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SEKTÖRÜN DEVLERI YENIDEN 
BULUŞMANIN MUTLULUĞUNDA 

Türkiye’nin toplam tarımsal 
üretiminin yüzde 10’u Konya 
tarafından karşılanmaktadır. 

Konya, 2,6 milyon hektarlık tarım 
alanı ile ülkenin toplam tarım alanının 
yüzde 11,2’si gibi çok önemli bir oranını 
oluşturmaktadır.  Konya’nın toplam yüz 
ölçümünün 2.659.890 hektar alanı tarıma 
elverişli durumdadır. Türkiye’de en fazla 
un fabrikası Konya’da bulunmaktadır. 
Türkiye’nin şeker üretiminin yüzde 25’i 
Konya’daki dört ayrı şeker fabrikasından 
karşılanmakta iken, ülkemizin toplam tuz 
üretiminin yüzde 65’i de yine Konya’da 
gerçekleştirilmektedir. Özellikle tahıl, 
şeker pancarı ve baklagiller alanında 
ülkemiz ihtiyacının büyük kısmını 
karşılayarak bu alanda önemli rol 
oynayan Konya’da tarımsal üretimin 
büyük bir kısmı endüstriyel bitkilerde 
gerçekleştirilmektedir. Endüstriyel 
üretimin içinde, en büyük paya sahip olan 
bitki ise şeker pancarıdır. Konya Türkiye’de 
şeker pancarı üretimini en yüksek oranda 
gerçekleştiren illerimizden. Tahıllarda 
Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 10’luk 
kısmı Konya’da üretilmektedir. Burada 
buğday ve arpa ilk sırada gelmektedir. 
Baklagillerde ise nohut, kuru fasulye, 
yeşil mercimek ve kırmızı mercimek başı 

çekmektedir. Türkiye üretiminde; Ekmeklik 
Buğday üretiminin yüzde 11’ini, Makarnalık 
Buğday üretiminin yüzde 25’ini, Arpa 
üretiminin yüzde 14’ünü, Şeker pancarı 
üretiminin yüzde 35’ini, Mısır üretiminin 
yüzde 8’ini, Kuru Baklagiller üretiminin 
yüzde 10’unu, Ayçiçeği üretiminin yüzde 
9’unu tek başına Konya karşılamaktadır. 
18. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla 
Teknolojileri Fuarı, yaşanılan pandeminin 
ardından iki yıl aradan sonra kapılarını 
ziyaretçilerine açtı. 96 bin metrekarelik 
alanda 461 firmanın yer aldığı fuarda 
116 ülke ve 75 şehirden 10 binlerce 
ziyaretçi sektörün devleri ile buluşmanın 
mutluluğunda. Fuar geçmiş yıllarda 
olduğu gibi bu yıl da ticarete büyük 
katkı sağlayacak. Fuar kapsamında gerek 
yurt içinden gerekse dışından gelecek 
misafirlerimiz ile Konya ekonomisi 
canlanacak.  Bizler de 10LAR Dergisi ekibi 
olarak Tarım Fuarına özel hazırladığımız 
ek ile Tarım Fuarını nabzını tuttuk. Tarım 
sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız 
ile gerçekleştirdiğimiz röportajlar ile 
sektördeki son gelişmelerimizi sayfamıza 
taşıdık.  Yine ekip arkadaşlarımız ile güzel 
bir dergiyi kazandırmanın mutluluğu 
içerisindeyiz. Tarım Fuarı ülkemize ve 
Konya’mıza hayırlar getirmesi ümidiyle…

FAHRI ALTINOK
10LAR Dergisi Genel Koordinatörü
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TARIMDAN VAZGEÇEMEYIZ!

İnsanlığın hayatiyetini devam ettirmesi gereken birinci şart 
gıda ve su…

Yiyecek ve su olmazsa olmaz.

Dünyanın kuruluş düzeni ve insanlığın yaratılışından buyana 
bu gereklilik süregeliyor.

Dolayısı ile ilk insanlar dahi hayatlarını sürdürmek için yeme 
ve içme ihtiyacını karşılıyordu. 

O günkü çeşit ve yöntemler aynı olmasa da, bugün de durum 
hiç değişmedi.

İhtiyaçlar aynı fakat gelişen dünya içerisinde gıda ürünlerinin 
üretim metotlarında büyük farklılıklar meydana geldi.

Üretim hızlandı, arttı…

Bu durum nüfus artışıyla birlikte aslında kendiliğinden 
yaşanan bir sürece dönüştü. 

Artan nüfusu doyurmak zorundasınız…

Bunu önceleyen devletler veya milletler hem ihtiyaçlarını 
karşılamak hem de küresel ekonomi içerisinde Pazar 
pastasından pay almak için tarım ürünlerinde ciddi artışlara 
gittiler.

Metotlar ve teknikler yenilendi… İlaçlama ve gübreleme 
anlayışları değişti…Yazın yetişen kışın, kışın yetişen yazın da 
yetişmeye başladı…

Bu durum gıdaya ulaşım kolaylığı olarak görülse de, GDO ve 
organik terimlerinin de ortaya çıkmasına neden oldu.

Gıda ürünleri belki çeşitlendi veya üretimi arttı fakat gıda 
güvenliği veya sağlıklı gıda konusunda tam tersine ciddi 
sorunlar ortaya çıktı. 

Şimdi ise tüm dünya bu sorunla boğuşuyor. Teknikler 
gelişse de, gıdanın faydasallığı konusunda maalesef 
insanlık geriye gidiyor… İnşallah bu sorun, dünya 
genelinde ciddi bir şekilde ele alınarak, çözüme kavuşturulur.

***

Gıdanın ne kadar önemli olduğunu aslında pandemi 
döneminde bir kez daha gördük. 

Neredeyse tüm ülkeler, pandemi nedeniyle sokağa çıkma 
yasaklarıyla karşı karşıya kaldı. 

Bu süreç içerisinde gerek sanayi üretiminde gerek tarımsal 
üretimde aksamalar meydana geldi.

Bu konuda önlemler almaya çalışan ülkeler ise; tarım 
ürünlerini elde edebilecekleri hammaddeleri stoklama yoluna 
gitti. 

Bir dönem neredeyse hiçbir ülke özellikle tahıl ürünü 
konusunda birbiriyle alışveriş yapmama noktasına geldi. 
Örneği Çin. Zaten nüfus olarak dünyanın en kalabalık ülkesi 
olan Çin, hububat alımı noktasında ciddi bir girişimde 
bulunarak, stok yaptı.

Bu durum tüm dünya hububat dengelerini bozdu. 

Buradan çıkan sonuç şu; eğer siz hububat veya bir başka 

üründe kendinize yetemiyorsanız, bu tür kriz durumlarında 
eliniz boş kalabilirsiniz. 

Bu da ülke vatandaşlarının ihtiyaçlarını gideremeyeceğiniz 
anlamına gelir.

Hiçbir ülke böyle bir duruma düşmek istemez. Ancak bu 
gerçeği pandemi ile birlikte tüm ülkeler yaşayarak gördü.

Bu süreçten sonra gelişmiş ülkeler bile tarımsal üretim 
modellerini gözden geçirmeye başladı. Tarım merkezi olan 
ülkemizde ise maalesef bu konuda hala sorunlar yaşanıyor. 
Tarım politikalarında ciddi sıkıntılar yaşayan ülkemiz, hala 
dışa bağımlılığı tamamen bitirecek bir altyapı oluşturabilmiş 
değil. 

Yeni krizler yaşamadan bu durumu çözmemiz elzem. 
Çünkü insanımız için, geleceğimiz için tarımdan 
vazgeçemeyiz…

***

Tarım demişken elbette burada Konya’dan bahsetmek olmaz. 
Ülkemizin en önemli tarım merkezlerinden biri hiç kuşkusuz 
Konya.

Öyle ki Konya yıllardır “Tahıl ambarı” olarak ders kitaplarında 
okutuluyor. Bu açıdan tarımsal üretim sürecinde hızlı bir 
gelişim yaşayan şehrimiz, tarıma dayalı sanayide de aynı 
ölçüde ivme yakaladı.

Tarım şehri olması nedeniyle tarımsal sanayide de köklü 
bir geçmişe sahip olan Konya, bu altyapısı ve birikimini 
iyi değerlendirdi. 

Bunun sonucu ise şimdilerde görüyor. Merkezde 5. Organize 
Sanayi Bölgesi’ne kavuşan, 6. İçin de çalışmalarını hızlandıran 
Konya’nın sanayi üretiminin bu noktalara gelmesinde en 
büyük paylar tarıma dayalı sanayileşme…Bu sektörün kendini 
geliştirmesi, sanayideki benzer ama farklı sektörlere yol 
açıcı oldu. Mesela Konya’nın tarımsal potansiyeli nedeniyle 
şehrimizde kurulan TÜMOSAN, Konya’nın otomotiv 
sektöründe de büyük bir gelişim yaşamasının önünü açtı. 

Tarım aletleri ve ekipmanları konusunu söylemeye bile 
gerek aslında…Bugün geldiğimiz noktada tarım aletleri ve 
ekipmanları noktasında şehrimiz adeta zirveye oynuyor. 
Ar-Ge ve inovasyona önem veren firmalarımız, bu sayede 
kaliteyi ve çeşitliliği yakalamış durumda. Haliyle yurt dışı 
pazarının da kapıları da kendiliğinden açılıyor. Bu anlamda, 
tarım aletleri ve ekipmanları, sektör olarak Konya’nın 
ihracatına büyük katkı sağlıyor.  Konya Tarım Fuarı da 
aslında bu anlamda bir sonuç…Türkiye’nin en büyük 
Tarım Fuarı’nın Konya’da yapılıyor olması, asla tesadüf 
olamaz. Bu durum Konya’nın sektörde ne kadar güçlü ve 
sektörün adeta -tırnak içerisinde- ‘abisi’ olduğunu gösteriyor. 
İnşallah bu gelişim süreci, aynı ivmeyle devam eder ve 
şehrimiz adına daha güzel işler ortaya çıkar. Bu açıdan, 
şehrimizde 2 yıl aradan sonra yeniden açılabilen Konya Tarım 
Fuarı’nın firmalarımız, şehrimiz ve ülkemiz adına hayırlar 
getirmesini temenni ediyor, sevgi ve saygılar sunuyorum…

ABDULLAH AKIF SOLAK
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
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TARIM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN HAKLARI 
GÜVENCE ALTINA ALINMALI

Gıda sektörü, sağlık, enerji, iletişim sektörünün 
yanı sıra bir ülkenin kritik altyapısının önemli 
bir parçası olarak kabul edilmektedir.  Gıda 

sektöründe en önemli kavram gıda güvenliği olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Gıda güvenliği, en yalın haliyle, 
fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri itibarıyla 
tüketime uygun besin değerini kaybetmemiş raf 
ömrü süresince de fiziksel, kimyasal, biyolojik riskleri 
taşımayan gıda maddesi şeklinde tanımlanmaktadır. 
Bu tanım, gıdanın üretim aşamasından tüketiciye 
ulaşıncaya kadar geçen tüm süreci kapsar. 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FOA) göre 
ise bu kavram, “her insanın, aktif ve sağlıklı bir yaşam 
sürmek için her zaman yeterli, güvenli ve besleyici 
gıdaya erişebilmesini” öngörmektedir.  

Gıda güvenliğinin sağlanamadığı durumlarda, bir 
zincirin halkaları gibi, aile yaşamı, toplumsal düzen, 
çalışma hayatı, sağlık hizmetleri ve ekonomi bozulmaya 
başlar. Bu sektörlerdeki aksamalar, belirli oranlarda, 
bölge, ülke, kıta ve küresel düzeyde endüstriyel ilişkiler 
sistemini, ekonomik işleyişi, hatta siyasal sistemi 
akamete uğratacak sonuçlar doğurabilmektedir.  

HAK-İŞ olarak, tarımın sadece üretmekten ibaret 
olmadığını tarım sektörünün gıda işleme ve üretim, 
işletme ve iktisat, tedarik ve lojistik, sağlık ve turizm gibi 
farklı boyutları da bulunduğunu biliyoruz. Dolayısıyla, 
bu sektöre çok disiplinli ve bütüncül bir bakış açısıyla 
yaklaşmak, trendleri doğru okumak, orta ve uzun vadeli 

stratejiler geliştirmek gereksinimi olduğuna dikkat 
çekmek istiyoruz. 

HAK-İŞ’in 10-11 Temmuz 2019 tarihinde Ankara’da 
gerçekleştirilen 14. Olağan Genel Kurulumuzda 
2019-2023 yol haritasını oluşturan, çalışma hayatı ve 
Türkiye’nin temel sorunları ile küresel bakış açısını 
içeren politika ve çözüm önerileri olarak beş kategoride 
90 başlıkta çok önemli kararlar aldık. Bu kararlarımız 
içerisinde ülkemizin geleceği açısından son derece 
önemli bulduğumuz tarım ve gıda sektörüne ilişkin de 
kararlarımız bulunmaktadır. 

TARIM İŞ KANUNU ÇIKARILMALIDIR

Ülkemizde tarım sektöründe çalışanların önemli bir 
bölümü, ücretsiz aile işçiliği, önemli bir kesimi küçük 
özel işletmeler ve az sayıdaki kamu işletmeleri şeklinde 
faaliyet göstermektedirler. Çalışmalar daha çok ya 
mevsimlik ya da geçici işçilik olarak şekillenmiştir. 
Genel olarak sektörün en büyük ve temel sorunu, 
kayıtdışı üretim ve istihdamdır.

Ülke nüfusunun yaklaşık yarısı halen kırsal kesimde 
yer almakta ve tarımsal üretim ve istihdam oranı 
azımsanmayacak kadar büyük bir potansiyele sahiptir.

SEKTÖR ÇALIŞANLARI ÖRGÜTLENMEYE DAVET 
EDİYORUZ

HAK-İŞ olarak, başta kadınlar ve çocuklar olmak 
üzere kayıtdışı ve ücretsiz aile işçiliğinin yaygın 
olduğu tarım sektörüne ilişkin çalışanların, çalışma 

MAHMUT ARSLAN
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı
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koşulları, örgütlenmeleri ve güvencelerini sağlayacak 
şekilde Tarım İş Kanunu’nun çıkarılmasını talep 
ediyoruz.  Konfederasyonumuza bağlı Öz Orman-İş 
Sendikamız tarım ve orman, Öz Gıda İş Sendikamız 
da gıda sektöründe çalışan emekçilerinin hak ettiği 
ekonomik ve sosyal haklara kavuşmak için mücadele 
vermektedir. Tarım ve orman emekçilerin de diğer 
işçiler gibi huzurlu ve rahat bir hayat sürmesini 
sağlamak için mücadele etmektedir. Tarım ve 
orman işkolunda faaliyet gösteren bütün emekçileri 
Konfederasyonumuza bağlı Öz Orman-İş Sendikamızda, 
tarım sektörüyle bağlantılı olarak gıda sektöründe 
çalışanları da Öz Gıda-İş Sendikamızda örgütlenmeye 
davet ediyoruz. 

YENİ YAKLAŞIM: TEK DÜNYA, TEK SAĞLIK KONSEPTİ

Gıda güvenliğinin önemi, Covid-19 salgın süreci ile 
birlikte katlanmıştır. Covid-19 salgını, bireylerde gıda 
güvenliğinin önemini daha da artırmış ve tüketicilerin 
ürünlerin kalite ve hijyen koşullarını sorgulamalarına 
neden olmuştur. Covid-19 virüsü başta olmak üzere, 
dünya genelinde son 20 yılda ortaya çıkan yeni tip 
hastalıklar, insan-hayvan-çevre ilişkilerini ve ilgili 
risklerin değerlendirilmesini esas alarak, “Tek Dünya, 
Tek Sağlık” konseptini gündeme getirmiştir. İnsan, 
hayvan ve çevrenin optimal sağlığı ile ülkesel ve küresel 
olarak çalışan farklı disiplinlerin işbirliği faaliyetlerini 
kapsayan bu konsept, insan ve hayvan hareketliliğinin 
kontrolü ve risk değerlendirme için önemli bir strateji 
olarak benimsenmiştir.

Covid-19 salgını ile mücadele önlemleri, birçok 
işletmenin ve eğitim kurumlarının kapatılmasına, 
seyahat ve sosyal toplantılara ilişkin kısıtlamalara yol 
açmıştır. Bununla birlikte, sağlık çalışanları gibi gıda 
endüstrisi emekçilerinin de uzaktan çalışma şansları 
yoktur. Salgın, doğal afet, savaş gibi olağanüstü 
koşullarda bile, sağlık ve gıda emekçilerinin işyerlerinde 
mesai yapmaya, hizmete ve üretime devam etmeleri 
gerekir. 

Sosyal hayatı sürdürebilmek için, gıda üretim ve tedarik 
zincirlerindeki tüm çalışanları sağlıklı ve güvenli 
tutmak, mevcut salgından bir an önce kurtulmak için 
elzemdir. Gıda zincirinde gıda hareketinin sürdürülmesi, 
gıda zinciri boyunca yer alan tüm paydaşların katkıda 
bulunması gereken temel bir işlevdir.

GIDA GÜVENLİĞİ ANCAK ELBİRLİĞİYLE MÜMKÜN

Gıda kontrolü tüketicinin sağlık açısından ve ekonomik 
bakımdan korunmasını amaçlayan bir kamu görevidir. 
Bu görev sadece siyasi iktidara, bürokrasiye ve 
mevzuata bırakılamayacak kadar değerli ve hayatidir 
ki burada devreye birey ve sivil toplum örgütleri 
girmektedir. Bir başka ifadeyle, günümüzde, bilimsel 
veriler doğrultusunda gecikmeksizin gerekli önlemler 
alınarak sürecin doğru yürütülmesini sağlamak 

insanlık açısından yaşamsal öneme sahiptir. Bu süreçte 
üreticiler kadar tüketicilere de büyük sorumluluk 
düşmektedir. Gıda zincirinde gıda hareketinin 
sürdürülmesi, zincir boyunca yer alan tüm paydaşların 
katkıda bulunması gereken temel bir işlevdir. 

Tarım insanların zorunlu ihtiyaçlarının ham maddesi, 
ana kaynağı olması sebebiyle bu alanda meydana 
gelecek değişimler oldukça önem arz etmektedir. 

Tüm dünyayı ve yaşamsal bütün faaliyetleri etkisi altına 
alan salgın süreci tarım sektörünü de büyük ölçüde 
etkilemiştir. İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılayan 
tarım sektöründe üretim, ürünlerin işlenmesi, hasat 
ve lojistik problemleri ortaya çıkmıştır. Bu salgın, 
bize kendi kendimize yetmeyi ve sürdürülebilirliğin 
önemini bir kez daha göstermiştir. Dolayısıyla, 
çiftçilerin ve tarımda çalışan işçilerin can güvenliğini 
sağlayıcı tedbirlerin, koruyucu önlemlerin alınması, 
Covid-19 testlerinin yapılması ve gerekli izolasyonların 
sağlanarak güvenli çalışma ortamının, güvenli gıda 
üretiminin sağlanması, ülke nüfusunun beslenmesi ve 
ekonomisi için oldukça büyük bir öneme sahiptir. 

Salgın, kıtlık, afet gibi olağanüstü dönemler, devlet 
gücünün, aklının ve vicdanının test edildiği ve tarih 
önünde hesap verebilirliğinin kaçınılmaz hale geldiği 
zor zamanlardır. Covid-19 salgını da dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de hayatın her alanında oldukça 
önemli değişikliklere yol açmıştır. Bu değişiklikler 
sağlıkta, tarımda ve bunlara bağlı tüm sektörlerde, 
eğitimde ve iş hayatının her alanında meydana gelen 
olağanüstü gelişmelerin etkileri yaşamın her alanında 
görülmektedir. Bu değişimlerin bir kısmı olumlu olarak 
değerlendirilse bile, ekseriyeti olumsuz niteliktedir. 
Örneğin; salgın sürecinde, özellikle az gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülke halkları açısından artan temel 
yaşam ihtiyaçlarının karşılanmasındaki fahiş fiyat 
artışları kaynaklı olarak yaşam koşulları zorlamıştır.  

GIDA GÜVENLİĞİ ANCAK ELBİRLİĞİYLE MÜMKÜN

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tahminlerine 
göre, COVID-19 salgını dünyada 3,3 milyar işgücünü 
etkileyerek muazzam bir ekonomik aksaklığa 
neden olmuştur. Ekonomik faaliyetlerdeki keskin ve 
öngörülemeyen düşüşler; bir yandan çalışan sayısında 
ve çalışma saatlerinde ciddi düşüşlere, diğer taraftan 
tüm sektörlerde ekonomik faaliyetlerin durmasına ve 
birçok işletmenin gelir akışında keskin düşüşlere yol 
açmıştır. İş kayıpları ve izinlere bağlı olarak gelirlerini 
kaybeden çalışanların harcamalarının daralmasının 
yanında alışveriş yapmak, restorana gitmek, seyahat 
etmek gibi faaliyetler kısıtlandığından tüketici 
harcamaları düşmüş ve ekonomide aynı anda arz ve 
talep yetersizliği yaşanması gibi nadir bir durum ortaya 
çıkmıştır.

GIDA KITLIĞI CİDDİ BİR SORUN 
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Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından 2020 yılında 
Çin’de 214 şehirde yaptırılan bir araştırmaya göre, 
iki haftalık süreçte mal ve hizmet harcamalarında 
sırasıyla yüzde 33 ve 34 oranın düşüş gerçekleştiği 
tespit edilmiştir. En büyük düşüş yüzde 64 ile 
yemek ve eğlence; yüzde 59 ile seyahat sektöründe 
gerçekleşmiştir. Çin’de 2020 yılı Nisan ayında tüketimde 
meydana gelen yüzde 20 oranındaki düşüş GSYH’nin 
yüzde 1,2’sine tekabül etmektedir. Yine, OECD’nin 
2020 senesinde Hindistan’da yürüttüğü bir araştırma, 
gıdanın bulunabilirliğinde yüzde 10 oranında bir düşüş 
olduğunu, hatta bazı şehirlerde ise sebze ve meyve 
arzında yaklaşık yüzde 20 kayıplar yaşandığını ortaya 
koymuştur.

Salgının kırsalda daha az görülmesi ve güven içinde 
yaşamın kırsalda olduğu düşüncesi kırsal yaşamı tercih 
etme tutumlarının güçlenmesi ve dolayısıyla kentten 
kırsala doğru tersine bir göçün olabileceği düşünülebilir. 
Kırsalda iş ve yaşam şartlarının iyileştirilmesine ağırlık 
veren politikalarla muhtemel dönüşün hızlandırılması, 
hem şehirdeki aşırı nüfus yoğunluğunu azaltacak 
hem de kırsalın boşalmasını engelleyerek kırsalda 
sosyal, ekonomik ve kültürel canlılığa yol açacaktır. 
Ayrıca salgın sırasında oluşan tüketim alışkanlığının 
devam edebileceği varsayılırsa insanlar daha fazla 
kendi gıda güvenliği için evde üretim yapacak ve 
gereksiz harcamalardan kaçınacaktır. Dolayısıyla gıda 
tüketimi, üretimi ve gıda güvenliği politikalarının 
şekillendirilmesinde bu eğilimler yol gösterici olacaktır.

Böyle küresel salgınlarda, ülkeler içe kapanmakta ve 
öncelikli kendi halkının ihtiyaçlarını karşılama yoluna 
gitmektedir. Covid-19 salgınının sonuçları ile ilgili 
belirsizlikler devam ettikçe ülkeler daha agresif tedbirler 

almakta ve öncelikleri değişmektedir. Ülkeler ihracat 
ve ithalatları üzerinde yeni düzenlemelere gitmek 
durumunda kalmaktadırlar. Bu durum bütün ülkeler 
için geçerlidir. Örneğin, Rusya buğday ihracatçısı bir 
ülke olmasına rağmen salgın sürecinde yıllık buğday 
ihracatını, 35 milyon tondan 1 milyon ton azaltmak 
suretiyle, yavaşlatarak öncelikle kendi halkının gıda 
ihtiyacını karşılamaya odaklanmıştır. Avrasya Ekonomik 
Birliği ülkeleri soğan, sarımsak, çavdar, pirinç, darı, tahıl, 
karabuğday, kepekli un, fasulye, ayçiçeği gibi bazı temel 
gıda ürünlerine geçici ihracat yasağı uygulamıştır. Öyle 
ki; Rusya, Avrasya Ekonomik Birliği dışındaki ülkelere 
buğday, arpa, çavdar, mısır gibi ürünlerin ihracatında 7 
milyon ton olarak sınırlandırma getirmiştir.

Ülkeler bir yandan virüsle mücadele ederken bir yandan 
da gıda kıtlığı yaşanmaması için gerekli gıda tedarik 
zincirini oluşturmak üzere bütün imkânlarını ortaya 
koymaktadır. Aynı şekilde, Türkiye de, bu süreçte soğan, 
patates, limon gibi bazı tarım ürünlerinin ihracatını özel 
izne bağlamıştır. 

KÜRESEL ÇAPTA GIDA ENFLASYONU PATLAK VERDİ

Gıdanın ekonomik olarak erişilebilir olması gıda 
güvenliğinin sağlamasında diğer önemli olan bir 
unsurdur. Gıdanın ekonomik erişilebilirliği, bireylerin 
harcanabilir geliri, gıda fiyatlarının yüksekliği ve 
yoksulluk ile ölçülebilir. 

Siyasi otorite, bürokrasi ve vatandaşlarımız, tarım 
arazilerini koruyucu politikaları yaygınlaştırarak 
sürdürmeli, çiftçileri yerinde tutabilmek için tarımsal 
destekleme politikalarında revizyona gitmeli, bilinçli, 
kaliteli ve verimli tarımsal üretim yapılmasını temin 
edecek tedbirler alınmalıdır.
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KONYA IKLIM DEĞIŞIKLIĞI 
ILE MÜCADELEDEÖNCÜ ŞEHIRDIR

Günümüzde iklim değişikliği küresel sorunlarımızın başında 
gelmektedir. Dünya genelinde kirlenen denizler, kuruyan su 
kaynakları, azalan orman varlığı ve kuraklık tüm insanlık için en 

büyük tehdidi oluşturmaktadır.  

İklim değişikliği; çevre, şehir hayatı, kalkınma, ekonomi, tarım, gıda, 
su ve sağlık alanlarında olmak üzere hayatımızın tamamını derinden 
etkilemektedir. 

Gelecek nesillerden ödünç aldığımız tüm doğal kaynakların 
korunması; tek bir bireyden başlayarak tüm insanlığa önemli 
sorumluluklar yüklemektedir. Geleceğimizin teminatı olan 
çocuklarımıza temiz bir dünya, temiz bir çevre bırakarak bizler bu 
sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmiş olabiliriz.

Bizler gerek kişisel olarak gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu 
konularda yoğun çalışmalar içersindeyiz.  TBMM kurulan Küresel İklim 
Değişikliği Araştırma Komisyonunda görev aldık. 4 aylık çalışmanın 
ardından raporumuzu kamuoyu ile paylaştık. Bu raporda sorunları 
tespit ederek çözüm önerilerini sunduk.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 5. 
Yasama Yılı’nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu’na hitaplarında; 
“Paris İklim Anlaşmasını Meclis’in takdirine sunma kararımız, 
başlattığımız Yeşil Kalkınma Devrimi’nin de ilk müjdesidir.” demişlerdir.  
Milletvekilleri olarak 6 Ekim 2021’de Paris İklim Anlaşmasını TBMM 
Genel Kurulu’nda oybirliğiyle kabul ettik. İnşallah 2022 yılında 
Türkiye’nin “Ulusal Katkı Beyanını ve Uzun Dönem Strateji ve 
Eylem Planı”nı hazırlayıp BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 
Sekretaryası’na sunacağız. 

Bu minvalde cennet vatanımızda iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak 
amacıyla yoğun çabalarımız devam etmektedir. 

Son 19 yılda ağaçlandırma yapılan alan miktarını 3,6 milyon hektardan 
9,2 milyon hektara, orman varlığımızı ise 20,8 milyon hektardan 22,9 
milyon hektara çıkardık. Geleceğimize nefes olmak için Tarım ve 
Orman Bakanlığımızın başlattığı çalışma tam anlamıyla bir seferberliğe 
dönüşmüştür. Orman varlığımızı arttırmak ve yarınlarımıza aktarmak 
amacı ile her yıl 11 Kasım tarihini “Milli Ağaçlandırma Günü” olarak 
kutlamaktayız. Yaptığımız ağaçlandırma çalışmalarıyla Avrupa’da 1’inci, 
dünyada 4’üncü sırada yer aldık. Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar 
toplamda 7 milyar fidanın toprakla buluşmasını sağlamaktır.  Birçok 
ülkenin model aldığı bu proje ile Türkiye dünyaya nefes olmaktadır. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan 
hanımefendinin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesiyle geri 
dönüşüm anlayışını Türkiye’de yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Sıfır 
Atık Projesi çalışmalarının daha ileriye taşınması noktasında Türkiye 
Çevre Ajansı’nı kurduk. 

Geçtiğimiz 19 yılda sulama alanına toplam 295 Milyar Liralık yatırım 
yaptık. 654 baraj, 605 HES 462 gölet ve bent, 51 Yeraltı barajı, 1.561 
sulama tesisi, 297 toplulaştırma projesi, 286 içme suyu, 24 atık su tesisi,  
5.249 taşkın koruma tesisi, 306 toplulaştırma olmak üzere toplam 

9.189  adet tesisi hizmete aldık. 2022 yılı hedefimiz; aralarında 62 
baraj, 19 gölet ve bent, 53 sulama tesisi, 13 içme suyu tesisi, 50 yer altı 
barajı ve 133 taşkın kontrol tesisinin bulunduğu toplam 374 tesisi daha 
tamamlayarak aziz milletimizin hizmetine sunmaktır.

Kadim şehrimiz Konya ili sahip olduğu geniş tarım alanları, farklı tarım 
alt bölgeleri ve coğrafi konumu ile ülkemizin tarım başkentidir. 

Konya’mızda iklim değişikliği ve başta su olmak üzere tasarruf 
konularında yapılacak çalışmaların, hayata geçirilecek iyi örneklerin 
ülkemiz için ilham verici olacaktır. 

Ülkemizin tarım, hayvancılık ve gıda alanında küresel bir güç haline 
gelmesinde ciddi bir itici güç olan Konya’da kuraklıkla ve iklim 
değişikliği ile ilgili konularda yoğun çalışmalar yapılmakta ve birçok 
projeyi hayata geçirmekteyiz. 

Kadim şehrimiz Konya’mız iklim değişikliğinden çok derinden 
etkilenen bir şehirlerden birisidir. Konya kuraklıkla, susuzlukla, 
obruklarla yüzleşmiştir. Konya iklim değişikliğiyle mücadelede öncü 
şehirlerden biridir. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız riyasetinde 21-25 
Şubat’taiklim Şura’nı Konya’mızda düzenledik.  Kamu kurumları, yerel 
yönetimler, üniversiteler, iş dünyası, uluslararası kuruluşlar, özel sektör 
ve STK’lerden 650’den fazla bilim insanı bu sürece katkı sağlamıştır. 

Kadim şehrimiz Konya’mızda iseson 19 yılda sulama alanında 12 
milyar liranın üzerinde yatırım yaparak 297 adet tesisi hizmete aldık. 2 
içme suyu, 24 baraj, 30 gölet, 2 yeraltı depolaması, 70 sulama tesisi, 21 
arazi toplulaştırma ve TİGH, 143 Taşkın Koruma Tesisi, 2 HES tesisini 
şehrimize kazandırdık. 

Ülke genelinde su fazlası olan dış havzalardan özellikle kışın depolanan 
suyun uygun havzalarda kullanılması konusundaki fizibilite ve 
uygulama projelerini hızlandırıyoruz. Suyumuzu tasarruflu kullanmak 
için kapalı sulama sistemlerini hayata geçiriyoruz. 

Ormanlık alanların Konya topraklarına oranını yüzde 16’ ya çıkardık. 
Konya toplam alan bazında orman varlığı açısından Türkiye’de 9’uncu 
sıradadır. Geleceğe nefes projesi kapsamında 600 binden fazla fidan 
dikilmiştir. Son 18 yılda 6 adet şehir ormanı,  14 adet bal ormanı tesis 
edilmiş,  37 adet mesire yeri vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.

Konya’da endüstriyel, tarım, hayvancılık, enerji, trafik gibi faaliyetler 
ile su ve katı atık yönetimi, afetler, iklim parametreleri gibi olayların 
mevcut durum analizleri sürekli yapılmaktadır. 

Kadim şehrimiz Konya’da ağaçlandırma çalışmalarından, millet 
bahçelerine, bisiklet yollarından, hava kalitesinin iyileştirilmesine kadar 
birçok proje hayata geçirilmiştir. 

Çocuklarımızdan emanet aldığımız bu dünyayı gelecek nesillere en 
güzel haliyle bırakmak için, yarınlarımıza yeşil, sağlıklı, daha yaşanabilir 
bir dünya bırakmak için çalışmalarımız devam edecektir. Yarınlarımız 
için bugün harekete geçen tüm çevre dostlarımıza ve kıymetli 
okuyucularımıza selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. 

HALIL ETYEMEZ
AK Parti Konya Milletvekili
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BIZ SU DIYE BOŞA HAYKIRMIYORUZ!

Dünyanın dörtte birinin kara, dörtte üçünün ise 
suyla kaplı olduğunu daha ilkokul sıralarındayken 
öğrettiler bize. 

Zaman geçti lise sıralarında oturduğumuzda suyun 
sürekli bir döngü içerisinde olduğu, doğadaki su 
miktarında zerrece kayıp olmadığı anlatıldı. 

O yıllarda kafa yormaya başlamıştım. Madem bu kadar 
çok suyumuz var, nerede bu su, Altınekin’in payına 
düşen pay nerede diye…

Çünkü çiftçi bir ailenin evladıydım… Babadan üretmek 
üzere nasihat almış biri olarak benim için toprağı 
işlemek, daha çok verim elde etmek en önemli 
misyondu. Bunu başarabilmenin yolu da toprağı suyla 
buluşturmaktan geçiyordu. 

Zaman geçti, sene 2011’i gösterdiğinde Altınekin 
çiftçisine Altınekin Ziraat Odası Başkanı olarak hizmet 
etmek nasip oldu. 

Geride bıraktığımız 11 yıl içerisinde çiftçilerimizin 
faydasına olacak pek çok hizmeti sunmuş olmanın 
mutluluğunu yaşıyorum. 

Ancak benim için en önemli husus, içerisinde Altınekin 
ile birlikte Cihanbeyli, Kulu, kısmen Kadınhanı, 
Sarayönü ilçelerinin de olduğu Konya Ovası’nın 
kuzeyinde bulunan ve suya hasret kalan toprakların bir 
an önce suyla buluşturulmasıydı…

Göreve geldiğim ilk günden bu yana çocukluğumda 
edindiğim dörtte üçlük su kaynaklarının Altınekin ve 
bölgesinin hissesine düşen kısmını aramaya başladım. 

Bu uğurda Ankara’yı kendime adeta yol ettim. Suyla 
ilgili ekip arkadaşlarımla birlikte dosya dosya raporlar 
hazırladım. İlgili tüm makamlara sundum ki; Altınekin 
Ziraat Odası’nın Su Raporu’nun eline ulaşmadığı hiçbir 
milletvekili, hiçbir bürokrat, hiçbir yönetici kalmamıştır 
desem yeri var.

Biz çiftçiler, “Bize suyu verin de hunharca kullanalım” 
demiyoruz aslında. Çünkü suyu kıt olan bizler suyun 
kıymetini de en iyi bilenleriz. 

Derdimiz, gıdaya ilişkin krizlerin konuşulduğu, belki 
de ilerleyen aşamalarda bu krizlerin daha büyük 
boyutlara ulaşma ihtimali olduğu gerçeğini göz önünde 
bulundurarak daha çok üretmek, daha fazla katma 
değer sağlamak işin özünde…

Toprağınız ne kadar verimli olursa olsun, susuz toprak 
ölü topraktır. Ama suyla buluştuğu zaman can bulur, 
hayat bulur, bereket bulur, enerji verir, verdikçe verir…

Bizim derdimiz, çabamızın, gayretimizin, enerjimizin 
boşa sarf olmaması. Karşılığının çiftçimize, bölgemize, 
şehrimize ve ülkemize kazanç ve bereket olarak 
dönmesi. Bu topraklardan aldığıyla bu toprakların 
insanlarının doyabilmesi. 

Bunu her platformda gür bir sesle anlatmanın çabası 
içerisinde olduk, olmaya da devam edeceğiz. 

Bu çerçevede son dönemde haykırışlarımızın birilerinin 
dikkatini çektiğini, ‘bu adam ne diyor?’ diye durup 
düşünüldüğünü ve Kuzey suyu ile ilgili yatırım 
projelerinin başladığını da biliyor ve süreci yakından 
takip ediyoruz. 

Gün gelip, “Bekir, su su diye boş yere haykırmıyormuş” 
diyecekler. Benim ömrüm buna yeter yetmez bilemem 
ama bugünkü gayretlerimizin kısa, orta ve uzun 
vadede Konya Ovası’nın Kuzeyi’ne hayırla döneceğine 
gönülden inanıyorum.

Yine son dönemin en önemli gelişmelerinden bir 
tanesi de Konya Şeker Fabrikası’nın taşınması süreci. 
İşaret edilen nokta komşumuz Cihanbeyli ile birlikte 
bölgemize çok yakın bir konum. İnşallah bu taşınma 
süreci ile birlikte bölgemiz hem istihdam, hem üretim 
açısından önemli bir misyonu daha üstlenmiş olacak. 
Diğer yandan kaynaklarımız daha verimli kullanılacak. 
En azından enerji maliyetlerimiz kısmen de olsa 
azalacak. Bu tesisin bölgeye kazandırılması, bölgemize 
iş ve aş olarak dönecek. Sürecin hızla tamamlanması 
temenni ediyorum. 

Sevgi ve saygılarımla…

BEKIR KAĞNICIOĞLU
Altınekin Ziraat Odası Başkanı
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KONYA ŞEKERIN ÇEVRECI 
VE YENILIKÇI YENI KAMPÜSÜ

İnsanların en temel ihtiyacı olan su ve gıdanın önemi 
özellikle son yıllarda yaşanan belli başlı krizlerle 
birlikte daha iyi anlaşılır hale geldi. 

Üretimin, toprağın verdiğini daha iyi şekilde 
alabilmenin, bunu yaparken de kıt kaynakları daha 
verimli kullanabilmenin de ekmek kadar, su kadar 
önemli olduğunun kısmen de olsa farkına varılmış oldu. 

Düne kadar gıda kriziyle burun burunaydı tüm dünya. 
Aslında bunun Anadolu kültüründeki gerçek adı ve 
karşılığı kıtlıktı. Kıtlık döneminde belli başlı uyarıları 
aldığımız için bugün, iklim konusuna daha yakından 
bakıyor, çok yönlü düşünerek, hem çevre ve hava 
kirliliğini önlemek için çabalıyor, hem de topraktan 
aldığımızı daha ergonomik hale getirebilmenin çabasını 
güdüyoruz. 

Çevre ve hava kirliliği, toprağın verdiğini teknolojik 
imkanları kullanarak işleme, güvenilir gıda üretimi gibi 
konular söz konusu olduğunda artık daha bilinçli bir hal 
alan çiftçilerimiz, olaya hemen kulak kabartıyor. 

Son zamanlarda yukarıda bahsettiğim hususlar 
ekseninde şehrimizde güzel gelişmeler yaşanıyor. 

Sadece Konya Şeker örneğine baktığımız zaman bile 
gıdada gelinen nokta, gıda üretimi sırasında çevreye 
zarar vermemek adına yapılan gelişmeler, üretilenin 
en kısa mesafe ile hemen katma değeri yüksek 
kazanımlara dönüşmesi üzerine verimli olduğuna 
sonuna kadar inandığımız adımların atılma süreci 
başladı. 

Daha açık ve net bir ifadeyle, Konya Şeker’in Konya’nın 
kalbinde yer alan merkez üretim kampüsünün 
taşınmasına ilişkin yeni bir süreç başlatıldı. 

Aslında bu süreç tam da ihtiyaçlar ekseninde gelişen bir 
süreçti. 

Konya Şeker’in her ne kadar çevreci bir yaklaşım ile 
üretimini sürdürüyor olduğu gerçeği yadsınamaz ise 
de, netice itibariyle şehrin merkezinde kalmış bir üretim 
üssü bulunuyordu. Her ne kadar bacalarından duman 
yerine filtrelerle karbon emisyonu dibe düşürülmüş bir 
buhar çıkıyor olsa da şehrin orta yerinde işleyen bir 
fabrika gerçeği ile karşı karşıyaydı tüm şehir. 

Konya Ovası’nın dört bir yanındaki verimli topraklarda 
yetişen pancar, kamyonlar vasıtasıyla kilometrelerce 
taşındıktan sonra bu üretim üssüne ulaştırılabiliyordu. 
Yani konumu itibariyle Konya Şeker Fabrikası, artık 
ihtiyaca cevap veremez hale gelmişti. Pancarın 
taşınması esnasında kamyonların sürekli ring halinde 
olması, havaya salınan egzoz dumanını ve çevreye 
bırakılan gürültü kirliliğini de beraberinde getiriyordu. 

Uzun bir süre üzerinde konuşulan, tartışılan bir konu 
nihayete erdirildi ve ortak akıl, Konya Şeker’in merkez 
kampüsünün hızlı bir şekilde daha işlevsel bir yere 
taşınması yönünde karar kıldı. 

Bu aşamada Cihanbeyli ilçemiz ile Altınekin, Kulu, 
Sarayönü ilçeleri arasında, bölgenin tamamını 
hinterlandına alan bir konumda Konya Şeker için yeni 
bir fabrikanın yapılmasına yönelik süreç de başlatıldı. 

Bu sürecin hızla ilerleyerek nihayete erdirileceğine 
olan inancımı beyan ediyor; daha temiz bir çevre, daha 
az enerji tüketimi, daha işlevsel üretim tesisleri ile 
kazananın çiftçisiyle, emekçisiyle tüm Konya olacağına 
inanıyorum. 

Selam ve saygılarımla…

VEYSEL AKBULUT
Cihanbeyli Ziraat Odası Başkanı
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GÜZEL IŞLER ÇIKARIYORUZ

Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma 
Enstitüsünün kuruluş tarihi 1930 lu yıllara kadar 
uzanmaktadır. O yıllarda araştırma konuları sulu 

ziraat olmakla beraber, 1960 lı yıllarda Karapınar’da 
yaşanan rüzgar erozyonu ve ilçenin tamamen 
taşınmasını gerektirecek boyuttaki kumul hareketleri 
neticesinde kurumumuz tarafından erozyon önleme 
çalışmalarına başlanılmıştır. Enstitümüz bölgesel olarak 
6 ilde (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Isparta, Burdur) 
çölleşme ve erozyon konularında çalışmalarına devam 
etmektedir. Toplam arazi varlığımız Konya merkez dahil 
88 bin dekardır. 

Karapınar Erozyon Araştırma Merkezi bünyesinde 
araştırma projeleri yürütülmekte ayrıca 30 bin dekar 
mera ve 40 bin dekar ormanlık alanda koruma faaliyetleri 
devam etmektedir. Koruma faaliyetleri sonucu rüzgar 
erozyonu açısından hassas ve kırılgan bir ekosisteme 
sahip Karapınar bölgesinde erozyon büyük ölçüde 
baskılanarak flora ve fauna korunmuş, biyoçeşitlilik 
gelişmiş ve yaban hayatı zenginleşmiştir. Günümüzde 
alan içerisinde bitki çeşitliliği 13’ü endemik olmak üzere 
23 familyaya ait 275 taksona ulaşmıştır. Son dönemde 
yapılan çalışmalarda Konya Kapalı Havzası’nda bitki ve 
hayvan tür çeşitliliğinin en zengin olduğu alan olarak 
belirlenmiştir. Korunan sahanın genişliği hayvansal 
üretim açısından hastalıktan ari bir alanın oluşmasını 
sağlamış ve bu kapsamda ensitümüz bünyesinde milli 
projelerimizden olan etçi tavuk damızlık yedekleme 
ünitesi tesis edilmiştir. Erozyon konusunda açık hava 
müzesi konumunda olan Karapınar Erozyon Araştırma 
Merkezi, aynı zamanda önemli bir eğitim merkezi olarak 

kullanılmakta her yıl yurt içi ve yurt dışından pek çok 
bilim insanı ve ziyaretçiyi ağırlamaktadır.

Enstitümüzde ayrıca kısıtlı sulama imkanları, sediment 
taşımımın engellenmesi, mera ıslahı, arazi tahribatının 
dengelenmesi, karbon tutulumu gibi konularda 
çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda bölge 
koşullarına uyum sağlayabilecek, kaba yem ihtiyacını 
karşılayabilecek ve hayvanların yem olarak tüketebileceği 
bitkiler (Amerikan tuz çalısı, bozkır otu, dallı darı vb.) ile 
ekonomik değere haiz kurakçıl tıbbi aromatik bitkilerin 
(lavanta, kekik  vb. ) adaptasyonu ve yaygınlaştırılmasına 
çalışılmaktadır.

İklim değişikliği senaryolarında Konya kapalı havzası için 
20 sene içerisinde ortalama sıcaklıklarının 1-2  derece  
artacağı ve yağışların  yüzde 30 oranında azalacağı 
öngörülmektedir. Bu senaryoların gerçekleşmesi 
durumunda hali hazırda 2.5 milyar metreküp yıl su 
açığı olan havzadaki bitkisel üretim artan su stresinden 
olumsuz yönde etkilenmesi kaçınılmazdır. Bu sebeple 
enstitümüz günümüzde su kısıtı, toprak neminin 
muhafazası ve marjinal suların kullanımı konularına 
yoğunlaşmaktadır. Meraların ıslah edilerek kapalılığının 
sağlanması, tarım arazilerinde ile onarıcı tarım 
uygulamaları ise öncelikli çalışma konularımızdandır. 
Enstitütümüz çalışmalarına devam etmekte olan Toprak-
Bitki-Sulama Suyu analiz labarotuvarımızda bölgemizdeki 
üreticilere ait toprak, bitki ve su örneklerinin analizini 
gerçekleştirmektedir. Ayrıca son dönemde enstitümüz 
bünyesinde tarım alet ve makinaları test merkezi 
kurulumu tamamlanmış olup, faaliyetlere başlayacaktır. 

DR. CIHAN UZUN
Konya Toprak Su ve Çölleşmeyle Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü
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KONYA TARIM FUARI

Günümüzde ulaşım ve iletişim teknolojileri 
oldukça ilerlemiştir. Ulaşım ve iletişimdeki 
gelişmeler bilgi alış- verişini öne çıkartmakta 

olduğundan enformasyon çiftçiler için tarımsal 
girdilerden biri haline gelmiştir. Çeşitli iletişim 
kanalları ile tarımsal yayım faaliyetleri çiftçilere 
kolayca ulaştırılabilmekte ve çiftçilerde yazılı ve 
sözlü basın yoluyla ihtiyaç duydukları bilgiye kolayca 
ulaşabilmektedirler. Çiftçilere tarımsal enformasyon 
sağlayan Tarım Orman Bakanlığı (Tarım il ve ilçe 
müdürlükleri, Araştırma kuruluşları), Üniversiteler, 
Ziraat Odaları, Ziraat Mühendisleri Odası, Veteriner 
Odası ve Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği gibi 
meslek kuruluşları yanında çok sayıda çiftçi kuruluşları, 
kooperatifler, üretici birlikleri sivil toplum kuruluşları 
bulunmaktadır. Yaşadığımız yüzyılda tarımsal girdi 
üreten ve ürün pazarlayan özel sektör kuruluşlarının 
da çiftçiyi bilgilendirmede önemli görevler üstlendiği 
görülmektedir. 

Tarım fuarları; tarım sektöründe faaliyet gösteren 
firmaların yeni ürün ve teknolojilerini tüketici olan 
çiftçilere tanıtmak, satmak, yeni pazarlama ve satış 
alanları bulmak için en önemli organizasyonlardır. 
Tarım fuarları; tarımsal ürünleri üreten, kullanan ve 
faydalanan birçok kişiyi bir araya getirmesi bakımından 
fuarın yapıldığı il ve ülke açısından önemlidir. 

Fuara katılan tüm firma temsilcilerinin fuar süresince 
standlarını ziyaret eden kişilere gerek firmaları gerekse 
üretimlerinden fuara getirebildikleri ürünleriyle ilgili 
enformasyon sağlamaktadırlar. Tarım fuarlarında 
firma temsilcileri ile çiftçilerin bir araya gelmesi, 
ürünleri görmeleri ve karşılıklı bilgi alış- verişleri 
hem üreticiyi yönlendirmekte hem de çiftçiler bilgi 
sahibi olmaktadırlar. Üreticiler günümüzün ağırlaşan 
şartları altında, zorlaşan rekabet şartları içerisinde 

gelişen yeni ve kaliteli üretim teknolojilerini görmeye, 
firmalar ürünlerini sergilemeye, rakiplerini izleme 
imkanını bulurlar. Katılımcı firmalar mevcut ve 
potansiyel müşterilerine ulaşmaya, onların ürünleri 
hakkında düşünce, istek ve beklentilerini belirlemeye 
çalışmaktadırlar. Alınan bu bilgilerle yeni Ar-Ge 
çalışmaları ve yeni ürünler planlama yolu açılmaktadır. 
Fuar süresince yapılan tarımsal etkinliklerle üreticilere 
bilgi aktarımı doğrudan yapılmaktadır. Görsel ve sözlü 
anlatımlarla çiftçilerde bilgi birikimi sağlanmaktadır.  
Bu nedenle tarım fuarlarına çiftçilerin katılımları teşvik 
edilmelidir. Geçtiğimiz yıllarda ilimizde yapılmış olan 
tarım fuarlarına çiftçi kuruluşlarından özellikle Ziraat 
Odalarının üyelerini fuara getirdikleri görüldüğünden 
bu husus sevindirici olup devam ettirilmelidir. Tarım 
fuarları ülke tarımının, üretici firmaların ve çiftçilerin 
önünü ve gözünü açmaktadır. Uluslararası tarım 
fuarlarına yurt dışı katılımlarla ülke dışındaki tarım 
teknolojilerindeki gelişmeler hakkında da bilgi sahibi 
olunmaktadır.  

Çok sayıda firmanın katıldığı bu dev organizasyonlarla 
ziyaretçiler tarımsal bilgi ve görgülerini artırmaları 
yanında fuarın yapıldığı yerin tarihi, kültürel ve 
sosyal yapısını görmekte ve birkaç günlüğüne 
de olsa yaşamakta ve yöreye ekonomik katkı 
sağlamaktadır. Tarım fuarı Konya’mızda ulaşım, 
dekorasyon, konaklama hizmetleri, hosteslik hizmetleri, 
yiyecek- içecek servisi gibi birçok alanda hareketlilik 
sağlamaktadır. Ziyaretçiler Konya’nın lezzetlerini tatma 
fırsatı bulmaktadırlar.

Tarım Fuarları konusunda da oldukça iddialı olan 
Konya, 8- 12 Mart 2022 tarihleri arasında Konya 
TUYAP Fuar alanında yapılacak olan Konya Tarım Fuarı 
şehrimize zenginlik katmaktadır, başarılı geçmesi, 
beklentilerin gerçekleşmesi dileklerimle hayırlı olsun. 

PROF. DR. MEVLÜT MÜLAYIM
Konya Gıda Tarım Üniversitesi Rektör Danışmanı
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IKLIM DEĞIŞIKLIĞININ TARIMDA 
SÜRDÜRÜLEBILIR SU YÖNETIMINE ETKISI

İklim değişikliği bağıra bağıra geldi. Bu sıkıntı yaklaşık 
10-15 yıldır devam ediyor. İklim değişikliği baktı ki 
su yöneticilerinde bir kıpırdanma, hareketlilik yok, 

en iyisi bunları bir kazana atıp altına da odun ateşini 
yakayım dedi. Yaklaşık 15 yıl öncesi yaşadığım bir 
anımı sizinle paylaşmak istiyorum. O yıllarda valilikte, 
vali yardımcımızla yapılan bir toplantıda şöyle bir 
ifade kullanmıştım. “İlimizde suyun boruya girme 
zamanı geldi, geçiyor.” Vali yardımcımız bu ifadeyi 
tekrar eder misin dedi ve tekrar ettim. O günden 
itibaren ilimizde suyun boruya girmesi için her 
platformda dile getirdim. Bu zaman zarfında sulama 
Kooperatifleri olarak 2011-2015 yılları arasında 85 adet 
kooperatifimize ait 950 civarındaki kuyuların sulama 
sistemleri DSİ, özel idare ve sulama kooperatiflerinin 
imzaladıkları protokol çerçevesinde bu sulama 
sistemlerinin rehabilitasyonu sonucunda gördük 
ki, Sulama Kooperatif Başkanlarımız DSİ tarafından 
mahkemelere verildi. Kooperatif başkanlarımız 
mahkemelerde hakimlere ifadeler verdiler. Niye böyle 

oldu diye sorarsanız, suyu ekonomik olarak kullanmak 
için borulu sisteme geçtiğimiz için oldu. Biz hep 
söyledik, 302 adet sulama kooperatifimizin 3.254 adet 
kuyusunun sulama sistemleri rehabilite edilmiş olsaydı 
KOP Mavi Tünelden gelecek olan 414 milyon m3 sudan 
tasarruf edilecektir. Yerüstü su kaynakları bakımından 
oldukça fakiriz. Bu nedenle tarımda kullanılan 
suyun %74’ü yeraltı sularından temin edilmektedir. 
Yerüstü sulamaları ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. 
Bakalım kazan kaynadıkça suyu yönetenler harekete 
geçecek mi? Ova’nın tek kurtuluşu dış havzalardan su 
getirmektir. Bunlar ne diye sorarsanız; Fırat›tan Basra 
Körfezine yılda 30 milyar m3 , Dicle’den ise 43 milyar 
m3 su akıp gitmektedir. Bu suların 10 milyar m3 ’ünü 
ilimize getirmiş olsak bu sıkıntıları yaşamayız. Bakü’den 
Ceyhan’a petrol boru hattı geliyorsa Fırat’tan, Dicle’den, 
Erzincan Karasu’dan Konya’ya niye su gelmesin. Sayın 
Cumhurbaşkanımız diyor ki: “Bir karış Vatan toprağı 
kalmasın, herkes eksin.” Eksinde suyu da biz getirelim 
demesi gerekmez miydi? Teşekkürlerimi sunarım.

ŞABAN GÜVEN
Konya Bölgesi Sulama Kooperatifleri Birliği Başkanı
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Tarımsal üretimde önemli bir yere 
sahip olan Konya’da buna bağlı 
olarak tarımsal sanayi üretimi de 

ciddi manada gelişmiş durumda. Özellikle 
tarım makineleri ve ekipmanları sektö-
ründe Konya liderliğe oynayan bir şehir. 
Bu doğrultuda önemli çalışmalar yürüten 
üreticilerden biri de Tek Yatağanlı Tarım 
Makineleri. Yurt içinde geniş bayi ağına 
sahip olan Tek Yatağanlı Tarım Makineleri, 
Türkiye pazarında iyi bir yerde olmasıyla 
birlikte, üretiminin yaklaşık yüzde 80’ini 
ihraç edebilen iyi de bir ihracatçı konu-
munda. 35 bin metrekarelik üretim ala-
nıyla Konya’nın önemli markaları arasında 
yer alan Tek Yatağanlı Tarım Makineleri, 
ihracattaki payını artırarak, ülke ekonomi-
sine daha fazla katkı sağlamayı hedefliyor.

ÇEŞİT BOL, KALİTE YÜKSEK 

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
Tek Yatağanlı Tarım Makineleri Satış ve 
Pazarlama Müdürü Halil İbrahim Gümüş, 
ürettikleri ürünlerle ilgili bilgiler ver-
di. Birçok kalemde üretim yaptıklarının 
altını çizen Gümüş, “Tek Yatağanlı Tarım 
Makineleri olarak, Toprak işleme 
aletleri kısmında; 
rototiller-toprak 

frezesi, Hidrolik Kaydırmalı Rötovatör, 
sabit rötovatör üre- timi yapıyoruz. 

Onun dışın-
da; çayır 

biçme makineleri, saman aspiratörleri ve 
helezonlar, silaj makineleri, hasat maki-
neleri ve yem kırma makineleri üretimi 
yapıyoruz. Bu ürünleri daha çok yurt içi 
pazarına satıyoruz.”

ÜRETİMİN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ İHRAÇ 
EDİLİYOR 

Aynı zamanda iyi bir ihracatçı oldukla-
rına da dikkat çeken Gümüş sözlerine şöyle 
devam etti, “İhracat odaklı çalışmalarımız 
da var. Bu konuda yurtdışı müşterimizin 
talebine göre üretimler de yapıyoruz. Si-
parişe göre; mibzerler, pulluklar, hasat ve 
harman makineleri var. Dolayısı ile firma-
mız bu konuda büyük yol kat etti ve üreti-
mimizin yaklaşık yüzde 80’i ihracat odaklı. 
Afrika’daki bütün ülkelere, Balkanlarda 
bütün ülkelere ve Türki Cumhuriyetindeki 
ülkelere ihracatımız var. Kazakistan’da bir 
şubemiz var. Balkanlarda ve Afrika’da ba-
yiliklerimiz var. Ancak ilerleyen zamanlar-
da yarı demonte olarak buralarda üretimler 
de yapmayı planlıyoruz.”

FUARLAR CİDDİ KATKI SAĞLIYOR

Tek Yatağanlı olarak bünyelerindeki 

KALİTELİ ÜRETİM 
BAŞARIYI DA GETİRİYOR 

35 bin metrekarelik üretim alanıyla Konya’nın önemli markaları arasında yer alan Tek Yatağanlı Tarım 
Makineleri, ihracattaki payını artırarak, ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı hedefl iyor

markalarla uluslararası fuarlara katılım 
sağladıklarının bilgisini veren Gümüş, “Bu 
fuarlarda çok ciddi geri dönüşler oluyor. 
Türkiye genelinde de bayi ağlarımız var. 
Bayilerimizle birlikte bu fuarlara da katı-
lıyoruz. Bu sene Konya Tarım Fuarı’na da 
katılacağız” diye konuştu. 

SEKTÖR GENEL ANLAMDA İYİ 
DURUMDA

Gümüş, sektöre dair değerlendirmeler 
de yaptı. “Üretecek bir şeyiniz olmazsa ta-
rım anlamında insanlık aç kalacak” diyerek 
tarım sektörünün önemine vurgu yapan 
Gümüş, şunları kaydetti, “Bizim sektö-
rümüz tamamen gıdaya dayalı 

bir sektör. 2005-2015 yılları arasında ta-
rımda devlet çiftçimize yüzde 50 hibeli ma-
kineler vermişti. 2015’ten sonra bu süreç 
bitince sektörde yavaşlamalar oldu. Tabi 
üretim muhakkak olacak gıdada. 2018-
2019 yılında duraklamalar yaşandı. Fakat 
pandemiyle birlikte özellikle çiftçimiz, 
üretmekten başka bir alternatif olmadığını 
daha iyi gördü. 2020 yılında kapanmaların, 
kısıtlamaların olduğu dönemde sektör-
de patlama yaşandı. Tarım makineleri 
üretiminde taleplere yetişemeyecek 
duruma geldik nere-

deyse. Tabi biryandan da döviz kurunda 
dalgalanmalar oluyor. Bu dalgalanmalar 
bizi etkiliyor ama tarım sektörünü de çok 
fazla sekteye uğratmaz. Yavaşlamalar olsa 
da sektörde genel anlamda gidişat iyi.”

TÜRKİYE KENDİ KENDİNE YETER
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markalarla uluslararası fuarlara katılım 
sağladıklarının bilgisini veren Gümüş, “Bu 
fuarlarda çok ciddi geri dönüşler oluyor. 
Türkiye genelinde de bayi ağlarımız var. 
Bayilerimizle birlikte bu fuarlara da katı-
lıyoruz. Bu sene Konya Tarım Fuarı’na da 
katılacağız” diye konuştu. 

SEKTÖR GENEL ANLAMDA İYİ 
DURUMDA

Gümüş, sektöre dair değerlendirmeler 
de yaptı. “Üretecek bir şeyiniz olmazsa ta-
rım anlamında insanlık aç kalacak” diyerek 
tarım sektörünün önemine vurgu yapan 
Gümüş, şunları kaydetti, “Bizim sektö-
rümüz tamamen gıdaya dayalı 

bir sektör. 2005-2015 yılları arasında ta-
rımda devlet çiftçimize yüzde 50 hibeli ma-
kineler vermişti. 2015’ten sonra bu süreç 
bitince sektörde yavaşlamalar oldu. Tabi 
üretim muhakkak olacak gıdada. 2018-
2019 yılında duraklamalar yaşandı. Fakat 
pandemiyle birlikte özellikle çiftçimiz, 
üretmekten başka bir alternatif olmadığını 
daha iyi gördü. 2020 yılında kapanmaların, 
kısıtlamaların olduğu dönemde sektör-
de patlama yaşandı. Tarım makineleri 
üretiminde taleplere yetişemeyecek 
duruma geldik nere-

deyse. Tabi biryandan da döviz kurunda 
dalgalanmalar oluyor. Bu dalgalanmalar 
bizi etkiliyor ama tarım sektörünü de çok 
fazla sekteye uğratmaz. Yavaşlamalar olsa 
da sektörde genel anlamda gidişat iyi.”

TÜRKİYE KENDİ KENDİNE YETER

47



Son dönemde Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan sa-
vaşın gelecek adına ekonomik olarak getirebileceği endişe-
lerinin yersiz olduğuna dikkat çeken Gümüş, “Türkiye’de 
ciddi anlamda tahıl üretimi var. Sadece kaliteyi ve verimi 
artırmak gerekiyor. Rusya-Ukrayna savaşından ziyade, 
önemli olan yağışlarımızın iyi olması. Bu yıl özellikle kar 
yağışlarının tüm ülke genelinde iyi olması, hububatta güzel 
rekolteler geleceğine yönelik beklentileri artırdı. Dolayısı ile, 
Rusya-Ukrayna krizi bu yıl Türkiye’yi hububat konusunda 
zora sokmayacaktır diye düşünüyorum. Dolayısı ile savaşla 
ilgili herhangi bir tedirginlik yok. Çiftçinin güzel umutları 
var. Nisan-Mayıs yağışları da iyi geçtiği taktirde tarım sek-
törünü güzel, hareketli bir yıl bekliyor” dedi. 

HEDEFLER BÜYÜK

Tek Yatağanlı Tarım Makineleri olarak, ülke ekonomisi-
ne daha fazla katkı sağlama hedefiyle çalışmalar yürüttükle-
rini belirten Gümüş, “Öncelikli hedefimiz ithalat bağımlılı-
ğını bitirip, kendimiz üretmek. Böylece ülkemize, çiftçimize 
katkı sağlamak istiyoruz. Afrika, Asya, Avrupa bölgelerinde 
bayi ağlarımızı genişletmek istiyoruz. Yurtiçindeki müşte-
rilerimize de daha kaliteli ve daha cazip ürünler üretme ar-
zusundayız” diye konuştu. Üretimin önemine dikkat çeken, 
“Üretimden vazgeçmememiz gerekiyor. Bizim üretmemiz 
gerekiyor. Biz tarım ülkesiyiz ve tarımdan uzaklaşmayalım. 
O yüzden kesinlikle üretim yapalım” çağrısı yaptı.
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Konya Büyükşehir Belediyesi, kırsal-
da yaşayan vatandaşların gelirinin 
artması amacıyla 2018 yılından 

bu yana 52 milyon liralık tarımsal destek, 65 
milyon liralık küçük ölçekli tarımsal sulama 
yatırımı gerçekleştirdi. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, özellikle 
iklim değişikliği ve kuraklığa bağlı olarak 
susuz tarım modeline ağırlık verdiklerini 
belirterek, yeni ürün desenlerini geliştirmek 
amacıyla çiftçiye verdikleri desteğin devam 
edeceğini ifade etti. Konya Büyükşehir Be-
lediyesi, Konya genelindeki çiftçiye ve tarım 
projelerine desteğini sürdürüyor. Uluslara-
rası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, kırsalda yaşayan vatandaşların gelirinin 
artması için tarımsal desteklemeleri kesintisiz 
şekilde sürdürdüklerini belirterek, özellikle 
pandemi döneminde tarımsal üretimin ve bu 
alanda kendi kendine yeten bir ülke olmanın 
öneminin daha iyi anlaşıldığını vurguladı.

‘İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIĞA 
BAĞLI OLARAK SUSUZ TARIM MODELİNE 

AĞIRLIK VERDİK’

İklim değişikliği ve kuraklığa bağlı olarak 
yeni ürün desenlerinin desteklenmesinin ka-
çınılmaz olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, 
“Bu süreçte az su tüketen veya susuz tarım 
modeliyle yetişebilecek ürünler önceliğimiz 
oldu. Büyükşehir olarak meyve fidanından 
tohum desteğine, fideden, sera naylonuna, 
tıbbi aromatik bitkilerden tarımsal makine ve 
ekipman desteğine kadar birçok alanda üre-
ticilerimizin girdi maliyetlerini 
azaltmak için gayret gösteriyo-
ruz. Özellikle iklim değişikliği 
ve kuraklığa bağlı olarak susuz 
tarım modeline ağırlık veriyo-
ruz. Desteklemelerimizin bir 
kısmını genel destekleme kapsa-
mında 31 ilçemizdeki Çiftçi Kayıt 
Sistemi’ne kayıtlı tüm çiftçilerimi-
ze yönelik yaparken bir kısmını da 
ilçe bazlı o bölgeye katma değer 

katacak yeni ürün desenleri üzerinden gerçek-
leştiriyoruz.” dedi.

52 MİLYON LİRA TARIMSAL DESTEK, 65 
MİLYON LİRA SULAMA YATIRIMI

Sadece 2021 yılında 33 milyon lira tarım-
sal destek ve tarımsal sulama yatırımı yaptık-
larını aktaran Başkan Altay, “Belediye olarak 
2018-2021 dönemleri arasında 65 milyon lira 
değerinde 48 küçük ölçekli tarımsal sulama 
projesini KOP desteğiyle hayata geçirdik. 
Yine aynı dönemde 52 milyon lira değerin-
de de çiftçimize tarımsal destekleme 
gerçekleştirdik.” diye konuştu. 2021 
yılı içerisinde 3.383 çiftçiye; asma, 
ceviz, 

böğürtlen, kayısı, ahududu, lavanta, aronya, 
yaban mersini, adaçayı kekik, Macar Fiği, ko-
runga, yonca ve fasülye tohum desteğinde bu-
lunan Konya Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin 
ortak kullanımı için tarımsal makine ve ekip-
man desteklemeleri kapsamında 2.5 ton/saat 
kapasiteli selektör, üzüm sıkma, katı gübre 
dağıtma, sarımak-soğan dikim, sarımsak-pa-
tates hasat, kükürt atma, kükürt serpme, taş 
toplama makine desteklemesi yaptı.

BÜYÜKŞEHİR BAL ÜRETİCİSİNİN YANINDA

Göksu Taşeli Havzası Projesi kapsamında 
1.3 milyon lira değerinde Bozkır Bal dolum 

Tesisi’ni ilçeye kazandıran Büyükşehir 
ayrıca daha hijyenik şartlarda üretim 
yapılması ve üretimde kaybın en aza 
indirilmesi için 445 bal üreticisine bal 
dinlendirme kazanı, bal süzme makinesi, 
bal sağım çadırı ve güneş enerji paneli 
desteğinde bulundu.

İLÇELERE MODERN MEZBAHALAR

KOP desteğiyle; Bozkır, Yunak, Do-
ğanhisar, Taşkent ve Akşehir’e modern 
mezbahalar kazandırılırken yine KOP 
desteğiyle Ilgın’a 4 milyon lira destekle 

KONYA BÜYÜKŞEHİR HER 
ZAMAN ÇİFTÇİNİN YANINDA 

Konya Büyükşehir Belediyesi, kırsalda yaşayan vatandaşların gelirinin artması 
amacıyla 2018 yılından bu yana 52 milyon liralık tarımsal destek, 65 milyon liralık 

küçük ölçekli tarımsal sulama yatırımı gerçekleştirdi

modern hayvan pazarı inşa edildi. Damızlık Sığır Ye-
tiştiricileri Birliği ile Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan 
ve saate 200 analiz yapma özelliğine sahip süt analiz 
laboratuvarını kurulurken yine küçükbaş hayvancılığı 
geliştirmek, koyunlarda et, süt ve yavru verimini arttır-
mak için de damızlık koç desteğinde bulunuldu. Ayrıca 
TKDK işbirliğiyle Halkapınar’a 1.2 milyon TL destekle 
mantar üretim tesisi kazandırıldı.

ATIL ARAZİLER EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

Ayrıca atıl arazileri susuz tarım modeline uygun 
yerli tohum kullanarak sosyal destek amacıyla değer-
lendirmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, 
Meram Çomaklı ve Kulu Acıkuyu’da her yıl 1,5 milyon 
metrekare araziyi ekip sosyal amaçlı değerlendiriyor. 
Çomaklıda 700 bin metrekare de hasat edilen arpalar 
Kastamonu’da selden etkilenen hayvan yetiştiricilerine 
destek olan afet bölgesine amacıyla gönderilmişti.

Öte yandan 2021 yılında 31 ilçedeki çiftçilere ve 
okullardaki öğrencilere tarımsal eğitimler veren Konya 
Büyükşehir Belediyesi, kadın kooperatiflerine de destek 
veriyor. Şu anda aktif 8 kadın kooperatifiyle işbirliğini 
sürdüren Büyükşehir, tarımsal üretimi markalaşma ve 
pazarlama konularında ortak çalışma yürütüyor.

TARIMIN KALKINMASI İÇİN SEKTÖR 
PAYDAŞLARIYLA İŞBİRLİĞİ

Tarımsal üretimin artırılması için Tarım ve Orman 
Bakanlığı başta olmak üzere KOP İdaresi, Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), ilçe 
belediyeleri, üniversiteler ve Bahri Dağdaş Uluslara-
rası Tarımsal Araştırma Enstitüsü gibi birçok kurumla 
işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, 
1,8 milyon Lavanta fidesi dikilen Güneysınır ilçesine 
KOP desteğiyle 1.8 Milyon lira değerinde Güneysınır 
Lavanta Damıtma Tesisi’ni hayata geçirdi.
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Konya Büyükşehir Belediyesi, kırsal-
da yaşayan vatandaşların gelirinin 
artması amacıyla 2018 yılından 

bu yana 52 milyon liralık tarımsal destek, 65 
milyon liralık küçük ölçekli tarımsal sulama 
yatırımı gerçekleştirdi. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, özellikle 
iklim değişikliği ve kuraklığa bağlı olarak 
susuz tarım modeline ağırlık verdiklerini 
belirterek, yeni ürün desenlerini geliştirmek 
amacıyla çiftçiye verdikleri desteğin devam 
edeceğini ifade etti. Konya Büyükşehir Be-
lediyesi, Konya genelindeki çiftçiye ve tarım 
projelerine desteğini sürdürüyor. Uluslara-
rası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, kırsalda yaşayan vatandaşların gelirinin 
artması için tarımsal desteklemeleri kesintisiz 
şekilde sürdürdüklerini belirterek, özellikle 
pandemi döneminde tarımsal üretimin ve bu 
alanda kendi kendine yeten bir ülke olmanın 
öneminin daha iyi anlaşıldığını vurguladı.

‘İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIĞA 
BAĞLI OLARAK SUSUZ TARIM MODELİNE 

AĞIRLIK VERDİK’

İklim değişikliği ve kuraklığa bağlı olarak 
yeni ürün desenlerinin desteklenmesinin ka-
çınılmaz olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, 
“Bu süreçte az su tüketen veya susuz tarım 
modeliyle yetişebilecek ürünler önceliğimiz 
oldu. Büyükşehir olarak meyve fidanından 
tohum desteğine, fideden, sera naylonuna, 
tıbbi aromatik bitkilerden tarımsal makine ve 
ekipman desteğine kadar birçok alanda üre-
ticilerimizin girdi maliyetlerini 
azaltmak için gayret gösteriyo-
ruz. Özellikle iklim değişikliği 
ve kuraklığa bağlı olarak susuz 
tarım modeline ağırlık veriyo-
ruz. Desteklemelerimizin bir 
kısmını genel destekleme kapsa-
mında 31 ilçemizdeki Çiftçi Kayıt 
Sistemi’ne kayıtlı tüm çiftçilerimi-
ze yönelik yaparken bir kısmını da 
ilçe bazlı o bölgeye katma değer 

katacak yeni ürün desenleri üzerinden gerçek-
leştiriyoruz.” dedi.

52 MİLYON LİRA TARIMSAL DESTEK, 65 
MİLYON LİRA SULAMA YATIRIMI

Sadece 2021 yılında 33 milyon lira tarım-
sal destek ve tarımsal sulama yatırımı yaptık-
larını aktaran Başkan Altay, “Belediye olarak 
2018-2021 dönemleri arasında 65 milyon lira 
değerinde 48 küçük ölçekli tarımsal sulama 
projesini KOP desteğiyle hayata geçirdik. 
Yine aynı dönemde 52 milyon lira değerin-
de de çiftçimize tarımsal destekleme 
gerçekleştirdik.” diye konuştu. 2021 
yılı içerisinde 3.383 çiftçiye; asma, 
ceviz, 

böğürtlen, kayısı, ahududu, lavanta, aronya, 
yaban mersini, adaçayı kekik, Macar Fiği, ko-
runga, yonca ve fasülye tohum desteğinde bu-
lunan Konya Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin 
ortak kullanımı için tarımsal makine ve ekip-
man desteklemeleri kapsamında 2.5 ton/saat 
kapasiteli selektör, üzüm sıkma, katı gübre 
dağıtma, sarımak-soğan dikim, sarımsak-pa-
tates hasat, kükürt atma, kükürt serpme, taş 
toplama makine desteklemesi yaptı.

BÜYÜKŞEHİR BAL ÜRETİCİSİNİN YANINDA

Göksu Taşeli Havzası Projesi kapsamında 
1.3 milyon lira değerinde Bozkır Bal dolum 

Tesisi’ni ilçeye kazandıran Büyükşehir 
ayrıca daha hijyenik şartlarda üretim 
yapılması ve üretimde kaybın en aza 
indirilmesi için 445 bal üreticisine bal 
dinlendirme kazanı, bal süzme makinesi, 
bal sağım çadırı ve güneş enerji paneli 
desteğinde bulundu.

İLÇELERE MODERN MEZBAHALAR

KOP desteğiyle; Bozkır, Yunak, Do-
ğanhisar, Taşkent ve Akşehir’e modern 
mezbahalar kazandırılırken yine KOP 
desteğiyle Ilgın’a 4 milyon lira destekle 

KONYA BÜYÜKŞEHİR HER 
ZAMAN ÇİFTÇİNİN YANINDA 

Konya Büyükşehir Belediyesi, kırsalda yaşayan vatandaşların gelirinin artması 
amacıyla 2018 yılından bu yana 52 milyon liralık tarımsal destek, 65 milyon liralık 

küçük ölçekli tarımsal sulama yatırımı gerçekleştirdi

modern hayvan pazarı inşa edildi. Damızlık Sığır Ye-
tiştiricileri Birliği ile Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan 
ve saate 200 analiz yapma özelliğine sahip süt analiz 
laboratuvarını kurulurken yine küçükbaş hayvancılığı 
geliştirmek, koyunlarda et, süt ve yavru verimini arttır-
mak için de damızlık koç desteğinde bulunuldu. Ayrıca 
TKDK işbirliğiyle Halkapınar’a 1.2 milyon TL destekle 
mantar üretim tesisi kazandırıldı.

ATIL ARAZİLER EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

Ayrıca atıl arazileri susuz tarım modeline uygun 
yerli tohum kullanarak sosyal destek amacıyla değer-
lendirmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, 
Meram Çomaklı ve Kulu Acıkuyu’da her yıl 1,5 milyon 
metrekare araziyi ekip sosyal amaçlı değerlendiriyor. 
Çomaklıda 700 bin metrekare de hasat edilen arpalar 
Kastamonu’da selden etkilenen hayvan yetiştiricilerine 
destek olan afet bölgesine amacıyla gönderilmişti.

Öte yandan 2021 yılında 31 ilçedeki çiftçilere ve 
okullardaki öğrencilere tarımsal eğitimler veren Konya 
Büyükşehir Belediyesi, kadın kooperatiflerine de destek 
veriyor. Şu anda aktif 8 kadın kooperatifiyle işbirliğini 
sürdüren Büyükşehir, tarımsal üretimi markalaşma ve 
pazarlama konularında ortak çalışma yürütüyor.

TARIMIN KALKINMASI İÇİN SEKTÖR 
PAYDAŞLARIYLA İŞBİRLİĞİ

Tarımsal üretimin artırılması için Tarım ve Orman 
Bakanlığı başta olmak üzere KOP İdaresi, Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), ilçe 
belediyeleri, üniversiteler ve Bahri Dağdaş Uluslara-
rası Tarımsal Araştırma Enstitüsü gibi birçok kurumla 
işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, 
1,8 milyon Lavanta fidesi dikilen Güneysınır ilçesine 
KOP desteğiyle 1.8 Milyon lira değerinde Güneysınır 
Lavanta Damıtma Tesisi’ni hayata geçirdi.
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Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapımı tamamlanma 
aşamasına getirilen yeni hayvan 

pazarı Türkiye’nin en büyüklerinden birisi 
olacak.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin tarım ve 
hayvancılık alanında en önemli şehirlerinden 
birinin Konya olduğunu belirterek, büyük-
baş hayvan varlığı ile birinci sırada, küçük-
baş hayvan varlığı ile ikinci sırada yer alan 

Konya’da hayvancılığın gelişmesi için önemli 
yatırımları hayata geçirdiklerini söyledi. 
Adana Çevre Yolu üzerinde bulunan Büyük-
şehir Belediyesi Hayvan Park ve Pazar Yeri’ni 
Meram Boruktolu Mahallesi’ne taşımak için 
çalışmaları başlattıklarını kaydeden Başkan 
Altay, “Yeni canlı hayvan pazarımızın inşaatı-
nı büyük oranda tamamladık. İçerisinde 4 bin 
500 küçükbaş, 3 bin büyükbaş olmak üzere 
toplam 7 bin 500 kapasiteli hayvan satış alan-

ları yer alacak. Depolama, ahır ve karantina 
merkezi, sosyal tesisleri, araç otoparkı ve 
TIR parkıyla toplam 192 bin 473 metrekare 
alanda inşaatını sürdürdüğümüz hayvan pa-
zarı Türkiye’nin en büyük ve modernlerinden 
birisi olacak inşallah. Şehrimizin hayvancılık 
sektörü için de önemli bir kazanç olacak. 
Yeni hayvan pazarımızın tüm besicilerimize, 
çiftçilerimize ve şehrimize şimdiden hayırlı 
olmasını diliyorum.” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK HAYVAN 
PAZARLARINDAN BİRİNİ YAPIYORUZ
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 

192 bin 473 metrekarelik 
alanda hizmet verecek yeni 

hayvan pazarı inşaatında 
sona yaklaştıklarını söyledi. 
Konya’nın büyükbaş hayvan 
varlığı ile Türkiye’de birinci 
sırada, küçükbaş hayvan 
varlığı ile ikinci sırada yer 
aldığını hatırlatan Başkan 

Altay, Türkiye’nin en büyük 
canlı hayvan pazarlarından 
birisi olacak tesisin sektöre 
önemli katkı sağlayacağını 

söyledi

Uluslararası Tarım Şe-
hirleri Birliği Başkanı 
ve Konya Büyükşehir 

Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, çiftçiye ve üreticiye verilen 
desteklerden dolayı Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın dün kabine 
toplantısı sonrasında çiftçilere 
yönelik açıkladığı desteklemele-
ri değerlendiren Başkan Altay, 
Türkiye’nin tahıl ambarı olarak 
adlandırılan Konya’nın, yüksek iş 
gücü ve sürekli artan üretimiyle 
ülkenin önemli tarım ve hayvan-
cılık şehirlerinden birisi olduğunu 
dile getirdi. Açıklanan desteklerin 
çiftçi ve üretici için çok sevindirici 
olduğunu kaydeden Başkan Altay, 
“Üre ve çay gübre fiyatlarında 
yapılan yüzde 30’luk indirime ila-
ve olarak can gübresi, amonyum 
sülfat ve nitro power gübrele-
rinde de yüzde 30’luk indirim; 
karma hayvan yeminin yüzde 
12 indirimle satılacak olması ve 
pancar üreticisine Mart ayında 
yapılacak ödemenin 1 ay öne çe-
kilmesi üreticimize rahat bir nefes 
aldıracaktır. 2021 yılı pancar alım 
fiyatının üzerine ton başına 15 lira 
prim desteği ödenmesi de ayrıca 
sevindirici bir gelişme. Tüm bu 
destekler için Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a 
şükranlarımızı arz ediyorum. Çift-
çilerimiz ve ülkemiz için hayırlı 
olsun.” dedi.

BAŞKAN ALTAY ÇIFTÇILERE 
VERILEN DESTEKTEN DOLAYI 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A 
TEŞEKKÜR ETTI

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, gübre ve yem fiyatlarında yapılan indirim ile pancar ödemelerinin 1 ay öne 

çekilmesinin çiftçi ve üretici için çok sevindirici olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a verdiği destekten dolayı teşekkür etti 
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Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapımı tamamlanma 
aşamasına getirilen yeni hayvan 

pazarı Türkiye’nin en büyüklerinden birisi 
olacak.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin tarım ve 
hayvancılık alanında en önemli şehirlerinden 
birinin Konya olduğunu belirterek, büyük-
baş hayvan varlığı ile birinci sırada, küçük-
baş hayvan varlığı ile ikinci sırada yer alan 

Konya’da hayvancılığın gelişmesi için önemli 
yatırımları hayata geçirdiklerini söyledi. 
Adana Çevre Yolu üzerinde bulunan Büyük-
şehir Belediyesi Hayvan Park ve Pazar Yeri’ni 
Meram Boruktolu Mahallesi’ne taşımak için 
çalışmaları başlattıklarını kaydeden Başkan 
Altay, “Yeni canlı hayvan pazarımızın inşaatı-
nı büyük oranda tamamladık. İçerisinde 4 bin 
500 küçükbaş, 3 bin büyükbaş olmak üzere 
toplam 7 bin 500 kapasiteli hayvan satış alan-

ları yer alacak. Depolama, ahır ve karantina 
merkezi, sosyal tesisleri, araç otoparkı ve 
TIR parkıyla toplam 192 bin 473 metrekare 
alanda inşaatını sürdürdüğümüz hayvan pa-
zarı Türkiye’nin en büyük ve modernlerinden 
birisi olacak inşallah. Şehrimizin hayvancılık 
sektörü için de önemli bir kazanç olacak. 
Yeni hayvan pazarımızın tüm besicilerimize, 
çiftçilerimize ve şehrimize şimdiden hayırlı 
olmasını diliyorum.” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK HAYVAN 
PAZARLARINDAN BİRİNİ YAPIYORUZ
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 

192 bin 473 metrekarelik 
alanda hizmet verecek yeni 

hayvan pazarı inşaatında 
sona yaklaştıklarını söyledi. 
Konya’nın büyükbaş hayvan 
varlığı ile Türkiye’de birinci 
sırada, küçükbaş hayvan 
varlığı ile ikinci sırada yer 
aldığını hatırlatan Başkan 

Altay, Türkiye’nin en büyük 
canlı hayvan pazarlarından 
birisi olacak tesisin sektöre 
önemli katkı sağlayacağını 

söyledi

Uluslararası Tarım Şe-
hirleri Birliği Başkanı 
ve Konya Büyükşehir 

Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, çiftçiye ve üreticiye verilen 
desteklerden dolayı Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın dün kabine 
toplantısı sonrasında çiftçilere 
yönelik açıkladığı desteklemele-
ri değerlendiren Başkan Altay, 
Türkiye’nin tahıl ambarı olarak 
adlandırılan Konya’nın, yüksek iş 
gücü ve sürekli artan üretimiyle 
ülkenin önemli tarım ve hayvan-
cılık şehirlerinden birisi olduğunu 
dile getirdi. Açıklanan desteklerin 
çiftçi ve üretici için çok sevindirici 
olduğunu kaydeden Başkan Altay, 
“Üre ve çay gübre fiyatlarında 
yapılan yüzde 30’luk indirime ila-
ve olarak can gübresi, amonyum 
sülfat ve nitro power gübrele-
rinde de yüzde 30’luk indirim; 
karma hayvan yeminin yüzde 
12 indirimle satılacak olması ve 
pancar üreticisine Mart ayında 
yapılacak ödemenin 1 ay öne çe-
kilmesi üreticimize rahat bir nefes 
aldıracaktır. 2021 yılı pancar alım 
fiyatının üzerine ton başına 15 lira 
prim desteği ödenmesi de ayrıca 
sevindirici bir gelişme. Tüm bu 
destekler için Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a 
şükranlarımızı arz ediyorum. Çift-
çilerimiz ve ülkemiz için hayırlı 
olsun.” dedi.

BAŞKAN ALTAY ÇIFTÇILERE 
VERILEN DESTEKTEN DOLAYI 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A 
TEŞEKKÜR ETTI

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, gübre ve yem fiyatlarında yapılan indirim ile pancar ödemelerinin 1 ay öne 

çekilmesinin çiftçi ve üretici için çok sevindirici olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a verdiği destekten dolayı teşekkür etti 
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Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği 
(BYSD) Yönetim Kurulu Başka-
nı Tahir Büyükhelvacıgil, önemli 

açıklamalar yaptı. Tüm dünyayı etkisi altına 
alan, koronavirüs salgınından bütün dünya gibi 
bizim de etkilendiğimizi belirten Büyükhelvacı-
gil, “İnşallah bu buhranlı günlerin sonuna yak-
laşıyoruz, zorlu günler geride kalacak.  Tarım 
ve gıda alanında çok önemli düzenlemelerin, 
ihracat ve ithalat yasaklarının yaşandığı bir dö-
nemi yaşadık. Her ülke kendi kendine yetmek 
ve üretimi ön plana almak zorunda olduğunun 
farkına vardı.” şeklinde konuştu. 

GELECEĞİ İYİ OKUMALIYIZ 

“Koronavirüsten sonra her ülkenin önceliği 
kendisi olacak, önce kendi ihtiyaçlarının güven-
liğini sağlayacak” uyarısında bulunan Büyük-
helvacıgil’in bu konudaki değerlendirmeleri ise 
şöyle: “Stratejik sektörlerde her ülkenin kendi 
kendine yeter hale gelecek politikaları hayata 
geçireceği ortadadır. Pek çok ülke yaşanan 
süreçten sonra ürün tedariki için Türkiye’ye 
yöneliyor. Bu COVID-19 salgını hepimize, tüm 
dünyaya çok önemli dersler verdi. Gelecek 
için bunları iyi okumalıyız.” Yıllık yaklaşık 9 
milyar dolarlık ticaret hacmine sahip bitkisel 
yağ sektörünü temsil eden BYSD Başkanı Tahir 
Büyükhelvacıgil, ‘Geleceğin iyi okunması ve 
gerekli önlemlerin alınması durumunda Türki-
ye’nin yeni dönemde ihracat bakımından ‘yıldız 
ülke’ olabileceğinin altını çizdi. 

“KONYA TÜRKİYE’NİN GIDA 
GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLAR”

Türkiye’nin tarımda doğru politikalarla 
yüksek potansiyelini ortaya çıkarabileceğini 
söyleyen BYSD Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, 
Konya’nın Türkiye için önemini vurgulaya-
rak, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bölgelerimize 
uygun sürdürülebilir tarım politikalarıyla 
ilerlemeliyiz. Konya Ovası, verimli topraklarıyla 
dünyada tarıma en uygun yerlerin başında ge-
liyor. Türkiye’nin tahıl ambarı Konya’mız sulu 
tarımda yüksek bir potansiyele sahip. Konya’yı 
suya kavuşturmak ülkedeki tarımsal üretim 
kapasitesine çok büyük katkı sağlayacaktır. 

Sürdürülebilir bir tarımsal üretim modeli 
uygulanması ile Türkiye’nin gıda güvenliğinin 
teminatı olabiliriz.” 

BYSD Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil’ın 
değerlendirmeleri şöyle:

“TEDARİK ZİNCİRİNİN ÖNEMLİ 
HALKASI OLABİLİRİZ”

Salgının küreselleşmeyi ne kadar olumsuz 
etkileyeceğini zaman gösterecek. ‘Dünyanın 
fabrikası’ olarak tanımlanan Çin’in küresel 
tedarik zincirinin adeta merkezinde olması, 
dünyanın birçok ülkesindeki üretimi etkiledi. 
Amerika ve AB ülkeleri başta olmak üzere 
Çin’de üretim yapan çokuluslu şirketler artık 

YILDIZ ÜLKE OLABİLİRİZ

BYSD Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, ‘Geleceğin iyi okunması ve gerekli önlemlerin alınması 
durumunda Türkiye’nin yeni dönemde ihracat bakımından ‘yıldız ülke’ olabileceğinin altını çizdi

yeni üretim politikaları belirleyecektir. Ülkemiz 
halen etkisi devam eden ağır bir döviz kuru 
sıkıntısı yaşadı. Bununla beraber bazı sektörler 
için Avrupa’nın üretim pazarı haline geldi. 
Sektörlerimiz krizleri fırsata çevirme kapasi-
tesine sahip. Ülkemiz, lojistik anlamda kritik 
noktada olduğundan özellikle AB için gıda 
tedarikçisi olabilir. AB, Türkiye’nin dış ticare-
tinde çok önemli bir Pazar, hem ithalat hem 
de ihracat açısından. AB ile 1996’dan bu yana 
süren Gümrük Birliği’nde de düzenlemeler ya-
pılmalı. Tarım ve gıda politikalarımızla kendi 
kendine yeten bir ülkeden ihracat potansiyelini 
yükselten bir ülke haline getirebiliriz. Yağlı 
tohumlar sektörü de dahil geliştireceğimiz 
politikalarla gıda tedarik zincirinin en büyük 
halkası olabiliriz. 

“EN BÜYÜK İTHALAT KALEMLERİNDEN 
BİRİ YAĞLI TOHUMLAR”

Türkiye, uzun yıllardır temel gıda mad-
delerinden en fazla yağlı tohumlar ve bitkisel 
yağa döviz ödüyor. Özellikle son yıllarda Türki-
ye ithalatının ilk 10 kalemi içerisinde. Bitkisel 
yağ sektörünün yıllık ticaret hacmi yaklaşık 9 
milyar dolar. En büyük ithalat kalemlerimizden 
birini oluşturan yağlı tohumlar ve türevlerinde 
ham madde bakımından yüzde 65 oranında 
dışa bağımlıyız. ‘Hububat Ticareti, Bitkisel Yağ 
ve Hayvan Yemi’ sektörleri 2020 ve 2021 yılla-
rında en çok ithalatı gerçekleştiren tarımsal 
sektörler oldu. Hep söylediğimiz gibi yağlı to-
humları ‘stratejik ürün’ ilan etmeliyiz. Yeni bir 
üretim seferberliği başlatmalıyız. Daha sağlam 
bir gelecek için bu adımların atılması zorunlu 
hale gelmiştir.

“GIDADA YÜZDE 1 KDV UYGULAMASINI 
SEKTÖR OLARAK DESTEKLİYORUZ”

Yağ arzı konusunda devletimiz hep yanı-
mızda olagelmiştir ancak gelişen süreçler bizi 
zor durumda bırakıyor. Sektörümüzde dışa 
bağımlılık ve bu salgının etkileri devam ettikçe 
fiyatta ortaya çıkan farklılığın halkımızın geniş 
kesimlerini etkilemesi söz konusudur. Yağ fi-
yatları hammaddede döviz kuruna bağlı olarak 
yüksek seyrini devam ettiriyor. Dış pazarlar-
daki dalgalanmalar nedeniyle fiyat istik-
rarını sağlamada da zorluk yaşıyoruz. 
Sektör olarak zaten yağ arzında sürek-
liliği sağlayamama gibi bir problemimiz 

var. Bu noktada halkımıza daha uygun fiyattan 
yağ arzı için Devletimizin attığı KDV adımını 
çok olumlu buluyoruz. Ülkemizde ayçiçeği 
üretimi istediğimiz seviyede değil maalesef. 
Türkiye ayçiçek üretiminin mevsimsel olması 
nedeniyle her yıl mart-nisan aylarında ham yağ 
ve ayçiçek yağında yağ arzında sıkışık bir süreç 
yaşanıyor.  Bütün bunlara ilaveten yılbaşında 
çıkan bir mevzuatla, nakliyede bitkisel yağ 
tehlikeli sıvı yükler kapsamına alındı. Maalesef 
limanlarımızdaki yüklemelerde ek zorluklar 
ve nisan ayına kadar alt yapı tamamlanması 
mecburiyeti getirildi. Ulaştırma Bakanlığımıza 
müracaat ederek konunun çözülmesi talebinde 
bulunduk. Ramazan ayında bitkisel yağ sektö-
ründe üretimde ve lojistikte herhangi bir sıkıntı 
oluşmasın, vatandaşımız herhangi bir sorunla 
karşılaşmasın diye yoğun bir çaba harcıyoruz.

“KIRAÇ ARAZİLERDE ASPİR ÜRETEBİLİRİZ”

Malumunuz olduğu üzere Konya’mızda 
sulanan alanlar dışında hatırı sayılır miktarda 
kıraç arazi var. Tarım ve Orman Bakanlığımız, 
2019’da çok önemli bir açıklama yaptı ve 21 
ilde yazlık ekim yapılacak ürünler için yüzde 
75 tohum desteği verileceğini açıkladı. Bu 
adımı boş tarım arazilerinin değerlendirilmesi 
adına çok olumlu bir adım olarak gördük. Kıraç 
arazilerde aspir yetiştirenlere yüksek destekler 
verilebilirse, üretim yapmaktan vazgeçmiş üre-
ticiyi toprağına yönlendirebilir ve bu alanları 
tekrar tarıma kazandırılabiliriz. Kanola, soya ve 
aspir türlerinde istenilen ekim potansiyeline bir 
türlü ulaşamıyoruz. TİGEM’in 3,2 milyon de-
karlık toplam arazi varlığı içinde kullanılmayan 
kültür dışı arazilerin toplamı 485 bin dekardır. 
Diğer taraftan yem bitkisi ekiminde kullanılan 

313 bin dekar arazide göz 
önüne alındığında (ki yağ 
bitkileri aynı zamanda 

küspe varlığı ile bir 

yem bitkisidir) toplam 798 bin dekar arazi yap-
maktadır. Bu araziyi yağlı tohum üretiminde 
kullanabiliriz. Yerli üretim açısından özümüze 
dönmemiz ve her türlü alternatifi değerlen-
dirmemiz önemli. Bu konuda atılacak bir adım 
bizi ihracatçı konuma da taşıyabilir.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE 
ÖNCELİĞİMİZ OLMALI”

Ülkemizin önümüzdeki yıllarda iklim deği-
şikliğinin de etkisi ile oldukça çok konuşulacak 
gıda arz ve güvenliğinde uzun dönemli politika 
geliştirmesi, akıllı teknolojik tarım uygulama-
larını hayata geçirecek AR-GE faaliyetleri ile 
ilerlemesi gelecek nesillerimiz için büyük önem 
taşıyor. Temiz hava, su sorunları, tarım alanları 
sorunu büyüyor. Sağlık ve güvenlik problem-
leri artıyor. Yeni dönemde iklim değişikliği 
politikalarına uygun stratejiler geliştirilmesi 
içinde çalışılması gerekiyor. Bu durumu özel-
likle ülkemiz açısından değerlendirirsek, kuzey 
yarım kürenin ılıman iklim kuşağına yerleşmiş 
Anadolu coğrafyamız dünyada eşsiz ve özel 
bir konuma sahip. Ülkemizde dört mevsimin 
belirgin şekilde yaşanması ürün çeşitliliğini 
sağlar. Önümüzdeki süreçte ülkemiz için en 
büyük sorun su kaynaklarımızın kaybolmasıdır. 
Çölleşme güneyden kuzeye doğru ilerliyor. Yer 
altı suyumuzu çok dikkatli kullanacak projelere 
yer vermeli, bütçemizin önemli kısmını buna 
ayırmalıyız. Bu bizim sonraki nesillerimize en 
büyük borcumuzdur. Topraklarımızı çorak-
laştıran, yeraltı su kaynaklarımızı tüketen 
vahşi sulama sistemlerinden en kısa sürede 
vazgeçmeliyiz. Bölgelerimize uygun politikalar-
la ilerlemeliyiz. 

“KONYA’NIN TARIMDA ÜRETİM 
KAPASİTESİNİ ARTIRMALIYIZ”

Anadolu’nun üretim üssü, Türkiye’nin 
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Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği 
(BYSD) Yönetim Kurulu Başka-
nı Tahir Büyükhelvacıgil, önemli 

açıklamalar yaptı. Tüm dünyayı etkisi altına 
alan, koronavirüs salgınından bütün dünya gibi 
bizim de etkilendiğimizi belirten Büyükhelvacı-
gil, “İnşallah bu buhranlı günlerin sonuna yak-
laşıyoruz, zorlu günler geride kalacak.  Tarım 
ve gıda alanında çok önemli düzenlemelerin, 
ihracat ve ithalat yasaklarının yaşandığı bir dö-
nemi yaşadık. Her ülke kendi kendine yetmek 
ve üretimi ön plana almak zorunda olduğunun 
farkına vardı.” şeklinde konuştu. 

GELECEĞİ İYİ OKUMALIYIZ 

“Koronavirüsten sonra her ülkenin önceliği 
kendisi olacak, önce kendi ihtiyaçlarının güven-
liğini sağlayacak” uyarısında bulunan Büyük-
helvacıgil’in bu konudaki değerlendirmeleri ise 
şöyle: “Stratejik sektörlerde her ülkenin kendi 
kendine yeter hale gelecek politikaları hayata 
geçireceği ortadadır. Pek çok ülke yaşanan 
süreçten sonra ürün tedariki için Türkiye’ye 
yöneliyor. Bu COVID-19 salgını hepimize, tüm 
dünyaya çok önemli dersler verdi. Gelecek 
için bunları iyi okumalıyız.” Yıllık yaklaşık 9 
milyar dolarlık ticaret hacmine sahip bitkisel 
yağ sektörünü temsil eden BYSD Başkanı Tahir 
Büyükhelvacıgil, ‘Geleceğin iyi okunması ve 
gerekli önlemlerin alınması durumunda Türki-
ye’nin yeni dönemde ihracat bakımından ‘yıldız 
ülke’ olabileceğinin altını çizdi. 

“KONYA TÜRKİYE’NİN GIDA 
GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLAR”

Türkiye’nin tarımda doğru politikalarla 
yüksek potansiyelini ortaya çıkarabileceğini 
söyleyen BYSD Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, 
Konya’nın Türkiye için önemini vurgulaya-
rak, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bölgelerimize 
uygun sürdürülebilir tarım politikalarıyla 
ilerlemeliyiz. Konya Ovası, verimli topraklarıyla 
dünyada tarıma en uygun yerlerin başında ge-
liyor. Türkiye’nin tahıl ambarı Konya’mız sulu 
tarımda yüksek bir potansiyele sahip. Konya’yı 
suya kavuşturmak ülkedeki tarımsal üretim 
kapasitesine çok büyük katkı sağlayacaktır. 

Sürdürülebilir bir tarımsal üretim modeli 
uygulanması ile Türkiye’nin gıda güvenliğinin 
teminatı olabiliriz.” 

BYSD Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil’ın 
değerlendirmeleri şöyle:

“TEDARİK ZİNCİRİNİN ÖNEMLİ 
HALKASI OLABİLİRİZ”

Salgının küreselleşmeyi ne kadar olumsuz 
etkileyeceğini zaman gösterecek. ‘Dünyanın 
fabrikası’ olarak tanımlanan Çin’in küresel 
tedarik zincirinin adeta merkezinde olması, 
dünyanın birçok ülkesindeki üretimi etkiledi. 
Amerika ve AB ülkeleri başta olmak üzere 
Çin’de üretim yapan çokuluslu şirketler artık 

YILDIZ ÜLKE OLABİLİRİZ

BYSD Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, ‘Geleceğin iyi okunması ve gerekli önlemlerin alınması 
durumunda Türkiye’nin yeni dönemde ihracat bakımından ‘yıldız ülke’ olabileceğinin altını çizdi

yeni üretim politikaları belirleyecektir. Ülkemiz 
halen etkisi devam eden ağır bir döviz kuru 
sıkıntısı yaşadı. Bununla beraber bazı sektörler 
için Avrupa’nın üretim pazarı haline geldi. 
Sektörlerimiz krizleri fırsata çevirme kapasi-
tesine sahip. Ülkemiz, lojistik anlamda kritik 
noktada olduğundan özellikle AB için gıda 
tedarikçisi olabilir. AB, Türkiye’nin dış ticare-
tinde çok önemli bir Pazar, hem ithalat hem 
de ihracat açısından. AB ile 1996’dan bu yana 
süren Gümrük Birliği’nde de düzenlemeler ya-
pılmalı. Tarım ve gıda politikalarımızla kendi 
kendine yeten bir ülkeden ihracat potansiyelini 
yükselten bir ülke haline getirebiliriz. Yağlı 
tohumlar sektörü de dahil geliştireceğimiz 
politikalarla gıda tedarik zincirinin en büyük 
halkası olabiliriz. 

“EN BÜYÜK İTHALAT KALEMLERİNDEN 
BİRİ YAĞLI TOHUMLAR”

Türkiye, uzun yıllardır temel gıda mad-
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Anadolu coğrafyamız dünyada eşsiz ve özel 
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“KONYA’NIN TARIMDA ÜRETİM 
KAPASİTESİNİ ARTIRMALIYIZ”

Anadolu’nun üretim üssü, Türkiye’nin 
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tahıl ambarı Konya, çok eski tarihlere uzanan 
kadim tarım kültürü, yetiştirilebilir bitkideki 
çeşitlilik oranı, güneş ve ışık yoğunluğu, yenile-
nebilir enerji kullanımına uygunluğu, seracı-
lıkta kullanılabilecek jeotermal su kaynakları, 
rakımından dolayı turfandacılığa kadar uzanan 
geniş bir ürün yelpazesi ile müthiş bir tarımsal 
üretim potansiyeli olan bir şehir. 

Sürdürülebilir bir tarımsal üretim modeli 
uygulanması ile Türkiye’nin gıda güvenliğinin 
teminatı olabiliriz. Sulu tarımda da yüksek bir 
potansiyelimiz var.  Konya’yı suya kavuştur-
mak ülkedeki tarımsal üretim kapasitesine çok 
büyük katkı sağlayacaktır. 

Türkiye’nin en önemli kalkınma projele-
rinden biri olan Konya Ovası Projesi (KOP) ile 
bölgeye önemli destekler sağlanıyor. Ancak 
sulama projeleri ile sulama sistemlerinin 
modernize edilmesine yönelik çalışmalara 
ağırlık verilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. İyi 
bir planlama ve üretim politikası ile Konya’nın 
sulu tarım kapasitesinin artırılması, sadece 
Konya değil, Türkiye’nin geleceği için de çok 
önemli. 

 “TÜRKİYE KENDİNE YETER”

Mübarek ‘Ramazan Ayı’na yaklaşacağımız 
önümüzdeki dönemde, sektör olarak üretim ve 
dağıtımda en ufak bir aksaklık olmaması için, 
vatandaşlarımızın huzur ve bolluk içinde bu ayı 
geçirebilmeleri için çalışıyoruz. Tüm önlem-
lerimizi, tedbirlerimizi aldık. Yardımlaşma 
ve paylaşma ile bu zorlu günleri aşacağımıza 
inanıyoruz.  

Biz gönülden inanıyoruz, koronavirüs 
salgını sonrasında oluşacak dünya düzeninde 
ülkemizi hak ettiği yere ulaştırmak için, güçlü 
bir Türkiye için hep birlikte daha çok çalışa-
cağız. Dayanışma ile zorlukları atlatacağız. 
Ekonomimizi, üretimimizi sağlam tutacağız. 
Yeni dünya düzeninde ‘Güçlü Türkiye’ hedefi-
mizi gerçekleştirmek için daha çok çalışacağız. 
Büyük Türkiye’nin bu badireden de güçlenerek 
çıkacağına yürekten inanıyoruz.”
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LUSNA’NIN ODAĞINDA İHRACAT VAR
Makine sektöründe yer alan 

Lusna Makine, Tarım ve Hay-
vancılık, Konya’nın sektöründe 

önemli bir üreticisi olarak dikkat çeken ça-
lışmalara imza atıyor. Ürettiği son teknoloji 
ürünlerle modern çiftçiliğe katkıda bulunan 
ve bu doğrultuda Ar-Ge çalışmalarında hız 
kesmeyen Lusna, ihracat odaklı faaliyetle-
riye hem şehir hem de ülke ekonomisine 
büyük katkı sunuyor. Yenilikçi, geliştirici ve 
kaliteden ödün vermeyen Lusna, dayanıklı 
ve uzun ömürlü ürünleriyle uluslararası 
arenada ülkemizin gururu oluyor. Konuyla 
ilgili açıklamalarda bulunan Lusna Maki-
ne, Tarım ve Hayvancılık Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Genç, yaklaşık 35’ten fazla 
ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi. Üretimle-
rinin yüzde 99’unun ihracat odaklı olduğunu 
belirten Genç, ihracat yaptıkları ülke sayısı 
artırmak için sürekli Ar-Ge, inovasyon ve 
yeni Pazar arayışlarının sürdüğünü bildirdi.

SON TEKNOLOJİK ÜRÜNLER 

Firmalarının yaptığı üretimlerle modern 
çiftçi ve hayvancılık sektörüne geniş bir 
ürün yelpazesi sunduğunu dile getiren Genç, 
“Başlıca ürünlerimiz farklı tiplerde tarla ve 
bahçe pülverizatörleri, turbo atomizerler, süt 
sağım makinaları, yem kırma ve sap parçala-
ma makinaları, sağım sistemleri ve ekipman-
ları ve tarımsal hasat ve ekim makinalarıdır” 
dedi. 

İHRACAT ODAKLI BİR FİRMA

Lusna’nın 35’ten fazla ülkeye ihracat 
yaptığının bilgisini paylaşan Genç, üre-
timlerinin yüzde 99’unun ihraç edildiğini 

söyledi. İhracat odaklı çalışmaların süreceği-
ni belirten Genç, “Dünyanın dört bir yanında 
bulunan geniş bayi ağımız ile farklı bölgelere 
hizmet veriyoruz. İhracat yaptığımız ülke 
sayısını artırmak için var gücümüzle çalışıyo-
ruz” diye konuştu.

İHRACATTA BÜYÜL BİR İVME VAR

Türkiye’nin ve Konya’nın ihracat 
noktasında büyük bir ivme yakaladığını bu 
durumun ülke ekonomisi açısından oldukça 
önemli olduğunu vurgulayan Genç, şu açık-
lamalarda bulundu, “Son 15 yıldır ihracatta 
artan bir ivme var. Burada devletimizin, 
hükümetimizin büyük bir katkısı var. Biz de 
bundan nasiplendik. Her dönem ihracatımız 
artıyor. 2000’lerin başında Konya’da belli 
başlı firmalar ihracat yaparken, şuan herkes 
ihracat yapabiliyor. İhracat eskiden zordu. 
Bunlar da kolaylaştı. Tahmin ediyorum bu 
durumların da ihracatın artmasında etkisi 

var.”

KATMA DEĞERÜ YÜKSEK ÜRÜNLER 
ÜRETMELİYİZ

Sektöre dair değerlendirmelerde de bu-
lunan Genç, Konya’nın tarım makineleri ve 
ekipmanlarında önemli bir oyuncu olduğuna 
dikkat çekti. Ancak bu durumun daha ileri 
taşınması için yüksek teknoloji üretiminin 
önemine işaret eden Genç, “Konya tarım 
makineleri ve ekipmanları konusunda önde 
gelen şehirlerden biri. Biz makineyi yapı-
yoruz ama teknolojiye ağırlık vermemiz 
gerekiyor. Birim başına düşen döviz değerini 
artırmamız gerekiyor. Katma değerli ürünler 
üretmemiz gerekiyor. Ar-Ge’ye ağırlık verip 
teknoloji olarak yatırım yapabilirsek, kar 
oranlarını yükseltebilirsek Konya için daha 
iyi olacak diye düşünüyorum. Birçok firma 
bu konuda çalışmalar yapıyor. Üniversiteler 
ile çalışmalar yapılıyor. Yazılım konusunda 
bizler çok eksiğiz. Bu konuda biraz daha 
yatırım yapmamız gerekiyor” ifadelerini 
kullandı. 

KONYA TARIM FUARI BÜYÜK BİR FIRSAT

Türkiye’nin en büyük tarım fuarı olan 
Konya Tarım Fuarı’nın firmalar açısından 
büyük bir fırsat olduğuna da değinen Genç, 
fuarla ilgili şunları söyledi, “Konya Fuarı’nın 
da şehrimiz için iyi olacağını düşünüyorum. 
Birçok firmanın yeni müşteriler bulmasına 
vesile olacak diye düşünüyorum. Yurtdışın-
dan ve Konya dışından fuara katılım olması 
nedeniyle yeni müşteriler anlamında büyük 
bir fırsat. İnşallah fuar tüm üreticilerimize 
hayırlar getirir.”

Ürettiği son sistem ürünlerin yüzde 99’unu ihraç eden Lusna Makine, Tarım ve 
Hayvancılık, bugün geldiği noktada 35’ten fazla ülkeye ihracat yapıyor. İhracat yaptığı ülke 

sayısını artırmak için çalışan fi rma, Ar-Ge ve inovasyona büyük önem veriyor 
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Birçok firmanın yeni müşteriler bulmasına 
vesile olacak diye düşünüyorum. Yurtdışın-
dan ve Konya dışından fuara katılım olması 
nedeniyle yeni müşteriler anlamında büyük 
bir fırsat. İnşallah fuar tüm üreticilerimize 
hayırlar getirir.”

Ürettiği son sistem ürünlerin yüzde 99’unu ihraç eden Lusna Makine, Tarım ve 
Hayvancılık, bugün geldiği noktada 35’ten fazla ülkeye ihracat yapıyor. İhracat yaptığı ülke 

sayısını artırmak için çalışan fi rma, Ar-Ge ve inovasyona büyük önem veriyor 
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1955 yılında Kayağızlı Yusuf ta-
rafından kurulan, oldukça köklü 
bir geçmişe sahip olan Kayağızlı 

Traktör, kurulduğu günden buyana Çum-
ra’daki başarılı çalışmalarını sürdürüyor. 
3. nesle geçen şirket, yeniliklere açık bir 
şekilde, kendini geliştirerek, yeni hedeflere 
yürüyor. Bu konuda Kayağızlı Traktör’ün 
3. Nesil Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Can, 
şirketin daha iyi yerlere gelmesi adına 
önemli çalışmalar yapıyor.

GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ 

Çalışmaları ve hedefleri konusunda bil-
giler veren Can, Kayağızlı Traktör’ün 1955 
yılında dedesi Kayağızlı Yusuf tarafından 
kurulduğunun bilgisini paylaştı. “Dededen 
toruna tam 3 nesil ‘’işimiz gücümüz trak-
tör’’ sloganıyla yollarına devam ettiklerini 
dile getiren Can, “Kayağızlı Traktör olarak 
gece-gündüz demeden, işinde uzman ekip 
arkadaşlarımızla, traktör sektöründe hiz-
met veriyoruz” dedi.

SAME DEUTZ FAHR BAYİSİ 

Traktör satışlarında son yıllarda ön 
plana çıkan ve her yıl isminden bahsettiren 
Kayağızlı Traktör’ün sektörde önemli bir 
marka olan Same Deutz Fahr (SDF) trak-
törlerinin Bayisi olduklarını dile getiren 

Can, “Temsil ettiğimiz markayı tercih eden 
tüm çiftçi dostlarımıza tam eksiksiz hizmet 
sunmaktayız. Satış ve satış sonrası desteği, 
güçlü servisiyle ve yedek parçasıyla ülke 
genelinde tanınmış bir markayız. Yerel ve 
ulusal basında isminden sıkça bahsettiren 
Kayağızlı Traktör her yıl daha ileriyi hedef-
liyor” diye konuştu.

ÖNEMLİ HEDEFLERİ VAR 

Çumra’da başlayan ve tüm ülkeye 
yayılan Kayağızlı Traktör’ün yatırımları-

nı sürdüreceğini vurgulayan Can şöyle 
devam etti, “Yatırımlarımıza Çumra’da 
devam edeceğiz. Çumra’nın gelişimi ve 
tarım merkezli bir yerleşim yeri olması 
nedeniyle bu alanda ilçemize ve ülkemize 
katkı vermeyi artırarak sürdüreceğiz. Bu 
çalışmalar neticesinde de özellikle pan-
demi dönemi traktör satışlarımız, yüksek 
beygir traktör satışlarımızdaki başarıları-
mız, fuarlardaki etkinliklerimizle trak-
tör pazarında önemli bir yer tutuyoruz. 
Uzman kadrosuyla, güler yüzlü persone-
liyle müşteri memnuniyetini ilke edinen 
Kayağızlı Traktör, geniş açık alan showro-
omu ile çiftçilerimize en kaliteli hizmeti 
sunmaktadır. Tarla günü organizasyon-
larını gelenek haline getiren Kayağızlı 
Traktör, yeni çıkan traktörleri çiftçiyle 
hemen tanıştırarak bulunduğu bölgeye 
tarımsal öncelik yapmayı amaçlar. Satış 

sonrası hizmetleriyle öne çıkan Kayağızlı 
Traktör aktif yol yardımı, periyodik bakım, 
orijinal ürün garantisi ve Kayağızlı Traktör 
garantisiyle müşteri memnuniyetini yüzde 
100 yapmayı hedeflemektedir. Tarımsal 
alanda hep daha iyiyi ve ileriyi hedefle-
yerek öncelikle bulunduğumuz bölgeyi 
ve çiftçisini ön plana çıkarma hedefinde 
olarak çalışmalarımıza tüm hızıyla devam 
etmekteyiz. Tüm ülke çapında Same Deutz 
Fahr traktörleri için satış, servis ve yedek 
parça hizmeti sunmayı sürdürüyoruz.”

KAYAĞIZLI, TRAKTÖR 
SEKTÖRÜNÜN YILDIZI

“İşimiz gücümüz traktör’’ sloganıyla çıktıkları yola başarıyla devam eden 
Kayağızlı Traktör, sektörde önemli bir yere sahip. Satış sonrası yedek parça ve servis 
hizmetiyle de müşterinin her zaman yanında olan firma, yüzde yüz memnuniyet 

sağlamak adına büyük gayret gösteriyor

YENİ ÜRÜNLER YİNE 
GÖZ DOLDURACAK

Same Deutz Fahr’nin her yıl kendini 
yenileyen ve geliştiren bir marka olduğunu 
bunun da markayı tercih sebebi yaptığı-
nı dile getiren Can, bu yılki yeniliklerle 
ilgili şöyle devam etti, “Yeni FARMotion 
motorlarımız oldukça dikkat çekici. Sadece 
tarımsal faaliyetler için traktöre özel olarak 
tasarlandı. Tamamen elektronik kontrollü 
Common Rail motor teknolojisi ile inanıl-
maz seviyelerde yüksek tork üretimine 
sahip. Uzun bakım aralıklarına sahip ve 
uzun ömürlü. Yüksek basınç ile yakıtın tam 
ve verimli kullanılmasını ve düşük yakıt 
tüketimi sağlıyor.”

MARKANIN YURT DIŞI 
PROGRAMLARINA KATILIYOR

Same Deutz Fahr markasının Türki-
ye’deki satışlarında önemli bir rol oynadık-
larını belirten Can, “Bu anlamda, SDF’nin 
yurtdışında düzenlediği bazı organizasyon-
lara davetli olarak katılıyoruz. Orada Tür-
kiye’nin ihtiyacı olan traktörler konusunda 
marka yetkililerine bilgiler sunuyoruz. 
Böylece SDF, Türkiye’nin ihtiyacına göre, 
satılabilirlik durumuna göre Türkiye’ye 
traktör getiriyor” dedi. 

DAHA İYİ OLACAK

Sektöre dair değerlendirmelerde de 
bulunan Can, şunları söyledi, “Sektörde 
fiyat artışları var. Bu fiyat artışları nede-
niyle piyasa biraz yavaşladı. Ama ilerleyen 
dönemlerde bu durumun düzeleceğini 
düşünüyoruz. Çiftçi artık çok bilinçli. Ön-
ceden traktör olsun da nasıl olursa olsun 
diyordu, sonraki nesil kabini olsun da 
kliması olmasın diyordu şimdi klima olsun 
veya farklı özellikleri olsun istiyor. Çiftçi 
için kalite, görünüş, işlev önemli. Ama 
daha önemlisi yedek parça ve servis. Eğer 
bir traktörün yedek parçası, servisi yoksa o 
traktörü satamazsınız. Bizim burada hepsi 
var. O yüzden çiftçi önce yedek parça ve 
servise bakıyor sonra kaliteye bakıyor.”
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1955 yılında Kayağızlı Yusuf ta-
rafından kurulan, oldukça köklü 
bir geçmişe sahip olan Kayağızlı 

Traktör, kurulduğu günden buyana Çum-
ra’daki başarılı çalışmalarını sürdürüyor. 
3. nesle geçen şirket, yeniliklere açık bir 
şekilde, kendini geliştirerek, yeni hedeflere 
yürüyor. Bu konuda Kayağızlı Traktör’ün 
3. Nesil Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Can, 
şirketin daha iyi yerlere gelmesi adına 
önemli çalışmalar yapıyor.

GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ 

Çalışmaları ve hedefleri konusunda bil-
giler veren Can, Kayağızlı Traktör’ün 1955 
yılında dedesi Kayağızlı Yusuf tarafından 
kurulduğunun bilgisini paylaştı. “Dededen 
toruna tam 3 nesil ‘’işimiz gücümüz trak-
tör’’ sloganıyla yollarına devam ettiklerini 
dile getiren Can, “Kayağızlı Traktör olarak 
gece-gündüz demeden, işinde uzman ekip 
arkadaşlarımızla, traktör sektöründe hiz-
met veriyoruz” dedi.

SAME DEUTZ FAHR BAYİSİ 

Traktör satışlarında son yıllarda ön 
plana çıkan ve her yıl isminden bahsettiren 
Kayağızlı Traktör’ün sektörde önemli bir 
marka olan Same Deutz Fahr (SDF) trak-
törlerinin Bayisi olduklarını dile getiren 

Can, “Temsil ettiğimiz markayı tercih eden 
tüm çiftçi dostlarımıza tam eksiksiz hizmet 
sunmaktayız. Satış ve satış sonrası desteği, 
güçlü servisiyle ve yedek parçasıyla ülke 
genelinde tanınmış bir markayız. Yerel ve 
ulusal basında isminden sıkça bahsettiren 
Kayağızlı Traktör her yıl daha ileriyi hedef-
liyor” diye konuştu.

ÖNEMLİ HEDEFLERİ VAR 

Çumra’da başlayan ve tüm ülkeye 
yayılan Kayağızlı Traktör’ün yatırımları-

nı sürdüreceğini vurgulayan Can şöyle 
devam etti, “Yatırımlarımıza Çumra’da 
devam edeceğiz. Çumra’nın gelişimi ve 
tarım merkezli bir yerleşim yeri olması 
nedeniyle bu alanda ilçemize ve ülkemize 
katkı vermeyi artırarak sürdüreceğiz. Bu 
çalışmalar neticesinde de özellikle pan-
demi dönemi traktör satışlarımız, yüksek 
beygir traktör satışlarımızdaki başarıları-
mız, fuarlardaki etkinliklerimizle trak-
tör pazarında önemli bir yer tutuyoruz. 
Uzman kadrosuyla, güler yüzlü persone-
liyle müşteri memnuniyetini ilke edinen 
Kayağızlı Traktör, geniş açık alan showro-
omu ile çiftçilerimize en kaliteli hizmeti 
sunmaktadır. Tarla günü organizasyon-
larını gelenek haline getiren Kayağızlı 
Traktör, yeni çıkan traktörleri çiftçiyle 
hemen tanıştırarak bulunduğu bölgeye 
tarımsal öncelik yapmayı amaçlar. Satış 

sonrası hizmetleriyle öne çıkan Kayağızlı 
Traktör aktif yol yardımı, periyodik bakım, 
orijinal ürün garantisi ve Kayağızlı Traktör 
garantisiyle müşteri memnuniyetini yüzde 
100 yapmayı hedeflemektedir. Tarımsal 
alanda hep daha iyiyi ve ileriyi hedefle-
yerek öncelikle bulunduğumuz bölgeyi 
ve çiftçisini ön plana çıkarma hedefinde 
olarak çalışmalarımıza tüm hızıyla devam 
etmekteyiz. Tüm ülke çapında Same Deutz 
Fahr traktörleri için satış, servis ve yedek 
parça hizmeti sunmayı sürdürüyoruz.”

KAYAĞIZLI, TRAKTÖR 
SEKTÖRÜNÜN YILDIZI

“İşimiz gücümüz traktör’’ sloganıyla çıktıkları yola başarıyla devam eden 
Kayağızlı Traktör, sektörde önemli bir yere sahip. Satış sonrası yedek parça ve servis 
hizmetiyle de müşterinin her zaman yanında olan firma, yüzde yüz memnuniyet 

sağlamak adına büyük gayret gösteriyor

YENİ ÜRÜNLER YİNE 
GÖZ DOLDURACAK

Same Deutz Fahr’nin her yıl kendini 
yenileyen ve geliştiren bir marka olduğunu 
bunun da markayı tercih sebebi yaptığı-
nı dile getiren Can, bu yılki yeniliklerle 
ilgili şöyle devam etti, “Yeni FARMotion 
motorlarımız oldukça dikkat çekici. Sadece 
tarımsal faaliyetler için traktöre özel olarak 
tasarlandı. Tamamen elektronik kontrollü 
Common Rail motor teknolojisi ile inanıl-
maz seviyelerde yüksek tork üretimine 
sahip. Uzun bakım aralıklarına sahip ve 
uzun ömürlü. Yüksek basınç ile yakıtın tam 
ve verimli kullanılmasını ve düşük yakıt 
tüketimi sağlıyor.”

MARKANIN YURT DIŞI 
PROGRAMLARINA KATILIYOR

Same Deutz Fahr markasının Türki-
ye’deki satışlarında önemli bir rol oynadık-
larını belirten Can, “Bu anlamda, SDF’nin 
yurtdışında düzenlediği bazı organizasyon-
lara davetli olarak katılıyoruz. Orada Tür-
kiye’nin ihtiyacı olan traktörler konusunda 
marka yetkililerine bilgiler sunuyoruz. 
Böylece SDF, Türkiye’nin ihtiyacına göre, 
satılabilirlik durumuna göre Türkiye’ye 
traktör getiriyor” dedi. 

DAHA İYİ OLACAK

Sektöre dair değerlendirmelerde de 
bulunan Can, şunları söyledi, “Sektörde 
fiyat artışları var. Bu fiyat artışları nede-
niyle piyasa biraz yavaşladı. Ama ilerleyen 
dönemlerde bu durumun düzeleceğini 
düşünüyoruz. Çiftçi artık çok bilinçli. Ön-
ceden traktör olsun da nasıl olursa olsun 
diyordu, sonraki nesil kabini olsun da 
kliması olmasın diyordu şimdi klima olsun 
veya farklı özellikleri olsun istiyor. Çiftçi 
için kalite, görünüş, işlev önemli. Ama 
daha önemlisi yedek parça ve servis. Eğer 
bir traktörün yedek parçası, servisi yoksa o 
traktörü satamazsınız. Bizim burada hepsi 
var. O yüzden çiftçi önce yedek parça ve 
servise bakıyor sonra kaliteye bakıyor.”
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GENÇ 
DEĞİRMEN’İN 
HEDEFİ TÜM 

DÜNYA
Değirmen sektöründe 30 

yılı aşan tecrübesiyle 
önemli bir marka hali-

ne gelen Genç Değirmen, kaliteyi 
müşterisiyle buluşturuyor. 14 bin 
metrekaresi kapalı olmak üzere 
toplamda 30 bin metrekare üretim 
alanı, deneyimli kadrosuyla un ve 
irmik üretim tesisleri konusunda 
çözümler sunan Genç Değirmen, 
dünya çapındaki bayi ağı sayesin-
de emeğin mucizesini 72 ülkeye 
taşıyor. Üretiminin yaklaşık yüzde 
95’ini ihraç eden Genç Değirmen, 
dünya pazarındaki bu potansiyelini 
artırma hedefiyle yoluna devam 
ediyor. Konuyla ilgili değerlendir-
melerde bulunan Genç Değirmen 
Yönetim Kurulu Başkanı Remzi 
Mert Selek, “Hedefimiz tüm dün-
yaya Genç Değirmen’in kalitesini 
göstermek” dedi.

TEKNOLOJİ ÜST DÜZEYDE

Genç Değirmen’in kurulduğu 
günden buyana kendini yenile-
yerek yoluna devam ettiğini dile 
getiren Genç Değirmen Yönetim 
Kurulu Başkanı Remzi Mert Selek, 
gelişen dünyaya ayak uydurmak 
gerektiğinin altını çizdi. Bu konuda 
genç Değirmen’in kendini göster-
diğini ve sektör içerisinde farkını 
ortaya koyduğunu belirten Selek, 
“Firmamız, CAD-CAM destekli 
CNC tezgâhlarıyla zenginleştirdiği 
makine parkuru ve ileri teknoloji 
üretim standartlarına duyarlı yak-
laşımıyla hatasız üretim sağla-
maktadır. Fabrikamızda teknoloji; 
makinelerin hızlı ve problemsiz 
olarak boyanmasını sağlayan boya 
ünitelerinden, ahşap parçaların 
üretiminin gerçekleştirildiği ahşap 
üretim atölyesine ve yedek parça 
tedariği için oluşturulmuş modern 
malzeme depolarına kadar üreti-
min her alanında etkin bir şekilde 
kullanılmaktadır” dedi. 

SEKTÖRE DEĞER KATIYORUZ

Genç Değirmen’in sektördeki 
gücünü ortaya koymak için büyük 
gayret gösterdiklerini vurgulayan 
Selek, şöyle devam etti, “Genç 
Değirmen’in deneyimi, tasarım-
dan montaja kadar üretimin her 
aşamasında etkili çözümler sunan 
bir güç haline getiriyor. Üstlendiği 
360’den fazla projeyi hatasız ve 
zamanında teslim etmenin gururu 
ile AR-GE departmanı yeni projeler 
üretmeye devam etmektedir. Be-
nimsediğimiz toplam kalite felse-
fesi ile çalışanlarımızla birlikte hep 
daha iyisini hedefliyoruz. Makine-
lerimizin tam performans sunması 
için üretim kalitesine ek olarak 
satış sonrası destek gücümüzü de 
ekliyoruz. Genç Değirmen, sektöre 
değer katan bir güç-lider olma 
yolunda ilerliyor. Genç Değirmen, 
dünya pazarında payını arttırmak 
adına belirli hedefler ve stratejiler-
le yoluna devam ediyor, sektörün 
geleceğine güç katıyor.”

KONYA’DA LİDER

Değirmen sektöründe Kon-
ya’nın öne çıktığını, Genç Değir-
men’in de Konya’da önemli bir 
yerde olduğunu söyleyen Selek, 
“Genç Değirmen sektörde lider 
diyebileceğimiz bir durumda. 
Konya’da lider bir firmayız. Genç 
Değirmen müşteri odaklı çalışan 
bir firma. Kaliteyi ön planda tutu-
yoruz. Müşterimizin memnuniyeti 
bizim için her şeyden önemli. Bu 
anlamda Genç Değirmen, müş-
terimizin istekleri doğrultusunda 
üretim yapıyor. Bu da bizi farklı 
kılıyor” şeklinde konuştu. 

72 ÜLKEYE İHRACAT 
YAPIYORUZ

Genç Değirmen’in ihracat 

Üretiminin yaklaşık yüzde 95’ini ihraç 
ederek, 72 ülkede kendini gösteren sektörün 

amiral gemisi Genç Değirmen, ihracatta 
hedefl erini büyütüyor. Genç Değirmen 

Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Mert Selek, 
“Hedefi miz tüm dünyaya Genç Değirmen’in 

kalitesini göstermek” dedi

odaklı bir firma olduğunu, bu anlamda büyük 
başarılar elde ettiğini belirten Selek, “Genç 
Değirmen ihracat yapan bir firma. 72 ülkeye 
ihracat yapan bir firmayız. Ağırlıklı olarak 
Türki cumhuriyetleri ve Afrika pazarına 
çalışıyoruz. Yeni yeni Libya pazarına açıldık. 
Avrupa’ya da malzeme gönderiyoruz. Ama 
ağırlıklı olarak Türki Cumhuriyetleri ve Afrika 
pazarına çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. 

HEDEF TÜM DÜNYA

İhracat potansiyelini artırmak için var 
güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Selek, 
şunları kaydetti, “Hedefimizde tüm dünyaya 
mal göndermek var. Ama bu hedef bizi zor-
luyor. Çünkü kalitesiz malzeme üreten birçok 
firma var. Bu durum bizi dünya pazarında 
olumsuz etkiliyor. Avrupa’da özellikle Türk 
malının kalitesiz olduğu düşünülüyor. İmajı-
mız çok iyi değil genel olarak. Bu olumsuzlu-
ğu kırmaya çalışıyoruz. Biz Genç Değirmen 
olarak Avrupa standartlarında, dünya stan-
dartlarında iş yapıyoruz. Bunu bilen bizden 
ürün alıyor ama olumsuz algıyı kırmamız 
gerekiyor. Aslında bundan 20 yıl önce Türki 
Cumhuriyetleri’nde de böyle bir olumsuz algı 
varmış. Ancak orada bu algıyı yıkmışız. Avru-
pa’da da bu algıyı yıkmamız gerekiyor.” 

ÖNEMLİ BİR KAPASİTEYE SAHİP

Genç Değirmen’in üretimde önemli bir 
kapasiteye sahip olduğuna dikkat çeken Se-
lek, “3 ayda günlük 350 ton buğday kıracak 
bir fabrikayı hazır ederiz. Biz burada hem 
üretimi yaparız hem de gidip kurulumunu 
yaparız. Aynı zamanda müşterimiz isterse 
anahtar teslim fabrika teslimi de yaparız” 
dedi.  

ENTEGRE BİR TESİS

Üretim alanlarının altyapısından da 
bahseden Selek, “14 bin metrekaresi kapalı 
olmak üzere 30 bin metrekarelik üretim 
alanımız var. Biz burada bütün parçaları 
üretebiliyoruz. Entegre bir tesisimiz var. San-
dığına kadar kendimiz üretiriz” diye konuştu. 
Yaklaşık 150 kişiye istihdam sağladıklarının 
bilgisini paylaşan Selek, “Fabrikamızda 124 
çalışanımız var. Bunun dışında montaj ele-
manları, diğer ülkelerdeki ofis çalışanları ile 
birlikte yaklaşık 150 çalışanımız var. Kazakis-
tan’da, Özbekistan’da, Ukrayna’da, Azerbay-
can’da, Kenya’da ofislerimiz var. Onlar direk 
bize bağlı ve bizim için çalışıyorlar. Sırbis-
tan’da da iş ortağımız var. Hedefte Libya’da 
da bir ofis planımız var” ifadelerini kullandı.

PANDEMİNİN ETKİLERİ 

2 yıldır dünya genelinde yaşanan pande-
minin sektöre olan etkilerini değerlendiren 
Selek, şu bilgileri paylaştı, “Pandemi bizim 
sektörümüz olumsuz etkilemedi. Ama tabi 
yurt dışına giriş-çıkışlar zor oldu. Bu konuda 
bir zorluk yaşadık. Sınırlar kapandığı için mal-
zemeleri göndermede zorluk yaşadık. Bunun 
dışında konteynır sıkıntısı yaşadık. Konteynır 
bulsak da fiyatları çok arttı. Bu durumlar 
olumsuz etkiledi ama genel anlamda çok kötü 
bir durum yaşamadık.”
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GENÇ 
DEĞİRMEN’İN 
HEDEFİ TÜM 

DÜNYA
Değirmen sektöründe 30 

yılı aşan tecrübesiyle 
önemli bir marka hali-

ne gelen Genç Değirmen, kaliteyi 
müşterisiyle buluşturuyor. 14 bin 
metrekaresi kapalı olmak üzere 
toplamda 30 bin metrekare üretim 
alanı, deneyimli kadrosuyla un ve 
irmik üretim tesisleri konusunda 
çözümler sunan Genç Değirmen, 
dünya çapındaki bayi ağı sayesin-
de emeğin mucizesini 72 ülkeye 
taşıyor. Üretiminin yaklaşık yüzde 
95’ini ihraç eden Genç Değirmen, 
dünya pazarındaki bu potansiyelini 
artırma hedefiyle yoluna devam 
ediyor. Konuyla ilgili değerlendir-
melerde bulunan Genç Değirmen 
Yönetim Kurulu Başkanı Remzi 
Mert Selek, “Hedefimiz tüm dün-
yaya Genç Değirmen’in kalitesini 
göstermek” dedi.

TEKNOLOJİ ÜST DÜZEYDE

Genç Değirmen’in kurulduğu 
günden buyana kendini yenile-
yerek yoluna devam ettiğini dile 
getiren Genç Değirmen Yönetim 
Kurulu Başkanı Remzi Mert Selek, 
gelişen dünyaya ayak uydurmak 
gerektiğinin altını çizdi. Bu konuda 
genç Değirmen’in kendini göster-
diğini ve sektör içerisinde farkını 
ortaya koyduğunu belirten Selek, 
“Firmamız, CAD-CAM destekli 
CNC tezgâhlarıyla zenginleştirdiği 
makine parkuru ve ileri teknoloji 
üretim standartlarına duyarlı yak-
laşımıyla hatasız üretim sağla-
maktadır. Fabrikamızda teknoloji; 
makinelerin hızlı ve problemsiz 
olarak boyanmasını sağlayan boya 
ünitelerinden, ahşap parçaların 
üretiminin gerçekleştirildiği ahşap 
üretim atölyesine ve yedek parça 
tedariği için oluşturulmuş modern 
malzeme depolarına kadar üreti-
min her alanında etkin bir şekilde 
kullanılmaktadır” dedi. 

SEKTÖRE DEĞER KATIYORUZ

Genç Değirmen’in sektördeki 
gücünü ortaya koymak için büyük 
gayret gösterdiklerini vurgulayan 
Selek, şöyle devam etti, “Genç 
Değirmen’in deneyimi, tasarım-
dan montaja kadar üretimin her 
aşamasında etkili çözümler sunan 
bir güç haline getiriyor. Üstlendiği 
360’den fazla projeyi hatasız ve 
zamanında teslim etmenin gururu 
ile AR-GE departmanı yeni projeler 
üretmeye devam etmektedir. Be-
nimsediğimiz toplam kalite felse-
fesi ile çalışanlarımızla birlikte hep 
daha iyisini hedefliyoruz. Makine-
lerimizin tam performans sunması 
için üretim kalitesine ek olarak 
satış sonrası destek gücümüzü de 
ekliyoruz. Genç Değirmen, sektöre 
değer katan bir güç-lider olma 
yolunda ilerliyor. Genç Değirmen, 
dünya pazarında payını arttırmak 
adına belirli hedefler ve stratejiler-
le yoluna devam ediyor, sektörün 
geleceğine güç katıyor.”

KONYA’DA LİDER

Değirmen sektöründe Kon-
ya’nın öne çıktığını, Genç Değir-
men’in de Konya’da önemli bir 
yerde olduğunu söyleyen Selek, 
“Genç Değirmen sektörde lider 
diyebileceğimiz bir durumda. 
Konya’da lider bir firmayız. Genç 
Değirmen müşteri odaklı çalışan 
bir firma. Kaliteyi ön planda tutu-
yoruz. Müşterimizin memnuniyeti 
bizim için her şeyden önemli. Bu 
anlamda Genç Değirmen, müş-
terimizin istekleri doğrultusunda 
üretim yapıyor. Bu da bizi farklı 
kılıyor” şeklinde konuştu. 

72 ÜLKEYE İHRACAT 
YAPIYORUZ

Genç Değirmen’in ihracat 

Üretiminin yaklaşık yüzde 95’ini ihraç 
ederek, 72 ülkede kendini gösteren sektörün 

amiral gemisi Genç Değirmen, ihracatta 
hedefl erini büyütüyor. Genç Değirmen 

Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Mert Selek, 
“Hedefi miz tüm dünyaya Genç Değirmen’in 

kalitesini göstermek” dedi

odaklı bir firma olduğunu, bu anlamda büyük 
başarılar elde ettiğini belirten Selek, “Genç 
Değirmen ihracat yapan bir firma. 72 ülkeye 
ihracat yapan bir firmayız. Ağırlıklı olarak 
Türki cumhuriyetleri ve Afrika pazarına 
çalışıyoruz. Yeni yeni Libya pazarına açıldık. 
Avrupa’ya da malzeme gönderiyoruz. Ama 
ağırlıklı olarak Türki Cumhuriyetleri ve Afrika 
pazarına çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. 

HEDEF TÜM DÜNYA

İhracat potansiyelini artırmak için var 
güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Selek, 
şunları kaydetti, “Hedefimizde tüm dünyaya 
mal göndermek var. Ama bu hedef bizi zor-
luyor. Çünkü kalitesiz malzeme üreten birçok 
firma var. Bu durum bizi dünya pazarında 
olumsuz etkiliyor. Avrupa’da özellikle Türk 
malının kalitesiz olduğu düşünülüyor. İmajı-
mız çok iyi değil genel olarak. Bu olumsuzlu-
ğu kırmaya çalışıyoruz. Biz Genç Değirmen 
olarak Avrupa standartlarında, dünya stan-
dartlarında iş yapıyoruz. Bunu bilen bizden 
ürün alıyor ama olumsuz algıyı kırmamız 
gerekiyor. Aslında bundan 20 yıl önce Türki 
Cumhuriyetleri’nde de böyle bir olumsuz algı 
varmış. Ancak orada bu algıyı yıkmışız. Avru-
pa’da da bu algıyı yıkmamız gerekiyor.” 

ÖNEMLİ BİR KAPASİTEYE SAHİP

Genç Değirmen’in üretimde önemli bir 
kapasiteye sahip olduğuna dikkat çeken Se-
lek, “3 ayda günlük 350 ton buğday kıracak 
bir fabrikayı hazır ederiz. Biz burada hem 
üretimi yaparız hem de gidip kurulumunu 
yaparız. Aynı zamanda müşterimiz isterse 
anahtar teslim fabrika teslimi de yaparız” 
dedi.  

ENTEGRE BİR TESİS

Üretim alanlarının altyapısından da 
bahseden Selek, “14 bin metrekaresi kapalı 
olmak üzere 30 bin metrekarelik üretim 
alanımız var. Biz burada bütün parçaları 
üretebiliyoruz. Entegre bir tesisimiz var. San-
dığına kadar kendimiz üretiriz” diye konuştu. 
Yaklaşık 150 kişiye istihdam sağladıklarının 
bilgisini paylaşan Selek, “Fabrikamızda 124 
çalışanımız var. Bunun dışında montaj ele-
manları, diğer ülkelerdeki ofis çalışanları ile 
birlikte yaklaşık 150 çalışanımız var. Kazakis-
tan’da, Özbekistan’da, Ukrayna’da, Azerbay-
can’da, Kenya’da ofislerimiz var. Onlar direk 
bize bağlı ve bizim için çalışıyorlar. Sırbis-
tan’da da iş ortağımız var. Hedefte Libya’da 
da bir ofis planımız var” ifadelerini kullandı.

PANDEMİNİN ETKİLERİ 

2 yıldır dünya genelinde yaşanan pande-
minin sektöre olan etkilerini değerlendiren 
Selek, şu bilgileri paylaştı, “Pandemi bizim 
sektörümüz olumsuz etkilemedi. Ama tabi 
yurt dışına giriş-çıkışlar zor oldu. Bu konuda 
bir zorluk yaşadık. Sınırlar kapandığı için mal-
zemeleri göndermede zorluk yaşadık. Bunun 
dışında konteynır sıkıntısı yaşadık. Konteynır 
bulsak da fiyatları çok arttı. Bu durumlar 
olumsuz etkiledi ama genel anlamda çok kötü 
bir durum yaşamadık.”
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Konya’da traktör sektörün-
deki faaliyetleriyle adından 
söz ettiren Buyruk Otomotiv, 

büyümeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, KIA 
marka otomobil, Erkunt Traktör ve Kubota 
Traktör Bayiliğinin yanında geçtiğimiz 
Aralık ayında Konya, Karaman ve Aksa-
ray illerinde Renault Trucks bayiliğine de 
başlayarak Buyruk Grup olarak kurumsal 
yapısını da güçlendiren Buyruk, hedefleri-
ni günden güne büyütüyor. Konuyla ilgili 
açıklamalarda bulunan Buyruk Grup Yö-
netim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Buyruk, 
“Firmamız memnuniyet odaklı çalışmala-
rını dün olduğu gibi bugün de sürdürecek, 
yarınlara umutla bakan bir anlayışla ülke 
ekonomisine katkı sağlamaya devam ede-
cektir” dedi.

KONYA’DA ÖNCÜLER ARASINDA
 
Türkiye’nin traktör sektöründeki önem-

li markalarından olan Erkunt Traktör ve 
Kubota Traktör’ün satışını gerçekleştiren 
Buyruk Grup, yılların verdiği tecrübeyle 
Konya’da sektörün öncüleri arasına girme-
yi başardı. Faaliyetleri hakkında bilgiler 

veren Buyruk Grup Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Ali Buyruk, “Meram, Karatay, 
Selçuklu, Altınekin, Kadınhanı, Sarayö-
nü, Çumra, Güneysınır, Bozkır bölgesinin 
Erkunt bayisiyiz” dedi.

ERKUNT’UN KALİTESİ TARTIŞILMAZ

Erkunt Traktör’ün tartışılmaz bir kali-
teye sahip olduğunu dile getiren Buyruk, 
“Erkunt Traktör bazı markaların da motor 
kısmının dökümünü üreten bir firma. Er-
kunt o yüzden kalitesini tartışmaya gerek 
yok. Motorunu verdiği firmalar Türkiye’de 
iyi satış yapan markalar. Erkunt yerli bir 
üretim. Her şeyiyle traktörü üretebiliyor” 

BUYRUK, BU YIL DA IDDIALI
Traktör sektörünün öncülerinden olan Buyruk Grup, başarılı çalışmalarını sürdürüyor. 
Konya, Karaman ve Aksaray illerinde Renault Trucks bayiliğine de başlayarak kurumsal 

yapısını da güçlendiren Buyruk, hedeflerini günden güne büyütüyor

ifadelerini kullandı. 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ BİZİM İÇİN 
ÖNEMLİ 

Buyruk Grup olarak müşteri memnu-
niyeti ve satış dışındaki hizmetlerinden 
de bahseden Buyruk, “Biz Erkunt Konya 
bayii olarak bizde satış dışında traktör 
yetkili servisi, traktör bakım ve tamiri, 
yedek parça servisi ile bayiliğimizin olduğu 
bütün ilçelerde hizmet vermekteyiz. Bizim 
için önemli olan unsurlardan bir tanesi de 
müşteri memnuniyetidir. Bugüne kadar 
hiçbir çiftçimizi ve müşterilerimizi mağdur 
etmedik” şeklinde konuştu. 

RENAULT TRUCKS BAYİSİ OLDU

Otomotiv sektöründeki büyümeyi sür-
dürdüklerini belirten Buyruk, son olarak 
Renault Trucks’ın Konya bölge bayisi ol-
duklarının bilgisini verdi. Bu süreçle ilgili 
de bilgiler veren Buyruk, şunları aktardı, 
“Otomotiv sektörünün öncü firmalarından 
olan firmamız; köklü geçmişiyle, dünden 
aldığı gücü yarınlara aktarmak için özverili 
çalışmalar yürütüyor. 1992 yılında traktör 
satışıyla başlayan sektördeki yolculuğu-
muz, 1995 yılında ikinci el traktör sektö-
rüne de giriş yaparak büyüyerek devam 
etti. Sürekli büyümeyi ve hizmet ağını 
genişletmeyi ilke edinen firmamız, 1998 
yılında Bolu ve çevresinde, 2002 yılında 
ise Konya’da sektöründe dünyanın önemli 
markaları arasında yer alan New Hol-
land’ın bayisi oldu. Bayilik ve marka ağını 
genişleten firmamız, 2008 yılında Kon-
ya’da hizmetlerine Case bayiliğini de ekle-
di. Bolu New Holland, Konya Case bayiliği 
2016 yılına kadar sürerken, 2016’da yeni 
bir atılım gerçekleştiren firmamız, Ankara, 
Bolu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Düzce 
ve Sakarya illerinde TÜMOSAN bayiliğine 
başlayarak, 2019 yılına kadar TÜMOSAN 
bayiliğini devam ettirdi. Firmamızın 2017 
yılında Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın, 
Bursa ve Yalova illerinde başlayan Kubota; 
2018 yılında Bolu, Karabük, Zonguldak ve 
Bartın illerinde başlayan KIA bayilikleri ise 
başarıyla devam ediyor. Müşterilerimizin 
taleplerini değerlendiren ve bu talepleri 
karşılıksız bırakmayan firmamız, 2019 
yılında Konya, Bolu, Karabük, Zonguldak, 
Bartın, Bursa ve Yalova illerinde yine sek-
töründe önemli bir marka olan Erkunt’un 
bayiliğine başlayarak, bu markanın bayi-
liğini de devam ettiriyor. 2021’i sektör-
de yeni bir atılım yılı olarak belirleyen 
firmamız, Aralık ayından itibaren Konya, 
Karaman ve Aksaray illerinde Renault 
Trucks bayiliğine başlayarak, sektördeki 
başarılı yolculuğunu sürdürüyor. Günün 
şartlarına ve ekonomik yapısına göre yeni-
lenmeyi başaran firmamız, ortaya koyduğu 
büyümenin gereği olarak Buyruk Grup 
adıyla yeni bir yapılanmayla, memnuniyet 
odaklı çalışmalarını dün olduğu gibi bugün 
de sürdürecek, yarınlara umutla bakan bir 
anlayışla ülke ekonomisine katkı sağlama-
ya devam edecektir.”
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Konya’da traktör sektörün-
deki faaliyetleriyle adından 
söz ettiren Buyruk Otomotiv, 

büyümeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, KIA 
marka otomobil, Erkunt Traktör ve Kubota 
Traktör Bayiliğinin yanında geçtiğimiz 
Aralık ayında Konya, Karaman ve Aksa-
ray illerinde Renault Trucks bayiliğine de 
başlayarak Buyruk Grup olarak kurumsal 
yapısını da güçlendiren Buyruk, hedefleri-
ni günden güne büyütüyor. Konuyla ilgili 
açıklamalarda bulunan Buyruk Grup Yö-
netim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Buyruk, 
“Firmamız memnuniyet odaklı çalışmala-
rını dün olduğu gibi bugün de sürdürecek, 
yarınlara umutla bakan bir anlayışla ülke 
ekonomisine katkı sağlamaya devam ede-
cektir” dedi.

KONYA’DA ÖNCÜLER ARASINDA
 
Türkiye’nin traktör sektöründeki önem-

li markalarından olan Erkunt Traktör ve 
Kubota Traktör’ün satışını gerçekleştiren 
Buyruk Grup, yılların verdiği tecrübeyle 
Konya’da sektörün öncüleri arasına girme-
yi başardı. Faaliyetleri hakkında bilgiler 

veren Buyruk Grup Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Ali Buyruk, “Meram, Karatay, 
Selçuklu, Altınekin, Kadınhanı, Sarayö-
nü, Çumra, Güneysınır, Bozkır bölgesinin 
Erkunt bayisiyiz” dedi.

ERKUNT’UN KALİTESİ TARTIŞILMAZ

Erkunt Traktör’ün tartışılmaz bir kali-
teye sahip olduğunu dile getiren Buyruk, 
“Erkunt Traktör bazı markaların da motor 
kısmının dökümünü üreten bir firma. Er-
kunt o yüzden kalitesini tartışmaya gerek 
yok. Motorunu verdiği firmalar Türkiye’de 
iyi satış yapan markalar. Erkunt yerli bir 
üretim. Her şeyiyle traktörü üretebiliyor” 

BUYRUK, BU YIL DA IDDIALI
Traktör sektörünün öncülerinden olan Buyruk Grup, başarılı çalışmalarını sürdürüyor. 
Konya, Karaman ve Aksaray illerinde Renault Trucks bayiliğine de başlayarak kurumsal 

yapısını da güçlendiren Buyruk, hedeflerini günden güne büyütüyor

ifadelerini kullandı. 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ BİZİM İÇİN 
ÖNEMLİ 

Buyruk Grup olarak müşteri memnu-
niyeti ve satış dışındaki hizmetlerinden 
de bahseden Buyruk, “Biz Erkunt Konya 
bayii olarak bizde satış dışında traktör 
yetkili servisi, traktör bakım ve tamiri, 
yedek parça servisi ile bayiliğimizin olduğu 
bütün ilçelerde hizmet vermekteyiz. Bizim 
için önemli olan unsurlardan bir tanesi de 
müşteri memnuniyetidir. Bugüne kadar 
hiçbir çiftçimizi ve müşterilerimizi mağdur 
etmedik” şeklinde konuştu. 

RENAULT TRUCKS BAYİSİ OLDU

Otomotiv sektöründeki büyümeyi sür-
dürdüklerini belirten Buyruk, son olarak 
Renault Trucks’ın Konya bölge bayisi ol-
duklarının bilgisini verdi. Bu süreçle ilgili 
de bilgiler veren Buyruk, şunları aktardı, 
“Otomotiv sektörünün öncü firmalarından 
olan firmamız; köklü geçmişiyle, dünden 
aldığı gücü yarınlara aktarmak için özverili 
çalışmalar yürütüyor. 1992 yılında traktör 
satışıyla başlayan sektördeki yolculuğu-
muz, 1995 yılında ikinci el traktör sektö-
rüne de giriş yaparak büyüyerek devam 
etti. Sürekli büyümeyi ve hizmet ağını 
genişletmeyi ilke edinen firmamız, 1998 
yılında Bolu ve çevresinde, 2002 yılında 
ise Konya’da sektöründe dünyanın önemli 
markaları arasında yer alan New Hol-
land’ın bayisi oldu. Bayilik ve marka ağını 
genişleten firmamız, 2008 yılında Kon-
ya’da hizmetlerine Case bayiliğini de ekle-
di. Bolu New Holland, Konya Case bayiliği 
2016 yılına kadar sürerken, 2016’da yeni 
bir atılım gerçekleştiren firmamız, Ankara, 
Bolu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Düzce 
ve Sakarya illerinde TÜMOSAN bayiliğine 
başlayarak, 2019 yılına kadar TÜMOSAN 
bayiliğini devam ettirdi. Firmamızın 2017 
yılında Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın, 
Bursa ve Yalova illerinde başlayan Kubota; 
2018 yılında Bolu, Karabük, Zonguldak ve 
Bartın illerinde başlayan KIA bayilikleri ise 
başarıyla devam ediyor. Müşterilerimizin 
taleplerini değerlendiren ve bu talepleri 
karşılıksız bırakmayan firmamız, 2019 
yılında Konya, Bolu, Karabük, Zonguldak, 
Bartın, Bursa ve Yalova illerinde yine sek-
töründe önemli bir marka olan Erkunt’un 
bayiliğine başlayarak, bu markanın bayi-
liğini de devam ettiriyor. 2021’i sektör-
de yeni bir atılım yılı olarak belirleyen 
firmamız, Aralık ayından itibaren Konya, 
Karaman ve Aksaray illerinde Renault 
Trucks bayiliğine başlayarak, sektördeki 
başarılı yolculuğunu sürdürüyor. Günün 
şartlarına ve ekonomik yapısına göre yeni-
lenmeyi başaran firmamız, ortaya koyduğu 
büyümenin gereği olarak Buyruk Grup 
adıyla yeni bir yapılanmayla, memnuniyet 
odaklı çalışmalarını dün olduğu gibi bugün 
de sürdürecek, yarınlara umutla bakan bir 
anlayışla ülke ekonomisine katkı sağlama-
ya devam edecektir.”

71



Selçuklu başşehri olan Konya, tarihten 
buyana ekonomik, kültürel ve sosyal 
hayatta Anadolu’nun önemli bir şehri 

olmuştur. Bu anlamda, Cumhuriyet öncesinde 
de sanayi gelişiminin izlerinin görüldüğü Kon-
ya’da, ekonomik yapının belirleyici unsurunun 
tarım olması, sanayileşmenin tarıma dönük 
olarak başlamasına neden oldu.  Konya’da 
Cumhuriyet öncesi 22 adet değirmenin faali-
yette olduğu, 1923 yılında ise 8 adet fabrikanın 
hizmette olduğu biliniyor. Bunun yanında 1927 
sayımına göre Konya’da en fazla işyerinin bulun-
duğu sektör, tarıma dayalı imalat sanayi olması 
dikkat çekiyor. 

TARIMA DAYALI SANAYİLEŞME

Konya’nın ülkenin önemli bir tarım merkezi 
olması, sanayideki makineleşme çabalarında ön-
celiği tarıma dayalı sanayi oluşturuyor. Konya’da 
tarımdan elde edilen gelirin sanayiye yönlendiril-
mesi bölge tarım ürünlerini ilde değerlendirme 
çabaları, tarım kesiminin ihtiyaç duyduğu alet 
ve makinelerin ilde karşılanmaya çalışılması, 
tarım makineleri, değirmen makineleri, gıda ve 
diğer sanayi kollarının gelişmesine neden oldu. 
Böylece Konya sanayisinde 1950-1960 yılları 
arasında tesis sayısının 17’den 91’e ulaştı. Tarım 
makinelerine duyulan yoğun talep üzerine bu 
yöndeki ihtiyacı yerli imalatla karşılamak ama-
cıyla 1960’lı yıllardan itibaren Türkiye’de ilk defa 
tarım makineleri imalatı Konya’da başladı. 

KONYA’NIN ÖNEMİ BÜYÜK

Konya makine sanayinin hayata geçme-
sinde, bölgenin tarım ve tarıma dayalı imalat 
sanayinin ihtiyacı olan makine ve ekipmanların 
büyük payı bulunuyor.  

Makine imalat sanayi, bugün Konya ihraca-
tında birinci sırada yer alıyor. Konya’nın toplam 
ihracatının yaklaşık yüzde 22’sini bu sektör 
oluşturuyor. Konya, makine imalat sanayin-
de, metal işleme alanında Türkiye pazarının 
yüzde 45’ine sahip. Konya, makine sektörü-
nün diğer bir alanı olan araç üstü ekipman 
sanayinde de oldukça ilerlemiş durumda. 
İthalatın fazla olduğu bu alanda Konya, 
Türkiye’deki ihtiyaç olan araç üstü parça 
ekipmanların yüzde 70’ini üretebi-
liyor. Tarım Makinaları ve Aletleri 
Sektöründe, Konya, traktörlerde 
kullanılan parçaların 

yüzde 90’ını ve tarım makinalarında kulla-
nılan parçaların yüzde 100’ünü üretiyor. Konya 
bu sektörde Türkiye pazarının yüzde 65’ini 
elinde bulunduruyor. Türkiye tarım makinaları 
ve aletleri ihracatının yüzde 45’ini ise Konya ger-
çekleştiriyor. Konya bu anlamda makine imalat 
sanayi İstihdam açısından da oldukça önemli bir 
potansiyele sahip. 

TARIM ALET VE MAKİNELERİ

Makine ve ekipman üretimiyle ilgili oldukça 
ileri seviyelere gelen Konya, Türkiye’de tarım 
makineleri açısından, ülkenin önemli merkez-
lerinden bir tanesi haline geldi. Özellikle ildeki 
tarım alanlarının genişliği, toprak işleme alet 
ve makinalarına olan ihtiyacı artırdı. Dolayısıyla 
tarım makinaları sektörü, Konya’da gelişmiş 
sanayi alanlarından bir tanesini oluşturdu. Konya 
sektörde ihtiyaç duyulan hammadde, yarı ma-
mul ve mamullerin tedarik edilmesi açısından 
elverişli bir il olup üretim için yeterli alt yapıya 
sahip olmasıyla dikkat çekiyor. 

KONYA’DA HANGİ TARIM ALETLERİ VE 
EKİPMANLARI ÜETİLİYOR?

Konya’da tarım makineleri imalatında çok 
sayıda üretim gerçekleştiriliyor. Bunlar: Römork 
(Tarım arabası), Yağmurlama makinası, Kimyevi 
gübre dağıtma makinası, Kombine hububat 
ekim makinası, Traktör - iki akslı (51-70 Bg), 
Kuyruk milinden hareketli pülverizatör, Krema 
makinası, Traktörle çekilen hububat ekim ma-
kinası, Diskli traktör pulluğu, Diskli anız pulluğu 
(vanvey), Pancar sökme makinası, Saman aktar-
ma-boşaltma makinası, Kulaklı anız pulluğu, Set 
yapma makinası, Sap toplamalı saman yapma 
makinası, Kombine pancar hasat makinası, 
Selektör (sabit veya seyyar), orak makinesi, sap 
parçalayıcı, çayır biçme makinesi, saman ele-
vatörü, anız patlatma, tesviye küreği, mısır silaj 
makinesi, hassas çim biçme makinesi, kaba ot 
biçme makinesi, römork, vanvey, kepçe, saman 
yükleme filesi, kerdi makinesi, diskaro, merdane, 
saman aspiratörü, pulluk, çapa makinesi, çizel, 
dippatlatan ve traktör olarak sıralanmaktadır. 

YAKLAŞIK 10 BİN İSTİHDAM 

Gelişmiş tarım ülkelerinde önemli sayıda 
kullanıma sahip olan biçerdöverin ilde herhangi 
bir üretim tesisi bulunmuyor. Ancak Konya’da 
1 adet traktör fabrikası bulunurken, fabrika iç 
piyasa traktör ihtiyacını karşılamada büyük paya 
sahip. 

Konya’da tarım makinaları ve aksam-
ları imal eden firma sayısı 400’ün üze-

rindeyken, sektörde istihdam 
edilen personel sayısının ise 

yaklaşık olarak 8.500. 

TARIMA DAYALI 
SANAYIDE MERKEZ

Tarım şehri olmasıyla bilinen Konya, sanayide bu 
avantajı iyi değerlendirdi. Tarım makineleri sektöründe 
Konya’da 1960’lı yıllarda başlayan üretim, bugün büyük 

bir kapasiteye ulaştı. Bu alanda Konya, birçok tarım 
makine ve aletlerini üreten bir şehir konumuna geldi 
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Yüzölçümünün yüzde 
67’si tarım arazisi 

olarak kullanılan ve 
tahıl ambarı olarak 

bilinen Konya’da son 
zamanlarda yağışların 
devam etmesi, üretim 
açısından büyük önem 
taşırken, geleceğe dair 
umutları güçlendirdi. 
Şehri bu yıl rahmet 

bürürken, tüm ilçeler de 
kar ve yağmur yağışları 

ile güldü

‘RAHMET ÜRETİCİLERİ SEVİNDİRDİ’
Konya’nın 2016 yılından sonra 

ilk defa uzun süreli yağış alması 
çiftçilerin yüzünü güldürdü. 2021 

yılının Aralık ayında başlayan ve ara ara de-
vam eden yağışların günümüze kadar devam 
etmesi geleceğe dair umutları da artırdı. Son 
yıllarda artan kuraklık endişesi nedeniyle 
endişe giren çiftçiler, bu yıl özellikle yağışla-
rın yeterli düzeyde olmasını istiyordu. Daha 
önce kuraklığa bağlı olarak üretim noktasın-
da sıkıntı yaşayan çiftçiler, yağışların yeterli 
seviyede olmaması nedeniyle su sıkıntısı çe-
kiyordu. Yağışların bu yıl artması çiftçilerin 
yüzünü güldürürken, toprağa ise adeta ilaç 
oldu. Toplamda 31 ilçenin tamamına yağış 
gelmesi yer altı su kaynaklarını da güçlendir-
di. Kuraklık ile boğuştuğumuz şu günlerde, 
riskin ise şimdilik kalktığını ifade ediliyor. 
Yağışların ise Nisan ve Mayıs ayında devam 
etmesi bekleniyor.  

‘ÇİFTÇİLER UMUTLANDI’

Artan yağışlar nedeniyle çiftçilerde 
umutların arttığını dile getiren Karatay 

Ziraat Odası Başkanı Rifat Kavuneker, “Kar 
başta olmak üzere, yağışların devam etmesi 
toprağa yağmur düşmesi şimdilik kuraklık 
riskini ortadan kalktı. Yağışların devam et-
mesi çiftçilerin yüzünü güldürdü. Yağışların 
Nisan ve Mayıs aylarında devam etmesini 
umuyoruz. İlerle hububatın verimli olabil-
mesi açısından yağışlar üretime büyük katkı 
sağlayacak. Bolluk ve bereket kazandıracak. 
Yağışlar aynı zamanda toprakta azot görevi 
görüyor” diye konuştu. 

‘TOPRAK SUYA AÇTI’

Hububat çıkışlarının sağlıklı olması adına 
yağışların devam etmesi gerektiğini ifade 
eden Meram Ziraat Odası Başkanı Murat 
Yağız, “Yağan yağışlar özellikle çiftimiz için 
bir umut kaynağı oldu. Konya Ovası uzun 
zamandır yağış almıyor. Geçen sene ve 
önce ki sene beklediğimiz seviyede yağışlar 
olmadı. Kuraklığa bağlı olarak, buda çiftçile-
rimizi olumsuz yönde etkilemişti. Yağışların 
gelmesi bölgelerde yeni çıkışlar gerçekleşti-
recektir. Çünkü toprağımız suya gerçekten 

açtı. Türkiye’nin genel olarak yağış orta-
lamasının üzerinde bir seviyede olmamız 
gerekiyor. Arpa, Buğday, Mısır, Ayçiçeği 
çıkışları için bu aylarda alacağımız yağışlar 
bizler için önemli bir konu. Ekim, Kasım, 
aylarında beklediğimiz oranda maalesef 
yağış gelmemişti. Sulanmaya ihtiyacı olan 
kıraç bölgelerde yağışların devam etmesini 
temenni ediyoruz” dedi. 

“ÇİFTÇİLERİMİZ ADINA BEREKET”

Altınekin Ziraat Odası Başkanı Be-
kir Kağnıcıoğlu ise bu yılın çiftçiler adına 
bereketli geçtiğini ifade etti. Konya’nın son 
zamanlarda en yüksek yağışlarından birini 
aldığını ve bunun çiftçilerde büyük sevinç 
oluşturduğunu dile getiren Kağnıcıoğlu, 
“Yağışların barajlara, derelere, nehirlere, yer 
altı su kaynaklarına çok büyük faydası var. 
Toprak biliyorsunuz uzun zamandır suya 
açtı. Bu yağışlar toprağa adeta can oldu. 
Tüm çiftçilerimizde büyük bir mutluluk ve 
sevinç var. Bitkiler şu an toprağın altında 
çalışıyor. Yağışların devam etmesini temen-
ni ediyoruz. Yağışların baharın aylarında 
devam etmesini umuyoruz. Kar yağışlarının 
sürmesi şu an toprakta kış örtüsü oluşturu-
yor. Toprağın beslenme açısından karların 
erimesi, toprağın suyu çekmesi, üretim 
açısından bizlere büyük fayda sağlayacaktır” 
dedi. 

‘YER ALTI SU KAYNAKLARINA KATKI 
SAĞLAYACAK’

Ziraat Odaları Birliği Konya Şube Baş-
kanı Burak Kırkgöz ise, il genelinde devam 
eden yağışların şimdilik beklenilen seviyede 
olduğunu dile getirdi. Bunun çiftçiler adına 
önemli bir gelişme olduğunu aktaran Kırk-
göz sözlerini şöyle sürdürdü, “Geçtiğimiz 
yıllarda Konya Ovası beklenilen seviyede 
yağış alamamıştı. Bu yıl ise uzun zamandır 
beklediğimiz yağışlar sonunda geldi. Önceki 
senelerde yağışların düzensiz olması ve ve-
rimsiz olması üretim açısından çeşitli sıkın-

tılar oluşturmuştu. Çiftçilerimiz bu konuda 
ciddi sıkıntılar çekmişti. Geçen seneye göre 
kar ve yağmur yağışlarının bu dönemlerde 
iyi yönde seyretmesi çiftçilerimizin önümüz-
de ki yıllara dair umutlarını artırdı. Sulu ta-
rımla uğraşan çiftçilerimiz yer altı sularının 
giderek çekilmesi ve enerji maliyetlerinin 

artması nedeniyle zor günler geçiriyordu. Bu 
sene üretim maliyetleri açısından düşünecek 
olursak, yağışlar büyük fayda sağlayacaktır. 
Yağışların bu şekilde devam etmesi, milli 
ekonomimizin temeli olan ziraat ülkemiz-
de, tarımın baş mimarı olan çiftçilerimizin 
umutlarını yeniden yeşermiştir”
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bilinen Konya’da son 
zamanlarda yağışların 
devam etmesi, üretim 
açısından büyük önem 
taşırken, geleceğe dair 
umutları güçlendirdi. 
Şehri bu yıl rahmet 

bürürken, tüm ilçeler de 
kar ve yağmur yağışları 

ile güldü
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ilk defa uzun süreli yağış alması 
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yılının Aralık ayında başlayan ve ara ara de-
vam eden yağışların günümüze kadar devam 
etmesi geleceğe dair umutları da artırdı. Son 
yıllarda artan kuraklık endişesi nedeniyle 
endişe giren çiftçiler, bu yıl özellikle yağışla-
rın yeterli düzeyde olmasını istiyordu. Daha 
önce kuraklığa bağlı olarak üretim noktasın-
da sıkıntı yaşayan çiftçiler, yağışların yeterli 
seviyede olmaması nedeniyle su sıkıntısı çe-
kiyordu. Yağışların bu yıl artması çiftçilerin 
yüzünü güldürürken, toprağa ise adeta ilaç 
oldu. Toplamda 31 ilçenin tamamına yağış 
gelmesi yer altı su kaynaklarını da güçlendir-
di. Kuraklık ile boğuştuğumuz şu günlerde, 
riskin ise şimdilik kalktığını ifade ediliyor. 
Yağışların ise Nisan ve Mayıs ayında devam 
etmesi bekleniyor.  

‘ÇİFTÇİLER UMUTLANDI’

Artan yağışlar nedeniyle çiftçilerde 
umutların arttığını dile getiren Karatay 

Ziraat Odası Başkanı Rifat Kavuneker, “Kar 
başta olmak üzere, yağışların devam etmesi 
toprağa yağmur düşmesi şimdilik kuraklık 
riskini ortadan kalktı. Yağışların devam et-
mesi çiftçilerin yüzünü güldürdü. Yağışların 
Nisan ve Mayıs aylarında devam etmesini 
umuyoruz. İlerle hububatın verimli olabil-
mesi açısından yağışlar üretime büyük katkı 
sağlayacak. Bolluk ve bereket kazandıracak. 
Yağışlar aynı zamanda toprakta azot görevi 
görüyor” diye konuştu. 

‘TOPRAK SUYA AÇTI’

Hububat çıkışlarının sağlıklı olması adına 
yağışların devam etmesi gerektiğini ifade 
eden Meram Ziraat Odası Başkanı Murat 
Yağız, “Yağan yağışlar özellikle çiftimiz için 
bir umut kaynağı oldu. Konya Ovası uzun 
zamandır yağış almıyor. Geçen sene ve 
önce ki sene beklediğimiz seviyede yağışlar 
olmadı. Kuraklığa bağlı olarak, buda çiftçile-
rimizi olumsuz yönde etkilemişti. Yağışların 
gelmesi bölgelerde yeni çıkışlar gerçekleşti-
recektir. Çünkü toprağımız suya gerçekten 

açtı. Türkiye’nin genel olarak yağış orta-
lamasının üzerinde bir seviyede olmamız 
gerekiyor. Arpa, Buğday, Mısır, Ayçiçeği 
çıkışları için bu aylarda alacağımız yağışlar 
bizler için önemli bir konu. Ekim, Kasım, 
aylarında beklediğimiz oranda maalesef 
yağış gelmemişti. Sulanmaya ihtiyacı olan 
kıraç bölgelerde yağışların devam etmesini 
temenni ediyoruz” dedi. 

“ÇİFTÇİLERİMİZ ADINA BEREKET”

Altınekin Ziraat Odası Başkanı Be-
kir Kağnıcıoğlu ise bu yılın çiftçiler adına 
bereketli geçtiğini ifade etti. Konya’nın son 
zamanlarda en yüksek yağışlarından birini 
aldığını ve bunun çiftçilerde büyük sevinç 
oluşturduğunu dile getiren Kağnıcıoğlu, 
“Yağışların barajlara, derelere, nehirlere, yer 
altı su kaynaklarına çok büyük faydası var. 
Toprak biliyorsunuz uzun zamandır suya 
açtı. Bu yağışlar toprağa adeta can oldu. 
Tüm çiftçilerimizde büyük bir mutluluk ve 
sevinç var. Bitkiler şu an toprağın altında 
çalışıyor. Yağışların devam etmesini temen-
ni ediyoruz. Yağışların baharın aylarında 
devam etmesini umuyoruz. Kar yağışlarının 
sürmesi şu an toprakta kış örtüsü oluşturu-
yor. Toprağın beslenme açısından karların 
erimesi, toprağın suyu çekmesi, üretim 
açısından bizlere büyük fayda sağlayacaktır” 
dedi. 

‘YER ALTI SU KAYNAKLARINA KATKI 
SAĞLAYACAK’

Ziraat Odaları Birliği Konya Şube Baş-
kanı Burak Kırkgöz ise, il genelinde devam 
eden yağışların şimdilik beklenilen seviyede 
olduğunu dile getirdi. Bunun çiftçiler adına 
önemli bir gelişme olduğunu aktaran Kırk-
göz sözlerini şöyle sürdürdü, “Geçtiğimiz 
yıllarda Konya Ovası beklenilen seviyede 
yağış alamamıştı. Bu yıl ise uzun zamandır 
beklediğimiz yağışlar sonunda geldi. Önceki 
senelerde yağışların düzensiz olması ve ve-
rimsiz olması üretim açısından çeşitli sıkın-

tılar oluşturmuştu. Çiftçilerimiz bu konuda 
ciddi sıkıntılar çekmişti. Geçen seneye göre 
kar ve yağmur yağışlarının bu dönemlerde 
iyi yönde seyretmesi çiftçilerimizin önümüz-
de ki yıllara dair umutlarını artırdı. Sulu ta-
rımla uğraşan çiftçilerimiz yer altı sularının 
giderek çekilmesi ve enerji maliyetlerinin 

artması nedeniyle zor günler geçiriyordu. Bu 
sene üretim maliyetleri açısından düşünecek 
olursak, yağışlar büyük fayda sağlayacaktır. 
Yağışların bu şekilde devam etmesi, milli 
ekonomimizin temeli olan ziraat ülkemiz-
de, tarımın baş mimarı olan çiftçilerimizin 
umutlarını yeniden yeşermiştir”
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Kaba yemler, büyükbaş ve küçük-
baş hayvanların beslenmesinde 
vazgeçilmez öneme sahiptirler. 

Hayvan yetiştiriciliğinde maliyetin yüzde 
60-70 arasındaki girdisi yemdir. Bu nedenle 
kaba yeme dayalı hayvan besleme yapmayan 
işletmelerin kar etmeleri mümkün değildir. 
Kaba yeme dayalı besleme yapıldığında mali-
yet yüzde 10-30‘a düşürülebilmektedir.

Kaliteli kaba yem kaynakları deyince ilk 
planda çayır ve meralar, yem bitkileri ve silaj 
yemler akla gelmektedir. Bu kaynaklardan 
doğal çayır ve meralarımız, uzun yılardır de-
vam eden erken ve aşırı otlatmalar nedeni ile 
verim güçlerini kaybetmişlerdir. Kaliteli kaba 
yemin üretiminin diğer kaynağı tarla arazisi 
içerisinde yem bitkileri tarımı ise yetersizdir. 
Ülkemizde yem bitkileri üretimine bakıldı-
ğında da durum pek parlak değildir. Gelişmiş 
ülkelerde toplam ekilebilir tarım alanları 
içerisinde yem bitkilerine ayrılan alanların 
payının yüzde 30 düzeyinde olduğunu buna 
karşılık ülkemizde bu oranın son yıllarda 
yapılan desteklerle ancak yüzde 6-7 düzeyine 
çıkarılabilmiştir.

Ülkemizde “kaliteli kaba yem” kavramı 
konusunda da belirgin bir anlayış olmadığı 
gibi ticari açıdan da farklı fiyat uygulama-
ları konusunda oturmuş anlayış bulunma-
maktadır. Bu nedenledir ki, yüzde 2.5 ham 
protein içeren buğday samanı ile yüzde 15 
ham protein içeren yonca kuru otu arasında 
ciddi bir fiyat farkı oluşmamakta ve üreti-
ciler tarafından hayvan beslemede yüksek 
düzeyde saman kullanılmaktadır. Bu noktada, 
kaba yem kalitesi konusunda üreticilerimizin 
bilinçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Hayvancılık işletmelerinde temel prensip 
kaba yem üretiminin işletme arazilerinde 
üretilmesidir. Kaba yemin dışarıdan satın 

alınması besleme maliyetlerini yükselte-
ceğinden işletmenin zarar etmesine neden 
olacaktır.

Gerek ekonomik yem kaynakları olmaları 
gerekse hayvanların sindirim fizyolojisi ve 
verimleri bakımından önemli işlevlere sahip 
olmalarından dolayı kaba yemler büyük önem 
taşımaktadırlar. Bu nedenle ülkemizde kaba 
yem üretiminin arttırılması gerekmektedir. 

Kaba yem üretiminin arttırılması ama-
cıyla;

Mera alanları ıslah edilmeli ve hayvancı-
lık işletmelerinin yeşil ve kuru otu ile silajı, 
işletmede tarla tarımı içerisinde yetiştirmesi 
amacıyla gerekli teknik bilgi ve donanım 
desteğinin verilmesi gerekiyor. Sağmal 
hayvan işletmelerinin kar etmesi ve kaliteli 
süt üretimi için tek yolun kaliteli kaba yem 
ihtiyaçlarını kendilerinin karşılaması ve 
bu amaçla besleme maliyetlerini azaltacak 
teknolojik alet ve makinalarının kullanımı 
desteklenmeli.

Hayvansal üretim yapan işletmelerle 
bitkisel üretim yapan işletmeler arasında sek-
törel bazda işbirliği sağlanmalı. Sürdürülebilir 
verimlilik açısından, yem bitkilerinin ekim 
nöbeti içerisinde yer alması titizlikle sağlan-
malı. Tarlanın tüm bir ekim mevsimi veya 
birkaç yıl süreyle tamamen yem bitkilerine 
ayrılması anlamına gelen “ana ürün” olarak 
yem bitkileri tarımı yapılması teşvik edilmeli. 
Tahıl-nadas sistemi uygulanan bölgelerde 
tek yıllık yem bitkilerinin üretilebilmesi için 
nadas alanları oldukça olumlu bir potansiyele 
sahiptir. Nadas yerine, “hububat (buğday, 
arpa) - baklagil yem bitkisi (ekim ayında 
ekilip mayıs ayında hasadı yapılan macar fiğ 
ve yem bezelyesi)  gibi iki yıllık veya “hu-
bubat (buğday, arpa) - baklagil yem bitkisi 
(macar fiğ ve yem bezelyesi)-nadas” gibi üç 

yıllık bir uygulama ile nadas alanlarından 
daha fazla yararlanma imkanı bulunmakta-
dır. Yem bitkisi üretiminde sertifikalı tohum 
kullanımındaki teşviklere titizlikle devam 
edilmelidir. Tohumluk kullanımında son bilgi 
ve teknolojilerle yem bitkisi ekimi yapılacak 
olan bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun 
kısa sürelerde biçilmeye gelen buğdaygil, 
baklagil yem bitkileri ve bunların karmaların-
dan oluşan özellikle süt hayvanını beslemek 
amacıyla ıslah edilmiş tohum çeşitleri konu-
sunda yetiştiricileri bilgilendirmek amacıyla 
yapılacak faaliyetler desteklenmeli.   

    
KABA YEMLERİN ÖNEMİ
• Kaba yemler ucuzdur,
• Geviş getiren hayvanların yaşama payı 

(+verim payı) besin
madde ihtiyaçlarını karşılar,
• Lif (selüloz) bakımından zengindir,
• Metabolik hastalıklar ve sindirim bo-

zukluklarını engeller
• Rumen mikroflorasında gerekli enzim-

lerin salgılanmasına yardımcı olur
• Rumen gelişimini hızlandırması
• Tükürük salgısını uyarır,
• Rumen kasılmalarını ve sindirim kanalı 

içeriğinin rumenden geçişini uyarır,
• Süt yağı üzerine olumlu etki
• Genel olarak bu grupta incelenen yem-

ler yüksek oranda lif (%30’dan fazla NDF)
• düşük düzeyde protein ve enerji içerir-

ler.
• Kaba yemlerdeki protein, enerji, mine-

ral, vitamin
düzeyleri bakımından oldukça büyük 

değişiklikler bulunmaktadır.
• Örneğin baklagil kuru otlarında ham 

protein %20’ye çıkarken, buğdaygil samanla-
rında %3’e kadar düşebilmektedir.

KABA YEMLE MALIYET 
BÜYÜK ORANDA DÜŞÜYOR

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların beslenmesinde vazgeçilmez öneme sahip olan kaba yemle, 
hem hayvansal üretim kalitesi artıyor hem de çiftçinin maliyetleri büyük oranda düşüyor 
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Hayvan yetiştiriciliğinde maliyetin yüzde 
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Türkiye’de tarımda kullanı-
lan gübrelerin yaklaşık yüzde 
100’ünin kimyasal olduğunu ve 

yıllardır kullanılan bu gübrelerin toprağa 
ciddi zarar verdiğini söyleyen Özyeşilyurt 
Tarım Makineleri Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Koç, “Topraklarımızın neredeyse 
tamamı organik madde bakımından fakir. 
Toprakta yüzde 3 oranında olması gereken 
organik madde yüzde 1’in altında. Orga-
nik madde olmamasından kaynaklı olarak 
toprakta sıkışma oluyor ve çözülmüyor. 
Kimyasal kullandıkça daha da sıkılaşıyor, 
sertleşerek toprağın verimi her geçen gün 
azalıyor. Bizim ürettiğimiz makineler buna 
çözüm oldu. Üretici de kabullendi. Bu üre-
timlerimiz ülkemize 2 milyar dolarlık bir 
kazanım sağladı” dedi.

26 MİLYON TON GIDA İSRAF EDİLİYOR

Topraklarımızın neredeyse tamamı 

organik madde bakımından fakir. Toprakta 
yüzde 3 oranında olması gereken organik 
madde yüzde 1’in altında. Organik madde 
olmamasından kaynaklı olarak toprakta 

sıkışma oluyor ve çözülmüyor. Kimyasal 
kullandıkça daha da sıkılaşıyor, sertleşerek 
toprağın verimi her geçen gün azalıyor. Su 
geçirgenliği azalıyor. Zaten sulama yapa-
cak suyumuz yok. Çok ciddi kuraklık var. 
Yağış olduğunda da bu sıkılaşmadan dolayı 
su toprakta derine inemiyor. Buna bir 
çözüm bulmamız gerekiyor. Sebze meyve 
atıkları buna bir çözüm olur diye düşünü-
yoruz. Türkiye’de senelik ortalama 26 mil-
yon ton gıda israf ediliyor. Bir kamyonun 
10 ton çöp taşıdığını hesap edersek, bu da 
yılda 2,5 milyon kamyondan fazla gıdanın 
çöpe atıldığını gösteriyor. İşte bu çarpıcı 
tablodaki rakamların minimize edilmesi 
için dünyanın en iyi seperatör üreticilerin-
den Özyeşilyurt Tarım Makineleri Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Koç ile konuştuk. 

‘ÇÖLLEŞMENİN ÖNÜNE GEÇMELİYİZ’

Özyeşilyurt Tarım Makineleri Yönetim 

‘ÜLKE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ İŞ YAPIYORUZ’
Özyeşilyurt Tarım Makineleri Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç tarımı ve sektörü 10’Lar Dergisi’ne 

değerlendirdi. Koç, “Yaptığımız üretimle, ekonomiye 2 milyar dolar katkı sağladık” dedi

Kurulu Başkanı Hüseyin Koç, sektörün 
önemini anlattı. Koç, “Yaklaşık 25 yıl 
bu sektördeyim Babadan oğula devam 
ettiriyoruz. Babam römork üzerine imalat 
yapıyordu. Babam bıraktıktan sonra katı 
gübre, sıvı gübre ve yem karma işlerine 
yöneldik. Yaklaşık 15 yıldır bu işe devam 
devam ediyoruz. Şimdi çiftlik ekipmanla-
rını üretiyoruz. Katı gübreye girmemizin 
en büyük sebebi, Türkiye’de topraklar çöl 
oluyor. Çiftçilerin kullandığı yüz gübresi 
insanların kullandığı antibiyotik gibi oldu. 
Her gün antibiyotik atarsa ne olur, vücut 
belli bir dönemden sonra ölür. Kullanılan 
gübreler de toprağı kanser haline getir-
di. Amerika’da yüzde 4’ün altın organik 
olan bir tarlaya tarım ruhsatı verilmez. 
Yüzde 4’ün üstünde olmalı ki, oraya ekim 
yapılabilmesi lazım. Türkiye’de hala yüzde 
4 olan çok az tarla var. Biz bu işe girdiği-
mizde üretici, gübrenin ne işe yaradığını 
bilmiyor, inşaat yıkıyor onu bile gübrenin 
içine atıyordu. Çünkü tarlayı çöplük olarak 
görüyordu. İlk ürünü imal ettiğimizde 
Avrupa’dan kopyaladık, Türkiye pazarına 
sunduk. Üretici, biz bunu ne yapacağız? 
diye soruyor. İlk 2 sene senede 2-3 gibi 
ürün sattık. Yavaş yavaş tarlada kullanma-

ya başlayınca üretici bize yönelmeye başla-
dı. Şimdi gübrenin içine izmarit atmazlar. 
Çünkü değerini anladılar” diye konuştu.

BİZİM MAKİNELER ATIKLARI
 DEĞERLİ HALE GETİRDİ

Neden bu işe yöneldiğini de anlatan 
Hüseyin Koç, “Ben her yıl fuarlara giderim. 
Fuarlarda gördüğüm makineleri inceler, 
kendim yapmaya çalışırım. Ve çoğunda da 
başarılı olduk. Üstelik piyasada 450-500 
bin liralık ürünü biz daha avantajlı bir 
fiyata üretip satabiliyoruz. Şu anda ‘Sıfır 
Atık’ projesi var. Bütün belediyelerde bu 
çalışma başladı. Biz yaklaşık 15-20 beledi-
yeye kompost karıştırma makinesi verdik. 
Selçuklu Belediyesi’ne de verdik bu arada. 
Pazar kuruluyor, alışveriş yapıldı bittikten 
sonra temizlikçiler gelir, pazar kalıntılarını 
alır, çöplüğe döker, iş biterdi. Şimdi Pazar 
atıkları çok değerli hale geldi. Mezitli 
Belediyesi 2 ayda 780 ton atıktan gübre 
üretti. O gübre tarlaya atılınca tarla yumu-
şuyor, organik hale geliyor. Başka hiçbir 
gübre kullanmaya gerek kalmıyor. Hem 
organik hem de çiftçiye ücretsiz veriliyor. 
Çok önemli bir katkı sağlanıyor. Hem de 

geri dönüşümden. Sadece Mezitli Beledi-
yesi, bu kadar üretim yapmış. Diğerlerini 
düşünün. Milyon ton demektir. Ayrıca 
ürün kalitesini de artırıyor. Aynı tarlayı 
farklı bölümlere ayırarak bunu test ettik. 
Bir tarlayı dörde bölerek Selçuk Üniversite 
ile ortak bir çalışma yaptık. Dört bölüme 
farklı gübreler kullanarak verimdeki deği-
şimi gördük. Aynı tarla, aynı yağmur, aynı 
tohum ama 3 yılda yaptığımız gözlemlerde 
verim değişimini gördük” diye konuştu.

2 MİLYAR DOLAR KATKI SAĞLADIK

Belediyelerin bu işe önem verdikleri-
ni anlatan Özyeşilyurt Tarım Makineleri 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç, 
“Seperatör yaptık ve belediyelerin birço-
ğuna verdik. İnek gübresini ele alalım. 
Bütün çiftliklere artık seperatör zorunlu 
hale geldi. Aksi halde hem çevreye zarar 
hem de görüntü kirliğine neden olur. Se-
peratörle katı ve sıvı havuz yapılarak hem 
gübre olarak değerlendirilir hem de çevre 
etkisi en aza indirilir. Devlet de bu konuda 
çiftliklere destek vererek işlerini kolaylaş-
tırdı. Yem karma makinelerinde de des-
teklerle çiftçinin iş gücüne yardımcı oldu. 
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Pazar kuruluyor, alışveriş yapıldı bittikten 
sonra temizlikçiler gelir, pazar kalıntılarını 
alır, çöplüğe döker, iş biterdi. Şimdi Pazar 
atıkları çok değerli hale geldi. Mezitli 
Belediyesi 2 ayda 780 ton atıktan gübre 
üretti. O gübre tarlaya atılınca tarla yumu-
şuyor, organik hale geliyor. Başka hiçbir 
gübre kullanmaya gerek kalmıyor. Hem 
organik hem de çiftçiye ücretsiz veriliyor. 
Çok önemli bir katkı sağlanıyor. Hem de 

geri dönüşümden. Sadece Mezitli Beledi-
yesi, bu kadar üretim yapmış. Diğerlerini 
düşünün. Milyon ton demektir. Ayrıca 
ürün kalitesini de artırıyor. Aynı tarlayı 
farklı bölümlere ayırarak bunu test ettik. 
Bir tarlayı dörde bölerek Selçuk Üniversite 
ile ortak bir çalışma yaptık. Dört bölüme 
farklı gübreler kullanarak verimdeki deği-
şimi gördük. Aynı tarla, aynı yağmur, aynı 
tohum ama 3 yılda yaptığımız gözlemlerde 
verim değişimini gördük” diye konuştu.

2 MİLYAR DOLAR KATKI SAĞLADIK

Belediyelerin bu işe önem verdikleri-
ni anlatan Özyeşilyurt Tarım Makineleri 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Koç, 
“Seperatör yaptık ve belediyelerin birço-
ğuna verdik. İnek gübresini ele alalım. 
Bütün çiftliklere artık seperatör zorunlu 
hale geldi. Aksi halde hem çevreye zarar 
hem de görüntü kirliğine neden olur. Se-
peratörle katı ve sıvı havuz yapılarak hem 
gübre olarak değerlendirilir hem de çevre 
etkisi en aza indirilir. Devlet de bu konuda 
çiftliklere destek vererek işlerini kolaylaş-
tırdı. Yem karma makinelerinde de des-
teklerle çiftçinin iş gücüne yardımcı oldu. 
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Biz aslında ‘Sıfır Atık’ projesinin en büyük 
destekçisiyiz, paydaşıyız. Hatta geri dönü-
şümle de 15 yılda sadece bizim ekonomiye 
2 milyar dolar katkımız oldu. Biz bu ma-
kineleri üretmezsek, üretici bilinçlenmez 
ve DAP gübresi kullanımız üç kat daha 
fazla olacaktı. Dolayısıyla yurtdışından 
daha fazla ithalat yapacaktık. Biz bu işe el 
attıktan sonra özellikle Konya ve bölgede 
bu kullanım daha da düşüyor ve biz de ül-
kemize ciddi katma değer kazandırdığımızı 
düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

DÜNYA BUNU KULLANIYOR

Yıllık 200-250 makine üretiliyor diyen 
Hüseyin Koç, “Sadece biz değil Türkiye ge-
neli yaklaşık 15 firma bu anlamda üretim 
yapıyor. Biz 40-50 ülkeye ihracat yapıyoruz. 
Bunun 15’ine direkt olarak biz göndeririz, 
kalanını aracı firmalarla göndeririz. Kore, 
Latin Amerika, Balkan ülkeleri, Türki Cum-
huriyetleri olmak üzere dünyanın birçok 
ülkesine ulaştık” dedi.

ÇİFTÇİ EĞİTİLMELİ

Üreticinin bu konuda eğitim alarak 
bilinçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Hü-
seyin Koç, “Avrupa ilk katı gübre makinesi 
1960’ta üretmiş. Dolayısıyla tarımda bizden 
kat kat öndeler. Biz bazı şeylerin yeni far-
kına varmışız. Misal, John Deere’nin yıllık 
cirosu Türkiye’deki bütün tarım makineci-
leri dahil, traktör üreticileri dahil 3 katı ci-
varındadır. Avrupa’da çiftçi bilinçli, imalatçı 
bilinçli. Trük üreticileri de Arap ülkelerin-
den bir o kadar önde ama Avrupa’nın, hem 
üretimde hem de bilinçlenme konusunda 
çok gerideyiz. Tarımı daha teknolojik hale 
getirerek bilinçli tarıma hızla yönelmemiz 
gerekiyor. Bunu başardığımız zaman da 
hem üretim hem de ekonomik anlamda çok 
daha iyi yerlerde olacağız. Devletten en 
büyük beklentimiz, eğitim ve tarıma ağırlık 
vererek üretimi geliştirebilmeli” şeklinde 
konuştu.
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Obezite 
Kader Değil

Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji kliniğimiz 

obezite tedavisinde en güncel yöntemlerle 

size hizmet vermeye devam ediyor.

Mide Balonu
Orta-ağır obezite tedavisinde uygun çözümdür. 

Balon, ağız yoluyla endoskopik olarak mideye 

yerleştirilir ve şişirilir. Böylece mide hacmi küçülür 

ve sürekli tokluk hissi oluşur. 

6 ay içinde ortalama 20-35 kg kadar kilo vermeye 

yardımcı olur. İstenildiği zaman çıkarılabilir.  

Mide Botoksu 
Hafif-orta obezite tedavisinde uygun çözümdür. Midenin

birçok bölgesine botoks uygulanır ve böylece mide

yavaşlayıp doygunluk hissi oluşur. Etkisi 3-6 ay kadar sürer.

Bu süre içerisinde ortalama 15-20 kg kadar kilo vermeye 

yardımcı olur.  



Kişinin hiçbir şikayeti olmaması-
na rağmen yapılan taramaların 
doğru zamanda yapılması, pek 

çok farklı hastalığa erken dönemde tanı 
konmasına ve gerektiğinde uygun şekilde 
tedavi edilmesine olanak sağlıyor. Kişiye 
özel temel sağlık kontrolü olarak tanım-
lanabilen check – up, kişinin herhangi bir 
sağlık problemi olmaksızın yaptırdığı bir 
dizi muayene, test ve tetkikten oluşuyor. 
KTO Karatay Üniversitesi Medicana Tıp 
Fakültesi Hastanesi Check – up Bölümü 
doktorlarından Dr. Mustafa Argındoğan 
check- up nedir sorusuna cevap verdi.

Check- up nedir ve check-up 
bölümüne gelen hastalara nasıl bir 
sağlık hizmeti sunuyorsunuz?

Yaşam kalitesini artırmak için düzenli 
yapılan taramaları ve bu işlemlerin bütü-
nünü check-up olarak adlandırıyoruz. KTO 
Karatay Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde multidisipliner yaklaşımların 
ve son teknolojik cihazların da yardımı ile 
üst seviye sağlık hizmeti veriyoruz. Bu hiz-
metler arasında hastalarımıza sunduğumuz 
check-up hizmeti aslında; kişilerin sağlıklı 
kalmaları, hastalanmamaları, biyolojik ya 
da fiziksel oluşan sorunların erken teşhisi, 
iş kazası veya meslek hastalığı risklerinin 
belirlenmesi oluşabilecek hastalık durum-
larının engellenmesine yönelik tedbirlerin 
alınmasının sağlanması ve risklerin mini-

mize edilip çalışanlara ve iş yeri sahiplerine 
bilgilendirme yapılmasıdır. Check – up 
muayenesi ile cinsiyet, yaş, mevcut kronik 
hastalıklar, meslek risk grubuna göre 
görülebilecek rahatsızlıkların tespiti, hekim 
yönlendirmeleri, geniş biyokimya, mikro-
biyoloji, hematoloji, laboratuvar testleri, 
görüntüleme ve ilave tetkikler ile mevcut 
hastalıklarının son durumu ve ilave edile-
cek tedavileri, ayrıca yeni oluşmaya başla-
mış ya da oluşabilecek hastalıklara karşıda 
koruyucu hekimlik hizmetlerini sunuyoruz.

KTO Karatay Üniversitesi Medicana 
Tıp Fakültesi Hastanesi olarak 
sunduğunuz check – up hizmetlerinin 
ana hedefi nedir?

Kişilerin sağlıklı kalmalarını, hastalan-
maları halinde tekrar sağlıklarını kazanma-
larını, iş kazası veya meslek hastalığı risk-
lerinin belirlenmesi oluşabilecek hastalık 
durumlarının engellenmesine yönelik ted-
birlerin alınmasının sağlanması ve risklerin 
minimize edilip çalışanlara ve iş yeri sahip-
lerine bilgilendirme yapılmasıdır. Sonuçta 
oluşabilecek hastalıkların engellemesini ya 
da mevcut rahatsızlıklarının tespiti ve teda-
vilerin düzenlenip kişinin yaşam kalitesini 
yükseltmek hastanemizin sunacağı check 
–up hizmetinin ana hedefidir.

Tarım sektöründe check-up 
hizmetlerinin yeri nedir ve bu 

sektördeki hedef kitleniz kimlerdir?
Tarım sektörü ülkemizde ve Konya’da 

mevsimlik olarak çalışma süresi değişkenlik 
göstermekte ve iş gücünde kadın çalışan-
lar gibi özel risk gruplarında yoğun olarak 
bulunması ve dolayısıyla hastalık-çalışma 
alanında maruziyete kalacakları risklerin 
belirlenmesi ve uygun tedbirlerin alınma-
sı çalışabilecek ya da çalışma durumunda 
riskli olacak kişilerin belirlenmesinde 
sunulan check –up hizmeti ve iş sağlığı 
güvenliğine ilişkin hizmetlerin verilmesi, 
hem çalışanların hem de iş imkanı sunacak 
sektör sahiplerinin yararına olmaktadır. 
Tarım Sektörü çok geniş bir çalışma alanı 
olunca kişiye uygun risklerin belirlenmesin-
de check- up merkezimiz önem kazanmak-
tadır. Bitkisel hayvansal üretimde çalışan-
lar, orman ve tarım sektörü, balıkçılık, su 
ürünleri uygun sektörüne uygun risklerin 
belirlenmesi, hastalıklar ve tedavileri 
uygun bir check – up hizmeti sonrasında 
başarılı olmaktadır.

KTO Karatay Üniversitesi Medicana 
Tıp Fakültesi Hastanesi olarak 
tarım sektöründe çalışan insanlara 
nasıl bir check-up hizmeti vermeyi 
hedefliyorsunuz?

Tarım işçisi; toprak ve hayvancılığa 
yönelik dikim, söküm, yetiştirme, bakım fa-
aliyetlerinde çalışan kişiler olarak tanımla-
nır. Günümüzde tarım sulama, gübreleme, 

CHECK- UP YAŞAM KALITESINI 
ARTTIRIYOR

KTO Karatay Üniversitesi Medicana Tıp Fakültesi Hastanesi Check – up Bölümü doktorlarından Dr. 
Mustafa Argındoğan, check- up ile oluşabilecek hastalıkların engellemesini ya da mevcut rahatsızlıkların 

tespiti ve tedavilerin düzenlenip kişinin yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu belirtti.

ilaçlama ve mekanizasyon işlemlerinin bir 
arada uygulandığı bir sektördür. Özellik-
le gübreleme – ilaçlama ve bunlara bağlı 
oluşacak hastalıklara karşı önlemlerin 
alınması, çalışabilecek kişilerin belirlenme-
si, riskli kişilerin uygun ekipmanla çalış-
masının sağlanması, işe giriş sırasındaki iş 
güvenliği hizmetleri ve uygun check –up 
hizmetleri ile çalışanlara ve sektör sahip-
lerine ulaşmayı hedeflemekteyiz. Çalışma 
koşullarının ağırlığı, fiziksel, kimyasal, bi-
yolojik ve sosyal etkenlerin yol açtığı farklı 
meslek hastalıklarına sebep olabilecektir. 
Bu nedenlerden ötürü kişiye özel, çalışma 
alanlarında maruz kalabilecekleri risklerin 
belirlenmesi oluşabilecek hastaya yönelik 
koruyucu önlemler, koruyucu hekimlik hiz-
meti, check –up birimimiz ile birlikte büyük 
önlem kazanmaktadır.

Tarım Sektörü’nde çalışanlar için 
bu sektörden kaynaklı oluşabilecek 
hastalıklar nelerdir? Bu hastalıkları 
check- up ile önlemek mümkün 
müdür?

Tarım tehlikeli iş sektörü sınıflanma-
sında yer almaktadır. Hububat, sebzecilik, 
seracılık, meyvecilik, fidancılık, endüstriyel 
ham madde yetiştirildiğinin yanı sıra hay-
vancılık, besicilik, süt hayvancılığı, kanatlı 
hayvan yetiştiriciliği, balıkçılık, ormancılık 
ve tomrukçuluğunda içinde olduğu geniş 
bir çalışma alanını içermektedir. Bu sektör-
lerle ilgili araç, alet, tarım makinelerinin, 
ilaçlama,  gübreleme gibi kimyasalların 
maruziyetinden kaynaklanabilecek; kanser-
ler, solunum yolu hastalıkları, dermatolojik 
hastalıklar, hayvan kaynaklı hastalıklar 
ve kazalar, pestisit, kimyasallara maruzi-
yet, tehlikeli bitki ve biyolojik maddeler 
maruziyet, bulaşıcı hastalıklara maruziyet, 
titreşim, gürültü ile ilgili işitme kayıpları ve 
vertigo, ağır kaldırma, tekrarlayan hareket-
lere bağlı oluşabilecek iskelet ve kas hasta-
lıkları, olumsuz hava- iklim- termal riskleri, 
psikolojik etmenler, stres, barınma sorun-

ları gibi etmenler ve istenmeyen iş kazaları 
meydana gelebilmektedir. Olumsuz hava- 
iklim- termal riskleri, psikolojik etmenler, 
stres, barınma sorunları gibi etmenler ve 
istenmeyen iş kazaları görülebilmektedir. 
Tarım makinalarının maruziyetinde işitme 
kayıpları, kazaların önlenmesinde öncesin-
de işitme testleri, konsantrasyon bozukluğu 
yapabilecek hastalığın belirlenmesinde 
check – up önem kazanmaktadır. Çalışma 
alanlarında gürültü 85 desibel geçmemesi 
gerekmektedir. Gürültü maruziyeti olan 
alanlarda uygun ekipman kullanılması ya 
da riskli çalışamayacak kişileri belirleyebi-
liyoruz. El kol titreşimine bağlı oluşabile-
cek hastalıklar (beyaz parmak sendromu), 
dokunma duyusu kaybı, güç kaybı, eklemde 
bozulma, titreşimin bütün vücuda aktarıl-
ması ile daha ciddi problemlerde berabe-
rinde oluşabilmektedir. Tarım makinalarına 
yalıtım ve mevcut hasta olanların tanısı 
check- up ile belirlenmektedir. Termal 
Konfor: Isı, nem, hava akımı, iklim şartları 

optimum çalışma sıcaklığı 18 – 24 derece-
dir. 24 derecenin üstünde fiziksel yorgun-
luk başlar. 10 derece ile 30 derece sıcaklık 
aralığı dışında zihinsel etkinlik ve dokunma 
duyarlılığı azalır. Nem oranı da önemlidir. 
Bunların dışında aydınlatma azlığı görme 
bozukluğu dikkatsizlik yorgunluk yapabil-
mektedir. Pestisitler ile yapılan zirai müda-
halede bunların deri, solunum, ağız ve göz 
ile teması sonrası oluşabilecek hastalıklar; 
göz, cilt, solunum yolu hastalıkları, alerjik 
tepkiler, kusma, baş ağrısı, ishal, psikolojik 
rahatsızlıklar, kaslarda zayıflıktır. Kanser 
rahatsızlıklarına neden olabilmektedir. 
Ergonomi ile ilgili kas iskelet rahatsızlıkla-
rı, hayvansal kaynaklı yaralanma, ısırılma, 
zoonas hastalıklar insanlara bulaşabilmek-
tedir. Pestisitler, insektisitler, küflü saman 
şeker kamaşlı mantar sporları, ozon, metan 
amonyak ile maruziyetlerin azaltılmasını 
korumak için ekipmanları kullandırmak, 
riskli grupların bu alanlarda çalışmasını en-
gellemek check-up ile mümkün olmaktadır.
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mevsimlik olarak çalışma süresi değişkenlik 
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tespiti ve tedavilerin düzenlenip kişinin yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu belirtti.
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titreşim, gürültü ile ilgili işitme kayıpları ve 
vertigo, ağır kaldırma, tekrarlayan hareket-
lere bağlı oluşabilecek iskelet ve kas hasta-
lıkları, olumsuz hava- iklim- termal riskleri, 
psikolojik etmenler, stres, barınma sorun-

ları gibi etmenler ve istenmeyen iş kazaları 
meydana gelebilmektedir. Olumsuz hava- 
iklim- termal riskleri, psikolojik etmenler, 
stres, barınma sorunları gibi etmenler ve 
istenmeyen iş kazaları görülebilmektedir. 
Tarım makinalarının maruziyetinde işitme 
kayıpları, kazaların önlenmesinde öncesin-
de işitme testleri, konsantrasyon bozukluğu 
yapabilecek hastalığın belirlenmesinde 
check – up önem kazanmaktadır. Çalışma 
alanlarında gürültü 85 desibel geçmemesi 
gerekmektedir. Gürültü maruziyeti olan 
alanlarda uygun ekipman kullanılması ya 
da riskli çalışamayacak kişileri belirleyebi-
liyoruz. El kol titreşimine bağlı oluşabile-
cek hastalıklar (beyaz parmak sendromu), 
dokunma duyusu kaybı, güç kaybı, eklemde 
bozulma, titreşimin bütün vücuda aktarıl-
ması ile daha ciddi problemlerde berabe-
rinde oluşabilmektedir. Tarım makinalarına 
yalıtım ve mevcut hasta olanların tanısı 
check- up ile belirlenmektedir. Termal 
Konfor: Isı, nem, hava akımı, iklim şartları 

optimum çalışma sıcaklığı 18 – 24 derece-
dir. 24 derecenin üstünde fiziksel yorgun-
luk başlar. 10 derece ile 30 derece sıcaklık 
aralığı dışında zihinsel etkinlik ve dokunma 
duyarlılığı azalır. Nem oranı da önemlidir. 
Bunların dışında aydınlatma azlığı görme 
bozukluğu dikkatsizlik yorgunluk yapabil-
mektedir. Pestisitler ile yapılan zirai müda-
halede bunların deri, solunum, ağız ve göz 
ile teması sonrası oluşabilecek hastalıklar; 
göz, cilt, solunum yolu hastalıkları, alerjik 
tepkiler, kusma, baş ağrısı, ishal, psikolojik 
rahatsızlıklar, kaslarda zayıflıktır. Kanser 
rahatsızlıklarına neden olabilmektedir. 
Ergonomi ile ilgili kas iskelet rahatsızlıkla-
rı, hayvansal kaynaklı yaralanma, ısırılma, 
zoonas hastalıklar insanlara bulaşabilmek-
tedir. Pestisitler, insektisitler, küflü saman 
şeker kamaşlı mantar sporları, ozon, metan 
amonyak ile maruziyetlerin azaltılmasını 
korumak için ekipmanları kullandırmak, 
riskli grupların bu alanlarda çalışmasını en-
gellemek check-up ile mümkün olmaktadır.
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ŞAKALAK IHRACATTA 
VITES YÜKSELTTI

Şakalak Tarım Makineleri A.Ş. 
tarafından üretilen mibzer ve 
toprak işleme aletleri, ABD’nin 
aralarında bulunduğu 20 

ülkeye ihraç ediliyor. Konya Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 45 yılı aşkın süredir 
faaliyetini devam ettiren Şakalak Tarım 
Makineleri AŞ, yıllık 15 bin makine 
üretiyor.

Şakalak Tarım Makineleri A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü 
Mustafa Genç, , firmalarının ekim maki-
neleri ve toprak işleme aletleri üretimi 
yaptığını söyledi. Üretim grubunda yer 
alan anıza ekim mibzerinin yanı sıra 
toprak işleme aletlerinin de son yıllarda 
ilgi gördüğüne işaret eden Genç, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgınının etki-
sine rağmen geçen yılı yoğun üretimle 
geçirdiklerini kaydetti. Genç, kentte 
tarıma dayalı sanayinin gelişmesiyle 
sektörün dünyaya güçlü şekilde açıldığını 
anlatarak, şöyle konuştu:”2021 yılı pan-
demi olmasına rağmen talebin oldukça 
fazla olduğu bir yıldı. 20’den ülkeye 
ihracatımız var. Bölge ülkelerine ciddi 

oranda ihracatımız ve potansiyelimiz 
var. Bazı Avrupa ülkelerine fason üretim 
de yapıyoruz. Güney Amerika’dan ciddi 
oranda talep alıyoruz. Üretimimiz sebze 
ekim makinelerine yoğun talep alıyo-
ruz. Türk makinesiyle ABD’de havuç ve 
soğan ekimi yapılıyor. Bu da gurur verici. 
ABD topraklarında makinemizle tohum 
ekiliyor. ABD’ye yılda 150’nin üzerin-
de mibzer gönderiyoruz. Bu pazardaki 
etkinliğimiz her geçen yıl artıyor.”

GERİ BİLDİRİMLE ÜRÜN 
GELİŞTİRİYORLAR

Şirketin 300 kişiyi istihdam ettiğini 
dile getiren Genç, “Üretimimizin yüzde 
40’ını ihraç ediyoruz. Üç grup makine 
içerisinde 50’ye yakın çeşit ürünü imal 
ediyoruz. Üretim teknolojisinde Ar-Ge’ye 
yaptığımız yatırım ve tecrübemizle 
sektörde yerimiz belli bir noktada. Ar-Ge 
konusunda sürekli çalışıyoruz. Üniver-
siteden de destek alıyoruz. Çiftçilerden 
geri bildirim de alarak ürün geliştiriyo-
ruz.” diye konuştu.

Şakalak Tarım Makineleri tarafından üretilen 
mibzer ve toprak işleme aletleri, ABD’nin aralarında 

bulunduğu 20 ülkeye ihraç ediliyor

86



ŞAKALAK IHRACATTA 
VITES YÜKSELTTI

Şakalak Tarım Makineleri A.Ş. 
tarafından üretilen mibzer ve 
toprak işleme aletleri, ABD’nin 
aralarında bulunduğu 20 

ülkeye ihraç ediliyor. Konya Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 45 yılı aşkın süredir 
faaliyetini devam ettiren Şakalak Tarım 
Makineleri AŞ, yıllık 15 bin makine 
üretiyor.

Şakalak Tarım Makineleri A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü 
Mustafa Genç, , firmalarının ekim maki-
neleri ve toprak işleme aletleri üretimi 
yaptığını söyledi. Üretim grubunda yer 
alan anıza ekim mibzerinin yanı sıra 
toprak işleme aletlerinin de son yıllarda 
ilgi gördüğüne işaret eden Genç, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgınının etki-
sine rağmen geçen yılı yoğun üretimle 
geçirdiklerini kaydetti. Genç, kentte 
tarıma dayalı sanayinin gelişmesiyle 
sektörün dünyaya güçlü şekilde açıldığını 
anlatarak, şöyle konuştu:”2021 yılı pan-
demi olmasına rağmen talebin oldukça 
fazla olduğu bir yıldı. 20’den ülkeye 
ihracatımız var. Bölge ülkelerine ciddi 

oranda ihracatımız ve potansiyelimiz 
var. Bazı Avrupa ülkelerine fason üretim 
de yapıyoruz. Güney Amerika’dan ciddi 
oranda talep alıyoruz. Üretimimiz sebze 
ekim makinelerine yoğun talep alıyo-
ruz. Türk makinesiyle ABD’de havuç ve 
soğan ekimi yapılıyor. Bu da gurur verici. 
ABD topraklarında makinemizle tohum 
ekiliyor. ABD’ye yılda 150’nin üzerin-
de mibzer gönderiyoruz. Bu pazardaki 
etkinliğimiz her geçen yıl artıyor.”

GERİ BİLDİRİMLE ÜRÜN 
GELİŞTİRİYORLAR

Şirketin 300 kişiyi istihdam ettiğini 
dile getiren Genç, “Üretimimizin yüzde 
40’ını ihraç ediyoruz. Üç grup makine 
içerisinde 50’ye yakın çeşit ürünü imal 
ediyoruz. Üretim teknolojisinde Ar-Ge’ye 
yaptığımız yatırım ve tecrübemizle 
sektörde yerimiz belli bir noktada. Ar-Ge 
konusunda sürekli çalışıyoruz. Üniver-
siteden de destek alıyoruz. Çiftçilerden 
geri bildirim de alarak ürün geliştiriyo-
ruz.” diye konuştu.

Şakalak Tarım Makineleri tarafından üretilen 
mibzer ve toprak işleme aletleri, ABD’nin aralarında 

bulunduğu 20 ülkeye ihraç ediliyor

87



Temelleri 1962’de merhum 
Muhsin Türkmen önderliğinde 
kurulan ve o yıldan beri tarım 

alanında yeni projeler üreten, Konya’nın 
üreten gücü konumunda bulunan Çeli-
kel, tarım sektörüne ışık tutmaya devam 
ediyor. Çelikel 1963 yılında ise ilk pulluk 
üretimini gerçekleştirirken, 1980 yılında 
ise ilk ihracatını yaptı. Günümüzde Çelikel, 
100’den fazla ülkeye ihracat, yıllık 15.000 
makine üretimi sağlarken, 40.000 metre-
kare alanda 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde 
hizmet vermeye ve istihdam sağlamaya 
devam ediyor. Çelikel’in ayrıca, ISO 9001 
TURKAK KALİTE BELGESİ ile ISO 9001 
UKAS KALİTE BELGESİ bulunuyor. 

Tarım sektörünün öncü fi rmalarından biri olan ve üreticilerin geleceğine ışık turan ‘Çelikel 
Firması’ sektöründe kendini kanıtlamış fi rmalardan biri olarak dikkat çekiyor

ÇELİKEL 
1962’DEN 

BERİ 
TARIMA IŞIK 
TUTUYOR

‘TARIM SEKTÖRÜNE IŞIK TUTUYORUZ’

Çelikel, Bölge Satış Müdürü Süleyman 
Özyer tarım sektöründe geleceğe ışık tutan 
bir firma olduklarını ifade etti. Çelikel’in 
dünyanın en önde gelen markalardan biri ol-
duğunu vurgulayan Özyer, “Tarım ve hayvan-
cılık sektöründe gelişen teknolojiyle beraber 
dünya çapında tanına bir firma haline geldik. 
Profesyonellerin tercihi olabilecek şekilde 
makine üretimi yapıyoruz ve lider ruhlu bir 
firmayız. Dünya üzerinde 100’ü aşkın ülkede 
Çelikel’in parmak izlerini görebilirsiniz. Yıllık 
15.000 makine üretiyor ve farkımızı gösteri-
yoruz. Çelikel, alanında uzmanlaşmış kadrosu 
ile tarım sektörüne sürekli yenilikçi projeler 
üretme çabası içerisindedir. Biz bu motivas-
yonla çalışıyoruz. Ekilebilir tarım alanlarının 
giderek azaldığı dünyamızda gıda üretiminin 
her geçen yıl daha da kalabalıklaşan dün-
ya nüfusuna paralel olarak arttırılmasına 
yönelik, tarımda makineleşme ve otomasyo-
nun liderliğini üstlenerek insanların temel 
beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmeyi hedef-
liyoruz. Problem çözen makineler ile kullanı-
cıların ihtiyaçlarına yönelik en iyi çözümleri 
sunuyoruz” dedi. 

‘DİLEYEN HERKES OFİSİMİZE GELEBİLİR’

Çelikel olarak makineleri 3. Organize 
Sanayi Bölgesi’nde ürettiklerini, Adana Çevre 
Yolu’nda ise satış ofislerinin bulunduğunu 
hatırlatan Özyer, “Silaj, yem karma, gübre, 
balya, paketleme makinelerimiz var. Sektö-
ründe uzmanlaşmış bir yapıya sahip oldu-
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Çelikel olarak makineleri 3. Organize 
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ğumuz için vatandaşlardan yoğun istek 
oluyor. Türkiye’de toplamda 102 tane 
bayimiz var. Tarım sektöründe üreterek 
ve geliştirerek ekonomiye ve istihdama da 
önemli katkılar sağlıyoruz. Dileyen herkes 
Adana Çevre Yolu üzerinde ki ofisimize 
gelebilir, tarım makinelerimizi inceleyebi-
lirler” diyerek düşüncelerini aktardı. 

‘OTOMATİK DÜMENLEME SİSTEMİ 
TARLAYA BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR’

Çelikel Genel Satış Müdürü Hakan Yıl-
maz ise, Çelikel olarak otomatik dümenle 
sistemi geliştirdiklerini bunun 5 yıllık 
süreçte çiftçilerin vazgeçilmezi haline ge-
leceğini vurguladı. Otomatik dümenle sis-
teminin modern teknolojik bir ürün oldu-
ğunu kaydeden Yılmaz, “Çiftçinin bireysel 
becerisine bağlı kalmaksızın sürecin kont-
rol edilmesini, yönetilmesini, takip edil-
mesini, ultra hassasiyet göstererek olanak 
sağlar. Bu sistem traktöre takıldığı zaman 
çitçiye büyük katkı sağlıyor. Üreticilerimiz  
tarlada zamandan tasarruf sağlıyor. Artan 
enerji maliyetlerini de düşünürsek mazot-
tan bile tasarruf gerçekleştiriyor. Çiftçiler 
her ne kadar ben iyi traktör kullanırım, iyi 
şoförüm dese bile hat üzerinde 30-45 cm 
sapmalar meydana gelebiliyor. Ama bu 
düzenek üzerinde tamamen otomasyonel 
ve uydu merkezli bir kullanım olduğu için 
burada ki hassasiyet 2 cm kadar inebiliyor. 
Bu sistem ile daha fazla ekim yapılabile-
cek. Daha fazla mahsul alabilecek. Tarlada 
hat kayıp sorunları olmayacak. Aynı sıra iki 
kere işlenmeyecek. Benim kendi görüşüm 
çiftçilerin yüzde 80’ni önümüzdeki 5 yıllık 
süre içerisinde bu sisteme geçecek. Sis-
temin çalışması için herhangi bir traktör 
marka zorunluğu yok. Her türlü marka 
modellere takılabilir. İstediği zaman mev-
cut traktöründen söküp diğerine takabilir. 
Sistemin kullanışı oldukça kolay. Sistemin 
hafızasında sınırsız tarla kullanımı var. 
İş yapış şekline dayalı hafıza var. Yani bu 
sistem ile işi bilinci yapıyorsunuz ve tarlayı 
bilinçli kullanıyorsunuz” diyerek düşünce-
lerini aktardı.
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TEKNIK ISIL IŞLEM, 
KALITEDEN 

ÖDÜN VERMIYOR
26 yıllık tecrübesiyle, istenilen sürede 

ve kalitede en uygun fiyatla her türlü 
ısıl işlemi yapmak için bütün sana-

yicilerin hizmetinde olan Teknik Isıl İşlem, 
büyüyerek yoluna devam ediyor. 1987 yılında 
Karatay Sanayiinde atölye ölçeğindeki işletme-
sinde makine ve takım üreticilerinin parçalarına 
sementasyon işlemi yaparak faaliyete başlayan 
teknik Isıl İşlem, bugün yaklaşık 5 bin met-
rekarelik üretim alanıyla, aylık ortalama bin 
tonluk kapasitesiyle hizmet veriyor.  Otomotiv, 
makine, hidrolik, pnömatik ve ziraat endüstrile-
rine yönelik üretim yapan kuruluşlara ısıl işlem, 
yüzey kaplama ve laboratuar hizmetlerini en 
son teknoloji kullanarak, 7/24 saat esasına göre 
yapan Teknik Isıl İşlem, bu anlamda ihracatçı 
firmaların en önemli iş ortakları arasında yer 
alıyor.

‘ÜRETİMİN HER AŞAMASINDA SIKI BİR 
KALİTE KONTROL YAPILMAKTAYIZ’

Teknik Isıl İşlem olarak, istenilen sürede 
ve kalitede en uygun fiyatla her türlü ısıl işlemi 
yapmak için bütün sanayicilerimizin hizmetinde 
olduklarını ifade eden Teknik Isıl İşlem Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Büyükdişikitli, “Teknik 
Isıl İşlem, sanayimize müşteri beklentileri 
doğrultusunda daha kaliteli, izlenebilir, tekrar-
lanabilir, gelişmelere açık ve daha hızlı hizmet 
sunmak için 2009 yılında ISO 9001:2008 Kalite 
Sistemi belgesini almış bulunmaktayız. Teknik 
Isıl İşlem San. Tic.Ltd. Şti.‘ nde TS EN ISO 
9001:2008 standardının öngördüğü şartlara 
göre oluşturulan ve sürekliliği sağlanan kalite 

yönetim sistemi ile çalışılmaktayız. 1987 yılında 
Karatay Sanayiinde atölye ölçeğindeki işletme-
sinde makine ve takım üreticilerinin parçalarına 
sementasyon işlemi yaparak faaliyete başlamış 
olup,  bugün 1. Organize Sanayi Bölgesinde 
bulunan  toplamda 4500 metrekare  alan 
üzerinde 4000 metrekaresi  kapalı olan yeni 
fabrika binamızda otomotiv, makine, hidrolik, 
pnömatik ve ziraat endüstrilerine yönelik üretim 
yapan kuruluşlara ısıl işlem, yüzey kaplama 
ve laboratuar hizmetlerini  en son teknoloji 
kullanarak, 7/24 saat esasına göre yapmaktayız. 
Kuruluşumuzda ıslah, sementasyon izotermik 
tavlama Alüminyum ısıl işlemi, normalizasyon, 
yumuşatma yaşlandırma ve gerilim giderme iş-
lemleri yanında fosfat, siyahlaştırma kaplamaları 
ile akımsız nikel kaplamaları da yapılmaktadır.  
Bu işlemler en son teknolojiye sahip Atmosfer 
kontrollü fırınlarda, atmosfer kontrollü kontinü 
fırında, tuz banyolarında ve kamara tipi meneviş 
fırınlarında gerçekleştirilmektedir. Ürünlere uy-
gulanan ısıl işlem proseslerinin kontrollü şartlar 
altında yürütülmesi ve istenen ürün şartlarının 
sağlanması için üretimin her aşamasında sıkı bir 
kalite kontrol yapılmaktadır. Sahip olduğumuz 
metalografi laboratuarında ise spektral analiz, 
sertlik ve etkili sertlik derinliği testleri ve mikro 
yapı incelemeleri yapılmaktadır. Müşteri ihtiyaç-
larının tam olarak sağlanması için kuruluşumuz-
da TS EN ISO 9001:2008 standardı şartlarına 
göre kalite yönetim sistemi kurulması için 
çalışmalarımızı 2009 yılında UDEM Uluslararası 
Belgelendirme kuruluşu ile tamamlamış bulun-
maktayız. Kalite sistemimizin uygulanması ve 
sürekli iyileştirilmesi ile müşteri ihtiyaç ve bek-

Isıl işlem sektöründe Konya’nın bir merkez olmasını 
sağlayan Teknik Isıl İşlem, kaliteden ödün vermiyor. Birçok 

ihracatçı firmanın iş ortağı olan Teknik Isıl İşlem, 
adından söz ettirecek işlere imza atıyor

lentileri daha iyi şekilde karşılanmakta ve müş-
teri memnuniyetinin artırılması sağlanmaktadır. 
Üretim alanımızla ilgili olan yeni teknolojiler ve 
prosesler izlenmekte ve uygulanmaktadır. Top-
lam kalite yönetimi anlayışıyla çalışan tecrübeli 
personelimizin yeterliliği, bilinci ve eğitimi sü-
rekli olarak artırılarak işlerin eksiksiz ve uygun 
olarak yapılması sağlanmaktadır. Kaliteden taviz 
vermeden en üst düzeyde müşteri memnuniye-
ti sağlamayı amaç edinen kuruluşumuz, müşteri 
istekleri, teknolojik gelişmeler ve sipariş artışına 
bağlı olarak teknik imkânlarını geliştirmeyi ve 
üretim kapasitesini artırmayı hedeflemektedir. 
Bu sayede şirketimizin karlılığını artırarak ülke 
ekonomisine katkıda bulunulacak, müşterileri-
miz, memnuniyeti artırıyor” 

‘KALİTEDEN ÖDÜN VERMİYORUZ’

Teknik Isıl İşlem Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Büyükdişikitli, kaliteden ödün verme-
den çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, 
“Firmamız 1986 yılında kuruldu. Teknik Isıl 
İşlem olarak, istenilen sürede ve kalitede en 
uygun fiyatla her türlü ısıl işlemi yapmak için 
bütün sanayicilerimizin hizmetindeyiz. Atmos-
fer kontrollü fırınlar, indüksiyonla sertleştirme 
tezgâhları, kontinü fırın ve tuz banyoları ile her 
türlü ısıl işlem prosesini ve yüzey kaplama ve 
kumlama üniteleri ile yüzey renklendirme ve 
temizleme işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz.  
Firma olarak aşınacak bütün demirleri sertleş-
tiriyoruz.   Ağırlıklı Konya olmak Türkiye gene-
linde ve yurtdışında da müşterilerimize hizmet 
veriyoruz. Başarımızın arkasında kaliteli hizmet 
vermemiz var. Firmamızın başarısının arkasın-
daki sebeplerden birisi de yine kaliteli üretimler 
yapabilmemiz. Kaliteli yatırım yapmak adına 
sürekli yatırımlar gerçekleştiriyor. Ülkemizde İç 
Anadolu Bölgesinde yüksek kapasiteye sahip bir 
firmayız. Kaliteden ödün vermeden çalışma-
larımızı gerçekleştiriyoruz. Yatırım yapmayı 
önemsiyoruz” diye konuştu. 

‘YAPTIĞIMIZ İŞLER İHRAÇ EDİLİYOR’

Teknik Isıl İşlem olarak, birçok ihracatçı 
firmaya iş yaptıklarını dile getiren Büyükdişikitli, 
“Kuruluşumuzda ıslah, sementasyon izotermik 
tavlama Alüminyum ısıl işlemi, normalizasyon, 
yumuşatma yaşlandırma ve gerilim giderme iş-
lemleri yanında fosfat, siyahlaştırma kaplamala-
rı ile akımsız nikel kaplamaları da yapılmaktadır. 
Isıl işlem ve kaplama işlemi yapmış olduğumuz 
ürünlerin yaklaşık yüzde 50’si müşterilerimizin 
üretmiş olduğu nihai ürünler üzerinde ihraç 
edilmektedir. Biz dolaylı yoldan ihracatçıyız. Biz 
müşterinin ihracat yaptığı ürünleri sertleştiriyo-
ruz çünkü. Büyük firmaların işlerini yapıyoruz. 
Müşterilerimizin büyük çoğunluğu ihracat 
yapan firmalar”  ifadelerini kullandı.
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Konya, yüzölçümü büyük olduğundan 
birbirinden ekolojik olarak farklı alanları 
bünyesinde bulundurmaktadır. Bu 

nedenle ilde çok sayıda meyve türünün yetiştiricili-
ğine rastlamak mümkün. Özellikle Ereğli, Akşehir, 
Ilgın, Taşkent, Hadim ilçeleri iklim ve arazi özellik-
leri açısından bahçe tarımına uygun olup, modern 
tarım tekniklerinin uygulanması durumunda bahçe 
tarımı önemli bir yatırım alanı olarak görülüyor.  
Hadim ve Taşkent ilçeleri özellikle son turfanda 
kiraz üretimine oldukça müsait iklim, arazi ve çevre 
şartlarına sahip. Rakımı yüksek yerlerde kirazın 
olgunlaşması gecikmekte, böylece hasat edilen 
ürünler piyasada kirazın azaldığı bir dönemde 
satışa sunularak daha yüksek fiyatla değerlendiri-
liyor. Ereğli, ilin elma üretiminde ilk sırada geliyor. 
Bunun yanında ekolojik şartların uygunluğu ne-
deniyle son yıllarda ilçede geniş alanlarda modern 
elma bahçeleri kuruldu. Bu bahçeler hem ülkemi-
zin hem de Ortadoğu ve Balkanların en büyük ve 
modern bahçeleridir. Ayrıca Ereğli dünyada kaliteli 
beyaz kirazın en fazla üretildiği merkezlerdendir. 
Beyaz kiraz diğer kiraz çeşitlerinin aksine sanayide 
kullanım alanı fazla olan bir çeşit olarak biliniyor. 
Bu özelliği nedeniyle ilçede üretilen beyaz kirazın 
tamamına yakını ihraç ediliyor. Akşehir, önemli bir 
ihracat girdisi sağlayan kirazda olduğu gibi vişne 
üretiminde de önemli bir yere sahip. Türkiye üre-
tim değerleri içerisinde Konya il olarak vişne üreti-
minde önemli bir pay alıyor.  Konya, Orta Anadolu 
bölgesinin en önemli bağcılık merkezleri arasında 
yer alıyor. Hadim, Bozkır, Beyşehir, Meram (Merkez 
ilçe), Hüyük, Ilgın, Ereğli, ilçelerinde bağcılık yaygın 
olarak gerçekleştiriliyor.

Bunun dışında Türkiye’de ilk defa organik 
çilek yetiştiriciliği Konya’da başladı. Son turfanda 
olarak hasat edilen çilekleriyle Akşehir, Doğanhisar, 
Seydişehir,

Hüyük ilçeleri, ilin tarımsal potansiyeline 
önemli katkı sağlıyor. Kasım ayı ortalarına kadar 
devam eden ve geç turfanda ürün olarak piyasaya 
sunulan çileğin

büyük bir çoğunluğu Rusya, ABD, Norveç başta 
olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. 

ELMADA EREĞLİ ÖN PLANDA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 veri-
lerine göre meyvecilikte ilçelere göre dağılımına ba-
kıldığında elmacılıkta Ereğli ön plana çıkıyor. 2019 
rakamlarına göre Ereğli’deki elma üretim rakamları 
şu şekilde; Golden elma 3832 ton, starking elma 
13181 ton, Amasya elma 28 ton, Granny Smith 
elma 16348 ton, diğer elma çeşitleri ise 129030 
ton.

ÜZÜMDE BOZKIR VE HADİM ÖN PLANDA

Konya’da bağcılık yapılan ilçeler arasında arazi 
yapısından dolayı Bozkır ve Hadim ilçeleri ön plana 
çıkıyor. Yıllık üzüm üretimine bakıldığı zaman en 

fazla üretim bu ilçelerde yer alıyor. Üzümün ilçelere 
göre üretim dağılımı şöyle; Çekirdekli sofralık 
üzüm; Ahırlı 13 ton, Akören 268 ton, Akşehir 127 
ton, Altınekin 30 ton, Beyşehir 182 ton, Bozkır 
8088 ton, Cihanbeyli 16 ton, Derbent 3 ton, Dere-
bucak 39 ton, Doğanhisar 1281 ton, Emirgazi 43 
ton, Ereğli 525 ton, Güneysınır 7665 ton, Hadim 
15008 ton, Halkapınar 631 ton, Hüyük 383 ton, 
Ilgın 167 ton, Kadınhanı 2 ton, Karapınar 76 ton, 
Kulu 12 ton, Meram 179 ton, Sarayönü 71 ton, 
Selçuklu 391 ton, Seydişehir 1108 ton, Taşkent 
406 ton, Tuzlukçu 484 ton, Yalıhüyük 4 ton, Çumra 
265 ton. 

ARMUTTA 3 İLÇE ÖN PLANA ÇIKIYOR

Konya’da çok fazla armut üretimi olmasa da, 
Ereğli, Emirgazi ve Meram ilçeleri en fazla armut 
üretimi yapan ilçeler arasında yer alıyor. Buna göre 
armut üretiminde ilçelerin payı şöyle; Ahırlı 36 ton, 
Akören 51 ton, Akşehir 617 ton, Altınekin 30 ton, 
Beyşehir 135 ton, Bozkır 130 ton, Cihanbeyli 90 
ton, Derbent 90 ton, Doğanhisar 210 ton, Ermigazi 
2280 ton, Ereğli 7816, Güneysınır 26 ton, Hadim 
180 ton, Halkapınar 78 ton, Hüyük 110 ton, Ilgın 
417 ton, Kadınhanı 175 ton, Karapınar 44 ton, 
Karatay 20 ton, Meram 651 ton, Sarayönü 62 ton, 
Selçuklu 50 ton, Seydişehir 249 ton, Taşkent 25 
ton, Tuzlukçu 15 ton, Yalıhüyük 13 ton, Çeltik 180 
ton, Çumra 60 ton. 

KAYISI AZ DA OLSA ÜRETİLİYOR

Yine Konya bölgesinde kayısı çok fazla olmasa 
da bazı ilçelerde kayısı ön plana çıkıyor. İlçelere 
göre kayısı üretimi şu şekilde; Ahırlı 4 ton, Akören 
12 ton, Altınekin 196 ton, Beyşehir 73 ton, Cihan-
beyli 185 ton, Derbent 20 ton, Doğanhisar 17 ton, 
Ereğli 1308 ton, Güneysınır 12 ton, Hadim 10 ton, 
Halkapınar 162 ton, Ilgın 274 ton, Kadınhanı 108 
ton, Karapınar 49 ton, Karatay 116 ton, Kulu 152 
ton, Meram 1443 ton, Sarayönü 45 ton, Selçuklu 
178 ton, Seydişehir 30 ton, Taşkent 11 ton, Tuzluk-
çu 10 ton, Çeltik 5 ton, Çumra 68 ton. 

KİRAZDA CİDDİ BİR ÜRETİM VAR

Konya’da kiraz üretimi ciddi bir boyuta ulaşmış 
durumda. Özellikle Akşehir ve Hadim kirazı marka-
laşırken, Ereğli de kiraz üretiminde iyi bir durumda. 
İlçelere göre kiraz üretimi şöyle; Ahırlı 96 ton, 
Akören 78 ton, Akşehir 25053 ton, Altınekin 33 
ton, Beyşehir 410 ton, Bozkır 513 ton, Cihanbey-
li 15 ton, Derbent 161 ton, Derebucak 44 ton, 
Doğanhisar 600 ton, Ereğli 12558 ton, Güneysınır 
563 ton, Hadim 18753 ton, Halkapınar 3712 ton, 
Hüyük 577 ton, Ilgın 225 ton, Kadınhanı 140 ton, 
Karapınar 62 ton, Karatay 46 ton, Kulu 75 ton, Me-
ram 758 ton, Sarayönü 156 ton, Selçuklu 171 ton, 
Seydişehir 583 ton, Taşkent 2133 ton, Tuzlukçu 23 
ton, Yalıhüyük 24 ton, Çeltik 4 ton, Çumra 647 ton. 

KONYA MEYVEDE KONYA MEYVEDE 
DE ÖNE ÇIKIYORDE ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye’nin tahıl ambarı Konya’da meyvecilik de iyi durumda. 
Özellikle elma, kiraz, üzüm üretiminde Konya Türkiye’de önü alan 

bir şehir olarak dikkat çekiyor 
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Konya, yüzölçümü büyük olduğundan 
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Selçuklu Belediyesi Çevre ve Sıfır atık 
çalışmalarını sürdürüyor. Selçuk-
lu Belediyesi Kent Konseyi çatısı 

altında faaliyet gösteren Çevre ve Sıfır Atık 
Platformu üç bin fidanı toprakla buluşturarak 
çevreye olan duyarlılığını ortaya koydu. Çevre 
ve Sıfır Atık Platformu Sarayköy mahallesin-
de belirlenen alanda üç bin fidanı 2 bin 600 
gönüllünün katılımıyla dikti. Takkeli dağın 
eteğindeki alanda Park ve Bahçeler ekiple-
rinin hazırladığı alanda Karaçam ve Sedir 
fidanı ile birlikte badem ve palamut tohum-
ları ekiplerin yardımıyla doğaya kazandırdı. 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı’da adına belirlenen fidanı dikerek can 
suyu verdi.

Etkinliğe Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı’nın yanı sıra AK Parti 
Selçuklu ilçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, 
Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Faruk Ulular, 
Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yar-
dımcıları, birim müdürleri ile Çevre ve Sıfır 
Atık Platformu üyeleri katıldı.

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANI 
AHMET PEKYATIRMACI; “HEDEFİMİZ 

TAKKELİ DAĞ’I YEŞİLE BÜRÜMEK”

Çevre ve Sıfır Atık Platformunun organi-
zasyonunda önemli bir etkinliğe imza attıkla-
rını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı; “Bugün Selçuklu ilçemizde 
Çevre ve Sıfır Atık Platformunun toplam 2 
bin 600 gönüllüsü var artık. Bütün gönüllüle-
rimizle birlikte fidan dikim sahamızda Çevre 
ve Sıfır Atık Platformunun gönüllü ormanında 
fidan dikim faaliyetlerimizi yerine getiriyoruz. 
Üç bin tane fidanı toprakla buluşturuyoruz. 
İlçemizde her gün ağaçlandırma çalışmalarını 
yürütüyoruz. En önemli hususlardan bir tane-
si çevre, iklim değişikliği ile birlikte çevrenin 
ve doğanın ne kadar önemli olduğunu bir kez 

daha anlamış olduk. Bu yüzden burada yeni 
belirlediğimiz alanda platform üyelerimiz ile 
birlikte bu faaliyetlerimizi başlatmış olduk. 
İnşallah bundan sonraki süreçte de Çevre ve 
Sıfır Atık Platformuna üye olan her gönül-
lümüz için bir fidanı bu ormanda toprakla 
buluşturmuş olacağız. Hedefimiz Konya’mız-
da özellikle Selçuklu ilçemizin hemen batı 
kısmında yer alan Takkeli Dağ ve civarındaki 
alanda bütün alanlarımızı ağaçlandırmak ve 
Konya’mızdan bakıldığında yeşil dışında bir 
rengin görülmemesini istiyoruz. Bu noktada 
da çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

BAŞKAN PEKYATIRMACI; “BAYRAM 
HAVASINDA FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ 

YAPIYORUZ”

Takkeli Dağ’da yeşil dokunun her geçen 
gün artacağını söyleyen Başkan Pekyatır-
macı; “Takkeli Dağ’da geçen yıl önemli bir 
çalışmaya imza attık. Özellikle yönden dolayı 
ağaç yetişmeyen bölgelerde ekobox yönte-
miyle fidanlarımızı diktik ve bir yılın sonunda 
görüdük ki fidanlarımız burada toprağa alıştı 
ve yetişmeye başladı. İnşallah önümüzdeki 
süreçte her yıl bu şekilde fidanlarımızı top-
rakla buluşturarak Takkeli Dağ’ın Konya’ya 
bakan tarafında yeşil dokuyu yıl yıl çoğaltarak 
oluşturmayı istiyoruz. Bu noktada da çalışma-
larımız devam ediyor. Ben buradaki ağaçlan-
dırma faaliyetine katılan bütün gönüllüleri-
mize teşekkür ediyorum. Bayram havasında 
bir fidan dikim etkinliği yapıyoruz. Burada 
7’den 70’e çocuklarımız gençlerimiz yaşlıla-
rımız herkes fidan dikmeye geldiler. Ayrıca 
platform yönetimi ve belediye ekiplerimize 
teşekkür ediyorum. Bu faaliyetleri en güçlü 
şekilde devam ettireceğiz.” şeklinde konuştu. 

Etkinliğin sonunda Başkan Pekyatırmacı 
platform üyeleri ile birlikte hatıra fotoğrafı 
çektirdi.

SELÇUKLU’DA 
3 BİN FİDAN 

TOPRAKLA BULUŞTU

Selçuklu Belediyesi Kent Konseyi çatısı altında faaliyet 
gösteren Çevre ve Sıfır Atık Platformu Sarayköy’de belirlenen 
alanda üç bin fidanı toprakla buluşturdu. Selçuklu Belediye 

Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, iklim değişikliği ile birlikte 
çevrenin öneminin arttığını ifade etti
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Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, iklim değişikliği ile birlikte 
çevrenin öneminin arttığını ifade etti

97



Selçuklu Belediyesi Güneş Enerjisi 
Santralleri (GES) hamleleri ile tasarruf 
etmeye devam ediyor. Selçuklu Bele-

diyesi tarafından hizmet binası çatısına ve Ke-
lebekler Vadisi parkında yapılan GES panelleri 
ile hem tasarruf sağlandı hem de doğa korundu. 
Selçuklu Belediyesi 2021 yılında GES ile 827 
bin 612 kW elektrik üretti. Üretilen elektriğin 
yanında 366,63 ton karbon salınımı engellenir-
ken, 4 bin 280 ağacın doğada kalması sağlandı. 
Hizmet binasında yıllık olarak kullanılan 1 
milyon 395 bin 714 kW elektriğin 205 bin 170 
kW olan kısmı GES ile üretilerek binanın ihtiyacı 
olan elektriğin yüzde 14’ü buradan karşılandı. 
Belediye binasının çatısına kurulan GES sistemi 
ile birlikte 90,89 ton karbon salınımına engel 
olunurken, 1063 ağacın kesilmemesi ve doğada 
kalması sağlandı.

Kelebekler Vadisi’nde kurulan ve Mart ayın-
dan bu yana faaliyette olan GES panelleri saye-
sinde ise Kelebek Müzesinin 723 bin 769 kW 
elektrik ihtiyacının 622 bin 442 kW kısmı olan 
yüzde 86’sı buradan karşılanmış oldu. Yapılan 

tasarrufla birlikte 275,74 ton karbon salınımına 
engel olunurken, 3217 ağacın kesilmemesi ve 
doğada kalması sağlandı. Ayrıca Kelebekler 
Vadisi’nde üretilen elektriğin gündüz kullanı-
mının fazlası olan 290 bin 105 kW miktarı da 
MEDAŞ’a satıldı.

Selçuklu Belediyesi’nin Bağrıkurt mahalle-
sinde yapmayı planladığı 3.6 mW’lık GES proje-
sinin de kısa sürede ihaleye çıkarak yıl içerisinde 
yapılması ve faaliyete geçmesi planlanıyor.

BAŞKAN PEKYATIRMACI; “BELEDİYEMİZİN 
İHTİYACI OLAN ELEKTRİĞİ GES’TEN 

KARŞILAMAYI HEDEFLİYORUZ”

Selçuklu Belediyesi olarak doğal kaynakları 
verimli olarak kullandıklarını belirten Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Günü-
müzde enerjinin ne kadar kıymetli olduğunu 
biliyoruz ve mevcut enerjiyi en verimli şekilde 
kullanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu 
anlamda Güneş enerji santralleri en yaygın 
olarak kullanılan enerji üretme sistemi olarak 

karşımıza çıkıyor. Biz de belediye olarak 
enerjimizi üretmek ve tasarruf sağlamak aynı 
zamanda doğayı korumak için bu çalışmaları 
yapıyoruz. Belediye hizmet binamızın çatısında 
başlattığımız GES projesini bir üst kademeye 
taşıyarak Kelebekler Vadisi Parkımızda bu 
çalışmayı sürdürdük. Belediye hizmet binamız-
da üretilen elektrik hizmet binamızın elektrik 
ihtiyacının yüzde 14’ünü karşıladı. Kelebekler 
Vadisi’nde kurulan panellerimiz ise Kelebek 
Müzemizin ihtiyacı olan elektriğin yüzde 86’sını 
karşılamanın yanında elektrik satışı yapmamıza 
da olanak verdi. Yaptığımız bu çalışmaların 
meyvesi olarak bu yıl 4 bin 280 ağacın kesilme-
sine engel olduk. Tabi bunun yanında 366 ton 
karbon salınımına engel olarak doğayı korumayı 
başardık. İnşallah yıl içerisinde Bağrıkurt Ma-
hallemize kuracağımız GES panelleri ile birlikte 
elektrik ihtiyacımızın tamamını karşılayıp daha 
fazla ağacı kurtarmak ve karbon salınımını 
azaltmayı hedefliyor hem de belediyemize yeni 
bir gelir kaynağı oluşturmak istiyoruz.” şeklinde 
konuştu.

SELÇUKLU, GES İLE 4 BİNDEN 
FAZLA AĞACI KURTARDI

Selçuklu Belediyesi hizmet binası çatısı ve Kelebekler Vadisi’nde yaptığı GES 
çalışması ile 827 bin kW elektrik üreterek hem elektrik maliyetini düşürdü hem de 

doğadan 4 bin 280 ağacın kesilmesine engel oldu

98



Selçuklu Belediyesi Güneş Enerjisi 
Santralleri (GES) hamleleri ile tasarruf 
etmeye devam ediyor. Selçuklu Bele-

diyesi tarafından hizmet binası çatısına ve Ke-
lebekler Vadisi parkında yapılan GES panelleri 
ile hem tasarruf sağlandı hem de doğa korundu. 
Selçuklu Belediyesi 2021 yılında GES ile 827 
bin 612 kW elektrik üretti. Üretilen elektriğin 
yanında 366,63 ton karbon salınımı engellenir-
ken, 4 bin 280 ağacın doğada kalması sağlandı. 
Hizmet binasında yıllık olarak kullanılan 1 
milyon 395 bin 714 kW elektriğin 205 bin 170 
kW olan kısmı GES ile üretilerek binanın ihtiyacı 
olan elektriğin yüzde 14’ü buradan karşılandı. 
Belediye binasının çatısına kurulan GES sistemi 
ile birlikte 90,89 ton karbon salınımına engel 
olunurken, 1063 ağacın kesilmemesi ve doğada 
kalması sağlandı.

Kelebekler Vadisi’nde kurulan ve Mart ayın-
dan bu yana faaliyette olan GES panelleri saye-
sinde ise Kelebek Müzesinin 723 bin 769 kW 
elektrik ihtiyacının 622 bin 442 kW kısmı olan 
yüzde 86’sı buradan karşılanmış oldu. Yapılan 

tasarrufla birlikte 275,74 ton karbon salınımına 
engel olunurken, 3217 ağacın kesilmemesi ve 
doğada kalması sağlandı. Ayrıca Kelebekler 
Vadisi’nde üretilen elektriğin gündüz kullanı-
mının fazlası olan 290 bin 105 kW miktarı da 
MEDAŞ’a satıldı.

Selçuklu Belediyesi’nin Bağrıkurt mahalle-
sinde yapmayı planladığı 3.6 mW’lık GES proje-
sinin de kısa sürede ihaleye çıkarak yıl içerisinde 
yapılması ve faaliyete geçmesi planlanıyor.

BAŞKAN PEKYATIRMACI; “BELEDİYEMİZİN 
İHTİYACI OLAN ELEKTRİĞİ GES’TEN 

KARŞILAMAYI HEDEFLİYORUZ”

Selçuklu Belediyesi olarak doğal kaynakları 
verimli olarak kullandıklarını belirten Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Günü-
müzde enerjinin ne kadar kıymetli olduğunu 
biliyoruz ve mevcut enerjiyi en verimli şekilde 
kullanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu 
anlamda Güneş enerji santralleri en yaygın 
olarak kullanılan enerji üretme sistemi olarak 

karşımıza çıkıyor. Biz de belediye olarak 
enerjimizi üretmek ve tasarruf sağlamak aynı 
zamanda doğayı korumak için bu çalışmaları 
yapıyoruz. Belediye hizmet binamızın çatısında 
başlattığımız GES projesini bir üst kademeye 
taşıyarak Kelebekler Vadisi Parkımızda bu 
çalışmayı sürdürdük. Belediye hizmet binamız-
da üretilen elektrik hizmet binamızın elektrik 
ihtiyacının yüzde 14’ünü karşıladı. Kelebekler 
Vadisi’nde kurulan panellerimiz ise Kelebek 
Müzemizin ihtiyacı olan elektriğin yüzde 86’sını 
karşılamanın yanında elektrik satışı yapmamıza 
da olanak verdi. Yaptığımız bu çalışmaların 
meyvesi olarak bu yıl 4 bin 280 ağacın kesilme-
sine engel olduk. Tabi bunun yanında 366 ton 
karbon salınımına engel olarak doğayı korumayı 
başardık. İnşallah yıl içerisinde Bağrıkurt Ma-
hallemize kuracağımız GES panelleri ile birlikte 
elektrik ihtiyacımızın tamamını karşılayıp daha 
fazla ağacı kurtarmak ve karbon salınımını 
azaltmayı hedefliyor hem de belediyemize yeni 
bir gelir kaynağı oluşturmak istiyoruz.” şeklinde 
konuştu.

SELÇUKLU, GES İLE 4 BİNDEN 
FAZLA AĞACI KURTARDI

Selçuklu Belediyesi hizmet binası çatısı ve Kelebekler Vadisi’nde yaptığı GES 
çalışması ile 827 bin kW elektrik üreterek hem elektrik maliyetini düşürdü hem de 

doğadan 4 bin 280 ağacın kesilmesine engel oldu

99



Selçuklu Belediyesi tarafından 
Konya’ya kazandırılan şehrin 
cazibe merkezlerinden olan ve 

ziyaretçilerin uğrak yeri haline gelen Tro-
pikal Kelebek Bahçesi misafirlerine daha 
iyi hizmet sunabilmek adına bir süredir 

bakıma girmişti. Bakım ve düzenleme çalış-
maları biten bahçe ziyaretçilerine kapılarını 
yeniden açtı.  

Yılın her döneminde gerek yerli gerekse 
yabancı turistlerin ziyaret trafiğine şahit 
olan Tropikal Kelebek Bahçesi Konya’yı 

TROPIKAL KELEBEK BAHÇESI 
YENILENEN YÜZÜYLE KAPILARINI AÇTI 

Konya’nın favori ziyaret mekanlarından olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi 
yenilenen yüzüyle kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı 

ziyarete gelen misafirlerine yenile-
nen yüzüyle hizmet vermeye kaldığı 
yerden devam edecek. 

Türkiye’de tek ve Avrupa’nın 
sayılı mekanlarından olan Tropi-
kal Kelebek Bahçesi, 3 bin 500 m² 
gezi alanı ile toplamda 7 bin 600 
m²’lik kullanım alanına sahip. 1 600 
m² kelebek uçuş alanında 15 tür 
kelebeğe doğal yaşam alanı sunan 
bahçede 98 türe ait 20 bin adet bitki 

bulunuyor.  Bahçeye gelen misafir-
ler kelebekleri kendi nektar bitkileri 
etrafında uçarken gözlemleyebiliyor. 
Tropikal Kelebek Bahçesi 375 bin 
ziyaretçi sayısı ile geçtiğimiz yıl 
Mevlana Müzesi’nden sonra en çok 
ziyaret edilen mekan olmayı başardı. 

Tropikal Kelebek Bahçesi 
Pazartesi günü hariç haftanın her 
günü 09.00- 17.00 saatleri arasında 
ziyaret edilebiliyor. 
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1985’te KOM Değirmen markasıyla 
makine üretimine başlayan ve 2009 
yılında da sektör değiştirerek silaj 

paketleme makinesi üretimine geçiş yapan 
KOM Silaj, Türkiye’nin gururu oldu. “Yapı-
lamayanı yapmak” ilkesiyle hareket eden ve 
bu doğrultuda çalışmalar yürüten KOM Silaj, 
başarıyla yürüttüğü Ar-Ge çalışması netice-
sinde ürettiği silaj makinesiyle Türkiye’de 
ilke imza atarak, bu başarıyı ihracatla taç-
landırdı. Bugün yaklaşık 19 ülkeye ihracat 
yapan bir firma haline gelen KOM Silaj, yeni 
ilklere imza atmak için koyduğu hedefler 
doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

SİLAJ PAKETLEME MAKİNESİNDE
 İLK OLDULAR 

Sektöre 1985 yılında un fabrikası 
makinesi üretimiyle girdiklerinin bilgisini 
paylaşan KOM Silaj Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Kadir Koman, “Sonrasında un 
fabrikası makinesi yapan çoğalınca yeni bir 
arayışa girdik. Silaj paketleme makinele-
ri yurtdışından geliyordu. Ülkemizde silaj 
paketleme makinesi üretimi yapan yoktu. Biz 

de ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak 
adına silaj paketleme makinesi üretmeye ka-
rar verdik. 2009 yılında da KOM Silaj olarak 

sektöre girmiş olduk. Bu anlamda Türkiye’de 
silaj paketleme makinesi üreten ilk firma 
olduk” dedi. 

2009 yılında silaj paketleme makinesi üreterek Türkiye’de bir ilke atan ve kısa sürede 
ihracat yapan bir firma haline gelen KOM Silaj, şimdi de yine Türkiye’de üretilmeyen 

silaj biçme makinesi üretmek için Ar-Ge çalışmalarına başladı 

KOM SILAJ, ILKLERI 
YAPMAYI SÜRDÜRECEK

TECRÜBEMİZLE ZORLUKLARI AŞTIK

Türkiye’de olmayanı yapmanın zorluğu-
nu yaşadıklarını belirten Koman, bu zorlu 
süreçle ilgili şunları anlattı, “İlk olması 
nedeniyle tabi zor bir süreçten geçtik. Bizim 
sektöre girdiğimiz yıllarda Türkiye’de bu ma-
kinenin üretimi olmadığı gibi, bu makineyi 
yurt dışından getirip kullanan sayısı da çok 
azdı. Şehrimizin ve ülkemizin markası Konya 
Şeker bu makineden almıştı o yıllarda. Tür-
kiye’de çok büyük bir açık vardı. Yapılması 
çok zor bir makineydi. Hidrolik, elektro-
nik, mekanik olarak çeşitli uygulamaların 
birleştirilmesiyle bu makine üretiliyordu. 
Tabi biz un fabrikası makinelerinde üretim 
yaptığımız için, sektöre çok fazla yabancı 
değildik, belli bir tecrübemiz vardı ama bizim 
hidrolik konusunda bir deneyimimiz yoktu. 
Bu konuda çalışmalar yaptık ve ilk makine-
mizi de Konya Şeker’e verdik. Bu makinemiz 
hala çalışıyor. İlk dönemler zorluklar yaşamış 
olsak da, makine sektöründeki tecrübemiz bu 
zorlukları aşmamızda bizim önümüzü açan 
etmen oldu.”

İHRACAT YAPAN BİR FİRMA OLDU 

Sektörde kısa sürede ihracat yapan bir 
firma haline geldiklerini vurgulayan Koman, 
“İlk makine üretimimizin ardından kendimizi 
sürekli yenileyerek yolumuza devam ettik. 
Makinelerimizi sürekli yeniledik, geliştirdik. 
Bu bizim firma olarak daha ileri gitmemizi 
sağladı. Sektörde kısa sürede ihracat yapan 
bir firma konumuna geldik. Dolayısı ile silaj 
paketleme makinesinde ülkemiz ithalat yapar 
konumdayken, yaptığımız başarılı çalışmalar 
neticesinde ülkemiz artık bir ihracatçı oldu. 

Yaklaşık 19 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ceza-
yir, Tunus, Azerbaycan, Gürcistan, Japonya, 
Almanya, Avustralya, Hindistan gibi farklı 
kıtalardan birçok ülkeye ihracatımız var” 
şeklinde konuştu. 

AVRUPA’DAN BÜYÜK İLGİ VAR

Sektörde ciddi anlamda bir kalite yaka-
ladıklarını bu kalitenin de Avrupa’da dikkat 
çektiğini dile getiren Koman, sözlerine şöyle 
devam etti, “Sektörde kaliteyi yakaladık. 
Kaliteye önem veriyoruz. Avrupa standartla-
rını yakaladık. Oradan belgelerimizi de aldık. 
Bu anlamda ürünlerimiz Avrupa’da da büyük 
ilgi görüyor. Bir de Avrupa’daki fiyatlarla 
bizim fiyatlarımız arasında büyük fark var. 
Avrupa bize göre pahalı. Makinemiz kalite 
olarak Avrupa ile aynı ve ucuz olunca, Av-
rupa’dan büyük ilgi görüyoruz. Bu anlamda 
talepler her geçen gün artıyor. Talep arttıkça 
da kapasitemizi, üretim alanımızı genişleti-
yoruz. Daha önce yılda 15 makine yapabilir-
ken, yeni yaptığımız yatırımlarla kapasitemizi 
kat be kat artırdık. Eğer talep olursa, bundan 
sonraki süreçte de üretim alanı yatırımını 
sürdüreceğiz. Şuan 15 bin metrekarelik bir 
alanda üretim yapıyoruz. Zemini sağlam 
tutarak, kalitemizden ödün vermeden, büyü-
meye devam edeceğiz.”

YENİ HEDEFLER VAR

“Avrupa’da 1500 kilogramlık bir makine 
yok. Ama biz 2 yıl önce bunu yaptık ve dün-
yaya satıyoruz. Çok da talep görüyor” diyen 
Koman, sektörde yeni hedefler doğrultu-
sunda çalışmayı sürdüreceklerini belirterek 
şunları kaydetti, “Yeni hedeflerimiz de var. 

Silaj biçme makinesi var, bu da Türkiye’de 
yapılmıyor. İnşallah bu makineyi de yap-
mayı hedefliyoruz. Bu makinede de ülkemiz 
ithalat yaptığı için ciddi bir dövizimiz dışarıya 
gidiyor. Biz bunun önüne geçmek için Ar-Ge 
çalışmalarını sürdürüyoruz. İnşallah kısa 
zamanda bu makineyi de yapmanın gururu-
nu yaşayacağız. KOM Silaj, milli ve manevi 
değerlere önem veren bir firma. Bu anlama-
da ülkemizde yapılmayanı yapma arzusun-
dayız.”

FUARLAR BİZŞM İÇİN ÖNEMLİ

KOM Silaj olarak uluslararası fuarlara 
katılım sağladıklarının bilgisini veren Koman, 
“Biz firma olarak uluslararası fuarları çok 
önemsiyoruz. Almanya’da düzenlenen Han-
nover Fuarı’na 2 kez katıldık. Çok da büyük 
ilgiyle karşılaştık ve güzel dönüşleri de oldu. 
Kalitemizi Avrupa’da sergileme şansımız 
oldu. Yine ülkemizde Konya Tarım Fuarı 
oldukça güzel bir fuar. Yıllardır Konya Tarım 
Fuarı’na da katılıyoruz” dedi.

ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ

Koman, ülke ekonomisi üzerine de değer-
lendirme yaptı. Zor bir süreçten geçildiğinin 
altını çizen Koman, burada herkese iş düştü-
ğünü söyledi. Bu noktada fedakarlık yapmak 
gerektiğini söyleyen Koman, şöyle devam 
etti, “Gerekirse kar oranlarımızı düşürece-
ğiz, istihdamı yükseltmek için personelimize 
sahip çıkacak. Biz bu durumlara ülkemiz 
sayesinde geldik. Hep birlikte elimizi taşın 
altına koyup, elimizden geldiğince çalışarak 
ülkemizin düzlüğe çıkması için çalışacağız. 
Biz ülkemiz varsa varız yoksa yokuz.”
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de ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak 
adına silaj paketleme makinesi üretmeye ka-
rar verdik. 2009 yılında da KOM Silaj olarak 

sektöre girmiş olduk. Bu anlamda Türkiye’de 
silaj paketleme makinesi üreten ilk firma 
olduk” dedi. 

2009 yılında silaj paketleme makinesi üreterek Türkiye’de bir ilke atan ve kısa sürede 
ihracat yapan bir firma haline gelen KOM Silaj, şimdi de yine Türkiye’de üretilmeyen 

silaj biçme makinesi üretmek için Ar-Ge çalışmalarına başladı 

KOM SILAJ, ILKLERI 
YAPMAYI SÜRDÜRECEK

TECRÜBEMİZLE ZORLUKLARI AŞTIK

Türkiye’de olmayanı yapmanın zorluğu-
nu yaşadıklarını belirten Koman, bu zorlu 
süreçle ilgili şunları anlattı, “İlk olması 
nedeniyle tabi zor bir süreçten geçtik. Bizim 
sektöre girdiğimiz yıllarda Türkiye’de bu ma-
kinenin üretimi olmadığı gibi, bu makineyi 
yurt dışından getirip kullanan sayısı da çok 
azdı. Şehrimizin ve ülkemizin markası Konya 
Şeker bu makineden almıştı o yıllarda. Tür-
kiye’de çok büyük bir açık vardı. Yapılması 
çok zor bir makineydi. Hidrolik, elektro-
nik, mekanik olarak çeşitli uygulamaların 
birleştirilmesiyle bu makine üretiliyordu. 
Tabi biz un fabrikası makinelerinde üretim 
yaptığımız için, sektöre çok fazla yabancı 
değildik, belli bir tecrübemiz vardı ama bizim 
hidrolik konusunda bir deneyimimiz yoktu. 
Bu konuda çalışmalar yaptık ve ilk makine-
mizi de Konya Şeker’e verdik. Bu makinemiz 
hala çalışıyor. İlk dönemler zorluklar yaşamış 
olsak da, makine sektöründeki tecrübemiz bu 
zorlukları aşmamızda bizim önümüzü açan 
etmen oldu.”

İHRACAT YAPAN BİR FİRMA OLDU 

Sektörde kısa sürede ihracat yapan bir 
firma haline geldiklerini vurgulayan Koman, 
“İlk makine üretimimizin ardından kendimizi 
sürekli yenileyerek yolumuza devam ettik. 
Makinelerimizi sürekli yeniledik, geliştirdik. 
Bu bizim firma olarak daha ileri gitmemizi 
sağladı. Sektörde kısa sürede ihracat yapan 
bir firma konumuna geldik. Dolayısı ile silaj 
paketleme makinesinde ülkemiz ithalat yapar 
konumdayken, yaptığımız başarılı çalışmalar 
neticesinde ülkemiz artık bir ihracatçı oldu. 

Yaklaşık 19 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ceza-
yir, Tunus, Azerbaycan, Gürcistan, Japonya, 
Almanya, Avustralya, Hindistan gibi farklı 
kıtalardan birçok ülkeye ihracatımız var” 
şeklinde konuştu. 

AVRUPA’DAN BÜYÜK İLGİ VAR

Sektörde ciddi anlamda bir kalite yaka-
ladıklarını bu kalitenin de Avrupa’da dikkat 
çektiğini dile getiren Koman, sözlerine şöyle 
devam etti, “Sektörde kaliteyi yakaladık. 
Kaliteye önem veriyoruz. Avrupa standartla-
rını yakaladık. Oradan belgelerimizi de aldık. 
Bu anlamda ürünlerimiz Avrupa’da da büyük 
ilgi görüyor. Bir de Avrupa’daki fiyatlarla 
bizim fiyatlarımız arasında büyük fark var. 
Avrupa bize göre pahalı. Makinemiz kalite 
olarak Avrupa ile aynı ve ucuz olunca, Av-
rupa’dan büyük ilgi görüyoruz. Bu anlamda 
talepler her geçen gün artıyor. Talep arttıkça 
da kapasitemizi, üretim alanımızı genişleti-
yoruz. Daha önce yılda 15 makine yapabilir-
ken, yeni yaptığımız yatırımlarla kapasitemizi 
kat be kat artırdık. Eğer talep olursa, bundan 
sonraki süreçte de üretim alanı yatırımını 
sürdüreceğiz. Şuan 15 bin metrekarelik bir 
alanda üretim yapıyoruz. Zemini sağlam 
tutarak, kalitemizden ödün vermeden, büyü-
meye devam edeceğiz.”

YENİ HEDEFLER VAR

“Avrupa’da 1500 kilogramlık bir makine 
yok. Ama biz 2 yıl önce bunu yaptık ve dün-
yaya satıyoruz. Çok da talep görüyor” diyen 
Koman, sektörde yeni hedefler doğrultu-
sunda çalışmayı sürdüreceklerini belirterek 
şunları kaydetti, “Yeni hedeflerimiz de var. 

Silaj biçme makinesi var, bu da Türkiye’de 
yapılmıyor. İnşallah bu makineyi de yap-
mayı hedefliyoruz. Bu makinede de ülkemiz 
ithalat yaptığı için ciddi bir dövizimiz dışarıya 
gidiyor. Biz bunun önüne geçmek için Ar-Ge 
çalışmalarını sürdürüyoruz. İnşallah kısa 
zamanda bu makineyi de yapmanın gururu-
nu yaşayacağız. KOM Silaj, milli ve manevi 
değerlere önem veren bir firma. Bu anlama-
da ülkemizde yapılmayanı yapma arzusun-
dayız.”

FUARLAR BİZŞM İÇİN ÖNEMLİ

KOM Silaj olarak uluslararası fuarlara 
katılım sağladıklarının bilgisini veren Koman, 
“Biz firma olarak uluslararası fuarları çok 
önemsiyoruz. Almanya’da düzenlenen Han-
nover Fuarı’na 2 kez katıldık. Çok da büyük 
ilgiyle karşılaştık ve güzel dönüşleri de oldu. 
Kalitemizi Avrupa’da sergileme şansımız 
oldu. Yine ülkemizde Konya Tarım Fuarı 
oldukça güzel bir fuar. Yıllardır Konya Tarım 
Fuarı’na da katılıyoruz” dedi.

ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ

Koman, ülke ekonomisi üzerine de değer-
lendirme yaptı. Zor bir süreçten geçildiğinin 
altını çizen Koman, burada herkese iş düştü-
ğünü söyledi. Bu noktada fedakarlık yapmak 
gerektiğini söyleyen Koman, şöyle devam 
etti, “Gerekirse kar oranlarımızı düşürece-
ğiz, istihdamı yükseltmek için personelimize 
sahip çıkacak. Biz bu durumlara ülkemiz 
sayesinde geldik. Hep birlikte elimizi taşın 
altına koyup, elimizden geldiğince çalışarak 
ülkemizin düzlüğe çıkması için çalışacağız. 
Biz ülkemiz varsa varız yoksa yokuz.”
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Meram Belediyesi, Meram tarımının 
gelişimi ve çiftçilerin refahının 
artırılması amacıyla özellikle son 

üç yılda geliştirdiği birbirinden değerli projelerle 
çiftçinin yüzünü güldürdü. Konya’nın ilk ve tek 
Sebze Fidesi Üretim Tesisi’nden, ata tohumla-
rına sahip çıkmak üzere hayata geçirilen ‘Ata 
Tohumları Nesilden Nesile’ projesi ve çiftçilere 
verilen ekipman ve tesis desteğine kadar çok 
sayıda destek ile üreticinin yanında oldukları-
nı belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, “Meram ekonomisinin can damarı olan 
tarıma ve çiftçimize desteğimiz her geçen gün 
biraz daha artarak devam ediyor” diye konuştu.  
Meram Belediyesi, üçte biri tarım ile uğraşan 
Meram’da tarıma ve çiftçilere verdiği destekle 
göz dolduruyor. Belediye, özellikle son üç yılda 
hayata geçirdiği projeler ve verdiği desteklerle 
Meram çiftçisinin rekabet gücünün artmasında 
önemli rol oynadı. Verilen desteklerin meyvele-
rini almaya başlayan Meram çiftçisinin yüzü ise 
artık eskisinden çok daha fazla gülüyor.  

‘MERAM ÇİFTÇİSİNE MAKİNE, EKİPMAN VE 
TESİS DESTEĞİ VERİLİYOR’

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Meram Be-
lediyesi’nin Meram çiftçilerine ekipman ve tesis 
desteği vermesini öngören ve Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile Meram Zira-
at Odası Başkanı Murat Yağız tarafından imza-
lanan protokol gereği, Meram’da yaşayan çiftçi-
lerin kendilerinin almalarının mümkün olmadığı 
ancak ihtiyacı olan ekipmanlar ve tesisler ortak 
mahallelere kazandırılıyor. Çiftçilerin kullanı-

mında olan makine, ekipman ve tesislerin kont-
rolü de Meram Ziraat Odası’nda. Bu çerçevede 
bugüne kadar ‘Üzüm sıkma, Patates Dikim, Taş 
Toplama ve Kırma, Mobil Koyun İlaçlama, Toz 
Kükürt Atma Makineleri’ desteği verildi ayrıca 
çiftçiler için kantar kuruldu. Verilen ekipmanlar 
ve kurulan tesisler çiftçilerin maliyetlerini düşü-
rürken diğer taraftan kazançlarının artmasına 
olanak sağladı. 

‘ATA TOHUMLARI GELECEK
 NESİLLERE AKTARILACAK’ 

Meram Belediyesi, kaybolmaya yüz tutmuş 
ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılmasını 

sağlayacak önemli bir projeyi hayata geçirdi. 
Konya Ovası Projesi İdaresi (KOP) tarafından 
desteklenen ve Tarım İl Müdürlüğü öncülüğün-
de hazırlanan proje ile Meram Belediyesi, Konya 
Merkez Sebze Üreticileri Birliği ve Karatay 
Ziraat Odası ortaklığında ata tohumları gelecek 
nesillere aktarılacak. Proje kapsamında Meram 
Belediyesi tarafından tahsis edilen 1 dekarlık 
arazide model fide üretim serası oluşturarak 
31 ilçeden toplanacak  ata tohumları bu serada 
çoğaltarak fideye dönüştürülecek ve üreticilerle 
buluşturulacak. 

 ‘SEBZE FİDESİ ÜRETİM TESİSİ KONYA’NIN 
ÖNEMLİ BİR AÇIĞINI KAPATTI’

BELEDIYE DESTEKLERI MERAM 
ÇIFTÇISININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Meram Belediyesi, Meram tarımının gelişimi ve çiftçilerin refahının artırılması amacıyla özellikle 
son üç yılda geliştirdiği birbirinden değerli projelerle çiftçinin yüzünü güldürdü

Meram Belediyesi’nin hayata geçirdiği en önemli pro-
jelerden biri de ‘Sebze Fidesi Üretim Tesisi’ oldu. Meram 
Belediyesi, Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karatay 
Ziraat Odası ve Konya Merkez  Sebze Üreticileri Birliği’nin or-
taklığında ve KOP İdaresinin desteğiyle “KOP ile doğru fide, 
verimde kalite” projesi kapsamında kurulan ‘Sebze Fidesi 
Üretim Tesisi’ bölgesinin önemli bir açığını kapattı. 3.700 
m²’lik bir alan üzerinde kurulu bulunan tesisin, 3,250 met-
rekare üretim serası, 200 metrakare  depo ve 105 m² idari 
binadan oluşan tesis öncelikle Konya ve Meram çiftçisinin 
rekabet gücünü her geçen gün biraz daha artırıyor. Fideleri 
hastalıktan kurtarıp çiftçilerimize daha fazla kar etmeleri-
nin yolunu açan tesis, verim ve kalite artışını da sağlayarak 
fidelerin taşıma sırasında gördüğü zararların da önüne geçti. 
Tesis ayrıca, çiftçilerin hastalıklara dayanıklı ve kaliteli sebze 
fidesini çok daha ekonomik karşılamalarını sağladı. 

ÜRETİCİ İLE TÜKETİCİ MELİKŞAH 
PAZARINDA BULUŞUYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi işbir-
liği ile her Cumartesi, Melikşah Pazar Alanı’nda kurulan Yerli 
Ürün Pazarı’nda, sertifikalı çiftçilerin doğal yollarla ürettiği 
ürünler doğrudan tüketiciye sunuluyor. Eğitimlerini tamam-
layan 56 çiftçinin katıldığı Yerli Ürün Pazarı’nda, çiftçiler do-
ğal yöntemlerle kendi yetiştirdikleri ürünleri aracı olmaksızın 
vatandaşlarımıza ulaştırıyor. Tüketiciler için sağlıklı ürünlere 
rahatlıkla ulaşabilme, üretici için de gelir ve istihdam anlamı 
taşıyan proje ile Meram’ın yaşam kalitesinin ve refahının 
artması amaçlanıyor.

HATUNSARAY’A TOHUM ELEME TESİSİ KURULDU 

Meram Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ile ortak-
laşa yürüttüğü proje kapsamında Hatunsaray Mahallesi’ne 
‘Tohum Eleme Tesisi’ kazandırdı. 11 mahallede üretim yapan 
çiftçilere hizmet verecek tesis, çiftçilerin kaliteli ve sağlıklı 
tohum elde edip, ürettikleri üründe verimliği artırmalarına 
katkı sağlayacak. Bu tesisteki makineler sayesinde sağlıklı ve 
ilaçlanmış hububat tohumu kullanılarak hastalıkların sebep 
olduğu kayıplar da ortadan kalkmış olacak. 

‘MERAM’IN CAN DAMARI TARIM İÇİN YENİ PROJELER 
ÜRETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ’

Meram’ın 69 mahallesinden yaklaşık 30’unun tarımla 
uğraştığını hatırlatan Başkan Kavuş, bu kadar geniş bir alanı 
ve nüfusu ilgilendiren bir konu olan tarıma desteklerinin 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada aynı şekilde 
devam edeceğini söyledi. Hayata geçirilen projelerin Meram 
Belediyesi’nin üreticiye ve üretime verdiği desteğin önemli 
göstergeleri olduğunu kaydeden Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, üçte biri tarım ile uğraşan Meram bölge-
sinde verilen bu desteğin önemine vurgu yaparak, “Meram 
tarımının gelişimi için hazırladığımız proje ve destekleri 
göreve başladığımız ilk günlerden itibaren birer birer hayata 
geçirdik. Bu çerçevede ‘Sebze Fidesi Üretim Tesisi’ ‘Nesilden 
Nesile Ata Tohumları Projesi’ ‘Melikşah Kapalı Pazar Alanı’n-
da kurulan Yerli Ürün Pazarı’ gibi projeler bu çalışmalarımızın 
en güzel örnekleri oldu. Tüm bu projelerde hep yanımızda 
olan ve desteğini hiç esirgemeyen Konya Büyükşehir Bele-
diyesine ve Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a şükranlarımı 
sunuyorum” diye konuştu. Tarım ve hayvancılığın Meram 
ve Meram ekonomisinin can damarları olduğunu kaydeden 
Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu sebeple gerek 
belediye olarak kendimiz gerekse de konuyla ilgili kurum 
ve kuruluşlarla birlikte Meram için ortak projeler üretmeye 
devam edeceğiz. Çiftçiye verilen değer ve destek, sadece 
ekonominin değil aynı zamanda şehirciliğin de olmazsa 
olmazıdır. Tüm sorunları kaynağında, temelinde kurutmak 
ve çözme mecburiyetimiz vardır. İşte tarıma verdiğimiz her 
destek, sorunları kaynağında çözmek adına attığımız adımdır. 
Önümüzdeki süreçte verdiğimiz bu destekler halka halka 
büyüyecek ve refahın artmasına vesile olacaktır”
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Meram Belediyesi, Meram tarımının 
gelişimi ve çiftçilerin refahının 
artırılması amacıyla özellikle son 

üç yılda geliştirdiği birbirinden değerli projelerle 
çiftçinin yüzünü güldürdü. Konya’nın ilk ve tek 
Sebze Fidesi Üretim Tesisi’nden, ata tohumla-
rına sahip çıkmak üzere hayata geçirilen ‘Ata 
Tohumları Nesilden Nesile’ projesi ve çiftçilere 
verilen ekipman ve tesis desteğine kadar çok 
sayıda destek ile üreticinin yanında oldukları-
nı belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, “Meram ekonomisinin can damarı olan 
tarıma ve çiftçimize desteğimiz her geçen gün 
biraz daha artarak devam ediyor” diye konuştu.  
Meram Belediyesi, üçte biri tarım ile uğraşan 
Meram’da tarıma ve çiftçilere verdiği destekle 
göz dolduruyor. Belediye, özellikle son üç yılda 
hayata geçirdiği projeler ve verdiği desteklerle 
Meram çiftçisinin rekabet gücünün artmasında 
önemli rol oynadı. Verilen desteklerin meyvele-
rini almaya başlayan Meram çiftçisinin yüzü ise 
artık eskisinden çok daha fazla gülüyor.  

‘MERAM ÇİFTÇİSİNE MAKİNE, EKİPMAN VE 
TESİS DESTEĞİ VERİLİYOR’

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Meram Be-
lediyesi’nin Meram çiftçilerine ekipman ve tesis 
desteği vermesini öngören ve Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile Meram Zira-
at Odası Başkanı Murat Yağız tarafından imza-
lanan protokol gereği, Meram’da yaşayan çiftçi-
lerin kendilerinin almalarının mümkün olmadığı 
ancak ihtiyacı olan ekipmanlar ve tesisler ortak 
mahallelere kazandırılıyor. Çiftçilerin kullanı-

mında olan makine, ekipman ve tesislerin kont-
rolü de Meram Ziraat Odası’nda. Bu çerçevede 
bugüne kadar ‘Üzüm sıkma, Patates Dikim, Taş 
Toplama ve Kırma, Mobil Koyun İlaçlama, Toz 
Kükürt Atma Makineleri’ desteği verildi ayrıca 
çiftçiler için kantar kuruldu. Verilen ekipmanlar 
ve kurulan tesisler çiftçilerin maliyetlerini düşü-
rürken diğer taraftan kazançlarının artmasına 
olanak sağladı. 

‘ATA TOHUMLARI GELECEK
 NESİLLERE AKTARILACAK’ 

Meram Belediyesi, kaybolmaya yüz tutmuş 
ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılmasını 

sağlayacak önemli bir projeyi hayata geçirdi. 
Konya Ovası Projesi İdaresi (KOP) tarafından 
desteklenen ve Tarım İl Müdürlüğü öncülüğün-
de hazırlanan proje ile Meram Belediyesi, Konya 
Merkez Sebze Üreticileri Birliği ve Karatay 
Ziraat Odası ortaklığında ata tohumları gelecek 
nesillere aktarılacak. Proje kapsamında Meram 
Belediyesi tarafından tahsis edilen 1 dekarlık 
arazide model fide üretim serası oluşturarak 
31 ilçeden toplanacak  ata tohumları bu serada 
çoğaltarak fideye dönüştürülecek ve üreticilerle 
buluşturulacak. 

 ‘SEBZE FİDESİ ÜRETİM TESİSİ KONYA’NIN 
ÖNEMLİ BİR AÇIĞINI KAPATTI’

BELEDIYE DESTEKLERI MERAM 
ÇIFTÇISININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Meram Belediyesi, Meram tarımının gelişimi ve çiftçilerin refahının artırılması amacıyla özellikle 
son üç yılda geliştirdiği birbirinden değerli projelerle çiftçinin yüzünü güldürdü

Meram Belediyesi’nin hayata geçirdiği en önemli pro-
jelerden biri de ‘Sebze Fidesi Üretim Tesisi’ oldu. Meram 
Belediyesi, Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karatay 
Ziraat Odası ve Konya Merkez  Sebze Üreticileri Birliği’nin or-
taklığında ve KOP İdaresinin desteğiyle “KOP ile doğru fide, 
verimde kalite” projesi kapsamında kurulan ‘Sebze Fidesi 
Üretim Tesisi’ bölgesinin önemli bir açığını kapattı. 3.700 
m²’lik bir alan üzerinde kurulu bulunan tesisin, 3,250 met-
rekare üretim serası, 200 metrakare  depo ve 105 m² idari 
binadan oluşan tesis öncelikle Konya ve Meram çiftçisinin 
rekabet gücünü her geçen gün biraz daha artırıyor. Fideleri 
hastalıktan kurtarıp çiftçilerimize daha fazla kar etmeleri-
nin yolunu açan tesis, verim ve kalite artışını da sağlayarak 
fidelerin taşıma sırasında gördüğü zararların da önüne geçti. 
Tesis ayrıca, çiftçilerin hastalıklara dayanıklı ve kaliteli sebze 
fidesini çok daha ekonomik karşılamalarını sağladı. 

ÜRETİCİ İLE TÜKETİCİ MELİKŞAH 
PAZARINDA BULUŞUYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi işbir-
liği ile her Cumartesi, Melikşah Pazar Alanı’nda kurulan Yerli 
Ürün Pazarı’nda, sertifikalı çiftçilerin doğal yollarla ürettiği 
ürünler doğrudan tüketiciye sunuluyor. Eğitimlerini tamam-
layan 56 çiftçinin katıldığı Yerli Ürün Pazarı’nda, çiftçiler do-
ğal yöntemlerle kendi yetiştirdikleri ürünleri aracı olmaksızın 
vatandaşlarımıza ulaştırıyor. Tüketiciler için sağlıklı ürünlere 
rahatlıkla ulaşabilme, üretici için de gelir ve istihdam anlamı 
taşıyan proje ile Meram’ın yaşam kalitesinin ve refahının 
artması amaçlanıyor.

HATUNSARAY’A TOHUM ELEME TESİSİ KURULDU 

Meram Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ile ortak-
laşa yürüttüğü proje kapsamında Hatunsaray Mahallesi’ne 
‘Tohum Eleme Tesisi’ kazandırdı. 11 mahallede üretim yapan 
çiftçilere hizmet verecek tesis, çiftçilerin kaliteli ve sağlıklı 
tohum elde edip, ürettikleri üründe verimliği artırmalarına 
katkı sağlayacak. Bu tesisteki makineler sayesinde sağlıklı ve 
ilaçlanmış hububat tohumu kullanılarak hastalıkların sebep 
olduğu kayıplar da ortadan kalkmış olacak. 

‘MERAM’IN CAN DAMARI TARIM İÇİN YENİ PROJELER 
ÜRETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ’

Meram’ın 69 mahallesinden yaklaşık 30’unun tarımla 
uğraştığını hatırlatan Başkan Kavuş, bu kadar geniş bir alanı 
ve nüfusu ilgilendiren bir konu olan tarıma desteklerinin 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada aynı şekilde 
devam edeceğini söyledi. Hayata geçirilen projelerin Meram 
Belediyesi’nin üreticiye ve üretime verdiği desteğin önemli 
göstergeleri olduğunu kaydeden Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, üçte biri tarım ile uğraşan Meram bölge-
sinde verilen bu desteğin önemine vurgu yaparak, “Meram 
tarımının gelişimi için hazırladığımız proje ve destekleri 
göreve başladığımız ilk günlerden itibaren birer birer hayata 
geçirdik. Bu çerçevede ‘Sebze Fidesi Üretim Tesisi’ ‘Nesilden 
Nesile Ata Tohumları Projesi’ ‘Melikşah Kapalı Pazar Alanı’n-
da kurulan Yerli Ürün Pazarı’ gibi projeler bu çalışmalarımızın 
en güzel örnekleri oldu. Tüm bu projelerde hep yanımızda 
olan ve desteğini hiç esirgemeyen Konya Büyükşehir Bele-
diyesine ve Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a şükranlarımı 
sunuyorum” diye konuştu. Tarım ve hayvancılığın Meram 
ve Meram ekonomisinin can damarları olduğunu kaydeden 
Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu sebeple gerek 
belediye olarak kendimiz gerekse de konuyla ilgili kurum 
ve kuruluşlarla birlikte Meram için ortak projeler üretmeye 
devam edeceğiz. Çiftçiye verilen değer ve destek, sadece 
ekonominin değil aynı zamanda şehirciliğin de olmazsa 
olmazıdır. Tüm sorunları kaynağında, temelinde kurutmak 
ve çözme mecburiyetimiz vardır. İşte tarıma verdiğimiz her 
destek, sorunları kaynağında çözmek adına attığımız adımdır. 
Önümüzdeki süreçte verdiğimiz bu destekler halka halka 
büyüyecek ve refahın artmasına vesile olacaktır”
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ALERJI, VÜCUTTA FARKLI 
TEPKILER GÖSTEREBILIR

Alerji, günümüzün sağlık so-
runları arasında önemli bir yer 
tutuyor. Özellikle bahar ayların-

da artan alerjik belirtiler, dikkat edilmesi 
gereken bir konu. Bu konuda Konya Özel 
Medova Hastanesi Dahiliye, Alerji ve İm-
münoloji Uzm. Dr. Ramazan Uçar, önemli 
bilgiler veriyor. Alerjinin birçok çeşidinin 
olduğunu ve farklı reaksiyonlarla vücutta 
değişimlere yol açabileceğine dikkat çeken 
Uçar, alerjinin tanı ve tedavisi hakkında 
ayrıntılı bilgiler paylaşıyor.

FARKLI BULGULAR OLABİLİR 

Alerji, bağışıklık sistemimizin yaban-
cı maddelere karşı verdiği anormal bir 
yanıttır. Vücudumuzun normalde zararsız 
özelliği olan maddelere karşı anormal 
yanıtı olarak tanımlanabilir. Alerjen olarak 
adlandırdığımız bu maddeler ile (ev tozu 
akarları, polenler, besinler vb) normal in-
sanlar karşılaştığında herhangi bir problem 
yaşamaz iken, alerjik kişiler bu alerjenleri 
kendine “tehdit” olarak algılayıp tepki 
gösterirler ve hepimizin bildiği, vücudu-
muzun farklı organlarında alerjik bulgular 
ortaya çıkar.

Vücudumuz alerjik olduğu maddelere 
verdiği yanıtlar ya da reaksiyonlar sonucu 
ortaya çıkan bulgular etkilenen organa 
göre farklılıklar gösterebilir. Bulgular çok 
hafif olabileceği gibi yaşamı tehdit eden 
anafilaksi gibi ağır da olabilir.

Alerjen olarak adlandırdığımız yabancı 
maddeler ile karşılaştığınızda aşağıdaki 
bulgular ortaya çıkabilir

• Hapşırık
• Burun akıntısı, kaşıntı
• Öksürük
• Hırıltı
• Nefes darlığı
• Ciltte kaşıntı ve kızarıklık

• Yüzde, dudaklarda ve gözde 
şişlik

• Gözlerde kızarıklık ve kaşıntı
• Tansiyon düşüklüğü
• Bayılma
Alerjik hastaların tanısı hasta-

dan alınan anamnez (tıbbi hikâye), 
yapılan fizik muayene ve alerji test-
leri ile tanı konur.

İmmünoloji, bağışıklık siste-
minin değerlendirildiği branştır. 
Bağışıklık sistemimizi oluşturan ele-
manlardan herhangi birinin yokluğu 
ya da fonksiyon bozukluğu immün 
yetmezlik (bağışıklık yetmezliği) 
hastalıkları olarak adlandırılır. 

Bu hastalıklar kalıtsal ya da 
genetik nedenlere bağlı geliştiğinde 
primer immün yetmezlik (birincil 
bağışıklık sistemi yetmezliği) olarak 
adlandırılır. Kronik hastalıklar (şe-
ker, damar tıkanıklığı), ilaçlar, bazı 
enfeksiyonlar, anatomik bozukluklar 
(burun eğriliği, polip, kulak zarın-
da delik vb) ve alerjik hastalıkların 
sebep olduğu bağışıklık sistemi yet-
mezliğine sekonder (ikincil) immün 
yetmezlik olarak adlandırılır. Eriş-
kinlerde, sekonder immün yetmezlik 
tabloları daha sık izlenir. 

İmmün yetmezlikleri (bağışıklık 
yetmezliği) düşündüren belirtiler

• Tekrarlayan, tedavisi zor, 
hayatı tehdit eden ve olağan dışı 
mikroplarla oluşan enfeksiyonlar

• Tekrarlayan pnömoni (zatür-
re), sinüzit ve kulak enfeksiyonları

• Tedaviye dirençli enfeksiyon-
lar

• Ciltte ya da iç organlarda apse 
oluşumu

• Ailede primer immün yetmez-
lik hastalığı öyküsü

Alerji Ve İmmünoloji hakkında bilgiler veren Konya Özel 
Medova Hastanesi Dahiliye, Alerji ve İmmünoloji Uzm. Dr. Ramazan Uçar, alerjinin 

tanı ve tedavi yöntemleri konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı 

Alerji Ve İmmünoloji hakkında bilgiler veren Konya Özel 
Medova Hastanesi Dahiliye, Alerji ve İmmünoloji Uzm. Dr. Ramazan Uçar, alerjinin 

tanı ve tedavi yöntemleri konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı 

• Otoimmün hastalıklar
• Lenf bezlerinde ve dalakta büyüme

ALERJİK NEZLE

Nezle (rinit) burun içerisindeki zarların 
iltihabı olarak tanımlanabilir. Rinitler; 
alerjik ve alerjik olmayanlar (non-alerjik) 
şeklinde iki grupta sınıflandırılır. 

Polenler, ev tozu akarları, küf man-
tarları, hayvanların deri döküntüleri ve 
salyaları gibi alerjen olarak tanımlanan 
maddelerin neden olduğu nezle tablosuna 
alerjik rinit denir. Alerjik rinit, erişkin top-
lumun yaklaşık %20’sini etkileyen, yaygın 
görülen bir hastalıktır. Mevsimsel ve yıl 
boyu süren şeklinde iki alt grubu vardır.

Mevsimsel Alerjik Rinit; ilkbahar, yaz 
ve sonbahar mevsimlerinde ortaya çıkan 
ağaç, çayır-çimen ve yabani ot polenlerine 
karşı gelişen alerji sonucunda bu mevsim-
lerde ortaya çıkan nezle durumudur.

Yıl Boyu Süren Alerjik Rinit; ev tozu 
akarları, depo akarları, küf mantarları, 
hayvanların deri döküntüleri ve salyaları-
na karşı gelişen alerji sonucunda yıl boyu 
devam eden nezle durumudur.

Alerjik nezle hastalarında genellikle 
burun kaşıntısı, burun akıntısı, hapşırma, 
burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, gözlerde, 
kulaklarda ve boğazda kaşıntı şikayetleri 
olur.

Alerjik rinit yakınmaları sıklıkla 20 
yaşından önce ortaya çıkmakla birlikte, 
ilerleyen yaşlarda da hastalık başlayabilir.

ÜRTİKER

Ürtiker ya da kurdeşen ciltte ortası 
soluk, etrafı kızarık, kaşıntılı ve kabarık 
döküntü oluşumuyla karakterize bir ra-
hatsızlıktır. Toplumun yaklaşık %20’sinin 
etkileyen, yaygın görülen bir hastalıktır. 

Ürtikere neden olabilecek veya ürtikeri 
tetikleyebilecek birçok faktör vardır. Olası 
nedenler ilaçlar, enfeksiyonlar, alerjiler, 
soğuk hava, basınç gibi çok çeşitlidir. 
Bazen ürtikere tam olarak neyin sebep 
olduğu tespit edilemez. Ancak, hastalığı 
alevlendiren faktörlerin tespiti ve önlen-
mesinde alerji uzmanı görüşü önem arz 
eder. 

Ürtiker, yaşam kalitesini ciddi şekil-
de etkileyebilen; fakat bulaşıcı olmayan 
bir hastalıktır. Hastalık altı haftadan kısa 
sürerse akut, altı haftadan daha uzun sü-

rerse kronik ürtikerden söz edilir. Hastalık 
nadiren uzun yıllar boyunca devam eder. 
Hastaların yaklaşık yarısında birinci yılda 
ürtiker kaybolmuş olur. 

Tedavide tetikleyici ve alevlendirici 
faktörlerden uzak durulması ve antihista-
min denilen ilaçlar oldukça etkilidir.

ASTIM

Astım, hava yollarının kronik (müzmin) 
iltihabi hastalığıdır. Soluduğumuz hava 
akciğerlerimize yani oksijen ile karbon-
dioksit değişiminin yapıldığı alveollere 
(keseciklere) havayollarından geçerek 
ulaşmaktadır. Astım aslında karmaşık 
bileşenleri olan bir klinik sendrom olarak 
kabul edilmektedir. Hastaların hava yol-
larında mikrobik olmayan iltihap vardır. 
İltihabi süreçte hem hava yollarında aşırı 
duyarlılaşma olurken hem de aşırı hücre 
birikimi, mukus ve hava yollarını saran 
kaslarda kasılma meydana gelir. Tüm bu 
faktörlerin etkisiyle hava yolları daralır. 
Nefes alıp verirken zorlanmaya başlarız. 
Soluduğumuz havanın alveol dediğimiz ke-
seciklere ulaşmasında sorunlar yaşanmaya 
başlar. Bu durumda hastalarda öksürük 
gibi hafif bulgulardan, ağır nefes darlığına 
kadar değişen geniş yelpazede semptomlar 
ortaya çıkar.

Astım tanısı olan şikayeti olmayan has-
talarda bile havayollarında iltihap bulun-
maktadır. Normalde reaksiyon verilmemesi 
gereken tetikleyicilerle (alerjenler, hava 
kirliliği, sigara dumanı) karşılaştıklarında 
hava yollarında aşırı hassasiyet olduğu 
için öksürük, nefes darlığı gibi semptomlar 
ortaya çıkar.

Astım tanısının konulabilmesi için ön-
celikle hastanın iyi bir şekilde değerlendi-
rilmesi gerekmektedir. Çoğu vakada tanı, 
hastanın öyküsü ve semptomların özellik-
lerine göre kolayca konulabilir.

Ailesel alerjik hastalık bulunması, tanı 
için oldukça önemlidir. Astım semptomları 
gece veya sabaha karşı daha sık ortaya 
çıkabilir. Tetikleyiciler (alerjen, egzersiz, 
hava kirliliği, vb) ile karşılaşıldığında ök-
sürük, göğüste hışıltı sesinin duyulması ya 
da nefes darlığının oluşması astım tanısı 
için önemli özelliklerdir. Diğer bir önemli 
husus ise astım hastaların, şikayeti olma-
dan tamamen normal olduğu dönemleri de 
vardır. Diğer kronik akciğer hastalıkların-
dan ayırıcı önemli bir özelliktir.

Öykü ve hastanın muayenesi ile büyük 
ölçüde tanı konulabilmesinin yanında ek 
laboratuvar incelemelerine de çoğu zaman 
gereksinim duyulmaktadır. Laboratuvar 
incelemeleri, tanı konulması yanında has-
tanın takip sürecinin de objektif paramet-
relerle yapılmasını sağlamaktadır.

İLAÇ ALERJİLERİ

İlaç alerjileri, duyarlı kişilerde bağışık-
lık sisteminin anormal yanıtı sonucu orta-
ya çıkar. Bulgular ciltte sınırlı kalabileceği 
gibi hayatı tehdit edici anafilaksi tablosu 
da gelişebilir. 

İlaç alerjileri ilaçlara bağlı olarak 
oluşan hastalıklardan sadece biridir.  Her 
ilaç reaksiyonunu alerji olarak isimlendir-
memek gerekir. Üstelik ilaç alerjileri tüm 
ilaç reaksiyonlarının küçük bir kısmını 
oluşturur. Ancak, bazen ölümle sonuçla-
nabildiğinden hafife de alınmamalıdır. İlaç 
alerjisi tanısını koymak, doğrulamak ve 
sonrasında bir yol haritası çizebilmek için 
bir alerji uzmanı tarafından değerlendiril-
me gerekmektedir. 

Gerçekten ilaç alerjisi olan hastaların 
bileklik, künye veya ilaç alerji kartı gibi 
tanıtıcıları taşımaları gerekmektedir.

ARI ALERJİSİ

Bal arısı ve eşek arısının zehrine karşı 
vücutta aşırı bir reaksiyon oluşmasıdır. 
Vücut bağışıklık sisteminin oluşturduğu 
bu reaksiyonlar farklı şiddetlerde ortaya 
çıkabilir. Arı alerjileri polen, ev tozu akarı 
veya hayvan epiteline karşı alerjiden daha 
az görülmekle birlikte, hayatı tehdit edici 
anafilaksiye neden olabilecek şiddetli aler-
jik reaksiyon riski daha yüksektir. 

Arı sokması sonrası gelişen anafilak-
si (hayatı tehdit edici alerjik reaksiyon) 
tablosunun acilen tedavi edilmesi gerekir. 
Sonraki arı sokmalarında alerjinin tekrar 
etmemesi için uygulanan aşı tedavisi hayat 
kurtarıcıdır. 

ANAFİLAKSİ (HAYATI TEHDİT EDİCİ 
ALERJİK REAKSİYON)

Anafilaksi, en güçlü alerjik reaksiyon-
dur ve alerjene tüm vücudun tepki göster-
mesi durumudur. Anafilakside alerjenle 
temastan kısa süre sonra alerjik reaksiyon 
ortaya çıkar ve hastanın genel durumu 
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ALERJI, VÜCUTTA FARKLI 
TEPKILER GÖSTEREBILIR

Alerji, günümüzün sağlık so-
runları arasında önemli bir yer 
tutuyor. Özellikle bahar ayların-

da artan alerjik belirtiler, dikkat edilmesi 
gereken bir konu. Bu konuda Konya Özel 
Medova Hastanesi Dahiliye, Alerji ve İm-
münoloji Uzm. Dr. Ramazan Uçar, önemli 
bilgiler veriyor. Alerjinin birçok çeşidinin 
olduğunu ve farklı reaksiyonlarla vücutta 
değişimlere yol açabileceğine dikkat çeken 
Uçar, alerjinin tanı ve tedavisi hakkında 
ayrıntılı bilgiler paylaşıyor.

FARKLI BULGULAR OLABİLİR 

Alerji, bağışıklık sistemimizin yaban-
cı maddelere karşı verdiği anormal bir 
yanıttır. Vücudumuzun normalde zararsız 
özelliği olan maddelere karşı anormal 
yanıtı olarak tanımlanabilir. Alerjen olarak 
adlandırdığımız bu maddeler ile (ev tozu 
akarları, polenler, besinler vb) normal in-
sanlar karşılaştığında herhangi bir problem 
yaşamaz iken, alerjik kişiler bu alerjenleri 
kendine “tehdit” olarak algılayıp tepki 
gösterirler ve hepimizin bildiği, vücudu-
muzun farklı organlarında alerjik bulgular 
ortaya çıkar.

Vücudumuz alerjik olduğu maddelere 
verdiği yanıtlar ya da reaksiyonlar sonucu 
ortaya çıkan bulgular etkilenen organa 
göre farklılıklar gösterebilir. Bulgular çok 
hafif olabileceği gibi yaşamı tehdit eden 
anafilaksi gibi ağır da olabilir.

Alerjen olarak adlandırdığımız yabancı 
maddeler ile karşılaştığınızda aşağıdaki 
bulgular ortaya çıkabilir

• Hapşırık
• Burun akıntısı, kaşıntı
• Öksürük
• Hırıltı
• Nefes darlığı
• Ciltte kaşıntı ve kızarıklık

• Yüzde, dudaklarda ve gözde 
şişlik

• Gözlerde kızarıklık ve kaşıntı
• Tansiyon düşüklüğü
• Bayılma
Alerjik hastaların tanısı hasta-

dan alınan anamnez (tıbbi hikâye), 
yapılan fizik muayene ve alerji test-
leri ile tanı konur.

İmmünoloji, bağışıklık siste-
minin değerlendirildiği branştır. 
Bağışıklık sistemimizi oluşturan ele-
manlardan herhangi birinin yokluğu 
ya da fonksiyon bozukluğu immün 
yetmezlik (bağışıklık yetmezliği) 
hastalıkları olarak adlandırılır. 

Bu hastalıklar kalıtsal ya da 
genetik nedenlere bağlı geliştiğinde 
primer immün yetmezlik (birincil 
bağışıklık sistemi yetmezliği) olarak 
adlandırılır. Kronik hastalıklar (şe-
ker, damar tıkanıklığı), ilaçlar, bazı 
enfeksiyonlar, anatomik bozukluklar 
(burun eğriliği, polip, kulak zarın-
da delik vb) ve alerjik hastalıkların 
sebep olduğu bağışıklık sistemi yet-
mezliğine sekonder (ikincil) immün 
yetmezlik olarak adlandırılır. Eriş-
kinlerde, sekonder immün yetmezlik 
tabloları daha sık izlenir. 

İmmün yetmezlikleri (bağışıklık 
yetmezliği) düşündüren belirtiler

• Tekrarlayan, tedavisi zor, 
hayatı tehdit eden ve olağan dışı 
mikroplarla oluşan enfeksiyonlar

• Tekrarlayan pnömoni (zatür-
re), sinüzit ve kulak enfeksiyonları

• Tedaviye dirençli enfeksiyon-
lar

• Ciltte ya da iç organlarda apse 
oluşumu

• Ailede primer immün yetmez-
lik hastalığı öyküsü

Alerji Ve İmmünoloji hakkında bilgiler veren Konya Özel 
Medova Hastanesi Dahiliye, Alerji ve İmmünoloji Uzm. Dr. Ramazan Uçar, alerjinin 

tanı ve tedavi yöntemleri konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı 

Alerji Ve İmmünoloji hakkında bilgiler veren Konya Özel 
Medova Hastanesi Dahiliye, Alerji ve İmmünoloji Uzm. Dr. Ramazan Uçar, alerjinin 

tanı ve tedavi yöntemleri konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı 

• Otoimmün hastalıklar
• Lenf bezlerinde ve dalakta büyüme

ALERJİK NEZLE

Nezle (rinit) burun içerisindeki zarların 
iltihabı olarak tanımlanabilir. Rinitler; 
alerjik ve alerjik olmayanlar (non-alerjik) 
şeklinde iki grupta sınıflandırılır. 

Polenler, ev tozu akarları, küf man-
tarları, hayvanların deri döküntüleri ve 
salyaları gibi alerjen olarak tanımlanan 
maddelerin neden olduğu nezle tablosuna 
alerjik rinit denir. Alerjik rinit, erişkin top-
lumun yaklaşık %20’sini etkileyen, yaygın 
görülen bir hastalıktır. Mevsimsel ve yıl 
boyu süren şeklinde iki alt grubu vardır.

Mevsimsel Alerjik Rinit; ilkbahar, yaz 
ve sonbahar mevsimlerinde ortaya çıkan 
ağaç, çayır-çimen ve yabani ot polenlerine 
karşı gelişen alerji sonucunda bu mevsim-
lerde ortaya çıkan nezle durumudur.

Yıl Boyu Süren Alerjik Rinit; ev tozu 
akarları, depo akarları, küf mantarları, 
hayvanların deri döküntüleri ve salyaları-
na karşı gelişen alerji sonucunda yıl boyu 
devam eden nezle durumudur.

Alerjik nezle hastalarında genellikle 
burun kaşıntısı, burun akıntısı, hapşırma, 
burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, gözlerde, 
kulaklarda ve boğazda kaşıntı şikayetleri 
olur.

Alerjik rinit yakınmaları sıklıkla 20 
yaşından önce ortaya çıkmakla birlikte, 
ilerleyen yaşlarda da hastalık başlayabilir.

ÜRTİKER

Ürtiker ya da kurdeşen ciltte ortası 
soluk, etrafı kızarık, kaşıntılı ve kabarık 
döküntü oluşumuyla karakterize bir ra-
hatsızlıktır. Toplumun yaklaşık %20’sinin 
etkileyen, yaygın görülen bir hastalıktır. 

Ürtikere neden olabilecek veya ürtikeri 
tetikleyebilecek birçok faktör vardır. Olası 
nedenler ilaçlar, enfeksiyonlar, alerjiler, 
soğuk hava, basınç gibi çok çeşitlidir. 
Bazen ürtikere tam olarak neyin sebep 
olduğu tespit edilemez. Ancak, hastalığı 
alevlendiren faktörlerin tespiti ve önlen-
mesinde alerji uzmanı görüşü önem arz 
eder. 

Ürtiker, yaşam kalitesini ciddi şekil-
de etkileyebilen; fakat bulaşıcı olmayan 
bir hastalıktır. Hastalık altı haftadan kısa 
sürerse akut, altı haftadan daha uzun sü-

rerse kronik ürtikerden söz edilir. Hastalık 
nadiren uzun yıllar boyunca devam eder. 
Hastaların yaklaşık yarısında birinci yılda 
ürtiker kaybolmuş olur. 

Tedavide tetikleyici ve alevlendirici 
faktörlerden uzak durulması ve antihista-
min denilen ilaçlar oldukça etkilidir.

ASTIM

Astım, hava yollarının kronik (müzmin) 
iltihabi hastalığıdır. Soluduğumuz hava 
akciğerlerimize yani oksijen ile karbon-
dioksit değişiminin yapıldığı alveollere 
(keseciklere) havayollarından geçerek 
ulaşmaktadır. Astım aslında karmaşık 
bileşenleri olan bir klinik sendrom olarak 
kabul edilmektedir. Hastaların hava yol-
larında mikrobik olmayan iltihap vardır. 
İltihabi süreçte hem hava yollarında aşırı 
duyarlılaşma olurken hem de aşırı hücre 
birikimi, mukus ve hava yollarını saran 
kaslarda kasılma meydana gelir. Tüm bu 
faktörlerin etkisiyle hava yolları daralır. 
Nefes alıp verirken zorlanmaya başlarız. 
Soluduğumuz havanın alveol dediğimiz ke-
seciklere ulaşmasında sorunlar yaşanmaya 
başlar. Bu durumda hastalarda öksürük 
gibi hafif bulgulardan, ağır nefes darlığına 
kadar değişen geniş yelpazede semptomlar 
ortaya çıkar.

Astım tanısı olan şikayeti olmayan has-
talarda bile havayollarında iltihap bulun-
maktadır. Normalde reaksiyon verilmemesi 
gereken tetikleyicilerle (alerjenler, hava 
kirliliği, sigara dumanı) karşılaştıklarında 
hava yollarında aşırı hassasiyet olduğu 
için öksürük, nefes darlığı gibi semptomlar 
ortaya çıkar.

Astım tanısının konulabilmesi için ön-
celikle hastanın iyi bir şekilde değerlendi-
rilmesi gerekmektedir. Çoğu vakada tanı, 
hastanın öyküsü ve semptomların özellik-
lerine göre kolayca konulabilir.

Ailesel alerjik hastalık bulunması, tanı 
için oldukça önemlidir. Astım semptomları 
gece veya sabaha karşı daha sık ortaya 
çıkabilir. Tetikleyiciler (alerjen, egzersiz, 
hava kirliliği, vb) ile karşılaşıldığında ök-
sürük, göğüste hışıltı sesinin duyulması ya 
da nefes darlığının oluşması astım tanısı 
için önemli özelliklerdir. Diğer bir önemli 
husus ise astım hastaların, şikayeti olma-
dan tamamen normal olduğu dönemleri de 
vardır. Diğer kronik akciğer hastalıkların-
dan ayırıcı önemli bir özelliktir.

Öykü ve hastanın muayenesi ile büyük 
ölçüde tanı konulabilmesinin yanında ek 
laboratuvar incelemelerine de çoğu zaman 
gereksinim duyulmaktadır. Laboratuvar 
incelemeleri, tanı konulması yanında has-
tanın takip sürecinin de objektif paramet-
relerle yapılmasını sağlamaktadır.

İLAÇ ALERJİLERİ

İlaç alerjileri, duyarlı kişilerde bağışık-
lık sisteminin anormal yanıtı sonucu orta-
ya çıkar. Bulgular ciltte sınırlı kalabileceği 
gibi hayatı tehdit edici anafilaksi tablosu 
da gelişebilir. 

İlaç alerjileri ilaçlara bağlı olarak 
oluşan hastalıklardan sadece biridir.  Her 
ilaç reaksiyonunu alerji olarak isimlendir-
memek gerekir. Üstelik ilaç alerjileri tüm 
ilaç reaksiyonlarının küçük bir kısmını 
oluşturur. Ancak, bazen ölümle sonuçla-
nabildiğinden hafife de alınmamalıdır. İlaç 
alerjisi tanısını koymak, doğrulamak ve 
sonrasında bir yol haritası çizebilmek için 
bir alerji uzmanı tarafından değerlendiril-
me gerekmektedir. 

Gerçekten ilaç alerjisi olan hastaların 
bileklik, künye veya ilaç alerji kartı gibi 
tanıtıcıları taşımaları gerekmektedir.

ARI ALERJİSİ

Bal arısı ve eşek arısının zehrine karşı 
vücutta aşırı bir reaksiyon oluşmasıdır. 
Vücut bağışıklık sisteminin oluşturduğu 
bu reaksiyonlar farklı şiddetlerde ortaya 
çıkabilir. Arı alerjileri polen, ev tozu akarı 
veya hayvan epiteline karşı alerjiden daha 
az görülmekle birlikte, hayatı tehdit edici 
anafilaksiye neden olabilecek şiddetli aler-
jik reaksiyon riski daha yüksektir. 

Arı sokması sonrası gelişen anafilak-
si (hayatı tehdit edici alerjik reaksiyon) 
tablosunun acilen tedavi edilmesi gerekir. 
Sonraki arı sokmalarında alerjinin tekrar 
etmemesi için uygulanan aşı tedavisi hayat 
kurtarıcıdır. 

ANAFİLAKSİ (HAYATI TEHDİT EDİCİ 
ALERJİK REAKSİYON)

Anafilaksi, en güçlü alerjik reaksiyon-
dur ve alerjene tüm vücudun tepki göster-
mesi durumudur. Anafilakside alerjenle 
temastan kısa süre sonra alerjik reaksiyon 
ortaya çıkar ve hastanın genel durumu 
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hızla bozulur. Solunumu engelleyerek çok 
hızlı bir şekilde hayati tehlike oluştura-
bileceğinden, her zaman derhal tedavi 
edilmesi gereken tıbbi bir acil durumdur. 
Anafilaksi geçiren hastalarda sorumlu 
ajanı tespit etmek için alerji uzmanına 
muayene olmak gerekir. Zira, anafilaksi ol-
gularının çoğunda önlenebilir/kaçınılabilir 
bir sorumlu ajan (ilaç, gıda, böcek sokması 
vb) mevcuttur.

ALERJİ TESTLERİ

Alerji testleri nelerdir? Alerji testini 
kim yapar? Alerji testi nasıl yapılır?

Alerji testleri hastada şüphe edilen 
alerjene (polen, ev tozu, kedi ve gıda gibi) 
göre alerji ve immünoloji uzmanınca ya-
pılır. Hangi test panelinin kullanılacağına 
hekim karar verir. Bu testlerin uygulan-
ması ve yorumlanması eğitim ve tecrübe 
gerektirir. Erken tip alerjik reaksiyonlarda 
(alerjik nezle, astım ve çoğu gıda alerji-
si) genel olarak iki yöntemle alerji testi 

uygulanır.
1- Deri (Prick) Testi: Genellikle has-

tanın koluna 20 kadar alerjen damlatılır. 
Alerjenin derinin üst tabakasına ulaşması 
için damlanın ortasına küçük bir lanset 
batırılır. 15. dakikada yapılan değerlen-
dirmede kabarıklığa eşlik eden kızarıklık 
pozitif olarak değerlendirilir.

2- Kanda Spesifik IgE Ölçümü: 
Alınan kan örneğinden belirli alerjenlere 
karşı IgE antikor düzeyi ölçülür.

*Alerji deri testlerinin uygulanması 
ve özellikle yorumlanması tecrübe ve 
uzmanlık gerektirir.

ALERJİK HASTALIKLARDA TEDAVİ

İlaç tedavisi ve alerji testi ile tespit 
edilen alerjen maruziyetinin azaltılması 
tedavinin temelini oluşturur.

İLAÇ TEDAVİSİ:

Burun spreyleri; alerjik nezle hastala-

rında kortizon içeren spreyler ilaç tedavi-
sinde birinci basamağı oluşturur. Doğru 
teknik ve dozda uygulandıklarında, çoğu 
hastada belirtiler kontrol altına alınabilir. 
Ancak, dekonjestan madde içeren burun 
spreyleri 3 günden fazla kullanılmamalıdır.

Anti-histaminler; alerji belirtilerinin 
çoğunun ortaya çıkmasından sorumlu olan 
histamin denen maddenin etkilerini engel-
leyen ağız yoluyla kullanılan tabletlerdir.

ALERJEN MARUZİYETİNİN 
AZALTILMASI:

Özellikle ev içi alerjenler olan ev tozu 
akarı, küf mantarları ve hayvan epiteline 
karşı alınacak çevresel kontrol önlemleri 
ile alerjen maruziyeti azaltılabilir. Polen 
maruziyetini azaltmak için de bir takım 
önlemler uygulanabilir, ancak polen alerji-
sinde bu yöntemin etkinliği daha düşüktür.

İMMÜNOTERAPİ (AŞI TEDAVİSİ)

‘İmmunoterapi’ veya halk arasında 
bilinen adıyla ‘aşı tedavisi’ ise, sorum-
lu alerjenlerin düşük konsantrasyon ve 
dozlardan başlanarak belirli aralıklarla ve 
giderek artan dozlarda deri altına enjekte 
edilmesi şeklinde uygulanan bir tedavi 
yöntemidir. Çevresel alerjen maruziyetinin 
azaltılması ve düzenli ilaç tedavisi ile has-
talık belirtilerinin kontrol altına alınamadı-
ğı durumlarda, aşı tedavisi etkili ve uygun 
bir tedavi yöntemidir. Aşı tedavisi, hastalık 
seyrini değiştirebilen tek tedavi yöntemi-
dir. Bağışıklık sisteminin alerjenlere tepki 
verme şeklinin değiştirilmesi amaçlanır. 
Aşı tedavisi adayı olup olmadığınız; tıbbi 
öykünüze, hastalık geçmişinize ve neye 
alerjiniz olduğuna bağlıdır. Alerjeniniz 
olduğunu doğrulamak için deri ve/veya 
kan testleri yapılması gerekir. Aşı tedavisi 
neticesinde, alerjene maruz kalmak daha 
az semptoma neden olur ve hatta semp-
tomları tamamen ortadan kaldırabilir.
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çoğunun ortaya çıkmasından sorumlu olan 
histamin denen maddenin etkilerini engel-
leyen ağız yoluyla kullanılan tabletlerdir.

ALERJEN MARUZİYETİNİN 
AZALTILMASI:

Özellikle ev içi alerjenler olan ev tozu 
akarı, küf mantarları ve hayvan epiteline 
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ile alerjen maruziyeti azaltılabilir. Polen 
maruziyetini azaltmak için de bir takım 
önlemler uygulanabilir, ancak polen alerji-
sinde bu yöntemin etkinliği daha düşüktür.

İMMÜNOTERAPİ (AŞI TEDAVİSİ)

‘İmmunoterapi’ veya halk arasında 
bilinen adıyla ‘aşı tedavisi’ ise, sorum-
lu alerjenlerin düşük konsantrasyon ve 
dozlardan başlanarak belirli aralıklarla ve 
giderek artan dozlarda deri altına enjekte 
edilmesi şeklinde uygulanan bir tedavi 
yöntemidir. Çevresel alerjen maruziyetinin 
azaltılması ve düzenli ilaç tedavisi ile has-
talık belirtilerinin kontrol altına alınamadı-
ğı durumlarda, aşı tedavisi etkili ve uygun 
bir tedavi yöntemidir. Aşı tedavisi, hastalık 
seyrini değiştirebilen tek tedavi yöntemi-
dir. Bağışıklık sisteminin alerjenlere tepki 
verme şeklinin değiştirilmesi amaçlanır. 
Aşı tedavisi adayı olup olmadığınız; tıbbi 
öykünüze, hastalık geçmişinize ve neye 
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az semptoma neden olur ve hatta semp-
tomları tamamen ortadan kaldırabilir.
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Çiftçinin arazisini sulaması bü-
yük önem taşıyor. Bu noktada 
sulama birlikleri öne çıkıyor. 
Çiftçinin ürünlerine zamanında 

su verebilmesini sağlayacak organizasyonu 
yapan sulama birlikleri, çiftçiyle el birliğiy-
le çalışan kurumlar arasında yer alıyor. Bu 
konuda önemli çalışmalar yürüten Çumra 
Sulama Birliği, sahip olduğu 34 bin hektar 
alanın sulanması konusunda büyük gayret-
ler gösteriyor. Faaliyetleriyle ilgili bilgiler 
veren Birlik Başkanı Orhan Kaya, “Çumra 
Sulama Birliği bu havzada biriken suları, 
sulama mevsiminde planlı bir şekilde çift-
çinin hizmetine sunar” dedi.

34 BİN HEKTAR ALAN SULUYORLAR 

Çumra Sulama Birliği’nin 34 bin hektar 
sulama sahasına sahip olduğunu belirten 

Başkan Kaya, “Sulama kaynağı olarak, 
kısmet Beyşehir Gölü, Apa Barajı, Suğla 
Depolaması ve Bozkır Bağbaşı Barajı’n-
dan sulama suyunu temin eder. Çumra ve 
havalisi için kurulmuş bir birliktir. Çumra 
Sulama Birliği bu havzada biriken sula-
rı, sulama mevsiminde planlı bir şekilde 
çiftçinin hizmetine sunar. Çumra Sulama 
Birliği’nin 114 tane kuyusu var. Bu kuyu-
ları da sulama noktasında takviye olarak 
kullanıyoruz” dedi. 

ÖNEMLİ YATIRIMLAR VAR

Başkan Kaya, bölgede Devlet Su 
İşleri (DSİ) 4. Bölge Müdürlüğü uhdesin-
de önemli sulama yatırımları yapıldığını 
söyledi. Konuyla ilgili ayrıntıları paylaşan 
Kaya, şöyle devam etti, “Bu yatırımları 
DSİ bitirdikten sonra bizim sahamıza giren 

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Çumra Sulama Birliği Başkanı Orhan Kaya, “Çumra Sulama Birliği 
bu havzada biriken suları, sulama mevsiminde planlı bir şekilde çiftçinin hizmetine sunar” dedi

PLANLAMA YAPIP 
ÇIFTÇIYE SU VERIYORLAR

sulama sahalarını biz işletmesini 
devralıyoruz. Şuanda KOS 1,2,3 
bitmiş durumda. Buradaki su temini 
sorunu da bittikten sonra işletmeye 
açılacak. AHİ 1,2,3’ün inşaatları 
devam ediyor. Onlar da sulamaya 
dahil edilecek.”

SULAMADA KAPALI SİSTEME 
GEÇİLDİ 

Sulamada modern teknikle-
rin kullanıldığı ve kapalı sistem 
uygulandığı söyleyen Başkan Kaya, 
şu bilgileri verdi, “Vatandaşımız 
borularla suyunu alıyor. Önceden 
kuyudan suyu alıp kanala veriyor-
duk, su vatandaşımızın tarlasına 
gelince vatandaş ikinci bir pompa 
kuruyor sulama yapıyordu. Çok 
meşakkatli bir işti. Biz çiftçimizle 
işbirliği yaparak bu zorlukları aştık, 
yeni ve modern sulama sistemlerine 
geçmiş olduk.  Salma sulama yapan 
çiftçimize sulama ücretinde ceza 
var. Ama suyu verimli kullanma 
adına, yağmurlama gibi sistemleri 
kullanan çiftçimize de indirim uygu-
lanıyor. Böylece çiftçimizi modern 

sulama tekniklerine yönlendirmiş 
oluyoruz. Salma sulama kullananlar 
da tespit edilip, normal ücretin üs-
tünde bir ücret uygulanıyor. Salma 
sulama Konya bölgesinde çok az bir 
miktarı içeriyor. Bu konuda Konya 
bölgesi iyi bir yere gelmiş durumda. 
Sulama noktasında modern sis-
temler artık yaygınlaştı. Bu durum 
tabi suyun boşa gitmemesi adına 
sevindirici.”

TOPLULAŞTIRMA ÖNEMLİ

Başkan Kaya, DSİ’nin yürüttü-
ğü toplulaştırma çalışmalarına da 
değindi. Toplulaştırmanın ülkemiz 
için büyük önem taşıdığına dikkat 
çeken Başkan Kaya, “Toplulaştır-
ma konusunda büyük bir aşama 
kaydedildi. Bu konu gerçekten çok 
önemli. Çünkü toplulaştırmay-
la birlikte çiftçimizin işi daha da 
kolaylaşıyor. Ayrıca toplulaştırma 
sayesinde araziler bir araya geldiği 
için çiftçimiz sulamasını, ekimini, 
hasadını daha az zamanda, daha az 
masrafla gerçekleştirebiliyor” diye 
konuştu.
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Başkan Kaya, bölgede Devlet Su 
İşleri (DSİ) 4. Bölge Müdürlüğü uhdesin-
de önemli sulama yatırımları yapıldığını 
söyledi. Konuyla ilgili ayrıntıları paylaşan 
Kaya, şöyle devam etti, “Bu yatırımları 
DSİ bitirdikten sonra bizim sahamıza giren 

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Çumra Sulama Birliği Başkanı Orhan Kaya, “Çumra Sulama Birliği 
bu havzada biriken suları, sulama mevsiminde planlı bir şekilde çiftçinin hizmetine sunar” dedi

PLANLAMA YAPIP 
ÇIFTÇIYE SU VERIYORLAR

sulama sahalarını biz işletmesini 
devralıyoruz. Şuanda KOS 1,2,3 
bitmiş durumda. Buradaki su temini 
sorunu da bittikten sonra işletmeye 
açılacak. AHİ 1,2,3’ün inşaatları 
devam ediyor. Onlar da sulamaya 
dahil edilecek.”

SULAMADA KAPALI SİSTEME 
GEÇİLDİ 

Sulamada modern teknikle-
rin kullanıldığı ve kapalı sistem 
uygulandığı söyleyen Başkan Kaya, 
şu bilgileri verdi, “Vatandaşımız 
borularla suyunu alıyor. Önceden 
kuyudan suyu alıp kanala veriyor-
duk, su vatandaşımızın tarlasına 
gelince vatandaş ikinci bir pompa 
kuruyor sulama yapıyordu. Çok 
meşakkatli bir işti. Biz çiftçimizle 
işbirliği yaparak bu zorlukları aştık, 
yeni ve modern sulama sistemlerine 
geçmiş olduk.  Salma sulama yapan 
çiftçimize sulama ücretinde ceza 
var. Ama suyu verimli kullanma 
adına, yağmurlama gibi sistemleri 
kullanan çiftçimize de indirim uygu-
lanıyor. Böylece çiftçimizi modern 

sulama tekniklerine yönlendirmiş 
oluyoruz. Salma sulama kullananlar 
da tespit edilip, normal ücretin üs-
tünde bir ücret uygulanıyor. Salma 
sulama Konya bölgesinde çok az bir 
miktarı içeriyor. Bu konuda Konya 
bölgesi iyi bir yere gelmiş durumda. 
Sulama noktasında modern sis-
temler artık yaygınlaştı. Bu durum 
tabi suyun boşa gitmemesi adına 
sevindirici.”

TOPLULAŞTIRMA ÖNEMLİ

Başkan Kaya, DSİ’nin yürüttü-
ğü toplulaştırma çalışmalarına da 
değindi. Toplulaştırmanın ülkemiz 
için büyük önem taşıdığına dikkat 
çeken Başkan Kaya, “Toplulaştır-
ma konusunda büyük bir aşama 
kaydedildi. Bu konu gerçekten çok 
önemli. Çünkü toplulaştırmay-
la birlikte çiftçimizin işi daha da 
kolaylaşıyor. Ayrıca toplulaştırma 
sayesinde araziler bir araya geldiği 
için çiftçimiz sulamasını, ekimini, 
hasadını daha az zamanda, daha az 
masrafla gerçekleştirebiliyor” diye 
konuştu.
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Mermer yarım asırlık tecrübesiyle 
sektörde lider konumuna gelen 
Takavcı Mermer A.Ş., edindiği 

tecrübe ve birikimini Takavcı Mermer Şirketler 
Grubu ile sürdürerek, bugün 75 ülkeye ihracat 
yapan bir konuma geldi. Bu başarısını mermer 
tozunu değerlendirme noktasında yaptığı Ar-
Ge ve inovasyonla taçlandıran Takavcı Mer-
mer, Takavcı Tarım A.Ş.’yi kurarak, Proplenty 
markasıyla mermer tozundan organomineral 
bitki besleme ürünü üretmeyi başardı. Konuya 
ilişkin açıklamalarda bulunan Takavcı Mermer 
Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Takavcı, “Proplenty markamızla en 
önemli hedefimiz; Bitki Besleme sektöründe 
toprağı, çevreyi ve dolayısıyla insanı koruyan 
bir Dünya markası olmaktır” dedi. 

ÖNEMLİ BİR BAŞARI 

Takavcı olarak yeniliği ve günün şartlarına 
uygun üretimi benimsediklerini vurgulayan 
Takavcı Mermer Şirketler Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı Hasan Takavcı,“

Takavcı Mermer A.Ş. mermer üretim sek-
töründeki yarım asırlık başarılarla tescillenmiş 

tecrübesini, tarım sektöründe de yönetmek ve 
sürdürebilmek amacıyla Takavcı Tarım A.Ş. 
olarak 2020 yılında Beyşehir’de faaliyetlerine 
başlamıştır. Takavcı Tarım A.Ş. ülkemiz ve 

dünya tarım sektörüne yenilikçi ve farkındalık 
oluşturan bitki besleme ürünleri kazandırmak 
amacıyla Proplenty markasına hayat vermiş-
tir. Proplenty markası ile üretilen organik ve 
organomineral bitki besleme ürünlerimizi, 
rakiplerinden üstün ve farklı kılan en önemli 
faktör; onların yenilikçi ve patentli üretim 
formulasyon teknolojileridir” dedi. 

ÇALIŞTIK, BAŞARDIK 

Mermer tozundan organomineral bitki 
besleme ürünü yapmanın çıkış noktasını anla-
tan Takavcı, şunları kaydetti, “Mermer sektörü 
haksız bir itham altında tutuluyor. Doğayı bi-
yolojik olarak kirletmiyoruz ama çevre kirliliği 
konusunda üzerimizde baskı oluyor. Biz bunu 
bertaraf etme adına, atıkları değerlendirmek 
için proje geliştirdik. Selçuk Üniversitesi’yle 
yaptığımız Ar-Ge çalışmasıyla, mermerden 
çıkan atıkların nasıl değerlendirilmesiyle ilgili 
bir proje ortaya koyduk. Bu proje kapsamında 
önemli bir gelişme oldu ve traverten ça-
murundan toprağın ihtiyacı olan kalsiyumu 
organik olarak üretmeyi başardık. Onla ilgili 
de geçen yıl Takavcı Tarım’ı kurduk. Böylece 

ATIĞI KATMA DEĞERE 
DÖNÜŞTÜRMEDE ÖRNEK MODEL

Asırlık tecrübesiyle mermer sektörünün lideri olma başarısı yakalayan Takavcı Mermer, 
yaptığı Ar-Ge çalışmasıyla, mermer tozundan organomineral bitki besleme ürünleri 

geliştirdi. Proplenty markasıyla önemli bir başarıya imza atan fi rma, 
bu alanda da ihracata odaklanmış durumda

hem mermerin atıklarını değerlendiriyoruz 
hem de toprağımız gelecek nesillere güzel bir 
şekilde bırakma adına, toprağımızın organik 
ve organomineral kısmını güçlendirme adına 
çalışma yapıyoruz. Burada da ihracata yönelik 
çalışmalar yapıyoruz.” 

AR-GE VE İNOVASYON VURGUSU 

Ar-Ge ve inovasyonun önemli olduğuna 
değinen Takavcı, Lütfi Takavcı Mermer’in bu 
konuya ağırlık verdiğinin bilgisini paylaştı. Bu 
çalışmaların meyvesini aldıklarını dile getiren 
Takavcı, şu açıklamalarda bulundu, “Biz Lütfi 
Takavcı olarak üniversite işbirliğiyle 9 yıldır 
bir Ar-Ge çalışması yapıyorduk. Traverte-
nin atığını değere dönüştürebilir miyiz diye 
önemli bir çalışma yürüttük. Burada ciddi bir 
Ar-Ge’den sonra, önemli bir değer elde ettik. 
Tamamen mermer atığından bitki besleme 
ürünü elde ettik. Çok şükür bu alanda da 
birçok uluslararası firmayla rekabet edecek 
durumdayız. Burada da Amerika, Kanada gibi 
ülkelerle ihracat sürecimiz başladı. Takavcı 
Mermer’deki gibi bu alanda da inşallah 80-
100 ülkeye ihracat yapar duruma geleceğimi-
ze inanıyorum.”

AR-GE ODAKLI ÇALIŞMALAR SÜRECEK

“Takavcı Tarım Ailesi olarak, en son 
teknolojilerle donatılmış üretim tesislerimizde 
üretilen ve kültür bitkilerini etkin ve profes-
yonel olarak besleyen, beslerken de toprağı ve 
insanı koruyabilen organik ve organomineral 
bitki besleme ürünlerimizi çiftçilerle buluş-
turmaktan onur duymaktayız” diyen Hasan 
Takavcı, “Profesyonel ve uzman kadromuzla 
sorumluluklarımızın bilincinde olarak çok daha 
etkin, yarayışlı, farkındalık yaratan yenilikçi 

başarılara imza atmak için tüm çalışmalarımı-
za, Ar-Ge, kalite kontrol ve teknik odaklı de-
vam ediyoruz ve edeceğiz” şeklinde konuştu. 

İHTİYACA GÖRE ÜRÜNLERİMİZ VAR 

Takavcı Tarım Üretim Müdürü Ömer 
Fatih Çoban da yaptığı açıklamada, ürettikleri 
ürünlerin organik ve organomineral olduğu-
nun bilgisini paylaştı. Bu ürünlerin kendilerine 
ait formülasyon teknolojileri sonucu ortaya 
çıktığını bildiren Çoban, şu bilgileri verdi, 
“Ürünlerimizi herhangi bitkiye verdiğinizde 
ürünlerin daha sağlıklı ve kayıpsız büyümesi-
ni sağlarsınız. 25 çeşit ürünümüz var sıvı ve 
toz olmak üzere. Ayrı eten Proplenty Garden 
serimiz var. Burada da 5 adet ürünümüz var. 
Ürünlerimiz genelde amaca yönelik. Kök geliş-
tirmek istiyorsak buna uygun, gövde geliştir-
mek istiyorsak ona yönelik farklı ürünlerimiz 

var.”

ATIK BERTARAF EDEN VE KAZANIM ELDE 
EDEN GÜZEL BİR PROJE

Takavcı’nın aslında mermer sektöründe 
faaliyet gösterdiğini anımsatan Çoban, “Kon-
ya’daki mermer üretim alanımızda günlük 
yaklaşık 100 ton mermer atığı çıkıyor. Bu 
atıklar üzerinde 2 yıl Ar-Ge yaptık. Yapılan 
çalışmalar neticesinde kalsiyum ve kalsiyum 
azot esaslı ürün geliştirdik. Bu aynı zamanda 
organik madde içermekte. Bunu başarınca 
tarım sektörüne girmeye karar verdik. Bu 
hemen olacak bir iş değil. Ürünü yapıyorsunuz 
ama bunun denemelerini yapmanız gerekiyor. 
Dolayısı ile 1 yıl kadar da saha çalışmalarımız 
oldu. Atık bertarafı konusunda güzel bir çalış-
ma oldu. Mermer tozundan bu ürünü geliştir-
mede Türkiye’de bir ilke imza attık” dedi. 
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Mermer yarım asırlık tecrübesiyle 
sektörde lider konumuna gelen 
Takavcı Mermer A.Ş., edindiği 

tecrübe ve birikimini Takavcı Mermer Şirketler 
Grubu ile sürdürerek, bugün 75 ülkeye ihracat 
yapan bir konuma geldi. Bu başarısını mermer 
tozunu değerlendirme noktasında yaptığı Ar-
Ge ve inovasyonla taçlandıran Takavcı Mer-
mer, Takavcı Tarım A.Ş.’yi kurarak, Proplenty 
markasıyla mermer tozundan organomineral 
bitki besleme ürünü üretmeyi başardı. Konuya 
ilişkin açıklamalarda bulunan Takavcı Mermer 
Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Takavcı, “Proplenty markamızla en 
önemli hedefimiz; Bitki Besleme sektöründe 
toprağı, çevreyi ve dolayısıyla insanı koruyan 
bir Dünya markası olmaktır” dedi. 

ÖNEMLİ BİR BAŞARI 

Takavcı olarak yeniliği ve günün şartlarına 
uygun üretimi benimsediklerini vurgulayan 
Takavcı Mermer Şirketler Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı Hasan Takavcı,“

Takavcı Mermer A.Ş. mermer üretim sek-
töründeki yarım asırlık başarılarla tescillenmiş 

tecrübesini, tarım sektöründe de yönetmek ve 
sürdürebilmek amacıyla Takavcı Tarım A.Ş. 
olarak 2020 yılında Beyşehir’de faaliyetlerine 
başlamıştır. Takavcı Tarım A.Ş. ülkemiz ve 

dünya tarım sektörüne yenilikçi ve farkındalık 
oluşturan bitki besleme ürünleri kazandırmak 
amacıyla Proplenty markasına hayat vermiş-
tir. Proplenty markası ile üretilen organik ve 
organomineral bitki besleme ürünlerimizi, 
rakiplerinden üstün ve farklı kılan en önemli 
faktör; onların yenilikçi ve patentli üretim 
formulasyon teknolojileridir” dedi. 

ÇALIŞTIK, BAŞARDIK 

Mermer tozundan organomineral bitki 
besleme ürünü yapmanın çıkış noktasını anla-
tan Takavcı, şunları kaydetti, “Mermer sektörü 
haksız bir itham altında tutuluyor. Doğayı bi-
yolojik olarak kirletmiyoruz ama çevre kirliliği 
konusunda üzerimizde baskı oluyor. Biz bunu 
bertaraf etme adına, atıkları değerlendirmek 
için proje geliştirdik. Selçuk Üniversitesi’yle 
yaptığımız Ar-Ge çalışmasıyla, mermerden 
çıkan atıkların nasıl değerlendirilmesiyle ilgili 
bir proje ortaya koyduk. Bu proje kapsamında 
önemli bir gelişme oldu ve traverten ça-
murundan toprağın ihtiyacı olan kalsiyumu 
organik olarak üretmeyi başardık. Onla ilgili 
de geçen yıl Takavcı Tarım’ı kurduk. Böylece 

ATIĞI KATMA DEĞERE 
DÖNÜŞTÜRMEDE ÖRNEK MODEL

Asırlık tecrübesiyle mermer sektörünün lideri olma başarısı yakalayan Takavcı Mermer, 
yaptığı Ar-Ge çalışmasıyla, mermer tozundan organomineral bitki besleme ürünleri 

geliştirdi. Proplenty markasıyla önemli bir başarıya imza atan fi rma, 
bu alanda da ihracata odaklanmış durumda

hem mermerin atıklarını değerlendiriyoruz 
hem de toprağımız gelecek nesillere güzel bir 
şekilde bırakma adına, toprağımızın organik 
ve organomineral kısmını güçlendirme adına 
çalışma yapıyoruz. Burada da ihracata yönelik 
çalışmalar yapıyoruz.” 

AR-GE VE İNOVASYON VURGUSU 

Ar-Ge ve inovasyonun önemli olduğuna 
değinen Takavcı, Lütfi Takavcı Mermer’in bu 
konuya ağırlık verdiğinin bilgisini paylaştı. Bu 
çalışmaların meyvesini aldıklarını dile getiren 
Takavcı, şu açıklamalarda bulundu, “Biz Lütfi 
Takavcı olarak üniversite işbirliğiyle 9 yıldır 
bir Ar-Ge çalışması yapıyorduk. Traverte-
nin atığını değere dönüştürebilir miyiz diye 
önemli bir çalışma yürüttük. Burada ciddi bir 
Ar-Ge’den sonra, önemli bir değer elde ettik. 
Tamamen mermer atığından bitki besleme 
ürünü elde ettik. Çok şükür bu alanda da 
birçok uluslararası firmayla rekabet edecek 
durumdayız. Burada da Amerika, Kanada gibi 
ülkelerle ihracat sürecimiz başladı. Takavcı 
Mermer’deki gibi bu alanda da inşallah 80-
100 ülkeye ihracat yapar duruma geleceğimi-
ze inanıyorum.”

AR-GE ODAKLI ÇALIŞMALAR SÜRECEK

“Takavcı Tarım Ailesi olarak, en son 
teknolojilerle donatılmış üretim tesislerimizde 
üretilen ve kültür bitkilerini etkin ve profes-
yonel olarak besleyen, beslerken de toprağı ve 
insanı koruyabilen organik ve organomineral 
bitki besleme ürünlerimizi çiftçilerle buluş-
turmaktan onur duymaktayız” diyen Hasan 
Takavcı, “Profesyonel ve uzman kadromuzla 
sorumluluklarımızın bilincinde olarak çok daha 
etkin, yarayışlı, farkındalık yaratan yenilikçi 

başarılara imza atmak için tüm çalışmalarımı-
za, Ar-Ge, kalite kontrol ve teknik odaklı de-
vam ediyoruz ve edeceğiz” şeklinde konuştu. 

İHTİYACA GÖRE ÜRÜNLERİMİZ VAR 

Takavcı Tarım Üretim Müdürü Ömer 
Fatih Çoban da yaptığı açıklamada, ürettikleri 
ürünlerin organik ve organomineral olduğu-
nun bilgisini paylaştı. Bu ürünlerin kendilerine 
ait formülasyon teknolojileri sonucu ortaya 
çıktığını bildiren Çoban, şu bilgileri verdi, 
“Ürünlerimizi herhangi bitkiye verdiğinizde 
ürünlerin daha sağlıklı ve kayıpsız büyümesi-
ni sağlarsınız. 25 çeşit ürünümüz var sıvı ve 
toz olmak üzere. Ayrı eten Proplenty Garden 
serimiz var. Burada da 5 adet ürünümüz var. 
Ürünlerimiz genelde amaca yönelik. Kök geliş-
tirmek istiyorsak buna uygun, gövde geliştir-
mek istiyorsak ona yönelik farklı ürünlerimiz 

var.”

ATIK BERTARAF EDEN VE KAZANIM ELDE 
EDEN GÜZEL BİR PROJE

Takavcı’nın aslında mermer sektöründe 
faaliyet gösterdiğini anımsatan Çoban, “Kon-
ya’daki mermer üretim alanımızda günlük 
yaklaşık 100 ton mermer atığı çıkıyor. Bu 
atıklar üzerinde 2 yıl Ar-Ge yaptık. Yapılan 
çalışmalar neticesinde kalsiyum ve kalsiyum 
azot esaslı ürün geliştirdik. Bu aynı zamanda 
organik madde içermekte. Bunu başarınca 
tarım sektörüne girmeye karar verdik. Bu 
hemen olacak bir iş değil. Ürünü yapıyorsunuz 
ama bunun denemelerini yapmanız gerekiyor. 
Dolayısı ile 1 yıl kadar da saha çalışmalarımız 
oldu. Atık bertarafı konusunda güzel bir çalış-
ma oldu. Mermer tozundan bu ürünü geliştir-
mede Türkiye’de bir ilke imza attık” dedi. 
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Karatay’da alternatif tarım 
ürünlerini artırmak ve arazileri 
çok daha verimli bir şekilde 

değerlendirmek amacıyla Karatay Beledi-
yesi, 2019’da Karaaslan Üzümcü Mahal-
lesi’ndeki 90 bin metrekarelik alana 90 
binden fazla Lavanta fidesi ekerek Karatay 
Lavanta Bahçesi projesini hayata geçir-
mişti. Geçtiğimiz yıl da bu projeye 250 bin 
metrekarelik yeni bir alan daha ekleyen 
belediye, bu alana 200 bin lavanta fidesi 
daha ekti. Yine İsmil Mahallesi’ndeki 60 
bin metrekarelik alanda yeni bir Lavanta 
Bahçesi kazandırma çalışmalarına başla-
yan Karatay Belediyesi, bu çalışmasıyla 
ilçedeki Lavanta bahçesini 400 bin met-
rekareye çıkararak Karatay Lavanta Bahçe-
si’nin on binlerce vatandaşın önemli bir 
uğrak noktası haline getirmesini sağladı. 
Karatay Lavanta Bahçesi, eşsiz kokusu ve 
görsel güzelliğiyle Konya’ya ayrı bir renk 
katmış oldu. Karatay Belediyesi, alternatif 
tarım ürünlerini artırmak, Konya tarımına 
katkı sunmak ve arazileri çok daha verimli 
değerlendirmek amacıyla 2019 yılında Ka-
raaslan Üzümcü Mahallesi’nde 90 bin fide 
dikerek oluşturduğu Karatay Lavanta Bah-
çesi’ni son iki yılda on binlerce vatandaş 
ziyaret etti. Özellikle yaz aylarında Karatay 
Lavanta Bahçesi’ne uğrayan vatandaşlar; 
lavantalar arasına yerleştirilen salıncak, 
nostaljik mini traktör, köprü, saman 
balyaları, su kuyusu ile daha birçok 
objeleri kullanarak aynı zamanda 
Karatay Belediyesi ekipleri tarafın-
dan oluşturulan büfe, seyir terasları, 
yürüyüş yolları ve bahçenin daha 
birçok noktasında unutulmaz va-
kitler geçirdi. Vatandaşın gösterdiği 
ilgi karşısında Karatay Belediyesi, 
Karatay Lavanta Bahçesi’ni genişlet-
me kararı aldı. Bu kapsamda 2019’da 
Karaaslan Üzümcü Mahallesi’nde 90 
bin metrekarelik alana 90 binden 

fazla fide ekerek oluşturduğu Karatay 
Lavanta Bahçesi’ne 250 bin metrekarelik 
yeni bir alan daha eklendi ve söz konusu 
alana 200 bin lavanta fidesi daha ekti. Bu 
çalışmayla Karatay Lavanta Bahçesi’nin 
genişliği tam dört katına çıktı ve toplamda 
340 bin metrekareye ulaşmış oldu. Kara-
tay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay 
Lavanta Bahçesi’ne ilginin her geçen gün 
arttığını söyleyerek iki yıl öncesine kadar 
moloz yığınlarıyla kaplı alanı göz alıcı bir 
güzelliğe dönüştürdüklerini belirtti. Baş-
kan Hasan Kılca, “Geçtiğimiz yaz, hasat 
yapılana kadar sadece bir haftada yaklaşık 
75 bin ziyaretçi ağırlamıştık. Bahçe içerisi-
ne yerleştirdiğimiz materyallerle fotoğraf 
çekilebilecek çok güzel alanlar oluşturduk. 
Misafirlerimiz burada en güzel anları 
ölümsüzleştirdiler. Gelenler, güzel kokular 
içerisinde, çok güzel kareler yakalıyor. 
Lavanta Bahçemiz önceden 90 bin metre-
kareydi. Genişletme çalışmalarımızla 250 
bin metrekarelik yeni alanda daha lavanta 
fidelerinin dikimlerimizi gerçekleştiriyoruz. 
İnşallah önümüzdeki yıl misafirlerimiz bu 
yeni alanımızı da ziyaret edebilecekler. 
Yine İsmil Mahallemizde Karatay Termal 
Tatil Köyümüzün hemen yanı başında 
60 bin metrekarelik alana daha yeni bir 
Lavanta Bahçesi daha kazan-
dırıyoruz. Böylelikle Lavanta 
Bahçelerimizi, genişlettiğimiz 
bahçemiz ve yeni bahçemiz 
ile birlikte toplamda 400 bin 
metrekarelik bir alana yaymış 
olacağız. Karatay Belediyesi 
olarak boş alanları değerlen-
dirmek istiyoruz. Lavanta 
Bahçelerimiz ile de bu isteği-
mizi gerçekleştirmiş olduk. 
Aynı zamanda Bahçelerimiz 
ile birlikte turizme, üretime 
ve ekonomimize de katkıda 
bulunuyoruz” dedi. 

KARATAY LAVANTA 
BAHÇESI ŞEHRE 

BAMBAŞKA 
BIR RENK KATTI

Karatay Belediyesi, alternatif tarım ürünlerini artırmak, 
Konya tarımına katkı sunmak ve arazileri çok daha 

verimli değerlendirmek amacıyla 2019 yılında 
Karaaslan Üzümcü Mahallesi’nde 90 bin fi de dikerek 
oluşturduğu Karatay Lavanta Bahçesi’ni son iki yılda 

on binlerce vatandaş ziyaret etti.
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Karatay Belediyesi, KOP Bölge Kal-
kınma İdaresi Başkanlığı, Karatay 
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 

ile Karatay Ziraat Odası işbirliğiyle 2020’de 
özellikle tarla tarımının yoğun olarak yapıldı-
ğı Karatay’ın 33 mahallesindeki 38 noktası-
na Zirai Ambalaj Toplama Noktaları oluştu-
rulmuştu. Doğaya gelişigüzel bırakılan veya 
yakılan zirai ambalaj atıklarının toplanıp ber-
taraf edilmesini amaçlayan söz konusu proje 
sayesinde son iki yılda 2,5 tonun üzerinde 
zirai ambalaj atığı toplandı. Böylece Kara-
taylı üreticinin kullandığı ilaçlardan kalan 
ambalajlar doğaya, çevreye ve toprağa zarar 
vermeden toplanmış oldu. Karatay Belediye-
si, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 
Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 
ile Karatay Ziraat Odası işbirliğiyle 2020’de 
hayata geçen “KOP TEYAP ile Sağlıklı Üret, 
Sağlıklı Tüket” kapsamındaki Zirai Ambalaj 
Toplama Noktaları oluşturulması projesi 
meyvelerini vermeye başladı.

1000 ÜRETİCİYE ZİRAİ AMBALAJLARIN 
ÇEVREYE VERDİĞİ ZARARLAR ANLATILDI

Türkiye genelinde 2017 yılında Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi 
Emine Erdoğan himayelerinde başlayan, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
yürütülen “Sıfır Atık”ın devamı niteliğin-
deki “KOP TEYAP ile Sağlıklı Üret, Sağlıklı 
Tüket” kapsamındaki proje çerçevesinde son 
iki yılda Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
öğretim üyeleri, Karatay’daki 1000 üreti-
ciye zirai ambalajların gelişigüzel doğaya 
atılmamasına dair çeşitli eğitimler verdi. 
Bitki koruma ürünleri kullanan üreticilere 
kullandıkları ilaçlarda doğru miktarda ve 
doğru zamanda kullanmalarının da aktarıl-
dığı eğitimler sonucunda kişisel koruyucu 

donanım kullanım alışkanlığı kazandırılması 
amacıyla da üreticilere tulum ve eldiven 
hediye edilmişti. 

2 YILDA 2560 KG ZİRAİ AMBALAJ 
ATIĞI TOPLANDI 

Söz konusu çalışmalar sonucunda 
Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü bünyesindeki Sıfır Atık ekipleri, 
projenin başladığı 2020’den bu yana şu ana 
kadar 2 bin 560 kilogram zirai ambalaj atığı 
topladı. Geri dönüşümü mümkün olmadığı 
için de toplanan atıklar imha ediliyor. Böyle-
ce Karataylı üreticinin kullandığı ilaçlardan 
kalan ambalajlar; doğaya, çevreye, suya ve 
toprağa zarar vermeden toplanıp bertaraf 
edilmiş oluyor. Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, belediye olarak doğanın ve 
çevrenin korunması amacıyla bugüne kadar 
birçok proje hayata geçirdiklerini belirterek 
“KOP TEYAP ile Sağlıklı Üret, Sağlıklı Tü-
ket” projesinin de bu amaca önemli bir katkı 
sunduğunu söyledi. Başkan Hasan Kılca, 
“Atıkların yerinde toplanıp yeniden değer-
lendirilmesi veya bertaraf edilmesine yönelik 
Karatay Belediyesi olarak bugüne kadar 
ilçemizin birçok noktasına sıfır noktaları 
oluşturduk. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 
ile Karatay Ziraat Odası işbirliğinde, KOP 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımızın da 
destekleriyle ilçemizdeki zirai ambalaj atıkla-
rının toplanması amacıyla da bir proje daha 
yürütüyoruz. Bu kapsamda da ilçemizin 33 
mahallesine doğaya atılan zirai ilaç ambalaj-
larının toplanıp bertaraf edildiği 38 zirai am-
balaj toplama ünitesi yerleştirdik. Projeyle 
amacımız, üreticimizin kullandığı ilaçlardan 
kalan ambalajların doğaya, çevreye, bitkiye, 
hayvanlara ve insanlara zarar vermesinin 
önüne geçmektir” ifadelerini kullandı.

KARATAY’DA ZIRAI AMBALAJ 
ATIKLARI ÇEVREYE VE TOPRAĞA 

ZARAR VERMIYOR
Karatay Belediyesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Karatay İlçe Tarım ve 

Orman Müdürlüğü ile Karatay Ziraat Odası işbirliğiyle 2020’de hayata geçen “KOP TEYAP ile 
Sağlıklı Üret, Sağlıklı Tüket” kapsamındaki Zirai Ambalaj Toplama Noktaları oluşturulması 

projesi meyvelerini vermeye başladı
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KONYA’NIN GÜZELLİĞİNE
YENi BiR RENK KATTIK

K A R A T A Y  L A V A N T A  B A H Ç E L E R İ

340 bin m2’lik devasa alanda dikimi yapılan 300 bin lavanta fidesi ile
tarıma katma değer oluşturuluyor. 

Karatay Belediyesi tarafından 2021 yılında ziyarete açılan
Karatay Lavanta Bahçeleri yoğun ziyaretçi akınıyla 

şehrin cazibe merkezlerinden biri oldu.



BEKA, ORGANİK GÜBREYLE 
TOPRAĞA CAN VERİYOR

Tarımda en önemli konulardan biri 
gübre. Ülkemizde gübre konusun-
da yıllardan beri süregelen yanlış 

uygulamalar, toprakların verimlerinde ciddi 
manada sorunlara yol açtı. Kimyasal güb-
relerin kullanımı nedeniyle toprağın ihtiyaç 

duyduğu mineralleri yitirmesi, tarımsal 
üretim açısından büyük sorunlara neden 
oldu. Ancak son yıllarda bu konuda 
yapılan bilinçlendirme ça-
lışmaları ve devletin 
girişimleriyle 

özellikle yeni nesil çiftçiler, organik madde 
içeren gübrelere yönlenmiş durumda. Bu 
durum sevindirici olsa da organik gübre 
kullanımı henüz istenilen düzeylerde değil. 
Burada ise en önemli görev organik gübre 
üreticilerine düşüyor. Bu konuda ciddi 
çalışmalar yürüten Beka Gübre, ürettiği 
organik içerikli gübrelerle, toprağa adeta 
can veriyor. 

2016’DAN BUYANA ÜRETİM 
YAPIYORLAR

Beka Gübre Sahiplerinden Faruk 
Korkmaz, üretim alanları ve sektöre ilişkin 

Toprağın ihtiyaç duyduğu mineralleri alması için organik 
gübre üretimiyle çiftçiye destek olan Beka Gübre, bu konuda yaptığı 

faaliyetlerle dikkat çekiyor  

açıklamalarda bulundu. Beka Gübre’nin 
2016 yılında kurularak üretime başladığını 
dile getiren Korkmaz, “Şirketimiz o günden 
buyana, Türk çiftçisine bitkisel üretimde 
ekonomik kolaylıklar sunmaktadır. Üretimin 
birikimini birkaç adım daha öteye taşıyarak 
iz element içerikli hümik asit üretimi yapan 
kuruluştur. Toprak tarımında iz element 
içerikli hümik asitler bitki beslemede çok 
önemli katkılar sağlamıştır” dedi. 

HÜMİK ASİT TOPRAK İÇİN ETKİLİ 

1970’li yılların başından buyana kim-
yasal gübre kullanılmasının toprağa ciddi 
zararlar verdiğini vurgulayan Korkmaz, 
“Toprak sorunlarının hızla giderilmesini 
sağlayacak tek materyal leonardit kaynak-
lı hümik asittir. Yıllardır yoğun kimyasal 
gübre kullanımı sonucunda topraklarımızda 
birikim oluşmuştur. Bu birikimin neticesin-
de toprak pH’sı yükselmiş toprak florasında 
canlılık azalmıştır. Toprakta bağlı bulunan 
bitki besinlerinin tekrar bitkilerin fayda-
lanabileceği duruma getirmek ve toprak 
pH’sını düşürmek, mikroorganizma faaliye-
tini yükseltmek için en hızlı, en ekonomik 
ve etkili çözüm leonardit kaynaklı hümik 
asit kullanmaktır” diye konuştu. 

TOPRAK ISLAHINA KATKI SAĞLIYORLAR 

Beka Gübre olarak bitki besleme 
ürünleri ürettiklerini dile getiren Korkmaz, 
şunları kaydetti, “Fosfor, çinko içerikli 
ürünler, sıvı kükürt, bor gibi tescilli ürün-
lerimiz var. Toz ve sıvı olarak ürünlerimiz 
var. Kendi üretimlerimizin yanında toptan 
ve perakende ilaç, tohum bayiliklerimiz var. 
7-8 firmanın bölge bayisiyiz. Ürünlerimiz 
tamamen organik içeriklidir. Ürünlerimiz 
topraklarımızın ıslahı için oldukça önemli. 
Hayvan gübresinden sonra dünyada en 
çok kabul gören ve toprağa fayda sağladığı 
kanıtlanan hümik asit, toprak ıslah gübresi 
olarak oldukça önemlidir. Hümik asit, 
topraktaki bağlı mineralleri çözüp bitkinin 
almasını sağlıyor. Düzenli kullanıldığı tak-
dirde topraktaki organik madde oranlarını 
artırıyor. Hayvan gübresinin yaptığı görevi 

yapıyor. Böylece hem verim artıyor hem de 
topraklarımız ıslah edilmiş oluyor.”

ÇİFTÇİ BİLİNÇLENMEYE BAŞLADI 

Toprakları düzeltmenin tek yolunun or-
ganik içerikli gübreleri kullanmaktan geçti-
ğini söyleyen Korkmaz, “Her kullandığımız 
kimyasal gübrenin içinde yüzde 30-40 azot, 
fosfor, çinko oranı varsa geri kalan kısmı 
dolgu maddesi yani kireçtir. Dolayısı ile bu 
kimyasal gübreler, toprağa zarar verir ve 
bu nedenle topraklarımız toprak olmaktan 
çıktı. Bunu da düzeltmenin tek yolu hayvan 
gübresi ve organik madde içerikli gübrenin 
yaygınlaşması. 3-4 senedir bu gübreler yay-
gınlaştı. Organomineral gübre kullanımında 
devlet desteği de var. Bu anlamda, özellikle 
yeni yetişen çiftçilerimiz daha bilinçli ve bu 
konuda organik gübreleri tercih ediyorlar. 
Bu tür bilinçli çiftçilerimiz, toprak analizi 
yaptırıyorlar ve toprağın ihtiyacı olan mine-
ralleri tespit ediyorlar. Buna göre de orga-
nik gübre uygulamaları yapıyorlar” dedi. 

ANLAŞMALI LABORATUVARLAR VAR

Beka Gübre olarak, çiftçinin ihtiyacı 
olan organik gübreyi belirlemek amacıyla 
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dolgu maddesi yani kireçtir. Dolayısı ile bu 
kimyasal gübreler, toprağa zarar verir ve 
bu nedenle topraklarımız toprak olmaktan 
çıktı. Bunu da düzeltmenin tek yolu hayvan 
gübresi ve organik madde içerikli gübrenin 
yaygınlaşması. 3-4 senedir bu gübreler yay-
gınlaştı. Organomineral gübre kullanımında 
devlet desteği de var. Bu anlamda, özellikle 
yeni yetişen çiftçilerimiz daha bilinçli ve bu 
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Bu tür bilinçli çiftçilerimiz, toprak analizi 
yaptırıyorlar ve toprağın ihtiyacı olan mine-
ralleri tespit ediyorlar. Buna göre de orga-
nik gübre uygulamaları yapıyorlar” dedi. 

ANLAŞMALI LABORATUVARLAR VAR

Beka Gübre olarak, çiftçinin ihtiyacı 
olan organik gübreyi belirlemek amacıyla 
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anlaşmalı oldukları laboratuvarlar oldu-
ğunun bilgisini paylaşan Korkmaz, “Bizim 
anlaşmalı olduğumuz laboratuvarlar var. Bu 
doğrultuda çiftçimizin ihtiyaçlarına karşılık 
veriyoruz. Çiftçimiz bize geldiği zaman, biz 
toprak analizlerini anlaşmalı olduğumuz 
laboratuvarlara veriyoruz. Onlardan gelen 
sonuçlara göre çiftçimiz uygulamalarını 
yapıyorlar” ifadelerini kullandı. 

BAYİLİKLER VAR

Konya ve yakın illerde faaliyet gös-
terdiklerini, yavaş yavaş büyümeyi tercih 
ettiklerini vurgulayan Korkmaz, şu bilgi-
leri verdi, “Beka Gübre olarak talepler var 
ama ihracatımız şuan için yok. Aksaray, 
Karaman, Konya merkez, Konya’nın ilçeleri 
gibi bayiliklerimiz var. Fazla açılmıyoruz. 
Öz sermayemizle çalışmayı tercih ediyoruz. 
Bu anlamda yavaş yavaş büyümeyi tercih 
ediyoruz.”

HAMMADDE FİYATLARI ARTTI

Pandemi döneminde dünya genelinde 
hammadde sorunlarının ortaya çıktığını ve 
bu durumun maliyetlere olumsuz yansıdı-
ğını söyleyen Korkmaz, “Bu sene ve geçen 
sene ithal ürünlerde konteynır kiralarının 
çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bu durum 
hammadde fiyatlarına yansıyor. Dövizde de 
yüzde yüzlere varan artışlar var. Bu da yine 
hammadde fiyatlarının yükselmesine neden 
oldu. Ürünlerin yükselmesinin sebebi de 
bu zaten. Koronavirüsten dolayı Çin’de 
üretimin durduğu söyleniyor. Bu noktada 
hammadde konusunda dünya genelinde bir 
tedarik sorununa da neden oldu. Dolayısı 
ile tüm bu sebepler bizim ürünlerimizin 
fiyatlarının artmasına, bu durumun da nihai 
kullanıcıya mecburen yansımasına neden 
oluyor” şeklinde konuştu. 

BU SENEKİ YAĞIŞLAR GEÇEN YILLARI 
KAPATMAZ!

Bu yılki yağışların çiftçiye ve bölgeye 
katkısını da değerlendiren Korkmaz, sözle-
rine şöyle devam etti, “Bu sene çok şükür 
yağış anlamında her şey yolunda gidiyor. 
Çumra bölgesi için konuşacak olursak; Suğ-
la, Beyşehir, Apa, Bağbaşı’ndan Çumra böl-
gesine Çarşamba kanalı vasıtasıyla su geli-
yor. Geçen yıl Mayıs 15’ten sonra Çarşamba 
Çayı’na su verilmedi. Bu durum taban 
suyunun geri çekilmesine neden oldu. Bu 
yıl yağışın iyi olması, taban sularının eski 
haline geleceği anlamında gelmiyor. Çünkü 
10-15 yıldır bir kuraklık var ve biz bu süre 
zarfında taban sularını biz kullandık. 1 sene 
kış yağışının iyi olmasıyla bu havzadaki 
suyu tamamlamaz. Ancak Hotamış Barajı 
dolduğunda Çumra’nın yeraltı kaynakları 
beslenir. Bu da AHİ Kanalı’nın ve Avşar 
Barajı’nın bitmesine bağlı. Hotamış’ın 1 
milyar metreküp su toplama kapasitesi 
var. Eğer önümüzdeki yıllarda yağışlarımız 
böyle giderse ve Hotamış Depolaması da 
tamamen dolu halde olursa Çumra bölgesi-
nin su sorunu kalmaz diye düşünüyorum.”

122



anlaşmalı oldukları laboratuvarlar oldu-
ğunun bilgisini paylaşan Korkmaz, “Bizim 
anlaşmalı olduğumuz laboratuvarlar var. Bu 
doğrultuda çiftçimizin ihtiyaçlarına karşılık 
veriyoruz. Çiftçimiz bize geldiği zaman, biz 
toprak analizlerini anlaşmalı olduğumuz 
laboratuvarlara veriyoruz. Onlardan gelen 
sonuçlara göre çiftçimiz uygulamalarını 
yapıyorlar” ifadelerini kullandı. 

BAYİLİKLER VAR

Konya ve yakın illerde faaliyet gös-
terdiklerini, yavaş yavaş büyümeyi tercih 
ettiklerini vurgulayan Korkmaz, şu bilgi-
leri verdi, “Beka Gübre olarak talepler var 
ama ihracatımız şuan için yok. Aksaray, 
Karaman, Konya merkez, Konya’nın ilçeleri 
gibi bayiliklerimiz var. Fazla açılmıyoruz. 
Öz sermayemizle çalışmayı tercih ediyoruz. 
Bu anlamda yavaş yavaş büyümeyi tercih 
ediyoruz.”

HAMMADDE FİYATLARI ARTTI

Pandemi döneminde dünya genelinde 
hammadde sorunlarının ortaya çıktığını ve 
bu durumun maliyetlere olumsuz yansıdı-
ğını söyleyen Korkmaz, “Bu sene ve geçen 
sene ithal ürünlerde konteynır kiralarının 
çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bu durum 
hammadde fiyatlarına yansıyor. Dövizde de 
yüzde yüzlere varan artışlar var. Bu da yine 
hammadde fiyatlarının yükselmesine neden 
oldu. Ürünlerin yükselmesinin sebebi de 
bu zaten. Koronavirüsten dolayı Çin’de 
üretimin durduğu söyleniyor. Bu noktada 
hammadde konusunda dünya genelinde bir 
tedarik sorununa da neden oldu. Dolayısı 
ile tüm bu sebepler bizim ürünlerimizin 
fiyatlarının artmasına, bu durumun da nihai 
kullanıcıya mecburen yansımasına neden 
oluyor” şeklinde konuştu. 

BU SENEKİ YAĞIŞLAR GEÇEN YILLARI 
KAPATMAZ!

Bu yılki yağışların çiftçiye ve bölgeye 
katkısını da değerlendiren Korkmaz, sözle-
rine şöyle devam etti, “Bu sene çok şükür 
yağış anlamında her şey yolunda gidiyor. 
Çumra bölgesi için konuşacak olursak; Suğ-
la, Beyşehir, Apa, Bağbaşı’ndan Çumra böl-
gesine Çarşamba kanalı vasıtasıyla su geli-
yor. Geçen yıl Mayıs 15’ten sonra Çarşamba 
Çayı’na su verilmedi. Bu durum taban 
suyunun geri çekilmesine neden oldu. Bu 
yıl yağışın iyi olması, taban sularının eski 
haline geleceği anlamında gelmiyor. Çünkü 
10-15 yıldır bir kuraklık var ve biz bu süre 
zarfında taban sularını biz kullandık. 1 sene 
kış yağışının iyi olmasıyla bu havzadaki 
suyu tamamlamaz. Ancak Hotamış Barajı 
dolduğunda Çumra’nın yeraltı kaynakları 
beslenir. Bu da AHİ Kanalı’nın ve Avşar 
Barajı’nın bitmesine bağlı. Hotamış’ın 1 
milyar metreküp su toplama kapasitesi 
var. Eğer önümüzdeki yıllarda yağışlarımız 
böyle giderse ve Hotamış Depolaması da 
tamamen dolu halde olursa Çumra bölgesi-
nin su sorunu kalmaz diye düşünüyorum.”

123



Tarımsal sektörün ana kaynak-
larından biri ve insan hayatının 
devamlılığı için önemli bir yere 

sahip olan suyun israf edilmemesi gereki-
yor. Son yıllarda dünya genelinde oluşan 

kuraklık riski, beraberinde yaşanan iklim 
değişiklikleri suyun önemini daha da 
artıyor. Suyun bilinçsiz kullanımıyla alakalı 
pek çok neden varken, yetkililer suyun 
gerekli zamanlarda bilinçli bir şekilde kul-

lanılması noktasında uyarıyor. 
Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube 

Başkanı Burak Kırkgöz, suyun tüm canlılar 
için yaşam kaynağı olduğunu hatırlattı. 
Dünyanın kuraklık riski ile karşı karşıya 
olduğunu ve bu yüzden suyun tasarruf 
edilmesi gerektiğini bildiren Kırkgöz, 
“Suyun daha fazla önemsenmesi gerekti-
ği bir dönemden geçiyoruz. Son yıllarda 
meydana gelen yaşanan kuraklık tüm 
dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de ciddi 
manada etkilemiştir. Artan dünya nüfu-
suna bağlı olarak gıda üretimi de artıyor. 
Tabi bu ürünleri yetiştirilmesinde günden 
güne zorlaşıyor. Tarımsal üretimde ciddi 
manada su miktarı kullanılıyor. Üretimin 
baş mimarlarından biri olan çiftçilerimi-
zin de tarımsal sulamada dikkat etmesi 
gereken hususlar vardır. Bu bağlamda 
suyumuzu en verimli bir şekilde kullanmak 
adına damla sulama sistemleri kullanmalı-
yız. Yine aynı şekilde suyun doğru kullan-
mamızı sağlayan sulama ve gübreleme 
otomasyon sistemlerini faaliyete geçir-
meliyiz.  Bu sayede bitkinin sadece su ve 
gübre ihtiyacını sağlayarak suyumuzdan ve 
enerjiden tasarruflar sağlayabiliriz” dedi. 

‘SUYA, TOPRAĞA, İKLİME HEPSİNE 
DİKKAT EDİLMELİ’

İklim toprak şartları elverişli olan tüm 
alanlarda yağmurlama ve damla sulama 
yöntemlerinden biri seçilmesi gerektiğini 
kaydeden Kırkgöz, sözlerini şöyle sürdür-
dü, “Ancak bu seçim esnasında toprak 
ana materyalinden kaynaklı bir tuzluluk 
varsa yağmurlama, sulama suyunda tuz-

TARIMSAL SULAMADA NASIL 
TASARRUF SAĞLARIZ?

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, suyun bilinçli kullanılması 
gerektiğini ifade ederek, israf yapılmaması gerektiğini söyledi

luluk varsa damla sulama yöntemi tercih edilmelidir. Suyun 
kısıtlı kullanımının yaygınlaştırılması ve sulama sahalarının 
genişletilmesinin sağlanması bir zorunluluk haline gelmiştir. 
Bitkinin en fazla suya ihtiyaç duyduğu dönemlerde sulama 
yapılması, bunun dışında kısıtlı sulama yapılması ya da tama-
men sulamanın kesilerek buradan tasarruf edilen suyla daha 
geniş alanların sulanmasının sağlanması gerekir. Sulamanın 
kısıtlandığı alanda verim düşüklüğü yaşanması kaçınılmazdır, 
ancak tasarruf edilen suyun kurak alanlarda kullanılması ile 
toplamda üretim ve gelir artışı daha fazla olacaktır. Tarımda 
toprağın nemini muhafaza edecek yöntemler kullanılmalıdır. 
Sürekli ticari gübrelerin tarımsal üretimde kullanılması toprak 
yapısını bozmakta, toprağın su tutma kapasitesini düşürmek-
tedir. Yeşil gübreleme ve hayvan gübresi kullanılması ise 
toprağın su tutma kapasitesini artırmaktadır. Kuraklığa ve 
tuzluluğa dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi gerekir.  Kuraklı-
ğa dayanıklı çeşitlerimizin kamu öncülüğünde geliştirilmesi 
bir zorunluluktur. Tarım Sigortaları Kanunu kuraklık, sel ve 
don afetlerini de kapsayacak şekilde genişletilmeli, çiftçinin 
sigorta primleri devlet tarafından karşılanmalıdır. Artan nüfu-
sun su ihtiyacının yeterince karşılanabilmesi için su havzaları 
yerleşim ve sanayi tesisleri ile işgal edilmemeli, su kaynakları 
kirletilmemeli, temiz su kaynakları ve doğal baraj olarak gö-
rev yapan mera ve ormanlar azaltılmak yerine çoğaltılmalıdır.
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Tarım şehri olan Çumra, son dönemlerde 
sanayisiyle de ön plana çıkmaya baş-
ladı. Özellikle Çumra Organize Sanayi 

Bölgesi’yle atılan adımlar, ilçedeki sanayi üretimi-
ne büyük katkı sağlıyor. Çumra Organize Sanayi 
Bölgesi, 1995 yılında 1.000.000 metrekarelik bir 
alan üzerinde kuruldu. 1997 yılında imar planı ve 
parselasyon planı yapılan Çumra OSB’nin 2001 
yılında sanayi parsellerinin tahsisine başlandı. 
2015 yılında altyapı çalışmaları yapılan Çumra 
OSB’nin 2020 yılında 8.500.000 metrekarelik 
genişleme alanı Çumra Organize Sanayi Bölgesi 
adına tescil edildi. İmar ve parselasyon planları 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan 
Çumra OSB’nin toplam alanı 9.500.000 metrekare. 
Çumra OSB’de genişleme alanı ile birlikte yaklaşık 
400 adet sanayi parseli bulunuyor. Çumra Belediye 
Başkanı Recep Candan da Çumra OSB’nin geliş-
mesi ve yatırımcıların bölgeye gelmesi konusunda 
büyük bir gayret gösteriyor. 

44 SANAYİ PARSELİ BULUNUYOR

1.000.000 metrekarelik alana sahip olan Çumra 

9.500.000 metrekarelik bir alana sahip olan ve İmar ve parselasyon planları Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından onaylanan Çumra OSB’nin 400 adet sanayi parseli bulunuyor. Yatırımcıya 

cazip imkanlar sunan Çumra OSB, yenilenebilir enerji yatırımcısının da tercihleri arasında yer alıyor 

ÇUMRA OSB YATIRIMCIYA 
YENI KAPILAR ARALIYOR
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OSB’de 44 sanayi parseli bulunuyor. Bu 
parseller 44 yatırımcıya tahsis edilmiş 
durumda. Bu yatırımcılardan ise 24 tanesi 
üretim aşamasına geçerken, yatırımcıla-
rın 15 tanesi inşaat, 5 tanesi ise proje ve 
ruhsat aşamasında. Bu yatırımcıların da 
gerekli işlemleri tamamlamasından sonra 
kısa sürede üretime geçmesi bekleniyor. 

ÇUMRA OSB KRİTİK ÖNEME SAHİP

Çumra OSB konumu itibariyle oldukça 
stratejik bir öneme sahip. Genç ve dinamik 
bir nüfusa sahip olan Çumra, bu avantajını 
Çumra OSB için değerlendiriyor. Ayrıca 
bölgenin ulaşım ve enerji avantajları, düz 
arazi yapısı ve bölgesel teşvik imkânları-
nın da olması yatırımcıların bölgeye olan 
ilgisini artırıyor. 

ULAŞIM İMKANLARI ÇOK FAZLA 

Çumra Organize Sanayi Bölgesi Kon-
ya-Çumra Karayolu üzerinde olup Çumra 
güzergâhının 30 Km’sinde yer alıyor. Ula-
şım imkânları bakımından oldukça rahat 
olan Çumra OSB Konya-Çumra bölünmüş 
yol ve Konya-Karaman hızlı tren hattı üze-
rinde bulunuyor. Konya-Karaman-Mersin 
Yoluna 4 km mesafede olan Çumra OSB, 
Mersin Limanına 355 km, Konya merkeze 
30 km, Karaman’a 85,9 Km, Konya Hava-
limanına 50 km, Konya Tren Garına 35 km 
mesafede olmasıyla büyük avantaj sağlı-
yor. Ulaşım imkânlarının avantajlı olması, 
genç iş gücü, uygun iklim yapısı, deprem 
riskinin az olması ve teşvikler nedeniyle 
Çumra OSB, yatırımcı taleplerinin artarak 
devam ettiği bir cazibe merkezi konumuna 
gelmiş durumda.

İHRACAT POTANSİYELİ YÜKSEK

129



Son dönemde ihracat odaklı bir 
ekonomi modeli belirleyen Türkiye, bu 
kapsamda ihracata büyük önem veriyor. 
Ülke politikasının yanında üreticilerin de 
ihracat odaklı yaptığı çalışmaların artması, 
ihracat imkanlarının da önemini artırdı. Bu 
anlamda Çumra OSB, ihracat yapacak veya 
yapmayı planlayan üretici için de büyük 
avantajlar sağlıyor. Modern ulaşım altyapı-
sı ile Mersin limanına hem hızlı tren hem 
de karayolu ile en ekonomik ve seri ulaşım 
imkânıyla ihracat potansiyeli yüksek olan 
Çumra OSB, bölgenin parlayan yıldızı 
olamaya aday. Bu nedenle Çumra OSB 
sanayiciler için cazip bir yatırım bölgesi 
durumunda.

MODERN ALTYAPIYA SAHİP OLACAK

Çumra OSB’nin 8.5 milyon metreka-
relik alanında yol, elektrik, aydınlatma, 
içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, 
arıtma tesisi, fiber internet, telekom ve 
doğalgaz altyapılarının kısa sürede tamam-
lanıp faaliyete geçirilmesi hedefleniyor. 
Ayrıca Çumra OSB’de demir yolu lojistik 
hattı oluşturabilmek için çalışmalar devam 
ederken, bu altyapıların bölgeye kazandı-
rılması ile Çumra OSB’nin daha değerli bir 
hale geleceği düşünülüyor.

BÖLGE YENİLENEBİLİR ENERJİDE YENİ 
BİR ÜS OLABİLİR

Son dönemde artan yenilenebilir enerji 
yatırımlarından Çumra bölgesi de nasibi 
alıyor. Bu kapsamda bölgede birçok yenile-
nebilir enerji yatırımı bulunuyor. Özellikle 
Çumra’nın bir tarım bölgesi olması ne-
deniyle biyogaz üretim tesislerinin sayısı 
giderek artıyor. Bundan dolayı Çumra 
OSB’nin yakın bir dönemde yenilenebilir 
enerji yatırımlarına ev sahipliği yapacağı 
öngörülüyor.
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Teknolojinin gelişmesi ve buna 
bağlı olarak yaşanan değişimler, 
enerjiyi ortaya çıkardı. Enerji 

üretiminde enerji noktasında bugüne kadar 
kullanılan öncelikli kaynaklar petrol, doğalgaz 
ve kömür olurken, son yıllarda yenilenebilir 
enerji kaynaklarını kullanmak amacıyla çeşitli 
yöntemler ortaya çıktı. Bunlardan en önemlisi 
ise güneş enerjisi sistemleri. Daha verimli, 
maliyeti düşük, süreklilik arz eden ve çevreci 
olan güneş enerjisi, dünyada olduğunu gibi 
Türkiye’de de değerlendirilmeye başlandı. 
Türkiye’nin jeopolitik konumu nedeniyle 
yılın tamamında güneş alması, güneş enerjisi 
kullanımının önemini de artırmış durumda. 
Bu noktada elverişli arazi yapısı ve güneşin 
geliş açısı nedeniyle Konya öne çıkan şehirler 
arasında yer alıyor. Konya’da son yıllarda 
güneş enerjisi anlamında yapılan yatırımlar 
artarken, bu yatırımlar tarımsal alanlarda da 
kullanılmaya başlamış durumda. Artan enerji 
maliyetleri nedeniyle zor durumda kalan çift-
çiler, özellikle sulamada harcadıkları enerjiyi 
güneş enerjisi sistemiyle çözmeye başladı. 

MALİYETİ DÜŞÜRÜYOR 

Tarımda en önemli faktör olan sulama, 
üretimin verimini etkileyen en önemli unsur 
olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle çiftçilerin en 
büyük girdilerinden birini tarımsal sulamada 
kullanılan enerji maliyetleri oluşturuyor. Vah-
şi sulamanın yerini bilinçli sulama teknikleri-
nin almasıyla birlikte çiftçiler, enerji maliye-
tini daha da düşürmek adına güneş enerjisi 
sistemlerini tercih etmeye başladı. Maliyeti 
ciddi oranlarda aşağı düşüren bu sistem 
tarım sektöründe, yaygınlaşmaya başlamış 
durumda. 

KONYA GÜNEŞTE OLDUKÇA AVANTAJLI 

Türkiye, güneş enerjisinin kullanımı 
noktasında avantajlı bir konumda. Türkiye 
içerisinde ise Konya, bu avantaja sahip illerin 
başında geliyor. Geniş ve tarıma elverişsiz 
arazilerin bol olduğu Konya’da, güneş enerjisi 
ile enerji elde etmek oldukça akılcı bir yakla-
şım olarak göze çarpıyor. 

DESTEKLER ÖNEMLİ AVANTAJ

Yenilenebilir enerji kaynaklarını ar-
tırma anlamında devlet tarafından çeşitli 
destekler de veriliyor. Bu durum güneş 
enerjisi sisteminin kullanımını da artırı-
yor. Ayrıca ülkemizin ilk ve faaliyette olan 
tek Enerji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 
Karapınar’da yer alıyor. Karapınar İlçesi’n-
de, “Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi” ilan 
edilerek güneş enerjisi yatırımlarına tahsis 
edilmek üzere toplam alanı 61.585.762 m² 
ve alternatif maliyetleri çok düşük olan üç 
ayrı arazi belirlendi. Güneş ışınımı değerleri 
dikkate alındığında, belirlenen arazilerde 
kurulacak herhangi bir güneş tarlasından 
elde edilecek elektrik enerjisi miktarı, dün-
yada güneş tarlası yatırımlarının en yoğun 
yapıldığı Almanya’nın Bavyera bölgesine 
göre yaklaşık yüzde 70 daha fazla olacak. 
Devletin Konya’da ortaya koyduğu bu 
yaklaşım da, Konya bölgesinde tarım sek-
törünün güneş enerjisi kullanımında daha 
bilinçli hale gelmesini sağlıyor. 

TARIMA GÜNEŞ 
ENERJI VERIYOR

Yenilenebilir enerji kaynağı anlamında önemli bir yer tutan güneş enerjisi 
sistemleri, tarımsal alanda da kendini göstermeye başladı. Çiftçiler bu sistem sayesinde 

enerjideki maliyetlerini büyük oranda düşürebiliyor
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Dededen ve babadan gelen 
çiftçilik mesleğini kendisi 
de sürdüren Yörpet Petrol 

Sahibi Duran Çekirdek, Çumra’da ba-
şarılı çalışmalar yürütüyor. Küçük yaş-
lardan buyana tarımın içinde olan Çe-
kirdek, aynı zamanda üniversite eğitim 
hayatının ardından ticarete de atıldı. 
Ticari noktada da farklı alanlara giren 
ve bu alanlarda da adından söz ettiren 
Çekirdek, ilçenin sayılı isimleri arasına 
girdi. Son olarak girdiği hayvancılık 
sektöründe de Türkiye’nin sayılı çift-
liklerinden birine sahip olan Çekirdek, 
yeni hedeflerle yoluna devam ediyor. 
Yaklaşık 250 büyükbaş hayvanlık 
modern çiftliğinde hayvancılık yapan 
Çekirdek, yine 250 büyükbaş hayvan-

lık yeni bir tesis daha kuruyor. Konuyla 
ilgili bilgiler veren Çekirdek, “Buradaki 
çiftliğimizde öncekinden gördüğümüz 
aksaklıkları giderecek yeni sistemler 
kuruyoruz. Yine modern, son sistem 
bir çiftlik kurmuş olacağız” dedi. 

TÜRKİYE İYİ BİR YERE GELDİ

Tarım ve hayvancılık adına önemli 
çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen 
Çekirdek, bu konuda yenilikleri takip 
ettiklerini söyledi. “Yeniliği takip et-
mezseniz geç kalıyorsunuz ve başarısız 
oluyorsunuz” diyen Çekirdek, şöyle 
devam etti, “Her şey durduğu yerde 
durmuyor. Sürekli yeni bir şey var. 
Bu yeniliği yakalarsanız başarıyı da 

250 büyükbaşlık modern çiftliğinin yanında yeni 
bir yatırım daha yapan Yörpet Petrol Sahibi Duran 

Çekirdek, “Buradaki çiftliğimizde öncekinden 
gördüğümüz aksaklıkları giderecek yeni sistemler 

kuruyoruz. Yine modern, son sistem bir 
çiftlik kurmuş olacağız” dedi

MODERN ÇIFTLIĞINE 
YENISINI EKLIYOR

yakarlarsınız. Türkiye artık çok geride 
sayılmaz. Eskisi gibi değiliz. Kabuğu-
muzu kırdık. Bir de bilgiye ulaşmak 
artık zor değil. Önceden ulaşım 
zordu, haberleşme zordu ama şimdi 
bilgiye ulaşmak çok kolay. İnternetin 
olduğu bir ortamda dünyanın diğer 
ucuna ulaşabiliyorsunuz. Türkiye de 
bu konuda bana göre iyi bir yer-
de. İnsanlarımız çok çalışıyor ama 
krizler bizi çok etkiliyor. Döviz kuru 
sürekli değişiyor. Almak istediğinizi 
alamıyorsunuz. Türkiye’de üretilen 
ürünlerde sorun olmuyor. Ama böyle 
bir süreç var.”

YENİ BİR YATIRIM

Hayvancılık adına yeni bir yatırım 
daha yürüttüklerini vurgulayan Çekir-
dek, “Çiftlikte 250 civarında hayva-
nımız var. Günlük 3 ton civarında süt 
üretimimiz var. Çiftliğimizi büyütü-
yoruz. Şuanki çiftliğimizin yanında 
yine yeni bir projeye başladık. Yine 
hemen hemen aynı sistemle, 250 
başlık bir çiftlik yapıyoruz. Buradaki 
çiftliğimizde öncekinden gördüğümüz 
aksaklıkları giderecek yeni sistemler 
kuruyoruz. Yine modern, son sistem 
bir çiftlik kurmuş olacağız” ifadelerini 
kullandı. 

ÇOK FARKLI BİR D ÖNEM 
YAŞIYORUZ

Türkiye’nin ekonomik anlamda 

zor bir süreçten geçtiğini de belirten 
Çekirdek, “Bu dönem çok farklı bir 
dönem oldu. 2021 yılının son çey-
reğinden itibaren özellikle çok farklı 
bir ekonomik süreç yaşıyoruz. Akşam 
yatıyoruz farklı olaylar oluyor sabah 
kalkıyoruz farklı olaylar oluyor. Sürekli 
döviz kurlarını takip eder olduk. Şey-
tan taşlamaktan tavaf yapmaya vakit 
bulamaz olduk. Ama maalesef takip 
etmek zorunda kalıyorsunuz. İşimizle 
uğraşamaz hale geldik” dedi. 

TEKELLEŞME ÖNLENMELİ

Hayvancılıkta tekelleşmenin önüne 
geçmek için çok büyük çiftliklere mü-
saade edilmemesi gerektiğine dikkat 
çeken Çekirdek, şunları kaydetti, “Ben 
aşırı büyük çiftliklere karşı biriyim. 
Bir çiftlikte 5 bin 10 bin hayvanın 
barınması hoş değil. Bu tür çiftliklerin 
ruhsatları gözden geçirilmeli bence. 
Bu kadar hayvanın birarada durması 
hastalık açısından da risk. 1 tane yerde 
5 bin hayvan olacağına, 500 hayvanlık 
10 çiftlik olsun. Sürdürülebilirlik açı-
sından ve istihdam açısından bu model 
daha iyi. Diğer türlüsü olduğu zaman 
tekelleşme oluyor. Piyasada et krizi 
oluyor, 10 bin başlık hayvanı olan çift-
lik kestirmiyor, fiyatlar etkileniyor. Bu 
kadar büyükbaş hayvanı olan çiftlikle-
rin aynı düşüncede olduğunu düşünün, 
döviz kuru gibi et piyasasına da takla 
attırırlar. Bunların olmaması için, çok 
büyük çiftlikler olmaması gerekiyor.”
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Son yıllarda gıda güvenliği ve güvenli 
gıdaya ulaşım konuları sık sık günde-
me geliyor. Özellikle pandemi döne-

mi ve iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan 
kuraklıklar, gıda konusunda tüm dünyada ciddi 
endişeler oluşturmaya başladı. Tüm ülkeler bu 
konuda yeni öngörüler ortaya koyarken, bu ön-
görülere göre de çeşitli politikalar geliştiriyor. 
Türkiye’de de benzer bir durum söz konusu. 
Özellikle son yıllarda yaşanan kuraklık, üretim 
açısından ciddi bir sıkıntıyı beraberinde getirdi. 
Bunun yanında, hububat ekim alanlarının da 
azalması, gelecek adına ciddi bir tedirginli-
ğe neden oluyor. Tüm bu konular hakkında 
önemli bilgiler paylaşan Ulusal Hububat Kon-
seyi Başkanı Özkan Taşpınar, gıdanın insanın 
yaşamını sürdürebilmesi için elzem olduğu-
nu anımsattı. Burada da hububatın oldukça 
önemli olduğuna değinen Başkan Taşpınar, 
“Özellikle buğday ekim alanlarında son 15 
yıldır düşüş var. 9 milyon hektar olan buğday 
ekim alanı, giderek azalmış 7 milyon hektar ci-
varına düşmüştür. Bu yakın gelecekte Türkiye 
için gıda riski oluşturmaktadır” dedi. 

Konseyiniz ne zaman ve ne amaçla 
kuruldu?

Günümüzde tarım ve gıda önemini artır-
mış, bununla birlikte üzerine oluşturulacak po-
litikalar da hayati değer kazanmıştır. Gündelik 
bakış yerine stratejik bir bakış açısı; tarım sek-
törünü kendi içinde bir değişime ve gelişime 
yönlendirmektedir. Ulusal Hububat Konseyi 
de ba stratejik bakış açısı neticesinde Tarım 
Kanunu çerçevesinde 2010 yılında kurulmuş 
olup; üretici, tüccar, sanayici, üniversite ve 
ilgili kurum ve kuruluşların oluşturduğu tüzel 
bir yapıya sahiptir. Ulusal Hububat Konseyi’nin 
amacı hububatın (buğday, arpa, mısır, çeltik, 
yulaf, tritikale, çavdar) ekiminden ticaretine 
kadar oluşturulacak politikalara katkı sağla-
maktır. Çünkü hububat, doğrudan 20 milyon 
insanımızı, dolaylı olarak tüm ülkemizi eko-
nomik ve sosyal olarak etkileyen, üzerinde en 
çok konuşulan, spekülasyon yapılan stratejik 
bir üründür. Bu açıdan konsey olarak, dünya 
ve ülke hububat sektörünü takip ederek piyasa 

koşulları ve uluslararası gelişmeler ışığında 
sektör paydaşlarıyla birlikte oluşturduğumuz 
planlar, raporlar, yayınlar ile ilgili kurumların 
politika üretmelerine katkı sağlıyoruz. Konsey, 
sektörün uluslararası rekabet gücünü artırmak 
için, sürdürülebilir sağlıklı bir tarımsal üretim 
ve ticareti için ilgili kurumlarla uyum içerisin-
de çalışmaktadır. Dünya ve ülkemizdeki geliş-
meler ve değerlendirmeler anında üyelerimiz, 
bakanlığımız ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 

Ülkemiz açısından bakıldığında 
hububatın önemi nedir? 

Ülkemiz tarım arazilerinin yüzde 75’ini 
kaplayan hububat ürünleri (buğday, arpa, 
mısır, çeltik, yulaf, tritikale, çavdar) ülkemizin 
bitkisel ve hayvansal üretiminin omurgasını 
oluşturmaktadır. Üretici için hububat demek 
geçim kaynağı demektir. Kırsal kesim için hem 
beslenme, hem yem ihtiyacının karşılanması 
hem de gelir kaynağını oluşturmaktadır. Hu-
bubat ayrıca zengin karbonhidrat içeriklerin-
den dolayı önemli bir besin kaynağıdır. Tahıl 
ve tahıl ürünleri vitamin, mineral, karbonhid-
rat ve diğer besin öğelerini içerir. 

Hububatın en önemli yanı ise stratejik bir 
ürün olmasıdır. Bu doğrudan gıda güvenliğiy-
le ilgili de bir konudur. Bilime ve teknolojiye 
dünya hızlı bir şekilde gelişirken, artan nüfus, 
küresel iklim değişikliği, plansız kentleşme, 
sanayileşme, tarımsal arazilerinin azalma-
sı, su varlığının yetersizliği gibi nedenlere 
bağlı olarak gıda tüketimi yeni bir planlama-
yı gerektirmektedir. Çünkü, gıda olmadan 
yaşamın sürdürülmesi zor olduğu kadar, tarım 
olmadan da gıdanın elde edilmesi imkânsızdır. 
Dolayısıyla günümüzde tarım ve gıda, ulusal 
güvenlik kadar stratejik değer kazanmıştır. 
Konsey olarak bu bilinçle hareket ediyoruz ve 
politikalarımızı buna göre belirliyoruz. Özellikle 
buğday ekim alanlarında son 15 yıldır düşüş 
var. 9 milyon hektar olan buğday ekim alanı, 
giderek azalmış 7 milyon hektar civarına 
düşmüştür. Bu yakın gelecekte Türkiye için 
gıda riski oluşturmaktadır. Üretici istediği 
geliri elde edemediği için karlı gördüğü başka 
ürünlere yönelmektedir. Ancak ekim alanla-
rındaki azalmaya karşı yeni çeşitlerin ıslahı 
gerekse yetiştirme tekniklerindeki gelişmeler, 
ekim nöbeti ilkelerine uyulması, birim alan 
veriminin giderek artması, yağışların dengeli 
olması nedeniyle ortaya çıkan yüksek rekolte 
açığı kapatmaktadır. Gıda güvenliği için Tür-
kiye, her yıl en az 18- 20 milyon ton buğday 
üretmek zorundadır. Aksi takdirde 2023 için 
ön görülen 90 milyon nüfus, artı 50 milyon 
turist yanında dışarıya yapılan yardımlar ve 
coğrafyamızda yaşanan karışıklıklardan dolayı 
üretimden düşen ve Türkiye’den gelecek gıda 
ile beslenmek durumunda olanları göz önüne 
alırsak büyük bir gıda sorunuyla karşı karşıya 
kalabiliriz. Onun için bu ürün grubu ile ilgili 
üretimden, ticaretine ve sanayisine kadar 
olan tüm aşamalarda ortaya çıkan sorunların 
çözümü, ülke tarımında sorunların birçoğunun 
çözülmesi anlamına gelmektedir.

Türkiye genelinde yaşanan kuraklığın 
boyutu nedir? 

Türkiye’de hububat üretiminin büyük 
oranda doğrudan iklim şartlarına bağlı olması 
önemli risk oluşturmaktadır. Türkiye geneli su-
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lanan buğday ve arpa alanlarının sadece yüzde 
20 civarında olduğunu da göz önüne aldığı-
mızda riskin boyutu daha iyi analiz edilebilir. 
Her türlü olası fiyat dalgalanma ve kotalara 
karşı ülkemizde hububat üretiminin en azın-
dan kendi tüketimimize yeterli düzeyinin koru-
nabilmesi ve hatta ihracatın da yerli üretimle 
karşılanması önümüzdeki dönem Türkiye’nin 
en önemli hedeflerinden biri olmalıdır.

Kuraklığın tarımsal üretimdeki riskleri 
azaltmanın en önemli yolu ivme kazanmış su-
lama yatırımlarına daha fazla kaynak ayrılma-
sından geçmektedir. Ülke genelinde su fazlası 
olan dış havzalardan özellikle kışın depolanan 
suyun uygun havzalarda kullanılması konu-
sundaki fizibilite ve uygulama projeleri hız-
landırılmalıdır. Özellikle kuraklığın en belirgin 
gerçekleştiği Konya Kapalı Havzası için hayati 
önemdeki Mavi Tünel kapsamındaki projele-
rin acilen tamamlanması, havza dışından su 
getirme projeleri yatırım programlarına acilen 
alınmalıdır.

Çiftçimiz üretimde geleneksel 
yöntemler mi kullanıyor? Sertifi kalı 
tohum kullanılıyor mu? Üretici kullandığı 
tohumlardan istediği verimi alabiliyor mu?

Çiftçilerimiz tarımsal üretim konusunda 
giderek bilinçlenmektedir. Kullandığı teknolo-
jik aletlerden, ilaç, gübre ve tohumuna kadar 

bilinçle yapmaktadır. Bu bakımdan geleneksel 
üretim anlayışı yerini bilinçli, bilimsel üretim 
anlayışına bırakmıştır. Bu bakımdan sertifikalı 
tohum kullanımı da artmaktadır. Sertifikalı 
tohumun yüksek verim ve üstün kalite sağla-
dığını, hastalık ve zararlılara karşı daha daya-
nıklı olduğunu, protein oranı, besleyiciliği ve 
enerjisinin daha ile yüksek gelir, kalite, güven 
getirdiğini çiftçimiz artık bilmektedir. Sertifi-
kalı tohum kullanan çiftçi ile kullanmayan ara-
sında verim ve kalite farkı olmakta, sertifikalı 
tohum kullananın yüzü daha çok gülmektedir. 
Tabi bölge ve iklime göre sertifikalı tohum 
kullanımı da önemlidir. Tarımsal üretimde 
yüksek verim ve kalite ancak bitkinin tüm 
ihtiyaçlarını karşılayarak sağlanabilir. Fakat 
bitkinin tüm ihtiyaçlarını karşılamış olsanız da 
daha öncesinde bölge iklimine uygun sertifikalı 
bir tohum kullanmamışsanız istenilen verim 
ve kaliteye ulaşma şansınız yoktur. Lisanslı ve 
kaliteli tohumun kullanımının artması sonucu 
alan bazlı rekolte yükselmiş ve ekim alanları-
nın azalmasından kaynaklı rekolte kayıplarının 
da kapanmasını sağlamıştır. Bu bakımdan ser-
tifikalı tohum varlığımızı da güçlendirmeme-
miz gerekmektedir. Çünkü tohumlar tarımın 
geleceği açısından umudumuzdur. Tohum-
lardaki çeşitliliğimizin artması, tohuma bağlı 
verim ve kalitede artış küresel gıda pazarında 
daha aktif olmamızı da sağlayacaktır. 

Hububat ürünleri hangi alanlarda 
kullanılıyor?

Hububatın çok geniş bir kulanım alanı var-
dır. Temel besin öğesi olan hububat ürünleri 
un sanayi, unlu mamuller, tohum sanayi, yem 
sanayi, endüstriyel sanayi gibi birçok alanda 
kullanımı vardır. Bu nedenle tarımsal üretim 
ve çeşitlilikte önemli bir konuyu oluşturmak-
tadır. Ülkeler, hayati bir öneme sahip olan 
hububat üretiminde kendine yeter olmayı ya 
da en azından yönetilebilir bir seviyenin altına 
düşmemeye özen göstermektedir. Çünkü 
üretimde yaşanılacak düşüş ve telafi edile-
meyecek rekolte kayıpları, gıda güvenliğinin 
yanında birçok sektörü de olumsuz etkileye-
cektir. 

Çiftçinin üretimde seçimini en çok 
neler belirliyor? (Fiyat, iklim, pazarlama, 
depoloma…)

Çiftçinin üretimde seçimini her sektörde 
olduğu gibi karlılığın yanı sıra birim alanda 
alacağı yüksek rekolte ve girdi maliyetleri-
nin en az olması etkiliyor. Üretici ürettiğinin 
karşılığını almak ister. Dolayısıyla fiyat, iklim, 
pazarlama, depolama hepsi ürün tercihinin 
belirlenmesini sağlıyor. Çiftçinin arazisi sulu 
alandaysa, yağış oranı yüksekse ona göre ge-
tirisi yüksek ürünlere yöneliyor, kurak alanda 
ise genel itibariyle hububata yöneliyor. Bu 
bakımdan seçimini en çok şu ürüne yapıyor 
demek mümkün olamamaktadır. Ürün tercihi-
ni etkileyen birden fazla etken bulunmaktadır. 

Hububat ürünlerinde söz sahibi sadece 
TMO mu? 

TMO, üretici, tüketici, tüccar, sanayici 
açısından dengeleri sağlayan hububat başta 
olmak üzere farklı ürünlerde piyasayı regü-
le edici önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu 
rolünü başarıyla sürdürdüğü gibi bazı yıllarda 
tüketiciyi koruma baskısı sebebiyle üretimi 
zorlayıcı bazı kararlar aldığı da dikkati çek-
mektedir. Üretimi zorlayan ve özellikle buğday 
ekiminden uzaklaştıran uygulamalar arasında; 
zamansız fiyat açıklaması, fiyatın beklenenin 
altında olması, zamansız ithalat kararları, 
buğdayın kasası olarak tanımlanan kurumun 
yeterli stok bulundurmaması gibi hususlar 
sıralanabilir.  Bu bakımdan konsey olarak, 
Eskişehir de gerçekleşen UHK 2018 Hububat 
Sektörel Değerlendirme Paneli’nde buğday-
dan üretim kaçışının engellenmesi sebebiyle 
TMO’nun şu şekilde yol izlemesinde bulunduk;

- Ekim başlamadan gerçekçi fiyat açık-
lanması/şu anki politikalar devam edecek ise; 
gerçekçi bir fiyat belirlenip, bunun açıklanması 
ve destekleme alımları ancak serbest piyasa fi-
yatları bu değere yaklaştığı veya altına düşme 
eğilimi gösterdiği zamana bırakılmalıdır. 

- Fiyat belirlenir iken, mutlaka UHK ve 
diğer meslek teşekküllerinin görüşlerine baş-
vurulmalıdır.

- İthalat kararı açıklamaları hasada yakın 
ve hemen hasat sonrası yapıldığında, serbest 
piyasadaki fiyatları aşağıya doğru çektiğinden, 
bunun zamanı konusunda Ulusal Hububat 
Konseyi (UHK) ve diğer meslek teşekkülleri ile 
mutabakat sağlanması yoluna gidilmesi/sadece 
tüketiciyi koruma baskısı altında bu kararların 
alınmaması gerekmektedir.

- TMO’nun dünyanın başlıca buğday üre-
ten diğer ülke örneklerinde olduğu gibi, yeterli 
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Son yıllarda gıda güvenliği ve güvenli 
gıdaya ulaşım konuları sık sık günde-
me geliyor. Özellikle pandemi döne-

mi ve iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan 
kuraklıklar, gıda konusunda tüm dünyada ciddi 
endişeler oluşturmaya başladı. Tüm ülkeler bu 
konuda yeni öngörüler ortaya koyarken, bu ön-
görülere göre de çeşitli politikalar geliştiriyor. 
Türkiye’de de benzer bir durum söz konusu. 
Özellikle son yıllarda yaşanan kuraklık, üretim 
açısından ciddi bir sıkıntıyı beraberinde getirdi. 
Bunun yanında, hububat ekim alanlarının da 
azalması, gelecek adına ciddi bir tedirginli-
ğe neden oluyor. Tüm bu konular hakkında 
önemli bilgiler paylaşan Ulusal Hububat Kon-
seyi Başkanı Özkan Taşpınar, gıdanın insanın 
yaşamını sürdürebilmesi için elzem olduğu-
nu anımsattı. Burada da hububatın oldukça 
önemli olduğuna değinen Başkan Taşpınar, 
“Özellikle buğday ekim alanlarında son 15 
yıldır düşüş var. 9 milyon hektar olan buğday 
ekim alanı, giderek azalmış 7 milyon hektar ci-
varına düşmüştür. Bu yakın gelecekte Türkiye 
için gıda riski oluşturmaktadır” dedi. 

Konseyiniz ne zaman ve ne amaçla 
kuruldu?

Günümüzde tarım ve gıda önemini artır-
mış, bununla birlikte üzerine oluşturulacak po-
litikalar da hayati değer kazanmıştır. Gündelik 
bakış yerine stratejik bir bakış açısı; tarım sek-
törünü kendi içinde bir değişime ve gelişime 
yönlendirmektedir. Ulusal Hububat Konseyi 
de ba stratejik bakış açısı neticesinde Tarım 
Kanunu çerçevesinde 2010 yılında kurulmuş 
olup; üretici, tüccar, sanayici, üniversite ve 
ilgili kurum ve kuruluşların oluşturduğu tüzel 
bir yapıya sahiptir. Ulusal Hububat Konseyi’nin 
amacı hububatın (buğday, arpa, mısır, çeltik, 
yulaf, tritikale, çavdar) ekiminden ticaretine 
kadar oluşturulacak politikalara katkı sağla-
maktır. Çünkü hububat, doğrudan 20 milyon 
insanımızı, dolaylı olarak tüm ülkemizi eko-
nomik ve sosyal olarak etkileyen, üzerinde en 
çok konuşulan, spekülasyon yapılan stratejik 
bir üründür. Bu açıdan konsey olarak, dünya 
ve ülke hububat sektörünü takip ederek piyasa 

koşulları ve uluslararası gelişmeler ışığında 
sektör paydaşlarıyla birlikte oluşturduğumuz 
planlar, raporlar, yayınlar ile ilgili kurumların 
politika üretmelerine katkı sağlıyoruz. Konsey, 
sektörün uluslararası rekabet gücünü artırmak 
için, sürdürülebilir sağlıklı bir tarımsal üretim 
ve ticareti için ilgili kurumlarla uyum içerisin-
de çalışmaktadır. Dünya ve ülkemizdeki geliş-
meler ve değerlendirmeler anında üyelerimiz, 
bakanlığımız ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 

Ülkemiz açısından bakıldığında 
hububatın önemi nedir? 

Ülkemiz tarım arazilerinin yüzde 75’ini 
kaplayan hububat ürünleri (buğday, arpa, 
mısır, çeltik, yulaf, tritikale, çavdar) ülkemizin 
bitkisel ve hayvansal üretiminin omurgasını 
oluşturmaktadır. Üretici için hububat demek 
geçim kaynağı demektir. Kırsal kesim için hem 
beslenme, hem yem ihtiyacının karşılanması 
hem de gelir kaynağını oluşturmaktadır. Hu-
bubat ayrıca zengin karbonhidrat içeriklerin-
den dolayı önemli bir besin kaynağıdır. Tahıl 
ve tahıl ürünleri vitamin, mineral, karbonhid-
rat ve diğer besin öğelerini içerir. 

Hububatın en önemli yanı ise stratejik bir 
ürün olmasıdır. Bu doğrudan gıda güvenliğiy-
le ilgili de bir konudur. Bilime ve teknolojiye 
dünya hızlı bir şekilde gelişirken, artan nüfus, 
küresel iklim değişikliği, plansız kentleşme, 
sanayileşme, tarımsal arazilerinin azalma-
sı, su varlığının yetersizliği gibi nedenlere 
bağlı olarak gıda tüketimi yeni bir planlama-
yı gerektirmektedir. Çünkü, gıda olmadan 
yaşamın sürdürülmesi zor olduğu kadar, tarım 
olmadan da gıdanın elde edilmesi imkânsızdır. 
Dolayısıyla günümüzde tarım ve gıda, ulusal 
güvenlik kadar stratejik değer kazanmıştır. 
Konsey olarak bu bilinçle hareket ediyoruz ve 
politikalarımızı buna göre belirliyoruz. Özellikle 
buğday ekim alanlarında son 15 yıldır düşüş 
var. 9 milyon hektar olan buğday ekim alanı, 
giderek azalmış 7 milyon hektar civarına 
düşmüştür. Bu yakın gelecekte Türkiye için 
gıda riski oluşturmaktadır. Üretici istediği 
geliri elde edemediği için karlı gördüğü başka 
ürünlere yönelmektedir. Ancak ekim alanla-
rındaki azalmaya karşı yeni çeşitlerin ıslahı 
gerekse yetiştirme tekniklerindeki gelişmeler, 
ekim nöbeti ilkelerine uyulması, birim alan 
veriminin giderek artması, yağışların dengeli 
olması nedeniyle ortaya çıkan yüksek rekolte 
açığı kapatmaktadır. Gıda güvenliği için Tür-
kiye, her yıl en az 18- 20 milyon ton buğday 
üretmek zorundadır. Aksi takdirde 2023 için 
ön görülen 90 milyon nüfus, artı 50 milyon 
turist yanında dışarıya yapılan yardımlar ve 
coğrafyamızda yaşanan karışıklıklardan dolayı 
üretimden düşen ve Türkiye’den gelecek gıda 
ile beslenmek durumunda olanları göz önüne 
alırsak büyük bir gıda sorunuyla karşı karşıya 
kalabiliriz. Onun için bu ürün grubu ile ilgili 
üretimden, ticaretine ve sanayisine kadar 
olan tüm aşamalarda ortaya çıkan sorunların 
çözümü, ülke tarımında sorunların birçoğunun 
çözülmesi anlamına gelmektedir.

Türkiye genelinde yaşanan kuraklığın 
boyutu nedir? 

Türkiye’de hububat üretiminin büyük 
oranda doğrudan iklim şartlarına bağlı olması 
önemli risk oluşturmaktadır. Türkiye geneli su-
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lanan buğday ve arpa alanlarının sadece yüzde 
20 civarında olduğunu da göz önüne aldığı-
mızda riskin boyutu daha iyi analiz edilebilir. 
Her türlü olası fiyat dalgalanma ve kotalara 
karşı ülkemizde hububat üretiminin en azın-
dan kendi tüketimimize yeterli düzeyinin koru-
nabilmesi ve hatta ihracatın da yerli üretimle 
karşılanması önümüzdeki dönem Türkiye’nin 
en önemli hedeflerinden biri olmalıdır.

Kuraklığın tarımsal üretimdeki riskleri 
azaltmanın en önemli yolu ivme kazanmış su-
lama yatırımlarına daha fazla kaynak ayrılma-
sından geçmektedir. Ülke genelinde su fazlası 
olan dış havzalardan özellikle kışın depolanan 
suyun uygun havzalarda kullanılması konu-
sundaki fizibilite ve uygulama projeleri hız-
landırılmalıdır. Özellikle kuraklığın en belirgin 
gerçekleştiği Konya Kapalı Havzası için hayati 
önemdeki Mavi Tünel kapsamındaki projele-
rin acilen tamamlanması, havza dışından su 
getirme projeleri yatırım programlarına acilen 
alınmalıdır.

Çiftçimiz üretimde geleneksel 
yöntemler mi kullanıyor? Sertifi kalı 
tohum kullanılıyor mu? Üretici kullandığı 
tohumlardan istediği verimi alabiliyor mu?

Çiftçilerimiz tarımsal üretim konusunda 
giderek bilinçlenmektedir. Kullandığı teknolo-
jik aletlerden, ilaç, gübre ve tohumuna kadar 

bilinçle yapmaktadır. Bu bakımdan geleneksel 
üretim anlayışı yerini bilinçli, bilimsel üretim 
anlayışına bırakmıştır. Bu bakımdan sertifikalı 
tohum kullanımı da artmaktadır. Sertifikalı 
tohumun yüksek verim ve üstün kalite sağla-
dığını, hastalık ve zararlılara karşı daha daya-
nıklı olduğunu, protein oranı, besleyiciliği ve 
enerjisinin daha ile yüksek gelir, kalite, güven 
getirdiğini çiftçimiz artık bilmektedir. Sertifi-
kalı tohum kullanan çiftçi ile kullanmayan ara-
sında verim ve kalite farkı olmakta, sertifikalı 
tohum kullananın yüzü daha çok gülmektedir. 
Tabi bölge ve iklime göre sertifikalı tohum 
kullanımı da önemlidir. Tarımsal üretimde 
yüksek verim ve kalite ancak bitkinin tüm 
ihtiyaçlarını karşılayarak sağlanabilir. Fakat 
bitkinin tüm ihtiyaçlarını karşılamış olsanız da 
daha öncesinde bölge iklimine uygun sertifikalı 
bir tohum kullanmamışsanız istenilen verim 
ve kaliteye ulaşma şansınız yoktur. Lisanslı ve 
kaliteli tohumun kullanımının artması sonucu 
alan bazlı rekolte yükselmiş ve ekim alanları-
nın azalmasından kaynaklı rekolte kayıplarının 
da kapanmasını sağlamıştır. Bu bakımdan ser-
tifikalı tohum varlığımızı da güçlendirmeme-
miz gerekmektedir. Çünkü tohumlar tarımın 
geleceği açısından umudumuzdur. Tohum-
lardaki çeşitliliğimizin artması, tohuma bağlı 
verim ve kalitede artış küresel gıda pazarında 
daha aktif olmamızı da sağlayacaktır. 

Hububat ürünleri hangi alanlarda 
kullanılıyor?

Hububatın çok geniş bir kulanım alanı var-
dır. Temel besin öğesi olan hububat ürünleri 
un sanayi, unlu mamuller, tohum sanayi, yem 
sanayi, endüstriyel sanayi gibi birçok alanda 
kullanımı vardır. Bu nedenle tarımsal üretim 
ve çeşitlilikte önemli bir konuyu oluşturmak-
tadır. Ülkeler, hayati bir öneme sahip olan 
hububat üretiminde kendine yeter olmayı ya 
da en azından yönetilebilir bir seviyenin altına 
düşmemeye özen göstermektedir. Çünkü 
üretimde yaşanılacak düşüş ve telafi edile-
meyecek rekolte kayıpları, gıda güvenliğinin 
yanında birçok sektörü de olumsuz etkileye-
cektir. 

Çiftçinin üretimde seçimini en çok 
neler belirliyor? (Fiyat, iklim, pazarlama, 
depoloma…)

Çiftçinin üretimde seçimini her sektörde 
olduğu gibi karlılığın yanı sıra birim alanda 
alacağı yüksek rekolte ve girdi maliyetleri-
nin en az olması etkiliyor. Üretici ürettiğinin 
karşılığını almak ister. Dolayısıyla fiyat, iklim, 
pazarlama, depolama hepsi ürün tercihinin 
belirlenmesini sağlıyor. Çiftçinin arazisi sulu 
alandaysa, yağış oranı yüksekse ona göre ge-
tirisi yüksek ürünlere yöneliyor, kurak alanda 
ise genel itibariyle hububata yöneliyor. Bu 
bakımdan seçimini en çok şu ürüne yapıyor 
demek mümkün olamamaktadır. Ürün tercihi-
ni etkileyen birden fazla etken bulunmaktadır. 

Hububat ürünlerinde söz sahibi sadece 
TMO mu? 

TMO, üretici, tüketici, tüccar, sanayici 
açısından dengeleri sağlayan hububat başta 
olmak üzere farklı ürünlerde piyasayı regü-
le edici önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu 
rolünü başarıyla sürdürdüğü gibi bazı yıllarda 
tüketiciyi koruma baskısı sebebiyle üretimi 
zorlayıcı bazı kararlar aldığı da dikkati çek-
mektedir. Üretimi zorlayan ve özellikle buğday 
ekiminden uzaklaştıran uygulamalar arasında; 
zamansız fiyat açıklaması, fiyatın beklenenin 
altında olması, zamansız ithalat kararları, 
buğdayın kasası olarak tanımlanan kurumun 
yeterli stok bulundurmaması gibi hususlar 
sıralanabilir.  Bu bakımdan konsey olarak, 
Eskişehir de gerçekleşen UHK 2018 Hububat 
Sektörel Değerlendirme Paneli’nde buğday-
dan üretim kaçışının engellenmesi sebebiyle 
TMO’nun şu şekilde yol izlemesinde bulunduk;

- Ekim başlamadan gerçekçi fiyat açık-
lanması/şu anki politikalar devam edecek ise; 
gerçekçi bir fiyat belirlenip, bunun açıklanması 
ve destekleme alımları ancak serbest piyasa fi-
yatları bu değere yaklaştığı veya altına düşme 
eğilimi gösterdiği zamana bırakılmalıdır. 

- Fiyat belirlenir iken, mutlaka UHK ve 
diğer meslek teşekküllerinin görüşlerine baş-
vurulmalıdır.

- İthalat kararı açıklamaları hasada yakın 
ve hemen hasat sonrası yapıldığında, serbest 
piyasadaki fiyatları aşağıya doğru çektiğinden, 
bunun zamanı konusunda Ulusal Hububat 
Konseyi (UHK) ve diğer meslek teşekkülleri ile 
mutabakat sağlanması yoluna gidilmesi/sadece 
tüketiciyi koruma baskısı altında bu kararların 
alınmaması gerekmektedir.

- TMO’nun dünyanın başlıca buğday üre-
ten diğer ülke örneklerinde olduğu gibi, yeterli 
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stok bulundurması önem arz etmektedir. Ancak bu stokun 
öncelikle yerli üretimden karşılanması yoluna gidilmelidir.

Hububat sektörünün daha iyiye gitmesi 
noktasında neler yapılabilir?

Ülkelerin tarımsal üretim ve tarımsal ticarette stratejisi-
ni belirleyen hububat üretiminde yeni teknolojiler üretilme-
li ve kullanılmalı; verimlilik artırıcı ve iş kolaylaştırıcı ekim, 
sulama, söküm teknolojileri yaygınlaştırılmalıdır. Endüstri 
4.0’ın karşılığı tarım 4.0 politikaları uygulanmalıdır. Üretim 
teknolojik olarak takip edilmeli, üreticinin ürünlerinin paza-
ra direk erişiminin sağlanması için Blockchain mimarisi gibi 
güvenli sistemler geliştirilmeli. Böylece stokçuluğun önüne 
geçilmeli ve üreticinin hak ettiği kazanç ve sürdürülebilir 
bir tarımsal ticaret sağlanmalıdır.

Ayrıca stratejik bir ürün olan buğdayın ekim alan-
ları sınır değerlere ulaşmıştır. Bunun altına düşen ekim 
alanlarıyla birlikte yaşanmasını istemediğimiz olumsuz 
iklim koşullarında üretim yetersizliği sorununu beraberinde 
getirecektir. Çünkü buğday, gıda maddesi olması yanında, 
yem ve diğer endüstriyel kullanım alanları için de önemli 
hammadde olup, gösterilen ilgide bunların payı da gittikçe 
artmaktadır. Buğdayı, kıraç alanların ürünü ya da münave-
be ürünü olarak görülmekten kurtarmak, tercih edilir bir 
ürün haline getirmek gerekmektedir.

Türkiye’de, büyük kısmı İç Anadolu ve Geçit Bölgele-
rinde olmak üzere 4,5 milyon hektar civarında nadas alanı 
bulunmaktadır. Tarım potansiyelinin önündeki en büyük 
engel, bu potansiyelin kullanılamıyor olmasıdır. Bunun en 
büyük nedeni de ‘Su’ yetersizliğidir. İklime bağlı tarımdan 
artık kontrollü tarıma geçmeliyiz. Tarımın iklim şartlarına 
bağımlılığının azaltılması gerekir. Nadasa bırakılan alanla-
rın suyla buluşturulması halinde yıllık tarımsal hasılamız 
20 milyar TL artış gösterecektir. Sürdürülebilir bir tarım ve 
verimlilik için belli ilkeler çerçevesinde havzalar arasında 
su transferinin yapılması gerekir. Ayrıca mevcut sulanan 
alanlarda sulama sistemlerinin modernizasyonu yapılma-
lıdır. Ayrıca, hükümetimizin boş arazilerin kiralanması 
yönündeki almış olduğu karar gereği, bu arazilerin üretime 
kazandırılması da tarım sektörü açısından son derece 
önemsiyor ve destekliyoruz. Yıllardır 5 Kuruş olan buğday 
desteğinin geçtiğimiz günlerde 10 Kuruş’a yükseltilmiştir. 
Fakat bunun bölgesel olarak yeterli yağış altında, sulu/ 
kurak farklılıklar ve maliyetler dikkate alınarak yeniden ele 
alınması ve 20 Kuruş’a yükseltilmesi gerekmektedir. 

Eklemek istedikleriniz?
Tarımı esas zenginlik kaynağımızdır.  Ekonominin 

temel taşlarından biridir. Sadece ekonomik değil sosyokül-
türel ve ahlaki bir gerçektir. Bir tarım ülkesi olduğumuz 
hiçbir zaman unutulmadan, çiftçiliğin kazançlı bir meslek 
haline getirilmeli, insanların doğduğu yerde doyurulaca-
ğı,  üreticinin ürettiğinin karşılığı alacağı, bilimsel bilgi ile 
tarıma dayalı sanayinin ürünleri geliştirmek suretiyle ülke 
ekonomisine daha fazla katkı yapacağı, markalaşmanın 
sağlandığı, üretim planlamasının esas alındığı bir politika 
oluşturmalıyız. Daha geniş tarım alanlarına, daha modern 
teknik metotlarla bitkisel ve hayvansal üretim bileşkesiyle 
tarım yapmak zorundayız.  Girdi maliyetlerini düşürme-
li olmuyorsa desteklerini artırmalıyız. Gençlerin tarıma 
teveccühü arttırılmalıdır. Yöresel ve bölgesel ürünler marka 
haline getirilmeli, tarıma dayalı sanayileşme öncelenerek 
katma değerli üretime ağırlık verilmelidir. Gelinen nokta 
COVİD-19 salgını daha önceki birçok krizde olduğu gibi 
üretimin ve gıdada kendimize yeterliliğin önemini bir kez 
daha ortaya çıkarmıştır. Paranız olsa da istediğiniz ürünleri 
bu dönemlerde satın alamama riski daima göz önünde 
bulundurulmalı ve özellikle buğday ve mısır gibi stratejik 
ürünlerde tercih ve politikaların daha güçlü olarak üre-
timden yana olması gereklidir.  ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ 
hedefiyle Cumhuriyetin 100. Yıldönümü olan 2023 yılına 
yaklaşırken, gıda güvenliği ve pazarlaması ile küresel bir 
güç olmalıyız. Çok üretmek artık tek amaç olmamalı, nite-
likli ve stratejik üretim esas alınmalıdır.
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artmaktadır. Buğdayı, kıraç alanların ürünü ya da münave-
be ürünü olarak görülmekten kurtarmak, tercih edilir bir 
ürün haline getirmek gerekmektedir.

Türkiye’de, büyük kısmı İç Anadolu ve Geçit Bölgele-
rinde olmak üzere 4,5 milyon hektar civarında nadas alanı 
bulunmaktadır. Tarım potansiyelinin önündeki en büyük 
engel, bu potansiyelin kullanılamıyor olmasıdır. Bunun en 
büyük nedeni de ‘Su’ yetersizliğidir. İklime bağlı tarımdan 
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rın suyla buluşturulması halinde yıllık tarımsal hasılamız 
20 milyar TL artış gösterecektir. Sürdürülebilir bir tarım ve 
verimlilik için belli ilkeler çerçevesinde havzalar arasında 
su transferinin yapılması gerekir. Ayrıca mevcut sulanan 
alanlarda sulama sistemlerinin modernizasyonu yapılma-
lıdır. Ayrıca, hükümetimizin boş arazilerin kiralanması 
yönündeki almış olduğu karar gereği, bu arazilerin üretime 
kazandırılması da tarım sektörü açısından son derece 
önemsiyor ve destekliyoruz. Yıllardır 5 Kuruş olan buğday 
desteğinin geçtiğimiz günlerde 10 Kuruş’a yükseltilmiştir. 
Fakat bunun bölgesel olarak yeterli yağış altında, sulu/ 
kurak farklılıklar ve maliyetler dikkate alınarak yeniden ele 
alınması ve 20 Kuruş’a yükseltilmesi gerekmektedir. 

Eklemek istedikleriniz?
Tarımı esas zenginlik kaynağımızdır.  Ekonominin 

temel taşlarından biridir. Sadece ekonomik değil sosyokül-
türel ve ahlaki bir gerçektir. Bir tarım ülkesi olduğumuz 
hiçbir zaman unutulmadan, çiftçiliğin kazançlı bir meslek 
haline getirilmeli, insanların doğduğu yerde doyurulaca-
ğı,  üreticinin ürettiğinin karşılığı alacağı, bilimsel bilgi ile 
tarıma dayalı sanayinin ürünleri geliştirmek suretiyle ülke 
ekonomisine daha fazla katkı yapacağı, markalaşmanın 
sağlandığı, üretim planlamasının esas alındığı bir politika 
oluşturmalıyız. Daha geniş tarım alanlarına, daha modern 
teknik metotlarla bitkisel ve hayvansal üretim bileşkesiyle 
tarım yapmak zorundayız.  Girdi maliyetlerini düşürme-
li olmuyorsa desteklerini artırmalıyız. Gençlerin tarıma 
teveccühü arttırılmalıdır. Yöresel ve bölgesel ürünler marka 
haline getirilmeli, tarıma dayalı sanayileşme öncelenerek 
katma değerli üretime ağırlık verilmelidir. Gelinen nokta 
COVİD-19 salgını daha önceki birçok krizde olduğu gibi 
üretimin ve gıdada kendimize yeterliliğin önemini bir kez 
daha ortaya çıkarmıştır. Paranız olsa da istediğiniz ürünleri 
bu dönemlerde satın alamama riski daima göz önünde 
bulundurulmalı ve özellikle buğday ve mısır gibi stratejik 
ürünlerde tercih ve politikaların daha güçlü olarak üre-
timden yana olması gereklidir.  ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ 
hedefiyle Cumhuriyetin 100. Yıldönümü olan 2023 yılına 
yaklaşırken, gıda güvenliği ve pazarlaması ile küresel bir 
güç olmalıyız. Çok üretmek artık tek amaç olmamalı, nite-
likli ve stratejik üretim esas alınmalıdır.
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‘KONYA’DA 3 
MİLYONDAN 

FAZLA 
KÜÇÜKBAŞ 

HAYVAN VAR’
Konya coğrafi konumu itibariyle hem tarım hem de 

hayvanlığa en uygun şehirlerden biri olarak dikkat çe-
kiyor. Türkiye’nin tarım ambarı olma özelliğini taşıyan 

Konya, özellikle kırsal bölgelerde yetiştirdiği şeker pancarı, arpa, 
buğday, ay çiçeği, mısır gibi ürünler üreterek temel gıda mal-
zemelerinde baş rol oynuyor. Bunların yanı sıra, coğrafi özellik-
leriyle de dikkat çeken Konya, aynı şekilde hayvancılık alanında 
ülke ekonomisine verdiği destekle biliniyor. Yetkililerden derle-
nen bilgiye göre, Konya’da küçükbaş hayvancılığın son yıllarda 
sürekli artış gösterildiğini öğrenildi. Devlet desteğinin hayvan-
cılık sektöründe devam ettiğini açıklayan yetkililer, “İlimiz kü-
çükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye’de ikinci sırada olup 
son yıllarda da küçükbaş hayvan sayısı sürekli artış göstermek-
tedir. Koyunculuk artık eskisi gibi babadan kalma meslek olarak 
görünmeyip, okumuş gençlerde daha modern olarak küçükbaş 
hayvan yetiştiriciliğine başlamışlardır. Bakanlığımızın verdiği 
desteklemelerin, genç çiftçi, uzman eller proje gibi projelerin ve 
hayvancılık hibelerinde koyunculuğun gelişmesi ve artmasında 
payı önemsenecek kadar büyüktür” açıklaması yaptılar. 

Tarım ve hayvancılıkta en önemli 
şehirlerin başında gelen Konya’da 3 
milyondan fazla küçükbaş hayvan 

olduğu öğrenildi

‘YEM GİDERLERİ FAZLA OLSADA 
KÜÇÜKBAŞ 

HAYVANCILIK BÜYÜYOR’

Koyunculuğun da belirli sıkıntıları oldu-
ğunu dile getiren yetkililer, çiftçilere tarım 
ve hayvancılık noktasında sahip çıkılması 
gerektiğini aktararak, “Hayvancılık işletme-
lerinde hayvan satın alma dışında üretim 
maliyetlerinin en az    %70 ini yem giderleri 
oluşturmaktadır. Bu sene yetiştiricilerimizin 
en büyük sıkıntısı elindeki canlı hayvanın 
fiyatının aynı kalması bunun yanında yem 
fiyatlarının devamlı artış göstermesidir. 
Buda yetiştiricimizi zorda bırakmaktadır. 
Yem maliyetlerini azaltmak için yem bitkisi 
ekimine önem verilmeli. Küçükbaş hayvan 
yetiştiriciliğinde meradan yararlanılarak bu 
maliyetin asgariye düşürülmesine çalışıl-
malıdır. İllerde bulunan il mera komisyon-
larının daha aktif çalışması adına çalışmalar 
yapılmalı ve küçükbaş yetiştiricisine daha 
kolay mera kiralama olanakları hazırlanma-
lıdır. Küçükbaş yetiştiriciliği günümüzde 
teknolojiden fazla yararlanamadığı, yaşam 
alanlarının büyük çoğunluğunu göçebe 
olarak meralarda geçirmesi ve yeteri kadar 
mesleki öneme sahip olmamasından dolayı 
iş gücü problemleri yaşanmaktadır. Şu anda 
yabancı uyruklu çalışanlarla bir nebze de 
olsa iş gücü açığı giderilmeye çalışılmıştır” 
dediler. 

‘BİLİNÇLİ ÜRETİM VURGUSU’

Zorluklara rağmen Konya’da küçükbaş 
hayvancılığın arttığına işaret eden yetkili-
ler, “Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği geçmiş 
yıllarda ve günümüzde meraya dayalı 
yapıldığı için meraya yakın hazine arazile-
rine derme çatma yapılan ve atadan kalma 
barınaklarda yetiştiricilik yapılmaktadır. Bu 
yapılar kaçak ve ruhsatsız olması sebebi ile 
günümüz şartlarında geliştirilememesine, 

ayrıca elektrik su gibi alt yapının oluş-
turulmamasına neden olmaktadır. Farklı 
kurumlar tarafından küçükbaş barınak hibe 
projelerinin hazırlanmasına rağmen proje-
lerin çok ayrıntıya sahip olması, bürokrasi 
ağının fazla olması ve ihtiyaçtan fazla lüks 
projeler istenilmesi nedeni ile başvuru ya-
pılmamaktadır.  Projelerin uygulana bilirliği 
artırılması amacı ile alt yapı çalışmaları 
yapılmalıdır. Geçmiş yıllarda koyun ve 
keçi sütünün gerçek değerinin çok altında 
alınması veya hiç alınmaması damızlık kali-

tesini artırmaya çalışan bilinçli yetiştiricinin 
hevesini kırmış ve ilerleme kaydetmesini 
engellemiştir. Keçi sütü ve süt ürünlerinin 
faydaları hakkında bilgilendirmeler artırıl-
malıdır. Ve ilimizde Koyun ve keçi sütünü 
alım yapacak işleyecek, firmaların sayısının 
çoğalması sağlanmalı. Yetiştiricinin sütü 
elinde kalmamalıdır. Konya’da 3.058.681 
adet küçükbaş hayvan bulunmaktadır. 
Konya’da 2.769.018 adet koyun ve 289.663 
adet keçidir” diyerek düşüncelerini açıkla-
dılar. 
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‘KONYA’DA 3 
MİLYONDAN 

FAZLA 
KÜÇÜKBAŞ 

HAYVAN VAR’
Konya coğrafi konumu itibariyle hem tarım hem de 

hayvanlığa en uygun şehirlerden biri olarak dikkat çe-
kiyor. Türkiye’nin tarım ambarı olma özelliğini taşıyan 

Konya, özellikle kırsal bölgelerde yetiştirdiği şeker pancarı, arpa, 
buğday, ay çiçeği, mısır gibi ürünler üreterek temel gıda mal-
zemelerinde baş rol oynuyor. Bunların yanı sıra, coğrafi özellik-
leriyle de dikkat çeken Konya, aynı şekilde hayvancılık alanında 
ülke ekonomisine verdiği destekle biliniyor. Yetkililerden derle-
nen bilgiye göre, Konya’da küçükbaş hayvancılığın son yıllarda 
sürekli artış gösterildiğini öğrenildi. Devlet desteğinin hayvan-
cılık sektöründe devam ettiğini açıklayan yetkililer, “İlimiz kü-
çükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye’de ikinci sırada olup 
son yıllarda da küçükbaş hayvan sayısı sürekli artış göstermek-
tedir. Koyunculuk artık eskisi gibi babadan kalma meslek olarak 
görünmeyip, okumuş gençlerde daha modern olarak küçükbaş 
hayvan yetiştiriciliğine başlamışlardır. Bakanlığımızın verdiği 
desteklemelerin, genç çiftçi, uzman eller proje gibi projelerin ve 
hayvancılık hibelerinde koyunculuğun gelişmesi ve artmasında 
payı önemsenecek kadar büyüktür” açıklaması yaptılar. 

Tarım ve hayvancılıkta en önemli 
şehirlerin başında gelen Konya’da 3 
milyondan fazla küçükbaş hayvan 

olduğu öğrenildi

‘YEM GİDERLERİ FAZLA OLSADA 
KÜÇÜKBAŞ 

HAYVANCILIK BÜYÜYOR’

Koyunculuğun da belirli sıkıntıları oldu-
ğunu dile getiren yetkililer, çiftçilere tarım 
ve hayvancılık noktasında sahip çıkılması 
gerektiğini aktararak, “Hayvancılık işletme-
lerinde hayvan satın alma dışında üretim 
maliyetlerinin en az    %70 ini yem giderleri 
oluşturmaktadır. Bu sene yetiştiricilerimizin 
en büyük sıkıntısı elindeki canlı hayvanın 
fiyatının aynı kalması bunun yanında yem 
fiyatlarının devamlı artış göstermesidir. 
Buda yetiştiricimizi zorda bırakmaktadır. 
Yem maliyetlerini azaltmak için yem bitkisi 
ekimine önem verilmeli. Küçükbaş hayvan 
yetiştiriciliğinde meradan yararlanılarak bu 
maliyetin asgariye düşürülmesine çalışıl-
malıdır. İllerde bulunan il mera komisyon-
larının daha aktif çalışması adına çalışmalar 
yapılmalı ve küçükbaş yetiştiricisine daha 
kolay mera kiralama olanakları hazırlanma-
lıdır. Küçükbaş yetiştiriciliği günümüzde 
teknolojiden fazla yararlanamadığı, yaşam 
alanlarının büyük çoğunluğunu göçebe 
olarak meralarda geçirmesi ve yeteri kadar 
mesleki öneme sahip olmamasından dolayı 
iş gücü problemleri yaşanmaktadır. Şu anda 
yabancı uyruklu çalışanlarla bir nebze de 
olsa iş gücü açığı giderilmeye çalışılmıştır” 
dediler. 

‘BİLİNÇLİ ÜRETİM VURGUSU’

Zorluklara rağmen Konya’da küçükbaş 
hayvancılığın arttığına işaret eden yetkili-
ler, “Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği geçmiş 
yıllarda ve günümüzde meraya dayalı 
yapıldığı için meraya yakın hazine arazile-
rine derme çatma yapılan ve atadan kalma 
barınaklarda yetiştiricilik yapılmaktadır. Bu 
yapılar kaçak ve ruhsatsız olması sebebi ile 
günümüz şartlarında geliştirilememesine, 

ayrıca elektrik su gibi alt yapının oluş-
turulmamasına neden olmaktadır. Farklı 
kurumlar tarafından küçükbaş barınak hibe 
projelerinin hazırlanmasına rağmen proje-
lerin çok ayrıntıya sahip olması, bürokrasi 
ağının fazla olması ve ihtiyaçtan fazla lüks 
projeler istenilmesi nedeni ile başvuru ya-
pılmamaktadır.  Projelerin uygulana bilirliği 
artırılması amacı ile alt yapı çalışmaları 
yapılmalıdır. Geçmiş yıllarda koyun ve 
keçi sütünün gerçek değerinin çok altında 
alınması veya hiç alınmaması damızlık kali-

tesini artırmaya çalışan bilinçli yetiştiricinin 
hevesini kırmış ve ilerleme kaydetmesini 
engellemiştir. Keçi sütü ve süt ürünlerinin 
faydaları hakkında bilgilendirmeler artırıl-
malıdır. Ve ilimizde Koyun ve keçi sütünü 
alım yapacak işleyecek, firmaların sayısının 
çoğalması sağlanmalı. Yetiştiricinin sütü 
elinde kalmamalıdır. Konya’da 3.058.681 
adet küçükbaş hayvan bulunmaktadır. 
Konya’da 2.769.018 adet koyun ve 289.663 
adet keçidir” diyerek düşüncelerini açıkla-
dılar. 
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Son dönemde girdi maliyetlerinde 
yaşanan büyük oranlardaki artışlar, 
çiftçiyi zor durumda bırakıyor. Yem, 

gübre, mazot, elektrik gibi çiftçinin girdilerinin 
büyük bölümünü oluşturan kalemlere gelen 
zamlar, çiftçinin gelirini düşürdüğü gibi, çiftçinin 
borçlanmasına da yol açıyor. Konuyla ilgili dikkat 
çeken açıklamalarda bulunan Sarayönü Ziraat 
Odası Başkanı Engin Çelik, girdi maliyetlerine 
önlem alınmadığı takdirde çiftçinin üretemez 
hale geleceğini söyledi. 

SELEKTÖR TESİSİ KURDUK 

Sarayönü Ziraat Odası Başkanı Engin Çelik, 
göreve geldikleri 2019 yılı Şubat ayından bugüne 
kadar yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler 
verdi. Seçilmeleriyle birlikte Sarayönü çiftçisi için 
gayretli bir çalışma içerisine girdiklerini vurgula-
yan Başkan Çelik, “14 kişilik bir yönetimimiz var. 
Sarayönü’nde 26 mahallemiz var. Geldiğimizde 

çiftçimizin mustarip olduğu bir konu vardı o da 
ilçede selektör tesisi ihtiyacı olmasıydı. Göreve 
gelir gelmez bu tesisimizi kazandırdık. Tesisimiz-
de Saatte 6 ton arpa-buğday elemesi yapıyoruz. 
Bu sene 2 bin 500 tona yakın arpa-buğday ele-
mesi yaptık. Yaklaşık 300 ton ayçekirdeği eledik. 
Hazırda 24’lü mibzerlerimiz var cüzi bir miktarda 
çiftçimize kiraya veriyoruz” dedi.

ODAMIZI KULLANIŞLI HALE GETİRDİK

Göreve geldiklerinde Ziraat Odası hizmet 
binasının atıl durumda olduğuna dikkat çeken 
Başkan Çelik, “Evrak verme bölümümüzü aşağı-
ya taşıdık. Binamızda çeşitli yenilikler yaptık. Çift-
çimize daha iyi bir şekilde hizmet verebilecek bir 
konuma getirdik. Çiftçimiz yapılan hizmetlerden 
memnun. Önümüzdeki Kasım ayında yeniden 
seçimlerimiz var. İnşallah ikinci dönemde de 
kazanırsak yapmayı planladığımız projelerimiz 
var” şeklinde konuştu. 

ÖNLEM ALINMAZSA ÇIFTÇI ÖNLEM ALINMAZSA ÇIFTÇI 
ÜRETEMEZ HALE GELECEK!ÜRETEMEZ HALE GELECEK!

Sarayönü Ziraat Odası Başkanı Engin Çelik girdi maliyetlerinin çiftçiyi zorladığının altını 
çizerek, bu sorunun giderilmediği takdirde çiftçinin üretemez hale geleceğini vurguladı 

YENİ HEDEFLER VAR

Bundan sonraki süreçte Sarayönü Ziraat 
Odası olarak çiftçiye hizmet etmeye devam 
edeceklerini bunun için de önemli projeler 
planladıklarını belirten Başkan Çelik, yeni 
döneme ilişkin şu bilgileri verdi, “Taş toplama 
makinesi ile traktör almayı planlıyoruz. Bütçemiz 
doğrultusunda bu işleri yapacağız. İktisadi işler 
yapmak için yetki alıp, paketleme bölümü açmayı 
planlıyoruz. Selektör tesisimizde çiftçimizin 
mahsulünü eledikten sonra paketleyip küçük bir 
satış mağazası yapmayı düşünüyoruz. Bu proje 
inşallah çiftçimize büyük katkı sağlayacak.”

SARAYÖNÜ’NDE DAHA ÇOK KURU TARIM 
YAPILIYOR

Başkan Çelik, Sarayönü bölgesinde üretilen 
ürünlerle ilgili de bilgiler verdi. Sarayönü’nde 
daha çok kuru tarım yapıldığının bilgisini payla-
şan Başkan Çelik, “Sarayönü arpa-buğday, nohut, 
yulaf, pancar, çekirdek gibi ürünler üretiyor. Bi-
zim bölgemiz genelde kuru tarıma dayalı. Çünkü 
sulanabilir arazilerimiz az. Bu anlamda kuru ta-
rım yapıyoruz. Sarayönü’nde 950 bin dekar arazi 
ekiliyor. Bunun 500 bin dekarı arpa ve buğday. 
En fazla bu ürünlerimiz üretiliyor” dedi.  

TARIM YAPAN KALMAYACAK!

Başkan Çelik, son dönemde yaşanan sıkıntı-
lara dair de önemli bilgiler paylaştı. Çiftçinin girdi 
maliyetlerinin altında ezildiğinin altını çizen Baş-
kan Çelik, şöyle konuştu, “Girdiği maliyetlerimiz 
çok yükseldi. Gübre fiyatları çok afaki bir şekilde 
arttı. Bu durum çiftçimize olumsuz yansıyor. 
Çiftçimiz şuan DAP gübresi atmadı. Bu da verimi 
yüzde 20-30 düşürecek. Üst gübresi zamanı 
geliyor. Belki çiftçimizin yüzde 50’si bu gübreyi 
atacak, geri kalanı atamayacak. Bu durum üreti-
mi olumsuz etkileyecek.”

İŞİN İÇİNDEN ÇIKILAMAZ!

“Elektrik maliyetleri sulamada yüzde 200 art-
tı. Bu durum böyle gitmez” diyen Başkan Çelik, 
şunları kaydetti, “Küçük ve orta ölçekli çiftçile-
rimiz bu durumdan dolayı bitecek. Bu duruma 
mutlaka bir önlem almak gerekiyor. Geçen yıl 
mazot 6.5 TL’ydi şuan 19 TL’ye dayandı. Çiftçi bu 
rakamlarla işin içinden nasıl çıkacak? Kırsal alan-
daki küçük ve orta ölçekli çiftçi bırakma noktasına 
geldi. Artık yapabilen yapsın, yapamayan bıraksın 
gibi bir duruma geldi. Yapabilen de büyük, parası 
olanlar. Bu durum tarımda tekelleşmeye doğru 
götürüyor. Çiftçimiz motorun marşına basmaya 
korkar hale geldi. Çiftçi üretim yapamaz duruma 
gelince şehirlere de göç hızlanacak. Dolayısı ile 
tarım yapan da kalmayacak.”

BİZ DESTEK İSTEMİYORUZ GİRDİ 
MALİYETİ DÜŞSÜN

Girdi maliyetlerini düşürecek adımların 
atılması gerektiğini belirten Çelik, “Biz devletten 
gübre, mazot desteği istemiyoruz. Girdi mali-
yetlerimiz düşsün bize yeter. KDV’yi kaldırsın 
gerekirse bizim girdi maliyetlerimiz biran önce 
düşsün. Yoksa bizim halimiz iyi değil. Bizim Sara-
yönü’nde 6 bin 500 üyemiz var. Bu üyelerimizin 
4 binini tarlaları bankada ipotekli. Şimdi bu çiftçi 
nasıl üretim yapacak? Parası olmayınca tarımsal 
krediye başvuru yapıyorlar. Gidişat iyi değil, 
yetkililerin biran önce bu duruma el atmasını 
istiyoruz” şeklinde konuştu. 

PARA ÜRETİCİNİN CEBİNE 
GİRMEDEN GİDİYOR 

Hayvancılığa dair de değerlendirmeler 
yapan Başkan Çelik, “Bizim bölgemizde özellikle 
büyükbaş üzerine hayvancılık yapan çiftçimiz 
vardı. Yaklaşık 200 tanesi hayvancılık yapmayı 
bıraktı. Yem fiyatları ortada. Hayvancılık yapan 
üretici nasıl çıkacak işin içinden? Yemde dışa 
bağımlıyız. Süt fiyatı arttı daha üretici sütünü 
yeni rakamla satmadan verilen zam yemle geri 

alındı. Para çiftçinin cebine girmeden gidiyor. 
Küçükbaş hayvanda 6-7 ay gibi yaylım süreci var, 
yem vermeyeceksin. O anlamda avantajlı ama 
büyükbaşta öyle değil. Mecbur yem vereceksin” 
ifadelerini kullandı.  
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Son dönemde girdi maliyetlerinde 
yaşanan büyük oranlardaki artışlar, 
çiftçiyi zor durumda bırakıyor. Yem, 

gübre, mazot, elektrik gibi çiftçinin girdilerinin 
büyük bölümünü oluşturan kalemlere gelen 
zamlar, çiftçinin gelirini düşürdüğü gibi, çiftçinin 
borçlanmasına da yol açıyor. Konuyla ilgili dikkat 
çeken açıklamalarda bulunan Sarayönü Ziraat 
Odası Başkanı Engin Çelik, girdi maliyetlerine 
önlem alınmadığı takdirde çiftçinin üretemez 
hale geleceğini söyledi. 

SELEKTÖR TESİSİ KURDUK 

Sarayönü Ziraat Odası Başkanı Engin Çelik, 
göreve geldikleri 2019 yılı Şubat ayından bugüne 
kadar yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler 
verdi. Seçilmeleriyle birlikte Sarayönü çiftçisi için 
gayretli bir çalışma içerisine girdiklerini vurgula-
yan Başkan Çelik, “14 kişilik bir yönetimimiz var. 
Sarayönü’nde 26 mahallemiz var. Geldiğimizde 

çiftçimizin mustarip olduğu bir konu vardı o da 
ilçede selektör tesisi ihtiyacı olmasıydı. Göreve 
gelir gelmez bu tesisimizi kazandırdık. Tesisimiz-
de Saatte 6 ton arpa-buğday elemesi yapıyoruz. 
Bu sene 2 bin 500 tona yakın arpa-buğday ele-
mesi yaptık. Yaklaşık 300 ton ayçekirdeği eledik. 
Hazırda 24’lü mibzerlerimiz var cüzi bir miktarda 
çiftçimize kiraya veriyoruz” dedi.

ODAMIZI KULLANIŞLI HALE GETİRDİK

Göreve geldiklerinde Ziraat Odası hizmet 
binasının atıl durumda olduğuna dikkat çeken 
Başkan Çelik, “Evrak verme bölümümüzü aşağı-
ya taşıdık. Binamızda çeşitli yenilikler yaptık. Çift-
çimize daha iyi bir şekilde hizmet verebilecek bir 
konuma getirdik. Çiftçimiz yapılan hizmetlerden 
memnun. Önümüzdeki Kasım ayında yeniden 
seçimlerimiz var. İnşallah ikinci dönemde de 
kazanırsak yapmayı planladığımız projelerimiz 
var” şeklinde konuştu. 

ÖNLEM ALINMAZSA ÇIFTÇI ÖNLEM ALINMAZSA ÇIFTÇI 
ÜRETEMEZ HALE GELECEK!ÜRETEMEZ HALE GELECEK!

Sarayönü Ziraat Odası Başkanı Engin Çelik girdi maliyetlerinin çiftçiyi zorladığının altını 
çizerek, bu sorunun giderilmediği takdirde çiftçinin üretemez hale geleceğini vurguladı 

YENİ HEDEFLER VAR

Bundan sonraki süreçte Sarayönü Ziraat 
Odası olarak çiftçiye hizmet etmeye devam 
edeceklerini bunun için de önemli projeler 
planladıklarını belirten Başkan Çelik, yeni 
döneme ilişkin şu bilgileri verdi, “Taş toplama 
makinesi ile traktör almayı planlıyoruz. Bütçemiz 
doğrultusunda bu işleri yapacağız. İktisadi işler 
yapmak için yetki alıp, paketleme bölümü açmayı 
planlıyoruz. Selektör tesisimizde çiftçimizin 
mahsulünü eledikten sonra paketleyip küçük bir 
satış mağazası yapmayı düşünüyoruz. Bu proje 
inşallah çiftçimize büyük katkı sağlayacak.”

SARAYÖNÜ’NDE DAHA ÇOK KURU TARIM 
YAPILIYOR

Başkan Çelik, Sarayönü bölgesinde üretilen 
ürünlerle ilgili de bilgiler verdi. Sarayönü’nde 
daha çok kuru tarım yapıldığının bilgisini payla-
şan Başkan Çelik, “Sarayönü arpa-buğday, nohut, 
yulaf, pancar, çekirdek gibi ürünler üretiyor. Bi-
zim bölgemiz genelde kuru tarıma dayalı. Çünkü 
sulanabilir arazilerimiz az. Bu anlamda kuru ta-
rım yapıyoruz. Sarayönü’nde 950 bin dekar arazi 
ekiliyor. Bunun 500 bin dekarı arpa ve buğday. 
En fazla bu ürünlerimiz üretiliyor” dedi.  

TARIM YAPAN KALMAYACAK!

Başkan Çelik, son dönemde yaşanan sıkıntı-
lara dair de önemli bilgiler paylaştı. Çiftçinin girdi 
maliyetlerinin altında ezildiğinin altını çizen Baş-
kan Çelik, şöyle konuştu, “Girdiği maliyetlerimiz 
çok yükseldi. Gübre fiyatları çok afaki bir şekilde 
arttı. Bu durum çiftçimize olumsuz yansıyor. 
Çiftçimiz şuan DAP gübresi atmadı. Bu da verimi 
yüzde 20-30 düşürecek. Üst gübresi zamanı 
geliyor. Belki çiftçimizin yüzde 50’si bu gübreyi 
atacak, geri kalanı atamayacak. Bu durum üreti-
mi olumsuz etkileyecek.”

İŞİN İÇİNDEN ÇIKILAMAZ!

“Elektrik maliyetleri sulamada yüzde 200 art-
tı. Bu durum böyle gitmez” diyen Başkan Çelik, 
şunları kaydetti, “Küçük ve orta ölçekli çiftçile-
rimiz bu durumdan dolayı bitecek. Bu duruma 
mutlaka bir önlem almak gerekiyor. Geçen yıl 
mazot 6.5 TL’ydi şuan 19 TL’ye dayandı. Çiftçi bu 
rakamlarla işin içinden nasıl çıkacak? Kırsal alan-
daki küçük ve orta ölçekli çiftçi bırakma noktasına 
geldi. Artık yapabilen yapsın, yapamayan bıraksın 
gibi bir duruma geldi. Yapabilen de büyük, parası 
olanlar. Bu durum tarımda tekelleşmeye doğru 
götürüyor. Çiftçimiz motorun marşına basmaya 
korkar hale geldi. Çiftçi üretim yapamaz duruma 
gelince şehirlere de göç hızlanacak. Dolayısı ile 
tarım yapan da kalmayacak.”

BİZ DESTEK İSTEMİYORUZ GİRDİ 
MALİYETİ DÜŞSÜN

Girdi maliyetlerini düşürecek adımların 
atılması gerektiğini belirten Çelik, “Biz devletten 
gübre, mazot desteği istemiyoruz. Girdi mali-
yetlerimiz düşsün bize yeter. KDV’yi kaldırsın 
gerekirse bizim girdi maliyetlerimiz biran önce 
düşsün. Yoksa bizim halimiz iyi değil. Bizim Sara-
yönü’nde 6 bin 500 üyemiz var. Bu üyelerimizin 
4 binini tarlaları bankada ipotekli. Şimdi bu çiftçi 
nasıl üretim yapacak? Parası olmayınca tarımsal 
krediye başvuru yapıyorlar. Gidişat iyi değil, 
yetkililerin biran önce bu duruma el atmasını 
istiyoruz” şeklinde konuştu. 

PARA ÜRETİCİNİN CEBİNE 
GİRMEDEN GİDİYOR 

Hayvancılığa dair de değerlendirmeler 
yapan Başkan Çelik, “Bizim bölgemizde özellikle 
büyükbaş üzerine hayvancılık yapan çiftçimiz 
vardı. Yaklaşık 200 tanesi hayvancılık yapmayı 
bıraktı. Yem fiyatları ortada. Hayvancılık yapan 
üretici nasıl çıkacak işin içinden? Yemde dışa 
bağımlıyız. Süt fiyatı arttı daha üretici sütünü 
yeni rakamla satmadan verilen zam yemle geri 

alındı. Para çiftçinin cebine girmeden gidiyor. 
Küçükbaş hayvanda 6-7 ay gibi yaylım süreci var, 
yem vermeyeceksin. O anlamda avantajlı ama 
büyükbaşta öyle değil. Mecbur yem vereceksin” 
ifadelerini kullandı.  

143



Tarımın başkenti olan Konya’da 
ise solucan gübresi yaygın bir 
şekilde kullanılıyor. Soğuk havaya 

karşı bitki köklerine direnç sağlayan solucan 
gübresi özellikle organik tarım ve üretimin 
yaygın hale getirilmesinde kullanılıyor. 
Toprağın içerdiği besin maddelerinin zaman 
içinde değişmesi dolayısıyla bitkinin sağlıklı 
bir gelişim sürdürememesi insanları gübre 
kullanımına yönlendiriyor. Gübre toprakta 
normalde bulunan ancak yağışlar yanlış 
ilaçlamalar ile azalan besin elementlerinin 
toprağa yeniden kazandırılması için kullanı-
lan doğal ya da kimyasal katkı maddeleridir. 
Yanlış tarım politikaları özellikle kimyasal 
gübre kullanımı toprakta doğal olarak bulu-
nan besin elementlerinin oranlarının sürekli 
değişmesine neden olmaktadır. Çiftçiler 
ekim yaptıkları tarım arazilerini toprağın 
yeniden canlanması kendisini toparlaması 
ve besin maddelerinin topraktaki oranlarının 
yeniden yükselmesi için yoğun çaba sarf 
etmektedir. İşte tam da bu noktada solu-
can gübresinin önemi ortaya çıkmaktadır. 

Solucan gübresi kullanımı ile toprağın besin 
değerleri zaman içinde azalmayıp aksine 
gün geçtikçe artmaktadır. Bu yüzden nadasa 
bırakma olayına artık gerek duyulmamak-
tadır.

Solucan Gübresinin faydaları neler?
Gübreye geçen bu enzimler ve yoğun 

bitki besin elementleri bitkilerde sağlıklı 
ve hızlı gelişim sağlar. Topraktaki organik 
madde miktarını arttırır. Soğuk havaya karşı 
bitki ve köklerinde direnç sağlar. Üründe 
erkencilik, hızlı büyüme ve gelişme sağlar. 
Toprağın su tutma oranını arttırır. %100 
organiktir. Bitki gelişime yararlı olarak 
toprağın yapısını da düzene sokar. Yaban-
cı ot içermez. Organik atık ile beslenmiş 
kırmızı Kaliforniya solucanının dışkısından 
elde edilen oldukça verimli bir organik 
gübre çeşididir. Güvenli, doğal ürünler 
elde edilmesini sağlar. Her türlü üründe ve 
tarımsal faaliyette güvenle kullanılabilir. 
Uygulama oranı yetiştirilen ürüne, bitkiye 
göre değişkenlik gösterebilir. Bitki büyümesi 

ve veriminin artması üzerine etkileri bulun-
maktadır. Kökü besler ve bitkinin büyümesi-
ni sağlar. Bitki için gerekli besin maddelerini 
içerir. Bitkinin büyümesi için gerekli azot, 
fosfor ve potasyum gibi mineral maddeleri 
içerir. İçerdiği humik asit vb. organik mad-
delerle topraktaki organik madde oranını 
arttırmaktadır. Organik gübre diye satışa su-
nulan ürünlerde bile organik madde miktarı 
%35’lerde iken solucan gübresinde bu oran 
%65 lere varmaktadır. Günümüzde solucan 
gübresinde bulunan humus oranı diğer güb-
relerde oldukça fazladır. Toprakta zamanla 
birikmiş olan kimyasal yükü azaltır. Toprağı 
doğal formuna kavuşturur. Diğer gübreler 
gibi kullanım zamanında ve miktarında bir 
sınır bulunmamaktadır. Fazladan kullanımı 
üründe herhangi bir olumsuzluğa neden 
olmamaktadır. Ürün verimini %30-%200 
arttırır. Ürünün hasat dönemi 15- 20 gün 
erken yapılır. Bitki daha dirençli olacağı için 
böcek ve parazitlere karşı ilaçlama yapılma-
sına gerek duyulmaz. Ürünün raf ömrü uzar. 
Ürünün tadı aroması rengi daha kaliteli olur.

ORGANIK ÜRETIM IÇIN SOLUCAN 
GÜBRESI KULLANILIYOR

Üretim noktasında en önemli elementlerden birisi Solucan gübresi olarak biliniyor. 
Tarımsal üretimin ana kaynaklarından biri olan ve aynı zamanda bitkilerin sağlıklı ve hızlı 

gelişimini sağlayan solucan gübresi, toprakta ki organik madde miktarını da artıyor
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birikmiş olan kimyasal yükü azaltır. Toprağı 
doğal formuna kavuşturur. Diğer gübreler 
gibi kullanım zamanında ve miktarında bir 
sınır bulunmamaktadır. Fazladan kullanımı 
üründe herhangi bir olumsuzluğa neden 
olmamaktadır. Ürün verimini %30-%200 
arttırır. Ürünün hasat dönemi 15- 20 gün 
erken yapılır. Bitki daha dirençli olacağı için 
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sına gerek duyulmaz. Ürünün raf ömrü uzar. 
Ürünün tadı aroması rengi daha kaliteli olur.

ORGANIK ÜRETIM IÇIN SOLUCAN 
GÜBRESI KULLANILIYOR

Üretim noktasında en önemli elementlerden birisi Solucan gübresi olarak biliniyor. 
Tarımsal üretimin ana kaynaklarından biri olan ve aynı zamanda bitkilerin sağlıklı ve hızlı 

gelişimini sağlayan solucan gübresi, toprakta ki organik madde miktarını da artıyor
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Teknolojinin gelişmesiyle birlik-
te, tarım alet ve ekipmanları 
da aynı doğrultuda gelişim 

gösteriyor. Özellikle son yıllarda otonom 
sistemlerin yaygınlaşmasıyla, traktör gibi 
makinelerin operatörsüz bir şekilde uydu 
üzerinden yönlendirilmesi söz konusu 
oluyor. Bu tür sistemleri kullanan traktör 
üreticileri mevcut. Ancak bu sistemle-
ri Türkiye’de yapabilen henüz yok. Bu 
konuda kendi imkanlarıyla özel çalışmalar 
yürüten genç çiftçi Şaban Eser, yaklaşık 
3 yıllık çalışma neticesinde traktörünü 
uydudan kontrol eden bir sistem yapmayı 
başardı. 1 yıldır sistemin sorunsuz çalıştı-
ğını belirten Eser, bu sistemi seri üretime 
geçirmeyi ev pazara çıkarmayı planlıyor.

YAKLAŞIK 3 YILLIK BİR ÇALIŞMA 

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
Eser, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakül-
tesi mezunu olduğunu söyledi. Ancak 
model uçaklar üzerinde de çalışmalar 
yürüttüğünü, teknolojiye ilgisinin de 
buradan geldiğini belirten Eser, 3 yıldır 
da yurtdışında traktörler üzerinde kullanılan 
otonom sistem üzerinde çalışmalar yürüttü-
ğünü söyledi. Bu süreçle ilgili bilgiler veren 
Eser şunları kaydetti; “Uzun uğraşlar ve 
araştırmalar sonucu uydu kartlarını elde ettim 
ve bunun üzerinden yazılım satın alıyorum. 
Burada kendim montaj yapıyorum. 3 boyutlu 
yazıcılarla direksiyon ve gövde tasarımlarını 
yapıyorum. Elektronik kartları burada kendim 
hazırlıyorum. Uydudan sinyali alıyor, internet 
üzerinden Tapu Kadastrodan da sinyali alıyor 
ve 2 santimetre hata payıyla traktörün konu-
munu belirliyor.”

ÖNEMLİ AVANTAJLARI VAR 

Sistemin önemli avantajlar sağladığını 

vurgulayan Eser, “Traktörde iş kolaylığı sağlı-
yor. Operatörün yorulmasını engelliyor. Acemi 
bir operatörün profesyonel bir operatör gibi 
çalışmasını sağlıyor. Hatasız bir çalışma sağ-
ladığı için arazide boş yer bırakmıyor ve fazla 
alan ekilmiş oluyor. Bu da birim alanda verimi 
artırıyor. Sulamasını, gübrelemesini de yaptığı 
için büyük bir avantaj sağlıyor. Yakıttan ciddi 
tasarruf sağlıyor” dedi. 

SERİ ÜRETİME GEÇECEK

Sistemin şuana kadar hatasız bir şekilde 
çalıştığını, tamamen gelişimini tamamladıktan 
sonra seri üretime geçmeyi planladığını dile 
getiren Eser, “Bu sistemi seri üretime geçir-
mek ve satışa sunmak için çalışmalarım sürü-
yor. Özellikle direksiyon üzerinde çalışmalar 

yapıyorum. Bu gelişimi sağladıktan sonra 
satışa çıkaracağım. Kendimizi geliştirdikçe 
piyasaya açılacağız” diye konuştu. 

YAZILIM ÜZERİNE ÇALIŞMAK ŞART

Sistemin en önemli unsurunun 
yazılım olduğunu ancak bu yazılım Tür-
kiye’de yapılamadığını kaydeden Eser, 
“Bunu mecburen yurtdışından alıyo-
rum. Dünyanın her yerinde aynı yazılım 
kullanılıyor. Hata olduğu zaman merkeze 
bildiriyorsunuz ve merkez güncelleme ile 
bu sorunları çözüyor. Bu anlamda yazılımı 
üretmemiz gerekiyor. Bu konuda atılacak 
işbirliğine de varım. Özellikle üniversitele-
rin bu konularda çalışmalar yapmaları ge-
rektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu. 

KENDİ İMKANLARIMLA YÜRÜYORUM

Şuana kadar yürüttüğü çalışmaları 
tamamen kendi imkanlarıyla gerçekleş-
tirdiğini vurgulayan Eser, “Şuana kadar 
bu projeyle ilgili herhangi bir destek 
almadım. Tamamen kendi imkanlarımla 

yapmaya çalışıyorum. Ama farklı projelerim 
de var. Çalışmalarımız şekillendikçe yeni 
çalışmalar kapsamında destek başvurularında 
bulunacağım” açıklaması yaptı. 

YENİ HEDEFLER DE VAR

Bundan sonraki süreçte daha yeni ve tek-
nik projeler üzerinde çalışmalarının süreceğine 
de dikkat çeken Eser, sözlerine şöyle devam 
etti, “Tarlada tamamen otonom çalışan bir 
robotik sistem üzerinde çalışacağım. Robotik 
tarla hazırlama, robotik ekim yapma gibi bir 
proje üzerinde çalışmalarım var. Bu konuda 
dünyada güzel örnekler var bu sistem yakın 
gelecekte çok yaygınlaşacak diye tahmin ediyo-
rum. Dolayısı ile önü çok açık bir sektör.”

TRAKTÖRÜNÜ KENDI YAPTIĞI 
SISTEMLE UYDUDAN YÖNETIYOR

Genç çiftçi Şaban Eser, yaklaşık 3 yıllık çalışma neticesinde traktörünü uydudan 
kontrol eden bir sistem yapmayı başardı. 1 yıldır sistemin sorunsuz çalıştığını belirten Eser, 

bu sistemi seri üretime geçirmeyi ev pazara çıkarmayı planlıyor
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KOP İdaresi Başkanı Mahmut 
Sami Şahin, KOP Bölgesinin 
Türkiye’nin en önemli tarım 

alanlarına sahip olmasına rağmen ya-
ğış ve su varlığı bakımından ülkenin en 
yetersiz bölgelerinin başında geldiğini 
hatırlatarak, küresel iklim değişikliğinin 
çok daha yakından hissedildiği bugünler-
de tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve 
bölgesel rekabetin devamlılığı açısından 
tarım sektöründe yenilikçi modern uygu-
lamaların yapılması gerektiğini söyledi. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı 
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı, bölgenin sürdürülebilir 
tarım üretimine yönelik hibe destekle-
rini sürdürüyor. Faaliyetlerine başladığı 
2011 yılından bu yana toplam 1 milyar 
391 milyon 905 bin TL gibi çok önemli bir 
bütçeyi yöneten KOP İdaresi Başkanlığı, 
tarım projeleri için aktardığı 1 milyar 162 
milyon 897 bin TL’lik devasa hibe desteği 
ile bölgenin tarımsal dönüşümüne önemli 
katkılarda bulunuyor. 

‘TARIM SEKTÖRÜNDE MODERN 
UYGULAMALAR ARTIK ŞART’

Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşe-
hir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat’tan 
oluşan KOP Bölgesinin, dünyanın ilk zirai 
alanlarına sahip, etrafı dağlarla çevrili 
kapalı bir havza özelliği ve yoğun tarım-
sal potansiyeliyle Türkiye için son derece 
stratejik bir öneme sahip olduğunu ifade 
eden KOP Başkanı Mahmut Sami Şahin, 
yetersiz su kaynakları, yağış miktarlarının 
azlığı ve mevcut kaynaklardaki buhar-
laşma gibi faktörler dikkate alındığında, 
bölgenin tarımsal üretim geleceğinin daha 
fazla tehdide maruz bırakılmaması adına 
suyun bize gelecek nesillerin bir emaneti 
olduğunu hiç unutmamamız gerektiğini 
belirterek; “Bu aşamada gerek tarım sektö-
ründe faaliyet gösteren başta kamu ve özel 
sektör kuruluşlarımız, gerekse tüm paydaş 
ve çiftçilerimizle birlikte tarımda yenilikçi 
ve modern uygulamaları hayata geçirme-
liyiz. Bölgenin sahip olduğu su kaynakları 
ve toprak varlığı arasındaki dengesizlik, su 
potansiyelimiz aleyhine bozularak tarımsal 
ve çevresel sürdürülebilirliği tehdit eder 

‘TARIMDA YENİLİKÇİ VE MODERN 
UYGULAMALARA YÖNELMELİYİZ’

KOP İdaresi Başkanı 
Mahmut Sami Şahin, KOP 
Bölgesinin Türkiye’nin en 
önemli tarım alanlarına 
sahip olmasına rağmen 

yağış ve su varlığı 
bakımından ülkenin en 

yetersiz bölgelerinin 
başında geldiğini 

hatırlatarak, tarımda 
yenilikçi ve modern 

uygulamalara yönelmesini 
gerektiğine dikkat çekti 

hale geldi. Bölgemizde yaklaşık 4,5 milyon 
hektarlık tarım arazisi bulunmaktadır. 
Buna karşılık yıllık kullanılabilir su varlığı-
mız ise 8,8 milyar metreküp. Bölgemizdeki 
tüm tarım arazilerini tasarruflu sulama 
yöntemleriyle sulayabilmek için bile yıllık 
22,5 milyar metreküp suya ihtiyacımız 
var. Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin 
en çok hissedildiği bölgemizde, tüm bu 
parametreler dikkate alındığında tarımsal 
üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması 
için tarım sektöründe modern uygulamalar 
artık şart” dedi. 

‘GÜÇLÜ BÖLGE İÇİN DESTEKLERİMİZ 
DEVAM EDECEK’

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tara-
fından 2022 yılı için KOP İdaresine 134 
milyon 890 bin TL  tutarında yatırım 
bütçesi tahsis edildiğini ve bu bütçeden 
123 milyon 917 bin TL’sini sadece tarım 

projelerine ayrıldığını duyuran KOP Başka-
nı Şahin; “Özellikle kırsal dağlık alanlarda 
kuraklığın önlenmesi, sulamada etkinliğin 
ve üretimde verimliliğin artırılması ama-
cıyla, mevcut sulama sistemlerin rehabilite 
edilmesi ve basınçlı sulama sistemlerinin 
yaygınlaştırılmasına yönelik KOP Küçük 
Ölçekli Sulama İşleri Programı (KOP KÖ-
SİP) yürütülüyor. Kışın yağıp taşkınlarla 
heba olan ve yazın tamamen kuruyan 
derelerimizin üzerinde küçük depolamalar 
ve sulama tesisleri yapılarak su ihtiyacının 
karşılanmasının yanında, mevcut açık ka-
nal sulama sistemlerini kapalı şebekelere 
dönüştürülmesi için teşvik ve destekleri-
mizi sürdürüyoruz. Böylece her bir damlası 
bile çok kıymetli olan suyu KOP KÖSİP 
kapsamında rehabilite ederek mevcut 
kullanılan sulama suyunda yaklaşık yüzde 
40’lara varan tasarruf sağlayarak bölgede 
su yönetimi konusunda sürdürülebilirliğe 
önemli bir katkı sunmuş oluyoruz. Gerçek-

leştirilen sulama altyapı yatırımlarından 
sağlanan verimin yanı sıra, modern tekno-
lojiler ile çiftçilerimizin buluşturulabilme-
si, bölgeye has sorunlar ışığında tarımsal 
eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğini 
ve bu konuda hizmet veren başta çiftçi 
örgütleri olmak üzere kurum ve kuruluş-
ların kapasitelerinin artırılmasına katkıda 
bulunmak ve yeni nesillere modern çift-
çilik mesleğinin tanıtılması amacıyla KOP 
TEYAP (Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi) 
kapsamında kamu ve sivil toplum kuruluş-
larımızla işbirliğinde çalışmalar yürütüyo-
ruz. Sulama alt yapısının geliştirilmesi ve 
çiftçilerimizin bilinçlendirilmesi ile birlikte 
sac ayaklarından diğerini oluşturan Kırsal 
Dezavantajlı Alanlarda Kalkınma Programı 
ile üreticileri yerinde kalkındırmak, hem 
üretime ve istihdama destek vermek, hem 
de sosyal altyapının güçlendirilmesiyle 
refah düzeyi yüksek ve kentsel alanlarla 
bütünleşik bir KOP Bölgesi kırsalı oluştu-
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KOP İdaresi Başkanı Mahmut 
Sami Şahin, KOP Bölgesinin 
Türkiye’nin en önemli tarım 

alanlarına sahip olmasına rağmen ya-
ğış ve su varlığı bakımından ülkenin en 
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azlığı ve mevcut kaynaklardaki buhar-
laşma gibi faktörler dikkate alındığında, 
bölgenin tarımsal üretim geleceğinin daha 
fazla tehdide maruz bırakılmaması adına 
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olduğunu hiç unutmamamız gerektiğini 
belirterek; “Bu aşamada gerek tarım sektö-
ründe faaliyet gösteren başta kamu ve özel 
sektör kuruluşlarımız, gerekse tüm paydaş 
ve çiftçilerimizle birlikte tarımda yenilikçi 
ve modern uygulamaları hayata geçirme-
liyiz. Bölgenin sahip olduğu su kaynakları 
ve toprak varlığı arasındaki dengesizlik, su 
potansiyelimiz aleyhine bozularak tarımsal 
ve çevresel sürdürülebilirliği tehdit eder 
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UYGULAMALARA YÖNELMELİYİZ’

KOP İdaresi Başkanı 
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yağış ve su varlığı 
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yetersiz bölgelerinin 
başında geldiğini 

hatırlatarak, tarımda 
yenilikçi ve modern 

uygulamalara yönelmesini 
gerektiğine dikkat çekti 

hale geldi. Bölgemizde yaklaşık 4,5 milyon 
hektarlık tarım arazisi bulunmaktadır. 
Buna karşılık yıllık kullanılabilir su varlığı-
mız ise 8,8 milyar metreküp. Bölgemizdeki 
tüm tarım arazilerini tasarruflu sulama 
yöntemleriyle sulayabilmek için bile yıllık 
22,5 milyar metreküp suya ihtiyacımız 
var. Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin 
en çok hissedildiği bölgemizde, tüm bu 
parametreler dikkate alındığında tarımsal 
üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması 
için tarım sektöründe modern uygulamalar 
artık şart” dedi. 
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DEVAM EDECEK’
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fından 2022 yılı için KOP İdaresine 134 
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bütçesi tahsis edildiğini ve bu bütçeden 
123 milyon 917 bin TL’sini sadece tarım 

projelerine ayrıldığını duyuran KOP Başka-
nı Şahin; “Özellikle kırsal dağlık alanlarda 
kuraklığın önlenmesi, sulamada etkinliğin 
ve üretimde verimliliğin artırılması ama-
cıyla, mevcut sulama sistemlerin rehabilite 
edilmesi ve basınçlı sulama sistemlerinin 
yaygınlaştırılmasına yönelik KOP Küçük 
Ölçekli Sulama İşleri Programı (KOP KÖ-
SİP) yürütülüyor. Kışın yağıp taşkınlarla 
heba olan ve yazın tamamen kuruyan 
derelerimizin üzerinde küçük depolamalar 
ve sulama tesisleri yapılarak su ihtiyacının 
karşılanmasının yanında, mevcut açık ka-
nal sulama sistemlerini kapalı şebekelere 
dönüştürülmesi için teşvik ve destekleri-
mizi sürdürüyoruz. Böylece her bir damlası 
bile çok kıymetli olan suyu KOP KÖSİP 
kapsamında rehabilite ederek mevcut 
kullanılan sulama suyunda yaklaşık yüzde 
40’lara varan tasarruf sağlayarak bölgede 
su yönetimi konusunda sürdürülebilirliğe 
önemli bir katkı sunmuş oluyoruz. Gerçek-

leştirilen sulama altyapı yatırımlarından 
sağlanan verimin yanı sıra, modern tekno-
lojiler ile çiftçilerimizin buluşturulabilme-
si, bölgeye has sorunlar ışığında tarımsal 
eğitim ve yayım hizmetlerinin etkinliğini 
ve bu konuda hizmet veren başta çiftçi 
örgütleri olmak üzere kurum ve kuruluş-
ların kapasitelerinin artırılmasına katkıda 
bulunmak ve yeni nesillere modern çift-
çilik mesleğinin tanıtılması amacıyla KOP 
TEYAP (Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi) 
kapsamında kamu ve sivil toplum kuruluş-
larımızla işbirliğinde çalışmalar yürütüyo-
ruz. Sulama alt yapısının geliştirilmesi ve 
çiftçilerimizin bilinçlendirilmesi ile birlikte 
sac ayaklarından diğerini oluşturan Kırsal 
Dezavantajlı Alanlarda Kalkınma Programı 
ile üreticileri yerinde kalkındırmak, hem 
üretime ve istihdama destek vermek, hem 
de sosyal altyapının güçlendirilmesiyle 
refah düzeyi yüksek ve kentsel alanlarla 
bütünleşik bir KOP Bölgesi kırsalı oluştu-
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rulmasını kendimize temel hedef olarak 
belirledik. 

‘TOPRAK İŞLEMEDE YÜZDE 50 YAKITTA 
YÜZDE 60 TASARRUF’

Tarımın en önemli faktörü olan insan 
unsurunun dönüşüme dahil edilmesi 
durumunda amaçlanan her türlü fayda 
ve etkinin çok daha rahat bir şekilde elde 
edilebileceğine dikkat çeken Başkan Şahin, 
“KOP İdaresi tarafından desteklenen ve 
diğer adı Şeritvari olan Zebra Sürüm Tek-
niğinin yaygın kullanımı ile bölge çiftçimiz 
hem zamandan kazanacak hem de yüzde 
50’ye varan yakıt tasarrufu elde etmiş ola-
cak. Ortak makine kullanımını teşvik eden 
bu yeni sistemle çiftçilerimiz sadece Zebra 
Sürüm makinesi ile ayçiçeği ve mısır gibi 
bitkiler için kesme, süpürme, patlatma, 
gübre atma, düzleme gibi işlerinin hepsini 
bir seferde ve sadece tohum için lazım 
olan toprağı işleyerek gerçekleştirebile-
cek. 2019 yılından bu yana 14 çiftçimizin 
deneme parsellerinde yapılan kullanımları 
sayesinde şeritvari sürüm yönteminin 
geleneksel pulluklu sürüm kontrol par-
seline göre ortalama dekar başına 50 kg 
daha fazla ürün elde edilmiş oldu. Diğer 
taraftan fark sadece verim artışıyla sınırlı 
kalmamış, deneme parsellerinde yetiştiri-
len Ayçiçekler de şeritvari sürüm yöntemi 
parselinde yağ oranları pullukla sürüm 
parseline kıyasla daha yüksek çıkmıştır. 
Bu da üreticilerin dekardan almış olduk-
ları gelirleri daha fazla artırmaktadır. 
Toprak hazırlığı şeritvari sürüm ile daha 
az olduğundan üreticiler hem yakıt hem 
de iş gücü olarak daha az ücret ödedikleri 
için maliyetleri azalmaktadır. Zebra Sürüm 
Yöntemi ile verim ve kalite artmış, tohum 

yatağı hazırlığı masrafları azalmıştır. Bu 
sayede üreticiler toplamda dekar bazında 
ortalama 400 TL tutarında fazla kazanç 
elde etmişlerdir. Yüzde 50 oranında daha 
az toprak işlenmesi sebebiyle toprak-
taki nem kaybının azalması, dolayısıyla 
çimlenme ve ilk çıkışta daha kuvvetli bitki 
formu oluşmaktadır. Yakılmayan anız 
sapları toprağın üst tabakasında birike-

rek zamanla yeterli hacme ulaşmakta ve 
toprağın organik madde oranını artırmak-
tadır. Organik madde bakımından zengin 
toprak ise daha verimli olmakta ve daha 
kaliteli ürün vermektedir. Kısacası bu yeni 
sistemle üreticilerimiz yüzde 50 oranında 
daha az toprak işlerken yakıttan da yüzde 
60’lara varan tasarruf elde etmektedir” 
diye konuştu. 
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rulmasını kendimize temel hedef olarak 
belirledik. 

‘TOPRAK İŞLEMEDE YÜZDE 50 YAKITTA 
YÜZDE 60 TASARRUF’

Tarımın en önemli faktörü olan insan 
unsurunun dönüşüme dahil edilmesi 
durumunda amaçlanan her türlü fayda 
ve etkinin çok daha rahat bir şekilde elde 
edilebileceğine dikkat çeken Başkan Şahin, 
“KOP İdaresi tarafından desteklenen ve 
diğer adı Şeritvari olan Zebra Sürüm Tek-
niğinin yaygın kullanımı ile bölge çiftçimiz 
hem zamandan kazanacak hem de yüzde 
50’ye varan yakıt tasarrufu elde etmiş ola-
cak. Ortak makine kullanımını teşvik eden 
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Sürüm makinesi ile ayçiçeği ve mısır gibi 
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olan toprağı işleyerek gerçekleştirebile-
cek. 2019 yılından bu yana 14 çiftçimizin 
deneme parsellerinde yapılan kullanımları 
sayesinde şeritvari sürüm yönteminin 
geleneksel pulluklu sürüm kontrol par-
seline göre ortalama dekar başına 50 kg 
daha fazla ürün elde edilmiş oldu. Diğer 
taraftan fark sadece verim artışıyla sınırlı 
kalmamış, deneme parsellerinde yetiştiri-
len Ayçiçekler de şeritvari sürüm yöntemi 
parselinde yağ oranları pullukla sürüm 
parseline kıyasla daha yüksek çıkmıştır. 
Bu da üreticilerin dekardan almış olduk-
ları gelirleri daha fazla artırmaktadır. 
Toprak hazırlığı şeritvari sürüm ile daha 
az olduğundan üreticiler hem yakıt hem 
de iş gücü olarak daha az ücret ödedikleri 
için maliyetleri azalmaktadır. Zebra Sürüm 
Yöntemi ile verim ve kalite artmış, tohum 

yatağı hazırlığı masrafları azalmıştır. Bu 
sayede üreticiler toplamda dekar bazında 
ortalama 400 TL tutarında fazla kazanç 
elde etmişlerdir. Yüzde 50 oranında daha 
az toprak işlenmesi sebebiyle toprak-
taki nem kaybının azalması, dolayısıyla 
çimlenme ve ilk çıkışta daha kuvvetli bitki 
formu oluşmaktadır. Yakılmayan anız 
sapları toprağın üst tabakasında birike-

rek zamanla yeterli hacme ulaşmakta ve 
toprağın organik madde oranını artırmak-
tadır. Organik madde bakımından zengin 
toprak ise daha verimli olmakta ve daha 
kaliteli ürün vermektedir. Kısacası bu yeni 
sistemle üreticilerimiz yüzde 50 oranında 
daha az toprak işlerken yakıttan da yüzde 
60’lara varan tasarruf elde etmektedir” 
diye konuştu. 
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Tarım ve Hayvancılıkta öncü şe-
hirlerden biri olan Konya, bugün 
ülke ekonomisine katkı sağla-

yan illerin başında geliyor. Gerek sanayi 
gerekse tarım ve hayvancılık noktasında 
üretmeye ve gelişmeye devam eden Kon-
ya, kırsal kalkınmada önemli rol oynuyor. 
Konya bugün ki şartlarda bünyesinde 950 
bin civarında büyükbaş hayvan barındı-
rıyor. Sektöre dair önemli açıklamalarda 
bulunan Konya Damızlık Sığır Yetiştiricile-
ri Birliği Başkanı Edipi Yıldız, ilin hayvan-
cılık noktasında önemli bir potansiyele 
sahip olduğunu ve bunun en iyi şekilde 
değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

 Sektörün birtakım sorunlar yaşadı-
ğını bunların çözüme kavuşturulması 
gerektiğini kaydeden Yıldız, “Büyükbaş 
hayvancılığın yıllardır çözülmeyi bekleyen 
kronik sorunlar var. Bunlar zaman zaman 

bakanlığın üreticilere ödediği destekler 
ile aşılmaya çalışılıyor. Bu çözüm nokta-
sında etkili olmuştur ancak hayvancılık 
sektöründe sürekli girdi maliyetlerinde bir 
artış yaşanıyor. Son 1 yıl içinde bu daha 
da belirgin olmaya başladı. Düşünün diğer 
sektörlerde malın satış fiyatı maliyetine 
göre piyasada rahatlıkla oluşabilmekte-
dir. Büyükbaş hayvancılıkta, et ve süt 
üretiminde farklı bir durum vardır. Buda 
nedir? Üretici dışarıdan almış olduğu her 
türlü girdinin fiyatını karşı taraf belirler 
satıcı belirler. Buna yem, elektrik, işçilik 
giderleri, veterinerlik hizmetleri, bütün 
hizmetleri alırken hizmeti veren belirli-
yor. Yalnız üreticinin ürettiği et ve sütün 
fiyatını da satarken, maalesef onu da karşı 
taraf belirliyor. Maalesef üreticin burada 
alırken ya da satarken fiyat belirleme şan-
sı yok. Durum öyle olunca girdi maliyetleri 

‘BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIKTA 
POTANSIYELIMIZ VAR’

Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Edipi Yıldız, büyükbaş hayvancılıkta girdi 
maliyetlerinin yüksek olduğunu belirterek, “İl genelinde 950 bin civarında büyükbaş hayvanımız 

var. Konya hayvancılık bakımından potansiyeli olan bir şehir. Sektöre sahip çıkılmalıdır” dedi

ile sattığı ürünün maliyeti ciddi bir fark 
oluşuyor. Verilen destekler şuan için ye-
terli değil” dedi. 

‘ÜRETİCİ EZİLMESİN’

Üreticin girdi maliyetleri altında ciddi 
ciddi ezildiğini savunan Yıldız, “En büyük 
giderlerden birisi yine yem maliyetleri. 
Hemen hemen her hafta zam geliyor. 
Mazot ve gübre fiyatları da maalesef 
pahalanıyor. Önümüzde ki hasat döne-
minde mazot ve gübre fiyatlarında ciddi 
bir maliyet daha oluşacak. Geçen yıl ki 
kaba yem fiyatları ile bugün ki rakamlar 
arasında yüzde yüzlük bir artış var. Hay-
vancılık sektörü kırsal tarımda zor şartlar 
altında yapılmaya çalışılıyor. Üretimden 
para kazanamayan üretici bu sektörde 
kalma şansı böyle devam ederse giderek 
azalır. Şu anda hayvancılık sektörü ile 
uğraşan üreticilerimizin yaş ortalamaları 
50’nin üzerinde. Yeni genç üreticiler bu 
alana girmiyorlar. Yani büyükbaş hayvan 
üreticisini sağlayan bir aileden oğlu bunu 
yürütmek istemiyor. Tamamen başka bir 
işle meşgul oluyor. Üretici belli bir yaşa 
ulaşmışsa ciddi anlamda para kazana-
madığı için aileden birini bu faaliyetin 
içerisine sokmak istemiyor. Bu maliyetler 
devam edecek olursa yine ciddi bir üretim 
sıkıntısı olabilir. 

‘SEKTÖRE SAHİP ÇIKILMALI’

Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü, “Biz 
üreticilerimiz için her şeye rağmen ucuz 
girdi sağlamaya çalışıyoruz. Ekonomik 
olarak uygun ürünler satmaya çalışıyoruz. 
Ereğli’de bir entegre tesisimizi faaliyete 
geçirdik. Şu anda faaliyetine başladı. Üre-
ticinin sorunlarını her platformda bakanlık 
bünyesinde de dile getiriyoruz. Ayrıca 
girdi maliyetlerini yine düşünecek olursak, 
süt fiyatlarının yeniden güncellenmesi 
gerekmektedir. Konya’da yeteri kadar bü-
yükbaş hayvanımız var. 950 bin civarında 
büyükbaş hayvanımız mevcut. Bunun 
yaklaşık 400 bini damızlık süt hayvanıdır. 
Konya büyükbaş hayvancılığında potansi-
yeli olan bir şehir konumda. Sektöre sahip 
çıkılmalıdır” diye konuştu. 
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Sektöründe Türkiye’nin en büyük kuru-
luşları arasında yer alan Akşeker Grup 
tarafından Konya’da yapımı gerçekle-

şen ve teknolojik açıdan Avrupa’da sayılı tesis-
lerden biri olan Konya Et Entegre Tesisleri 2015 
yılından buyana faaliyet gösteriyor. Konya-Kara-
man yolu üzeri Çomaklar Mahallesi’nde kurulan; 
büyükbaş, küçükbaş ve tavuk kesim ünitesi 
ile Konya’nın ekonomisine yön verecek olan 
tesisler, hijyenik şartlara uygun, yüksek kapasite 
ve modern teknolojisi ile tüm besici, kasap ve 
sektöre hizmet ediyor. Akşeker Konya Et Entegre 
Tesisleri’nde son sistem kesim makineleri, et fi-
resini azaltacak soğuk hava depo sistemleri, et ve 
sakadat ile ilgili tüm hijyen önlemleri ve otomatik 
robotik yükleme gibi birçok yenilikler yer alıyor. 
Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesim üniteleri-
nin yanısıra, Konya Bölgesine bugüne kadar yer 
almayan ve tavuk sektöründe yokluğu büyük 
ekonomik kayıplara neden olan tavuk kesim 
ünitesinin de yer alması, beyaz et sektörüne de 
ayrıca yeni bir hareket getirmiş durumda. İtalyan 
teknolojisi ile kurulan tesisler sayesinde, çevreye 
yayılabilecek koku engellenirken, 1500 metre 
kare kapalı alandan oluşan arıtma tesisleriyle 
de, Akşeker Konya Et Entegre Tesisleri örnek ve 
çevreci bir kuruluş olarak dikkat çekiyor. 

TEKNİK ALTYAPISI 

84 bin 592 metrekare açık alan üzerinde 
kurulu 25.000 metrekare kapalı alanda faaliyet-
lerine devam eden tesis; bünyesinde 4 adet ana 
soğuk hava deposu ile toplam 2000 ton şoklu 
ürün soğutma ve 2000 büyükbaş dinlendirme 
(0-4 derece) sahiptir. İşletme; Gaziantep, Ereğli, 
Denizli şubelerinden ve diğer illerden tedarik 
edilen yağların depolanmasının yanı sıra, AKŞE-
KER GROUP tedarik zincirinde üretim birimleri 
ve satış birimleri arasındaki ürün akışının lojistik 
merkezi olarak hizmet veriyor.

KALİTELİ BİR POLİTİKA

Akşeker Et Entegre Tesisleri A.Ş, önemli bir 

kalite politikası yürütüyor. Bu da ortaya çıkan 
ürünlere yansıyarak hizmetler vatandaşların 
beğenisi kazanıyor. 

Toplam kalite yönetim sistemlerinin sürek-
liliğini sağlayarak, faaliyet alanında ilgili yasal 
şartlara uygun üretim yapan Akşeker, et sektörü-
ne kalite anlayışıyla değer katıyor. Çalışanlarına 
değer veren Akşeker, çalışanların ihtiyaç duyduk-
ları eğitimleri, düzenli olarak almalarını sağlıyor. 
Toplumsal sorumluluğun bilincinde olan şirket, 
çevre bilinciyle hareket ederek, çalışanlarının 
iş güvenliğini de sağlıyor. Müşterilerine güven 
veren ve kaliteli hizmet sunmayı amaç edinen 
Akşeker, sağlıklı, güvenli, helal ve lezzetli ürünler 
sunabilmenin gerekliliğini yerine getirerek; müş-
terilerine güvene dayalı, güçlü ve sürdürülebilir 
ilişkiler kurmayı hedefliyor. Sürekliliği sağlamak 
adına her geçen gün kendini yenileyen ve kaliteyi 
üst düzeyde tutan Akşeker, üniversiteler ve 
akredite kuruluşlarla birlikte Ar-Ge çalışmaları 
yaparak yeni ürünler geliştiriyor, mevcut ürünle-
rin kalite niteliklerini artırıyor, yerli üretim olarak 
tercih edilebilir olmayı sağlıyor. 

DIŞARIYA HİZMET VERİYOR 

Halka açık bir politika yürüten Akşeker, Tür-
kiye’de bu anlamda örnek bir uygulama gerçek-
leştiriyor. Modern tesisiyle Türkiye’de ilklerden 
olan Akşeker, dışarında gelen vatandaşların da 
hizmet alabildiği bir tesis özelliğine sahip. Şeffaf 
bir poliitka yürüyen Akşeker’de kasaplar tesise 
giderek, son tesisin teknolojik modern altyapısıyla 
paketli ürünler alabiliyor. 

DÜNYAYA AÇILAN KAPI

Modern altyapısıyla, oldukça hijyenik bir 
ortama sahip olan Akşeker, Konya’ya büyük 
değer kazandırmış durumda. Önemli bir istihdam 
sağlayan Akşeker, Konya’ya ekonomik anlamda 
büyük katkı sağlıyor. Bunun yanında sektöründe 
Konya’nın dışarıya açılan kapısı halini alan Akşe-
ker, ihracat noktasında da iyi bir konuma gelmiş 
durumda. 

ÖRNEK VE ÇEVRECI 
KURULUŞ

Son teknolojik altyapısıyla Konya’ya kazandırılan 
Akşeker Konya Et Entegre Tesisleri, sahip olduğu özellikleriyle 

Konya’nın önemli bir yatırımı olarak dikkat çekiyor
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Türkiye’deki tarımsal üretim 
merkezlerinden olan, Türkiye’de 
tahılın ve şeker pancarının en 

fazla üretildiği yer olan Konya, son yıllarda 
kışların daha ılıman geçmeye başlaması ve 
tarım teknolojisindeki yeniliklerle birlikte 
seracılık atağına kalktı.  Konya’da seracılı-
ğın gelişmesi ile tarımsal üretimdeki başarı 
seracılıkta da görülmeye başlandı. Kon-
ya Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ergin, 
Konya’daki seracılık alanındaki gelişmeleri 
anlattı.

‘SERACILIK KÖYDEN KENTTE GÖÇÜ 
ENGELLİYOR’

Seracılığın ülkemizde işsizliği azaltan, 
daha fazla ürün alınmasını sağlayan nüfusu 
kırsal kesimde tutarak çarpık şehirleşmeyi 
önleyen önlemlerin ilki olarak görülmekte 
olduğunu ifade eden Konya Tarım ve Or-
man İl Müdürü Ali Ergin, “Ülkemizde kırsal 
kesimde nüfusun tutulmasının en önemli 
sorunlarından biri toprak sermaye büyük-
lüğüdür. Artan nüfus, gittikçe parçalanan 
araziler her geçen gün küçük alanlarda, 
daha fazla yararlanmayı gerektirmektedir. 
Ülkemizde kırsal kesimde nüfusun tutul-
masının en önemli sorunların dan biri top-
rak sermaye büyüklüğüdür. Artan nüfus, 
gittikçe parçalanan araziler her geçen gün 
küçük alanlarda, daha fazla yararlanmayı 
gerektirmektedir. Tarım arazilerinin ve su 
kaynaklarının giderek azalması ile birlik-
te nüfusun gün geçtikçe artması birim 
alandan yüksek verim alınmasını önemli 

kılmaktadır. Dolayısıyla tarımsal üretimde 
teknoloji kullanımı ve iyi tarım uygula-
malarına önem verilmelidir. Sürdürebilir 
tarım açısından bölgesel özelliklere uygun 
bitki seçimi ve yetiştiriciliği oldukça önem-
lidir. Bununla birlikte birim alandan daha 
yüksek verim almak için dış etkenlerden 
etkilenmeyen sera ve örtü altı yetiştiriciliği 
de yaygınlaştırılmalıdır. Bunun yanında pa-
zara sürekli taze sebze ve meyve verebil-
mek seracılıkla mümkündür. Sera, şu anda 
ülkemizde işsizliği azaltan, daha fazla ürün 
alınmasını sağlayan nüfusu kırsal kesimde 
tutarak çarpık şehirleşmeyi önleyen ön-
lemlerin ilki olarak görülmektedir. Ayrıca 
taze sebze ve çiçek, tarlada ve bahçede 
yılın her mevsiminde yetiştirilemez. İnsan 
sağlığı yönünden sebzelerin her mevsim-
de taze olarak yenilmesi gerekmektedir. 
Bu gereklilikte seracılıkla çözülmektedir. 
Sebze üretimindeki dar boğazı aşmak ve 
tüketiciye her zaman taze sebze sunabil-
mek için bazı özel yapılarda uygun çevre 
koşullarının sağlanmasına gereksinim 
vardır. Sebze ve çiçeklerin yetişme, geliş-
meye büyümeleri için çevre koşullarının 
uygun olmadığı mevsimlerde, taze sebze 
ve çiçek yetiştiriciliği ancak bu bitkilerin 
en iyi şekilde gelişmesi için uygun koşulla-
rın yaratıldığı sera olarak tanımlanan özel 
tesisleri planlamak ve kurmakla sağlanabi-
lir” diye konuştu.

‘SERACILIKTA TÜRKİYE BÜYÜK 
POTANSİYELE SAHİP’

Türkiye’nin diğer Akdeniz ülkelerine 
göre daha büyük bir seracılık potansiyeline 
sahip olduğunu belirten Ergin, “Ülkemiz 
diğer Akdeniz ülkelerine göre daha büyük 
bir seracılık potansiyeline sahiptir. Bunun 
nedeni, İspanya ve Fransa kıyıları altyapısı 
çok iyi olan bir turizm alanı olması ve bu 
tesislerden sera kurulacak alanın pek kısıtlı 
kalmasıdır. İtalya ve Yunanistan’da ise 
kıyılar oldukça engebeli ve dağlık olması 
nedeniyle, sera işletmeciliği için alanın çok 
az olmasıdır. Antalya yöresinde ise sera 
tarımı Kaş, Gazipaşa ilçeleri arasındaki 
kıyı şeridinde yoğun olarak yapılmaktadır. 
Mersin ilindeki seralar Mersin’den başlayıp 
batıya doğru kıyı şeridindedir. Seracılık bu 
ilçede yeni olduğundan, seralarda tek ürün 
olarak Sera alanlarının son zamanlarda hız-
la arttığı il olan Muğla’da Fethiye ilçesinde 
yayılmaktadır. Seracılığın yoğun olarak 
yapıldığı en kuzeydeki yöre Yalova olup 
İzmir’de seraların büyük bölümü Balçova, 
Narlıdere ovasında bulunmaktadır. Örtü 
altı yani seracılıkta bitkisel üretimi ilk tesis 
masraflarının yüksek olmasına karşın, pi-
yasaya erken ürün sunma, ürün kalitesinin 
yüksek olması ve birim alandan daha fazla 
pazarlanabilir ürün elde edilmesi sayesin-
de ekonomik getirisi yüksek bir tarımsal 
üretim şeklidir. 2019 yılında ülkemizde 
789 bin 604 dekar alanda örtü altı sebze 
yetiştiriciliği yapılmış ve 7 milyon 814 bin 
543 ton verim elde edilmiştir. Üretimi en 
çok yapılan sebze, toplam üretimin yüzde 
49’ünü oluşturan domatestir.” ifadelerini 
kullandı.

KONYA SERACILIKTA 
HIZLA ILERLIYOR

Konya’da seracılık son yıllarda hızla gelişmesi ile tarımsal üretimdeki başarısını 
seracılıkta da göstermeye başladı. Konya Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ergin, Konya’daki 

seracılık alanındaki gelişmeleri anlattı 

‘DESTEKLERLE KONYA’DA 
SERACILIK ARTIYOR’

Türkiye’deki tarımsal üretim merkez-
lerinden olan, Türkiye’de tahılın ve şeker 
pancarının en fazla üretildiği yer olan 
Konya’da, son yıllarda kışların daha ılıman 
geçmeye başlaması ve tarım teknoloji-
sindeki yeniliklerle birlikte seracılıkta 
gelişmeye ve ekonomik ürün üretilmeye 
başlanıldığını belirten Ergin, “İlimizde 
ise yaklaşık 282 bin 200 dekar alanda 
sebzecilik yapılmaktadır. Çeşitli Örtü 
Altı Sebze yetiştiriciliği teknikleri (Alçak 
tünel, yüksek tünel ve modern seralar) ile 
birlikte İlimizde yıllar itibari ile değişmekle 
birlikte 20 bin dekar alanda ısıtmalı-ısıt-
masız örtüaltı yetiştiriciliği yapılmaktadır. 
Bölgede sebzecilik üretiminin bu kadar 
yoğun olarak yapılması modern tekniklerin 
geliştirilmesini ve uygulanmasını zorunlu 
hale getirmiştir. Son 4 yıl istatistiklere 
yansıyan rakamlara bakınca ilimizde hızlı 
bir sera varlığının artışı göze çarpmaktadır. 
Sera varlığı olarak ilçelere bakıldığında 
Meram başta gelmek üzere Akşehir, Ereğli, 
Beyşehir, Ilgın, ilçelerimizde kümeli sera-
lar bulunmakla birlikte diğer ilçelerimizde 
ise sera varlığımız ile son yıllarda İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğümüz tarafından yürü-
tülen Göksu Taşali projesi bakanlığımızın 
diğer projeleri ve KOP idaresinin destekleri 
ile ilimizin diğer ilçelerinde sera alanları 
artmaktadır. Yine ilimiz Konya’mızda Başta 
Cihanbeyli ilçemiz olmak üzere Tuzlukçu, 
Seydişehir, Beyşehir, Karatay ve Meram 
ilçelerimizde jeotermal sıcak su kaynakları 
bulunmakla birlikte şu an Cihanbeyli ve 
Tuzlukcu İlçelerimizde 150 da geçkin bir 
jeotermal topraksız sera varlığı bulunmak-
tadır.” 

‘KONYA SERACILIKTA AVANTAJLI 
KONUMA SAHİP’

Konya; Türkiye’nin merkezinde bulun-
masından ötürü Ulaşım imkanları birçok ile 

bağlantı yolları bakımından çok avantajlı 
bir konuma sahip olduğunu ifade eden 
Ergin, “Gıda ürünleri sosyal ve ekonomik 
bakımdan stratejik önem taşıyan ürünler-
dir. Sebze gibi çabuk bozulan ürünlerin, 
satılacağı pazara hızlı bir şekilde ulaştırıl-
ması gerekmektedir. Konya; Türkiye’nin 
merkezinde bulunmasından ötürü Ulaşım 
imkanları birçok ile bağlantı yolları bakı-
mından çok avantajlı bir konuma sahiptir. 
İlimizde açık alan sebzeciliğinde hastalık 
ve zararlıların yoğunluğu artışı ve ayrı-
ca sebze fidelerinin gelişme döneminde 
oluşan doğal afetler ile birlikte üretim 
maliyetlerini artırmaktadır. Sera üretimi ile 
hastalık ve zararlı kontrollü daha optimum 
yapılabilecek olması ve dış etkenli doğal 
afetlerden daha az etkilendiği için hem ye-
tiştirilen ürünler daha sağlıklı olacak hem 
de üreticinin üzerindeki maliyet yükü aza-
lacaktır. İlimizde Sebzeciliğin örtü altında 
yapılması durumunda, bu dönemde oluşan 
sebze açığını Konya’da turfanda yayla seb-
zeciliği üretim modeli ile il içindeki Antal-
ya ve diğer illerde üretim durması sonucu 
oluşan sebze açığını kapatılabilecektir. 
Konya’da sebzecilikte örtüaltına geçilme-
si ile bu bölgelerimizde oluşan sorun ve 
açığın önüne geçilmiş olacak daha ekono-
mik ve sağlıklı ürün elde edilecektir.Konya 
İlinde açık alan sebze yetiştiriciliği yoğun 
olarak yapılmaktadır. Ancak bu yoğun 
kullanım sonucu sebze yetiştirilen alan-
lardaki topraklarda yorgunluk oluşmuştur. 
Toprak yorgunluğuna çözümü olan, toprak 
değişimi ve yetiştirilecek üründe değişiklik 
yapmak (ekim nöbeti) gibi yöntemler açık 
alan yetiştiriciliğinde girdi maliyetini ve iş 
gücünü arttıran uygulanması güç bir yön-
temdir. İlimizde seracılık yapılmaya baş-
lanması ile birlikte daha küçük alanlardan 
yüksek verim ve marjinal üretim sağlana-
cak olup daha önce açık alanda sebze üreti-
mi yapılan alanların farklı bir tarımsal ürün 
yetiştirilmesi ile toprağın daha verimli bir 
hale dönüşmesi sağlanabilir.İlimizde Sebze 
yetiştiriciliğinin yoğun iş gücü gerektirme-

si, işçi bulma problemi, açık alanda yoğun 
olan ve tam olarak mücadele edilemeyen 
hastalık ve zararlı yoğunluğu nedenleri 
ile, İlimizde sebze üretim alanları giderek 
azalmaya, küçülmeye başlamaktadır. Artan 
nüfus ve oluşan beslenme bilinci ile doğru 
orantılı olarak artan gıda talebini karşı-
lamak için, sebze üretiminin de artması 
gerekmektedir. Bunun için birim alandan 
yüksek verim alınmasını sağlayarak, küçük 
alanların marjinal olarak değerlendiriril-
mesini sağlayacak Küçük alanlarda örtü 
altı sebzeciliğine geçilmesi en önemli 
çözümdür. Hızla çoğalan nüfusun gerek-
sinimlerini karşılamak için, birim alandan 
niteliksel ve niceliksel olarak daha yüksek 
üretim, günümüz tarımsal üretimin temel 
amaçlarından biri  olmalıdır. Konya İlinde, 
birim alandan elde edilecek fazla ürün ile 
artan gıda ihtiyacının karşılanmasına katkı 
sağlanacaktır.” diye konuştu.

‘KONYA ÇİFÇİSİ SERACILIĞI SEVDİ’

Konya çiftçisinin seracılığını sevdiğini 
belirten Konya Tarım ve Orman İl Mü-
dürü Ali Ergin, “İlimizde Örtü Altı Sebze 
yetiştiriciliğinde, 3 dönem üretim yapı-
labilmektedir. Seralarda erken dönemde 
marul, tere, roka; ortada domates salatalık, 
sonrasında yine tere, marul, roka vb. ürün 
yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Yoğunluk 
olarak Konya ilimizde seralarda Domates 
ve salatalık yetiştirilmektedir. Yine ilimiz-
de gelişen seracılık ile birlikte topraksız ör-
tüaltı  tarımı da sürekli bir gelişim göster-
mektir. Açık alana göre 1-2 ay önce yerli 
sebze pazarlara çıkarılmaya başlanılmıştır. 
Erken yada kış aylarında üretilen sebzeler 
çok daha yüksek değerde satılabilmektedir. 
İlimizde seracılık açık alan yetiştiriciliğine 
göre dekara verimi daha yüksek olan sera 
üretimi, biyolojik ve biyoteknik mücadele 
yöntemlerinin uygulanmasının kolay ve 
ucuz olması nedeni ile Konya çiftçisi tara-
fından çabuk kabul görmüştür.” şeklinde 
konuştu.
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Türkiye’deki tarımsal üretim 
merkezlerinden olan, Türkiye’de 
tahılın ve şeker pancarının en 

fazla üretildiği yer olan Konya, son yıllarda 
kışların daha ılıman geçmeye başlaması ve 
tarım teknolojisindeki yeniliklerle birlikte 
seracılık atağına kalktı.  Konya’da seracılı-
ğın gelişmesi ile tarımsal üretimdeki başarı 
seracılıkta da görülmeye başlandı. Kon-
ya Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ergin, 
Konya’daki seracılık alanındaki gelişmeleri 
anlattı.

‘SERACILIK KÖYDEN KENTTE GÖÇÜ 
ENGELLİYOR’

Seracılığın ülkemizde işsizliği azaltan, 
daha fazla ürün alınmasını sağlayan nüfusu 
kırsal kesimde tutarak çarpık şehirleşmeyi 
önleyen önlemlerin ilki olarak görülmekte 
olduğunu ifade eden Konya Tarım ve Or-
man İl Müdürü Ali Ergin, “Ülkemizde kırsal 
kesimde nüfusun tutulmasının en önemli 
sorunlarından biri toprak sermaye büyük-
lüğüdür. Artan nüfus, gittikçe parçalanan 
araziler her geçen gün küçük alanlarda, 
daha fazla yararlanmayı gerektirmektedir. 
Ülkemizde kırsal kesimde nüfusun tutul-
masının en önemli sorunların dan biri top-
rak sermaye büyüklüğüdür. Artan nüfus, 
gittikçe parçalanan araziler her geçen gün 
küçük alanlarda, daha fazla yararlanmayı 
gerektirmektedir. Tarım arazilerinin ve su 
kaynaklarının giderek azalması ile birlik-
te nüfusun gün geçtikçe artması birim 
alandan yüksek verim alınmasını önemli 

kılmaktadır. Dolayısıyla tarımsal üretimde 
teknoloji kullanımı ve iyi tarım uygula-
malarına önem verilmelidir. Sürdürebilir 
tarım açısından bölgesel özelliklere uygun 
bitki seçimi ve yetiştiriciliği oldukça önem-
lidir. Bununla birlikte birim alandan daha 
yüksek verim almak için dış etkenlerden 
etkilenmeyen sera ve örtü altı yetiştiriciliği 
de yaygınlaştırılmalıdır. Bunun yanında pa-
zara sürekli taze sebze ve meyve verebil-
mek seracılıkla mümkündür. Sera, şu anda 
ülkemizde işsizliği azaltan, daha fazla ürün 
alınmasını sağlayan nüfusu kırsal kesimde 
tutarak çarpık şehirleşmeyi önleyen ön-
lemlerin ilki olarak görülmektedir. Ayrıca 
taze sebze ve çiçek, tarlada ve bahçede 
yılın her mevsiminde yetiştirilemez. İnsan 
sağlığı yönünden sebzelerin her mevsim-
de taze olarak yenilmesi gerekmektedir. 
Bu gereklilikte seracılıkla çözülmektedir. 
Sebze üretimindeki dar boğazı aşmak ve 
tüketiciye her zaman taze sebze sunabil-
mek için bazı özel yapılarda uygun çevre 
koşullarının sağlanmasına gereksinim 
vardır. Sebze ve çiçeklerin yetişme, geliş-
meye büyümeleri için çevre koşullarının 
uygun olmadığı mevsimlerde, taze sebze 
ve çiçek yetiştiriciliği ancak bu bitkilerin 
en iyi şekilde gelişmesi için uygun koşulla-
rın yaratıldığı sera olarak tanımlanan özel 
tesisleri planlamak ve kurmakla sağlanabi-
lir” diye konuştu.

‘SERACILIKTA TÜRKİYE BÜYÜK 
POTANSİYELE SAHİP’

Türkiye’nin diğer Akdeniz ülkelerine 
göre daha büyük bir seracılık potansiyeline 
sahip olduğunu belirten Ergin, “Ülkemiz 
diğer Akdeniz ülkelerine göre daha büyük 
bir seracılık potansiyeline sahiptir. Bunun 
nedeni, İspanya ve Fransa kıyıları altyapısı 
çok iyi olan bir turizm alanı olması ve bu 
tesislerden sera kurulacak alanın pek kısıtlı 
kalmasıdır. İtalya ve Yunanistan’da ise 
kıyılar oldukça engebeli ve dağlık olması 
nedeniyle, sera işletmeciliği için alanın çok 
az olmasıdır. Antalya yöresinde ise sera 
tarımı Kaş, Gazipaşa ilçeleri arasındaki 
kıyı şeridinde yoğun olarak yapılmaktadır. 
Mersin ilindeki seralar Mersin’den başlayıp 
batıya doğru kıyı şeridindedir. Seracılık bu 
ilçede yeni olduğundan, seralarda tek ürün 
olarak Sera alanlarının son zamanlarda hız-
la arttığı il olan Muğla’da Fethiye ilçesinde 
yayılmaktadır. Seracılığın yoğun olarak 
yapıldığı en kuzeydeki yöre Yalova olup 
İzmir’de seraların büyük bölümü Balçova, 
Narlıdere ovasında bulunmaktadır. Örtü 
altı yani seracılıkta bitkisel üretimi ilk tesis 
masraflarının yüksek olmasına karşın, pi-
yasaya erken ürün sunma, ürün kalitesinin 
yüksek olması ve birim alandan daha fazla 
pazarlanabilir ürün elde edilmesi sayesin-
de ekonomik getirisi yüksek bir tarımsal 
üretim şeklidir. 2019 yılında ülkemizde 
789 bin 604 dekar alanda örtü altı sebze 
yetiştiriciliği yapılmış ve 7 milyon 814 bin 
543 ton verim elde edilmiştir. Üretimi en 
çok yapılan sebze, toplam üretimin yüzde 
49’ünü oluşturan domatestir.” ifadelerini 
kullandı.

KONYA SERACILIKTA 
HIZLA ILERLIYOR

Konya’da seracılık son yıllarda hızla gelişmesi ile tarımsal üretimdeki başarısını 
seracılıkta da göstermeye başladı. Konya Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ergin, Konya’daki 

seracılık alanındaki gelişmeleri anlattı 

‘DESTEKLERLE KONYA’DA 
SERACILIK ARTIYOR’

Türkiye’deki tarımsal üretim merkez-
lerinden olan, Türkiye’de tahılın ve şeker 
pancarının en fazla üretildiği yer olan 
Konya’da, son yıllarda kışların daha ılıman 
geçmeye başlaması ve tarım teknoloji-
sindeki yeniliklerle birlikte seracılıkta 
gelişmeye ve ekonomik ürün üretilmeye 
başlanıldığını belirten Ergin, “İlimizde 
ise yaklaşık 282 bin 200 dekar alanda 
sebzecilik yapılmaktadır. Çeşitli Örtü 
Altı Sebze yetiştiriciliği teknikleri (Alçak 
tünel, yüksek tünel ve modern seralar) ile 
birlikte İlimizde yıllar itibari ile değişmekle 
birlikte 20 bin dekar alanda ısıtmalı-ısıt-
masız örtüaltı yetiştiriciliği yapılmaktadır. 
Bölgede sebzecilik üretiminin bu kadar 
yoğun olarak yapılması modern tekniklerin 
geliştirilmesini ve uygulanmasını zorunlu 
hale getirmiştir. Son 4 yıl istatistiklere 
yansıyan rakamlara bakınca ilimizde hızlı 
bir sera varlığının artışı göze çarpmaktadır. 
Sera varlığı olarak ilçelere bakıldığında 
Meram başta gelmek üzere Akşehir, Ereğli, 
Beyşehir, Ilgın, ilçelerimizde kümeli sera-
lar bulunmakla birlikte diğer ilçelerimizde 
ise sera varlığımız ile son yıllarda İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğümüz tarafından yürü-
tülen Göksu Taşali projesi bakanlığımızın 
diğer projeleri ve KOP idaresinin destekleri 
ile ilimizin diğer ilçelerinde sera alanları 
artmaktadır. Yine ilimiz Konya’mızda Başta 
Cihanbeyli ilçemiz olmak üzere Tuzlukçu, 
Seydişehir, Beyşehir, Karatay ve Meram 
ilçelerimizde jeotermal sıcak su kaynakları 
bulunmakla birlikte şu an Cihanbeyli ve 
Tuzlukcu İlçelerimizde 150 da geçkin bir 
jeotermal topraksız sera varlığı bulunmak-
tadır.” 

‘KONYA SERACILIKTA AVANTAJLI 
KONUMA SAHİP’

Konya; Türkiye’nin merkezinde bulun-
masından ötürü Ulaşım imkanları birçok ile 

bağlantı yolları bakımından çok avantajlı 
bir konuma sahip olduğunu ifade eden 
Ergin, “Gıda ürünleri sosyal ve ekonomik 
bakımdan stratejik önem taşıyan ürünler-
dir. Sebze gibi çabuk bozulan ürünlerin, 
satılacağı pazara hızlı bir şekilde ulaştırıl-
ması gerekmektedir. Konya; Türkiye’nin 
merkezinde bulunmasından ötürü Ulaşım 
imkanları birçok ile bağlantı yolları bakı-
mından çok avantajlı bir konuma sahiptir. 
İlimizde açık alan sebzeciliğinde hastalık 
ve zararlıların yoğunluğu artışı ve ayrı-
ca sebze fidelerinin gelişme döneminde 
oluşan doğal afetler ile birlikte üretim 
maliyetlerini artırmaktadır. Sera üretimi ile 
hastalık ve zararlı kontrollü daha optimum 
yapılabilecek olması ve dış etkenli doğal 
afetlerden daha az etkilendiği için hem ye-
tiştirilen ürünler daha sağlıklı olacak hem 
de üreticinin üzerindeki maliyet yükü aza-
lacaktır. İlimizde Sebzeciliğin örtü altında 
yapılması durumunda, bu dönemde oluşan 
sebze açığını Konya’da turfanda yayla seb-
zeciliği üretim modeli ile il içindeki Antal-
ya ve diğer illerde üretim durması sonucu 
oluşan sebze açığını kapatılabilecektir. 
Konya’da sebzecilikte örtüaltına geçilme-
si ile bu bölgelerimizde oluşan sorun ve 
açığın önüne geçilmiş olacak daha ekono-
mik ve sağlıklı ürün elde edilecektir.Konya 
İlinde açık alan sebze yetiştiriciliği yoğun 
olarak yapılmaktadır. Ancak bu yoğun 
kullanım sonucu sebze yetiştirilen alan-
lardaki topraklarda yorgunluk oluşmuştur. 
Toprak yorgunluğuna çözümü olan, toprak 
değişimi ve yetiştirilecek üründe değişiklik 
yapmak (ekim nöbeti) gibi yöntemler açık 
alan yetiştiriciliğinde girdi maliyetini ve iş 
gücünü arttıran uygulanması güç bir yön-
temdir. İlimizde seracılık yapılmaya baş-
lanması ile birlikte daha küçük alanlardan 
yüksek verim ve marjinal üretim sağlana-
cak olup daha önce açık alanda sebze üreti-
mi yapılan alanların farklı bir tarımsal ürün 
yetiştirilmesi ile toprağın daha verimli bir 
hale dönüşmesi sağlanabilir.İlimizde Sebze 
yetiştiriciliğinin yoğun iş gücü gerektirme-

si, işçi bulma problemi, açık alanda yoğun 
olan ve tam olarak mücadele edilemeyen 
hastalık ve zararlı yoğunluğu nedenleri 
ile, İlimizde sebze üretim alanları giderek 
azalmaya, küçülmeye başlamaktadır. Artan 
nüfus ve oluşan beslenme bilinci ile doğru 
orantılı olarak artan gıda talebini karşı-
lamak için, sebze üretiminin de artması 
gerekmektedir. Bunun için birim alandan 
yüksek verim alınmasını sağlayarak, küçük 
alanların marjinal olarak değerlendiriril-
mesini sağlayacak Küçük alanlarda örtü 
altı sebzeciliğine geçilmesi en önemli 
çözümdür. Hızla çoğalan nüfusun gerek-
sinimlerini karşılamak için, birim alandan 
niteliksel ve niceliksel olarak daha yüksek 
üretim, günümüz tarımsal üretimin temel 
amaçlarından biri  olmalıdır. Konya İlinde, 
birim alandan elde edilecek fazla ürün ile 
artan gıda ihtiyacının karşılanmasına katkı 
sağlanacaktır.” diye konuştu.

‘KONYA ÇİFÇİSİ SERACILIĞI SEVDİ’

Konya çiftçisinin seracılığını sevdiğini 
belirten Konya Tarım ve Orman İl Mü-
dürü Ali Ergin, “İlimizde Örtü Altı Sebze 
yetiştiriciliğinde, 3 dönem üretim yapı-
labilmektedir. Seralarda erken dönemde 
marul, tere, roka; ortada domates salatalık, 
sonrasında yine tere, marul, roka vb. ürün 
yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Yoğunluk 
olarak Konya ilimizde seralarda Domates 
ve salatalık yetiştirilmektedir. Yine ilimiz-
de gelişen seracılık ile birlikte topraksız ör-
tüaltı  tarımı da sürekli bir gelişim göster-
mektir. Açık alana göre 1-2 ay önce yerli 
sebze pazarlara çıkarılmaya başlanılmıştır. 
Erken yada kış aylarında üretilen sebzeler 
çok daha yüksek değerde satılabilmektedir. 
İlimizde seracılık açık alan yetiştiriciliğine 
göre dekara verimi daha yüksek olan sera 
üretimi, biyolojik ve biyoteknik mücadele 
yöntemlerinin uygulanmasının kolay ve 
ucuz olması nedeni ile Konya çiftçisi tara-
fından çabuk kabul görmüştür.” şeklinde 
konuştu.
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Akşehir kirazı 2004 yılında Türk 
Patent Enstitüsünce “Akşehir 
Kirazı” adıyla tescil edildi. Kiraz 

Akşehir’in önemli bir tarım ürünüdür. 
15.000 dekarın üzerinde bir araziyi kaplayan 
ve 300.000’in üzerinde kiraz ağacından yılda 
ortalama 30.000 ton civarında kiraz üretimi 
ile ilçe ekonomisine büyük katkı sağlanıyor. 
İklim etmenlerinin bitki örtüsünün sahaya 
yerleşmesini, gelişmesini ve büyümesini 
doğrudan etkilediği, dolaylı olarak çözülme 
ve toprak oluşumunda önemli rol oynadığı 
bilinmektedir. Bu nedenle Akşehir Kirazını 
diğer yöre kirazlarından ayırt eden faktörler 
çevresel ve niteliksel özellikleriyle eşsiz bir 
lezzet imkânı sunuyor. 

AKŞEHİR KİRAZI’NIN ÖZELLİKLERİ 
NELER?

Akşehir Kirazının çapı 26 mm.’den bü-
yüklük oranı %80-90 aralığındadır. Akşehir 
Kirazı; bölge adaptasyonu, fizyolojik gelişimi 
ve ekonomik ömrü üst seviyelerde olan 
bir üründür. İstikrarlı bir verim sürecine 
sahiptir. Akşehir Gölü ve kuzeybatısındaki 
Eber Gölü ile güneyindeki Sultan Dağlarının 
oluşturduğu mikroklima iklimi nedeniyle 
Akşehir Kirazı’nın istediği uygun ortam oluş-
maktadır. Bölgede yaz aylarında nem oranı 
60%’dan aşağı düşmemekte ve yeterli dere-
cede nemli bir ortam oluştuğundan Kirazın 
olgunlaşma dönemindeki sıcaklarda meyve-
nin su kaybı minimum seviyede kalmakta ve 
ani olgunlaşma riski ortadan kalkmaktadır. 
Bu riskin en az seviyede olmasıyla kiraz 

meyvesinin şeker oranı düşük, seviyelerde 
kalmaktadır. Meyve etinin gevrek bir yapıya 
sahip oluşu, sertliği, sululuğu ve hafif may-
hoşumsu özelliğiyle tüketiminde ve damak 
tadı olarak çok kaliteli bir çeşittir.

‘TEMEL ÜRÜN OLARAK YETİŞİYOR’

Mikro-klima özelliği, merkezde yer alan 
Akşehir’de üst düzeyde etkisini hissettirir. 
Bu özellik Akşehir Kirazı’nın istediği uygun 
ortamı fazlasıyla sağlar. Akşehir’de Atakent, 
Gölçayır, Değirmenköy, Yeniköy, Saray, 
Ulupınar, Engili, Gedil, Ilıcak ve Çakıllar gibi 
kasaba ve köylerde temel ürün olarak yetiş-

tirilmektedir.Akşehir kirazının yaşam alanını 
oluşturan topraklar ise verimli fraksiyona sa-
hip topraklardır. Yaklaşık olarak eşit oranlar-
da kum, kil ve şilt içeren, su tutma ve hava 
kapasitesi iyi, drenajı, su geçirgenliği yeterli 
olan topraklardır. Bu verimlilik Akşehir’de 
uygun iklimle birleşince sık bitki örtüsünü 
desteklemekte ve organik maddece zengin, 
madde çevrimi yüksek dengeli bir ekosistem 
oluşmaktadır. Kiraz yetiştiriciliğinde ticari 
gübre mümkün olduğunca kullanılmamakta 
olup her yıl düzenli, ağırlıklı ve dengeli bir 
çiftlik hayvan gübresi kullanımı sayesinde 
toprağın organik maddece zenginleştirilmesi 
sağlanmaktadır.

AKŞEHIR KIRAZI 
DÜNYA LEZZETI OLDU

Akşehir Gölü havzasında mikro klima etkisi ile dünyanın aroması en hoş, 
gevrek, sulu, dayanıklı, lezzetli “Akşehir Kirazı” üretiliyor
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meyvesinin şeker oranı düşük, seviyelerde 
kalmaktadır. Meyve etinin gevrek bir yapıya 
sahip oluşu, sertliği, sululuğu ve hafif may-
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oluşturan topraklar ise verimli fraksiyona sa-
hip topraklardır. Yaklaşık olarak eşit oranlar-
da kum, kil ve şilt içeren, su tutma ve hava 
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Konya’da önemli bir yer tutan 
bağcılık özellikle Meram 
ve Sille’de tarihten buyana 

adından söz ettirmektedir. Şuanda her 
iki bölgede de bağcılık neredeyse bitmiş 
olsa da, bağ deyine akıllara gelen en 
önemli bölgeler Meram ve Sille’dir. 

Konya’nın 8 km. kuzeybatısında yer 
alan Sille’deki en eski yerleşim, kuzeyde 
yer alan Sızma Höyüğü’dür. Burada 
yapılan araştırmalarda M.Ö. 8-7. yüzyıl 
Frig uygarlığına ait kalıntılar bulunmuş-
tur. Antik dönemde Sylata ya da Sylla 
olarak isimlendirilen Sille’nin Roma 
döneminde iskân gördüğü, şehir içinde 
bulunan antik mimariye ait taş eserler-
den anlaşılmaktadır. Muhtemelen kent 
bu dönemde, Efes’ten doğuya giden Kral 
yolu üzerindeki Konya’nın yakınında 
bir durak noktasıdır. Aynı yüzyılda Aziz 
Paul Konya’dan geçtiği sırada Sille’ye de 
uğradığı tahmin ediliyor. 

M.S. 4. yüzyılda Efes önemini 
kaybetmiş, Bizans’ın başkenti olan 
İstanbul önem kazanmıştır. İstanbul’dan 
Kudüs’e giden yol üzerinde de bulu-
nan Konya, bu dönemde de önemini 
korumuş Kudüs’e giden hacıların uğrak 
noktası olmuştur. Aya Elenia Kilise-
si’nin kitabesi, yapının bu tarihte Büyük 
Konstantin’in annesi Helene tarafından 
yaptırıldığını belirtmektedir. Bilindiği 
gibi ilk Hıristiyan aristokrat olan Helene 
yaşamı sırasında Hz. İsa’nın gerildiği 
kutsal haçı bulmak amacıyla Kudüs’e 
gitmiş, geçtiği yollarda birçok kilise inşa 
ettirmiştir. Aya Elenia Kilisesi Sille’nin 

gerçekten de bu yol üzerinde bulundu-
ğunu göstermektedir.

Bizans dönemi tarihi kaynaklarında 
ismi geçmeyen yerleşim, M.S. 7-10. 
Yüzyıllar arasında tüm diğer kentler gibi 
Arap akınlarına maruz kalmıştır. Önemli 
bir stratejik nokta olan Gevale Kalesi bu 
dönemde bölgeyi açık bir hedef haline 
getirmiş ve bu yüzden bölge sık sık işgal 
edilmiştir. Arap akınlarının Anadolu’da 
sonlanması ile kent önemli bir dini 
merkez olmuştur. Bölgede bulunan kaya 
kiliseleri ve özellikle Ak Manastır bu 
önemi açıkça göstermektedir.

Sille’nin önemi 1071 yılından sonra 
Selçuklular’ın Konya’yı ele geçirip, 
başkent yapmaları ile artmıştır. Kon-
ya’daki Türk hâkimiyeti sonucunda 
şehirdeki gayrimüslimlerin bir kısmının 
kent dışına yerleştikleri sanılmaktadır. 
Muhtemelen bu dönemdeki en fazla 
göç Konya’nın çok yakınında bulunan 
Sille’ye olmuştur.

3 Temmuz 1097 yılında Sultan I. 
Kılıç Arslan, Konya’ya gelen I. Haçlı 
ordusu yüzünden şehri boşaltmış ve 
dağlara yerleşmiştir. Bölgeye gelen haçlı 
ordusu bir süre burada kalıp Konya ile 
beraber Sille’yi de talan etmişlerdir.

Dönem kaynaklarından 1116-1118 
yıllarında I. Alexios tarafından Konya’ya 
yapılan seferin geri dönüşünde, Konya 
çevresinde yaşayan birçok Rumun 
Bizans ordusu ile beraber İstanbul’a 
döndükleri öğrenilmektedir. Böylece böl-
gedeki gayrimüslim nüfusunun bir mik-
tar azaldığı sanılmaktadır. 1146 yılında 

ÜZÜM BAĞLARIYLA 
SİLLE VE MERAM

Tarihten buyana önemli 
merkezler arasında bulunan Sille 
ve Meram, günümüze dek üzüm 

bağları ile de adından 
söz ettirmiştir 

Bizans imparatoru Manuel, Philomelion’da 
(Akşehir) Selçuklu Sultanı Mesud ile yaptığı sa-
vaşta galip gelince Konya’yı kuşatmış; Selçuklu 
ordularıyla Gevale Kalesi eteklerinde tekrar 
mücadele etmiştir. Ioannes Kinnamos’un 
anlattığına göre bu saldırılarda Bizans ordusu 
Konya dışındaki yerleşim yerlerini yakmıştır. 
Savaşların dışında dönem dönem meydana 
gelen doğal afetlerde bölge nüfusunu olumsuz 
etkilemiştir. 1153 yılındaki Konya’da meydana 
gelen büyük veba salgını tarihçilerin belirttiği 
bu afetlerden birisidir.

1226 yılında Sultan I. Alâeddin Keykubat, 
Ermenistan seferi dönüşünde bir grup Hıristi-
yan Peçenek Türkünü Konya’ya getirip, Sille’ye 
yerleştirmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti’n-
den sonra Konya ve çevresi Karamanoğulları 
Devleti’’nin hâkimiyetine girmiştir. Karama-
noğulları ile Osmanlılar arasında Gevale Kalesi 
civarlarında yapılan mücadeleler sonunda 
bölge Osmanlı toprağı olmuştur.

Sille, Fatih Sultan Mehmed, II. Beyazıd, 
Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman 
ve III. Murad dönemlerinde Konya Kazası’na 
bağlı bir karyedir. 17. Yüzyıldan itibaren Sil-
le’nin idari statüsünün net olmadığı görülmek-
tedir. Başlıca geçim kaynağı buğday, arpa ve 
hayvancılık olan bölgede giderek Müslüman 
nüfusu artmıştır. 19. Yüzyılın ikinci yarısında 
bölgeye gelen Charles Texier Sille’de Ermeni 
ve Rumların yazlıklarının olduğunu söyle-
mektedir. 20. Yüzyılın başlarına ait Maliye ve 
Arazi Emlak Defterleri’nde Sille’nin nüfusu-
nun %56’sı Müslüman, yüzde 44’ü Gayr-i 
Müslüman olarak görülmektedir. 1913 yılında 
Konya’ya gelen Bela Horvath ise Konya’daki 
Rumların Sille’de özel kiliseleri olan yazlıkla-
ra sahip olduklarını ve Sille’de atmışa yakın 
kilisenin bulunduğunu söylemektedir. 1923 
yılından sonra yapılan nüfus değişim politikası 
çerçevesinde Sille’deki Hıristiyan halk Yuna-
nistan’a göç etmiştir.

Sille, Selçuklu ilçesine 1989 yılında iki ma-
halle olarak bağlanmıştır. 1995 yılında Konya 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 
tarafından kilise, manastır ve mezarlıkların 
bulunduğu güney yamaçları, birinci derecede 

arkeolojik sit alanı, esas yerleşme alanı ise 
kentsel sit alanı olarak ilan edilmiştir. Bugün 
Sille, Konya’nın önemli bir kültür ve turizm 
merkezidir.

SİLLE’DE TARIM VE HAYVANCILIK

Sille ve çevresinde tarım ve hayvancılık 
önemli bir ekonomik faaliyet olmamıştır. 
Tarım ve hayvancılık ticari anlamda değil daha 
çok günlük ihtiyaçları karşılayacak düzeyde 
gerçekleşmiştir. Ancak Sille’nin yamaçlarında 
meyvecilik ön plana çıkmıştır. Tarımla çok 
uğraşmayan Silleliler daha çok ticarete yönel-
miştir. Bu durum bugün de kendini göster-
mektedir. Bununla birlikte meyvecilik, bağcılık, 
tahıl, büyük ve küçükbaş hayvancılık bölgede 
yapılmaktadır. 

SİLLE’NİN MEŞHUR BAĞLARI

Buna karşın Sille Konya’nın önemli bağ 
alanlarından biri olarak dikkat çekiyor. Bağcılık 
tarihi çok eskiye dayanan Sille’de bağlar eski 
yerleşim yerinin güneyinde ve batısında yaygın 
olarak bulunuyor. Sille Bağları’nda dimnit, 
büzgülü, kadın parmağı, deve gözü, germi, ak 
üzüm, kut gibi üzüm türlerinin yetiştirildiği bi-
liniyor. Bunlardan dimnit üzümü tarihi kaynak-
lara göre Frigler zamanından beri yetiştirilmek-
te olup, pekmez yapımına da elverişli olarak 
biliniyor. Daha önceleri Sille’de hemen hemen 
her ailenin bağ alanları varken, günümüzde 
nüfusun azalması, bölgenin sosyo-ekonomik 
yapısından kaynaklanan değişiklikler gibi ne-
denlerle eski bağ alanları büyük ölçüde ortadan 
kalkmış durumda. Bugün bölgede sadece hobi 
amaçlı bağcılık yapanlar bulunuyor. 

MERAM BAĞLARI 

Konya’nın önemli bir bölgesi olan Meram 
Bağları, Konya’nın merkez ilçesi olan Meram’a 
ismini vermesiyle biliniyor. Konya’nın en göz-
de, yeşil ve sulu alanlarına sahip olan Meram 
Bağları, tarihten buyana birçok yerde ismi 
geçen bir bölge olarak dikkat çekiyor.  Kon-

ya’da İslamiyet öncesinden günümüze kadar 
ki su iletim sitemindeki değişim ile birlikte su 
kültürü M. Sabri Doğan tarafından Konya Su 
Tarihi kitabında detayları ile anlatılmıştır. Özel-
likle Konya şehir merkezinin sırtını yasladığı 
Loras, Takkeli, Geveli Dağları ile Toros Dağla-
rı’nın iç taraflara uzantıları üzerine kurulmuş 
olması, su kaynağı olarak bu yerlere bağlılığını 
beraberinde getirmiştir. Dağlardan gelen zayıf 
yapılı derelerin değerlendirilmesi sonrasında 
muhteşem bir medeniyet ortaya çıkmıştır. 
İbn-i Battuta ve daha sonra da Evliya Çele-
bi’nin seyahatnamesinde sözünü ettiği bağlar 
bu medeniyetin yansımasıdır (Aykut 2004). Ni-
tekim Meram Bağları üzerine şiirler, hikâyeler, 
şarkılar türkülerin ortaya çıkması, burada bulu-
nan bir derenin suladığı bitek arazilerin insan 
eliyle işlenmesi sonucunda olmuştur. İbrahim 
Hakkı Konyalı Konya Tarihi isimli kitabında 
(1964), Konya’nın su yapıları bakımından zen-
gin olduğunu, birçok çeşmenin yanında, birçok 
yerde o yerin ihtiyacını karşılayacak kuyu ve 
sarnıçların olduğunu belirtmiştir. Yine Konyalı 
(1964), kuyu ve sarnıçlardan suyun, cınkırık 
denilen kalın ve üstü çatal ağacın üstüne tespit 
edilen bir başka uzun ağacın bir tarafına kova 
takılmak suretiyle alındığını, ağacın diğer 
tarafına denge sağlamak için bir ağırlık tespit 
edildiğini belirtmiştir. Konya’da meşhur kuyu 
ve sarnıçların bazılarının Selçuklular zamanın-
dan kalmış olduğunu söylemiştir. Meşhur kuyu 
ve sarnıçların, Hoca Fakih sarnıcı, Tebrizli Hacı 
Bahtiyar sarnıcı, Divler sarnıcı, Alavardı sarnıcı 
gibi, yine derinliği ile meşhur olan Nalbant 
Hacı Mustafa Ağa kuyusunun varlığından bah-
setmiştir. Halkın kullanımına açık bu sarnıç ve 
kuyuların yanında şahısların da su elde etmek 
için kuyularının olduğu bilinmektedir. Şahıs 
kuyuları su elde etmenin yanı sıra özellikle 
süt ve süt ürünlerinin sıcaktan bozulmaması, 
bazı içeceklerin yaz günlerinde serin tutulması 
amacıyla da ek görevler yüklenmişlerdir. İpin 
ucuna bağlanan uygun bir kapla yiyecekler sı-
cak yaz günlerinde kuyu içine sarkıtılarak serin 
ve taze kalması sağlanmıştır. Tüm bu özellikler 
Meram’da bağcılığın gelişmesini ve yaygınlaş-
masını sağlamıştır.
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Konya’da önemli bir yer tutan 
bağcılık özellikle Meram 
ve Sille’de tarihten buyana 

adından söz ettirmektedir. Şuanda her 
iki bölgede de bağcılık neredeyse bitmiş 
olsa da, bağ deyine akıllara gelen en 
önemli bölgeler Meram ve Sille’dir. 

Konya’nın 8 km. kuzeybatısında yer 
alan Sille’deki en eski yerleşim, kuzeyde 
yer alan Sızma Höyüğü’dür. Burada 
yapılan araştırmalarda M.Ö. 8-7. yüzyıl 
Frig uygarlığına ait kalıntılar bulunmuş-
tur. Antik dönemde Sylata ya da Sylla 
olarak isimlendirilen Sille’nin Roma 
döneminde iskân gördüğü, şehir içinde 
bulunan antik mimariye ait taş eserler-
den anlaşılmaktadır. Muhtemelen kent 
bu dönemde, Efes’ten doğuya giden Kral 
yolu üzerindeki Konya’nın yakınında 
bir durak noktasıdır. Aynı yüzyılda Aziz 
Paul Konya’dan geçtiği sırada Sille’ye de 
uğradığı tahmin ediliyor. 

M.S. 4. yüzyılda Efes önemini 
kaybetmiş, Bizans’ın başkenti olan 
İstanbul önem kazanmıştır. İstanbul’dan 
Kudüs’e giden yol üzerinde de bulu-
nan Konya, bu dönemde de önemini 
korumuş Kudüs’e giden hacıların uğrak 
noktası olmuştur. Aya Elenia Kilise-
si’nin kitabesi, yapının bu tarihte Büyük 
Konstantin’in annesi Helene tarafından 
yaptırıldığını belirtmektedir. Bilindiği 
gibi ilk Hıristiyan aristokrat olan Helene 
yaşamı sırasında Hz. İsa’nın gerildiği 
kutsal haçı bulmak amacıyla Kudüs’e 
gitmiş, geçtiği yollarda birçok kilise inşa 
ettirmiştir. Aya Elenia Kilisesi Sille’nin 

gerçekten de bu yol üzerinde bulundu-
ğunu göstermektedir.

Bizans dönemi tarihi kaynaklarında 
ismi geçmeyen yerleşim, M.S. 7-10. 
Yüzyıllar arasında tüm diğer kentler gibi 
Arap akınlarına maruz kalmıştır. Önemli 
bir stratejik nokta olan Gevale Kalesi bu 
dönemde bölgeyi açık bir hedef haline 
getirmiş ve bu yüzden bölge sık sık işgal 
edilmiştir. Arap akınlarının Anadolu’da 
sonlanması ile kent önemli bir dini 
merkez olmuştur. Bölgede bulunan kaya 
kiliseleri ve özellikle Ak Manastır bu 
önemi açıkça göstermektedir.

Sille’nin önemi 1071 yılından sonra 
Selçuklular’ın Konya’yı ele geçirip, 
başkent yapmaları ile artmıştır. Kon-
ya’daki Türk hâkimiyeti sonucunda 
şehirdeki gayrimüslimlerin bir kısmının 
kent dışına yerleştikleri sanılmaktadır. 
Muhtemelen bu dönemdeki en fazla 
göç Konya’nın çok yakınında bulunan 
Sille’ye olmuştur.

3 Temmuz 1097 yılında Sultan I. 
Kılıç Arslan, Konya’ya gelen I. Haçlı 
ordusu yüzünden şehri boşaltmış ve 
dağlara yerleşmiştir. Bölgeye gelen haçlı 
ordusu bir süre burada kalıp Konya ile 
beraber Sille’yi de talan etmişlerdir.

Dönem kaynaklarından 1116-1118 
yıllarında I. Alexios tarafından Konya’ya 
yapılan seferin geri dönüşünde, Konya 
çevresinde yaşayan birçok Rumun 
Bizans ordusu ile beraber İstanbul’a 
döndükleri öğrenilmektedir. Böylece böl-
gedeki gayrimüslim nüfusunun bir mik-
tar azaldığı sanılmaktadır. 1146 yılında 

ÜZÜM BAĞLARIYLA 
SİLLE VE MERAM

Tarihten buyana önemli 
merkezler arasında bulunan Sille 
ve Meram, günümüze dek üzüm 

bağları ile de adından 
söz ettirmiştir 

Bizans imparatoru Manuel, Philomelion’da 
(Akşehir) Selçuklu Sultanı Mesud ile yaptığı sa-
vaşta galip gelince Konya’yı kuşatmış; Selçuklu 
ordularıyla Gevale Kalesi eteklerinde tekrar 
mücadele etmiştir. Ioannes Kinnamos’un 
anlattığına göre bu saldırılarda Bizans ordusu 
Konya dışındaki yerleşim yerlerini yakmıştır. 
Savaşların dışında dönem dönem meydana 
gelen doğal afetlerde bölge nüfusunu olumsuz 
etkilemiştir. 1153 yılındaki Konya’da meydana 
gelen büyük veba salgını tarihçilerin belirttiği 
bu afetlerden birisidir.

1226 yılında Sultan I. Alâeddin Keykubat, 
Ermenistan seferi dönüşünde bir grup Hıristi-
yan Peçenek Türkünü Konya’ya getirip, Sille’ye 
yerleştirmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti’n-
den sonra Konya ve çevresi Karamanoğulları 
Devleti’’nin hâkimiyetine girmiştir. Karama-
noğulları ile Osmanlılar arasında Gevale Kalesi 
civarlarında yapılan mücadeleler sonunda 
bölge Osmanlı toprağı olmuştur.

Sille, Fatih Sultan Mehmed, II. Beyazıd, 
Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman 
ve III. Murad dönemlerinde Konya Kazası’na 
bağlı bir karyedir. 17. Yüzyıldan itibaren Sil-
le’nin idari statüsünün net olmadığı görülmek-
tedir. Başlıca geçim kaynağı buğday, arpa ve 
hayvancılık olan bölgede giderek Müslüman 
nüfusu artmıştır. 19. Yüzyılın ikinci yarısında 
bölgeye gelen Charles Texier Sille’de Ermeni 
ve Rumların yazlıklarının olduğunu söyle-
mektedir. 20. Yüzyılın başlarına ait Maliye ve 
Arazi Emlak Defterleri’nde Sille’nin nüfusu-
nun %56’sı Müslüman, yüzde 44’ü Gayr-i 
Müslüman olarak görülmektedir. 1913 yılında 
Konya’ya gelen Bela Horvath ise Konya’daki 
Rumların Sille’de özel kiliseleri olan yazlıkla-
ra sahip olduklarını ve Sille’de atmışa yakın 
kilisenin bulunduğunu söylemektedir. 1923 
yılından sonra yapılan nüfus değişim politikası 
çerçevesinde Sille’deki Hıristiyan halk Yuna-
nistan’a göç etmiştir.

Sille, Selçuklu ilçesine 1989 yılında iki ma-
halle olarak bağlanmıştır. 1995 yılında Konya 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 
tarafından kilise, manastır ve mezarlıkların 
bulunduğu güney yamaçları, birinci derecede 

arkeolojik sit alanı, esas yerleşme alanı ise 
kentsel sit alanı olarak ilan edilmiştir. Bugün 
Sille, Konya’nın önemli bir kültür ve turizm 
merkezidir.

SİLLE’DE TARIM VE HAYVANCILIK

Sille ve çevresinde tarım ve hayvancılık 
önemli bir ekonomik faaliyet olmamıştır. 
Tarım ve hayvancılık ticari anlamda değil daha 
çok günlük ihtiyaçları karşılayacak düzeyde 
gerçekleşmiştir. Ancak Sille’nin yamaçlarında 
meyvecilik ön plana çıkmıştır. Tarımla çok 
uğraşmayan Silleliler daha çok ticarete yönel-
miştir. Bu durum bugün de kendini göster-
mektedir. Bununla birlikte meyvecilik, bağcılık, 
tahıl, büyük ve küçükbaş hayvancılık bölgede 
yapılmaktadır. 

SİLLE’NİN MEŞHUR BAĞLARI

Buna karşın Sille Konya’nın önemli bağ 
alanlarından biri olarak dikkat çekiyor. Bağcılık 
tarihi çok eskiye dayanan Sille’de bağlar eski 
yerleşim yerinin güneyinde ve batısında yaygın 
olarak bulunuyor. Sille Bağları’nda dimnit, 
büzgülü, kadın parmağı, deve gözü, germi, ak 
üzüm, kut gibi üzüm türlerinin yetiştirildiği bi-
liniyor. Bunlardan dimnit üzümü tarihi kaynak-
lara göre Frigler zamanından beri yetiştirilmek-
te olup, pekmez yapımına da elverişli olarak 
biliniyor. Daha önceleri Sille’de hemen hemen 
her ailenin bağ alanları varken, günümüzde 
nüfusun azalması, bölgenin sosyo-ekonomik 
yapısından kaynaklanan değişiklikler gibi ne-
denlerle eski bağ alanları büyük ölçüde ortadan 
kalkmış durumda. Bugün bölgede sadece hobi 
amaçlı bağcılık yapanlar bulunuyor. 

MERAM BAĞLARI 

Konya’nın önemli bir bölgesi olan Meram 
Bağları, Konya’nın merkez ilçesi olan Meram’a 
ismini vermesiyle biliniyor. Konya’nın en göz-
de, yeşil ve sulu alanlarına sahip olan Meram 
Bağları, tarihten buyana birçok yerde ismi 
geçen bir bölge olarak dikkat çekiyor.  Kon-

ya’da İslamiyet öncesinden günümüze kadar 
ki su iletim sitemindeki değişim ile birlikte su 
kültürü M. Sabri Doğan tarafından Konya Su 
Tarihi kitabında detayları ile anlatılmıştır. Özel-
likle Konya şehir merkezinin sırtını yasladığı 
Loras, Takkeli, Geveli Dağları ile Toros Dağla-
rı’nın iç taraflara uzantıları üzerine kurulmuş 
olması, su kaynağı olarak bu yerlere bağlılığını 
beraberinde getirmiştir. Dağlardan gelen zayıf 
yapılı derelerin değerlendirilmesi sonrasında 
muhteşem bir medeniyet ortaya çıkmıştır. 
İbn-i Battuta ve daha sonra da Evliya Çele-
bi’nin seyahatnamesinde sözünü ettiği bağlar 
bu medeniyetin yansımasıdır (Aykut 2004). Ni-
tekim Meram Bağları üzerine şiirler, hikâyeler, 
şarkılar türkülerin ortaya çıkması, burada bulu-
nan bir derenin suladığı bitek arazilerin insan 
eliyle işlenmesi sonucunda olmuştur. İbrahim 
Hakkı Konyalı Konya Tarihi isimli kitabında 
(1964), Konya’nın su yapıları bakımından zen-
gin olduğunu, birçok çeşmenin yanında, birçok 
yerde o yerin ihtiyacını karşılayacak kuyu ve 
sarnıçların olduğunu belirtmiştir. Yine Konyalı 
(1964), kuyu ve sarnıçlardan suyun, cınkırık 
denilen kalın ve üstü çatal ağacın üstüne tespit 
edilen bir başka uzun ağacın bir tarafına kova 
takılmak suretiyle alındığını, ağacın diğer 
tarafına denge sağlamak için bir ağırlık tespit 
edildiğini belirtmiştir. Konya’da meşhur kuyu 
ve sarnıçların bazılarının Selçuklular zamanın-
dan kalmış olduğunu söylemiştir. Meşhur kuyu 
ve sarnıçların, Hoca Fakih sarnıcı, Tebrizli Hacı 
Bahtiyar sarnıcı, Divler sarnıcı, Alavardı sarnıcı 
gibi, yine derinliği ile meşhur olan Nalbant 
Hacı Mustafa Ağa kuyusunun varlığından bah-
setmiştir. Halkın kullanımına açık bu sarnıç ve 
kuyuların yanında şahısların da su elde etmek 
için kuyularının olduğu bilinmektedir. Şahıs 
kuyuları su elde etmenin yanı sıra özellikle 
süt ve süt ürünlerinin sıcaktan bozulmaması, 
bazı içeceklerin yaz günlerinde serin tutulması 
amacıyla da ek görevler yüklenmişlerdir. İpin 
ucuna bağlanan uygun bir kapla yiyecekler sı-
cak yaz günlerinde kuyu içine sarkıtılarak serin 
ve taze kalması sağlanmıştır. Tüm bu özellikler 
Meram’da bağcılığın gelişmesini ve yaygınlaş-
masını sağlamıştır.
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Hüyük ilçesi Çilek üretiminde aktif 
rol oynamaya devam ediyor. 
Konya’nın tarımsal olarak en 

önemli ilçelerinden biri olan ve son yıllar-
da ürettiği çilekler ile dikkat çeken Hüyük, 
ilçe genelinde 10 dekarlık alanıyla dikkat 
çekiyor. Türkiye pazarıyla sınırlı kalma-
yan Hüyük Çileği bugün, Avrupa ülkeleri, 
Maldivler gibi yerlere ihraç ediliyor. Hüyük 
bugün çilekte üretim üssü haline geldi. 15 
bin tondan fazla çilek üretimi yapan Hüyük 
yerel, ulusal bazda ekonomiye ciddi katkı 
sağlıyor.  

Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdü-
rü Ahmet Tingiş, Hüyük ilçesinin Çavuş 
Mahallesi’nde 1990’lı yıllarda başlayan çilek 
üretiminde ilçe genelinde 10 bin dekara 
ulaşıldığını belirtti. Çilek üretiminin her yıl 
daha çok arttığını ve ilçenin bu konuda bir 
marka haline geldiğini aktaran Tingiş, “Özel-
likle Çamlıca Mahallemizde vatandaşları-
mız, köylülerimiz, hemşerilerimiz Konya ve 
büyük ilçelere tarım işçisi olarak gidiyorlardı. 
O bölgelerde çalışıyorlardı. Şu anda, çileğin 
girmesiyle özellikle Çamlıca mahallemizde 
bin dekarın üzerine çıkan üretimimizle bera-

ber, köylülerimiz, üreticilerimiz artık işçi-
liğe gitmiyorlar. Çilek 

üretimini mahalle 
sakinleri kendi 
toprakların-

da üretiyorlar. Hatta bu kapsamda köyden 
kente değil, kentten köye doğru bir göç 
başladı. İlçe nüfusu artmaya başladı. Hüyük 
ilçemizde çilek üretiminin daha iyi yerlere 
gelebilmesi adına çalışmalarımızı en iyi 
şekilde sürdürmeye devam etmemiz gerek. 
Yörenin altın çileği için işaret tescil belgesi 
aldık. Türk Patent ve Marka Kurumu’na 
uluslararası coğrafi işaret belgesi almak için 
müracaatta bulunduk” dedi. 

‘ÖNEMLİ BİR KATMA DEĞER’

Selçuk Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Süleyman 

Soylu da Hüyük’ün Konya’da çilek üreti-
minde iyi bir noktada olduğunu söyledi. 
Hüyük’ün tersine göç başlatan bir ilçe 
konumuna geldiğini dile getiren Soylu, “İl-
çede çilek tarımı giderek yaygınlaştırılmaya 
devam ediyor. Çilek sayesinde insanlar kendi 
tarlasında, kendi üretimini yapar hale geldi. 
Hatta bazı üreticiler dışarıdan işçi çalıştır-
maya başladı. Bugün bir dekardan ortalama 
4 ton çilek elde ediliyor. İnsanların geçimini 
sağlaması, çileği Türkiye ve dünya ile buluş-
turması son derece önemli bir katma değer 
oluşturuyor” diyerek düşüncelerini aktardı. 

‘KIRSAL KALKINMA BAŞARISI’

Temel amaçlarının kırsaldaki in-

HÜYÜK ÇILEĞI DÜNYAYA AÇILDI
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hüyük ilçesinde önemli bir kırsal 

kalkınma başarısı olduğunu ifade ederek, “Hüyük Çileği sadece Konya’da değil, yurt dışında 
da tanınır bir marka haline geldi” dedi

sanların gelirini artırmak olduğunu aktaran 
kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay ise şunları kaydetti, “Hüyük’te 
aslında kırsal kalkınma başarısı var. Bugüne 
kadar 15 milyondan fazla çilek fidesi dağıttık 
ve artık Hüyük Çileği sadece Konya’da değil, 
yurt dışında da tanınır bir marka haline 
geldi. Şimdi bundan sonra yapılması gereken 
özellikle çileğin endüstriyel hale getirilerek 
satılması ve çiftçimizin gelirinin artırılması. 
Sulama yatırımlarımıza, tarımsal destekle-
rimize, alt yapı çalışmalarımıza devam ede-
ceğiz. İlçelerimizde belediye başkanlarımızla 
gayet uyumlu bir çalışma yürütüyoruz” 
şeklinde görüş belirtti. 

‘ÇİLEK ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ BİR 
NOKTADAYIZ’

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğ-
dem, 15 yıl önce devlet desteğiyle başlanan 
organik çilek üretiminde önemli bir noktaya 
gelindiğini söyledi. İlçede birkaç dönümle 
başlayan çilek üretiminin, yaklaşık 20 bin 
dönüme ulaştığını ifade eden Çiğdem, “Üre-
tilen organik çilek yurt dışına da satılmaya 
başlandı. İlçemiz, Türkiye piyasasında orga-
nik çilek üretiminde yüzde 11’lik paya sahip” 
dedi. Çiğdem, coğrafi işaret tescili için geçen 
yıl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Türk 
Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulu-
nulduğunu dile getirdi. Başvurunun olumlu 
sonuçlandığını belirten Çiğdem, şunları 
kaydetti: “Bu hem bizi hem de üreticimizi 

ziyadesiyle memnun etti. Mayısta böl-
gemizde başlayan ilk hasatla birlikte 
coğrafi işaret tescil belgesine kavuş-
manın da mutluluğunu yaşıyoruz. Çi-
lek üretiminde gelinen noktayla artık 
yeni işletmeler kurulmaya başlandı. 
Özel sektör, bundan sonraki dönemde 
hasat edilen çileğin kurutulması işle-
mine de başlayacak. Bu yıl ülkemizin 
iç piyasasına da kurutulmuş çilekle 
gireceğiz. Vatandaşın yüzünün 
gülmesi bizim de yüzümüzün gül-
mesine sebebiyet veriyor. Hüyük 
çileğinin Avrupa Birliği coğrafi 
işaret belgesi alması için de gerekli 
çalışmaları başlatacağız”
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Selçuk Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Süleyman 

Soylu da Hüyük’ün Konya’da çilek üreti-
minde iyi bir noktada olduğunu söyledi. 
Hüyük’ün tersine göç başlatan bir ilçe 
konumuna geldiğini dile getiren Soylu, “İl-
çede çilek tarımı giderek yaygınlaştırılmaya 
devam ediyor. Çilek sayesinde insanlar kendi 
tarlasında, kendi üretimini yapar hale geldi. 
Hatta bazı üreticiler dışarıdan işçi çalıştır-
maya başladı. Bugün bir dekardan ortalama 
4 ton çilek elde ediliyor. İnsanların geçimini 
sağlaması, çileği Türkiye ve dünya ile buluş-
turması son derece önemli bir katma değer 
oluşturuyor” diyerek düşüncelerini aktardı. 

‘KIRSAL KALKINMA BAŞARISI’

Temel amaçlarının kırsaldaki in-

HÜYÜK ÇILEĞI DÜNYAYA AÇILDI
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hüyük ilçesinde önemli bir kırsal 

kalkınma başarısı olduğunu ifade ederek, “Hüyük Çileği sadece Konya’da değil, yurt dışında 
da tanınır bir marka haline geldi” dedi

sanların gelirini artırmak olduğunu aktaran 
kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay ise şunları kaydetti, “Hüyük’te 
aslında kırsal kalkınma başarısı var. Bugüne 
kadar 15 milyondan fazla çilek fidesi dağıttık 
ve artık Hüyük Çileği sadece Konya’da değil, 
yurt dışında da tanınır bir marka haline 
geldi. Şimdi bundan sonra yapılması gereken 
özellikle çileğin endüstriyel hale getirilerek 
satılması ve çiftçimizin gelirinin artırılması. 
Sulama yatırımlarımıza, tarımsal destekle-
rimize, alt yapı çalışmalarımıza devam ede-
ceğiz. İlçelerimizde belediye başkanlarımızla 
gayet uyumlu bir çalışma yürütüyoruz” 
şeklinde görüş belirtti. 

‘ÇİLEK ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ BİR 
NOKTADAYIZ’

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğ-
dem, 15 yıl önce devlet desteğiyle başlanan 
organik çilek üretiminde önemli bir noktaya 
gelindiğini söyledi. İlçede birkaç dönümle 
başlayan çilek üretiminin, yaklaşık 20 bin 
dönüme ulaştığını ifade eden Çiğdem, “Üre-
tilen organik çilek yurt dışına da satılmaya 
başlandı. İlçemiz, Türkiye piyasasında orga-
nik çilek üretiminde yüzde 11’lik paya sahip” 
dedi. Çiğdem, coğrafi işaret tescili için geçen 
yıl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Türk 
Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulu-
nulduğunu dile getirdi. Başvurunun olumlu 
sonuçlandığını belirten Çiğdem, şunları 
kaydetti: “Bu hem bizi hem de üreticimizi 

ziyadesiyle memnun etti. Mayısta böl-
gemizde başlayan ilk hasatla birlikte 
coğrafi işaret tescil belgesine kavuş-
manın da mutluluğunu yaşıyoruz. Çi-
lek üretiminde gelinen noktayla artık 
yeni işletmeler kurulmaya başlandı. 
Özel sektör, bundan sonraki dönemde 
hasat edilen çileğin kurutulması işle-
mine de başlayacak. Bu yıl ülkemizin 
iç piyasasına da kurutulmuş çilekle 
gireceğiz. Vatandaşın yüzünün 
gülmesi bizim de yüzümüzün gül-
mesine sebebiyet veriyor. Hüyük 
çileğinin Avrupa Birliği coğrafi 
işaret belgesi alması için de gerekli 
çalışmaları başlatacağız”
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