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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 çalışmalarımız tüm hızıyla 
devam etmektedir. Bu kapsamda dergimizin web sitesini ( www.tarimtr.com ) yenilemiş 
bulunmaktayız. Tarım ve hayvancılık sektörü ile alakalı her şeyi bulabileceğiniz web 
sitemize tüm tarım dostlarını bekliyoruz.

Sektörel dergiler için fuarlar önemli bir yer tutmaktadır. Fakat bu yıl koronavirüs salgını 
fuarları da olumsuz yönde etkilemiş bulunmakta. Konya Tarım Fuarı’nın ardından Bursa 
ve Antalya fuarları da 2021 yılına ertelendi. 2020 yılında sizlerle bir araya gelememenin 
üzüntüsünü yaşıyor daha sağlık günlerde buluşmayı diliyoruz.

Sağlıcakla kalın..

 

Editörden
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İLK 6 AYDA 22 MİLYAR LİRA OLAN 
TÜM DESTEKLERİN YÜZDE 75’İ 
ÇİFTÇİLERİMİZİN HESAPLARINA 
AKTARILDI

‘Söz Sizde Tarım Orman Buluş-
maları’ kapsamında Konya’nın 
tarım orman sektör temsilcile-
riyle Konya’da bir araya gelen 
Tarım ve Orman Bakanı Dr. 
Bekir Pakdemirli, ilk 6 ayda 22 
milyar lira olan tüm desteklerin 
yüzde 75’ini çiftçilerin hesapla-
rına aktardıklarını söyledi.

Bakan Pakdemirli toplantıda 
yaptığı konuşmada yeni tip ko-
ronavirüs (Kovid-19) salgını 
nedeniyle “Söz Sizde Tarım Or-
man Buluşmaları”nı video kon-



ferans yöntemiyle yaptıklarını 
anlatarak, sorunları birebir din-
lemek için tekrar yüz yüze top-
lantılara başladıklarını söyledi.

Çiftçilerin, salgın süresince 
market raflarını boş bırakmadı-
ğını belirten Pakdemirli, “Tür-
kiye’de çok ciddi bir başarı sağ-
landı. Türkiye’de henüz vaka 
yokken gıda ve lojistik hazırlık-
larını yaptık. En büyük başarı, 
üretimi sağlayan tarımın efendi-
lerinde. Tüm bakanlıklarımızla 
koordineli bir şekilde çalıştık. 
Çiftçi sahaya çıkabilmeli, üre-
tim devam etmeli. Mümkün 
mertebe elimizde olan kaynak-
ların hepsini çiftçimize aktara-
lım istedik. İlk 6 ayda 22 milyar 
lira olan tüm desteklerimizin 
yüzde 75’ini çiftçimizin hesap-
larına aktardık” diye konuştu.

Çiftçinin vadesi gelen borçları-
nın ertelendiğini de vurgulayan 
Bakan Pakdemirli, hazine ara-
zilerinin planlanmasıyla ilgili 
yeni çalışmalar yapıldığını, bu-
nun sonbaharda devreye alına-
cağını aktardı.

Türkiye’nin, altyapısıyla salgı-
nın üstesinden geldiğinin altını 
çizen Bakan Pakdemirli, sözle-
rini şöyle sürdürdü: “Ama artık 
ne ilk ne de son. Bundan sonra 
bizi önümüzdeki birkaç 10 yılda 
bekleyenler bugünkünden daha 
kolay olmayacak. O yüzden 
gıda üretimi son derece önemli. 
İnanılmaz büyük bir başarı var. 
Bu başarı öyküsünü zaman za-
man kirletmeye çalışanlar olu-
yor. Geçenlerde bir muhalefet 
partisi milletvekillerimizden bir 
tanesi açıklama yapmış, ‘Tarım 

bitti, çiftçi bitti’ diye. Bir tane 
rakam yok. Geçmiş yılla bir 
tane karşılaştırma yok. Sadece 
bir felaket tablosu ama tabloyu 
doğru olarak gösteren bir tane 
rakam yok. Rakam verdiklerin-
de de maalesef rakamların hepsi 
çarpıtılmış”
Tarım konuşulurken çiftçinin, 
üreticinin moralinin bozulma-
ması gerektiğini dile getiren 
Bakan Pakdemirli, Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi’nde 
çiftçiye desteğin artırıldığını 
kaydetti.

Bu başarıda, üretici dostu po-
litikaların etkisinin olduğuna 
dikkati çeken Pakdemirli, “Biz 
üreticimize güven verdik diye 
düşünüyorum. Çünkü güven 
vermesek üreticimiz ekmez ve 
dikmezdi. Üretici dostu politi-
kalar ürettik.” ifadesini kullan-
dı.
Konuşmasında Konya’ya yapı-
lan yatırım ve desteklere de de-
ğinen Bakan Pakdemirli, daha 
sonra toplantıya katılan tarım 
ve orman sektör temsilcilerinin 
sorularını cevaplandırdı.

TARIMTR Haber Servisi
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Tarım ve Orman Bakanlığı gen 
kaynaklarımızı koruyarak gelecek 
nesillere aktarılmasını sağlayacak 
yerel bitkilere ait yaklaşık 115 
bin tohumu gen bankalarında 
muhafaza ediyor. Gen bankalarında 
korunmak maksadıyla çiftçilerimiz 
ve vatandaşlarımız tarafından 
ise 1.000’i aşkın bitki tohumu 
bağışlandı.

Tohum Gen Bankalarını yerel gen 
kaynaklarını korumak ve gelecek 
nesillere aktarmak amacıyla 
kurduklarının altını çizen Tarım ve 
Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli 
“İzmir’de bulunan Ulusal Gen 
Bankası ile Ankara’da bulunan 
Türkiye Tohum Gen Bankası’nda 
uluslararası gen bankası standartları 
doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. 
Yerel çeşitlerin, kültür bitkilerinin, 
bunların yabani akrabalarının ve 

endemik bitkilerin dokümantasyonu, 
muhafazası, üretim yenilemesi 
ve karekterizasyonu konularında 
faaliyetler yürütüyoruz” diye 
konuştu.

Yaklaşık 115 Bin Tohum 
Koruma Altında
Gen bankalarında yaklaşık 115 bin 
tohumun korunduğunu belirten 
Bakan Pakdemirli “İzmir’de bulunan 
Ulusal Gen Bankasında 3.339 
türe ait yaklaşık 55.429 tohum 
örneğini koruma altında tutuyoruz. 
Ankara’da bulunan Türkiye Tohum 
Gen Bankasında ise 1.127 türe ait 
yaklaşık 59.919 tohum örneği 
bulunuyor. Ayrıca 18 Arazi Gen 
Bankası’nda 107 türe ait yaklaşık 
9.500 canlı örnek muhafaza 
ediyoruz. 6 Araştırma Enstitümüzde 
de yaklaşık 1000 türde 100.000 
soğanlı ve yumrulu doğal süs 

bitkisinin (geofit) muhafazası 
yapılıyor” açıklamasını yaptı.

Genetik Yapı Korunarak Uzun 
Yıllar Saklanabiliyor
Çiftçilerimiz ve halk tarafından 
Bakanlığımıza, yerel bitki çeşitlerine 
ait 1.000’i aşan tohum bağışlandığını 
da ifade eden Bakan Pakdemirli 
“Gen bankalarımızda muhafaza 
edilen tohumlar toplandığı/elde 
edildiği andaki genetik yapısını 
koruyarak uzun yıllar saklanabiliyor. 
Gen bankalarıyla bugün ya da 
gelecekteki ihtiyaç duyulan genlerin, 
doğal ya da yapay etkenlerle 
erozyona uğramadan korunmasını 
hedefliyoruz” değerlendirmesinde 
bulundu.

Gen bankasında saklanan tohumların 
ileri biyoteknolojik yöntemlerle 
ıslah çalışmalarında etkin olarak 
kullanılması için araştırma 
projelerine destek verdiklerini de 
söyleyen Bakan Pakdemirli, yapılan 
ıslah çalışmaları ile küresel iklim 
değişikliğinden etkilenmemek için 
biyotik ve abiyotik stres koşullarına 
dayanıklı çeşitler geliştirdiklerini de 
sözlerine ekledi.
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BAKAN PAKDEMİRLİ:
ÇİFTÇİLERİMİZ 1000’İ AŞKIN 
TOHUM BAĞIŞLADI



Bu tarımda ‘İŞ’ var
İş Bankası’ndan tüm çiftçilere
ücretsiz uygulama: İmeceMobil
Siz de hemen İmeceMobil’i indirin, tarlanıza ya da tesisinize özel hava durumundan
güncel hal borsa fiyatlarına kadar birçok bilgiyi ücretsiz olarak alın.

İmeceMobil, Softech A.Ş. tarafından geliştirilen bir mobil uygulama olup
uygulama dükkanlarından indirilebilmektedir.
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TZOB Genel Başkanı Bayraktar: 
“Anız yakmak tarım alanlarına 
zarar veren çağ dışı bir uygula-
madır. Anız ateşinden uzak du-
ran çiftçilerimiz, hem gübreden 
tasarruf etmekte hem de daha 
fazla verim almaktadır. Son 5 yıl-
da gerçekleşen 12 bin 604 orman 
yangından yüzde 7,8’ine anız 
yangınları neden olmuştur”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Ge-
nel Başkanı Şemsi Bayraktar, anız 
yakmanın tarım alanlarına zarar ve-
ren çağ dışı bir uygulama olduğunu 
bildirerek, “Anız yakmak toprağın 
verimini yakmaktır. Çiftçilerimiz, 
gelecek yıl alacağı verimi ve top-
rakta yaşayan canları düşünmeli 
anız ateşinden uzak durmalıdır” 
diye konuştu.

Çiftçilerin tarlalarını hızlı bir şekil-
de ikinci ürüne hazırlamak ve top-
rağı daha kolay işlemek amacıyla 
anız yaktıklarını anlatan Bayraktar, 
“Anız yakmak, milli servetimiz 
olan doğal kaynaklarımızı, çevre-
mizi ve geleceğimizi yok etmek de-

mektir” diye konuştu.

Anız yakanların farkında olmadan 
bindiği dalı kestiğini ifade eden 
Bayraktar şunları söyledi:
“Anız yangınları; doğal ve tarımsal 
ekosistemin tahrip olmasına, top-
raktaki organik madde miktarının 
ve toprağın su tutma kapasitesinin 
azalmasına, su ve toprak erozyonu-
nun artmasına, omurgalı ve omur-
gasız canlıların yok olmasına kısa-
cası toprağın verimsizleşmesine ve 
doğanın ölümüne neden olmaktadır.
Toprağın verimini topraktaki mi-
neral, gübre ve biyolojik canlılar 
belirlemektedir. Anız yakmak, top-
rağın veriminin azalmasına neden 
olmaktadır. Anız yakan çiftçimiz, 
daha fazla gübre atmak zorunda 
kalmaktadır. Toprağa kazandırıl-
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ANIZ YAKMAK TOPRAĞIN 
VERİMİNİ YAKMAKTIR



mayan anız, daha fazla gübre kul-
lanılmasına dolayısıyla maliyetin 
artmasına neden olmaktadır. Anız 
ateşinden uzak duran çiftçilerimiz, 
hem gübreden tasarruf etmekte hem 
de daha fazla verim almaktadır.”
  
“Sebebi ne olursa olsun kimsenin 
milli servetlerimize zarar verme-
ye hakkı yoktur”
Anız yakmanın, oksijen kaynağı 
ormanlara da zarar verdiğini belir-
ten Bayraktar, son 5 yılda gerçek-
leşen 12 bin 604 orman yangından 
yüzde 7,8’e karşılık gelen 968’ine 
anız yangınlarının neden olduğu-
nu belirtti. Bu süre zarfında, 3 bin 

190 hektar ormanlık arazinin, anız 
yangını nedeniyle zarar gördüğünü 
belirten Bayraktar, “Milli servetle-
rimize sebebi ne olursa olsun kim-
senin zarar vermeye hakkı yoktur. 
Dinimiz de canlıların yakılmasını, 
öldürülmesini haram kılmıştır. Anız 
yakmak binlerce canlıyı öldürmek 
demektir” diye konuştu.
 
Anıza doğrudan ekim
Anız yangınlarının son bulması için 
çiftçilere alternatif öneriler sunul-
ması, doğrudan ekim teknolojisi 
gibi var olan uygulamaların yay-
gınlaştırılması gerektiğini belirten 
Bayraktar, “Toprağın sürülmeden 

ekim yapılmasını sağlayan anıza 
doğrudan ekim yöntemi yaygınlaş-
tırılmalıdır” diye konuştu. Gelişmiş 
ülkelerde uygulanan bu yöntemle, 
kullanılan girdilerden tasarruf et-
menin de mümkün olduğunu ifade 
eden Bayraktar, şunları söyledi:

“Anıza doğrudan ekim, verimli-
lik ve karlılığı artırmakta, çevreyi 
korumaktadır. Doğrudan ekimde 
geleneksel uygulamalardan farklı 
olarak hasattan sonra yeniden eki-
me kadar herhangi bir toprak işleme 
yapılmaz ve ekim bir önceki ürüne 
ait anızla kaplı alan üzerine işlem 
yapabilen özel mibzerler ile gerçek-
leştirilir. Geleneksel uygulamada 
tarlanın sürümü, ikileme, üçleme, 
tohum ekimi gibi işlemler akaryakıt 
sarfiyatına yol açmaktadır. Anıza 
doğrudan ekim yöntemi ile tek bir 
işlem yapılmakta bu sayede yakıt 
masrafı da azalmaktadır. Bu yön-
tem erozyonu da büyük oranda en-
gellemektedir.
Büyükşehir belediyeleri ve il özel 
idareleri tarafından desteklenecek 
projeler ile Ziraat Odaları bünye-
sinde oluşturulacak makine parkla-
rında anıza doğrudan ekim yapabi-
len mibzerler yer almalı, çiftçilerin 
hizmetine sunulmalıdır” diye ko-
nuştu. 
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Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesine 
bağlı Güre köyü sakinleri, yıllardır 
ata tohumlarıyla patlıcan üretimi 
yapıyor. Pazar ve sulamada destek 
isteyen Güre sakinleri üretimi artır-
mak istiyor.

Hocalar ilçesine bağlı 100 haneli, 
600 nüfusa sahip Güre köyü sakin-
leri asırlar önce başladıkları atala-
rından kalan tohumlar ile patlıcan 
üretimine devam ediyor. Köyde her 
yıl 100 dekara yakın patlıcan ekimi 
yapılıyor. Sandıklı, Hocalar ilçeleri, 
pazar ve köylerinde satışa sunulan 
patlıcanların tadı kuzu etine benze-
tilirken, üreticiler daha fazla patlıcan 
üretmek istediklerini ama sulama ve 
pazar noktasında destek istediklerini 
aktardı. Suyu ‘saha dışı’ diye tabir 
ettikleri başka köylerin sınırlarında 
bulunan gölet ve barajlardan aldık-
ları için pahalıya geldiğini söyleyen 

köy halkı, hem sulama sorunu hem 
de pazar sağlanması durumunda da 
üretimi artırabileceklerini kaydetti.

Başka köyler güreli diye patlıcan 
satıyor, imajımız bozuluyor
Güre köyünün 250 yıllık tarihe sa-
hip olduğunu söyleyen Muhtar Ya-
şar Bodur, “Patlıcanımızın tohumu 
ata tohumu ve organik olarak yetişir. 
Tohumunu da patlıcanı da kendimiz 
yetiştiririz. Bu patlıcanın Afyon-
karahisar’ın Sandıklı ve Hocalar 
ilçeleri pazarında ve köylerinde sa-
tıyoruz. Sulama da Yavaşlar, Dev-
lethan barajından faydalanıyoruz. 
Bu da saha dışı oluyor. Saha dışının 
sulama bedeli iki kat. Sandıklı Af-
yon’un büyük ilçelerindendir. Orada 
organik ürünlerin satış yapıldığı yer 
ayrılmalı ve araya başka köylerin 
girmesi engellenirse daha iyi olacak-
tır. Güreli diye bazı köyler patlıcan 

satıyorlar o da bizim patlıcanımı-
zın imajını bozuyor. Duyuyoruz ki; 
Tarım Kredi Kooperatifleri patates 
alıyorlarmış. Bizim patlıcanımızı da 
alabilirler. Kurusunu da alabilirler. 
Biz kuruturuz da. Tarım Kredilerin 
geniş bir ağı var. Marketlerinde sa-
tabilirler” dedi.

Tadını alan çuvalla istiyor
Fransa’da kaldığını ve emekli oldu-
ğunu söyleyen Şaban Koyuncu (72), 
“Fransa’ya giderken de patlıcanları 
götürüyoruz. Fransa’ya gideli 46 
sene oldu. Orada patlıcanın lezzeti-
ne hayran kalıyorlar. Aynı kuzu eti 
gibi. Fransızlar bu patlıcanın tohu-
munu buradan götürdü, ekti. Ama 
havasından mı, suyundan mı? Orada 
bu lezzetti alamadılar” diye konuştu.

Patlıcan üreticisi Mustafa Çakır (57) 
da, “20 yıldır patlıcan satıyorum. 
Ata tohumundan ektiğimiz patlıcan-
lar bunlar. Zaten bu patlıcanların ta-
dını alanlar telefon eder çuval çuval 
göndeririz. Tamamen doğal ve güb-
resizdir. Bizim su sorunumuz var. 
Suyu saha dışından alıyoruz, o da 
biraz pahalı oluyor. 250 ton suyu iki 
ya da üç sefer suladı mı bitiyor. Bu 
konuda yetkililerden yardım bekli-
yorum” ifadelerini kullandı.
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ASIRLIK ATA TOHUMU İLE PATLICAN 
ÜRETİYORLAR: TADI KUZU ETİNE 
BENZETİLİYOR
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Kırsal kalkınmayı sadece “destek 
vermek” olarak değil, üretimi çeşit-
lendirip artıran, çok yönlü ve uzun 
soluklu bir çaba olarak gördükle-
rini vurgulayan Bakan Pakdemirli, 
“Kırsala verdiğimiz desteklerle in-
sanlarımıza dokunmayı, hayatlarını 
olumlu yönde değiştirmeyi ve yeni 
başarı hikâyeleri yazmayı amaçla-
maktayız” diye konuştu.

Tkdk Hibe Desteği Sağlayarak 
Yatırımcıların Hayallerini Ger-
çekleştiriyor
IPARD programını uygulayan Tarım 
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Kurumunun (TKDK), 16 farklı alt 
sektörde 42 ilde yapılacak yatırım-
lara hibe desteği sağlayarak yatırım-
cıların hayallerini gerçekleştirmeye 
devam ettiğini vurgulayan Bakan 
Pakdemirli şöyle devam etti: “Tarım 
ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi 
ve Pazarlanması sektörü çerçevesin-
de, et ve süt ürünlerinin işlenmesi ve 

pazarlanması, süt toplama merkez-
leri, meyve-sebze soğuk hava de-
poları, işleme ve paketleme tesisleri 
ile su ürünleri işleme ve pazarlama 
yatırımlarına destek veriyoruz. AB 
standartlarında üretim ve işleme 
tesislerinin kurulmasına ve moder-
nizasyonuna %40 ila %50 arasında 
hibe desteği sağlıyoruz.

Bu bağlamda TKDK’nın uyguladığı 
IPARD II Programı çerçevesinde 25 
Kasım 2019 tarihinde yayımlanan 
8. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında 

uygun bulunan projelerin 3. grup so-
nuçları belli oldu.”

68 projeye 71 milyon TL 
hibe desteği
Açıklanan 68 adet projeye 71 Mil-
yon TL hibe desteği sağlanacağını 
belirten Bakan Pakdemirli “Bu hibe 
sayesinde 179 Milyon TL tutarında 
yatırımın hayata geçirilmesini he-
defliyoruz. Açıklanan 3. grup so-
nuçlarıyla birlikte, 8. Çağrı kapsa-
mında bugüne kadar, yatırım tutarı 
606 Milyon TL, hibe tutarı ise 237 
Milyon TL olan 244 proje sözleşme 
imzalamaya hak kazandı” değerlen-
dirmesinde bulundu.

Tarım ve balıkçılık ürünlerinin iş-
lenmesi ve pazarlanması ile ilgili 
fiziki varlıklara yönelik yatırım-
lar tedbirinde açıklanan projelerin; 
29’u süt işleme tesisi ve süt toplama 
merkezi, 13’ü kırmızı et işleme ve 
kesimhane, 4’ü kanatlı eti işleme ve 
kesimhane, 22’si ise meyve-sebze 
işleme ve soğuk hava deposu yatı-
rımlarını kapsıyor.

Çağrı kapsamında onaylanan proje-
ler, www.tkdk.gov.tr web adresinde 
kamuoyuna açıklanacak.
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KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINA 
71 MİLYON TL HİBE DESTEĞİ!
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri 8. Başvuru Çağrısı 3. 
Grup sonuçlarının belli olduğunu belirterek, bu kapsamda destek almaya hak kazanan 68 projeye 71 milyon lira hibe 
sağlanacağını açıkladı.
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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli, 2020 yılı itibariyle Ba-
kanlığa bağlı Araştırma Enstitüle-
ri tarafından tarla bitkilerinde 74, 
bahçe bitkilerinde 8 çeşidin tescil 
edildiğini belirterek toplamda 82 
yerli tohum çeşidini sektörün kul-
lanımına sunduklarını söyledi. 

Bakan Pakdemirli, video konferans 
aracılığıyla TİGEM Tohum Bayile-
ri toplantısına katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan 
Pakdemirli, tarımsal üretimin baş-
langıcı olan tohumun gelecek için 
tüm dünyada kritik ve stratejik bir 
öneme sahip olduğunu dile getirdi.
Pakdemirli, geçen yıl Tarım Orman 
Şûrası’nda tohumculuk konusunu 

etraflıca ele aldıklarını ve sonrasın-
da da tohumla ilgili yol haritasını 
kamuoyuyla paylaştıklarını söyle-
di. 

Önümüzdeki 30 yılda dünya nüfu-
sunun 10 milyara yaklaşacağını ve 
Türkiye nüfusunun da 100 milyo-
nu geçeceğini belirten Pakdemirli, 
“Nüfusun bu kadar artacak olması 
önümüzdeki 30 yıl içerisinde gı-
daya talebin %60 oranında arta-
cağını; hatta sadece insanlar değil, 
hayvanlar için de gıda ihtiyacının 
artarak devam edeceğini göster-
mektedir. Bu nedenle; gelecekte 
gıda arz güvenliğinin sağlanması 
için tohumun genetik kodlarının 
iyi okunması ve planlamaların ona 
göre yapılması, artık hayati öneme 

sahiptir.” diye konuştu. 

Türkiye’nin tohumculuk alanında 
dünyada ilk 10 ülke arasında yer 
aldığına işaret eden Pakdemirli, 
şöyle konuştu: “Sertifikalı tohum 
üretimimiz, 2002 yılında 145 bin 
ton iken, bugün 8 kat artışla, 1 mil-
yon 143 bin tona çıkmıştır. Yine 
2002 yılında, 17 milyon dolar olan 
tohum ihracatımız, 2019 yılında 9 
kat artışla, yaklaşık 150 milyon do-
lara çıkmıştır. 2002 yılında tohum 
ihracatının ithalatı karşılama oranı 
%31 iken, 2019 yılında bu oran 
%86’ya ulaşmıştır. 

Ülkemizde en fazla üretim alanı 
bulan buğday ekilişlerinde; 2002 
yılında 80 bin ton olan sertifikalı 
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TÜRKİYE TOHUMCULUK ALANINDA 
DÜNYADA İLK 10 ÜLKE ARASINDA



tohum kullanımı, 2019 yılında 5  
kat artışla 450  bin tona çıkmıştır. 
Yine ülkemizde ikinci büyüklüğe 
sahip arpa üretiminde kullanılan 
sertifikalı tohum artışı da, 42 kat 
olarak gerçekleşmiştir. 

Keza bu artışları, bitkisel üretimin 
tüm alanlarında kullanılan çeşitler-
deki tohumlar için de sıralayabili-
riz. İşte bütün bu artışlar, ülkemiz 
tohumculuk sektörünün hızla geliş-
tiğini ve bir atılım halinde olduğu-
nu göstermektedir. 

Ancak, bu artışlar hala yeterli se-
viyede değildir! Bitkisel üretimi-
mizin tamamında sertifikalı tohum 
kullanımını yaygınlaştırmak, milli 
tohumculuk sektörümüzün geliş-
mesi için ilk şarttır.”

“Tohumculuk sektörüne 2,4 mil-
yar lira destek sağladık” 
Bakanlık olarak, tohumculuk sek-
törünün uluslararası rekabete uy-
gun bir şekilde gelişmesini sağ-
lamak, tarımsal üretimde verim, 
kalite ve güvenilirliği arttırmak, 
üreticilerimizin tohumluk mali-
yetinin bir kısmını karşılamak ve 
girdi maliyetini azaltmak için, son 
18 yılda çok büyük destekler ver-
diklerinin altını çizen Pakdemirli, 
2005’ten beri sertifikalı tohum ve 
fide/fidan kullanımını, 2008’ten bu 
yana sertifikalı tohumluk üretimini 
ve 2016 yılından itibaren de sertifi-
kalı fidan üretimini destekledikle-
rini söyledi. 

Bakan Pakdemirli, bu kapsam-
da 2,1 milyon çiftçiye 1,8 milyar 
lira sertifikalı tohum-fidan kul-
lanım desteği ve 650 milyon lira 
tohum-fidan üretim desteği olmak 
üzere tohumculuk sektörüne top-
lamda 2,4 milyar lira destekleme 
ödemesi yaptıklarını dile getirdi. 

Yine bakanlığa bağlı araştırma 
enstitülerinin farklı türlerde ve ül-

kemiz şartlarına uygun yerli çeşit-
ler geliştirdiğini ve bunları çiftçile-
rin hizmetine sunduğunu hatırlatan 
Pakdemirli, şöyle konuştu: “Özel-
likle, 2020 yılında tescil ettirilen 
çeşitlerle birlikte, 833 tarla bitkisi 
ve 242 sebze çeşidi geliştiren ve 
üreten Araştırma Enstitülerimiz; 
bilgi, beceri ve tecrübeleriyle, yerli 
ve milli tohumculukta büyük pay 
sahibi olduklarını bir kere daha or-
taya koymuşlardır.

Ayrıca 2019 yılında, üretilen top-
lam 1 milyon 143 bin 466 ton serti-
fikalı tohumluk miktarının 503 bin 
557 ton ile %44’ü,sadece Bakanlı-
ğımıza bağlı Araştırma Enstitüleri-
miz tarafından üretilen %100 yerli 
ve milli tohumlardan sağlanmıştır. 

2020 yılında 82 yerli tohum çeşi-
di sektörün hizmetine sunuldu
2020 yılı itibariyle Bakanlığımız 
Araştırma Enstitüleri tarafından; 
Tarla bitkilerinde 74, Bahçe bitki-
lerinde 8 çeşit tescil edilmiş olup, 
toplamda 82 yerli tohum da sektö-
rün kullanımına sunulmuştur.  

Diğer taraftan; 10 adet Yerli Pa-
tates çeşidi geliştirilerek tescil et-
tirilmiştir. Çeltik tohumluğunda 
ithalattan ihracata geçilmiş ve ilk 
“Yerli Siyah Çeltik” çeşidi geliş-

tirilmiştir. Lif amaçlı endüstriyel 
tip kenevir çeşidini geliştirmeye 
yönelik işbirlikleri yapılmıştır. 
Tarla bitkilerinde sağlık yönünden 
özellikle mineral madde içeriği ve 
yarayışlılığı yüksek çeşit ıslah ça-
lışmalarına başlanmıştır. 

“Türkiye F1 Hibrit Sebze Çeşitle-
rinin Geliştirilmesi ve tohumluk 
Üretiminde Kamu-Özel Sektör 
İşbirliği Projesi” ile yerli hibrit 
sebze çeşitlerinin kullanım oranı, 
son 18 yılda %10’dan %60’a çı-
karılmıştır. Ayrıca enstitülerimiz-
deki sebze gen havuzu büyüklüğü 
10 kat artmış ve 8 sebze türüne ait 
15.000’den fazla örnek, 5 araştır-
ma enstitümüzde muhafaza altına 
alınmıştır. 21 özel sektör tohum 
firması ile işbirliği kapsamında 
200’den fazla genetik materyal de 
özel sektöre aktarılmıştır.

Yazlık sebze türlerinde 320 nitelik-
li hat ve 42 çeşit geliştirilmiş olup, 
bunlardan 214 hat ve 31 çeşit özel 
sektöre devredilmiştir. İlaç, par-
fümeri, gıda, tekstil ve bazı diğer 
sektörlerin ihtiyacı olan tıbbi ve 
aromatik bitkilerin yurtiçinde te-
min edilebilmesi için de araştırma 
enstitülerimiz, 14 farklı türde top-
lam 24 çeşit tescil ettirmiştir.”
“Çiftçi eğitimleri sayesinde tohum 
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üretiminde verim ve kalite artacak”
Tohumculuğa verdikleri önemin 
bir göstergesi olarak Şubat ayında 
“Atadan Toruna Tohum Seferber-
liği” lansmanını yaptıklarını anım-
satan Pakdemirli, lansman kapsa-
mında eğitim, test ve sertifikasyon, 
analiz ve fidan ihtisas eğitimi ol-
mak üzere, 4 ayaklı bir strateji iz-
lemeye karar verdiklerini söyledi. 

Çiftçi eğitimi projesi kapsamında, 
2 yıl süre ile 15 bin tohum yetiş-
tiricisine; modern tarımsal tekno-
lojilerin kullanıldığı kaliteli tohum 
üretimini hedefleyen yetiştiricilik 
metotları hakkında teorik ve pratik 
eğitimler vermeye başladıklarını 
anlatan Pakdemirli, “Bilgi birikimi 
yüksek bir tohum yetiştirici kitlesi 
oluşturulacak ve tohum sanayici-
sinin talep ettiği istekli, bilgili ve 
tekniğine uygun tohum üreten to-
hum yetiştiricileri yetiştirilecektir. 
Böylece ülkemiz ihtiyacına uygun 
olarak, üst kademe sertifikalı to-
humluk üretim planlaması sağla-
nacak, sertifikalı tohum üretiminde 
verimliliği artırılacak ve üretim 
kayıplarını azaltarak kalite yük-
seltilecektir. Ülkemiz tohumluk 
sektörünün ihracat kapasitesi artı-
rılarak ithalat düşürülecektir.” diye 
konuştu. 

Pakdemirli, diğer taraftan ise To-
hum Veri Tabanı ile Türkiye’nin 

dijital tohum arşivi ve kataloğu ile 
tüm resmi ve özel yetkili labora-
tuvarların, üniversitelerin, tohum 
analistlerinin yararlanabileceği bir 
veri tabanını kurmaya başladıkları-
nı dile getirdi. 

“TİGEM sertifikalı tohum üre-
timinde önemli çalışmalar yürü-
tüyor”
TİGEM’in sertifikalı tohumluk 
üretimi ve çiftçilere dağıtımı konu-
sunda önemli çalışmalar yürüttüğü-
nün altını çizen Pakdemirli, şunları 
kaydetti: Bu kapsamda 2020 yılın-
da; 24 çeşitte 175 bin ton buğday, 
6 çeşitte 20 bin ton arpa, 3 çeşit-
te 5 bin ton tritikale, 4 çeşitte 230 
ton yonca, 6 çeşitte 1.375 ton fiğ, 2 
çeşitte 510 ton korunga, 5 tür 6 çe-
şitte 1000’er adetlik 207 bin paket 
sebze tohumluğu üretti. Ve modern 
tohum hazırlama tesislerinde hızla 
tohum üretimine başladı. İnşallah 
TİGEM tarafından sertifikalı to-
humlarının ekim sezonundan önce, 
ülkemiz coğrafyasının tüm bölge-
lerine dağıtılmasını ve siz değer-
li bayilerimiz tarafından ülkemiz 
çiftçileriyle buluşturulmasını sağ-
layacağız.”
 
TİGEM’in tohumluk satış fiyat-
ları belli oldu 
TİGEM’in 2020 yılı sezonunda 
pazara arz edeceği hububat fiyat-
ları ile 2020 yılı sertifikalı tohum 

fiyatlarını kapsamlı bir piyasa araş-
tırması ve sektör değerlendirmeleri 
ile belirlediklerini söyleyen Pak-
demirli, “Buna göre, TİGEM 2020 
yılı sertifikalı tohum fiyatlarını; 
makarnalık buğdayda kilogramda 
2,50 lira, ekmeklik buğdayda ki-
logramda 2,30 lira, tritikalede ki-
logramda 2,10 lira ve arpada kilog-
ramda 2,00 lira olarak belirledik. 
TİGEM yetkili bayilerine, işletme 
teslimi satış olarak belirlenen bu 
fiyatlara, bayilerimizin tüm ma-
liyetleri içinde en fazla %14 artış 
yaparak ve üzerine %1 KDV uygu-
layarak, çiftçilerimizle buluşturul-
masını sağlıyoruz.” diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, sertifikalı to-
hum kullanımının yaygınlaştırıl-
masında bayilerin çok büyük rolü 
olduğunu söyledi. 

“2023 yılı sonuna kadar sertifikalı 
tohum üretimi 1,5 milyon tona çı-
kacak”
Bakan Pakdemirli, Yerli ve Mil-
li Tohumculuğun Geliştirmesi ve 
Yaygınlaştırılması kapsamında 
2023 yılı sonuna kadar sertifikalı 
tohum üretimini 1,5 milyon tona 
çıkarmak istediklerini vurguladı.
 
Pakdemirli, Tarım İşletmeleri Ge-
nel Müdürlüğü (TİGEM) ve Tarım-
sal Araştırmalar ve Politikalar Ge-
nel Müdürlüğü (TAGEM) işbirliği 
ile 2018 yılında uygulamaya ko-
nulan “Yerli Sebze Tohumculuğu-
nun Geliştirme Projesi”nin bu yıl 
ilk ürünlerini vermeye başladığını, 
projeyle ülkemiz sebzecilik sek-
törünün verim ve kalitesi yüksek, 
tohum ihtiyaçlarının yerli ve milli 
olarak ülkemiz üretimlerinden kar-
şılamayı amaçladıklarını da sözle-
rine ekledi. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli, konuşmasının ardından 6 
çeşit sebze tohumunun tanıtımını 
yaptı. 



Fevzi Çakmak Mahallesi Teksan Sanayii Sitesi 10758 Sokak No:11, D:E, 42050 Karatay/Konya
 +90 332 248 63 52 / 0545 661 48 35

 info@dizaynhidrolik.com

Fevzi Çakmak Mahallesi Teksan Sanayii Sitesi 10758 Sokak No:11, D:E, 42050 Karatay/Konya
 +90 332 248 63 52 / 0545 661 48 35

 info@dizaynhidrolik.com



24

TARIMTR Haber Servisi

24

TARIMTR Haber Servisi

TARLADAN 4 STRATEJİK ÜRÜNDE 
OLUMLU SONUÇLAR GELDİ

Tarım ve Orman Bakanlığının 
yakın takibe aldığı stratejik tarım 
ürünlerinden ayçiçeği, nohut, pa-
muk ve kuru fasulye hasatların-
dan olumlu sinyaller geldi.

Bakanlıkça stratejik ve fiyatı sık 
değişen tarım ürünlerinin takip 
edilmesi amacıyla oluşturulan 
“Ürün Masaları” hasat sürecinin 
sürdüğü ürünlerdeki gelişmeleri 
saha ziyaretleriyle yakından ta-
kip ediyor.

Bu dönemde ayçiçeği ve nohutta 
hasatlar büyük ölçüde tamamla-
nırken, pamuk ve kuru fasulye 
hasatları başladı.

“Ürün Masaları” tarafından 

oluşturulan analizden yapılan 
derlemeye göre, dünyada ayçi-
çeği talebi yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını nedeniyle 
artarken, ürün fiyatlarında hare-
ketlenme yaşandı. Yurt içinde de 
hasadın başlamasıyla ürün fiya-
tında artış görüldü.

Ülke genelinde ayçiçeği hasadı-
nın sonuna gelinirken, bu ürünün 
gelişme döneminde herhangi bir 
olumsuzluk yaşanmadı. Ürün-
de beklentileri karşılayan verim 
alındığı gözlemlendi.

Nohut Stokları İhtiyacın Üze-
rinde
Hasadın tamamlandığı nohutta 
da 2020 yılı rekoltesinin 630 bin 

ton olması bekleniyor.

Toprak Mahsulleri Ofisinin 2020 
yılı alım fiyatı ton başına 3 bin 
350 lira olarak açıklanırken, pi-
yasa fiyatlarının bu alım fiyatı-
nın bir miktar üzerinde gerçek-
leştiği saptandı
.
Bakanlıkça alınan önlemler ve 
Türkiye’nin nohutta kendine 
yeten bir ülke olması nedeniyle 
Kovid-19 sürecinde artan talebe 
bağlı olarak uluslararası piyasa-
larda yaşanan fiyat artışları yurt 
içinde görülmedi.

Türkiye nohut stokları da ülke 
ihtiyacını karşılayacak seviyenin 
üzerinde bulunuyor.



Nohutta net ihracatçı olan Türki-
ye’nin bu sezonda da aynı potan-
siyelini koruması öngörülüyor. 
Yılın 7 aylık döneminde nohut 
ithalatı 13 bin ton, ihracatı ise 
75,6 bin ton olarak gerçekleşti.

Kuru fasulyede de 2020 yılı üre-
tim sezonu hasatları aralarında 
Konya, Niğde, Nevşehir, Kara-
man, Bitlis, Kahramanmaraş, 
Kayseri, Kütahya, Aksaray, Ba-
lıkesir ve Isparta’nın da olduğu 
illerde başladı.

Dünya genelinde en fazla tüke-
tilen baklagil olan kuru fasulye 
fiyatı Kovid-19 kaynaklı talep 
artışına bağlı olarak yükselirken, 
2020 yılı hasatlarının başlama-
sıyla uluslararası piyasalarda 
gerçekleşen düşüş devam etti.

Bakanlıkça salgın döneminde 
alınan tedbirler sayesinde piyasa 
ürün arzında sorun yaşanmaz-
ken, ekim alanlarında da artış 
görüldü.  

Hasadı başlayan illerdeki verim-
ler bölgesel koşullara göre fark-
lılık göstermekle birlikte dekar-
da 150-450 kilogram civarında 
değişiyor. Hasat döneminin ekim 
ayının ilk yarısı tamamlanması 
beklenirken, üretimin 250 bin 
ton olması öngörülüyor.

Pamukta Verim Daha 
İyi Olacak
Pamukta da hasat dönemi başlar-
ken, Türkiye’nin dünya pamuk 
üretiminde 7’nci sırada yer ala-
cağı tahmin ediliyor.

Pamuk ekim alanlarında daral-
ma görülüyor. Buna bağlı olarak 
pamuk üretimi geçen yıl 2,2 mil-
yon ton olmuştu. TÜİK 2020 yılı 
birinci tahminine göre pamuk 
üretiminin 2 milyon ton olması 
bekleniyor. İllere göre farklılık 
göstermekle birlikte üründe bazı 
zararlılar gözlemlenirken, bu 
durum zamanında mücadeleyle 
kontrol altına alındı.

Ülke genelinde pamuk gelişi-
minde bir sorun görülmüyor. Ve-
rimin ise geçen sezona göre daha 
iyi olacağı tahmin ediliyor.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, “Hazineye ait tarım ara-
zilerini üretime açıyor, topraksız 
ve yeterli toprağı olmayan çiftçi-
lerimize 10 yıl süreyle kiraya veri-
yoruz. İlk etapta Konya, Aksaray, 
Kütahya, Samsun, Eskişehir, Af-
yonkarahisar’da toplam 41,5 mil-
yon metrekarelik tarım arazisinin 
üretime açılacağı projede, çiftçi-
lerimiz 60 dönüme kadar Hazine 
taşınmazı kiralayabilecek” açıkla-
ması yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, sosyal medya hesabı üzerin-
den topraksız ve yeterli toprağı ol-
mayan çiftçiler için Tarım ve Orman 

Bakanlığıyla birlikte hayata geçirilen 
proje hakkında açıklamalarda bulun-
du.

Bakan Kurum, paylaşımında şu ifa-
deleri kullandı:

lk etapta 6 ilde uygulanacak
“Tarımsal üretimin artırılması ve 
tarımsal istihdamın desteklenmesi 
amacıyla Tarım ve Orman Bakanlı-
ğımız ile hayata geçirdiğimiz proje 
kapsamında Hazineye ait tarım ara-
zilerini üretime açıyor, topraksız ve 
yeterli toprağı olmayan çiftçilerimize 
10 yıl süreyle kiraya veriyoruz.

İlk etapta Konya, Aksaray, Kütah-

ya, Samsun, Eskişehir, Afyonkara-
hisar’da toplam 41,5 milyon met-
rekarelik tarım arazisinin üretime 
açılacağı projede çiftçilerimiz 60 
dönüme kadar Hazine taşınmazı ki-
ralayabilecek. İlk yıl kira bedelleri 
ise taşınmazın rayiç bedelinin yüzde 
1,5’i olacak.

Nüfusa kayıtlı oldukları veya ikamet 
ettikleri köy ve mahallelerde bulunan 
Hazineye ait tarım arazilerini kira-
layabilecek çiftçilerimiz, yükümlü-
lüklerini yerine getirmeleri ve talep 
etmeleri durumunda yeniden belir-
lenen bedel üzerinden kira sürelerini 
10 yıl daha uzatabilecek.”
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İLK ETAPTA KONYA, AKSARAY, 
KÜTAHYA, SAMSUN, ESKİŞEHİR, 
AFYONKARAHİSAR’DA TOPLAM 
41,5 MİLYON M2’LİK TARIM ARAZİSİ 
ÜRETİME AÇILAK
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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli, video konferans aracı-
lığıyla Suudi Arabistan’ın başkanlı-
ğında gerçekleştirilen G20 Tarım ve 
Su Bakanları toplantısına katıldı.
 
Türkiye’yi tarım ve su konularında 
Bakan Pakdemirli’nin temsil ettiği 
toplantıya 30’un üzerinde tarım ve 
su bakanının yanı sıra çok sayıda 
uluslararası kuruluş temsilcisi katı-
lım sağladı.

Toplantıyı organize ettiği için Suudi 
Arabistan’a şükranlarını sunan Ba-
kan Pakdemirli, tarım ve gıda konu-
sunda bir konuşma yaptı.

Salgının gıda güvenliği, tarım ve 
suyun sürdürülebilir kullanımıyla 
ilgili sorumlulukların öneminin bir 
kez daha ortaya çıktığına işaret eden 

Pakdemirli, “Bugünkü toplantının 
Bakanlar Bildirisi kilit önemde bir-
çok konuya değinmektedir ve ben 
bu konuların hepsinin işbirliği de 
dâhil olmak üzere kapsamlı bir şe-
kilde ele alınması gerektiğine inanı-
yorum.” dedi. 

Pakdemirli, Türkiye olarak bu kilit 
konularda gayretle çalışmalarına 
devam ettiklerini ve son G20 top-
lantısından beri gıda kaybı ve israfı 
ve tarımın dijitalleştirilmesine daha 
fazla vurgu yaptıklarını söyledi. 

2050 yılında dünya nüfusunun nere-
deyse 10 milyara ulaşacağını ve bu 
nüfusu besleyebilmek için gıda üre-
timinin %60 artırılması gerektiğini 
dile getiren Pakdemirli, buna karşın 
üretim kapasitesinin sınırlı kaldığını 
bildirdi. 

“Mayıs ayında gıdanı koru kam-
yanyasını başlattık”
“2015 yılında Türkiye’nin G20 baş-
kanlığı döneminde, gıda kaybı ve 
israfı meselelerini gıda güvenliğini 
sağlamanın bir aracı olarak zaten 
dünya gündemine getirmiştik” diyen 
Pakdemirli, FAO-Türkiye Ortaklık 
Programı kapsamında Türkiye ve 
Orta Asya’da gıda kaybının ve isra-
fının azaltılması bölgesel projesini 
başlattığını hatırlattı. 

Bu proje kapsamında Mayıs ayında 
“Gıdanı Koru” adında bir kampanya 
başlattıklarına değinen Pakdemirli, 
“Bu kampanya ile Türkiye ve FAO, 
hem ulusal hem uluslararası alanda 
gıda kaybı ve israfı ile mücadele 
etmeyi ve toplumsal farkındalığı 
artırmayı ve bölgesel seviyede iyi 
uygulamaları yaygınlaştırmayı he-

TARIMTR Haber ServisiTARIMTR Haber Servisi

BAKAN PAKDEMİRLİ, 
G20 TARIM VE SU BAKANLARI 
TOPLANTISINA KATILDI



deflemektedir.” diye konuştu. 

Bakan Pakdemirli, salgın sebebiyle 
küresel gıda sisteminin büyük bir 
stresle yüzleşmek zorunda kaldığını 
ve gıda zincirinin tamamının da bu 
durumdan etkilendiğini söyledi. 

“Salgın sürecinde gerekli önlemle-
ri aldık”
Salgının başlangıcında, gıda sanayi-
siyle yakın irtibatta olmak, peraken-
de sektörünün stok seviyelerini ar-
tırmak ve mevsimlik işçilerin ulaşım 
ve yaşam koşullarını düzenlemek 
gibi birçok konuda gerekli önlemle-
ri aldıklarını dile getiren Pakdemirli, 
bu önlemler sayesinde Türkiye’nin 
göreceli olarak yumuşak bir yayılma 
sürecini deneyimlediğini belitti. 

“Herkes için gıda güvenliği sağ-
lanmalı”
Ne yazı ki dünyanın tamamın halen 
alarm halinde olduğunu ve bu du-
rumun bir sure daha devam edecek 
gibi göründüğünü anlatan Pakde-
mirli, bu sebeple, herkes için gıda 
güvenliğinin sağlanması ve ulusla-
rarası ticaretin kesintiye uğramadan 
devam etmesi gerektiğine vurgu 
yaptı. 

“Dijital Tarım Pazarında işlem 
hacmi 110 milyon lirayı aştı”
Diğer taraftan salgının, çevirimiçi 
pazarlama metotlarının önemini açı-
ğa çıkardığını belirten Pakdemirli, 
şöyle konuştu:
“Bu yüzden, bu durumu biz tarım 
sektörüne yansıttık ve Dijital Tarım 
Pazarı (DİTAP) projesini başlattık. 
Proje arz ve talep zinciri için web 
tabanlı bir dijital platform içermek-
tedir. Ve bu platform, küçük çiftçi-
lerden perakende sektöründeki bü-
yük oyunculara kadar geniş bir üye 
yelpazesi içermekte ve çiftçilerimi-
ze birçok yeni fırsat sunmakta ve 
pazarlama kapasitelerini güçlendir-
melerini kolaylaştırmakta ve etkili 
finansal araçları güçlendirmektedir. 

Sistem aynı zamanda sözleşmeli ta-
rıma da uygundur. Yalnızca 4 aydır 
aktif olmasına rağmen Dijital Tarım 
Pazarı kapsamında yapılan işlem 
hacmi 14 Milyon dolara yani 110 
milyon lirayı aştı.”

“Salgın, su ile ilgili sorunların dün-
ya nüfusu üzerindeki etkilerini daha 
da kuvvetlendirmiştir” diyen Pak-
demirli, “Hepimizin bildiği gibi, 
suyun, aynı zamanda, Covid-19’a 
karşı alınan güncel önlemler ve ge-
lecekteki iyileşme ve toparlanma 
aşamaları için güçlü bir rolü vardır. 
Suudi Arabistan kendi başkalığında 
su ve suyun diğer sektörler arasında 
sağladığı güçlü bağın altını çizmiş-
tir.” dedi. 

“Atıksuda virüs çalışmamız Baş-
kanlığın en iyi uygulamaları rapo-
runda yer aldı”
Bakan Pakdemirli, atıksudaki virüs 
yoğunluğunda beklenmedik artışa 
karşı zamanında önlemler alabilmek 
amacıyla erken uyarı sistemi olması 
için virüsün atıksuda gözetimi üzeri-
ne bir çalışma yapmakta olduklarını 
ve bu çalışmanın Başkanlığın en iyi 
uygulamalar raporunda yer aldığına 
dikkati çekti.

Bu platformun dünyanın büyük 
ekonomilerini temsil ettiğini, bu 
nedenle G20 ülkeleri tarafından alı-
nan kararların küresel seviyede fark 
yaratacağına inandığını kaydeden 
Pakdemirli, bilgi, en iyi uygulama-
lar ve deneyimin paylaşılmasının su, 
gıda ve tarım dâhil hayatın her yö-
nüne etki eden salgının aşılması için 
vazgeçilmez olduğunu da sözlerine 
ekledi.
                 
DİTAP projesi büyük beğeni top-
ladı
Toplantıda, küçük ölçekli çiftçilerin 
gıda güvenliğine yaptığı katkı ne-
deniyle DİTAP projesi G20 platfor-
munda büyük beğeni topladı.  
Su konusunun G20 tarihinde ilk 
defa gündeme getirildiği toplantı-
da gıda güvenliği, beslenme, kırsal 
kalkınma, tarımda dijitalleşme ve 
sürdürülebilir su yönetimi gibi ko-
nuların önemi vurgulandı. 

G20 Tarım ve Su Bakanları toplan-
tısı 2021 yılında İtalya’nın dönem 
başkanlığında yapılacak. Burada da 
gıda güvenliği, tarım ve kırsal kal-
kınma konularının G20 gündeminde 
olması bekleniyor.
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GIDAYA SIKI TAKİP; 7 AYDA 705 BİN 
GIDA DENETİMİ YAPILDI

Uygunsuzluk tespit edilen işletme-
lere 63 milyon lira idari para cezası 
kesildi
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli, bu yılın ilk ayında 705 
bin gıda denetimi yaptıklarını ve uy-
gunsuzluk tespit edilen işletmelere 63 
milyon liranın üzerinde idari cezası 
uyguladıklarını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, gıda üretim ve sa-
tış ve toplu tüketim yerlerine yönelik 
denetim ve kontrolleri her geçen yıl 
arttırarak devam ettirdiklerini söyledi.

2002 yılında 39 bin olan gıda dene-
tim sayısını geçen yıl 1,2 milyona çı-
kardıklarını kaydeden Bakan Pakde-
mirli, “Bu yılın ilk 7 ayında ise gıda 
üretim yerinde 122.989, gıda satış 
yerinde 311.616 ve toplu tüketim ye-

rinde 270.574 olmak üzere toplamda 
705 bin denetim gerçekleştirdik. De-
netim sonucunda olumsuzluk tespit 
edilen işletmelere yönelik 7.446 adet 
toplamda 63.111.879 TL idari para 
cezası uyguladık. 87 işletme için 
Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyuru-
sunda bulunduk.” dedi.

Alo Gıda hattı aracılığıyla 2,4 mil-
yon başvuru yapıldı
Vatandaşların gıdayla ilgili gördükleri 
olumsuzlukları bakanlığa bildirmesi 
için 2009 yılında başlatılan 174 Alo 
Gıda hattına bugüne kadar toplamda 
2,4 milyondan fazla arama yapıldı-
ğını dile getiren Pakdemirli, buna ek 
olarak bu yılın Mart ayında hayata 
geçirdikleri WhatsApp İhbar Hattına 
da yaklaşık 30 bin ihbar ve başvuru 
yapıldığını belirtti.
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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli, Türkiye’nin tarımsal 
üretiminin ilk iki çeyrekte de yüz-
de 4 büyüdüğünü belirterek, “Bun-
da pandemi sürecince müstahsilin 
de evine kapanmamasıyla ilgili ba-
kanlıkça, diğer kurumlarla birlikte 
aldığımız tedbirlerin önemi oldu-
ğunu düşünüyorum.” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli, Rize programı kapsamında 
Rize Ticaret Borsası Salonunda 
gerçekleştirilen, Ulusal Çay Kon-
seyi Toplantısı’na katıldı. Burada 
konuşan Bakan Pakdemirli, Tür-
kiye’nin çay üretiminde dünyada 
beşinci, Avrupa’da birinci sırada 
olduğunu anımsatarak, buna rağ-
men yürünecek çok da yol olduğu-
nu ifade etti.

ÇAYKUR’un, kendilerinin Anka-
ra’dan Rize’ye uzanan elleri oldu-
ğunu vurgulayan Pakdemirli, görev 
ve sorumluluğun ağır olduğunu, 
bölge insanının beklentisinin ÇAY-
KUR ile çok bağdaştığını aktardı.

Pakdemirli, ÇAYKUR’un gen 
kaynaklarını geliştirmeyle ilgili 
araştırma ve geliştirme merkezini 
ziyaret ettiğine dikkati çekerek, 
“ÇAYKUR’un da ağır bir sorum-
luluğu var. Sadece malı alıp, üretip 
satacak bir kuruluş olarak değil, 
bölgede bu işin devamını sağlaya-
cak ve bu işin de aslında hem iç 
hem de dünya ticaretini planlayıp 
programlayacak önemli kuruluşlar-
dan bir tanesi.” diye konuştu.

ÇAYKUR’un gelişime açık yön-

lerinin bulunduğunun altını çizen 
Pakdemirli, şöyle devam etti: “Fab-
rikalardaki üretim süreci, paket-
leme ve depolama sorunları, çok 
minimal miktarda da olsa kaçak 
çay sorunundan bahsedilebilir ama 
bunların bir önemi olmadığını dü-
şünüyorum. Pazarlama sorunları en 
büyük sorunumuz. Kimyasal gübre 
halen sorun olmaya devam ediyor. 
Tabi ki bahçelere bakım yapılması, 
bitki zararlıları ile mücadelenin iyi 
yapılması, yaşlanmış çay bahçele-
rinin rehabilitasyonu, budamaların 
yapılması, müstahsilin çay toplar-
ken standart dışının önüne geçil-
mesi.”

“Paramız ülkemizde kaldı, çayın 
kalitesi arttı”
Pakdemirli, bu sene bir musibet ya-
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İLK İKİ ÇEYREKTE DE TARIMSAL 
ÜRETİMİMİZ YÜZDE 4 BÜYÜMÜŞ 
DURUMDA



şandığını ve halen daha maskelerle 
dolaşıldığını belirterek, “İster is-
temez Gürcistan’dan gelen işçileri 
engellemek zorunda kaldık hastalı-
ğın yayılmaması için. Ama bu mu-
sibet bir hayır da getirdi, paramız 
ülkemizde kaldı, şu an çayın kalite-
si arttı. Bugün fabrikalara gelen ça-
yın kokusunda bile bir değişik hava 
var, kalitenin artışını kokudan bile 
hissedebiliyorsunuz. İster istemez 
kendinize ait olmayan bir işi yap-
tığınızda çok daha geniş davranı-
yorken, kendinize ait çaylıklardan 
çay topladığınızda çok daha iyi bir 
sahiplenme oluyor.” dedi.

Bu anlamda pandeminin getirdiği 
artılar ve eksiler olduğuna işaret 
eden Pakdemirli, şu değerlendir-
mede bulundu:

“Pandemi döneminde yönetilmesi 
gereken bir süreç vardı özellikle 
toplamayla ilgili. Şehirlerden bu-
raya gelmek isteyen müstahsille 
alakalı. Bu süreci de bölgemizdeki 
bakanlarla, milletvekillerimizle, il 
başkanlarımızla ve ÇAYKUR’un 
da katkılarıyla iyi yönettiğimizi 
düşünüyorum. Çünkü ister istemez 
tarımsal üretimin artması gereki-
yor. Bu süreçte de Allah’a şükür ilk 
iki çeyrekte de tarımsal üretimimiz 
yüzde 4 büyümüş durumda. Türki-
ye’de diğer sektörler bunun çok ge-
risinde olmasına rağmen, tarımsal 
üretimde büyümemiz oldu. Bunda 
pandemi sürecince müstahsilin de 
evine kapanmamasıyla ilgili ba-
kanlıkça, diğer kurumlarla birlikte 
aldığımız tedbirlerin önemi oldu-
ğunu düşünüyorum.”

Pakdemirli, arazilerin küçük ol-
duğunu ve bu konu üzerinde çalı-
şılması gerektiğini ifade ederek, 
“Bunlar tabi ki bölge insanı için 
sosyolojik olarak çok kolay ko-
nular olmamakla birlikte hepsinin 
üzerinde durmamız lazım.” diye 
konuştu.

ÇAY Kanunu çalışmaları
Çay Kanunu’nun konuşulan bir 
konu olduğunu dile getiren Pak-
demirli, “Ben kanunları amaç de-
ğil de araç olarak görüyorum. Ana 
amacımızı tespit ettikten sonra araç 
olarak o kanunlara ihtiyaç varsa 
bunları da ortaya koymakta fayda 
var.” dedi.

Pakdemirli, Çay Kanunu’nun ilgili 
tüm paydaşların üzerinde anlaşaca-
ğı hale getirilmesi durumunda Gazi 
Meclisin de gereğini yapacağını 
vurgulayarak, şöyle devam etti:
“Biz de Bakanlık olarak bunun 
önünde durmayız yanında veya 
gerisinde oluruz, arkadan da bu 
konuyu ittiririz. Tabi burada prob-
lemlere genel itibariyle bakıyorum, 
ihracatın desteklenmesi, fabrikala-
ra sistematik kota verilmeli ve bu 
kota aşılmamalıdır. Bana göre bu 
konu üniversitemizce çalışılma-
lı, üniversitemiz zaten bir ihtisas 
üniversitesi. Üniversitemizin bize 
önerdiği konuda bizde gereken ini-
siyatifi bakanlık olarak üstümüze 
alırız. Ama burada en önemli olan 
konu müstahsilin memnun edilme-
si ve müstahsilin karşı çıkmayaca-
ğı bir çözüm bulunması. Yani tüm 
paydaşların arasında herkesin aynı 
eşit önemi vardır ama müstahsilin 
önemini de bir çıt daha fazla mutla-
ka öne çıkarmamız gerekiyor.”

Yaş çay ve kuru çay arasındaki fi-
yat farkının farkında olduklarının 
altını çizen Pakdemirli, şunları 
kaydetti:
“Tabi ki ÇAYKUR’un gelirlerini 
artırma konusunda çaba ve gayre-
timizin bir yandan da artıyor ol-
ması lazım ama özel sektörün de 
aslında burada ÇAYKUR’a göre 
daha verimli çalışabileceğini ve 
burada bir miktar halen karlılığın 
taşınabildiğini düşünmek istiyo-
rum ve böyle olduğunu görüyorum 
arkadaşlardan sorduğum zaman. 
Elbette bütün bunları ÇAYKUR, 

ÇAYKUR’un sağlıklı olması, sek-
tör, sektörün sağlıklı olması ve 
aynı zamanda müstahsilin memnun 
olması ve aynı zamanda özellikle 
enflasyon sepetinde çok yüksek bir 
payı olan çayın da doğru şekilde 
fiyatlandırılmasının sağlanması ge-
rekir diye düşünüyorum.”

Çorum-Sinop arasındaki yangın
Bakan Pakdemirli, bir gazetecinin, 
Çorum-Sinop arasındaki yangın-
daki son durumu sorması üzerine, 
müdahalenin sürdüğünü söyledi.

Bölgeye, tüm diğer bölgelerden 
dinlenmiş olan, yangınlarda en de-
neyimli ve en yetkin teknik perso-
neli gönderdiklerini aktaran Pakde-
mirli, “Üzerinde çalışılıyor, henüz 
kontrol altında değil ama hızlı bir 
şekilde kontrol altına alma üze-
rinde arkadaşların gayreti sürüyor. 
Yangın, tahmin ettiğiniz kadar bü-
yük bir yangın değil ancak parça-
lı ve araziye yayılmış olmasından 
dolayı bazı endişeler doğuruyor 
ama inşallah hızlı bir şekilde di-
ğer yangınları hallettiğimiz gibi bu 
yangını da halledeceğiz.” ifadesini 
kullandı.

Toplantıya, Rize Valisi Kemal Çe-
ber, AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti 
Rize Milletvekili Osman Aşkın 
Bak, ÇAYKUR Genel Müdür Veki-
li Yusuf Ziya Alim ve diğer ilgililer 
katıldı.

Bakan Pakdemir, ayrıca ÇAYKUR 
Genel Müdürlüğünü ziyaret etti, 
Hayrat Botanik Bahçesindeki ör-
nek çay bahçelerinde de inceleme-
lerde bulundu.
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ZİRAİ İNSANSIZ HAVA ARACI (ZİHA) 
ÇİFTÇİLERİN HİZMETİNDE

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
iştiraki TARNET ile Tarımsal Araştır-
malar ve Politikalar Genel Müdürlü-
ğü (TAGEM) arasında gerçekleştiri-
len işbirliği kapsamında zirai insansız 
hava aracı (ZİHA) ile çeltik tarlaları-
nın ilaçlanması projesine başlandı.

TARNET AŞ Tarım Teknolojileri ve 
Ar-Ge ekipleri ile TAGEM’e bağlı 
enstitü müdürlükleri tarafından ortak-
laşa yürütülecek projenin Samsun’un 
Bafra ilçesinde bulunan çeltik tarlala-
rında tanıtımı gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısına Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri Genel Müdü-
rü Dr. Fahrettin Poyraz’ın yanı sıra 
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal 
Araştırmalar ve Politikalar Genel 

Müdürü Özkan Kayacan, TARNET 
Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz, Ta-
rım Kredi Kooperatifleri Samsun 
Bölge Müdürü Erol Apaydın katıldı.

Üreticiye 60 milyon tasarruf sağla-
yacak
Genel Müdür Poyraz, çeltik tarlala-
rını üreticilerin traktörle ilaçladığını 
ve bu nedenle yüzde 5 civarında ürün 
kaybı yaşadıklarını anlattı. ZİHA ile 
yapılan ilaçlamada ürünlerin zayi ol-
madığına işaret eden Poyraz, “ZİHA 
ile zirai ilaç kullanımı yarı yarıya 
azalıyor. Bu çiftçilerimiz açısından 
giderlerin azalması anlamına geliyor. 
Bu, önemli bir kısmı ithal edilen zi-
rai ilaç girdilerinin azalması anlamı-
na geliyor. Bir taraftan insan sağlığı, 
bir taraftan ekonomik kazanımlar, bir 

taraftan zaman kazanımı anlamında 
ülkemiz açısından ciddi bir kazanç. 
Ekonomik açıdan baktığımız zaman 
Türkiye’deki tüm çeltik tarlalarının 
ZİHA ile ilaçlanması durumunda 60 
milyon lira civarında tasarruf etme 
imkanı ortaya çıkıyor.” dedi.

“13 drone alıp, çeltik alanlarına ya-
kın kooperatiflerimize vereceğiz”
Poyraz, diğer tarımsal ürünlerde de 
ilaçlama yapmayı planladıklarını be-
lirterek, şöyle devam etti. “Sadece 
ilaçlama değil, bitki besleme, güb-
releme ve tohumlamayı da ZİHA ile 
yapmayı planlıyoruz. Bu çalışmala-
rı da Tarım ve Orman Bakanlığı ile 
birlikte yapacağız. Tarım ve Orman 
Bakanlığımızın destekleri ile bu aşa-
maya geldik. Önümüzdeki dönemde 



de Tarım ve Orman Bakanlığımızın 
desteği ile 13 drone alıp, çeltik alanla-
rına yakın kooperatiflerimize verece-
ğiz. Böylelikle çiftçimizin hizmetine 
sunmuş olacağız.”

“Her vatandaşın evinde nasıl trak-
tör varsa ZİHA da olacak”
Tanıtım toplantısında konuşan Tarım-
sal Araştırmalar ve Politikalar Genel 
Müdürü Özkan Kayacan ise insansız 
hava araçlarının dünyada değişik şe-
killerde kullanıldığını ve Türkiye’nin 
insansız hava araçlarını tarımsal alan-
da kullanmak için çok sayıda çalışma 
yaptıklarını kaydetti.

ZİHA’nın az ilaç, az su kullanacağını 
ve insan gücünü minimum seviyeye 
düşüreceğine dikkati çeken Kayacan, 
şöyle konuştu: “ZİHA ile istenilen 
kodlarda ilaçlama yaparak zamandan 
tasarruf edilerek güzel bir sonucu gör-
müş olduk. Dünya artık robot tekno-

lojisine dönüyor. Robot teknolojileri 
ile ilgili çalışmalara her geçen gün 
daha çok zaman harcanıyor. Türkiye 
olarak biz de en fazla Ar-Ge yapan 
kuruluş olduğumuz için TARNET AŞ 
ile bu projeyi birlikte yürüttük. Bu 
başlangıç aslında önümüzdeki süreç-
te yeni versiyonları çıkacak. Sadece 
ilaç atan değil, arazide hastalıkları, 
zararlıları ve sınırları tespit etmeye 
kadar birçok alanda kullanıyorduk. 
Şimdi bunu ilaç atan önümüzdeki 
süreçte gübre atan haline getirece-
ğiz. Bundan 3 veya 5 yıl içinde her 
vatandaşın evinde nasıl traktör var-
sa ZİHA’lardan birer tane evlerinde 
olacak. O noktaya doğru gidiyoruz, 
çünkü teknoloji gelişiyor. Bizim de o 
teknolojiye ayak uydurmamız gereki-
yor. Tarım girdileri her geçen gün ar-
tıyor, maliyetleri düşürmek için bu tip 
insansız hava araçlarını kullanmamız 
gerekiyor.”

Yüzde 30 ila 40 arasında tasarruf 
oldu
TARNET Genel Müdürü Huzeyfe 
Yılmaz da 2 aydır Samsun’da ZİHA 
ile Ar-Ge çalışmalarını yürüttüklerini 
vurgulayarak, şunları söyledi: “Daha 
önce yaptığımız teorik çalışmala-
rı Samsun’da pratiğe dönüştürdük. 
Farklı kalibrasyonlar denedik, farklı 
ilaçları burada deneme fırsatı bul-
duk. Şu an itibarıyla ZİHA’larla cid-
di bir avantaj sağlamış durumdayız, 
özellikle konvansiyonel yöntemlere 
göre. İnsan sağlığı tarafından ciddi 
bir avantaj söz konusu. Çeltik el ile 
veya traktörle ilaçlanmaktadır. Bu da 
insan sağlığına ciddi bir şeklide za-
rar veriyor. ZİHA ile ilaçladığımızda 
gördük ki ciddi anlamda ilaçta tasar-
ruf söz konusu oldu. Yüzde 30 ila 40 
gibi tasarruf söz konusu oldu. Yakın 
zamanda bunu tüm Türkiye’ye yay-
gınlaştırmayı planlıyoruz.”
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MİLLİ PARKI ZAFERİN ÖNEMİNE
VE ANLAMINA YAKIŞIR BİR YER 
HALİNE DÖNÜŞTÜRDÜK

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi 
Milli Parkı’nda zaferin 949. yıldönü-
mü kutlamaları Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın iş-
tirakıyla kutlandı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan konuşmasında Malazgirt 
Meydan Muharebesi Tarihi Milli Par-
kı’nın Tarım ve Orman Bakanlığı ta-
rafından zaferin önemine ve anlamı-
na yakışır bir yere dönüştürüldüğünü 
ifade ederek, milli parkın bitişiğine 
Sultan Alparslan’ın 442×275 metre 
boyutlarında siluetinin kazındığını 
söyledi.
Milli Parkın her köşesi ayrı bir özellik 
taşıyor

Her köşesi ayrı bir tabii ve tarihi özel-
lik taşıyan ülkemizde hali hazırda 44 
milli park bulunduğunu vurgulayan 
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli “Milli parklarımızın bir 
kısmı ise tarihi milli park statüsü ile 
korunuyor. Bu statü de yer alan saha-
larımızın tarihi, arkeolojik ve kültürel 
kaynakları içerisinde barındırması; 

kültürel ve tarihi olayların tanıklık 
eden yerler olmaları hasebiyle de ay-
rıca önem arz ediyor” diye konuştu.
Malazgirt Meydan Muharebesinin 
Anadolu’nun yurt edinilmesinde 
mihenk taşı olduğunun altını çizen 
Bakan Pakdemirli “Bu muharebe-
nin cereyan ettiği alanları kapsayan 
Malazgirt Meydan Muharebesi Ta-
rihi Milli Parkı da tarihi milli park 
statüsü ile korunan alanlarımızdan 
birini teşkil ediyor. Bu kapsamda 
1071 Malazgirt Meydan Muharebesi 
ile Anadolu’nun kapılarını Türklere 
açan Sultan Alparslan’a layık nesiller 
yetiştirmek için çalışıyor ve alanda 
tarihi bilinci güçlendirecek yatırım-
ları halkımızla buluşturuluyoruz” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Milli Park 949. yıldönümü kutla-
malarına hazır
Milli parkta yapılan çalışmalara da 
değinen Bakan Pakdemirli şöyle de-
vam etti: “Milli parkın ilan edildiği 
2018 yılında alanda, fetih yolu, na-

mazgâh, şadırvan, protokol hizmet 
birimi, helikopter pisti yapımı ile 
merasim alanlarının düzenlenme-
si yapıldı. Geçtiğimiz yıl ise, Giriş 
Kontrol Birimleri, Su Deposu, ilave 
Helikopter Pisti hizmete alındı. Ay-
rıca halkımızın tarihi bir atmosfer 
içerisinde aynı zamanda doğa ile baş 
başa vakit geçirebilmesi maksadıyla 
Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesi 
yaparak hizmete sunuldu. 

Bu yıl da, idare binası, cami tadilatı, 
şadırvan,  güvenlik kamera siste-
mi, ilave 1000 tonluk su deposu ve 
sondaj kuyuları, bitkisel ve yapısal 
peyzaj çalışmaları ile millet bahçesi 
içerisinde yürüyüş yolları, çelik yaya 
köprüsü, çocuk oyun alanı yapımı 
gibi pek çok yatırım yaparak sahayı 
zaferin 949. yılı kutlama törenleri 
öncesinde hazır hale getirdik. Sonuç 
olarak Milli Parkın ilanından bugüne 
63,2 milyon TL’lik hizmeti halkımı-
zın istifadesine sunduk”

Sultan Alparslan’ın silüeti, bize 
yurt olarak hediye ettiği toprakla-
ra kazındı
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın yıldönümü etkin-
liklerindeki konuşmasında da değin-
diği gibi Malazgirt Zaferi’nin 949. 
Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında 
ise Malazgirt ruhunu yaşatabilmek 
ve bu topraklara ebediyen sahip çı-
kılacağını göstermek amacıyla Milli 
Parkın bitişiğindeki 121 dönüm tar-
la alana traktörle sürüm yapılarak 
Sultan Alparslan’ın 442×275 metre 
boyutlarında silueti oluşturuldu. Bu 
devasa silüet için Guinness’e başvu-
ruda bulunulmuş olup tescil süreci de 
devam ediyor. 
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TEKNOLOJİ MERKEZİNDE TARIM 
MAKİNELERİ YAPAY ZEKAYLA 
AKILLANACAK

Avrupa Birliği fonu tarafından 5 
milyon avroluk bir ödenekle des-
teklenen KTO Karatay Üniversitesi 
Akıllı Teknolojiler Merkezi (AKİ-
TEK) projesiyle Türkiye’nin tarım 
aletlerine yapay zeka eklenecek 
“akıllı” cihazlar ihraç edilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tara-
fından yürütülen Rekabetçi Sektör-
ler Programı altında desteklenmeye 
hak kazanan AKİTEK, 6 ay sonra 
faaliyete geçecek.

Avrupa Birliği fonu tarafından 5 
milyon avroluk bir ödenekle des-

teklenen proje kapsamında kuru-
lan merkezde, yapay zekaya sahip 
çapalama, ilaçlama, ekim-dikim 
makineleri gibi tarım aletleri geliş-
tirilecek.
KTO Karatay Üniversitesi akade-
misyenleri, öğrencileri ve mezun-
ları tarafından AKİTEK bünyesinde 
geliştirilecek projelerle, ülkeye eko-
nomi, sağlık ve çevresel faktörlere 
ilişkin kazanımlar sağlanması he-
defleniyor.

AKİTEK proje ekibinden, KTO 
Karatay Üniversitesi Elektrik Elekt-
ronik Mühendisliği Bölüm Başkanı 

Dr. Öğretim Üyesi Oktay Altun, AA 
muhabirine, yapay zeka konusun-
da çok ciddi yatırımlar yaptıklarını 
söyledi.

AKİTEK’in bu yatırımların başında 
geldiğini belirten Altun, “Buradaki 
odağımız, zirai aletler. Çünkü Kon-
ya, Türkiye’den ihraç edilen zirai 
aletlerin yüzde 60’ını üretiyor ama 
bu ürünlerin katma değerleri, dün-
yadaki ürünlere göre düşük. Amacı-
mız buradaki zirai aletlere teknoloji 
eklemek, zeka eklemek ve bu saye-
de dünyada katma değeri olan zirai 
ürünler ortaya koyarak, özellikle 

AB tarafından 5 milyon avroluk ödenekle desteklenen ve gelecek yıl faaliyete geçecek KTO Karatay Üniversitesi 
Akıllı Teknolojiler Merkezi’nde, yapay zekaya sahip çapalama, ilaçlama, ekim-dikim makineleri gibi tarım aletleri 
geliştirilecek.



Kafkasya, Orta Asya ve Afrika ül-
kelerinin pazarlarına girebilmek.” 
diye konuştu.

“İnsan Sağlığı ve Çevre Konusun-
da da Faydada Bulunacak”
Altun, yapay zirai teknolojilerin 
önemli bir pazar olduğunun altını 
çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Türkiye’nin bu konuda rekabetçi 
avantajını artırmak istiyoruz. Bu 
bizim mühendislik fakültemizin 

odaklandığı en önemli proje diyebi-
liriz. Avrupa Birliğinden aldığımız 
fon sayesinde ortaya çıkardığımız 
merkezimizde, zirai aletleri akıllı 
hale getireceğiz. Örneğin ilaçlama 
makineleri, bitkilere ilaç vermek 
için kullanılıyor. Bu ilacın akıllı 
bir sistemle verilmemesinin en bü-
yük zararı, insan sağlığı, çevre ve 
maliyetler üzerinde oluyor. Halbu-
ki akıllı bir teknoloji bunu sadece 
gerektiği yere gerektiği kadar ata-

rak yapabilir. Böylece çevreye ve 
insanlara verilen zarar minimuma 
indirilmiş olur. Yani yaptığımız ça-
lışmaların Türkiye’ye sadece eko-
nomik katkı değil, insan sağlığı ve 
çevre konusunda da faydada bulu-
nacağını düşünüyoruz.”

“Çok Kısa Zamanda Çok Büyük 
Yerlerin Çapalanması Mümkün”
Yapay zeka teknolojisinin uygula-
nabileceği çok sayıda zirai cihazın 
bulunduğunu belirten Altun, şunları 
kaydetti: “Mesela çapalama maki-
neleri... Normalde insan için emek 
isteyen zor bir işlem bu çapalama 
işlemi. Ancak yapay zeka çapa ma-
kinesi sayesinde ürünlere, filizle-
re, ağaçlara zarar vermeden etrafı 
görme aygıtı sayesinde algılanarak 
aksiyon gerçekleştirilecek. Bu şe-
kilde çok kısa zamanda çok büyük 
yerlerin çapalanması mümkün ola-
bilecek. Aynı zamanda ekim-dikim 
makineleri, tohum ekme makinele-
ri, bunların hepsi akıllı teknolojiler 
sayesinde çok daha verimli hale ge-
tirilecek diye ümit ediyoruz.”
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KONYA BÜYÜKŞEHİR’DEN ÇİFTÇİYE 
MACAR FİĞİ TOHUMU DESTEĞİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, çift-
çilerin hayvancılıkta kullandıkları 
kaba yem açığının kapatılmasına 
katkı sağlamak amacıyla 23 ilçe 
130 mahallede 532 çiftçiye yüzde 
50 hibe destekli 100 bin kilogram 
Macar fiği tohumu desteğinde bu-
lundu. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, kırsal-
da yaşayan vatandaşların gelirlerinin 
artırılması için her türlü projeye des-
tek verdiklerini belirterek, “Konya, 
tarım ve hayvancılıkta Türkiye’nin 
en önde gelen şehirlerinden birisi. 
Çiftçilerimizin her zaman, her konu-
da yanındayız.” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, hay-
vancılıkta kaba yem açığının kapa-
tılması, kırsal kesimdeki çiftçilerin 
bitkisel ve hayvansal üretimlerinin 
desteklenmesi amacıyla çiftçilere 
Macar fiği tohumu desteğinde bu-
lundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mev-

lana Kültür Merkezi bahçesinde dü-
zenlenen programda çiftçilere tohu-
mu teslim eden Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, belediye olarak önceliklerinden 
birinin kırsalda tarımın ve hayvancı-
lığın desteklenmesi olduğunu vurgu-
layarak, “ Bu manada bugüne kadar 
çiftçimize 265 milyon liralık destek 
sağladık. Bugün de 2020-2021 yılın-
da destekleyeceğimiz kısma başlıyo-
ruz. Sadece bu yıl 10 milyon liralık 
destek sağlayacağız. Cevizden as-
maya, koyun yıkama makinesinden, 
arı destekçiliğine kadar birçok alan-
da desteklemelerde bulunuyoruz. 
Bugün yaptığımız programda Macar 
fiği tohumu dağıtacağız. Fiğ tohu-
mu bölgemiz için önemli ürün. Süt 
hayvancılığında kullanılan, özellikle 
kaba yem açığını kapatmak için ciddi 
bir çalışma olacak. Bölgemizde özel-
likle Mayıs hasadından sonra tekrar 
ikinci bir ürün olarak ekilebiliyor ve 
kıraç arazide kullanılabiliyor. Böy-
lece özellikle hayvancılıkla uğraşan 

çiftçilerimizin kaba yem ihtiyacını 
gidermeyi amaçlıyoruz. Bugün bu-
rada Meram, Selçuklu ve Karatay 
ilçemizdeki çiftçilerimizle dağıtıma 
başlıyoruz.” dedi.

Çiftçilerimize her türlü desteği ve-
receğiz
Toplam 100 bin kilogramlık Macar 
fiği tohumu dağıtacaklarını ifade 
eden Başkan Altay, “Konya Bü-
yükşehir Belediyesi olarak kırsalda 
yaşayan hemşehrilerimizin gelirleri-
nin artırılması için her türlü projeye 
destek vermeye devam edeceğiz. 
Konya, tarım ve hayvancılıkta Tür-
kiye’nin en önde gelen şehirlerinden 
birisi. Çiftçilerimizin her zaman, her 
konuda yanındayız. Şimdiden hayır-
lı olmasını temenni ediyorum.” diye 
konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin yapmış 
olduğu fiğ tohumu desteğini alan 
çiftçiler ise tohumun hayvancılıkta 
önemli bir yere sahip olduğunu be-
lirterek, çiftçiye ve üreticiye verdiği 
desteklerden dolayı Konya Büyük-
şehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

23 ilçede 532 çiftçiye Macar fiği 
desteği
Konya Büyükşehir Belediyesi, Kon-
ya ve mahallerinde kırsal kesimdeki 
çiftçilerin bitkisel ve hayvansal üre-
timlerini desteklemek 23 ilçe, 130 
mahallede 532 çiftçimize yüzde 50 
destekli 100 bin kilogram standart 
sertifikalı Macar fiği tohumu des-
teklemesi yaptı. Bu destekleme ile 
Macar fiğinin 10 bin dekar alanda 
ekiminin yapılmasıyla yaklaşık 6 bin 
250 ton kuru ot üretimi gerçekleşti-
rilmiş olacak. Böylece hayvancılık 
yapan çiftçilerin hayvancılıkta kul-
landıkları kaba yem açığının kapatıl-
masına katkı sağlanmış olacak.
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TÜRKİYE’DE BUĞDAY GERÇEĞİ

Ülkemizde buğday ekim alanları 
10 yılda 9 milyon hektar dan 6,8 
milyoh hektar a düştü. En önemli 
sebep karlılık nedeniyle özellikle 
sulu tarımda buğday neredeyse 
ekilemez boyuta geldi. Şüphesiz 
dünyanın en önemli temel besin 
maddesi olan buğdayda dünyaya 
ihracat yapan ülkeler diğer ül-
kelerde yapılan üretimleri takip 
ederek fiyat politikası belirle-
mektedir.  Yaşanan sağlık krizin-
de yıllık 40 milyon ton buğday 
ihracatı yapan Rusya hububat 
ürünü satmayacağını açıklayarak 
buğday ticaretinde krize derin-
lik kattı. Türkiye en çok buğday 
ithalatını rusya ve ukrayna’dan 
yapmaktadır. Türkiye un ticare-
tinde dünyada birinci, makarna 
ticaretinde ikinci konumdadır. 

Yıllık 5,5 milyon ton ekmeklik 
un, 1 milyon ton makarna ihracatı 
gerçekleştirmekteyiz. 

Rakamlara bakacak olursak;
- Türkiye temel besin maddesi 
olarak 20 milyon ton buğday ihti-
yacı bulunmaktadır.
- 5,5 milyon ton ithal edilen buğ-
day, un ihracatı kendi dinamikle-
rinde üretemediği buğdayı temin 
noktasına gidilmektedir.
- 1 milyon ton makarnalık buğ-
day ülkemizin makarna ihracatı 
için, üretimi verim ve fiyat bağ-
lantılı yeterli olmadığından itha-
lat neredeyse mecbur durumda.

Hasılı Ülkemiz yıllık ihtiyaç duy-
duğu 27 milyon ton buğdaya kar-
şılık üretimimin 2020 yılında 19 

milyon ton beklenmektedir. Ül-
kemiz bu üretimi yapmaya iklim 
ve üretici şartlarına baktığımızda 
muktedirdir. Ancak karlılık ve 
dünya ile rekabet edecek fiyat po-
litikası yüzünden buğday üretici-
si başka ürünlere kaymış durum-
da. Ancak bu yıl itibariyle gerek 
destek miktarındaki artış eğilimi, 
gerekse açıklanan buğday fiyatla-
rının olumlu olması önümüzdeki 
yıl için buğday ekiliş alanlarının 
artacağını göstermektedir.

Sonbahar ve kış sezonunda buğ-
day arpa fiyatlarının artacağı her 
yıl olduğu gibi bu yılda beklen-
mektedir. Ancak üreticilerimizin 
% 96 kredi borçlusu olması geç-
tiğimiz iki yılda kuraklık etkisiy-
le borç ertelemesi ürün bekletme-



sinde en büyük engeldir. Aslında 
imkânı olana lisanslı depolar ara-
cılığı ile ürün bekletme destek-
lenmekte ancak üreticimizin 
hemen hemen tamamının ürünü 
bekletecek takati yoktur.

Geçen yıl yapılan 9 milyon ton 
ithalatta ortalama 1500 TL/ton 
fiyatla satın alınan buğday 1200 
TL/ton bandında işlem görmüş-
tür. Üretemediğimiz kadar dünya 
fiyatlarında artış yükselmektedir. 
8 yıldır ton başına verilen 50 tl 
lik destek 2019 yılında 100 Tl ye 
çıkarılmıştır. Bu yükseliş olumlu 
karşılanmakla birlikte, destekle-
rin önce 250 TL ye, sonra 350 TL 
ye çıkartılması buğdayda ithalat 
yerine önce kendine yetebilirlik 
sonra ihracatın konuşulacağı çö-
züm yollarındandır. 2009 yılın-
dan bu yana dillendirilen 1 Ocak 
2018 tarihinden sonra fiilen baş-
layan fakat uygulanmayan havza 
bazlı destekleme programı haya-
ta geçerse ülkemizin arz talep ve 
ticaret dengelerine göre tarımda 
bir dirilişin başlangıcı olacaktır.

Tüketiciyi korumanın, üreticiyi 
korumadan geçtiği daima göz 
önünde bulundurulmalıdır. Arz 
güvenliğinin olmadığı bir ortam-
da tüketicinin korunmasından ve 
gıda güvenliğinden bahsedilmesi 
işin edebi yanıdır.  Tüm bu se-
beplerle tüketiciyi ve üreticiyi 
koruma rolünün dengelenmesi 
ve psikolojik sınırların ötesinde 
gerçekçi yaklaşımlar ortaya ko-
nulması daha gerçekçi olacaktır.

Buğdaya verilen ve yıllardır aynı 
kalan 5 krş’luk desteğin 10 krş’a 
çıkarılması yaklaşımı önemlidir. 
Ancak üreticide hissedilir bir 
etki oluşturması için bu rakamın 
en az 20-25 krş’a yükseltilmesi 
elzemdir. Kime göre; tarım cami-

asına göre. Ayrıca yağışa dayalı, 
kuru tarım koşullarında (nadas-i-
ki yılda bir ürün alınması) üre-
tim yapan Orta Anadolu ve geçit 
bölgelerinin bu alanlarında ürün 
desteği yanında, alan desteği de 
verilmesi dezavantajlı bu bölge-
lerde buğday üretiminin sürdü-
rülebilirliği açısından hayati bir 
gerekliliktir. 

İklim değişiklikleri, küresel ısın-
ma tüm bitkisel üretimde olduğu 
gibi çoğunluğu kıraç alanlarda 
ekilen hububat üretiminde risk-
leri daha çok arttırmaktadır. Sür-
dürülebilirlik ve gıda güvenliğini 
tehdit edici boyutların ortaya çık-
masına neden olacaktır. 
 
Sözün özü; “tarımın ihmali dışa 

bağımlılıktır”. 3. Tarım şurası-
nın özetinde, “Gıda güvenliğinin 
en az Milli Güvenlik kadar önem-
lidir” vurgusu, “Temel gıda ürün-
lerinde dışa bağımlı olmak en az 
Savunma sanayiinde dışa bağımlı 
olmak kadar tehlikelidir.” tespi-
tinden yola çıkarak ekmeğimize 
sahip çıkalım. 

Bir de çiftçi gözüyle bakalım, it-
halatla başka ülkelerin çiftçilerini 
destekleyeceğimize, kendi çiftçi-
mizi destekleyelim. Havza bazlı 
ürün destekleme modelini biran 
önce hayata geçirelim de, çiftçi-
miz ne ekeceğim telaşı yerine fi-
yatı önceden belli olan ürününde 
daha kaliteli ve daha fazla nasıl 
üretirim telaşına düşsün. 
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KONYA OVASI PROJESİ’NDE
DEV ADIM

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
ülke insanı ve ekonomisi için büyük 
projelere imza atmaya devam ediyor. 
İnşa edilen ve işletmeye alınan ba-
rajlar, hidroelektrik santraller, içme 
suyu ve atıksu tesislerine her gün ye-
nileri ekleniyor.

Konya Ovası Projesi (KOP) kap-
samında inşa edilen, temelden 116 
metre yüksekliğe ve 361 milyon 
metreküp su tutma kapasitesine sa-
hip olan Bozkır Barajı da bunlardan 
biri. Konya’nın Bozkır ilçesinde 
Göksu Nehri üzerine inşa edilen 
baraj, Ağustos ayı içerisinde su tut-
maya hazırlanıyor. Barajın rezervu-
ar alanında yer alan ve sular altında 
kalacak olan Dedemli Kasabasının 
taşınma işlemleri ile baraj relokas-
yon yolu inşasında sona gelindi. Me-
kanik ekipman montajı devam eden 

Bozkır Barajının su tutma hazırlıkla-
rı başladı.

Konya-Çumra 3. Merhale Projesi 
kapsamında inşa edilen Bozkır Bara-
jında depolanan sular önce Bağbaşı 
Barajına aktarılacak sonra da Mavi 
Tünel vasıtasıyla Konya Ovası’na 
ulaşacak. Bozkır Barajı ayrıca, baraj 
eteğine inşa edilecek olan hidroelek-
tirk santrali ile yılda 35 milyon kWh 
enerji üretecek. 510 milyon TL’ ye 
mal olan barajın ülke ekonomisine 
yıllık katkısı ise 2020 yılı fiyatlarıyla 
128 milyon TL olacak.

Ülkenin ilk sulama projesi olma 
özelliğini taşıyan ve GAP ‘tan sonra 
en büyük ikinci proje olan KOP’ ta 
büyük adımlarla ilerlendiğini söyle-
yen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 
“KOP büyük bir projeler demeti. 

Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel’i inşa 
ettik. Yukarı Göksu Havzasının sula-
rını Konya Kapalı Havzasına ulaş-
tırdık. Apa-Hotamış İletim (AHİ) 
Kanalı ve Hotamış Depolamamızı 
tamamladık. Afşar Barajı ve Hadimi 
Tüneli inşası devam ediyor. Şimdi 
de Bozkır Barajımız su tutmaya ha-
zırlanıyor. Konyalılara bu müjdeyi 
vermekten mutluluk ve gurur duyu-
yorum” dedi.

Konya’da ve ülke çapında büyük 
işlere imza atan DSİ ailesinin özve-
riyle çalışmaya devam ettiğini ifade 
eden Yıldız, “Bu projelerin hayata 
geçmesi için desteğini esirgemeyen 
Tarım ve Orman Bakanımız Sayın 
Dr. Bekir Pakdemirli’ye ve Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan`a şükranlarımı sunuyorum.” 
diyerek sözlerini tamamladı.
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Türkiye’nin gıda devi Konya Şe-
ker’in Çumra Şeker’le birlikte 
2020-2021 Pancar Alım Kampan-
yası Çumra Şeker’de düzenlenen 
törenle başladı. Çumra Şeker Fabri-
kasının da içinde bulunduğu Çum-
ra Kampüsünde gerçekleştirilen 
programa, Çumra Belediye Başkanı 
Recep Candan, Çumra İlçe Jandar-
ma Komutanı Yüzbaşı İlhan Değir-
mancı, İlçe Emniyet Müdürü Barış 

Şengül, İlçe Tarım Müdürü Fatih 
Demirci, İlçe DSİ Müdürü Bülent 
Çınar ile Çumra’daki resmi daire-
lerin amirleri ve diğer bürokratlar, 
muhtarlar, sivil toplum kuruluşu 
yetkilileri, Konya Pancar Ekicileri 
Kooperatifi ve Anadolu Birlik Hol-
ding çatısı altındaki şirketlerin yö-
neticileri, çalışanlar, bu senenin ilk 
hasat pancarını getiren üreticiler ve 
bölge çiftçileri katıldı.

Tören Saygı duruşunda bulunulma-
sı, İstiklal Marşı’nın okunması ve 
Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda açılış konuşmasını Kon-
ya Şeker Genel Müdürü Vural Kâ-
mil Akyazan yaptı.  Genel Müdür 
Akyazan konuşmasında, “Değerli 
üreticiler, tarlada verdiğiniz eme-
ğin neticesini alacağınız bir pancar 
kampanyası daha bugün bu açılışla 
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KONYA ŞEKER, 
PANCAR BEREKETİNİ BAŞLATTI

Konya Şeker’in ve Çumra Şeker’in 2020-2021 şeker pancarı alım kampanyası, Çumra Şeker’de düzenlenen törenle 
başladı. Açılış konuşmasını Konya Şeker Genel Müdürü Vural Kamil Akyazan’ın yaptığı programda maske kullanımı 
ve sosyal mesafe kurallarına da uyuldu. 

Konya Şeker, 2020-2021 Kampanya Döneminde, fireli 3 Milyon 600 Bin ton pancar işleyecek ve işlenen pancardan 
da 460.000 ton şeker, 710 bin ton yaş pancar küspesi, 130 bin ton melas, 63 bin ton kuru küspe üretecek. Bilindiği 
gibi Şeker Pancarının yan ürünleri olarak kabul edilen küspe ile hayvancılıkta büyük oranda yem açığı kapatılırken, 
melastan üretilen etanolle ise pandemi sürecinde ülkemiz dışa bağımlı olmaktan kurtarıldı. Konya Şeker ülkemizin 
etanol üretiminin yüzde 56’sını sağlıyor.



başlıyor. Bir yıl boyunca, düzenli 
ve hassasiyetle yetiştirdiğiniz bu 
ürünlerin size bolluk ve bereket 
getirmesini temenni ediyorum. Bu 
kampanya dönemi 118 gün süre-
cek. Bu 118 gün boyunca Konya 
Şeker ve Çumra Şeker olmak üzere 
iki şeker fabrikamız, Konya Şeker 
hinterlandında bulunan 222 köyde 
ve 502.614 dekarlık alanda, 15.047 
üreticimizin ürettiği şeker pancarını 
8 bölgede, 36 kantarda, 66 boşaltma 
makinesi ile 7 gün, 24 saat alacak. 
Bu sene yaklaşık 3 milyon 600 bin 
ton pancar alımı gerçekleştireceğiz, 
fireli 3 milyon 600 bin ton pancar-
dan 460 bin ton şeker üreteceğiz. 
Her iki fabrikamızla günlük 28 bin 
ton pancar işleyerek, 710 bin ton 
yaş pancar küspesi, 130 bin ton me-
las, 63 bin ton kuru küspe üretilmesi 
planlanıyor.
Bu rakamlar iki şeker fabrikamızın 
118 günde, yani yaklaşık 4 ayda 
üretecekleridir. Şeker Pancarından 
ürettiklerimiz diğer üretim zincir-
lerini de harekete geçirecek. 12 ay 
boyunca Konya Şeker’in çarkları 
üreticinin tarladaki üretimini des-
teklemek için, üretimi teminat altı-
na almak, pancar ziraatının ilaniha-
ye devam edebilmesi için dönecek. 
Salgının gölgesinde yaptığımız bu 
seneki kampanya açılışımızda sal-
gına rağmen tarlayı boş bırakma-
dığınız için hepinize şükranlarımı 

sunuyor, kampanya dönemimizin 
başta üreticilerimiz olmak üzere 
şehrimize, ülkemize tekrar hayırlı 
olmasını diliyor, hepinize saygıları-
mı sunuyorum” dedi. 

Çumra Şeker’in, Ülkemize Ne 
Kadar Büyük Katkı Yaptığı Ma-
lumunuzdur
Daha sonra kürsüye, Çumra Beledi-
ye Başkanı Recep Candan geldi ve 
kampanya döneminin hayırlı olması 
dileğinde bulundu. 

Geçtiğimiz günlerde korona virüs 
nedeniyle hayatını kaybeden Çumra 
Belediye Başkanı Halit Oflaz’ı da 
rahmetle anan Recep Candan, süre-
cin kendilerini çok üzdüğünü ifade 
etti. 

Çumra Şeker Fabrikasının bölge-
nin kalkınması için can damarı bir 
kuruluş olduğunu belirten Başkan 
Candan, Mavi Tünel’in tamamlan-
masıyla bölgede sulu tarımın daha 
da artacağını söyledi. 

Candan konuşmasında şunları ifade 
etti; “Kampanya dönemimizin açılı-
şı bizim için çok değerlidir. Çumra 
Şeker’in, Konya Şeker’in bölgemi-
ze, ülkemize ne kadar büyük katkı 
yaptığı malumunuzdur. Bu konuda, 
Çumra Şeker’in en başta kurulu-
şundan beri büyük emekleri olan 

Sayın Recep Konuk Başkanımıza 
ayrıca teşekkür etmek istiyorum. 
Bu kampüste sadece Çumra Şeker 
değil, onlarca fabrikamız var, bura-
da çalışan binlerce kardeşimiz var, 
burada çalışanların dışında dolaylı 
olarak nakliye sektörü başta olmak 
üzere yan sektörler de destekleni-
yor. Gerek Çumra Şeker’in gerek-
se de entegre tesislerin faaliyeti ile 
Çumra ekonomisine çok büyük bir 
katkı sağlanıyor, Çumra’nın sos-
yal hayatının düzenli olmasına çok 
büyük katkı sağlanıyor, Çumra’da 
toplu konutun ilerlemesine katkı 
sağlanıyor, bunları da yeri geldiğin-
de tespit etmemiz gerekiyor. Bu ve-
sileyle, bu tesislerin kurulmasından 
bu noktaya kadar gelmesinde emeği 
geçenlere huzurunuzda tekrar teşek-
kür ediyorum.” 

Konuşmaların ardından, Çumra Şe-
ker Fabrikasına bu kampanya döne-
minin ilk pancarını getiren çitçiler 
arasından kura ile belirlenen 3 çift-
çiye çeşitli hediyeler takdim edildi. 

İşlenen Pancardan; 460.000 Ton 
Şeker Üretilecek
Kurban kesimi ve okunan dualarla 
birlikte kampanya döneminin açılışı 
yapıldı ve 2020-2021 Pancar Alım 
Kampanyası böylece başladı. Bu 
yıl Konya Şeker’e ait Konya Şeker 
Fabrikası’nın 67’inci, Çumra Şe-
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ker Fabrikası’nın ise 17’inci pancar 
alım kampanyası gerçekleştirilecek. 

Çumra Şeker Fabrikası kampan-
ya açılışı sonrası pancar alımına 
başladı, Konya Şeker Fabrikasının 
Kampanya açılışı ise 28 Eylül 2020 
Pazartesi günü yapılacak ve Konya 
Şeker de önümüzdeki pazartesiden 
itibaren pancar alımına başlanacak.
Hinterlandında bulunan 222 köyde 
ve 502.614 dekarlık alanda, 15.047 
üreticiye sözleşmeli şeker pancarı 
üretimi yaptıran Konya Şeker bu yıl 
üreticilerden toplamda 3.600.000 
ton civarında pancar alımı yapacak.

Göreve geldiği gün itibariyle pan-
carların kantara tesliminde mesai 
mevhumunu ortadan kaldıran 25. 
ve 26. Dönem AK Parti Karaman 
Milletvekili ve PANKOBİRLİK 
Genel Başkanı Recep Konuk’un ta-
limatlarıyla 8 bölgede 36 kantar ve 
66 boşaltma makinesi ile 7 gün 24 
saat pancar alımı yapılıyor. 2020-
2021 Kampanya Döneminde alımı 
gerçekleştirilecek olan pancarın ta-
mamına yakınının fire-polar analizi 
üreticilerin pancar teslimi sırasında 
gelişmiş ekipmanlarla yapılacak. 
Konya Şeker, bu kampanya döne-
minde fireli 3 milyon 600 bin ton 
pancar işleyerek ve işlenen pan-
cardan; 460.000 ton şeker, 710 bin 
ton yaş pancar küspesi, 130 bin ton 

melas ile 63 bin ton kuru küspe üre-
tilmesi planlanıyor.

Şeker üretim prosesinin yan ürünle-
rinden biri olan Küspe özellikle kış 
aylarında bölge hayvancılığın kaba 
yem ihtiyacını karşılarken diğer yan 
ürün olan melastan üretilen etanol 
ile Konya Şeker bir taraftan ben-
zinlere katkı maddesi sağlayarak 
benzinin karbon salınımını düşürür-
ken, diğer yandan da daha çevreci 
bir tesis olma özelliğiyle ülkemizin 
etanolde dışa bağımlı olmasının 
önüne geçiyor. Bu arada tüm dünya-
yı saran pandemi sürecinde Konya 
Şeker ve diğer şeker fabrikalarında 
üretilen etanol sayesinde ülkemiz 
dezenfektan üretiminde sıkıntı ya-
şamamıştı. Hem kolonyanın hem 
de dezenfektanın hammaddesi olan 

etanolün pandemi sürecinde ticare-
tine sınırlamalar getirilmiş ve ulus-
lararası piyasalarda ticareti sınır-
landırılan ürünlerden biride etanol 
olmuştu. Bu yıl kampanya süresi 
118 gün olarak planlanırken Kon-
ya Şeker iki fabrikasında günlük 28 
bin ton pancar işleyecek.
Konya Şeker 1999 yılında çiftçiye 
tarımsal ürün bedeli olarak 55 Mil-
yon TL ödüyordu. 2019 yılında ise 
çiftçiye ürün bedeli olarak 2 Milyar 
547 Milyon 216 Bin 503 TL öden-
di. Konya Şeker, 18 yıl önce 1.236 
kişiyi istihdam ederken bugün bu 
sayı yaklaşık 11 binlere çıkmış du-
rumda. 

1999 yılında Konya Şeker çiftçi-
den sadece pancar alımı yaparken, 
bugün, pancarın yanı sıra ayçiçeği, 
kanola, mısır, arpa, buğday, üzüm, 
patates başta olmak üzer 32 kalem 
ürün alımı yapıyor. 

Türkiye’nin 500 sanayi devi ara-
sında 49. sırada yer alan Konya Şe-
ker’in 3 şirketi daha ilk 500 içinde 
yer alıyor ve Konya Şeker’in yanı 
sıra, bu sene de Panagro Tarım 
Hayvancılık ve Gıda San. Tic. AŞ 
154’üncü, Soma Termik Santral 
Elektrik Üretim AŞ 164’üncü, Kan-
gal Termik Santral Elektrik Üretim 
AŞ 371’inci sıradan İSO 500 sırala-
masında yer aldı. 
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KOP BARAJLARINDA 
SU TUTMA HEYECANI

Konya Ovası Projeleri (KOP) kap-
samında inşa edilen, temelden 127 
metre yüksekliğe ve 364 milyon 
m3 su depolama kapasitesine sa-
hip olan Afşar Barajı da bunlardan 
biri. Konya’nın Taşkent ilçesinde 
Ilıcapınar Deresi üzerinde yer alan 
baraj, önümüzdeki günlerde su tut-
maya hazırlanıyor. Afşar Barajında 
depolanacak olan sular, inşaatı de-
vam eden Hadimi Tüneli vasıtasıy-
la Bağbaşı Barajı’na aktarılacak. 
Oradan da Mavi Tünel ile Kon-
ya’ya ulaşacak. 18 km uzunluğun-
da ve 4,4 metre çapındaki Hadimi 
Tüneli inşaatında ise çalışmalar 
tüm hızıyla devam ediyor. Tünelin 
yaklaşık 6,5 km’lik kısmı tamam-
landı.

Bilindiği gibi Konya-Çumra 3. 
Merhale Projesi kapsamında, Yu-
karı Göksu Havzası’nın Akdeniz’e 
boşalan sularının bir kısmı Konya 

Kapalı Havzası’na ulaştırıldı. Bu 
süreçte inşası tamamlanan tesis-
lerle tarım arazilerine su verilme-
ye başlanırken, Konya ilinin içme 
suyu temini de sağlandı. Böylece 
yeraltısuyu kullanımı azaldı. Tüm 
tesislerin tamamlanmasıyla sula-
maya verilen suyun artırılması, 
enerji üretilmesi ve yeraltısuyunun 
daha fazla desteklenmesi hedefle-
niyor.

Tamamlanan her tesis, vatandaş-
larımızın hayatına doğrudan etki 
ediyor
Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel’in 
2015 yılında faaliyete başladığını, 
Bozkır Barajının ise geçtiğimiz ay 
su tuttuğunu ve şimdi de Afşar Ba-
rajı’nın su tutmaya hazırlandığını 
söyleyen DSİ Genel Müdürü Kaya 
Yıldız: “KOP, Konya için de ülke-
miz için de çok önemli bir projeler 
demeti. Bu projeler demetine ait 

tesisler birer birer hizmete alınıyor. 
Büyük mutluluk yaşıyor, gurur du-
yuyoruz. Çünkü tamamlanan her 
tesis vatandaşlarımızın hayatına 
doğrudan etki ediyor. Temmuz ayı 
içerisinde KOS 1,2,3 sulamalarının 
ilk kısmı Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın video konferans katılımıyla 
gerçekleştirilmişti. Apa-Hotamış 
1,2,3 sulamaları inşaatı hızla de-
vam ediyor. Diğer sulama proje-
leriyle birlikte önümüzdeki birkaç 
yıl içerisinde Konya Ovası’nın 
büyük kısmı modern sulama şebe-
kesine kavuşmuş olacak. Saydığım 
işlerin hepsi birbiriyle bağlantılı. 
Ve her biri çiftçilerimizin yüzünü 
güldürecek, gıda arzı ve güvenliği-
nin teminatı olacak işler.” şeklinde 
konuştu.

Ağustos ayı içerisinde su tutan Bozkır Barajından sonra Afşar Barajı’nda da su tutma hazırlıkları başladı.
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Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli Türkiye’nin çölleşme 
ve erozyonla mücadele deneyimini 
dünyaya aktardığını vurgulaya-
rak bu kapsamda 108 ülkeden 953 
uzmana eğitim verildiğini söyledi. 
Çölleşme ile mücadele ve erozyon 
kontrolü ile ilgili sahip olduğumuz 
deneyimlerin her yıl “Uluslararası 
Çölleşmeyle Mücadele Eğitimleri” 
ile Afrika, Orta Asya, Kafkas, Orta 
Doğu ve Balkan ülkeleri ile payla-
şıldığının altını çizen Bakan Pakde-
mirli “Geçen yıla kadar toplamda 89 
ülkeden 839 uzmana eğitim verdik” 
diye konuştu.

108 ülkeden 953 uzmana eğitim 
verildi
Bu eğitimleri kendilerine görev 
edindiklerini belirten Bakan Pakde-

mirli “Tüm dünyayı etkileyen CO-
VID-19 salgını da, bu eğitimleri ger-
çekleştirmemize engel teşkil etmedi. 
17 Haziran 2020 Dünya Çölleşme 
ve Kuraklık Günü kapsamında ger-
çekleştirdiğimiz online eğitim ile 
birlikte toplamda 108 ülkeden 953 
uzmana eğitim vermiş olduk” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Erozyonla kaybolan toprak mik-
tarını 154 milyon tona düşürdük
Ülkemizin dünyada en fazla ağaç-
landırma yapan ülkeler arasında 
yer aldığını ifade eden Bakan Pak-
demirli “Son 18 yılda 5,4 milyon 
hektar alanda 4 milyar 633 milyon 
fidanı toprakla buluşturduk. Yaptığı-
mız erozyonla mücadele çalışmaları 
kapsamında 1970’lerde 500 milyon 
tonluk erozyonla kaybolan toprak 

miktarını günümüzde 140 milyon 
tona düşürdük. Hedefimiz, 2023’te 
bu rakamı 130 milyon tona indir-
mek” açıklamasını yaptı.

Bakan Pakdemirli, ülkemizin ağaç-
landırma ve erozyonla mücadele 
kapsamındaki edinmiş olduğu tec-
rübeyi, önümüzdeki yıllarda da söz 
konusu eğitimlerle dünyadaki başka 
ülkelerin uzmanlarına aktarmaya 
devam edeceklerini sözlerine ekledi.

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA 
MÜCADELE DENEYİMİMİZİ

DÜNYAYA AKTARIYORUZ
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ORMANLARIMIZ 
USULSÜZLÜKLERE KARŞI 
FOTO KAPANLARLA GÖZETLENİYOR

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemi-
zi de etkisi altına alan korona virüs 
salgınına rağmen ormancılık faa-
liyetleri tüm hızıyla devam ediyor. 
Bu faaliyetlerin başında gelen ve 
Orman Genel Müdürlüğü ekipleri 
tarafından titizlikle yürütülen orman 
koruma faaliyetleri ise 7 gün 24 
saat durmaksızın devam etmekte. 
OGM’den usulsüzlüklere karşı yü-
rütülen çalışmalar hakkında yapılan 
açıklama şu şekilde;

‘‘Ormanlarımızı sadece İHA ve 
dronlarla değil 28 Orman Bölge 
Müdürlüğü yerli ve milli yapay 
zeka ile çalışan toplam 2.669 foto-
kapan ile korunmaktadır.

Kesme, nakil, açma, otlatma, taşı-
ma, kaçak avlanma vb. orman suç-
larında korumada bizler yardımcı 
olan fotokapanlar ile aynı zamanda 
insan, kaynak ve zaman tasarrufu 
da sağlanmaktadır. Hareket ve ısıya 
duyarlı sensörlerden sağlanan gö-

rüntü ve videolar, M2M (makineler 
arası haberleşme) aktarılıp yapay 
zeka tarafından işlenmekte ve ilgili 
orman işletme şefine gerçek zaman-
lı olarak gönderilmektedir. Orman 
suçu işlenme olasılığı yüksek olan 
noktalara fotokapanlar kurulmakta 
olup Emniyet ve Jandarma kolluk 
kuvvetleriyle de ortak çalışmalar 
yapılmaktadır. Bu sayede orman 
suçlarında gözle görülür azalma tes-
pit edilmiştir.

ORIKEM (Ormanları İzleme 
Koruma Entegre Müdahale) Pro-
jesi
Yerli ve Milli Yapay Zeka destekli 
fotokapanlar da insan, hayvan ve 
araç türüne göre alarm oluşturma 
özelliği bulunmaktadır. Aynı za-
manda orman suç aletlerini, can-
lı-cansız nakil vasıtalarını tanım-
layarak alarm sınıfları oluşturan 
fotokapanlara, plaka tanımlama ve 
kara listeye alma özelliği de ekle-

necektir. Taşra teşkilatında kurulu-
mu gerçekleştirilen fotokapanlar ile 
orman suçlarının oluşması büyük 
oranda engellenmiş ve caydırıcı et-
kisi olmaktadır. Yasadışı orman faa-
liyetleriyle olay yerinde anında mü-
dahale de sağlanmıştır. Düzenlenen 
suç zaptlarında, fotokapanlardan 
elde edilen görüntüler delil olarak 
kullanılmıştır.

Orman Genel Müdürlüğü merke-
zinde, ORIKEM canlı izleme ve yö-
netim odası kurulmuş olup 28 Bölge 
Müdürlüğü anında gözlemlenmek-
tedir. Aynı zamanda suç görüntü-
lerinin kayıtları da tutulmaktadır. 
Böylece orman suçlarının oluşma-
sında ve engellenmesinde kurum içi 
kontrol ve denetim mekanizmaları 
da işlevsellik kazanmaktadır.

Tıpkı Amazon Yağmur Ormanla-
rında ses sensörleri ile elde edilen 
bilgilerin, yapay zeka algoritmaları 
ile işlenip insan kaynaklı tahribatla-
rın gerçek zamanlı belirlenmesi gibi 
ormanlarımıza kurduğumuz yerli ve 
milli yapay zeka destekli fotokapan-
lar ile orman suçlarının oluşmasını 
engellemede ve anında müdahalede 
ciddi kazanımlar elde etmekteyiz.

Orman koruma faaliyetleri kapsa-
mında foto kapan ile tespit edilen 
usulsüzlükler son olarak Bursa’ 
da gerçekleştirildi. İnegöl Orman 
İşletme Müdürlüğümüzün orman 
içerisine kurmuş olduğu fotokapan-
lar sayesinde tespit edilerek Jan-
darma’ya bildirilmiş ve şüpheliler 
suçüstü yakalanmıştır.



TARIMTR Haber Servisi

53



54

TARIMTR Haber Servisi

54

TARIMTR Haber Servisi

SAĞLIKLI GIDA İÇİN
9 TARIM İLACINA YASAK, 
7’SİNE KISITLAMA GELDİ!

Avrupa’nın birinci, dünyanın ye-
dinci büyük tarım ülkesi Türkiye, 
bir yandan tarımsal üretimini art-
tırmak için projeleri hayata geçi-
rirken, diğer yandan ürettiği tarım 
ürünlerinin daha sağlıklı olması için 
adımlar atıyor. Sağlıklı gıda için 9 
tarım ilacına daha yasak, 7 tanesine 
kısıtlama getirildi.

Haziran ayında hastalık ve zararlı 
organizmaların ürüne zarar ver-
mesini önlemek için kullanılan 16 
tarım ilacını (bitki koruma ürünü) 
yasaklayan Tarım ve Orman Ba-
kanlığı, 5 Ağustos’ta bu listeye 9 

pestisiti daha ilave etti. Bakanlık, 7 
pestisitin ise Aralık 2021 tarihinde 
yeniden yapılacak değerlendirmeye 
kadar kullanım alanlarının kısıtlan-
masına karar verdi.

Kullanımı yasaklanan ve kısıt-
lanan pestisitlerin sayısı 220’ye 
ulaştı
Bakanlığın kararını 81 il müdür-
lüğüne genelge ile duyurduğunu 
belirten Ege Kuru Meyve ve Ma-
mulleri İhracatçıları Birliği Başka-
nı Birol Celep, 2009 yılından beri 
Türkiye’de kullanımı yasaklanan 
ve kısıtlanan pestisitlerin sayısının 

220’e ulaştığını kaydetti. Tüketici 
taleplerinin, dünya genelinde gıda 
üretimini şekillendirdiğinin altını 
çizen Celep, şunları söyledi:
“Dünya genelinde sağlıklı gıda tü-
ketmek isteyen tüketici kitlesinin 
sayısı hızla artıyor. Pandemiyle bir-
likte sağlıklı gıdaya yöneliş daha 
da arttı. Yaklaşık 35 yıldır organik 
tarım ve iyi tarım uygulamaları ile 
dünyaya gıda üretiyoruz. Ege Böl-
gesi’nin tarım ürünleri ihracatı son 
bir yıllık dönemde 5 milyar doları 
aşmış durumda. Ege Bölgesi’nde 
Dikili’de ilk uygulaması hayata 
geçmek üzere olan Tarım İhtisas 

Tarım ve Orman Bakanlığı, 9 pestisit etken maddeli tarım ilacını daha yasaklarken, 7 pestisitin ise Aralık 2021 tarihinde 
yeniden yapılacak değerlendirmeye kadar kullanım alanlarının kısıtlanmasına karar verdi.



Organize Sanayi Bölgelerinin itici 
gücüyle orta vadede 10 milyar dolar 
tarım ürünleri ihracatı hedefliyoruz. 
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sağ-
lıklı gıda üretimiyle ilgili hamleleri 
dünya piyasalarında elimizi güç-
lendiriyor. Sürdürülebilir üretim ve 
ihracatı destekleyici bu karardan 
dolayı Tarım ve Orman Bakanımız 
Dr. Bekir Pakdemirli nezdinde Ba-
kanlığımıza da teşekkür ederiz.”

“Sağlıklı gıda, bütün canlıların 
hakkı”
“Tarladan çatala kadar olan zincir-
de, sağlıklı gıdanın bir tercih değil 
yeryüzündeki bütün canlıların hak-
kı” diyen Celep, “Çevreyi, insan 
sağlığını ve biyoçeşitliliği koruyan, 
doğa dostu üretim metotlarını des-
tekleyerek üretim yapma konusun-
da büyük adımlar atıyoruz. Topra-
ğın yapısını bozan, gıdalarımızın 
kaynağı olan toprağımızı kaybet-
memize yol açabilen pestisitlerden 
hızla uzaklaşıyoruz. Böylece biyo-
çeşitlilik kaybının da önüne geçiyo-
ruz” diye konuştu.

Türkiye’de zirai mücadele amacıyla 
kullanılan bitki koruma ürünlerinin 

ruhsatlandırılması, üretimi, ithalatı, 
piyasaya arzı ve kontrolü ile ilgili 
iş ve işlemler, 5996 sayılı Veteriner 
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanunu ile bu Kanuna bağ-
lı olarak çıkarılan ilgili mevzuata 
göre Tarım ve Orman Bakanlığınca 
yapılıyor. Mevzuat çerçevesinde, 
Türkiye’de ilk kez ruhsatlandırı-

lacak olan bitki koruma ürününün 
aktif maddesinin Avrupa Birliği 
veya G8 ülkelerinde ruhsatlı olması 
şartı aranıyor. Ayrıca, uluslararası 
kuruluşlarca insan ve çevre sağlığı 
ve benzeri konularda sakıncalı gö-
rülen aktif maddelerin kullanımının 
sonlandırılması halinde yine aynı 
mevzuat kapsamında bu aktif mad-
delerin ülkemizde de kullanımları 
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafın-
dan sonlandırılıyor.

Yasaklanan pestisitlerin ithalatı, 
imalatı ve kullanımı sonlandırılı-
yor
Tarımsal üretimde yasaklanan 9 
pestisitin ithalatı, imalatı ve kulla-
nımı sonlandırılırken, kullanım sü-
resi sonunda piyasada bulunan söz 
konusu aktif maddeleri içeren bitki 
koruma ürünlerinin firmasınca top-
lanarak Bakanlığın bilgisi dahilinde 
imha edilmesi karara bağlandı.

Yasaklanan ve kısıtlanan aktif mad-
delerin farklı tarım ürünlerinde has-
talık, zararlı ve yabancı otlarla mü-
cadelede kullanılan bitkisel koruma 
ürünlerinden oluşuyor.
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TARIM TEKNOLOJİLERİ 
İLK KEZ TEKNOFEST’TE

Türkiye, son yıllarda sağlıktan sa-
vunmaya, sanayiden uzaya kadar 
birçok alanda yerli ve milli teknolo-
jilere odaklanırken tarım teknolojile-
rindeki yenilikler de TEKNOFEST 
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festi-
vali’ne taşındı. 24-27 Eylül’de Gazi-
antep’te düzenlenecek olan festival-
de bu yıl ilk kez tarım teknolojileri 
de yarışıyor.

Türkiye’nin en büyük teknoloji et-
kinliği niteliğindeki festival, Milli 
Teknoloji Hamlesi’nin yeni ve stra-
tejik başlıklarından tarım teknolo-
jilerine de ev sahipliği yapacak. Bu 
yıl ilk kez robotik ve jet motor tasa-
rımı gibi yarışmaların yanı sıra tarım 
teknolojilerinde de ekipler rekabet 
ediyor.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri-

nin teknoloji alanında faaliyet gös-
teren iştiraki TARNET yürütücülü-
ğünde düzenlenen tarım teknolojileri 
yarışmasında ekipler teknoloji kulla-
narak tarımdaki problemlere çözüm-
ler üretmeye çalıştı.

Bu kapsamda TARNET’in destek 
verdiği tarım teknolojileri alanındaki 
yarışmalara ilgi yoğun oldu. Söz ko-
nusu yarışmalara 35’i yurt dışından 
728’i yurt içinden olmak üzere top-
lam 763 takım ve yaklaşık 2 bin 600 
kişi başvuruda bulundu. Elemeler 
sonucu 35 takım finale kaldı. Finale 
kalan yarışmacıların 8’i robotik, 5’i 
insansız hava araçları, 9’u nesnele-
rin interneti, geri kalanları da sera, 
hayvancılık ve bitki sağlığına ilişkin 
projelerden oluştu.

Finale kalan 35 takıma yarışma so-

nunda ürünleştirme çalışmaları için 
destek verilmesi hedefleniyor.

Festivalde tarım teknolojileri tanı-
tılacak
Festival boyunca tarım teknolojileri 
alanında bilgilendirme yapacak olan 
TARNET, 850 bin çiftçi ortağı ve 15 
şirketiyle çiftçiler için çalışan Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin ülkeye sun-
duğu katkıları da katılımcılarla pay-
laşacak.

Katılımcıların bilgilendirileceği ko-
nuların başında akıllı tarım teknoloji-
leri, sulama ve gübreleme sistemleri, 
sera otomasyon sistemleri, tarımda 
İHA teknolojilerinin kullanılması, 
otomatik dümenleme sistemleri, di-
jital feromon tuzak teknolojileri, er-
ken uyarı sistemleri ve hayvancılık 
teknolojileri geliyor.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde bu yıl ilk kez tarım teknolojileri de yarışıyor. Yarışmalara 
35’i yurt dışından 728’i yurt içinden olmak üzere toplam 763 takım ve yaklaşık 2 bin 600 kişi başvuruda bulundu, 35 
takım finale kaldı.



KONYA BÜYÜKŞEHİR’DEN
ÜZÜM ÜRETİCİSİNE DESTEK

İlçelerde çiftçilere yönelik tarımsal 
desteklerini sürdüren Konya Bü-
yükşehir Belediyesi, fide ve fidan 
desteğinin yanı sıra üzüm üreticisi-
ne de üzüm sıkma makinesi dağıtı-
mı gerçekleştirerek, ilçelerdeki on 
binlerce çiftçiye katkı sağlamaya 
devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, tarımsal 
üretimin önceliklerinden birisi ol-
duğunu ifade ederek, çiftçilere her 
daim destek olmaya devam edecek-
lerini söyledi. Konya’nın 31 ilçesin-

de tarım ve hayvancılıkla uğraşan 
vatandaşların yanında olduklarını 
kaydeden Başkan Altay, “Bir yan-
dan tarımsal destekle insanlarımızın 
yaşadıkları yerde gelirlerini artır-
maya çalışırken bir yandan da ilçe 
belediyemizle koordineli olarak yü-
rüttüğümüz projelerle çiftçilerimize 
dikim, bakım ve hasat konuların-
da ekipman destekleri sağlıyoruz. 
Bu kapsamda, 2020 yılı içerisinde 
Üretmek Sizden Destek Büyük-
şehir’den sloganıyla 9 ilçemizde 
bulunan 22 mahallemizde üzüm 
sıkma makinesinin dağıtımını ger-

çekleştirdik. Bugüne kadar, üzüm 
üretimi ve pekmez yapımıyla yoğun 
olarak uğraşan 18 ilçemizdeki 116 
mahallemize üzüm sıkma makinesi 
vermiş olduk. Ayrıca 450 bin adet 
asma çubuk desteğiyle üzüm üreten 
çiftçimizin yanında olduk. Yapmış 
olduğumuz bu desteklerle kırsal 
alanlarda yaşayan hemşehrilerimi-
zin ekonomik gelirlerinin artmasını 
sağlayacak, tarımsal üretime katkı-
da bulunmuş olacağız. Üzüm sıkma 
makinelerimiz hemşehrilerimize 
hayırlı olsun.” dedi.

Growtech Fuarı, BASUSAD Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Çakarız ile sektöre dair önemli konuları aktardığı bir 
söyleşi yaptık. 25-28 Kasım’da Antalya’da 20.kez gerçekleşecek Growtech Fuarı’nda üyeleri ile birlikte yerlerini 
alan BASUSAD Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Çakarız ile sektöre dair önemli konuları aktardığı bir söyleşi yaptık. 
Gündem konuları, Basınçlı sulama sistemleri ve 2020 planları üzerine konuştuğumuz sohbetimizle sizleri baş başa 
bırakıyoruz.
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TARIMDA DİJİTALLEŞME 
TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Be-
kir Pakdemirli, yarın (22 Temmuz 
Çarşamba Günü) Tüm Tarımsal ve 
Hayvansal kayıtların ve işlemlerin 
tek bir platformda toplandığı E-Ta-
rım portalının tanıtım toplantısına 
katılacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığının 2023 
hedefleri doğrultusunda tarımda di-
jitalleşme adımlarından birisi olan 
E-Tarım portalı sayesinde başta 
çiftçilerimiz ve tüm vatandaşları-
mız, Bakanlığımız ile olan iş ve iş-
lemlerini daha kısa sürede, il ve ilçe 
müdürlüklerine gitmeden tamamen 
evraksız şekilde online olarak yapa-
biliyorlar. 

E-Tarım Portalı ile çiftçilerimiz ar-
tık Türkiye’nin neresinde olurlarsa 
olsunlar zaman ve emek kaybet-
meden, bürokratik süreçlere takıl-
madan destekleme ön başvuruları-

nı, çiftçi kayıt sistemi ön kayıt ve 
başvuru durumlarını, ‘Çiftçi Kayıt 
Belgesi’ni, Büyük ve Küçük Baş 
hayvanların ölüm, doğum, satış ve 
hastalık bildirim işlemlerini, Hay-
van Nakil ve Hayvan Pasaportu 
Belgelerini, İşletme Tescil Belgesi 
gibi daha birçok belge teminini ve 
takip işlemini bu sistemden anlık 
olarak tamamlayabiliyorlar. 

Ayrıca kayıtlı tarım arazilerinin ada/
parsel bilgilerine, bu parseller üze-
rinde kayıtlı olan ürün bilgilerine 
erişim sağlayıp işlem yapabiliyor-
lar. 

E-devlet şifresi ile giriş yapılabilen 
sistem ile çiftçimizin tamamen ev-
raksız işlem yapması için gerekli alt 
yapı oluşturulmuş ve vatandaşların 
tarımsal faaliyetlerini tek bir çatı al-
tında görmesi sağlanmıştır.

Tarımsal kayıtlar ve işlemler tek çatı altında toplanıyor çiftçiler bürokrasiye takılmadan online işlem yapabilecek.
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TEKNOFEST’TE FİNALE KALDILAR: 
AFRİKA’DA SAFRAN ÜRETMEK İÇİN 
TASARLANAN PROJE

Erzurum’daki liseli gençler, Gazi-
antep’te yapılan TEKNOFEST Ha-
vacılık, Uzay ve Teknoloji Festiva-
li’nde ‘İnsanlık Yararına Teknoloji 
Yarışması’nda 763 takım, 2 bin 600 
öğrenci arasında ilk 35 arasına gir-
meyi başardı. 11’inci sınıf öğrenci-
leri Asude Samancı, Elif Azra Uzun, 
Emir Akal ile Buğra Turgut, okulun 
kurucu genel müdürü Abdullah Sa-
mancı’nın liderliği ve fizik öğret-
meni Esra Esengün danışmanlığın-
da yaptıkları proje ile finale kaldı. 
Bu sene ilk kez TEKNOFEST’e 
dahil olan ‘Tarım Teknolojileri’ ala-
nında geliştirdikleri proje ile öğren-

ciler, Afrika’nın verimli topraklarını 
tarımla buluşturmayı amaçlıyor.

‘Projeyi hayata geçirmeyi hedef-
liyoruz’
Öğrencilerinin 6 aylık yoğun bir 
araştırma ve çalışma sonucunda 
projeyi hazırladıklarını söyleyen fi-
zik öğretmeni Esra Esengün, Tekno-
fest’te finale kalmaktan mutluluk ve 
gurur duyduklarını kaydetti. 24-27 
Eylül tarihlerinde finale kalan pro-
jelerinin Gaziantep’te değerlendir-
meye alınacağını belirten Esengün, 
“Projemiz, tarım teknolojileri ala-
nında lisans, lisansüstü öğrenciler 

ve mezun öğrencilerle yarıştı. Biz, 
onların içerisinden sıyrılarak finale 
kaldık. Projemize çok güveniyoruz. 
İyi bir derece alırsa TÜBİTAK ve 
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın 
desteği ile projeyi hayata geçirmeyi 
hedefliyoruz” dedi.

10 yılda toplam 12-13 milyon TL 
kar
TEKNOFEST’te yarışacak olmaları 
nedeniyle çok heyecanlı olduklarını 
belirten öğrencilerden Asude Sa-
mancı ise açlıkla mücadelenin en 
fazla Afrika bölgesinde yaşandığını 
hatırlattı. Asude Samancı, projeleri-

Erzurum’da özel bir kolejin öğrencileri, tarım teknolojileri alanında hazırladıkları ‘Kıtlıkla Mücadelede 10 Yıllık 
Eylem Planı’ projesiyle TEKNOFEST’te finale kaldı. Afrika topraklarında safran üretimi planlayan öğrencilerin 
projesi hayata geçirilirse, 1 hektar alanda 10 yılda 13 milyon lira kar elde edilecek.



ni şöyle anlattı:
“Afrika’da ‘Bir hektarlık alan-
da 10 yılda en fazla ne kar elde 
edebiliriz? Bu karı nasıl avantajlı 
bir şekilde bölgeye dağıtabiliriz?’ 
diye düşündük. Afrika’ya yapılan 
yardımlar avantajlı olarak kul-
lanılamıyor. Biz, projemizde balık 
vermeyi değil, balık tutmayı öğret-
mek istedik. Afrika’da geleneksel 
tarım maalesef bilinçsiz ve bilgisiz-
ce yapılıyor. Bunun önüne geçmek 
için hassas tarım teknolojilerini dü-
şündük. Afrika’da tarım alanları na-
dasa bırakılamadığı için çok verim 
elde edilemiyor. Deniz kıyısından 
alanlar seçmeyi hedefledik. Çünkü 
Afrika’nın iç bölümlerinde savaş-
lar, siyasi problemler var. Verim 
nedeniyle safran bitkisini seçtik. 
Safran 3 ay çiçek açıyor geri kalan 
9 ayda tarla boş kalacak. O, 9 aylık 
süre içinde tuz üretimi aklımıza gel-
di. Okyanus kenarı olduğu için tuz 
üretimi yapılıyor. Projemizde özel-
leştirilmiş bir boru kullanarak karı 
ve verimi arttırdık. 10 yılda toplam 
12-13 milyon TL arası bir kar elde 
edebileceğimizi anladık. TEK-
NOFEST’e gideceğimiz için çok 
heyecanlıyız. Hedefimiz yüksek. 
Bu bir yardım projesi, yaptıkları-
mız sonuca varırsa, böyle bir kar 
elde edilirse ve insanlara yardım 

edebilirsek, bizim için en büyük 
kazanç budur”

‘Safran bitkisini tercih ettik’
Afrika’nın iklim koşullarına uygun 
olduğu için projelerinde safran bit-
kisini tercih ettiklerini ifade eden 
Elif Azra Uzun da şunları söyledi:
“Ne kadar kar miktarını fazlalaş-
tırırsak Afrika’ya, insanlara yapa-
cağımız yardım da o kadar fazla 
olacaktı. Bunun için de elimizdeki 
en iyi seçenek safrandı. Safran çok 
hassas bir bitki olduğu için elle 
toplanması gerekiyor ve tarımda 

makine kullanılamıyor. Gelişmiş 
ülkelerde safran tarımı yapılamı-
yor çünkü işçi gereksinimi fazla. 
Bunu Afrika’da yapacağımız için 
işçi sıkıntımız olmayacak. Her yıl 
binlerce su kuyusu açılmasına rağ-
men oradaki su ve yiyecek kıtlığı 
bir türlü çözüme kavuşturulamadı. 
Yüzlerce çocuk hastalıktan, açlık-
tan, susuzluktan ölüyor. Bu çok acı 
bir durum. Tüm dünya olarak buna 
artık el atmamız gerekiyor. Biz de 
projemiz ile çözüm arayışına girmiş 
olduk”
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TMO, GEREKTİĞİNDE ÜRETİCİ 
LEHİNE REGÜLASYON YAPIYOR

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir 
Pakdemirli, Konya Çumra’da düzenle-
nen Hasat Bayramı ile Konya Ticaret 
Borsası iştiraki olan Anadolu Selçuklu 
Tarım Ürünleri ve Lisanslı Depoculuk 
A.Ş. (ASLİDAŞ) Çumra Şubesinin açı-
lışına katıldı.

ASLİDAŞ Çumra Şubesinin açılış tö-
reninde yaptığı konuşmada yaklaşık 15 
gün önce Konya Ovası Sulama Projeleri 
kapsamında sulama kanallarını devreye 
aldıklarını hatırlatan Bakan Pakdemir-
li, “İnşallah Konya’nın her tarafı yeşil 
olana kadar bir mücadelemiz olacak, 
bu mücadelemiz devam edecek. Çün-
kü bizim mücadelemiz bozkırla yeşilin 
mücadelesi. Bu bozkırın yeşil olması 
lazım. Bu bozkırın yeşille mücadelesi 
çok çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan döneminde 
bugüne kadar yatırımların çok ötesinde 
yatırımlar yapılmıştır” diye konuştu.

Son 18 yılda yapılan yatırımların cum-
huriyet döneminde yapılanların 2,5 katı 
olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemir-
li, milletin, henüz tanesi dolmadan ku-
ruyan başakların arkasından geldiğini 
anlatarak “Mahsül olmayınca, kuraklık 
olunca bu millet kendi de açtı, hayvanı 
da açtı. Ama bugün Allah’a şükürler ol-

sun, hakikaten görüyorum, Türkiye’nin 
4 bir tarafını dolaşıyorum. 81 ile gittim, 
hepsini dolaştım. Herkesle bir araya 
geldim. Üreticilerimizle bir araya gel-
dim. Problemlerimiz var mı? Elbette 
var. Çözmemiz gereken konular var 
mı? Elbette var. Bunlar hiçbir zaman 
bitmeyecek ama Allah’a binlerce şü-
kürler olsun düne göre çok daha iyiyiz. 
18 yıllık iktidarımıza göre son Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi’nde tarım 
ve hayvancılık alanlarında çok daha iyi 
götürüyoruz meseleyi. Çünkü bakanlık-
lar birleşti, koordinasyon arttı, toprakla 
su birleşti ve kararları hızlı alabiliyo-
ruz” açıklamasını yaptı. Her zaman çift-
çinin, üreticinin yanında olmaya çalış-
tıklarını vurgulayan Bakan Pakdemirli, 
pandemi döneminde de çiftçi sayesinde 
insanların hiçbir eksiklik hissetmediği-
ni söyledi.

Yıllık 22 milyar lira olan tarımsal büt-
çenin 16 milyar liradan fazlasının ilk 
6 ayda çiftçinin hesabına yatırıldığını 
dile getiren Pakdemirli, şöyle devam 
etti: “Sayın Cumhurbaşkanımızın bize 
sürekli bir mesajı var, ‘Çiftçimizi, üre-
ticimizi destekleyeceksiniz. Onların ne 
ihtiyacı varsa göreceksiniz.’ Mayıs-Ha-
ziran vadeli borçları öteledik. Mümkün 
mertebe her türlü desteği sağlamaya 

çalışıyoruz. Bundan sonra hazine ara-
zileriyle alakalı da önemli bir kullanım 
projesini gerçekleştirmek üzereyiz.”

“TMO, gerektiğinde üretici lehine re-
gülasyon yapıyor”
Amaçlarının çiftçiye en iyi fiyatı sun-
mak olduğunu vurgulayan Bakan Pak-
demirli, pandemi döneminde hasat 
öncesinde buğdayın tonunun 1650 lira, 
makarnalık buğdayın tonunun 1800 
lira, arpanın tonunun 1275, kırmızı 
mercimeğin tonunun da 3500 lira ola-
rak açıklandığını hatırlattı.
Çiftçinin ürünlerini Toprak Mahsülleri 
Ofisine getirmesinin önemli olduğu-
nu belirten Bakan Pakdemirli “Toprak 
Mahsülleri Ofisi gerektiğinde üretici 
lehine regülasyon yapıyor. Bugün sa-
nayicisi alsa önemli değil ama bakıyo-
rum, doktoru, avukatı, eczacısı hububat 
almaya başladı. Ama bunu spekülatif 
amaçlı aldıklarını görüyoruz. Bununla 
ilgili üretici lehine bir dönem olduğu ve 
hasat dönemi devam ettiği için sesimizi 
çıkarmıyoruz. Ama hasat dönemi bittik-
ten sonra TMO olarak bu konuyla ilgili 
tedbiri de alacağız” dedi.

Lisanslı depoculuğun üretim için öne-
mine dikkati çeken Pakdemirli, çift-
çinin hasat sonu para kazanmak için 
ürününü hemen satmak zorunda olma-
dığını anlattı.

Çiftçinin ürününü lisanlı depolara ko-
yarak ve ekim zamanı Ziraat Banka-
sından faizsiz kredi kullanarak işlerini 
yürüttüğünü dile getiren Pakdemirli, 
çiftçinin ürününü para ettiği zaman sa-
tabileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından, Bakan Pakde-
mirli ile protokol ASLİDAŞ’ın Çumra 
Şubesi’nin açılışını yaptı.
Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler 
daha sonra Gökhüyük Mahallesi’ndeki 
bir tarlada biçerdöverle buğday hasadı 
yaptı.
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TÜRKİYE’NİN EN UZUN İÇME SUYU 
TÜNELİ BAŞKENT’E İLK 6 AYDA 166 
MİLYON METREKÜP SU TAŞIDI

Türkiye’nin en uzun içme suyu tüneli 
olan Gerede Tüneli ile Ankara’ya 6 
ayda 166 milyon metreküp içme suyu 
taşındı. Tarım  ve Orman Bakanımız 
Dr. Bekir Pakdemirli, “Taşınan bu su 
ile ekonomiye yaklaşık 553 milyon 
liralık katkı sağlandı” dedi.  

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su 
İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tara-
fından inşa edilen ve Türkiye’nin en 
uzun içme suyu tüneli olan Gerede 
Tüneli ile Başkent’e ilk 6 ayda 166 
milyon metreküp içme suyu taşındı. 
Ankara’nın yaklaşık 100 kilometre 
kuzeybatısında yer alan Gerede siste-
mi Bolu’nun Gerede ilçesinin güney-
doğusundan başlayıp güneye doğru 
ilerliyor ve Çamlıdere Barajı’nda 
son buluyor. Başkent Ankara’yı içme 
suyu noktasında rahatlatan Ankara 
İçmesuyu 2. Merhale Gerede Sistemi 

Projesi ile Başkent’e memba kalite-
sinde içme suyu sağlanıyor.

 Yıllık 226 milyon metreküp su An-
kara’ya aktarılacak
Proje çerçevesinde inşa edilen tünelin 
31,6 kilometre uzunluğu ile Türki-
ye’nin en uzun içme suyu tüneli ol-
duğunu ifade eden Tarım ve Orman 
Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, “Bu 
tünel ile Gerede Havzası’ndan yıllık 
226 milyon metreküp su Ankara’ya 
aktarılacak” dedi
.
Tünelin üç noktadan köstebek de 
denilen tünel delme makinesiyle 4,5 
metre çapında açıldığının altını çizen 
Bakan Pakdemirli, Gerede Havzası’n-
daki suların Işıklı Regülatörü ve bu 
tünel vasıtasıyla Çamlıdere Barajı’na 
cazibeli olarak yani bir enerji sarfiyatı 
olmadan derive edildiğini belirtti.

Ankara 2050’ye kadar su problemi 
yaşamayacak
Projenin Ankara’nın 2050 yılına ka-
dar olan nüfus artışı ve kullanım ih-
tiyaçları göz önünde bulundurularak 
inşa edildiğinin altını çizen Bakan 
Pakdemirli, “Türkiye’nin en uzun 
içme suyu tünelini içinde barındıran 
bu proje, diğer tesislerle birlikte yak-
laşık 1 milyar 273 milyon lira yatırım 
bedeliyle hayata geçirildi” açıklama-
sını yaptı.

Projeyle Ankara’ya yılda ortalama 
226 milyon metreküp içme ve kullan-
ma suyu temin edilmesinin planlandı-
ğını söyleyen Bakan Pakdemirli, “Bu 
yıl ilk 6 ayda Başkentimize bu tünel-
den 166 milyon metreküp su aktarıldı 
ve ekonomiye yaklaşık 553 milyon 
lira katkı sağlandı” dedi. 

Türkiye’nin en uzun içme suyu tüneli olan Gerede Tüneli ile Ankara’ya 6 ayda 166 milyon metreküp içme suyu taşındı. 
Tarım  ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, “Taşınan bu su ile ekonomiye yaklaşık 553 milyon liralık katkı 
sağlandı” dedi.  



KOP İdaresi ile Adalet Bakanlığı 
Konya Açık Ceza İnfaz Kurumu iş-
birliği ile hayata geçirilecek olan 
‘KOP ile Hükümsüz Mantar Serası 
Projesi’ için imzalar atıldı. Proje ile 
hükümlüler hem meslek öğrenecek 
hem de tahliye sonrası iş sahibi ola-
bilecek.
 
Mahkûmiyet sürelerinin sonlarına 
yaklaşmış, normal hayata dönebilmek 
için Açık Ceza İnfaz Kurumlarında 
gün sayan hükümlüler için önemli bir 
proje hayata geçiriliyor. Adalet Ba-
kanlığı Konya Açık Ceza İnfaz Ku-
rumu Müdürlüğü tarafından hazırla-
nan proje ile hükümlülerin sosyal ve 
ekonomik hayata daha çabuk adapte 
olabilmeleri için meslek edinme im-
kanları sunuluyor. Konya Açık Ceza 
İnfaz Kurumu tarafından yürütülecek 
projede hükümlülerin sosyal hayata 
adaptasyon sürecini hızlandırmak ve 
ekonomik gelir elde etmelerini sağ-
lamak amacıyla kurulacak seralarda 

kültür mantarı yetiştiriciliği alanında 
teorik ve pratik eğitimler verilecek.
 
Tahliye Sonrası İş İmkânı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağ-
lı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2020 
Yılı Mali Destek Programına kabul 
edilen projeler için protokol imza-
ları devam ediyor. KOP İdaresinde 
gerçekleştirilen imza törenine KOP 
İdaresi Başkan Vekili Halil İbrahim 
Tongur ile Konya Açık Ceza İnfaz 
Kurumu Müdürü İbrahim Arlı, KOP 
Tarımsal Kırsal Kalkınma Koordina-
törü Ümit Yorgancılar katıldı.
 
Protokol imza töreninde konuşan 
KOP İdaresi Başkan Vekili Tongur, 
kurum ve kuruluşlarla işbirliği için-
de istihdam odaklı projeleri hayata 
geçirdiklerini vurgulayarak; Konya 
Açık Ceza İnfaz Kurumu ile önceki 
yıllarda yapılan sera projelerinin ba-
şarıyla uygulandığını söyledi. Bu yıl 

uygulanacak ‘KOP ile Hükümsüz 
Mantar Serası Projesi’ kapsamında 
hükümlülere iş imkanı sunulacağını 
belirterek; “Modern tarım teknikle-
rinin hükümlülere benimsetilmesi ve 
teknik kapasitelerinin geliştirilmesi 
amacıyla uygulamaya konan belirle-
necek 20 mahkûma teorik ve pratik 
olarak mantar yetiştiriciliği eğitimleri 
verilerek, örnek mantar serası teknik 
gezileri düzenlenecek. Yüzde yüz 
hibe destekli 246 bin TL tutarındaki 
proje ile modern çiftçilik seracılık 
eğitimlerini alan çiftçi hükümlüler, 
eğitim faaliyetlerinin ardından yak-
laşık 200 metrekare alana kurulacak 
2 adet sera ile kendi kültür mantar-
larını yetiştirecek. Tarımsal üretim 
verimliliği, tarımsal gelir artışı, etkin 
su kullanımı gibi konularda bilgi sa-
hibi olacak olan hükümlülere ayrıca 
tahliyelerinin ardından bu alanda iş 
olanağı sunulacak. Projenin hayata 
geçirilmesinde katkılarından 

HÜKÜMLÜLER KOP İLE HÜKÜMSÜZ 
MANTAR YETİŞTİRECEK
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ÜLKER’İN ALİAĞA BUĞDAYI’NDA
İLK HASAT YAPILDI

Ülker, yaptığı açıklama ile Konya 
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal 
Araştırmalar Enstitüsü’yle ortaklaşa 
yürüttüğü çalışmalar kapsamında ge-
liştirdikleri “Aliağa” buğdayında ilk 
hasadı yaptıklarını bildirdi.

Açıklamaya göre, yüksek kalitede, 
sürdürülebilir üretim yapabilmek ve 
buğday tedarikini uzun yıllar güvence 
altına alabilmek hedefiyle 2007 yılın-
da başlatılan projede, bisküvi üretimi 
için ideal buğday çeşidi geliştirme 
çalışmaları yapıldı. İlk denemeler, 
Enstitü’nün tarlalarında 2007-2011 
yılları arasında gerçekleştirilirken, 
2011-2014 yılları arasında ise geliş-
tirilen buğdaylar farklı lokasyonlarda 
test edildi. Çalışmalar sonucunda Ali-
ağa adı verilen buğday seçildi ve buğ-
dayın tescili için 2014 yılında başvuru 
yapıldı. İki yıl boyunca, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı Tohum-
luk Tescil ve Sertifikasyon Merkez 
Müdürlüğü’nün farklı lokasyon ve 
şartlardaki testlerinden de başarıyla 
geçen Aliağa Buğdayı, tescile uygun 
bulundu. 2017 -2019 yılları arasında 

buğdayın yaygınlaşması için tohum 
üretme çalışmaları Enstitü tarafından 
kendi ekim alanlarında yapıldı.

İlk ekim Kasım 2019’da gerçekleş-
tirildi
Açıklamada görüşlerine yer veri-
len Ülker CEO’su Mete Buyurgan, 
sürdürülebilirlik alanında yürütülen 
projelerde son yıllarda büyük mesafe 
kat ettiklerine dikkat çekti. Tüm ça-
lışmaları, şirketin kaynakların verimli 
ve sürdürülebilir kullanımını amaçla-
yan ‘İsrafsız Şirket’ modeline uygun 
olarak gerçekleştirdiklerini söyleyen 
Buyurgan, tohumdan başlayarak, üre-
timin her kademesinde ve tüketiciye 
ulaşana kadar tüm süreçlerde sürdü-
rülebilirlik ilkesiyle hareket ettikleri-
ni aktardı. Sürdürülebilir hammadde 
tedarikinin kendileri için önemli ol-
duğunu belirten Buyurgan, “Buğday 
da kritik hammaddelerimizden biri. 
Bu anlayışla çok önemli bir projenin 
hayata geçmesinden dolayı hem şir-
ketimiz, hem de ülkemiz adına son 
derece mutluyuz. İlk ekimi, 2019 yılı 
Kasım ayında Konya ve Ankara’da 

700 dönüm arazide gerçekleştirilen 
Aliağa Buğdayı’nın ilk hasadını yap-
manın heyecanını yaşıyoruz. Bu ha-
satta yaklaşık 300 ton tohum üretimi 
hedefimizi yakaladık. Bu tohumları, 
2020 yılı ekim döneminde toprakla 
tekrar buluşturarak tohumun yaygın-
laşmasını sağlayacağız. 2023 yılında 
ise bisküvilik buğday ihtiyacımızın 
yarıdan fazlasını Aliağa Buğdayı’yla 
karşılamayı hedefliyoruz.” dedi.

“Üretimde daha az su, daha yüksek 
verim”
Aliağa Buğdayı’nın hem bisküvi en-
düstrisinin hem de ekmeklik un üre-
ten sanayicilerin buğday taleplerinin 
karşılanmasına önemli bir katkı sağ-
layacağına dikkat çeken Ülker Ankara 
Un Fabrikası Genel Müdürü Ali Çelik 
“Bu buğday, mevcut buğdaylara göre 
sulu arazide yüzde 17 ile 20 arasında 
daha verimliyken, kuru arazide ise bu 
verim dekar başına yüzde 40 ila 60’a 
kadar çıkabiliyor. Aliağa Buğdayı’nın 
kurak arazilerde mevcut buğday türle-
rine kıyasla daha verimli olmasının bir 
diğer avantajı da buğday üretiminde 
su kaynaklarının daha az tüketilmesini 
sağlaması. Gelecek dönemde çiftçile-
rimizin daha çok gelir elde etmesi için 
elimizden gelen desteği vereceğiz.” 
ifadelerini kullandı.

Ankara Un Fabrikası Ticaret Direktö-
rü Mehmet Ekici ise bisküvi üreticile-
rinin dışında diğer sektörlerden de yo-
ğun bir talep beklediklerini belirterek, 
“Bu tohumun çiftçilerimiz tarafından 
ilgiyle karşılanması bizi mutlu ediyor. 
Özellikle Konya Ovası’ndaki çiftçile-
rimizin ilk kez bu kadar yüksek verim 
almaları bizim için gurur kaynağı.” 
şeklinde konuştu.

Ülker’in Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü’yle ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar 
kapsamında geliştirilen “Aliağa” adlı buğdayının ilk hasadı yapıldı.
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ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞINDAN 
İHRACATTA 1,5 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçı-
ları Birliği Başkanı Davut Er, yeni 
dikim ağaçların verimli hale gelme-
siyle sektörde 1,5 milyar dolarlık 
ihracata ulaşmayı hedeflediklerini 
bildirdi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçı-
ları Birliği Başkanı Davut Er, “Am-
balajlı zeytin ve zeytinyağı ihracatını 
artırmak için tarımsal ürünlerde ih-
racat iadesi desteklerinde yüzde 100 
artış gerekli” dedi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçı-
ları Birliği Başkanı Davut Er, 2020 
yılının ilk yarısını değerlendirdi. 
“Ambalajlı zeytin ve zeytinyağı ihra-
catını artırmak için tarımsal ürünler-
de ihracat iadesi desteklerinde yüzde 
100 artış gerekli” diyen Er, 400 mil-

yon dolar seviyelerinde olan sofralık 
zeytin ve zeytinyağı ihracatının 1.5 
milyar dolar seviyelerine çıkmasını 
hedeflediklerini söyledi.

Hedef 1.5 milyar dolar
Dünya genelinde, sağlıklı ürün tü-
ketmenin yükselen bir trend oldu-
ğunu vurgulayan Er, şöyle konuştu: 
“Bu süreçte zeytin ve zeytinyağı-
na olan talepte sürekli bir artış var. 
Zeytinyağını en çok zeytin üreticisi 
olan Akdeniz çanağındaki ülkeler 
tüketirken, son yıllarda Uzak Doğu 
ve Amerika’da da zeytinyağı tüketi-
minde önemli artışlar kaydediliyor. 
Dünya genelinde yıllık 3.2 milyon 
ton zeytinyağı üretimi olurken, tüke-
tim de 3 milyon tonun üzerinde ve bu 
rakam sürekli artıyor. Türkiye ise yıl-
lara göre değişmekle birlikte sofralık 

zeytin üretiminde yıllık ortalama 450 
bin tonluk üretimle dünyada ikinci ya 
da üçüncü sırada yer alırken, zeytin-
yağı üretiminde ise ortalama 200 bin 
tonluk üretimle dünya sıralamasında 
dördüncü ya da beşinci sıranın sahi-
bi oluyor. Türkiye, 2002 sonrasında 
zeytincilik sektörüne büyük bir ya-
tırım yaptı. 2002 yılında 90 milyon 
civarı olan zeytin ağacı varlığımızı 
bugün 177 milyon seviyelerine çıkar-
dık. Tarım ve Orman Bakanlığı veri-
lerine göre yeni dikim ağaçlarımızın 
verimli hale gelmesiyle birlikte sof-
ralık zeytin rekoltemiz 1 milyon 200 
bin tona, zeytinyağı rekoltemiz ise 
650 bin tona ulaşacak. Bu rekoltele-
re ulaştığımız takdirde sofralık zey-
tinde dünya birinciliği Türkiye’nin 
olurken, zeytinyağında da dünyada 
ikinci sıraya Türkiye’nin adı yazıla-



cak. Türkiye, üretimde bu seviyelere 
ulaştığı takdirde ihracatta da dünya 
genelinde fiyat yapıcı konuma gele-
cek. Bugün en parlak sezonumuzda 
400 milyon dolar seviyelerinde olan 
sofralık zeytin ve zeytinyağı ihraca-
tımızın 1.5 milyar dolar seviyelerine 
çıkmasını bekliyoruz.”

141 milyon dolarlık ihracat
2020 yılının ocak-haziran dönemin-
de Türk zeytincilik sektörü olarak 
141 milyon dolarlık ihracata imza 
attıklarını belirten Er, “Yılın ilk yarı-
sındaki ihracatımız 2019 yılının aynı 
dönemine göre yüzde 10’luk düşüş 
gösterse de, haziran ayında daha ba-
şarılı bir performans ortaya koyduk. 
Haziran ayında yüzde 21’lik ihracat 
artış hızıyla 19 milyon 60 bin dolarlık 
döviz getirisi sağladık. Sektörümü-
zün ihracat rakamları pek çok sanayi 
sektörü ile karşılaştırıldığında küçük 
gibi görünse de tamamına yakını yer-
li girdi ile yapılan ihracatımızın kat-
ma değerinin yüksekliğini takdirinize 
bırakıyorum. Zeytin ve zeytinyağı 
sektörünü domine eden bir oyuncu 
olabilmemiz için sürekliliğimizin ol-
ması gerekiyor. Bunun yolu da üre-
timde verimlilikten geçiyor. İspanya 
330 milyon zeytin ağacı varlığı ile 
her yıl 1.5 milyon tonun üzerinde 
zeytinyağı üretirken, Türkiye’nin 

177 milyon zeytin ağacından orta-
lama 200 bin ton zeytinyağı alması 
izaha muhtaç. Kamu ve özel sektör 
olarak zeytincilik sektöründe verim-
liliği artıracak adımları hızla atma-
mız gerekiyor. Bu adımları attığımız 
takdirde yıllık 21 bin ton seviyesinde 
olan kutulu zeytinyağı ihracatımı-
zı da artırmanın formülünü bulmuş 
oluruz. Aksi takdirde Türkiye’nin 
zeytinyağında var yıllarında dünya-
nın stokçusu olmaktan öte gitmemiz 
mümkün olmaz” diye konuştu.

“Dünya ticaretinde yavaş yavaş 
ağırlığımızı hissettireceğiz”
Türkiye’nin sofralık zeytin ihracatın-

da ilk 5 ülkenin sırasıyla Almanya, 
Irak, Romanya, ABD ve Bulgaristan 
olduğunun bilgisini veren Er, “Zey-
tinyağında ABD, Suudi Arabistan ve 
Japonya en önemli ihraç pazarlarımız 
arasında yer aldı. Ülke olarak bizim 
dünya zeytin ve zeytinyağı ticare-
tinde daha fazla söz sahibi olmamız 
ve ihracatta sürekliliği sağlamamızın 
yolu üretim artışından geçiyor. 150 
milyonu meyve veren, 30 milyonu 
henüz verime geçmemiş, toplamda 
180 milyona ulaşan ağaç varlığımı-
zın önümüzdeki yıllarda, küresel ik-
lim değişikliğinin elverdiği ölçüde, 
kademeli olarak verime geçmesiyle 
birlikte, biz de inşallah dünya ticare-
tinde yavaş yavaş ağırlığımızı hisset-
tireceğiz. Diğer yandan, zeytin ağacı 
varlığımızı artırırken, ihracat sektö-
rümüzün ihtiyaçları da gözetilmeli, 
doğru çeşitlerin, en yüksek verimin 
ve kaliteli ürünün elde edildiği doğ-
ru yörelerde dikimi desteklenmelidir. 
Örneğin; Manisa-Uslu, Domat ve 
Çelebi, Aydın-Memecik ve Çelebi, 
Bursa-Gemlik, Nizip-Kilis yağlık 
gibi türlerine özellikle destek verile-
rek hem ihracatımızın iri taneli zeytin 
ihtiyacı, hem de yağlık zeytin ihtiya-
cımız doğru çeşitlerle karşılanmış 
olacaktır. Ayrıca, Türkiye’de sayısı 
80 milyon adet olduğu tahmin edilen 
ağırlıklı olarak Orman ve Hazine ara-
zilerindeki delice zeytin ağaçlarından 
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en az 20-25 milyon adedinin aşılatı-
larak üretime kazandırılması da sek-
törümüze çok büyük fayda sağlaya-
caktır” ifadelerini kullandı.

İhtiyaçları sıraladı
Zeytinin fakir toprakların meyvesi 
olduğunu, ülkemizde kıraç topraklar-
da yetişen zeytin ağaçlarının büyük 
bir kısmının sulama altyapısından 
yoksun olduğunu kaydeden Er, şöyle 
devam etti:
“Bu bakımdan damla sulama sistem-
leri, derin kuyu açılması ve elektrik 
harcamaları konularında bakanlık-
larının acil desteğine ihtiyaç duyul-
maktadır. Ayrıca çiftçimize verilen 
mazot ve gübre desteğinin de artı-
rılması büyük önem taşımaktadır. 
Tarım ve Orman Bakanlığımızın 
vereceği 1 birim desteğin 10 yıl içe-
risinde ülke ekonomisine 10 birim 
olarak geri döneceğinden hiç şüphe-
miz yoktur. Ege Zeytin ve Zeytinyağı 
İhracatçıları Birliği olarak öncelikli 
hedefimiz yüksek katma değere sa-
hip, ambalajlı zeytin ve zeytinyağı 
ihracatımızın payının artırılmasıdır. 
Bunun sağlanabilmesi için, Tarımsal 
Ürünlerde İhracat İadesi Desteğinin 
artırılması çok büyük önem arz etti-
ğinin altını çizmek istiyorum.”

“100 tonluk kotanın artırılması şart”
Türkiye’nin hem sofralık zeytinde 
hem de zeytinyağı ihracatında İs-
panya, İtalya, Yunanistan gibi rakip 
ülkelerle rekabette zorlanmasının en 
büyük nedeninin ülkemizin aleyhine 
oluşan maliyet farkı olduğunu söy-
leyen Er, “Ülkemizde ihracatçıya 
sağlanan Tarımsal Ürünlerde İhracat 
İadesi desteği çok düşük düzeydedir. 
Zeytin ve zeytinyağına sağlanan ih-
racat desteklerinin en az yüzde 100 
oranında artırılması durumunda, di-
ğer üretici ülkelerle rekabet edebilir 
bir düzeye gelmiş olacağız. Şu an 
ambalajlı zeytinyağı ihracatında ton 
başına 1600 TL’ye kadar, sofralık 
zeytinde ise 630 TL’ye kadar ihracat 
iadesi sağlanmaktadır. Ülkemizde 
geniş bir coğrafyada tarımsal üreti-
mi yapılan zeytin ve zeytinyağına 
ait rekolte tahmin çalışmaları maale-
sef diğer ülkelerde olduğu gibi uydu 
fotoları gibi yeni teknolojileri içeren 
bir sistem yerine üretim bölgelerin-
de yapılan gözlem ve incelemelere 
dayalı olarak yapılmaktadır. Bunun 
sonucunda başta tespit edilen rekol-
te değerleri sezon içinde aşağı veya 
yukarı yönlü olarak revize edilmek 
durumunda kalmaktadır. Bu da iç 
piyasa satışlarında ve ihracatta sıkın-
tılara yol açabilmektedir. Tarım ve 

Orman Bakanlığı eşgüdümünde ya-
pılan çalışmalarda modern teknoloji-
leri kullanarak daha gerçekçi rekolte 
tahmin değerlerine ulaşabilmeliyiz. 
Türk zeytinyağının rekabetçiliğinin 
artması için Avrupa Birliğinin Türk 
zeytinyağına tanımış olduğu yıllık 
100 tonluk kotanın artırılması şart” 
yorumunda bulundu.

“KDV yüzde 8’den yüzde 1’e indi-
rilmeli”
Er, sözlerini şöyle tamamladı: “AB 
ve Türkiye arasındaki Gümrük Bir-
liği anlaşmasının güncellenmesi 
görüşmeleri çerçevesinde AB’nin 
Türkiye’ye uyguladığı zeytinyağı 
gümrük vergisinin sıfırlanması ya da 
Avrupa Birliğinden ülkemiz menşeli 
zeytinyağı için en az 30 bin tonluk 
vergiden muaf bir kota alınmasının 
Türk zeytin ve zeytinyağı sektörü 
için çok faydalı olacağı görüşünde-
yiz. Son değinmek istediğim husus 
ise; sağlık iksiri ve şifa kaynağı olan 
zeytinyağında olan KDV’nin yüzde 
8’den yüzde 1’e indirilmesi iç tüketi-
mi artıracak ve böylece orta ve uzun 
vadede kalp, damar ve kanser hasat-
lıkları için yapılan sağlık harcamaları 
azalacak ve Sağlık Bakanlığımızın 
ilaç harcama bütçesine azaltıcı yönde 
katkı da sağlanmış olacaktır.”
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