle-
rinin danışmanlığında çalışmalarda 
bulunan 3. sınıf öğrencileri Aybüke 
Büşra Özer, Şevval Buse Sarıman 

ve Yaren Acır, 3 haftalık yoğun bir 
çalışma dönemi geçirdi. 

Öğrenciler Tarım, Tarım Ekono-
misi Ve Yenilenebilir Enerji Alan-
larında Çalışmalar Gerçekleştirdi
Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bö-
lümü 3. sınıf öğrencisi Yaren Acır 
Michigan State Üniversitesinde 
patates yetiştiriciliği alanında ça-
lışmalarda bulundu. Laboratuvar-
lardan seralara ve tarlalara uzanan 
çalışma sürecinde pek çok farklı 
alanı görme ve bu alanlarda çalış-
ma fırsatı yakalarken patates ıslahı, 
doku kültürü bankaları ve araştır-
ma tarlalarındaki süreçlerde farklı 

teknikleri öğrenme fırsatına sahip 
oldu. Biyomühendislik Bölümü 3. 
sınıf öğrencisi Aybüke Büşra Özer 
ise Michigan State Üniversitesinde 
alglerden (yosunlar) yenilenebilir 
yakıtların elde edilmesi konusunda 
araştırma çalışmalarında görev alır-
ken, alg izolasyonu, alglerden DNA 
ekstrasyonu ile DNA eldesi, elde 
edilen DNA’ların picogreen ve na-
nodrop metotlarıyla analiz edilmesi, 
gaz kromatografisi ile alg proteinle-
rinin CO2 absorbsiyonu miktarının 
tespit edilmesi gibi çalışmaları biz-
zat gerçekleştirdi. Ekonomi Bölü-
mü 3. sınıf öğrencisi Şevval Buse 
Sarıman da Michigan State Üniver-
sitesinde tarım ekonomisi alanında 



davranışsal iktisat üzerine araştırma 
çalışmalarında bulundu. Sosyal ser-
maye konusuna odaklanan Şevval 
Buse Sarıman çalışması kapsamın-
da anketler de uygulayarak sosyal 
sermayenin tüketici davranış ve dü-
şünceleriyle olan etkileşimini analiz 
etti.  

Rektör Çökmüş: Eğitim Dilinin 
İngilizce Olması Öğrencilerimize 
Yurt Dışında Büyük Avantaj Sağ-
lıyor
Konuyla ilgili açıklamalarda bu-
lunan Konya Gıda ve Tarım Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Cum-
hur Çökmüş, uluslararasılaşmaya 
büyük önem veren bir üniversite 
olduklarını ve bu kapsamda dün-
yanın özellikle tarım ve gıda ala-
nında önde gelen üniversiteleri ile 
ikili işbirliği anlaşmaları bulun-
duğunu belirtti. “Üniversitemizin 
gerek eğitim gerekse araştırma 
alanında Michigan State, Missouri, 
Montana State, Kyoto, UC Davis 
ve Purdue gibi üniversitelerle ikili 
işbirlikleri bulunuyor. Bu noktada 
özellikle eğitim dilimizin İngilizce 
olması büyük avantaj sağlıyor zira 
öğrencilerimizin yurt dışında ak-
tif olarak araştırma çalışmalarında 
görev alabilmesi için bu şart. Bu üç 
öğrencimiz de özellikle tarım ala-
nında dünyadaki sıralamalarda en 

iyi ilk 10 üniversite içerisinde yer 
alan Michigan State Üniversitesi’n-
de tarım, ekonomi ve yenilenebilir 
enerji alanlarında Michigan State 
Üniversitesinden farklı akademik 
danışmanların gözetiminde yoğun 
şekilde araştırma faaliyetlerinde bu-
lundular. Karşı taraftan öğrencileri-
mizin İngilizce seviyeleri, girişken-
likleri, araştırmacı yönleri ve sosyal 
anlamda adaptasyonları konusunda 
son derece olumlu geri dönüşler al-

dık. Öğrencilerimizin performansı-
nı çok beğendiler, öğrencilerimizle 
gurur duyduk” sözleriyle açıklama-
sına devam eden Rektör Çökmüş 
“Kurucu Başkanımız Sayın Recep 
Konuk’un vizyonu doğrultusunda 
şekillenen üniversitemizin ulusla-
rarasılaşma çerçevesindeki çalış-
maları önümüzdeki süreçte Ar-Ge 
projelerini de kapsayacak şekilde 
devam edecek, üniversitemize sağ-
ladığı imkânlardan dolayı Kurucu 
Başkanımız Sayın Recep Konuk’a 
şükranlarımı sunuyorum” şeklinde 
konuştu.

Çalışmaları sonrasında Michigan 
State Üniversitesi akademisyenleri 
ve öğrencilerine elde ettikleri so-
nuçları içeren birer sunum yapan 
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 
öğrencilerinin çalışmaları Michigan 
State Üniversitesi akademisyen-
lerinden de büyük beğeni topladı. 
Sunumlar sonrasında Konya Gıda 
ve Tarım Üniversitesi öğrencilerine 
danışman hocaları tarafından başarı 
sertifikaları verildi.
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IKI KIZ KARDEŞ KÖYE DÖNDÜ, 
SIPARIŞLERE YETIŞEMIYOR!

Katar’da bir inşaat şirketinde finans 
uzmanı olan Selin Varol (35) ile İz-
mir’de ziraat mühendisi olan Hale 
Tura (31), kariyerlerini bırakarak 
plazalardan çıktı ve memleketle-
ri Muğla’ya dönüp, babalarıyla 50 
dönümlük arazide ceviz üreticili-
ğine başladı. Üniversite mezunu 
olan kardeşler, kurdukları e-ticaret 
sitesindeki siparişlere yetişmekte 
zorlanıyor.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri İz-
mir Şube Müdür Yardımcısı Rıdvan 
Çolak (69), görevli gittiği ABD, 
Brezilya, Şili ve Peru ülkelerinde 
gördüğü ceviz ağaçlarının etkisin-
de kaldı. 1996 yılında emekli olan 
Çolak, memleketi Muğla’nın Men-
teşe ilçesinin Yenikarakuyu Mahal-
lesi’nde bulunan 50 dönümlük ara-
zisine 1500 adet yerli ceviz fidanı 
dikti. 

Rıdvan Çolak, emekli hemşire eşi 
Filiz Çolak (56) ve kızları ile sa-
bah erken saatlerde kalkarak ceviz 
hasadı yapıyor. Çiftçilikten büyük 
keyif alan kız kardeşlerin azmi dik-

kat çekiyor. Bahçeden yılda 15-20 
ton arasında alınan cevizin kilosu 
ise 25-30 lira arasında e-ticaret ve 
bahçe içindeki işletmeden satışa su-
nuluyor.

Ülkemizin Gelişmesi İçin Üretime 
Ağırlık Vermeliyiz
Başarılı olmanın sırrının birlik ve 
beraberlikten geçtiğini ifade eden 
Selin Varol, “Katar’da finans uzma-
nı olarak çalışırken ailem o sırada 
ceviz hasadı yapıyordu. Ürünlerin 
satışında yaşanan sıkıntı sonrası 
ben de e-ticaret sitesi kurmaya karar 
verdim. Doğal ürün arayanlar ile bu 
platformda buluştuk. Satışların iyi 
gitmesi, doğal bir ortamda yaşamak 
ve sağlıklı bir çocuk yetiştirmek 
için Muğla’ya döndüm. Eşim şu an 
Katar’da sözleşme uzmanı olarak 
çalışıyor. 2 ayda bir yanımıza ge-
lerek bize yardımcı oluyor. Uzakta 
olsa da onun desteği bizim için çok 
önemli. Aileyi bir arada tutan, ge-
lişmemize katkı sağlayan ve fikir 
veren annemiz bizim kahramanız-
dır. Başarımızın sırrı birlik ve bera-
berlikten geçiyor. Tarım ve üretmek 

çok değerli. Ülkemizin gelişmesi 
için üretime ağırlık vermeliyiz. 
Kendi çapımızda işin bir ucundan 
tutarak yöremizde yerli ceviz üreti-
yoruz” dedi.

Ablam Gibi Eşimi Arkamda Bı-
raktım
Hale Tura ise “Mezun olur olmaz 
Türkiye’de özel sektörde ziraat mü-
hendisi olarak işe başladım. Yerli 
ve yabancı tohum firmalarında ürün 
geliştirme departmanında görev al-
dım. Her zaman sağlıklı yaşam ve 
doğal tarıma ilgi duydum. 30 yaş 
bizim ailemiz için bir dönüm nok-
tası. 30 yaşını geçtikten sonra plaza 
hayatını ve beyaz yakalı olmayı bir 
kenara bırakıp, baba ocağına dön-
düm. Burada yaşamaktan dolayı 
oldukça mutluyum. Ülkeme ve tarı-
ma katkı sağladığımı düşünüyorum. 
Ablam gibi eşimi arkamda bıraka-
rak geldim. Eşim İzmir’de özel şir-
kette gıda mühendisliği yapıyor. Üç 
haftada bir yanımıza geliyor” diye 
konuştu.

Kızlarım Sürekli Bana Destek 
Oluyor
Rıdvan Çolak, “Türkiye Denizcilik 
İşletmeleri İzmir Şube Müdür Yar-
dımcılığı görevinden emekli oldum. 
Ardından bir gemi firmasında baş-
mühendis olarak çalıştım. Farklı ül-
kelerdeki ceviz ağaçlarını görünce 
etkisinde kaldım. Muğla’ya döne-
rek 50 dönümlük arazime bin 500 
ceviz fidanı diktim. Tamamı yerli 
olan fidanlarımı çocuklarım gibi bü-
yüttüm. Kızlarım sürekli bana des-
tek oluyor. Onların çalışmasından 
memnunum” dedi. ‘Damatlarınız 
nerede?’ sorusuna ise Çolak, espri-
li bir şekilde, ‘Arazideler’ cevabını 
verdi.
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TOROSLAR’IN ZÜMRÜDÜ:
YEŞIL GÖK ÜZÜM

Toroslar’ın dik yamaçlarındaki Ha-
dim ilçesinde üretilen “gök üzüm”, 
evlerin tavan aralarında ve gölge-
lerde kurutuluyor. Güneş görmediği 
için yeşil olarak kuruyan gök üzüm, 
kendine has rengi, aroması ve koku-
su ile ilgi görüyor.

Konya’nın Hadim ilçesinde üretilen 
“gök üzüm”, evlerin tavan araların-
da ve gölgelerde kurutularak kışa 
hazırlanıyor. Sonbahar geldiğinde 
eylül ayında zahmetle toplanan gök 
üzümünün, bağ bozumunun ardın-
dan uzun süren kurutma süreci baş-
lıyor.
Üzümler, kurutulmak üzere çiftçi-
lerin kendi imkanlarıyla hazırladığı 
gölgelik alanlarda veya evlerin ta-
van aralarına gerilen tellerin üzerine 
salkımlar halinde asılarak kuruma-
ya bırakılıyor.

Gök üzüm, yüksekliği, iklimi ve 
toprak özellikleri bakımından üzüm 
yetiştiriciliğine uygun, yüksek ra-
kımlı Aladağ bölgesindeki ilçeye 

bağlı Yağcı Mahallesi’nde üretili-
yor. 100 hanelik mahallenin tama-
mına yakınının ürettiği gök üzüm, 
bölge halkının önemli geçim kay-
nakları arasında yer alıyor.Yılda bin 
tondan fazla üretilen üzüm, son za-
manlarda tanıtımının yapılmasının 
ardından alıcı da buluyor.
 
Yaklaşık 1 ay süren kurutma sonrası 
üzümler ev halkı tarafından salkım-
larından ayrılarak, tüketime hazır 
hale getiriliyor. Güneş görmediğin-
den yeşil olarak kuruyan bu üzüm, 
rengi, kokusu ve aromasıyla dikkati 
çekiyor.  Mahalledeki üreticilerden 
62 yaşındaki Ali Bağcı, çocuklu-
ğundan bu yana gölgede kuruttuğu 
üzümleri satarak geçimini sağladı-
ğını söyledi.

Çok Değerli, Bizim Geçim Kay-
nağımız
Genelde üzümlerin güneşte kurutul-
duğunu ancak gök üzümün gölgede 
kurutulduğunu öğrenenlerin şaşır-
dığını anlatan Bağcı, “Bazıları üzü-

mün rengi için, ‘Boyayla mı yaptı-
nız bu üzümü?’ diye soruyorlar ama 
doğası böyle.” diye konuştu.

Yeşil renginden dolayı bu üzüme 
‘’gök üzüm’’ veya ‘’zümrüt’’ denil-
diğini de aktaran Bağcı, ‘’Bu üzüm 
Türkiye’de sadece bizim köyümüz-
de bu şekilde işlenebiliyor. Bağlar-
dan topladıktan sonra evlerimizdeki 
çatı aralarında gölgede kurutuyo-
ruz. Güneşte olduğu zaman kırmızı 
rengini alıyor. Gölgede ise kendi 
rengini koruyor. Böylelikle diğer 
kuru üzümlerden farklı olarak ken-
disine has bir aroması oluyor. Çok 
değerlidir. Bizim geçim kaynağı-
mız.’’ dedi.
reticilerden Resul Ekrem Özbay, 
bölgenin iklim şartlarının üzümün 
gölgede kurutulmasına olanak sağ-
ladığını, lezzetinin sadece bu bölge-
ye has olduğunu söyledi.
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OĞUZLAR CEVIZI, 
ÜRETICININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Türkiye’deki ceviz üretimin yüzde 
8’inin gerçekleştirildiği Oğuzlar 
ilçesinde bu yılki ürün rekoltesi 
ve kalitesi üreticiyi sevindiriyor. 
Oğuzlar halkının neredeyse tek ge-
lir kaynağı ceviz, ilçe ekonomisine 
de yıllık 15 milyon TL katkı sağlı-
yor.

İnce kabuğu, lezzeti ve verimliliği 
dolayısıyla “Oğuzlar-77” markasıy-
la ün yapan Oğuzlar cevizinin yeni 
mahsulünün kısa süre içinde tez-
gahlarda yerini alması bekleniyor.

Cevizimizin İlçe Ekonomisine 
Yıllık 15 Milyon Tl Katkısı Var
Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaf-
fer Yıldırım, Oğuzlar 77 cevizinin 
ilçeye yıllık 15 milyon TL civarında 
katkı sağladığını açıkladı.

Ceviz hasadının Eylül ayının ilk 
haftasında başladığını, arazi şartları 
nedeniyle hasat mevsiminin Ekim 
ayının ilk haftasına kadar sürebildi-
ğini dile getiren Yıldırım, “İlçemiz-

de 5 bin ton civarında ceviz üretimi 
yapılıyor. Hala arz eksikliğimiz var. 
Oğuzlar cevizi şuanda bir marka. 
Oğuzlar 77 cevizinin 15 milyon ci-
varında bir katma değer sağlayan 
bir ürün. Pazara sunulan cevizin 
kısa sürede tüketilmesi Aralık ayıy-
la birlikte Oğuzlar cevizini insan-
lar bulamaz hale geliyor. İlçemizin 
geçim kaynağı ceviz. Halkın yüzde 
90’ı geçimini cevizden sağlıyor. 
Her evin, her hanenin arazisi yoksa 
dahi bahçesinde mutlaka cevizi var-
dır” dedi.

Belediye olarak ceviz üretcilerine 
imkanlar ölçüsünde destek olmaya 
çalıştıklarını anlatan Yıldırım, “Ce-
viz üreticileri birliğimiz var. Tanı-
tım fuarlarına gidiyorlar. Cevizin 
tanıtımında destek veriyoruz. Ne 
talep gelirse biz o taleplerin hepsine 
katkıda sunmaya çalışıyoruz.

Oğzların tek geçim kaynağı ceviz 
ve arazilerinde engebeli olduğu için 
üretciler ulaşımda zorluk çekiyor. 

Belediye olarak üretecilerimizin 
arazi yollarını bakıma alıyoruz. Bu 
bizim görev alanımızda değil ama 
biz halkımıza destek oluyoruz. Su-
lama noktasında desek veriyoruz.

Bu Yıl Ceviz Üretimi Geçen Yılla-
ra Göre Çok İyi
Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal 
Birliği Başkanı Oğuz Hantal ise 
Oğuzlar 77’nin bölgeye ekonomik 
katkısı olan bir ceviz türü olduğunu 
kaydetti. Oğuzlar cevizinin Türki-
ye’de ve dünyada rakibi olmayan 
tek çeşit olduğunu savunan Hantal, 
Oğuzlar 77’nin yerli bir ürün oldu-
ğunu söyledi.

Oğuzlar’ın iklimi ve toprak yapı-
sından kaynaklı Oğuzlar cevizinin 
kendine has bir aroması olduğunu 
anlatan Hantal, “ İlçede 500 yıllık 
ceviz ağaçlarımız var. Bu yılki ce-
viz üretimi geçen yıllara göre daha 
iyi. İç oranı, doluluk, ebat olarak 
cevizimizin kalitesi diğer yıllara 
göre yüksek. Buda yaz sezonunun 
serin geçmesinden kaynaklı. Nor-
malde cevizimizin hasadının yapı-
larak bitmiş olması gerekiyordu. 
Ancak hala hasat devam ediyor. 
Üreticilerimizin ürettiği ürünün iş-
lemesinde sorun yaşıyor. Makine 
ekipman noktasında sıkıntılarımız 
var. Cevizin kabuğundan soyularak 
paketlenmesi noktasında OKA des-
tekli proje yaptık. Piyasaya farklı 
cevizler Oğuzlar 77 ismi kullanı-
larak satılmakta. Buna tüketiciler 
kullanılacak. Bundan sonra cevizi-
miz paketlenmiş halde üreticiye su-
nulacak. Üzerinde birliğimizin ismi 
ve coğrafi işaret olacak. Bu iki şey 
olmadığında o cevizin Oğuzlar 77 
olmadığı ortaya çıkacak” ifadelerini 
kullandı.
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GABAR VE CUDI DAĞLARI ARTIK 
FISTIK BAHÇELERIYLE DOLU!

Bir dönem PKK’lı teröristlerin yu-
valandığı Şırnak’taki Gabar ve Cudi 
dağları, huzurun sağlanmasının ar-
dından fıstık bahçeleriyle doldu. 
Güvenlik güçlerinin kapsamlı ope-
rasyonlarıyla oluşan huzur ve güven 
ortamı, Gabar ve Cudi dağları etek-
lerinde yaşayan köylüleri üretime 
geçirdi. 1987 yılında teröristlerin 
saldırısında 13 kişinin şehit edildi-
ği Güneyce köyünde binlerce fıstık 
ağacı ekildi.

Güvenlik güçlerince terör örgütü 
PKK’ya yönelik düzenlenen operas-
yonlarda huzur ve güven ortamının 
hakim olduğu bölgelerde tarımsal 
üretimler arttı. Bu kapsamda Şırnak 
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne 
bağlı ekiplerce, bu yıl içerisinde 
Şırnak merkez ve ilçelerinde 171 
çiftçinin 71 bin 198 menengiç ağa-
cına fıstık aşısı yapıldı. Çalışmalar 
kapsamında 2089 rakımlı Cudi 
Dağı ile 1848 rakımlı Gabar Dağı 

etekleri fıstık bahçesiyle doldu.

13 Sivilin Şehit Olduğu Köyde 
Binlerce Fıstık Ağacı Ekildi
1987 yılında PKK’lı teröristler ta-
rafından yapılan saldırı sonucu 13 
sivilin şehit edildiği Gabar Dağı 
eteğindeki Güneyce köyüne, bin-

lerce fıstık ağacı ekildi. Terör sal-
dırılarının devam etmesiyle 1992 
yılında köylerini terk etmek zorun-
da kalan Güneyce köylüleri, köye 
geri dönüş projesi kapsamında 
2002 yılında köylerine döndü.

Güneyce köy sakinlerinden Hamit 
Çekmaz, kendi imkanlarıyla 120 
dönüm üzerinde 5 bin 126 fıstık 
ağacı, Genç Çiftçi Projesi kap-
samında ise, 10 dönüm üzerinde 
1000 nar ve 300 Amerikan fıstığı 
yetiştirmeye başladı.

2014 yılından beri fıstık yetiştir-
meye başladığını anlatan Çekmaz, 
“Güneyce köyü 1987’de PKK terör 
örgütü tarafından ağır bir katlia-
ma maruz kaldı. Bu durumda biz 
direndik. Fakat 5 yıl sonra yani 
1992’de buradan göç ettik, Kum-
çatı’ya yerleştik. 2002 yılında köye 
dönüş projesinden yararlanarak 
tekrar köyümüze geldik. 

Biz de bu adımı attık. Şırnak’ta ya-
şanan bu sorunların kaynağı insan-
ların işsizliğinden kaynaklanıyor. 
Biz bu yüzden bu adımı attık. İş 



olunca insan işi ile uğraşıyor. Attı-
ğımız bu adımla herkesin iş sahibi 
olmasını istiyoruz. 

10 dönüm arazisi olan biri bunu 
ektiğinde bu arazi ile uğraşır. Kar-
gaşaya ayıracak zamanları olmaz. 
İşlerinin patronu olup, işçi çalış-
tırırlar. 100 dönümlük bir araziye 
fıstık ektiğimizde en az 10 insan 
çalıştırmak zorundayız.

Hem kendimiz kazanırız hem de 
10 aileyi geçindirmiş oluruz. 2014 
yılında 1000 fıstık fidanı ektim. 
Ben burayı kurduğumda insanlar 
alay ediyorlardı. Tüccarı nereden 
bulacaksın, nereye satacaksın? di-
yorlardı. 

2014’te diktiğim 1000 fidanı 4 yıl-
da 20 bin fidan yaptım. Attığım bu 
adımla birlikte köylülerimize, akra-
balarımıza vesile olduk. Bu adımla 
Şırnak merkez ve ilçelerde vatan-
daşların fıstık yetiştirmesine vesile 
oldum. Bu yıl 70 bin fıstık aşıladık. 
Fıstık uzun ömürlü bir meyvedir. 
Hem de istikbalimiz için maddi an-
lamda çok güzel bir adımdır” dedi.
 
Cudi Ve Gabar’da Tarımı Kal-
kındıracak Projeler Gerçekleşti-
riyoruz
Şırnak merkez ve ilçelerinde bu yıl 
içerisinde 70 bin fıstık ağacı aşıla-
dıklarını belirten Tarım ve Orman İl 
Müdürü Selman Demirel, huzur ve 
güvenin sağlandığı Cudi ve Gabar 
dağlarında tarımı kalkındıracak pro-

jeleri hayata geçirdiklerini söyledi. 

Demirel, “2019 yılı içerisinde böl-
gemizde aşılama çalışmaları yaptık. 
Bölgemizde fıstık ağaçlarına teşvik-
lerimiz, yüzde 70 hibe desteğimiz 
var. Genç çiftçi projelerinde destek-
lerimizle bölgeyi fıstığa yönlendir-
meye çalışıyoruz.

Çünkü fıstık geleceği olan bir ürün-
dür. Bölgemizde şuan Siirt nasıl fıs-
tıkla tanınıyorsa bizimde iklimimiz 
aynı. Ve bölgemizde fıstık yetiştiri-
lebilir ve fıstıkla geliştirilebilir bir 
alandır. Sonbaharda 15 bin fıstık 
fidanı dağıtımımız olacak.
Bahçelerimizin tel ve direkleri da-
ğıtılmış, bahçelerimizin örgüleri ka-
patılmış sadece sonbahardaki ekim 
dönemini bekliyoruz. 
Sonbaharda da fıstıklarımızı dağı-
tıp yeni bahçelerimizi kurmuş ola-
cağız. Bölgemizdeki bu olaylardan 
sonra güzel bir huzur hakim. Huzur 
olmadı mı hiçbir şey yapılamaz. Ne 
tarım ne hayvancılık yapılabilir. 
Bölgemizde gidilemeyen bölgeler-
de, Cudi’de olsun bu bölgelerde ta-
rımı kalkındıracak projeler gerçek-
leştirebiliyoruz. 
 
Doğal güzelliklere sahip Beytüşşe-
bap tarihi ve kültürel varlıkları, zen-
gin mutfağı, misafirperverliğiyle de 
turizme kazandırılmayı bekliyor.
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POSOF’UN IÇI DIŞI KIRMIZI ELMASI 
TESCILLENDI

Türkiye’de sadece Ardahan’ın Posof 
ilçesinde yetişen ve son yıllarda gi-
derek üretim sahası azalan, içi de dışı 
gibi kırmızı olan elmanın coğrafi işa-
ret tescili alması için Ardahan Tica-
ret ve Sanayi Odası tarafından 2017 
yılında Türk Patent Enstitüsü’ne 
başvuruda bulunuldu. İnceleme sü-
resinin tamamlanmasının ardından 
içi ve dışı kırmızı olan elma, coğrafi 
işaret alarak tescillendi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çe-
tin Demirci, Posof’a bağlı 9 köyde 
yetiştirilen içi dışı kırmızı elmanın 
endemik tür olduğunu belirterek, 
2017 yılının Kasım ayında Türk Pa-
tent Enstitüsü’ne başvuruda bulun-
duklarını belirtti.

Yaklaşık 2,5 yıllık bir sürecin ardın-
da ‘Posof Badele Elması’ adı altında 
coğrafi işaretin alındığını söyleyen 
Demirci şunları kaydetti:
“2017 yılında başlattığımız tescil 
süreci, 2019 yılının Nisan ayı itiba-
riyle sonuçlandı. Ürün Ardahan’ın 
Posof ilçesinin merkezi ve 9 köyün-
de yetiştirilmekte. Ürün vitamin, 

antosiyanin, antioksidan yönünden 
çok zengin ve yörede halk tarafın-
dan şeker ilacı olarak kullanılmakta. 
Coğrafi işaret belgesi alındıktan son-
ra bu yıl itibari ile denetim sürecini 
de başlattık. 9 köyde hasat yapılmış 
ve köylüler kendi olanakları ile sa-
tış yapabiliyorlar. Bu elmanın en 
önemli özelliği ve diğer elmalardan 
farkı ‘İçi de dışı da kırmızı’ olması 
ve diğer elmalarda kabuğunda olan 
antioksidan bunun içinde olması el-
manın önemini arttırmakta.”

İçi dışı kırmızı elmanın bir şifa 
kaynağı olduğunu söyleyen Demir-
ci, “Diş eti hastalıklarına, bağırsak 
hastalıklarına, şeker hastalığına iyi 
geldiği araştırmalar ve tespitler so-
nucunda belirlenmiştir. Bu ürün sa-
yesinde amacımız Posof ilçemizde 
göçü durdurmak, gençleri üretime 
yönelterek genç nüfusun ilçeye geri 
dönüşünü sağlamak gibi bir hayali-
miz var. Umarım bu da gerçekleşe-
cek. Eskiden elmalar sahipsizlikten 
dökülüp yerde çürüyordu veya hay-
vanlara yem olarak yediriliyordu. Şu 
an ise para değeri yüksek olduğu için 

köylü elmasına sahip çıkıyor. Bun-
dan sonraki süreç bu ürünün hem di-
kimini arttırmak hem de pazarlama-
sını sağlamak. Ticaret odası bununla 
ilgili çalışma başlattı ve ticari ürün 
olarak marka logosunu da aldık. 
Bundan sonra Posof Badele elması 
logolu coğrafi işaretli ürünümüzü pi-
yasaya süreceğiz” diye konuştu.
Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar 
ise, ‘İçi dışı kırmızı elma’ ile ilgili 
yaklaşık olarak 2,5 yıl önce başlatı-
lan çalışmaların sonuç verdiğini ve 
coğrafi işaret alarak tescillendiğini 
söyledi. Ulgar, “Ardahan Ticaret 
Odası bu süreçte bizimle çalıştı. Yö-
remizde bu işe emek veren birçok in-
sanımız var. Bu işin ev sahibi olarak 
yaklaşık 100 dönümlük bir alanda 
40 dönümlük bir bahçe DAP idare-
si tarafından katkı alarak böyle bir 
bahçenin oluşmasına vesile olduk. 
Kaymakamlık tarafından ilçe tarım 
aracılığıyla köylerimizde birçok tar-
la bahçesi sahibiyle bir faaliyet yürü-
tüyor. Üreticilerimiz elmalarının ne 
kadar değerli olduğunun farkına var-
dılar. Ulusal basında Posof denildiği 
zaman akla ‘içi dışı kırmızı elma’ 
geliyor. Bu ürünün üretiminin arttı-
rılması için üretici sayısını arttırmayı 
hedefliyoruz” dedi.

Emekli öğretmen olan üretici Adnan 
Bozyiğit ise, “Posof ilçemizde bulu-
nan ‘İçi dışı kırmızı elma’ yaklaşık 
olarak 150-200 yıllık bir geçmişe sa-
hip. İçi dışı kırmızı elmanın yetiştiği 
ağacın içi de kırmızı, meyvesi de kır-
mızı ve çekirdekleri de kırmızı. Biz 
yaptığımız çalışmalar sonucunda bu 
ağacın çekirdeklerinden yeniden fi-
dan üretmeyi hedefliyoruz” şeklinde 
konuştu.

Yaklaşık 200 yıllık geçmişi olan ve Ardahan’ın Posof ilçesinde endemik bir tür olarak yetiştirilen ‘İçi dışı kırmızı elma’, 
Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret alarak tescillendi.
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SAMSUNLU MÜHENDIS, 
ORGANIK TARIM ILACI ÜRETTI

Samsun’da İşletme Mühendisi 
Hayrettin Avşar (65), fındık, ce-
viz, badem ve kayısı çekirdeği ka-
bukları kullanarak organik tarım 
ilacı üretti. Tarım arazilerinde kul-
lanılacak olan ilaç, toprağa bağlı 
hastalıklar, böcekler ve mantar 
hastalıklarıyla mücadelede kulla-
nılacak. Avşar, ilacın insan sağlı-
ğına zararı olmadığını da kaydetti.

İlacı tüm dünyaya satmayı hedef-
lediklerini ve patent başvurusun-
da bulunduklarını belirten Avşar, 
“İlacımızı test ettik ve çok olumlu 
sonuçlar aldık. Amacımız bu ilacı 
dünyaya satabilmek” dedi. Sam-
sun’da yaşayan İşletme Mühendisi 
Hayrettin Avşar, tarım arazilerinde 
artan yabani otlar ve zararlı pato-
jenlerin yanı sıra tarımsal hastalık-
lara karşı çalışma başlattı.

Tamamen Organik Tarım İlacını 
Ürettik
Avşar, ilaç ile toprağa bağlı hasta-
lıkların büyük ölçüde azalmasını, 

böcekler ve mantar hastalıklarıyla 
da mücadele etkin rol oynamasını 
amaçladığını söyledi. İlaç sayesin-
de arazide verimli sonuçlar elde 
edildiğini belirten Avşar, “Üretti-
ğim ilaç hem böceklerle hem de 
mantar hastalıklarıyla mücadele 
kullanılıyor. Örneğin, buğday ve 
arpalarda pas hastalığını yüzde 
100 sildi ve yüzde 35 oranında ve-
rim artışı yaptırdı. Ürettiğimiz or-
ganik tarım ilacı ile tüm sebze ve 

meyvelerde ki hastalıkla mücadele 
edebilme şansı doğdu. Biz bu ilacı 
atık malzemelerden ürettik. İçeri-
sinde fındık, ceviz, kayısı çekirde-
ği kabuğu ve zeytin çekirdeği gibi 
atık malzemeler kullanarak bunu 
ürettik. Amacımız bu ilacı dünya-
ya satabilmek. Zehirli tarım ilaç-
larının yerine bu tamamen organik 
tarım ilacını ürettik” dedi.

İlaç Toprağa Vitamin Oluyor
Türk Patent ve Marka Kurumu’na 
başvuruda da bulunan Avşar, ilacın 
insan sağlığına zararı olmadığını 
da kaydederek, “Ürettiğim ilacın 
diğer ilaçlardan farklı olarak in-
san sağlığına hiçbir yan etkisi yok. 
Sebze ve meyveyi ilaçlayıp yıka-
madan yiyebilirsiniz. Bizim ilacı-
mız toprağa atıldığı zaman toprağa 
vitamin oluyor. İlacımızla ilgili 
patent başvurumuzu yaptık ve ila-
cımızı koruma altına aldırdık. 1,5 
yıl sonra bizden başka bu ilacı üre-
ten yoksa patentini alacağız. İlacı-
mızın önce bilimsel ortamda ça-
lışmalarını yürüttük daha sora ise 
saha çalışmaları yaparak ilacımızı 
test ettik ve olumlu sonuçlar elde 
ettik” diye konuştu.



Bir iş yapılmayı hak ediyorsa

daha iyi yapılmayı da hak ediyordur.



“DÜNYANIN EN IYI BALI” ÖDÜLÜ 
TÜRKIYE’YE VERILDI

Kongrenin son günü düzenlenen 
törenle büyük ödülü alan Eğriçayır 
Balı’nın sahibi Celal Çay, “Duygu-
larımı anlatacak kelime bulamıyo-
rum. Mersin Toroslarında organik 
arı ürünleri üreten bir işletmeyiz. 
Ailemizin arıcılık geleneği 300 yıl-
dan fazla olup deden toruna devam 
etmektedir.’’ diye konuştu.

Ailenin son kuşağı olarak, günümüz 
şartlarında en iyi balı üretme gay-
retlerinin sürdüğünü anlatan Çay, 
şöyle devam etti:
‘’İyi bal üretmek için çok emek ve-
riyoruz. Organik sertifikalı arıcılık 
yaptığımız için kovanlarımızı tarım 
ve sanayi arazilerine yaklaştıramı-
yoruz. Bahardan yaz sonuna kadar 
Toros yaylalarında kovanlarımızın 
yanında yaşıyoruz. Eğriçayır balı 
olarak, 2009 yılından beridir sürekli 
bal yarışmalarına katılıyoruz. Orga-
nik balımız 2013 de Kiev’de topla-
nan dünya arıcılık örgütü kongresi 
bal yarışmasında gümüş ve 2017’de 
İstanbul’daki toplantıda altın ma-
dalya almıştı. Bu yıl da Mersin 
Toroslarında ürettiğimiz organik 
polifloralı çiçek balı ile genel bal 

yarışmasına katıldık. Balımız polif-
loralı çiçek balı kategorisinde birin-
ci olarak altın madalya ile ödüllen-
dirildi. Dört adet bal kategorisinin 
altın madalya ile ödüllendirilen 
birincileri arasında tekrar bir değer-
lendirme yapılarak, polifloralı çiçek 
balımız dünyanın en iyi balı seçile-
rek büyük kupa ile ödüllendirildi. 
Dünyanın En İyi balı kupasını ül-
kemize götürüyor olmaktan büyük 
gurur duyuyoruz. Ödülümüzü tüm 
ülkemiz arıcılarına ithaf ediyoruz.’’

Sonuç Gurur Verici
Kongre boyunca Türk arıcıları ile 
birlikte olan Türkiye’nin Montreal 
Başkonsolosu Barkan Umruk da 
alınan sonucun gurur verici oldu-
ğunu belirterek, “Dört mevsimin 
yaşandığı ve zengin bir floraya ev 
sahipliği yapan ülkemizin sahip 
olduğu bu doğal avantajları en iyi 
şekilde değerlendiren arıcılarımızın 
özverili çalışmalarının sonucunda, 
ülkemizden bir firmanın 46. Dün-
ya Arıcılık Kongresi kapsamında 
düzenlenen Dünya Arıcılık Ödülle-
rinde altın madalya kazanması ve 
Dünyanın En İyi Balı seçilerek bü-

yük kupaya layık görülmesi, bizler 
için büyük mutluluk ve övünç vesi-
lesi teşkil etmiştir.’’ değerlendirme-
sinde bulundu.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez 
Birliği Başkanı Zeki Şahin ise 46. 
Dünya Arıcılık Kongresi’nin Türk 
arıcılarının başarılarının taçlandı-
rıldığı bir kongre olduğunu söyledi.
“Dünyanın En İyi Balı” ödülünün 
kazanılmasının, Türk balı ve arıcı-
lığının kalitesinin dünyaya bir kez 
daha ilanı anlamına geldiğini vurgu-
layan Şahin, “Kongreye katılan fir-
malarımızdan bazıları altın, bazıları 
gümüş ve bronz madalyaya layık 
görülmüştür. Kongrede, Türk balı-
nın lezzet ve kalitesinin, ülkemizin 
sahip olduğu floradan kaynaklan-
dığı ve bunun dünyanın başka bir 
yerinde bulunmadığı belirtilmiştir.’’ 
ifadelerini kullandı.
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Kanada’nın Montreal kentinde 8-12 Eylül tarihleri arasında yapılan 46. Dünya Arıcılık Kongresi’nde Eğriçayır Balı, 
“Dünyanın En İyi Balı” ödülüne layık görüldü.














