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TÜRKİYE GIDAYA 
YÖN VERİYOR

S
on yıllarda dünyayı etkisi altına 
alan pandemi ve sonrasında 
patlak veren Rusya-Ukrayna 

savaşı, küresel gıda sorununu ve gıda 
güvenliğini bir kez daha ortaya koydu. 
Yaşanan global gelişmeler, tüm ülkeleri 
tarımsal üretimi artırmak ve yenilik-
çi çözümler bulmak üzere harekete 
geçirdi. Tarım ülkesi olan ve tarımsal 
üretimde dünyada önemli bir yer tutan 
ülkemiz ise bu konuda önemli adımlar 
attı. Biryandan tarımda sürdürülebilir 
politikalar yürütülmeye çalışılırken di-
ğer taraftan Rusya-Ukrayna savaşı son-
rası ortaya çıkan hububat krizini çözme 
noktasında küresel bir rol üstlendi. 
Türkiye’nin tarımla ilgili yürüttüğü ve 
uluslararası alanda gıda güvenliği ve 
güvenilir gıda konusunda attığı adımla-
ra yönelik sorularımızı Tarım ve Orman 
Bakanlığı cevaplandırdı. 

Tarım ve hayvancılıkta Konya’nın 
önemini nasıl anlatırsınız?

Konya konumu, yüzölçümü, coğrafi 
yapısı ve ekolojisi sayesinde; ürün çe-
şitliliği, miktarı ve ülke tarımına kattığı 
tarımsal üretim değeri bakımından ele 
alındığında “Türkiye Tarımının Başken-
ti” olarak tanımlanabilir.

Bitkisel üretim bakımından Konya, 
Türkiye’de öncü illerimizden biridir. 
Konya’nın 2020 yılı bitkisel üretim 
toplamı 19.202.044 tondur. Konya’da 
üretilen bitkisel ürünlerin üretim 
miktarlarına bakıldığında üretiminin 
%90,4’ünü tahıllar ve diğer bitkisel 
ürünler oluştururken, %7’sini sebzeler, 
%2,7’sini ise meyveler oluşturmaktadır. 
Konya’da üretilen bitkisel ürünlerin 
üretim değerinin %62’sini tarla ürünleri 
oluştururken, %22’sini sebze ürünleri ve 
%16’sını da meyve ürünleri oluşturmak-

“Gıda güvenliği” 
ve “güvenilir 

gıda” konusunun 
gündeme geldiği 

son yıllarda ülkemiz 
biryandan tarımda 

sürdürülebilir 
politikalar 

yürütülmeye 
çalışılırken diğer 
taraftan Rusya-
Ukrayna savaşı 

sonrası ortaya çıkan 
hububat krizini 

çözme noktasında 
küresel bir rol 

üstlenmesi dikkat 
çekiyor

“

“

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

tadır. Şehrin bitkisel üretim değerinin 
yapısı, Türkiye geneliyle değerlendiril-
diğinde, farklı bir görünüm arz ettiği 
dikkati çekmektedir. Türkiye genelinde 
gerek tarla ürünleri gerekse sebze ve 
meyve ürünleri üretimi bitkisel üretim 
içinde eşit bir ağırlığa sahipken (yak-
laşık olarak %30-35), Konya’da tahıl ve 
şekerpancarı başta olmak üzere tarla 
ürünleri üretiminin ağırlıklı olduğu bir 
yapı söz konusudur.

Birçok tarımsal ürün ve hayvan sayı-
sında Türkiye’de 1. Sırada olan Konya, 
ülkemiz tarımsal üretim değerinin 
%6’lık kısmı olan 32,8 milyar TL’lık ta-
rımsal hasıla ile de ilk sıradadır. Tarım-
sal üretim değeri 2020 yılında 29,9 mil-
yar lira iken, yüzde 9,7’lik artışla 2021 
yılında 32,8 milyar liraya ulaşmıştır. 
Konya’nın tarımsal ürün ihracat değeri 
ise 2020 yılında 459 milyon dolar iken 
2021 yılında bu rakam %24,2’lik artışla 
570 milyon dolara yükselmiştir.

Konya’nın tarımsal açıdan ülkemiz 
toplam üretim içindeki payı şöyledir: 
Buğday üretiminde 1,6 milyon ton ile 
%9’luk orana, arpa üretiminde 843 bin 
ton ile %15’lik orana, şekerpancarı üre-

timinde 5,7 milyon ton ile %31’lik orana, 
dane mısır üretiminde 1,2 milyon ton ile 
%19’luk orana, havuç üretiminde 353 
bin ton ile %60’lık orana, yonca (yeşil 
ot) üretiminde 2,1 milyon ton ile %11’lik 
orana sahiptir. 

Konya’nın üretim miktarı bakımın-
dan Türkiye’de ikinci sırada olduğu 
ürünler:  Ayçiçeği yağlık üretiminde 
324 bin ton ile %15’lik oranda, kuru 
fasulye üretimi 57 bin ton ile %19’luk 
oranda, kiraz üretimi 52 bin ton ile 
%8’lik oranda, mısır(silajlık) üretimi 2,5 
milyon ton ile %9’luk oranda olduğu 
görülmektedir. 

Tarım ve hayvansal üretimi bakı-
mından stratejik konumda olan Konya, 
üretim çeşitliliği ve üretim miktarların-
daki potansiyeli itibariyle, ülkemizin en 
önemli tarım ve hayvancılık merkezidir. 

Konya, 950 bin civarında büyük-
baş hayvan sayısına sahip olup, 27 bin 
üretici ile yaklaşık 1 milyon 500 bin ton 
süt üretimiyle de ülkemizde ilk sırada 
yer almaktadır. 

Küçükbaş hayvan varlığı olarak 
3.053.673 baş ile ülkemizde 2. sırada 
bulunan Konya ayrıca kanatlı hayvan 

varlığı ile 2. sırada yer alıp ülke yumur-
ta üretimin %15’ini karşılamaktadır.

İlde günlük 3.960 baş büyükbaş, 
11.347 baş küçükbaş hayvan kesim 
kapasiteli 21 adet kesimhane mevcut 
olup, 2021 yılında 62 bin ton kırmızı et 
üretimi gerçekleştirilmiş olup; ülke üre-
timinin %6.2 sine tekabül etmektedir.

Yumurta, koyun yünü, süt, süt 
tozu, peynir altı suyu, sakatat, deri, su 
ürünleri gibi hayvansal ve hayvansal 
yan ürünlerin ihracatıyla ülke ihracatı-
na büyük katkı sağlamaktadır. Konya 
2020 yılında hayvansal üretimde 14 
milyar lira ile ülkemizde birinci sırada 
yer almaktadır. 

Konya Ovası’nın hububat başşehri 
olması, şehrimizin un sanayisinin de 
gelişmesini tetiklemiştir. Bu konuda 
neler söylersiniz? 

Konya ülke buğday üretimimizin 
%9’luk kısmını karşılamaktadır. Buğday 
hammadde olarak kabul edildiğinde 
buna bağlı olarak hammaddeye bağlı 
sanayi de gelişmektedir. Konya’da buğ-
day üretimine bağlı olarak un sanayisi 
gelişmiş durumdadır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI10
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2019 yılı itibariyle, buğday unu 
ihracatında ilk beş ülke Türkiye, Kaza-
kistan, Almanya, Mısır ve Arjantin’dir. 
Türkiye, 150 ülke arasında %21,1 pay ile 
2005 yılından bu yana dünyada en faz-
la buğday unu ihracat eden ülke konu-
munu korumuştur. Türkiye’de buğday 
unu ihracatı, tarım sektörü ihracatının 
önemli bir payını oluşturmaktadır. 2017, 
2018 ve 2019 yıllarında Türkiye buğday 
unu ihracatı 1 milyar $ seviyelerinde 
iken, 2021 yılında bu değerde %10’luk 
bir artış meydana gelmiş ve 1,1 milyar $ 
değerinde gerçekleştirilmiştir.

Ham maddenin olmasına bağlı 
olarak Konya’da 64 adet un sanayicisi 
bulunmaktadır.  Yıllık kapasiteleri 2,5 
milyon ton olup 2021 yılında 1,8 milyon 
ton üretim yapmışlardır. Kapasite kul-
lanım oranı %73 dür. Konya’nın, 2021 
yılı hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve 
mamulleri ihracatı, 289 milyon dolar ile 
toplam ihracatın %10’u kadardır. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafın-
dan hazırlanan ve 500 milyar dolar ih-
racat hedefi olan 2023 Türkiye İhracat 
Strateji ve Eylem Planı’nda; tarım sek-
törünün toplam hedefi 56 milyar dolar, 
değirmencilik ürünlerinin içinde olduğu 
Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve 
Mamulleri sektörünün hedefi 14 milyar 
dolar, değirmencilik ürünleri ihracat 
hedefi de 2 milyar dolardır. Eylem Planı 
kapsamında yer alan stratejik hedef-
ler; pazar payı, yatırım-alt yapı, çevre, 
teknoloji, iş birlikleri, finansman, insan 
kaynağı, mevzuat, izleme değerlendir-
me başlıkları adı altında toplanmıştır. 
Bu doğrultuda, Türkiye’yi hedefine 
ulaştıracak stratejilerin basit, kolay 
anlaşılabilir, ölçülebilir, yönetilebilir ve 
düzenli takibe imkân verebilecek bir 
yapıda olması amaçlanmıştır.

Son yıllarda yürütülen tarım 
ve hayvancılık politikaları 
düşünüldüğünde, Konya’yı bu 
planlamada nasıl değerlendirirsiniz?

Konya büyükbaş ve küçükbaş 
hayvancılık, yumurta tavukçuluğun-
da önemli bir ivmeye sahiptir. Bu 
ivmeye ilde kurulu olan birçok birlik 
ve kooperatifler katkı sağlamaktadır. 
Örgütlenmenin gerekli olduğu üretim 
sektöründen biri olan tarım ve hay-
vancılık sektörü aynı zamanda sanayi 
sektörüne de ham madde sağlayan bir 
sektördür. Hayvancılık sektörünün daha 
ileri gitmesi için birçok kuruma büyük 
görevler düşmektedir.

Ülkemiz tarım ve hayvancılığının 
geliştirilmesi ve sürdürebilirliğinin 
sağlanması, hayvancılık politikalarının 
etkinliğinin artırılması, yerli hayvan gen 
kaynaklarının yerinde korunması ve ge-
liştirilmesi, kayıtların düzenli tutulması, 
hayvan hastalıkları ile mücadele ve ve-
rimli sağlıklı hayvan üretimin sağlanma-
sı amacıyla birçok destekleme ödemesi 
yapılmaktadır. 

Bölgesel gelişmenin sağlanması ve 
bölgeler arası gelişmişlik farklarının 
giderilmesinde bölgelerin sahip olduğu 
üstünlüklerin çok iyi bir şekilde de-
ğerlendirilmesi gerekmektedir. Bunun 
için bölgelerin sahip olduğu kaynak-
ları rasyonel bir şekilde kullanabilecek 
projelerin ve kalkınma çalışmalarının 
yapılması destekleme ödemelerinin ve 
yatırımların üretime göre değerlendiril-
mesi gerekmektedir.

Konya’da bitkisel üretim kapsamın-
da birincil üretimden, tarladan çatala 
kadar gelişmiş bir tarım zinciri bulun-
makta, ayrıca ithalat ve yurtiçi satışta 
yoğun şekilde bu zincir etkin bir şekil-
de sürdürülmektedir. İlde tarıma dayalı 

ekonomi, sanayi, tarım alet ve makine 
ve ticareti yoğun şekilde yapılmakta, 
her yıl açılan tarım ve hayvancılık fuar-
ları ile dünya çapında ilgi görmektedir.

Tarım ve hayvancılık politikaları 
ile Göksu Taşeli Havzası destekleme 
programı kapsamında, dağlık bölge-
lerde seracılık, sert kabuklu-çekirdekli 
meyve, çilek vb. ürünlerde ekiliş alanı 
artmış buna bağlı olarak istihdam, iş 
gücü ve çiftçi gelirlerinde yoğun bir 
artış gözlenmiştir. Ayrıca hayvancılık 
sektörünün ana hammaddesi yem 
bitkisi (kaba, kesif yem) desteklemeleri 
ile birlikte yem bitkisi ekiliş alanlarında 
yoğun bir fazlalık görülmüş buda hay-
vancılık sektörünün gelişmesine olumlu 
katkı sağlamıştır.

Sertifikalı tohum destekleri kapsa-
mında kaliteli ve sertifikalı tohumluk 
kullanımındaki artış; sahada verime, 
kalite ve fiyata yansımış, bu durum üre-
tici nezdinde daha fazla gelir anlamına 
gelmektedir. 

TAKEP (Tarımsal Arazilerin Kul-
lanımının Etkinleştirilmesi Projesi) 
kapsamında özellikle arz açığı bulunan 
ürünlerin çiftçilerimize dağıtımı yapıla-
rak bölgede ürün deseni ve münavebe 
değişmiş, bu vesile ile nadas alanların-
da azalma, münavebede değişiklikler 
gözlenmiş ve üretici lehine olumlu 
gelişmeler görülmektedir.

Hububat ve yağlı tohum ekilişleri 
ve üretimi her geçen gün artmakta 
özellikle TMO alım garantisi ile stratejik 
ürün konumundaki hububat grubun-
da Konya Türkiye’de ilk sıradaki yerini 
korumaktadır. Hububat ve yağlı tohum 
üretiminin işlenmesi katma değer 
kazanması, depolanması konusunda 
Bakanlığımızca kırsal kalkınma destek-
leri kapsamında kurulan lisanslı depo 
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ve lisanslı depo destekleri (nakliye, 
depolama, analiz) ile depoculuk sektö-
rü gelişmiş çiftçi nezdinde üretebilirlik, 
satış ve depolama konusunda güven 
duygusu oluşmuş ve ekiliş alanı ve üre-
tim miktarı her geçen gün artış eğilimi-
ne girmiştir.

Tarım politikalarına bağlı olarak; İlde 
tarımın gelişmesi sadece tarım sektö-
rü değil tarıma dayalı mekanizasyon 
(alet-ekipman, sulama, nakliye), gıda 
vb. sektörlerde istihdam artışı, gelir 
seviyesinin yükselmesi, şehrin tanıtım 
ve ticaretine olumlu katkılar sağlamak-
tadır.

Konya’da ve çevresinde hububat 
üretimini artırmak adına ne tür 
çalışmalar yapılıyor?

Yerli ve milli tohumlar ile üretim 
yapmak için Türkiye genelinde olduğu 
gibi Konya’da da demonstrasyon faali-
yetleri yürütülmektedir. Ayrıca hububat 
üretimini teşvik etmek amacıyla TAKEP 
Projesi kapsamında arpa, tritikale, yulaf 
tohumları üreticilerimize  %50-%75 
hibe oranları ile dağıtılmıştır. 2022 yılın-
da 380 ton arpa, 214 ton tritakale, 150 
ton yulaf tohumu dağıtımı yapılmıştır. 
2022 yılında ilk defa uygulamaya konu-
lan TMO hububat alım desteği kapsa-
mında 40 bin üreticimize 595 milyon 
TL prim desteği aktarılmış ve arpa ve 
buğday üreticilerimiz desteklenmiştir. 

Ülkemizde ekilebilir alanların 
artırılması çalışması yapılmasının 
yanında, Ata Tohumu projesiyle de 
tohum ıslahı çalışmaları yapılarak, 
birim alandan daha çok verim alma 
hedefleniyor. Yapılan bu çalışmaların 
Konya’daki ve ülkemizdeki geldiği 
noktayı nasıl değerlendirirsiniz?

2006 yılında yayımlanan 5553 sayılı 
tohumculuk kanunu ile birlikte ülke-
mizde tohumculuk sektörü bir atılım 
sürecine girmiştir. Özel ve resmi tohum 
ıslahçısı kurumların etkin bir şekilde 
çalışmaları sonucunda birçok türde 
çeşitler ıslah edilmiş, bu çeşitler gerek 
ülkemiz çiftçisi gerekse ihraç edilmek 
suretiyle dünya üreticilerinin kullanı-
mına sunulmuştur. Konya’da 2021 yılı 
rakamlarına göre belgeli 173 adet to-
hum üreticisi firma mevcuttur. Hububat 
tohumu ıslahı konusunda ise ilde faa-
liyet gösteren en önemli kurum Bahri 
Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma 
Enstitü Müdürlüğü bulunmaktadır. Bu 
enstitümüz yerli ve milli tohum üre-
timinde sektöre önderlik etmektedir. 
2021 yılı verilerine göre, ülke genelin-
de sertifikalı tohum üretiminin yüzde 
28,1’i, Türkiye’nin tarımsal üretiminde 
önemli bir yere sahip Konya Ovası’nda 
yapılmıştır. Hububat, bakliyat, patates 
ve yem bitkileri başta olmak üzere 
Türkiye’deki 1 milyon 324 bin 222 ton 
sertifikalı tohum üretiminin 372 bin 620 
tonu Konya’da gerçekleştirilmiştir. Ürün 
bazında tohum üretimine bakıldığında 
ise Konya, Türkiye’nin aspir (%73,5), 
kuru fasulye (%59,6), yonca (%53,9), 
ayçiçeği (%49,5), patates (%40), arpa 
(%39,2) ve macar fiğ (%18,7) tohumu 
üretiminde ilk sırada, korunga (%24,5) 
ve buğday (%21,8) tohumu üretiminde 
ise ikinci sırada yer almaktadır.

Konya’nın 2023 yılı tohum üretimi 
400-450 bin ton olarak hedeflenmek-
tedir. Bölgede son yıllarda tohumculuk 
alanında faaliyet gösteren firma ve 
kurumların artması bölgeyi tohumculuk 
merkezi haline getirmiştir. 2021 yılında 
23 firma tohum üretmek için yeni belge 
alırken, tohum üretiminde toplam firma 

sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre 
yüzde 10,1 oranında artarak 173’e yük-
selmiştir. Tohum bayilerinin sayısında 
da artış söz konusudur. Yeni belge alan 
tohum bayisi sayısı yüzde 57,3 oranın-
da artarak 107’ye, toplam bayi sayısı ise 
yüzde 11,1 artarak 617’ye çıkmıştır.

Yapılan ıslah çalışmaları sadece bi-
rim alandan daha fazla verim alabilmek 
için değil aynı zamanda kuraklığa tole-
rans, hastalık ve zararlılara dayanıklılık, 
olumsuz doğal etmenlere dayanıklılık, 
kalite parametrelerini artırmaya yönelik 
de yapılmaktadır. 

Yerli ve milli çeşitlerimizin verimlili-
ğini, dayanıklılığını ve kalitesini daha da 
artırıp yabancı markaların ülkemizde 
üretilmesi yerine, yerli markalarımızın 
yurt dışında üretilmesini ve ekilmesi 
hedeflenmektedir.

Son dönemde çiftçimizin 
bölgemizde hububattan kaçışı söz 
konusu. Bu konuda hükümetimiz 
çeşitli önlemler aldı ve almaya 
devam ediyor. Önümüzdeki dönemde 
gıda arz-talep dengesinde sıkıntı 
olmaması adına ilave ne tür çalışmalar 
planlanmaktadır?

Konya’da İl Müdürlüğümüz gerek 
yaptığı projelerle gerekse kurulan 
demonstrasyonlarla üreticimizi hubu-
bat yetiştiriciliğine teşvik etmektedir. 
Sürdürülebilir Münavebe Sistemi ve 
Güvenli Tarım projesi ile sulu tarım 
alanlarında su tasarrufu ve sürdü-
rülebilir tarıma yönelik münavebe 
sistemi oluşturulması, planlı üretimin 
sağlanması hedefleniyor. Önümüzdeki 
dönemde gıda arz-talep dengesinde 
sıkıntı olmaması adına ürün depolama 
konusunda destekleme ve eğitim faali-
yetlerimiz devam ediyor. İlde kurulmuş 
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2019 yılı itibariyle, buğday unu 
ihracatında ilk beş ülke Türkiye, Kaza-
kistan, Almanya, Mısır ve Arjantin’dir. 
Türkiye, 150 ülke arasında %21,1 pay ile 
2005 yılından bu yana dünyada en faz-
la buğday unu ihracat eden ülke konu-
munu korumuştur. Türkiye’de buğday 
unu ihracatı, tarım sektörü ihracatının 
önemli bir payını oluşturmaktadır. 2017, 
2018 ve 2019 yıllarında Türkiye buğday 
unu ihracatı 1 milyar $ seviyelerinde 
iken, 2021 yılında bu değerde %10’luk 
bir artış meydana gelmiş ve 1,1 milyar $ 
değerinde gerçekleştirilmiştir.

Ham maddenin olmasına bağlı 
olarak Konya’da 64 adet un sanayicisi 
bulunmaktadır.  Yıllık kapasiteleri 2,5 
milyon ton olup 2021 yılında 1,8 milyon 
ton üretim yapmışlardır. Kapasite kul-
lanım oranı %73 dür. Konya’nın, 2021 
yılı hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve 
mamulleri ihracatı, 289 milyon dolar ile 
toplam ihracatın %10’u kadardır. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafın-
dan hazırlanan ve 500 milyar dolar ih-
racat hedefi olan 2023 Türkiye İhracat 
Strateji ve Eylem Planı’nda; tarım sek-
törünün toplam hedefi 56 milyar dolar, 
değirmencilik ürünlerinin içinde olduğu 
Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve 
Mamulleri sektörünün hedefi 14 milyar 
dolar, değirmencilik ürünleri ihracat 
hedefi de 2 milyar dolardır. Eylem Planı 
kapsamında yer alan stratejik hedef-
ler; pazar payı, yatırım-alt yapı, çevre, 
teknoloji, iş birlikleri, finansman, insan 
kaynağı, mevzuat, izleme değerlendir-
me başlıkları adı altında toplanmıştır. 
Bu doğrultuda, Türkiye’yi hedefine 
ulaştıracak stratejilerin basit, kolay 
anlaşılabilir, ölçülebilir, yönetilebilir ve 
düzenli takibe imkân verebilecek bir 
yapıda olması amaçlanmıştır.

Son yıllarda yürütülen tarım 
ve hayvancılık politikaları 
düşünüldüğünde, Konya’yı bu 
planlamada nasıl değerlendirirsiniz?

Konya büyükbaş ve küçükbaş 
hayvancılık, yumurta tavukçuluğun-
da önemli bir ivmeye sahiptir. Bu 
ivmeye ilde kurulu olan birçok birlik 
ve kooperatifler katkı sağlamaktadır. 
Örgütlenmenin gerekli olduğu üretim 
sektöründen biri olan tarım ve hay-
vancılık sektörü aynı zamanda sanayi 
sektörüne de ham madde sağlayan bir 
sektördür. Hayvancılık sektörünün daha 
ileri gitmesi için birçok kuruma büyük 
görevler düşmektedir.

Ülkemiz tarım ve hayvancılığının 
geliştirilmesi ve sürdürebilirliğinin 
sağlanması, hayvancılık politikalarının 
etkinliğinin artırılması, yerli hayvan gen 
kaynaklarının yerinde korunması ve ge-
liştirilmesi, kayıtların düzenli tutulması, 
hayvan hastalıkları ile mücadele ve ve-
rimli sağlıklı hayvan üretimin sağlanma-
sı amacıyla birçok destekleme ödemesi 
yapılmaktadır. 

Bölgesel gelişmenin sağlanması ve 
bölgeler arası gelişmişlik farklarının 
giderilmesinde bölgelerin sahip olduğu 
üstünlüklerin çok iyi bir şekilde de-
ğerlendirilmesi gerekmektedir. Bunun 
için bölgelerin sahip olduğu kaynak-
ları rasyonel bir şekilde kullanabilecek 
projelerin ve kalkınma çalışmalarının 
yapılması destekleme ödemelerinin ve 
yatırımların üretime göre değerlendiril-
mesi gerekmektedir.

Konya’da bitkisel üretim kapsamın-
da birincil üretimden, tarladan çatala 
kadar gelişmiş bir tarım zinciri bulun-
makta, ayrıca ithalat ve yurtiçi satışta 
yoğun şekilde bu zincir etkin bir şekil-
de sürdürülmektedir. İlde tarıma dayalı 

ekonomi, sanayi, tarım alet ve makine 
ve ticareti yoğun şekilde yapılmakta, 
her yıl açılan tarım ve hayvancılık fuar-
ları ile dünya çapında ilgi görmektedir.

Tarım ve hayvancılık politikaları 
ile Göksu Taşeli Havzası destekleme 
programı kapsamında, dağlık bölge-
lerde seracılık, sert kabuklu-çekirdekli 
meyve, çilek vb. ürünlerde ekiliş alanı 
artmış buna bağlı olarak istihdam, iş 
gücü ve çiftçi gelirlerinde yoğun bir 
artış gözlenmiştir. Ayrıca hayvancılık 
sektörünün ana hammaddesi yem 
bitkisi (kaba, kesif yem) desteklemeleri 
ile birlikte yem bitkisi ekiliş alanlarında 
yoğun bir fazlalık görülmüş buda hay-
vancılık sektörünün gelişmesine olumlu 
katkı sağlamıştır.

Sertifikalı tohum destekleri kapsa-
mında kaliteli ve sertifikalı tohumluk 
kullanımındaki artış; sahada verime, 
kalite ve fiyata yansımış, bu durum üre-
tici nezdinde daha fazla gelir anlamına 
gelmektedir. 

TAKEP (Tarımsal Arazilerin Kul-
lanımının Etkinleştirilmesi Projesi) 
kapsamında özellikle arz açığı bulunan 
ürünlerin çiftçilerimize dağıtımı yapıla-
rak bölgede ürün deseni ve münavebe 
değişmiş, bu vesile ile nadas alanların-
da azalma, münavebede değişiklikler 
gözlenmiş ve üretici lehine olumlu 
gelişmeler görülmektedir.

Hububat ve yağlı tohum ekilişleri 
ve üretimi her geçen gün artmakta 
özellikle TMO alım garantisi ile stratejik 
ürün konumundaki hububat grubun-
da Konya Türkiye’de ilk sıradaki yerini 
korumaktadır. Hububat ve yağlı tohum 
üretiminin işlenmesi katma değer 
kazanması, depolanması konusunda 
Bakanlığımızca kırsal kalkınma destek-
leri kapsamında kurulan lisanslı depo 
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ve lisanslı depo destekleri (nakliye, 
depolama, analiz) ile depoculuk sektö-
rü gelişmiş çiftçi nezdinde üretebilirlik, 
satış ve depolama konusunda güven 
duygusu oluşmuş ve ekiliş alanı ve üre-
tim miktarı her geçen gün artış eğilimi-
ne girmiştir.

Tarım politikalarına bağlı olarak; İlde 
tarımın gelişmesi sadece tarım sektö-
rü değil tarıma dayalı mekanizasyon 
(alet-ekipman, sulama, nakliye), gıda 
vb. sektörlerde istihdam artışı, gelir 
seviyesinin yükselmesi, şehrin tanıtım 
ve ticaretine olumlu katkılar sağlamak-
tadır.

Konya’da ve çevresinde hububat 
üretimini artırmak adına ne tür 
çalışmalar yapılıyor?

Yerli ve milli tohumlar ile üretim 
yapmak için Türkiye genelinde olduğu 
gibi Konya’da da demonstrasyon faali-
yetleri yürütülmektedir. Ayrıca hububat 
üretimini teşvik etmek amacıyla TAKEP 
Projesi kapsamında arpa, tritikale, yulaf 
tohumları üreticilerimize  %50-%75 
hibe oranları ile dağıtılmıştır. 2022 yılın-
da 380 ton arpa, 214 ton tritakale, 150 
ton yulaf tohumu dağıtımı yapılmıştır. 
2022 yılında ilk defa uygulamaya konu-
lan TMO hububat alım desteği kapsa-
mında 40 bin üreticimize 595 milyon 
TL prim desteği aktarılmış ve arpa ve 
buğday üreticilerimiz desteklenmiştir. 

Ülkemizde ekilebilir alanların 
artırılması çalışması yapılmasının 
yanında, Ata Tohumu projesiyle de 
tohum ıslahı çalışmaları yapılarak, 
birim alandan daha çok verim alma 
hedefleniyor. Yapılan bu çalışmaların 
Konya’daki ve ülkemizdeki geldiği 
noktayı nasıl değerlendirirsiniz?

2006 yılında yayımlanan 5553 sayılı 
tohumculuk kanunu ile birlikte ülke-
mizde tohumculuk sektörü bir atılım 
sürecine girmiştir. Özel ve resmi tohum 
ıslahçısı kurumların etkin bir şekilde 
çalışmaları sonucunda birçok türde 
çeşitler ıslah edilmiş, bu çeşitler gerek 
ülkemiz çiftçisi gerekse ihraç edilmek 
suretiyle dünya üreticilerinin kullanı-
mına sunulmuştur. Konya’da 2021 yılı 
rakamlarına göre belgeli 173 adet to-
hum üreticisi firma mevcuttur. Hububat 
tohumu ıslahı konusunda ise ilde faa-
liyet gösteren en önemli kurum Bahri 
Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma 
Enstitü Müdürlüğü bulunmaktadır. Bu 
enstitümüz yerli ve milli tohum üre-
timinde sektöre önderlik etmektedir. 
2021 yılı verilerine göre, ülke genelin-
de sertifikalı tohum üretiminin yüzde 
28,1’i, Türkiye’nin tarımsal üretiminde 
önemli bir yere sahip Konya Ovası’nda 
yapılmıştır. Hububat, bakliyat, patates 
ve yem bitkileri başta olmak üzere 
Türkiye’deki 1 milyon 324 bin 222 ton 
sertifikalı tohum üretiminin 372 bin 620 
tonu Konya’da gerçekleştirilmiştir. Ürün 
bazında tohum üretimine bakıldığında 
ise Konya, Türkiye’nin aspir (%73,5), 
kuru fasulye (%59,6), yonca (%53,9), 
ayçiçeği (%49,5), patates (%40), arpa 
(%39,2) ve macar fiğ (%18,7) tohumu 
üretiminde ilk sırada, korunga (%24,5) 
ve buğday (%21,8) tohumu üretiminde 
ise ikinci sırada yer almaktadır.

Konya’nın 2023 yılı tohum üretimi 
400-450 bin ton olarak hedeflenmek-
tedir. Bölgede son yıllarda tohumculuk 
alanında faaliyet gösteren firma ve 
kurumların artması bölgeyi tohumculuk 
merkezi haline getirmiştir. 2021 yılında 
23 firma tohum üretmek için yeni belge 
alırken, tohum üretiminde toplam firma 

sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre 
yüzde 10,1 oranında artarak 173’e yük-
selmiştir. Tohum bayilerinin sayısında 
da artış söz konusudur. Yeni belge alan 
tohum bayisi sayısı yüzde 57,3 oranın-
da artarak 107’ye, toplam bayi sayısı ise 
yüzde 11,1 artarak 617’ye çıkmıştır.

Yapılan ıslah çalışmaları sadece bi-
rim alandan daha fazla verim alabilmek 
için değil aynı zamanda kuraklığa tole-
rans, hastalık ve zararlılara dayanıklılık, 
olumsuz doğal etmenlere dayanıklılık, 
kalite parametrelerini artırmaya yönelik 
de yapılmaktadır. 

Yerli ve milli çeşitlerimizin verimlili-
ğini, dayanıklılığını ve kalitesini daha da 
artırıp yabancı markaların ülkemizde 
üretilmesi yerine, yerli markalarımızın 
yurt dışında üretilmesini ve ekilmesi 
hedeflenmektedir.

Son dönemde çiftçimizin 
bölgemizde hububattan kaçışı söz 
konusu. Bu konuda hükümetimiz 
çeşitli önlemler aldı ve almaya 
devam ediyor. Önümüzdeki dönemde 
gıda arz-talep dengesinde sıkıntı 
olmaması adına ilave ne tür çalışmalar 
planlanmaktadır?

Konya’da İl Müdürlüğümüz gerek 
yaptığı projelerle gerekse kurulan 
demonstrasyonlarla üreticimizi hubu-
bat yetiştiriciliğine teşvik etmektedir. 
Sürdürülebilir Münavebe Sistemi ve 
Güvenli Tarım projesi ile sulu tarım 
alanlarında su tasarrufu ve sürdü-
rülebilir tarıma yönelik münavebe 
sistemi oluşturulması, planlı üretimin 
sağlanması hedefleniyor. Önümüzdeki 
dönemde gıda arz-talep dengesinde 
sıkıntı olmaması adına ürün depolama 
konusunda destekleme ve eğitim faali-
yetlerimiz devam ediyor. İlde kurulmuş 
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olan lisanslı depoların sayısı ve depola-
ma kapasiteleri her geçen gün artmak-
tadır. Bu kapsamda TMO ile Türkiye 
genelinde sözleşme imzalayan 210 
adet lisanslı depo mevcut olup bunla-
rın 45 tanesi (%21,5) Konya’da faaliyet 
göstermektedir. 

TMO’nun hububat ve diğer 
emtialar konusunda attığı adımlar 
piyasalara olumlu yansıdı bu konuyu 
nasıl değerlendirirsiniz? 

TMO bu yıl çok aktif bir alım poli-
tikası belirledi. Açıklanan alım fiyatları 
üreticiyi memnun etti. Hububat alımla-
rında maliyet ve piyasa karşılaştırmaları 
yapıldığında üreticilerin emeğinin kar-
şılığını bulduğu bir fiyatlandırma oldu. 
Bu yıl buğday ve arpa alım fiyatlarında 
güncelleme yaparak TMO’ya yönelimin 
artması sağlandı. TMO, son yılların en 
büyük hububat alımını gerçekleştirdi. 
Ciddi bir stok oluşturdu. TMO’ya ürün 
satan üreticilere ürün bedeli kısa süre-
de ödendi. 

Üreticilerimiz ürün pazarlama 
tercihlerinde ağırlıklı olarak TMO’ya 
yöneliyorlar. Üretici noktasındaki bu 
memnuniyet, ilerleyen dönemlerde Tür-
kiye’nin tarımsal üretimine çok pozitif 
katkı sağlayacaktır. Bu sene buğdayda-
ki politika, önümüzdeki yıl buğday üre-
timinde, kalitesinde ve buğday verimin-
de yükselişe sebep olacaktır. Fındıktaki 
iyi fiyatlandırma üreticilerimizin fındık 
bahçeleriyle daha yoğun bir şekilde 
ilgilenmelerine sebep oldu ve fındıkta 
birim alanda elde edilen verim miktarı 
arttı, gelir ve kalite yükseldi. TMO’nun 
piyasa içinde bulunması, üreticiyle 
muhatap olması üretimi son derece 
olumlu etkiliyor.

Un sanayisinin ve değirmen 
makinelerinin Konya’mızdaki 
gelişimini daha ileri taşıyacak ne tür 
adımlar atılıyor ya da atılacak?

2019 yılında hazırlanan Konya İl 
Sanayi Durum Raporuna göre, orta ve 
ileri teknoloji düzeyine sahip olan ma-
kine ve ekipman imalatı sektörü Konya 
imalat sanayinde hâlihazırda bölgede 
rekabet avantajı yüksek sektörlerden 
biri olarak öne çıkmaktadır. Sektör, 

bölge sanayisinde en fazla istihdamın 
sağlandığı 3. sektör konumundadır. 
Konya’daki toplam İmalat Sanayi İstih-
damının % 17’sini oluşturmaktadır. Sek-
törde bir diğer faaliyet olan değirmen 
makineleri sektöründe dünyanın birçok 
ülkesine un, irmik ve makarna fabrika-
ları ve donanımları ihraç edilmektedir. 
Makine ve aksamları sektörünün top-
lam Konya ihracatından aldığı pay 640 
milyon $ ile %21’dir (2021).

Sayın Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde ülkemizin ortaya koyduğu 
verimli politikalarla Rusya- Ukrayna 
savaşının yol açtığı hububat krizi 
çözülmüş oldu. Bu konuyu nasıl 
değerlendirirsiniz? 

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan 
savaş gıda sektörünü derinden etki-
ledi. Türkiye’nin çabalarıyla, Birleşmiş 
Milletler gözetiminde Rusya ve Ukrayna 
arasında Türkiye’de imzalanan Tahıl Ko-
ridoru Anlaşması hem dünya piyasaları-
na olumlu yansımış, hem de Türkiye’nin 
konumunu fazlasıyla güçlendirmiştir.

Ülkemizin yoğun çabaları, başarılı 
diplomasisi ve istikrarlı arabuluculuk 
faaliyetleri sayesinde Ukrayna’da sıkı-
şan tarım ürünlerinin dünya pazarlarına 
erişiminin yolu açılmış ve taraflar ara-
sında bir anlaşma imzalanmıştır. Dünya 
basınında bu mutabakata varılması 
Türkiye’nin diplomasi başarısı olarak 
yer bulmuştur. Tahıl koridoru anlaşma-
sının imzalanmasından sonra dünya 

gıda piyasasında rahatlama gerçekleş-
miş, piyasalar normal fiyat seviyelerine 
gelmeye başlamıştır. Tam da dünyanın 
ihtiyacı olduğu anda bu koridordan 
gerçekten dünyayı rahatlatacak, gıda 
krizini yeniden gündeminden düşü-
recek miktarda bir geçiş söz konusu 
oldu.

Rusya kararı askıya aldığında yeni-
den bir endişe yükselmişti. Tahıl kori-
dorunun yeniden işlemeye başlaması 
adına Sayın Cumhurbaşkanı’mız önemli 
bir girişimi sağladı. Dünya bir kez gıda 
arzı konusunda rahatlamış oldu.

Gıda güvenliği ve güvenli gıdaya 
ulaşma konusunda ülkemizde atılan 
adımları ve gelecek planlamalarını 
nasıl anlatırsınız?

Temel hedefi gıda güvenilirliğini 
tarladan/çiftlikten sofraya etkin bir 
şekilde sağlayarak tüketici sağlığını 
en üst düzeyde korumak olan Tarım 
ve Orman Bakanlığımız 5996 sayılı 
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda 
ve Yem Kanunu kapsamında bu amaç 
doğrultusunda çalışmalarına aralıksız 
devam etmektedir.

Bakanlığımızca resmi kontroller risk 
esasına göre önceden haber veril-
meksizin Bakanlık ve İl yıllık numune 
alma programları, Ulusal Ka-
lıntı İzleme Planı (UKİP) yanı 
sıra şüphe, şikâyet, ihbar, 
TİMER, CİMER ve Alo 174 
Gıda Hattı kapsamında 
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şikâyet edilen ürün ve firmalara yönelik 
olarak gerçekleştirilmektedir.

Bu denetimler, 81 ilde bulunan 
toplam 7.520 üzerindeki gıda kontrol 
görevlisi tarafından yapılmaktadır.

Bu kapsamda, 2021 yılında gıda 
işletmelerine 1.378.185 denetim yapıl-
mıştır. Denetim sonucunda olumsuzluk 
tespit edilen işletmelere yönelik 14.353 
adet toplamda 157.071.469 TL idari 
para cezası uygulanmıştır. 146 işletme 
için Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyu-
rusunda bulunulmuştur.

2022 yılında (04.11.2022 tari-
hi itibariyle) ise gıda işletmelerine 
1.081.777 denetim yapılmıştır. Denetim 
sonucunda olumsuzluk tespit edilen 
işletmelere yönelik 13.314 adet toplam-
da 192.853.060 TL idari para cezası 
uygulanmıştır. 158 işletme için Cum-
huriyet Savcılığı’na suç duyurusunda 
bulunulmuştur.

2009 yılında faaliyete geçirdiğimiz 
ALO 174 Gıda Hattı’na bu zaman kadar 
toplam 2,8 milyonun üzerinde vatan-
daşımız tarafından başvuru yapılmıştır. 
Bu aramalardan 912007’si gıda ihbar 
ve şikayet kapsamında olmuştur. Bu 
başvuruların 909 Bin 272’si sonuçlandı-
rılmıştır. Alo Gıda Hattımıza 62 bin 579 
adet başvuruda yapılan denetimler so-

nucunda cezai işlem uygulanmıştır.
Ayrıca 8 Mart 2020 tarihin-

den itibaren hizmete alınan 
WhatsApp İhbar Hattımız (0 
501 174 0 174)  ile tüketicile-

rimizden gelen gıdayla ilgili ihbar ve 
şikâyetleri hızlıca incelenerek gıda 
denetim ekipleri harekete geçirilmekte-
dir. Bu kapsamda, ALO 174 Whatsapp 
İhbar Hattına gelen 61.874 talebin 
14.933 adedi gıda ihbar ve şikâyeti 
olarak değerlendirilmiş ve 14.594 adet 
başvuru sonuçlandırılmıştır. 

Gıda işletmelerinin resmi kontrolle-
rinde laboratuvar sonucu ile taklit ve 
tağşiş yapıldığı kesinleşen ve kişilerin 
hayatını ve sağlığını tehlikeye düşü-
recek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş 
gıdaları üreten ve/veya satan firmaların 
adı, ürün adı, markası, parti ve/veya 
seri numarası bilgileri Bakanlığımız 
resmi internet sitesinde kamuoyunun 
bilgisine sunulmaktadır.

Kamuoyu duyurularına 2012 yılın-
da başlanmış olup, 2012-2022 yılları 
arasında yapılan 27 duyuruda toplam 
1.887 firmanın 4.164 farklı parti ürünü 
kamuoyuna duyurulmuştur.

Tüketicinin sağlığının ve menfaatle-
rinin en üst düzeyde korunması ve ceza 
maddesinin caydırıcı nitelik kazanması 
amacıyla 5996 sayılı Kanun’da deği-
şiklik yapan 7255 sayılı Gıda, Tarım ve 
Orman Alanında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında Kanun 04 Kasım 
2020 tarihinde yayınlanmıştır. 

Kanun ile taklit ve tağşiş yapılan 
gıda maddelerini üreten, piyasaya arz 
eden gıda işletmecileri ile piyasaya arz 
eden perakende gıda işletmecilerine 
yönelik yaptırımlar ağırlaştırılmıştır. Bu 

kapsamda, taklit ve tağşiş yapan gıda 
işletmecilerine gayri safi gelirlerine 
bağlı olarak 50 Bin TL’den 2 Milyon 
TL’ye kadar idari para cezası, hapis 
cezası, adli para cezası ve gıda sektörü 
faaliyetinden men gibi caydırıcı yaptı-
rımlar getirilmiştir.

2021 yılında iller arasında yapılan 
çapraz denetimlerde, gıda işletmelerine 
diğer illerin gıda kontrol görevlileri ta-
rafından resmi kontroller gerçekleştiril-
miştir. Bu kapsamda, 2021 yılı içerisinde 
gıda işletmelerine yönelik toplam 1.560 
çapraz denetim gerçekleştirilmiştir.

2021 yılında okul kantin ve yemek-
hanelerine 27.900 denetim yapılmış 
uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 
17 idari yaptırım uygulanmıştır. Ayrıca, 
2021 yılında gıda güvenilirliği ile gıda 
kaybı ve israfı konusunda bilinçlendi-
rilmesine yönelik olarak toplam 36.872 
öğrenciye 518 eğitim verilmiştir.

Ülkemizde Bakanlığımıza bağlı 39 
Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, 
Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ulusal 
Gıda Referans Laboratuvar Müdür-
lüğü ve Bakanlığımızdan yetki almış 
102 Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı 
bulunmaktadır. 41 Kamu Laboratuvarı-
nın 40’ı; 104 Özel Gıda Kontrol labo-
ratuvarının 91’i akredite olarak hizmet 
vermektedir. 

Laboratuvarlarda gıda, gıda ile te-
mas eden her türlü madde ve malze-
meler ile yemlerin güvenilirliği, hijyen 
ve kalite analizlerini gerçekleştirmek-
tedir. Bakanlığımız gıda kontrol labora-
tuvar müdürlüklerinde denetim, ithalat, 
ihracat ve özel istek analizleri yapılır-
ken, yetkilendirilen özel gıda kontrol la-
boratuvarlarında ithalat, ihracat ve özel 
istek analizleri gerçekleştirilmektedir.

Gıda resmi kontrollerinin etkinliğinin 
artırılması ve standardizasyonun sağ-
lanması amacıyla 81 İl Müdürlüğü’nde 
görev alan 7.520 kontrol görevlisi eği-
tilerek AB ile uyumlu gıda alt sektörleri 
bazında farklı sektörlere yönelik özel 
olarak hazırlanan yeni denetim listeleri 
ve el kitaplarının uygulamasına 2023 
yılı itibariyle başlanacaktır. Denetimler-
de sektörle işbirliği gerektiren sistem 
güvenilirliği kontrollerine geçilecektir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI14



olan lisanslı depoların sayısı ve depola-
ma kapasiteleri her geçen gün artmak-
tadır. Bu kapsamda TMO ile Türkiye 
genelinde sözleşme imzalayan 210 
adet lisanslı depo mevcut olup bunla-
rın 45 tanesi (%21,5) Konya’da faaliyet 
göstermektedir. 

TMO’nun hububat ve diğer 
emtialar konusunda attığı adımlar 
piyasalara olumlu yansıdı bu konuyu 
nasıl değerlendirirsiniz? 

TMO bu yıl çok aktif bir alım poli-
tikası belirledi. Açıklanan alım fiyatları 
üreticiyi memnun etti. Hububat alımla-
rında maliyet ve piyasa karşılaştırmaları 
yapıldığında üreticilerin emeğinin kar-
şılığını bulduğu bir fiyatlandırma oldu. 
Bu yıl buğday ve arpa alım fiyatlarında 
güncelleme yaparak TMO’ya yönelimin 
artması sağlandı. TMO, son yılların en 
büyük hububat alımını gerçekleştirdi. 
Ciddi bir stok oluşturdu. TMO’ya ürün 
satan üreticilere ürün bedeli kısa süre-
de ödendi. 

Üreticilerimiz ürün pazarlama 
tercihlerinde ağırlıklı olarak TMO’ya 
yöneliyorlar. Üretici noktasındaki bu 
memnuniyet, ilerleyen dönemlerde Tür-
kiye’nin tarımsal üretimine çok pozitif 
katkı sağlayacaktır. Bu sene buğdayda-
ki politika, önümüzdeki yıl buğday üre-
timinde, kalitesinde ve buğday verimin-
de yükselişe sebep olacaktır. Fındıktaki 
iyi fiyatlandırma üreticilerimizin fındık 
bahçeleriyle daha yoğun bir şekilde 
ilgilenmelerine sebep oldu ve fındıkta 
birim alanda elde edilen verim miktarı 
arttı, gelir ve kalite yükseldi. TMO’nun 
piyasa içinde bulunması, üreticiyle 
muhatap olması üretimi son derece 
olumlu etkiliyor.

Un sanayisinin ve değirmen 
makinelerinin Konya’mızdaki 
gelişimini daha ileri taşıyacak ne tür 
adımlar atılıyor ya da atılacak?

2019 yılında hazırlanan Konya İl 
Sanayi Durum Raporuna göre, orta ve 
ileri teknoloji düzeyine sahip olan ma-
kine ve ekipman imalatı sektörü Konya 
imalat sanayinde hâlihazırda bölgede 
rekabet avantajı yüksek sektörlerden 
biri olarak öne çıkmaktadır. Sektör, 

bölge sanayisinde en fazla istihdamın 
sağlandığı 3. sektör konumundadır. 
Konya’daki toplam İmalat Sanayi İstih-
damının % 17’sini oluşturmaktadır. Sek-
törde bir diğer faaliyet olan değirmen 
makineleri sektöründe dünyanın birçok 
ülkesine un, irmik ve makarna fabrika-
ları ve donanımları ihraç edilmektedir. 
Makine ve aksamları sektörünün top-
lam Konya ihracatından aldığı pay 640 
milyon $ ile %21’dir (2021).

Sayın Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde ülkemizin ortaya koyduğu 
verimli politikalarla Rusya- Ukrayna 
savaşının yol açtığı hububat krizi 
çözülmüş oldu. Bu konuyu nasıl 
değerlendirirsiniz? 

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan 
savaş gıda sektörünü derinden etki-
ledi. Türkiye’nin çabalarıyla, Birleşmiş 
Milletler gözetiminde Rusya ve Ukrayna 
arasında Türkiye’de imzalanan Tahıl Ko-
ridoru Anlaşması hem dünya piyasaları-
na olumlu yansımış, hem de Türkiye’nin 
konumunu fazlasıyla güçlendirmiştir.

Ülkemizin yoğun çabaları, başarılı 
diplomasisi ve istikrarlı arabuluculuk 
faaliyetleri sayesinde Ukrayna’da sıkı-
şan tarım ürünlerinin dünya pazarlarına 
erişiminin yolu açılmış ve taraflar ara-
sında bir anlaşma imzalanmıştır. Dünya 
basınında bu mutabakata varılması 
Türkiye’nin diplomasi başarısı olarak 
yer bulmuştur. Tahıl koridoru anlaşma-
sının imzalanmasından sonra dünya 

gıda piyasasında rahatlama gerçekleş-
miş, piyasalar normal fiyat seviyelerine 
gelmeye başlamıştır. Tam da dünyanın 
ihtiyacı olduğu anda bu koridordan 
gerçekten dünyayı rahatlatacak, gıda 
krizini yeniden gündeminden düşü-
recek miktarda bir geçiş söz konusu 
oldu.

Rusya kararı askıya aldığında yeni-
den bir endişe yükselmişti. Tahıl kori-
dorunun yeniden işlemeye başlaması 
adına Sayın Cumhurbaşkanı’mız önemli 
bir girişimi sağladı. Dünya bir kez gıda 
arzı konusunda rahatlamış oldu.

Gıda güvenliği ve güvenli gıdaya 
ulaşma konusunda ülkemizde atılan 
adımları ve gelecek planlamalarını 
nasıl anlatırsınız?

Temel hedefi gıda güvenilirliğini 
tarladan/çiftlikten sofraya etkin bir 
şekilde sağlayarak tüketici sağlığını 
en üst düzeyde korumak olan Tarım 
ve Orman Bakanlığımız 5996 sayılı 
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda 
ve Yem Kanunu kapsamında bu amaç 
doğrultusunda çalışmalarına aralıksız 
devam etmektedir.

Bakanlığımızca resmi kontroller risk 
esasına göre önceden haber veril-
meksizin Bakanlık ve İl yıllık numune 
alma programları, Ulusal Ka-
lıntı İzleme Planı (UKİP) yanı 
sıra şüphe, şikâyet, ihbar, 
TİMER, CİMER ve Alo 174 
Gıda Hattı kapsamında 
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şikâyet edilen ürün ve firmalara yönelik 
olarak gerçekleştirilmektedir.

Bu denetimler, 81 ilde bulunan 
toplam 7.520 üzerindeki gıda kontrol 
görevlisi tarafından yapılmaktadır.

Bu kapsamda, 2021 yılında gıda 
işletmelerine 1.378.185 denetim yapıl-
mıştır. Denetim sonucunda olumsuzluk 
tespit edilen işletmelere yönelik 14.353 
adet toplamda 157.071.469 TL idari 
para cezası uygulanmıştır. 146 işletme 
için Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyu-
rusunda bulunulmuştur.

2022 yılında (04.11.2022 tari-
hi itibariyle) ise gıda işletmelerine 
1.081.777 denetim yapılmıştır. Denetim 
sonucunda olumsuzluk tespit edilen 
işletmelere yönelik 13.314 adet toplam-
da 192.853.060 TL idari para cezası 
uygulanmıştır. 158 işletme için Cum-
huriyet Savcılığı’na suç duyurusunda 
bulunulmuştur.

2009 yılında faaliyete geçirdiğimiz 
ALO 174 Gıda Hattı’na bu zaman kadar 
toplam 2,8 milyonun üzerinde vatan-
daşımız tarafından başvuru yapılmıştır. 
Bu aramalardan 912007’si gıda ihbar 
ve şikayet kapsamında olmuştur. Bu 
başvuruların 909 Bin 272’si sonuçlandı-
rılmıştır. Alo Gıda Hattımıza 62 bin 579 
adet başvuruda yapılan denetimler so-

nucunda cezai işlem uygulanmıştır.
Ayrıca 8 Mart 2020 tarihin-

den itibaren hizmete alınan 
WhatsApp İhbar Hattımız (0 
501 174 0 174)  ile tüketicile-

rimizden gelen gıdayla ilgili ihbar ve 
şikâyetleri hızlıca incelenerek gıda 
denetim ekipleri harekete geçirilmekte-
dir. Bu kapsamda, ALO 174 Whatsapp 
İhbar Hattına gelen 61.874 talebin 
14.933 adedi gıda ihbar ve şikâyeti 
olarak değerlendirilmiş ve 14.594 adet 
başvuru sonuçlandırılmıştır. 

Gıda işletmelerinin resmi kontrolle-
rinde laboratuvar sonucu ile taklit ve 
tağşiş yapıldığı kesinleşen ve kişilerin 
hayatını ve sağlığını tehlikeye düşü-
recek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş 
gıdaları üreten ve/veya satan firmaların 
adı, ürün adı, markası, parti ve/veya 
seri numarası bilgileri Bakanlığımız 
resmi internet sitesinde kamuoyunun 
bilgisine sunulmaktadır.

Kamuoyu duyurularına 2012 yılın-
da başlanmış olup, 2012-2022 yılları 
arasında yapılan 27 duyuruda toplam 
1.887 firmanın 4.164 farklı parti ürünü 
kamuoyuna duyurulmuştur.

Tüketicinin sağlığının ve menfaatle-
rinin en üst düzeyde korunması ve ceza 
maddesinin caydırıcı nitelik kazanması 
amacıyla 5996 sayılı Kanun’da deği-
şiklik yapan 7255 sayılı Gıda, Tarım ve 
Orman Alanında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında Kanun 04 Kasım 
2020 tarihinde yayınlanmıştır. 

Kanun ile taklit ve tağşiş yapılan 
gıda maddelerini üreten, piyasaya arz 
eden gıda işletmecileri ile piyasaya arz 
eden perakende gıda işletmecilerine 
yönelik yaptırımlar ağırlaştırılmıştır. Bu 

kapsamda, taklit ve tağşiş yapan gıda 
işletmecilerine gayri safi gelirlerine 
bağlı olarak 50 Bin TL’den 2 Milyon 
TL’ye kadar idari para cezası, hapis 
cezası, adli para cezası ve gıda sektörü 
faaliyetinden men gibi caydırıcı yaptı-
rımlar getirilmiştir.

2021 yılında iller arasında yapılan 
çapraz denetimlerde, gıda işletmelerine 
diğer illerin gıda kontrol görevlileri ta-
rafından resmi kontroller gerçekleştiril-
miştir. Bu kapsamda, 2021 yılı içerisinde 
gıda işletmelerine yönelik toplam 1.560 
çapraz denetim gerçekleştirilmiştir.

2021 yılında okul kantin ve yemek-
hanelerine 27.900 denetim yapılmış 
uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 
17 idari yaptırım uygulanmıştır. Ayrıca, 
2021 yılında gıda güvenilirliği ile gıda 
kaybı ve israfı konusunda bilinçlendi-
rilmesine yönelik olarak toplam 36.872 
öğrenciye 518 eğitim verilmiştir.

Ülkemizde Bakanlığımıza bağlı 39 
Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, 
Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ulusal 
Gıda Referans Laboratuvar Müdür-
lüğü ve Bakanlığımızdan yetki almış 
102 Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı 
bulunmaktadır. 41 Kamu Laboratuvarı-
nın 40’ı; 104 Özel Gıda Kontrol labo-
ratuvarının 91’i akredite olarak hizmet 
vermektedir. 

Laboratuvarlarda gıda, gıda ile te-
mas eden her türlü madde ve malze-
meler ile yemlerin güvenilirliği, hijyen 
ve kalite analizlerini gerçekleştirmek-
tedir. Bakanlığımız gıda kontrol labora-
tuvar müdürlüklerinde denetim, ithalat, 
ihracat ve özel istek analizleri yapılır-
ken, yetkilendirilen özel gıda kontrol la-
boratuvarlarında ithalat, ihracat ve özel 
istek analizleri gerçekleştirilmektedir.

Gıda resmi kontrollerinin etkinliğinin 
artırılması ve standardizasyonun sağ-
lanması amacıyla 81 İl Müdürlüğü’nde 
görev alan 7.520 kontrol görevlisi eği-
tilerek AB ile uyumlu gıda alt sektörleri 
bazında farklı sektörlere yönelik özel 
olarak hazırlanan yeni denetim listeleri 
ve el kitaplarının uygulamasına 2023 
yılı itibariyle başlanacaktır. Denetimler-
de sektörle işbirliği gerektiren sistem 
güvenilirliği kontrollerine geçilecektir.
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UN SANAYI VE KONYA

FAHRI ALTINOK
Genel Koordinatör

G
ıda tedariğinin ne kadar büyük bir 
öneme sahip olduğunu gördüğümüz 
günlerden geçmekteyiz. Gıda ürünü 

deyince kuşkusuz ilk akla un gelmektedir. 
Konyamızın un sanayi sektöründeki yeri 
faaliyetleri biz çalışmayı yapmaya itti. Geç-
diğimiz günlerde şehrimizde yapılan Orta 
Anadolu Un Sanayicileri Derneğinin yaptığı 
çok yoğun katılım mı toplantıda bu kararı al-
mamızı temel etken oldu.

Un sanayisi odağında lisanslı depolar, de-
ğirmen makinaları, tohumculuk sektörlerini 
kapsayan çalışma; ülkemiz geneli tüm un 
fabrika sahiplerine,lisanslı depo sahiplerine 
,tarım ve orman bakanlığına komisyon üye-
leri ve ticaret bakanlığının yanı sıra un şehri-
mize dağıtımı olacak.

Bakanımızın yazısı, TMO genel müdürümü-
zün yazısı yine çalışmayı ortak yürüttüğü-
müz Orta Anadolu Un Sanayicileri başka-
nımız Hüseyin Emre Tekbaş başkanımızın 
yazılarıyla birlikte oda ve borsa başkanları-
mız, sektörün uzman görüşleri değerli ho-
calarımızın görüşlerinin yer aldığı özel bir 
çalışma.

İçeriğimizde özgün haberler olarak; tahıl 
koridoru, Rusya Ukrayna savaşının sektörde 

etkileri, tahıl ambarı şehrimizin un sanayi-
sindeki yeri ve önemi, alanında şehrimizdeki 
sektör temsilcilerimizin özel söyleşileriyle 
zengin bir içerik ürettik .

Bu eşşiz çalışmada hedefimiz sektörde Kon-
ya’mızın potansiyeli göstermekti. Emre baş-
kanımız ve kıymetli ekibinin bizleri yönlen-
dirmesiyle hedefimize ulaşmada en önemli 
etken oldu. Katkıları ve projemize olan inan-
cı için Emre Tekbaş başkanıma ve yönetimi-
ne teşekkür ederiz. 

Lidaşder’in  Antalya daki programına katıla-
rak sektörün sorunlarını hedeflerini dinleme 
fırsatı bularak çalışmamızın gidişini şekillen-
dirme fırsatı bulduk. Bu süreçde desteğini 
esirgemeyen Lidaşder başkan yardımcımız 
Mahmut Güzel Ağabeye teşekkür ediyoruz. 

Un sanayisinin konu aldığımız 10 Lar dergi-
mizin 106. Sayısı olan bu özel çalışmamızın 
sektöre ışık tutmasını şehrimizin potansiye-
linin tam anlamıyla gözükmesini sağlamış 
oluyoruz. Hızla büyüyen un sanayi ve yan 
sektörlerinin bu süreci daha da geliştirerek 
devam etmesini temenni ederken. Bu güzel 
çalışmanın ortaya çıkmasında katkıları bulu-
nan tüm sektör temsilcilerine sonsuz teşek-
kür ediyoruz.

Yıl: 9 Sayı: 106

GAZETESİ YEREL 
SÜRELİ ÜCRETSİZ EKİ

YENİBAHAR İLETİŞİM 
YAYINCILIK REKLAM VE SAN.

TİC. A.Ş. ADINA SAHİBİ
MUSTAFA ARSLAN

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
ABDULLAH AKİF SOLAK

GENEL KOORDİNATÖR
FAHRİ ALTINOK

GRAFİK TASARIM 
MERVE DURGUT

SAYI EDİTÖRYAL EKİBİ
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

HACER CEYLAN
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İLETİŞİM
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KONYA ÜRETIYOR, 
ÜLKEMIZ KAZANIYOR

K
onya, tarihiyle, kültürüyle, tarımıyla, sa-
nayisiyle ülkemizin gözbebeği. Özellikle 
tarımsal anlamda öne çıkan Konya Ovası, 

ülkemizin hububat ürünleri başta olmak üzere 
birçok tarımsal üretiminde adeta öncü rol oynu-
yor. Buğdaydan araya, mısırdan şeker pancarına, 
havuçtan kuru fasulyeye birçok tarımsal üründe 
Konya önemli bir miktara sahip. Miltarsal kapa-
sitenin yanında Konya bilimsel tarımda da gayet 
iyi durumda. Konya çiftçisi gerçekten gelişime 
ve yeniliğe açık. Dünyadaki gelişmeleri çok iyi 
takip eden bir çiftçimiz var. Bu da tarımsal üre-
timdeki kaliteyi ve birim alandan elde edilen ve-
rimi artırıyor. Dolayısı ile Konya, tarımın başşehri 
niteliğinde.

Son dönemde özellikle pandemi ve Rusya-Uk-
rayna savaşıyla birlikte gıda arz güvenliği konu-
sunun ön plana çıktığı dünyada, tarımsal üreti-
min de ne kadar önemli olduğu yeniden anlaşıldı. 
Bu anlamda tüm dünyada tarımsal üretim poli-
tikalarında güncellemeler yapılıyor. Ülkemiz de 
bu anlamda son birkaç yıldır önemli adımlar attı, 
atmaya devam ediyor. Sulanabilir arazileri büyük 
oranda artıran ve artırmayı da sürdüren ülkemiz, 
tarımsal üretimde dünyada kendini göstermeyi 
sürdürüyor. Burada da tarım başşehri olan Kon-
yamız öne çıkıyor. Konya, arazi yapısı ve çiftçi ka-
litesi itibariyle ülkemizin tarım hedeflerine büyük 
destek veriyor. Daha fazlasını da yapacak kapa-
sitede ve güçte. Tek sorun ise su. Konya Ovası, 
iklim değişikliğine bağlı olarak son yıllarda ya-
şadığı kuraklık nedeniyle, su anlamında büyük 
sıkıntılara gebe. Konya tarımı, genel itibariyle 
yeraltı suyundan besleniyor. Ancak yeraltı sula-
rındaki çekilmeler, üretime olumsuz yansıyabilir. 
Bu durumda Konya’nın yıllardır dile getirdiği dış 
havzalardan su getirilmesi isteği, biran önce ha-

yata geçmeli. Yoksa ülkemizin tarımında büyük 
rol oynayan Konya, tarımsal üretimde sorunlar 
yaşayacak. Haliyle tüm ülke bu soruna maruz ka-
lacak. Bu nedenle, Konya suyla buluşturulmalı...

Diğer taraftan Konya, tarıma bağlı sanayide de 
önemli başarılara imza atıyor. Tarım makine ve 
ekipmanları başta olmak üzere, un sanayinde 
de şehrimiz dikkat çeken bir yerde. Bölgemiz-
deki un sanayi Üreticileri, Ar-Ge ve inovasyona 
verdikleri önemle, çok kaliteli ürünler ortaya ko-
yuyor. Dolayısı ile un ihracatında da büyük bir 
başkası söz konusu. Burada, Orta Anadolu Un 
Sanayicileri Derneği de, sektörün gelişmesi ve 
sorunlarının çözülmesi anlamında önmeli faa-
liyetler yürütüyorlar. Bu faaliyetler de sektörün 
gelişimi açısından oldukça önemli. Bu anlamda, 
Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği Başkanı 
Sayın Emre Tekbaş nezdinde tüm sektör temsil-
cilerini kutluyorum.
Tabi Konya tarımın başşehri olunca, sektöre dair 
başarılar da saymakla bitmiyor. Ülkemizin hubu-
bat ve bakliyat sektörüne büyük bir denge geti-
ren lisanslı depoculuk faaliyetlerinde de Konya-
mız öncü rol oynuyor. Konya Ticaret Borsası’nın 
yaptığı yatırımla birlikte atağa geçen Konya, 
lisanslı depoculukta özel sektör yatırımlarıyla 
yine öne çıkmayı başardı. Hatta öyle ki, sektö-
re dair görüş ve önerilerde Bakanlıklar nezdinde 
Konya’nın söyleyecekleri büyük önem arz ediyor 
ve dikkate alınıyor. Tüm bu gelişmeler şehrimiz 
adına gurur veriyor. Yaptığımız bu çalışmayla, 
şehrimizin tüm bu alanlarındaki potansiyelini ve 
ülkemize olan katkısını ortaya koymaya çalıştık. 
Sektör gerçekten enerji veriyor. İnanıyorum ki, 
gelecek adına Konya tüm bu alanlarda daha gü-
zel başarılara imza atacak. Sevgi, saygı ve dua 
ile...

ABDULLAH AKIF 
SOLAK

Sorumlu Yazı İşleri
Müdürü
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2022 YILINDA 
TMO FAALIYETLERI

T
MO gerekli koşullar oluştuğunda piyasada 
denge ve istikrarı sağlamak için adım ata-
rak tüm vatandaşların menfaatini korumayı 

misyon edinmiş bir Kurumdur.

Bu yıl mevsim şartlarının da üreticilerimizin lehi-
ne gitmesiyle tarımsal üretimde olumlu gelişme-
ler yaşadık. Biz de bu yıl ülkemizin toprakların-
dan fışkıran bereketle birlikte üreticilerimizin alın 
terinin karşılığını vermiş olmanın haklı gururu ve 
sevinciyle durmadan çalışmaya devam ediyoruz.

Fiyatların hasat öncesinde açıklanmasının ve faa-
liyet alanımızdaki ürünlere iyi fiyat verilmesi üre-
ticileri TMO’ya yöneltti. TMO olarak hububatta 
bu yıl uyguladığımız politikalar neticesinde son 
yılların en büyük hububat alımını gerçekleştirdik. 
1999 yılından beri en yüksek stoku oluşturduk. 
Mevsimsel koşullar nedeniyle faaliyet alanımız-
daki ürünlerin birçoğunun alım döneminin aynı 
zamana denk gelmesiyle mesai mefhumunun ol-
madığı bir alım sezonuna şahit olduk.

Bu yılki TMO fiyatları üreticilerimiz tarafından 
memnuniyetle karşılandı. Sayın Cumhurbaşka-
nımız tarafından TMO hububat alım fiyatları; 5 
Haziran’da Sert Ekmeklik Buğday için 6.050 TL/
Ton, Arpa için ise 5.500 TL/Ton olarak açıklandı.

İç ve dış piyasa gelişmelerini yakından takip ede-
rek 30 Haziran’da alım fiyatlarımızı ton başına 
buğdayda 400 TL, arpada ise 200 TL artırdık ve 
“Hububat Alım Primleri” de temmuz ayından iti-
baren ödemeye başlandı. Böylece buğday alım 
fiyatımız destek hariç ton başına 6.450 TL, arpa 
alım fiyatımız ise ton başına 5.700 TL oldu. Bu 
fiyatlara Bakanlığımız tarafından verilen buğday 
için 1000 TL/Ton, arpa için 500 TL/Ton fiyatı da 
dâhil ettiğimizde fiyatlarımız piyasanın en iyi fi-
yatı konumuna geldi. Kabuklu kırmızı mercimek 
ve çeltik alım fiyatlarımızı da gelişen piyasa ko-
şullarını dikkate alarak yukarı yönlü revize ettik.

Bu fiyatlar, üreticimizde büyük bir sevinçle kar-
şılandı. TMO randevuları doldu. Yoğunluk ne-
deniyle aynı gün randevu alamayan bir sonraki 
güne kalan üreticilerimiz oldu. Bu bizim mem-
nuniyetle karşıladığımız bir ilgidir. Üreticilerimi-
zin bizi tercih etmesi politikalarımızın ne kadar 
doğru yürütüldüğünün de en iyi göstergesi oldu. 

Biz bayram tatilinde bile çalıştık, hafta sonu da-
hil diğer tatil günlerinde de çalıştık ve Temmuz 
ayını, Ağustos ayını böyle geçirdik. Bu Kurum, 
ülkesi için çalışan, üreten bir kurum.

Bazı ürünlerde hasat ve alım süreci tamamlan-
sa da kuru üzüm, kabuklu fındık, çeltik ve mısır-
da alımlarımız devam ediyor. Bu ürünler için de 
TMO’ya yoğun bir talep oluştu. Üreticilerimizin 
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak alım nok-
talarımızı artırdık gerektiğinde yeni depolar inşa 
ettik. Çiftçinin memnuniyetini sürdürebilmek için 
sahayı yakından takip edip ilave tedbirler aldık.

Alım sürecinde sık sık saha ziyaretleri gerçek-
leştirdim. Ülkemizin hemen her bölgesine gide-
rek faaliyetlerimizi yerinde inceledim. Ürününü 
getirmiş olan, randevu almış olan üreticilerimiz-
le sohbet etme fırsatımız oldu. Bu sohbetlerde 
üreticilerin gerçekten TMO’nun alım politikala-
rından memnun olduğunu gördük. TMO geçmiş-
te olduğu gibi bu sezonda da gayet yerinde ve 
başarılı bir şekilde yürüttü çok şükür. 

TMO, piyasanın sürekli takipçisi olarak ve üreti-
cilerimizin taleplerini de dikkate alarak tam za-
manında ve yerinde aldığı kararlarla her zaman 
olduğu gibi bugün de çiftçimizin yanındadır.

Bir yandan enflasyonla mücadele kapsamında 
ekmek fiyatlarının kontrol altına tutulmasına kat-
kı sağlayan un regülasyon çalışmamızı sürdürür-
ken diğer yandan et ve süt fiyatlarının aşırı artı-
şının önüne geçebilmek amacıyla besicilerimize 
uygun fiyatlı arpa satışını başlattık.

Bu faaliyetlerimiz kapsamında da piyasaları 
yakından takip ediyoruz. Yem regülasyonu ça-
lışmamızda 5.250 TL olan arpa satış fiyatımız 
kapsamında üreticilerimize yem hammaddesi 
tedarik ediyoruz. Bu yıl geçen yıldan farklı ola-
rak arpa tahsislerini üretici örgütleri üzerinden 
yapıyoruz. Ürün teslimlerini de 2’şer aylık satış 
periyodu ile gerçekleştireceğiz. Mısır hasadının 
tamamlanmasına müteakip mısır tahsislerimizi 
de üreticilerimize yapacağız.
TMO olarak üretici ve tüketicilerimizin yanında 
olmaya, görevimizi layıkıyla yerine getirmek için 
elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ede-
ceğiz.

AHMET GÜLDAL
TMO Genel Müdürü
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KONYA, GÜÇLÜ SANAYI 
ALT YAPISIYLA TÜRKIYE’YI BÜYÜTEN 

LOKOMOTIF ŞEHIR OLMUŞTUR 

Konya son 40 senede müthiş bir başarı 
hikâyesi yazmıştır. Eskiden sadece “buğ-
day ambarı” diye bilinirdi. Şimdiyse tarı-

mının yanında Anadolu’da ticaretin, sanayinin, 
turizmin ve eğitimin yıldızı haline gelmiş bir 
Konya var. 

Konya 26 ana sektör ve 80’in üzerinde alt sek-
törde meydana getirdiği güçlü sanayi alt yapı-
sıyla Türkiye’yi büyüten lokomotif şehir olmuş 
ve başta gelen sanayi üretim merkezlerinden biri 
haline gelmiştir. Türkiye’nin en fazla dış ticaret 
fazlası veren şehirleri arasında bulunan Konya en 
çok ihracat yapan 11. ildir.

2022 yılı ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 9 ar-
tarak tarihinde ilk defa 3,3 milyar dolara yüksel-
miş ve rekor kırmıştır. 

KONYA, FAYDALI MODELDE 5. SIRADA 

Konya, Türkiye’nin makine ve savunma sanayi-
sinde 4., otomotivde ise 7. büyük ihracatçısıdır. 
Ayrıca marka, faydalı model, patent ve tasarım-
da da lider şehirlerdendir. 

Faydalı modelde Türkiye’de 5, marka tescilinde 
6, tasarım başvurusunda 7, patentte ise 9’uncu 
sırada yer almaktadır. 

Ülke genelinde sanayi işletmesi sayısında 5., oto-
motiv yan sanayi ve ana metal imalatçıları sayı-
sında 2., makine-ekipman imalatçıları sayısında 
3., metal ürünleri imalatçı sayısında 3., gıda ima-
latçıları sayısında 4.sırada yer almaktadır.

KONYA, TÜRKİYE’Yİ TEKNOLOJİDE DE İLERİ-
YE TAŞIYOR 

Konya son 40 senede müthiş bir başarı hikâyesi 
yazmıştır. Eskiden sadece “buğday ambarı” diye 
bilinirdi. Şimdiyse tarımının yanında Anadolu’da 
ticaretin, sanayinin, turizmin ve eğitimin yıldızı 
haline gelmiş bir Konya var. 

5 Üniversitesi, 11 OSB’si, 21 Ar-Ge ve Tasarım 
Merkeziyle,  2 teknoloji geliştirme bölgesi ve 
Teknoloji Endüstri Bölgesiyle Türkiye’yi teknolo-
jide de ileriye taşıyan bir Konya var. En büyük 
1000 sanayi kuruluşu içinde 10 sene önce Kon-
ya’da 15 firma varken şimdi bu sayıyı da 22’ye 
çıkarmış bir Konya var. 

Üreterek, ticaret yaparak, teknolojiye ve inovas-
yona ağırlık vererek Konya’nın marka değerinin 
her geçen gün arttığını görüyoruz.

İHRACAT YAPTIĞIMIZ PAZARLARI VE İHRAÇ 
ETTİĞİMİZ ÜRÜNLERİ ÇEŞİTLENDİRMELİYİZ

Türk müteşebbisi elinde numune çantasıyla di-
lini kültürünü bilmediği ülkelere gidip kapı kapı 

dolaşarak ihracatı 40 senede 5 milyardan 250 
milyar dolara çıkardı. Müteşebbis ruhumuz ve 
sahip olduğumuz cesaret bizi bu günlere getirdi. 

Ama artık eski dünya yok. Eski satış ve pazarla-
ma yöntemlerini kullanarak ihracat hedeflerimi-
ze ulaşmamız mümkün değil. İhracatta daha ileri 
hedeflere ulaşmak için ihracat yaptığımız pazar-
ları ve ihraç ettiğimiz ürünleri çeşitlendirmeli, 
ihracatçı sayımızı da arttırmalıyız. Ülkemizdeki 
15 milyon girişimcinin sadece 90 bini yani yüz-
de 6’sı ihracatçı. Örneğin bize en yakın ekonomi 
olan İtalya’ya bakalım. 500 milyar dolar ihracat 
hacmini İtalya 195 bin ihracatçıyla yakaladı. 

Geliştirmemiz gereken ikinci alan ihraç pazarla-
rımız. İhracatta ekseni büyütmek ufkumuzu ge-
nişletmek zorundayız. Şu an Türkiye’nin ihracat 
menzili yaklaşık 2.900 kilometre. Kore’ninki bu-
nun iki katı 5700 kilometre. 

Hindistan için 6200 kilometre. Küçücük İsrail’in 
ihracat menzili bile 5600 kilometre. Menzili dar 
olanın ufku da dar olur. Menzili aşan dünyanın 
nasıl bir yer olduğunu menzili kısa olandan daha 
iyi bilir. 

İşte e-ticaret bu ufkumuzu genişletmek için çok 
önemli. Eskiden malınızı başka ülkede satmak 
için dağıtımcı ve bayi gibi birkaç kademeden 
geçiyordunuz. E-ticaret ile bunların da hepsi or-
tadan kalkıyor, doğrudan tüketiciye ulaşıyoruz.

DÜNYA MAL İHRACATINDAN ALDIĞMIZ PAY 
TARİHİ SEVİYELERE ULAŞTI

Küresel finansal krizinin yaşandığı 2009’dan bu-
yana kesintisiz büyümeyi başaran Türkiye eko-
nomisi, önce salgın döneminde ve şimdilerdeyse 
küresel durgunluk ortamında olumlu yönde ay-
rışmayı başarmıştır. Bu senenin ilk dokuz ayda 
yüzde 6 oranında büyüme sağlamıştır. Pandemi 
sonrasında dünyadaki değişimlere karşı hızla 
uyum sağlayan özel sektörümüzün dinamik ya-
pısı sayesinde dünya mal ihracatından aldığımız 
payda da tarihi yüksek seviyelere ulaşılmıştır. 

Her yeni takvim yılı, bir yeni başlangıç umuduy-
la birlikte gelir. Reel sektör olarak yeni bir yıla 
girerken, ekonomide başlayan toparlanmayı ge-
lecek için umut verici görüyoruz. Ekonomi yöne-
timi reformlara odaklanmalı. 

Özel sektör olarak bizlerde üretime, istihdama, 
yatırıma, ihracata devam etmeliyiz. Risklere de-
ğil, fırsatlara odaklanmalıyız ve ekseni geniş-
letmeliyiz. Temkinli ama kararlı bir şekilde iler-
lemeyi sürdürmeliyiz. 2023’de reel sektör için 
belirsizlik yerine umut hâkim olmasını diliyoruz.

RIFAT 
HISARCIKLIOĞLU

TOBB Başkanı
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KONYA; UN SEKTÖRÜNÜN LIDER ŞEHRI

T
ürk tarımının tarıma dayalı sanayilere 
hammadde üretme anlamında, çok önem-
li potansiyeli vardır. Tarım ürünlerinin kat-

ma değerinin yükselmesi, pazar maliyetinin 
azalması, arz esnekliği kazandırılması, yurt içi 
ve yurt dışı pazarların genişletilmesi ve benzeri 
birçok nedenle gıda sanayii Türkiye tarımı açı-
sından da hayati önem taşımaktadır.  Dünyada 
bugün sektörleri birbirinden bağımsız düşüne-
meyeceğimizden, gıda sanayii yalnızca Türkiye 
tarımı değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisi 
için de büyük önem taşımaktadır. Tarım ile sa-
nayinin en belirleyici örneği gıda sanayi olup, 
bunun en güzel yansıması da un sanayiidir. 
Kent nüfusunun artması ve insanların gelirle-
rinin yükselmesiyle birlikte, özellikle gelişmiş 
ülkelerde proteince zengin gıda maddelerine 
doğru geçiş olmasına rağmen, undan yapıl-
mış mamuller temel gıda maddeleri arasındaki 
önemli yerini korumaktadır.

Türkiye’de un üretimi geçmişten günümüze 
teknolojik olarak büyük değişiklikler göstere-
rek bugünkü durumuna gelmiştir. Başta ek-
mek olmak üzere çeşitli gıda maddelerinin ana 
maddesi olan un, günümüz modern öğütme 
tekniğinin gelişmesi sonucu belirli tip ve ran-
dımanlarından değişik sanayi dallarında uy-
gun nitelikte üretilmektedir. Türk un sanayisi, 
kapasitesi ve tecrübesiyle 3 milyon tonu aşan 

ihracatı ve 11-12 milyon tonu aşan yurt içi tale-
bi karşılayarak hem gıda güvenliğinin sigortası 
hem de 1,5 milyar dolara yaklaşan ihracat ge-
liriyle Türk ekonomisine önemli katkılar yapan 
önemli bir sektördür. İstikrarlı ve bilgiye dayalı 
teknolojiyle büyümesini sürdüren un sektörü ile 
un arzında hiç sorun yaşanmamış, un sıkıntısı 
çekilmemiştir. Bunun en güzel örneğini koro-
navirüs pandemisi döneminde piyasada hiç un 
sıkıntısı yaşanmamasıyla göstermiştir.

Türkiye buğday üretiminin yüzde 10’unu karşı-
layan Konya’da un sanayii de gelişmiş ve yay-
gınlaşmıştır. Konya 50 un fabrikasıyla Konya 
gıda imalatı sanayisinin yüzde 12’sini oluşturur-
ken gıda imalat sanayisindeki istihdamın yüzde 
17’sini oluşturmaktadır. Un imalatçılarının Kon-
ya’nın toplam imalat sanayideki payı ise yüzde 
2,4, istihdamdaki payı ise yüzde 4’dür. Ülkemiz-
de yıllık 12 milyon ton civarında un tüketilmek-
tedir. 50 un fabrikasıyla Konya’nın yıllık 3,5 mil-
yon ton civarında bir üretim kapasitesi vardır. 
Kapasite kullanım oranı yüzde 70’leri aşmak-
tadır.  Fiili olarak Konya, ülkenin un üretiminin 
yaklaşık yüzde 17’sini karşılamaktadır.  Konya 
yaklaşık 300 milyon dolarlık hububat, bakliyat, 
yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı ile top-
lam ihracatının yüzde 10’nunu karşılamaktadır. 
Buna paralel olarak dünyanın birçok üleşine 
değirmen makinaları ihracatı yapılmaktadır. 

HÜSEYIN EMRE 
TEKBAŞ

Orta Anadolu Un 
Sanayicileri

Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı
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Konya ürettiği tüm buğday ürünlerinde hep ortalamanın üze-
rinde üretim yapmasıyla bilinen bir ildir. Baklavalık, pastalık, 
yufkalık, ekmeklik olmak üzere tüm lüks pazara hitap edecek 
ürünlere sahip olan Konya un sanayi, tüm Türkiye pazarında 
kabul görmüş marka olmuş firmalardan oluşmuştur. Bu durum,  
Konya unu olarak yeni pazarlara girilmesi açısından tüm fir-
malarımız için büyük avantaj sağlamaktadır. Un sektörü, gıda 
güvenliğinin en önemli bileşeninin olması yanında dünyada ve 
Türkiye’de en aktif ve en önemli sektörlerde birisidir. Ülkemizde 
kişi başı ortalama 160 kilogram yıllık un ve unlu mamuller tüke-
tilmektedir. Türk halkının gıda tüketim alışkanlıklarında vazge-
çilmez bir yere sahip olan ekmek, makarna ve pastane ürünleri 
gibi, gıda maddeleri imalatının en önemli girdisi olan un imalatı, 
Türkiye’de ve Konya’da tarıma dayalı sanayi kollarının en eskile-
rinden birisi olarak kabul görmektedir. Mevcut sorunlarını ince-
leyip çözüm bulabilen, teknolojik açıdan kendini geliştirebilen, 
sermaye gücünü koruyabilen ve artıran, kurumsal bir yönetim 
yapısına sahip olan firmalar sektördeki paylarını korurken, di-
ğerlerinin sektör içindeki payları azalmaktadır.

2022 hasat sezonu mart ve nisan yağışlarının az olmasına rağ-
men çok şükür bereketli geçti. 19,5 milyon ton buğday rekol-
temiz oldu. TMO’nun müdahil alım fiyatlarını iyi ve erken açık-
laması, ayrıca buğday için ton başına 1.000 lira prim bedeli 
vermesi ve alım fiyatını güncelleyerek buğday 400 lira daha 
fiyat vermesiyle birlikte çiftçi buğdayını TMO’ya satma tercihi-
ni yoğun olarak kullanmıştır. Stoklarını güçlendiren TMO’nun, 
hem üreticiyi, hem sanayiciyi hem de nihai tüketiciyi korumak 
adına yerinde kararlar alarak, piyasaları başarılı bir şekilde re-
güle etmiş, süreci güzel yönetmiş ve dalgalanmaların önünde 
geçmiştir. Ayrıca un regülasyonu kapsamında ekmek fiyatları-
nın kontrol altına alınması için un sektörüne de uygun fiyatla 
hammadde temini açısından olumlu katkıları olmuştur.

İstanbul’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın giri-
şimleriyle imzalan Tahıl Koridoru Anlaşması ise ihtiyaç sahibi 
ülkelerin hammaddeye ulaşmasının yanı sıra ülkemiz tarım sek-
törüne ve un sektörüne de uygun fiyatla hammadde temini açı-
sından olumlu katkıları olmuştur. 

Şubat 2022’de birçok temel gıda maddesinin küresel tedarik-
çisi olan Rusya-Ukrayna’nın savaşa başlamasıyla birlikte tüm 
dünyada gıda krizi yaşanmış, fiyatlar artmıştır. Ukrayna’nın 
ürettiği ürünleri dünya pazarlarına arz edememesinin yanında, 
Rusya’nın doğal gaz küresel ticaretin büyük pay alması global 
enerji krizini tetiklerken, küresel gübre ihracatında önemli aktör 
olması global gübre fiyatlarının katlanmasına neden olmuştur. 
Türkiye, her iki tarafla dengeli diplomatik ilişkiler izleyerek ba-
rıştan yana tavrını bir kez daha devreye koymuş İstanbul mer-
kezli müzakereler sonucunda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde 22 Temmuz 2022’de “tahıl ko-
ridoru” mutabakatının imzalanmıştır. Nitekim bu anlaşma ile 
birlikte Ocak 2023 itibariyle bu koridordan 626 gemi ile baş-
ta tahıl olmak üzere 17 milyon ton tarımsal ürün geçmiş, tüm 
dünyayı rahatlatmış, hammadde fiyatlarında bir gevşeme ya-
şatmıştır. 
Küresel risklerden korunmak için stratejik ürün olan buğday 
üretiminin artırılması, sürdürülebilirliğin sağlanması gerekmek-
tedir. Bunun için de 7 milyon hektar düzeyine gerilemiş olan 
buğday ekim alanlarının tedrici artışla 8 milyon hektar düze-
yine çıkarılması elzemdir. Son zamanlarda gerek müdahil alım 
fiyatının gerekse üretim desteklerin artmasıyla birlikte buğday 
ekimine yönelen çiftçimizin aynı şekilde desteklenmesi hayati 
önemini koruyacaktır. Bunun yanında kurak iklime sahip Kon-
ya’mızda her ne kadar modern bir tarım yapılsa da eksik olan 
suyun bir an evvel Ova’ya getirilmesi bölgenin olduğu kadar 
Türkiye’nin de yararına olacak büyük bir hizmet olacaktır.
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‘TÜRKIYE YÜZYILI’ 
VIZYONUYLA ÜRETMELIYIZ

Ü
lkemizin en köklü tarımsal üretim mer-
kezlerinden olan, bitkisel ve hayvansal 
üretimin önemli bir kısmını tek başına kar-

şılayan Konya, “Tarım Başkenti” olarak ifade edil-
mektedir. Tarımsal üretimi yanında güçlü tarıma 
dayalı sanayisi ve sağladığı katma değer açısın-
dan ülkemizin en önemli şehri konumundadır. 

Tarımsal ekonomik gelişimi ve potansiyeli ile üre-
tim ve ticaret merkezi haline gelen Konya, dün-
yaya açılan firmaları, modern ve bilimsel üretimi 
ve ticareti, Ticaret Borsası, Ticaret Odası, Sanayi 
Odası, üniversiteleri, organize sanayi bölgeleri ve 
uluslararası fuar merkezi ile dikkat çekmektedir. 

1950’lerden itibaren tarımdaki gücü sanayi ve 
ticarete de yansımış, un sanayi, yem imalatı, li-
sanslı depoculuk, tohum, zirai ilaç-gübre imalatı, 
değirmen-tarım makinaları imalatı gibi sektörler-
de lider konuma gelmiştir. Bitkisel ve hayvansal 
üretim değeri 36 milyar TL olan şehrimizin 2022 
yılı itibariyle tarım ihracatı 529 milyon dolardır. 
Konya ihracatının ana sektörlerdeki dağılımında-
ki payda tarımsal ihracat imalat sanayiden sonra 
2. sıradadır. Konya, tüm bu potansiyeli ile Ana-
dolu’nun tarım-gıda sektöründe kalbi konumun-
dadır. 

Tarım günümüzde sanayileşmeyle birlikte kalkın-
manın önemli bir halkası haline gelmiştir. Sektör 
artık küresel ölçekte yönetilmesi gereken bir bo-
yut kazanmıştır. Yakın zamanda pandemi, iklim-
sel kuraklıkla birlikte başlayan ve Rusya-Ukrayna 
Savaşı ile daha da belirgin halen gelen gıda krizi 
karşında tarım-gıda sektörünün ülkeler için stra-
tejik önemi, ekonomiye doğrudan katkısı, diğer 
sektörlere girdi temini sağlaması ile çevre ve 
kültürel değerlerin korunmasındaki rolü bir kez 
daha önem kazanmıştır. 

Bu bakımdan tarımdaki üretim gücümüzü tarihi 
ve kültürel zenginliğimizle birlikte ekonomik ola-
rak daha fazla sanayiyle taçlandırmalıyız. Cum-

huriyetimizin ikinci yüzyılına gireceğimiz 2023 
yılında da ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla gelecek 
nesillerimizi düşünerek, artan kapasiteyle üret-
meye devam etmeli ve katma değer katarak ih-
raç etmeliyiz. Jeopolitik konumumuzu, tarımsal 
üretim potansiyelimizi çok iyi değerlendirerek 
Konya başta olmak üzere ülkemizi gıda üssü ha-
line getirmeliyiz. 

Konya, dünya standartlarında yeni teknolojiler-
le üretimi, Ar-Ge faaliyetlerine önem verilmesi, 
markalaşma yolunda üretim ve pazarlama tek-
niklerinin yoğun olarak kullanılması ile tarım-gı-
da-tarımsal sanayi alanında daha güçlü konuma 
gelecektir. 

Bu noktada borsalara büyük görev düşmektedir. 
Dünyada tarımsal üretim kadar tarımsal ticaret 
de artık küresel politikaları etkileyecek düzeye 
gelmiştir. Tarımsal üretimin ve ticaretinin ulu-
sal boyutu aşıp, küresel ölçekte düşünülmesi 
gereken bir olgu olduğu günümüzde, organize 
piyasalar olan borsalarımızın da küreselleşmesi 
kaçınılmazdır. Konya Ticaret Borsası olarak bu 
anlamda bir asrı aşan tarih, kültür ve geleneği-
miz ışığında yenilikçi ve vizyoner bakış açısıyla 
bölgenin bitkisel ve hayvansal üretimde verim-
lilik ve kalitesini arttırma, ticaret potansiyelini 
geliştirme hedefiyle sistemin en önemli aktör-
lerinden biri olmaya çalışmaktayız. 2023, 2053 
ve 2071 hedeflerine ulaşmak için, stratejik akılla 
hareket ederek, çağı yakalamalıyız. Bunu büyük 
bir özgüven ile gerçekleştirmeli, önümüzdeki 
engelleri birlik ve beraberliğimizi bozmadan, or-
tak akılla aşmalıyız. Amacımız; tarımda, tarımsal 
ticarette güçlü küresel bir aktör olmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle tarihi geçmişiyle 
kadim bir tarım kültürüne sahip Konya’nın ta-
rım-gıda alanında gelişmesine son derece önem-
li katkılar sunması umuduyla çalışmanın faydalı 
olmasını yürekten diler, saygılarımı sunarım.

HÜSEYIN 
ÇEVIK

Konya Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
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UN SANAYI SEKTÖRÜ KONYA’YA 
BÜYÜK KATKI SUNUYOR

G
ıda sanayi, dünyanın en büyük sanayilerin-
den biri olup; insanların yaşamlarını sür-
dürebilmeleri için gerekli olan çok çeşitli 

besin maddelerinin üretilmesi, işlenmesi, çeşitlen-
dirilmesi ve değerlendirilmesi süreçlerini kapsa-
maktadır. Toplanan, hasat edilen sebze, meyve, 
endüstri bitkileri ve tahıllar, çeşitli kaynaklardan 
sağlanan etler, süt, yumurta ve benzeri gıda mad-
deleri tesislerde değişik şekilde işlenip ambalaj-
lanarak nihai tüketicilere sunuluyor. Gıda sektö-
rünün bir diğer özelliği de geri ve ileri bağlantı 
etkisinin yüksek olmasıdır. Bilindiği gibi geri bağ-
lantı etkisi; bir sektörün bir birim mal üretebilmek 
için diğer sektörlerden ne kadar girdi talep ettiği-
ni ifade etmektedir. Bu yönüyle, üretim sürecinde 
hem tarım hem de sanayi sektörlerine yönelik ya-
rattığı hammadde ve ara malı yanında makine ve 
teçhizat talebiyle de gıda sanayi yüksek bir geri 
bağlantı etkisi ortaya çıkarmaktadır. 

Konya’da gıda sektörü, tarımdan sağladığı bitki-
sel ve hayvansal kökenli hammaddelere uyguladı-
ğı bir veya daha fazla işlemle, raf ömrü uzayan ve 
tüketime hazır ürünlere dönüşen bir imalat sanayi 
kolu olmayı başardı ve giderek büyümüştür. Diğer 
sektörlerden farklı olarak ilin tümünde homojen 
dağılım gösteren Konya gıda sektöründe son yıl-
larda büyük gelişmeler yaşanmaktadır. Özellikle; 
un, şeker-şekerleme, kuruyemiş, süt ve süt ürünle-
ri, makarna, irmik ve yem gibi alt sektörler giderek 
gelişmiştir. Konya’nın, bugün hemen hemen bü-
tün ilçelerinde gıda sektörüne ait bir üretim tesisi 
bulunmaktadır. 

Gıda sektöründe üretimin, hammaddeye yakın 
yerde yapılması gerekliliği, bir sanayi kümelen-
mesinden çok, tarımsal üretim ya da yetiştiricilik 
ile dikey entegrasyonun (tarım-sanayi işbirliğinin) 
iyi kurulduğu yerlerde üretim yapılmasını daha 
önemli kılıyor. Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bi-
linen Konya’da, çok sayıda tahıl ürünleri işleme 
tesisi ve un fabrikasının bulunması bunun en gü-
zel örneklerinden biri. 1990’lı yılların başından iti-
baren özelleştirme süreci sonunda kamu sektörü, 
gıda sektöründe yerini tedrici olarak özel sektö-

re bırakmıştır. Gıda ürünleri imalatında, şeker ve 
çay alt sektörleri dışında gıda sektörü tamamıyla 
kamu sektöründen özel sektöre doğru yapılanma 
içine girdi. Konya gıda sektöründeki firmaların 
yüzde 53’ü şahıs, yüzde 41’i limitet ve yüzde 6’sı 
anonim şirket niteliğindedir. İmalat sanayiinde-
ki firmalarda anonim ve limitet şirket yapısı öne 
çıkarken, toptan/ perakende ticaret firmaların-
da şahıs şirketi daha ön planda. Sektörel açıdan 
değerlendirildiğinde, en fazla anonim şirketin un 
imalatı ve bakliyat sektöründe olduğu görülürken, 
tohum, süt ve süt ürünleri imalatı firmalarında ise 
en yaygın olanı limitet şirket yapısı. Yıllar itibarıyla 
firmaların satışlarının yüzdesel dağılımına bakıl-
dığında; hem imalat hem de toptan/ perakende 
ticaret firmalarında son 3 yılda, ihracatın payının 
arttığı görülüyor. Alt sektör bazında en fazla ih-
racatın un imalat sektöründe yapıldığı görülmek-
tedir. 

Un ve Unlu Ürünler İmalat Sanayi: Türk halkının 
gıda tüketim alışkanlıklarında vazgeçilmez bir 
yere sahip olan ekmek, makarna ve pastane ürün-
leri gibi, gıda maddeleri imalatının en önemli girdi-
si olan un imalatı, Türkiye’de tarıma dayalı sanayi 
kollarının en eskilerinden birisi olarak biliniyor. Un 
imalat sektöründe, Türkiye’nin önde gelen illerin-
den biri olan Konya’da üretilen un, son kullanıcıya 
toptancı, bayi veya distribütörler vasıtasıyla ulaş-
tırılıyor. Unlu ürünler olarak ekmek imalatı, yufka, 
kurabiyeler ve pasta imalatı, baklava ve börek 
imalatı, öğütülmüş tahıl ürünleri, makarna, şehri-
ye, kuskus, irmik, un ve kepek imalatı ana ürünler 
olarak Konya’da yaygın olarak üretilmekte, Tür-
kiye’nin dört bir tarafında tüketilmekle beraber 
aynı zamanda dünyanın çeşitli yerlerine de ihraç 
ediliyor. Türkiye’de un sanayii kurulu kapasitesinin 
% 8,6’sını oluşturan Konya un imalat sanayii, istih-
dam açısında da değerli bir konuma sahiptir.

Şehrimiz için son derece önemli olan un sana-
yi sektörü Konya’nın bugüne kadar gelişmesine 
büyük katkı sunmuştur. Sektör içinde yer alan fir-
malarımızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar 
diliyorum.

SELÇUK ÖZTÜRK
KTO Başkanı
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KONYA, YATIRIM, ÜRETIM VE IHRACAT 
ODAKLI BÜYÜMESINI SÜRDÜRÜYOR

T
ürkiye’nin önemli sanayi üretim merkezlerinden 
biri olan Konya, yatırım, üretim ve ihracat odaklı 
büyümesini sürdürüyor. 11 organize sanayi bölge-

miz, 90’ın üzerinde sanayi sitemiz ve şehrimizin muh-
telif yerlerinde üretim yapan sanayi tesislerimizle Tür-
kiye’nin güçlü üretim şehirlerinden birisi haline geldik. 

Üretim ve ihracattaki güçlü kaslarımızı her geçen yıl 
geliştirmeye devam ediyoruz. Öyle ki, 2022 yılında 
ekonomideki tüm zorlu şartlara ve artan maliyetlere 
rağmen Konyalı sanayicilerimiz 3 milyar 262 milyon 
160 bin dolar ihracat ile Cumhuriyet tarihinin ihracat re-
korunu kırdı. Buradan sizler aracılığı ile Konyalı sanayici-
lerimize ve çalışan kardeşlerimize, Konya’mızın üreten 
bir şehir haline gelmesinde geçmişten bugüne emek 
veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. 

MAKİNECİLERİMİZ İPİ GÖĞÜSLEMEYE DEVAM ETTİ 

Konya sanayimizde sektörlerimiz arasında tatlı bir ih-
racat yarışı var. 2022 yılında bu ihracat yarışında ma-
kine ve aksamları sektörümüz 789 milyon dolar ile ipi 
birincilikle göğüslerken, 720 milyon dolar ile otomotiv 
endüstrimiz ikinci sırada, 282 milyon dolar ile demir ve 
demir dışı metaller sektörümüz üçüncü sırada yer aldı. 
Dördüncü sırada ise 278 milyon dolar ihracat ile hubu-
bat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörümüz 
gelirken, beşinci sırada da 215 milyon dolar ihracat ile 
iklimlendirme sanayimiz geldi. 

KONYA, DÜNYANIN HER YERİNE İHRACAT YAPIYOR

Bugün Konyalı sanayicilerimizin ürünleri, dünyanın her 
yerinde kullanılıyor. Konya’mız 2022 yılında dünyanın 
192 farklı ülkesine ihracat yaptı. Bu ülkeler içerisinde 
en fazla ihracat yaptığımız ülke ise, 269 milyon dolar 
ile Irak oldu. Irak’ın devamında ikinci sırada 241 milyon 
dolar ile Almanya ve 231 milyon dolar ile Rusya geldi. 
Diğer en fazla ihracat yaptığımız ülkeler de, Amerika 
Birleşik Devletleri, İtalya, Polonya, Cezayir, Romanya, 
İsrail ve Mısır oldu.

KSO, İHRACATI GELİŞTİRMEYE YÖNELİK 
ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERECEK

Konya Sanayi Odası olarak, şehrimizin üretim ve ihra-
cat yapısının gelişmesi ve daha da güçlenmesi için çe-
şitli çalışmalar yapıyoruz. Yurt içi ve yurt dışı iş gezileri 
düzenliyor, sanayicilerimize yönelik B2B organizasyon-
ları yapıyoruz. Alım heyeti organizasyonları düzenliyo-
ruz. Odamızda faaliyetlerini yürüten KSO İhracat Des-
tek Ofisimiz ile hiç ihracat yapmamış ancak yapmak 
isteyen firmalarımıza rehberlik yaparken, ihracat yapan 
firmalarımıza da mentörlük hizmeti veriyoruz. 

Bu çalışmalarımıza aralıksız devam ederek, Konya’mı-
zın üretim ve ihracat kabiliyetini geliştirmeyi sürdüre-
ceğiz.

INNOPARK TGB’YE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 

Konya Sanayi Odamızın öncülüğünde şehrimize ka-
zandırılan Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölge-
miz ise, Konya ve çevresinde inovasyona odaklı büyü-

me ve kalkınmanın sağlanabilmesi için çalışmalarına 
devam ediyor. 

Konya Organize Sanayi Bölgemizin içerisinde, tama-
men üretim odaklı olarak faaliyetlerini yürüten Inno-
park TGB’miz, bugün 76 katılımcı firma ile yüzde 95 
doluluk oranına ulaşmış durumda. 

Firmalarımız burada bir yandan Ar-Ge ve tasarım faa-
liyetlerini yürütürken, bir yandan da üretim yapıyorlar. 
Ayrıca Innopark’ta şehrimizin ve bölge sanayimizin, 
dijital dönüşümüne katkı verecek yazılım sistemleri ve 
uygulamalar hayata geçiriliyor. Böylece şehrimizin üre-
tim ve ihracatındaki orta yüksek ve yüksek teknolojinin 
payının artmasına katkı sağlıyoruz. 

Innopark tarafından, hem katılımcı firmalarımıza hem 
de sanayi sektörümüze yönelik çeşitli destekler ve hiz-
metler veriliyor. 3D tarama ve yazıcı, tasarım, analiz, si-
mülasyon, prototip, yenilenebilir enerji teknolojileri, Ar-
Ge ve inovasyon eğitimleri ile sektör buluşmaları, teşvik 
ve destek programları bilgilendirmesi, proje hazırlama 
danışmanlığı gibi birçok başlıkta eğitim ve danışmanlık 
hizmetleri verilmektedir. Innopark’ımız henüz genç bir 
TGB olmasına rağmen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-
mız tarafından yayınlanan Teknoloji Geliştirme Bölge-
leri 2021 yılı Performans Endeksi sonuçlarına göre; Ku-
luçka Faaliyeti Sıralamasında Türkiye’deki 70 Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi içinde birincilik ödülü aldı.

KSO, ENERJİ VERİMLİLİĞİNE ODAKLANDI

Konya Sanayi Odası’nın 2023 ve daha sonraki yıllar 
için hazırladığı öncelikli çalışma başlıklarından birini de 
enerji verimliliği oluşturuyor. Bu kapsamda, KOP Bölge 
Kalkınma İdaresi ile hayata geçirdiğimiz Mobil Enerji 
Etüt Aracı ve Enerji Verimliliği Etüt Merkezimiz, sanayi 
tesislerimizin daha enerji verimli hale gelmesi için saha-
da çalışmalarını yürütüyorlar. 

“Enerjide verimlilik, üretimde sürdürülebilirlik” anlayışı 
ile çalışan Enerji Verimliliği Etüt Merkezimiz tarafından, 
işletmelerin baca gazı ölçümleri, buhar kaçağı ölçüm-
leri, hava debisi ve hava kaçağı ölçümleri, sıvı akış debi 
ölçümleri, elektrik enerji ölçümleri, temaslı-temassız 
devir ve ilerleme hızı ölçümleri, nem ve sıcaklık ölçüm-
leri, aydınlatma ölçümleri, iletkenlik ölçümleri gibi çeşitli 
enerji ölçümleri yapılıyor ve buralardaki enerji kaybının 
önüne geçilerek, işletmelerimizin daha verimli hale gel-
meleri hedefleniyor.

MUSTAFA 
BÜYÜKEĞEN

Konya Sanayi Odası 
Başkanı
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TAMAMEN ELEKTRİKLİ YENİ BMW iX.
YENİ BİR ÇAĞIN ÖNCÜSÜ.

Elektromobilite için tasarlanan yepyeni bir vizyon.
Yeni BMW iX olağanüstü tasarım çizgileri ve 
geleceğin teknolojileriyle yeni bir çağa hazır.
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GELECEĞİN İLERİSİNDE.
YENİ BMW 7 SERİSİ.
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LISANSLI DEPOCULUK 
SÜRDÜRÜLEBILIRLIĞI SAĞLIYOR

S
on dönemde ülkemizde tarım sektörünün 
en önemli konularından biri olan “depola-
ma”, dünya standartlarına uygun olarak or-

taya çıkan lisanslı depoculuk sistemiyle gerçek-
leştiriliyor. Böylece tarım ürünleri fire olmadan 
depolanabilirken, sağlıklı koşullarda saklanarak 
bozulmalar da önleniyor. Ayrıca lisanslı depocu-
luk sistemiyle tarımsal üretim miktarları da tam 
anlamıyla kayıt altına alınabiliyor. Çiftçiye de-
polama imkanı sunan lisanslı depolar sayesinde 
çiftçi ürününü istediği zaman satabiliyor ve böy-
lece piyasadaki denge de bozulmamış oluyor. 
Tarım Ürünleri Lisanslı Depo ve Yetkili Sınıflan-
dırıcı Şirketleri Derneği (LİDAŞDER) de lisanslı 
depoculuk alanında önemli çalışmalar yürütüyor. 
Lisanslı depoculuk sistemi, işleyişi ve katkılarıyla 
ilgili açıklamalarda bulunan LİDAŞDER Başkanı 
Serdar Genç, “Ülkemiz açısından stratejik öneme 
sahip tarımsal ürünler üretiminin sürdürülebilir-
liğinin sağlanması açısından ve belirtilen olum-
suzlukların ortadan kaldırılabilmesi için gelişmiş 
ülkelerde olduğu gibi lisanslı depoculuk sistemi 
önemli bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır” 
dedi.

Sayın GENÇ, öncelikle Tarım Ürünleri Lisanslı 
Depo ve Yetkili Sınıflandırıcı Şirketleri 
Derneği (LİDAŞDER)’i hakkında bilgi verir 
misiniz?
Derneğimiz 04.04.2014 tarihinde kurulmuş olup 
merkezi Ankara’dır. Derneğimizin 119 üyesi bu-
lunmaktadır. Lisanslı depoculuğun gelişmesiyle 
üye sayımız her gün artış göstermekte olup tüm 
lisanslı depo işletmelerini Derneğimiz üyesi yap-
mayı hedefliyoruz.

Derneğimizin amacı; lisanslı depoculuk ve yetkili 
sınıflandırıcılık faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve 
geliştirilmesini sağlamak, karşılaşılan sorunların 
çözümüne yönelik çalışmak, sorunları ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarına ileterek çözüm üretmek, 
bu konuda çalışma ve araştırma yapan kişi ve ku-
ruluşlara destek vermek, iş birliği yapmak, üyele-
rimiz arasındaki dayanışmayı sağlamak, hak ve 
çıkarlarını korumaktır.

 Lisanslı depoculuk sistemi nedir?  Amaç ve fay-
dalarını açıklar mısınız?
Lisanslı depoculuk; yüksek standart ve kapasitede 
depo yapımını temin eden, depolanması için yay-
gın bir sistem oluşturan, ürünün emniyetini ve kali-
tesini koruyan, sınıf ve derecelerinin yetkili sınıflan-
dırıcı laboratuvarları tarafından belirlenmesini ve 
sınıfına göre depolanmasını sağlayan, elektronik 
ürün senedi aracılığıyla finansman imkanı oluştu-
ran ve  Türkiye Ürün İhtisas Borsası platformunda 
elektronik ortamda alım ve satışının yapılmasına 
imkan tanıyarak tarım ürünleri ticaretini kolaylaş-
tıran bir sistemdir. 

Lisanslı depoculuk sistemi ile;
1. Hasat dönemlerinde tarım ürünlerindeki arz yı-
ğılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlen-
mesi ve piyasa fiyatlarının dengelenmesi,

2. Mudilerin lisanslı depolara teslim ettikleri ürün 
karşılığında aldıkları elektronik ürün senetleri ile 
bankalardan kredi sağlamaları,

3. Tarım ürünleri ticaretinin herkesçe kabul gören 
standartları belirlenmiş ürünler üzerinden yapılma-
sı, kaliteli üretimin teşvik edilmesi, güvenli bir piya-
sanın oluşturulması,

4. Tarım ürünleri ticaretinin kayıt altına alınması,

5. Üretimde ve fiyatlandırmada Devlet müdaha-
lelerinin asgariye indirilmesi, bu alana yönelik ya-
pılan yüksek harcamalardan tasarruf sağlanması, 
serbest piyasa ve fiyat oluşumunu bozan müdaha-
lelerden uzaklaşılması,

6. Çiftçiler açısından kolay pazarlanabilen, iyi mu-
hafaza edilen ve nakliye masrafları en aza indiril-
miş bir sistemle istikrarlı ve daha yüksek bir gelir 
seviyesi elde edilmesi,

7. Ürün ticareti ile uğraşan tacir ve sanayicilerimiz-
ce, kalitesi bilimsel kriterlere göre belirlenmiş ve 
fiyat istikrarı sağlanmış ürünlerin kolayca temini,

8. Tarım ürünlerinin, fizikî dolaşım olmaksızın 
elektronik ürün senetleri aracılığıyla ticaretinin ya-
pılması,

Amaçlanmıştır.

SERDAR GENÇ
LİDAŞDER Başkanı

LİDAŞDER Başkanı Serdar Genç, lisanslı depoculuk sisteminin tarımsal 
ürünler üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi ve olumsuzlukların 

ortadan kaldırılabilmesi açısından önemli bir çözüm olduğuna dikkat çekti
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Hangi ürünlerde lisanslı depoculuk yapılabilmektedir? 

Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerle düzenlenen, depolanmaya uy-
gun nitelikteki ve standardize edilebilen temel ve işlenmiş tarım 
ürünlerinde lisanslı depoculuk yapılabilecektir.

2023 yılı Ocak ayı itibariyle; Hububat Baklagiller ve Yağlı Tohum-
lar, Pamuk, Fındık, Zeytin, Zeytinyağı, Kuru Kayısı, Kuru Üzüm, 
Antep Fıstığı ve süt ürünlerinde lisanslı depoculuk yapılabilmek-
tedir.  

Lisanslı depoculuk sisteminin işleyişi ve Türkiye Ürün İhtisas 
Borsası hakkında bilgi verir misiniz?
Lisanslı depoculuk şirketi kuruluş, lisans alma ve denetim iş-
lemleri Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Yukarıda 
belirtilen her ürün grubuna ait Tebliğlerde belirtilen kapasite ve 
kriterlere uygun olarak Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür-
lüğünden alınacak izinle lisanslı depo şirketi kurulmakta ve en 
geç 2 yıl içerisinde tesis inşaatı tamamlandıktan sonra lisans alı-
nabilmektedir.  Lisans alan işletme Ticaret Bakanlığı tarafından 
yayınlanan depo kira ücreti üzerinden ürün kabulüne başlamak-
tadır. Kabul edilen ürün TMO’ya ait ise 2 yıl, değilse en fazla 1 yıl 
depolanabilmektedir.

 Lisanslı depoya getirilen ürün Ticaret Bakanlığı tarafından yet-
kilendirilmiş Yetkili Sınıflandırıcı laboratuvarı tarafından analiz ve 
sınıflandırması yapıldıktan sonra sınıfına göre depolanmakta ve 
Elektronik Ürün Senedi düzenlenmektedir. Ürünün depolanması 
süresince ürün sahibi mudi tarafından lisanslı depo işletmesine 
depo kira ücreti ödenmektedir. Lisanslı depo işletmesi,  mudi 
tarafından teslim edilen veya elektronik ortamda satın alınan 
ürünü aynı kalitede ve Ticaret Bakanlığı tarafında belirlenen fire 
oranı kadar kesinti kalitede teslim etmek zorundadır.  Ürünü li-
sanslı depoya teslim eden ve karşılığında Elektronik Ürün Senedi 
(ELÜS) alan mudiler, istedikleri anda ürünü lisanslı depodan geri 
çekebilmekte, isterse elektronik ürün senedini rehin göstererek 
bankalardan kredi kullanabilmekte veya ürün depoda iken elekt-
ronik ürün senedini Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) plat-
formunda elektronik ortamda istediği fiyata satabilmektedirler. 
Satış sonrasında satış tutarından depo kira ücreti tahsil edilerek 
kalan tutar mudinin yatırım hesabına yatırılmaktadır. Elektronik 
ürün senedini en son alan mudi, depolama süresi olan bir yıl dol-
madan ürün lisanslı depodan çekmek zorundadır. Ürün lisanslı 
depodan çekilirken analiz zorunluluğu bulanmakta olup, depo-
dan en son çeken kişi analiz ücretini yetkili sınıflandırıcıya, son 
depo kira ücreti ve depo çıkış ücretini de lisanslı depo işletmesi-
ne ödemek zorundadır. Türkiye Ürün İhtisas Borsasının (TÜRİB) 
2019 yılında faaliyete geçmesiyle lisanslı depolardaki ürünler 
elektronik ortamda ulusal ve uluslararası piyasalarda işlem gör-
meye başlamıştır. 

Bu kapsamda ürününü lisanslı depoya teslim eden mudiler, ürün 
fiziki olarak lisanslı depoda stoklu iken TÜRİB platformunda 
elektronik ürün senetlerini elektronik ortamda istediği zaman, 
istediği miktarda ve fiyata satışa kayabilmekte, satış sonrası satış 
tutarı yatırım hesabına düşmektedir. Dolayısıyla ürünün fiziki do-
laşımı olmaksızın elektronik ortamda satışı mudilere büyük ko-
laylık sağlamaktadır. TÜRİB ve ELÜS piyasasının faaliyete geçtiği 
2019 yılından bu yana 28 milyon ton ve 100 milyar liralık işlem 

gerçekleşmiştir. Her geçen gün işlem miktarı ve işlem hacmi art-
maktadır.

Lisanslı depoculuk sisteminin tarımsal üretim ve piyasalara et-
kisi hakkında ne söylemek istersiniz?
Ülkemizde toplam 35-40 milyon ton civarında Hububat, Bak-
lagiller ve Yağlı tohumlar üretimi yapılmaktadır. Ayrıca Dünya 
üretiminde ve ihracatında ilk sıralarında bulunduğumuz fındık, 
kuru kayısı, antepfıstığı, zeytin, zeytin yağı, kuru üzüm, kuru in-
cir gibi ürünlerde önemli miktarda üretilmektedir. Ülkemizdeki 
üreticilerin küçük ölçekli alanlarda tarım yapması, depolama 
ve finansman imkanlarının yetersiz olması nedeniyle, ürünlerini 
bekletmek yerine hasat döneminde satmak zorunda kalmakta-
dırlar.  Diğer taraftan alıcıların da hasat döneminde arz edilen 
miktardaki ürünü stoklayabilecekleri yeterli depo ve finansman 
imkanına sahip olmamaları nedeniyle, alımlarını tüketime bağlı 
olarak yıla yaymak zorunda kalmaktadırlar.  Bu nedenle hasat 
dönemlerinde piyasa fiyatları üretici aleyhine oluşabilmekte-
dirler. Ülkemiz açısından stratejik öneme sahip tarımsal ürünler 
üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından ve belirtilen 
olumsuzlukların ortadan kaldırılabilmesi için gelişmiş ülkelerde 
olduğu gibi lisanslı depoculuk sistemi önemli bir çözüm olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Lisanslı depoculuk sistemi, yüksek stan-
dart ve kapasitede depo yapımını sağlamaktadır. Bu depolara 
üretici, tüccar ve sanayiciler tarafından stoklan ürünler karşılığı 
düzenlenen elektronik ürün senetleri rehin edilerek finans kuru-
luşlarından uygun koşullarda finansman sağlanabilmekte, çiftçi-
ler ise önemli tutarda Devlet destek ve teşviklerinden faydalana-
bilmektedirler.  Bu durum; Çiftçilerin ürünlerini hasat döneminde 
satmandan lisanslı depolarda bekletme ve hasat sonrasında 
daha iyi fiyatla satmasına; Tüccar ve sanayiciler de depo yatırım 
maliyetine katlanmaksızın, ürünlerini lisanslı depolarda stoklaya-
rak finansman imkanı sağladıklarından hasat döneminde daha 
fazla ürün alabilme imkanını sağlamaktadır.  Böylece lisanslı de-
poculuk sistemi sayesinde hasat dönemindeki arz- talep denge-
sizliği büyük ölçüde önlenebilmektedir.

Devletin lisanslı depoculuk sistemine sağladığı teşvik ve des-
tekler nelerdir? Bu konuda bilgi verir misiniz?
Devlet, lisanslı depoculuğun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılma-
sı amacıyla; bu alanda yatırım yapacak işletmelere, lisanslı de-
polara ürün teslim eden mudilere ve lisanslı depolardan ürün 
alım-satımı yapan tüccar ve sanayicilere çeşitli destek ve teşvik-
ler sağlamaktadır. Söz konusu destek ve teşvikleri detaylandıra-
cak olursak;

a. Vergi İstisnaları 
- Ürünlerini lisanslı depoya stoklayarak Elektronik Ürün Senedi 
aracılığıyla satışını yapan üreticiler %2 stopaj vergisinden mu-
aftırlar.  

- Lisanslı depoya bırakılan ürün için üretici adına elektronik or-
tamda düzenlenen ürün senetlerinin el değiştirmesinden doğan 
kazançlar gelir vergisi/kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur.    

- Ürünlerin lisanslı depolara ilk tesliminde ve borsadaki alım satı-
mında katma değer vergisi (KDV) istisnası getirilmiştir. 
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- Lisanslı depo işletmesi ile mudi arasında yapılan sözleşmeler ve 
ürün senetleri damga vergisinden istisna tutulmuştur.  

b. SGK (BAĞ-KUR) Prim Desteği  
Üreticilerin ürün senedi ile satış işlemlerinde SGK (BAĞ-KUR) 
prim kesintisi (%2) yapılmamaktadır.

c. Çiftçilere Depo Kira Desteği 
22.06.2021 tarihinden itibaren 3 yıl süreyle çitçilere depo kira 
desteği  ödenecektir. Buna göre; TÜKAS/ÇKS’ ye Kayıtlı üretici-
ler ve üretici örgütlerine aşağıda belirtilen miktarlarda depo kira 
desteği verilmektedir.

- Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Mısır, Çeltik, Pirinç için   6 TL/Ton/Ay,

- Mercimek, Nohut, Fasulye, Soya fasulyesi için   8 TL/Ton/Ay,

- Ayçiçeği için  10 TL/Ton/Ay,

- Pamuk için  25 TL/Ton/Ay,

- Fındık  için  15 TL/Ton/Ay,

- Antepfıstığı için  30 TL/Ton/Ay,

- Kuru Kayısı, Kuru Üzüm için  30 TL/Ton/Ay,

- Zeytin, Zeytinyağı için  15 TL/Ton/Ay,

d. Çiftçilere Nakliye Desteği
Kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici örgütlerine, li-
sanslı depoya teslim edilen her ürün (fındık, antepfıstığı, kuru 
kayısı ve kuru üzüm hariç ) çeşidi için ton başını 25 TL ve mak-
simum 750 TL’yi geçmemek üzere nakliye desteği verilir. Fındık, 
antepfıstığı, kuru kayısı ve kuru üzümde maksimum 750 TL’yi 
geçmemek üzere ton başına 100 TL nakliye desteği verilmek-
tedir.

e. Çiftçilere Analiz Desteği
Kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici örgütlerine, li-
sanslı depoya teslim edilen her ürün çeşidi için Lisanslı Depoya 
teslimden önce Yetkili Sınıflandırıcılarca yapılacak analizler için 
Parti başına  buğday, arpa, yulaf, çavdar, mısır, çeltik, pirinç, mer-
cimek, nohut, fasulye, soya fasulyesi, ayçiçeği, antepfıstığı için 
25 TL, pamuk için 12 TL, fındık için 6 TL, kuru kayısı ve kuru üzüm 
için 50 TL, zeytin ve zeytinyağı için 15 TL analiz desteği veril-
mektedir. 

f. Çiftçilere ELÜS Karşılığı Kredi Faiz Desteği
Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) karşılığında, üretimini yaptığı 
ürünü lisanslı depoya teslim eden üreticilere, üretim kapasite-
leriyle uyumlu olacak şekilde  elektronik ürün senedi tutarının % 
75’ine kadar azami 9 ay vadeli olarak kullandırılacak kredi faizle-
rinde % 100 indirim uygulanmaktadır.

g. Yatırım Kredi Desteği 
Kurulmuş/kurulacak lisanslı depo işletmelerine T.C. Ziraat Ban-
kasınca 75 Milyon TL’ye kadar, %50 Faiz İndirimli Yatırım Kredisi 
Kullandırılmaktadır.

h. Yatırım Teşvik Belgesi Karşılığı Verilen Destekler
Lisanslı depoculuk yatırımları bölgesel desteklerden yararlandı-
rılacak yatırım konuları arasına dahil edilmiş olup, 1-2-3-4-5’nci 
bölgelerde kurulacak tüm lisanslı depo işletmeleri 5’nci Bölgede, 
6’ncı bölgede kurulacak lisanslı depo işletmeleri kendi bölgesin-
de değerlendirilmektedir. Bu kapsamda;

- KDV istisnası,

- Vergi indirimi,

- Sigorta primi işveren hissesi desteği,

- Gelir vergisi stopaj desteği,

- Sigorta primi desteği,

- Faiz desteği, 

Sağlanmaktadır.

i. TMO ELÜS Alım Uygulamaları
TMO, kendisiyle protokol yapan lisanslı depolar üzerinden alım 
yapmaktadır.  Lisanslı Depo Şirketleri TMO ile protokol yaptığı 
taktirde; TMO’ya ürün satacak üreticiler lisanslı depolara yönlen-
dirilmekte, Lisanslı depolara ürün teslim eden üreticiler ELÜS’leri 
istedikleri anda TMO’ya veya piyasaya satabilmektedirler.

Kurulan ve faaliyete geçen lisanslı depo işletmeleriyle ilgili son 
durum hakkında bilgi verir misiniz?
Devletimizce sağlanan destek ve teşvikler sayesinde lisanslı de-
poculuğa olan ilgi artırmıştır. Bu kapsamada 03.01.2023 tarihi 
itibariyle Ticaret Bakanlığından kuruluş izni almış lisanslı depo 
işletmesi sayısı 305’e, kapasite ise 17.5 milyon tona ulaşmıştır.Ti-
caret Bakanlığından kuruluş izni alan bu şirketlerin 168 adeti, 239 
yerde 8.942.373 ton için lisans alarak faaliyete geçmiştir. Lisans 
alarak faaliyete geçen kapasitenin 2023 yılı içerisinde 10 milyon 
tonu geçeceğini düşünüyorum.

Lisanslı depoculuk sisteminin yaygınlaşması için Dernek olarak 
yaptığınız çalışmalar nelerdir? Son olarak eklemek istediğiniz hu-
sus var mı?
Derneğimiz kurulduğu 2014 tarihinden itibaren lisanslı depocu-
luk uygulamalarında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri yanında 
daha da geliştirilmesi için yapılması gerekenler konusunda üyele-
rinden aldığı bilgileri derleyerek ilgili Kamu, Kurum ve kuruluşla-
rına yazılı olarak iletmiş, çeşitli toplantılarda gündeme getirmiştir. 
Bu kapsamda son bir yılda Ticaret Bakanlığı nezdinde yaptığımız 
görüşmeler neticesinde depo kira ücretleri ve yetkili sınıflandırıcı 
analiz ücretlerinin belirli bir seviye getirilerek ve her yıl enflasyon 
oranında artmasına yönelik mevzuat değişikliği yapılması, lisanslı 
depolarda stoklama sürecinde oluşan fireye ilişkin fire tarifesi ya-
yınlanması gibi lisanslı depoların lehine bir çok değişiklik yapılmıştır. 
Bu konuda Ticaret Bakanlığı yetkililerine teşekkür ediyoruz. Dernek 
olarak tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, 
lisanslı depo yatırımcıları olmak üzere 450 kişinin katılımıyla 08-11 
Aralık 2022 tarihinde “Lisanslı Depoculuk ve Hububat Piyasaları’ 
konulu bir kongre düzenledik. Kongrede lisanslı depoculukta geli-
nen durum, hedefler, mevcut sorunlar ve çözüm önerileri kapsam-
lı bir şekilde değerlendirilmiştir. Kongremizle ilgili tüm sunum ve 
panel videolarını www.lidasder.org.tr web sayfamızdan ulaşılabilir. 
Bundan sonrası için de çalışmalarımızı artırarak sürdürmekteyiz.

Son olarak; Ülkemiz açısından stratejik önemi olan tarım ürünleri 
üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması için üretici, tüccar ve 
sanayiciler için istikrarlı ve karlı bir tarım ürünleri piyasası oluştu-
rulmalıdır. Bu nedenle Devletimizin sağladığı teşvik ve destekleri 
göz önünde bulundurarak çiftçilerimizin ürünlerini lisanslı depola-
ra teslim ederek daha iyi fiyata değerlendirmelerini, sanayicileri-
mizin laboratuvar ortamında sınıflandırılmış ve sınıfına göre mo-
dern depolarda depolanmış ürünü tercih etmelerini, yatırımcıların 
da bu doğrultuda lisanslı depoculuğa yatırım yapmalarını tavsiye 
ediyorum.
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ULUSAL HUBUBAT KONSEYI 
2022 YILI DEĞERLENDIRMESI

2
022 üretim sezonunda, geçen üretim yılına 
göre Güneydoğu ve Marmara bölgelerinde 
yağışlar aynı düzeyde, diğer bölgelerde de-

ğişen oranlarda daha yüksek olmuştur.  Güney-
doğu Anadolu bölgesinde ise buğday açısından 
tarımsal bir kuraklıktan söz etmek mümkündür.  
İç Anadolu ve geçit bölgelerinde mayıs yağışla-
rının, Doğu Anadolu bölgesinde mayıs-haziran 
yağışları hububat açısından olumlu olmuştur. Bu 
değerlendirmeler ışığında, şu anki verilerle ge-
çen üretim yılında 17 milyon ton buğday üretimi 
dikkate alındığında, uzun yıllar ortalaması düze-
yinde, geçen yıla göre %17 artış ile 20 milyon ton 
olacağını tahmin etmekteyiz. Aynı şekilde arpa 
üretiminin 8,1 milyon ton, mısır üretiminin ise ge-
çen yıla göre %3,7 artışla 7 milyon ton seviyele-
rinde gerçekleşeceğini tahmin etmekteyiz. Geç-
mişte sorgulamadığımız buğday da artık kendi 
kendimize yetme açısından kısmi olarak sınıra 
dayanmıştır.

Geldiğimiz bu süreçte, hasat tamamlanmış, TMO 
alımları gerçekleşmiş, üretimin bir bölümü tica-
ret borsalarında işlem görmüş, lisanslı depolarda 
muhafaza edilmiş, Türkiye Ürün İhtisas Borsası 
(TURİB) üzerinden işlem görmüş veya üreticile-
rin kendi depolarında muhafaza edilmektedir. Bu 
sebeple üretimi daha kesin ölçekte ortaya koya-
bileceğimiz, somut veriler daha fazla oluşmuştur. 

Ülkemiz,  tarım ve gıda ürünlerinde dış ticaret 
fazlası olan bir ülkedir. Nitekim 2022 yılında ta-
rımsal dış ticarette ihracat toplamı 25.93 Milyar 
Dolar gerçekleşirken, ithalat ise 19.28 Milyar 
Dolar olarak gerçekleşmiştir. Yani 2022 yılında 
tarım ve gıda ürünleri dış ticaretinde 6.7 milyar 
dolar fazla vermiştir.

Benzer durum buğday ve mamulleri dış ticare-
tinde de söz konusu olup, 2022 yılında 600 mil-
yon dolar dış ticaret fazlası vermiştir. Ülkemizde 
bu sezonda da iç tüketim ihtiyacını karşılayacak 
düzeyde bir buğday üretiminin gerçekleştiğini 
değerlendirmekteyiz. Ancak dahilde işleme reji-
mi kapsamında buğdayın işlenip, mamul madde 
olarak ihraç edilmesi için her yıl belirli bir miktar 

buğday ithalatı yapılmaktadır.  Buğday arzı, iklim 
koşullarından da etkilendiği için ülkelerin buğday 
üretimi yıldan yıla değişiklik gösterebilmekte ve 
bu nedenle uluslararası buğday ticareti önem 
kazanmaktadır. Ülkemiz 2021 yılında 8,2 milyon 
ton buğday ithal etmişken, 2022 yılında buna ya-
kın düzeyde olmak üzere 8,8 milyon ton buğday 
ithal etmiştir. 2022 sezonunda buğday ithalatın-
da vergiler sıfırlanmasına rağmen, buğday itha-
latı önemli bir artış göstermemiştir.  İç piyasada 
TMO’nun belirleyiciliğinde oluşan fiyatlar, dışarı-
dan buğday ithalatını avantajlı olmaktan çıkar-
mıştır. Bu ithalatın yaklaşık 7,5 milyon tona kar-
şılık gelen kısmının mamul madde olarak ihraç 
edildiği ve 600 milyon dolar dış ticaret fazlası 
gelir elde edildiği dikkate alındığında buğdayda 
kendine yeterlilik tespiti daha iyi anlaşılacaktır. 

Bu sezonda TMO ekmeklik buğday için ton ba-
şına 6.450 TL fiyata ilave ton başına 1.000 TL 
alım primi ilave ederek, ekmeklik buğday için ton 
başına fiyatı 7.450 TL olarak güncelledi. Böyle-
ce dünya fiyatları ile uyumlu fiyat belirlenerek, 
üreticinin emeğinin karşılığını alması büyük öl-
çüde sağlanmış oldu. UHK raporlarında sıkça 
gündeme gelen dünya fiyatları ile uyumlu fiyat 
belirlenmesi ve bu fiyatın değişen koşullara göre 
güncellenmesi hususu da bu üretim sezonunda 
gerçekleşmiş oldu. Nitekim bugünlerde Rus ek-
meklik buğday fiyatının 300 dolar civarında ol-
duğu dikkate alındığında, TMO fiyatlarının dünya 
fiyatları ile uyumlu olduğu görülebilir. TMO fiyat-
ları iç piyasada belirleyici olmuş, buğday fiyat-
ları yatay seyretmiş, dalgalanma görülmemiştir. 
Üretici memnuniyeti, TMO’ya satım için yoğun il-
giyle de kendini göstermiştir. Bu durum TMO’ya 
stratejik bir ürün olan buğdayda piyasayı regüle 
etmek için yeterli ürün satın alma ve stok yapma 
fırsatı vermiştir. UHK raporlarında TMO’nun en 
az 4-5 milyon buğday ürünü satın alması ve stok 
yapmasının piyasayı regüle etmek için gereklili-
ğinden bahsedilirken, bu değerlere ulaşıldığı an-
laşılmaktadır. 

TMO tarafından iki yıldır fırınlara ve ekmek üre-

ÖZKAN 
TAŞPINAR

Ulusal Hububat Konseyi
Yön. Kur. Başkanı
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ticilerine belirli bir fiyattan un satışı yapacağını taahhüt eden 
un fabrikalarına uygun fiyatla ekmeklik buğday satışı yapılan 
ve “Un Regülasyonu” adını verilen bir uygulamayı hayata geçi-
rilmiştir. Böylelikle TMO aldığı fiyatın çok altında buğday satışı 
gerçekleştirilerek,  ekmek fiyatının belirli düzeyde tutulduğu 
sosyal projeyi uygulanmaktadır. UHK bu uygulamayı son dere-
ce olumlu bulmuş ve sonraki yıllarda da devamını desteklemek-
tedir. Böylelikle önceki yıllarda ekmek fiyatını belirli düzeyde 
tutmak için, TMO üzerindeki buğday fiyatının düşük açıklama 
baskısı ortadan kalkmış ve üreticinin emeğinin karşılığını ala-
bileceği, dünya ile uyumlu fiyatlar belirlenebilmiştir. Önceki 
yıllarda ekmeğin sübvansiyonu, buğday üreticisi üzerinden 
gerçekleşmekte ve buğdayın ekonomik üretim imkanını zor-
lamakta idi. Nitekim buğday ekim alanlarında önemli düşüşte 
bu hususun da büyük payı olduğu ifade edilebilir. 2022-2023 
üretim sezonunda buğday lehine oluşan ekonomik koşulların, 
bölgelere göre değişen oranlarda, buğday ekim alanlarında 
artışa neden olduğu gözlemlenmekte olup, bu durum stratejik 
ürün olan buğdayın üretiminin sürdürülebilirliği açısından çok 
önemli bir gelişmedir. 

2022 yılının en önemli gelişmesi 24 Şubat 2022’de Rusya-Uk-
rayna savaşının patlak vermesidir. Savaş Rusya ve Ukrayna’nın 
birçok temel gıda maddesinin küresel tedarikçisi olması nede-
niyle tüm Dünya’da gıda krizinin patlak vermesi sonucunu orta-
ya çıkarmıştır. Rusya’nın doğal gaz küresel ticaretin büyük pay 
alması global enerji krizini tetiklerken,  küresel gübre ihracatın-
da önemli aktör olması global gübre fiyatlarının katlanmasına 
neden olmuştur. Bir diğer sorun da Ukrayna’nın ürünleri dünya 
pazarlarına arz edememesi idi. Üstelik Rusya da ürettiklerini sa-
vaşın oluşturduğu sorunlar ve ambargolar nedeni ile Dünya pa-
zarlarına arzda sorunlar yaşamakta idi.  Böylelikle global tahıl 
fiyatları toplumların altından kalkamayacağı düzeye ulaşmıştır.  
Bu belirsizliklerin olduğu dönemde Türkiye savaşın başından 
beri ortaya koyduğu, her iki tarafla dengeli diplomatik ilişkiler 
ve barıştan yana tavrını bir kez daha devreye sokmuştur. Ya-
pılan İstanbul merkezli müzakereler sonucu 22 Temmuz 2022 
tarihinde “Tahıl Koridoru” mutabakatı imzalanmış, 120 günlük 
sürenin sonunda yine ülkemizin arabuluculuğu ve önderliğinde 
Tahıl Koridoru anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 
gün süreyle uzatılmış olup bu sürenin 2023 Mart ayında tekrar 
uzatılması için görüşmelerin başlayacağı konuşulmaktadır.

Tahıl Koridorundan 2023 Şubat ayı başları itibariyle 220’si Türk 

sahipli 694 gemi ile 19,3  milyon ton tahıl ve benzeri ürün taşın-
mıştır. Bunun % 15’ine karşılık gelen yaklaşık 2,85 milyon tonu 
ülkemize taşınmış,  daha uygun fiyatla tahıl ürünlerine erişilebil-
miştir. Tahıl koridoru başta buğday olmak üzere değişik ürünle-
rin fiyatlarını aşağı yönlü çekerek, gıda krizinin yükünün hafif-
letilmesi sonucunu doğurmuştur. Salgın döneminde tonu 450 

dolara kadar çıkmış olan ekmeklik buğday fiyatı tahıl koridoru 
mutabakatının belirgin etkisi ile düşüşler göstermiş ve bugün-
lerde 300 dolarlar düzeyinde seyretmektedir. Böylece tahıla 
dayalı mamul madde ihracatında yakaladığımız rekor düzeyi 
koruma ve artırma imkanına kavuşulmuştur. Bu vesile ile başta 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, 
söz konusu anlaşmada emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Küresel iklim değişikliği, Kovid-19 pandemi süreci, gıda milli-
yetçiliği, enerji ve gübre krizi, Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte 
dünya hızlı bir değişimin içerisine girmiş; bu değişimden tarım 
ve gıda sektörleri de nasibini almıştır. Tarım ve gıda sektörlerin-
de yaşanan sorunlar sadece günümüzü değil geleceği de tehdit 
eder hale gelmiştir. Arz güvenliğinin olmadığı bir ortamda tü-
keticinin korunmasından ve gıda güvenliğinden bahsedemeyiz. 
Yaşanan gıda krizinin önümüzdeki yıllarda da etkisinin değişen 
oranlarda sürebileceğinin ön görülmesine göre; Türkiye’de bu 
etkinin buğday gibi temel ürünlerde kontrol edilebilmesi için 
bazı tedbirlerin alınması kaçınılmaz ve hayati önemdedir.  Bun-
lar; üretimdeki maliyet yükünü hafifleterek üretimin teşvik edil-
mesi için, Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi’den 
mevcut destek artışlarının yanında buğdaya kilograma 10 kuruş 
olan ürün desteğinin en az 25 kuruşa çıkarılması yönünde de 
bir müjde beklediğimizi söylemek istiyoruz. Su yetersizliği olan 
havzalara dış havzalardan su getirme projeleri yeniden gözden 
geçirilmeli, devam eden baraj, gölet projeleri hızla tamamlan-
malıdır.  Ülkemizde her yıl yaklaşık 3,5 milyon hektar alan na-
dasa bırakılmaktadır.  Nadas yılında daha seyrek ekilerek; serin 
iklim tahılları, kışlık baklagil yem bitkileri, nohut ve mercimek 
gibi tane baklagiller, ayçiçeği ve aspir gibi yağ bitkilerinin ye-
tiştirilmesi teşvik edilmelidir.  Köy nüfusunun boşalmasını ve 
yaşlanmasını önleyecek sosyal projeler acilen etkin bir şekilde 
uygulamaya konulmalıdır.  Tarımda yağışlardan/sudan yararlan-
mayı da azaltan organik madde eksikliği üzerine bir seferberlik 
boyutunda gidilmelidir.  Ülkemiz sulanan tarla bitkileri alanla-
rında dört yıllık ekim nöbeti bildirimi uygulamasına gidilmeli ve 
bu uygulama teşvik sistemi ile ilişkilendirilmelidir.  Üreticilerin 
birlikler, kooperatifler halinde yenilebilir enerji yatırımları teşvik 
edilerek, tarımsal enerji maliyetinin düşürülmesi sağlanmalıdır.
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TARIMIN NABZI TÜRKIYE ÜRÜN IHTISAS 
BORSASI’NDA ATIYOR

T
ürkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Elekt-
ronik Ürün Senedi (ELÜS) Piyasası üçüncü 
yılın doldurdu. 3 yıllık faaliyet döneminde 

ELÜS işlem hacmi 10 katın üstünde artış kaydet-
ti.

TÜRİB Genel Müdürü Ali KIRALİ, Borsanın kuru-
luşundan bu yana gerçekleştirilen faaliyetleri ve 
gelecek planlarını değerlendirdi.

TÜRİB, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Kanunu’nun 53. maddesi, 5300 sayılı Ta-
rım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve ilgili 
mevzuat hükümleri çerçevesinde 08.06.2018 ta-
rihinde kurulmuştur. Ortakları arasında, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve 53 Ticaret 
Borsasının payı yüzde 51 seviyesindedir. Top-
rak Mahsulleri Ofisinin yüzde 15, Borsa İstanbul 
Grubu’nun (Borsa İstanbul, Takasbank ve Mer-
kezi Kayıt Kuruluşu) yüzde 25 payı bulunmak-
tadır. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’a 
eşit oranda dağılmış yüzde 9 pay finans kesimi-
ni temsil etmektedir. Borsa Yönetim Kurulunda 
ortaklarımızın yanı sıra T.C. Ticaret Bakanlığı ve 
Sermaye Piyasası Kurulu temsil edilmektedir.

TÜRİB’in başlıca amacı ve faaliyet konusu; “5300 
sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde li-
sanslı depo işletmecilerince oluşturulan elektro-
nik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine 
dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin 
yürütülmesini sağlamak üzere borsacılık faaliye-
tinde bulunmaktır.”

Borsamız, 26.07.2019 tarihinde ELÜS Piyasasını 
faaliyete geçirerek ürün ihtisas borsacılığını ulu-
sal seviyede işletmeye başlamıştır. TÜRİB ELÜS 
İşlem Platformuna yatırımcı kayıtları, acente olan 
112 adet Ticaret Borsası üzerinden yapılmaktadır. 
ELÜS işlemleri 25 banka ve aracı kurum nezdin-
deki yatırımcıların hesapları üzerinden, takas 
operasyonları ise Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Ta-
kasbank işbirliği ile gerçekleştirilmektedir.

Son yıllarda yaşanan iklim, enerji, savaş, pandemi 
gibi çoklu krizler, gıda arz güvenliği kavramının 
global ölçekte herkesin gündeminde başköşeye 
yerleşmesine yol açmıştır. Bu kapsamda, ülke-
mizde hem gıda güvenliğinin sağlanması hem 
de tarımın sürdürülebilir olması için Borsamızın 
içinde bulunduğu ekosistemin rolü ve önemi bir 
kez daha ortaya çıkmıştır. TÜRİB, tarımsal ürün 
ekosisteminin, adil, etkin ve verimli çalışan bir 
piyasa ihtiyacını ve dayandığı lisanslı depoculuk 
sisteminin yaygınlaşmasına katkısıyla derin bir 
piyasada etkin fiyat oluşumu ve finansmana eri-
şimde üstlendiği misyonu faaliyete geçtiği 2019 
yılından bu güne başarı ile yerine getirmektedir. 
Borsamız, faaliyete geçtiği günden bu yana eko-
sisteme kesintisiz hizmet vererek yatırımcıların 
likiditeye ve finansmana erişimini sağlamaktadır. 

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen lisanslar-
la kurulan ve Bakanlığın gözetim ve denetimi al-
tında faaliyet gösteren lisanslı depolar sayesinde, 
iklim şartları ne olursa olsun ürünler aynı kalite 
ve standartta korunabilmekte, depolama süresi 
boyunca çiftçilerimiz, üreticilerimiz, sanayicileri-

miz, tüccarlarımızın yanı sıra finans sektörü yatı-
rımcıları tarafından da yerinden nakledilmesine 
gerek kalmaksızın alınıp satılabilmektedir. Ürün-
lerin depodan çekilinceye kadar aynı standartta 
kalmalarının mevzuat düzenlemeleri çerçevesin-
de garantiye alınması sayesinde hem iklim ris-
kine karşı korunması hem de gıda arz güvenliği 
temin edilmiş olmaktadır. ELÜS’e konu ürünler 
Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu güvencesin-
dedir. Fon, lisanslı depolar tarafından mudilere 
karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesinden 
dolayı ortaya çıkan mudi zararlarının %100’ünü 
tazmin etmekle görevlidir.

TÜRİB, lisanslı depoculuk sistemine ve lisans-
lı depolarda saklanan ürünler üzerine çıkarılan 
elektronik ürün senedi üzerine kurulu altyapıda 
faaliyete geçişinden bu yana kurumsal altyapı-
sını geliştirmiş, piyasa işletim ve gözetim süreç-
lerine ve tarım ekosistemine getirdiği teknolojik 
çözümler ile kamu yararına çalışan kurumlardan 
özel yatırımcılara kadar tüm paydaşlara sağla-
nan eğitimler sayesinde piyasa katılımcılarının 
işlemlerini daha kolay yönetmelerini sağlamıştır. 

Bahsi geçen tüm gelişmeler çerçevesinde gel-
diğimiz noktaya bakıldığında Borsamızda, 2022 
yılı sonunda, 2021 yılına göre kayıtlı yatırımcı sa-
yısı %53 artarak 162.000’i aşmış, işlem hacmi ise 
%262 oranında büyüme kaydederek 67 milyar 
TL’ye ulaşmıştır. Lisanslı depo saklama kapasite-
si Borsamızın kuruluşundan itibaren 2 katından 
fazla artarak 8.8 milyon tona ulaşmıştır. 

Bu durum gıda güvenliğinin yanı sıra derin ve li-
kit bir piyasada işlem gerçekleştirme konusunda 
önemli bir gelişmedir. Borsada işleme açık 17 ta-
rım ürününün tümünde işlem gerçekleştirilmiştir.

Önümüzdeki dönemde TÜRİB işlem hacmi için-
de ağırlığı hububat, baklagiller ve yağlı tohum-
larda oluşan işlemlerin yanı sıra fındık, pamuk, 
zeytin başta olmak diğer ürünlerde de işlemle-
ri Borsamıza çekmek ve organize bir piyasada 
şeffaf şekilde fiyat oluşumuna katkı sağlamak, 
söz konusu ürünlerde etkin ve derin bir piyasa 
oluşumu ve gösterge yaratmak için paydaşlarla 
çalışmalar yürütmektedir. Bunların yanı sıra, ürün 
yelpazesine, kuru üzüm, kanola, süt ürünleri, çay, 
şeker gibi ürünleri eklemek için yürütülmekte 
olan çalışmalara katkı sağlanmaktadır.

ALI KIRALI
TÜRİB 

Genel Müdürü
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Borsamızın faaliyete geçmesinden bu güne kadar gerçekle-
şen toplam 100 milyar TL işlem hacminin, 3’de 2’si 2022 yılında 
gerçekleştirilmiştir. Her yıl katlanarak devam eden bu başarıyı 
Cumhuriyetimizin 100 üncü yılında da devam ettirip, faaliyete 
geçtiğimizden itibaren hacmin 200 Milyar TL’ye ulaşmasını he-
deflemekteyiz. 

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin piyasadaki aktif rolü ile çiftçilerin, üre-
tici birliklerinin ELÜS Piyasasına ilgisinin daha çok arttığı gözlem-
lenmektedir. 2019 yılında 30.000 civarı olan yatırımcı sayısı ile fa-
aliyete geçen Borsamız, 2021 yılı sonunda 107.000 olan yatırımcı 
sayısı 2022 yılı sonunda 162.402’ye ulaşmıştır. Çiftçilerimizin, Bor-
samız işlem platformunu kullanarak ürünlerini pazarlama konu-
sundaki avantaj farkındalığı her geçen gün artmaktadır. 2023 yılı 
içinde faaliyete geçecek yeni lisanslı depolar ve aktif TMO alımla-
rının devam etmesi ile yatırımcı sayının 200.000’in üzerine çıkma-
sı beklenmektedir. 

TÜRİB bünyesinde 2019 yılında gerçekleşen işlem hacminin sa-
dece %27’si özel sektöre aitken, 2021 yılında %90’a yaklaştığı gö-
rülmüştür. 2022 yılında ise, TMO’nun ürün bazında prim ve taban 
fiyat politikaları ile piyasada aktif rol alması nedeniyle özel sektö-
rün Borsamız işlem hacmindeki payı %50 seviyelerinde gerçek-
leşmiştir.  

Yılsonu itibarıyla, lisanslı depo saklama kapasitesi faaliyete geç-
tiğimiz tarihten bu yana 2 katından fazla artarak ortalama 35 
milyon ton olan hububat rekoltemizin %25’ine hizmet verebilir 
duruma gelmiştir. Rekoltedeki artış sayesinde lisanslı depoların 
yüksek doluluk oranları nedeniyle lisanslı depoculuk alanında yeni 
yatırımların hız verilmesine yol açmıştır. Devam eden lisanslı depo 
yatırımlarının hasat dönemine yetiştirilmesi ile 2023 yılında 10 
milyon tona ulaşması beklenmektedir. 2022 yılı sonu itibariyle 4 
milyon ton kapasite için T.C. Ticaret Bakanlığına başvurup kuruluş 
izni almış ve faaliyete geçmek için yatırımlarını sürdüren lisanslı 
depolar mevcuttur. Bunların faaliyet izni alması ile orta vadede 
saklama kapasitesi 13 milyon tona çıkacaktır. Bakanlığa başvur-
muş ama henüz kuruluş izni almamış yaklaşık 5 milyon ton kapa-
site de devreye alındığında rekoltenin %50’sine hizmet verilebil-
mesi, etkin ve derin bir piyasa oluşumunun altyapısı ve gıda arz 
güvenliği açısından önemli bir kazanım olacaktır.

İklim krizinin hayatımızın bir parçası olduğu, küresel ticaretin ko-
rumacı politikalar gölgesinde devam ettiği günümüzde, gıda arz 
güvenliği için, lisanslı depoculuğun yaygınlaşması ve bu sayede 
fire ve israfın önlendiği, sağlıklı koşullarda saklanan ürünlerin kayıt 
altına alınarak Borsamızda işlem görebilir hale gelmesi tarım eko-
sistemi paydaşlarının ortak arzusudur. Borsamızda sadece yerel 
üretim değil, ithal arpa, buğday ve mısır da işlem görebildiğinden, 
jeopolitik konumumuz sayesinde bir tahıl ticaret üssü olmak ve 
lisanslı depoculuğu ve elektronik ürün senedi ticaretini (ELÜS) 

global ölçeğe taşımak yolunda TÜRİB olarak üzerimize düşen gö-
revleri yerine getirmeye hazır durumdayız.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 23 Mart 2021 tarihi 
itibarıyla onaylanan TÜRİB Ar-Ge Merkezinde TÜRİB’in borsacılık 
altyapısına yönelik TÜRİS Teknolojik Dönüşüm Projesini yürüt-
mektedir. Ayrıca, piyasa gözetimine yönelik Gözetim Projesi ve 
tarım sektöründe şeffaflığı artırmaya ve veri ihtiyacını gidermeye 
yönelik Tarım Aydınlatma Platformu Projesi başta olmak üzere 
çeşitli Ar-Ge çalışmalarına devam etmekte, akademik iş birlikleri 
yapmakta ve ülkemizin bu alandaki insan kaynağına katkı sağla-
maktadır. 

Tarımsal emtia ticaretinin dijitalleştirilmesi ve ELÜS işlem hacmi-
nin artırılarak ürün çeşitliliğinin sağlanması amacıyla, 2021 yılında 
başlattığımız teknolojik dönüşüm ve Ürün Piyasası Aracı Kurum-
larının (ÜPAK) işlemlere aracılık edeceği sisteme geçiş projesini 
2023 yılında tamamlamak Borsamızın önceliği olup, söz konusu 
projeyi takiben aynı altyapı üzerine vadeli işlem sözleşmelerini iş-
leme açmak için de çalışmalara hız verilecektir. Sürdürülebilir üre-
tim ve gıda arz güvenliği için çiftçilerin finansa erişiminin kolaylaş-
tırılması ve ürettikleri ürünün sağlıklı şartlarda depolanıp uygun 
zamanda ve değerinde piyasaya sunulabilmesinin önündeki, uzun 
üretim süreci, girdilerin finansmanı, rekoltedeki risk ve belirsizlik-
ler, hasatla artan arz ve piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalar gibi 
çiftçiler tarafından yönetilmesi gereken büyük zorluklar bulun-
maktadır. Bu zorlukların aşılmasında lisanslı depoculuk sistemi ve 
Borsamız büyük rol oynamaktadır. Vadeli işlemler piyasasının açıl-
masının ardından, Borsamız açısından önemli bir misyonun daha 
yerine getirilmesi hedeflenmektedir. 

Yeterli miktarda ürün arzı, sağlık ve kalite bakımından güvenilir 
gıda ile fiyat açısından erişilebilirlik sürdürülebilir gıda güvenliği-
nin önde gelen 3 temel bileşenidir. TÜRİB, içerisinde bulunduğu 
tarım ekosisteminin paydaşları ile bunu teminat altına almak için 
çalışmalarını yoğun şekilde sürdürmektedir. 

Hem yerel hem de global alanda gıda güvenliğini tehdit eden cid-
di kuraklık sinyalleri gelmekte, özellikle de gıda ve enerji açısından 
suya bağımlılık ön plana çıkmaktadır. Lojistik imkânlardaki kısıtlar 
ve gübre maliyetleri verimliliği olumsuz etkilemekte, tarlada ürün 
kaybına yüksek nakliye masraflarının da eklenmesiyle küçük üreti-
ci piyasada rekabetçiliğini kaybetmektedir. Bu zorlu şartlarda üre-
tilen hububatın lisanslı depolarda güvenilir şartlarda saklanması, 
TÜRİB gibi şeffaf bir piyasada denetim ve gözetim altında işlem 
görmesi, çiftçinin ELÜSler ve ELÜS teminatlı krediler sayesinde 
finansmana erişiminin kolaylaşması konuları her zamankinden 
daha da önemli hale gelmektedir. 

TÜRİB olarak, tarım piyasasına değer katmaktan, etkin fiyat olu-
şumu için piyasa gözetim faaliyetlerimizle şeffaf ve güven tesis 
edilmiş bir piyasada ekosistemin dönüşümüne katkı sağlamaktan 
mutluyuz. 2023 yılında da zirai ve finansal okur yazarlık için eğitim 
ve tanıtım faaliyetlerimize, TÜRİB Ar-Ge Merkezi olarak sektörün 
ihtiyacına hizmet edecek yenilikçi projelere paydaşlarımızla bir-
likte imza atarak ekosistemin geleceğini şekillendirmeye devam 
edeceğiz. 

 

Ürün Toprağında Yetişir, 
Borsasında Değerlenir

Grafik 1:Lisanslı Depo Kapasitesi (30.12.2022, Bin Ton)

Şekil 2: 2022 Yılı İşlem İstatistikleri
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2
022 yılının ikinci yarısında Türk dış 
politikası, Tahıl Koridoru Anlaş-
ması’na, NATO’nun genişleme 

sürecine, bölgesel ve küresel düzeyde çeşitli 
aktörlerle ilişkilerin geliştirilmesine odaklandı. 
Gıda krizinin çözümü konusunda Birleşmiş 
Milletler (BM) ve Türkiye’nin girişimleriy-
le Tahıl Koridoru Anlaşması, Ukrayna ve 
Rusya’nın gıda ürünlerini dünya piyasasına 
ulaştırabilmesi için 22 Temmuz’da imza-
landı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7 
Temmuz’da Endonezya’nın Bali Adası’nda 
düzenlenen kıtalar arası gayriresmi istişare 
ve eş güdüm platformu MIKTA’nın (Mek-
sika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve 
Avustralya) 21. Dışişleri Bakanları Toplantı-
sı’na başkanlık etti. Çavuşoğlu, G20 Dışişleri 
Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere gittiği 
Bali’de, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 
ile de görüştü.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dışiş-
leri Bakanı Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı 
Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey 
Şoygu ve Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr 
Kubrakov’un katıldığı Tahıl Sevkiyatı Anlaş-
ması imza töreni, Cumhurbaşkanlığı Dolma-
bahçe Ofisi’nde 22 Temmuz’da düzenlendi.

Anlaşma kapsamında İstanbul’da 
Ukrayna, Rusya ve Türkiye’den temsilcilerin 

bulunduğu Ortak Koordinasyon Merkezi 
kurulurken BM, Türkiye ve Ukrayna’nın, 
gemileri denetlemesine karar verildi.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ 
DEVAM ETTİ

Çavuşoğlu, 1 Ağustos’ta, Sırbistan 
Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ve Kosova 
Dışişleri Bakanı Donika Gervalla Schwarz 
ile Sırbistan ve Kosova sınırındaki gerilim 
nedeniyle telefonda görüşerek sağduyunun 
hakim kılınması gerektiğini belirtti. Türki-
ye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, 
Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı’na 
katılmak üzere 2 Ağustos’ta Taşkent’e giden 
Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı 
Şevket Mirziyoyev ve Dışişleri Bakan Vekili 
Vladimir Narov ile görüştü. Bakan, Kamboç-
ya’nın başkenti Phnom Penh’de 3 Ağus-
tos’ta düzenlenen Türkiye-Güneydoğu Asya 
Uluslar Birliği (ASEAN) Dördüncü Sektörel 
Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı’na katıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 
ile 4 Ağustos’ta telefon görüşmesi yapan 
Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna bağlamında 
tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı ve bu 
konudaki son gelişmelerle ikili ilişkileri ele 
aldı. 2008’den bu yana düzenlenen Büyü-
kelçiler Konferansı’nın 13’üncüsü bu yıl “2023 
ve Ötesinde Akil ve Müşfik Türk Diploma-
sisi” temasıyla 6-12 Ağustos’ta Ankara’da 
düzenlendi.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI’NA İLİŞKİN 
GÖRÜŞMELER DEVAM ETTİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba 
ile 2 Kasım’da telefon görüşmesi yapan 
Çavuşoğlu, tahıl koridoru anlaşması başta 
olmak üzere Ukrayna’daki son gelişmeleri 
ele aldı. Ayrıca Çavuşoğlu, Guterres ve 
Lavrov ile de tahıl koridoru hakkında ayrı 
ayrı telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede 
Çavuşoğlu’nun, tahıl anlaşmasının tekrar 
işlerlik kazanması için Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan liderliğinde Türkiye’nin yaptığı girişimler 
hakkında Guterres’e bilgi verdiği, Lavrov ile 
de tahıl koridoru hakkında son gelişmeleri 
görüştüğü aktarıldı.

NATO GENEL SEKRETERİ TÜRKİYE’DE

Çavuşoğlu, 3 Kasım’da NATO Genel 
Sekreteri Stoltenberg ile İstanbul’da gerçek-
leştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın 
toplantısı düzenledi. Toplantıda, Rusya-Uk-
rayna krizi, Türkiye’nin arabuluculuğu ve 
tahıl koridoru anlaşmasına değinildi. Ayrıca 
taraflar, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeli-
ğine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. 
Türkiye’nin NATO üyesi olarak önemine 
de vurgu yapıldı. 4 Kasım’da Sir Bani Yas 
Forumu kapsamında Birleşik Arap Emirlik-
leri’nde (BAE) bulunan Çavuşoğlu, Dışişleri 
Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir 
araya geldi.

TAHIL KORIDORU ANLAŞMASI 
2022 YILINA DAMGA VURDU

Türk dış politikasında, 2022’nin ikinci altı ayında Rusya-Ukrayna savaşının sebep 
olduğu gıda krizinin çözümüne odaklanılırken İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği 

başvuru sürecine dair görüşmeler de öne çıkan başlıklar arasındaydı
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sürecine, bölgesel ve küresel düzeyde çeşitli 
aktörlerle ilişkilerin geliştirilmesine odaklandı. 
Gıda krizinin çözümü konusunda Birleşmiş 
Milletler (BM) ve Türkiye’nin girişimleriy-
le Tahıl Koridoru Anlaşması, Ukrayna ve 
Rusya’nın gıda ürünlerini dünya piyasasına 
ulaştırabilmesi için 22 Temmuz’da imza-
landı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7 
Temmuz’da Endonezya’nın Bali Adası’nda 
düzenlenen kıtalar arası gayriresmi istişare 
ve eş güdüm platformu MIKTA’nın (Mek-
sika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve 
Avustralya) 21. Dışişleri Bakanları Toplantı-
sı’na başkanlık etti. Çavuşoğlu, G20 Dışişleri 
Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere gittiği 
Bali’de, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 
ile de görüştü.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dışiş-
leri Bakanı Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı 
Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey 
Şoygu ve Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr 
Kubrakov’un katıldığı Tahıl Sevkiyatı Anlaş-
ması imza töreni, Cumhurbaşkanlığı Dolma-
bahçe Ofisi’nde 22 Temmuz’da düzenlendi.

Anlaşma kapsamında İstanbul’da 
Ukrayna, Rusya ve Türkiye’den temsilcilerin 

bulunduğu Ortak Koordinasyon Merkezi 
kurulurken BM, Türkiye ve Ukrayna’nın, 
gemileri denetlemesine karar verildi.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ 
DEVAM ETTİ

Çavuşoğlu, 1 Ağustos’ta, Sırbistan 
Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ve Kosova 
Dışişleri Bakanı Donika Gervalla Schwarz 
ile Sırbistan ve Kosova sınırındaki gerilim 
nedeniyle telefonda görüşerek sağduyunun 
hakim kılınması gerektiğini belirtti. Türki-
ye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, 
Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı’na 
katılmak üzere 2 Ağustos’ta Taşkent’e giden 
Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı 
Şevket Mirziyoyev ve Dışişleri Bakan Vekili 
Vladimir Narov ile görüştü. Bakan, Kamboç-
ya’nın başkenti Phnom Penh’de 3 Ağus-
tos’ta düzenlenen Türkiye-Güneydoğu Asya 
Uluslar Birliği (ASEAN) Dördüncü Sektörel 
Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı’na katıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 
ile 4 Ağustos’ta telefon görüşmesi yapan 
Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna bağlamında 
tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı ve bu 
konudaki son gelişmelerle ikili ilişkileri ele 
aldı. 2008’den bu yana düzenlenen Büyü-
kelçiler Konferansı’nın 13’üncüsü bu yıl “2023 
ve Ötesinde Akil ve Müşfik Türk Diploma-
sisi” temasıyla 6-12 Ağustos’ta Ankara’da 
düzenlendi.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI’NA İLİŞKİN 
GÖRÜŞMELER DEVAM ETTİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba 
ile 2 Kasım’da telefon görüşmesi yapan 
Çavuşoğlu, tahıl koridoru anlaşması başta 
olmak üzere Ukrayna’daki son gelişmeleri 
ele aldı. Ayrıca Çavuşoğlu, Guterres ve 
Lavrov ile de tahıl koridoru hakkında ayrı 
ayrı telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede 
Çavuşoğlu’nun, tahıl anlaşmasının tekrar 
işlerlik kazanması için Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan liderliğinde Türkiye’nin yaptığı girişimler 
hakkında Guterres’e bilgi verdiği, Lavrov ile 
de tahıl koridoru hakkında son gelişmeleri 
görüştüğü aktarıldı.

NATO GENEL SEKRETERİ TÜRKİYE’DE

Çavuşoğlu, 3 Kasım’da NATO Genel 
Sekreteri Stoltenberg ile İstanbul’da gerçek-
leştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın 
toplantısı düzenledi. Toplantıda, Rusya-Uk-
rayna krizi, Türkiye’nin arabuluculuğu ve 
tahıl koridoru anlaşmasına değinildi. Ayrıca 
taraflar, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeli-
ğine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. 
Türkiye’nin NATO üyesi olarak önemine 
de vurgu yapıldı. 4 Kasım’da Sir Bani Yas 
Forumu kapsamında Birleşik Arap Emirlik-
leri’nde (BAE) bulunan Çavuşoğlu, Dışişleri 
Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir 
araya geldi.

TAHIL KORIDORU ANLAŞMASI 
2022 YILINA DAMGA VURDU

Türk dış politikasında, 2022’nin ikinci altı ayında Rusya-Ukrayna savaşının sebep 
olduğu gıda krizinin çözümüne odaklanılırken İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği 

başvuru sürecine dair görüşmeler de öne çıkan başlıklar arasındaydı
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HUBUBAT VE UN SEKTÖRÜ 
MASAYA YATIRILDI

O
rta Anadolu Un Sanayicileri 
Derneği (OAUSD) Genişletil-
miş Sektör Toplantısı, tarımın 

başkenti Konya’da gerçekleştirildi. 
“2022 Hasat Sezonu Sonrası Sektö-
rel Bakış ve Beklentiler” temasıyla 30 
Eylül-2 Ekim 2022 Tarihleri arasında 
gerçekleşen Genişletilmiş İstişare Top-
lantısı ülkemiz hububat ve un sektörü-
nü Konya’da buluşturdu.  Buğday, un, 
lisanslı depo, tarımsal üretim ve ticareti 
gibi konuların konuşulduğu toplantıya 
Konya Valisi Vahdettin Özkan, Toprak 
Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet 
Güldal, TOBB Borsalar Konsey Başka-
nı ve Konya Ticaret Borsası Başkanı 
Hüseyin Çevik, Türkiye Un Sanayicileri 
Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu 
Başkanı Haluk Tezcan, Ulusal Hububat 
Konseyi (UHK) Başkanı Özkan Taşpınar, 
Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) 
Genel Müdür Yardımcısı Necla Kü-
çükçolak, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret 
Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli, 
Uluslararası Operasyonel Değirmeci-
leri Birliği Avrasya Direktörü Dr. Eren 
Günhan Ulusoy, Güneydoğu Un Sana-
yicileri Derneği Onursal Başkanı Erhan 
Özmen, İç Ticaret Genel Müdürlüğü 

Lisanslı Depoculuk Daire Başkanı Bahar 
Emre, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü (TAGEM) Türkiye 
Kışlık Buğday Koordinatörü Dr. Bayram 
Özdemir, Orta Anadolu Un Sanayici-
leri Derneği (OAUSD) Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Emre Tekbaş ve çok 
sayıda sektör temsilcisi katıldı.

TEKBAŞ: ARZ GÜVENLİĞİNİN 
OLMADIĞI BİR ORTAMDA TÜKETİCİ 

KORUNAMAZ

Programın açılış konuşmasını yapan 
Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği 
Başkanı Hüseyin Emre Tekbaş, enerji 
ve gübre krizi ile birlikte tarım ve gıda 
sektörlerinde yaşanan sorunların, sade-
ce günümüzü değil geleceği de tehdit 
eder haline geldiğini belirtti. “COVİD-19 
pandemi süreci ve Rusya Ukrayna 
savaşı ile birlikte iktisadi, sosyal ve po-
litik olarak hızlı bir değişimin içerisine 
girmiş ve bu değişimden tarım ve gıda 
sektörleri etkilenmiş, ezberler bozul-
muştur” diyen Tekbaş, şunları kaydetti: 
“Tüm bu gelişmeler neticesinde gıda 
arz güvenliği ve gıda milliyetçiliği, 
lojistik sorunlar, enerji ve gübre krizi ile 

Orta Anadolu Un 
Sanayicileri Derneği 
Genişletilmiş Sektör 

Toplantısı, “2022 
Hasat Sezonu Sonrası 

Sektörel Bakış ve 
Beklentiler” temasıyla 
30 Eylül- 1 Ekim 2022 

tarihleri arasında 
gerçekleştirildi. 

Toplantıda, buğday, 
un, lisanslı depo, 
tarımsal üretim, 
sanayi ve ticareti 

gibi konular masaya 
yatırıldı. Hububat ve un 
sektörünün geleceğine 
dair görüş ve öneriler 

dile getirildi
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birlikte tarım ve gıda sektörlerinde ya-
şanan sorunlar, sadece günümüzü değil 
geleceği de tehdit eder haline gelmiş-
tir. Dünya genelinde ve bilhassa Avru-
pa’da tarım ve gıda sanayi sektörleri 
çeşitli zorluklar yaşamış, üretim gerile-
meye, yer yer durma noktasına gelmiş-
tir. Belirtmek isterim ki; arz güvenliği-
nin olmadığı bir ortamda tüketicinin 
korunmasından ve gıda güvenliğinden 
bahsedemeyiz. Bu bağlamda, arz 
güvenliğini sağlamak adına Türkiye’nin 
çabalarıyla BM gözetiminde Rusya ve 
Ukrayna arasında imzalanan Tahıl Kori-
doru Anlaşması hem dünya piyasaları-
na olumlu yansımış, hem de Türkiye’nin 
konumunu fazlasıyla güçlendirmiştir. 
Bu vesile ile başta Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak 
üzere, söz konusu anlaşmada emeği 
geçen herkese huzurlarınızda teşek-
kürlerimi arz etmek isterim. Türkiye, 
jeopolitik konumu gereği, enerji ve bir-
çok hammaddenin geçiş güzergahında 
yer alması, krizlere dirençli ve dinamik 
özelliği olan tüccar ve sanayicisi, zor 
koşullarda bile üretme becerisine sahip 
çiftçisi ile küresel eksende ülkemiz, 
tarım ve gıda sektöründe inanılmaz 
fırsatlar yakalayabilecek bir ülkedir. Söz 
konusu fırsatların iyi değerlendirilmesi, 
Tahıl Koridoru Anlaşması’nda yakala-
nan başarıyı küresel ölçekte taçlandır-
ma fırsatı sunacaktır.”

Gıda güvenliğinin en önemli bi-
leşeni olan un sanayisi, Türkiye’de 
oldukça aktif ve dinamik bir yapıda 
olduğunu ifade eden Tekbaş, “Gerek 
çiftçisi gerekse fırıncısıyla, yarattığı 
geliri, istihdamı ve tüketicisiyle birlikte 
milyonlarca kişinin hayatını doğrudan 
etkilemektedir. Tarihteki ilk değirmenler 
Anadolu topraklarında kullanılmış ve 
bu köklü geçmiş, günümüz Türkiye’sini 
hem un hem de değirmen teknolojileri 
üretimi ve ihracatı noktasında dünya da 
ilk sıralara taşımıştır. Dünyada yaşanan 
tüm olumsuz gelişmelere rağmen, bir 
ülke düşünün ki; kendi insanının un 
ihtiyacını karşılasın, dünya un ihra-
catında zirvede yer alsın, gönül coğ-
rafyamızdaki ihtiyaç sahibi insanlara 
yardım etsin, dünyanın her tarafına son 
teknoloji değirmencilik çözümleri ihraç 
etsin. Türk un sanayinin yurt içinde 
ve dünya pazarlarında gösterdiği bu 

başarı; bulunduğumuz yeri korumak ve 
geliştirmek adına bizlerin sorumluluğu-
nu artırmaktadır. Bu sorumluluğunun 
farkında olan Türk un sanayicisi; ülke-
sine daha çok döviz kazandırmak için 
var gücüyle çalışmaya devam edecek-
tir. Söz konusu başarı; aynı zamanda 
ciddi bir emek ve sektörel birliktelik 
istemektedir. Dünya’nın örnek aldığı bu 
başarıda öngörüsü yüksek ve isabetli 
politikalarla üreticiyi, sanayiciyi, tüccarı 
ve tüketiciyi koruyan, sektörü dinleyen, 
buğday piyasalarında istikrarı sağlamak 
için gerekli stokları oluşturan, stratejik 
ürün olarak belirlenen buğdayın ekim 
alanlarının, veriminin ve kalitesinin 
arttırılmasına yönelik politikaları hayata 
geçiren, Tarım Bakanlığımıza, Ticaret 
Bakanlığımıza, Toprak Mahsulleri Ofisi-
mize,   huzurlarınızda teşekkürlerimizi 
iletiyorum” ifadelerini kullandı.

VALİ ÖZKAN: 
SEKTÖR BULUŞMALARI 

ÇOK FAYDALI

Vali Vahdettin Özkan da gençlerin 
bu kadim medeniyette toprakla kül-
türle buluşturulması açısından bu tür 
sektör buluşmalarını çok faydalı oldu-
ğunu ifade etti. Özkan sözlerini şöyle 
sürdürdü: “OAUSD Genişletilmiş Sektör 
toplantısının Konya’da yapılmasının el-
bette bir anlamı, önemi var. Konya’mız 
ilmin, irfanın ve medeniyetin çokça cari 
olduğu tarihsel süreci içinde gelen bir 
şehir. Bu medeniyetin oluşturulmasın-
da esas itibariyle de medeniyetin ve 

kültürün menşeini teşkil eden tarımsal 
faaliyetleri aklımıza getirmemiz lazım. 
Tabii bu medeniyetin sürdürülebilirliği 
açısından gençlerimizin de toprakla 
alakasının sürekli olmasını sağlamamız 
lazım. Bu hem medeniyet değerlerimi-
zin gelecek kuşaklara aktarılması hem 
de sağlıklı ve yeterli gıdaya erişimin 
güvencesi açısından oldukça önemlidir. 
Tarımsal faaliyeti icra eden üreticilerin 
ve çiftçilerin desteklenmesinin son 
derece önemli. Üreticiler ile işin ticaret 
ve sanayisi tarafındaki koordinasyonun 
meslek kuruluşları tarafından iyi bir şe-
kilde sağlandığını görmekten büyük bir 
memnuniyet duyuyorum. Bu toplantı 
özellikle üretici ve sanayi kesiminde 
çıktıları itibariyle büyük bir hayra ve 
sektörel gelişime vesile olacaktır.”

GÜLDAL: GÜÇLÜ BİR STOK 
OLUŞTURDUK

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel 
Müdürü Ahmet Güldal bu sene be-
reketli bir sezonun geçirildiğini ifade 
ederek, TMO olarak, üreticinin yanında 
olduklarını söyledi. Güldal, “Üreticiyle 
ve üretimle başlayan bir sürecin, sana-
yiye una, makarnaya, bisküviye ve en-
düstriye dönüşen mamullerin, ülkemiz 
ile yurt dışına olan ihracatı, katkıyı ve 
değeri artırmak için gayret ediyoruz” 
dedi.  Buğdayın stratejik bir ürün oldu-
ğunu, üretimi artırmak için ne gereki-
yorsa yapılması gerektiğini dile getiren 
Güldal, “TMO, 2022 hasat döneminde 
500’e yakın alım noktasında rekor bir 
alım miktarına ulaşmıştır. Güçlü bir stok 
oluşturduk. Piyasa regülasyonu enstrü-
manı olarak kullanacağımız bu stoklar 
2022 yılında bizi rahat ettirecek. Geçen 
yıl elimizde olmayan ürünleri getire-
rek piyasayı yönettik. Ama bu sene 
bereketli bir sezonun getirmiş olduğu 
stoklarımızla bunu yapacağız. Aramız-
da çok deneyimli firmalar var. Bu fir-
malarla ahenkli bir şekilde regülasyonu 
sağlamaya çalışacağız. Aramızda ma-
karna sektöründen de katılım sağlayan 
arkadaşlarımız var. Makarnalık buğday 
stoklarımız son derece güçlü. Hatta bir 
yıldan daha fazla yetebilecek seviyede. 
Biz de bu gücümüzü dikkate alarak, 60 
bin ton civarında makarnalık buğday 
satışının talimatını verdik” dedi.
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HUBUBAT VE UN SEKTÖRÜ 
MASAYA YATIRILDI

O
rta Anadolu Un Sanayicileri 
Derneği (OAUSD) Genişletil-
miş Sektör Toplantısı, tarımın 

başkenti Konya’da gerçekleştirildi. 
“2022 Hasat Sezonu Sonrası Sektö-
rel Bakış ve Beklentiler” temasıyla 30 
Eylül-2 Ekim 2022 Tarihleri arasında 
gerçekleşen Genişletilmiş İstişare Top-
lantısı ülkemiz hububat ve un sektörü-
nü Konya’da buluşturdu.  Buğday, un, 
lisanslı depo, tarımsal üretim ve ticareti 
gibi konuların konuşulduğu toplantıya 
Konya Valisi Vahdettin Özkan, Toprak 
Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet 
Güldal, TOBB Borsalar Konsey Başka-
nı ve Konya Ticaret Borsası Başkanı 
Hüseyin Çevik, Türkiye Un Sanayicileri 
Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu 
Başkanı Haluk Tezcan, Ulusal Hububat 
Konseyi (UHK) Başkanı Özkan Taşpınar, 
Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) 
Genel Müdür Yardımcısı Necla Kü-
çükçolak, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret 
Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli, 
Uluslararası Operasyonel Değirmeci-
leri Birliği Avrasya Direktörü Dr. Eren 
Günhan Ulusoy, Güneydoğu Un Sana-
yicileri Derneği Onursal Başkanı Erhan 
Özmen, İç Ticaret Genel Müdürlüğü 

Lisanslı Depoculuk Daire Başkanı Bahar 
Emre, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü (TAGEM) Türkiye 
Kışlık Buğday Koordinatörü Dr. Bayram 
Özdemir, Orta Anadolu Un Sanayici-
leri Derneği (OAUSD) Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Emre Tekbaş ve çok 
sayıda sektör temsilcisi katıldı.

TEKBAŞ: ARZ GÜVENLİĞİNİN 
OLMADIĞI BİR ORTAMDA TÜKETİCİ 

KORUNAMAZ

Programın açılış konuşmasını yapan 
Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği 
Başkanı Hüseyin Emre Tekbaş, enerji 
ve gübre krizi ile birlikte tarım ve gıda 
sektörlerinde yaşanan sorunların, sade-
ce günümüzü değil geleceği de tehdit 
eder haline geldiğini belirtti. “COVİD-19 
pandemi süreci ve Rusya Ukrayna 
savaşı ile birlikte iktisadi, sosyal ve po-
litik olarak hızlı bir değişimin içerisine 
girmiş ve bu değişimden tarım ve gıda 
sektörleri etkilenmiş, ezberler bozul-
muştur” diyen Tekbaş, şunları kaydetti: 
“Tüm bu gelişmeler neticesinde gıda 
arz güvenliği ve gıda milliyetçiliği, 
lojistik sorunlar, enerji ve gübre krizi ile 

Orta Anadolu Un 
Sanayicileri Derneği 
Genişletilmiş Sektör 

Toplantısı, “2022 
Hasat Sezonu Sonrası 

Sektörel Bakış ve 
Beklentiler” temasıyla 
30 Eylül- 1 Ekim 2022 

tarihleri arasında 
gerçekleştirildi. 

Toplantıda, buğday, 
un, lisanslı depo, 
tarımsal üretim, 
sanayi ve ticareti 

gibi konular masaya 
yatırıldı. Hububat ve un 
sektörünün geleceğine 
dair görüş ve öneriler 

dile getirildi
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birlikte tarım ve gıda sektörlerinde ya-
şanan sorunlar, sadece günümüzü değil 
geleceği de tehdit eder haline gelmiş-
tir. Dünya genelinde ve bilhassa Avru-
pa’da tarım ve gıda sanayi sektörleri 
çeşitli zorluklar yaşamış, üretim gerile-
meye, yer yer durma noktasına gelmiş-
tir. Belirtmek isterim ki; arz güvenliği-
nin olmadığı bir ortamda tüketicinin 
korunmasından ve gıda güvenliğinden 
bahsedemeyiz. Bu bağlamda, arz 
güvenliğini sağlamak adına Türkiye’nin 
çabalarıyla BM gözetiminde Rusya ve 
Ukrayna arasında imzalanan Tahıl Kori-
doru Anlaşması hem dünya piyasaları-
na olumlu yansımış, hem de Türkiye’nin 
konumunu fazlasıyla güçlendirmiştir. 
Bu vesile ile başta Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak 
üzere, söz konusu anlaşmada emeği 
geçen herkese huzurlarınızda teşek-
kürlerimi arz etmek isterim. Türkiye, 
jeopolitik konumu gereği, enerji ve bir-
çok hammaddenin geçiş güzergahında 
yer alması, krizlere dirençli ve dinamik 
özelliği olan tüccar ve sanayicisi, zor 
koşullarda bile üretme becerisine sahip 
çiftçisi ile küresel eksende ülkemiz, 
tarım ve gıda sektöründe inanılmaz 
fırsatlar yakalayabilecek bir ülkedir. Söz 
konusu fırsatların iyi değerlendirilmesi, 
Tahıl Koridoru Anlaşması’nda yakala-
nan başarıyı küresel ölçekte taçlandır-
ma fırsatı sunacaktır.”

Gıda güvenliğinin en önemli bi-
leşeni olan un sanayisi, Türkiye’de 
oldukça aktif ve dinamik bir yapıda 
olduğunu ifade eden Tekbaş, “Gerek 
çiftçisi gerekse fırıncısıyla, yarattığı 
geliri, istihdamı ve tüketicisiyle birlikte 
milyonlarca kişinin hayatını doğrudan 
etkilemektedir. Tarihteki ilk değirmenler 
Anadolu topraklarında kullanılmış ve 
bu köklü geçmiş, günümüz Türkiye’sini 
hem un hem de değirmen teknolojileri 
üretimi ve ihracatı noktasında dünya da 
ilk sıralara taşımıştır. Dünyada yaşanan 
tüm olumsuz gelişmelere rağmen, bir 
ülke düşünün ki; kendi insanının un 
ihtiyacını karşılasın, dünya un ihra-
catında zirvede yer alsın, gönül coğ-
rafyamızdaki ihtiyaç sahibi insanlara 
yardım etsin, dünyanın her tarafına son 
teknoloji değirmencilik çözümleri ihraç 
etsin. Türk un sanayinin yurt içinde 
ve dünya pazarlarında gösterdiği bu 

başarı; bulunduğumuz yeri korumak ve 
geliştirmek adına bizlerin sorumluluğu-
nu artırmaktadır. Bu sorumluluğunun 
farkında olan Türk un sanayicisi; ülke-
sine daha çok döviz kazandırmak için 
var gücüyle çalışmaya devam edecek-
tir. Söz konusu başarı; aynı zamanda 
ciddi bir emek ve sektörel birliktelik 
istemektedir. Dünya’nın örnek aldığı bu 
başarıda öngörüsü yüksek ve isabetli 
politikalarla üreticiyi, sanayiciyi, tüccarı 
ve tüketiciyi koruyan, sektörü dinleyen, 
buğday piyasalarında istikrarı sağlamak 
için gerekli stokları oluşturan, stratejik 
ürün olarak belirlenen buğdayın ekim 
alanlarının, veriminin ve kalitesinin 
arttırılmasına yönelik politikaları hayata 
geçiren, Tarım Bakanlığımıza, Ticaret 
Bakanlığımıza, Toprak Mahsulleri Ofisi-
mize,   huzurlarınızda teşekkürlerimizi 
iletiyorum” ifadelerini kullandı.

VALİ ÖZKAN: 
SEKTÖR BULUŞMALARI 

ÇOK FAYDALI

Vali Vahdettin Özkan da gençlerin 
bu kadim medeniyette toprakla kül-
türle buluşturulması açısından bu tür 
sektör buluşmalarını çok faydalı oldu-
ğunu ifade etti. Özkan sözlerini şöyle 
sürdürdü: “OAUSD Genişletilmiş Sektör 
toplantısının Konya’da yapılmasının el-
bette bir anlamı, önemi var. Konya’mız 
ilmin, irfanın ve medeniyetin çokça cari 
olduğu tarihsel süreci içinde gelen bir 
şehir. Bu medeniyetin oluşturulmasın-
da esas itibariyle de medeniyetin ve 

kültürün menşeini teşkil eden tarımsal 
faaliyetleri aklımıza getirmemiz lazım. 
Tabii bu medeniyetin sürdürülebilirliği 
açısından gençlerimizin de toprakla 
alakasının sürekli olmasını sağlamamız 
lazım. Bu hem medeniyet değerlerimi-
zin gelecek kuşaklara aktarılması hem 
de sağlıklı ve yeterli gıdaya erişimin 
güvencesi açısından oldukça önemlidir. 
Tarımsal faaliyeti icra eden üreticilerin 
ve çiftçilerin desteklenmesinin son 
derece önemli. Üreticiler ile işin ticaret 
ve sanayisi tarafındaki koordinasyonun 
meslek kuruluşları tarafından iyi bir şe-
kilde sağlandığını görmekten büyük bir 
memnuniyet duyuyorum. Bu toplantı 
özellikle üretici ve sanayi kesiminde 
çıktıları itibariyle büyük bir hayra ve 
sektörel gelişime vesile olacaktır.”

GÜLDAL: GÜÇLÜ BİR STOK 
OLUŞTURDUK

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel 
Müdürü Ahmet Güldal bu sene be-
reketli bir sezonun geçirildiğini ifade 
ederek, TMO olarak, üreticinin yanında 
olduklarını söyledi. Güldal, “Üreticiyle 
ve üretimle başlayan bir sürecin, sana-
yiye una, makarnaya, bisküviye ve en-
düstriye dönüşen mamullerin, ülkemiz 
ile yurt dışına olan ihracatı, katkıyı ve 
değeri artırmak için gayret ediyoruz” 
dedi.  Buğdayın stratejik bir ürün oldu-
ğunu, üretimi artırmak için ne gereki-
yorsa yapılması gerektiğini dile getiren 
Güldal, “TMO, 2022 hasat döneminde 
500’e yakın alım noktasında rekor bir 
alım miktarına ulaşmıştır. Güçlü bir stok 
oluşturduk. Piyasa regülasyonu enstrü-
manı olarak kullanacağımız bu stoklar 
2022 yılında bizi rahat ettirecek. Geçen 
yıl elimizde olmayan ürünleri getire-
rek piyasayı yönettik. Ama bu sene 
bereketli bir sezonun getirmiş olduğu 
stoklarımızla bunu yapacağız. Aramız-
da çok deneyimli firmalar var. Bu fir-
malarla ahenkli bir şekilde regülasyonu 
sağlamaya çalışacağız. Aramızda ma-
karna sektöründen de katılım sağlayan 
arkadaşlarımız var. Makarnalık buğday 
stoklarımız son derece güçlü. Hatta bir 
yıldan daha fazla yetebilecek seviyede. 
Biz de bu gücümüzü dikkate alarak, 60 
bin ton civarında makarnalık buğday 
satışının talimatını verdik” dedi.
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ÇEVİK: ÜLKEMİZDE GIDA KRİZİ 
YAŞANMADI

TOBB Borsalar Konsey Başkanı ve 
Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin 
Çevik düzenlenen programda yaptığı 
konuşmada son iki yılda; pandemi, 
iklimsel kuraklık, emtia fiyatlarındaki 
yükselme, dövizdeki dalgalanmalar, te-
darik zincirlerinin bozulması, üretim ve 
ticarette yaşanan daralmalarla dünyada 
tarım sektörü ve piyasalarının ciddi de-
recede sarsıldığına dikkat çekti. “Rusya 
Ukrayna Savaşı’yla tarım-gıda piyasala-
rı daha kırılgan bir hale gelmiştir” diyen 
Çevik, “Gıda krizi ve gıda güvenliği 
endişeleri artmıştır. Tarım-gıda politi-
kaları yeniden oluşturulmaktadır. Son 
olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın büyük bir diplomatik 
adım atarak Karadeniz tahıl Koridoru-
nu hayata geçirmesi dünyada takdirle 
karşılanmıştır. Yeniden tahıl ticaretinin 
başlamasıyla, emtia fiyatlarındaki belir-
sizlik, gıda güvenliği endişeleri büyük 
oranda ortadan kalkmıştır. Devletimiz 
iç piyasa dengesi ve gıda arz güvenliği-
nin sağlanması için fevkalade tedbirler, 
alternatif politikalarla büyük gayret 
göstermiştir. Tarım ve Orman Bakanlı-
ğımıza bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi-
mize piyasayı regüle görevini yerinde 
ve zamanında tam isabetle yaptığı 
için sektörlerimiz adına teşekkürlerimi 
sunuyorum. Aynı zamanda tarımsal 
üretim ve ticaretinin devamı noktasın-
da gerekli hassasiyeti gösteren, lisanslı 
depo ve Türkiye ürün ihtisas borsa-
sı gibi vizyoner kuruluşlarla tarımın 
geleceğine yön veren, sorunlarımızı ve 
sıkıntılarımızı Cumhurbaşkanımıza, hü-
kümetimize iletme noktasında olağa-
nüstü çaba sarf eden TOBB başkanımız 
Rıfat Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerimi 
sunuyorum. Devletimiz ve Türk özel 
sektörümüzün de gayreti ile üretim 
sürmüş gıda krizi yaşanmamıştır” dedi.

TEZCAN: KURAKLIK EN BÜYÜK 
TEHLİKELERDEN BİRİ

Kuraklığın artık yaklaşan bir tehdit 
olmadığını, tarımda ve gıda da tam 
karşımızda en büyük tehlikelerden biri 
olduğunu ifade eden TUSAF Başkanı 
Haluk Tezcan, “Son birkaç yılın Dünya-

da ve ülkemizde zorlu geçtiğini söyle-
mek mümkün. Covid-19 pandemisi ile 
başlayan küresel çaptaki daralmaların 
etkileri devam ederken, emtia fiyatla-
rındaki yükselişler, yanı başımızda ya-
şanan Rusya-Ukrayna Savaşı ve Küresel 
riskler gıda sanayinin en önemli parça-
larından biri olarak bizleri başta olmak 
üzere birçok sektörü tedirgin etti. Bu 
küresel risklerin başında sektörümüzü 
en çok etkileyen iklim değişikliği ile 
başlayan kuraklık oldu. Geçirdiğimiz bu 
zorlu süreç kuraklığın artık yaklaşan bir 
tehdit olmadığını, tarımda ve gıda da 
tam karşımızda en büyük tehlikelerden 
biri olduğunu gösterdi” dedi. Tezcan, 
sözlerine şöyle devam etti: “Gıdamızın 
ayrılmaz bir parçası olan una ve ekme-
ğe vatandaşlarımızın makul fiyatlarla 
ulaşması için Bakanlıklarımız ve Toprak 
Mahsulleri Ofisi ile gerçekleştirilen un 
regülasyonuna TUSAF olarak tüm üye-
lerimizle elimizden gelen tüm imkanları 
seferber edip, devletimizi bu adımını 
destekledik ve enflasyonla mücadele-
de sektörümüz adına çalışmalarımızı 
yaptık. Bu yaşadığımız süreçler bizlere 
tarımda üretimimizi her ne pahasına 
olursa olsun arttırmamız gerektiğini bir 
kez daha gösterdi. Eğer ekim alanla-
rımızı arttırıp buğday üretim mikta-
rında artışı yakalarsak, üreticilerimizle 
birlikte uzun dönemdir hedeflediğimiz 
sürdürülebilirliği yakalamış olacağız. 
Eminim ki sektörümüz, sektör paydaş-
larımız ve üreticilerimizin yoğunlukla 
yer aldığı Konya bölgemiz de üretimde 
hem kamu hem de özel sektör olarak iş 

birliği içerisinde hedeflerimizi gerçek-
leştirmede önemli yapı taşlarından 
birini oluşturacaktır. Çok şükür ki 2022 
hasat sezonu bereketiyle geldi ve tüm 
bölgelerimizde oldukça verimli geçti. 
Başta Cumhurbaşkanlığımız, Tarım ve 
Orman Bakanlığımız olmak üzere ilgili 
kuruluşlar ve Toprak Mahsulleri Ofisi ile 
birlikte açıklanan alım fiyatları hem üre-
ticilerimizi hem de biz sanayicilerimizin 
yüzlerini güldürdü. Bu tarz organizas-
yonlar sektör paydaşları ve kamunun 
bir araya gelerek sektörün sorunlarının 
dile getirilip çözüm önerilerinin sunul-
ması ve görüş alışverişinde bulunul-
ması adına büyük önem taşımaktadır. 
Bizde bu bilinçle hareket ederek her yıl 
düzenlediğimiz TUSAF 17.Uluslararası 
Kongre ve Sergimizi, ‘Üretimde Tek-
nolojik Dönüşümler, Ticaret ve Küresel 
Riskler’ temasıyla 9-12 Şubat 2023 
Tarihlerinde Antalya’da gerçekleştire-
ceğiz.” dedi.

2022 HASAT SEZONU SONRASI 
SEKTÖREL BAKIŞ VE BEKLENTİLER 

SONUÇ BİLDİRGESİ 

1. Üretim sezonunda TMO alım 
politikaları konuşmacılar tarafından de-
ğerlendirilmiştir. Genel kabul TMO’nun 
buğdaya verdiği fiyat, daha sonra 
güncelleme ve prim uygulaması ile 
oluşan fiyatın dünya fiyatları ile uyumlu 
gerçekçi bir fiyat olduğudur. Bu fiyatın 
çiftçi, tüccar, sanayici tarafında da 
olumlu karşılandığı ortaya konulmuş, 
belirlenen fiyatın serbest piyasalara da 
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benzer düzeyde yansıdığı ifade edil-
miştir.

2. TMO’nun böyle bir hassas 
dönemde piyasayı regüle etme göre-
vini yerine getirebilmesi, yeterli stok 
yapabilmesine bağlı olduğu, stoğun bu 
olağan üstü koşullar dikkate alındığın-
da 4-5 milyon ton düzeyinde olması 
halinde ancak piyasaları düzenleme 
görevini hakkıyla yerine getirmesine 
imkân sağlayabileceği değerlendiri-
lerek, bu yılki uyguladığı alım politi-
kası ile muhtemelen bu düzeyde stok 
yaparak, ilgili sektörleri rahatlatması, 
spekülasyonları önleyecek güce sahip 
olması önemli görülmüştür.

3. Buğday üretiminin sürdürüle-
bilirliği ancak buğday üreticisinin bu 
faaliyetinden yeterli gelir elde etmesi-
ne bağlıdır. Yıllardır tüketicileri temel 
gıda ekmek üzerinden koruma gayreti 
ile buğday fiyatlarını baskılama yolu-
na gidiliyordu. Bu uygulama ekmeğin 
çiftçi üzerinden sübvansiyonu anlamına 
geliyor ve buğday yetiştiricilerinin ge-
lirlerini kısıtlıyor, rakip ürünler karşısın-
da buğdayın rekabet gücünü azaltıyor 
ve özellikle sulanan alanlarda ekim 
alanlarının giderek azalması sonucunu 
doğuruyordu. Bu sezon ve geçtiğimiz 
sezon ise TMO farklı bir yöntem uygu-
lamaya başladı. Bu yöntem “unu belirli 
bir fiyat ile satmayı taahhüt eden un 
fabrikalarına indirimle buğday satışı-un 
regülasyonu” şeklinde olup, böylece 
ekmek çiftçi üzerinden değil, doğrudan 
TMO tarafından sübvanse edilmekte-
dir. Bu yıl buğdaya uygulanan avantajlı 

fiyat uygulaması, çiftçi dışında ek-
mek sübvansiyonunun gelecek yıllara 
buğday ekim alanlarının artışı şeklinde 
yansıyabileceği ve buğday üretiminin 
sürdürülebilirliğine katkı sağlayabile-
ceği öngörülerek, olumlu karşılanmıştır 
(bununla birlikte bu tür uygulamaların 
uzun vadede özel sektörün gelişimine 
ket vurabileceği endişesi dikkate alına-
rak, alternatif yöntemler geliştirilmesi-
nin gerekliliği de vurgulanmıştır).

4. Ülkemiz nüfusu 85 milyon civa-
rında olmakla birlikte, yakın coğraf-
yamızda ya da gönül coğrafyamızda 
yaşanan olumsuzluklar sebebiyle 
misafir ettiğimiz göçmenler, üretimden 
düşmüş ülkelere yapılan yardımlar, 
sayıları rekor düzeyde artan turistler 
dikkate alındığında 100 milyon üzerin-
de bir nüfusun ele alınmasının zarure-
tinden bahsedilmiştir. Bu düzeyde bir 
nüfusta iç tüketim için 20 milyon ton 
civarında buğday üretimi gerekmekte, 
bu üretim yılında olduğu gibi buğday 
üretimi birçok yılda iç tüketimi karşı-
layabilecek düzeyde olmakla birlikte, 
kritik bir sınırda olmakta, kurak yıllarda 
ise iç tüketimi karşılayamama durumu 
ile karşılaşılmaktadır. Gıda sanayiinin 
gelişmesini belirleyen önemli etken-
lerden birisi yeterli ve uygun kalitede 
hammaddeyi sürekli olarak temin 
edebilmektir. Pandemi, Rusya-Ukray-
na savaşı, iklim değişikliği ve küresel 
riskler gıda hammaddelerine ulaşmada 
önemli sorunlar oluşturmaktadır. Bu 
nedenle küresel risklerden korunmak 
için stratejik ürün olan buğday üreti-

minin artırılması, sürdürülebilirliğin sağ-
lanması gerekmektedir. Bunun için de 7 
milyon hektar düzeyine gerilemiş olan 
buğday ekim alanlarının tedrici artışla 
8 milyon hektar düzeyine çıkarılması 
elzemdir. Bu üretim yılında un sanayi-
cilerine uygun fiyatla buğday tahsisi 
(un regülasyonu) yolu ile bir ölçüde 
çiftçi dışında ekmeğin dolaylı sübvan-
se yoluna gidilmesi, dünya fiyatların-
da gerçekçi fiyat belirlenmesi, prim 
uygulaması ve fiyat güncellemesi buna 
katkı sağlayacak olmakla birlikte, ilave 
tedbirlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
kapsamda buğdayda sertifikalı tohum-
luk, gübre ve mazot desteklerinde çok 
önemli artışlar sağlanması ve dekara 
171 TL ye ulaşması önemli görülmüştür 
(ancak geçen yıl geçici olarak verilen 
50 TL destek ile bu rakam 116 TL idi. Bu 
açıklamalardan geçici desteğin kaldı-
rıldı anlaşılmaktadır. Bu desteğin kalıcı 
hale getirilerek 171 TL ye ilave edilip, 
dekara desteğin 221 TL ye çıkarılması 
önerilmektedir. Yine kg’a 10 krş olan 
ürün desteğinin 25 krş’a çıkarılarak 
devamı önem arz etmektedir).

5. Sulanan alanlarda hangi ürünün 
yetiştirileceğine yılın gidişatına göre 
karar verilmekte, çoğu zaman top-
rak ve su kaynakları açısından uygun 
olmayan seçenekler ortaya çıktığı gibi, 
ekonomiklikten uzak tercihler de söz 
konusu olabilmektedir. Gerçek anlam-
da; toprağı, su kaynaklarını, çevreyi, 
ekonomiklik ilkesini göz önüne alan bir 
üretim planlaması da yapılamamakta-
dır. Bilimsel, teknik ve ekonomik esas-
lara uygun dörtlü münavebe siteminin 
(en az bir yılında buğday tarımının 
zorunlu olduğu), tarımsal destekler 
ile ilişkilendirilerek uygulamaya konul-
ması önerilmiştir. Bu sistemin sadece 
buğday açısından değil farklı stratejik 
ürünler için bir üretim planı oluştura-
cağı gibi, toprağın ve su kaynaklarının 
korunmasına da önemli kakı sağlayabi-
leceğine dikkat çekilmiştir.

6. Suyun her damlası değerli ol-
duğuna ve gıda güvenliğini doğrudan 
ilgilendirdiğine göre, havzalardaki 
ekosistemi koruyarak, su yetersizliği 
olan havzalara dış havzalardan su ge-
tirme projeleri yeniden gözden geçi-
rilmelidir. Daha önce maliyet açısından 
fizibil bulunmayanlar, yenilebilir enerji 

ORTA ANADOLU UN SANAYICILERI DERNEĞI54



ÇEVİK: ÜLKEMİZDE GIDA KRİZİ 
YAŞANMADI

TOBB Borsalar Konsey Başkanı ve 
Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin 
Çevik düzenlenen programda yaptığı 
konuşmada son iki yılda; pandemi, 
iklimsel kuraklık, emtia fiyatlarındaki 
yükselme, dövizdeki dalgalanmalar, te-
darik zincirlerinin bozulması, üretim ve 
ticarette yaşanan daralmalarla dünyada 
tarım sektörü ve piyasalarının ciddi de-
recede sarsıldığına dikkat çekti. “Rusya 
Ukrayna Savaşı’yla tarım-gıda piyasala-
rı daha kırılgan bir hale gelmiştir” diyen 
Çevik, “Gıda krizi ve gıda güvenliği 
endişeleri artmıştır. Tarım-gıda politi-
kaları yeniden oluşturulmaktadır. Son 
olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın büyük bir diplomatik 
adım atarak Karadeniz tahıl Koridoru-
nu hayata geçirmesi dünyada takdirle 
karşılanmıştır. Yeniden tahıl ticaretinin 
başlamasıyla, emtia fiyatlarındaki belir-
sizlik, gıda güvenliği endişeleri büyük 
oranda ortadan kalkmıştır. Devletimiz 
iç piyasa dengesi ve gıda arz güvenliği-
nin sağlanması için fevkalade tedbirler, 
alternatif politikalarla büyük gayret 
göstermiştir. Tarım ve Orman Bakanlı-
ğımıza bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi-
mize piyasayı regüle görevini yerinde 
ve zamanında tam isabetle yaptığı 
için sektörlerimiz adına teşekkürlerimi 
sunuyorum. Aynı zamanda tarımsal 
üretim ve ticaretinin devamı noktasın-
da gerekli hassasiyeti gösteren, lisanslı 
depo ve Türkiye ürün ihtisas borsa-
sı gibi vizyoner kuruluşlarla tarımın 
geleceğine yön veren, sorunlarımızı ve 
sıkıntılarımızı Cumhurbaşkanımıza, hü-
kümetimize iletme noktasında olağa-
nüstü çaba sarf eden TOBB başkanımız 
Rıfat Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerimi 
sunuyorum. Devletimiz ve Türk özel 
sektörümüzün de gayreti ile üretim 
sürmüş gıda krizi yaşanmamıştır” dedi.

TEZCAN: KURAKLIK EN BÜYÜK 
TEHLİKELERDEN BİRİ

Kuraklığın artık yaklaşan bir tehdit 
olmadığını, tarımda ve gıda da tam 
karşımızda en büyük tehlikelerden biri 
olduğunu ifade eden TUSAF Başkanı 
Haluk Tezcan, “Son birkaç yılın Dünya-

da ve ülkemizde zorlu geçtiğini söyle-
mek mümkün. Covid-19 pandemisi ile 
başlayan küresel çaptaki daralmaların 
etkileri devam ederken, emtia fiyatla-
rındaki yükselişler, yanı başımızda ya-
şanan Rusya-Ukrayna Savaşı ve Küresel 
riskler gıda sanayinin en önemli parça-
larından biri olarak bizleri başta olmak 
üzere birçok sektörü tedirgin etti. Bu 
küresel risklerin başında sektörümüzü 
en çok etkileyen iklim değişikliği ile 
başlayan kuraklık oldu. Geçirdiğimiz bu 
zorlu süreç kuraklığın artık yaklaşan bir 
tehdit olmadığını, tarımda ve gıda da 
tam karşımızda en büyük tehlikelerden 
biri olduğunu gösterdi” dedi. Tezcan, 
sözlerine şöyle devam etti: “Gıdamızın 
ayrılmaz bir parçası olan una ve ekme-
ğe vatandaşlarımızın makul fiyatlarla 
ulaşması için Bakanlıklarımız ve Toprak 
Mahsulleri Ofisi ile gerçekleştirilen un 
regülasyonuna TUSAF olarak tüm üye-
lerimizle elimizden gelen tüm imkanları 
seferber edip, devletimizi bu adımını 
destekledik ve enflasyonla mücadele-
de sektörümüz adına çalışmalarımızı 
yaptık. Bu yaşadığımız süreçler bizlere 
tarımda üretimimizi her ne pahasına 
olursa olsun arttırmamız gerektiğini bir 
kez daha gösterdi. Eğer ekim alanla-
rımızı arttırıp buğday üretim mikta-
rında artışı yakalarsak, üreticilerimizle 
birlikte uzun dönemdir hedeflediğimiz 
sürdürülebilirliği yakalamış olacağız. 
Eminim ki sektörümüz, sektör paydaş-
larımız ve üreticilerimizin yoğunlukla 
yer aldığı Konya bölgemiz de üretimde 
hem kamu hem de özel sektör olarak iş 

birliği içerisinde hedeflerimizi gerçek-
leştirmede önemli yapı taşlarından 
birini oluşturacaktır. Çok şükür ki 2022 
hasat sezonu bereketiyle geldi ve tüm 
bölgelerimizde oldukça verimli geçti. 
Başta Cumhurbaşkanlığımız, Tarım ve 
Orman Bakanlığımız olmak üzere ilgili 
kuruluşlar ve Toprak Mahsulleri Ofisi ile 
birlikte açıklanan alım fiyatları hem üre-
ticilerimizi hem de biz sanayicilerimizin 
yüzlerini güldürdü. Bu tarz organizas-
yonlar sektör paydaşları ve kamunun 
bir araya gelerek sektörün sorunlarının 
dile getirilip çözüm önerilerinin sunul-
ması ve görüş alışverişinde bulunul-
ması adına büyük önem taşımaktadır. 
Bizde bu bilinçle hareket ederek her yıl 
düzenlediğimiz TUSAF 17.Uluslararası 
Kongre ve Sergimizi, ‘Üretimde Tek-
nolojik Dönüşümler, Ticaret ve Küresel 
Riskler’ temasıyla 9-12 Şubat 2023 
Tarihlerinde Antalya’da gerçekleştire-
ceğiz.” dedi.

2022 HASAT SEZONU SONRASI 
SEKTÖREL BAKIŞ VE BEKLENTİLER 

SONUÇ BİLDİRGESİ 

1. Üretim sezonunda TMO alım 
politikaları konuşmacılar tarafından de-
ğerlendirilmiştir. Genel kabul TMO’nun 
buğdaya verdiği fiyat, daha sonra 
güncelleme ve prim uygulaması ile 
oluşan fiyatın dünya fiyatları ile uyumlu 
gerçekçi bir fiyat olduğudur. Bu fiyatın 
çiftçi, tüccar, sanayici tarafında da 
olumlu karşılandığı ortaya konulmuş, 
belirlenen fiyatın serbest piyasalara da 
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benzer düzeyde yansıdığı ifade edil-
miştir.

2. TMO’nun böyle bir hassas 
dönemde piyasayı regüle etme göre-
vini yerine getirebilmesi, yeterli stok 
yapabilmesine bağlı olduğu, stoğun bu 
olağan üstü koşullar dikkate alındığın-
da 4-5 milyon ton düzeyinde olması 
halinde ancak piyasaları düzenleme 
görevini hakkıyla yerine getirmesine 
imkân sağlayabileceği değerlendiri-
lerek, bu yılki uyguladığı alım politi-
kası ile muhtemelen bu düzeyde stok 
yaparak, ilgili sektörleri rahatlatması, 
spekülasyonları önleyecek güce sahip 
olması önemli görülmüştür.

3. Buğday üretiminin sürdürüle-
bilirliği ancak buğday üreticisinin bu 
faaliyetinden yeterli gelir elde etmesi-
ne bağlıdır. Yıllardır tüketicileri temel 
gıda ekmek üzerinden koruma gayreti 
ile buğday fiyatlarını baskılama yolu-
na gidiliyordu. Bu uygulama ekmeğin 
çiftçi üzerinden sübvansiyonu anlamına 
geliyor ve buğday yetiştiricilerinin ge-
lirlerini kısıtlıyor, rakip ürünler karşısın-
da buğdayın rekabet gücünü azaltıyor 
ve özellikle sulanan alanlarda ekim 
alanlarının giderek azalması sonucunu 
doğuruyordu. Bu sezon ve geçtiğimiz 
sezon ise TMO farklı bir yöntem uygu-
lamaya başladı. Bu yöntem “unu belirli 
bir fiyat ile satmayı taahhüt eden un 
fabrikalarına indirimle buğday satışı-un 
regülasyonu” şeklinde olup, böylece 
ekmek çiftçi üzerinden değil, doğrudan 
TMO tarafından sübvanse edilmekte-
dir. Bu yıl buğdaya uygulanan avantajlı 

fiyat uygulaması, çiftçi dışında ek-
mek sübvansiyonunun gelecek yıllara 
buğday ekim alanlarının artışı şeklinde 
yansıyabileceği ve buğday üretiminin 
sürdürülebilirliğine katkı sağlayabile-
ceği öngörülerek, olumlu karşılanmıştır 
(bununla birlikte bu tür uygulamaların 
uzun vadede özel sektörün gelişimine 
ket vurabileceği endişesi dikkate alına-
rak, alternatif yöntemler geliştirilmesi-
nin gerekliliği de vurgulanmıştır).

4. Ülkemiz nüfusu 85 milyon civa-
rında olmakla birlikte, yakın coğraf-
yamızda ya da gönül coğrafyamızda 
yaşanan olumsuzluklar sebebiyle 
misafir ettiğimiz göçmenler, üretimden 
düşmüş ülkelere yapılan yardımlar, 
sayıları rekor düzeyde artan turistler 
dikkate alındığında 100 milyon üzerin-
de bir nüfusun ele alınmasının zarure-
tinden bahsedilmiştir. Bu düzeyde bir 
nüfusta iç tüketim için 20 milyon ton 
civarında buğday üretimi gerekmekte, 
bu üretim yılında olduğu gibi buğday 
üretimi birçok yılda iç tüketimi karşı-
layabilecek düzeyde olmakla birlikte, 
kritik bir sınırda olmakta, kurak yıllarda 
ise iç tüketimi karşılayamama durumu 
ile karşılaşılmaktadır. Gıda sanayiinin 
gelişmesini belirleyen önemli etken-
lerden birisi yeterli ve uygun kalitede 
hammaddeyi sürekli olarak temin 
edebilmektir. Pandemi, Rusya-Ukray-
na savaşı, iklim değişikliği ve küresel 
riskler gıda hammaddelerine ulaşmada 
önemli sorunlar oluşturmaktadır. Bu 
nedenle küresel risklerden korunmak 
için stratejik ürün olan buğday üreti-

minin artırılması, sürdürülebilirliğin sağ-
lanması gerekmektedir. Bunun için de 7 
milyon hektar düzeyine gerilemiş olan 
buğday ekim alanlarının tedrici artışla 
8 milyon hektar düzeyine çıkarılması 
elzemdir. Bu üretim yılında un sanayi-
cilerine uygun fiyatla buğday tahsisi 
(un regülasyonu) yolu ile bir ölçüde 
çiftçi dışında ekmeğin dolaylı sübvan-
se yoluna gidilmesi, dünya fiyatların-
da gerçekçi fiyat belirlenmesi, prim 
uygulaması ve fiyat güncellemesi buna 
katkı sağlayacak olmakla birlikte, ilave 
tedbirlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
kapsamda buğdayda sertifikalı tohum-
luk, gübre ve mazot desteklerinde çok 
önemli artışlar sağlanması ve dekara 
171 TL ye ulaşması önemli görülmüştür 
(ancak geçen yıl geçici olarak verilen 
50 TL destek ile bu rakam 116 TL idi. Bu 
açıklamalardan geçici desteğin kaldı-
rıldı anlaşılmaktadır. Bu desteğin kalıcı 
hale getirilerek 171 TL ye ilave edilip, 
dekara desteğin 221 TL ye çıkarılması 
önerilmektedir. Yine kg’a 10 krş olan 
ürün desteğinin 25 krş’a çıkarılarak 
devamı önem arz etmektedir).

5. Sulanan alanlarda hangi ürünün 
yetiştirileceğine yılın gidişatına göre 
karar verilmekte, çoğu zaman top-
rak ve su kaynakları açısından uygun 
olmayan seçenekler ortaya çıktığı gibi, 
ekonomiklikten uzak tercihler de söz 
konusu olabilmektedir. Gerçek anlam-
da; toprağı, su kaynaklarını, çevreyi, 
ekonomiklik ilkesini göz önüne alan bir 
üretim planlaması da yapılamamakta-
dır. Bilimsel, teknik ve ekonomik esas-
lara uygun dörtlü münavebe siteminin 
(en az bir yılında buğday tarımının 
zorunlu olduğu), tarımsal destekler 
ile ilişkilendirilerek uygulamaya konul-
ması önerilmiştir. Bu sistemin sadece 
buğday açısından değil farklı stratejik 
ürünler için bir üretim planı oluştura-
cağı gibi, toprağın ve su kaynaklarının 
korunmasına da önemli kakı sağlayabi-
leceğine dikkat çekilmiştir.

6. Suyun her damlası değerli ol-
duğuna ve gıda güvenliğini doğrudan 
ilgilendirdiğine göre, havzalardaki 
ekosistemi koruyarak, su yetersizliği 
olan havzalara dış havzalardan su ge-
tirme projeleri yeniden gözden geçi-
rilmelidir. Daha önce maliyet açısından 
fizibil bulunmayanlar, yenilebilir enerji 
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kaynaklarından da yararlanma alterna-
tifi ile gelinen süreçteki gıda fiyatları ve 
bulunma güçlüğü de dikkate alınarak, 
yeniden değerlendirilmelidir. Enerji 
bağımsızlığı yönünde ülkemizin attığı 
adımlar ne kadar önemli ise, gıdanın 
sürdürülebilirliği ve güvenliğinin sağ-
lanması adına atılacak adımlar da aynı 
ölçüde önemlidir. Bu nedenle projelen-
dirme ve kaynaklandırmada daha hızlı 
ve kararlı davranılmalı suyun her dam-
lası tarıma çevrilmelidir. Bu uygulama-
lar; fiyat politikası, destekleme modeli 
ve dörtlü münavebe ile birlikte buğday 
ekim alanlarının artışına ve dolayısı ile 
üretimine de olumlu yansıyabileceği 
değerlendirilmiştir (nadas alanlarının 
azaltılmasında da olumlu bir argüman 
olacağı düşülmektedir).

7. Dünya’da bir ülkenin bir sektörde 
kendi kendine yeterliliğine, dış ticaret 
dengesindeki eşitliği ya da ihracat 
lehine fazlalığı ile karar verilmektedir. 
Kamuoyunda zaman zaman kendine 
yeterlilik o sektörde hiç ithalatın olma-
ması olarak yorumlamaya çalışılsa da 
bilimsel terminolojide bunun karşılığı 
yoktur. Buradan hareketle Ülkemiz 
Tarım ve Gıda Ürünlerinde dış ticaret 
fazlası olan bir ülke olduğundan, bu 
sektörde kendi kendine yeter olarak 
tanımlanabilmektedir. Aynı husus 
Buğday ve Mamulleri Dış Ticaretinde 

de söz konusu olup, dış ticaret fazlası 
vermektedir. Yine Ülkemizde buğday 
üretimi ekstrem yıllar hariç genellikle iç 
tüketimini karşılamakla birlikte, dahilde 
işleme rejimi kapsamında buğdayın 
işlenip, mamul madde olarak ihraç 
edilmesi için her yıl belirli bir miktar 
buğday ithalatı yapılmaktadır (un, bul-
gur ihracatında Dünya’da birinci, ma-
karna ihracatında ikinci bir ülke olduğu 
gerçeği ile, ihraç kayıtlı 7-8 milyon ton 
buğday ithalatı bu kapsamda yapıl-
maktadır). Ancak küresel krizler dikka-
te alındığında bunun da ülke içinden 
karşılanması üzerinde çalışılmasının 
gerekliliği ortada olduğu, buğday ekim 
alanlarının artırılmasına yönelik sonuç 
bildirgesinde yer alan diğer önerilerle 
bu hedefin belirli ölçüde gerçekleştiri-
lebilir gözüktüğü vurgusu yapılmıştır.

8. Pandemi yükünün hafiflemesi 
ve hasat dönemi bolluğunun etkisi ile 
düşüş eğilimine girmiş olan dünya buğ-
day fiyatlarında tahıl koridoru anlaşma-
sı ile hızlı düşüşler görülmeye başlandı. 
Nitekim, tonu 450 dolara çıkmış olan 
ekmeklik buğday fiyatları 320 dolara 
düşmüştür. Diğer bazı gıda ürünlerinde 
de benzer düşüş eğilimleri görülmek-
tedir. Ülkemiz Tarım sektörüne ve un 
sektörüne de uygun fiyatla hammadde 
temini açısından olumlu katkıları oldu-
ğu değerlendirilmektedir. 

Tahıl koridoru mutabakatında Türki-
ye’nin küresel ölçekte rolünün altı şu 
şekilde çizilmiştir “Bu durum Dünya’nın 
gözü önünde gerçekleşen Türkiye’nin 
kesin bir diplomasi zaferi, Dünya gıda 
güvenliğine vurulmuş bir mührüdür. 
Temel gıdalar konusunda Dünya’yı 
rahatlatacak, soluk aldıracak bir giri-
şimdir. Afrika’daki kıtlığın pençesinde 
kıvranan toplumlara sunulmuş bir umut 
ışığıdır. Bu anlaşma başka programları 
da gündeme getirebilecek, belki tahıl 
koridorundan sonra enerji koridoruna 
evrilerek, Dünya’yı enerji kıskacından 
kurtaracak bir gelişmenin de yolunu 
açabilecektir. Muhtemeldir ki kalıcı 
ateşkesin sağlanmasına yol açacak, 
diplomatik çabaları da tetikleyebile-
cektir.”

9. Ülkemizde faaliyette bulunan 
Lisanslı Depo İşletmecisi sayısının 164’e 
ve depo kapasitesinin 8,6 milyon tona 
ulaştığı görülmektedir. Bu gelişimin 
üreticilere, lisanslı depo yatırımcılarına, 
yatırımcılara farklı destekler ve mua-
fiyetler sağlaması yanında, ürünlerin 
kayıt altına alınması, stok kontrol ve 
takibi, ürünlerin nitelikli depolarda 
bulunması ile sağlıklı muhafazasını 
sağlaması, kalitenin korunması, analiz 
ile kaliteye göre sınıflandırmanın ticari 
değer ve taleplerin karşılanmasındaki 
kolaylığı, TURİB aracılığı ile elektronik 
ortamda satılabilme imkanı, gereksiz 
nakliyenin önlenmesi, çiftçinin ürünü-
nü hak ettiği fiyattan satabilmesi ve 
finansmana uygun koşullarda ulaşabil-
mesi gibi birçok faydaları da berabe-
rinde getirdiği üzerinde durulmuştur.

10. Lisanslı depolarla ilgili Ticaret 
Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığının 
ilgili birimleri ile sektörün birlikteliğinin 
mevzuat ve düzenlemeler ile ilgili hızlı 
karara alma ve uygulama imkanının 
olmasının memnuniyeti dile getirilmiş-
tir. Bu kapsamda birçok düzenlemenin 
uygulamaya konulduğu örneklendiril-
miştir

11. Lisanslı Depo İşletmecilerinin 16 
milyon ton civarında depo izni alma-
larına rağmen halen faal kapasitenin 
8,6 milyon ton olduğu dikkate alındı-
ğında, bu depoların faal kapasitelerinin 
hızla artırılmasının gerekliliği üzerinde 
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durulmuş, ilk etapta bu kapasitenin 
10 milyon tona çıkarılmasının önemi 
vurgulanmıştır.

12. Lisanlı depolarda sınırlı sayıda 
ürünün depolandığı dikkate alındı-
ğında, ürün çeşitliliğinin artan depo 
kapasitesine bağlı olarak artırılmasının 
gerekliliği dile getirilmiştir.

13. Lisanslı depoculukta analiz 
işlemlerinin nitelikli ve bağımsız şekilde 
gerçekleştirilmesinin önemine değini-
lerek, bunun için Yetkili Sınıflandırıcı 
analiz ücretinin MKS sisteminden tahsil 
edilmesi ve Yetkili Sınıflandırıcı ücret 
tarifesinin güncellenmesi (yılardır ücret 
tarifesinin değişmemesi önemli sorun-
ları beraberinde getirdiği gerçeğinden 
hareketle) önerilmiştir.

14. Lisanslı depolar için uygulanan 
destek ve muafiyetlerin ücret tarifeleri-
nin güncellenerek sürelerinin uzatılma-
sı talep edilmiştir.

15. Lisanslı depolarla ilgili tüm konu 
ve yapılacak düzenlemelerle ilgili tüm 
sektör paydaşlarından oluşacak komi-
tenin periyodik toplanmasının sağlıklı 
gelişimin önünün açılmasına katkı 
sağlayacağı değerlendirilmiştir.

16. TÜRİB’deki gelişmeler lisanslı 
depoculukta gelişmelerle paralel bir 
hızda devam ettiği tespiti yapılarak, 
ELÜS piyasasında aracılı sistem ve 
TÜRİB Vadeli İşlem Borsacılığı ile ilgili 
hedeflerin tüm paydaşların değerlen-
dirmesi ile sağlıklı bir zemine otur-
tulmasının önemine işaret edilmiştir. 
Tarım Aydınlatma Platformu konusu ise 
dikkat çekici bir gelişme olarak de-
ğerlendirilmiş olup, kurumsal bir yapı 
ve nitelikli insan kaynağı ile sisteme 
önemli hizmet edeceği belirtilmiştir.

17. Buğdayda çeşit sayısının fazlalı-
ğının üzerinde sıkça durulan bir husus 
olduğu dile getirilmiştir. Ancak bunun 
ülkemiz ekolojik, toprak, topografik 
yapısındaki çeşitlilikten kaynaklandığı 
(farklı derinlik ve özellikte topraklar, 
rakım, eğim ve yöney değişimleri, 
toplam sıcaklık, en düşük, en yüksek 
ve ortalama sıcaklık ile yağış miktar ve 
dağılımı, hava nemi farklılıkları, sulama 
imkanlarındaki değişim) değerlendi-
rilmiş, bundan sonra da bu farklılıklara 
adapte olacak çeşit geliştirme çalışma-

larının devam edeceğinden hareketle, 
depolama ve alımlarda çeşit yerine her 
renk skalasında çeşit guruplarına göre 
işlem yapılarak ürün kabulüne yönelik 
çalışmalara ihtiyaç duyulduğu vurgu-
lanmıştır.

18. Tarımsal üretim teknolojinin 
yoğun kullanımına sahne olmakta, 
ülkemiz de yetişmiş insan kaynağı ve 
inovatif sanayicisi ile bu gelişime ayak 
uydurmakla birlikte, önceliklendirme 
ve organizasyonel gelişmelerle akıllı 
teknolojiler alanında daha hızlı yol kat 
etmemiz beklenilmektedir.

19. Köy nüfusunun boşalmasını ve 
yaşlanmasını önleyecek sosyal projeler 
acilen etkin bir şekilde uygulamaya 
konulmasının gerekliliği vurgulanmıştır.

20. Birçok tarla bitkileri üretimi için 
oldukça verimli olan ovaların tarım 
topraklarının çok yıllık bahçe bitkileri 
üretimine kayması dikkat çekici boyuta 
ulaşmıştır. Bu ürünler değerli ve çoğu 
da ihraç ürünleri olmakla birlikte; esas 
olarak stratejik ürünler olan tahıl, yağ 
bitkileri ve tane baklagillerin ekim alan-
larının daralmasına sebebiyet vermek-
tedir. Bu konuda gidişatı durduracak 
tedbirler üzerinde çalışılmasının önemi 
belirtilmiştir.

21. Yıllardan beri un sanayiindeki 
atıl kapasite sorununun devam ede-
geldiği, heyecan yaratacak bir çözüme 

de kavuşturalamadığının altı çizilerek, 
sorunun gelecek yıllarda da devam 
edeceği beklentisi ortaya konulmuştur. 
Bu sorunun çözümü için ilgili yapıla-
rın yoğun mesai harcaması gerektiği, 
şimdilik kısa vadeli çözümün ise daha 
fazla dış pazarlara ulaşmaktan geçtiği 
tespiti yapılmıştır.

22. Türkiye’de un sanayii çoğun-
lukla dededen toruna uzanan, sürekli 
geliştiren ve yenileyen bir seyir takip 
etmiş olup, dünya üzerinde bu kadar 
yaygın bir satış ağına sahip olması, un 
ihracatında birinci sırada yer alma-
sının altında bu gerçek yatmaktadır. 
Dünya’yı iyi okuması, her coğrafyanın 
talep ettiği un tipinin tespit edilmesi ve 
buna göre üretim yapılması, un sana-
yiinin inovatif yönünün kanıtıdır. Hiçbir 
coğrafik alanı atlamadan bu geliştirici 
yönünün devamının ortaya konulma-
sının, Dünya’daki gücünün sürekliliği 
açısından gerekliliği vurgulanmıştır.

23. Un sanayiinin inovatif yönünü, 
unlu mamuller alanına yoğunlaştıra-
rak, yeni ürünler ortaya çıkarmasının 
bugünü ve yarını okumanın gereği 
olduğundan önemle üzerinde durul-
muştur. Bu ürünlerin geliştirilmesinde, 
üniversitelerdeki akademik birikimden 
yararlanmanın önemine değinilerek, 
üniversite-sektör iş birliğinin sistematik 
bir temele oturtulması önerilmiştir.
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kaynaklarından da yararlanma alterna-
tifi ile gelinen süreçteki gıda fiyatları ve 
bulunma güçlüğü de dikkate alınarak, 
yeniden değerlendirilmelidir. Enerji 
bağımsızlığı yönünde ülkemizin attığı 
adımlar ne kadar önemli ise, gıdanın 
sürdürülebilirliği ve güvenliğinin sağ-
lanması adına atılacak adımlar da aynı 
ölçüde önemlidir. Bu nedenle projelen-
dirme ve kaynaklandırmada daha hızlı 
ve kararlı davranılmalı suyun her dam-
lası tarıma çevrilmelidir. Bu uygulama-
lar; fiyat politikası, destekleme modeli 
ve dörtlü münavebe ile birlikte buğday 
ekim alanlarının artışına ve dolayısı ile 
üretimine de olumlu yansıyabileceği 
değerlendirilmiştir (nadas alanlarının 
azaltılmasında da olumlu bir argüman 
olacağı düşülmektedir).

7. Dünya’da bir ülkenin bir sektörde 
kendi kendine yeterliliğine, dış ticaret 
dengesindeki eşitliği ya da ihracat 
lehine fazlalığı ile karar verilmektedir. 
Kamuoyunda zaman zaman kendine 
yeterlilik o sektörde hiç ithalatın olma-
ması olarak yorumlamaya çalışılsa da 
bilimsel terminolojide bunun karşılığı 
yoktur. Buradan hareketle Ülkemiz 
Tarım ve Gıda Ürünlerinde dış ticaret 
fazlası olan bir ülke olduğundan, bu 
sektörde kendi kendine yeter olarak 
tanımlanabilmektedir. Aynı husus 
Buğday ve Mamulleri Dış Ticaretinde 

de söz konusu olup, dış ticaret fazlası 
vermektedir. Yine Ülkemizde buğday 
üretimi ekstrem yıllar hariç genellikle iç 
tüketimini karşılamakla birlikte, dahilde 
işleme rejimi kapsamında buğdayın 
işlenip, mamul madde olarak ihraç 
edilmesi için her yıl belirli bir miktar 
buğday ithalatı yapılmaktadır (un, bul-
gur ihracatında Dünya’da birinci, ma-
karna ihracatında ikinci bir ülke olduğu 
gerçeği ile, ihraç kayıtlı 7-8 milyon ton 
buğday ithalatı bu kapsamda yapıl-
maktadır). Ancak küresel krizler dikka-
te alındığında bunun da ülke içinden 
karşılanması üzerinde çalışılmasının 
gerekliliği ortada olduğu, buğday ekim 
alanlarının artırılmasına yönelik sonuç 
bildirgesinde yer alan diğer önerilerle 
bu hedefin belirli ölçüde gerçekleştiri-
lebilir gözüktüğü vurgusu yapılmıştır.

8. Pandemi yükünün hafiflemesi 
ve hasat dönemi bolluğunun etkisi ile 
düşüş eğilimine girmiş olan dünya buğ-
day fiyatlarında tahıl koridoru anlaşma-
sı ile hızlı düşüşler görülmeye başlandı. 
Nitekim, tonu 450 dolara çıkmış olan 
ekmeklik buğday fiyatları 320 dolara 
düşmüştür. Diğer bazı gıda ürünlerinde 
de benzer düşüş eğilimleri görülmek-
tedir. Ülkemiz Tarım sektörüne ve un 
sektörüne de uygun fiyatla hammadde 
temini açısından olumlu katkıları oldu-
ğu değerlendirilmektedir. 

Tahıl koridoru mutabakatında Türki-
ye’nin küresel ölçekte rolünün altı şu 
şekilde çizilmiştir “Bu durum Dünya’nın 
gözü önünde gerçekleşen Türkiye’nin 
kesin bir diplomasi zaferi, Dünya gıda 
güvenliğine vurulmuş bir mührüdür. 
Temel gıdalar konusunda Dünya’yı 
rahatlatacak, soluk aldıracak bir giri-
şimdir. Afrika’daki kıtlığın pençesinde 
kıvranan toplumlara sunulmuş bir umut 
ışığıdır. Bu anlaşma başka programları 
da gündeme getirebilecek, belki tahıl 
koridorundan sonra enerji koridoruna 
evrilerek, Dünya’yı enerji kıskacından 
kurtaracak bir gelişmenin de yolunu 
açabilecektir. Muhtemeldir ki kalıcı 
ateşkesin sağlanmasına yol açacak, 
diplomatik çabaları da tetikleyebile-
cektir.”

9. Ülkemizde faaliyette bulunan 
Lisanslı Depo İşletmecisi sayısının 164’e 
ve depo kapasitesinin 8,6 milyon tona 
ulaştığı görülmektedir. Bu gelişimin 
üreticilere, lisanslı depo yatırımcılarına, 
yatırımcılara farklı destekler ve mua-
fiyetler sağlaması yanında, ürünlerin 
kayıt altına alınması, stok kontrol ve 
takibi, ürünlerin nitelikli depolarda 
bulunması ile sağlıklı muhafazasını 
sağlaması, kalitenin korunması, analiz 
ile kaliteye göre sınıflandırmanın ticari 
değer ve taleplerin karşılanmasındaki 
kolaylığı, TURİB aracılığı ile elektronik 
ortamda satılabilme imkanı, gereksiz 
nakliyenin önlenmesi, çiftçinin ürünü-
nü hak ettiği fiyattan satabilmesi ve 
finansmana uygun koşullarda ulaşabil-
mesi gibi birçok faydaları da berabe-
rinde getirdiği üzerinde durulmuştur.

10. Lisanslı depolarla ilgili Ticaret 
Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığının 
ilgili birimleri ile sektörün birlikteliğinin 
mevzuat ve düzenlemeler ile ilgili hızlı 
karara alma ve uygulama imkanının 
olmasının memnuniyeti dile getirilmiş-
tir. Bu kapsamda birçok düzenlemenin 
uygulamaya konulduğu örneklendiril-
miştir

11. Lisanslı Depo İşletmecilerinin 16 
milyon ton civarında depo izni alma-
larına rağmen halen faal kapasitenin 
8,6 milyon ton olduğu dikkate alındı-
ğında, bu depoların faal kapasitelerinin 
hızla artırılmasının gerekliliği üzerinde 
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durulmuş, ilk etapta bu kapasitenin 
10 milyon tona çıkarılmasının önemi 
vurgulanmıştır.

12. Lisanlı depolarda sınırlı sayıda 
ürünün depolandığı dikkate alındı-
ğında, ürün çeşitliliğinin artan depo 
kapasitesine bağlı olarak artırılmasının 
gerekliliği dile getirilmiştir.

13. Lisanslı depoculukta analiz 
işlemlerinin nitelikli ve bağımsız şekilde 
gerçekleştirilmesinin önemine değini-
lerek, bunun için Yetkili Sınıflandırıcı 
analiz ücretinin MKS sisteminden tahsil 
edilmesi ve Yetkili Sınıflandırıcı ücret 
tarifesinin güncellenmesi (yılardır ücret 
tarifesinin değişmemesi önemli sorun-
ları beraberinde getirdiği gerçeğinden 
hareketle) önerilmiştir.

14. Lisanslı depolar için uygulanan 
destek ve muafiyetlerin ücret tarifeleri-
nin güncellenerek sürelerinin uzatılma-
sı talep edilmiştir.

15. Lisanslı depolarla ilgili tüm konu 
ve yapılacak düzenlemelerle ilgili tüm 
sektör paydaşlarından oluşacak komi-
tenin periyodik toplanmasının sağlıklı 
gelişimin önünün açılmasına katkı 
sağlayacağı değerlendirilmiştir.

16. TÜRİB’deki gelişmeler lisanslı 
depoculukta gelişmelerle paralel bir 
hızda devam ettiği tespiti yapılarak, 
ELÜS piyasasında aracılı sistem ve 
TÜRİB Vadeli İşlem Borsacılığı ile ilgili 
hedeflerin tüm paydaşların değerlen-
dirmesi ile sağlıklı bir zemine otur-
tulmasının önemine işaret edilmiştir. 
Tarım Aydınlatma Platformu konusu ise 
dikkat çekici bir gelişme olarak de-
ğerlendirilmiş olup, kurumsal bir yapı 
ve nitelikli insan kaynağı ile sisteme 
önemli hizmet edeceği belirtilmiştir.

17. Buğdayda çeşit sayısının fazlalı-
ğının üzerinde sıkça durulan bir husus 
olduğu dile getirilmiştir. Ancak bunun 
ülkemiz ekolojik, toprak, topografik 
yapısındaki çeşitlilikten kaynaklandığı 
(farklı derinlik ve özellikte topraklar, 
rakım, eğim ve yöney değişimleri, 
toplam sıcaklık, en düşük, en yüksek 
ve ortalama sıcaklık ile yağış miktar ve 
dağılımı, hava nemi farklılıkları, sulama 
imkanlarındaki değişim) değerlendi-
rilmiş, bundan sonra da bu farklılıklara 
adapte olacak çeşit geliştirme çalışma-

larının devam edeceğinden hareketle, 
depolama ve alımlarda çeşit yerine her 
renk skalasında çeşit guruplarına göre 
işlem yapılarak ürün kabulüne yönelik 
çalışmalara ihtiyaç duyulduğu vurgu-
lanmıştır.

18. Tarımsal üretim teknolojinin 
yoğun kullanımına sahne olmakta, 
ülkemiz de yetişmiş insan kaynağı ve 
inovatif sanayicisi ile bu gelişime ayak 
uydurmakla birlikte, önceliklendirme 
ve organizasyonel gelişmelerle akıllı 
teknolojiler alanında daha hızlı yol kat 
etmemiz beklenilmektedir.

19. Köy nüfusunun boşalmasını ve 
yaşlanmasını önleyecek sosyal projeler 
acilen etkin bir şekilde uygulamaya 
konulmasının gerekliliği vurgulanmıştır.

20. Birçok tarla bitkileri üretimi için 
oldukça verimli olan ovaların tarım 
topraklarının çok yıllık bahçe bitkileri 
üretimine kayması dikkat çekici boyuta 
ulaşmıştır. Bu ürünler değerli ve çoğu 
da ihraç ürünleri olmakla birlikte; esas 
olarak stratejik ürünler olan tahıl, yağ 
bitkileri ve tane baklagillerin ekim alan-
larının daralmasına sebebiyet vermek-
tedir. Bu konuda gidişatı durduracak 
tedbirler üzerinde çalışılmasının önemi 
belirtilmiştir.

21. Yıllardan beri un sanayiindeki 
atıl kapasite sorununun devam ede-
geldiği, heyecan yaratacak bir çözüme 

de kavuşturalamadığının altı çizilerek, 
sorunun gelecek yıllarda da devam 
edeceği beklentisi ortaya konulmuştur. 
Bu sorunun çözümü için ilgili yapıla-
rın yoğun mesai harcaması gerektiği, 
şimdilik kısa vadeli çözümün ise daha 
fazla dış pazarlara ulaşmaktan geçtiği 
tespiti yapılmıştır.

22. Türkiye’de un sanayii çoğun-
lukla dededen toruna uzanan, sürekli 
geliştiren ve yenileyen bir seyir takip 
etmiş olup, dünya üzerinde bu kadar 
yaygın bir satış ağına sahip olması, un 
ihracatında birinci sırada yer alma-
sının altında bu gerçek yatmaktadır. 
Dünya’yı iyi okuması, her coğrafyanın 
talep ettiği un tipinin tespit edilmesi ve 
buna göre üretim yapılması, un sana-
yiinin inovatif yönünün kanıtıdır. Hiçbir 
coğrafik alanı atlamadan bu geliştirici 
yönünün devamının ortaya konulma-
sının, Dünya’daki gücünün sürekliliği 
açısından gerekliliği vurgulanmıştır.

23. Un sanayiinin inovatif yönünü, 
unlu mamuller alanına yoğunlaştıra-
rak, yeni ürünler ortaya çıkarmasının 
bugünü ve yarını okumanın gereği 
olduğundan önemle üzerinde durul-
muştur. Bu ürünlerin geliştirilmesinde, 
üniversitelerdeki akademik birikimden 
yararlanmanın önemine değinilerek, 
üniversite-sektör iş birliğinin sistematik 
bir temele oturtulması önerilmiştir.
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Türkiye’de tarım ve hayvancılığın gelişimine paralel olarak büyüyen yem sektörüne sürekli ve 
kaliteli hammadde tedariği sağladıklarını belirten OFB Tarım Yöneticisi Osman Ferhat Büyükbaş, 

kaliteden taviz vermeden yem sektörünün önemli bir paydaşı olmayı sürdüreceklerini söyledi 

T
ürkiye’de nüfus artışına ek 
olarak kişi başına düşen et/
protein tüketiminin son yıllar-

da artmış olması, hayvansal ürünlerdeki 
talebin artmasına dolayısıyla da yem 
sektörünün gelişimine büyük katkı 
sağlıyor. Özellikle tarım şehri Konya’da 
gerek tarımsal gerekse hayvansal üre-
timin artışıyla yem sektörü önemli bir 
büyüklüğe ulaştı. Ayrıca, Konya’da un 
sanayinin güçlü olması, yem üreticile-
rinin hammadde tedariğinde büyük bir 
avantaj sağlamakta. Konya’da uzun yıl-
lardır yem sektörüne sürekli ve kaliteli 
hammadde tedariği sağlayan önemli 
firmalardan biri de OFB Tarım. İthalat 
yoluyla ya da doğrudan un fabrikala-
rından elde edilen hammaddeyi düzenli 
ve sağlıklı koşullarda depolayarak kendi 
araç filosuyla yem sanayiine tedariğini 
sağlayan OFB Tarım yem sektörünün 
önemli bir paydaşı konumunda. Sektö-
re ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda 
bulunan OFB Tarım yöneticisi Osman 
Ferhat Büyükbaş, her yıl artırdıkları iş 

hacmi, depolama kapasitesi ve kendine 
ait lojistik filosuyla hizmetlerini büyüt-
me hedefiyle yollarına devam ettiklerini 
kaydetti. 

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 
Sektöre ne zaman giriş yaptınız? 

1986 yılında Konya’da doğdum. Dil-
taş Lisesi’nden mezun olduktan sonra 
bir taraftan işletme eğitimime devam 
ederken diğer taraftan iş hayatına 
atıldım. Yaklaşık 3 yıl süren Organize 
Sanayii bölgesinde oluklu mukavva 
üretimi yapan girişimimizin ardından 
şehrimizin en önemli geçim kaynağı 
olan tarım sektöründe faaliyet göster-
meye başladık Öncelikle 2007 yılında 
Konya buğday pazarında yer alan işlet-
memizde, OFB Tarım unvanıyla sektöre 
adım attık. Paydaşlarımızın ihtiyaçların-
daki hızlı artışa paralel olarak iş hacmi-
mizi artırdık ve 2011 yılında şirketleştik. 
2020 yılında ise hizmet kalitemizi ve 
kapasitemizi artırmak amacıyla Konya- 
Adana yolu üzerindeki yeni tesisimizi 
tamamladık ve halen burada hizmet 
vermekteyiz. 

OFB Tarım olarak ne tür hizmetler 
veriyorsunuz? 

YEM SEKTÖRÜNÜN 
KALİTELİ ÇÖZÜM ORTAĞI

OFB TARIM 

Konya Ticaret Borsası’nın aktif 
üyelerinden biriyiz ve hububat üreti-
cilerinden ve iç piyasadan elde edilen 
tarımsal ürünün kendi araç filomuzla 
reel sektör oyuncularına zamanında, 
verimli, düzenli ve kaliteli bir şekilde te-
dariğini sağlıyoruz. 12 bin ton kapasiteli 
depomuzdaki otomasyon sistemi ile 
düzenli depolama ve saklama hizmeti-
ne ek olarak mısır kurutma tesisimizle 
de kurutma hizmeti vermekteyiz.   

Aileniz de mi bu sektördeydi? 
Baba mesleği diyebilir miyiz? 

İş hayatındaki esas yol gösterici-
miz babamızdır. Kendisi yıllarca tarım 
sektöründeki bir şirkette profesyonel 
bir yönetici ve mali müşavir olarak ça-
lıştı. Sonrasında bizler onun desteği ve 
gösterdiği yolda ilerleyerek bugünlere 
geldik ve daha iyisini gerçekleştirmek 
için de aynı yolda devam ediyoruz. 

Ekim-dikim yapıyor musunuz? 
Sektördeki hedefl eriniz neler? 

Açıkçası doğrudan hububat üretimi 
yapmıyoruz. Ancak, harman döne-
mindeki alımlarımız ile çiftçilerimize 
destek oluyoruz ve olmaya devam 
edeceğiz. 2022 yılında yaklaşık 120 bin 
ton büyüklüğündeki ticaret hacmimizle 
bölgenin özellikle kepek ve yan ürünler 
konusunda önemli oyuncularından 
biri olduk. Büyüyen sektöre ilerleyen 
dönemde biz de destek vererek anlık 
depolama kapasitemizi 30 bin tona ve 
yıllık ticaret hacmimizi de 300 bin tona 
kadar çıkarma hedefimiz bulunmakta. 
Bildiğiniz gibi ülkemizde belirli dönem-
lerde tarımsal üretim ve talep arasında 
oluşan açığın yurtdışından karşılanması 
gerekiyor ve TMO haricinde de özel 

sektöre önemli bir görev düşüyor. Bu 
noktada bizler de yurtdışından ithalat 
yoluyla ürün tedariği yapıyoruz. İleriye 
dönük olarak dış ticarete dönük akti-
viteyi artırmak en önemli hedeflerimiz 
arasında.

Yem sektörüne hammadde tedariki 
sağlıyorsunuz. Peki siz tedariki nasıl 
sağlıyorsunuz? 

Tedarik için birden fazla kaynağımız 
var. Yurtiçinde harman dönemlerinde 
serbest piyasadan veya TÜRİB üzerin-
den lisanslı depolardan arpa, buğday, 
mısır tedarik ediyoruz. Ayrıca, un sana-
yinin yan ürünleri olan kepek, razmol, 
elekaltı un, kırık buğday gibi ürünleri 
un fabrikalarından sağlıyoruz. Tüm 
bunlara ek olarak, diğer kaynaklarımız-
dan da yem sektörünün ihtiyacı olan 
pamuk küspesi, ayçiçek küspesi, soya 
küspesi ve kanola gibi yağlı tohum 
ürünlerini tedarik ediyoruz. Gerek un 
fabrikalarının gerekse yem fabrikaları-
nın yeterli stoklama / saklama koşul-
larının bulunmamasıyla birlikte yüksek 
likidite ihtiyacını karşılamak amacıyla 
bizler devreye giriyor ve zincirin önemli 
bir parçası oluyoruz.      

Yem sektörü ülkemizde büyük bir 
sektör. Çünkü hayvancılık oldukça 
gelişmiş durumda. Bu anlamda sektörü 
nasıl değerlendirirsiniz?

Ülkelerin önemli refah göstergelerin-
den biri de kişi başına düşen et/protein 
tüketimidir. Türkiye 2010 sonrası bu 
konuda önemli bir yol 
katetti ve dolayı-
sıyla büyüyen 
hayvancılık 
sektörü 

yem hammaddelerine talebi artırdı. 
Devletimizin sektöre olan desteğiy-
le büyük oranda kendimize yeten bir 
ekosistem kurulmuşken pandemiye 
ek olarak son yıllarda artan bölgesel 
kuraklık tüm dünyada gıda sektöründe 
üretim sorunlarına ve tedarik zincirinde 
de bozulmaya sebep oldu. Hemen ar-
dından Rusya-Ukrayna krizinin doğması 
ise uluslararası piyasada hammadde 
fiyatlarının önemli ölçüde artmasının bir 
diğer sebebi oldu. Sonrasında yine dev-
letimizin katkılarıyla tahıl koridorunun 
açılması endişeleri bir nebze azaltmış 
olsa da halen kuraklık riskleri ve tedarik 
problemleri sebebiyle dolar bazında 
mevcut ürün fiyatları pandemi dönemi 
öncesindeki fiyatlardan halen yukarıda 
seyretmektedir. Bu noktada ülkemizin 
üretim açığını asgari düzeye indirecek 
politikaların önemli olduğunu düşünü-
yorum. Tarım Bakanlığımızın bu noktada 
önemli çalışmaları olduğunu görüyor ve 
fiyat politikalarının da üretimi destekle-
yecek şekilde belirlendiğini görüyoruz. 
Geçen yıl çiftçiye verilen önemli fiyat 
desteğiyle ile bu yıl daha fazla alanda 
buğday ekimi yapıldığını biliyoruz. An-
cak, bölgemizde ortalama sıcaklıkların 
artışından da görüleceği üzere uzun 
dönemli en büyük riskimiz kuraklık gibi 
görünüyor. Maddi önlemlerin yanında 
iklim değişikliğiyle ilgili risklerin azaltı-
larak atıl arazilerimizin de üretime dahil 
edileceği bir yapının kurulması gelece-
ğimiz açısından elzem.

Sektöre ve Türkiye ekonomisine 
ilişkin öngörüleriniz var mı? 

Türkiye Ekonomisine paralel olarak 
sektörümüz de her geçen gün büyüyor. 
Ülkemizde son yıllarda uygulamaya 
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Türkiye’de tarım ve hayvancılığın gelişimine paralel olarak büyüyen yem sektörüne sürekli ve 
kaliteli hammadde tedariği sağladıklarını belirten OFB Tarım Yöneticisi Osman Ferhat Büyükbaş, 

kaliteden taviz vermeden yem sektörünün önemli bir paydaşı olmayı sürdüreceklerini söyledi 

T
ürkiye’de nüfus artışına ek 
olarak kişi başına düşen et/
protein tüketiminin son yıllar-

da artmış olması, hayvansal ürünlerdeki 
talebin artmasına dolayısıyla da yem 
sektörünün gelişimine büyük katkı 
sağlıyor. Özellikle tarım şehri Konya’da 
gerek tarımsal gerekse hayvansal üre-
timin artışıyla yem sektörü önemli bir 
büyüklüğe ulaştı. Ayrıca, Konya’da un 
sanayinin güçlü olması, yem üreticile-
rinin hammadde tedariğinde büyük bir 
avantaj sağlamakta. Konya’da uzun yıl-
lardır yem sektörüne sürekli ve kaliteli 
hammadde tedariği sağlayan önemli 
firmalardan biri de OFB Tarım. İthalat 
yoluyla ya da doğrudan un fabrikala-
rından elde edilen hammaddeyi düzenli 
ve sağlıklı koşullarda depolayarak kendi 
araç filosuyla yem sanayiine tedariğini 
sağlayan OFB Tarım yem sektörünün 
önemli bir paydaşı konumunda. Sektö-
re ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda 
bulunan OFB Tarım yöneticisi Osman 
Ferhat Büyükbaş, her yıl artırdıkları iş 

hacmi, depolama kapasitesi ve kendine 
ait lojistik filosuyla hizmetlerini büyüt-
me hedefiyle yollarına devam ettiklerini 
kaydetti. 

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 
Sektöre ne zaman giriş yaptınız? 

1986 yılında Konya’da doğdum. Dil-
taş Lisesi’nden mezun olduktan sonra 
bir taraftan işletme eğitimime devam 
ederken diğer taraftan iş hayatına 
atıldım. Yaklaşık 3 yıl süren Organize 
Sanayii bölgesinde oluklu mukavva 
üretimi yapan girişimimizin ardından 
şehrimizin en önemli geçim kaynağı 
olan tarım sektöründe faaliyet göster-
meye başladık Öncelikle 2007 yılında 
Konya buğday pazarında yer alan işlet-
memizde, OFB Tarım unvanıyla sektöre 
adım attık. Paydaşlarımızın ihtiyaçların-
daki hızlı artışa paralel olarak iş hacmi-
mizi artırdık ve 2011 yılında şirketleştik. 
2020 yılında ise hizmet kalitemizi ve 
kapasitemizi artırmak amacıyla Konya- 
Adana yolu üzerindeki yeni tesisimizi 
tamamladık ve halen burada hizmet 
vermekteyiz. 

OFB Tarım olarak ne tür hizmetler 
veriyorsunuz? 

YEM SEKTÖRÜNÜN 
KALİTELİ ÇÖZÜM ORTAĞI

OFB TARIM 

Konya Ticaret Borsası’nın aktif 
üyelerinden biriyiz ve hububat üreti-
cilerinden ve iç piyasadan elde edilen 
tarımsal ürünün kendi araç filomuzla 
reel sektör oyuncularına zamanında, 
verimli, düzenli ve kaliteli bir şekilde te-
dariğini sağlıyoruz. 12 bin ton kapasiteli 
depomuzdaki otomasyon sistemi ile 
düzenli depolama ve saklama hizmeti-
ne ek olarak mısır kurutma tesisimizle 
de kurutma hizmeti vermekteyiz.   

Aileniz de mi bu sektördeydi? 
Baba mesleği diyebilir miyiz? 

İş hayatındaki esas yol gösterici-
miz babamızdır. Kendisi yıllarca tarım 
sektöründeki bir şirkette profesyonel 
bir yönetici ve mali müşavir olarak ça-
lıştı. Sonrasında bizler onun desteği ve 
gösterdiği yolda ilerleyerek bugünlere 
geldik ve daha iyisini gerçekleştirmek 
için de aynı yolda devam ediyoruz. 

Ekim-dikim yapıyor musunuz? 
Sektördeki hedefl eriniz neler? 

Açıkçası doğrudan hububat üretimi 
yapmıyoruz. Ancak, harman döne-
mindeki alımlarımız ile çiftçilerimize 
destek oluyoruz ve olmaya devam 
edeceğiz. 2022 yılında yaklaşık 120 bin 
ton büyüklüğündeki ticaret hacmimizle 
bölgenin özellikle kepek ve yan ürünler 
konusunda önemli oyuncularından 
biri olduk. Büyüyen sektöre ilerleyen 
dönemde biz de destek vererek anlık 
depolama kapasitemizi 30 bin tona ve 
yıllık ticaret hacmimizi de 300 bin tona 
kadar çıkarma hedefimiz bulunmakta. 
Bildiğiniz gibi ülkemizde belirli dönem-
lerde tarımsal üretim ve talep arasında 
oluşan açığın yurtdışından karşılanması 
gerekiyor ve TMO haricinde de özel 

sektöre önemli bir görev düşüyor. Bu 
noktada bizler de yurtdışından ithalat 
yoluyla ürün tedariği yapıyoruz. İleriye 
dönük olarak dış ticarete dönük akti-
viteyi artırmak en önemli hedeflerimiz 
arasında.

Yem sektörüne hammadde tedariki 
sağlıyorsunuz. Peki siz tedariki nasıl 
sağlıyorsunuz? 

Tedarik için birden fazla kaynağımız 
var. Yurtiçinde harman dönemlerinde 
serbest piyasadan veya TÜRİB üzerin-
den lisanslı depolardan arpa, buğday, 
mısır tedarik ediyoruz. Ayrıca, un sana-
yinin yan ürünleri olan kepek, razmol, 
elekaltı un, kırık buğday gibi ürünleri 
un fabrikalarından sağlıyoruz. Tüm 
bunlara ek olarak, diğer kaynaklarımız-
dan da yem sektörünün ihtiyacı olan 
pamuk küspesi, ayçiçek küspesi, soya 
küspesi ve kanola gibi yağlı tohum 
ürünlerini tedarik ediyoruz. Gerek un 
fabrikalarının gerekse yem fabrikaları-
nın yeterli stoklama / saklama koşul-
larının bulunmamasıyla birlikte yüksek 
likidite ihtiyacını karşılamak amacıyla 
bizler devreye giriyor ve zincirin önemli 
bir parçası oluyoruz.      

Yem sektörü ülkemizde büyük bir 
sektör. Çünkü hayvancılık oldukça 
gelişmiş durumda. Bu anlamda sektörü 
nasıl değerlendirirsiniz?

Ülkelerin önemli refah göstergelerin-
den biri de kişi başına düşen et/protein 
tüketimidir. Türkiye 2010 sonrası bu 
konuda önemli bir yol 
katetti ve dolayı-
sıyla büyüyen 
hayvancılık 
sektörü 

yem hammaddelerine talebi artırdı. 
Devletimizin sektöre olan desteğiy-
le büyük oranda kendimize yeten bir 
ekosistem kurulmuşken pandemiye 
ek olarak son yıllarda artan bölgesel 
kuraklık tüm dünyada gıda sektöründe 
üretim sorunlarına ve tedarik zincirinde 
de bozulmaya sebep oldu. Hemen ar-
dından Rusya-Ukrayna krizinin doğması 
ise uluslararası piyasada hammadde 
fiyatlarının önemli ölçüde artmasının bir 
diğer sebebi oldu. Sonrasında yine dev-
letimizin katkılarıyla tahıl koridorunun 
açılması endişeleri bir nebze azaltmış 
olsa da halen kuraklık riskleri ve tedarik 
problemleri sebebiyle dolar bazında 
mevcut ürün fiyatları pandemi dönemi 
öncesindeki fiyatlardan halen yukarıda 
seyretmektedir. Bu noktada ülkemizin 
üretim açığını asgari düzeye indirecek 
politikaların önemli olduğunu düşünü-
yorum. Tarım Bakanlığımızın bu noktada 
önemli çalışmaları olduğunu görüyor ve 
fiyat politikalarının da üretimi destekle-
yecek şekilde belirlendiğini görüyoruz. 
Geçen yıl çiftçiye verilen önemli fiyat 
desteğiyle ile bu yıl daha fazla alanda 
buğday ekimi yapıldığını biliyoruz. An-
cak, bölgemizde ortalama sıcaklıkların 
artışından da görüleceği üzere uzun 
dönemli en büyük riskimiz kuraklık gibi 
görünüyor. Maddi önlemlerin yanında 
iklim değişikliğiyle ilgili risklerin azaltı-
larak atıl arazilerimizin de üretime dahil 
edileceği bir yapının kurulması gelece-
ğimiz açısından elzem.

Sektöre ve Türkiye ekonomisine 
ilişkin öngörüleriniz var mı? 

Türkiye Ekonomisine paralel olarak 
sektörümüz de her geçen gün büyüyor. 
Ülkemizde son yıllarda uygulamaya 
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konulan genişleyici para politikaları ve 
tarımsal destekler bir taraftan yatırım 
ve istihdamı artırırken bir yandan da 
üretimin artmasına sebebiyet veriyor. 
Daha önce değinmiş olduğumuz riskler 
sebebiyle küresel anlamda yaşanan 
enflasyonist ortamın da tedarik zincirle-
rinin düzelmesi ve savaş riskinin orta-
dan kalkmasıyla son bulmasını umut 
ediyoruz.    

Lisanslı depoculuk sistemi 
ülkemizde oldukça yaygınlaştı. Bu 
durum sizi de etkiliyor. Lisanslı 
depoculuk hakkında neler söylersiniz? 

Ülkemizde tüm yıl tüketime konu 
olacak tarımsal ürünlerin harman döne-
minde yüklü miktarda üretilmesi ve yıl 
boyu tüketilmesi, arz/talep dengesiz-
liğine sebebiyet verdiğinden yıl boyu 
fiyat istikrarının oluşması için her böl-
gede büyük depolama kapasitelerinin 
oluşması sektör açısından karşılanması 
zaruri bir ihtiyaçtı. Tarım Bakanlığı’nın 
son dönemde destek verdiği lisans-
lı depoculuk sistemi, fiyat istikranın 
sağlanması ve çiftçinin ürününü depola-
yabileceği, istediği zaman satabileceği, 
gerekirse ürünün senede çevrilmesi 
yoluyla teminat olarak kullanabileceği 
bir sistematik ülkemize kazandırılmış 
oldu. Buradaki en önemli nokta likidite-
ye ulaşan üreticinin fiyat istikrarını kendi 
adına koruyabilmesidir. Bugün TÜRİB 
sistemi sayesinde ülkenin her noktasın-
dan kalitesine, sınıfına göre istediğiniz 
ürünü bulabilme ve tedarik için kullana-
bilme şansına sahipsiniz. Böylece lisanslı 
depolar bizim gibi geniş tedarik hizmeti 
veren şirketler için önemli bir kaynak 
noktası olmakta. Ürünlere ilişkin temi-
nat mekanizmasının olması da TÜRİB 
üzerinden yapılan işlemlerin önemli 
bir güvencesi. Sonuç olarak, lisanslı 
depolar için tarım sektörünün devrim 
niteliğindeki yatırımları diyebiliriz. Yakın 
zamanda TÜRİB üzerinden gerçekleşe-
cek vadeli işlemler yoluyla da likiditenin 
daha iyi yönetilebileceği mekanizmala-
rın da artmasını temenni ediyoruz.
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H
atay’da depremin yaralarını sarmak 
için tüm imkanlarını seferber eden 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 

Hataylı hayvan üreticilerine destek olmak için 
gönderdiği 10 TIR besi ve süt yemi dep-
rem bölgesindeki üreticilere can suyu oldu. 
Konya’dan gönderilen yemleri teslim alan üre-
ticiler bu zor günlerde yanlarında olan Konya 
Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, 
“Besici arkadaşlarımız yemsiz kaldı, hayvan-
ları acı çekti. Afetin birinci gününden beri 
burada olan Konya Büyükşehir Belediyesi’ne 
minnettarız. Allah devletimizden, milletimiz-
den razı olsun” diye konuştular.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin deprem 
bölgesi Hatay’da gerçekleştirdiği altyapı, 
lojistik, su çalışmaları, mobil mutfaklar, ha-
berleşme ve enerji sağlama gibi çalışmaların 
yanında hayvan üreticileri için gönderdiği 10 
TIR besi ve süt yemi bölge insanına can suyu 
oldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, asrın felaketinden sonra 
Hatay’da yaşamın normale dönmesi adına 
Konya’daki belediyeler, odalar, sivil toplum ku-
ruluşları ve gönlü zengin hayırsever tüm Kon-
yalıların ‘tek yürek’ olduğunu ifade etti. Ha-
tay’da büyük bir yıkıma neden olan depremin 
ilk gününden itibaren bölgede; arama-kurtar-
ma ve koordinasyon, içme suyu temini, lojistik 
merkezi, mobil mutfak, ekmek fırını, barınma, 
gıda ve hijyen malzemeleri başta olmak üzere 
ihtiyaç olan her alanda Hataylıların yanında 
olmak için büyük bir özveri gösterdiklerini be-
lirten Başkan Altay, ilçe belediyeleri ile birlikte 
bölgeye 600 TIR’dan fazla yardım malzemesi 
ulaştırdıklarını, geçtiğimiz hafta da 50 TIN un 

gönderdiklerini hatırlattı.

“HAYVANSAL ÜRETİMİN AKSAMAMASI 
ÇOK ÖNEMLİ”

Son olarak Hataylı çiftçilerin üretim 
sürecine destek olmak için gönderdikleri 10 
TIR besi ve süt yeminin bölgedeki üretici-
lere ulaştırıldığını kaydeden Başkan Altay, 
“Hayvansal üretimin özellikle bu dönemde 
aksamadan devam etmesi çok önemli. Biz de 
bu anlayışla bölgedeki üreticimizin yanında 
olmaya çalışıyoruz. Hatay’daki küçükbaş ve 
büyükbaş hayvan üreticisi kardeşlerimize can 
suyu olacak besi ve süt yemlerimizin bereketli 
olmasını diliyorum” diye konuştu. Bu zor gün-
lerin devlet-millet iş birliğiyle atlatılabileceğine 
vurgu yapan Başkan Altay, “Biz bir ve beraber 
olduğumuz zaman aşamayacağımız zorluk 
yok Allah’ın izniyle. Konya olarak Hatay’da ya-
raları sarmak adına üzerimize düşeni yapmaya 
devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

HAYVAN ÜRETİCİLERİ KONYA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR ETTİ

Konya’dan gönderilen yemleri Hatay’da 
teslim alan üreticiler ise depremden dolayı 
hayvanlarının yemsiz kaldığını belirterek, bu 
zor günlerde yanlarında olan Konya Büyük-
şehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler. Hataylı 
üreticiler, “Besici arkadaşlarımız yemsiz kaldı, 
hayvanları acı çekti. Afetin birinci gününden 
beri burada olan Konya Büyükşehir Belediye-
si’ne minnettarız. Allah devletimizden, milleti-
mizden razı olsun” diye konuştular.

KONYA BÜYÜKȘEHİR HATAY’A 
10 TIR YEM GÖNDERDİ

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Hataylı hayvan üreticilerine destek olmak için 
gönderdiği 10 TIR besi ve süt yemi deprem bölgesindeki üreticilere can suyu oldu

KONYA BÜYÜKȘEHİR BELEDİYESİ

Türkiye’yi derinden sarsan 
depremlerin ardından 

bölgede önemli çalışmalar 
yürüten Konya Büyükşehir 
Belediyesi, Hatay’a 50 TIR 
da un desteğinde bulundu

KONYA’DAN DEPREM 
BÖLGESİNE 50 TIR UN

K
onya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
depremin ilk anından beri 

Hatay’ın yaralarını sarmak için seferber 
olduklarını belirterek, şimdi de bölgede 
ekmek temininin sekteye uğramaması 
için 50 TIR un gönderdiklerini söyledi. 
Deprem bölgesine gönderilen 50 TIR’ın 
43’ünü Konya Büyükşehir Belediyesi, 
5’ini Konya Ticaret Borsası, ikisini hayır-
severler karşıladı.

Hatay’daki yıkıcı depremin ilk gü-
nünden itibaren bölgede arama kur-
tarma, içme suyu temini, mobil mutfak, 
mobil ekmek fırını ve yardımların ko-
ordinasyonu başta olmak üzere ihtiyaç 
duyulan her konuyla yakından ilgilenen 

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay’a 
50 TIR da un gönderdi. Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
depremin ilk anından itibaren geçen 
süreçte devlet-millet dayanışmasının en 
güzel örneklerinden birini sergiledikleri-
ni belirterek, “Konya olarak bu dayanış-
manın önemli bir parçası olduk hamdol-
sun. İlk andan itibaren afetten etkilenen 
vatandaşlarımız için tüm imkanlarımızı 
seferber ettik. Konyalı hemşerilerimiz 
de bu sürece çok önemli katkı sunuyor. 
İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bun-
dan sonra da Hatay’ın yanında olmaya 
devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bölgede gıda temininin çok önemli 
bir ihtiyaç olduğunu ve bunu gidermek 

için ilk andan itibaren gayretle çalıştık-
larını vurgulayan işaret eden Başkan 
Altay, “Halihazırda Hatay’da 16 mobil 
mutfağımız sıcak yemek, 4 ekmek 
fırınımız da sıcak ekmek hizmeti veriyor. 
Şimdi de bölgede ekmek temininin 
sekteye uğramaması için kapsamlı bir 
un sevkiyatına başladık. Deprem böl-
gesine toplamda 50 TIR un gönderdik. 
Katkı veren herkesten Allah razı olsun. 
İnşallah el birliğiyle depremin verdiği 
fiziksel ve psikolojik yıkımın üstesinden 
geleceğiz” diye konuştu. Konya’dan 
deprem bölgesine yapılan un desteğinin 
43 TIR’ını Konya Büyükşehir Belediyesi, 
5 TIR’ını Konya Ticaret Borsası, 2 TIR’ını 
ise hayırseverler karşıladı.
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H
atay’da depremin yaralarını sarmak 
için tüm imkanlarını seferber eden 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 

Hataylı hayvan üreticilerine destek olmak için 
gönderdiği 10 TIR besi ve süt yemi dep-
rem bölgesindeki üreticilere can suyu oldu. 
Konya’dan gönderilen yemleri teslim alan üre-
ticiler bu zor günlerde yanlarında olan Konya 
Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, 
“Besici arkadaşlarımız yemsiz kaldı, hayvan-
ları acı çekti. Afetin birinci gününden beri 
burada olan Konya Büyükşehir Belediyesi’ne 
minnettarız. Allah devletimizden, milletimiz-
den razı olsun” diye konuştular.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin deprem 
bölgesi Hatay’da gerçekleştirdiği altyapı, 
lojistik, su çalışmaları, mobil mutfaklar, ha-
berleşme ve enerji sağlama gibi çalışmaların 
yanında hayvan üreticileri için gönderdiği 10 
TIR besi ve süt yemi bölge insanına can suyu 
oldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, asrın felaketinden sonra 
Hatay’da yaşamın normale dönmesi adına 
Konya’daki belediyeler, odalar, sivil toplum ku-
ruluşları ve gönlü zengin hayırsever tüm Kon-
yalıların ‘tek yürek’ olduğunu ifade etti. Ha-
tay’da büyük bir yıkıma neden olan depremin 
ilk gününden itibaren bölgede; arama-kurtar-
ma ve koordinasyon, içme suyu temini, lojistik 
merkezi, mobil mutfak, ekmek fırını, barınma, 
gıda ve hijyen malzemeleri başta olmak üzere 
ihtiyaç olan her alanda Hataylıların yanında 
olmak için büyük bir özveri gösterdiklerini be-
lirten Başkan Altay, ilçe belediyeleri ile birlikte 
bölgeye 600 TIR’dan fazla yardım malzemesi 
ulaştırdıklarını, geçtiğimiz hafta da 50 TIN un 

gönderdiklerini hatırlattı.

“HAYVANSAL ÜRETİMİN AKSAMAMASI 
ÇOK ÖNEMLİ”

Son olarak Hataylı çiftçilerin üretim 
sürecine destek olmak için gönderdikleri 10 
TIR besi ve süt yeminin bölgedeki üretici-
lere ulaştırıldığını kaydeden Başkan Altay, 
“Hayvansal üretimin özellikle bu dönemde 
aksamadan devam etmesi çok önemli. Biz de 
bu anlayışla bölgedeki üreticimizin yanında 
olmaya çalışıyoruz. Hatay’daki küçükbaş ve 
büyükbaş hayvan üreticisi kardeşlerimize can 
suyu olacak besi ve süt yemlerimizin bereketli 
olmasını diliyorum” diye konuştu. Bu zor gün-
lerin devlet-millet iş birliğiyle atlatılabileceğine 
vurgu yapan Başkan Altay, “Biz bir ve beraber 
olduğumuz zaman aşamayacağımız zorluk 
yok Allah’ın izniyle. Konya olarak Hatay’da ya-
raları sarmak adına üzerimize düşeni yapmaya 
devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

HAYVAN ÜRETİCİLERİ KONYA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR ETTİ

Konya’dan gönderilen yemleri Hatay’da 
teslim alan üreticiler ise depremden dolayı 
hayvanlarının yemsiz kaldığını belirterek, bu 
zor günlerde yanlarında olan Konya Büyük-
şehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler. Hataylı 
üreticiler, “Besici arkadaşlarımız yemsiz kaldı, 
hayvanları acı çekti. Afetin birinci gününden 
beri burada olan Konya Büyükşehir Belediye-
si’ne minnettarız. Allah devletimizden, milleti-
mizden razı olsun” diye konuştular.

KONYA BÜYÜKȘEHİR HATAY’A 
10 TIR YEM GÖNDERDİ

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Hataylı hayvan üreticilerine destek olmak için 
gönderdiği 10 TIR besi ve süt yemi deprem bölgesindeki üreticilere can suyu oldu

KONYA BÜYÜKȘEHİR BELEDİYESİ

Türkiye’yi derinden sarsan 
depremlerin ardından 

bölgede önemli çalışmalar 
yürüten Konya Büyükşehir 
Belediyesi, Hatay’a 50 TIR 
da un desteğinde bulundu

KONYA’DAN DEPREM 
BÖLGESİNE 50 TIR UN

K
onya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
depremin ilk anından beri 

Hatay’ın yaralarını sarmak için seferber 
olduklarını belirterek, şimdi de bölgede 
ekmek temininin sekteye uğramaması 
için 50 TIR un gönderdiklerini söyledi. 
Deprem bölgesine gönderilen 50 TIR’ın 
43’ünü Konya Büyükşehir Belediyesi, 
5’ini Konya Ticaret Borsası, ikisini hayır-
severler karşıladı.

Hatay’daki yıkıcı depremin ilk gü-
nünden itibaren bölgede arama kur-
tarma, içme suyu temini, mobil mutfak, 
mobil ekmek fırını ve yardımların ko-
ordinasyonu başta olmak üzere ihtiyaç 
duyulan her konuyla yakından ilgilenen 

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay’a 
50 TIR da un gönderdi. Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
depremin ilk anından itibaren geçen 
süreçte devlet-millet dayanışmasının en 
güzel örneklerinden birini sergiledikleri-
ni belirterek, “Konya olarak bu dayanış-
manın önemli bir parçası olduk hamdol-
sun. İlk andan itibaren afetten etkilenen 
vatandaşlarımız için tüm imkanlarımızı 
seferber ettik. Konyalı hemşerilerimiz 
de bu sürece çok önemli katkı sunuyor. 
İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bun-
dan sonra da Hatay’ın yanında olmaya 
devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bölgede gıda temininin çok önemli 
bir ihtiyaç olduğunu ve bunu gidermek 

için ilk andan itibaren gayretle çalıştık-
larını vurgulayan işaret eden Başkan 
Altay, “Halihazırda Hatay’da 16 mobil 
mutfağımız sıcak yemek, 4 ekmek 
fırınımız da sıcak ekmek hizmeti veriyor. 
Şimdi de bölgede ekmek temininin 
sekteye uğramaması için kapsamlı bir 
un sevkiyatına başladık. Deprem böl-
gesine toplamda 50 TIR un gönderdik. 
Katkı veren herkesten Allah razı olsun. 
İnşallah el birliğiyle depremin verdiği 
fiziksel ve psikolojik yıkımın üstesinden 
geleceğiz” diye konuştu. Konya’dan 
deprem bölgesine yapılan un desteğinin 
43 TIR’ını Konya Büyükşehir Belediyesi, 
5 TIR’ını Konya Ticaret Borsası, 2 TIR’ını 
ise hayırseverler karşıladı.

KONYA BÜYÜKȘEHİR BELEDİYESİ 63



TAHIL KORİDORUNDA TAȘINAN 
YÜK MİKTARI 15 MİLYON TONU AȘTI

U
laştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu, “tahıl korido-
ru”nda taşınan yük miktarıyla 

ilgili yazılı açıklama yaptı. Ukrayna ve 
Rusya arasında yaşanan savaş sonrasın-
da tahıl krizinin yaşandığını hatırlatan 
Karaismailoğlu, dünyanın en önemli tahıl 
merkezlerinden olan Ukrayna’dan tahıl 
sevkiyatının durduğuna dikkati çekti.

Bu gelişme sonrasında Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 
yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldü-
ğünü ve bunun sonucunda yeniden 
tahıl sevkiyatının başladığını belirten 
Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı: “1 

Ağustos-25 Aralık’ta toplam 585 gemi 
Ukrayna’nın Odesa, Chornomorsk ve 
Yuzhne şehirlerindeki limanlardan yüklü 
olarak hareket etti. Toplam taşınan yük 
miktarı 15 milyon 80 bin tonu aştı. Ge-
milerle arpa, buğday, soya, ayçiçeği küs-
pesi, buğday kepeği, bezelye, ayçiçeği 
çekirdeği, işlenmiş karışık gıda, şeker 
pancarı, ayçiçek yağı, kanola tohumu, 
mısır ve soya yağı olmak üzere 13 farklı 
çeşit yük taşındı.”

“TAŞINAN YÜKÜN YÜZDE 15’İ 
ÜLKEMİZE GELDİ”

Karaismailoğlu, 585 geminin 
200’ünün Türk bayraklı, sahipli veya 
işletenli olduğunu bildirerek, 585 gemi-
nin 171’inin yüklerini Türkiye limanlarına 
getirdiğini belirtti. Ülke limanlarına gelen 
gemilerin taşıdığı toplam yükün ise 2 
milyon 247 bin 564 ton olduğunu ifade 
eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti: 
“Toplam yükün yüzde 15’i ülkemize gel-
di. Yüklerin yüzde 12’si Afrika’ya, yüzde 
29’u Asya’ya, yüzde 44’ü Avrupa’ya 
taşındı. En fazla yük 2 milyon 891 bin 
117 ton ile İspanya’ya taşındı. İspanya’yı, 
2 milyon 247 bin 564 ton ile Türkiye, 2 
milyon 162 bin 210 ton ile Çin takip etti.”

1 Ağustos-25 Aralık arasında 585 geminin Ukrayna’nın Odesa, Chornomorsk
 ve Yuzhne şehirlerindeki limanlardan yüklü olarak hareket ettiği belirtilirken “Toplam 

taşınan yük miktarı 15 milyon 80 bin tonu aştığı bildirildi
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TAHIL KORİDORUNDA TAȘINAN 
YÜK MİKTARI 15 MİLYON TONU AȘTI

U
laştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu, “tahıl korido-
ru”nda taşınan yük miktarıyla 

ilgili yazılı açıklama yaptı. Ukrayna ve 
Rusya arasında yaşanan savaş sonrasın-
da tahıl krizinin yaşandığını hatırlatan 
Karaismailoğlu, dünyanın en önemli tahıl 
merkezlerinden olan Ukrayna’dan tahıl 
sevkiyatının durduğuna dikkati çekti.

Bu gelişme sonrasında Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 
yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldü-
ğünü ve bunun sonucunda yeniden 
tahıl sevkiyatının başladığını belirten 
Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı: “1 

Ağustos-25 Aralık’ta toplam 585 gemi 
Ukrayna’nın Odesa, Chornomorsk ve 
Yuzhne şehirlerindeki limanlardan yüklü 
olarak hareket etti. Toplam taşınan yük 
miktarı 15 milyon 80 bin tonu aştı. Ge-
milerle arpa, buğday, soya, ayçiçeği küs-
pesi, buğday kepeği, bezelye, ayçiçeği 
çekirdeği, işlenmiş karışık gıda, şeker 
pancarı, ayçiçek yağı, kanola tohumu, 
mısır ve soya yağı olmak üzere 13 farklı 
çeşit yük taşındı.”

“TAŞINAN YÜKÜN YÜZDE 15’İ 
ÜLKEMİZE GELDİ”

Karaismailoğlu, 585 geminin 
200’ünün Türk bayraklı, sahipli veya 
işletenli olduğunu bildirerek, 585 gemi-
nin 171’inin yüklerini Türkiye limanlarına 
getirdiğini belirtti. Ülke limanlarına gelen 
gemilerin taşıdığı toplam yükün ise 2 
milyon 247 bin 564 ton olduğunu ifade 
eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti: 
“Toplam yükün yüzde 15’i ülkemize gel-
di. Yüklerin yüzde 12’si Afrika’ya, yüzde 
29’u Asya’ya, yüzde 44’ü Avrupa’ya 
taşındı. En fazla yük 2 milyon 891 bin 
117 ton ile İspanya’ya taşındı. İspanya’yı, 
2 milyon 247 bin 564 ton ile Türkiye, 2 
milyon 162 bin 210 ton ile Çin takip etti.”

1 Ağustos-25 Aralık arasında 585 geminin Ukrayna’nın Odesa, Chornomorsk
 ve Yuzhne şehirlerindeki limanlardan yüklü olarak hareket ettiği belirtilirken “Toplam 

taşınan yük miktarı 15 milyon 80 bin tonu aştığı bildirildi
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D
eğirmen sektöründe 30 yılı 
aşan tecrübesiyle önemli 
bir marka haline gelen Genç 

Değirmen, kaliteyi müşterisiyle buluş-
turuyor. 14 bin metrekaresi kapalı ol-
mak üzere toplamda 30 bin metreka-
re üretim alanı, deneyimli kadrosuyla 
un ve irmik üretim tesisleri konusun-
da çözümler sunan Genç Değirmen, 
dünya çapındaki bayi ağı sayesinde 
emeğin mucizesini 72 ülkeye taşıyor. 
Üretiminin yaklaşık yüzde 95’ini ihraç 
eden Genç Değirmen, dünya pazarın-
daki bu potansiyelini artırma hedefiy-
le yoluna devam ediyor. Konuyla ilgili 
değerlendirmelerde bulunan Genç 
Değirmen Yönetim Kurulu Başkanı 
Remzi Mert Selek, “Hedefimiz tüm 
dünyaya Genç Değirmen’in kalitesini 
göstermek” dedi.

GENÇ DEĞİRMEN, 
SEKTÖRÜN AMİRAL GEMİSİ

Üretiminin yaklaşık 
yüzde 95’ini ihraç ederek, 

72 ülkede kendini 
gösteren sektörün amiral 
gemisi Genç Değirmen, 

ihracatta hedeflerini 
büyütüyor. Genç Değirmen 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Remzi Mert Selek, 

“Hedefimiz 
tüm dünyaya Genç 

Değirmen’in kalitesini 
göstermek” dedi

GENÇ DEĞİRMEN

TEKNOLOJİ 
ÜST DÜZEYDE

Genç Değirmen’in kurulduğu gün-
den buyana kendini yenileyerek yo-
luna devam ettiğini dile getiren Genç 
Değirmen Yönetim Kurulu Başkanı 
Remzi Mert Selek, gelişen dünyaya 
ayak uydurmak gerektiğinin altını çiz-
di. Bu konuda genç Değirmen’in ken-
dini gösterdiğini ve sektör içerisinde 
farkını ortaya koyduğunu belirten 
Selek, “Firmamız, CAD-CAM destekli 
CNC tezgâhlarıyla zenginleştirdi-
ği makine parkuru ve ileri teknoloji 
üretim standartlarına duyarlı yaklaşı-
mıyla hatasız üretim sağlamaktadır. 
Fabrikamızda teknoloji; makinelerin 
hızlı ve problemsiz olarak boyanması-
nı sağlayan boya ünitelerinden, ahşap 
parçaların üretiminin gerçekleştirildi-
ği ahşap üretim atölyesine ve yedek 
parça tedariği için oluşturulmuş 
modern malzeme depolarına kadar 
üretimin 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 Değir-
men’in deneyimi, tasarımdan montaja 
kadar üretimin her aşamasında etkili 
çözümler sunan bir güç haline getiri-
yor. Üstlendiği 360’den fazla projeyi 
hatasız ve zamanında teslim etmenin 
gururu ile AR-GE departmanı yeni 
projeler üretmeye devam etmektedir. 
Benimsediğimiz toplam kalite felsefe-
si ile çalışanlarımızla birlikte hep daha 
iyisini hedefliyoruz. Makinelerimizin 
tam performans sunması için üre-
tim 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 
stratejilerle yoluna devam ediyor, sek-
törün geleceğine güç katıyor.”

KONYA’DA LİDER

Değirmen sektöründe Konya’nın 
öne çıktığını, Genç Değirmen’in de 
Konya’da önemli bir yerde olduğu-
nu söyleyen Selek, “Genç Değirmen 
sektörde lider diyebileceğimiz bir 
durumda. Konya’da lider bir firmayız. 
Genç Değirmen müşteri odaklı çalışan 
bir firma. Kaliteyi ön planda tutuyo-
ruz. Müşterimizin memnuniyeti bizim 
için her şeyden önemli. Bu anlamda 
Genç Değirmen, müşterimizin istek-
leri doğrultusunda üretim yapıyor. Bu 
da bizi farklı kılıyor” şeklinde konuştu. 

72 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ

Genç Değirmen’in ihracat odak-
lı 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 cumhu-
riyetleri ve Afrika pazarına çalışıyo-
ruz. Yeni yeni Libya pazarına açıldık. 
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D
eğirmen sektöründe 30 yılı 
aşan tecrübesiyle önemli 
bir marka haline gelen Genç 

Değirmen, kaliteyi müşterisiyle buluş-
turuyor. 14 bin metrekaresi kapalı ol-
mak üzere toplamda 30 bin metreka-
re üretim alanı, deneyimli kadrosuyla 
un ve irmik üretim tesisleri konusun-
da çözümler sunan Genç Değirmen, 
dünya çapındaki bayi ağı sayesinde 
emeğin mucizesini 72 ülkeye taşıyor. 
Üretiminin yaklaşık yüzde 95’ini ihraç 
eden Genç Değirmen, dünya pazarın-
daki bu potansiyelini artırma hedefiy-
le yoluna devam ediyor. Konuyla ilgili 
değerlendirmelerde bulunan Genç 
Değirmen Yönetim Kurulu Başkanı 
Remzi Mert Selek, “Hedefimiz tüm 
dünyaya Genç Değirmen’in kalitesini 
göstermek” dedi.

GENÇ DEĞİRMEN, 
SEKTÖRÜN AMİRAL GEMİSİ

Üretiminin yaklaşık 
yüzde 95’ini ihraç ederek, 

72 ülkede kendini 
gösteren sektörün amiral 
gemisi Genç Değirmen, 

ihracatta hedeflerini 
büyütüyor. Genç Değirmen 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Remzi Mert Selek, 

“Hedefimiz 
tüm dünyaya Genç 

Değirmen’in kalitesini 
göstermek” dedi

GENÇ DEĞİRMEN

TEKNOLOJİ 
ÜST DÜZEYDE

Genç Değirmen’in kurulduğu gün-
den buyana kendini yenileyerek yo-
luna devam ettiğini dile getiren Genç 
Değirmen Yönetim Kurulu Başkanı 
Remzi Mert Selek, gelişen dünyaya 
ayak uydurmak gerektiğinin altını çiz-
di. Bu konuda genç Değirmen’in ken-
dini gösterdiğini ve sektör içerisinde 
farkını ortaya koyduğunu belirten 
Selek, “Firmamız, CAD-CAM destekli 
CNC tezgâhlarıyla zenginleştirdi-
ği makine parkuru ve ileri teknoloji 
üretim standartlarına duyarlı yaklaşı-
mıyla hatasız üretim sağlamaktadır. 
Fabrikamızda teknoloji; makinelerin 
hızlı ve problemsiz olarak boyanması-
nı sağlayan boya ünitelerinden, ahşap 
parçaların üretiminin gerçekleştirildi-
ği ahşap üretim atölyesine ve yedek 
parça tedariği için oluşturulmuş 
modern malzeme depolarına kadar 
üretimin 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 Değir-
men’in deneyimi, tasarımdan montaja 
kadar üretimin her aşamasında etkili 
çözümler sunan bir güç haline getiri-
yor. Üstlendiği 360’den fazla projeyi 
hatasız ve zamanında teslim etmenin 
gururu ile AR-GE departmanı yeni 
projeler üretmeye devam etmektedir. 
Benimsediğimiz toplam kalite felsefe-
si ile çalışanlarımızla birlikte hep daha 
iyisini hedefliyoruz. Makinelerimizin 
tam performans sunması için üre-
tim 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 
stratejilerle yoluna devam ediyor, sek-
törün geleceğine güç katıyor.”

KONYA’DA LİDER

Değirmen sektöründe Konya’nın 
öne çıktığını, Genç Değirmen’in de 
Konya’da önemli bir yerde olduğu-
nu söyleyen Selek, “Genç Değirmen 
sektörde lider diyebileceğimiz bir 
durumda. Konya’da lider bir firmayız. 
Genç Değirmen müşteri odaklı çalışan 
bir firma. Kaliteyi ön planda tutuyo-
ruz. Müşterimizin memnuniyeti bizim 
için her şeyden önemli. Bu anlamda 
Genç Değirmen, müşterimizin istek-
leri doğrultusunda üretim yapıyor. Bu 
da bizi farklı kılıyor” şeklinde konuştu. 

72 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORUZ

Genç Değirmen’in ihracat odak-
lı 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 cumhu-
riyetleri ve Afrika pazarına çalışıyo-
ruz. Yeni yeni Libya pazarına açıldık. 
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Avrupa’ya da malzeme gönderiyoruz. 
Ama ağırlıklı olarak Türki Cumhuri-
yetleri 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 zorluyor. Çünkü kalitesiz 
malzeme üreten birçok firma var. Bu 
durum bizi dünya pazarında olum-
suz etkiliyor. Avrupa’da özellikle Türk 
malının kalitesiz olduğu düşünülüyor. 
İmajımız çok iyi değil genel olarak. Bu 
olumsuzluğu kırmaya çalışıyoruz. Biz 
Genç Değirmen olarak Avrupa stan-
dartlarında, dünya standartlarında 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. Avrupa’da da bu algıyı 
yıkmamız gerekiyor.” 

ÖNEMLİ BİR KAPASİTEYE SAHİP

Genç Değirmen’in üretimde önemli 
bir kapasiteye sahip olduğuna dikkat 
çeken Selek, “3 ayda günlük 350 ton 
buğday kıracak bir fabrikayı hazır 
ederiz. Biz burada hem üretimi yapa-
rız hem de gidip kurulumunu yaparız. 
Aynı zamanda müşterimiz isterse 
anahtar teslim fabrika teslimi de yapa-
rız” 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. Sandığına kadar kendi-
miz üretiriz” diye konuştu. Yaklaşık 150 
kişiye istihdam sağladıklarının bilgisini 
paylaşan Selek, “Fabrikamızda 124 
çalışanımız var. Bunun dışında montaj 
elemanları, diğer ülkelerdeki ofis çalı-
şanları ile birlikte yaklaşık 150 çalışanı-
mız var. Kazakistan’da, Özbekistan’da, 
Ukrayna’da, Azerbaycan’da, Kenya’da 
ofislerimiz var. Onlar direk bize bağlı 
ve bizim için çalışıyorlar. Sırbistan’da 
da iş ortağımız var. Hedefte Libya’da 
da bir ofis planımız var” ifadelerini 
kullandı.
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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. Sandığına kadar kendi-
miz üretiriz” diye konuştu. Yaklaşık 150 
kişiye istihdam sağladıklarının bilgisini 
paylaşan Selek, “Fabrikamızda 124 
çalışanımız var. Bunun dışında montaj 
elemanları, diğer ülkelerdeki ofis çalı-
şanları ile birlikte yaklaşık 150 çalışanı-
mız var. Kazakistan’da, Özbekistan’da, 
Ukrayna’da, Azerbaycan’da, Kenya’da 
ofislerimiz var. Onlar direk bize bağlı 
ve bizim için çalışıyorlar. Sırbistan’da 
da iş ortağımız var. Hedefte Libya’da 
da bir ofis planımız var” ifadelerini 
kullandı.
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2021-2022 ÜRETIM YILI 
(1 EKIM 2021-31 MAYIS 2022) BUĞDAY 

ÜRETIMI ILE ÜLKEMIZDE VE DÜNYADAKI 
GELIŞMELERIN DEĞERLENDIRILMESI

U
HK her yıl buğdayda üretim tahmin rapor-
ları yayınlamaktadır. 2021-2022 üretim yı-
lında (1 Ekim-31 Mayıs) ülke geneli düşen 

yağışlar uzun yıllar ortalamasının bir miktar al-
tında ve geçen yılın oldukça üzerinde olmuştur. 
Geçen üretim yılına göre Marmara Bölgesinde 
yağışlar bir miktar azalmış, diğer bölgelerde de-
ğişen oranlarda daha yüksek olmuştur.  Uzun 
yıllar ortalamalarına göre, Akdeniz ve Karadeniz 
Bölgeleri daha yüksek yağış almış, diğer böl-
gelerde değişen oranlarda daha düşük yağışlar 
kaydedilmiştir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 
ise buğday açısından tarımsal kuraklık gerçek-
leşmiştir.  Ayrıca yerüstü su rezervlerindeki artış 
sonucu sulamaya daha fazla kaynak ayrılması, 
sulama yatırımlarındaki geri dönüşlerle sulanan 
alan miktarındaki artış, yağış dağılımın birçok 
bölgede nisan ayı hariç düzenli oluşu, daha serin 
bir ilkbahar ile ilişkili olarak özellikle İç Anadolu 
ve Geçit Bölgelerinde haziran başındaki yağışlı 
ve olumlu iklim koşullarından yararlanma imka-
nının ortaya çıkması, buğday üretim beklentisinin 
olumlu yönde seyretmesinin nedenleridir.

Bu değerlendirmeler ışığında; İç Anadolu Böl-
gesinde buğday üretiminde %2, Karadeniz Böl-
gesinde %8, Akdeniz Bölgesinde %9 ve Doğu 
Anadolu Bölgesinde %4 rekolte artışı, Ege Böl-
gesinde %2 ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 
%15 civarında üretim düşüşü, Marmara Bölgesin-
de ise uzun yıllar düzeyinde bir buğday rekoltesi 
gerçekleşebileceği öngörülmüştü.

Buğday üretiminin yaklaşık 7.1 milyon ha ekim 
alanı ve uzun yıllar ortalaması 20 milyon ton üre-
tim (geçen üretim yılında 17 milyon ton) dikka-
te alındığında, uzun yıllar ortalaması düzeyinde, 
geçen yıla göre ise %17,6 artış ile 20 milyon ton 
olacağı değerlendirilmişti. 

Ülkemizde 2022’nin sonuna geldiğimiz bu sü-
reçte, hasat tamamlanmış, TMO alımları gerçek-
leşmiş, üretimin bir bölümü Ticaret Borsalarında 
işlem görmüş, Lisanslı depolarda muhafaza edil-
miş, TURİB üzerinden işlem görmüş veya üreti-
cilerin kendi depolarında muhafaza edilmektedir. 
Bu sebeple üretimi daha kesin ölçekte ortaya ko-
yabileceğimiz, somut veriler daha fazla oluşmuş-

tur. Bu veriler de UHK’nın 2021-2022 sezonu tah-
mini olan 20 milyon ton buğday üretiminin, reel 
anlamda da gerçekleştiğini göstermektedir. Nite-
kim TUİK 27 Mayıs 2022 tarihinde yayınladığı Bit-
kisel Üretim 1. tahmininde buğday üretimini 19,5 
milyon ton olarak öngörürken, 28 Ekim 2022’de 
yayınlandığı 2. Tahminde buğday üretimini tah-
minimize çok yakın bir düzey olan 19,8 milyon 
tona yükseltmiştir. Bu durumda Türkiye’nin buğ-
day üretiminin 20 milyon ton olarak gerçekleştiği 
ifade edilebilir. 

Ülkemiz Tarım ve Gıda Ürünlerinde dış ticaret 
fazlası olan bir ülkedir. Nitekim 2021 yılında Tarım 
ve Gıda Ürünleri Dış Ticaretinde 7,2 milyar dolar 
fazla vermiştir (2022 yılının ilk on bir ayında da 
5,7 milyar dolar fazla). Benzer durum Buğday 
ve Mamulleri Dış Ticaretinde de söz konusudur 
(2022 yılının ilk on ayında yaklaşık 550 milyon 
dolar dış ticaret fazlası). Ülkemizde bu sezonda 
da iç tüketim ihtiyacını karşılayacak düzeyde bir 
buğday üretiminin (20 milyon ton) gerçekleştiği-
ni değerlendirmekteyiz. Ancak dahilde işleme re-
jimi kapsamında buğdayın işlenip, mamul madde 
olarak ihraç edilmesi için her yıl belirli bir miktar 
buğday ithalatı yapılmaktadır. Ülkemiz 2021 yılı ilk 
on ayında 6,5 milyon ton buğday ithal etmişken, 
2022 yılının aynı döneminde buna yakın düzeyde 
olmak üzere 6,8 milyon ton buğday ithal etmiştir 
(bu sezon 31 Aralık 2022’ye kadar buğday itha-
latında vergiler sıfırlanmasına rağmen, buğday 
ithalatı önemli bir artış göstermemiştir.  İç piya-
sada TMO’nun belirleyiciliğinde oluşan fiyatlar, 
dışarıdan buğday ithalatını avantajlı olmaktan 
çıkarmıştır). Bu ithalatın yaklaşık 6,7 milyon tona 
karşılık gelen kısmının mamul madde olarak ih-
raç edildiği ve 550 milyon dolar dış ticaret fazlası 
gelir elde edildiği dikkate alındığında buğdayda 
kendine yeterlilik tespiti daha iyi anlaşılacaktır. 

Bu sezonda TMO ekmeklik buğday için ton başı-
na 6450 TL fiyata ilave ton başına 1000 TL alım 
primi ilave ederek, ekmeklik buğday için ton başı-
na fiyatı 7450 TL olarak güncelledi. Böylece dün-
ya fiyatları ile uyumlu fiyat belirlenerek, üreticinin 
emeğinin karşılığını alması büyük ölçüde sağ-
lanmış oldu (UHK raporlarında sıkça gündeme 
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gelen dünya fiyatları ile uyumlu fiyat belirlenmesi ve bu fiyatın 
değişen koşullara göre güncellenmesi hususu da bu üretim se-
zonunda gerçekleşmiş oldu). Nitekim bugünlerde Rus ekmeklik 
buğday fiyatının 310 dolar civarında olduğu dikkate alındığın-
da, TMO fiyatlarının dünya fiyatları ile uyumlu olduğu görülebilir 
(TMO fiyatları iç piyasada belirleyici olmuş, buğday fiyatları ya-
tay seyretmiş, dalgalanma görülmemiştir). Üretici memnuniye-
ti, TMO’ya satım için yoğun ilgiyle de kendini göstermiştir. Bu 
durum TMO’ya stratejik bir ürün olan buğdayda piyasayı regüle 
etmek için yeterli ürün satın alma ve stok yapma fırsatı vermiştir. 
UHK raporlarında TMO’nun 4-5 milyon buğday ürünü satın al-
ması ve stok yapmasının piyasayı regüle etmek için gerekliliğin-
den bahsedilirken, bu değerlere ulaşıldığı anlaşılmaktadır. 

TMO tarafından iki yıldır fırınlara ve ekmek üreticilerine belirli 
bir fiyattan un satışı yapacağını taahhüt eden un fabrikalarına 
uygun fiyatla ekmeklik buğday satışı yapılan ve “Un Regülasyo-
nu” adını verilen bir uygulamayı hayata geçirilmiştir. Böylelikle 
TMO aldığı fiyatın çok altında buğday satışı gerçekleştirilerek, 
ekmek fiyatının belirli düzeyde tutulduğu sosyal projeyi uygu-
lanmaktadır. UHK bu uygulamayı son derece olumlu bulmuş ve 
sonraki yıllarda da devamını desteklemektedir. Böylelikle önceki 
yıllarda ekmek fiyatını belirli düzeyde tutmak için, TMO üzerin-
deki buğday fiyatının düşük açıklama baskısı ortadan kalkmış 
ve üreticinin emeğinin karşılığını alabileceği, dünya ile uyumlu 
fiyatlar belirlenebilmiştir. Önceki yıllarda ekmeğin sübvansiyonu, 
buğday üreticisi üzerinden gerçekleşmekte ve buğdayın ekono-
mik üretim imkanını zorlamakta idi. Nitekim buğday ekim alan-
larında önemli düşüşte bu hususun da büyük payı olduğu ifade 
edilebilir. 2022-2023 üretim sezonunda buğday lehine oluşan 
ekonomik koşulların, bölgelere göre değişen oranlarda, buğday 
ekim alanlarında artışa neden olduğu gözlemlenmekte olup, bu 
durum stratejik ürün olan buğdayın üretiminin sürdürülebilirliği 
açısından çok önemli bir gelişmedir. 

Bu yılın en önemli gelişmesi 24 Şubat 2022’de Rusya-Ukrayna 
savaşının patlak vermesidir. Savaş Rusya ve Ukrayna’nın birçok 
temel gıda maddesinin küresel tedarikçisi olması nedeniyle tüm 
Dünya’da gıda krizinin patlak vermesi sonucunu ortaya çıkar-
mıştır. Rusya’nın doğal gaz küresel ticaretin büyük pay alması 
global enerji krizini tetiklerken, küresel gübre ihracatında önemli 
aktör olması global gübre fiyatlarının katlanmasına neden ol-

muştur. Bir diğer sorun da Ukrayna’nın ürünleri dünya pazar-
larına arz edememesi idi. Üstelik Rusya da ürettiklerini savaşın 
oluşturduğu sorunlar ve ambargolar nedeni ile Dünya pazarları-
na arzda sorunlar yaşamakta idi.  Böylelikle global tahıl fiyatları 
toplumların altından kalkamayacağı düzeye ulaşmıştır.  Bu belir-
sizliklerin olduğu dönemde Türkiye savaşın başından beri ortaya 
koyduğu, her iki tarafla dengeli diplomatik ilişkiler ve barıştan 
yana tavrını bir kez daha devreye sokmuştur. Yapılan İstanbul 
merkezli müzakereler sonucu 22 Temmuz 2022 tarihinde “Tahıl 
Koridoru” mutabakatı imzalanmış, 120 günlük sürenin sonunda 
yine ülkemizin arabuluculuğu ve önderliğinde Tahıl Koridoru an-
laşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uza-
tılmıştır. Bu kapsamda yaklaşık 643 gemi ile 17,2 milyon ton tahıl 
ve benzeri ürün taşınmıştır. Tahıl koridoru başta buğday olmak 
üzere değişik ürünlerin fiyatlarını aşağı yönlü çekerek, gıda krizi-
nin yükünün hafifletilmesi sonucunu doğurmuştur. Salgın döne-
minde tonu 450 dolara kadar çıkmış olan ekmeklik buğday fiyatı 
tahıl koridoru mutabakatının belirgin etkisi ile düşüşler göster-
miş ve bugünlerde 310 dolarlar düzeyinde seyretmektedir. 

Tahıl koridoru ile Dünya’ya sunulan imkanlardan ülkemiz de 
önemli ölçüde yararlanmıştır. Anlaşmanın başlangıcından bu 
yana tahıl ve benzeri ürünlerin % 15’ine karşılık gelen 2,6 mil-
yon tonu ülkemize taşınmış, daha uygun fiyatla tahıl ürünlerine 
erişilebilmiştir. Böylece tahıla dayalı mamul madde ihracatında 
yakaladığımız rekor düzeyi koruma ve artırma imkanına kavu-
şulmuştur.
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G
ıda güvenliği ve güvenilir 
gıda tedariki konusunun tüm 
dünyada gündem olduğu 

bugünlerde, özellikle tarımsal üretime 
bağlı endüstriyel sektörler ön plana çık-
mış durumda. Rusya/Ukrayna savaşıyla 
birlikte tüm dünya gıda kriziyle karşı 
karşıya kalırken, hububat üretiminde 
önemli bir oyuncu olan her iki ülkenin 
de üretimlerini dünya pazarına akta-
racak olan “Tahıl Koridoru” anlaşması 
Türkiye’nin girişimiyle hayata geçirile-
rek, büyük bir kriz büyümeden atlatıl-
mış oldu. Yaşanan bu gelişmelerle ön 
plana çıkan un sanayinde ise Türkiye, 
dünyada önemli bir yerde bulunuyor. 
Her yıl yüzün üzerinde ülkeye un ihraca-
tı yapan Türkiye, 30 milyon ton üretim 
kapasitesiyle ihracattaki payını artırmak 
için yeni Pazar arayışında. Türkiye Un 
Sanayicileri Federasyonu’nun sektör 
raporu, Türkiye’nin un sanayinde dünya 
pazarındaki yerini ortaya koyar nitelikte. 
İşte o rapor: 

SEKTÖR RAPORU

Pazar Büyüklüğü
85 milyona yaklaşan nüfusu ile 

Türkiye, kişi başı dünyada en çok un 
ve unlu mamul tüketen ülkelerden biri 
olarak kendi iç pazarının yanında her 
sene yüzün üzerinde ülkeye un ihraca-
tı gerçekleştirmektedir. Uzun yıllardır 
dış piyasaya un tedarikinde dünyada 
zirvede yer alan un sektörü yıllık 3 
milyon ton un ihraç etmektedir. Bunun 
yanında yaklaşık olarak 11-12 milyon ton 
olan iç piyasadaki talebi de karşılamak-
tadır. Türkiye un sanayisi Pazar arayışını 

sürdürmekle birlikte daha çok mevcut 
pazarları derinleştirmek için çalışmaya 
devam etmektedir.

İşletme Sayısı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve-

rilerine göre ülkemizde 69 ilde 598 adet 
un fabrikası bulunuyor ve bu işletmeler 
yılda yaklaşık 30 milyon ton üretim 
kapasitesine sahipler. Un fabrikalarının 
bölgelere dağılımına bakılacak olursa, 
Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu 
Bölgeleri yaklaşık %22’şer payla en çok 
un fabrikası bulunan bölgelerdir. Ham-
madde ve pazara yakınlık, tesisleşmeye 
elverişlilik bu bölgelerin öne çıkmasında 
önemli etkenlerdir. Türkiye un sanayisi 
yaklaşık 30 milyon ton üretim kapasi-
tesine sahiptir. 6,7 milyon ton üretim 
kapasitesi ile 117 kayıtlı un üreticisi 
bulunan Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
birinci sırada yer almaktadır. Bölgenin 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine un 
ihracatında bel kemiği olması, yüksek 
kapasiteli üretim tesislerinin bu bölgede 
yoğunlaşmasına zemin hazırlamıştır.

İkinci sırada yer alan İç Anadolu 
Bölgesi’nde toplamda 3 milyon ton 
üretim kapasitesi ile kayıtlı 115 un üre-
ticisi bulunmaktadır. Marmara Bölgesi, 
%18 pay ile üretici sayısı bakımından İç 
Anadolu Bölgesi’nden sonra gelmesine 
rağmen 5,2 milyon ton ile daha yüksek 
üretim kapasitesine sahiptir. Bu bölgele-
ri sırasıyla Karadeniz Bölgesi (%14), Ege 
Bölgesi (%10), Akdeniz Bölgesi (%9) ve 
Doğu Anadolu Bölgesi (%5) takip et-
mektedir. Un değirmenlerinin kuruluş ve 
yatırım planlarına bakıldığında özellikle 
hammaddeye, pazara ve altyapıya ya-
kınlığının göz önünde bulundurulduğu 
fark edilmektedir. Türkiye’nin buğday 
üretim ve ekim alanları da un üretim te-
sisleri için yer seçiminde etkili olmuştur.

Kaynak: TOBB Sanayi Veri Tabanı

Yıllık 30 milyon ton üretim kapasitesiyle un sanayinde 
önemli bir oyuncu olan Türkiye, yüzden fazla ihracat 
yapan bir ülke konumunda. Güneydoğu Anadolu ve 

İç Anadolu Bölgeleri yaklaşık %22’şer payla en çok un 
fabrikası bulunan bölgeler olması ise dikkat çekici
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İstihdam
Bahse konu olan 598 işletmede top-

lam 14.953 kişi çalışmaktadır. Çalışanla-
rın %69’unu işçi, %18’ini idari personel, 
%6’sını usta, %5’ini mühendis ve %2’sini 
tekniker personel oluşturmaktadır.

Üretim Miktarı
Türkiye’de buğday unu üretimi, Türk 

Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği’ne 
uygun olarak yapılmaktadır. Un üretimi, 

tarım sektörünün ülke ekonomisindeki 
en önemli faaliyet alanlarındandır. Bu-
nunla beraber; üretim, işgücü, sanayi, 
çevrebilim ve sürdürülebilirlik açıla-
rından da tarım sektöründe, büyük bir 
önem taşımaktadır.

Türkiye’nin un üretim kapasitesinin 
bölgesel dağılımı genel olarak işletme 
sayısının bölgesel dağılımıyla paralellik 
arz etmektedir. Üretim miktarına ait 
resmi bir veri olmamakla birlikte yılda 
yaklaşık 15 milyon ton üretim yapıldığı 
tahmin edilmektedir.

Kapasite Kullanımı
Dünyadaki un fabrikalarının orta-

lama kapasite kullanımı yüzde 65 iken 
bu oran Türkiye için bu oran yaklaşık 
olarak %50’dir. Dünyanın en büyük un 
ihracatçısı olan Türkiye’nin un ihraç 
ettiği başlıca bölgeler ise Orta Doğu, 
Uzak Doğu Asya ve Afrika’dır. Ülkemiz-
de kapasite kullanım oranları artmaya 
devam etmektedir. Geçen yıl toplam 
kapasite olan 30 milyon tonun yakla-
şık yüzde 50’si kullanılmıştır. Buradaki 
artışta ihracattaki artışın payı büyük 
önem taşımaktadır.

Dış Ticaret 
İthalat
Türkiye un sanayisi, Ticaret 

Bakanlığı tarafından yürütülen 
ihracat yapan firmalar tarafından 
ihraç ürünleri üretmek için gerekli 
olan ve ithal edilen, bu yüzden 
de ithali gümrük vergisine tabi 
hammadde ya da girdilere gümrük 
muafiyeti getiren bir ihracatı teş-
vik sistemi olan Dahilde İşleme Re-
jimi (DİR) Kapsamında Ekmeklik 
buğday ithalatı gerçekleştirmek-
tedir. Türkiye’nin buğday ithalatı, 
DİR kapsamında iç tüketimden 
ziyade buğdaya dayalı gıda sanayi 
ürünlerinde çoğunlukla ihracat için 
üretim girdisi ihtiyacını karşılamak 
amacıyla yapılmaktadır. Özellikle 
Covid-19 salgını nedeniyle küre-
sel ölçekte dayanıklı kuru gıda 
ürünlerine olan yüksek talebin, 
buğday ve buğday ürünlerine olan 
tüketim talebini tetiklemiştir. Bu 
konjonktürel sebebin yanı sıra, ül-
kedeki buğday ekim alanlarındaki 
daralma ve aşırı hava olaylarından 
kaynaklanan verim kayıpları da 
buğdayın ithalat miktarını etki-
lemektedir. Türkiye’nin toplam 
buğday kullanım düzeyi, üretim 
düzeyinden fazladır. Bunun temel 
nedeni Türkiye’nin buğdaya da-
yalı gıda endüstrilerindeki üretim 
potansiyeli ve avantajıdır. Buğday 
ithalatı, bu endüstrilerdeki buğ-
daya dayalı mamul madde ihra-
catını (un ve diğer unlu mamuller, 
makarna, bisküvi, bulgur gibi) kar-
şılamaya yöneliktir. Bu kapsamda, 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
verilerine göre (Adi Buğday, GTİP 
100199000011) yıllara göre miktar 
ve değer bazında aşağıda sunul-
muştur.
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G
ıda güvenliği ve güvenilir 
gıda tedariki konusunun tüm 
dünyada gündem olduğu 

bugünlerde, özellikle tarımsal üretime 
bağlı endüstriyel sektörler ön plana çık-
mış durumda. Rusya/Ukrayna savaşıyla 
birlikte tüm dünya gıda kriziyle karşı 
karşıya kalırken, hububat üretiminde 
önemli bir oyuncu olan her iki ülkenin 
de üretimlerini dünya pazarına akta-
racak olan “Tahıl Koridoru” anlaşması 
Türkiye’nin girişimiyle hayata geçirile-
rek, büyük bir kriz büyümeden atlatıl-
mış oldu. Yaşanan bu gelişmelerle ön 
plana çıkan un sanayinde ise Türkiye, 
dünyada önemli bir yerde bulunuyor. 
Her yıl yüzün üzerinde ülkeye un ihraca-
tı yapan Türkiye, 30 milyon ton üretim 
kapasitesiyle ihracattaki payını artırmak 
için yeni Pazar arayışında. Türkiye Un 
Sanayicileri Federasyonu’nun sektör 
raporu, Türkiye’nin un sanayinde dünya 
pazarındaki yerini ortaya koyar nitelikte. 
İşte o rapor: 

SEKTÖR RAPORU

Pazar Büyüklüğü
85 milyona yaklaşan nüfusu ile 

Türkiye, kişi başı dünyada en çok un 
ve unlu mamul tüketen ülkelerden biri 
olarak kendi iç pazarının yanında her 
sene yüzün üzerinde ülkeye un ihraca-
tı gerçekleştirmektedir. Uzun yıllardır 
dış piyasaya un tedarikinde dünyada 
zirvede yer alan un sektörü yıllık 3 
milyon ton un ihraç etmektedir. Bunun 
yanında yaklaşık olarak 11-12 milyon ton 
olan iç piyasadaki talebi de karşılamak-
tadır. Türkiye un sanayisi Pazar arayışını 

sürdürmekle birlikte daha çok mevcut 
pazarları derinleştirmek için çalışmaya 
devam etmektedir.

İşletme Sayısı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve-

rilerine göre ülkemizde 69 ilde 598 adet 
un fabrikası bulunuyor ve bu işletmeler 
yılda yaklaşık 30 milyon ton üretim 
kapasitesine sahipler. Un fabrikalarının 
bölgelere dağılımına bakılacak olursa, 
Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu 
Bölgeleri yaklaşık %22’şer payla en çok 
un fabrikası bulunan bölgelerdir. Ham-
madde ve pazara yakınlık, tesisleşmeye 
elverişlilik bu bölgelerin öne çıkmasında 
önemli etkenlerdir. Türkiye un sanayisi 
yaklaşık 30 milyon ton üretim kapasi-
tesine sahiptir. 6,7 milyon ton üretim 
kapasitesi ile 117 kayıtlı un üreticisi 
bulunan Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
birinci sırada yer almaktadır. Bölgenin 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine un 
ihracatında bel kemiği olması, yüksek 
kapasiteli üretim tesislerinin bu bölgede 
yoğunlaşmasına zemin hazırlamıştır.

İkinci sırada yer alan İç Anadolu 
Bölgesi’nde toplamda 3 milyon ton 
üretim kapasitesi ile kayıtlı 115 un üre-
ticisi bulunmaktadır. Marmara Bölgesi, 
%18 pay ile üretici sayısı bakımından İç 
Anadolu Bölgesi’nden sonra gelmesine 
rağmen 5,2 milyon ton ile daha yüksek 
üretim kapasitesine sahiptir. Bu bölgele-
ri sırasıyla Karadeniz Bölgesi (%14), Ege 
Bölgesi (%10), Akdeniz Bölgesi (%9) ve 
Doğu Anadolu Bölgesi (%5) takip et-
mektedir. Un değirmenlerinin kuruluş ve 
yatırım planlarına bakıldığında özellikle 
hammaddeye, pazara ve altyapıya ya-
kınlığının göz önünde bulundurulduğu 
fark edilmektedir. Türkiye’nin buğday 
üretim ve ekim alanları da un üretim te-
sisleri için yer seçiminde etkili olmuştur.

Kaynak: TOBB Sanayi Veri Tabanı

Yıllık 30 milyon ton üretim kapasitesiyle un sanayinde 
önemli bir oyuncu olan Türkiye, yüzden fazla ihracat 
yapan bir ülke konumunda. Güneydoğu Anadolu ve 

İç Anadolu Bölgeleri yaklaşık %22’şer payla en çok un 
fabrikası bulunan bölgeler olması ise dikkat çekici
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İstihdam
Bahse konu olan 598 işletmede top-

lam 14.953 kişi çalışmaktadır. Çalışanla-
rın %69’unu işçi, %18’ini idari personel, 
%6’sını usta, %5’ini mühendis ve %2’sini 
tekniker personel oluşturmaktadır.

Üretim Miktarı
Türkiye’de buğday unu üretimi, Türk 

Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği’ne 
uygun olarak yapılmaktadır. Un üretimi, 

tarım sektörünün ülke ekonomisindeki 
en önemli faaliyet alanlarındandır. Bu-
nunla beraber; üretim, işgücü, sanayi, 
çevrebilim ve sürdürülebilirlik açıla-
rından da tarım sektöründe, büyük bir 
önem taşımaktadır.

Türkiye’nin un üretim kapasitesinin 
bölgesel dağılımı genel olarak işletme 
sayısının bölgesel dağılımıyla paralellik 
arz etmektedir. Üretim miktarına ait 
resmi bir veri olmamakla birlikte yılda 
yaklaşık 15 milyon ton üretim yapıldığı 
tahmin edilmektedir.

Kapasite Kullanımı
Dünyadaki un fabrikalarının orta-

lama kapasite kullanımı yüzde 65 iken 
bu oran Türkiye için bu oran yaklaşık 
olarak %50’dir. Dünyanın en büyük un 
ihracatçısı olan Türkiye’nin un ihraç 
ettiği başlıca bölgeler ise Orta Doğu, 
Uzak Doğu Asya ve Afrika’dır. Ülkemiz-
de kapasite kullanım oranları artmaya 
devam etmektedir. Geçen yıl toplam 
kapasite olan 30 milyon tonun yakla-
şık yüzde 50’si kullanılmıştır. Buradaki 
artışta ihracattaki artışın payı büyük 
önem taşımaktadır.

Dış Ticaret 
İthalat
Türkiye un sanayisi, Ticaret 

Bakanlığı tarafından yürütülen 
ihracat yapan firmalar tarafından 
ihraç ürünleri üretmek için gerekli 
olan ve ithal edilen, bu yüzden 
de ithali gümrük vergisine tabi 
hammadde ya da girdilere gümrük 
muafiyeti getiren bir ihracatı teş-
vik sistemi olan Dahilde İşleme Re-
jimi (DİR) Kapsamında Ekmeklik 
buğday ithalatı gerçekleştirmek-
tedir. Türkiye’nin buğday ithalatı, 
DİR kapsamında iç tüketimden 
ziyade buğdaya dayalı gıda sanayi 
ürünlerinde çoğunlukla ihracat için 
üretim girdisi ihtiyacını karşılamak 
amacıyla yapılmaktadır. Özellikle 
Covid-19 salgını nedeniyle küre-
sel ölçekte dayanıklı kuru gıda 
ürünlerine olan yüksek talebin, 
buğday ve buğday ürünlerine olan 
tüketim talebini tetiklemiştir. Bu 
konjonktürel sebebin yanı sıra, ül-
kedeki buğday ekim alanlarındaki 
daralma ve aşırı hava olaylarından 
kaynaklanan verim kayıpları da 
buğdayın ithalat miktarını etki-
lemektedir. Türkiye’nin toplam 
buğday kullanım düzeyi, üretim 
düzeyinden fazladır. Bunun temel 
nedeni Türkiye’nin buğdaya da-
yalı gıda endüstrilerindeki üretim 
potansiyeli ve avantajıdır. Buğday 
ithalatı, bu endüstrilerdeki buğ-
daya dayalı mamul madde ihra-
catını (un ve diğer unlu mamuller, 
makarna, bisküvi, bulgur gibi) kar-
şılamaya yöneliktir. Bu kapsamda, 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
verilerine göre (Adi Buğday, GTİP 
100199000011) yıllara göre miktar 
ve değer bazında aşağıda sunul-
muştur.
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YILLAR DOLAR TON

2016 687.915.257 3.468.280

2017 939.023.902 4.570.979

2018 1.185.174.231 5.376.077

2019 1.860.659.209 8.372.076

2020 2.010.176.779 8.581.789

2021 2.322.732.855 7.819.215

2022 /6 1.615.174.594 4.007.307

Kaynak:TÜİK, (Adi Buğday, GTİP 100199000011)

İhracat
Türkiye un ihracatında dünyada ilk 

sırada yer almaktadır. Uluslararası Hubu-
bat Konseyi (IGC)’ye göre, dünyanın en 
büyük ihracatçısı olan Türkiye, 2018-19 
sezonundan bu yana 2022-23 sezonun-
da rekor düzeyde bir ihracat yapması 
beklenmektedir. Türkiye’de buğday unu 

ihracatı, tarım sektörü ihracatının önem-
li bir payını oluşturmaktadır. 2017, 2018 
ve 2019 yıllarında Türkiye buğday unu 
ihracatı 1 milyar $ seviyelerinde iken, 
2020 yılında bu değerde %9,6 oranında 
düşüş görülerek 951 milyon $ değerinde 
gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında ise 1 mil-
yar $ barajının üstünde ithalat gerçek-

leştiren sektör, 2022 yılının ilk 6 ayında 
2021’in aynı dönemine göre yüzde 33 
artarak 652 milyon dolara yükselmiş ve 
şimdiye kadarki en yüksek ocak-haziran 
ihracat rakamına ulaşarak rekor kır-
mıştır. Türkiye’nin buğday unu ihracatı 
yıllara göre miktar ve değer bazında 
aşağıda sunulmuştur.

Ülkeler bazlı un ihracatı değerlen-
dirildiğinde ise, 2021 ve 2022’in ilk 7 
ayında da başı Irak çekmekte. 2021’ye 
kadar olan son 4 yıl değerlendirildiğin-
de; Irak, sıralamasını koruyarak Türki-
ye’nin en fazla buğday ihracatı gerçek-
leştirdiği ülke olmuştur.

Türkiye’nin en çok un ihraç ettiği 
ülkeler arasında İl sıralarda Irak, Yemen, 
Suriye, Venezuela ve Angola yer al-
maktadır. Başı Irak, Suriye ve Yemen’in 
çekerken, 2022 yılının ilk 7 ayı için en 
büyük artış ise % 211 ile Venezuela’da 
gerçekleşmiştir. Onu yüzde %123’lük 
artışla Libya izlemektedir.

YILLAR DOLAR TON

2016 1.078.308.336 3.533.759

2017 1.052.577.911 3.489.354

2018 1.009.217.838 3.317.967

2019 1.051.620.693 3.262.130

2020 950.659.894 2.989.555

2021 1.107.636.741 3.002.557

2022 /7 748.134.038 1.536.147

Kaynak:TÜİK
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2021

ÜLKE MİKTAR (TON) DOLAR

Irak 1.283.956.209 479.922.154

Yemen 308.946.025 103.437.112

Suriye 288.436.351 101.463.605

Cibuti 177.030.292 64.815.427

Angola 142.848.330 57.027.967

Venezuela 110.225.839 47.080.965

Benin 82.350.684 31.474.044

Somali 80.706.443 27.125.156

Gana 69.521.674 23.424.272

Filistin Devleti 54.481.470 18.652.063

Türkiye un ihracatını her geçen 
yıl arttırarak 166 ülkeye un ihracatı 
gerçekleştirmekte olup son 9 yıldır 
ihracat liderliğinde sürdürmektedir. 
Değişen dünyada tüketicilerin değişen 
taleplerinde unlu mamuller sektörünün 
de değiştiğini ve yeni trendler oluştur-
duğu görülmektedir. Sanayicilerimizin 
trendleri takip edebilmesi ve trendlere 
uygun ürünler üretmesi un ihracatı 
daha da arttıracağı öngörülmektedir.

Ar-Ge/İnovasyon
Tarım sektöründe Ar-Ge ve inovas-

yon diğer sektörlere göre farklılıklar 
göstermektedir. Sektörün ana maddesi 
olan buğdayın, ekolojik koşullara bağlı 
olması ve üretilen bölgenin iklim ko-
şullarına göre değişiklikler göstermesi 
ar-ge ve inovasyon çalışmalarının öne-
mini arttırmaktadır. Ayrıca inovasyon 
ile sadece üründe ve/veya hizmetlerde 
değil üretim ve pazarlama süreçlerinde 
de değişiklikler ve geliştirmeler yapı-
labiliyor olması bu kavramın işletmeler 
için önemini artırmaktadır. Türkiye’de 
un sanayi, teknolojik gelişmeler ve de-
neyime dayalı olarak ülke ihtiyacından 
daha fazla hacme ulaşarak uluslararası 
boyut kazanmıştır. Sektöre yeni ka-
zandırılan ve yenilenen üretim tesisleri 
geleneksel un fabrikacılığını çok daha 
modern tesisler haline getirmiştir. Maki-
neleşme oranı her yıl artarken, üretimin 
hiçbir safhasında insan eli değmeyen 
ve karanlık fabrikalar hizmete açılma-
ya başlamıştır. Daha güvenilir, hata 
oranının çok daha az olduğu işletmeler 
sektörde sayılarını her geçen yıl arttır-
maktadır.

SWOT Analizi
Günümüzde işletmelerin bir bölü-

münün sadece yerel pazarlarda faaliyet 
göstermeleri, ekonomik ve stratejik he-
deflerine ulaşmalarını zorlaştırmaktadır. 
Bu zorluğu ortadan kaldırma yolunda, 
ihracat yaparak uluslararası pazarlara 
yönelmek işletmeler için bir seçenektir. 
Yoğun rekabetin olduğu uluslararası 
pazarlarda ürün ve/veya hizmetle-
rin nitelikleri ile ön plana çıkabilmek 
zorunluluk haline gelmiştir. Uluslararası 
pazarlara nitelikli ürün ve/veya hizmet 
sunabilmenin yolu ise katma değer 
yaratmaktan geçmektedir.
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YILLAR DOLAR TON

2016 687.915.257 3.468.280

2017 939.023.902 4.570.979

2018 1.185.174.231 5.376.077

2019 1.860.659.209 8.372.076

2020 2.010.176.779 8.581.789

2021 2.322.732.855 7.819.215

2022 /6 1.615.174.594 4.007.307

Kaynak:TÜİK, (Adi Buğday, GTİP 100199000011)

İhracat
Türkiye un ihracatında dünyada ilk 

sırada yer almaktadır. Uluslararası Hubu-
bat Konseyi (IGC)’ye göre, dünyanın en 
büyük ihracatçısı olan Türkiye, 2018-19 
sezonundan bu yana 2022-23 sezonun-
da rekor düzeyde bir ihracat yapması 
beklenmektedir. Türkiye’de buğday unu 

ihracatı, tarım sektörü ihracatının önem-
li bir payını oluşturmaktadır. 2017, 2018 
ve 2019 yıllarında Türkiye buğday unu 
ihracatı 1 milyar $ seviyelerinde iken, 
2020 yılında bu değerde %9,6 oranında 
düşüş görülerek 951 milyon $ değerinde 
gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında ise 1 mil-
yar $ barajının üstünde ithalat gerçek-

leştiren sektör, 2022 yılının ilk 6 ayında 
2021’in aynı dönemine göre yüzde 33 
artarak 652 milyon dolara yükselmiş ve 
şimdiye kadarki en yüksek ocak-haziran 
ihracat rakamına ulaşarak rekor kır-
mıştır. Türkiye’nin buğday unu ihracatı 
yıllara göre miktar ve değer bazında 
aşağıda sunulmuştur.

Ülkeler bazlı un ihracatı değerlen-
dirildiğinde ise, 2021 ve 2022’in ilk 7 
ayında da başı Irak çekmekte. 2021’ye 
kadar olan son 4 yıl değerlendirildiğin-
de; Irak, sıralamasını koruyarak Türki-
ye’nin en fazla buğday ihracatı gerçek-
leştirdiği ülke olmuştur.

Türkiye’nin en çok un ihraç ettiği 
ülkeler arasında İl sıralarda Irak, Yemen, 
Suriye, Venezuela ve Angola yer al-
maktadır. Başı Irak, Suriye ve Yemen’in 
çekerken, 2022 yılının ilk 7 ayı için en 
büyük artış ise % 211 ile Venezuela’da 
gerçekleşmiştir. Onu yüzde %123’lük 
artışla Libya izlemektedir.

YILLAR DOLAR TON

2016 1.078.308.336 3.533.759

2017 1.052.577.911 3.489.354

2018 1.009.217.838 3.317.967

2019 1.051.620.693 3.262.130

2020 950.659.894 2.989.555

2021 1.107.636.741 3.002.557

2022 /7 748.134.038 1.536.147

Kaynak:TÜİK
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2021

ÜLKE MİKTAR (TON) DOLAR

Irak 1.283.956.209 479.922.154

Yemen 308.946.025 103.437.112

Suriye 288.436.351 101.463.605

Cibuti 177.030.292 64.815.427

Angola 142.848.330 57.027.967

Venezuela 110.225.839 47.080.965

Benin 82.350.684 31.474.044

Somali 80.706.443 27.125.156

Gana 69.521.674 23.424.272

Filistin Devleti 54.481.470 18.652.063

Türkiye un ihracatını her geçen 
yıl arttırarak 166 ülkeye un ihracatı 
gerçekleştirmekte olup son 9 yıldır 
ihracat liderliğinde sürdürmektedir. 
Değişen dünyada tüketicilerin değişen 
taleplerinde unlu mamuller sektörünün 
de değiştiğini ve yeni trendler oluştur-
duğu görülmektedir. Sanayicilerimizin 
trendleri takip edebilmesi ve trendlere 
uygun ürünler üretmesi un ihracatı 
daha da arttıracağı öngörülmektedir.

Ar-Ge/İnovasyon
Tarım sektöründe Ar-Ge ve inovas-

yon diğer sektörlere göre farklılıklar 
göstermektedir. Sektörün ana maddesi 
olan buğdayın, ekolojik koşullara bağlı 
olması ve üretilen bölgenin iklim ko-
şullarına göre değişiklikler göstermesi 
ar-ge ve inovasyon çalışmalarının öne-
mini arttırmaktadır. Ayrıca inovasyon 
ile sadece üründe ve/veya hizmetlerde 
değil üretim ve pazarlama süreçlerinde 
de değişiklikler ve geliştirmeler yapı-
labiliyor olması bu kavramın işletmeler 
için önemini artırmaktadır. Türkiye’de 
un sanayi, teknolojik gelişmeler ve de-
neyime dayalı olarak ülke ihtiyacından 
daha fazla hacme ulaşarak uluslararası 
boyut kazanmıştır. Sektöre yeni ka-
zandırılan ve yenilenen üretim tesisleri 
geleneksel un fabrikacılığını çok daha 
modern tesisler haline getirmiştir. Maki-
neleşme oranı her yıl artarken, üretimin 
hiçbir safhasında insan eli değmeyen 
ve karanlık fabrikalar hizmete açılma-
ya başlamıştır. Daha güvenilir, hata 
oranının çok daha az olduğu işletmeler 
sektörde sayılarını her geçen yıl arttır-
maktadır.

SWOT Analizi
Günümüzde işletmelerin bir bölü-

münün sadece yerel pazarlarda faaliyet 
göstermeleri, ekonomik ve stratejik he-
deflerine ulaşmalarını zorlaştırmaktadır. 
Bu zorluğu ortadan kaldırma yolunda, 
ihracat yaparak uluslararası pazarlara 
yönelmek işletmeler için bir seçenektir. 
Yoğun rekabetin olduğu uluslararası 
pazarlarda ürün ve/veya hizmetle-
rin nitelikleri ile ön plana çıkabilmek 
zorunluluk haline gelmiştir. Uluslararası 
pazarlara nitelikli ürün ve/veya hizmet 
sunabilmenin yolu ise katma değer 
yaratmaktan geçmektedir.
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BAȘARI VE KALİTEYE 
ATILAN ‘BÜYÜK’ İMZA

K
onya’nın un sektöründeki 
önemli markalarından Büyük 
Hekimoğulları, kaliteden ödün 

vermeden başarılı yolculuğuna büyü-
yerek devam ediyor. Günlük 250 ton 
üretim kapasitesiyle sektöre adım atan 
Büyük Hekimoğulları, kısa sürede un 
sektörü içerisinde birçok başarıya imza 
atarak adını duyurmayı başardı. Sektör-
deki tecrübe ve birikimini iyi değerlen-
direrek, yatırımda devamlılık ilkesiyle 
birçok marka oluşturmayı başaran 
Büyük Hekimoğulları, aynı zamanda 
ihracatta da kendini gösterdi. Başarıya 
ve kaliteye önemli bir imza attıklarını 
kaydeden Büyük Hekimoğulları A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Osman Nuri Hekimoğlu, “Bugün fırın ya 
da pastane fark etmeksizin unlu mamul 
üretimi yapan tesislerin gözdesi olan; 
Pırlanta, Safir, Yakut, Ziynet, Kolye ve 
Akik markalarının yanı sıra ürünün cin-
sine göre ürettiğimiz özel unlarla büyük 
bir pazara üretim yapmaktayız. Bugün 
ekmekten lavaşa, simitten poğaçaya, 
baklavadan milföye, boyozdan mantı-
ya, yaş pastadan erişteye, pizzadan etli 
ekmeğe, lahmacundan hamburgere un 
ile yapılan her lezzette Büyük Hekimo-
ğulları imzası vardır” diyor.

Osman Nuri Hekimoğlu kimdir? 
Osman Nuri Hekimoğlu, 8 Mayıs 

1979’da Konya’da dünyaya geldim. İlk 
ve orta öğrenimini doğduğu şehirde ta-
mamlayan Hekimoğlu, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde iki yıl dil eğitimi aldıktan 
sonra kariyer hedefleri doğrultusunda 
Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümün-
den mezun oldu. Genç yaşta katıldığı iş 
dünyasına Büyük Hekimoğulları A.Ş.’de 
merhaba dedi. Aile şirketlerinin gele-
neksel uygulamalarının aksine şirketin 
en alt kademesinden başlayarak tüm 

birimlerinde görev yaptı. İşin mutfağın-
dan yetişerek; çalıştığı departmanlarda 
aldığı deneyim ile kısa zamanda şirketin 
yönetim kurulu üyeliğine getirildi. Güçlü 
iletişimi ve yenilikçi vizyonu ile önce 
üretimde kalite standartlarını yükseltti. 
“Şirketin sahip olacağı en büyük serma-
yesi yetenekli insanlardır” yaklaşımı ile 
insan kaynağını güçlendirerek eğitim 
programları ve iş gezileri ile gelişim-
lerinin desteklenmesine katkı sağladı. 
Daha sonra pazarlama alanında hayata 
geçirdiği markalaşma ve kurumsal ileti-
şim faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası 
pazarda yönettiği şirketin sektörün aktif 
oyuncularından biri olmasını sağlaya-
rak Büyük Hekimoğulları A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı unvanını aldı. 
Bu görevinin yanında Başak Ambalaj 
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğini, Anadolu 
Selçuklu Lisanslı Depoculuk A.Ş. Yö-
netim kurulu üyeliği, Orta Anadolu Un 

Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcılığı 
ve Türkiye Un Sanayicileri Federasyo-
nu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini 
sürdürmektedir. Eğitim, gıda, kültür-sa-
nat, çevre, teknoloji alanında yatırımlar 
yapan ve sosyal sorumluluk projelerine 
destek veren Hekimoğlu, evli ve iki ço-
cuk babasıdır

Büyük Hekimoğlu Un sektörün öncü 
markalarından. Bunu nasıl başardınız? 
Büyük Hekimoğlu Un olarak üretim 
kapasitesiniz nedir? Hangi markaları 
barındırıyorsunuz?

1985 Yılında Adnan Hekimoğlu 
tarafından yaklaşık on bin yıllık geçmişi 
ile dünyanın en eski tarım şehri olan 
Konya’da kurulan Büyük Hekimoğulları 
Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., un üretimin-
de Türkiye’nin en önemli tarım lokas-
yonunda yer almaktadır. Kurulduğu 
günden bugüne ülkemizin tahıl ambarı 
olarak bilinen Konya ovasında çiftçile-
rimizin alın teri ile yetiştirilen yüksek 
kaliteli buğdaylarla teknolojiyi buluştu-
rarak halkımıza kaliteli ve sağlıklı ürünler 
sunmayı kendisine görev edinmiştir. 
Firmamızın temellerinin atıldığı 1985 
yılında bugüne kadar kendimize örnek 
aldığımız Kurucumuz Adnan Hekimoğ-
lu, şirket vizyonunu üç önemli sütun 
üzerine inşa etmiştir. Şirketi bugün sa-
hip olduğu konuma ulaştıran bu sağlam 
sütunlar; kaliteli buğday alımı, nitelikli 
çalışan ile verimli iş gücü kullanımı ve 
güncel teknolojiden maksimum yarar-
lanmaktır. Faaliyete başladıktan 5 yıl 
sonra unlu mamulün cinsine göre un 
üretmeye başlayan fabrikamız, sadece 
10 yıl sonra İSO’nun yayınladığı “Türki-
ye’nin en büyük ilk 500 sanayi kuru-
luşu” arasında yerini almıştır. Merkezi 
Konya’da olan operasyon sahamıza 
aynı yıl İstanbul irtibat ofisini ekleyerek 
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ülkemizin en büyük şehrindeki müşteri-
lerine daha yakın olmayı hedeflemiştir.  
Ürettiği ürünlerin kalitesini belgelemek 
amacıyla 1996 yılında Türk Standartları 
Enstitüsüne gerekli başvuruları yapmış 
ve aynı yıl TS-4500 belgesini almaya 
hak kazanmıştır. Kurulduğu günden beri 
kaliteden asla ödün vermeden faaliyet-
lerine devam eden firmamız 2000 yılı 
itibariyle uluslararası pazarlara açılmış 
ürettiği kaliteli ve sağlıklı ürünlerini 
yurtdışı müşterilerinin beğenisine de 
sunmuştur. Ayrıca aynı yıl ürün çeşit-
liliğini artırmak adına yeni paketleme 
hatları devreye alınarak 1,2,5 ve 10 Kg.’lık 
kraft paketli ürünleri de ürün gamına 
eklenmiştir. Ürettiğimiz ürünlerin kalite-
sinin ve güvenilirliğinin takibini sağla-
yabilmek amacıyla 2001 yılında kalite 
kontrol birimimiz kurulmuştur. Gıda 
işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için 
gerekli olan hijyen şartlarının (personel 
hijyeni, ekipman hijyeni, hammadde 
hijyeni, ortam hijyeni, vb.) belirlene-
rek bu şartların sağlanması, üretim ve 
servis aşamasında tüketici açısından 
sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin 
belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan 
kaldırılması temeline dayanan HACCP 
sistemi firmamızda kalite kontrol biri-
mimiz tarafında oluşturulmuş ve 2002 
yılı itibariyle ilgili sistemin denetimleri 
tamamlanarak uluslararası kuruluşlar 
nezdinde tescil ettirilmiş, HACCP gıda 
güvenliği sertifikası almaya hak kaza-
nılmıştır. Ayrıca aynı yıl ISO 9001:2000 
kalite yönetim sitemi çalışmalarımız 
HACCP çalışmaları ile eş zamanlı olarak 
tamamlanmış ve uluslararası kuruluşlar 
nezdinde gerekli denetimleri müteakip 
firmamız ISO:9001:2000 kalite yönetim 
sistemi belgesini almıştır. Halen ilk gün-
kü heyecanla çalışmaya devam eden 

firmamız kuruluşundan bugüne kadar 
sürekli kendini yenilemiş, daha kaliteli 
ve sağlıklı ürünleri halkımızın beğenisine 
sunabilmek için 250 ton günlük buğday 
işleme kapasitesiyle başlayan üretim 
serüvenini 2006 yılı itibariyle yeni ya-
tırımları ile 500 tona çıkarmıştır. Artan 
kapasite artışına paralel olarak ihtiyaç 
duyulan temel ham maddemiz buğda-
yın daha verimli uzun ömürlü ve sağlıklı 
depolanması amacıyla modern çelik 
silo yatırımlarımız da eş zamanlı olarak 
gerçekleştirilmiştir.  

Güncellenen uluslararası standart-
lar doğrultusunda firmamızda gerekli 
uyum ve yenileme çalışmaları yapılmış 
ve bunların neticesinde 2007 yılında 
firmamız ISO 22000:2005 gıda güven-
liği yönetim sistemi belgesi almaya hak 
kazanmıştır. 

Artan üretim kapasitesi ve müşteri 
taleplerine paralel olarak 2008 yılında 
üretilen ürünlerimizin sağlıklı koşullarda 

depolanmasına yönelik yeni un silosu 
yatırımlarımız tamamlanarak faaliyete 
geçmiştir.  Teknolojik yeniliklere paralel 
olarak 2010 yılında modern mikrobi-
yoloji ve kimya laboratuvar yatırımları 
gerçekleştirilmiş, hammadde alımında 
üretime sürecine kadar kalite kontrol 
süreçleri yenilenerek ürün kalitemizin 
arttırılması sağlanmıştır. Aynı yıl Türk 
Standartları Enstitüsü tarafından ya-
pılan denetimler neticesinde firmamız 
TSE-Helal belgesini almaya hak kazan-
mıştır. 

2015 yılı itibariyle üretim tesisimiz 
artan müşteri taleplerine daha hızlı 
cevap verebilmek ve müşterilerine daha 
kaliteli ürünler sunabilmek amacıyla 
revizyona alınmış eskiyen yıpranan 
makine tesis ve cihazlar bu kapsamda 
yenilenmiş günlük 550 ton buğday 
işleme kapasitesine ulaşılmıştır. Ayrıca 
aynı yıl makine ve cihazların yenilen-
mesine paralel üretim hatlarımızın daha 
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birçok marka oluşturmayı başaran 
Büyük Hekimoğulları, aynı zamanda 
ihracatta da kendini gösterdi. Başarıya 
ve kaliteye önemli bir imza attıklarını 
kaydeden Büyük Hekimoğulları A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Osman Nuri Hekimoğlu, “Bugün fırın ya 
da pastane fark etmeksizin unlu mamul 
üretimi yapan tesislerin gözdesi olan; 
Pırlanta, Safir, Yakut, Ziynet, Kolye ve 
Akik markalarının yanı sıra ürünün cin-
sine göre ürettiğimiz özel unlarla büyük 
bir pazara üretim yapmaktayız. Bugün 
ekmekten lavaşa, simitten poğaçaya, 
baklavadan milföye, boyozdan mantı-
ya, yaş pastadan erişteye, pizzadan etli 
ekmeğe, lahmacundan hamburgere un 
ile yapılan her lezzette Büyük Hekimo-
ğulları imzası vardır” diyor.

Osman Nuri Hekimoğlu kimdir? 
Osman Nuri Hekimoğlu, 8 Mayıs 

1979’da Konya’da dünyaya geldim. İlk 
ve orta öğrenimini doğduğu şehirde ta-
mamlayan Hekimoğlu, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde iki yıl dil eğitimi aldıktan 
sonra kariyer hedefleri doğrultusunda 
Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümün-
den mezun oldu. Genç yaşta katıldığı iş 
dünyasına Büyük Hekimoğulları A.Ş.’de 
merhaba dedi. Aile şirketlerinin gele-
neksel uygulamalarının aksine şirketin 
en alt kademesinden başlayarak tüm 

birimlerinde görev yaptı. İşin mutfağın-
dan yetişerek; çalıştığı departmanlarda 
aldığı deneyim ile kısa zamanda şirketin 
yönetim kurulu üyeliğine getirildi. Güçlü 
iletişimi ve yenilikçi vizyonu ile önce 
üretimde kalite standartlarını yükseltti. 
“Şirketin sahip olacağı en büyük serma-
yesi yetenekli insanlardır” yaklaşımı ile 
insan kaynağını güçlendirerek eğitim 
programları ve iş gezileri ile gelişim-
lerinin desteklenmesine katkı sağladı. 
Daha sonra pazarlama alanında hayata 
geçirdiği markalaşma ve kurumsal ileti-
şim faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası 
pazarda yönettiği şirketin sektörün aktif 
oyuncularından biri olmasını sağlaya-
rak Büyük Hekimoğulları A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı unvanını aldı. 
Bu görevinin yanında Başak Ambalaj 
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yapan ve sosyal sorumluluk projelerine 
destek veren Hekimoğlu, evli ve iki ço-
cuk babasıdır

Büyük Hekimoğlu Un sektörün öncü 
markalarından. Bunu nasıl başardınız? 
Büyük Hekimoğlu Un olarak üretim 
kapasitesiniz nedir? Hangi markaları 
barındırıyorsunuz?

1985 Yılında Adnan Hekimoğlu 
tarafından yaklaşık on bin yıllık geçmişi 
ile dünyanın en eski tarım şehri olan 
Konya’da kurulan Büyük Hekimoğulları 
Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., un üretimin-
de Türkiye’nin en önemli tarım lokas-
yonunda yer almaktadır. Kurulduğu 
günden bugüne ülkemizin tahıl ambarı 
olarak bilinen Konya ovasında çiftçile-
rimizin alın teri ile yetiştirilen yüksek 
kaliteli buğdaylarla teknolojiyi buluştu-
rarak halkımıza kaliteli ve sağlıklı ürünler 
sunmayı kendisine görev edinmiştir. 
Firmamızın temellerinin atıldığı 1985 
yılında bugüne kadar kendimize örnek 
aldığımız Kurucumuz Adnan Hekimoğ-
lu, şirket vizyonunu üç önemli sütun 
üzerine inşa etmiştir. Şirketi bugün sa-
hip olduğu konuma ulaştıran bu sağlam 
sütunlar; kaliteli buğday alımı, nitelikli 
çalışan ile verimli iş gücü kullanımı ve 
güncel teknolojiden maksimum yarar-
lanmaktır. Faaliyete başladıktan 5 yıl 
sonra unlu mamulün cinsine göre un 
üretmeye başlayan fabrikamız, sadece 
10 yıl sonra İSO’nun yayınladığı “Türki-
ye’nin en büyük ilk 500 sanayi kuru-
luşu” arasında yerini almıştır. Merkezi 
Konya’da olan operasyon sahamıza 
aynı yıl İstanbul irtibat ofisini ekleyerek 
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ülkemizin en büyük şehrindeki müşteri-
lerine daha yakın olmayı hedeflemiştir.  
Ürettiği ürünlerin kalitesini belgelemek 
amacıyla 1996 yılında Türk Standartları 
Enstitüsüne gerekli başvuruları yapmış 
ve aynı yıl TS-4500 belgesini almaya 
hak kazanmıştır. Kurulduğu günden beri 
kaliteden asla ödün vermeden faaliyet-
lerine devam eden firmamız 2000 yılı 
itibariyle uluslararası pazarlara açılmış 
ürettiği kaliteli ve sağlıklı ürünlerini 
yurtdışı müşterilerinin beğenisine de 
sunmuştur. Ayrıca aynı yıl ürün çeşit-
liliğini artırmak adına yeni paketleme 
hatları devreye alınarak 1,2,5 ve 10 Kg.’lık 
kraft paketli ürünleri de ürün gamına 
eklenmiştir. Ürettiğimiz ürünlerin kalite-
sinin ve güvenilirliğinin takibini sağla-
yabilmek amacıyla 2001 yılında kalite 
kontrol birimimiz kurulmuştur. Gıda 
işletmelerinde, sağlıklı gıda üretimi için 
gerekli olan hijyen şartlarının (personel 
hijyeni, ekipman hijyeni, hammadde 
hijyeni, ortam hijyeni, vb.) belirlene-
rek bu şartların sağlanması, üretim ve 
servis aşamasında tüketici açısından 
sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin 
belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan 
kaldırılması temeline dayanan HACCP 
sistemi firmamızda kalite kontrol biri-
mimiz tarafında oluşturulmuş ve 2002 
yılı itibariyle ilgili sistemin denetimleri 
tamamlanarak uluslararası kuruluşlar 
nezdinde tescil ettirilmiş, HACCP gıda 
güvenliği sertifikası almaya hak kaza-
nılmıştır. Ayrıca aynı yıl ISO 9001:2000 
kalite yönetim sitemi çalışmalarımız 
HACCP çalışmaları ile eş zamanlı olarak 
tamamlanmış ve uluslararası kuruluşlar 
nezdinde gerekli denetimleri müteakip 
firmamız ISO:9001:2000 kalite yönetim 
sistemi belgesini almıştır. Halen ilk gün-
kü heyecanla çalışmaya devam eden 

firmamız kuruluşundan bugüne kadar 
sürekli kendini yenilemiş, daha kaliteli 
ve sağlıklı ürünleri halkımızın beğenisine 
sunabilmek için 250 ton günlük buğday 
işleme kapasitesiyle başlayan üretim 
serüvenini 2006 yılı itibariyle yeni ya-
tırımları ile 500 tona çıkarmıştır. Artan 
kapasite artışına paralel olarak ihtiyaç 
duyulan temel ham maddemiz buğda-
yın daha verimli uzun ömürlü ve sağlıklı 
depolanması amacıyla modern çelik 
silo yatırımlarımız da eş zamanlı olarak 
gerçekleştirilmiştir.  

Güncellenen uluslararası standart-
lar doğrultusunda firmamızda gerekli 
uyum ve yenileme çalışmaları yapılmış 
ve bunların neticesinde 2007 yılında 
firmamız ISO 22000:2005 gıda güven-
liği yönetim sistemi belgesi almaya hak 
kazanmıştır. 

Artan üretim kapasitesi ve müşteri 
taleplerine paralel olarak 2008 yılında 
üretilen ürünlerimizin sağlıklı koşullarda 

depolanmasına yönelik yeni un silosu 
yatırımlarımız tamamlanarak faaliyete 
geçmiştir.  Teknolojik yeniliklere paralel 
olarak 2010 yılında modern mikrobi-
yoloji ve kimya laboratuvar yatırımları 
gerçekleştirilmiş, hammadde alımında 
üretime sürecine kadar kalite kontrol 
süreçleri yenilenerek ürün kalitemizin 
arttırılması sağlanmıştır. Aynı yıl Türk 
Standartları Enstitüsü tarafından ya-
pılan denetimler neticesinde firmamız 
TSE-Helal belgesini almaya hak kazan-
mıştır. 

2015 yılı itibariyle üretim tesisimiz 
artan müşteri taleplerine daha hızlı 
cevap verebilmek ve müşterilerine daha 
kaliteli ürünler sunabilmek amacıyla 
revizyona alınmış eskiyen yıpranan 
makine tesis ve cihazlar bu kapsamda 
yenilenmiş günlük 550 ton buğday 
işleme kapasitesine ulaşılmıştır. Ayrıca 
aynı yıl makine ve cihazların yenilen-
mesine paralel üretim hatlarımızın daha 
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rahat ve kolay izlenmesine ürünlerin 
daha verimli ve hızlı takip edilmesine 
olanak sağlayan modern PLC sistemleri 
fabrikamızda devreye alınmıştır. 

Yıllar itibariyle artan müşteri talep-
lerine paralel olarak kapasite artırımına 
ihtiyaç duyulmuş yapılan yatırımlar 
neticesinde buğday işleme kapasitemiz 
2021 yılı itibariyle günlük 1.100 tona 
çıkarılmıştır. 

Günümüz dünyasında ihtiyaçlar ve 
gereklilikler doğrultusunda uluslararası 
kalite standartları sürekli güncellenmek-
te olup kalite birimizi tarafından geliş-
meler düzenli olarak takip edilmekte 
ve güncellenen ya da yeni oluşturulan 
standartlara uyum konusunda çalışma-
lar halen sürdürülmektedir. 

Gelişimi bir varış değil süreç olarak 
görerek; depolama, laboratuvar, üretim 
teknolojisi ve insan kaynağı yatırımla-
rımız ile her geçen gün büyümeye ve 
gelişmeye kendimizi günün şartlarına 
göre yenilemeye devam etmekteyiz. 

ISO; 18001:2007, 22000-2005, 
9001:2008, 14001:2004, HACCP Gıda 
Güvenliği, TSE; 4500 Kalite ve Helal 
belgelerine sahip üretim standartlarımız 
ile günümüzde günlük 1.100 Ton buğday 
işleme kapasitesine sahibiz. 

Bugün fırın ya da pastane fark et-
meksizin unlu mamul üretimi yapan te-
sislerin gözdesi olan; Pırlanta, Safir, Ya-
kut, Ziynet, Kolye ve Akik markalarının 
yanı sıra ürünün cinsine göre ürettiğimiz 
özel unlarla büyük bir pazara üretim 
yapmaktayız. Bugün ekmekten lavaşa, 
simitten poğaçaya, baklavadan milföye, 
boyozdan mantıya, yaş pastadan erişte-
ye, pizzadan etli ekmeğe, lahmacundan 
hamburgere un ile yapılan her lezzette 
Büyük Hekimoğulları imzası vardır.

Büyük Hekimoğlu Un ihracat 
yapıyor mu? Yapıyorsa daha çok hangi 
ülkelerle çalışıyorsunuz?

 Firmamızın Irak, Katar, Somali, 
Pakistan, Suriye ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne ihracatı bulunmaktadır. 

Büyük Hekimoğlu Un’un gelecek 
hedefleri hakkında neler söylersiniz? 
Yeni yatırım planlarınız var mı?

Kurulduğu günden bugüne daha 
sağlıklı ve kaliteli ürünleri müşterileri 
ile buluşturmayı kendine görev edinen 
firmamız gelişen teknolojinin getirdiği 
imkanlardan azami derecede faydala-
narak ürün gamını büyütmeyi hedefle-
mektedir. 

Sektörü değerlendirecek olursak 
şuan sektör ne durumda?

Türkiye’deki toplam un üretim 
kapasitesi tahminen 32,5 milyon ton, 
fiili tüketimin ise yaklaşık 14,5 milyon 
ton, mevcut üretim kapasitesinin de, 
Türkiye’deki toplam un tüketiminin 
yaklaşık 3 katı olduğunu düşünürsek 
sektörümüzdeki en önemli sorun atıl 
kapasitedir diyebiliriz. Son yedi yıldır 
ülkemiz dünya buğday unu ihracatında 
şampiyon olmasına rağmen ne yazık ki 
ülkemizde kurulu bulunan un fabrikaları 
kapasite kullanımında dünya ortalama-
sının altında kalmaktadırlar.

Türkiye’nin ve tahıl ambarı olarak 
anılan Konya’nın sektöre katkısı 
hakkında neler söylersiniz?

Ülkemizin tahıl ambarı olarak bilinen 
ilimizde 2.2 milyon hektar tarım arazisi 
mevcut olup bunun yaklaşık %30 luk 
kısmın da buğday yetiştirilmektedir. 
Ülkemizin buğday üretiminin yaklaşık 

%10 u şehrimizden karşılanmaktadır. 
Ekmeklik buğday üretiminde ise şehri-
miz ilk sıralarda yer almaktadır. Şehri-
miz buğday üretiminde olduğu gibi un 
sektöründe de önemli bir potansiyele 
sahiptir.  

Şehrimizde 42 un fabrikası olup 
bunların 36’sı aktif olarak un üretmek-
tedir.  Yaklaşık 2,5 milyon ton un üreti-
mi ile ülkemizin önemli üretim merkez-
lerinde biri konumunda olan şehrimiz 
ülkemizin un ihracatında da önemli bir 
paya sahiptir. 

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte 
gıda güvenliği konusu daha önemli 
hale geldi. Bu konuda Türkiye’nin 
Tahıl Koridoru kapsamında attığı 
adımları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’nin öncülüğünde İstanbul’da 
imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması, 
400 milyon kişinin hayatını doğrudan 
ilgilendiriyor. Temmuz 2022 dönemin-
de yayınlanan tarım ürünleri piyasaları 
bültenine göre, dünya buğday ihraca-
tında önemli üretici ülkeler olan Rusya, 
AB, Avustralya ve ABD ilk sıralarda 
yer almaktadır. 2021/22 üretim sezonu 
itibarıyla Rusya dünya buğday ihra-
catında %16,6’lık pay ile ilk sırada yer 
almaktadır. Ülkemiz tarafından atılan 
Tahıl Koridoru adımları ile dünyanın en 
önemli tahıl ihracatçılarından Rusya 
ve Ukrayna’nın üretmiş olduğu ürün-
lerin piyasaya arzında yaşanan sıkıntı 
giderilmiş ve tahıl fiyatlarında oluşan 
dalgalanma önemli ölçüde giderilmiştir. 
Yapılan anlaşmanın hacminin yakla-
şık olarak 45 milyar dolar olduğunu 
düşünürsek, ülkemizin inisiyatif alarak 
bu konuda ne kadar önemli bir çaba 
gösterdiği ortaya çıkar. 

Türkiye’nin gıda ve özelinde 
un sektöründe küresel bir oyuncu 
olduğunu düşünüyor musunuz?

Uluslararası Tahıl Konseyi’nin (IGC) 
verilerine göre ülkemiz dünyanın en 
büyük un ihracatçısı konumundadır. IG-
C’nin raporuna göre 2021 yılında dünya 
pazarlarına 4,1 milyon ton un sevk eden 
Türkiye, 2022 yılında ise ise 4.6 milyon 
ton un ihraç etmiştir.

BÜYÜK HEKIMOĞULLARI78



rahat ve kolay izlenmesine ürünlerin 
daha verimli ve hızlı takip edilmesine 
olanak sağlayan modern PLC sistemleri 
fabrikamızda devreye alınmıştır. 

Yıllar itibariyle artan müşteri talep-
lerine paralel olarak kapasite artırımına 
ihtiyaç duyulmuş yapılan yatırımlar 
neticesinde buğday işleme kapasitemiz 
2021 yılı itibariyle günlük 1.100 tona 
çıkarılmıştır. 

Günümüz dünyasında ihtiyaçlar ve 
gereklilikler doğrultusunda uluslararası 
kalite standartları sürekli güncellenmek-
te olup kalite birimizi tarafından geliş-
meler düzenli olarak takip edilmekte 
ve güncellenen ya da yeni oluşturulan 
standartlara uyum konusunda çalışma-
lar halen sürdürülmektedir. 

Gelişimi bir varış değil süreç olarak 
görerek; depolama, laboratuvar, üretim 
teknolojisi ve insan kaynağı yatırımla-
rımız ile her geçen gün büyümeye ve 
gelişmeye kendimizi günün şartlarına 
göre yenilemeye devam etmekteyiz. 

ISO; 18001:2007, 22000-2005, 
9001:2008, 14001:2004, HACCP Gıda 
Güvenliği, TSE; 4500 Kalite ve Helal 
belgelerine sahip üretim standartlarımız 
ile günümüzde günlük 1.100 Ton buğday 
işleme kapasitesine sahibiz. 

Bugün fırın ya da pastane fark et-
meksizin unlu mamul üretimi yapan te-
sislerin gözdesi olan; Pırlanta, Safir, Ya-
kut, Ziynet, Kolye ve Akik markalarının 
yanı sıra ürünün cinsine göre ürettiğimiz 
özel unlarla büyük bir pazara üretim 
yapmaktayız. Bugün ekmekten lavaşa, 
simitten poğaçaya, baklavadan milföye, 
boyozdan mantıya, yaş pastadan erişte-
ye, pizzadan etli ekmeğe, lahmacundan 
hamburgere un ile yapılan her lezzette 
Büyük Hekimoğulları imzası vardır.

Büyük Hekimoğlu Un ihracat 
yapıyor mu? Yapıyorsa daha çok hangi 
ülkelerle çalışıyorsunuz?

 Firmamızın Irak, Katar, Somali, 
Pakistan, Suriye ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne ihracatı bulunmaktadır. 

Büyük Hekimoğlu Un’un gelecek 
hedefleri hakkında neler söylersiniz? 
Yeni yatırım planlarınız var mı?

Kurulduğu günden bugüne daha 
sağlıklı ve kaliteli ürünleri müşterileri 
ile buluşturmayı kendine görev edinen 
firmamız gelişen teknolojinin getirdiği 
imkanlardan azami derecede faydala-
narak ürün gamını büyütmeyi hedefle-
mektedir. 

Sektörü değerlendirecek olursak 
şuan sektör ne durumda?

Türkiye’deki toplam un üretim 
kapasitesi tahminen 32,5 milyon ton, 
fiili tüketimin ise yaklaşık 14,5 milyon 
ton, mevcut üretim kapasitesinin de, 
Türkiye’deki toplam un tüketiminin 
yaklaşık 3 katı olduğunu düşünürsek 
sektörümüzdeki en önemli sorun atıl 
kapasitedir diyebiliriz. Son yedi yıldır 
ülkemiz dünya buğday unu ihracatında 
şampiyon olmasına rağmen ne yazık ki 
ülkemizde kurulu bulunan un fabrikaları 
kapasite kullanımında dünya ortalama-
sının altında kalmaktadırlar.

Türkiye’nin ve tahıl ambarı olarak 
anılan Konya’nın sektöre katkısı 
hakkında neler söylersiniz?

Ülkemizin tahıl ambarı olarak bilinen 
ilimizde 2.2 milyon hektar tarım arazisi 
mevcut olup bunun yaklaşık %30 luk 
kısmın da buğday yetiştirilmektedir. 
Ülkemizin buğday üretiminin yaklaşık 

%10 u şehrimizden karşılanmaktadır. 
Ekmeklik buğday üretiminde ise şehri-
miz ilk sıralarda yer almaktadır. Şehri-
miz buğday üretiminde olduğu gibi un 
sektöründe de önemli bir potansiyele 
sahiptir.  

Şehrimizde 42 un fabrikası olup 
bunların 36’sı aktif olarak un üretmek-
tedir.  Yaklaşık 2,5 milyon ton un üreti-
mi ile ülkemizin önemli üretim merkez-
lerinde biri konumunda olan şehrimiz 
ülkemizin un ihracatında da önemli bir 
paya sahiptir. 

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte 
gıda güvenliği konusu daha önemli 
hale geldi. Bu konuda Türkiye’nin 
Tahıl Koridoru kapsamında attığı 
adımları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’nin öncülüğünde İstanbul’da 
imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması, 
400 milyon kişinin hayatını doğrudan 
ilgilendiriyor. Temmuz 2022 dönemin-
de yayınlanan tarım ürünleri piyasaları 
bültenine göre, dünya buğday ihraca-
tında önemli üretici ülkeler olan Rusya, 
AB, Avustralya ve ABD ilk sıralarda 
yer almaktadır. 2021/22 üretim sezonu 
itibarıyla Rusya dünya buğday ihra-
catında %16,6’lık pay ile ilk sırada yer 
almaktadır. Ülkemiz tarafından atılan 
Tahıl Koridoru adımları ile dünyanın en 
önemli tahıl ihracatçılarından Rusya 
ve Ukrayna’nın üretmiş olduğu ürün-
lerin piyasaya arzında yaşanan sıkıntı 
giderilmiş ve tahıl fiyatlarında oluşan 
dalgalanma önemli ölçüde giderilmiştir. 
Yapılan anlaşmanın hacminin yakla-
şık olarak 45 milyar dolar olduğunu 
düşünürsek, ülkemizin inisiyatif alarak 
bu konuda ne kadar önemli bir çaba 
gösterdiği ortaya çıkar. 

Türkiye’nin gıda ve özelinde 
un sektöründe küresel bir oyuncu 
olduğunu düşünüyor musunuz?

Uluslararası Tahıl Konseyi’nin (IGC) 
verilerine göre ülkemiz dünyanın en 
büyük un ihracatçısı konumundadır. IG-
C’nin raporuna göre 2021 yılında dünya 
pazarlarına 4,1 milyon ton un sevk eden 
Türkiye, 2022 yılında ise ise 4.6 milyon 
ton un ihraç etmiştir.
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GIDA GÜVENLIĞI, IKLIM DEĞIŞIKLIĞI VE 
KONYA ILININ BITKISEL ÜRETIMDEKI ÖNEMI

Ü
lkemizde tarım sektörü, insanların beslen-
mesi, istihdamı, ekonomiye katkısı ve ihra-
cat potansiyeli bakımından büyük önem 

taşımaktadır. Günümüzde iklim bilimciler tara-
fından, dünya iklim sisteminde bir bozulmanın 
olduğu kabul edilmektedir. İklim sistemini oluş-
turan atmosfer, hidrosfer ve litosferde bozulma-
lar başlamış, doğal denge bozulmuş, bunun so-
nuçları da iklimi etkilemiştir. Yapılan çalışmalar, 
küresel boyutta bir ısınma ile ortaya çıkan iklim-
deki bozulmaların bazı belirsizlikler göstermesi 
ve bunlara karşı önlemler alınmasına rağmen, 
gelecekte de bu belirsizliğin devam edeceğini 
ve sorunların yaşanmasına neden olabileceğini 
göstermektedir. İklim değişmelerinin en önemli 
sonuçlarından birisi, belki de en önemlisi, su kay-
nakları üzerindeki olumsuz etkileridir. Meydana 
gelecek iklim değişiklikleri, tarımsal faaliyetler-
de hayvan ve bitkilerin doğal yaşam alanlarında 
değişikliklere yol açacak, özellikle  ülkemizdeki 
su kaynakları bakımından önemli sorunlar ortaya 
çıkacaktır

Konya ili yaklaşık 2.6 milyon hektar tarıma elve-
rişli arazisi ile Türkiye tarım arazisinin  % 10’dan 
fazlasını kaplayan çok önemli bir tarım şehridir. 
Ülkemizdeki bitkisel üretimin önemli bir kısmı 
Konya ilinde yapılmaktadır. Tarla bitkilerinden 
şeker pancarı, buğday, arpa, mısır, patates, ayçi-
çeği, yonca, fiğ, nohut, kuru fasulye, sebze türle-
rinden havuç, domates meyve türlerinden elma, 
kiraz, vişne ve çilek  bitkisel üretimde Konya ilinin 
söz sahibi olduğu belli başlı ürünlerdir. Bitkisel 
üretimin ana unsuru olan tohumluk üretiminde 
de Konya çoğu tarla bitkisinde birinci sırada yer 
almaktadır ve şu anda ülkemizin tohumluk üre-

tim merkezi haline gelmiştir.  Konya’da sulanabilir 
arazilerin henüz % 20-25’arası sulamaya açılmış-
tır.  Sulama yatırımlarının özellikle KOP projesi-
nin bitirilmesi durumunda ise yaklaşık 250.000 
hektar alan daha sulamaya açılabilecektir. Fakat 
bunlar bitirilse dahi Konya Ovası’nın %70-75’i 
hala suya hasret kalacaktır. Bu yüzden mutlaka 
Konya Ovasına havza dışından su getirecek pro-
jeler üzerinde durulması gerekmektedir. Konya 
ili aynı zamanda organik tarım ürünleri üretme 
konusunda da son yıllarda önemli merkez haline 
gelmekte ve bu konuda her geçen gün gelişme 
kaydetmektedir. Konya ili; sulanan alanları, güçlü 
resmi ve sivil tarım kurumları, içinde barındırdığı 
üç büyük tarım işletmesi,  tarım alet ve makine 
sanayii, bitkisel üretimi değerlendiren sanayii te-
sisleri ve konu ile ilgili bilimsel araştırma düzeyi 
ile çok daha büyük ölçekte bitkisel üretim yapa-
bilecek  potansiyele sahiptir.

Konya ili sahip olduğu geniş tarım alanları, farklı 
agro ekolojik alt bölgeler, sulama imkanları, coğ-
rafi konumu ile ülkemizin tarım başkenti olarak 
kabul edilmektedir. Konya sahip olduğu potan-
siyelleri tam olarak değerlendirmemekle birlik-
te başta buğday,mısır, arpa, şeker pancarı, kuru 
fasülye, patates, ayçiçeği, haşhaş, kimyon, aspir 
gibi tarla bitkileri olmak üzere bir çok tarla bit-
kisi yanında, çok sayıda sebze ve meyve türleri-
nin üretiminin gerçekleştirildiği tarım bölgesidir. 
Bölgemizde özellikle son yirmi yıldır çiftçi bilgi 
seviyesinin artması ve çeşitli tarımsal projelerin 
devreye girmesi ile ürün deseninde önemli de-
ğişimler yaşanmaktadır. Geçmiş yıllarda kuru 
tarım sisteminde buğday, arpa- nadas sistemi, 
sulu tarımda ise buğday-şeker pancarı üretim ve 
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münavebe sistemine sahip bölgede, bugün mısır, patates, ay-
çiçeği, fasülye gibi tarla bitkilerinin yaygın olarak tarımı yapıl-
makta ve ekim nöbetinde yer almaktadır. Tarla bitkileri yanında 
son zamanlarda bölgede çok sayıda sebze ve meyve türünün 
üretimine olan talep artmış ve bölgede bitkisel üretim çeşitliliği 
artmıştır.

Konya’da 100 dekarın üzerinde araziye sahip işletme sayısı top-
lam işletmelerin ancak % 30,4 ünü oluştururken, bunların sahip 
olduğu arazi toplam arazinin % 77,9’ una tekabül etmektedir. 
Bitkisel üretim yapan işletmelerde işletme başına arazi büyük-
lüğü ortalaması 98 dekardır. Bu ortalama işletme büyüklüğü 
Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde ve muhtemel iller sıra-
lamasında birinci sırada yer almaktadır 

Konya Türkiye’nin en büyük yüzölçümüne sahip ilidir. Ortalama 
yüksekliği 1.016 m dir. Konya ili, sosyo-ekonomik yapı, iklim, top-
rak yapısı ve coğrafi yapı dikkate alındığında ,bölgeler arasında 
önemli farklılıklar arz etmektedir. Konya ili 5 Agro-ekolojik alt 
bölgeye ayrılmıştır. Agro-ekolojik bölgelendirme; arazinin çev-
resel özellikleri , potansiyel verim ve arazi uygunluğu benzer 
olan özelliklere sahip alt alanlara bölünmesini ifade etmektedir. 

Konya ilinde İklim, toprak yapısı ve coğrafi yapı dikkate alına-
rak oluşturulan farklı agro ekolojik bölgeler

 
 

Konya ilindeki 31 ilçeden 18 tanesi bitkisel üretim alanı yönün-
den 250.000 dekarın üzerinde tarım alanı mevcuttur. Bu durum 
tarımsal üretim alanı yönünden Konya ilinin potansiyelini gös-
termektedir.  Bu ilçelerden özellikle Çumra, Altınekin, Karapı-
nar, Karatay, Ereğli, Kulu ve Cihanbeyli  ilçeleri sulama imkanları 
ve işletme büyüklüğü  nedeni ile bu tarımsal potansiyeli daha 
yüksek ilçeler olarak ön plana çıkmaktadır. 

Konya ilinde işlenen tarım alanı oranının yüzölçüm alanına oranı  
(yaklaşık %64) oldukça yüksek olduğu görülür.  Konya ilinde 
ürün getirmeyen arazinin toplam alana oranı , Türkiye oranla-
rına göre daha düşüktür . Bu durum Konya’nın bitkisel üretim 
potansiyelinin yüksek olmasının ve Türkiye’ de tarım merkezi 
olmasının belli başlı nedenlerinden biridir. 

KONYA İLİNDE BİTKİSEL ÜRETİM

Konya’da ÇKS kayıtlı yaklaşık 88.000 çiftçi var ve bunların 
%90’dan fazlası tarla bitkileri tarımı ile uğraşmaktadır.  Konya 
çoğu bitkisel üründe Türkiye üretiminin %10’dan fazlasını üret-
mekte, hatta bazı ürünlerde bu oran mısır (%22), şekerpancarı 
(%31)  ve havuç (%64) çok daha yüksek rakamlara ulaşabilmek-
tedir. Konya Türkiye’de

Buğday, arpa, şekerpancarı, kuru fasülye, havuç, kuşyemi, acı 
bakla (termiye),lale soğanı, kiraz, patates, dane ve silajlık mı-
sır, yonca, kimyon, haşhaş, bezelye, yağlık ve çerezlik ayçiçeği, 
vişne, kavun gibi bir çok bitkisel ürünün yanı sıra, büyükbaş ve 
küçükbaş hayvan varlığı, tarım alet ve makine varlığı ve sanayisi 
ile ülke tarımının gövdesini oluşturmaktadır.

KONYA İLİNİN TOHUMCULUK AÇISINDAN YERİ VE ÖNEMİ

Konya ili sadece bitkisel üretimde değil aynı zamanda bitkisel 
üretimin ana unsuru olan tohum üretiminde Türkiye’de ilk sıra-
da yer almaktadır. Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi doğrudan 
etkileyen faktörlerden bir tanesi tohumluktur. Dünyada ve ülke-
mizde ekim alanları giderek daralmaktadır. Günümüzde ekim 
alanlarını artırarak üretimi çoğaltmak mümkün gözükmemek-
tedir. Bunun sonucunda üretimi artırmanın tek yolu, gelişmiş 
ülkelerde olduğu gibi tüm girdilerin en iyi şekilde kombine edi-
lerek çiftçiye sunulmasıdır. Şüphesiz bu kombinasyondaki en 
önemli unsur, kaliteli tohumluk kullanımıdır.

Konya ilinde önceleri sadece Altınova, Konuklar ve Gözlü Tarım 
İşletme Müdürlüklerinde hububat tohumluğu üretimi yapılır-
ken, özel sektörün tohumculuğa girmesi ile son 20 yıl içerisinde 
tohumculuğun en fazla yapıldığı il olarak, Konya tohumculuk-
ta önemli bir üretim merkezi haline gelmiştir. Bugün Konya’da 
200’e yakın tohumluk üretimi yapan firma bunmaktadır. Tür-
kiye’deki tohumculuk firmalarının dörtte biri Konya’da bulun-
maktadır.   Buğday, arpa, patates, hibrit ayçiçeği, hibrit mısır, 
haşhaş, yem bitkileri, yemeklik tane baklagiller, aspir, bazı  seb-
ze türleri ,meyve fidanı , lale soğanı gibi bitki türlerinin tohum-
luk üretiminde Konya ilk sıralarda yer almaktadır. Konya ilinde 
tohumluk üretimin çok yaygın olmasının sebepleri şunlardır.

*Ekolojinin özellikle yabancı tozlaşan bitkiler için uygun olması,

*Özellikle yabancı tozlaşan bitkiler için izole ve temiz alan po-
tansiyeli,

*Kamu ve özel sektör ıslah Ar-Ge birikimi,

*Coğrafi konumu,

*Geniş ve sulanabilir arazilerin çok olması,

*Modern tohumluk işleme tesisleri ve tohumluk üretim organi-
zasyonları,

Türkiye tohumluk üretiminin yaklaşık %35’i Konya’da yapılmak-
tadır. 2022 yılında Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne yaklaşık 
12.000 tohumluk üretim beyannamesi verilmiştir. 

Konya ili sahip olduğu çok farklı ekolojik bölgeler, geniş tarla 
arazisi, arazilerinin büyük kısmının tarla tarımına uygun olması, 

Bölgeler Bölgede yer alan ilçeler Alan (ha) Konya 
içindeki 
payı (%)

Yıllık 
Yağış 
(mm)

I. Bölge Çumra, Karatay, Meram, Selçuklu 704649 %16,9 < 400

II.Bölge Akören, Ahırlı, Bozkır, Güneysınır, 
Hadim, Taşkent, Yalıhüyük

525234 %12,6 >400

III.Bölge Akşehir, Ereğli, Halkapınar, Ilgın, 
Tuzlukçu

597982 %14,3 >400

IV.Bölge Beyşehir, Derbent, Derebucak, 
Doğanhisar, Hüyük, Seydişehir

589385 %14,2 >400

V.Bölge Altınekin, Cihanbeyli, Çeltik, 
Emirgazi, Kadınhanı, Karapınar, 

Kulu, Sarayönü, Yunak

1752150 %42 <400

Toplam 4169400
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sulama imkanlarının giderek artacak olması, ilde bitkisel üre-
tim konusunda yeterli deneyime sahip insan kaynağı ve bunu 
değerlendirecek tesislere sahip olması gibi faktörlerden dolayı 
çok büyük bir potansiyele sahiptir. 

Bölgemizde bitkisel üretimi geliştirirken, tarımsal verimliliği 
artırmak ve çevre duyarlılığını geliştirmek, tüm canlılar için en 
önemli doğal hazinelerden birisi olan kısıtlı su kaynaklarının 
akılcı, katılımcı ve planlı kullanımını sağlayarak ,tarımsal faali-
yetlerin her safhasında bilinçli ve kontrollü bir üretim ile doğal 
ve kültürel değerlerin sürdürülebilirliğini korumak, tarımsal üre-
timde kalite ve verimliliği artırmak, sertifikalı tohum kullanımını 
yaygınlaştırmak ve bilinçli zirai ilaç kullanımı ile insan sağlığını, 
çevreyi ve biyo-çeşitliliği tehdit eden zararlı ilaç kullanımının 
önlenmesi hususları göz ardı edilmemelidir.

Gerek dünya gündemini gerekse ülkemiz gündemini oldukça 
meşgul eden iklim değişikliği, günümüzün en önemli çevre ve 
ekonomik problemleri arasında en ön sıralarda yerini almaya 
devam etmektedir.

İklim değişmelerinin en önemli sonuçlarından birisi, belki de en 
önemlisi, su kaynakları üzerindeki olumsuz etkileridir.

Son yıllarda ülkemizde ortalama yağışın azalması yanında, ya-
ğış rejimindeki sapma da dikkat edilmesi gereken bir olaydır. 
Yağış miktarında meydana gelen bu azalışlar ve yağış rejimin-
deki sapmalar, tarımsal üretimi olumsuz yönde etkilemektedir. 
Konya Kapalı Havzasında  son yıllarda yaşanan kuraklık ve de-
ğişen tarım yapısına bağlı olarak çeşitli çevre sorunları ortaya 
çıkmaktadır. Bölge Türkiye’de yıllık ortalama yağışın en az gö-
rüldüğü (Konya 319 mm) alanlardan biridir. Son yıllarda Konya 
Bölgesinde iklim çok değişikliklik göstermektedir.  Yağışların 
dağılım ritmi ve kuraklık sezonu ve süresinde önemli değişiklik-
ler söz konusudur Yağış tipinde farklılıklar oluşmaktadır. 

Ülkemizin temel besin maddesi ve en çok tarımı yapılan bitki 

türü olan buğday hemen her bölgemizde yetiştirilmektedir. An-
cak buğday üretimi yapılan alanların büyük çoğunluğu, yağış 
ortalaması düşük ve yağış dağılımı düzensiz olan bölgelerde 
bulunmaktadır. Buralarda yıllık verim ve üretim ilkbahar ya-
ğışlarına sıkıca bağımlı olup, güz kuraklıkları ve bazı yıllar sert 
geçen kış şartları kışlık buğday üretimini belirgin biçimde dü-
şürmektedir. Bu yüzden ülke rekoltesi o yılki yağışa bağlı olarak 
önemli oranda değişim göstermektedir. Örneğin buğday için 
yağış dağılımının ve toplamının çok ideal olduğu 2015 yılında 
ülke rekoltesi 22.6 milyon ton ile en yüksek düzeye ulaşırken, 
2020 yılında ise ülkemizin başta Konya olmak üzere pek çok 
buğday üretim alanındaki yağış yetersizliği yüzünden 19 milyon 
ton dolayında gerçekleşmiştir. 2021 yılında ise son yılların en 
şiddetli tarımsal kuraklığı yaşanmış ve rekolte 17 milyon tona 
kadar  düşmüştür. Bu durum ülkemizin gıda güvenliğini tehdit 
etmektedir. 2022 yılında iklim şartlarında düzelme ile yaklaşık 
20 milyon tonluk bir rekolte elde edilmiştir. Fakat 2022-2023 
üretim sezonu ülke genelinde hala kuraklık tehlikesi altındadır. 

Son yıllarda dünyada hissedilen küresel iklim değişikliği ve 
mevsim değişiklikleri Türkiye’yi de etkilemiştir. Birçok bölge-
mizde özellikle de İç Anadolu Bölgesi yağış azlığı (kuraklık) ve 
aşırı su tüketimi yüzey suları ve yeraltı suyu açısından sorunlara 
yol açmaktadır.  Konya  Ovasında  son yıllarda görülen iklim 
değişikliği sonucu gündeme gelen en önemli konu sulama ve 
su kaynaklarıdır.  Konya Ovası için tarımın tek anahtarı sudur. 
Çünkü bölgedeki yıllık yağış çoğu zaman hiçbir kültür bitkisin-
den ekonomik üretim yapmak için uygun olmamaktadır. Böl-
gede sulama imkanlarının artması ile tarımsal kalkınma artmış, 
ürün çeşitliliği oluşmuş ve bölge bir tarım merkezi haline gel-
miştir. Tarım sektörününü iklim değişikliği  ve kuraklıktan en az 
etkilenen bir yapıya kavuşturmak için bölge dışı havzalardan su 
getirilmesi ile ilgili yeni projeler hayata geçirilmelidir.
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Selçuklu Belediyesi 
tarafından şehre kazandırılan 

ve Anadolu’dan dünyaya 
açılan Selçuklu Kongre 

Merkezi tüm misafirlerine 
yılın her zamanında dolu 
dolu bir takvim yaşatıyor. 

Selçuklu Belediyesi sanattan, 
eğitime; bilimden spora, 
sosyal yaşamdan gençlik 

çalışmalarına daha pek çok 
kolda şehrin sosyal yaşamına 

katkı sağlıyor 

SELÇUKLU 
KONGRE MERKEZİ, 

KÜLTÜRÜN, 
SOSYAL YAȘAMIN 
VE KONGRELERİN 
NABZINI TUTUYOR

S
elçuklu Belediyesi tarafın-
dan şehre kazandırılan ve 
Anadolu’dan dünyaya açılan 

Selçuklu Kongre Merkezi tüm misafir-
lerine yılın her zamanında dolu dolu 
bir takvim yaşatıyor. Doğal akustik 
mekanları, geniş fuaye alanları ile 
hizmet veren kongre, toplantı ve 
balo salonları, gala, düğün, iftar gibi 

organizasyonlara hizmet verebilecek 
üst düzey mutfak altyapısı ile ulusal 
ve uluslararası düzeyde gerçekleş-
tirilecek kongreler, fuarlar, sergiler, 
müzikaller, film galaları, şirket toplan-
tıları gibi her türlü bilimsel, kültürel 
ve sosyal etkinliklere ev sahipliği 
yapıyor. Bu organizasyonlardan ulusal 
ve uluslararası kapsamda özelliğe 

sahip birçok organizasyonu kendi ev 
sahipliğinde düzenleyen Selçuklu Be-
lediyesi sanattan, eğitime; bilimden 
spora, sosyal yaşamdan gençlik çalış-
malarına daha pek çok kolda şehrin 
sosyal yaşamına katkı sağlıyor.  

Ulaşım olarak şehrin merkezi 
konumunda yer alan Selçuklu Kongre 
Merkezi’nin 14 salondan oluşan 45 

SELÇUKLU BELEDİYESİ

kişiden 2 bin kişiye kadar kapasiteli salonları 
tüm talepleri karşılayacak potansiyele sa-
hip.  İki farklı kapasitede oditoryum salonu, 
1400 metrekare balo salonu ve 11 adet farklı 
boyutlarda olan toplantı salonları muhteşem 
mimarisi ile Selçuklu   Kongre Merkezi hem 
gözlere hem de tüm kullanıcılarının taleple-
rine  hitap ediyor.  Etkinlik ve organizasyon-
ların eşsiz bir deneyimle gerçekleşmesi için 
tasarlanan Selçuklu Kongre Merkezi, 10.000 
m2 fuaye alanı ile, 4 ayrı kattan oluşmakta ve 
950 araçlık açık otoparkı ile hizmet veriyor. 

SELÇUKLU’DA SANATIN KALBİ SELÇUKLU 
KONGRE MERKEZİ’NDE ATIYOR

Selçuklu Belediyesi tarafından inşa edilen 
ve şehrin kültür hayatına yön veren Selçuklu 
Kongre Merkezi’nde yıl boyunca yerel, ulusal 
ve uluslar arası kapsamda  kongreler, eğitim 
faaliyetleri, konserler, müzikaller, tiyatro-
lar,festivaller, fuarlar, satranç turnuvaları, 
organizasyonlar  gerçekleştiriliyor.  Bu orga-
nizasyonların haricinde ise sadece  Selçuklu 
Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı birçok 
kapsam ve başlıkta faaliyet icra ediliyor. 
Şehre ayrı bir değer katan Selçuklu Kongre 
Merkezi’ni inşa eden Selçuklu Belediyesi 
düzenlediği organizasyonlarla şehrin kültür 
ve sanat hayatına katkı sağlarken Konya’dan 
dünyaya da bir kapı açıyor.
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LİSANSLI DEPO 
SİSTEMİNDEKİ SORUNLAR

Gürbüz, lisanslı depoculukla ilgili 
de bilgiler verdi. Lisanslı depo kapasi-
telerini veren Gürbüz, “Özel sektörün 
yaptığı depolar 6.370 bin ton, USK yo-
luyla yaptırılan depolar 1.408 bin ton, 
kiralanan TMO depoları 1.054 bin ton. 
Lisanslı Depo Kapasitesi: 8.832 bin ton 
TMO tarafından 2,4 milyon ton (yüzde 
28) kapasiteli depo sisteme kazandı-
rılmıştır” dedi. Sistemdeki sorunlara 
ilişkin açıklamalarda bulunan Gürbüz, 
şöyle devam etti, “Üretimi düşük olan 
ancak depo ihtiyacı bulunan noktalar-
da yapılacak lisanslı depo yatırımının 
cazip hale getirilmesi, ISIN sayısının 
fazla olması nedeniyle ürün takibinin 
zorlaşması ve sistemin derinlik kaza-
namaması, Depo kira ücretlerinin ürün 
el değiştirdiğinde tahsil edilmesine 
rağmen lisanslı depoculuk şirketlerinin 
her ay depo kira ücreti faturası kes-
mesi (KDV %18), Yetkili sınıflandırıcı-
ların ekonomik olarak lisanslı depoya 
bağımlı olmalarının analiz güvenilirli-
ğine şüphe düşürmesi, Lisanslı depo 
denetimlerinin yetersiz olması, Lisanslı 
depoculuk şirketlerinin mevzuata 
uymayan uygulamalarda bulunması 
ve protokol hükümlerine uymaması, 
Lisanslı depolara mısır teslim eden 
üreticilerden alınan kurutma ücretinin 
peşin olarak talep edilmesi, Lisanslı 
depoların veya nakliye kooperatiflerinin 
ürün çıkışlarına müdahil olması, Ürün 
çıkışlarında düşük kaliteli ürünün veril-
diği veya teslimatta gecikmeler olduğu 
yönünde şikayetlerin gelmesi, Şirket-
lerinin yalnızca kendine ait ürünleri 
depolaması, Lidaşların TMO uygulama-
ları ile senkronize hareket etmemesi, 
Lisanslı depolara hem ürün teslim eden 
üreticilerden hem de ürün teslim alan 
sanayicilerden şikayetlerin gelmesi, 
Bazı lisanslı depoların TMO ile proto-
kol imzalamaması (13 firma), Protokol 
imzalayan bazı firmaların TMO’ya ürün 
satmak isteyen üreticilerden ürün alımı 
yapmaması, Kurutma cihazı bulunan li-
sanslı depoların yaş ya da belli rutubet 

oranı üzerindeki mısırı kabul etmemesi, 
Mısır alımlarında yüksek kurutma ücreti 
talep edilmesi, Yasal kesintiler dışında 
fire ya da kira ücreti adı altında ücret 
talep edilmesi.”

LİSANSLI DEPOLARIN BÜYÜK 
KATKILARI VAR 

LİDAŞDER Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mahmut Güzel de, “Lisanslı 
Depoculukta Mevcut Sorunlar, Çözüm 
Önerileri” başlıklı bir sunum yaptı. 
Lisanslı depoculuktaki mevcut kapa-
site durumuyla ilgili bilgi veren Güzel, 
“Lisans Alan Şirketler 167 adet, 236 
yerde 8.871.523 ton. Kuruluş izni verilen 
şirketler 290 adet 16.825.266 ton.” dedi. 
Lisanslı Depoculuğun ülkemize ve pay-
daşlara olan katkısıyla ilgili açıklamalar-
da bulunan Güzel şunları kaydetti; 

-Ürünlerin kayıt altına alınması,
-Miktar ve kalite kayıplarının önlen-

mesi,
-Ürünlerin sigorta altına alınması,
-Kamunun depo yatırımı yapmak 

zorunda kalmaması,
-TMO’nun imkan ve kabiliyetlerinin 

artması,
-Küresel risklerde yeterli depo kapa-

sitesi ve arz güvenliğinin sağlanması,
-Çiftçi ürünü satarken sıra, randevu 

ve yer durumu sorunları büyük oranda 
azaldı,

-Çiftçi ürününü satarken tahsilat 

sorunu yaşamıyor,
-Çiftçi’nin ürününe talep arttı,
-Sanayici ve Esnafın depo yatırımı 

ve stok yönetimiyle uğraşmasına gerek 
kalmadı,

-Mudilerimiz ürün sınıflandırma-
sı sayesinde daha kaliteli ürün temin 
edebiliyor,

-Mudilerimiz ELÜS finansmanı saye-
sinde alım imkanlarını arttırdı,

-Mudilerimiz TÜRİB sayesinde stok, 
kalite ve nakliye ile uğraşmadan güven-
le ticaret yapıyor.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Güzel, sistemdeki sorunlara ve çö-
züm önerilerine ilişkin şu bilgileri verdi; 
“Kira ücreti, depodaki ürünün son işlem 
tarihine göre tahsil edilmektedir. Her 
sene ocak ayında depodaki tüm ürün-
lerin kira ücreti güncellenmelidir. ELÜS 
alım-satım esnasındaki

kesintiler yüksek, bu kesintiler 
düşürülmelidir. Kurutma ücreti nakit 
tahsil edilmektedir. Kurutma ücreti 
karşılığı miktarsal olarak kesinti yapıl-
malıdır. Buğday ve arpa depolanması 
için maksimum rutubet oranı yüzde 
14,5’tir. Bu oran yüzde 14 olmalıdır. Yıllık 
binde üç buçuk fire tarifesi bazı bölgeler 
için yetersiz kalmaktadır. Fire tarifesi, 
bölgelerin iklim şartları göz önünde 
bulundurularak bölgesel hale getirilmeli 
ve artırılmalıdır. Devlet bankalarımız 
elüs kredisi kullandıramıyor. Bu yeniden 
açılmalıdır. Lisanslı depoculuk yatırımları 
hububat, baklagillerde ve yağlı tohum-
ların dışındaki ürünler için yatırımlar 
yetersizdir. Pamuk, Fındık, kuru üzüm, 
kuru kayısı, kuru incir, antep fıstığı, 
zeytin, zeytinyağı gibi ürünlerde ve yeni 
ürünler için lisanslı depoculuk geliştiril-
melidir. Çiftçilerimizin lisanslı depoları 
tercih etmeleri için; Üreticinin depo kira 
ücretinin tamamı destek olarak verilmeli, 
stopaj muafiyeti devam etmeli, nakliye 
desteği tekrar güncellenmeli, destekler, 
çiftçiler adına doğrudan lisanslı depo 
işletmelerine ödenmeli, ELÜS karşılığı 
faizsiz kredi işletilmeli, Doğrudan gelir 
destekleri lisanslı depoda artırılmalı.”

LİDAŞDER

Lisanslı Depoculuk ve 
Hububat Piyasaları 

Kongresi’nde konuşan 
LİDAŞDER Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Mahmut 
Güzel, lisanslı depoculuğun 

büyük avantajlar 
getirdiğine dikkat çekti

LISANSLI DEPOCULUK 
AVANTAJ SAĞLIYOR

T
arım Ürünleri Lisanslı Depo ve 
Yetkili Sınıflandırıcı Şirketleri 
Derneği (LİDAŞDER) tara-

fından ilk defa 8-11 Aralık 2022 tarih-
leri arasında Antalya Belek Cornelia 
Diamond Otel’de düzenlenen “Lisanslı 
Depoculuk ve Hububat Piyasaları” 
Kongresi, rekor katılımla gerçekleş-
tirildi. Kongrede konunun uzmanları 
tarafından sektör sorunları ve çözüm 
önerileri ele alındı. 

ALIM FİYATLARI HAKKINDA 
BİLGİ VERDİ 

TMO Alım ve Muhafaza Dairesi 
Başkanı Gökhan Gürbüz, kongrede 

yaptığı sunumda önemli bilgiler verdi. 
TMO alım fiyatları hakkında bilgi veren 
Gürbüz, “Hububat (5 Haziran) Makar-
nalık buğday 6.900 TL, Sert ekmeklik 
buğday 6.450 TL, Arpa 5.700 TL. 
Bakliyat (5 Temmuz-13 Eylül) Kırmızı 
mercimek 15.000 TL, Kuru fasulye-Şe-
ker 25.000 TL, Çalı, Horoz, Selanik 
21.000 TL, Dermason 20.000 TL. Mısır 
(22 Ağustos) 5.700 TL. Çeltik (13 Eylül) 
Baldo 16.000 TL, Osmancık 14.500 
TL.” dedi. TMO’nun alım politikala-
rını anlatan Gürbüz, şunları söyledi; 
“Bakanlığımızca, 1 Eylül 2022 tarihine 
kadar ürünlerini TMO’ya satan üreticile-
re Buğdayda 1.000 TL/Ton, Arpada ise 
500 TL/Ton ilave Hububat Alım Primi 

Desteği verildi. Buğday, arpa, çavdar, 
yulaf ve tritikale ÇKS kaydı bulunan 
üreticiler cins ve kota sınırlaması olma-
dan ürünlerini

TMO’ya satabildi. 300’ü TMO işyeri 
ve 200’ü protokol imzalanan lisans-
lı depolar olmak üzere toplam 500 
noktada faaliyet gösterildi. Alım fiyatla-
rımız ton başına buğdayda 1 Temmuz’da 
400 TL, arpada ise 200 TL artırıldı. 
Üreticilerimize ÇKS miktarının iki katına 
kadar destekten faydalanabilme imkanı 
sunuldu. İşyerlerimizde randevulu alıma 
devam edildi. Altyapısı uygun 12 ticaret 
borsasında alım yapıldı. Çeltik (5 Ekim) 
ve Kırmızı Mercimek (17 Ağustos) alım 
fiyatlarımız ton başına 1.000 TL artırıldı.”
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LİSANSLI DEPO 
SİSTEMİNDEKİ SORUNLAR

Gürbüz, lisanslı depoculukla ilgili 
de bilgiler verdi. Lisanslı depo kapasi-
telerini veren Gürbüz, “Özel sektörün 
yaptığı depolar 6.370 bin ton, USK yo-
luyla yaptırılan depolar 1.408 bin ton, 
kiralanan TMO depoları 1.054 bin ton. 
Lisanslı Depo Kapasitesi: 8.832 bin ton 
TMO tarafından 2,4 milyon ton (yüzde 
28) kapasiteli depo sisteme kazandı-
rılmıştır” dedi. Sistemdeki sorunlara 
ilişkin açıklamalarda bulunan Gürbüz, 
şöyle devam etti, “Üretimi düşük olan 
ancak depo ihtiyacı bulunan noktalar-
da yapılacak lisanslı depo yatırımının 
cazip hale getirilmesi, ISIN sayısının 
fazla olması nedeniyle ürün takibinin 
zorlaşması ve sistemin derinlik kaza-
namaması, Depo kira ücretlerinin ürün 
el değiştirdiğinde tahsil edilmesine 
rağmen lisanslı depoculuk şirketlerinin 
her ay depo kira ücreti faturası kes-
mesi (KDV %18), Yetkili sınıflandırıcı-
ların ekonomik olarak lisanslı depoya 
bağımlı olmalarının analiz güvenilirli-
ğine şüphe düşürmesi, Lisanslı depo 
denetimlerinin yetersiz olması, Lisanslı 
depoculuk şirketlerinin mevzuata 
uymayan uygulamalarda bulunması 
ve protokol hükümlerine uymaması, 
Lisanslı depolara mısır teslim eden 
üreticilerden alınan kurutma ücretinin 
peşin olarak talep edilmesi, Lisanslı 
depoların veya nakliye kooperatiflerinin 
ürün çıkışlarına müdahil olması, Ürün 
çıkışlarında düşük kaliteli ürünün veril-
diği veya teslimatta gecikmeler olduğu 
yönünde şikayetlerin gelmesi, Şirket-
lerinin yalnızca kendine ait ürünleri 
depolaması, Lidaşların TMO uygulama-
ları ile senkronize hareket etmemesi, 
Lisanslı depolara hem ürün teslim eden 
üreticilerden hem de ürün teslim alan 
sanayicilerden şikayetlerin gelmesi, 
Bazı lisanslı depoların TMO ile proto-
kol imzalamaması (13 firma), Protokol 
imzalayan bazı firmaların TMO’ya ürün 
satmak isteyen üreticilerden ürün alımı 
yapmaması, Kurutma cihazı bulunan li-
sanslı depoların yaş ya da belli rutubet 

oranı üzerindeki mısırı kabul etmemesi, 
Mısır alımlarında yüksek kurutma ücreti 
talep edilmesi, Yasal kesintiler dışında 
fire ya da kira ücreti adı altında ücret 
talep edilmesi.”

LİSANSLI DEPOLARIN BÜYÜK 
KATKILARI VAR 

LİDAŞDER Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mahmut Güzel de, “Lisanslı 
Depoculukta Mevcut Sorunlar, Çözüm 
Önerileri” başlıklı bir sunum yaptı. 
Lisanslı depoculuktaki mevcut kapa-
site durumuyla ilgili bilgi veren Güzel, 
“Lisans Alan Şirketler 167 adet, 236 
yerde 8.871.523 ton. Kuruluş izni verilen 
şirketler 290 adet 16.825.266 ton.” dedi. 
Lisanslı Depoculuğun ülkemize ve pay-
daşlara olan katkısıyla ilgili açıklamalar-
da bulunan Güzel şunları kaydetti; 

-Ürünlerin kayıt altına alınması,
-Miktar ve kalite kayıplarının önlen-

mesi,
-Ürünlerin sigorta altına alınması,
-Kamunun depo yatırımı yapmak 

zorunda kalmaması,
-TMO’nun imkan ve kabiliyetlerinin 

artması,
-Küresel risklerde yeterli depo kapa-

sitesi ve arz güvenliğinin sağlanması,
-Çiftçi ürünü satarken sıra, randevu 

ve yer durumu sorunları büyük oranda 
azaldı,

-Çiftçi ürününü satarken tahsilat 

sorunu yaşamıyor,
-Çiftçi’nin ürününe talep arttı,
-Sanayici ve Esnafın depo yatırımı 

ve stok yönetimiyle uğraşmasına gerek 
kalmadı,

-Mudilerimiz ürün sınıflandırma-
sı sayesinde daha kaliteli ürün temin 
edebiliyor,

-Mudilerimiz ELÜS finansmanı saye-
sinde alım imkanlarını arttırdı,

-Mudilerimiz TÜRİB sayesinde stok, 
kalite ve nakliye ile uğraşmadan güven-
le ticaret yapıyor.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Güzel, sistemdeki sorunlara ve çö-
züm önerilerine ilişkin şu bilgileri verdi; 
“Kira ücreti, depodaki ürünün son işlem 
tarihine göre tahsil edilmektedir. Her 
sene ocak ayında depodaki tüm ürün-
lerin kira ücreti güncellenmelidir. ELÜS 
alım-satım esnasındaki

kesintiler yüksek, bu kesintiler 
düşürülmelidir. Kurutma ücreti nakit 
tahsil edilmektedir. Kurutma ücreti 
karşılığı miktarsal olarak kesinti yapıl-
malıdır. Buğday ve arpa depolanması 
için maksimum rutubet oranı yüzde 
14,5’tir. Bu oran yüzde 14 olmalıdır. Yıllık 
binde üç buçuk fire tarifesi bazı bölgeler 
için yetersiz kalmaktadır. Fire tarifesi, 
bölgelerin iklim şartları göz önünde 
bulundurularak bölgesel hale getirilmeli 
ve artırılmalıdır. Devlet bankalarımız 
elüs kredisi kullandıramıyor. Bu yeniden 
açılmalıdır. Lisanslı depoculuk yatırımları 
hububat, baklagillerde ve yağlı tohum-
ların dışındaki ürünler için yatırımlar 
yetersizdir. Pamuk, Fındık, kuru üzüm, 
kuru kayısı, kuru incir, antep fıstığı, 
zeytin, zeytinyağı gibi ürünlerde ve yeni 
ürünler için lisanslı depoculuk geliştiril-
melidir. Çiftçilerimizin lisanslı depoları 
tercih etmeleri için; Üreticinin depo kira 
ücretinin tamamı destek olarak verilmeli, 
stopaj muafiyeti devam etmeli, nakliye 
desteği tekrar güncellenmeli, destekler, 
çiftçiler adına doğrudan lisanslı depo 
işletmelerine ödenmeli, ELÜS karşılığı 
faizsiz kredi işletilmeli, Doğrudan gelir 
destekleri lisanslı depoda artırılmalı.”

LİDAŞDER

Lisanslı Depoculuk ve 
Hububat Piyasaları 

Kongresi’nde konuşan 
LİDAŞDER Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Mahmut 
Güzel, lisanslı depoculuğun 

büyük avantajlar 
getirdiğine dikkat çekti

LISANSLI DEPOCULUK 
AVANTAJ SAĞLIYOR

T
arım Ürünleri Lisanslı Depo ve 
Yetkili Sınıflandırıcı Şirketleri 
Derneği (LİDAŞDER) tara-

fından ilk defa 8-11 Aralık 2022 tarih-
leri arasında Antalya Belek Cornelia 
Diamond Otel’de düzenlenen “Lisanslı 
Depoculuk ve Hububat Piyasaları” 
Kongresi, rekor katılımla gerçekleş-
tirildi. Kongrede konunun uzmanları 
tarafından sektör sorunları ve çözüm 
önerileri ele alındı. 

ALIM FİYATLARI HAKKINDA 
BİLGİ VERDİ 

TMO Alım ve Muhafaza Dairesi 
Başkanı Gökhan Gürbüz, kongrede 

yaptığı sunumda önemli bilgiler verdi. 
TMO alım fiyatları hakkında bilgi veren 
Gürbüz, “Hububat (5 Haziran) Makar-
nalık buğday 6.900 TL, Sert ekmeklik 
buğday 6.450 TL, Arpa 5.700 TL. 
Bakliyat (5 Temmuz-13 Eylül) Kırmızı 
mercimek 15.000 TL, Kuru fasulye-Şe-
ker 25.000 TL, Çalı, Horoz, Selanik 
21.000 TL, Dermason 20.000 TL. Mısır 
(22 Ağustos) 5.700 TL. Çeltik (13 Eylül) 
Baldo 16.000 TL, Osmancık 14.500 
TL.” dedi. TMO’nun alım politikala-
rını anlatan Gürbüz, şunları söyledi; 
“Bakanlığımızca, 1 Eylül 2022 tarihine 
kadar ürünlerini TMO’ya satan üreticile-
re Buğdayda 1.000 TL/Ton, Arpada ise 
500 TL/Ton ilave Hububat Alım Primi 

Desteği verildi. Buğday, arpa, çavdar, 
yulaf ve tritikale ÇKS kaydı bulunan 
üreticiler cins ve kota sınırlaması olma-
dan ürünlerini

TMO’ya satabildi. 300’ü TMO işyeri 
ve 200’ü protokol imzalanan lisans-
lı depolar olmak üzere toplam 500 
noktada faaliyet gösterildi. Alım fiyatla-
rımız ton başına buğdayda 1 Temmuz’da 
400 TL, arpada ise 200 TL artırıldı. 
Üreticilerimize ÇKS miktarının iki katına 
kadar destekten faydalanabilme imkanı 
sunuldu. İşyerlerimizde randevulu alıma 
devam edildi. Altyapısı uygun 12 ticaret 
borsasında alım yapıldı. Çeltik (5 Ekim) 
ve Kırmızı Mercimek (17 Ağustos) alım 
fiyatlarımız ton başına 1.000 TL artırıldı.”
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TÜRKİYEMBİR Başkanı M. Ülkü Karakuş, Ukrayna ve Rusya’nın çok sayıda 
ülkeden farklı olarak birçok üründe bağımlı olduğumuz bir Pazar olduğuna dikkat 

çekerek, iki ülke arasındaki savaşın ülkemize etkilerine dikkat çekti

YEM SEKTÖRÜ 
SAVAŞTAN ETKILENDI

T
arım Ürünleri Lisanslı Depo ve 
Yetkili Sınıflandırıcı Şirketleri 
Derneği (LİDAŞDER) tarafından 

ilk defa 8-11 Aralık 2022 tarihleri arasında 
Antalya Belek Cornelia Diamond Otel’de 
düzenlenen “Lisanslı Depoculuk ve Hubu-
bat Piyasaları” Kongresi’nde Türkiye Yem 
Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEMBİR) Başka-
nı M. Ülkü Karakuş, “Yem Hammaddeleri 
Piyasasında Mevcut Durum” hakkında 
sunum yaptı. Karakuş, “Nüfus ve gelir artışı 
gıda talebini artırmaktadır. Küresel gıda 
fiyatları son 10 yılın zirvesindedir! Pandemi 
öncesine göre fiyatlar yüzde 50 artmıştır” 
dedi. 

BEKLEYEN ZORLUKLAR

Karakuş, sektörü bekleyen zorluklarla 
ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kara-

kuş, “İklim değişikliği, göç, kıt kaynaklar, 
atıklar, uluslararası anlaşmazlıklar, algı yö-
netimi gibi etmenler çeşitli zorlukları bera-
berinde getiriyor” dedi. Fiyat artış sebep-
lerine değinen Karakuş, “Pandemi / Savaş, 
Stoklama eğilimi ve talep artışı, Spekülatif 
hareketler, Lojistik ve enerji maliyetleri, 
Tarımsal girdi maliyetleri fiyat artışlarına 
neden olmaktadır” diye konuştu. 

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ ETKİLERİ

Karakuş, Rusya ve Ukrayna savaşının 
sektöre olan etkilerini rakamlarla açıkladı. 
2021 yılı Türkiye’nin İthal Ettiği Bazı Tarım 
Ürünleri İçin Rusya Ve Ukrayna’nın Payını 
açıklayan Karakuş; buğdayda Ukrayna’nın 
payı yüzde 17, Rusya’nın payı yüzde 69 
toplam pay yüzde 87, mısırda Ukrayna’nın 
payı yüzde 35, Rusya’nın payı yüzde 45, 

toplam pay yüzde 80, arpada Ukrayna’nın 
payı yüzde 36, Rusya’nın payı yüzde 46, 
toplam yüzde 82, kepeklerde Ukrayna’nın 
payı yüzde 28, Rusya’nın payı yüzde 
60, toplam yüzde 88, soya fasulyesinde 
Ukrayna’nın payı yüzde 13, Rusya’nın payı 
yüzde 0, toplam yüzde 13, Ayçiçek tohu-
munda Ukrayna’nın payı yüzde 8, Rus-
ya’nın payı yüzde 4, toplam yüzde 11, rep/
kolza tohumunda Ukrayna’nın payı yüzde 
0, Rusya’nın payı yüzde 8, toplam yüzde 
8, küspelerde Ukrayna’nın payı yüzde 18, 
Rusya’nın payı yüzde 31, toplam yüzde 
49, mısır yan ürünlerinde Ukrayna’nın payı 
yüzde 39, Rusya’nın payı yüzde 4, toplam 
pay yüzde 43, ham yağda Ukrayna’nın 
yüzde 6, Rusya’nın yüzde 86, toplam pay 
yüzde 92. Tüm bu ürünlerde Ukrayna’nın 
toplam payı yüzde 21, Rusya’nın payı 
yüzde 49, her iki ülkenin toplam payı ise 
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yüzde 70. Dolayısı ile; Ukrayna-Rusya 
diğer çok sayıda ülkeden farklı olarak bir 
çok üründe bağımlı olduğumuz bir pazar-
dır. Savaş, kara ve deniz yolu ulaşımında 
aksamalar hammadde fiyatlarında artışa 
sebep olmuştur. Savaş nedeniyle Ukray-
na’dan önümüzdeki sezonda tarımsal ürün 
tedariki aksayacaktır. Ukrayna’dan temin 
edilen kepek, yağlı tohum gibi emtialar 
için alternatif kaynak arayışı başlamıştır. 
Emtiada fiyat artışının, ivmesini bir miktar 
azaltarak devam etmesi beklenmektedir. 
Batı, Rusya ile siyasi, ekonomik ve diplo-
matik bağlarını azaltmaya çalışmaktadır. 
Avrupa benzer yaptırımları diğer mütte-
fiklerinin uygulamasını da isteyebilecektir, 
bu durumdan Türkiye de etkilenecektir. 
Savaşın etkilerinin global ekonomiye %2,6 
ek yük getireceği tahmin edilmektedir. Dar 
gelirli ülkelerde gıdaya erişimde zorlanan 
kesimler artacaktır. Batı ve Doğu ülkeleri, 
ürünlerini Türkiye üzerinden göndermeye 
başlamış, bu durum bizim için bir avantaj 
oluşturmuştur.”

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Karakuş, yem sektöründeki sorunlarla 
ve çözüm önerileriyle ilgili de değerlen-
dirmelerde bulundu. Sorunları sıralayan 
Karakuş, “Yem hammadde arzındaki 
yetersizlik, Tarımsal emtialara aşırı talep ve 
artan fiyatlar, COVID resesyon ve düşen 
gelir seviyeleri, Ukrayna –Rusya savaşına 
bağlı olarak ticarette aksamalar ve fiyat 
artışları, Gıda fiyatlarındaki artış, İklim 
değişikliği ve kuraklık, Transgenik ürünlerin 
onaylanmasında gecikmeler, Kaba yem 
arzındaki yetersizlik, Kırmızı et ve kasaplık 
hayvan ithalatı, Tarımsal desteklemelerin 
yeterli ve etkin olmaması.” dedi. Çözüm 
önerilerini de sıralayan Karakuş, şöyle 
devam etti, “Üreticiyi merkeze koyan 
tarım politikaları geliştirilmelidir. Tarımsal 
faaliyette bulunanların düzenli ve yeter-
li gelir elde etmeleri sağlanmalı, sosyal 
imkanları iyileştirilmelidir. Tarımsal alanda 
düzenleme ve denetleme etkin şekilde 
yapılmalıdır. Sulanabilir alanlar artırılma-
lı, yağlı tohum üretimi özendirilmelidir. 
Tarımsal destekler önceden açıklanmalı 
ve hasatta verilmelidir. Havza bazlı ürün 
desteklemesi etkinleştirilmelidir. Taban 
fiyat politikasından dünya fiyatları+prim 
sistemine geçilmelidir. Arazi toplulaştırma 
faaliyetleri hızlandırılmalıdır. Sabit giderler 
(elektrik, doğal gaz, vb.) desteklenmelidir. 
Vahşi sulama yasaklanmalı, damlama su-
lama ve benzeri yatırımlar daha çok teşvik 
edilmelidir. Çayır ve meralarımızdaki ıslah 
çalışmaları ve kullanımları daha etkin hale 
getirilmelidir. Yem amaçlı tüm hammadde-
lerde KDV oranı %1’e indirilmelidir. Koyun 
eti tüketimini teşvik edecek melezleme 
çalışmaları yapılmalıdır. Benzer amaca 
hizmet eden kooperatifler ve birlikler bir-
leştirilerek etkinlikleri artırılmalıdır. Biyogü-
venlik mevzuatı yeniden düzenlenmelidir. 
AB’de onaylı transgenik ürünler Türkiye’de 
de onaylanmalıdır. Sağlık çalışanları ile ileti-
şim geliştirilmelidir. Kırmızı et ve kasaplık 
hayvan ithalatı tekrar başlamamalıdır. 
İnsanların alım gücünün arttırılması gerek-
mektedir.”
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TÜRKİYEMBİR Başkanı M. Ülkü Karakuş, Ukrayna ve Rusya’nın çok sayıda 
ülkeden farklı olarak birçok üründe bağımlı olduğumuz bir Pazar olduğuna dikkat 

çekerek, iki ülke arasındaki savaşın ülkemize etkilerine dikkat çekti

YEM SEKTÖRÜ 
SAVAŞTAN ETKILENDI

T
arım Ürünleri Lisanslı Depo ve 
Yetkili Sınıflandırıcı Şirketleri 
Derneği (LİDAŞDER) tarafından 

ilk defa 8-11 Aralık 2022 tarihleri arasında 
Antalya Belek Cornelia Diamond Otel’de 
düzenlenen “Lisanslı Depoculuk ve Hubu-
bat Piyasaları” Kongresi’nde Türkiye Yem 
Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEMBİR) Başka-
nı M. Ülkü Karakuş, “Yem Hammaddeleri 
Piyasasında Mevcut Durum” hakkında 
sunum yaptı. Karakuş, “Nüfus ve gelir artışı 
gıda talebini artırmaktadır. Küresel gıda 
fiyatları son 10 yılın zirvesindedir! Pandemi 
öncesine göre fiyatlar yüzde 50 artmıştır” 
dedi. 

BEKLEYEN ZORLUKLAR

Karakuş, sektörü bekleyen zorluklarla 
ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kara-

kuş, “İklim değişikliği, göç, kıt kaynaklar, 
atıklar, uluslararası anlaşmazlıklar, algı yö-
netimi gibi etmenler çeşitli zorlukları bera-
berinde getiriyor” dedi. Fiyat artış sebep-
lerine değinen Karakuş, “Pandemi / Savaş, 
Stoklama eğilimi ve talep artışı, Spekülatif 
hareketler, Lojistik ve enerji maliyetleri, 
Tarımsal girdi maliyetleri fiyat artışlarına 
neden olmaktadır” diye konuştu. 

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ ETKİLERİ

Karakuş, Rusya ve Ukrayna savaşının 
sektöre olan etkilerini rakamlarla açıkladı. 
2021 yılı Türkiye’nin İthal Ettiği Bazı Tarım 
Ürünleri İçin Rusya Ve Ukrayna’nın Payını 
açıklayan Karakuş; buğdayda Ukrayna’nın 
payı yüzde 17, Rusya’nın payı yüzde 69 
toplam pay yüzde 87, mısırda Ukrayna’nın 
payı yüzde 35, Rusya’nın payı yüzde 45, 

toplam pay yüzde 80, arpada Ukrayna’nın 
payı yüzde 36, Rusya’nın payı yüzde 46, 
toplam yüzde 82, kepeklerde Ukrayna’nın 
payı yüzde 28, Rusya’nın payı yüzde 
60, toplam yüzde 88, soya fasulyesinde 
Ukrayna’nın payı yüzde 13, Rusya’nın payı 
yüzde 0, toplam yüzde 13, Ayçiçek tohu-
munda Ukrayna’nın payı yüzde 8, Rus-
ya’nın payı yüzde 4, toplam yüzde 11, rep/
kolza tohumunda Ukrayna’nın payı yüzde 
0, Rusya’nın payı yüzde 8, toplam yüzde 
8, küspelerde Ukrayna’nın payı yüzde 18, 
Rusya’nın payı yüzde 31, toplam yüzde 
49, mısır yan ürünlerinde Ukrayna’nın payı 
yüzde 39, Rusya’nın payı yüzde 4, toplam 
pay yüzde 43, ham yağda Ukrayna’nın 
yüzde 6, Rusya’nın yüzde 86, toplam pay 
yüzde 92. Tüm bu ürünlerde Ukrayna’nın 
toplam payı yüzde 21, Rusya’nın payı 
yüzde 49, her iki ülkenin toplam payı ise 
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yüzde 70. Dolayısı ile; Ukrayna-Rusya 
diğer çok sayıda ülkeden farklı olarak bir 
çok üründe bağımlı olduğumuz bir pazar-
dır. Savaş, kara ve deniz yolu ulaşımında 
aksamalar hammadde fiyatlarında artışa 
sebep olmuştur. Savaş nedeniyle Ukray-
na’dan önümüzdeki sezonda tarımsal ürün 
tedariki aksayacaktır. Ukrayna’dan temin 
edilen kepek, yağlı tohum gibi emtialar 
için alternatif kaynak arayışı başlamıştır. 
Emtiada fiyat artışının, ivmesini bir miktar 
azaltarak devam etmesi beklenmektedir. 
Batı, Rusya ile siyasi, ekonomik ve diplo-
matik bağlarını azaltmaya çalışmaktadır. 
Avrupa benzer yaptırımları diğer mütte-
fiklerinin uygulamasını da isteyebilecektir, 
bu durumdan Türkiye de etkilenecektir. 
Savaşın etkilerinin global ekonomiye %2,6 
ek yük getireceği tahmin edilmektedir. Dar 
gelirli ülkelerde gıdaya erişimde zorlanan 
kesimler artacaktır. Batı ve Doğu ülkeleri, 
ürünlerini Türkiye üzerinden göndermeye 
başlamış, bu durum bizim için bir avantaj 
oluşturmuştur.”

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Karakuş, yem sektöründeki sorunlarla 
ve çözüm önerileriyle ilgili de değerlen-
dirmelerde bulundu. Sorunları sıralayan 
Karakuş, “Yem hammadde arzındaki 
yetersizlik, Tarımsal emtialara aşırı talep ve 
artan fiyatlar, COVID resesyon ve düşen 
gelir seviyeleri, Ukrayna –Rusya savaşına 
bağlı olarak ticarette aksamalar ve fiyat 
artışları, Gıda fiyatlarındaki artış, İklim 
değişikliği ve kuraklık, Transgenik ürünlerin 
onaylanmasında gecikmeler, Kaba yem 
arzındaki yetersizlik, Kırmızı et ve kasaplık 
hayvan ithalatı, Tarımsal desteklemelerin 
yeterli ve etkin olmaması.” dedi. Çözüm 
önerilerini de sıralayan Karakuş, şöyle 
devam etti, “Üreticiyi merkeze koyan 
tarım politikaları geliştirilmelidir. Tarımsal 
faaliyette bulunanların düzenli ve yeter-
li gelir elde etmeleri sağlanmalı, sosyal 
imkanları iyileştirilmelidir. Tarımsal alanda 
düzenleme ve denetleme etkin şekilde 
yapılmalıdır. Sulanabilir alanlar artırılma-
lı, yağlı tohum üretimi özendirilmelidir. 
Tarımsal destekler önceden açıklanmalı 
ve hasatta verilmelidir. Havza bazlı ürün 
desteklemesi etkinleştirilmelidir. Taban 
fiyat politikasından dünya fiyatları+prim 
sistemine geçilmelidir. Arazi toplulaştırma 
faaliyetleri hızlandırılmalıdır. Sabit giderler 
(elektrik, doğal gaz, vb.) desteklenmelidir. 
Vahşi sulama yasaklanmalı, damlama su-
lama ve benzeri yatırımlar daha çok teşvik 
edilmelidir. Çayır ve meralarımızdaki ıslah 
çalışmaları ve kullanımları daha etkin hale 
getirilmelidir. Yem amaçlı tüm hammadde-
lerde KDV oranı %1’e indirilmelidir. Koyun 
eti tüketimini teşvik edecek melezleme 
çalışmaları yapılmalıdır. Benzer amaca 
hizmet eden kooperatifler ve birlikler bir-
leştirilerek etkinlikleri artırılmalıdır. Biyogü-
venlik mevzuatı yeniden düzenlenmelidir. 
AB’de onaylı transgenik ürünler Türkiye’de 
de onaylanmalıdır. Sağlık çalışanları ile ileti-
şim geliştirilmelidir. Kırmızı et ve kasaplık 
hayvan ithalatı tekrar başlamamalıdır. 
İnsanların alım gücünün arttırılması gerek-
mektedir.”
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D
ünya son dönemde önemli 
sınavlardan geçiyor. Küresel bir 
ekonomik sorunla karşı karşıya 

kalan dünya, ardından gelen pandemiyle, 
ekonomik sorunları daha derin yaşamaya 
başladı. Pandeminin neden olduğu küresel 
ticaretteki sorunlar, tüm dünyada bazı 
ekonomik dengelerin bozulmasına ya da 
değişmesine neden oldu. Pandemiden 
sonra ise Rusya-Ukrayna savaşıyla karşı 
karşıya kalan dünya, daha pandeminin 
açtığı ekonomik yarayı sarmadan, yeni bir 
sorunla karşılaşmış oldu. Tüm bu gelişme-
ler, dünyada gıda arz güvenliği konusunu 
tartışmaya açarken, küresel iklim deği-
şikliğinin de etkisiyle bu sorun daha da 
derinleşti. Tüm ülkeler bu sorunları göz 
önüne alarak, gelecek yıllarda karşılarına 
çıkabilecek yeni olumsuzlukları engelle-
mek adına, çeşitli tedbirler almaya başladı. 
Bu kapsamda tüm dünya, tarımsal üretim 
konusundaki politikalarını gözden geçir-
meye başladı. Türkiye de bu konuda son 
yıllarda önemli adımlar atarken, bir yandan 
ülkenin ihtiyaç duyduğu tarımsal üretimi 
karşılamak diğer yandan da küresel ticaret 

içerisindeki rekabet gücünü artırmak 
adına yeni pozisyonlar belirliyor. Dünya ve 
Türkiye’nin yaşadığı tüm bu gelişmeleri 
detaylı bir şekilde değerlendiren Selçuk 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekono-
misi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki 
Bayramoğlu, özellikle gıda arz güvenliği 
konusuna ışık tuttu. Bayramoğlu, dünya-
nın mevcut tarımsal üretim kapasitesinin 
şu an ki dünya nüfusunun daha fazlasına 
yetecek durumda olduğunu belirtirken, bu 
anlamda dünyada üretim değil, dağılım 
sorunu olduğunu söyledi. 

Pandemi, Ukrayna-Rusya savaşı ile 
birlikte gıda arz güvenliği kavramları 
çokça duyulmaya başlandı. Türkiye 
açısından da bu durum büyük bir 
dönüm noktası oldu. Bu noktada neler 
söylersiniz?

Pandemi öncesi yaşanan ekonomik 
sorunlar, pandemi dönemi, Rusya-Ukrayna 
Savaşı, son dönemde yaşanan depremler 
bize gıda güvenliği konusunda tedbirler 
almak gerektiğini gösterdi. Bütün ülkeler 
gıda güvenliği konusunda pandemiyle 
birlikte ciddi politikalar geliştirmeye baş-
ladılar. Aslında gıda güvenliği konusunda 
bir problemin olduğunu, dünyanın bir 
bunalım yaşayacağını tarımla ilgilenen tüm 
kesimlerin bunu dile getirdiğini biliyoruz. 
Bu durum siyasetin, ülkelerin gündemi-
ne gelmemişti. Paramız var, paramızla 
istediğimiz ürünü istediğimiz ülkeden 

alırız yaklaşımıyla tarımsal üretimin basit 
görüldüğü bir durum söz konusuydu. 
Ancak ilk insanın yeryüzüne inmesinden 
bugüne kadar tarım önemliydi, hala da 
önemli. Sanayi Devrimi’ne gelindiğinde, 
paranın çok yaygın kullanılması, ticaretin 
yaygınlaşmasıyla, ticarette sosyo-ekono-
mik refahın artmasıyla, ticaretin tarım dışı 
ekonomiye kaymasıyla dikkatler biraz o 
tarafa kaydırdı. Böylece küreselleşmeden 
sonra da tarımı biraz unutmuş olduk. Tür-
kiye’de dahil olmak üzere, 1980’den sonra 
ülkelerin kalkınmasının tarım sektörünün 
dışındaki sektörlerle mümkün olacağı 
inandırıldı. Pandemi bu konuda insanların 
farkındalığını artırdı.  Konunun uzmanları 
yıllardır gıda arz güvenliğinin sınır güvenli-
ği kadar önemli olduğunu zaten söylüyor. 
Yani konunun uzmanları olarak biz, “Tarım 
bizim yiyeceğimiz değil geleceğimizdir” 
diye uzun yıllardır konuşuyoruz. Gıda 
arz güvenliğinin sorun olacağını yıllardır 
neden söylüyoruz? Çin’in nüfusu 1,45 
milyar, Hindistan’ın 1,4 milyar, ABD’nin 332 
milyon, Endonezya 276 milyon, Pakistan 
225 milyon, Brezilya 213 milyon, Rusya’nın 
145 milyon nüfusu var, hep nüfusu fazla 
olan ülkeleri saydık. Bu ülkeler dünya nü-
fusunun yaklaşık yüzde 60’ını oluşturmak-
tadır. Özellikle Çin’i ele alırsak son 20 yılda 
kişi başına düşen milli geliri 10 kat artmış. 
Bu ne anlama geliyor? Tüketimi artıran en 
önemli unsur kişi başına gelirin artması-
dır. İnsanın geliri artarken gıda tüketimi 

GIDA ÜRETİM SORUNU YOK
PAYLAȘIM SORUNU VAR!

Gıda arz güvenliği, tarımsal üretim ve ticaret 
konularında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Zeki 

Bayramoğlu, “Şu anda dünyada gıda arz güvenliği 
açısından gıda üretiminde bir sorun yok, gıdanın 

paylaşımında sorun var” dedi

“Türkiye, mevcut arazileriyle, 
mevcut tarımsal bilgi ve birikimiyle, 

insanını doyuracak kapasiteye 
sahiptir.”

PROF. DR. ZEKİ BAYRAMOĞLU

de hem efektif olarak artar hem 
de çeşitlilik olarak artar. Önceden 
biz domatesi söğüş veya yemekte 
salça olarak görürdük şimdi çok 
fazla sos vb. gıda içinde görüyoruz. 
Aynı zamanda domatesin tüketimini 
çeşitlendiriyoruz. Dolayısı ile gelir ar-
tışından dolayı, tüketim artıyor. Çin’e 
eğer domates yetmiyorsa, mecbur 
dışarıdan alıyor. Bu sefer ne oluyor? 
Uluslararası piyasalar etkileniyor. 
Böylece dış piyasaya mal gittiğinde 
içerideki fiyatlar etkileniyor. Gıda arz 
güvenliği sadece malı bulmak değil-
dir. Bir de mala erişilebilirliği vardır. 
Bu ne demek? Bizim satın alma 
gücümüze uygun fiyatlarla o ürünü 
bulmak gerekir. Markette domates 
var ama kilosu fiyatı çok yüksek.  Bu 
gıdaya erişememek demektir. 

Gıda arz güvenliği; İnsan 
hayatının sağlıklı sürdürülebilirliği 
için gerekli gıdaların hammaddesi 
olan tarım ürünlerinin kaliteli 
olarak arz yeterliğinin, işleme ve 
pazarlama organizasyonunun tüm 
gelir gruplarına göre hijyenik olarak 
erişilebilirliğinin sağlanmasıdır.

Bir ürün yeterli miktarda üreti-
lecek, bunun lojistiği sağlanacak, 
perakendeye girecek, perakendede 
sağlıklı, hijyenik bir şekilde buluna-
cak ve fiyatı da tüketicinin alacağı 
düzeyde olacak. İşte pandemide ne 
oldu? Tedarik zinciri koptu, Çin Bre-
zilya’dan mal alamadı, Türkiye’den 
aldılar, Türkiye’de ürün fiyatları arttı. 
Dolayısı ile gıda arz güvenliğinin en 
büyük tehdidi, dünyada gelir artmış 
dolayısı ile tüketim de artmıştır.

Dünyada yaklaşık 4,75 milyar 
hektar ekilebilir arazi var. Bu arazi-
den elde edilen ürünlerin tamamını 
kilokalori cinsinden dünya besleye-
bilir. Şu anda dünyada gıda arz gü-
venliği açısından gıdayı üretme gibi 
bir sorun yok, gelirin dengesiz dağı-
lımından dolayı paylaşmada sorun 
var. Zengin ülkeler daha fazla, fakir 
ülkeler daha az gıdaya erişim sağlı-
yor. Dolayısı ile gıda arz güvenliğinin 
temel sorunu üretim değil paylaşım 
sorunudur. Gıda arz güvenliği bir de 
başka bir bakış açısıyla yorumlamak 
gerekir Türkiye, Almanya, Fransa, 
ABD gibi tüm gelişmiş ülkelere 
baktığınızda, ekilebilir arazi varlığı 
son sınıra ulaşmıştır. Türkiye’de 23 
milyon 200 bin hektar tarım arazisi 
vardır ve ekilebilir son sınıra ulaşmış-
tır. Şimdi bizim nüfusumuz arttı, ülke 
genelinde her yıl milyonlarca turist 
alıyoruz, Suriye’den gelen bir nüfus 
var, dolayısı ile tüm bu nüfusu gıda 
ihtiyacını karşılamak zorundayız.  

Türkiye’nin ekilebilir ve 
sulanabilir arazileri hakkında bilgi 
verir misiniz? 

Son 20 yılda, birim alanda tarım-
da kullanılan verim arttırıcı faktörler 
nedeniyle tarımsal üretim verimliliği-

miz arttı. Sulanabilir alanlarımız 6,5 
milyon hektarı buldu. Yani 23 milyon 
200 bin hektar arazinin yaklaşık 3’te 
1’i sulanabilir alan olarak açıldı. Sula-
nabilir alanların 2-3 milyon hektar-
dan fazlası son 10 yılda açıldı. Bir 2-3 
milyon hektar alanın daha sulamaya 
açılacağını Bakanlık’tan duyuyoruz. 
Sulanabilir alanların artması, tarım 
verimliliğini artırmak açısından 
büyük öneme sahip. Gübre kulla-
nımı ve gübre üretim teknolojisi de 
değişti. Bununla birlikte tohum ıslah 
teknik ve teknolojisindeki gelişme-
ler biyolojik materyallerin üretim 
potansiyelini artırdı. Dolayısı ile birim 
alanda ve birim hayvan başına verim 
arttı. 

Gıda arz güvenliği dünya 
açısından büyük bir sorun mu? 

Gıda arz güvenliğini sağlayama-
yan ülkeler üçüncü dünya ülkelerine 
yöneldiler. Amerika başta olmak 
üzere birçok ülke Afrika’da arazi 
kiralama yoluyla üretim yapmaya 
başladı. Dünyayı bir bütün olarak 
düşündüğümüzde, tarım sektörünün 
sürdürülebilirliğini çok önemsiyoruz 
ama kısa zamanda arz güvenliğin-
de küresel bir sorun olmayacağını 
düşünüyorum. Ülkeler bazında 
yaşanabilir ama küresel anlamda bir 
sorun yaşanacağını düşünmüyorum. 
Küresel gıda arz tedarik zincirinin 
sağlıklı işlediği ve gıda güvenliğinin 
uluslararası siyaset dışında kaldığı 
sürece sorun olmayacaktır. Ancak 
iklim değişikliği kaynaklı olumsuz et-
kileri ayrıca değerlendirmek gerekir. 

Hep tartışılan bir konu var. 
“Türkiye kendine yetebilen bir ülke 
midir” sorusu. Siz bu konuda neler 
söylersiniz? 

Yıllara göre değişmekle birlikte 
mısırda %25 ve ayçiçeğinde %40, pi-
rinçte yüzde 20 kadar dışarı bağlıyız. 
Buğdayda, şeker pancarında, sebze-
lerin hemen hemen hepsinde kendi-
mize yeten bir ülkeyiz. Baklagillerde 
kısmen ithalata bağımlılığımız var. 
Onun dışında tarımsal yeterliliğimiz 
en üst düzeyde. Ekilebilir arazi-
lerimizin sulanabilir kısmını biraz 
daha artırdığımızda, daha planlı ve 
programlı bir ekim-dikim yaptığımız-
da, ülkemiz bu ürünlerin tamamını 
karşılayabilecek potansiyele sahiptir. 
Dolayısı ile Türkiye’nin yeterliliğini 
veya dünya genelindeki ülkelerin ta-
rımsal yeterliliğini tartışmak tarihsel 
olarak bir unutkanlıktır. Akademik 
olarak yanlış ve siyasi olarak gaflettir. 
Dünya tarihinde tarımsal üretimde 
kendine yeten hiçbir ülke yoktur. 
Olmamıştır da. Bunun tarihsel 
ispatları var.  İpek Yolu ve Baharat 
Yolu diye iki önemli ticaret yolu var. 
Bu yollarda tarım ürünleri taşınmıştır. 
Yüz yıllardır tarım ürünleri ticareti 
var. Avrupa’da üretilmeyen ürünler 
Çin’den, tam tersi olarak da Ukray-
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D
ünya son dönemde önemli 
sınavlardan geçiyor. Küresel bir 
ekonomik sorunla karşı karşıya 

kalan dünya, ardından gelen pandemiyle, 
ekonomik sorunları daha derin yaşamaya 
başladı. Pandeminin neden olduğu küresel 
ticaretteki sorunlar, tüm dünyada bazı 
ekonomik dengelerin bozulmasına ya da 
değişmesine neden oldu. Pandemiden 
sonra ise Rusya-Ukrayna savaşıyla karşı 
karşıya kalan dünya, daha pandeminin 
açtığı ekonomik yarayı sarmadan, yeni bir 
sorunla karşılaşmış oldu. Tüm bu gelişme-
ler, dünyada gıda arz güvenliği konusunu 
tartışmaya açarken, küresel iklim deği-
şikliğinin de etkisiyle bu sorun daha da 
derinleşti. Tüm ülkeler bu sorunları göz 
önüne alarak, gelecek yıllarda karşılarına 
çıkabilecek yeni olumsuzlukları engelle-
mek adına, çeşitli tedbirler almaya başladı. 
Bu kapsamda tüm dünya, tarımsal üretim 
konusundaki politikalarını gözden geçir-
meye başladı. Türkiye de bu konuda son 
yıllarda önemli adımlar atarken, bir yandan 
ülkenin ihtiyaç duyduğu tarımsal üretimi 
karşılamak diğer yandan da küresel ticaret 

içerisindeki rekabet gücünü artırmak 
adına yeni pozisyonlar belirliyor. Dünya ve 
Türkiye’nin yaşadığı tüm bu gelişmeleri 
detaylı bir şekilde değerlendiren Selçuk 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekono-
misi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki 
Bayramoğlu, özellikle gıda arz güvenliği 
konusuna ışık tuttu. Bayramoğlu, dünya-
nın mevcut tarımsal üretim kapasitesinin 
şu an ki dünya nüfusunun daha fazlasına 
yetecek durumda olduğunu belirtirken, bu 
anlamda dünyada üretim değil, dağılım 
sorunu olduğunu söyledi. 

Pandemi, Ukrayna-Rusya savaşı ile 
birlikte gıda arz güvenliği kavramları 
çokça duyulmaya başlandı. Türkiye 
açısından da bu durum büyük bir 
dönüm noktası oldu. Bu noktada neler 
söylersiniz?

Pandemi öncesi yaşanan ekonomik 
sorunlar, pandemi dönemi, Rusya-Ukrayna 
Savaşı, son dönemde yaşanan depremler 
bize gıda güvenliği konusunda tedbirler 
almak gerektiğini gösterdi. Bütün ülkeler 
gıda güvenliği konusunda pandemiyle 
birlikte ciddi politikalar geliştirmeye baş-
ladılar. Aslında gıda güvenliği konusunda 
bir problemin olduğunu, dünyanın bir 
bunalım yaşayacağını tarımla ilgilenen tüm 
kesimlerin bunu dile getirdiğini biliyoruz. 
Bu durum siyasetin, ülkelerin gündemi-
ne gelmemişti. Paramız var, paramızla 
istediğimiz ürünü istediğimiz ülkeden 

alırız yaklaşımıyla tarımsal üretimin basit 
görüldüğü bir durum söz konusuydu. 
Ancak ilk insanın yeryüzüne inmesinden 
bugüne kadar tarım önemliydi, hala da 
önemli. Sanayi Devrimi’ne gelindiğinde, 
paranın çok yaygın kullanılması, ticaretin 
yaygınlaşmasıyla, ticarette sosyo-ekono-
mik refahın artmasıyla, ticaretin tarım dışı 
ekonomiye kaymasıyla dikkatler biraz o 
tarafa kaydırdı. Böylece küreselleşmeden 
sonra da tarımı biraz unutmuş olduk. Tür-
kiye’de dahil olmak üzere, 1980’den sonra 
ülkelerin kalkınmasının tarım sektörünün 
dışındaki sektörlerle mümkün olacağı 
inandırıldı. Pandemi bu konuda insanların 
farkındalığını artırdı.  Konunun uzmanları 
yıllardır gıda arz güvenliğinin sınır güvenli-
ği kadar önemli olduğunu zaten söylüyor. 
Yani konunun uzmanları olarak biz, “Tarım 
bizim yiyeceğimiz değil geleceğimizdir” 
diye uzun yıllardır konuşuyoruz. Gıda 
arz güvenliğinin sorun olacağını yıllardır 
neden söylüyoruz? Çin’in nüfusu 1,45 
milyar, Hindistan’ın 1,4 milyar, ABD’nin 332 
milyon, Endonezya 276 milyon, Pakistan 
225 milyon, Brezilya 213 milyon, Rusya’nın 
145 milyon nüfusu var, hep nüfusu fazla 
olan ülkeleri saydık. Bu ülkeler dünya nü-
fusunun yaklaşık yüzde 60’ını oluşturmak-
tadır. Özellikle Çin’i ele alırsak son 20 yılda 
kişi başına düşen milli geliri 10 kat artmış. 
Bu ne anlama geliyor? Tüketimi artıran en 
önemli unsur kişi başına gelirin artması-
dır. İnsanın geliri artarken gıda tüketimi 

GIDA ÜRETİM SORUNU YOK
PAYLAȘIM SORUNU VAR!

Gıda arz güvenliği, tarımsal üretim ve ticaret 
konularında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Zeki 

Bayramoğlu, “Şu anda dünyada gıda arz güvenliği 
açısından gıda üretiminde bir sorun yok, gıdanın 

paylaşımında sorun var” dedi

“Türkiye, mevcut arazileriyle, 
mevcut tarımsal bilgi ve birikimiyle, 

insanını doyuracak kapasiteye 
sahiptir.”
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de hem efektif olarak artar hem 
de çeşitlilik olarak artar. Önceden 
biz domatesi söğüş veya yemekte 
salça olarak görürdük şimdi çok 
fazla sos vb. gıda içinde görüyoruz. 
Aynı zamanda domatesin tüketimini 
çeşitlendiriyoruz. Dolayısı ile gelir ar-
tışından dolayı, tüketim artıyor. Çin’e 
eğer domates yetmiyorsa, mecbur 
dışarıdan alıyor. Bu sefer ne oluyor? 
Uluslararası piyasalar etkileniyor. 
Böylece dış piyasaya mal gittiğinde 
içerideki fiyatlar etkileniyor. Gıda arz 
güvenliği sadece malı bulmak değil-
dir. Bir de mala erişilebilirliği vardır. 
Bu ne demek? Bizim satın alma 
gücümüze uygun fiyatlarla o ürünü 
bulmak gerekir. Markette domates 
var ama kilosu fiyatı çok yüksek.  Bu 
gıdaya erişememek demektir. 

Gıda arz güvenliği; İnsan 
hayatının sağlıklı sürdürülebilirliği 
için gerekli gıdaların hammaddesi 
olan tarım ürünlerinin kaliteli 
olarak arz yeterliğinin, işleme ve 
pazarlama organizasyonunun tüm 
gelir gruplarına göre hijyenik olarak 
erişilebilirliğinin sağlanmasıdır.

Bir ürün yeterli miktarda üreti-
lecek, bunun lojistiği sağlanacak, 
perakendeye girecek, perakendede 
sağlıklı, hijyenik bir şekilde buluna-
cak ve fiyatı da tüketicinin alacağı 
düzeyde olacak. İşte pandemide ne 
oldu? Tedarik zinciri koptu, Çin Bre-
zilya’dan mal alamadı, Türkiye’den 
aldılar, Türkiye’de ürün fiyatları arttı. 
Dolayısı ile gıda arz güvenliğinin en 
büyük tehdidi, dünyada gelir artmış 
dolayısı ile tüketim de artmıştır.

Dünyada yaklaşık 4,75 milyar 
hektar ekilebilir arazi var. Bu arazi-
den elde edilen ürünlerin tamamını 
kilokalori cinsinden dünya besleye-
bilir. Şu anda dünyada gıda arz gü-
venliği açısından gıdayı üretme gibi 
bir sorun yok, gelirin dengesiz dağı-
lımından dolayı paylaşmada sorun 
var. Zengin ülkeler daha fazla, fakir 
ülkeler daha az gıdaya erişim sağlı-
yor. Dolayısı ile gıda arz güvenliğinin 
temel sorunu üretim değil paylaşım 
sorunudur. Gıda arz güvenliği bir de 
başka bir bakış açısıyla yorumlamak 
gerekir Türkiye, Almanya, Fransa, 
ABD gibi tüm gelişmiş ülkelere 
baktığınızda, ekilebilir arazi varlığı 
son sınıra ulaşmıştır. Türkiye’de 23 
milyon 200 bin hektar tarım arazisi 
vardır ve ekilebilir son sınıra ulaşmış-
tır. Şimdi bizim nüfusumuz arttı, ülke 
genelinde her yıl milyonlarca turist 
alıyoruz, Suriye’den gelen bir nüfus 
var, dolayısı ile tüm bu nüfusu gıda 
ihtiyacını karşılamak zorundayız.  

Türkiye’nin ekilebilir ve 
sulanabilir arazileri hakkında bilgi 
verir misiniz? 

Son 20 yılda, birim alanda tarım-
da kullanılan verim arttırıcı faktörler 
nedeniyle tarımsal üretim verimliliği-

miz arttı. Sulanabilir alanlarımız 6,5 
milyon hektarı buldu. Yani 23 milyon 
200 bin hektar arazinin yaklaşık 3’te 
1’i sulanabilir alan olarak açıldı. Sula-
nabilir alanların 2-3 milyon hektar-
dan fazlası son 10 yılda açıldı. Bir 2-3 
milyon hektar alanın daha sulamaya 
açılacağını Bakanlık’tan duyuyoruz. 
Sulanabilir alanların artması, tarım 
verimliliğini artırmak açısından 
büyük öneme sahip. Gübre kulla-
nımı ve gübre üretim teknolojisi de 
değişti. Bununla birlikte tohum ıslah 
teknik ve teknolojisindeki gelişme-
ler biyolojik materyallerin üretim 
potansiyelini artırdı. Dolayısı ile birim 
alanda ve birim hayvan başına verim 
arttı. 

Gıda arz güvenliği dünya 
açısından büyük bir sorun mu? 

Gıda arz güvenliğini sağlayama-
yan ülkeler üçüncü dünya ülkelerine 
yöneldiler. Amerika başta olmak 
üzere birçok ülke Afrika’da arazi 
kiralama yoluyla üretim yapmaya 
başladı. Dünyayı bir bütün olarak 
düşündüğümüzde, tarım sektörünün 
sürdürülebilirliğini çok önemsiyoruz 
ama kısa zamanda arz güvenliğin-
de küresel bir sorun olmayacağını 
düşünüyorum. Ülkeler bazında 
yaşanabilir ama küresel anlamda bir 
sorun yaşanacağını düşünmüyorum. 
Küresel gıda arz tedarik zincirinin 
sağlıklı işlediği ve gıda güvenliğinin 
uluslararası siyaset dışında kaldığı 
sürece sorun olmayacaktır. Ancak 
iklim değişikliği kaynaklı olumsuz et-
kileri ayrıca değerlendirmek gerekir. 

Hep tartışılan bir konu var. 
“Türkiye kendine yetebilen bir ülke 
midir” sorusu. Siz bu konuda neler 
söylersiniz? 

Yıllara göre değişmekle birlikte 
mısırda %25 ve ayçiçeğinde %40, pi-
rinçte yüzde 20 kadar dışarı bağlıyız. 
Buğdayda, şeker pancarında, sebze-
lerin hemen hemen hepsinde kendi-
mize yeten bir ülkeyiz. Baklagillerde 
kısmen ithalata bağımlılığımız var. 
Onun dışında tarımsal yeterliliğimiz 
en üst düzeyde. Ekilebilir arazi-
lerimizin sulanabilir kısmını biraz 
daha artırdığımızda, daha planlı ve 
programlı bir ekim-dikim yaptığımız-
da, ülkemiz bu ürünlerin tamamını 
karşılayabilecek potansiyele sahiptir. 
Dolayısı ile Türkiye’nin yeterliliğini 
veya dünya genelindeki ülkelerin ta-
rımsal yeterliliğini tartışmak tarihsel 
olarak bir unutkanlıktır. Akademik 
olarak yanlış ve siyasi olarak gaflettir. 
Dünya tarihinde tarımsal üretimde 
kendine yeten hiçbir ülke yoktur. 
Olmamıştır da. Bunun tarihsel 
ispatları var.  İpek Yolu ve Baharat 
Yolu diye iki önemli ticaret yolu var. 
Bu yollarda tarım ürünleri taşınmıştır. 
Yüz yıllardır tarım ürünleri ticareti 
var. Avrupa’da üretilmeyen ürünler 
Çin’den, tam tersi olarak da Ukray-

“Saman ithal 
etmek Türkiye’nin 

gelişmişlik 
göstergesidir.”
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na bölgesinden hayvan derileri de 
Çin’e gönderilir. Biliyorsunuz avcılık 
da tarımsal üretime girer. Dolayısı 
ile dünya tarihinde, yerleşik hayata 
geçiş sürecinden sonra uluslararası 
ticaret her zaman vardır. Dolayısı ile 
biz 23 milyon 200 bin hektar arazi 
ile nüfusumuzu besleyip, uluslararası 
piyasadaki rekabetimizi koruyacak 
şekilde de bir üretim planı yapabiliriz. 
Geçtiğimiz ay yayımlanan bir rapor-
da, ABD’de yeterli iş gücü bulamadığı 
için sebzelerin bazılarında ithalata ka-
rar verdi. Şimdi ABD kendine yeterli 
değildir diyemeyiz.  Çünkü dünyanın 
tamamında tarımda iş gücü azalması 
var. Yani Türkiye, mevcut arazileriyle, 
mevcut tarımsal bilgi ve birikimiyle, 
kendi nüfusunu doyuracak kapasite-
ye sahiptir. Sadece doğru bir üretim 
planlama yapılması ve uygulaması 
gerekiyor. Tarım Bakanımızın da bu 
konuyla ilgili söylemleri ve hazırlıkları 
var. Üretim planlaması noktasında 
Bakanlığımızın bir çalışması var. Tabi 
bu sürdürülebilir olmalı. Ayrıca İklim 
değişikliği ve dünyadaki diğer geliş-
meleri de takip etmeliyiz. 

Türkiye’nin tahıl ithalatı hep 
tartışma konusu oluyor. Bu konuya 
nasıl bakmak gerekiyor?

Ticaret her ülkenin isteğine 
bağlıdır. İthalat zorunluluktur, ihracat 
keyfiyettir yani para kazanmaktır. 
Şimdi toplumun bilmediği konu şu; 
bizim ülkemizde dahilde İşleme rejimi 
vardır. Bu şudur; ithal ettiğimiz her 
buğdayı işleyip ihraç etmek zorunda-
yız. Bizim buğday ithalatı yapmamı-
zın nedeni, buğdayın bize yetmediği 
için değil, un veya benzeri ürünler 
ihraç ettiğimiz için buğday ithalatı 
yapıyoruz. Dolayısı ile biz her yıl 8-9 
milyon ton buğday ithal ediyorsak, 
8-9 milyon ton yani aynı oranda un 
veya buğdaydan elde edilen mamul-
lerin ihracatını yapıyoruz. Un ihracatı 
konusunda dünyada da 1. sıradayız. 
Biz bu pazarı elde tutmak adına bu 
ticari sürdürmek zorundayız. Kaldı ki 

para kazanıyoruz. Dolayısı ile eko-
nomik bir güç oluşturuyoruz. Biz bu 
ticareti neden yapmayalım? Her za-
man Hollanda örneği verilir; Hollanda 
ihracatının yaklaşık % 75’ini reexport 
yani ithal ettiği ürünleri işleyerek veya 
farklı formlarda ihraç etmektedir. Biz-
de aynı şekilde buğday ithal ediyoruz 
ama biz aldığımız buğdayı işleyip 
ihraç ediyor ve para kazanıyoruz. 
Bu ithalat buğdaya muhtaç olan bir 
ülke olduğumuz için değildir. Buğday 
ithalatı tartışmalarından daha önemli 
saman ithalatı tartışması var aslında. 
Biz 2005 yılı verilerine göre 9 milyon 
hektar alanda 20 milyon ton buğday 
üretiyorduk, buğdayda verimliliği-
miz arttığı için ekilen alan 6,5 milyon 
hektara düştü ama yine yaklaşık 20 
milyon ton buğday üretimi yapıyoruz. 
Ayrıca büyükbaş hayvan sayımız son 
20 yılda 8 milyondan 21 milyona çıktı, 
küçükbaş hayvan sayımız 20 milyon-
dan 40 milyona çıktı. Saman miktarı 
azalırken, hayvan miktarı arttı. Elbette 
ihtiyacımız kadarını dışarıdan alacağız. 
Ama buradaki ince detay şu; ekono-
mik değeri düşük, hayvan beslemede 
de besin değeri çok az olan saman 
üreteceğim ve ithal etmeyeceğim 
diye mısır ekimini bırakıp buğdaya mı 
geçelim? Dünyada genel iktisadi bir 
kural vardır; ucuz malları geri kalmış 
ülkeler üretir. Dünyanın tahıl üretiminin 
yüzde 37’sini gelişmiş ülkeler yüz-
de 63’ünü geri kalmış ülkeler üretir. 
Endüstri bitkilerinin yüzde 63’ünü 
gelişmiş ülkeler, yüzde 37’sini geri 
kalmış ülkeler üretir. Böyle bir oran 
söz konusu. Katma değeri yüksek 
olan ürünler, gelişmiş teknoloji ve bilgi 
birikimi gerektirir. Dolayısı ile bu tür 
ürünleri gelişmiş ülkeler üretir. Buğday 
üretim miktarımız azalmasa da ekilen 
alan azalmış ama onun yerine mısır, 
ayçiçeği gibi ürünlerin ekimi artmış. 
Dolayısı ile bu gelişmişlik göstergesi-
dir. Bu ülkede katma değerli ürünler 
üretilmiş, birim alandan elde edilen 
üretim miktarları artırılmış ve bu ürün-
leri işleyecek makineler yapılmış, son 

“Konya’yı Tahıl Ambarı olarak 
nitelendirmek, Konya’ya haksızlıktır. 

Konya Tarımın Başkentidir.”
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olarak da uzak pazarlara ihraç edilmiş. 
Dolayısı ile burada bir emek var, bü-
yük bir başarı var. Saman ithal etmek 
Türkiye’nin gelişmişlik göstergesidir. 
Hayvan sayımız artmış, insanımızın 
geliri artmış, et-süt tüketimi artmış, 
hayvan sayısı arttığı için saman açığı 
oluşmuş. Buğday üretim alanları 
düşmesine rağmen üretim miktarı 
yükselmiş, mısır, ayçiçeği gibi katma 
değerli ürünlerin üretimi artmış, bunlar 
güzel şeyler. Bu kadar güzel şeyin 
içerisine saman ithalatını alıp, “Türkiye 
samana muhtaç” kavramının tarım 
sektöründe teknik olarak karşılığı 
yoktur. Türkiye’yi samana muhtaç 
edenlere teşekkür etmemiz lazım, çok 
net. Çünkü burada tarım sektörünün 
tüm paydaşlarının önemli bir emeği 
vardır ve bu bir başarıdır.  

Konya tahıl üretiminde, un 
üretiminde öne çıkan bir şehir. 
Konya’yı nasıl değerlendirirsiniz? 

Konya ovası, sadece Türkiye’nin 
değil dünyanın önemli tarım düz-
lüklerinden biridir. Yüzde 35’i sulu, 
yüzde 65’inde kuru tarım yapılan 
yüksek tarımsal bir potansiyele sahip 
bir bölgedir. Konya ekolojik olarak 
çok farklı özelliklere sahiptir. Konya 
bölgesinin Türkiye’nin Tahıl ambarı 
olarak adlandırılması, Konya’nın tam 
anlamıyla tanınmadığı anlamına gelir. 
Konya, Türkiye’nin tahıl ihtiyacının 
yüzde 10’unu karşılar, mısırın yüzde 
20’sinden fazlasını, şeker pancarının 
yüzde 35’ini, fasulyenin yüzde 30’unu, 
havucun yüzde 67’sini yani bitkisel 
üretimde önemli bir paya sahiptir. 
Konya Türkiye’nin büyükbaş hayvan 
varlığında en fazla sayıya sahip şehir-
dir. Süt üretiminde yüksek potansiyele 
sahiptir. Tarıma dayalı sanayilerden de 
bahsettiğimizde de Konya farklı bir 
şehir olarak karşımıza çıkar. Dolayısı 
ile Tarımın Başkentiyiz. Bu anlamda 
Konya’ya sadece Tahıl Ambarı olarak 
bakmak doğru değil. Gıda arz güven-
liği açısından Konya’nın iyi değerlen-
dirilmesi lazım. Çok geniş arazilerimiz 

var, Konya çiftçisi yeniliklere çok açık, 
yatırım yapma ve hevesi var. Bakanlık 
da bunun farkında ve Konya’ya ciddi 
yatırımlar yapıyor. Bakanlığa bağlı 
kurumlar bu anlamda güzel çalış-
malar yürütüyorlar. Bunun yanında 
sulama problemimiz söz konusu. 
Yağış olmayan yıllarda ciddi bir yeraltı 
suyu çekilmesi yaşanıyor. O zaman 
sorun yaşıyoruz. Bu nedenle Türki-
ye’nin gıda arz güvenliği açısından 
Konya’nın tarımsal su ihtiyacının kalıcı 
çözümü önemlidir. 

Su demişken, Konya bölgesinde 
mısır ve ayçiçeği gibi çok su 
tüketilen ürünlerin ekilmemesi 
gerektiği genel bir düşünce. Ancak 
mısır ve ayçiçeği gibi ürünlerin de 
üretilmesi gerekiyor. Bu sorun nasıl 
çözülür? 

Burada Konya’da sulu tarım 
yapılmalı mı yapılmamalı mı tartışması 
başlıyor. 20 milyona aşkın sığırımız 
var ve entansif üretim yapılıyor. Dola-
yısı ile yeme ihtiyaç var. Mısırın yüzde 
95’i yemde kullanılıyor ve bu mısıra 
ihtiyacımız var. Burada sorunu sadece 
mısır üretimine bağlarsak çözüme 
ulaşamayız. Mısırı kullanan hayvancılık 
sektörünün değerlendirilmesi lazım. 
Hayvancılık meraya dayalı yapılırsa o 
zaman mısırı ekip ekmemeyi tartışırız. 
Mısır üretimini Konya’dan kaldırdığı-
nızda bunun ikamesinin hangi alanlar 
olduğunu belirlememiz lazım. Mısır 
üretim alanlarının ikamesini bulama-
dığımızda ithalata bağımlı oluruz. 
Kendimiz ürettiğimiz zaman bile hay-
vancılıktaki maliyetlerden yakınırken, 
tamamen dışarıya bağımlı olsaydık 
durum ne olacaktı? Bu nedenlerden 
dolayı bunlar köklü, uzun dönemli 
üretim planlamasıyla çözülmelidir. 
Ama hangi planlamayı yaparsanız ya-
pın, uzun vadede gıda arz güvenliğini 
sağlamak için, Konya Ovası’nda suyla 
ilgili kalıcı bir çözüm yapılması lazım. 
Konya’ya suyun gelmesi ile birlikte var 
olan suyun da en doğru şekilde kulla-
nılması vazgeçilmez öneme sahiptir.  

“Konya Ovası’nda suyla ilgili kalıcı bir 
çözüm ortaya konması lazım.”
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na bölgesinden hayvan derileri de 
Çin’e gönderilir. Biliyorsunuz avcılık 
da tarımsal üretime girer. Dolayısı 
ile dünya tarihinde, yerleşik hayata 
geçiş sürecinden sonra uluslararası 
ticaret her zaman vardır. Dolayısı ile 
biz 23 milyon 200 bin hektar arazi 
ile nüfusumuzu besleyip, uluslararası 
piyasadaki rekabetimizi koruyacak 
şekilde de bir üretim planı yapabiliriz. 
Geçtiğimiz ay yayımlanan bir rapor-
da, ABD’de yeterli iş gücü bulamadığı 
için sebzelerin bazılarında ithalata ka-
rar verdi. Şimdi ABD kendine yeterli 
değildir diyemeyiz.  Çünkü dünyanın 
tamamında tarımda iş gücü azalması 
var. Yani Türkiye, mevcut arazileriyle, 
mevcut tarımsal bilgi ve birikimiyle, 
kendi nüfusunu doyuracak kapasite-
ye sahiptir. Sadece doğru bir üretim 
planlama yapılması ve uygulaması 
gerekiyor. Tarım Bakanımızın da bu 
konuyla ilgili söylemleri ve hazırlıkları 
var. Üretim planlaması noktasında 
Bakanlığımızın bir çalışması var. Tabi 
bu sürdürülebilir olmalı. Ayrıca İklim 
değişikliği ve dünyadaki diğer geliş-
meleri de takip etmeliyiz. 

Türkiye’nin tahıl ithalatı hep 
tartışma konusu oluyor. Bu konuya 
nasıl bakmak gerekiyor?

Ticaret her ülkenin isteğine 
bağlıdır. İthalat zorunluluktur, ihracat 
keyfiyettir yani para kazanmaktır. 
Şimdi toplumun bilmediği konu şu; 
bizim ülkemizde dahilde İşleme rejimi 
vardır. Bu şudur; ithal ettiğimiz her 
buğdayı işleyip ihraç etmek zorunda-
yız. Bizim buğday ithalatı yapmamı-
zın nedeni, buğdayın bize yetmediği 
için değil, un veya benzeri ürünler 
ihraç ettiğimiz için buğday ithalatı 
yapıyoruz. Dolayısı ile biz her yıl 8-9 
milyon ton buğday ithal ediyorsak, 
8-9 milyon ton yani aynı oranda un 
veya buğdaydan elde edilen mamul-
lerin ihracatını yapıyoruz. Un ihracatı 
konusunda dünyada da 1. sıradayız. 
Biz bu pazarı elde tutmak adına bu 
ticari sürdürmek zorundayız. Kaldı ki 

para kazanıyoruz. Dolayısı ile eko-
nomik bir güç oluşturuyoruz. Biz bu 
ticareti neden yapmayalım? Her za-
man Hollanda örneği verilir; Hollanda 
ihracatının yaklaşık % 75’ini reexport 
yani ithal ettiği ürünleri işleyerek veya 
farklı formlarda ihraç etmektedir. Biz-
de aynı şekilde buğday ithal ediyoruz 
ama biz aldığımız buğdayı işleyip 
ihraç ediyor ve para kazanıyoruz. 
Bu ithalat buğdaya muhtaç olan bir 
ülke olduğumuz için değildir. Buğday 
ithalatı tartışmalarından daha önemli 
saman ithalatı tartışması var aslında. 
Biz 2005 yılı verilerine göre 9 milyon 
hektar alanda 20 milyon ton buğday 
üretiyorduk, buğdayda verimliliği-
miz arttığı için ekilen alan 6,5 milyon 
hektara düştü ama yine yaklaşık 20 
milyon ton buğday üretimi yapıyoruz. 
Ayrıca büyükbaş hayvan sayımız son 
20 yılda 8 milyondan 21 milyona çıktı, 
küçükbaş hayvan sayımız 20 milyon-
dan 40 milyona çıktı. Saman miktarı 
azalırken, hayvan miktarı arttı. Elbette 
ihtiyacımız kadarını dışarıdan alacağız. 
Ama buradaki ince detay şu; ekono-
mik değeri düşük, hayvan beslemede 
de besin değeri çok az olan saman 
üreteceğim ve ithal etmeyeceğim 
diye mısır ekimini bırakıp buğdaya mı 
geçelim? Dünyada genel iktisadi bir 
kural vardır; ucuz malları geri kalmış 
ülkeler üretir. Dünyanın tahıl üretiminin 
yüzde 37’sini gelişmiş ülkeler yüz-
de 63’ünü geri kalmış ülkeler üretir. 
Endüstri bitkilerinin yüzde 63’ünü 
gelişmiş ülkeler, yüzde 37’sini geri 
kalmış ülkeler üretir. Böyle bir oran 
söz konusu. Katma değeri yüksek 
olan ürünler, gelişmiş teknoloji ve bilgi 
birikimi gerektirir. Dolayısı ile bu tür 
ürünleri gelişmiş ülkeler üretir. Buğday 
üretim miktarımız azalmasa da ekilen 
alan azalmış ama onun yerine mısır, 
ayçiçeği gibi ürünlerin ekimi artmış. 
Dolayısı ile bu gelişmişlik göstergesi-
dir. Bu ülkede katma değerli ürünler 
üretilmiş, birim alandan elde edilen 
üretim miktarları artırılmış ve bu ürün-
leri işleyecek makineler yapılmış, son 

“Konya’yı Tahıl Ambarı olarak 
nitelendirmek, Konya’ya haksızlıktır. 

Konya Tarımın Başkentidir.”

PROF. DR. ZEKİ BAYRAMOĞLU

olarak da uzak pazarlara ihraç edilmiş. 
Dolayısı ile burada bir emek var, bü-
yük bir başarı var. Saman ithal etmek 
Türkiye’nin gelişmişlik göstergesidir. 
Hayvan sayımız artmış, insanımızın 
geliri artmış, et-süt tüketimi artmış, 
hayvan sayısı arttığı için saman açığı 
oluşmuş. Buğday üretim alanları 
düşmesine rağmen üretim miktarı 
yükselmiş, mısır, ayçiçeği gibi katma 
değerli ürünlerin üretimi artmış, bunlar 
güzel şeyler. Bu kadar güzel şeyin 
içerisine saman ithalatını alıp, “Türkiye 
samana muhtaç” kavramının tarım 
sektöründe teknik olarak karşılığı 
yoktur. Türkiye’yi samana muhtaç 
edenlere teşekkür etmemiz lazım, çok 
net. Çünkü burada tarım sektörünün 
tüm paydaşlarının önemli bir emeği 
vardır ve bu bir başarıdır.  

Konya tahıl üretiminde, un 
üretiminde öne çıkan bir şehir. 
Konya’yı nasıl değerlendirirsiniz? 

Konya ovası, sadece Türkiye’nin 
değil dünyanın önemli tarım düz-
lüklerinden biridir. Yüzde 35’i sulu, 
yüzde 65’inde kuru tarım yapılan 
yüksek tarımsal bir potansiyele sahip 
bir bölgedir. Konya ekolojik olarak 
çok farklı özelliklere sahiptir. Konya 
bölgesinin Türkiye’nin Tahıl ambarı 
olarak adlandırılması, Konya’nın tam 
anlamıyla tanınmadığı anlamına gelir. 
Konya, Türkiye’nin tahıl ihtiyacının 
yüzde 10’unu karşılar, mısırın yüzde 
20’sinden fazlasını, şeker pancarının 
yüzde 35’ini, fasulyenin yüzde 30’unu, 
havucun yüzde 67’sini yani bitkisel 
üretimde önemli bir paya sahiptir. 
Konya Türkiye’nin büyükbaş hayvan 
varlığında en fazla sayıya sahip şehir-
dir. Süt üretiminde yüksek potansiyele 
sahiptir. Tarıma dayalı sanayilerden de 
bahsettiğimizde de Konya farklı bir 
şehir olarak karşımıza çıkar. Dolayısı 
ile Tarımın Başkentiyiz. Bu anlamda 
Konya’ya sadece Tahıl Ambarı olarak 
bakmak doğru değil. Gıda arz güven-
liği açısından Konya’nın iyi değerlen-
dirilmesi lazım. Çok geniş arazilerimiz 

var, Konya çiftçisi yeniliklere çok açık, 
yatırım yapma ve hevesi var. Bakanlık 
da bunun farkında ve Konya’ya ciddi 
yatırımlar yapıyor. Bakanlığa bağlı 
kurumlar bu anlamda güzel çalış-
malar yürütüyorlar. Bunun yanında 
sulama problemimiz söz konusu. 
Yağış olmayan yıllarda ciddi bir yeraltı 
suyu çekilmesi yaşanıyor. O zaman 
sorun yaşıyoruz. Bu nedenle Türki-
ye’nin gıda arz güvenliği açısından 
Konya’nın tarımsal su ihtiyacının kalıcı 
çözümü önemlidir. 

Su demişken, Konya bölgesinde 
mısır ve ayçiçeği gibi çok su 
tüketilen ürünlerin ekilmemesi 
gerektiği genel bir düşünce. Ancak 
mısır ve ayçiçeği gibi ürünlerin de 
üretilmesi gerekiyor. Bu sorun nasıl 
çözülür? 

Burada Konya’da sulu tarım 
yapılmalı mı yapılmamalı mı tartışması 
başlıyor. 20 milyona aşkın sığırımız 
var ve entansif üretim yapılıyor. Dola-
yısı ile yeme ihtiyaç var. Mısırın yüzde 
95’i yemde kullanılıyor ve bu mısıra 
ihtiyacımız var. Burada sorunu sadece 
mısır üretimine bağlarsak çözüme 
ulaşamayız. Mısırı kullanan hayvancılık 
sektörünün değerlendirilmesi lazım. 
Hayvancılık meraya dayalı yapılırsa o 
zaman mısırı ekip ekmemeyi tartışırız. 
Mısır üretimini Konya’dan kaldırdığı-
nızda bunun ikamesinin hangi alanlar 
olduğunu belirlememiz lazım. Mısır 
üretim alanlarının ikamesini bulama-
dığımızda ithalata bağımlı oluruz. 
Kendimiz ürettiğimiz zaman bile hay-
vancılıktaki maliyetlerden yakınırken, 
tamamen dışarıya bağımlı olsaydık 
durum ne olacaktı? Bu nedenlerden 
dolayı bunlar köklü, uzun dönemli 
üretim planlamasıyla çözülmelidir. 
Ama hangi planlamayı yaparsanız ya-
pın, uzun vadede gıda arz güvenliğini 
sağlamak için, Konya Ovası’nda suyla 
ilgili kalıcı bir çözüm yapılması lazım. 
Konya’ya suyun gelmesi ile birlikte var 
olan suyun da en doğru şekilde kulla-
nılması vazgeçilmez öneme sahiptir.  

“Konya Ovası’nda suyla ilgili kalıcı bir 
çözüm ortaya konması lazım.”
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Ülkemiz tarım sektörünün lokomotifi olan Konya Şeker, 2017 yılında üretime aldığı Torku 
Un Fabrikası ile de bölge tarımına   destek vermeye devam ediyor

TORKU GÜNLÜK 200 TON 
ENDÜSTRİYEL UN ÜRETİYOR

K
onya Şeker, bölgenin en önemli 
üretim kalemi olan buğdayın, biskü-
vilik ve gofretlik çeşidini girdi olarak 

kullanan ve buğday üreticisine de teminat 
oluşturan Un Fabrikasında  günlük 200 ton 
olarak üretimini sürdürüyor.

KALİTE VE HİJYEN ÖN PLANDA 

Konya Şeker yetkililerinden edinilen 
bilgilere göre; Çumra Şeker  Entegre tesisleri 
bünyesinde bulunan un fabrikası, çiftçiden 
doğrudan alım yapıp un sanayindeki son tek-
nolojiyi kullanarak kalite ve hijyen açısından 
üst standartta üretim gerçekleştiriliyor.

Endüstriyel alanda un üreten tesis, Torku 
Unlu Mamuller, Bisküvi, Kek, ve Gofret Üretim 
Tesislerinin de hammadde ihtiyacını karşıla-
maktadır.

Türkiye’nin ilk yangına dayanıklı ‘ateks’ 
malzemeler kullanılarak inşa edilen Un Fab-
rikası olma özelliğini taşıyan tesisteki üretim, 
tamamen hijyenik şartlarda gerçekleştiril-
mektedir.

Toplamda 10.034 metrekare alana kurulu 
olan fabrika 7 katlı ve 4 bloktan oluşuyor, 
fabrikanın kapalı alanı 1.585 metrekare ve 10 
adet 250 tonluk buğday depolama silosuna 
sahip. 

GÜNLÜK KAPASİTE 200 TON

Edinilen bilgilere göre; Tesiste günlük 200 
ton Bisküvilik ve Gofretlik Buğday işleniyor. 

Hammadde girdi kontrolünden başlayıp 
son ürün kontrolüne kadar giden süreçte 
kalite kontrol ve proses kontrol çalışmaları 
son teknolojiye sahip laboratuvarda titizlikle 
sürdürülüyor. Buğdayın una dönüşümüne 
kadar tüm süreçlerde tüm kontrol ve analiz-
ler hassasiyetle yapılmakla birlikte akredite 
laboratuvarlarda doğrulama analizleri yaptı-
rılarak kalite kontrol süreçlerinin hassasiyeti 
artırılıyor.

İnsana saygı politikasının gereği olarak en 
kaliteli ve güvenilir ürünlerin üretildiği Konya 
Torku Un Fabrikası, TSE ISO 9001, 22000 
belgeleri, ürün gruplarında TSE belgeleriyle 

marka tesciliyle güvenilir ürünler üretmeye 
devam ediyor. 

Tesiste ayrıca; B Grubu vitamini yönün-
den zengin ve yüksek enerji deposu olan 
değirmencilik yan ürünü bonkalite, Süt ve 
besi hayvanlarının kullanımı için razmol, en 
az buğday unu kadar sağlıklı ve değerli bir 
besin olan kepek, buğdayın hayat kaynağı 
olan Ruşeym üretimi de yapılıyor. 

Buğdayın işlenerek una dönüştürülmesi 
aşamasında, özel ayrıştırma işlemi uygulanı-
yor, bunun sonucunda 1 ton buğdaydan sa-
dece 1 kilo Ruşeym elde edilebiliyor. Vitamin 
ve mineral deposu olan Ruşeym atıştırmalık 
fabrikamızda da ürün çeşitliliğinde kullanılı-
yor. 

Ürün çeşitliliğine göre özel üretim yapılan 
tesiste, minimum enerji sarfiyatı ile en kaliteli 
ürün elde ediliyor. 

Endüstriyel un üretiminde çok önemli bir 
açığı kapatan tesis, ilk etapta Torku Bisküvi, 
Kek, Kraker, Gofret Üretim Tesisi ile Torku 
Çikolata Fabrikasının un hammaddesini 
karşılıyor.
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Ülkemiz tarım sektörünün lokomotifi olan Konya Şeker, 2017 yılında üretime aldığı Torku 
Un Fabrikası ile de bölge tarımına   destek vermeye devam ediyor

TORKU GÜNLÜK 200 TON 
ENDÜSTRİYEL UN ÜRETİYOR

K
onya Şeker, bölgenin en önemli 
üretim kalemi olan buğdayın, biskü-
vilik ve gofretlik çeşidini girdi olarak 

kullanan ve buğday üreticisine de teminat 
oluşturan Un Fabrikasında  günlük 200 ton 
olarak üretimini sürdürüyor.

KALİTE VE HİJYEN ÖN PLANDA 

Konya Şeker yetkililerinden edinilen 
bilgilere göre; Çumra Şeker  Entegre tesisleri 
bünyesinde bulunan un fabrikası, çiftçiden 
doğrudan alım yapıp un sanayindeki son tek-
nolojiyi kullanarak kalite ve hijyen açısından 
üst standartta üretim gerçekleştiriliyor.

Endüstriyel alanda un üreten tesis, Torku 
Unlu Mamuller, Bisküvi, Kek, ve Gofret Üretim 
Tesislerinin de hammadde ihtiyacını karşıla-
maktadır.

Türkiye’nin ilk yangına dayanıklı ‘ateks’ 
malzemeler kullanılarak inşa edilen Un Fab-
rikası olma özelliğini taşıyan tesisteki üretim, 
tamamen hijyenik şartlarda gerçekleştiril-
mektedir.

Toplamda 10.034 metrekare alana kurulu 
olan fabrika 7 katlı ve 4 bloktan oluşuyor, 
fabrikanın kapalı alanı 1.585 metrekare ve 10 
adet 250 tonluk buğday depolama silosuna 
sahip. 

GÜNLÜK KAPASİTE 200 TON

Edinilen bilgilere göre; Tesiste günlük 200 
ton Bisküvilik ve Gofretlik Buğday işleniyor. 

Hammadde girdi kontrolünden başlayıp 
son ürün kontrolüne kadar giden süreçte 
kalite kontrol ve proses kontrol çalışmaları 
son teknolojiye sahip laboratuvarda titizlikle 
sürdürülüyor. Buğdayın una dönüşümüne 
kadar tüm süreçlerde tüm kontrol ve analiz-
ler hassasiyetle yapılmakla birlikte akredite 
laboratuvarlarda doğrulama analizleri yaptı-
rılarak kalite kontrol süreçlerinin hassasiyeti 
artırılıyor.

İnsana saygı politikasının gereği olarak en 
kaliteli ve güvenilir ürünlerin üretildiği Konya 
Torku Un Fabrikası, TSE ISO 9001, 22000 
belgeleri, ürün gruplarında TSE belgeleriyle 

marka tesciliyle güvenilir ürünler üretmeye 
devam ediyor. 

Tesiste ayrıca; B Grubu vitamini yönün-
den zengin ve yüksek enerji deposu olan 
değirmencilik yan ürünü bonkalite, Süt ve 
besi hayvanlarının kullanımı için razmol, en 
az buğday unu kadar sağlıklı ve değerli bir 
besin olan kepek, buğdayın hayat kaynağı 
olan Ruşeym üretimi de yapılıyor. 

Buğdayın işlenerek una dönüştürülmesi 
aşamasında, özel ayrıştırma işlemi uygulanı-
yor, bunun sonucunda 1 ton buğdaydan sa-
dece 1 kilo Ruşeym elde edilebiliyor. Vitamin 
ve mineral deposu olan Ruşeym atıştırmalık 
fabrikamızda da ürün çeşitliliğinde kullanılı-
yor. 

Ürün çeşitliliğine göre özel üretim yapılan 
tesiste, minimum enerji sarfiyatı ile en kaliteli 
ürün elde ediliyor. 

Endüstriyel un üretiminde çok önemli bir 
açığı kapatan tesis, ilk etapta Torku Bisküvi, 
Kek, Kraker, Gofret Üretim Tesisi ile Torku 
Çikolata Fabrikasının un hammaddesini 
karşılıyor.
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Un sektöründe Türkiye’nin dünyada ilk sıralarda yer 
aldığını vurgulayan Güzel Un Yönetim Kurulu Başkanı 

Mahmut Güzel, Türkiye’de de Konya’nın bu alanda bilgi 
ve tecrübesiyle ülkeye ışık tuttuğunu belirtti 

DÜNYADA TÜRKIYE, 
TÜRKIYE’DE KONYA!

T
arımsal üretimde öne çıkan Kon-
ya, un sektöründe de Türkiye’nin 
adeta itici gücü. Un sektöründe 

önemli bir üretimi bulunan Konya, bu 
sektörde önemli firmaları barındırıyor. Bu 
firmalardan biri de Güzel Un. Köklü altya-
pısıyla, günlük 550 ton üretim kapasite-
sine sahip olan Güzel Un, kaliteden taviz 
vermeden un sektöründe adından söz 
ettiriyor. Yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla her 
çeşit un üretiminde kendini gösteren Güzel 
Un, edindiği bilgi birikimiyle yeni hedeflere 
doğru başarıyla yürüyor. Lisanslı depo-
culuk sektöründe de yer alan ve 100 bin 
tonluk kapasiteli 2 tesisi bulunan Güzel Un, 
bu alanda da yeni yatırımlar planlıyor. Ko-
nuyla ilgili açıklamalarda bulunan Güzel Un 
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Güzel, 
“Güzel Un olarak kalitemizden taviz verme-
den, iç piyasadaki varlığımızı sürdürüyoruz. 
Türkiye’nin hemen hemen her bölgesine 
ürün gönderiyoruz” diyor. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
İlköğretime Gaziantep Gazi Mustafa 

Kemal İlköğretimde Başladım, Diyarbakır 
Silvan’daki Kazım Karabekir İlköğretimde 
tamamladım. Orta ve lise eğitimini Konya 
Elmas Kolejinde okudum. Önlisans eğitimi 
Konya Selçuk Üniversitesi Un Üretimi ve 
Teknolojisinde yaptım. İş hayatına 2002 
yılında Güzel Un ve Gıda San A.Ş Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Hissedarı olarak başladım. 
Şu an Güzel Tarım ve Nakliye Limited Şir-
ketinin Yönetim Kurulu Başkanlığını, Güzel 
Un ve Gıda A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Baş-
kanlığını ve Güzel Tarım Ürünleri Lisanslı 
Depoculuk Anonim Şirketi’nin Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcılığını yapmaktayım. 

Güzel Un’un serüvenini anlatır 
mısınız?

Rahmetli dedem 1960’lı yıllarda Sil-
van’ın bir köyünde hayvancılıkla ve petrol 
işiyle uğraşıyormuş. Babamlar 1970’lerde 
Diyarbakır Silvan İlçesi’ne giderek orada 
işe atılmışlar. Babam ve kardeşleri fırıncılık 

işine başlamışlar ve ilk kez unla orada ta-
nışmışlar. Sonrasında toptancılığa başla-
mışlar. Toptan hacmi genişleyince babam 
Gaziantep’e gitmiş. Un, şeker, yağ gibi 
ürünlerin toptancılığını yapıyorlarmış. 1988 
yılında Batman’da bir un fabrikasını satın 
almışlar. Dolayısı ile böylece bir un sektörü-
ne girilmiş. Sonrasında ise Konya serüveni 
başlamış. Biz Ar-Ge’ye çok önem veren 
bir firmayız. Çünkü un sektöründe Ar-Ge 
olmazsa olmaz. Dolayısı ile bu anlayıştan 
hareketle, ticaretteki tecrübe ve birikimin 
de katkısıyla bugünlere kadar gelinmiş. Biz 
de aldığımız bu bayrağı daha yukarı taşıma 
gayretiyle yolumuza devam ediyoruz.

Güzel Un’un üretim kapasitesi ve 
altyapısından bahsedecek olursak neler 
söylersiniz?

Güzel Un’un günlük 550 ton kapasitesi 
var. Bunun yüzde 50’sine yakınını kulla-
nıyoruz. Fiili kapasitemiz 250-300 ton 
civarında. Ancak kapasitemizi artırmaya 
yönelik çalışmalarımız var. 

Güzel Un olarak un çeşitleriniz neler?
Unda skala çok geniş. Birçok çeşit ürün 

bulunuyor. Biz de hemen hemen her çeşit 
un üretiyoruz. Yaklaşık 12 markamız var. 

Pastalık, böreklik dediğimiz lüks ürün mar-
kamız Alyans var. Güzide, Destek, Konya 
Güzeli, Halit, El Melik, Güze gibi markaları-
mız mevcut. 

İhracat noktasında ne durumdasınız?
2004-2011 yılları arasında ihracat yap-

tık. Özellikle Irak, Suriye, Libya gibi ülkelere 
ihracatlar gerçekleştirdik. Ancak 2011 yılın-
dan buyana ihracat yapmıyoruz. Şuan ihra-
cat yapmamamızın tabi birkaç sebebi var. 
Bölgesel faktörler ihracatı sekteye uğratı-
yor. Konya bölgesinin sınır ve liman bölgesi 
olmaması navlun maliyetlerine yansıyor. Bu 
dezavantaj nedeniyle karlılık düşüyor. 

İç piyasadaki durumumuz nedir? 
Herkes iç piyasadan pay kapmaya 

çalışıyor. Kimin ürünü kaliteli, iyiyse daha 
fazla pay alıyor. Dolayısı ile biz de Güzel 
Un olarak kalitemizden taviz vermeden, iç 
piyasadaki varlığımızı sürdürüyoruz. Tür-
kiye’nin hemen hemen her bölgesine ürün 
gönderiyoruz. 

Güzel Un Ar-Ge’ye ve gelişmeye önem 
veren bir firma. Bu anlamda gelecek 
hedeflerimiz neler?

Yaptığımız işin hakkını vermek istiyoruz. 
Bizim için en önemli şey bu. Yaptığımız 
işin hakkını verir, doğru üretimler yaparsak 
zaten hedeflere de ulaşmış oluyoruz. Do-
layısı ile bizim en önemli ilkemiz ve hedefiz 
kaliteli ürün üretmek, bu doğrultuda çalış-
malar yürütmek. Bu anlamda zaten Konya 
bu işin mutfağı. Şehrimiz hem tahıl ürünleri 
noktasında ülkemizin deposu hem de 
Konya un sanayinde gerçekten çok kaliteli 
ürünler üretiyor. Burada da Ar-Ge’nin çok 
büyük avantajları var. Bu işe Konya olarak 
gerçekten para harcıyoruz ve önem veriyo-
ruz. Kaliteyi ön planda tutuyoruz. Şuan ki 
dönemde satışlarda bazı zorluklar yaşanı-
yor. Ancak, piyasa şartları uygun olduğun-
da bizim de kapasitemiz istenilen noktaya 
ulaşacak. Olağanüstü bir dönem var, bunu 
atlatınca her şey yoluna girecektir.
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Sektörü değerlendirecek olursak, 
ülkemiz bu alanda ne durumda? 

Türkiye genelinde sektörü değerlendi-
rirsek dünyada iyi konumdayız. Son 15 se-
neye bakarsak, dünyada ihracatta 1. veya 2. 
sıradayız. Bu da Türkiye olarak bazı şeyleri 
aştığımızı gösteriyor. Hem Ar-Ge anlamın-
da hem kalite anlamında hem de pazar 
bilgisi anlamında iyi durumdayız. Türkiye’de 
belli bölgeler var un sanayinde. Gazian-
tep, Trakya, Konya, Mardin bölgesinde 
kümelenmeler var. Bazı bölgelerde kaliteli 
ürün yapmayla alakalı bazı bölgelerde ise 
ihracatla alakalı kümelenmeler var. İhracat-
ta da artık kaliteli ürünler üretip dünyanın 
her yerine satıyoruz. Bizim özel, baklavalık 
ürünlerimiz var. Her ülke bunu üretemi-
yor. Biz ülke olarak bu konuda gerçekten 
başarılıyız. Sektör olarak iyi bir yerdeyiz. 
Zaten ülkemizde değirmen makineleri sek-
töründe de iyi yerdeyiz. Lisanslı depoculuk 
sektöründe de son yıllarda atılan adımlarla 
çok iyi noktalara geldik. Bunların hepsi bir 
makinenin parçaları gibi bir bütün olarak 
çalışıyor. Sektörler arası dayanışma da çok 
iyi. Bu da sektörlere enerji veriyor. Dolayısı 
ile bizim sektörümüz hem teknoloji anla-
mında çok iyi yerlere geldi hem de ticaret 
kapasitesi anlamında iyi bir tecrübe edindi. 
Mesela Rusya son yıllarda bu alanda atılım 
yapmaya çalışıyor. Türkiye’nin tecrübe ve 
birikiminden yararlanmaya çalışıyor. Ukray-
na yine bu alanda çok ciddi destekler aldı 
Türkiye’den. Ülkemizden birçok değirmen 
makineleri yapan üreticilerimiz Ukrayna’da 
çok sayıda iş yaptılar. Bu anlattıklarımın 
hepsini toparlayacak olursak, bu unsurlar 
ülkemizin sektörde ne denli başarılı ve 
önemli bir yerde olduğunu gösteriyor. 

Konya’nın sektör içerisindeki yeri ve 
aldığı pay nedir?

Konya’da kapasitesi yüksek ve iyi üre-
tim yapan bir sürü firmamız var. Konya bu 
işin mutfağı. Teknoloji de Konya’dan çıkıyor 
bilgi ve tecrübe de Konya’dan çıkıyor. Hatta 
bizim Konya unu diye meşhur bir tabir 

vardır. Konya unu denince kalitelidir algısı 
vardır. Bu da Konya için çok güzel bir şey. 
Kapasite anlamında da çok iyi yerdeyiz. İh-
racatı kenara bırakırsak, kapasite anlamında 
Konya lider diyebiliriz. 

Rusya-Ukrayna Savaşı sektörü 
nasıl etkiledi? Türkiye’nin girişimiyle 
ortaya konulan Tahıl Koridoru’nu nasıl 
yorumluyorsunuz? 

Tahıl Koridoru konusu çok önemli. Tüm 
dünya bunu takdir ediyor ve biz de gurur 
duyuyoruz. Hala dünyada açlıktan ölmeyen 
insanlar varsa Sayın cumhurbaşkanımızın 
ve hükümetimizin bunda çok büyük katkısı 
var. Tahıl Koridoru olmasaydı dünya çok 
büyük krizlere gebeydi. Eğer bu sıkıntılar 
büyümden aşıldıysa burada Türkiye’nin çok 
ciddi bir gayreti ve başarısı var. Tahıl Kori-
doru’nun ülkemize de çok büyük katkıları 
oldu. Özellikle buğday fiyatlarının oturması-
na da ciddi katkı sağladı. Biliyorsunuz Tahıl 
Koridoru yokken buğday fiyatlarında ciddi 
bir tırmanış yaşandı. Ancak Tahıl Koridoru 
ile fiyatları bir dengeye geldi. Rusya’nın 
ve Ukrayna’nın hububat sektöründeki 
kapasitesi ve gücü tartışılmaz bir gerçek. 
Rusya’nın sadece buğdayda dünyanın 
yüzde 35 ihracatına sahip. Bu çok ciddi bir 
oran. Yine Ukrayna mısırda dünyanın yüzde 
30 ihracatını gerçekleştiren bir ülke. Bu da 
büyük bir kapasite. Dolayısı ile Rusya ve 
Ukrayna dünyanın tahıl ambarı diyebiliriz. 
Dolayısı ile Türkiye’nin yapmış olduğu bu 
girişim hem dünyaya hem de ülkemize 
büyük avantajlar getirdi. Biz hammaddede 
birçok üründe kendi kendimize yeten bir 
ülkeyiz ama bazı konularda ithalat yap-
mak durumunda kalıyoruz. Biz mesela 
Rusya’dan buğday alıyoruz, işleyerek diğer 
ülkelere un olarak satıyoruz. Bu anlamda 
Tahıl Koridoru, gerek dünyada gerek ülke-
mizdeki dengelerin oturması anlamında 
büyük katkılar sağladı. 

Güzel Un sözleşmeli ekim yaptırıyor 
mu?

Sözleşmeli ekim sektörümüze yeni yeni 
girmeye başladı. Özellikle çok lüks ürünler-
de sözleşmeli ekim yapan firmalarımız var. 
Ama biz onu şuan tercih etmiyoruz. Ancak 
önümüzdeki dönemlerde bu uygulamayı 
çok sık duymaya başlayacağız. 

TMO’nun son 2 yıldır ki müdahalesini 
nasıl karşılıyorsunuz?

TMO’nun görevi zaten piyasayı regüle 
etmek. Bu konuda gerçekten çok başarılılar. 
Görev zararı yapmak uğruna piyasada den-
geyi sağladılar. Çok öngörülü bir yaklaşım 
sergilediler. Biz hala harman döneminde 
aldığımız fiyattan buğday alabiliyoruz. 
Demek ki TMO bu dengeyi çok iyi sağlamış. 

Lisanslı depoculuk alanında da 
varsınız. Bu konuda neler söylersiniz?

Lisanslı depoculuk son dönemin sektö-
rü. Cihanbeyli’de 2 yerimiz var 100 bin ton 
kapasiteli. Başka bölgelerde de bu alanda 
yatırım yapmayı düşünüyoruz. Lisanslı 
depoculuğun önemi zaten Rusya-Ukrayna 
savaşının ardından daha iyi anlaşıldı. Konya 
olarak un sektöründe olduğu gibi lisanslı 
depoculukta da iyi bir kapasitemiz var. Ne-
redeyse Türkiye’nin yüzde 25 kapasitesine 
Konya olarak sahibiz. Bir pilot bölge gibiyiz 
bu alanda. Türkiye genelinde 167 firma var 
bunun 30’u Konya’da. Bu da bizim için iyi 
bir şey. Konya tahıl alanında gerçekten çok 
iyi yerde. 

Lisanslı depoculuk sektöründe 
kapasiteler ne durumda? 

Lisanslı depoculuk sektörü kurulurken 
başından itibaren kuralları çizildi ve mantıklı 
bir şekilde de yapıldı bu. Ticaret Bakanlığı, 
Tarım Bakanlığı ve TMO güzel bir birliktelik 
yaptı ve bölgesel bir kapasite belirlendi. O 
kapasitenin dışında izin verilmiyor. Bu da 
sektörde atıl kapasite oluşmuyor. Neredey-
se 18 milyon tona yaklaştı Türkiye. Hedefi-
miz de zaten 20-22 milyon ton civarında. 
Dolayısı ile hedeflere hemen hemen 
yaklaşıldı.
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Un sektöründe Türkiye’nin dünyada ilk sıralarda yer 
aldığını vurgulayan Güzel Un Yönetim Kurulu Başkanı 

Mahmut Güzel, Türkiye’de de Konya’nın bu alanda bilgi 
ve tecrübesiyle ülkeye ışık tuttuğunu belirtti 

DÜNYADA TÜRKIYE, 
TÜRKIYE’DE KONYA!

T
arımsal üretimde öne çıkan Kon-
ya, un sektöründe de Türkiye’nin 
adeta itici gücü. Un sektöründe 

önemli bir üretimi bulunan Konya, bu 
sektörde önemli firmaları barındırıyor. Bu 
firmalardan biri de Güzel Un. Köklü altya-
pısıyla, günlük 550 ton üretim kapasite-
sine sahip olan Güzel Un, kaliteden taviz 
vermeden un sektöründe adından söz 
ettiriyor. Yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla her 
çeşit un üretiminde kendini gösteren Güzel 
Un, edindiği bilgi birikimiyle yeni hedeflere 
doğru başarıyla yürüyor. Lisanslı depo-
culuk sektöründe de yer alan ve 100 bin 
tonluk kapasiteli 2 tesisi bulunan Güzel Un, 
bu alanda da yeni yatırımlar planlıyor. Ko-
nuyla ilgili açıklamalarda bulunan Güzel Un 
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Güzel, 
“Güzel Un olarak kalitemizden taviz verme-
den, iç piyasadaki varlığımızı sürdürüyoruz. 
Türkiye’nin hemen hemen her bölgesine 
ürün gönderiyoruz” diyor. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
İlköğretime Gaziantep Gazi Mustafa 

Kemal İlköğretimde Başladım, Diyarbakır 
Silvan’daki Kazım Karabekir İlköğretimde 
tamamladım. Orta ve lise eğitimini Konya 
Elmas Kolejinde okudum. Önlisans eğitimi 
Konya Selçuk Üniversitesi Un Üretimi ve 
Teknolojisinde yaptım. İş hayatına 2002 
yılında Güzel Un ve Gıda San A.Ş Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Hissedarı olarak başladım. 
Şu an Güzel Tarım ve Nakliye Limited Şir-
ketinin Yönetim Kurulu Başkanlığını, Güzel 
Un ve Gıda A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Baş-
kanlığını ve Güzel Tarım Ürünleri Lisanslı 
Depoculuk Anonim Şirketi’nin Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcılığını yapmaktayım. 

Güzel Un’un serüvenini anlatır 
mısınız?

Rahmetli dedem 1960’lı yıllarda Sil-
van’ın bir köyünde hayvancılıkla ve petrol 
işiyle uğraşıyormuş. Babamlar 1970’lerde 
Diyarbakır Silvan İlçesi’ne giderek orada 
işe atılmışlar. Babam ve kardeşleri fırıncılık 

işine başlamışlar ve ilk kez unla orada ta-
nışmışlar. Sonrasında toptancılığa başla-
mışlar. Toptan hacmi genişleyince babam 
Gaziantep’e gitmiş. Un, şeker, yağ gibi 
ürünlerin toptancılığını yapıyorlarmış. 1988 
yılında Batman’da bir un fabrikasını satın 
almışlar. Dolayısı ile böylece bir un sektörü-
ne girilmiş. Sonrasında ise Konya serüveni 
başlamış. Biz Ar-Ge’ye çok önem veren 
bir firmayız. Çünkü un sektöründe Ar-Ge 
olmazsa olmaz. Dolayısı ile bu anlayıştan 
hareketle, ticaretteki tecrübe ve birikimin 
de katkısıyla bugünlere kadar gelinmiş. Biz 
de aldığımız bu bayrağı daha yukarı taşıma 
gayretiyle yolumuza devam ediyoruz.

Güzel Un’un üretim kapasitesi ve 
altyapısından bahsedecek olursak neler 
söylersiniz?

Güzel Un’un günlük 550 ton kapasitesi 
var. Bunun yüzde 50’sine yakınını kulla-
nıyoruz. Fiili kapasitemiz 250-300 ton 
civarında. Ancak kapasitemizi artırmaya 
yönelik çalışmalarımız var. 

Güzel Un olarak un çeşitleriniz neler?
Unda skala çok geniş. Birçok çeşit ürün 

bulunuyor. Biz de hemen hemen her çeşit 
un üretiyoruz. Yaklaşık 12 markamız var. 

Pastalık, böreklik dediğimiz lüks ürün mar-
kamız Alyans var. Güzide, Destek, Konya 
Güzeli, Halit, El Melik, Güze gibi markaları-
mız mevcut. 

İhracat noktasında ne durumdasınız?
2004-2011 yılları arasında ihracat yap-

tık. Özellikle Irak, Suriye, Libya gibi ülkelere 
ihracatlar gerçekleştirdik. Ancak 2011 yılın-
dan buyana ihracat yapmıyoruz. Şuan ihra-
cat yapmamamızın tabi birkaç sebebi var. 
Bölgesel faktörler ihracatı sekteye uğratı-
yor. Konya bölgesinin sınır ve liman bölgesi 
olmaması navlun maliyetlerine yansıyor. Bu 
dezavantaj nedeniyle karlılık düşüyor. 

İç piyasadaki durumumuz nedir? 
Herkes iç piyasadan pay kapmaya 

çalışıyor. Kimin ürünü kaliteli, iyiyse daha 
fazla pay alıyor. Dolayısı ile biz de Güzel 
Un olarak kalitemizden taviz vermeden, iç 
piyasadaki varlığımızı sürdürüyoruz. Tür-
kiye’nin hemen hemen her bölgesine ürün 
gönderiyoruz. 

Güzel Un Ar-Ge’ye ve gelişmeye önem 
veren bir firma. Bu anlamda gelecek 
hedeflerimiz neler?

Yaptığımız işin hakkını vermek istiyoruz. 
Bizim için en önemli şey bu. Yaptığımız 
işin hakkını verir, doğru üretimler yaparsak 
zaten hedeflere de ulaşmış oluyoruz. Do-
layısı ile bizim en önemli ilkemiz ve hedefiz 
kaliteli ürün üretmek, bu doğrultuda çalış-
malar yürütmek. Bu anlamda zaten Konya 
bu işin mutfağı. Şehrimiz hem tahıl ürünleri 
noktasında ülkemizin deposu hem de 
Konya un sanayinde gerçekten çok kaliteli 
ürünler üretiyor. Burada da Ar-Ge’nin çok 
büyük avantajları var. Bu işe Konya olarak 
gerçekten para harcıyoruz ve önem veriyo-
ruz. Kaliteyi ön planda tutuyoruz. Şuan ki 
dönemde satışlarda bazı zorluklar yaşanı-
yor. Ancak, piyasa şartları uygun olduğun-
da bizim de kapasitemiz istenilen noktaya 
ulaşacak. Olağanüstü bir dönem var, bunu 
atlatınca her şey yoluna girecektir.
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Sektörü değerlendirecek olursak, 
ülkemiz bu alanda ne durumda? 

Türkiye genelinde sektörü değerlendi-
rirsek dünyada iyi konumdayız. Son 15 se-
neye bakarsak, dünyada ihracatta 1. veya 2. 
sıradayız. Bu da Türkiye olarak bazı şeyleri 
aştığımızı gösteriyor. Hem Ar-Ge anlamın-
da hem kalite anlamında hem de pazar 
bilgisi anlamında iyi durumdayız. Türkiye’de 
belli bölgeler var un sanayinde. Gazian-
tep, Trakya, Konya, Mardin bölgesinde 
kümelenmeler var. Bazı bölgelerde kaliteli 
ürün yapmayla alakalı bazı bölgelerde ise 
ihracatla alakalı kümelenmeler var. İhracat-
ta da artık kaliteli ürünler üretip dünyanın 
her yerine satıyoruz. Bizim özel, baklavalık 
ürünlerimiz var. Her ülke bunu üretemi-
yor. Biz ülke olarak bu konuda gerçekten 
başarılıyız. Sektör olarak iyi bir yerdeyiz. 
Zaten ülkemizde değirmen makineleri sek-
töründe de iyi yerdeyiz. Lisanslı depoculuk 
sektöründe de son yıllarda atılan adımlarla 
çok iyi noktalara geldik. Bunların hepsi bir 
makinenin parçaları gibi bir bütün olarak 
çalışıyor. Sektörler arası dayanışma da çok 
iyi. Bu da sektörlere enerji veriyor. Dolayısı 
ile bizim sektörümüz hem teknoloji anla-
mında çok iyi yerlere geldi hem de ticaret 
kapasitesi anlamında iyi bir tecrübe edindi. 
Mesela Rusya son yıllarda bu alanda atılım 
yapmaya çalışıyor. Türkiye’nin tecrübe ve 
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duyuyoruz. Hala dünyada açlıktan ölmeyen 
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doru’nun ülkemize de çok büyük katkıları 
oldu. Özellikle buğday fiyatlarının oturması-
na da ciddi katkı sağladı. Biliyorsunuz Tahıl 
Koridoru yokken buğday fiyatlarında ciddi 
bir tırmanış yaşandı. Ancak Tahıl Koridoru 
ile fiyatları bir dengeye geldi. Rusya’nın 
ve Ukrayna’nın hububat sektöründeki 
kapasitesi ve gücü tartışılmaz bir gerçek. 
Rusya’nın sadece buğdayda dünyanın 
yüzde 35 ihracatına sahip. Bu çok ciddi bir 
oran. Yine Ukrayna mısırda dünyanın yüzde 
30 ihracatını gerçekleştiren bir ülke. Bu da 
büyük bir kapasite. Dolayısı ile Rusya ve 
Ukrayna dünyanın tahıl ambarı diyebiliriz. 
Dolayısı ile Türkiye’nin yapmış olduğu bu 
girişim hem dünyaya hem de ülkemize 
büyük avantajlar getirdi. Biz hammaddede 
birçok üründe kendi kendimize yeten bir 
ülkeyiz ama bazı konularda ithalat yap-
mak durumunda kalıyoruz. Biz mesela 
Rusya’dan buğday alıyoruz, işleyerek diğer 
ülkelere un olarak satıyoruz. Bu anlamda 
Tahıl Koridoru, gerek dünyada gerek ülke-
mizdeki dengelerin oturması anlamında 
büyük katkılar sağladı. 

Güzel Un sözleşmeli ekim yaptırıyor 
mu?

Sözleşmeli ekim sektörümüze yeni yeni 
girmeye başladı. Özellikle çok lüks ürünler-
de sözleşmeli ekim yapan firmalarımız var. 
Ama biz onu şuan tercih etmiyoruz. Ancak 
önümüzdeki dönemlerde bu uygulamayı 
çok sık duymaya başlayacağız. 

TMO’nun son 2 yıldır ki müdahalesini 
nasıl karşılıyorsunuz?

TMO’nun görevi zaten piyasayı regüle 
etmek. Bu konuda gerçekten çok başarılılar. 
Görev zararı yapmak uğruna piyasada den-
geyi sağladılar. Çok öngörülü bir yaklaşım 
sergilediler. Biz hala harman döneminde 
aldığımız fiyattan buğday alabiliyoruz. 
Demek ki TMO bu dengeyi çok iyi sağlamış. 

Lisanslı depoculuk alanında da 
varsınız. Bu konuda neler söylersiniz?

Lisanslı depoculuk son dönemin sektö-
rü. Cihanbeyli’de 2 yerimiz var 100 bin ton 
kapasiteli. Başka bölgelerde de bu alanda 
yatırım yapmayı düşünüyoruz. Lisanslı 
depoculuğun önemi zaten Rusya-Ukrayna 
savaşının ardından daha iyi anlaşıldı. Konya 
olarak un sektöründe olduğu gibi lisanslı 
depoculukta da iyi bir kapasitemiz var. Ne-
redeyse Türkiye’nin yüzde 25 kapasitesine 
Konya olarak sahibiz. Bir pilot bölge gibiyiz 
bu alanda. Türkiye genelinde 167 firma var 
bunun 30’u Konya’da. Bu da bizim için iyi 
bir şey. Konya tahıl alanında gerçekten çok 
iyi yerde. 

Lisanslı depoculuk sektöründe 
kapasiteler ne durumda? 

Lisanslı depoculuk sektörü kurulurken 
başından itibaren kuralları çizildi ve mantıklı 
bir şekilde de yapıldı bu. Ticaret Bakanlığı, 
Tarım Bakanlığı ve TMO güzel bir birliktelik 
yaptı ve bölgesel bir kapasite belirlendi. O 
kapasitenin dışında izin verilmiyor. Bu da 
sektörde atıl kapasite oluşmuyor. Neredey-
se 18 milyon tona yaklaştı Türkiye. Hedefi-
miz de zaten 20-22 milyon ton civarında. 
Dolayısı ile hedeflere hemen hemen 
yaklaşıldı.

GÜZEL UN 99



5
300 sayılı Kanun ve ilgili 
mevzuat çerçevesinde lisanslı 
depo işletmecilerince oluş-

turulan elektronik ürün senetleri ile 
elektronik ürün senetlerine dayalı 
vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin 
yürütülmesini sağlamak üzere kurulan 
Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) 
önemli çalışmalar yapıyor. TÜRİB’de 
elektronik ürün senetleri, elektronik 
ürün senetlerine dayalı vadeli işlem 
sözleşmeleri işlem görüyor.

ELEKTRONİK 
ÜRÜN SENEDİ (ELÜS) NEDİR?

ELÜS lisanslı depolarda bulunan 
ürünleri temsilen çıkarılan elektronik 
bir belgedir.

ELÜS, Lisanslı Depo İşletmelerince 
Elektronik Kayıt Kuruluşu tarafından 
kurulan ve işletilen veri tabanı üzerin-
de oluşturulan elektronik kaydı ifade 
eder. ELÜS ile temsil edilen ürünler 
Lisanslı Depoculuk sistemi güvence-
sindedir. Lisanslı Depoculuk sistemi ise 
Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlen-
mekte ve denetlenmektedir.

HUBUBATIN YÜZDE 25’İ LİSANSLI 
DEPOLARDA SAKLANABİLİR

Türkiye lisanslı depoculukta son 
yıllarda önemli çalışmalar yürütüyor. 
Bu çalışmalar kapsamında Türkiye’de; 
164 Lisanslı depo, 233 Şube (lokas-
yon) bulunuyor. Bu yatırımlarla ise; 
Türkiye’nin yıllık hububat rekoltesinin 
yaklaşık yüzde 25’i lisanslı depolarda 
saklanabiliyor.

TÜRİB VE ELÜS 
EKOSİSTEMİ

2022 Aralık ayı rakamlarına göre; 
112 Ticaret Borsası ile “Acentelik 
Sözleşmesi” imzalandı. 
164 Lisanslı depo ile 
ürünlerini kote etmek 
üzere sözleşme

İmzalanırken, 
161.400 Yatırımcı 
TÜRİB’e kaydedildi. 
24 Aracı kurum ve 
bankaya “Takas 
Taahhütnamesi” 

imzalatılmış ve bu kurumlar ELÜS pi-
yasasında takas üyesi haline getirildi. 

ÜRÜN BAZINDA İŞLEM HACMİ

TÜRİB’de 94,5 milyar TL işlem 
hacmi, 26,8 milyon ton işlem mikta-
rı, 704.526 ELÜS alım-satım işlemi 
gerçekleştirildi. Bu işlem hacminin 
yüzde 52’sini buğday, yüzde 34’ünü 
mısır, yüzde 9’unu arpa, yüzde 3’ünü 
ayçiçeği, yüzde 2’sini ise diğer ürünler 
oluşturuyor. 

2022 YILI İŞLEMLERİ 

06.12.2022 tarihine kadar gerçekle-
şen işlemler ise şöyle; 

• 61,5 milyar TL işlem hacmi
• 10,5 milyon ton işlem miktarı
• 352.690 ELÜS alım-satım işlemi

• 87.575 işlem yapan yatı-
rımcı

• 161.383 kayıtlı 
yatırımcı

Bu işlemlerin yüz-
de 59’unu buğday, 
yüzde 28’ini mısır, 
yüzde 10’ununu arpa, 
yüzde 2’sini ayçiçeği, 
yüzde 1’ini ise diğer 
ürünler oluşturuyor.

TÜRİB ÖNEMLİ 
ÇALIȘMALAR YÜRÜTÜYOR

Elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin 
yürütülmesini sağlamak üzere kurulan TÜRİB’de önemli işlemler yapılıyor

TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI

Fındık

Türü
Maksimum 

saklama 
süresi*

Depolama 
dönemi 

başlangıç tarihi

Depolama 
Dönemi bitiş 

tarihi

Fındık 2 yıl 15 Ağustos 31 Ağustos

* 30.07.2022 tarih ve 31908 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanan “Hububat, 
Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo 
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ” hükümleri uyarınca Depolama Baş-
langıç Tarihi 01.08.2022 tarihinden önce 
olan ürünlerde Maksimum Saklama Süresi 
2 yıl olarak uygulanacaktır. Aynı Tebliğ 

hükümleri uyarınca Depolama Başlangıç 
Tarihi 01.08.2022 tarihinden sonra olan ve 
TMO adına saklanan ürünlerde Maksimum 
Saklama Süresi 2 Yıl olarak uygulanacaktır.

Zeytin

Türü
Maksimum 

saklama 
süresi*

Depolama 
dönemi 

başlangıç 
tarihi

Depolama 
Dönemi 

bitiş tarihi

Siyah ve rengi 
dönük zeytin

2 yıl 1 Kasım 28 Şubat

Yeşil 2 yıl 1 Eylül 31 Ağustos

Pamuk

Türü
Maksimum 

saklama 
süresi*

Depolama 
dönemi 

başlangıç tarihi

Depolama 
Dönemi bitiş 

tarihi

Pamuk 2 yıl 1 Eylül 31 Ağustos

ÜRÜNLERİN DEPOLAMA DÖNEMİ
Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar

Türü Maksimum 
saklama 
süresi*

Depolama 
dönemi 

başlangıç tarihi

Depolama 
Dönemi bitiş 

tarihi

Buğday 1 yıl 15 Haziran 14 Mayıs

Arpa 1 yıl 1 Haziran 31 Mayıs

Çavdar 1 yıl 1 Haziran 31 Mayıs

Yulaf 1 yıl 1 Haziran 31 Mayıs

Mısır 1 yıl 1 Ağustos 31 Temmuz

Çeltik 1 yıl 1 Eylül 31 Ağustos

Pirinç 1 yıl 1 Eylül 31 Ağustos

Tritikale 1 Yıl 15 Haziran 14 Haziran

Mercimek 1 yıl 1 Mayıs 30 Nisan

Nohut 1 yıl 15 Haziran 14 Haziran

Fasulye 1 yıl 1 Ağustos 31 Temmuz

Bakla 1 yıl 15 Temmuz 14 Temmuz

Ayçiçeği 1 yıl 15 Temmuz 14 Temmuz

Keten tohumu 1 yıl 15 Temmuz 14 Temmuz

Soya fasulyesi 1 yıl 15 Temmuz 14 Temmuz

Kolza 1 yıl 1 Temmuz 30 Haziran
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saklama 
süresi*

Depolama 
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başlangıç tarihi

Depolama 
Dönemi bitiş 

tarihi

Buğday 1 yıl 15 Haziran 14 Mayıs

Arpa 1 yıl 1 Haziran 31 Mayıs

Çavdar 1 yıl 1 Haziran 31 Mayıs

Yulaf 1 yıl 1 Haziran 31 Mayıs
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Kabuklu Antep Fıstığı

Türü
Maksimum 

saklama 
süresi*

Depolama 
dönemi 

başlangıç tarihi

Depolama 
Dönemi bitiş 

tarihi

Ben kavlak 2 yıl 15 Ağustos 14 Ağustos

Boz kavlak 2 yıl 1 Ağustos 31 Temmuz

Kırmızı kabuklu 2 yıl  1 Eylül 31 Ağustos 

Kuru Kayısı

Türü
Maksimum 

saklama süresi*
Depolama dönemi 

başlangıç tarihi
Depolama Dönemi 

bitiş tarihi

Kükürtsüz 1 yıl 1 Ağustos 31 Temmuz

Kükürtlü-2000-2500 ppm 9 ay 1 Ağustos 30 Nisan

Kükürtlü-2501-3000 ppm 1 yıl 1 Ağustos 31 Temmuz

Kükürtlü-3001-3500 ppm 15 ay 1 Ağustos 31 Temmuz

Kükürtlü-3500 üzeri 18 ay 1 Ağustos 31 Ocak

Tüm ELÜS türleri, Lisanslı Depo 
İşletmeleri tarafından alınmış ve 
ELÜS’ün özelliklerini içeren 12 hane-
li standart menkul kıymet kodu ISIN 
üzerinden sınıflandırılarak işleme konu 
edilir. Lisanslı Depo İşletmesi tarafın-
dan alınan ISIN’lar İşlem Sistemi’ne ve 
EKK Sistemi’ne de tanımlanarak işleme 
açılır. Emir girişi esnasında ilgili ELÜS’e 
ilişkin ISIN girilerek/seçilerek işlem 
gerçekleştirilir.

Örnek ELÜS ISIN Kodu*:
TRXABCI11901
T R X A B C I 1 1 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(* ) Kod ile ilgili açıklamalar:

1 ve 2’nci haneler ülke kodunu be-
lirtmektedir. Türkiye = TR.

3’üncü hane menkul kıymetin tü-
rünü belirtmektedir. X=Diğer Menkul 
Kıymetler (ELÜS).

4 – 6’ncı haneler ELÜS ihraç eden 
Lisanlı Depo İşletmesi kuruluşa verilen 
kodu belirtmektedir.

**ABC= ABC Lisanslı Depoculuk 
A.Ş.

7’nci hane ürün için belirlenen harfi 
göstermektedir (örnek, A=Arpa, B=-
Buğday vb.)

8’inci hane Lisanslı Depo İşletmesi 
tarafından verilen, aynı ihraç içerisin-
deki sıra numarasını belirtmektedir. 

0’dan başlayarak Z’ye kadar rakam/
harf verilebilir.

9 ve 10’uncu haneler ELÜS ihraç 
tarihindeki yılın son iki hanesini belirt-
mektedir. Örneğin 2019 yılı için “19”, 
2020 yılı için “20” kullanılacaktır.

11’inci hane ihraç sıra numarası olup 
ilk 10 haneye ait sistemde verilmiş bir 
ISIN varsa, ISIN numaralandırma siste-
mi tarafından her seferinde artırılarak 
numara verilir.

12’nci hane kontrol hanesi olup, ISIN 
numaralandırma sistemi tarafından 
otomatik verilir.

Lisanslı Depo İşletmesi unvanı ve 
Kodu aşağıdadır.

ELÜS İŞLEM KODU

TÜRKIYE ÜRÜN IHTISAS BORSASI

Kod Lisanslı Depo Unvanı İl

1 XFL
1001 TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-

LUK A.Ş.
BALIKESİR

2 XIP
AFŞİN ELBİSTAN LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
GAZİANTEP

3 XFX
AFYON BORSA TARIM ÜRÜNLERİ LİSANS-

LI DEPOCULUK A.Ş.
AFYONKARAHİSAR

4 XJF
AK AGRO TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
SAKARYA

5 XFH
AKBAL HUBUBAT TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
GAZİANTEP

6 XHL
AKCAN LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
MARDİN

7 XHU
AKF AGRO TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
KONYA

8 ALD
AKGÜLLER TAHIL TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
ADANA

9 AKS
AKSARAY İLİ TİCARET BORSASI TARIM 
ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.

AKSARAY

10 ALL
AL LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
KAHRAMANMARAŞ

11 ATT
ALTILAR TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
KONYA

12 ALG
ALTINAGRO TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
ADANA 

13 XEG
ALTINBİLEK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
ESKİŞEHİR

14 XGV
ALTINBİLEK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. (ALPU ŞUBE)
ESKİŞEHİR

15 XEH
ALTINBİLEK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. (ÇİFTELER ŞUBE)
ESKİŞEHİR

16 ALT
ALTUNTAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
AKSARAY

17 ASL
ANADOLU SELÇUKLU TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
KONYA

18 XIL
AŞIROĞULLARI LİDAŞ  TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
KONYA

19 ATA
ATA LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
KAHRAMANMARAŞ

20 ATU
ATARLAR TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
AKSARAY

21 XIU
ATARLAR TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. (KONYA ŞUBE)
KONYA

22 ATB
ATB ÇUKUROVA TARIM ÜRÜNLERİ Lİ-

SANSLI DEPOCULUK A.Ş.
ADANA

23 XEF
ATB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-

LUK A.Ş. 
ANKARA

24 AVS
AVS AGRO TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
KONYA

25 AYS
AYSAN TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş.
ADANA

26 XIR
AZİZİYE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş.
ERZURUM

27 XFA
BAĞIŞLAR TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
ADANA

28 XFR
BALIKESİR HUBUBAT TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
BALIKESİR

29 XGM
BALKIR TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş.
SİVAS

30 XGD
BALSAN TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
DİYARBAKIR

31 XIN
BANDIRMA BORSA TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
BALIKESİR

32 XGK
BAŞAK SARIKAYA TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
YOZGAT

33 XFZ
BATMAN LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANS-

LI DEPOCULUK A.Ş.
BATMAN

34 XEP 
BETA GEN TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
DİYARBAKIR

35 XID
BİRLER LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
DİYARBAKIR

36 XIZ
BİZİM TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş.
KARAMAN

37 CLD
CEMAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
DİYARBAKIR

38 XES
CENSA TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş.
DİYARBAKIR

39 XFJ
ÇALIK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş. (ŞANLIURFA ŞUBE)
ŞANLIURFA

40 XFC
ÇELİKOĞULLARI LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
DİYARBAKIR

41 XFD
DİCLE İPEKYOLU TARIM ÜRÜNLERİ Lİ-

SANSLI DEPOCULUK A.Ş.
MARDİN

42 XEI
DOĞA AKBULUT TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş. 
AKSARAY

43 XEU
DOĞU MARMARA TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş. 
SAKARYA

44 XGU
DURAK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş.
DİYARBAKIR

45 XIA
DÜLGER LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
KÜTAHYA

46 ETD
EDİRNE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş.
EDİRNE

47 ELD
EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-

LUK A.Ş.
İZMİR

48 XIC
ER MAKİNE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
ADANA

49 XGJ
ERC TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-

LUK A.Ş.
KAYSERİ

50 XHK
EREĞLİ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş.
KONYA

51 ERG
ERGÜNLER TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
ELAZIĞ

52 XJB
ERK LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
KONYA

53 XHR
EROĞLU AGRO TARIM ÜRÜNLERİ LİSANS-

LI DEPOCULUK A.Ş.
KONYA

54 XGL
ESERLER TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. (ÇANDIR ŞUBE)
YOZGAT

55 XEA
ESLİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
EDİRNE

56 XFS
ESLİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DE-

POCULUK A.Ş.(UZUNKÖPRÜ ŞUBE)
EDİRNE

57 EVD
EVLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-
LUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KARATAY)

KONYA

58 XHJ
FLORA HUBUBAT TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
ADIYAMAN

59 XDT
GAP ŞANLIURFA TARIM ÜRÜNLERİ Lİ-

SANSLI DEPOCULUK A.Ş. 
ŞANLIURFA

60 XHA
GAZİANTEP TİCARET BORSASI TARIM 
ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.

GAZİANTEP

61 GLD
GİRESUN FINDIK TARIM ÜRÜNLERİ Lİ-

SANSLI DEPOCULUK A.Ş.
GİRESUN

62 XHO
GM TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-

LUK A.Ş. 
KIRŞEHİR

63 GRA
GRAİN TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş. 
HATAY

64 XHY
GÜNEY LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
KONYA

65 XIK
GÜR LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
BATMAN

66 GZL
GÜZEL TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş. 
KONYA

67 HET
HACI EMİN TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
BATMAN 

68 XEN
HACIÖMEROĞLU AFM TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş. 
DİYARBAKIR

69 XIM
HAS LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 
DEPOCULUK A.Ş. (SUSURLUK ŞUBE)

BALIKESİR

TÜRKIYE ÜRÜN IHTISAS BORSASI102



Kabuklu Antep Fıstığı

Türü
Maksimum 

saklama 
süresi*

Depolama 
dönemi 

başlangıç tarihi

Depolama 
Dönemi bitiş 

tarihi

Ben kavlak 2 yıl 15 Ağustos 14 Ağustos

Boz kavlak 2 yıl 1 Ağustos 31 Temmuz

Kırmızı kabuklu 2 yıl  1 Eylül 31 Ağustos 

Kuru Kayısı

Türü
Maksimum 

saklama süresi*
Depolama dönemi 

başlangıç tarihi
Depolama Dönemi 

bitiş tarihi

Kükürtsüz 1 yıl 1 Ağustos 31 Temmuz

Kükürtlü-2000-2500 ppm 9 ay 1 Ağustos 30 Nisan

Kükürtlü-2501-3000 ppm 1 yıl 1 Ağustos 31 Temmuz

Kükürtlü-3001-3500 ppm 15 ay 1 Ağustos 31 Temmuz

Kükürtlü-3500 üzeri 18 ay 1 Ağustos 31 Ocak

Tüm ELÜS türleri, Lisanslı Depo 
İşletmeleri tarafından alınmış ve 
ELÜS’ün özelliklerini içeren 12 hane-
li standart menkul kıymet kodu ISIN 
üzerinden sınıflandırılarak işleme konu 
edilir. Lisanslı Depo İşletmesi tarafın-
dan alınan ISIN’lar İşlem Sistemi’ne ve 
EKK Sistemi’ne de tanımlanarak işleme 
açılır. Emir girişi esnasında ilgili ELÜS’e 
ilişkin ISIN girilerek/seçilerek işlem 
gerçekleştirilir.

Örnek ELÜS ISIN Kodu*:
TRXABCI11901
T R X A B C I 1 1 9 0 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(* ) Kod ile ilgili açıklamalar:

1 ve 2’nci haneler ülke kodunu be-
lirtmektedir. Türkiye = TR.

3’üncü hane menkul kıymetin tü-
rünü belirtmektedir. X=Diğer Menkul 
Kıymetler (ELÜS).

4 – 6’ncı haneler ELÜS ihraç eden 
Lisanlı Depo İşletmesi kuruluşa verilen 
kodu belirtmektedir.

**ABC= ABC Lisanslı Depoculuk 
A.Ş.

7’nci hane ürün için belirlenen harfi 
göstermektedir (örnek, A=Arpa, B=-
Buğday vb.)

8’inci hane Lisanslı Depo İşletmesi 
tarafından verilen, aynı ihraç içerisin-
deki sıra numarasını belirtmektedir. 

0’dan başlayarak Z’ye kadar rakam/
harf verilebilir.

9 ve 10’uncu haneler ELÜS ihraç 
tarihindeki yılın son iki hanesini belirt-
mektedir. Örneğin 2019 yılı için “19”, 
2020 yılı için “20” kullanılacaktır.

11’inci hane ihraç sıra numarası olup 
ilk 10 haneye ait sistemde verilmiş bir 
ISIN varsa, ISIN numaralandırma siste-
mi tarafından her seferinde artırılarak 
numara verilir.

12’nci hane kontrol hanesi olup, ISIN 
numaralandırma sistemi tarafından 
otomatik verilir.

Lisanslı Depo İşletmesi unvanı ve 
Kodu aşağıdadır.

ELÜS İŞLEM KODU

TÜRKIYE ÜRÜN IHTISAS BORSASI

Kod Lisanslı Depo Unvanı İl

1 XFL
1001 TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-

LUK A.Ş.
BALIKESİR

2 XIP
AFŞİN ELBİSTAN LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
GAZİANTEP

3 XFX
AFYON BORSA TARIM ÜRÜNLERİ LİSANS-

LI DEPOCULUK A.Ş.
AFYONKARAHİSAR

4 XJF
AK AGRO TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
SAKARYA

5 XFH
AKBAL HUBUBAT TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
GAZİANTEP

6 XHL
AKCAN LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
MARDİN

7 XHU
AKF AGRO TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
KONYA

8 ALD
AKGÜLLER TAHIL TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
ADANA

9 AKS
AKSARAY İLİ TİCARET BORSASI TARIM 
ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.

AKSARAY

10 ALL
AL LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
KAHRAMANMARAŞ

11 ATT
ALTILAR TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
KONYA

12 ALG
ALTINAGRO TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
ADANA 

13 XEG
ALTINBİLEK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
ESKİŞEHİR

14 XGV
ALTINBİLEK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. (ALPU ŞUBE)
ESKİŞEHİR

15 XEH
ALTINBİLEK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. (ÇİFTELER ŞUBE)
ESKİŞEHİR

16 ALT
ALTUNTAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
AKSARAY

17 ASL
ANADOLU SELÇUKLU TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
KONYA

18 XIL
AŞIROĞULLARI LİDAŞ  TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
KONYA

19 ATA
ATA LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
KAHRAMANMARAŞ

20 ATU
ATARLAR TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
AKSARAY

21 XIU
ATARLAR TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. (KONYA ŞUBE)
KONYA

22 ATB
ATB ÇUKUROVA TARIM ÜRÜNLERİ Lİ-

SANSLI DEPOCULUK A.Ş.
ADANA

23 XEF
ATB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-

LUK A.Ş. 
ANKARA

24 AVS
AVS AGRO TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
KONYA

25 AYS
AYSAN TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş.
ADANA

26 XIR
AZİZİYE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş.
ERZURUM

27 XFA
BAĞIŞLAR TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
ADANA

28 XFR
BALIKESİR HUBUBAT TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
BALIKESİR

29 XGM
BALKIR TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş.
SİVAS

30 XGD
BALSAN TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
DİYARBAKIR

31 XIN
BANDIRMA BORSA TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
BALIKESİR

32 XGK
BAŞAK SARIKAYA TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
YOZGAT

33 XFZ
BATMAN LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANS-

LI DEPOCULUK A.Ş.
BATMAN

34 XEP 
BETA GEN TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
DİYARBAKIR

35 XID
BİRLER LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
DİYARBAKIR

36 XIZ
BİZİM TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş.
KARAMAN

37 CLD
CEMAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
DİYARBAKIR

38 XES
CENSA TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş.
DİYARBAKIR

39 XFJ
ÇALIK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş. (ŞANLIURFA ŞUBE)
ŞANLIURFA

40 XFC
ÇELİKOĞULLARI LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
DİYARBAKIR

41 XFD
DİCLE İPEKYOLU TARIM ÜRÜNLERİ Lİ-

SANSLI DEPOCULUK A.Ş.
MARDİN

42 XEI
DOĞA AKBULUT TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş. 
AKSARAY

43 XEU
DOĞU MARMARA TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş. 
SAKARYA

44 XGU
DURAK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş.
DİYARBAKIR

45 XIA
DÜLGER LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
KÜTAHYA

46 ETD
EDİRNE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş.
EDİRNE

47 ELD
EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-

LUK A.Ş.
İZMİR

48 XIC
ER MAKİNE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
ADANA

49 XGJ
ERC TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-

LUK A.Ş.
KAYSERİ

50 XHK
EREĞLİ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş.
KONYA

51 ERG
ERGÜNLER TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
ELAZIĞ

52 XJB
ERK LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
KONYA

53 XHR
EROĞLU AGRO TARIM ÜRÜNLERİ LİSANS-

LI DEPOCULUK A.Ş.
KONYA

54 XGL
ESERLER TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. (ÇANDIR ŞUBE)
YOZGAT

55 XEA
ESLİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
EDİRNE

56 XFS
ESLİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DE-

POCULUK A.Ş.(UZUNKÖPRÜ ŞUBE)
EDİRNE

57 EVD
EVLİK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-
LUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KARATAY)

KONYA

58 XHJ
FLORA HUBUBAT TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
ADIYAMAN

59 XDT
GAP ŞANLIURFA TARIM ÜRÜNLERİ Lİ-

SANSLI DEPOCULUK A.Ş. 
ŞANLIURFA

60 XHA
GAZİANTEP TİCARET BORSASI TARIM 
ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.

GAZİANTEP

61 GLD
GİRESUN FINDIK TARIM ÜRÜNLERİ Lİ-

SANSLI DEPOCULUK A.Ş.
GİRESUN

62 XHO
GM TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-

LUK A.Ş. 
KIRŞEHİR

63 GRA
GRAİN TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş. 
HATAY

64 XHY
GÜNEY LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
KONYA

65 XIK
GÜR LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
BATMAN

66 GZL
GÜZEL TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş. 
KONYA

67 HET
HACI EMİN TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
BATMAN 

68 XEN
HACIÖMEROĞLU AFM TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş. 
DİYARBAKIR

69 XIM
HAS LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 
DEPOCULUK A.Ş. (SUSURLUK ŞUBE)

BALIKESİR
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70 XGC
HASANOĞULLARI LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
AKSARAY

71 HKM
HEKİMOĞLU TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 
DEPOCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

KONYA

72 XIV
HİCAZ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş.
İSTANBUL

73 XFU
HİKMET ŞEFLEK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANS-

LI DEPOCULUK A.Ş.
KONYA

74 XGG
HİMMETDEDE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
KAYSERİ

75 XFI
İPEK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-

LUK A.Ş.
MARDİN

76 IPL
İPSALA TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş. 
EDİRNE

77 XGS
İSMAİL HAKAN BALTAOĞLU TARIM ÜRÜN-

LERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
KONYA

78 XJD
İZZETTİN DENKTAŞ LİDAŞ TARIM ÜRÜNLE-

Rİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
DİYARBAKIR

79 XFY
KAHVECİ AGRO TARIM ÜRÜNLERİ LİSANS-

LI DEPOCULUK SAN. VE TİC. A.Ş.
KONYA

80 KTU
KAİNAT TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş. 
KONYA

81 KAN
KAN TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-

LUK A.Ş. 
ANKARA

82 XJK
KARAKAYA LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
SAMSUN

83 XJC
KARAMAN TİCARET BORSASI TARIM 
ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş. 

KARAMAN

84 KAY
KAYSERİ ŞEKER TARIM ÜRÜNLERİ LİSANS-

LI DEPOCULUK A.Ş. 
KAYSERİ

85 XEC
KFM TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-

LUK A.Ş. 
İSTANBUL

86 XJN
KILIÇLAR LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANS-

LI DEPOCULUK A.Ş
MARDİN

87 KTP
KIZILTEPE AGRO TARIM ÜRÜNLERİ Lİ-

SANSLI DEPOCULUK A.Ş. 
MARDİN

88 XHD
KOÇAKER LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ Lİ-

SANSLI DEPOCULUK A.Ş.
KONYA

89 KNG
KONAGRO TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
KONYA

90 KLD
KONYA TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
KONYA

91 XJE
KONYA TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
(CİHANBEYLİ ŞUBE)

KONYA

92 XJL
KÖKTEN LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
KONYA

93 KOA
KÖSEOĞLU AGRO TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş. 
ADANA

94 XIB
KULUSAN TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
KONYA

95 XEJ
KUŞAT TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş. 
KAYSERİ

96 XGF
KÜÇÜKER İNÇLER TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
AKSARAY

97 XGZ
LARENDE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
KARAMAN

98 XFE
LDR TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-

LUK A.Ş.
KONYA

99 XFG
LDR TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-

LUK A.Ş. (İSMİL ŞUBE)
KONYA

100 XHS
LİKYA LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
GAZİANTEP

101 LTD
LÜLEBURGAZ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
KIRKLARELİ

102 XFF
MAPA TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş.
KONYA

103 MTD
MARDİN TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
MARDİN

104 MLD
MARMARA BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş. 
BURSA

105 MAT
MATLI TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
BURSA

106 XEO
MATLI TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-
LUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ÇORLU ŞUBE)

TEKİRDAĞ

107 XDR
MATLI TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GAZİANTEP ŞUBE)

GAZİANTEP

108 XBJ
MATLI TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-
LUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KONYA ŞUBE)

KONYA

109 XGO
MATLI TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-

LUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (POLATLI ŞUBE)
ANKARA

110 XER
MATLI TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK 

SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TURGUTLU ŞUBE)
MANİSA

111 XHZ
MERZİFON TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
AMASYA

112 XEM
MEZOPOTAMYA LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş. 
MARDİN

113 XIJ
MSG LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
DİYARBAKIR

114 XHF
MURATLI TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
TEKİRDAĞ

115 MTL
MUTLU GRAİN TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
GAZİANTEP

116 XGT
MUTLULAR GÖNEN TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
BALIKESİR

117 MYS
MYSİLO TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş. (AKSARAY)
AKSARAY

118 XTU
NAROVA TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
KAHRAMANMARAŞ

119 XHG
NERGİZ AGRO TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
ADANA

120 XGE
NİYAZ ORHA TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
KONYA

121 XTV
NURPA TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş.
MARDİN

122 OBA
OBA LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 
DEPOCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

GAZİANTEP

123 XHM
OBA LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 
DEPOCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

(ARABAN ŞUBE)
GAZİANTEP

124 XEV
OBA LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-

LUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (HENDEK ŞUBE)
SAKARYA

125 OZB
ÖZBUĞDAY TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
HATAY

126 OZK
ÖZEKİZLER AGRO TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
ADANA

127 XGI
ÖZERSOY TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
ANKARA

128 OZM
ÖZMEN HUBUBAT TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş. 
GAZİANTEP

129 XIY
ÖNER LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
MARDİN

130 XHP
ÖZPERVANE AGRO TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş. 
DİYARBAKIR

131 PLT
POLAT AGRO TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
YOZGAT

132 XHV
POLAT AGRO TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. (KOZAKLI ŞUBE)
NEVŞEHİR

133 XFT
POLAT AGRO TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. (ÖZLER ŞUBE)
YOZGAT

134 XFB
POLER URFA TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
ŞANLIURFA

135 XIE
POLER URFA TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. (DERİK ŞUBE)
MARDİN
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136 PTB
PTB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-

LUK A.Ş. 
ANKARA

137 XIH
RAMAZANOĞULLARI AGRO TARIM ÜRÜN-

LERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
ADANA

138 RNF
RANA FARM TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
KARAMAN

139 XGP
REKOLTE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
KONYA

140 RUT
RUHBAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
KAYSERİ

141 SFT
SAFİRTAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
KAHRAMANMARAŞ

142 XJG
SAKARYA TB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
SAKARYA

143 XGA
SALUVAN LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ Lİ-

SANSLI DEPOCULUK A.Ş.
SİİRT

144 STL
SANDIKÇI TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
ADANA

145 SRC
SARAÇ HUBUBAT TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KONYA

146 XEK
SARAYLI TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
YOZGAT

147 XHI
SARILAR LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANS-

LI DEPOCULUK A.Ş.
ADANA

148 SLC
SELÇUKLU YILDIZI TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş. 
KONYA

149 XGH
SENTİNUS TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
ANKARA

150 XHH
SENTİNUS TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 
DEPOCULUK A.Ş. (ŞANLIURFA ŞUBE)

ŞANLIURFA

151 XIG
SERHAT LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
DİYARBAKIR

152 XII
SİLVAN VARLIK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
DİYARBAKIR

153 SLT
SİVAS LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
SİVAS

154 SNM
SÖNMEZLER AGRO TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş. 
ADANA

155 SKR
ŞAKİROĞLU TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
KONYA

156 XDU
ŞANLIURFA PAMUK TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş. 
ŞANLIURFA

157 XHE
ŞENLİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
ŞANLIURFA

158 SML
ŞİMALA TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
KONYA

159 STU
ŞİMŞEKLİ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DE-

POCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
KONYA

160 XFM
TARSUS TİCARET BORSASI TARIM ÜRÜN-

LERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
MERSİN

161 XIF
TATLOG TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DE-

POCULUK A.Ş.
MERSİN

162 XIS
TAVŞU LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
ŞANLIURFA

163 XGB
TEKA TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş.
ANKARA

164 TKB
TEKBAŞLAR TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
ADANA

165 TLT
TEKİN LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
BATMAN 

166 XGR
TEKİN LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 
DEPOCULUK A.Ş. (BATMAN OSB ŞUBE)

BATMAN

167 XFN
TEKİN LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. (BESNİ ŞUBE)
ADIYAMAN

168 XFK
TEKNİK AGRO TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
MANİSA

169 XIO
TEZ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-

LUK A.Ş.
ADANA

170 TZC
TEZCAN TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
KONYA

171 TYT
TİRYAKİ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş. 
GAZİANTEP

172 TKT
TK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-

LUK A.Ş. 
ANKARA

173 TTD
TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 
DEPOCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ANKARA 

174 XFW
TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-
LUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BABAESKİ ŞUBE)

KIRKLARELİ

175 XHB
TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-

LUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ÇORUM ŞUBE)
ÇORUM

176 XHN
TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-
LUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (HAYRABOLU ŞUBE)

TEKİRDAĞ

177 XFV
TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KESKİN ŞUBE)
KIRIKKALE

178 XED
TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KEŞAN ŞUBE)
EDİRNE

179 XGY
TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-
LUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MALATYA ŞUBE)

MALATYA

180 TTD
TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-

LUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MUCUR ŞUBE)
KIRŞEHİR

181 XEE
TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-
LUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SARIKAYA ŞUBE)

YOZGAT

182 TOP
TOPRAK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
KARAMAN

183 TET
TRAKYA EVREN TARIM ÜRÜNLERİ LİSANS-

LI DEPOCULUK A.Ş. 
TEKİRDAĞ

184 XJA
TUNÇ BUDAK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
DİYARBAKIR

185 XJM
TÜRKMEN LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ Lİ-

SANSLI DEPOCULUK A.Ş. 
KONYA

186 XHC
TZN TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-

LUK A.Ş.
AKSARAY

187 XJH
UÇAK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş. 
AYDIN

188 XBM
ULİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
ÇORUM

189 GKT
ULİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-
LUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ÇERİKLİ ŞUBE)

KIRIKKALE

190 XJI
ULİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-
LUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ÇERİKLİ ŞUBE)

KIRIKKALE

191 UNS
UNSAN TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
MARDİN 

192 XHT
VENÜS SİLO TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
MARDİN

193 XFP
VİRANŞEHİR LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
ŞANLIURFA

194 YAL
YALNIZLAR AGRO TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş. 
KONYA

195 XEL
YENİPAZAR TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
YOZGAT

196 XET
YİĞİT AGRO TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
ŞANLIURFA

197 XJJ
YİĞİT AGRO TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. (PAMUK ŞUBE)
ŞANLIURFA

198 XFO
YİĞİTLER AGRO TARIM ÜRÜNLERİ LİSANS-

LI DEPOCULUK A.Ş.
MARDİN

199 YUS
YUSUF ZENGİN TARIM ÜRÜNLERİ LİSANS-

LI DEPOCULUK A.Ş.
KONYA

200 XGN
ZD LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
SİİRT

201 XIT
ZEROVA ASSA LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
GAZİANTEP
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70 XGC
HASANOĞULLARI LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
AKSARAY

71 HKM
HEKİMOĞLU TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 
DEPOCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

KONYA

72 XIV
HİCAZ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş.
İSTANBUL

73 XFU
HİKMET ŞEFLEK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANS-

LI DEPOCULUK A.Ş.
KONYA

74 XGG
HİMMETDEDE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
KAYSERİ

75 XFI
İPEK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-

LUK A.Ş.
MARDİN

76 IPL
İPSALA TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş. 
EDİRNE

77 XGS
İSMAİL HAKAN BALTAOĞLU TARIM ÜRÜN-

LERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
KONYA

78 XJD
İZZETTİN DENKTAŞ LİDAŞ TARIM ÜRÜNLE-

Rİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
DİYARBAKIR

79 XFY
KAHVECİ AGRO TARIM ÜRÜNLERİ LİSANS-

LI DEPOCULUK SAN. VE TİC. A.Ş.
KONYA

80 KTU
KAİNAT TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş. 
KONYA

81 KAN
KAN TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-

LUK A.Ş. 
ANKARA

82 XJK
KARAKAYA LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
SAMSUN

83 XJC
KARAMAN TİCARET BORSASI TARIM 
ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş. 

KARAMAN

84 KAY
KAYSERİ ŞEKER TARIM ÜRÜNLERİ LİSANS-

LI DEPOCULUK A.Ş. 
KAYSERİ

85 XEC
KFM TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-

LUK A.Ş. 
İSTANBUL

86 XJN
KILIÇLAR LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANS-

LI DEPOCULUK A.Ş
MARDİN

87 KTP
KIZILTEPE AGRO TARIM ÜRÜNLERİ Lİ-

SANSLI DEPOCULUK A.Ş. 
MARDİN

88 XHD
KOÇAKER LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ Lİ-

SANSLI DEPOCULUK A.Ş.
KONYA

89 KNG
KONAGRO TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
KONYA

90 KLD
KONYA TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
KONYA

91 XJE
KONYA TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
(CİHANBEYLİ ŞUBE)

KONYA

92 XJL
KÖKTEN LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
KONYA

93 KOA
KÖSEOĞLU AGRO TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş. 
ADANA

94 XIB
KULUSAN TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
KONYA

95 XEJ
KUŞAT TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş. 
KAYSERİ

96 XGF
KÜÇÜKER İNÇLER TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
AKSARAY

97 XGZ
LARENDE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
KARAMAN

98 XFE
LDR TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-

LUK A.Ş.
KONYA

99 XFG
LDR TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-

LUK A.Ş. (İSMİL ŞUBE)
KONYA

100 XHS
LİKYA LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
GAZİANTEP

101 LTD
LÜLEBURGAZ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
KIRKLARELİ

102 XFF
MAPA TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş.
KONYA

103 MTD
MARDİN TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
MARDİN

104 MLD
MARMARA BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş. 
BURSA

105 MAT
MATLI TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
BURSA

106 XEO
MATLI TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-
LUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ÇORLU ŞUBE)

TEKİRDAĞ

107 XDR
MATLI TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK 
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GAZİANTEP ŞUBE)

GAZİANTEP

108 XBJ
MATLI TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-
LUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KONYA ŞUBE)

KONYA

109 XGO
MATLI TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-

LUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (POLATLI ŞUBE)
ANKARA

110 XER
MATLI TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK 

SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TURGUTLU ŞUBE)
MANİSA

111 XHZ
MERZİFON TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
AMASYA

112 XEM
MEZOPOTAMYA LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş. 
MARDİN

113 XIJ
MSG LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
DİYARBAKIR

114 XHF
MURATLI TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
TEKİRDAĞ

115 MTL
MUTLU GRAİN TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
GAZİANTEP

116 XGT
MUTLULAR GÖNEN TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
BALIKESİR

117 MYS
MYSİLO TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş. (AKSARAY)
AKSARAY

118 XTU
NAROVA TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
KAHRAMANMARAŞ

119 XHG
NERGİZ AGRO TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
ADANA

120 XGE
NİYAZ ORHA TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
KONYA

121 XTV
NURPA TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş.
MARDİN

122 OBA
OBA LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 
DEPOCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

GAZİANTEP

123 XHM
OBA LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 
DEPOCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

(ARABAN ŞUBE)
GAZİANTEP

124 XEV
OBA LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-

LUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (HENDEK ŞUBE)
SAKARYA

125 OZB
ÖZBUĞDAY TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
HATAY

126 OZK
ÖZEKİZLER AGRO TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
ADANA

127 XGI
ÖZERSOY TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
ANKARA

128 OZM
ÖZMEN HUBUBAT TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş. 
GAZİANTEP

129 XIY
ÖNER LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
MARDİN

130 XHP
ÖZPERVANE AGRO TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş. 
DİYARBAKIR

131 PLT
POLAT AGRO TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
YOZGAT

132 XHV
POLAT AGRO TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. (KOZAKLI ŞUBE)
NEVŞEHİR

133 XFT
POLAT AGRO TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. (ÖZLER ŞUBE)
YOZGAT

134 XFB
POLER URFA TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
ŞANLIURFA

135 XIE
POLER URFA TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. (DERİK ŞUBE)
MARDİN
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136 PTB
PTB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-

LUK A.Ş. 
ANKARA

137 XIH
RAMAZANOĞULLARI AGRO TARIM ÜRÜN-

LERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
ADANA

138 RNF
RANA FARM TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
KARAMAN

139 XGP
REKOLTE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
KONYA

140 RUT
RUHBAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
KAYSERİ

141 SFT
SAFİRTAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
KAHRAMANMARAŞ

142 XJG
SAKARYA TB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
SAKARYA

143 XGA
SALUVAN LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ Lİ-

SANSLI DEPOCULUK A.Ş.
SİİRT

144 STL
SANDIKÇI TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
ADANA

145 SRC
SARAÇ HUBUBAT TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KONYA

146 XEK
SARAYLI TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
YOZGAT

147 XHI
SARILAR LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANS-

LI DEPOCULUK A.Ş.
ADANA

148 SLC
SELÇUKLU YILDIZI TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş. 
KONYA

149 XGH
SENTİNUS TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
ANKARA

150 XHH
SENTİNUS TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 
DEPOCULUK A.Ş. (ŞANLIURFA ŞUBE)

ŞANLIURFA

151 XIG
SERHAT LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
DİYARBAKIR

152 XII
SİLVAN VARLIK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
DİYARBAKIR

153 SLT
SİVAS LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
SİVAS

154 SNM
SÖNMEZLER AGRO TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş. 
ADANA

155 SKR
ŞAKİROĞLU TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
KONYA

156 XDU
ŞANLIURFA PAMUK TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş. 
ŞANLIURFA

157 XHE
ŞENLİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
ŞANLIURFA

158 SML
ŞİMALA TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
KONYA

159 STU
ŞİMŞEKLİ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DE-

POCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
KONYA

160 XFM
TARSUS TİCARET BORSASI TARIM ÜRÜN-

LERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
MERSİN

161 XIF
TATLOG TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DE-

POCULUK A.Ş.
MERSİN

162 XIS
TAVŞU LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
ŞANLIURFA

163 XGB
TEKA TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş.
ANKARA

164 TKB
TEKBAŞLAR TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
ADANA

165 TLT
TEKİN LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
BATMAN 

166 XGR
TEKİN LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 
DEPOCULUK A.Ş. (BATMAN OSB ŞUBE)

BATMAN

167 XFN
TEKİN LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. (BESNİ ŞUBE)
ADIYAMAN

168 XFK
TEKNİK AGRO TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
MANİSA

169 XIO
TEZ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-

LUK A.Ş.
ADANA

170 TZC
TEZCAN TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
KONYA

171 TYT
TİRYAKİ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş. 
GAZİANTEP

172 TKT
TK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-

LUK A.Ş. 
ANKARA

173 TTD
TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 
DEPOCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ANKARA 

174 XFW
TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-
LUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BABAESKİ ŞUBE)

KIRKLARELİ

175 XHB
TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-

LUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ÇORUM ŞUBE)
ÇORUM

176 XHN
TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-
LUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (HAYRABOLU ŞUBE)

TEKİRDAĞ

177 XFV
TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KESKİN ŞUBE)
KIRIKKALE

178 XED
TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KEŞAN ŞUBE)
EDİRNE

179 XGY
TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-
LUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MALATYA ŞUBE)

MALATYA

180 TTD
TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-

LUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MUCUR ŞUBE)
KIRŞEHİR

181 XEE
TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-
LUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SARIKAYA ŞUBE)

YOZGAT

182 TOP
TOPRAK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
KARAMAN

183 TET
TRAKYA EVREN TARIM ÜRÜNLERİ LİSANS-

LI DEPOCULUK A.Ş. 
TEKİRDAĞ

184 XJA
TUNÇ BUDAK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
DİYARBAKIR

185 XJM
TÜRKMEN LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ Lİ-

SANSLI DEPOCULUK A.Ş. 
KONYA

186 XHC
TZN TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-

LUK A.Ş.
AKSARAY

187 XJH
UÇAK TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK A.Ş. 
AYDIN

188 XBM
ULİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
ÇORUM

189 GKT
ULİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-
LUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ÇERİKLİ ŞUBE)

KIRIKKALE

190 XJI
ULİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCU-
LUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ÇERİKLİ ŞUBE)

KIRIKKALE

191 UNS
UNSAN TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO-

CULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
MARDİN 

192 XHT
VENÜS SİLO TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
MARDİN

193 XFP
VİRANŞEHİR LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
ŞANLIURFA

194 YAL
YALNIZLAR AGRO TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş. 
KONYA

195 XEL
YENİPAZAR TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. 
YOZGAT

196 XET
YİĞİT AGRO TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
ŞANLIURFA

197 XJJ
YİĞİT AGRO TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş. (PAMUK ŞUBE)
ŞANLIURFA

198 XFO
YİĞİTLER AGRO TARIM ÜRÜNLERİ LİSANS-

LI DEPOCULUK A.Ş.
MARDİN

199 YUS
YUSUF ZENGİN TARIM ÜRÜNLERİ LİSANS-

LI DEPOCULUK A.Ş.
KONYA

200 XGN
ZD LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI 

DEPOCULUK A.Ş.
SİİRT

201 XIT
ZEROVA ASSA LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ 

LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.
GAZİANTEP
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İNSANIMIZA YETECEK 
BUĞDAYI ÜRETMELİYİZ

U
n sektöründe Konya’nın önemli 
markalarından biri de Aydınalp 
Un. 1982 yılında Buğday Paza-

rı’nda başlayan sektördeki yolculuğunu 
başarıyla sürdürürken yeni yatırımlarla 
da büyüyen Aydınalp Un, alım-satımdan 
üretime geçerek önemli bir aşama kay-
detti. 2009 yılından buyana mevcut fab-
rikasında un üretimini sürdüren Aydınalp 
Un, mevcut fabrikasını günün şartlarına 
ve teknolojisine göre yenileyerek, kaliteli 
un üretiminde adından söz ettirmeyi 
başardı. Kaliteyle birlikte uzun yıllardır 
ihracat da yapmayı başaran Aydınalp 
Un, yeni hedeflerle yoluna devam ediyor. 
Aydınalp Un Yönetim Kurulu Başkanı 
Selçuk Aydınalp, “Konya’nın hammadde 
noktasında iyi bir şehir olması, üretim 
altyapısının iyi olması nedeniyle avanta-
jını iyi değerlendirdik ve kaliteli yani lüks 
ekmeklik un yapıyoruz” dedi. 

KONYA İYİ BİR NOKTADA

Un sektöründe Konya’nın konumunu 
da değerlendiren Aydınalp, tahıl ambarı 
olarak bilinen Konya bölgesinin ham-
maddeden kaynaklı olarak un sektörün-
de de iyi bir yerde olduğunu söyledi. 
Ulaşım nedeniyle Konya bölgesinin tek 
dezavantajının ihracattaki zorluk oldu-
ğuna dikkat çeken Aydınalp, “Türkiye 
haritasını önümüze aldığımız zaman un 
üretim kapasitesi anlamında Güneydoğu 
ile İç Anadolu bölgesi eşit görünüyor. 
Bazen birer puan biri birini geçiyor. İhra-
catı ayırırsak, üretim kapasitesi ve fiziki 

üretim kapasitesi anlamında İç Anadolu 
Bölgesi’ni merkez olarak görebiliriz. 
Konya’daki kapasite kullanım oranları 
oldukça yüksek” diye konuştu. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 
İsmim Selçuk Aydınalp. 1969 Kon-

ya doğumluyum. Selçuk Üniversitesi 
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme 
Fakültesi mezunuyum. 

Aydınalp Un ne zamandır sektörün 
içerisinde? 

1982 yıllarından itibaren Buğday 
Pazarı’nda başlayan hububat, bakliyat 
ticareti, 2000’li yıllarda Uğur Kaleli 
Beyefendiyle kurduğumuz AVS Tarım 
Ürünleri ile devam etti, 2009 yılında da 
mevcut fabrikayı satın alarak kardeşimle 
birlikte un imalatı işine devam ediyoruz. 
Un imalatı işine girmeden önce bakli-
yat alım satımıyla başlayan ticaretimiz, 
1998 yılında babamın vefatından sonra 
buğday ticaretine döndü. Bu ticareti 
yaparken büyük çapta bir ticaret yaptık. 
Sonra kiralık bir un fabrikası ile üreti-
me başladık. İkinci bir un fabrikasını 
da Urfa’da çalıştırdık. Sonra da mevcut 
fabrikamıza geçtik ve devam ediyoruz. 
Aynı zamanda bir de dış ticaret şirketi 
kurduk. Fabrikamızın ihtiyacı olan ham-
maddenin ithalatını yapıyoruz. Un ima-
latında da ana ürünümüz ekmeklik un. 
Konya’nın hammadde noktasında iyi bir 
şehir olması, üretim altyapısının iyi olma-
sı nedeniyle avantajını iyi değerlendirdik 
ve kaliteli yani lüks ekmeklik un yapıyo-

ruz. Kapasitemizin yüzde 25’i kadarını 
da endüstriyelde değerlendiriyoruz. Son 
3 yıldan beri kapasite kullanım oranları-
mız yüzde 80’in üzerinde. 

Aydınalp olarak ne tür yatırımlar 
yaptınız? Bundan sonraki hedefl er 
neler? 

Un silolarını tamamladık. Buğday 
silolarını tamamladık. Fabrikamızdaki 
yatırım hedeflerimizi yüzde 80 tamam-
ladık. Her yıl teknolojik gelişmelere 
bağlı olarak fabrikamızın makinelerinde 
yenilikler yapıyoruz. Bir çatı GES’imiz 
var 3 yıl önce yapmış olduğumuz. Bizim 
ana giderimiz buğday, yardımcı gider-
lerde de en büyük kalem işçilik ve enerji. 
Enerji son 2 yıldır işçiliğin de önüne 
geçti. Bu kapsamda 8 megavatlık bir 
GES projesi için yerimizi aldık. Evrakla-
rımızı tamamladık, çağrı mektubumuzu 
bekliyoruz. Bir aksilik olmazsa Hazi-
ran-Temmuz’a yetiştirmeyi planlıyoruz. 
Dolayısı ile elektrik giderlerimizin hemen 
hemen tamamını GES ile karşılamayı 
planlıyoruz. 

Şuan piyasayı değerlendirecek 
olursak neler söylersiniz? 

Son 1 yıldır TMO’nun tüketiciyi ko-
rumak ve ekmek fiyatlarını sabit tutma 
adına yaptığı regülasyon yöntemi var. 
TMO bize uygun fiyatlı buğday 
veriyor biz de uygun 
fiyatlı un vermiş 
oluyoruz. 

İNSANIMIZA YETECEK 
BUĞDAYI ÜRETMELİYİZ

U
n sektöründe Konya’nın önemli 

Buğdayın ve mamul haline gelen unun mevcut 
konjonktürde dünya için önemli olduğuna işaret eden 
Aydınalp Un Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Aydınalp, 

“Önce insanın karnını doyurmamız gerekiyor. Dolayısı ile 
insanımıza yeten buğdayı üretmek zorundayız” dedi
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Dolayısı ile TMO’nun bu sistemine dahil 
olduk ve 12 aydır hem TMO’ya hem 
devlete katkı sağlama adına çalışıyoruz. 
Bu desteğimizi de sürdürmeye devam 
edeceğiz.

Aydınalp Un ihracat yapıyor 
mu? Konya özelinde ihracatta ne 
durumdayız? 

2004’te un işine başladığımızda 
yüzde 80 ihracat yapıyorduk. 2023 
itibariyle bu rakam yüzde 5’lere ka-
dar düştü. Bu durumun nedeni yüzde 
80 bölgesel faktörler, yüzde 20 kendi 
tercihimiz. Türkiye un ihracatının yüzde 
50’ye yakını Irak. Dolayısı ile bölgesel 
avantajları doğal olarak Doğu ve Güney-
doğu Anadolu Bölgeleri kullanıyor. Bu 
da gayet doğaldır. Bizim buradan mal 
göndermemiz navlundan dolayı karlılık 
anlamında çok uygun olmuyor. 2004’te 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgele-
rinde un fabrika sayısı az olduğu için biz 
buradan bölgeye ciddi tonajlar gönderi-
yorduk. Ama her geçen gün oradaki un 
fabrikası yatırımı arttığı için, o avantajı 
oradaki arkadaşlarımız değerlendiriyor-
lar. İşletmede şu öğretilirdi; Fabrika ya 
hammaddeye yakın olacak ya da pazara 
yakın olacak. Şimdi pazara yakın olmak 
daha avantajlı oldu. Bu nedenle Irak 
haricindeki diğer bölgelere ihracatta da 
Trakya önderlik ediyor. Çünkü burada 
birkaç tane liman var. Limana uzak 
olmamız ihracat konusunda bizim açı-
mızdan dezavantaj. Ama pes etmiyoruz, 

ekibimiz çalışıyor.  

Aydınalp Un yatırım planlamalarını 
sürdürecek mi? 

2023 yılında GES’i tamamlayacağız. 
Malum önümüzde bir seçim süreci var. 
Onun ardından da yerel seçimlerimiz 
var. Dolayısı ile her iki seçimi de bitirip 
seçimsiz bir 5 yıla girince, yine yatırım 
planlamalarımızı yapacağız. 

Yüksek enfl asyondan geçilen zorlu 
süreç sizi nasıl etkiledi?

Zor bir dönemden geçiyoruz. Bir 
gıda enflasyonu var. Burada herkes elini 
taşın altına koyacak. Her şeyi devlet-
ten beklememek gerekiyor. Bu süreci 
hep birlikte atlatacağız. Bu herkes için 
önemli bir misyon. Herkes karınca misali 
de olsa bir fayda sağlaması gerekiyor. 

Lisanslı depoculukla ilgili 
kanaatleriniz nelerdir? 

Lisanslı depoculuğun temeli yanlış 
hatırlamıyorsam 2008-2009 yıllarında 
atıldı. O zaman kira garantili sistem ola-
rak başladı. Daha sonra hem Avustralya 
hem Amerika’daki sistemler incelendi. 
Amaç güzel, hizmet güzel aksaklıklar 
var ama önemli değil. Bu aksaklıklar 
düzeltilerek bu sistem devam ediyor. Bu 
sistem olmak zorunda çünkü; ciddi bir 
üretimimiz var. Bu üretim 7-8. Ayda arz 
oluyor. Devletin kendi depoları, siloları 
var ama yıllarca rekoltenin fazla olduğu 
dönemde toprak altına da döküldü. O 

dönemler fiyatların düştüğü de oldu 
yükseldiği de oldu. Amerika’yı yeniden 
keşfetmeye de gerek yok. Ufak tefek 
rötuşlar yapılarak, bu yatırımları tamam-
layacağız. Önümüzdeki yıllarda Allah 
ömür verir de görürsek dünya iki şeyi 
konuşacak; gıda ve enerji. Pandemi, Uk-
rayna ve Rusya savaşı bunu öğretti. Biz 
un ve unlu mamullerden beslenmeden 
yapamayız. Ciddi bir tüketimimiz var, 
ürettiğimizi düzgün bir koşullarda sakla-
mamız gerekiyor. Eğer bu işi yapıyorsak 
silon olmak zorunda. 

Konya ve İç Anadolu Bölgesi 
özelinde un sektörü ne durumda? 

Türkiye haritasını önümüze aldığımız 
zaman un üretim kapasitesi anlamında 
Güneydoğu ile İç Anadolu bölgesi eşit 
görünüyor. Bazen birer puan biri birini 
geçiyor. İhracatı ayırırsak, üretim kapasi-
tesi ve fiziki üretim kapasitesi anlamında 
İç Anadolu Bölgesi’ni merkez olarak 
görebiliriz. Konya’daki kapasite kulla-
nım oranları oldukça yüksek. Buğday 
boyutuna gelince; malum bir kuraklıktan 
geçiyoruz. Bazı olumsuzluklar bizim dışı-
mızda gelişiyor. Bununla ilgili devletimiz, 
sanayicimiz ve çiftçimiz kendi tedbirini 
almalı. Dörtlü münavebeye geçilmesi 
şart. Her yıl pancar her yıl mısır su kay-
naklarımızı azaltıyor. Bizim önce stratejik 
ürün belirlememiz lazım. Önce insanın 
karnını doyurmamız gerekiyor. Dolayısı 
ile insanımıza yeten buğdayı üretmek 
zorundayız.
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İNSANIMIZA YETECEK 
BUĞDAYI ÜRETMELİYİZ

U
n sektöründe Konya’nın önemli 
markalarından biri de Aydınalp 
Un. 1982 yılında Buğday Paza-

rı’nda başlayan sektördeki yolculuğunu 
başarıyla sürdürürken yeni yatırımlarla 
da büyüyen Aydınalp Un, alım-satımdan 
üretime geçerek önemli bir aşama kay-
detti. 2009 yılından buyana mevcut fab-
rikasında un üretimini sürdüren Aydınalp 
Un, mevcut fabrikasını günün şartlarına 
ve teknolojisine göre yenileyerek, kaliteli 
un üretiminde adından söz ettirmeyi 
başardı. Kaliteyle birlikte uzun yıllardır 
ihracat da yapmayı başaran Aydınalp 
Un, yeni hedeflerle yoluna devam ediyor. 
Aydınalp Un Yönetim Kurulu Başkanı 
Selçuk Aydınalp, “Konya’nın hammadde 
noktasında iyi bir şehir olması, üretim 
altyapısının iyi olması nedeniyle avanta-
jını iyi değerlendirdik ve kaliteli yani lüks 
ekmeklik un yapıyoruz” dedi. 

KONYA İYİ BİR NOKTADA

Un sektöründe Konya’nın konumunu 
da değerlendiren Aydınalp, tahıl ambarı 
olarak bilinen Konya bölgesinin ham-
maddeden kaynaklı olarak un sektörün-
de de iyi bir yerde olduğunu söyledi. 
Ulaşım nedeniyle Konya bölgesinin tek 
dezavantajının ihracattaki zorluk oldu-
ğuna dikkat çeken Aydınalp, “Türkiye 
haritasını önümüze aldığımız zaman un 
üretim kapasitesi anlamında Güneydoğu 
ile İç Anadolu bölgesi eşit görünüyor. 
Bazen birer puan biri birini geçiyor. İhra-
catı ayırırsak, üretim kapasitesi ve fiziki 

üretim kapasitesi anlamında İç Anadolu 
Bölgesi’ni merkez olarak görebiliriz. 
Konya’daki kapasite kullanım oranları 
oldukça yüksek” diye konuştu. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 
İsmim Selçuk Aydınalp. 1969 Kon-

ya doğumluyum. Selçuk Üniversitesi 
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme 
Fakültesi mezunuyum. 

Aydınalp Un ne zamandır sektörün 
içerisinde? 

1982 yıllarından itibaren Buğday 
Pazarı’nda başlayan hububat, bakliyat 
ticareti, 2000’li yıllarda Uğur Kaleli 
Beyefendiyle kurduğumuz AVS Tarım 
Ürünleri ile devam etti, 2009 yılında da 
mevcut fabrikayı satın alarak kardeşimle 
birlikte un imalatı işine devam ediyoruz. 
Un imalatı işine girmeden önce bakli-
yat alım satımıyla başlayan ticaretimiz, 
1998 yılında babamın vefatından sonra 
buğday ticaretine döndü. Bu ticareti 
yaparken büyük çapta bir ticaret yaptık. 
Sonra kiralık bir un fabrikası ile üreti-
me başladık. İkinci bir un fabrikasını 
da Urfa’da çalıştırdık. Sonra da mevcut 
fabrikamıza geçtik ve devam ediyoruz. 
Aynı zamanda bir de dış ticaret şirketi 
kurduk. Fabrikamızın ihtiyacı olan ham-
maddenin ithalatını yapıyoruz. Un ima-
latında da ana ürünümüz ekmeklik un. 
Konya’nın hammadde noktasında iyi bir 
şehir olması, üretim altyapısının iyi olma-
sı nedeniyle avantajını iyi değerlendirdik 
ve kaliteli yani lüks ekmeklik un yapıyo-

ruz. Kapasitemizin yüzde 25’i kadarını 
da endüstriyelde değerlendiriyoruz. Son 
3 yıldan beri kapasite kullanım oranları-
mız yüzde 80’in üzerinde. 

Aydınalp olarak ne tür yatırımlar 
yaptınız? Bundan sonraki hedefl er 
neler? 

Un silolarını tamamladık. Buğday 
silolarını tamamladık. Fabrikamızdaki 
yatırım hedeflerimizi yüzde 80 tamam-
ladık. Her yıl teknolojik gelişmelere 
bağlı olarak fabrikamızın makinelerinde 
yenilikler yapıyoruz. Bir çatı GES’imiz 
var 3 yıl önce yapmış olduğumuz. Bizim 
ana giderimiz buğday, yardımcı gider-
lerde de en büyük kalem işçilik ve enerji. 
Enerji son 2 yıldır işçiliğin de önüne 
geçti. Bu kapsamda 8 megavatlık bir 
GES projesi için yerimizi aldık. Evrakla-
rımızı tamamladık, çağrı mektubumuzu 
bekliyoruz. Bir aksilik olmazsa Hazi-
ran-Temmuz’a yetiştirmeyi planlıyoruz. 
Dolayısı ile elektrik giderlerimizin hemen 
hemen tamamını GES ile karşılamayı 
planlıyoruz. 

Şuan piyasayı değerlendirecek 
olursak neler söylersiniz? 

Son 1 yıldır TMO’nun tüketiciyi ko-
rumak ve ekmek fiyatlarını sabit tutma 
adına yaptığı regülasyon yöntemi var. 
TMO bize uygun fiyatlı buğday 
veriyor biz de uygun 
fiyatlı un vermiş 
oluyoruz. 

İNSANIMIZA YETECEK 
BUĞDAYI ÜRETMELİYİZ

U
n sektöründe Konya’nın önemli 

Buğdayın ve mamul haline gelen unun mevcut 
konjonktürde dünya için önemli olduğuna işaret eden 
Aydınalp Un Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Aydınalp, 

“Önce insanın karnını doyurmamız gerekiyor. Dolayısı ile 
insanımıza yeten buğdayı üretmek zorundayız” dedi
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Dolayısı ile TMO’nun bu sistemine dahil 
olduk ve 12 aydır hem TMO’ya hem 
devlete katkı sağlama adına çalışıyoruz. 
Bu desteğimizi de sürdürmeye devam 
edeceğiz.

Aydınalp Un ihracat yapıyor 
mu? Konya özelinde ihracatta ne 
durumdayız? 

2004’te un işine başladığımızda 
yüzde 80 ihracat yapıyorduk. 2023 
itibariyle bu rakam yüzde 5’lere ka-
dar düştü. Bu durumun nedeni yüzde 
80 bölgesel faktörler, yüzde 20 kendi 
tercihimiz. Türkiye un ihracatının yüzde 
50’ye yakını Irak. Dolayısı ile bölgesel 
avantajları doğal olarak Doğu ve Güney-
doğu Anadolu Bölgeleri kullanıyor. Bu 
da gayet doğaldır. Bizim buradan mal 
göndermemiz navlundan dolayı karlılık 
anlamında çok uygun olmuyor. 2004’te 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgele-
rinde un fabrika sayısı az olduğu için biz 
buradan bölgeye ciddi tonajlar gönderi-
yorduk. Ama her geçen gün oradaki un 
fabrikası yatırımı arttığı için, o avantajı 
oradaki arkadaşlarımız değerlendiriyor-
lar. İşletmede şu öğretilirdi; Fabrika ya 
hammaddeye yakın olacak ya da pazara 
yakın olacak. Şimdi pazara yakın olmak 
daha avantajlı oldu. Bu nedenle Irak 
haricindeki diğer bölgelere ihracatta da 
Trakya önderlik ediyor. Çünkü burada 
birkaç tane liman var. Limana uzak 
olmamız ihracat konusunda bizim açı-
mızdan dezavantaj. Ama pes etmiyoruz, 

ekibimiz çalışıyor.  

Aydınalp Un yatırım planlamalarını 
sürdürecek mi? 

2023 yılında GES’i tamamlayacağız. 
Malum önümüzde bir seçim süreci var. 
Onun ardından da yerel seçimlerimiz 
var. Dolayısı ile her iki seçimi de bitirip 
seçimsiz bir 5 yıla girince, yine yatırım 
planlamalarımızı yapacağız. 

Yüksek enfl asyondan geçilen zorlu 
süreç sizi nasıl etkiledi?

Zor bir dönemden geçiyoruz. Bir 
gıda enflasyonu var. Burada herkes elini 
taşın altına koyacak. Her şeyi devlet-
ten beklememek gerekiyor. Bu süreci 
hep birlikte atlatacağız. Bu herkes için 
önemli bir misyon. Herkes karınca misali 
de olsa bir fayda sağlaması gerekiyor. 

Lisanslı depoculukla ilgili 
kanaatleriniz nelerdir? 

Lisanslı depoculuğun temeli yanlış 
hatırlamıyorsam 2008-2009 yıllarında 
atıldı. O zaman kira garantili sistem ola-
rak başladı. Daha sonra hem Avustralya 
hem Amerika’daki sistemler incelendi. 
Amaç güzel, hizmet güzel aksaklıklar 
var ama önemli değil. Bu aksaklıklar 
düzeltilerek bu sistem devam ediyor. Bu 
sistem olmak zorunda çünkü; ciddi bir 
üretimimiz var. Bu üretim 7-8. Ayda arz 
oluyor. Devletin kendi depoları, siloları 
var ama yıllarca rekoltenin fazla olduğu 
dönemde toprak altına da döküldü. O 

dönemler fiyatların düştüğü de oldu 
yükseldiği de oldu. Amerika’yı yeniden 
keşfetmeye de gerek yok. Ufak tefek 
rötuşlar yapılarak, bu yatırımları tamam-
layacağız. Önümüzdeki yıllarda Allah 
ömür verir de görürsek dünya iki şeyi 
konuşacak; gıda ve enerji. Pandemi, Uk-
rayna ve Rusya savaşı bunu öğretti. Biz 
un ve unlu mamullerden beslenmeden 
yapamayız. Ciddi bir tüketimimiz var, 
ürettiğimizi düzgün bir koşullarda sakla-
mamız gerekiyor. Eğer bu işi yapıyorsak 
silon olmak zorunda. 

Konya ve İç Anadolu Bölgesi 
özelinde un sektörü ne durumda? 

Türkiye haritasını önümüze aldığımız 
zaman un üretim kapasitesi anlamında 
Güneydoğu ile İç Anadolu bölgesi eşit 
görünüyor. Bazen birer puan biri birini 
geçiyor. İhracatı ayırırsak, üretim kapasi-
tesi ve fiziki üretim kapasitesi anlamında 
İç Anadolu Bölgesi’ni merkez olarak 
görebiliriz. Konya’daki kapasite kulla-
nım oranları oldukça yüksek. Buğday 
boyutuna gelince; malum bir kuraklıktan 
geçiyoruz. Bazı olumsuzluklar bizim dışı-
mızda gelişiyor. Bununla ilgili devletimiz, 
sanayicimiz ve çiftçimiz kendi tedbirini 
almalı. Dörtlü münavebeye geçilmesi 
şart. Her yıl pancar her yıl mısır su kay-
naklarımızı azaltıyor. Bizim önce stratejik 
ürün belirlememiz lazım. Önce insanın 
karnını doyurmamız gerekiyor. Dolayısı 
ile insanımıza yeten buğdayı üretmek 
zorundayız.
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Elverişli geniş arazi yapısı, bitkisel ve hayvansal üretim potansiyeli ile 
geçmişten günümüze “Tarımın Başkenti” olan Konya, 1907 yılında kurulan Konya 

Ticaret Borsası’yla tarımsal ticarete de değer katmakta, yön vermektedir

TARIM BAȘKENTİ’NİN 
ETKİN BORSASI

K
onya, tarıma elverişli geniş 
arazi varlığı ile ülkemizin, 
“Tarım Başkenti” olarak kabul 

edilmektedir. Tarımsal üretimi, ticareti 
ve istihdamı yanında güçlü tarıma da-
yalı sanayisiyle de ülkemizin en önemli 
şehri konumundadır. 

Yüzölçümü 4.083.800 hektar olup, 
1,8 milyon hektar alanda tarım yapıl-
maktadır. Konya Kapalı Havzası, coğrafi 
konumu itibarıyla Türkiye’nin en az 
yağış alan bölgelerinden birisidir. Yıllık 
ortalama yağış miktarı 325-330 mm’dir. 
Su yetersizliği dolayısıyla 5 milyon 400 
bin dekar alanda sulu tarım yapılabil-
mekte, bu da ekonomik olarak sulana-
bilir alanın %30’una tekabül etmektedir.  

Hububat başta olmak üzere birçok 
tarımsal ürün üretiminde birinci sırada-
dır. Konya bitkisel üretim bakımından 
Türkiye’de öncü durumdadır. Toplam 
üretimin %90,4’ünü tahıllar ve diğer 
bitkisel ürünler oluştururken, %7’sini 
sebzeler, %2,7’sini ise meyveler oluştur-
maktadır. Türkiye’nin tahıl üretiminin 
%11,5’i, buğday üretiminin %10’u, arpa 
üretiminin %15’i, kuru fasulye üreti-
minin %19’u, şeker pancarı üretiminin 
%31’i, havuç üretiminin %57’si Konya 
tarafından karşılanmaktadır. Aksaray, 
Karaman ve Niğde illerini içine alan 
Konya Kapalı Havzası, 3 milyon tona 
yakın mısır üretimi ile de Türkiye’nin 
mısır ihtiyacının yarısını karşılamaktadır. 

TOBB Ticaret Borsaları Konsey Bașkanı ve 
Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Bașkanı 

KONYA TİCARET BORSASI

Yine ayçiçeği üretimin de de Trak-
ya’dan sonra öne çıkmaktadır. 2021 yılı 
toplam yem bitkisi üretim miktarı ise 
5.088.597 ton. 2021 yılı bitkisel üretim 
miktarı 15.648.534 tondur. 3 şeker 
fabrikasına sahip olması sebebiyle 
şeker pancarı üretiminde de liderdir. 
2020 yılında şeker pancarı üretiminin 
%31’i Konya’da gerçekleşmiş, 2021 yılı 
üretimi ise 5.734.306 tondur. 

Küçükbaş, büyükbaş hayvan varlığı 
ile et, süt ve yumurta üretiminde 
de önemli bir potansiyele sahiptir. 
957.478 büyükbaş hayvan sayısıyla 
birinci, 3.058.681 küçükbaş hayvan 
sayısıyla 2., 9.852.286 kanatlı hayvan 
sayısıyla 3. sırada yer almaktadır. 1,3 
milyon tona yaklaşan süt üretimi, 60-
65 bin ton kırmızı et üretimi, 7-8 bin 
ton beyaz et üretimi, 3,5 milyar adet 
yumurta üretimi, 4.955.425 ton yapa-
ğı üretimi, 1,682 ton tiftik üretimi, 204 
ton keçi kılı üretimi vardır. Şehrimiz 
arıcılık faaliyeti ile de dikkat çekmek-
tedir. 110 bin kovan varlığı ile bin ton 
bal üretimi yapılmaktadır. Türkiye’nin 
toplam bitkisel ve hayvansal üretim 
değeri 550 milyar TL, Konya üretim 
değeri ise 36 milyar TL gerçekleşmiş-

tir. 
Bitkisel ve hayvansal ürünler ih-

racatı 2022 yılı itibariyle 529 milyon 
dolardır. İhracatının ana sektörlerdeki 
dağılımındaki payda tarımsal ihracat 
imalat sanayiden sonra 2. sıradadır. 
Konya, tüm bu üretim potansiyeli ile 
Anadolu’nun tarımda kalbi konumun-
dadır.

Tarımdaki gücü sanayi ve ticarete 
de yansımış, un sanayii, yem ima-
latı, lisanslı depoculuk, tohum, zirai 
ilaç-gübre imalatı, değirmen-tarım 
makinaları imalatı gibi sektörlerde 
lider konuma gelmiştir.  Un üretimin-
de lokomotif şehirdir. Yıllık kurulu 4 
milyon, fiili 2,5 milyon ton kapasitesi 
ile faal 36 un fabrikası imalat yapmak-
tadır. Gıda imalatı yapan işletme sayısı 
yaklaşık 931’dir. 60’dan fazla yem ima-
latı işletmesi ile karma yem üretimin-
de ilk sıralarda yer almaktadır. Bitkisel 
üretimdeki gücü lisanslı depoculuk 
sistemine de yansımış olup, 48 lisanslı 
depo şirketi, 1,7 milyon tondan fazla 
lisans kapasitesi ile Türkiye’de ilk sıra-
dadır.  Çiftçinin ürettiği ürüne değer 
katan lisanslı depoculuk hızla yaygın-
laşırken, yakın zamanda tamamlana-

cak yeni yatırımlarla birlikte Konya 
bölgesinde 2 milyon ton lisanslı depo 
kapasitesine ulaşılması hedeflenmek-
te. Tarım makineleri sektöründe Tür-
kiye pazarının yaklaşık olarak %65’ine 
hâkim konumdadır. Sektörde Türkiye 
ihracatının %13’ünü Konya gerçekleş-
tirmektedir. Türkiye hububat tohum 
üretiminin %30’unu karşılamaktadır. 

KONYA TARIMINDA KÖKLÜ ÇINAR; 
KONYA TİCARET BORSASI

Ülkemizin üretim ve ticaretiyle 
tarım başkenti, tahıl ambarı, tohum 
üretim merkezi ve gıda üssü olma-
sı olmasın arkasındaki önemli güç 
ise 116 yıllık köklü geçmişiyle Konya 
Ticaret Borsası’dır.  25 Recep 1325/3 
Eylül 1907 tarihli resmi Konya Vilayet 
Gazetesi’ne göre Borsa, II. Abdülhamit 
Han’ın tahta çıkışının yıldönümünde 
1 Eylül 1907’de törenle açılmıştır. 1901 
yılında kurulan Buğday Pazarı içerisin-
de ilk olarak “Konya Zahire Borsası” 
adıyla açılmasının haftasında cins 
ve kalitesine göre ürün fiyat listeleri 
Vilayet Gazetesi’nde yayınlanmaya 
başlamıştır. Anadolu’da kurulan ilk 
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borsalardan biri olarak bir asrı aşan 
köklü geçmişiyle tarımsal üretime ve ti-
caretine değer katmayı sürdürmektedir.  

Tarım, gıda ve hayvancılığa yönelik 
sektörel komiteleri, 1.300’e yakın üyesi, 
tarımsal ticarete rekabetçilik, şeffaflık, 
derinlik katan Elektronik Satış Salonu, 
iştirakleri, yatırımları, A-Mükemmel se-
viyesinde akredite borsa özelliği, sosyal 
projeleri ve yüzyılı aşan kurum kültü-
rüyle ülkemiz Ticaret Borsaları içinde 
etkin bir yapıdadır.  

Uluslararası arenada Türkiye’nin 
prestiji ve menfaatleri doğrultusunda 
değişen ve gelişen piyasa şartlarına 
göre; veri ve sunucu merkezi yenileme, 
akıllı teknoloji tasarım ve geliştirme 
merkezi çalışmaları, akıllı tarım tekno-
lojilerinin kullanım süreçlerine ilişkin 
çiftçilere yönelik eğitimlerin yanında 
Güneş Enerjisi Santrali (GES) gibi yeni-
lenebilir enerji kaynakları, karbon salı-
nımı ve sıfır atık faaliyetleriyle çevresel 
projelere katkı sunmaktadır. 

Zamanın kıymetli, rekabetin yoğun 
yaşandığı günümüzde ticaret artık 
küresel piyasaların içinde olduğu elekt-
ronik ortamda yapılmaktadır. Konya 
Ticaret Borsası olarak da bu anlamda 
lisanslı depoculuk sistemine önem 
vermektedir. 2011 yılında elektronik 
satış salonu ile modern borsacılığın ve 
lisanslı depoculuğun alt yapısını oluş-
turduk. 2014 yılında 100 bin ton kapa-
siteyle Anadolu Selçuklu Tarım Ürünleri 
Lisanslı Depoculuk A.Ş. (ASLİDAŞ)’ı 
hizmete açarak, tarım ürünleri yatırım 
aracına dönüştürülmüştür. Şirket bir 
alanda kurulu Türkiye’nin en büyük 
lisanslı depo işletmesidir. ASLİDAŞ 

nitelikli personel ekibi ile sürekli, kaliteli 
ve sektörün getirdiği değişimlere açık 
bir anlayış benimseyerek hizmet ver-
mektedir. Bu amaçla firmamız imkanla-
rının ulaşılabilirliğini arttırmak amacıyla 
Konya merkez dahil olmak üzere 6 
farklı lokasyonda aynı hizmet kalitesini 
taahhüt etmektedir. ASLİDAŞ, Çumra 
Şubesinde 55.100 ton kurutmalı tesis, 
Karapınar şubesinde 60.700 ton ku-
rutmalı tesis, Yunak Şubesinde 20.500 
ton, Yunak Saray Şubesinde 56.000 
ton kurutmalı tesis ve Çeltik Şubesinde 
11.200 ton kapasiteli tesis ile top-
lam 306.600 ton lisans kapasitesiyle 
hizmet vermektedir. Gelişen ve sürekli 
yenilenen sektör içerisinde kurumsallı-
ğını tamamlamış, değişimler karşısında 
rekabet edebilir öncü bir firmadır.

Lisanslı depoculuk ile Elektronik 
Ürün Senedi (ELÜS) işlemlerini gerçek-
leştirmeye başlayan Borsa, Ürün İhtisas 
Borsası (TÜRİB) öncesinde kurduğu 
elektronik işlem platformu ve Borsa-
Konya Aracılık Şirketi ile başta hububat 
ve fındık olmak üzere tarım emtiala-
rının alım-satım işlemlerinin %65’ini 
gerçekleştirmiş ve tarımsal piyasaları 
dijitalleştiren bir rol oynamıştır.  

Konya Laboratuvar ve Depoculuk 
Tarım Gıda Enerji A.Ş (KLD) ile de 
bölge çiftçisine ve gıda sanayisine 
uzman kadrosu ile güvenilir, hızlı ve 
doğru sonuçlar ile hizmet vermektedir. 
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) 
tarafından akredite olarak gıda, yem, 

gübre, toprak ve sulama suyu analizle-
rinde yetkili özel gıda kontrol laboratu-
varıdır. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlı-
ğı tarafından tohum sertifikasyonunda 
yetkili özel gıda kontrol laboratuvarıdır.  
Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı 
Yetkili Sınıflandırıcı Lisansına sahip 9 
farklı ilde 60 şubede yetkili sınıflandırı-
cı hizmeti vermektedir. 

Gelinen süreçte borsamız, dün-
yadaki tarımsal faaliyetleri yakından 
takip ederek tarımsal ticareti belli bir 
standarda kavuşturmaya çalışmakta, 
tarımsal ürün ve emtialar üzerine dü-
zenlenmiş finansal piyasalar açısından 
etkin bir noktada hizmet vermektedir.

Anadolu’nun tarımsal kalbi Konya, 
dünya standartlarında yeni teknoloji-
lerle üretimi, Ar-Ge faaliyetlerine önem 
verilmesi, markalaşma yolunda üretim 
ve pazarlama tekniklerinin yoğun ola-

rak kullanılması ile tarım-gıda-tarım-
sal sanayi alanında daha güçlü 
konuma gelecektir. 
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ATARLAR LİSANSLI DEPODA 
200 BİN TON HEDEFLİYOR

T
arımsal üretimde ve ticaret-
te önemli faaliyetler yürüten 
Atarlar Grup, yeni hedeflerle 

büyümeyi sürdürüyor. Bir yandan tarım 
sektöründe arpa, buğday, ayçiçeği, 
yonca gibi önemli tarımsal üretimler 
gerçekleştiren Atarlar Grup, diğer yan-
dan tarımsal ticaret, tohum ve gübre 
üretimi, lisanslı depoculuk, taşımacılık, 
petrol ve inşaat gibi sektörlerde de 
yenilikçi ve sürdürülebilir vizyon anlayı-
şıyla daha ileri hedeflere ulaşmak adına 
yatırımlarına devam ediyor. 

KAMYON ŞOFÖRLÜĞÜNDEN 
GELEN BAŞARI

Atarlar Grup Yönetim Kurulu 
Başkanı Nurettin Atar, Atarlar Grup’un 
başarı hikayesini anlattı. 1990 yıllarında 
başladığı kamyon şoförlüğünün kendi-
sine yeni bir yol açtığından bahseden 
Atar, bu yolculuğun zor ancak mutluluk 
verici olduğuna dikkat çekti. Kamyon 
şoförlüğü yaptığı yıllarda gidip geldiği 
farklı şehirlerdeki gördüklerini mem-
leketinde uygulamaya başlayan ve bu 

şekilde tarımsal ticarete atılan Atar, 
kısa sürede başarıyı yakaladı. 

LİSANSLI DEPOCULUKTA 
BÜYÜK HEDEF

Biryandan tarımsal ticarette bü-
yürken diğer yandan farklı yatırımları 
da devreye alan Atarlar Grup, özellikle 
2016 yılında başlayan lisanslı depocu-
luk yatırımlarına hız kesmeden devam 
ediyor. Aksaray ve Konya’daki lisanslı 
depoculuk yatırımlarıyla 82 bin ton 

Tarımsal üretim 
ve ticarette dikkat 
çeken çalışmalar 

yapan Atarlar Grup, 
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artırıyor. 82 bin 
ton olan lisanslı 
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çıkarmayı hedefleyen 
Atarlar Grup, 

bu yıl planladığı 
yatırımlarına 
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kapasiteye ulaşan Atarlar Grup, bu 
kapasiteyi 200 bin tona çıkarmayı 
hedefliyor. Atarlar Grup bu hedef doğ-
rultusunda lisanslı depoculuk faaliyet-
lerine dönük yatırım planlamalarını ise 
şimdiden yapmış durumda. Atarlar’ın 
başarı hikayesi ve hedefleriyle ilgili 
Atarlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı 
Nurettin Atar, dikkat çeken açıklama-
larda bulundu. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 
İsmim Nurettin Atar. 1965 yılı 

Aksaray doğumluyum. 1990 yılından 
bunaya ticaretle iştigal ediyorum. Bir 
aile şirketiyiz, abim Ali Atar ve oğulla-
rımızla işlerimizi yürütüyoruz. 

İş hayatınıza nasıl başladınız? 
Hangi sektörlerde iştigal ettiniz? 

Kamyonculukla başladım işe. 
2000’li yıllara kadar kamyonculuğa 
devam ettim. 1997 yıllarında kamyon-
culuk yaparken, tarım işini öğrenmeye 
başladım ve alım satım da yapma-
ya başladım. Kamyonculuk yaparak 
bugünlere geldik. Kamyon şoförlüğü 
yaparken gidip geldiğim yerlerde 
gördüğümü burada uyguladım. Kö-
mürcülük yaptım, çimento işi yaptım. 
Tarım işinde al-sat işi hızlanınca, 2003 
yılında arabayı bıraktım. 2004 yılın-
da petrolcü oldum aynı zamanda. 
Aksaray’da ilk petrolümü aldım. 2007 
yılında Aksaray-Konya yolunda ikinci 
petrol istasyonumuzu aldık. 2011 yılın-
da buğday pazarına geldim. Orası hala 
devam ediyor. 2017 yılında da Kon-
ya’ya taşındım. 2017’ye kadar Aksa-
ray-Konya git gel yaptım hep. Dolayısı 
ile işlerimiz hep büyüdü. Konya’da da 
bir petrol almış olduk. Şuan 4 tane 
petrol tesisimiz var. 

Lisanslı depoculuk sektörüne ne 
zaman başladınız? Şuan kapasitemiz 
nedir? 

2016 yılında da lisanslı depoculuk 
sektörüne giriş yaptık. Toplam kapa-
sitemiz 100 bin tonun üzerinde ama 
lisanslı depo kapasitemiz 82 bin ton. 
Bu konuda yatırımlarımıza devam 
edeceğiz. 200 bin tona çıkarmayı 
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hedefliyoruz. Bu sene içerisinde 
buradaki lisanslı depomuza 40 bin 
ton ilave yapmayı planlıyoruz. 40 
bin ton da Eskil ilçesine bir lisanslı 
depo yapmayı hedefliyoruz. Top-
lamda 200 bin ton olduğu zaman 
lisanslı depoda da yatırım hedefimi-
zi tamamlamış olacağız.

Tarımsal üretiminiz var mı? 
Biz aynı zamanda tarım üretici-

siyiz. Yıllık topraktan 10-12 bin ton 
ürün kaldırıyoruz. Pancar, patates, 
hububat, sap, yonca gibi birçok 
ürün üretiyoruz. Aynı zamanda yine 
Aksaray’da sertifikalı tohum üreti-
mine başladık. 

Tohum üretimine başladığınızı 
söylediniz. Bu gibi endüstriyel 
yatırımlar devam edecek mi? 

Endüstriyel üretim noktasında 
elbette hedefler vardır. Ancak be-
nim ticari anlayışımda bazı hedefler 
hayata geçirilmeye başlanmadan 
anlatılmaz. O yüzden şimdilik bu konu-
da bir şey söylemeyelim, sürpriz olsun. 

Lisanslı depoculuk sisteminin 
piyasaya katkıları ne oluyor? 

Lisanslı depolarla birlikte devletimiz 
hammaddeyi kontrol altına alıyor. Şuan 
devletimiz benim depomda 1 kilo bile 
mal girse-çıksa bunu biliyor. Bu sistem 
Amerika’da 105 sene önce başlamış. 
Ülkemizde bu sistem aslında çok geç 
başladı. Yatay depolarımızdaki ham-
maddeler maalesef gıdaya uygun değil 
hijyen açısından. Tabi devletimiz bu 
konuda önemli çalışmalar yapıyor. Şuan 
bildiğim kadarıyla 9 milyon ton lisanslı 
depo kapasitesi var ülkemizin. Devle-
timizin bu alandaki kapasite hedefi 18 
milyon ton. Bu hedefe ulaşıncaya kadar 

yatırımlar devam edecektir. 

Şuan piyasayı değerlendirecek 
olursak neler söylersiniz? 

Rusya-Ukrayna savaşının ardından 
tahıl noktasında ciddi endişeler yaşan-
dı. Ülkemizin girişimleriyle hepimizin 
bildiği gibi Tahıl Koridoru anlaşması 
gerçekleştirildi. Dolayısı ile Ukrayna’nın 
ürettiği tahıllar dünya piyasasına gü-
venli bir şekilde ulaştırılmış oldu. Şuan 
ülkemiz TMO vasıtasıyla bu süreci 1 
yıldır falan çok güzel yönetiyor. Şuan 
piyasayı TMO regüle ediyor. Bu da 
piyasayı rahatlatıyor, fiyatlar oturuyor. 
Şuan TMO sayesinde bir denge otur-
muş durumda. Ancak 4-5. Aylarda bu 
denge kuraklık, Rusya ve Ukrayna’da 
azalan ekimler nedeniyle yine sarsıla-
caktır diye tahmin ediyoruz. 

Tarımsal üretimde Türkiye’yi 
nasıl görüyorsunuz? 

Ülkemiz açısından bakacak olur-
sak tarım noktasında ülkemiz her 
yıl daha iyi noktalara gidiyor. Ben 
bu işe başladığım ilk yıllarda yılda 
1000-1500 ton ürün alır satardım. 
Şuan 30 bin-40 bin tonları konuşu-
yoruz. Nereden nereye geldik. Ekim 
alanları aslında aynı ama verim arttı. 
Önceden 2 bin 500 metrekare ara-
ziden 600 kilogram ürün aldığımız 
zaman sevinirdik, o dönemlerde bu 
mahsul çok iyi görülürdü. Ancak 
şimdi aynı metrekaredeki araziden 
2 ton, 2,2 ton ürün alıyoruz. Bu da 
tarım noktasında iyiye gittiğimi-
zi gösteriyor. Şuan dünya için iki 
önemli konu var; tarım ve enerji. Bu 
anlamda tarımsal yatırımlarımızı ve 
enerjiye dönük yatırımlarımızı artır-
mamız ülkemiz açısından oldukça 
önemli. Biz de Atarlar olarak bu 
konuda ciddi çalışmalar yürütüyo-
ruz. Bizim GES yatırımımız da var, 

Aksaray’da. Yeni bir yatırımımız. Bura-
daki lisanslı depoculuk yatırımımızın da 
çatısına GES yapmayı düşünüyoruz. 

Son olarak eklemek istediğiniz bir 
şey var mı?

Üretim, yatırım, istihdam…Ülkemiz 
için olmazsa olmaz üçlü sac ayağıdır. 
Bizler üreticiler ve yatırımcılar olarak 
ülkemiz için çalışmaya, istihdama katkı 
sağlayama devam etmek zorundayız. 
Ülkemiz son yıllarda büyük atılımlar 
gerçekleştirdi. İhracatta önemli yerlere 
geldik. Tarım noktasında güzel uygula-
malar ortaya konuyor. Dolayısı ile, tüm 
bu iyi gelişmeleri artırmak, ülkemizin 
potansiyelini üst düzeye çıkarmak ge-
rekiyor. Bunun için el birliğiyle çalışa-
cağız.

ATARLAR GRUP114



hedefliyoruz. Bu sene içerisinde 
buradaki lisanslı depomuza 40 bin 
ton ilave yapmayı planlıyoruz. 40 
bin ton da Eskil ilçesine bir lisanslı 
depo yapmayı hedefliyoruz. Top-
lamda 200 bin ton olduğu zaman 
lisanslı depoda da yatırım hedefimi-
zi tamamlamış olacağız.

Tarımsal üretiminiz var mı? 
Biz aynı zamanda tarım üretici-

siyiz. Yıllık topraktan 10-12 bin ton 
ürün kaldırıyoruz. Pancar, patates, 
hububat, sap, yonca gibi birçok 
ürün üretiyoruz. Aynı zamanda yine 
Aksaray’da sertifikalı tohum üreti-
mine başladık. 

Tohum üretimine başladığınızı 
söylediniz. Bu gibi endüstriyel 
yatırımlar devam edecek mi? 

Endüstriyel üretim noktasında 
elbette hedefler vardır. Ancak be-
nim ticari anlayışımda bazı hedefler 
hayata geçirilmeye başlanmadan 
anlatılmaz. O yüzden şimdilik bu konu-
da bir şey söylemeyelim, sürpriz olsun. 

Lisanslı depoculuk sisteminin 
piyasaya katkıları ne oluyor? 

Lisanslı depolarla birlikte devletimiz 
hammaddeyi kontrol altına alıyor. Şuan 
devletimiz benim depomda 1 kilo bile 
mal girse-çıksa bunu biliyor. Bu sistem 
Amerika’da 105 sene önce başlamış. 
Ülkemizde bu sistem aslında çok geç 
başladı. Yatay depolarımızdaki ham-
maddeler maalesef gıdaya uygun değil 
hijyen açısından. Tabi devletimiz bu 
konuda önemli çalışmalar yapıyor. Şuan 
bildiğim kadarıyla 9 milyon ton lisanslı 
depo kapasitesi var ülkemizin. Devle-
timizin bu alandaki kapasite hedefi 18 
milyon ton. Bu hedefe ulaşıncaya kadar 

yatırımlar devam edecektir. 

Şuan piyasayı değerlendirecek 
olursak neler söylersiniz? 

Rusya-Ukrayna savaşının ardından 
tahıl noktasında ciddi endişeler yaşan-
dı. Ülkemizin girişimleriyle hepimizin 
bildiği gibi Tahıl Koridoru anlaşması 
gerçekleştirildi. Dolayısı ile Ukrayna’nın 
ürettiği tahıllar dünya piyasasına gü-
venli bir şekilde ulaştırılmış oldu. Şuan 
ülkemiz TMO vasıtasıyla bu süreci 1 
yıldır falan çok güzel yönetiyor. Şuan 
piyasayı TMO regüle ediyor. Bu da 
piyasayı rahatlatıyor, fiyatlar oturuyor. 
Şuan TMO sayesinde bir denge otur-
muş durumda. Ancak 4-5. Aylarda bu 
denge kuraklık, Rusya ve Ukrayna’da 
azalan ekimler nedeniyle yine sarsıla-
caktır diye tahmin ediyoruz. 

Tarımsal üretimde Türkiye’yi 
nasıl görüyorsunuz? 

Ülkemiz açısından bakacak olur-
sak tarım noktasında ülkemiz her 
yıl daha iyi noktalara gidiyor. Ben 
bu işe başladığım ilk yıllarda yılda 
1000-1500 ton ürün alır satardım. 
Şuan 30 bin-40 bin tonları konuşu-
yoruz. Nereden nereye geldik. Ekim 
alanları aslında aynı ama verim arttı. 
Önceden 2 bin 500 metrekare ara-
ziden 600 kilogram ürün aldığımız 
zaman sevinirdik, o dönemlerde bu 
mahsul çok iyi görülürdü. Ancak 
şimdi aynı metrekaredeki araziden 
2 ton, 2,2 ton ürün alıyoruz. Bu da 
tarım noktasında iyiye gittiğimi-
zi gösteriyor. Şuan dünya için iki 
önemli konu var; tarım ve enerji. Bu 
anlamda tarımsal yatırımlarımızı ve 
enerjiye dönük yatırımlarımızı artır-
mamız ülkemiz açısından oldukça 
önemli. Biz de Atarlar olarak bu 
konuda ciddi çalışmalar yürütüyo-
ruz. Bizim GES yatırımımız da var, 

Aksaray’da. Yeni bir yatırımımız. Bura-
daki lisanslı depoculuk yatırımımızın da 
çatısına GES yapmayı düşünüyoruz. 

Son olarak eklemek istediğiniz bir 
şey var mı?

Üretim, yatırım, istihdam…Ülkemiz 
için olmazsa olmaz üçlü sac ayağıdır. 
Bizler üreticiler ve yatırımcılar olarak 
ülkemiz için çalışmaya, istihdama katkı 
sağlayama devam etmek zorundayız. 
Ülkemiz son yıllarda büyük atılımlar 
gerçekleştirdi. İhracatta önemli yerlere 
geldik. Tarım noktasında güzel uygula-
malar ortaya konuyor. Dolayısı ile, tüm 
bu iyi gelişmeleri artırmak, ülkemizin 
potansiyelini üst düzeye çıkarmak ge-
rekiyor. Bunun için el birliğiyle çalışa-
cağız.

ATARLAR GRUP 115



116



117



Özellikle lisanslı depoculuk sektöründe otomasyon 
alanında Türkiye pazarında lider olan SİMTEZ 

Otomasyon, mevcut yurtdışı pazarını genişleterek, 
dünya markası olmayı hedefliyor

SİMTEZ OTOMASYON, 
HEDEFLERİ BÜYÜTÜYOR

S
ürekli yenilenen ve gelişen 
teknoloji, üretici firmaları ve 
üretim şeklini de sürekli değiş-

tiriyor. Bu kapsamda, sanayi üretiminde 
hemen her alanda otomasyon sistemle-
rini görmek mümkün. Makineleşmenin 
getirdiği bu otomasyon sistemler ise, 
güncel ve özgün yazılımlar gerektiriyor. 
Değirmen makineleri, lisanslı depocu-

luk gibi sektörlerin de genel işleyişini 
sağlamak adına elektrik donanımı ve 
otomasyon olmazsa olmaz. Burada ise 
otomasyon sistemini ortaya koyan fir-
malar ön plana çıkıyor. Bu alanda kısa 
zamanda önemli başarılara imza atan 
SİMTEZ Otomasyon, dikkat çeken ça-
lışmalar yapıyor. Daima uygun ve yeni 
teknolojileri kullanarak, kaliteli yapıları 
tesis etmek için elektrik-elektronik ve 
otomasyon mühendisliği sektöründe 
hizmet veren SİMTEZ Otomasyon, Ar-
Ge ekibiyle alanında güçlü ve lider bir 
firma olarak ön plana çıkıyor. Değirmen 
makineleri, un sanayi ve lisanslı depo-
culuk sektörlerinin en önemli çözüm 
ortaklarından olan SİMTEZ Otomasyon, 
mevcut yurtdışı ağını genişleterek, 

alanında dünyada ses getiren bir firma 
olmayı hedefliyor. 

Konuyla ilgili açıklamalarda bulu-
nan SİMTEZ Otomasyon Ortaklarından 
Mustafa Şimşek, “Yurt dışındaki pazar 
payımızı artırmayı hedefliyoruz. Bir 
de, veri işlemeyle ilgili Ar-Ge çalışması 
yürütüyoruz” dedi.

SİMTEZ’den bahseder misiniz? 
Ne zaman kuruldu? Ne tür çalışmalar 
yapıyorsunuz?

Firmamız 2011 yılında şahıs firması 
olarak kuruldu. 2014 yılında şirketleştik. 
Mustafa Tezcan ve Mustafa Şimşek or-
taklığında kurulup otomasyon alanında 
hizmet veriyoruz. İlk zamanlar makine 
otomasyonları üzerine çalışıyorduk 

SİMTEZ OTOMASYON

sonrasında proses otomasyonlarına 
geçiş yaptık. Yani; yem fabrikaları, un 
fabrikaları, eleme tesisleri, çelik silolar 
gibi kapsamlı otomasyonlar yapmaya 
başladık. Proses otomasyonlarında da 
eleme tesisleri ve çelik silolara ağırlık 
verdik. Lisanslı depoculuk alanında 
Türkiye pazarında önemli bir yeri-
miz var. Yine son dönemde makine 
imalatına başladık. Silo üreticisi olan 
firmalarının vermediği yan ürünler var; 
toz toplama, lokal filtreler, paketleme 
makineleri gibi. Silo üreticisi firmalar, 
müşteri talep ettiği takdirde bu ürün-
leri dışarıdan temin ederek müşteriye 
sunuyor. Dolayısı ile biz bu ürünleri de 
üretmeye başladık. Bu ürünlerimizle 
birlikte silo üreticileri ve son kulla-

nıcılara yönelik anahtar teslim işler 
yapmaya başladık. 

Sektöre giriş nasıl oldu? Biliyor 
muydunuz bu sektörü yoksa sektörle 
tanışma sürpriz mi oldu?

2013 veya 2014 yıllarıydı. Yemin bir 
çeşidi olan flake üretimi konusunda bir 
müşterimiz tesis kuruyordu. Daha ön-
cesince bu müşterimizin babasına ma-
kine otomasyonu yapmıştık. Bundan 
dolayı müşterimiz flake tesisinde bi-
zimle çalışmak istedi. Bu flake tesisin-
de de silolar vardı. Bu silolarla birlikte 
biz bu işe giriş yaptık. Çünkü bu silolar, 
bir otomasyon sistem barındırıyor ve 
barındırmak zorunda. O dönemde ma-
nuel sistemler de vardı ama otomas-

yon daha çok tercih edilmeye başlan-
dı. Dolayısı ile sektörü araştırdık ve 
bu sektörün otomasyon-elektrik kısmı 
silo firmalarının üzerinden gidiyor. Bir 
müşteri silo yaptıracağı zaman oto-
masyon dahil olmak üzere hizmeti silo 
üreticisinden alıyor, silo üreticisi de 
otomasyon hizmetini genelde dışar-
dan hizmet alarak yapıyor. Biz de son 
kullanıcı otomasyon hizmetini neden 
otomasyon firmasından almasın diye 
düşündük. Bu konuda şehrin, ülkenin 
dört biryanını gezer, bütün yatırımcı-
ları bulduk ve otomasyon sisteminin 
silo üreticisinden ayrılması gerektiğini 
anlattık. Çünkü otomasyon farklı bir 
alan. Siloda ilk arızada arayacağınız 
kişi otomasyoncudur. İşletmecinin oto-
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SİMTEZ OTOMASYON, 
HEDEFLERİ BÜYÜTÜYOR
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ları bulduk ve otomasyon sisteminin 
silo üreticisinden ayrılması gerektiğini 
anlattık. Çünkü otomasyon farklı bir 
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masyon işi yapan firmayla çok iyi bağı 
olması gerekiyor ki, sorun biran önce 
çözülsün. Diğer türlü, son kullanıcı oto-
masyonda sorun olursa silo yapan fir-
mayı arar, silo yapan firma bizi arar, biz 
müdahale ederiz falan bu süreç uzar. 
Ama direk bize ulaşılırsa, süreç daha 
hızlı olur. En ufak bir arızada arızayı 
tespit edecek olan otomasyoncudur. 
Bu bağlamda biz çok emek harcadık. 
1,5 yıla yakın Türkiye’de gezmediğimiz 
yer kalmadı. Otomasyon sektör olarak 
görülmüyordu. Biz bu algıyı yıktık ve 
diğer otomasyon işi yapan firmaların 
da yöneldiği bir iş haline geldi. 

Yazılım konusunda yenilik yapmak 
çok önemlidir diye düşünüyorum. Bu 
konuda neler söylersiniz? 

Kurulduğumuz günden buyana 
çalışan, kendini sürekli geliştirmeye ça-
lışan, dürüstlükten asla taviz vermeyen 
bir firmayız. Yazılımda özellikle yenilik-
lere ayak uydurmanız olmazsa olmaz. 
Bu anlamda sürekli yenilikleri takip 
ediyoruz. Eğer yenilikleri takip etmez-
seniz sektörün gerisinde kalıyorsunuz. 
Bu anlamda sürekli yazılımlarımızı ge-
liştiriyoruz ve kullanıcıya daha elverişli 
ve kullanışlı arayüzler sunuyoruz. Bu 
bağlamda sürekli araştırma ve geliştir-
me üzerine çalışmalarımız var. 

Yazılımda kendi ekibiniz mi var?
Evet kendi yazılım ekibimiz var. 

Zaten bizim yazılımlarımız müşteriye 
özel. Muhasebe programı gibi paket 
programlar yapıp her müşteriye aynı 
programı satma gibi bir durum yok 
bizde. Her tesisin akış diyagramı, motor 
sayıları, motor güçleri farklı olduğu için, 
her tesise farklı yazılım yapmak zorun-
dasınız. Dolayısı ile yazılım ekibimiz 
var ve kendi bünyemizde çalışmalar 
yürütüyor. 

Otomasyon sistemi bir tesisin 
ihtiyacını uzun süre karşılıyor mu? 

Müşterimizin yeni yatırımları yoksa, 
hali hazırda yaptığımız sistem, o tesisin 
her yönüyle çalışmasını sağlayacak 
bir sistem. Çok fazla yeniliğe ihtiyaç 
duymuyor. Sadece lisanslı depoculuk 
kapsamında yeni kararlar alınıp yeni 
istekler çıkarsa ona göre güncellemeler 
yapılıyor. Yazılımdan ziyade sahadan 
kaynaklanan sıkıntılar çıkıyor. Kablolar, 
sensörler gibi ürünler, dış etmenlerden 
dolayı zarar görüp, yenilenmesine ih-
tiyaç duyulabiliyor. Ama firmalarla ba-
ğımız hiç kopmuyor ve sürekli diyalog 
içerisindeyiz. İrtibat halinde de olmak 
zorundayız çünkü bu sistem, az önce 
de belirttiğim gibi kullandıkça eskiyen 
parçaları içerisinde barındırıyor. 

Günümüzde ihracat çok önemli 
ve her alanda ihracat yapmak artık 
mümkün. SİMTEZ ihracat yapıyor mu? 

Üretimimizin yaklaşık yüzde 55’i 
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yurtdışına. Makineci firmalar yurtdışın-
da iş aldıkları zaman, onlar mekanik 
kurumlarını yapıyor biz de elektrik 
ve otomasyon kurumlarını yapıyoruz. 
Dolayısı ile aynı zamanda ihracatçı bir 
firmayız. 

Kısa zamanda büyük bir yol 
kat eden bir firmasınız. Önünüze 
koyduğunuz hedefleri bir  bir 
aşarak belli bir noktaya geldiğinizi 
görüyoruz. Bu anlamda bundan 
sonraki hedefler neler?

Yurt dışındaki pazar payımızı artır-
mayı hedefliyoruz. Bir de, veri işlemey-
le ilgili Ar-Ge çalışması yürütüyoruz. 
Özellikle Lisanslı Depolarda veriler belli 
bir noktaya kadar Ticaret Bakanlığı’na 
basılıyor. Belli noktadan sonra bu veri-
ler Ticaret Bakanlığı’na da basılmıyor 
ve raporlanmıyor. Bu verilerin işlenmesi 
ve raporlanması noktasında da bir Ar-
Ge çalışması yapıyoruz. Bizim otomas-
yon sistemimizde ne yapılmış, kim ça-
lışmış, hangi ürün nereye gönderilmiş, 
hangi motor manuel çalışmış, arızılar 
gibi tüm verileri toplayıp, karşılaştır-
malarını yapıp, gerek müşteriye gerek 
Ticaret Bakanlığı’na bu verilerin aktarıl-
masıyla ilgili bir sistemin Ar-Ge çalış-
masını yapıyoruz. Bu çalışmayı belli 
noktaya getirince, Ticaret Bakanlığı’na 
da sunmayı düşünüyoruz. Bu program 
lisanslı depoculuk sektörünü denetle-
me noktasına büyük katkı sağlayacak. 

Sektörü değerlendirecek olursak 
neler söylersiniz? 

Otomasyon ve makine üretim 
noktasında kalite olarak baya yol kat 
ettik. Dünyanın bu sektördeki Bühler, 
artık o firmaya alternatif belki daha 
kaliteli ürünler yapan firmalarımız var. 
O yüzden hem makinelerimiz hem ta-
sarımlarımız çok başarılı. Silo sektörün-
de de öyle. Birçok ülkeye ihracatımız 
var. Dolayısı ile, biz de bu sektörlerle 
birlikte yol kat ediyoruz. Bizim yazı-
lımcı olarak yurtdışında tek başımıza 
bireysel hareket etmemiz çok zor. 
Çünkü yurtdışında bir firma, silo veya 
değirmen makinesi imalatını almışsa ül-
kemizden, otomasyonunu da başka bir 
firmaya yaptırayım deme ihtimali çok 
zor. Genelde bu tür işler anahtar teslim 
veriliyor. Yazılım konusunda da çok iyi 
durumdayız. Avrupa standartlarında iş 
yapıyoruz. 

Eklemek istedikleriniz var mı?
Lisanslı depoculuk sektörü ülkemi-

zin geleceği açısından oldukça önemli 
ve bu alanda isabetli, güzel kararlar 
alınıyor. Biz de bu sektörde gelecek 
adına, ülkemize ve sektörümüze katkı 
sağlamak adına Ar-Ge çalışmalarımı-
zı sürdürüyor. Böylece ülkemize ev 
sektöre katkı sağlamak adına elimizden 
gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da 
devam edeceğiz. 
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KOBİ’LER 
KUVEYT TÜRK’ÜN 

YENİLİKÇİ 
ÇÖZÜMLERİYLE 

BÜYÜYOR

KOBİ’leri iş ortağı 
olarak gören 

Türkiye’nin öncü 
katılım finans kuruluşu 
Kuveyt Türk, sunduğu 

yenilikçi ürün ve 
hizmetlerle KOBİ’lerin 

yatırımlarına değer 
katmaya ve finansal 

yol haritalarını 
çizmelerine katkı 
sağlıyor. Çiftçiler 
ve şahıs firmaları 

görüntülü görüşmeyle 
uzaktan müşteri olarak 

Kuveyt Türk Mobil’i 
anında kullanmaya 

başlıyor

K
uveyt Türk, üretim, ihracat, 
yatırım amaçlı sermaye ihti-
yacı ve finansal hizmetler gibi 

alanlarda KOBİ’lere birbirinden yenilikçi 
çözümler sunuyor. KOBİ’lere finansman 
desteği sağlarken mevcut regülasyon 
ve düzenlemeler çerçevesinde riskleri 
en az seviyede tutacak şekilde gerekli 
kolaylıkları gösteriyor. 

Kuveyt Türk, KOBİ Kart’ı, tüm iş-
letmelerin yapacakları mal ve hizmet 
alımlarını fiziki şubeye gitme ihtiyacı 
duymadan, diledikleri anda 7/24 finanse 
edebilmeleri için tasarlandı. KOBİ Kart 
ile yapılan harcamalar, tüm POS cihaz-
larında taksitlendirilebiliyor. Harcama-
lar tek çekim olarak göründüğü için 
KOBİ’ler peşin indiriminden yararlanma 
imkânı da elde ediyor. Taksit sayısı, har-

cama yapılmadan önce Kuveyt Türk 
çağrı merkezi, internet ve mobil 

şube üzerinden 3-9 taksit ara-
sında değiştirilebilen KOBİ 

Kart için herhangi bir 
ücret talep edilme-

diği gibi anında 
kart basım 

uygulamasıyla başvuru yapılan şubeden 
hemen teslim alınabiliyor. Ayrıca farklı 
sektörlerde hizmet veren ticari işletme-
ler için geliştirilen özel kartlarla da müş-
terilere rahat nefes aldırmaya devam 
eden Kuveyt Türk, esnaftan çiftçiye, 
işletme sahibinden bayilere kadar her 
kesimin ihtiyaçlarına özel kartlar suna-
rak esnek ödeme planlarıyla işletmelerin 
yüzünü güldürüyor. İşletmelere özel 
kartlar arasında KOBİ Kart’ın yanı sıra 
Business Plus Kart da öne çıkıyor.

Tarım sektörüne özel Tohum Kart 
ürünüyle tarımsal faaliyetlerde ihtiyaç 
duyulan mazot, gübre, zirai ilaç, tarımsal 
ekipman, tohum, fide ve diğer tarımsal 
girdi harcamalarını finanse etme ve ha-
sat döneminde ödeme fırsatı sunuyor. 

CEBİMPOS MOBİL

KOBİ’lere yönelik teknolojik yenilikle-
rinden biri olan CebimPOS, Kuveyt Türk 
tarafından bankacılık sektöründe bir ilk 
olarak hayata geçirildi. Bu uygulamayla 
akıllı cep telefonları POS cihazına dö-
nüştürülerek esnaf ve KOBİ’lerin kolay 
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ve masrafsız bir şekilde tahsilat yapa-
bilmesine imkân tanınıyor. CebimPOS, 
tüm akıllı cep telefonlarını destekleyen 
ve banka fark etmeksizin tüm kredi 
kartı ve ATM kartlarından ödeme kabul 
edebiliyor. Kuveyt Türk, müşteri mem-
nuniyetini ve deneyimini artırmak ama-
cıyla CebimPOS’a özel mobil uygulama 
da geliştirdi. Google Play, AppStore ve 
HuaweiAppGallery platformlarından in-
dirilebilen CebimPOS Mobil uygulama-
sına alt kullanıcı eklenebiliyor ve tek bir 
CebimPOS ile birden fazla kullanıcının 
hizmeti kullanması sağlanabiliyor. 

ONLİNE TEMİNAT 
MEKTUBU DÖNEMİ

Teknoloji ve inovasyonu odağına 
alarak müşterilerinin hayatını kolaylaş-
tıran Kuveyt Türk, teminat mektubu 
ihtiyacı olan kurumsal müşterileri için 
önemli bir yeniliği hayata geçirdi. Fiziki 
şubelerin yanı sıra daha önce internet 
şubeden teminat mektubu başvu-
ru hizmetini aktif eden Kuveyt Türk, 
tüzel müşterilerinin teminat mektu-
bu başvurularını Kuveyt Türk Mobil 
aracılığıyla da almaya başladı. Kuveyt 
Türk’ün tüzel müşterilerine sunduğu bu 
hizmet ilk etapta, 4734 ve 2886 sayılı 
kamu ihaleleri, turizm şirketlerinin hac 
ve umre organizasyonları ile orman iş-
letme müdürlüklerinden yapılacak mal 
alımlarında geçerli olacak.

TLREFK İLE ORTA VE 
UZUN VADELİ TL FİNANSMAN

İşletmeler, Kuveyt Türk’ün leasing 
hizmeti sayesinde nakit akışlarına 
uygun, daha uzun vadeli ve esnek geri 
ödeme planları belirleyebiliyor. Müşte-
rilerine alternatif bir geri ödeme planı 
sunan Kuveyt Türk, leasing sözleşmesi 

imzalandığında operasyon 
süreci başlıyor ve satıcı malları 
müşterilere teslim ediyor, öde-
meyi satıcıya geçiyor. Kirala-

ma süresi boyunca 
müşteriler, kirala-
rını ödüyor, süre 
sonunda isterse 

malı da devralabiliyor.
Kuveyt Türk, Türkiye Katılım Ban-

kaları Birliği (TKBB) ve Borsa İstanbul 
tarafından faizsiz finans ilkeleri doğrul-
tusunda oluşturulan Türk Lirası Gecelik 
Katılım Referans Getiri Oranı (TLREFK) 
endeksli orta ve uzun vadeli leasing 
finansmanı hizmetini müşterilerine 
sunan ilk katılım finans kuruluşu oldu. 
Borsa İstanbul tarafından faizsiz finans-
man prensiplerine uygun şekilde gün-
lük olarak yayınlanan TLREFK oranına 
endeksli, TL borçlanmalı ve değişken 
maliyetli leasing finansman hizmeti, 
orta ve uzun vadeli leasing finansmanı 
hizmetini ve finansman maliyetini belirli 
bir seriye endeksleme fırsatı sunuyor. 
Hizmet, Türk Lirası ile borçlanmak 
isteyen ve leasinge konu ürünler için 
yatırım finansmanına ihtiyaç duyan 
müşterilere, aylık taksitler halinde 
düzenlenecek orta ve uzun vadeli, 
değişken maliyetli alternatif finansal bir 
kiralama (leasing) ürünü olarak katkı 
sağlıyor. TLREFK oranları günlük olarak 
Borsa İstanbul tarafından belirleniyor.

TEDARİKÇİ FİNANSMANI İLE 
ALICI DA SATICI DA MEMNUN 

Kuveyt Türk’ün Tedarikçi Finans-
manı ürünü, katılım finans prensipleri 
doğrultusunda sipariş süreciyle birlikte 
finansman ihtiyacına yönelik çözümler 
sunuyor. Bu finansman türünde, vadeli 
ürün/hizmet satan tedarikçi müşteri-
lerine fatura vadesinden önce tahsi-
lat imkânı sunulurken, alıcı firmaların 
ödemelerinde esneklik kazanıp etkin 
satın alma yöntemiyle kesintisiz teda-
rikte bulunmalarını sağlıyor. Finans-
man, KGF’nin aktif destek paketlerine 
konuysa, kefalet desteğiyle teminat 
yetersizliği yaşayan işletmelere, işletme 
sermayesi ve yatırım finansmanı alanın-
da çözümler sunuyor.

Taksitli Ticari Finansman ürünüyle 
ise KOBİ’lerin yatırım planları doğrultu-
sunda edineceği varlıkların fonlamasını 
yapan Kuveyt Türk, arsa, araç, işyeri, 
makine teçhizat, ekipman gibi ürünleri 
bu finansman kapsamında değerlendi-
riyor.

Ayrıca Kuveyt Türk, bireysel müş-
terilerin yanı sıra çiftçi ve şahıs firma 
sahiplerine, görüntülü görüşme ile 
uzaktan hesap açılışı yapma imkânı da 
sunuyor. Bu sayede çiftçi ve şahıs firma 
sahipleri, fiziki şubeye gitme, sıra bekle-
me gibi süreçleri yaşamadan görüntülü 
görüşmeyle uzaktan müşteri olarak 
Kuveyt Türk Mobil’i anında kullanmaya 
başlayabiliyor. Kuveyt Türk, regülasyon-
ların imkân vermesiyle beraber limitet 
ve anonim şirketlere de uzaktan müşte-
ri olma hizmetini vermeyi hedefliyor. 

KUVEYT TÜRK’TEN 
MİLES&SMİLES 

ORTAKLIĞI İLE KOBİ’LERE 
ÖZEL AVANTAJLAR

Kuveyt Türk, Türk Hava Yolları ile 
yaptığı anlaşmayla Miles&Smiles’ın resmi 
ortaklarından biri oldu. Bu ortaklığa 
dahil olan ilk katılım finans kuruluşu 
olan Kuveyt Türk, ticari müşterilerine 
sunduğu Miles&Smiles Kuveyt Türk 
Business kredi kartıyla sektörde bir ilki 
hayata geçirdi. Miles&Smiles Kuveyt 
Türk Business kartını, şahıs firmalarının 
yanı sıra ticari firmalar da kullanabiliyor. 
Ayrıca kart, firmaların ortak ve çalışanla-
rına yönelik ana karta bağlı ek kartlarla 
mil kazandıran yapısıyla da öne çıkıyor. 
Böylece, şirket adına yapılan harcamalar 
ek kartlarla yönetilebiliyor ve yapılan 
harcamalardan mil puan kazanılabiliyor. 
Business kredi kartı, ticari müşterilerin 
şirket harcamalarına ek olarak günlük 
ihtiyaçları da düşünülerek yüksek mil 
kazanım oranlarıyla dikkat çekiyor.

Miles&Smiles Kuveyt Türk kartlarını 
kullanan KOBİ müşterileri, Türk Hava 
Yolları ve program ortağı hava yolu fir-
malarıyla yaptıkları uçuşlardan ve alışve-
riş harcamalarından da Mil kazanabiliyor. 
Biriktirdikleri Miller ile Türk Hava Yolları 
ve program ortağı hava yolu firmalarının 
uçuşlarında kullanmak için ‘ödül bilet’ 
ve Türk Hava Yolları uçuşlarında kul-
lanmak için de ‘refakatçi bileti’ alabilen 
Miles&Smiles Kuveyt Türk müşterileri, 
ayrıca anlaşmalı program ortaklarında 
Mil harcayabiliyor ya da ücretsiz kabin 
yükseltme hizmetinden yararlanabiliyor.
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KOBİ’LER 
KUVEYT TÜRK’ÜN 

YENİLİKÇİ 
ÇÖZÜMLERİYLE 

BÜYÜYOR

KOBİ’leri iş ortağı 
olarak gören 

Türkiye’nin öncü 
katılım finans kuruluşu 
Kuveyt Türk, sunduğu 

yenilikçi ürün ve 
hizmetlerle KOBİ’lerin 

yatırımlarına değer 
katmaya ve finansal 

yol haritalarını 
çizmelerine katkı 
sağlıyor. Çiftçiler 
ve şahıs firmaları 

görüntülü görüşmeyle 
uzaktan müşteri olarak 

Kuveyt Türk Mobil’i 
anında kullanmaya 

başlıyor

K
uveyt Türk, üretim, ihracat, 
yatırım amaçlı sermaye ihti-
yacı ve finansal hizmetler gibi 

alanlarda KOBİ’lere birbirinden yenilikçi 
çözümler sunuyor. KOBİ’lere finansman 
desteği sağlarken mevcut regülasyon 
ve düzenlemeler çerçevesinde riskleri 
en az seviyede tutacak şekilde gerekli 
kolaylıkları gösteriyor. 

Kuveyt Türk, KOBİ Kart’ı, tüm iş-
letmelerin yapacakları mal ve hizmet 
alımlarını fiziki şubeye gitme ihtiyacı 
duymadan, diledikleri anda 7/24 finanse 
edebilmeleri için tasarlandı. KOBİ Kart 
ile yapılan harcamalar, tüm POS cihaz-
larında taksitlendirilebiliyor. Harcama-
lar tek çekim olarak göründüğü için 
KOBİ’ler peşin indiriminden yararlanma 
imkânı da elde ediyor. Taksit sayısı, har-

cama yapılmadan önce Kuveyt Türk 
çağrı merkezi, internet ve mobil 

şube üzerinden 3-9 taksit ara-
sında değiştirilebilen KOBİ 

Kart için herhangi bir 
ücret talep edilme-

diği gibi anında 
kart basım 

uygulamasıyla başvuru yapılan şubeden 
hemen teslim alınabiliyor. Ayrıca farklı 
sektörlerde hizmet veren ticari işletme-
ler için geliştirilen özel kartlarla da müş-
terilere rahat nefes aldırmaya devam 
eden Kuveyt Türk, esnaftan çiftçiye, 
işletme sahibinden bayilere kadar her 
kesimin ihtiyaçlarına özel kartlar suna-
rak esnek ödeme planlarıyla işletmelerin 
yüzünü güldürüyor. İşletmelere özel 
kartlar arasında KOBİ Kart’ın yanı sıra 
Business Plus Kart da öne çıkıyor.

Tarım sektörüne özel Tohum Kart 
ürünüyle tarımsal faaliyetlerde ihtiyaç 
duyulan mazot, gübre, zirai ilaç, tarımsal 
ekipman, tohum, fide ve diğer tarımsal 
girdi harcamalarını finanse etme ve ha-
sat döneminde ödeme fırsatı sunuyor. 

CEBİMPOS MOBİL

KOBİ’lere yönelik teknolojik yenilikle-
rinden biri olan CebimPOS, Kuveyt Türk 
tarafından bankacılık sektöründe bir ilk 
olarak hayata geçirildi. Bu uygulamayla 
akıllı cep telefonları POS cihazına dö-
nüştürülerek esnaf ve KOBİ’lerin kolay 
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ve masrafsız bir şekilde tahsilat yapa-
bilmesine imkân tanınıyor. CebimPOS, 
tüm akıllı cep telefonlarını destekleyen 
ve banka fark etmeksizin tüm kredi 
kartı ve ATM kartlarından ödeme kabul 
edebiliyor. Kuveyt Türk, müşteri mem-
nuniyetini ve deneyimini artırmak ama-
cıyla CebimPOS’a özel mobil uygulama 
da geliştirdi. Google Play, AppStore ve 
HuaweiAppGallery platformlarından in-
dirilebilen CebimPOS Mobil uygulama-
sına alt kullanıcı eklenebiliyor ve tek bir 
CebimPOS ile birden fazla kullanıcının 
hizmeti kullanması sağlanabiliyor. 

ONLİNE TEMİNAT 
MEKTUBU DÖNEMİ

Teknoloji ve inovasyonu odağına 
alarak müşterilerinin hayatını kolaylaş-
tıran Kuveyt Türk, teminat mektubu 
ihtiyacı olan kurumsal müşterileri için 
önemli bir yeniliği hayata geçirdi. Fiziki 
şubelerin yanı sıra daha önce internet 
şubeden teminat mektubu başvu-
ru hizmetini aktif eden Kuveyt Türk, 
tüzel müşterilerinin teminat mektu-
bu başvurularını Kuveyt Türk Mobil 
aracılığıyla da almaya başladı. Kuveyt 
Türk’ün tüzel müşterilerine sunduğu bu 
hizmet ilk etapta, 4734 ve 2886 sayılı 
kamu ihaleleri, turizm şirketlerinin hac 
ve umre organizasyonları ile orman iş-
letme müdürlüklerinden yapılacak mal 
alımlarında geçerli olacak.

TLREFK İLE ORTA VE 
UZUN VADELİ TL FİNANSMAN

İşletmeler, Kuveyt Türk’ün leasing 
hizmeti sayesinde nakit akışlarına 
uygun, daha uzun vadeli ve esnek geri 
ödeme planları belirleyebiliyor. Müşte-
rilerine alternatif bir geri ödeme planı 
sunan Kuveyt Türk, leasing sözleşmesi 

imzalandığında operasyon 
süreci başlıyor ve satıcı malları 
müşterilere teslim ediyor, öde-
meyi satıcıya geçiyor. Kirala-

ma süresi boyunca 
müşteriler, kirala-
rını ödüyor, süre 
sonunda isterse 

malı da devralabiliyor.
Kuveyt Türk, Türkiye Katılım Ban-

kaları Birliği (TKBB) ve Borsa İstanbul 
tarafından faizsiz finans ilkeleri doğrul-
tusunda oluşturulan Türk Lirası Gecelik 
Katılım Referans Getiri Oranı (TLREFK) 
endeksli orta ve uzun vadeli leasing 
finansmanı hizmetini müşterilerine 
sunan ilk katılım finans kuruluşu oldu. 
Borsa İstanbul tarafından faizsiz finans-
man prensiplerine uygun şekilde gün-
lük olarak yayınlanan TLREFK oranına 
endeksli, TL borçlanmalı ve değişken 
maliyetli leasing finansman hizmeti, 
orta ve uzun vadeli leasing finansmanı 
hizmetini ve finansman maliyetini belirli 
bir seriye endeksleme fırsatı sunuyor. 
Hizmet, Türk Lirası ile borçlanmak 
isteyen ve leasinge konu ürünler için 
yatırım finansmanına ihtiyaç duyan 
müşterilere, aylık taksitler halinde 
düzenlenecek orta ve uzun vadeli, 
değişken maliyetli alternatif finansal bir 
kiralama (leasing) ürünü olarak katkı 
sağlıyor. TLREFK oranları günlük olarak 
Borsa İstanbul tarafından belirleniyor.

TEDARİKÇİ FİNANSMANI İLE 
ALICI DA SATICI DA MEMNUN 

Kuveyt Türk’ün Tedarikçi Finans-
manı ürünü, katılım finans prensipleri 
doğrultusunda sipariş süreciyle birlikte 
finansman ihtiyacına yönelik çözümler 
sunuyor. Bu finansman türünde, vadeli 
ürün/hizmet satan tedarikçi müşteri-
lerine fatura vadesinden önce tahsi-
lat imkânı sunulurken, alıcı firmaların 
ödemelerinde esneklik kazanıp etkin 
satın alma yöntemiyle kesintisiz teda-
rikte bulunmalarını sağlıyor. Finans-
man, KGF’nin aktif destek paketlerine 
konuysa, kefalet desteğiyle teminat 
yetersizliği yaşayan işletmelere, işletme 
sermayesi ve yatırım finansmanı alanın-
da çözümler sunuyor.

Taksitli Ticari Finansman ürünüyle 
ise KOBİ’lerin yatırım planları doğrultu-
sunda edineceği varlıkların fonlamasını 
yapan Kuveyt Türk, arsa, araç, işyeri, 
makine teçhizat, ekipman gibi ürünleri 
bu finansman kapsamında değerlendi-
riyor.

Ayrıca Kuveyt Türk, bireysel müş-
terilerin yanı sıra çiftçi ve şahıs firma 
sahiplerine, görüntülü görüşme ile 
uzaktan hesap açılışı yapma imkânı da 
sunuyor. Bu sayede çiftçi ve şahıs firma 
sahipleri, fiziki şubeye gitme, sıra bekle-
me gibi süreçleri yaşamadan görüntülü 
görüşmeyle uzaktan müşteri olarak 
Kuveyt Türk Mobil’i anında kullanmaya 
başlayabiliyor. Kuveyt Türk, regülasyon-
ların imkân vermesiyle beraber limitet 
ve anonim şirketlere de uzaktan müşte-
ri olma hizmetini vermeyi hedefliyor. 

KUVEYT TÜRK’TEN 
MİLES&SMİLES 

ORTAKLIĞI İLE KOBİ’LERE 
ÖZEL AVANTAJLAR

Kuveyt Türk, Türk Hava Yolları ile 
yaptığı anlaşmayla Miles&Smiles’ın resmi 
ortaklarından biri oldu. Bu ortaklığa 
dahil olan ilk katılım finans kuruluşu 
olan Kuveyt Türk, ticari müşterilerine 
sunduğu Miles&Smiles Kuveyt Türk 
Business kredi kartıyla sektörde bir ilki 
hayata geçirdi. Miles&Smiles Kuveyt 
Türk Business kartını, şahıs firmalarının 
yanı sıra ticari firmalar da kullanabiliyor. 
Ayrıca kart, firmaların ortak ve çalışanla-
rına yönelik ana karta bağlı ek kartlarla 
mil kazandıran yapısıyla da öne çıkıyor. 
Böylece, şirket adına yapılan harcamalar 
ek kartlarla yönetilebiliyor ve yapılan 
harcamalardan mil puan kazanılabiliyor. 
Business kredi kartı, ticari müşterilerin 
şirket harcamalarına ek olarak günlük 
ihtiyaçları da düşünülerek yüksek mil 
kazanım oranlarıyla dikkat çekiyor.

Miles&Smiles Kuveyt Türk kartlarını 
kullanan KOBİ müşterileri, Türk Hava 
Yolları ve program ortağı hava yolu fir-
malarıyla yaptıkları uçuşlardan ve alışve-
riş harcamalarından da Mil kazanabiliyor. 
Biriktirdikleri Miller ile Türk Hava Yolları 
ve program ortağı hava yolu firmalarının 
uçuşlarında kullanmak için ‘ödül bilet’ 
ve Türk Hava Yolları uçuşlarında kul-
lanmak için de ‘refakatçi bileti’ alabilen 
Miles&Smiles Kuveyt Türk müşterileri, 
ayrıca anlaşmalı program ortaklarında 
Mil harcayabiliyor ya da ücretsiz kabin 
yükseltme hizmetinden yararlanabiliyor.
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Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, 
“Buğdayda dış ticaret fazlasının 2023 yılına aktarılarak, 5 milyar dolarlık 

buğday mamulleri ihracatı yapılmasını hedefliyoruz” dedi

BUĞDAYDA 2023 İHRACAT 
HEDEFİ 5 MİLYAR DOLAR

U
lusal Hububat Konseyi (UHK) 
Yönetim Kurulu Başkanı Öz-
kan Taşpınar, hububat sektö-

rünün geçen yılını ve 2023 hedeflerini 
değerlendirdi. Geçen üretim sezonun-
da, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 
buğday açısından tarımsal kuraklık ya-
şandığını, İç Anadolu ve geçit bölgele-
rinde mayıs yağışlarının, Doğu Anadolu 
Bölgesi’nde mayıs-haziran yağışlarının, 
hububat açısından olumlu sonuçlar 
doğurduğunu aktaran Taşpınar, şu ifa-
deleri kullandı: “Ülkemizde son verilere 
göre, geçen yıl 17 milyon ton buğday 
üretimi gerçekleşti. Bu yıl ise yüzde 17 
artışla buğday üretiminin 20 milyon 
tonu yakalamasını bekliyoruz. Mısır 
üretiminin de geçen yıla göre yüzde 
3,7 yükselişle 7 milyon ton seviyelerin-
de gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 
Arpada ise yüzde 1,25 artışla, 8,1 milyon 
tonluk üretim hedefliyoruz.”

“İHTİYACI KARŞILAYACAK DÜZEYDE 
BUĞDAY ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİ”

Taşpınar, Türkiye’nin, tarım ve gıda 
ürünlerinde dış ticaret fazlası veren bir 
ülke olduğuna işaret ederek, buğday ve 
mamulleri dış ticaretinde de 2022 yılı-
nın 11 ayında yaklaşık 500 milyon dolar-
lık dış ticaret fazlası verildiğini belirtti. 
Taşpınar, şöyle konuştu: “Buğdayda dış 

ticaret fazlasının 2023 yılına aktarıla-
rak, 5 milyar dolarlık buğday mamulleri 
ihracatı yapılmasını hedefliyoruz. Öte 
yandan dahilde işleme rejimi kapsa-
mında buğdayın işlenip, mamul madde 
olarak ihraç edilmesi için her yıl belirli 
miktarda buğday ithalatı yapılmakta. 
2021 yılının 10 ayında 6,5 milyon ton 
buğday ithal eden ülkemiz, 2022 yılının 
aynı döneminde 6,8 milyon ton buğday 
ithal etti. 31 Aralık 2022’ye kadar buğ-
day ithalatında vergilerin sıfırlanmasına 
rağmen buğday ithalatı önemli bir artış 
göstermedi. İç piyasada Toprak Mah-
sulleri Ofisinin (TMO) belirleyiciliğinde 
oluşan fiyatlar, dışarıdan buğday ithala-
tını avantajlı olmaktan çıkardı.” Taşpı-
nar, TMO’nun, ekmeklik buğday için 
6 bin 450 lira olan fiyatı, bin lira alım 
primi ilavesiyle ton başına 7 bin 450 
lira olarak güncellediğini hatırlatarak, 
böylece dünyayla uyumlu fiyat belir-
lenerek, üreticinin emeğinin karşılığını 
almasının büyük ölçüde sağlandığını 
dile getirdi.

ÖZKAN TAȘPINAR

“TAHIL KORİDORU, TAHILA DAYALI 
MAMUL İHRACATINI KORUDU”

Şubat 2022’de Rusya-Ukrayna 
savaşının başlamasının, iki ülkenin 
birçok temel gıda maddesinin küresel 
tedarikçisi olmaları nedeniyle tüm dün-
yada gıda krizi yarattığını ifade eden 
Taşpınar, “Ukrayna’nın ürettiği ürünleri 
dünya pazarlarına arz edememesinin 
yanında, Rusya’nın doğal gaz küre-
sel ticaretin büyük pay alması global 
enerji krizini tetiklerken, küresel gübre 
ihracatında önemli aktör olması global 
gübre fiyatlarının katlanmasına neden 
oldu. Böylece global tahıl fiyatları, 
toplumların altından kalkamayacağı 
düzeye ulaştı. Türkiye, her iki tarafla 
dengeli diplomatik ilişkiler izleyerek 
barıştan yana tavrını bir kez daha 
devreye koydu.” değerlendirmesinde 
bulundu. İstanbul merkezli müzakereler 
sonucunda, 22 Temmuz 2022’de “tahıl 
koridoru” mutabakatının imzalandığını 
hatırlatan Taşpınar, bu kapsamda 25 
Aralık’a kadar 200’ü Türk sahipli 585 
gemi ile 15 milyon ton tahıl ve benzeri 
ürünün taşındığını kaydetti. Pandemi 
döneminde ton fiyatı 450 dolara kadar 
çıkan ekmeklik buğdayın, tahıl korido-
ru mutabakatının etkisiyle bugünler-
de 310 dolar seviyesine gerilediğine 

dikkati çeken Taşpınar, “Anlaşmanın 
başlangıcından 25 Aralık 2022’ye kadar 
tahıl ve benzeri ürünlerin yüzde 15’ine 
karşılık gelen yaklaşık 2,250 milyon 
tonu ülkemize taşınmış, böylece daha 
uygun fiyatla tahıl ürünlerine erişilebil-
di. Böylece tahıla dayalı mamul madde 
ihracatında yakaladığımız rekor düzeyi 
koruma ve artırma imkanı oluştu.” şek-
linde konuştu.

ÜRETİMİ TEŞVİK EDECEK 
TEDBİR ÖNERİLERİ

Taşpınar, küresel iklim değişikliği, 
Kovid-19 süreci, gıda milliyetçiliği, ener-
ji ve gübre krizi, Rusya-Ukrayna savaşı 
ile birlikte dünyanın hızlı bir değişime 
girdiğinin altını çizerek, bu değişimden 
tarım ve gıda sektörlerinin de nasibini 
aldığını söyledi. Tarım ve gıda sektör-
lerinde yaşanan sorunların, 
geleceği de tehdit eder 
hale geldiğini vurgula-
yan Taşpınar, şunları 
kaydetti: “Türkiye’de 
bu etkinin buğday gibi 
temel ürünlerde kontrol 
edilebilmesi için bazı 
tedbirlerin alınması 
hayati önem taşı-
yor. Üretimin teşvik 

edilmesi için 2022-2023 yılı için mazot, 
gübre, tohum ile geçici verilen destek-
lerin kalıcı hale getirilerek dekara 116 
liradan 230 liraya çıkarılması ve buğda-
ya kilogram başına 10 kuruş olan ürün 
desteğinin en az 25 kuruşa çıkarılması-
nı bekliyoruz.”
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Öncelikle sizi biraz tanıyabilir 
miyiz?

Ben Alptekin İlgün. 1959 Yılında 
Aksaray Yeşilova kasabasında bir çiftçi 
çocuğu olarak doğdum. İlk, orta okul ve 
liseyi Aksaray’da okudum. Üniversite ve 
yüksek lisansımı Erzurum Atatürk Üni-
versitesi Ziraat fakültesinde tamamlaya-
rak 1982 yılında Ziraat Yüksek Mühendi-
si olarak mezun oldum.

Çalışma hayatınıza ilk olarak 
nerede başladınız?

Okulu bitirdikten sonra 1983 yılında 
Aksaray Belediyesinde Park ve Bahçeler 
Müdürü olarak başladığım işimde 1984 
yılına kadar devam ettim. 1985- 1990 
yıllarında bir zirai ilaç fabrikasında satış 
temsilcisi olarak başladığım işimde, 
farklı bir firmada İç Anadolu Bölge mü-
dürü olarak çalıştım.

Alp Tarım Limited Şirketi’nin 
kuruluşu ne zaman oldu?

Son çalıştığım yerden 1996 yılında 
ayrılarak Alp Tarım Limited Şirketini kur-
dum. Yerli ve yabancı 7 tarım firmasının 
İç Anadolu bölge distribütörlüğünü 
alarak zirai ilaç, gübre ve tohum toptan 
ticaretine başladım. Şu anda ise yıllık 
Konya, Karaman ve Aksaray illerinde 
150 Sözleşmeli çiftçiyle 28 bin dekar 
kadar sulanabilir arazide 14 bin ton 
sertifikalı hububat tohumu üretiyoruz. 
1 Profesör, 10 ziraat mühendisi olmak 
üzere yeni çeşit ıslahı, üretim, sertifikalı 
tohum üretim ve satışında 24 personel 
çalışıyoruz. İşime devam ederken aynı 
zamanda 1996-2000 yıllarında Türk 

Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Konya 
Şube Başkanlığı görevini yürüttüm. 

Kendi işinizi kurarken ailenizin 
desteği oldu mu, iş hayatında ne gibi 
zorluklarla karşılaştınız?

Alp Tarım’ı kurma fikrime hem eşim 
hem abilerim maddi ve manevi destekte 
bulundular. İş hayatına başlarken tabi ki 
herkes gibi ben de bir tutundurma ça-
bası içinde bulundum, birtakım sıkıntılar 
yaşadım. Bu kapsamda her yeni şirketin 
yaşadığı mal temini, satış zorluğu, tahsi-
latta çek-senet protestoları gibi maddi 
zorlukları uzun yıllar yaşadım ama ne 
ürün temin ettiğim firmalara ne de ürün 
sattığım bayilerime gerçek dışı beyanda 
asla bulunmadım. Dürüstlük, düsturu-
muz oldu. 1 kilogram ürünü dahi irsaliye 
veya faturasız almadım, satmadım.

O yılların ticari ahlakıyla şu anki iş 
hayatını bizlere karşılaştırır mısınız?

İş hayatına girdiğimiz yılları bugün 
ile kıyaslarsak; eskiden piyasaya girebil-
mek, markalaşmak, daha kolaydı diye-
bilirim. Ancak özellikle doksanlı yıllarda 
ekonomi, siyaset daha çalkantılıydı ama 
bizim iş hayatımıza çok olumsuz yansı-
madı. Günümüzü değerlendirirsek Çek 
ve senedin yaptırım gücü, o dönemler 
bugünkünden daha fazlaydı. Çekten ha-
pis cezasının kaldırılmasıyla müşteriden 
aldığımız çek- senedin yaptırım gücü 
eskiye nazaran daha azaldı. Eskiye göre 
iş ve ekonomik hayat daha kolaylaştı 
diyebiliriz.

Usta- çırak ilişkisinin yıllar içinde 
kaybolması, sizin işinizi etkiledi mi?

Bizim yaptığımız iş, sertifikalı tohum 
üretmek, işlemek, ambalajlamak ve ser-
tifikalandırmak. Eskiden beden gücüne 
dayalı işçi çalıştırıyorduk. Artık şimdi 
fabrikamızdaki otomasyonlar saye-
sinde amele işini bitirdik. İşyerimizde 
çalışanların çoğunun mühendis olma-
sından kaynaklı olarak usta- çırak ilişkisi 
yaşamadık.

Konya sanayisinin bugün geldiği 
konumu değerlendirir misiniz?

Konya Sanayisi eskiye göre Hayalle-
rin ötesine taşınarak dünya ve Türkiye 
standartlarının üstüne geldiğini görüyo-
ruz. Konya sanayisinin teknisyen ve işçi 
sıkıntısının da Milli Eğitim’in otomasyon 
ve ara eleman yetiştirmesiyle çözülece-
ğine inanıyorum.

Peki sizlerin yanında çalışıp kendini 
geliştiren gençler oldu mu; gençlere 
kendilerini yetiştirme noktasında ne 
tavsiye edersiniz?

Şimdiye kadar şirketimizde yetişen 
40’a yakın ziraat mühendisi, kendi işini 
kurarak veya büyük tarım firmalarında 
üst düzey yönetici olarak çalışmak-
ta. Genç sanayici ve ustalara önerim, 
devletinden gizli kayıt dışı iş yapmasın-
lar. Hammadde temin ettiği firmalara, 
müşterilerine ve devletimize yanlış bilgi 
vermesinler. Ürettikleri ürünün kalitesini 
rakiplerin ürünlerinden mutlaka üstün 
olması için gayret göstersinler. 

Çok teşekkür ederiz.

ALP TARIM

Alp Tarım, Ar-Ge’ye verdiği önemle her geçen gün sektörde ortaya koyduğu ürün 
çeşidini başarılı bir şekilde artırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Alp Tarım, kaliteli un 

üretilebilen buğday tohumu üretiminde ön plana çıkıyor

KALITELI UN IÇIN 
VERIMLI TOHUMLAR!

Ç
eşitli Zirai ilaç, Gübre ve to-
hum firmalarının İç Anadolu 
Bölgesinde distribütörlüğünü 

yapmak için 1996 yılında kurulan Alp 
Tarım, bugün pek çok çiftçi ve mühen-
dise istihdam sağlıyor. 2006 yılından 
bu yana Sertifikalı serin iklim tahılı 
tohumları ve sertifikalı baklagiller to-
humlarını üreten Alp Tarım, kendi ıslah 
çalışmalarının yanında çeşitli Üniver-
siteler, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, 
yurt içi/yurt dışı özel sektör tarımsal 
araştırma Enstitüleri ile ortak projeler 
çerçevesinde; Serin iklim Tahılları, Ye-
meklik tane Baklagiller ve Yem bitkileri 
türlerinde ıslah çalışmalarını yürüterek 
denemeler ve tescil çalışmalarını sür-
dürüyor. 

AR-GE İLE ÇEŞİT ARTIYOR

Alp Tarım, Ar-Ge’ye verdiği önemle 
her geçen gün sektörde ortaya koy-
duğu ürün çeşidini başarılı bir şekilde 

artırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda 
Alp Tarım’ın Ekiz Ekmeklik Buğday, 
Alp1 Ekmeklik Buğday, Soylu Makar-
nalık Buğday, Akbulut Kuru Fasulye, 
Halis ekmeklik Buğday, Touareg 6 
Sıralı Arpa, Convoitise (Spelt Buğday), 
Creative 6 Sıralı Arpa gibi önemli ürün 
çeşitliliği bulunuyor. 

HALİS VERİMLİLİĞİ İLE 
ÖN PLANDA

Alp Tarım’ın ürün çeşitliliği içerisin-
de özellikle Halis ekmeklik Buğday öne 
çıkıyor. Kırmızı dane rengine sahip olan 
Halis, 14-16 oranında protein değerine 
sahip. Hastalıklara dayanıklı özelliği de 
bulunan Halis, özellikle kaliteli un ya-
pımında kullanılmasıyla dikkat çekiyor. 
Alp Tarım Genel Müdürü Ziraat Yüksek 
Mühendisi Alptekin İlgün, Ar-Ge’ye 
büyük önem verdiklerini söyledi. 
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mek, markalaşmak, daha kolaydı diye-
bilirim. Ancak özellikle doksanlı yıllarda 
ekonomi, siyaset daha çalkantılıydı ama 
bizim iş hayatımıza çok olumsuz yansı-
madı. Günümüzü değerlendirirsek Çek 
ve senedin yaptırım gücü, o dönemler 
bugünkünden daha fazlaydı. Çekten ha-
pis cezasının kaldırılmasıyla müşteriden 
aldığımız çek- senedin yaptırım gücü 
eskiye nazaran daha azaldı. Eskiye göre 
iş ve ekonomik hayat daha kolaylaştı 
diyebiliriz.

Usta- çırak ilişkisinin yıllar içinde 
kaybolması, sizin işinizi etkiledi mi?

Bizim yaptığımız iş, sertifikalı tohum 
üretmek, işlemek, ambalajlamak ve ser-
tifikalandırmak. Eskiden beden gücüne 
dayalı işçi çalıştırıyorduk. Artık şimdi 
fabrikamızdaki otomasyonlar saye-
sinde amele işini bitirdik. İşyerimizde 
çalışanların çoğunun mühendis olma-
sından kaynaklı olarak usta- çırak ilişkisi 
yaşamadık.

Konya sanayisinin bugün geldiği 
konumu değerlendirir misiniz?

Konya Sanayisi eskiye göre Hayalle-
rin ötesine taşınarak dünya ve Türkiye 
standartlarının üstüne geldiğini görüyo-
ruz. Konya sanayisinin teknisyen ve işçi 
sıkıntısının da Milli Eğitim’in otomasyon 
ve ara eleman yetiştirmesiyle çözülece-
ğine inanıyorum.

Peki sizlerin yanında çalışıp kendini 
geliştiren gençler oldu mu; gençlere 
kendilerini yetiştirme noktasında ne 
tavsiye edersiniz?

Şimdiye kadar şirketimizde yetişen 
40’a yakın ziraat mühendisi, kendi işini 
kurarak veya büyük tarım firmalarında 
üst düzey yönetici olarak çalışmak-
ta. Genç sanayici ve ustalara önerim, 
devletinden gizli kayıt dışı iş yapmasın-
lar. Hammadde temin ettiği firmalara, 
müşterilerine ve devletimize yanlış bilgi 
vermesinler. Ürettikleri ürünün kalitesini 
rakiplerin ürünlerinden mutlaka üstün 
olması için gayret göstersinler. 

Çok teşekkür ederiz.

ALP TARIM

Alp Tarım, Ar-Ge’ye verdiği önemle her geçen gün sektörde ortaya koyduğu ürün 
çeşidini başarılı bir şekilde artırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Alp Tarım, kaliteli un 

üretilebilen buğday tohumu üretiminde ön plana çıkıyor

KALITELI UN IÇIN 
VERIMLI TOHUMLAR!

Ç
eşitli Zirai ilaç, Gübre ve to-
hum firmalarının İç Anadolu 
Bölgesinde distribütörlüğünü 

yapmak için 1996 yılında kurulan Alp 
Tarım, bugün pek çok çiftçi ve mühen-
dise istihdam sağlıyor. 2006 yılından 
bu yana Sertifikalı serin iklim tahılı 
tohumları ve sertifikalı baklagiller to-
humlarını üreten Alp Tarım, kendi ıslah 
çalışmalarının yanında çeşitli Üniver-
siteler, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, 
yurt içi/yurt dışı özel sektör tarımsal 
araştırma Enstitüleri ile ortak projeler 
çerçevesinde; Serin iklim Tahılları, Ye-
meklik tane Baklagiller ve Yem bitkileri 
türlerinde ıslah çalışmalarını yürüterek 
denemeler ve tescil çalışmalarını sür-
dürüyor. 

AR-GE İLE ÇEŞİT ARTIYOR

Alp Tarım, Ar-Ge’ye verdiği önemle 
her geçen gün sektörde ortaya koy-
duğu ürün çeşidini başarılı bir şekilde 

artırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda 
Alp Tarım’ın Ekiz Ekmeklik Buğday, 
Alp1 Ekmeklik Buğday, Soylu Makar-
nalık Buğday, Akbulut Kuru Fasulye, 
Halis ekmeklik Buğday, Touareg 6 
Sıralı Arpa, Convoitise (Spelt Buğday), 
Creative 6 Sıralı Arpa gibi önemli ürün 
çeşitliliği bulunuyor. 

HALİS VERİMLİLİĞİ İLE 
ÖN PLANDA

Alp Tarım’ın ürün çeşitliliği içerisin-
de özellikle Halis ekmeklik Buğday öne 
çıkıyor. Kırmızı dane rengine sahip olan 
Halis, 14-16 oranında protein değerine 
sahip. Hastalıklara dayanıklı özelliği de 
bulunan Halis, özellikle kaliteli un ya-
pımında kullanılmasıyla dikkat çekiyor. 
Alp Tarım Genel Müdürü Ziraat Yüksek 
Mühendisi Alptekin İlgün, Ar-Ge’ye 
büyük önem verdiklerini söyledi. 
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Kaliteyi una dönüştüren Meram Unu anlatan Meram Un Yönetim Kurulu
 Üyesi Ali Kabakulak, Türkiye pazarının yanı sıra ihracatta da yer aldıklarını belirterek 

sektörün öncü firmalarından biri olduklarına dikkat çekti 

KALİTEYİ 
SOFRALARA TAŞIYOR

B
esicilikle başlayıp un sektö-
rüyle devam eden ve kalitesini 
ihracata dönüştüren Al-San 

Gıda, bir marka haline getirdiği Meram 
Un ismiyle sektörde önde gelen firma-
lardan biri oluyor. Al-San Gıda Ticaret 
ve Sanayi Anonim Şirketi’nin doğuş 
hikayesini ve gelişen teknolojisiyle 
zamanla artan üretim hacmini Meram 
Un Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kabakulak 
anlattı. 2022 yılı içerisinde ilk ihracat 
adımını attıklarını belirten Kabakulak, 
“Hedefimiz, 2025 yılına gelindiğinde ih-
racat sayımızı en az 20 ülkeye çıkarmış 
olmak.” dedi.

‘ÜRETİM HACMİ ARTTI’

Bir aile işletmesi olan Meram Un’un 
doğuşunu anlatan Kabakulak, “Albay-
rak ailesi, Mustafa Albayrak ve Ahmet 
Albayrak önderliğinde iki kardeş olarak 
1992 yılında ticari hayata atılmışlar. Al-
San Gıda Tic. ve San. A.Ş. 1995 yılında 
Meram Un ve Demre Un markaları ile 
üretime başlamış olup bugün 150 çalı-
şanın istihdam etmesine olanak sağla-
maktadır.” ifadelerine yer verdi. Yıllar 
içinde üretim hacminin arttığına dikkat 

çeken Kabakulak, “O dönem günlük 
200 ton olan buğday işleme kapasitesi 
ilave yatırımlarla artırılmış olup; 1998 
yılında 400 tona, 2012 yılında 500 tona 
ve 2015 yılında 700 tona ulaşmıştır.” 
diye konuştu.

SON TEKNOLOJİK 
YATIRIMLAR

Yapılan yatırımlar ve modernizas-
yon çalışmalarıyla son teknoloji ile 
üretim yapıldığını vurgulayan Kabaku-
lak, “2021 yılında yapmış olduğumuz 
yatırımlarla ve modernizasyonlar ile 
makine parkurlarını ve üretim alanlarını 
yenilemiş olup, son teknoloji ile üretim 
yapıyoruz. 12 bin 800 metrekare alanda 
üretim tesisi kurulmuş olup, hammadde 
stoklama kapasitemiz 50 bin tondur. 
Aynı zamanda şirketin başka sektörler-
de ve alanlarda da yatırımları mevcut.” 
şeklinde konuştu. 

‘SAAT BAŞI DÜZENLİ 
NUMUNELERLE 

KONTROL SAĞLANIR’

Kabakulak, üretim tesislerinde bulu-
nan buğday ve un laboratuvarlarının 24 
saat aktif olarak çalıştığının altını çizdi. 
Üretim aşamalarından bahseden Kaba-
kulak, “Her gelen buğdayın, kamyon-
dan homojen numuneler alınarak ana-
lizleri yapılır. Alınan numune buğdaylar 
kalite kriterlerine göre değerlendirilip, 
uygun silolara boşaltılır. Unun kullanım 
amacına göre, farklı silolardan buğday-
lar parçalanarak sırasıyla temizleme, 
tavlama, öğütme ve eleme aşamaların-
dan geçer ve nihai un silosuna ulaşır.” 
dedi. Üretim aşamasındaki buğdaydan 
her saat numune alınarak analizlerin 
yapıldığını belirten Kabakulak, “Üretim 
aşamasında saat başı düzenli numu-
neler alınarak analizler ile kalite ve 
kontroller yapılır. Tesisimiz FSSC22000, 
ISO22000 Helal, Kosher ve Sedex bel-
gelerine sahiptir.” ifadelerine yer verdi. 

GÜNLÜK PAKETLEME 
KAPASİTESİ 1000 TON!

Meram Un’un şirket kurulduğu 
günden bu yana pazarda aktif olarak 
rol oynadığını söyleyen Kabakulak, 
“Geleneksel pazarda fırın, pastane tarzı 

MERAM UN 

ürünlerin un üretiminde yer alıyoruz. Şirketimiz, kurulduğu 
günden beri bu pazarda aktif olarak rol almakta ve Türkiye 
piyasasında önemli bir isme sahiptir. 25-50 kilogram pp ve 
kraft ambalajlarla hizmet vermektedir. Günlük paketleme 
kapasitesi 1000 ton’dur.” dedi. Geleneksel pazarda var 
olan ürünler hakkında bilgi veren Kabakulak, “Bu pazarda 
baklavalık, yufkalık, pidelik, ekmeklik, hamur işleri, pasta ve 
böreklik, tandır, simit, baget ve lavaş üretiminde çeşitli un 
portföyümüzle yer alıyoruz. Türkiye’de bölgesel ve ulusal 
marketlerde satış mevcut. Ayrıca hard-discount market-
lerde de private label olarak üretim yapılmaktadır. 1-2-5-10 
kilogram kraft ambalajlarda paketleme altyapısı mevcut. 
Günlük paketleme kapasitesi 650 ton’dur.” diye konuştu. 

ATIŞTIRMALIK 
SEKTÖRÜNDE DE YER ALIYOR

Kabakulak, 2010 yılından beri atıştırmalık sektöründe 
hizmet verdiklerinin altını çizdi. Türkiye’nin en büyük bir-
kaç firmasının tedarikçiliğini yaptıklarını belirten Kabaku-
lak, “Bu pazardaki her türlü ürün için gerekli un kalitesini 
bilgi birikimi, çalışan altyapısı, stoklama altyapısı ve ma-
kine altyapısıyla sağlanıyor. 11 adet silobas araçla hizmet 
vererek müşteri talebine göre 1-2-5-10-25-50 kilogram 
ambalajlarla sevkiyat yapıyoruz. Bu kapsamda bisküvi unu, 
kek unu, gofret unu, kruvasan unu, kornet unu, kraker unu, 
pizza unu üretilmektedir.” dedi.

‘HEDEFİMİZ EN AZ 20 ÜLKE’

2022 yılında ihracat için ilk ve önemli adımların atıldı-
ğını vurgulayan Kabakulak, 5 farklı ülkeye ihracat ger-
çekleştirdiklerini belirtti. İhracat hedefleri doğrultusunda 
çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Kabakulak, “2022 
yılında ihracat için ilk adımlar atılmış olup, şirketimiz Paris 
Sial ve Dubai Gulfood fuarlarında stand açarak, potansiyel 
müşteriler ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. Şir-
ketimiz aktif olarak ihracat yapmaya başlamış olup, 2022 
yılının son ikinci ayında güncel olarak 5 farklı ülkeye un ih-
raç etmiştir. 2025 yılında kadar bu pazarda en az 20 farklı 
ülkeye ihracat yapma hedefimiz var. Bu konudaki altyapı 
çalışmalarımıza devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.
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ilave yatırımlarla artırılmış olup; 1998 
yılında 400 tona, 2012 yılında 500 tona 
ve 2015 yılında 700 tona ulaşmıştır.” 
diye konuştu.
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Yapılan yatırımlar ve modernizas-
yon çalışmalarıyla son teknoloji ile 
üretim yapıldığını vurgulayan Kabaku-
lak, “2021 yılında yapmış olduğumuz 
yatırımlarla ve modernizasyonlar ile 
makine parkurlarını ve üretim alanlarını 
yenilemiş olup, son teknoloji ile üretim 
yapıyoruz. 12 bin 800 metrekare alanda 
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Kabakulak, üretim tesislerinde bulu-
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saat aktif olarak çalıştığının altını çizdi. 
Üretim aşamalarından bahseden Kaba-
kulak, “Her gelen buğdayın, kamyon-
dan homojen numuneler alınarak ana-
lizleri yapılır. Alınan numune buğdaylar 
kalite kriterlerine göre değerlendirilip, 
uygun silolara boşaltılır. Unun kullanım 
amacına göre, farklı silolardan buğday-
lar parçalanarak sırasıyla temizleme, 
tavlama, öğütme ve eleme aşamaların-
dan geçer ve nihai un silosuna ulaşır.” 
dedi. Üretim aşamasındaki buğdaydan 
her saat numune alınarak analizlerin 
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aşamasında saat başı düzenli numu-
neler alınarak analizler ile kalite ve 
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ISO22000 Helal, Kosher ve Sedex bel-
gelerine sahiptir.” ifadelerine yer verdi. 

GÜNLÜK PAKETLEME 
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Meram Un’un şirket kurulduğu 
günden bu yana pazarda aktif olarak 
rol oynadığını söyleyen Kabakulak, 
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ürünlerin un üretiminde yer alıyoruz. Şirketimiz, kurulduğu 
günden beri bu pazarda aktif olarak rol almakta ve Türkiye 
piyasasında önemli bir isme sahiptir. 25-50 kilogram pp ve 
kraft ambalajlarla hizmet vermektedir. Günlük paketleme 
kapasitesi 1000 ton’dur.” dedi. Geleneksel pazarda var 
olan ürünler hakkında bilgi veren Kabakulak, “Bu pazarda 
baklavalık, yufkalık, pidelik, ekmeklik, hamur işleri, pasta ve 
böreklik, tandır, simit, baget ve lavaş üretiminde çeşitli un 
portföyümüzle yer alıyoruz. Türkiye’de bölgesel ve ulusal 
marketlerde satış mevcut. Ayrıca hard-discount market-
lerde de private label olarak üretim yapılmaktadır. 1-2-5-10 
kilogram kraft ambalajlarda paketleme altyapısı mevcut. 
Günlük paketleme kapasitesi 650 ton’dur.” diye konuştu. 

ATIŞTIRMALIK 
SEKTÖRÜNDE DE YER ALIYOR

Kabakulak, 2010 yılından beri atıştırmalık sektöründe 
hizmet verdiklerinin altını çizdi. Türkiye’nin en büyük bir-
kaç firmasının tedarikçiliğini yaptıklarını belirten Kabaku-
lak, “Bu pazardaki her türlü ürün için gerekli un kalitesini 
bilgi birikimi, çalışan altyapısı, stoklama altyapısı ve ma-
kine altyapısıyla sağlanıyor. 11 adet silobas araçla hizmet 
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2022 yılında ihracat için ilk ve önemli adımların atıldı-
ğını vurgulayan Kabakulak, 5 farklı ülkeye ihracat ger-
çekleştirdiklerini belirtti. İhracat hedefleri doğrultusunda 
çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Kabakulak, “2022 
yılında ihracat için ilk adımlar atılmış olup, şirketimiz Paris 
Sial ve Dubai Gulfood fuarlarında stand açarak, potansiyel 
müşteriler ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. Şir-
ketimiz aktif olarak ihracat yapmaya başlamış olup, 2022 
yılının son ikinci ayında güncel olarak 5 farklı ülkeye un ih-
raç etmiştir. 2025 yılında kadar bu pazarda en az 20 farklı 
ülkeye ihracat yapma hedefimiz var. Bu konudaki altyapı 
çalışmalarımıza devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.
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Tarımsal ticaret, lisanslı depoculuk ve 
nakliye sektörlerinde önemli çalışmalar yürüten 

Şimal Tarım, özellikle lisanslı depoculuk kapasitesini 
artırmayı ve yenilenebilir enerji yatırımlarını 

da sürdürmeyi hedefliyor

ȘİMAL TARIM 
HEDEFİNİ BÜYÜTTÜ

T
arım sektöründe Konya 
ve Karaman’da yürüt-
tüğü faaliyetlerle dikkat 

çeken Şimal Tarım, yeni hedeflerle 
büyümeyi sürdürüyor. Tarımsal ti-
caret, lisanslı depoculuk ve nakliye 
sektörlerinde önemli çalışmalar 
yürüten Şimal Tarım, aynı zaman-
da yenilenebilir enerji alanında da 
yatırımlar yapıyor. Yulaf, nohut, un 
kepeği, makarna kepeği, bulgur 
kepeği, çavdar, kırık buğday, fasul-
ye, bonkalite, ithal buğday, razmol, 
kepek, buğday, mısır, arpa gibi 
tarım ürünlerinin üretim ve satışını 
gerçekleştiren Şimal Tarım, lisanslı 
depoculuk alanında da önemli bir 

kapasiteye sahip. Şimal Tarım Yö-
netim Kurulu Başkanı Uğur Aladağ, 
Konya ve Karaman bölgesinde 
yatırımlarını sürdürmeye devam 
edeceklerini söyledi

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 
Sektöre ne zaman ve nasıl 
başladınız? 

1989 Karaman doğumluyum. 
İlk, ortaokul ve lise öğrenimini 
Karaman’da yaptım. 2009 yılında 
Konya’ya geldim. İlk işe Buğday 
Pazarı’nda başladık. İşlerimiz 
büyüyünce 2015 yılında Adana 
Çevreyolu’ndaki 12 bin metrekare 
arsamızda yeni iş yerimize geçtik. 

ȘİMAL TARIM

2016 yılında yatırımlarımızı hız-
landırarak 2018 yılında ilk lisanslı 
depomuzu kurmuş olduk. Böylece 
Şimal Tarım’ın yanına Şimal Lisanslı 
Depoculuk Şirketimizi de kurmuş 
olduk. 2018 yılında 20 bin ton 
kapasiteyle başladığımız tesisimiz-
de, 2019 yılında 28 bin ton, 2020 
yılında 32 bin ton 2022 yılında da 
50 bin kapasiteye ulaşmış olduk. 
2019 yılında da Karaman’da 20 
bin metrekare arsamızda da, 40 
bin ton kapasiteli Larende Lisanslı 
Depoculuk ve Larende Hububat 
adıyla şirketlerimizi kurarak yatı-
rımlarımızı sürdürdük. Burada da 
2021 yılında kapasitemizi 56 bin 
tona çıkardık. Biz bu işte 3. Kuşa-
ğız. Babam da dedem de bu işi 
yapıyor. Dolayısı ile 60-65 yıldır bu 
sektör içerisindeyiz. Bizim toplam-
da 5 şirketimiz var. 2 tarım şirketi, 
2 lisanslı depoculuk bir de nakliye 
şirketimiz var. Nakliye kısmında 
kendi işlerimizi de piyasanın işlerini 
de yapıyoruz. Tarım şirketlerinde; 
arpa, buğday, mısır, kepek, ithal 
buğday, yem hammaddelerinin 
alım satımını yapıyoruz. Lisanslı 
depolarda da, kendimizin, çiftçile-
rimizin ve firmalarımızın ürünlerini 
depoluyoruz. 

Kısa sürede önemli yatırımlar 
yapmışsınız. Gelecek hedefl eriniz 
neler? 

Larende Lisanslı Depoculuk 
kısmında 14 bin ton daha kapasite-
mizi artırarak, toplam kapasitemizi 
70 bin tona çıkarmayı hedefliyo-
ruz. Ayrıca yine TMO’dan aldığımız 
bir yatırımımızla da 35 bin tonluk 
bir kapasite hedefimiz var. Bu pro-
jemizi de mısır hasadıyla birlikte 
faaliyete geçireceğiz. 

Yenilenebilir enerjide de 
yatırımlarınız olduğunu biliyoruz. 
Bu konuda neler söylersiniz? Bu 
yatırımları sürdürecek misiniz?

Karaman’daki tesisimizde GES 
projemiz de var. Tükettiğimiz 
elektriği kendimiz GES aracılığıyla 
üretiyoruz. 2023 yılında, yenile-
nebilir enerjiye dönük çalışmala-
rımızı sürdüreceğiz. Mısırdan elde 
ettiğimiz katı atıkları presleyerek 
Avrupa’ya ihracatını yapmayı 
hedefliyoruz. Dolayısı ile elektrik 
tüketimimiz de artmış olacak. 
Bundan dolayı, Demiryurt’taki 
tesisimizin üzerine yine GES yatı-
rımı planlıyoruz. Dolayısı ile 2023 
yılında toplamda 1,5 megawattlık 
bir yenilenebilir enerji yatırımımız 
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2016 yılında yatırımlarımızı hız-
landırarak 2018 yılında ilk lisanslı 
depomuzu kurmuş olduk. Böylece 
Şimal Tarım’ın yanına Şimal Lisanslı 
Depoculuk Şirketimizi de kurmuş 
olduk. 2018 yılında 20 bin ton 
kapasiteyle başladığımız tesisimiz-
de, 2019 yılında 28 bin ton, 2020 
yılında 32 bin ton 2022 yılında da 
50 bin kapasiteye ulaşmış olduk. 
2019 yılında da Karaman’da 20 
bin metrekare arsamızda da, 40 
bin ton kapasiteli Larende Lisanslı 
Depoculuk ve Larende Hububat 
adıyla şirketlerimizi kurarak yatı-
rımlarımızı sürdürdük. Burada da 
2021 yılında kapasitemizi 56 bin 
tona çıkardık. Biz bu işte 3. Kuşa-
ğız. Babam da dedem de bu işi 
yapıyor. Dolayısı ile 60-65 yıldır bu 
sektör içerisindeyiz. Bizim toplam-
da 5 şirketimiz var. 2 tarım şirketi, 
2 lisanslı depoculuk bir de nakliye 
şirketimiz var. Nakliye kısmında 
kendi işlerimizi de piyasanın işlerini 
de yapıyoruz. Tarım şirketlerinde; 
arpa, buğday, mısır, kepek, ithal 
buğday, yem hammaddelerinin 
alım satımını yapıyoruz. Lisanslı 
depolarda da, kendimizin, çiftçile-
rimizin ve firmalarımızın ürünlerini 
depoluyoruz. 

Kısa sürede önemli yatırımlar 
yapmışsınız. Gelecek hedefl eriniz 
neler? 

Larende Lisanslı Depoculuk 
kısmında 14 bin ton daha kapasite-
mizi artırarak, toplam kapasitemizi 
70 bin tona çıkarmayı hedefliyo-
ruz. Ayrıca yine TMO’dan aldığımız 
bir yatırımımızla da 35 bin tonluk 
bir kapasite hedefimiz var. Bu pro-
jemizi de mısır hasadıyla birlikte 
faaliyete geçireceğiz. 

Yenilenebilir enerjide de 
yatırımlarınız olduğunu biliyoruz. 
Bu konuda neler söylersiniz? Bu 
yatırımları sürdürecek misiniz?

Karaman’daki tesisimizde GES 
projemiz de var. Tükettiğimiz 
elektriği kendimiz GES aracılığıyla 
üretiyoruz. 2023 yılında, yenile-
nebilir enerjiye dönük çalışmala-
rımızı sürdüreceğiz. Mısırdan elde 
ettiğimiz katı atıkları presleyerek 
Avrupa’ya ihracatını yapmayı 
hedefliyoruz. Dolayısı ile elektrik 
tüketimimiz de artmış olacak. 
Bundan dolayı, Demiryurt’taki 
tesisimizin üzerine yine GES yatı-
rımı planlıyoruz. Dolayısı ile 2023 
yılında toplamda 1,5 megawattlık 
bir yenilenebilir enerji yatırımımız 

ȘİMAL TARIM 133



olacak. Konya ve Karaman bölgesinde 
yatırımlarımızı sürdüreceğiz. 

Sektörü değerlendirecek olursak 
neler söylersiniz? 

Koronavirüs zamanında, TMO Genel 
Müdürümüzün bir sözü vardı ve çok 
önemliydi; Türkiye’nin kendine yetecek 
buğdayı var demişti. Gerçekten de ülke-
miz bu konuda çok iyi durumda. Kendi 
kendimize yeten bir ülkeyiz. Buğday 
ithal etmiyor muyuz ediyoruz. Ancak biz 
buğdayı, üretimimiz yetersiz olduğu için 
ithal etmiyoruz. Türkiye aynı zamanda 
dünyada un ihracatında şampiyon bir 
ülke. Dolayısı ile, biz aynı zamanda un 
ihracatçısı bir ülke olmamızdan kaynaklı 
olarak ithalat yapıyoruz. Tabi ülkemizde 
ekilebilir arazilerin ve sulanabilir arazile-
rin artırılması noktasında da çalışmalar 
yürütülüyor. Bunun yanında, TMO artık 
piyasaya büyük bir öngörüyle erkenden 
müdahale edebiliyor. Arz-talep dengesini 
önceden öngörerek, gerekli müdahale-
lerde bulunuyor. Bu da piyasa dengesini 
sağlıyor. Son dönemde de malum ülke-
miz bir enflasyonla karşı karşıya kaldı. 
Burada da TMO çok yerinde müdahaleler 
yaparak, un fabrikalarına ucuz un tedariki 
sağladı ve nihai tüketicinin ucuza ekmek 
almasını sağladı. Ekmeğin şuandaki 
fiyatı, piyasaya göre daha yüksek olması 
lazım ama TMO’nun bu müdahalesi, bunu 
engelledi. Bu zor günlerde TMO’nun yap-
tığı bu müdahaleyi doğru olarak görüyo-
ruz. Çünkü hem çiftçinin ürününü güzel 
fiyatlarda aldı hem de un üreticisine ucuz 
buğday verdi. Dolayısı ile çiftçi de mem-
nun kaldı, un üreticisi de memnun kaldı, 
nihai tüketici de ucuza ekmek yedi. 

Lisanslı depoculuk sektörünün 
ülkemize ne tür katkıları var? 

Lisanslı depolarla ürünler güvenli bir 
şekilde depolanabiliyor. Biz Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı’na ürünler karşılığında 
teminat mektubu veriyoruz. Dolayısı ile 
buradaki her türlü riskte çiftçi parasını 
anında alabiliyor. Aynı zamanda çiftçi, 
koydukları ürün karşılığında bankalardan 
kredi alabiliyor. Ürünler firesiz bir şekilde 
depolanabiliyor. Her şeyden önemlisi 
devletimiz ürünleri kayıt altına alabiliyor. 
Önceden ürünlerin tam miktarı bilinemi-
yordu. Ürün lisanslı depolara girdiğinde, 
devletimiz hangi ürün ne kadar hangi 
depoda olduğunu kayıt altına alabiliyor 
ve gerekli müdahaleleri yapabiliyor.
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K
aratay Belediyesi tarafından 
Çölyak Hastaları için özel 
olarak üretilen glutensiz 

ekmekler, Karatay Glutensiz Ekmek 
Büfelerinde çölyak hastaları ile buluşu-
yor. Bu hizmet çölyak hastaları tarafın-
dan memnuniyetle karşılanıyor. Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, 31 Mart 
Yerel Seçimleri Beyannamesi’nde yer 
alan projeleri göreve geldiği kısa süre 
içerisinde hayata geçirmeye başladı. 
Bu kapsamda, seçim beyannamesinde 
yer alan glutensiz ekmek projesi hızlı 
bir şekilde masaya konarak, gerekli 
çalışmalara başlandı. Kısa sürede ta-
mamlanan projeyle Başkan Kılca, çölyak 
hastalarının ihtiyaçlarına cevap veren 
glutensiz ekmek hizmetini açarak, bü-
yük alkış aldı. Glutensiz ekmek hizmeti 
devreye alındığı günden buyana büyük 
ilgi görürken, hizmet Konya dışındaki 
çölyak hastalarının bile dikkatini çek-
meyi başardı. Glutensiz unla yapılan 60 
gramlık ekmekler hijyenik bir şekilde 
poşetlenerek Glutensiz Ekmek Büfele-

ri’nde vatandaşlarla buluşuyor.

EKMEKLE BAŞLAYAN 
ÜRETİM ÇEŞİTLİLİĞİ HER GEÇEN GÜN 

ARTIYOR

Ayda 90 bin adet glutensiz unlu 
mamul üreten Karatay Halk Ekmek 
Fabrikası, bu alanda ürün çeşitliliğini de 
her geçen gün arttırıyor. Glutensiz simit, 
kurabiye ve pasta gibi gıdalarının da 
üretildiği proje kapsamında Karatay Be-
lediyesi, söz konusu ürünleri de haftanın 
belirli günlerinde Karatay Belediyesi, 
Selçuklu Belediyesi ve Meram Belediye-
si tarafından oluşturulan Glutensiz Unlu 
Mamuller Satış Noktalarında vatandaş-
ların hizmetine sunuyor.

TÜRKİYE’NİN GLUTENSİZ 
GIDASI KARATAY’DAN

Glutensiz ekmek üretimiyle Konyalı 
çölyak hastaları ve dernekleri başta 
olmak üzere tüm Konyalıların takdirini 

toplayan Karatay Belediyesi’nin bu pro-
jesi, Konya sınırlarını da aşmış durumda. 
Karatay Halk Ekmek Fabrikası’nda üre-
tilen glutensiz ekmekler, artık sadece 
Konya’da değil; Türkiye’nin birçok şehri-
ne ulaşarak söz konusu yerlerde gluten 
hassasiyeti bulunan yüzlerce vatandaşın 
da hayatını kolaylaştırdı. Bu kapsamda 
Karatay Belediyesi, Konya’nın yanı sıra; 
Sivas, Çorum, Karaman gibi daha birçok 
ildeki Çölyak dernekleriyle işbirliği ya-
parak söz konusu illerdeki vatandaşların 
uygun fiyatla glutensiz bu özel gıdaya 
ulaşmasına imkan sağlamaya başladı.

KARATAY BELEDİYESİ’NDEN 
ÇÖLYAK HASTASI DEPREMZEDELERE 

GLUTENSİZ EKMEK 

Karatay Belediyesi merkez üssü 
Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen 
7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler 
sonrasında Çölyak hastası vatandaşları 
da unutmadı. Karatay Halk Ekmek Fab-
rikası’ndan yüklediği 22 bin glutensiz 

TÜRKİYE’NİN GLUTENSİZ GIDASI 
KARATAY’DAN

2019 yılında glutensiz ekmek üretimiyle Konyalı çölyak hastaları ve 
dernekleri başta olmak üzere tüm Konyalıların takdirini toplayan Karatay 

Belediyesi’nin bu projesi, Konya sınırlarını da aşmış durumda

KARATAY HALK EKMEK

ekmeği depremden etkilenen 11 şehre 
gönderdi. Karatay Belediyesi, AFAD ve 
Çölyak dernekleri iş birliğiyle gelen talep 
doğrultusunda glütensiz ekmekler böl-
geye göndermeye devam ediyor. Ayrıca 
Konya’ya ve diğer illere gelen Çölyak 
hastası depremzedeler için de talep 
edilmesi halinde; İl Sağlık Müdürlüğü, 
Çölyak dernekleri ve AFAD ile iş birliği 
ile glütensiz ekmek gönderiyor. 

PROJEMİZ HEM SAĞLIK HEM DE 
SOSYAL AÇIDAN ÖNEMLİ BİR İHTİYACI 

KARŞILIYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, ülkemizde pek tanınmayan ama 
gluten hassasiyeti nedeniyle günlük 
yaşamlarında sıkıntı çeken vatandaş-
lara yönelik başlattıkları glutensiz gıda 
üretimi ve satışı projelerinin büyük ilgi 
gördüğünü belirtti. Konya’da faaliyet 
gösteren Konya Çölyak Derneği ve 

Çölyak hastalarının talebi doğrultusun-
da glutensiz ekmek üretimine 2019’da 
başladıklarını hatırlatan Başkan Hasan 
Kılca,  “Bilindiği gibi arpa, buğday, yulaf 
ve çavdar gibi tahıl ürünlerinde gluten 
maddesi mevcut. Bu madde, bazı vatan-
daşlarımızda meydana getirdiği tahribat 
nedeniyle hayatları olumsuz etkileyebi-
liyor ve dolayısıyla bu vatandaşlarımız 
maalesef her ekmeği veya unlu mamulü 
tüketemiyorlar. Konya’mızda faaliyet yü-
rüten Konya Çölyak Derneğimiz ve glu-
ten hassasiyeti bulunan hemşehrilerimiz 
bizlerle irtibata geçti ve bu konuda neler 
yapabileceğimiz istişare ettik. Yaptığımız 
çalışma neticesinde de 2019 itibariyle 
glutensiz ekmekleri Karatay Halk Ekmek 
Fabrikamızda üretmeye başlamıştık. 
Daha önce il dışından getirtilen glutensiz 
ekmekler, artık Karatay’ımızda üretilerek 
gluten hassasiyeti bulunan vatandaşla-
rımızın beğenisine sunulmuş oldu. İlçe-
mizin çeşitli noktalarında kurduğumuz 

büfeler sayesinde de yüzlerce vatanda-
şımız, glutensiz ekmeğe artık çok daha 
kolayca ulaşabilir hale geldi. Üretilen 
glutensiz ekmekler, hem fiyat anlamında 
hem de tat ve içerik bakımından has-
talarımıza ciddi katkı sağlıyor. Özellikle 
bir dönemler il hatta yurtdışından ithal 
edildikleri düşünülürse projemizin sosyal 
anlamda da önemli bir ihtiyaç karşı-
ladığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla her 
gün binlerce vatandaşımız, bu projeden 
faydalanıyor. Piyasaya göre çok daha 
ucuz bir fiyatla satılan özel glutensiz ek-
meklerimiz, Selçuklu ve Meram Beledi-
yelerimiz de projemize destek oldular ve 
Konyamızın birçok noktasında büfeler 
açtılar. Selçuklu ve Meram Belediyemize 
de bu vesileyle tüm hastalarımız adına 
şükranlarımı sunuyorum. Geçtiğimiz 
yıl ekmekle başladığımız üretimimiz; 
glutensiz pasta, kurabiye ve simitle 
devam ediyor. Bu ürün çeşitliliğini ileriki 
dönemlerde hemşehrilerimizin de talep-
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toplayan Karatay Belediyesi’nin bu pro-
jesi, Konya sınırlarını da aşmış durumda. 
Karatay Halk Ekmek Fabrikası’nda üre-
tilen glutensiz ekmekler, artık sadece 
Konya’da değil; Türkiye’nin birçok şehri-
ne ulaşarak söz konusu yerlerde gluten 
hassasiyeti bulunan yüzlerce vatandaşın 
da hayatını kolaylaştırdı. Bu kapsamda 
Karatay Belediyesi, Konya’nın yanı sıra; 
Sivas, Çorum, Karaman gibi daha birçok 
ildeki Çölyak dernekleriyle işbirliği ya-
parak söz konusu illerdeki vatandaşların 
uygun fiyatla glutensiz bu özel gıdaya 
ulaşmasına imkan sağlamaya başladı.

KARATAY BELEDİYESİ’NDEN 
ÇÖLYAK HASTASI DEPREMZEDELERE 

GLUTENSİZ EKMEK 

Karatay Belediyesi merkez üssü 
Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen 
7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler 
sonrasında Çölyak hastası vatandaşları 
da unutmadı. Karatay Halk Ekmek Fab-
rikası’ndan yüklediği 22 bin glutensiz 

TÜRKİYE’NİN GLUTENSİZ GIDASI 
KARATAY’DAN

2019 yılında glutensiz ekmek üretimiyle Konyalı çölyak hastaları ve 
dernekleri başta olmak üzere tüm Konyalıların takdirini toplayan Karatay 

Belediyesi’nin bu projesi, Konya sınırlarını da aşmış durumda

KARATAY HALK EKMEK

ekmeği depremden etkilenen 11 şehre 
gönderdi. Karatay Belediyesi, AFAD ve 
Çölyak dernekleri iş birliğiyle gelen talep 
doğrultusunda glütensiz ekmekler böl-
geye göndermeye devam ediyor. Ayrıca 
Konya’ya ve diğer illere gelen Çölyak 
hastası depremzedeler için de talep 
edilmesi halinde; İl Sağlık Müdürlüğü, 
Çölyak dernekleri ve AFAD ile iş birliği 
ile glütensiz ekmek gönderiyor. 

PROJEMİZ HEM SAĞLIK HEM DE 
SOSYAL AÇIDAN ÖNEMLİ BİR İHTİYACI 

KARŞILIYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, ülkemizde pek tanınmayan ama 
gluten hassasiyeti nedeniyle günlük 
yaşamlarında sıkıntı çeken vatandaş-
lara yönelik başlattıkları glutensiz gıda 
üretimi ve satışı projelerinin büyük ilgi 
gördüğünü belirtti. Konya’da faaliyet 
gösteren Konya Çölyak Derneği ve 

Çölyak hastalarının talebi doğrultusun-
da glutensiz ekmek üretimine 2019’da 
başladıklarını hatırlatan Başkan Hasan 
Kılca,  “Bilindiği gibi arpa, buğday, yulaf 
ve çavdar gibi tahıl ürünlerinde gluten 
maddesi mevcut. Bu madde, bazı vatan-
daşlarımızda meydana getirdiği tahribat 
nedeniyle hayatları olumsuz etkileyebi-
liyor ve dolayısıyla bu vatandaşlarımız 
maalesef her ekmeği veya unlu mamulü 
tüketemiyorlar. Konya’mızda faaliyet yü-
rüten Konya Çölyak Derneğimiz ve glu-
ten hassasiyeti bulunan hemşehrilerimiz 
bizlerle irtibata geçti ve bu konuda neler 
yapabileceğimiz istişare ettik. Yaptığımız 
çalışma neticesinde de 2019 itibariyle 
glutensiz ekmekleri Karatay Halk Ekmek 
Fabrikamızda üretmeye başlamıştık. 
Daha önce il dışından getirtilen glutensiz 
ekmekler, artık Karatay’ımızda üretilerek 
gluten hassasiyeti bulunan vatandaşla-
rımızın beğenisine sunulmuş oldu. İlçe-
mizin çeşitli noktalarında kurduğumuz 

büfeler sayesinde de yüzlerce vatanda-
şımız, glutensiz ekmeğe artık çok daha 
kolayca ulaşabilir hale geldi. Üretilen 
glutensiz ekmekler, hem fiyat anlamında 
hem de tat ve içerik bakımından has-
talarımıza ciddi katkı sağlıyor. Özellikle 
bir dönemler il hatta yurtdışından ithal 
edildikleri düşünülürse projemizin sosyal 
anlamda da önemli bir ihtiyaç karşı-
ladığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla her 
gün binlerce vatandaşımız, bu projeden 
faydalanıyor. Piyasaya göre çok daha 
ucuz bir fiyatla satılan özel glutensiz ek-
meklerimiz, Selçuklu ve Meram Beledi-
yelerimiz de projemize destek oldular ve 
Konyamızın birçok noktasında büfeler 
açtılar. Selçuklu ve Meram Belediyemize 
de bu vesileyle tüm hastalarımız adına 
şükranlarımı sunuyorum. Geçtiğimiz 
yıl ekmekle başladığımız üretimimiz; 
glutensiz pasta, kurabiye ve simitle 
devam ediyor. Bu ürün çeşitliliğini ileriki 
dönemlerde hemşehrilerimizin de talep-
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leri doğrultusunda arttıracağız. 
Projemizi kararlılıkla sürdüreceği-
mizi belirtiyorum ve glutensiz unlu 
mamullerin vatandaşlarımıza şifa 
olması temennisinde bulunuyo-
rum” ifadelerini kullandı.

‘KONYA İÇİNDE VE KONYA 
DIŞINDA ÇÖLYAK HASTALARINA 

UMUT OLDU’

 Karatay Halk Ekmek bünye-
sinde üretilen glutensiz ekmek 
Konya içinde ve Konya dışında 
yaşayan çölyak hastalarına umut 
oldu. Vatandaşlar tarafından yo-
ğun talep gören ekmekler Karatay 
Halk Ekmek Fabrikasında hijye-
nik ortamlarda üretilerek çölyak 
hastalarının hizmetine sunuluyor. 
Glutensiz ekmek üretimi hakkında 
bilgi veren Karatay Halk Ekmek 
İşletme Müdürü Erdem Paşa, 
“Karatay Halk Ekmek bünyesinde 
günlük olarak çölyak Hastalarına 
yönelik glutensiz ekmek üretimleri 
gerçekleştiriyoruz. Ekmeğimizin 
üretim adetini siparişler ve satışlar 
belirliyor. Glutensiz ekmeklerimiz 
günlük 3 bin adet 60 gramlık ya-
parak poşet içerisinde müşterile-
rimizin hizmetine sunuyoruz. Son 
zamanlarda Karatay Halk Ekmek 
olarak glutensiz ekmekteki ba-
şarımızı göstermemizin ardından 
Konya dışında yaşayan Çölyak 
Hastaları da bizlere ulaşarak biz-
lerden bu ekmekleri talep ediyor. 
Bizlerde gelen talepler doğrultu-
sunda ekmekleri Konya dışında 
yaşayan Çölyak Hastalarına ulaştı-
rıyoruz. Yine Çölyak Hastalarımız-
dan gelen talepler doğrultusunda 
üretimler gerçekleştiriyoruz. 
Konya dışında yaşayan Çölyak 
hastalarımıza ekmekleri günlük 
olarak talebe göre iletiyoruz. 
Başta Konya olmak üzere Konya 
dışında yaşayan Çölyak Hastaları 
glutensiz ekmeklerimizden olduk-
ça memnun kalıyorlar. Glutensiz 
ekmek üretimi başta olmak bün-
yemizde üretilen tüm ekmeklerde 

hijyene oldukça önem veriyoruz. 
Güven içerisinde ekmeklerimizi 
Konyalıların ve Konya dışında ya-
şayan vatandaşlara ulaştırıyoruz. 
Ürettiğimiz glutensiz ekmek ile tat 
ve kalite bakımında iddialı konu-
ma geldik” diye konuştu.

‘AKADEMİK ÇALIŞMALARI 
YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ’

Glutensiz ekmek üretimi ile 
ilgili yapılan akademik çalışma-
ları da yakından takip ettikleri-
ni ifade eden Paşa, “Glutensiz 
ekmek üretimimiz 2019 yılı Kasım 
ayında başladı. Bu süre zarfından 
bu konuda çok uğraşlar verdik.  
Çünkü Konya’da bu konu ile ilgili 
yeni bir sistem lazımdı. Konya’da 
Glutensiz ekmek üretime ulaşımı 
kolaylaştırmak adına satış büfeleri 
açtık. Konya merkez ve ilçelerde 
yaşayan vatandaşlarımız ulaşım 
yönünden ziyadesiyle şuanda 
oldukça memnunlar.  Karatay Halk 
Ekmek Fabrikası olarak haftanın 
belirli günlerinde Glutensiz simit 
ve kurabiyelerin de üretimlerini 
gerçekleştiriyoruz. Büfelerden 
vatandaşlarımız bunları temin 
edebiliyor.  Konya dışından 
Glutensiz ekmeğe olan talepler 
artmaya başladı.  Her geçen gün 
Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşayan 
Çölyak hastaları ekmek, simit ve 
kurabiye ihtiyaçlarını gidermek 
için bizler ile iletişime geçiyorlar. 
Bu talepleri karşılamak için bizler 
de sistemimizi revize etmeyi 
düşünüyoruz. Bizim sistemimizi 
diğer illerde de hayata geçirmek 
isteyen Büyükşehir Belediyeleri, İl 
ve İlçe Belediyeleri de sistemimiz 
hakkında bizlerden bilgi alıyorlar. 
Karatay Belediyesi’nin Glutensiz 
ekmek üretimi birçok belediyeye 
örnek oldu. Belediyeler de kendi 
illerinde bu tesisleri kurmak adına 
çalışmalar başlattı. Glutensiz 
ekmek ile ilgili yapılan akademik 
çalışmaları yakından takip ediyo-
ruz. “şeklinde konuştu.
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Projemizi kararlılıkla sürdüreceği-
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bilgi veren Karatay Halk Ekmek 
İşletme Müdürü Erdem Paşa, 
“Karatay Halk Ekmek bünyesinde 
günlük olarak çölyak Hastalarına 
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ça memnun kalıyorlar. Glutensiz 
ekmek üretimi başta olmak bün-
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ları da yakından takip ettikleri-
ni ifade eden Paşa, “Glutensiz 
ekmek üretimimiz 2019 yılı Kasım 
ayında başladı. Bu süre zarfından 
bu konuda çok uğraşlar verdik.  
Çünkü Konya’da bu konu ile ilgili 
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kolaylaştırmak adına satış büfeleri 
açtık. Konya merkez ve ilçelerde 
yaşayan vatandaşlarımız ulaşım 
yönünden ziyadesiyle şuanda 
oldukça memnunlar.  Karatay Halk 
Ekmek Fabrikası olarak haftanın 
belirli günlerinde Glutensiz simit 
ve kurabiyelerin de üretimlerini 
gerçekleştiriyoruz. Büfelerden 
vatandaşlarımız bunları temin 
edebiliyor.  Konya dışından 
Glutensiz ekmeğe olan talepler 
artmaya başladı.  Her geçen gün 
Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşayan 
Çölyak hastaları ekmek, simit ve 
kurabiye ihtiyaçlarını gidermek 
için bizler ile iletişime geçiyorlar. 
Bu talepleri karşılamak için bizler 
de sistemimizi revize etmeyi 
düşünüyoruz. Bizim sistemimizi 
diğer illerde de hayata geçirmek 
isteyen Büyükşehir Belediyeleri, İl 
ve İlçe Belediyeleri de sistemimiz 
hakkında bizlerden bilgi alıyorlar. 
Karatay Belediyesi’nin Glutensiz 
ekmek üretimi birçok belediyeye 
örnek oldu. Belediyeler de kendi 
illerinde bu tesisleri kurmak adına 
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Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin Türkiye’nin 2. Büyük OSB’si haline geldiğini 
belirten KOS ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, KOS’un güçlü bir üretim bölgesinin 

yanı sıra aynı zamanda bir mesleki eğitim kampüsü haline geldiğini aktardı

KONYA OSB, TÜRKİYE’NİN 
2. BÜYÜK OSB’Sİ OLDU

K
onya Organize Sanayi Bölgesi 
(KOS) ve Organize Sanayi Böl-
geleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 

Başkanı Memiş Kütükcü, bölgenin gelişi-
mi ve geldiği nokta ile ilgili bilgiler verdi. 
Başkan Kütükcü, uzun süredir üzerinde 
çalıştıkları 6. Kısım Genişleme Bölgesi’nin 
yer seçiminin kesinleştiğini, 8 milyon 
metrekareden oluşan 6. Kısımla birlikte 
Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin 31 
milyon metrekare büyüklüğe ulaşarak 
Türkiye’nin 2. büyük OSB’si haline geldi-
ğini söyledi. 

6. Kısım Genişleme Alanı’nın şehre 
ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Başkan 
Kütükcü, “1976 yılında kurulan Konya 
Organize Sanayi Bölgemiz, kuruluşundan 
bu yana 5 ayrı genişleme hamlesi ger-
çekleştirdi. 6. Kısmı yatırıma kazandırma 
çalışmalarımız da başladı” dedi. 

YATIRIMCILARA DÜNYA 
STANDARTLARINDA HİZMET 

690 fabrikanın üretim yaptığı, 55 
bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan 
Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin son 
derece gelişmiş bir sanayi alt yapısına 
sahip olduğunun altını çizen Kütükcü, 
dünyada bir yatırımcının ihtiyaç duydu-
ğu tüm alt yapı ve hizmetlerin Konya 
OSB’de ‘tek durak ofis’ hizmet anlayışı ile 
sunulduğunu ifade etti. 

Kütükcü, “Yatırımcılarımıza dünya 

standartlarında hizmet sunuyoruz. Böl-
gemizin dört bir yanını saran ve güçlü ile-
tişim imkanı sunan 800 kilometre uzun-
luğundaki fiber optik alt yapımız, içme 
suyu arıtma ve atık su arıtma tesislerimiz, 
güneş enerjisi santrallerimiz, hava kargo 
ve geçici depolama alanımız, lojistik hiz-
metlerimiz, meslek lisemiz, mesleki eği-
tim merkezimiz, teknik bilimler meslek 
yüksek okulumuz, 
Innopark Tekno-
loji Geliştirme 
Bölgemiz, 
itfaiye teşkila-
tımız, sosyal 
tesislerimiz, 
bölgemizin 
kendi yeşilini 
üreten fidanlık 
ve sera alanımız 
ile tam bir şehir 
görünümündeyiz” 
dedi. 

KOS BİR MESLEKİ 
EĞİTİM KAMPÜSÜ HALİNE GELDİ 

Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin 
güçlü bir üretim bölgesinin yanı sıra aynı 
zamanda bir mesleki eğitim kampüsü 
haline geldiğini de vurgulayan Kütükcü, 
bölgede yürütülen eğitim faaliyetleri 
hakkında bilgi verdi. Kütükcü, “Bölgemiz-
de eğitim hayatına devam eden Mehmet 
Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisemiz her zaman ifade ettiğim gibi 
bizim göz bebeğimiz. 600 öğrenci 
kapasiteli 20 derslikten oluşan meslek 
lisemiz, 2012-2013 eğitim öğretim 
yılında faaliyete başladı. Okulumuzda 
şu anda Metal Teknolojileri, Endüstriyel 
Otomasyon Teknolojileri Alanı, Makine 

Teknolojileri olmak üzere 3 bölümümüz 
var. Okulumuz 4 atölye binası, sosyal 

tesisler, spor salonu, yurt binası ve 
halı sahası ile tam bir eğitim 

yuvası. Okulumuzun 
hedefi; Konya 

KONYA OSB

sanayisinin ihtiyaç duyduğu aranan insan 
kaynağını yetiştirmek” ifadelerini kullandı.  

Konya Organize Sanayi Bölgesi’ne 
bir de mesleki eğitim merkezi kazandır-
dıklarını anlatan Kütükcü, “1500 öğrenci 
kapasiteli, 16 derslikli mesleki eğitim mer-
kezimizde hedefimiz sanayicilerimizin, iş 
dünyasının ihtiyacı ile örtüşen niteliklere 
sahip insan kaynağı yetiştirmek. Mesleki 
eğitim merkezimizdeki öğrencilerimiz 
haftanın bir günü mesleki eğitim mer-
kezinde eğitim alırken, 4 günü işletme-
lerde çalışmalarını sürdürüyor” şeklinde 
konuştu. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi iş 
birliği ile bölgeye kazandırılan Teknik 
Bilimler Meslek Yüksekokulu hakkında da 
bilgi veren Kütükcü, şunları söyledi: “Bu 
eğitim-öğretim döneminde Elektrik ve 
Otomasyon Bölümü ile Makine ve Metal 
Teknolojileri Bölümlerinde ilk öğrencileri-
mizi aldık. Öğrencilerimiz birinci ve ikinci 
dönemlerde daha çok teorik ders alacak 
olup, üçüncü ve dördüncü dönemlerinde 
saha uygulamaları maksadıyla Konya 
OSB’mizdeki fabrikalarda çalışarak aktif 
eğitimlerine devam edecekler. Ayrıca 
stajlarını da Konya OSB bünyesinde 
faaliyet gösteren firmalarımızda ta-
mamlayacaklar. Şu anda öğrencilerimiz 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesinde eğitimlerine devam 
ediyorlar ancak Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulumuz için Konya OSB sınırları 
içerisinde, içinde atölye ve laboratuvarları 
da olan bir eğitim binası inşa edeceğiz.” 

TÜRKİYE’NİN EN ÇEVRECİ 
OSB’LERİ ARASINDA

Türkiye’nin en çevreci OSB’leri arasın-
da yer aldıklarının da altını çizen Kütükcü, 
karbon salınımını azaltan, doğaya daha 
duyarlı ve yeşil bir OSB inşa etmek için 
sürekli çalıştıklarını anlattı.  Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ve OSBÜK tarafından 
yürütülen Yeşil OSB Projesi kapsamında 
Konya OSB’nin de çalışmalarını yürüt-
tüğünü aktaran Kütükcü, bu süreçte 
OSB’lere ve katılımcı sanayicilere çok 
önemli bir avantaj kazandıran yenilene-
bilir enerji konusunu çok önemsediklerini 
vurgulayarak, şunları söyledi: “Konya 
Organize Sanayi Bölgemizin içerisinde 
3 ayrı lokasyonda kendi kurduğumuz 
4.5 MW’lık Güneş Enerjisi Santralimiz 
enerji üretmeye devam ediyor. İlkini 2016 
yılında kurduğumuz bu GES’lerden şu 
ana kadar 45 milyon 620 bin kWh enerji 
ürettik. Ayrıca bölge sanayicilerimiz de 

GES yatırımları konusunda son derece 
yüksek bir iştaha sahip. Bölgemizde 150 
firmamızda 167,526 MW kapasiteye sahip 
GES yatırımları var. Hem Konya OSB’mi-
zin hem de firmalarımızın bu GES’leri ile 
bölgemizde bugüne kadar toplam 100 
bin tonun üzerinde karbon salınımını 
engelledik. Tüm bu yatırımlar inşallah, 
Avrupa Yeşil Mutabakatı ile başlayan ve 
ülkemizin de dahil olduğu yeşil dönüşüm 
sürecinde Konya OSB’mizi çok daha 
avantajlı hale getirecek” dedi.

Başkan Kütükcü, ayrıca bölgede çev-
reye yapılan yatırımlarla ilgili şu bilgileri 
de verdi: 

“Bölgemizdeki atık su arıtma tesisi-
miz ile günlük 10 bin metreküp su arıtı-
yoruz.  Solar çamur kurutma tesisimizde 
günlük 20 ton susuzlaştırılmış çamurun 
kuruluk oranını yüzde 85-90 seviyeleri-
ne çıkarmayı başardık. Yine içme suyu 
arıtma tesisimizde, günlük 25 bin 500 
metreküp suyun arıtmasını yaparak, 
katılımcılarımızın hizmetine sunuyoruz. 
1 milyon metrekare yeşil alanımız ile de, 
Türkiye’nin en yeşil OSB’lerinden biri 
olan Konya OSB’mizdeki tüm çalı ve bazı 
ağaç türlerini fidanlık ve sera alanımızda 
kendimiz yetiştiriyoruz.”  
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Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin Türkiye’nin 2. Büyük OSB’si haline geldiğini 
belirten KOS ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, KOS’un güçlü bir üretim bölgesinin 

yanı sıra aynı zamanda bir mesleki eğitim kampüsü haline geldiğini aktardı

KONYA OSB, TÜRKİYE’NİN 
2. BÜYÜK OSB’Sİ OLDU

K
onya Organize Sanayi Bölgesi 
(KOS) ve Organize Sanayi Böl-
geleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 

Başkanı Memiş Kütükcü, bölgenin gelişi-
mi ve geldiği nokta ile ilgili bilgiler verdi. 
Başkan Kütükcü, uzun süredir üzerinde 
çalıştıkları 6. Kısım Genişleme Bölgesi’nin 
yer seçiminin kesinleştiğini, 8 milyon 
metrekareden oluşan 6. Kısımla birlikte 
Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin 31 
milyon metrekare büyüklüğe ulaşarak 
Türkiye’nin 2. büyük OSB’si haline geldi-
ğini söyledi. 

6. Kısım Genişleme Alanı’nın şehre 
ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Başkan 
Kütükcü, “1976 yılında kurulan Konya 
Organize Sanayi Bölgemiz, kuruluşundan 
bu yana 5 ayrı genişleme hamlesi ger-
çekleştirdi. 6. Kısmı yatırıma kazandırma 
çalışmalarımız da başladı” dedi. 

YATIRIMCILARA DÜNYA 
STANDARTLARINDA HİZMET 

690 fabrikanın üretim yaptığı, 55 
bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan 
Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin son 
derece gelişmiş bir sanayi alt yapısına 
sahip olduğunun altını çizen Kütükcü, 
dünyada bir yatırımcının ihtiyaç duydu-
ğu tüm alt yapı ve hizmetlerin Konya 
OSB’de ‘tek durak ofis’ hizmet anlayışı ile 
sunulduğunu ifade etti. 

Kütükcü, “Yatırımcılarımıza dünya 

standartlarında hizmet sunuyoruz. Böl-
gemizin dört bir yanını saran ve güçlü ile-
tişim imkanı sunan 800 kilometre uzun-
luğundaki fiber optik alt yapımız, içme 
suyu arıtma ve atık su arıtma tesislerimiz, 
güneş enerjisi santrallerimiz, hava kargo 
ve geçici depolama alanımız, lojistik hiz-
metlerimiz, meslek lisemiz, mesleki eği-
tim merkezimiz, teknik bilimler meslek 
yüksek okulumuz, 
Innopark Tekno-
loji Geliştirme 
Bölgemiz, 
itfaiye teşkila-
tımız, sosyal 
tesislerimiz, 
bölgemizin 
kendi yeşilini 
üreten fidanlık 
ve sera alanımız 
ile tam bir şehir 
görünümündeyiz” 
dedi. 

KOS BİR MESLEKİ 
EĞİTİM KAMPÜSÜ HALİNE GELDİ 

Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin 
güçlü bir üretim bölgesinin yanı sıra aynı 
zamanda bir mesleki eğitim kampüsü 
haline geldiğini de vurgulayan Kütükcü, 
bölgede yürütülen eğitim faaliyetleri 
hakkında bilgi verdi. Kütükcü, “Bölgemiz-
de eğitim hayatına devam eden Mehmet 
Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisemiz her zaman ifade ettiğim gibi 
bizim göz bebeğimiz. 600 öğrenci 
kapasiteli 20 derslikten oluşan meslek 
lisemiz, 2012-2013 eğitim öğretim 
yılında faaliyete başladı. Okulumuzda 
şu anda Metal Teknolojileri, Endüstriyel 
Otomasyon Teknolojileri Alanı, Makine 

Teknolojileri olmak üzere 3 bölümümüz 
var. Okulumuz 4 atölye binası, sosyal 

tesisler, spor salonu, yurt binası ve 
halı sahası ile tam bir eğitim 

yuvası. Okulumuzun 
hedefi; Konya 
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sanayisinin ihtiyaç duyduğu aranan insan 
kaynağını yetiştirmek” ifadelerini kullandı.  

Konya Organize Sanayi Bölgesi’ne 
bir de mesleki eğitim merkezi kazandır-
dıklarını anlatan Kütükcü, “1500 öğrenci 
kapasiteli, 16 derslikli mesleki eğitim mer-
kezimizde hedefimiz sanayicilerimizin, iş 
dünyasının ihtiyacı ile örtüşen niteliklere 
sahip insan kaynağı yetiştirmek. Mesleki 
eğitim merkezimizdeki öğrencilerimiz 
haftanın bir günü mesleki eğitim mer-
kezinde eğitim alırken, 4 günü işletme-
lerde çalışmalarını sürdürüyor” şeklinde 
konuştu. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi iş 
birliği ile bölgeye kazandırılan Teknik 
Bilimler Meslek Yüksekokulu hakkında da 
bilgi veren Kütükcü, şunları söyledi: “Bu 
eğitim-öğretim döneminde Elektrik ve 
Otomasyon Bölümü ile Makine ve Metal 
Teknolojileri Bölümlerinde ilk öğrencileri-
mizi aldık. Öğrencilerimiz birinci ve ikinci 
dönemlerde daha çok teorik ders alacak 
olup, üçüncü ve dördüncü dönemlerinde 
saha uygulamaları maksadıyla Konya 
OSB’mizdeki fabrikalarda çalışarak aktif 
eğitimlerine devam edecekler. Ayrıca 
stajlarını da Konya OSB bünyesinde 
faaliyet gösteren firmalarımızda ta-
mamlayacaklar. Şu anda öğrencilerimiz 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesinde eğitimlerine devam 
ediyorlar ancak Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulumuz için Konya OSB sınırları 
içerisinde, içinde atölye ve laboratuvarları 
da olan bir eğitim binası inşa edeceğiz.” 

TÜRKİYE’NİN EN ÇEVRECİ 
OSB’LERİ ARASINDA

Türkiye’nin en çevreci OSB’leri arasın-
da yer aldıklarının da altını çizen Kütükcü, 
karbon salınımını azaltan, doğaya daha 
duyarlı ve yeşil bir OSB inşa etmek için 
sürekli çalıştıklarını anlattı.  Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ve OSBÜK tarafından 
yürütülen Yeşil OSB Projesi kapsamında 
Konya OSB’nin de çalışmalarını yürüt-
tüğünü aktaran Kütükcü, bu süreçte 
OSB’lere ve katılımcı sanayicilere çok 
önemli bir avantaj kazandıran yenilene-
bilir enerji konusunu çok önemsediklerini 
vurgulayarak, şunları söyledi: “Konya 
Organize Sanayi Bölgemizin içerisinde 
3 ayrı lokasyonda kendi kurduğumuz 
4.5 MW’lık Güneş Enerjisi Santralimiz 
enerji üretmeye devam ediyor. İlkini 2016 
yılında kurduğumuz bu GES’lerden şu 
ana kadar 45 milyon 620 bin kWh enerji 
ürettik. Ayrıca bölge sanayicilerimiz de 

GES yatırımları konusunda son derece 
yüksek bir iştaha sahip. Bölgemizde 150 
firmamızda 167,526 MW kapasiteye sahip 
GES yatırımları var. Hem Konya OSB’mi-
zin hem de firmalarımızın bu GES’leri ile 
bölgemizde bugüne kadar toplam 100 
bin tonun üzerinde karbon salınımını 
engelledik. Tüm bu yatırımlar inşallah, 
Avrupa Yeşil Mutabakatı ile başlayan ve 
ülkemizin de dahil olduğu yeşil dönüşüm 
sürecinde Konya OSB’mizi çok daha 
avantajlı hale getirecek” dedi.

Başkan Kütükcü, ayrıca bölgede çev-
reye yapılan yatırımlarla ilgili şu bilgileri 
de verdi: 

“Bölgemizdeki atık su arıtma tesisi-
miz ile günlük 10 bin metreküp su arıtı-
yoruz.  Solar çamur kurutma tesisimizde 
günlük 20 ton susuzlaştırılmış çamurun 
kuruluk oranını yüzde 85-90 seviyeleri-
ne çıkarmayı başardık. Yine içme suyu 
arıtma tesisimizde, günlük 25 bin 500 
metreküp suyun arıtmasını yaparak, 
katılımcılarımızın hizmetine sunuyoruz. 
1 milyon metrekare yeşil alanımız ile de, 
Türkiye’nin en yeşil OSB’lerinden biri 
olan Konya OSB’mizdeki tüm çalı ve bazı 
ağaç türlerini fidanlık ve sera alanımızda 
kendimiz yetiştiriyoruz.”  
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Smart Cargo Firma Sahibi Yunus Emre Köroğlu, 30 yılı aşkın süredir içerisinde
 küresel ekonomik gelişmeleri yakından izleyerek hizmet yelpazemizi çeşitlendirerek

 ve teknolojiye yatırım yaparak alt yapılarını güçlendirdiklerini ifade etti

YENI NESIL AKILLI KARGO
SMART CARGO

G
ünümüzde, biriktirdiği derin 
sektörel bilgi ve deneyimi-
ni insan, toplum ve doğaya 

duyarlılığı ile harmanlayarak kargo lojistik 
sektöründe değer yaratmak ve tercih 
edilen iş ortağı olmak hedefi ile hareket 
eden Smart Cargo verdiği hizmet ile 
adından başarılı bir şekilde söz ettiriyor. 
Çözüm odaklı yaklaşımı ile müşterilerine 
üst düzey kalite ve hızda lojistik hizmet-
ler sağlayan Smart Cargo 150 kişiye de 
istihdam sağlıyor. Smart Cargo Firma 
Sahibi Yunus Emre Köroğlu, “Bünye-
mizde beş şehirde 60 aracımız mevcut. 
Bunun 45’i öz malımız. 2022 yılında şir-
ket sermayesine her üç haftada bir araç 
ekledik.  2023 yılında hali hazır siparişler 
ile bünyemize 25’den fazla araç ekleye-
ceğiz” dedi. 

‘30 YILDIR SEKTÖRDE GÜÇLÜYÜZ’

Smart Cargo Firma Sahibi Yunus 
Emre Köroğlu, 30 yılı aşkın süredir 

içerisinde küresel ekonomik gelişmeleri 
yakından izleyerek hizmet yelpazemizi 
çeşitlendirerek ve teknolojiye yatırım 
yaparak alt yapılarını güçlendirdiklerini 
ifade ederek, “Kurumsal yolculuğumuza 
1990 yılında, Lider Kargo olarak başlamış 
kargo taşımacılığında 30 Büyükşehir’de 
ve tüm Türkiye’de hizmet verdik. Son 
üç yılda sadece markalaşmış yüzümüzle 
İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, Çorlu, 
Çerkezköy, Kocaeli, Ankara, Konya Kar-
şılıklı hatlarımızla günlük çıkış yapmak-
tayız. 30 yılı aşkın süre içerisinde küresel 
ekonomik gelişmeleri yakından izleyerek 
hizmet yelpazemizi çeşitlendirdik ve tek-
nolojiye yatırım yaparak alt yapımızı güç-
lendirdik. Araştırmacı, yenilikçi ve müşteri 
odaklı yaklaşımımız bizleri kargo taşıma-
cılığı sektöründe ayrıştırarak ön saflara 
taşıdı. İletişim ve ulaşımda rakibimiz yok. 
Müşterilerimiz her aradığında müşteri-
miz için sorumlu müşteri temsilci ile call 
center hizmetimiz ile memnuniyetinizi 
artırmaktayız. İnovasyona önem veriyo-

ruz. Misyonumuz Günümüzde, biriktirdi-
ğimiz derin sektörel bilgi ve deneyimimizi 
insan, toplum ve doğaya duyarlılığımız ile 
harmanlayarak kargo lojistik sektöründe 
değer yaratmak ve tercih edilen iş ortağı 
olmak hedefi ile hareket etmekteyiz. 
Vizyonumuz ise   Sürdürülebilir yenilikçi 
gelişim planları doğrultusunda ilerlemek 
ve öncelikli tercih edilen bir çözüm ortağı 
olmak.  Misyonumuz da   Çözüm odaklı 
yaklaşımımız ile müşterilerimize üst dü-
zey kalite ve hızda lojistik hizmetler sağ-
layarak tedarik zincirine değer katmak ve 
partnerlik etmek Değerlerimiz ise   Yetkin 
, Müşteri Odaklı , Güvenilir ve Tutarlı, Çö-
züm Odaklı , Proaktif ve Yenilikçi olmak” 
ifadelerini kullandı.

‘KARGO MANTIĞI İLE VERDİĞİMİZ 
HİZMETLE İDDİALIYIZ’

Kargo mantığı ile çalıştıklarını ifade 
eden Köroğlu, “ Kargo mantığı ile 
çalışıyoruz. Bilinen kargoculuk dışında 
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firmamız sanayi müşterilerine yönelik 
hazır giyim, tekstil, ayakkabı otomobil 
yedek parça ile endüstriyel müşterilere 
yönelik hizmet veriyoruz. Verdiğimiz hiz-
metimizde de gayet iddialıyız. İstanbul’da 
40 araç ile hizmet veriyoruz. 600 farklı 
noktaya teslimat yapıyoruz. Yaklaşık 300 
kadar noktadan kargoları topluyoruz. 
Ekonomik fiyatlarla hizmet veriyoruz. 
Hizmetlerimizden yararlanan müşterileri-
miz hizmetlerimizden oldukça memnun 
kalıyor” dedi. 

‘AMACIMIZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ EN 
ÜST SEVİYEDE TUTMAK’

Kalite politikaları ve politikaları 
hakkında da bilgi veren Köroğlu, “Kali-
te Politikamız; Sistematik, izlenebilir ve 
ölçülebilir hizmetler bütünü ile müşteri 
beklentilerini karşılayıp, müşteri memnu-
niyetini en üst seviyede tutmak.  Kalite 
Yönetim Sisteminin şartlarına uyarak 
ve etkinliğini sürekli iyileştirerek tüm 
çalışanlarımızın katılımı ile süreçlerimizin 
verimliliğini arttırmak. Tedarik zincirinin 
her aşamasında yenilikçi ve çözüm odaklı 
yaklaşımımız ile sürdürülebilir hizmetler 
bütünü sunmak. Kurumsal sosyal sorum-
luluk projelerimiz ile insana ve çevreye 
duyarlı hareket etmek. Hizmetlerimizi 
etkileyen kanun ve düzenleyici kurallara 
uymak Müşteri Memnuniyeti. Politikamız 
ise Müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak ve 
hızlı cevap verebilmek için etkili iletişim 
kanalları kurmak, İletilen olumlu ya da 
olumsuz tüm bildirimleri uluslararası 
taşımacılık kurallarına, kendi iç yasal 

mevzuat ve şirket prosedürlerine uygun 
olacak şekilde yanıtlamak, çözümlemek, 
değerlendirmek ve sonuçlandırmak, 
Müşteri şikayetlerini ele alma sürecini 
sürekli iyileştirerek, şeffaflık, erişilebilirlik, 
cevap verebilirlik ve gizlilik çerçevesinde 
uygulamak, Müşteri talep ve beklentileri 
doğrultusunda iş süreçlerini sürekli olarak 
geliştirerek iyileştirmek, Müşterileri ile 
uzun süreli ilişkiler kurmak, Taahhüdü-
müzdür” dedi.

‘HEDEFİMİZ ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE 15 
BÜYÜKŞEHİR’DE HİZMETİ VERMEK’

Smart Cargo’nun önümüzdeki süreç-
te hayata geçirmeyi planladığı hedefler 
hakkında da bilgi veren Köroğlu, “He-
defimiz önümüzdeki süreçte 15 Büyük-
şehir’de bu hizmeti vermek. Şu anda 
şubeleşmemiz sadece Konya’da şubemiz 
var.  2023 yılı içerisinde İstanbul’da iki 
tane transfer merkezi ve üç şube açmayı 
hedefliyoruz. Ardından Eskişehir, Bur-
sa, İzmir ve Kayseri’de sanayinin güçlü 
olduğu şehirlerde varlığımızı sürdürmek 
istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘KONYA SANAYİSİ ÇOK GÜÇLÜ’

Konya sanayisinin çok güçlü oldu-
ğunu belirten Köroğlu, “Konya’da büyük 
fabrikalar var. Konya’da bulunan fabrika-
lar hem madde taşıma adına yoğun talep 
var. Şirketi üç kola da bölmek istiyorum. 
Kargo, komple taşıma ve hammadde 
taşımacılığı. Bunların yanında Avrupa’ya 
da açılmak istiyoruz.”
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Smart Cargo Firma Sahibi Yunus Emre Köroğlu, 30 yılı aşkın süredir içerisinde
 küresel ekonomik gelişmeleri yakından izleyerek hizmet yelpazemizi çeşitlendirerek

 ve teknolojiye yatırım yaparak alt yapılarını güçlendirdiklerini ifade etti

YENI NESIL AKILLI KARGO
SMART CARGO

G
ünümüzde, biriktirdiği derin 
sektörel bilgi ve deneyimi-
ni insan, toplum ve doğaya 

duyarlılığı ile harmanlayarak kargo lojistik 
sektöründe değer yaratmak ve tercih 
edilen iş ortağı olmak hedefi ile hareket 
eden Smart Cargo verdiği hizmet ile 
adından başarılı bir şekilde söz ettiriyor. 
Çözüm odaklı yaklaşımı ile müşterilerine 
üst düzey kalite ve hızda lojistik hizmet-
ler sağlayan Smart Cargo 150 kişiye de 
istihdam sağlıyor. Smart Cargo Firma 
Sahibi Yunus Emre Köroğlu, “Bünye-
mizde beş şehirde 60 aracımız mevcut. 
Bunun 45’i öz malımız. 2022 yılında şir-
ket sermayesine her üç haftada bir araç 
ekledik.  2023 yılında hali hazır siparişler 
ile bünyemize 25’den fazla araç ekleye-
ceğiz” dedi. 

‘30 YILDIR SEKTÖRDE GÜÇLÜYÜZ’

Smart Cargo Firma Sahibi Yunus 
Emre Köroğlu, 30 yılı aşkın süredir 

içerisinde küresel ekonomik gelişmeleri 
yakından izleyerek hizmet yelpazemizi 
çeşitlendirerek ve teknolojiye yatırım 
yaparak alt yapılarını güçlendirdiklerini 
ifade ederek, “Kurumsal yolculuğumuza 
1990 yılında, Lider Kargo olarak başlamış 
kargo taşımacılığında 30 Büyükşehir’de 
ve tüm Türkiye’de hizmet verdik. Son 
üç yılda sadece markalaşmış yüzümüzle 
İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, Çorlu, 
Çerkezköy, Kocaeli, Ankara, Konya Kar-
şılıklı hatlarımızla günlük çıkış yapmak-
tayız. 30 yılı aşkın süre içerisinde küresel 
ekonomik gelişmeleri yakından izleyerek 
hizmet yelpazemizi çeşitlendirdik ve tek-
nolojiye yatırım yaparak alt yapımızı güç-
lendirdik. Araştırmacı, yenilikçi ve müşteri 
odaklı yaklaşımımız bizleri kargo taşıma-
cılığı sektöründe ayrıştırarak ön saflara 
taşıdı. İletişim ve ulaşımda rakibimiz yok. 
Müşterilerimiz her aradığında müşteri-
miz için sorumlu müşteri temsilci ile call 
center hizmetimiz ile memnuniyetinizi 
artırmaktayız. İnovasyona önem veriyo-

ruz. Misyonumuz Günümüzde, biriktirdi-
ğimiz derin sektörel bilgi ve deneyimimizi 
insan, toplum ve doğaya duyarlılığımız ile 
harmanlayarak kargo lojistik sektöründe 
değer yaratmak ve tercih edilen iş ortağı 
olmak hedefi ile hareket etmekteyiz. 
Vizyonumuz ise   Sürdürülebilir yenilikçi 
gelişim planları doğrultusunda ilerlemek 
ve öncelikli tercih edilen bir çözüm ortağı 
olmak.  Misyonumuz da   Çözüm odaklı 
yaklaşımımız ile müşterilerimize üst dü-
zey kalite ve hızda lojistik hizmetler sağ-
layarak tedarik zincirine değer katmak ve 
partnerlik etmek Değerlerimiz ise   Yetkin 
, Müşteri Odaklı , Güvenilir ve Tutarlı, Çö-
züm Odaklı , Proaktif ve Yenilikçi olmak” 
ifadelerini kullandı.

‘KARGO MANTIĞI İLE VERDİĞİMİZ 
HİZMETLE İDDİALIYIZ’

Kargo mantığı ile çalıştıklarını ifade 
eden Köroğlu, “ Kargo mantığı ile 
çalışıyoruz. Bilinen kargoculuk dışında 
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firmamız sanayi müşterilerine yönelik 
hazır giyim, tekstil, ayakkabı otomobil 
yedek parça ile endüstriyel müşterilere 
yönelik hizmet veriyoruz. Verdiğimiz hiz-
metimizde de gayet iddialıyız. İstanbul’da 
40 araç ile hizmet veriyoruz. 600 farklı 
noktaya teslimat yapıyoruz. Yaklaşık 300 
kadar noktadan kargoları topluyoruz. 
Ekonomik fiyatlarla hizmet veriyoruz. 
Hizmetlerimizden yararlanan müşterileri-
miz hizmetlerimizden oldukça memnun 
kalıyor” dedi. 

‘AMACIMIZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ EN 
ÜST SEVİYEDE TUTMAK’

Kalite politikaları ve politikaları 
hakkında da bilgi veren Köroğlu, “Kali-
te Politikamız; Sistematik, izlenebilir ve 
ölçülebilir hizmetler bütünü ile müşteri 
beklentilerini karşılayıp, müşteri memnu-
niyetini en üst seviyede tutmak.  Kalite 
Yönetim Sisteminin şartlarına uyarak 
ve etkinliğini sürekli iyileştirerek tüm 
çalışanlarımızın katılımı ile süreçlerimizin 
verimliliğini arttırmak. Tedarik zincirinin 
her aşamasında yenilikçi ve çözüm odaklı 
yaklaşımımız ile sürdürülebilir hizmetler 
bütünü sunmak. Kurumsal sosyal sorum-
luluk projelerimiz ile insana ve çevreye 
duyarlı hareket etmek. Hizmetlerimizi 
etkileyen kanun ve düzenleyici kurallara 
uymak Müşteri Memnuniyeti. Politikamız 
ise Müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak ve 
hızlı cevap verebilmek için etkili iletişim 
kanalları kurmak, İletilen olumlu ya da 
olumsuz tüm bildirimleri uluslararası 
taşımacılık kurallarına, kendi iç yasal 

mevzuat ve şirket prosedürlerine uygun 
olacak şekilde yanıtlamak, çözümlemek, 
değerlendirmek ve sonuçlandırmak, 
Müşteri şikayetlerini ele alma sürecini 
sürekli iyileştirerek, şeffaflık, erişilebilirlik, 
cevap verebilirlik ve gizlilik çerçevesinde 
uygulamak, Müşteri talep ve beklentileri 
doğrultusunda iş süreçlerini sürekli olarak 
geliştirerek iyileştirmek, Müşterileri ile 
uzun süreli ilişkiler kurmak, Taahhüdü-
müzdür” dedi.

‘HEDEFİMİZ ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE 15 
BÜYÜKŞEHİR’DE HİZMETİ VERMEK’

Smart Cargo’nun önümüzdeki süreç-
te hayata geçirmeyi planladığı hedefler 
hakkında da bilgi veren Köroğlu, “He-
defimiz önümüzdeki süreçte 15 Büyük-
şehir’de bu hizmeti vermek. Şu anda 
şubeleşmemiz sadece Konya’da şubemiz 
var.  2023 yılı içerisinde İstanbul’da iki 
tane transfer merkezi ve üç şube açmayı 
hedefliyoruz. Ardından Eskişehir, Bur-
sa, İzmir ve Kayseri’de sanayinin güçlü 
olduğu şehirlerde varlığımızı sürdürmek 
istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘KONYA SANAYİSİ ÇOK GÜÇLÜ’

Konya sanayisinin çok güçlü oldu-
ğunu belirten Köroğlu, “Konya’da büyük 
fabrikalar var. Konya’da bulunan fabrika-
lar hem madde taşıma adına yoğun talep 
var. Şirketi üç kola da bölmek istiyorum. 
Kargo, komple taşıma ve hammadde 
taşımacılığı. Bunların yanında Avrupa’ya 
da açılmak istiyoruz.”
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Üretimlerinin yaklaşık yüzde 65’ini ihraç ettiklerini 
ancak bu oranı yüzde 90’lara çıkarmak için 

çalıştıklarını belirten Yılmazoğulları Değirmen 
Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin Yılmaz, Avrupa 

pazarı için çalışmalar yaptıklarını söyledi

HEDEF AVRUPA 
PAZARI

D
eğirmen makineleri 
sektöründe Konya iyi bir 
konumda. Bu anlamda 

birçok değirmen makinesi üreticisi 
bulunuyor. Yılmazoğulları Değir-
men de bu firmalardan biri. Ol-
dukça köklü bir firma olan ancak 
1997 yılında şirketleşerek atılım 
sağlayan Yılmazoğulları Değirmen, 
tarıma dayalı, gıda sanayinin en 
önemli girdisi olan buğday unu 
tesislerinin makine ve teçhizatları-
nı imal eden bir firma olarak dikkat 
çekiyor. Anahtar teslimi un tesisi 
kurabilen bir firma olan Yılmazo-

ğulları Değirmen, son teknolojik 
makine ve ekipmanları ile garantili 
imalat yapıyor. Ar-Ge’ye verdiği 
önemle günümüz teknolojisinde 
makineler üreten Yılmazoğulları 
Değirmen, sektörün öncü kuruluş-
ları arasındaki yerini almış durum-
da. Üretimlerinin yüzde 60-65’ini 
ihraç ettiklerini ancak bu oranı 
yüzde 90’lara çıkarmayı hedefle-
diklerini belirten Yılmazoğulları 
Değirmen Yönetim Kurulu Başkanı 
Bünyamin Yılmaz, özellikle Avrupa 
pazarına girmek için çaba sarf 
ettiklerini söyledi.

YILMAZOĞULLARI DEĞİRMEN

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 
Sektöre ne zaman başladınız? 

Konya Meram doğumluyum. Selçuk 
Üniversitesi’nden mezun oldum. 2001 
yılından buyana sanayinin içerisinde-
yim. 1984 yılında firmamız kuruldu. 
1997 yılında şirket haline geldik. Bu 
yıldan itibaren fiilen çalışıyoruz. 

Yılmazoğulları Değirmen’in üretim 
altyapısı hakkında bilgi verir misiniz?

Toplam alanımız 12 bin metrekare. 
4 bin 500 metrekarelik kapalı alanda 
hizmet veriyoruz. Genelde un değirme-
ni makineleri imalatı yapıyoruz. Aynı 
zamanda plastik PVC geri dönüşüm 
makineleri üzerinde çalışmalar yürütü-
yoruz. 

Değirmen makinelerinde 
uzmanlaşan bir firmasınız. Farklı 
makine çeşitlerine girmeyi düşünüyor 
musunuz? Ar-Ge’de ne durumdayız? 

Değirmen makineleri anlamında 
firmamız belli bir doygunluğa ulaştı. 
Gelişen zaman ve teknolojiye göre 
değişimler olacaktır elbette. Biz de 
kendimizi bu gelişimlere göre şekil-
lendirmeyi sürdüreceğiz. Ar-Ge’yi 
kendimiz yapıyoruz. Makinelerimizin 
son kullanıcıda daha kolay ve elverişli 
olması noktasında sürekli kendimizi ye-
niliyoruz. Bu anlamda Ar-Ge’ye elbette 
büyük önem veriyoruz. 

Sektördeki yeriniz nedir? 
İç piyasada ve ihracatta ne 
durumdasınız? 

Değirmen makineleri alanında iç 
piyasamız zaten belli bir doygunluğa 
ulaştı. Yeni un fabrikası kurulmuyor 
sadece makine yenileme veya revize 
oluyor. Bu nedenle biz Yılmazoğulları 
Değirmen olarak ihracata ağırlık veren 
bir firmayız. Üretimimizin yüzde 65’i ih-
racat. Cezayir, Azerbaycan, Kazakistan, 

Özbekistan gibi ülkelere hitap ediyo-
ruz. Bunun dışında Afrika ülkeleri ve 
Avrupa’ya açılma hedefimiz var. Afrika 
ülkelerine girdik. Oraya ürün gönderi-
yoruz. Ama Avrupa pazarı tabi zor bir 
pazar. Orada bu alanda iyi markalar 
var. Ancak Avrupa’daki işgücü ve ham-
madde sıkıntısı olacağı öngörülüyor. 
Bu durum bize avantaj sağlayacak diye 
düşünüyorum.

Avrupa pazarı zor bir Pazar. Afrika 
pazarı ise Türkiye için son dönemde 
avantajlı görünüyor. Bu konuda neler 
söylersiniz? 

Avrupa’da yeni bir arayış var. Çünkü 
oradan artık bize gelenler, fiyat iste-
yenler oluyor. Oradaki maliyetlerin 
artması mı, işgücü nedeniyle bir sorun 
mu var bunu tam bilemiyoruz ama 
bunların hepsi bir etken bence. Dolayısı 
ile Avrupa pazarı önümüzdeki yıllarda 
bizim için önemli olacak diye düşünü-
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yorum. Afrika pazarında herhangi bir 
sorun yok. Çünkü Afrika yeni gelişen 
bir bölge. Kalite ve fiyat anlamında da 
Türkiye Afrika için avantajlı. Avrupa 
kaliteli ve pahalı, Çin ucuz ve kalitesiz. 
Ancak Türkiye hem kaliteli hem de 
fiyat anlamında makul. Hatta Türkiye 
kalite anlamında Avrupa’yı dahi geçmiş 
durumda diyebiliriz. 

Sektörünüz Türkiye’de çok gelişti. 
Konya’da da önemli bir yerde. Bu 
konuda neler söylersiniz? 

Rekabet çok fazla sektörde. Rakam-
lar çok düşüyor. Herkes günü kurtar-
manın peşinde. Bu da bizim sektörü-
müzü ve firmaları olumsuz etkiliyor. 
Önceden bir yerde iyi kötü çalışıp eli 
kaynak tutan biri gidip dükkan açıyor-
du. Ancak şimdi maliyetler çok arttı, 
dükkan açmak, üretime girmek çok 
zorlaştı. Dolayısı ile, belli bir yere ve ka-
liteye gelmiş firmalar kalacaktır ayakta. 
Dolayısı ile piyasa da oturacaktır. 

Üretiminizi ve iş potansiyelinizi 
etkileyen sorunlar var mı? 

Üretici olarak en büyük sorunumuz 
eleman. Eleman bulamıyoruz. Bilgi, 
beceri, teknoloji her şey var sanayimiz-
de. Ancak eleman bulamadığımız için 
üretimde sıkıntı yaşıyoruz. Yerimizden 
kıpırdayasımız gelmiyor. Sipariş var, ça-
lışacak olsan iş var ama eleman olma-
dığı için çekimser duruyoruz işi yetişti-
rebilir miyiz diye. Bu anlamda şuan en 
büyük sıkıntımız eleman diyebiliriz.
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1993 yılında bir kamu işletmesi olarak faaliyet göstermeye başlayan 
Çumra Belediyesi Alibeyhüyüğü Un Fabrikası kalitesinden ödün vermeyerek halen 
başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Çumra Belediye Başkanı Avukat 
Recep Candan, fabrikada alanında uzman bir ekiple hizmet verdiklerini söyledi

‘1993 YILINDAN GÜNÜMÜZE 
HİZMET VERİYORUZ’

K
uru fasulye, lale, kavun, şeker 
pancarı, buğday, patates, 
domates ve havuç gibi bir-

çok üründe Türkiye’de söz sahibi olan 
Çumra ‘Konya’nın Çukurovası’ olarak 
nitelendiriliyor. Çumra, Buğday, havuç, 
arpa, mısır, nohut ve mercimek de, 
bölgede önemli oranda ekim alanları-
na sahip ve ekonomik değeri yüksek 

ürünler olarak dikkati çekiyor. Tarım 
ürünleri içinde her zaman özel bir 
öneme sahip olan buğday Çumra’da 
da geniş bir alanda ekimi sağlanıyor.  
Buğday üretimi, dünyada ekonomik 
ve stratejik bir öneme sahip olduğuna 
dikkat çeken Çumra Belediye Başkanı 
Avukat Recep Candan, Çumra’da Şe-
ker Pancarı, Kuru fasulye, lale, kavun, 

patates, domates ve havuç ’un ardın-
dan ilçelerinde buğday üretiminin de 
yoğun olarak gerçekleştirdiğini belirti. 

‘ÇUMRA ÜRETEN 
BİR ŞEHİR’

Konya’nın ve Çumra’nın üreten bir 
şehir olduğuna dikkat çeken Çum-

ALİBEYHÜYÜĞÜ UN FABRİKASI

ra Belediye Başkanı Avukat Recep 
Candan, Çumralı çiftçilerinin ektikleri 
buğdayların Çumra Belediyesi Alibey-
hüyüğü Un Fabrikası ile una döndü-
ğüne dikkat çekerek, “ 1993 yılından 
bu yana Çumra Belediyesi’nin iştiraki 
olarak hizmet veren Çumra Belediyesi 
Alibeyhüyüğü Un Fabrikası kurulduğu 
günden bu yana ürettiği kaliteli un ile 
vatandaşların büyük beğenisini alıyor. 
Bizlerde vatandaşlarımızın bu tevec-
cühüne karşı kaliteden taviz vermeden 
ilk günkü azim ve kararlıkla üretimle-
rimizi gerçekleştiriyoruz. Bünyemizde 
bulunan çok sayıda bayi aracılığıyla 
Çumra Belediyesi Alibeyhüyüğü Un 
Fabrikasında üretilen unlarımızı va-
tandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Çumra 
Belediyesi Alibeyhüyüğü Un Fabrikası 
1993 yılında bir kamu işletmesi olarak 
faaliyete geçmiş bir fabrikadır.  Fab-
rikamızda alanında uzman bir ekiple 
hizmet veriyoruz.  Çumra Belediyesi 
Alibeyhüyüğü Un Fabrikası olarak 
unlarımızı 5, 10, 25 ve 50 kg’lık amba-
lajlı olarak üretime devam ediyoruz.  
Bizim amacımız vatandaşlarımızın 
ucuz ve kaliteli olarak bu hizmetten 
faydalanmasını sağlamak. Fabrikamız 
günlük 70 ton un üretebilecek kapa-
siteye sahiptir. Bayilerimiz aracılığı ile 
un satmakla beraber buğday üreticileri 
ile doğrudan un karşılığında takaslar 
yaparak hizmetimizi en iyi şekilde yap-
maya çalışmaktayız. Bizler unumuz-
da katkı maddesi kullanmıyoruz bu 
sebeple sloganımız Doğal Un.  Çumra 
Belediyesi Alibeyhüyüğü Un fabrikası 
olarak markamız uzun yıllardır vatan-
daşımızın güvenini kazanmıştır. Bu 
da başarımızda önemli bir etkendir. 
Fabrikamızda ayrıca Un üretimi yanın-
da arpa ve mısır kırmasını da yapa-
rak hayvancılık sektörüne de hizmet 
veriyoruz.  Hedefimiz işletmemizde 
istihdamı güçlü tutarak, fabrikamızda 
üretimi daha ileriye taşıyarak hizmet 
vermektedir. Ülkemiz ihracat konu-
sunda önemli bir konumda.  Bizler de 
işletme olarak bu konuda üzerimize 
düşeni en iyi şekilde yapmak için çalı-
şıyoruz” İfadelerine yer verdi.
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Çumra Belediyesi Alibeyhüyüğü Un Fabrikası kalitesinden ödün vermeyerek halen 
başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Çumra Belediye Başkanı Avukat 
Recep Candan, fabrikada alanında uzman bir ekiple hizmet verdiklerini söyledi

‘1993 YILINDAN GÜNÜMÜZE 
HİZMET VERİYORUZ’

K
uru fasulye, lale, kavun, şeker 
pancarı, buğday, patates, 
domates ve havuç gibi bir-

çok üründe Türkiye’de söz sahibi olan 
Çumra ‘Konya’nın Çukurovası’ olarak 
nitelendiriliyor. Çumra, Buğday, havuç, 
arpa, mısır, nohut ve mercimek de, 
bölgede önemli oranda ekim alanları-
na sahip ve ekonomik değeri yüksek 

ürünler olarak dikkati çekiyor. Tarım 
ürünleri içinde her zaman özel bir 
öneme sahip olan buğday Çumra’da 
da geniş bir alanda ekimi sağlanıyor.  
Buğday üretimi, dünyada ekonomik 
ve stratejik bir öneme sahip olduğuna 
dikkat çeken Çumra Belediye Başkanı 
Avukat Recep Candan, Çumra’da Şe-
ker Pancarı, Kuru fasulye, lale, kavun, 

patates, domates ve havuç ’un ardın-
dan ilçelerinde buğday üretiminin de 
yoğun olarak gerçekleştirdiğini belirti. 

‘ÇUMRA ÜRETEN 
BİR ŞEHİR’

Konya’nın ve Çumra’nın üreten bir 
şehir olduğuna dikkat çeken Çum-
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ra Belediye Başkanı Avukat Recep 
Candan, Çumralı çiftçilerinin ektikleri 
buğdayların Çumra Belediyesi Alibey-
hüyüğü Un Fabrikası ile una döndü-
ğüne dikkat çekerek, “ 1993 yılından 
bu yana Çumra Belediyesi’nin iştiraki 
olarak hizmet veren Çumra Belediyesi 
Alibeyhüyüğü Un Fabrikası kurulduğu 
günden bu yana ürettiği kaliteli un ile 
vatandaşların büyük beğenisini alıyor. 
Bizlerde vatandaşlarımızın bu tevec-
cühüne karşı kaliteden taviz vermeden 
ilk günkü azim ve kararlıkla üretimle-
rimizi gerçekleştiriyoruz. Bünyemizde 
bulunan çok sayıda bayi aracılığıyla 
Çumra Belediyesi Alibeyhüyüğü Un 
Fabrikasında üretilen unlarımızı va-
tandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Çumra 
Belediyesi Alibeyhüyüğü Un Fabrikası 
1993 yılında bir kamu işletmesi olarak 
faaliyete geçmiş bir fabrikadır.  Fab-
rikamızda alanında uzman bir ekiple 
hizmet veriyoruz.  Çumra Belediyesi 
Alibeyhüyüğü Un Fabrikası olarak 
unlarımızı 5, 10, 25 ve 50 kg’lık amba-
lajlı olarak üretime devam ediyoruz.  
Bizim amacımız vatandaşlarımızın 
ucuz ve kaliteli olarak bu hizmetten 
faydalanmasını sağlamak. Fabrikamız 
günlük 70 ton un üretebilecek kapa-
siteye sahiptir. Bayilerimiz aracılığı ile 
un satmakla beraber buğday üreticileri 
ile doğrudan un karşılığında takaslar 
yaparak hizmetimizi en iyi şekilde yap-
maya çalışmaktayız. Bizler unumuz-
da katkı maddesi kullanmıyoruz bu 
sebeple sloganımız Doğal Un.  Çumra 
Belediyesi Alibeyhüyüğü Un fabrikası 
olarak markamız uzun yıllardır vatan-
daşımızın güvenini kazanmıştır. Bu 
da başarımızda önemli bir etkendir. 
Fabrikamızda ayrıca Un üretimi yanın-
da arpa ve mısır kırmasını da yapa-
rak hayvancılık sektörüne de hizmet 
veriyoruz.  Hedefimiz işletmemizde 
istihdamı güçlü tutarak, fabrikamızda 
üretimi daha ileriye taşıyarak hizmet 
vermektedir. Ülkemiz ihracat konu-
sunda önemli bir konumda.  Bizler de 
işletme olarak bu konuda üzerimize 
düşeni en iyi şekilde yapmak için çalı-
şıyoruz” İfadelerine yer verdi.
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KALİTELİ BUĞDAY, KALİTELİ 
UN, KALİTELİ EKMEK

1
992 yılında faaliyete geçen, Kon-
ya-Ankara karayolu (20. Km) de 
bulunan Taşkınlar Un Fabrikası, 

kaliteden ödün vermeden büyümeye 
devam ediyor. Teknolojik yenilikleri takip 
eden ve Ar-Ge çalışmalarına önem ve-
ren Taşkınlar Un, gerek iç pazar gerekse 
dış pazarda güvenilir, dürüst kaliteli 
hizmetiyle söz önemli bir yerde bulu-
nuyor. 10 bin metrekaresi kapalı olmak 
üzere toplamda 30 bin metrekarelik 
modern bir tesiste üretim gerçekleştiren 
Taşkınlar Un, günlük 200 ton üretim 
kapasitesine sahip. Üretim kapasitesini 
artırmaya dönük hedefleri olduğunu 
belirten Taşkınlar Un Yönetim Kurulu 
Başkanı Haki Taşkın, kalite politikasına 
yön veren temel prensiplerden taviz 
vermeden kendi alanındaki hizmetin 
en iyisini verme gayretinde olduklarını 
söyledi. 

SEKTÖRDE ÖNEMLİ BİR YERDELER 

1992 yılında girdikleri un sektöründe 
önemli bir noktaya geldiklerinin altı-

nı çizen Taşkınlar Un Yönetim Kurulu 
Başkanı Haki Taşkın, geldikleri noktada 
günlük 200 tonluk üretim kapasitesine 
ulaştıklarını söyledi. Taşkınlar Un olarak 
hem iç piyasaya hem de dış piyasaya 
ürün gönderdiklerinin bilgisini veren 

Taşkın, “Taşkınlar Un olarak Türkiye’nin 
her yerine mal gönderiyoruz. Bunun 
dışında ihracat da gerçekleştiriyoruz. 
Daha çok Afrika, Orta Doğu bölgesine 
ihracat yapıyoruz. Bir dönem İngilte-
re’ye dahi ihracat yaptık” dedi. 

KALİTEDEN TAVİZ VERMİYORLAR 

“Şuanda Taşkınlar olarak hem 
kalite hem hijyen konusunda önemli 
bir noktadayız” diyen Taşkın, konuyla 
ilgili şunları söyledi, “Daha önce unların 
içine katılan kanserojen maddeler vardı. 
Beyazlatmak amacıyla kullanılıyordu bu 
maddeler. Türkiye’de çok fazla böyle bir 
durum yoktu ama diğer ülkelerde unun 
beyaz olması isteniyor daha çok. Bu 
anlamda da unun içine bu tür maddeleri 
kullananlar oluyordu. Ama biz hiçbir 
zaman bu kanserojen içeren maddeleri 
ürünlerimizde kullanmadık. Bu madde-
lerin Türkiye’de kullanımı daha önce ya-
sak değildi, sonradan yasaklandı. Yasak 
olmadığı dönemlerde de bizim ürünle-
rimizde bu maddeler kullanılmazdı. Bu 

KALİTELİ BUĞDAY, KALİTELİ 

Sektörde önemli çalışmalar sürdüren Taşkınlar Un, günlük 200 tonluk 
kapasitesiyle hedeflerine doğru yürüyor. Kaliteden taviz vermediklerini belirten 
Taşkınlar Un Yönetim Kurulu Başkanı Haki Taşkın, “Kaliteli buğday, kaliteli un, 

kaliteli ekmek anlayışıyla hareket ediyoruz” dedi

TAȘKINLAR UN

anlamda hem kalitede hem hijyende iyi 
durumdayız. Bizim anlayışımızda kaliteli 
buğday, kaliteli un, kaliteli ekmek vardır.”

HEDEFLERİ VAR

Sektörde büyümeye dönük önemli 
hedefleri olduğuna değinen Taşkın, 
“Yatırımlarımız her yıl devam ediyor. Un 
sektöründe de büyümeyi hedefliyoruz. 
Günlük kapasitemizi 300 tona çıkarma-
yı hedefliyoruz. Hayvancılık sektöründe 
de varız ve orada da iyiyiz. Süt, besi ve 
küçükbaş üzerine çalışmalar yapıyoruz. 
Yaklaşık 700 bin metrekarelik bir çiftlik 
alanımız var. Orada 700’ün üzerinde 
büyükbaş hayvanımız var. Yonca, silajlık 
mısır gibi ürünleri de kendimiz üretiyo-
ruz. Ürettiğimiz sütü de Süt Birliği’ne 
veriyoruz. Çalışmalarımız devam edi-
yor” ifadelerini kullandı. 

BUĞDAY STRATEJİK BİR ÜRÜN

Buğdayın stratejik bir ürün olduğu-
nu, bu durumun göz ardı edilmemesi 
gerektiğini vurgulayan Taşkın, şunları 
söyledi, “Buğday stratejik bir üründür 
onun için ekilmesi gerekiyor. Bunun dı-
şında gıda fiyatlarıyla ilgili devletimizin 
bir müdahalesi var. Daha önce pirinçte 
yapıldı, patates soğanda aynı sorun-
lar ve müdahaleler yapıldı. Buğdayda 
gelecek yıllarda sorun yaşamamak için 
özellikle Konya oldukça önemli. Çiftçi-
mizin yeşil ürünlere yönelmeleri yerine, 
hububat ürünlerinin ekim alanlarının 
artırılması gerekiyor. Yeşil ürünler daha 
çok su tükettiği için, yeraltı suyuna 
da zarar veriyor. Bu konuda biraz 
daha dikkatli davranılırsa iyi olur diye 
düşünüyorum. Çünkü buğday olmaz-
sa olmazdır. Türk toplumu için ekmek 
oldukça önemlidir. Buğday ekimini bu 
anlamda artırmamız gerekiyor. Tarım 
politikasının da bu şekilde yürüyeceğini 
düşünüyorum.”

EKMEK İSRAFINA DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye’deki israfa da dikkat çeken 
Taşkın, özellikle ekmekte ciddi bir israf 
olduğunu söyledi. Bu durumun acı 
verdiğini dile getiren Taşkın, “İstatistik-
lere göre ürettiğimiz ekmeğin yüzde 
15-20 arasındaki oranı çöpe gidiyor. 
Bu demek oluyor ki, bizim attığımız bu 
ekmeklerle Afrika’da bir ülke rahatlıkla 
doyabiliyor. İnsanlar ekmek bulamıyor 
biz ekmeği çöpe atıyoruz. Dikkat eder-
seniz apartmanlarda ekmek çantaları 
oluyor, oraya atılıyor ekmekler. Bunun 
dışında, ekmek fabrikalarında, resto-
ranlarda ekmekler çuval çuval çöpe 
gidiyor. İnsanların ihtiyacı olan 2 ekmek 
ama gidiyoruz 3 tane alıyoruz, 2’sini tü-
ketiyoruz diğerini bayatladı diye çöpe 
atıyoruz. Halbuki bayat ekmek sağlık 
açısından daha faydalı. Ayrıca bizim 
kültürümüzde bayatlamış ekmekler 
değerlendirilir, kızartılır veya köftelerin 
içerisine konurdu boşa götürülmezdi. 
Ama maalesef bugün dikkat edilmiyor” 
değerlendirmesi yaptı.
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KALİTELİ BUĞDAY, KALİTELİ 
UN, KALİTELİ EKMEK

1
992 yılında faaliyete geçen, Kon-
ya-Ankara karayolu (20. Km) de 
bulunan Taşkınlar Un Fabrikası, 

kaliteden ödün vermeden büyümeye 
devam ediyor. Teknolojik yenilikleri takip 
eden ve Ar-Ge çalışmalarına önem ve-
ren Taşkınlar Un, gerek iç pazar gerekse 
dış pazarda güvenilir, dürüst kaliteli 
hizmetiyle söz önemli bir yerde bulu-
nuyor. 10 bin metrekaresi kapalı olmak 
üzere toplamda 30 bin metrekarelik 
modern bir tesiste üretim gerçekleştiren 
Taşkınlar Un, günlük 200 ton üretim 
kapasitesine sahip. Üretim kapasitesini 
artırmaya dönük hedefleri olduğunu 
belirten Taşkınlar Un Yönetim Kurulu 
Başkanı Haki Taşkın, kalite politikasına 
yön veren temel prensiplerden taviz 
vermeden kendi alanındaki hizmetin 
en iyisini verme gayretinde olduklarını 
söyledi. 

SEKTÖRDE ÖNEMLİ BİR YERDELER 

1992 yılında girdikleri un sektöründe 
önemli bir noktaya geldiklerinin altı-

nı çizen Taşkınlar Un Yönetim Kurulu 
Başkanı Haki Taşkın, geldikleri noktada 
günlük 200 tonluk üretim kapasitesine 
ulaştıklarını söyledi. Taşkınlar Un olarak 
hem iç piyasaya hem de dış piyasaya 
ürün gönderdiklerinin bilgisini veren 

Taşkın, “Taşkınlar Un olarak Türkiye’nin 
her yerine mal gönderiyoruz. Bunun 
dışında ihracat da gerçekleştiriyoruz. 
Daha çok Afrika, Orta Doğu bölgesine 
ihracat yapıyoruz. Bir dönem İngilte-
re’ye dahi ihracat yaptık” dedi. 

KALİTEDEN TAVİZ VERMİYORLAR 

“Şuanda Taşkınlar olarak hem 
kalite hem hijyen konusunda önemli 
bir noktadayız” diyen Taşkın, konuyla 
ilgili şunları söyledi, “Daha önce unların 
içine katılan kanserojen maddeler vardı. 
Beyazlatmak amacıyla kullanılıyordu bu 
maddeler. Türkiye’de çok fazla böyle bir 
durum yoktu ama diğer ülkelerde unun 
beyaz olması isteniyor daha çok. Bu 
anlamda da unun içine bu tür maddeleri 
kullananlar oluyordu. Ama biz hiçbir 
zaman bu kanserojen içeren maddeleri 
ürünlerimizde kullanmadık. Bu madde-
lerin Türkiye’de kullanımı daha önce ya-
sak değildi, sonradan yasaklandı. Yasak 
olmadığı dönemlerde de bizim ürünle-
rimizde bu maddeler kullanılmazdı. Bu 

KALİTELİ BUĞDAY, KALİTELİ 

Sektörde önemli çalışmalar sürdüren Taşkınlar Un, günlük 200 tonluk 
kapasitesiyle hedeflerine doğru yürüyor. Kaliteden taviz vermediklerini belirten 
Taşkınlar Un Yönetim Kurulu Başkanı Haki Taşkın, “Kaliteli buğday, kaliteli un, 

kaliteli ekmek anlayışıyla hareket ediyoruz” dedi
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anlamda hem kalitede hem hijyende iyi 
durumdayız. Bizim anlayışımızda kaliteli 
buğday, kaliteli un, kaliteli ekmek vardır.”

HEDEFLERİ VAR

Sektörde büyümeye dönük önemli 
hedefleri olduğuna değinen Taşkın, 
“Yatırımlarımız her yıl devam ediyor. Un 
sektöründe de büyümeyi hedefliyoruz. 
Günlük kapasitemizi 300 tona çıkarma-
yı hedefliyoruz. Hayvancılık sektöründe 
de varız ve orada da iyiyiz. Süt, besi ve 
küçükbaş üzerine çalışmalar yapıyoruz. 
Yaklaşık 700 bin metrekarelik bir çiftlik 
alanımız var. Orada 700’ün üzerinde 
büyükbaş hayvanımız var. Yonca, silajlık 
mısır gibi ürünleri de kendimiz üretiyo-
ruz. Ürettiğimiz sütü de Süt Birliği’ne 
veriyoruz. Çalışmalarımız devam edi-
yor” ifadelerini kullandı. 

BUĞDAY STRATEJİK BİR ÜRÜN

Buğdayın stratejik bir ürün olduğu-
nu, bu durumun göz ardı edilmemesi 
gerektiğini vurgulayan Taşkın, şunları 
söyledi, “Buğday stratejik bir üründür 
onun için ekilmesi gerekiyor. Bunun dı-
şında gıda fiyatlarıyla ilgili devletimizin 
bir müdahalesi var. Daha önce pirinçte 
yapıldı, patates soğanda aynı sorun-
lar ve müdahaleler yapıldı. Buğdayda 
gelecek yıllarda sorun yaşamamak için 
özellikle Konya oldukça önemli. Çiftçi-
mizin yeşil ürünlere yönelmeleri yerine, 
hububat ürünlerinin ekim alanlarının 
artırılması gerekiyor. Yeşil ürünler daha 
çok su tükettiği için, yeraltı suyuna 
da zarar veriyor. Bu konuda biraz 
daha dikkatli davranılırsa iyi olur diye 
düşünüyorum. Çünkü buğday olmaz-
sa olmazdır. Türk toplumu için ekmek 
oldukça önemlidir. Buğday ekimini bu 
anlamda artırmamız gerekiyor. Tarım 
politikasının da bu şekilde yürüyeceğini 
düşünüyorum.”

EKMEK İSRAFINA DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye’deki israfa da dikkat çeken 
Taşkın, özellikle ekmekte ciddi bir israf 
olduğunu söyledi. Bu durumun acı 
verdiğini dile getiren Taşkın, “İstatistik-
lere göre ürettiğimiz ekmeğin yüzde 
15-20 arasındaki oranı çöpe gidiyor. 
Bu demek oluyor ki, bizim attığımız bu 
ekmeklerle Afrika’da bir ülke rahatlıkla 
doyabiliyor. İnsanlar ekmek bulamıyor 
biz ekmeği çöpe atıyoruz. Dikkat eder-
seniz apartmanlarda ekmek çantaları 
oluyor, oraya atılıyor ekmekler. Bunun 
dışında, ekmek fabrikalarında, resto-
ranlarda ekmekler çuval çuval çöpe 
gidiyor. İnsanların ihtiyacı olan 2 ekmek 
ama gidiyoruz 3 tane alıyoruz, 2’sini tü-
ketiyoruz diğerini bayatladı diye çöpe 
atıyoruz. Halbuki bayat ekmek sağlık 
açısından daha faydalı. Ayrıca bizim 
kültürümüzde bayatlamış ekmekler 
değerlendirilir, kızartılır veya köftelerin 
içerisine konurdu boşa götürülmezdi. 
Ama maalesef bugün dikkat edilmiyor” 
değerlendirmesi yaptı.
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Dillere destan güzelliği 
ile Meram Bağları, Meram 
Belediye Başkanı Mustafa 

Kavuş’un girişimleriyle yeniden 
hayat buldu. Yeni Meram ve 
Meram Yaka Caddeleri’nin 
kesişiminde bulunan 18 bin 

metrekarelik bir alanda hayat 
bulan Meram Bağı, düzenlenen 

törenle açıldı

MERAM 
ÖZÜNE 

‘BAĞ’LANDI

E
vliya Çelebi’nin seyahatna-
mesinde ‘Peçevi şehrinin 
Baruthane Mesiresi, Kırım’ın 

Sudak Bağı, İstanbul’un yüzyetmişten 
fazla bahçe ve gülistanları, Tebriz’in 
Şahı Cihan Bağı, Konya’nın Meram 
mesiresinin yanında bir çimenzar bile 
olamazlar’ diyerek övgüyle bahsettiği 
Meram Bağları, yeniden hayat bul-
du. Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş’un girişimleriyle özüne uygun 
şekilde yeniden projelendirilen Meram 
Bağı, Yeni Meram ile Yaka Caddeleri 
kesişiminde bulunan 18 bin  metreka-
relik bir alanda oluşturuldu. İçerisinde 
bin üzüm asması, yaklaşık 200 adet 
meyve ağacı, kadim Konya medeniye-
tini temsil eden taş bina, ziyaretçilerine 
huzur dolu bir ortam sunan yazlık çay 
bahçesi bulunan Meram Bağı’nın, şehre 
gelen misafirlerin ‘Nerede bu Meram 
Bağları?’ sorusuna yanıt vereceğini ve 
şehrin yeni rotası olacağını söyleyen 
Meram Belediye Başkanı Mustafa Ka-

vuş, Meram Bağı Projesi’nin ilçenin ye-
şil dokusuna, tarihi misyonuna, sosyal 
hayatına ve turizmine önemli bir katkı 
sunacağını belirtti.

BAŞKAN KAVUŞ; “NEREDE BU 
MERAM BAĞLARI? SORUSU YANITINI 

BULDU” 

Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, projenin kadim Meram kültü-
rünü yaşatmak adına özel bir yatırım 
olduğuna vurgu yaparak, “Şehrimize 
gelen turistlerin her zaman sorduğu bir 
soru vardır; “Meram Bağları nerede?” 
Aslında Meram Bağları, bu bölgemiz-
deki bağı, bahçesi olan evlerdir. Biz de 
ilçemizin tanıtımına katkı sunmak adına 
Meram Bağı Projesi’ni hayata geçir-
dik. Alana bine yakın üzüm asması ve 
yaklaşık 200 adet meyve fidesi dikildi. 
Açılışımzda Kadim Meram kültürünü 
yaşatmak adına pekmez ve bulgu-
rumuzu kaynattık. Misafirlerimize bu 

MERAM BAĞLARI

doğal ve şifa kaynağı pekmezlerden 
ikram ettik. Bağımıza gelen misafirle-
rimiz doğal üzümlerin ve meyvelerin 
tadına mevsiminde bakabilecekler. 
Yine burada yer alan pelit ağaçlarında 
sincaplarımız var. Yemyeşil bir doğanın 
içinde pelit ağaçlarının altında ‘Tarihi 
Meram Bağları’ ambiyansının yeniden 
yaşanacağı bir ortam oluşturduk. Tüm 
misafirlerimizin unutamayacağı anılar 
biriktirmesi ve hoşça vakit geçirmeleri 
dileğiyle Meram Bağımız ilçemize ve 
şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu. 

 BAŞKAN KAVUŞ; “KADİM 
MERAM KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAK 
ADINA PEK ÇOK PROJEYE İMZA 

ATTIK” 

Meram tarihini yaşatmak ve kül-
türünü ihya etmek amacıyla pek çok 
projeye imza imza attıklarını belirten 
Başkan Kavuş, “Meram tarihini gün yü-
züne çıkarmak ve gelecek nesillere de 

aktarmak için ‘Kadim Güzellik Meram’ 
kitabını yayına hazırladık. Bu kitapla, 
eski ama eskimeyen Meram’ı bugüne 
ve geleceğe taşıdık. Bunun yanı sıra 
Meram’ın taşıdığı değerleri, Meram’ı en 
iyi tanıyan isimlerin anlatımıyla hazır-
ladığımız ‘Bizim Meram Sohbetleri, 
bir belgesel tadında önemli bir kültür 
programı oldu. Her yönüyle Meram’ı 
ve Meram insanını anlatan belgeselle 
kalmadık, ölümsüzleştirmek adına bu 
söyleşileri kitaplaştırdık. Meram’ın eşsiz 
güzellikteki doğal güzellikleri arasın-
da, kendine mahsus çiçekleri var. Bu 
güzellikler arasında bulunan Meram’a 
ait Yıldız Çiçeği, Beybeğendi ve Me-
ramlı Kız Çiçeği gibi çiçekleri yeniden 
yaygınlaştırmak adına da bir çalışma 
başlattık. Bu çiçekler Meram’ın evlerini 
ve sokaklarını süsleyecek inşallah. Hat-
ta çalışmalar çerçevesinde bu çiçekle-
rimizin esanslarından kolonyalarını da 
üreterek Meram güzelliklerini, sadece 
ilçemizin ya da Konya’nın değil ülkenin 

gündemine yeniden taşıyacağız 
inşallah. Bunların yanı sıra Meram 
kültürünü gelecek nesillere aktar-
mak için, detaylarını daha sonra 
paylaşacağımız, yeni ve önemli bir 
projenin de startını verdik” Şeklinde 
konuştu.

BAŞKAN ANGI; “BU ALAN 
MERAM’A ÇOK YAKIŞTI”

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş’un Meram için anlat-
tıklarını dinledikçe eski Meram ve 
eski Konya günlerine döndüğünü 
kaydeden AK Parti Konya İl Baş-
kanı Hasan Angı da, “Konya da, 
Meram da, tarihiyle, coğrafyasıyla, 
insanıyla çok güzel. Bir kültürü ve 
medeniyeti temsil eden bu şehirde 
yapıları koruyup geleceğe taşımak 
çok önemliydi. Şehrimiz için önemli 
bir geleneği de yaşattılar. Başka-
nımız ve ekibi bu görevi başarıyla 
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Dillere destan güzelliği 
ile Meram Bağları, Meram 
Belediye Başkanı Mustafa 

Kavuş’un girişimleriyle yeniden 
hayat buldu. Yeni Meram ve 
Meram Yaka Caddeleri’nin 
kesişiminde bulunan 18 bin 

metrekarelik bir alanda hayat 
bulan Meram Bağı, düzenlenen 

törenle açıldı

MERAM 
ÖZÜNE 

‘BAĞ’LANDI

E
vliya Çelebi’nin seyahatna-
mesinde ‘Peçevi şehrinin 
Baruthane Mesiresi, Kırım’ın 

Sudak Bağı, İstanbul’un yüzyetmişten 
fazla bahçe ve gülistanları, Tebriz’in 
Şahı Cihan Bağı, Konya’nın Meram 
mesiresinin yanında bir çimenzar bile 
olamazlar’ diyerek övgüyle bahsettiği 
Meram Bağları, yeniden hayat bul-
du. Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş’un girişimleriyle özüne uygun 
şekilde yeniden projelendirilen Meram 
Bağı, Yeni Meram ile Yaka Caddeleri 
kesişiminde bulunan 18 bin  metreka-
relik bir alanda oluşturuldu. İçerisinde 
bin üzüm asması, yaklaşık 200 adet 
meyve ağacı, kadim Konya medeniye-
tini temsil eden taş bina, ziyaretçilerine 
huzur dolu bir ortam sunan yazlık çay 
bahçesi bulunan Meram Bağı’nın, şehre 
gelen misafirlerin ‘Nerede bu Meram 
Bağları?’ sorusuna yanıt vereceğini ve 
şehrin yeni rotası olacağını söyleyen 
Meram Belediye Başkanı Mustafa Ka-

vuş, Meram Bağı Projesi’nin ilçenin ye-
şil dokusuna, tarihi misyonuna, sosyal 
hayatına ve turizmine önemli bir katkı 
sunacağını belirtti.

BAŞKAN KAVUŞ; “NEREDE BU 
MERAM BAĞLARI? SORUSU YANITINI 

BULDU” 

Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, projenin kadim Meram kültü-
rünü yaşatmak adına özel bir yatırım 
olduğuna vurgu yaparak, “Şehrimize 
gelen turistlerin her zaman sorduğu bir 
soru vardır; “Meram Bağları nerede?” 
Aslında Meram Bağları, bu bölgemiz-
deki bağı, bahçesi olan evlerdir. Biz de 
ilçemizin tanıtımına katkı sunmak adına 
Meram Bağı Projesi’ni hayata geçir-
dik. Alana bine yakın üzüm asması ve 
yaklaşık 200 adet meyve fidesi dikildi. 
Açılışımzda Kadim Meram kültürünü 
yaşatmak adına pekmez ve bulgu-
rumuzu kaynattık. Misafirlerimize bu 
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doğal ve şifa kaynağı pekmezlerden 
ikram ettik. Bağımıza gelen misafirle-
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dileğiyle Meram Bağımız ilçemize ve 
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yerine getirdi. Bu boş ve atıl durumda 
bulunan alan Meram’a yakışan bir hale 
dönüştü. Büyükşehir Belediyemizin 
her zaman olduğu gibi bu noktada da 
sağladığı katkı çok değerli. Meram Son 
Durak düzenlemesiyle düşünüldüğün-
de Meram için çok kıymetli bir yatırım 
oldu. Bir taraftan üzümler ve meyveler 
yetişirken, insanların rahatlıkla nefes 
alabilecekleri bir yere dönüştü. Şehirci-
lik adına çok önemli olan bu hizmet 
için Başkan Kavuş ve ekibine şehrimiz 
adına şükranlarımı sunuyorum.” diye 
konuştu. 

MİLLETVEKİLİ SORGUN; “BAŞKAN 
KAVUŞ’U MERAM’IN GÜZELLİKLERİNİ 
YAŞATMA GAYRETLERİ İÇİN TEBRİK 

EDİYORUM”

Sözlerine ‘bu aziz millet kendisine 
hizmet edenlere minnettar kalmıştır 
ve her zaman kendisine hizmetkar 
olanlarla beraber yürümüştür’ diyerek 
başlayan AK Parti Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun ise Başkan Kavuş ve 
ekibinin hem Meram hem de Konya 
için önemli bir hizmetin daha altına 
imza attıklarını belirtti. Sorgun, konuş-
masını şöyle sürdürdü; “Burada kayna-
tılan pekmez, pişirilen bulgur sadece 
bir nostalji değildir. bunlar bizim hayat 
tarzımızdır. Bu milletin hayat tarzı 
üretmek üzerine kuruludur. Bu hayat 
tarzımızı yeniden hatırlatan bu projeyi 
bu sebeple çok önemsiyorum. Meram 
Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş 
ve ekibi milletimizin sıhhat ve selame-
ti için yine güzel bir projeye hayata 
geçirdiler. Bu ortamı sağladıkları, bu 
güzellikleri yaşatmaya çalıştıkları için 
kendilerine milletimiz adına şükranları-
mı sunuyorum” diye konuştu. 

MERAM BAĞLARI156



yerine getirdi. Bu boş ve atıl durumda 
bulunan alan Meram’a yakışan bir hale 
dönüştü. Büyükşehir Belediyemizin 
her zaman olduğu gibi bu noktada da 
sağladığı katkı çok değerli. Meram Son 
Durak düzenlemesiyle düşünüldüğün-
de Meram için çok kıymetli bir yatırım 
oldu. Bir taraftan üzümler ve meyveler 
yetişirken, insanların rahatlıkla nefes 
alabilecekleri bir yere dönüştü. Şehirci-
lik adına çok önemli olan bu hizmet 
için Başkan Kavuş ve ekibine şehrimiz 
adına şükranlarımı sunuyorum.” diye 
konuştu. 

MİLLETVEKİLİ SORGUN; “BAŞKAN 
KAVUŞ’U MERAM’IN GÜZELLİKLERİNİ 
YAŞATMA GAYRETLERİ İÇİN TEBRİK 

EDİYORUM”

Sözlerine ‘bu aziz millet kendisine 
hizmet edenlere minnettar kalmıştır 
ve her zaman kendisine hizmetkar 
olanlarla beraber yürümüştür’ diyerek 
başlayan AK Parti Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun ise Başkan Kavuş ve 
ekibinin hem Meram hem de Konya 
için önemli bir hizmetin daha altına 
imza attıklarını belirtti. Sorgun, konuş-
masını şöyle sürdürdü; “Burada kayna-
tılan pekmez, pişirilen bulgur sadece 
bir nostalji değildir. bunlar bizim hayat 
tarzımızdır. Bu milletin hayat tarzı 
üretmek üzerine kuruludur. Bu hayat 
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TÜRKIYE’DE UN SANAYII

8
5 milyona nüfusu ile Türkiye, kişi başı dün-
yada en çok un ve unlu mamul tüketen 
ülkelerden biri olarak kendi iç pazarının 

yanında her sene yüzün üzerinde ülkeye un ih-
racatı gerçekleştirmektedir. Uzun yıllardır un ih-
racatında dünyada zirvede yer alan un sektörü 
yıllık 3 milyon ton un ihraç etmektedir. Bunun 
yanında yaklaşık olarak 11-12 milyon ton olan iç 
piyasadaki talebi de karşılamaktadır. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre 
ülkemizde 69 ilde 598 adet un fabrikası bulunu-
yor ve bu işletmeler yılda yaklaşık 30 milyon ton 
üretim kapasitesine sahiplerdir. 

Bahse konu olan 598 işletmede toplam 14.953 
kişi çalışmaktadır. Çalışanların %69’unu işçi, 
%18’ini idari personel, %6’sını usta, %5’ini mü-
hendis ve %2’sini tekniker personel oluşturmak-
tadır. 

Türkiye’de buğday unu üretimi, Türk Gıda Ko-
deksi Buğday Unu Tebliği’ne uygun olarak ya-
pılmaktadır. 
Türkiye un sanayisi, Ticaret Bakanlığı tarafın-
dan yürütülen ihracat yapan firmalar tarafından 
ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan buğda-
yı ithal eden, bu yüzden de ithali gümrük ver-
gisine tabi hammadde ya da girdilere gümrük 
muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemi olan 

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Kapsamında Ek-
meklik buğday ithalatı gerçekleştirmektedir. 
Türkiye’nin buğday ithalatı, DİR kapsamında iç 
tüketimden ziyade ihracat için üretim girdisini 
karşılamak amacıyla yapılmaktadır. Son 3 yıldır 
kendi ürettiğimiz buğday yeterli gelmemektedir. 

Özellikle Covid-19 salgını nedeniyle küresel öl-
çekte dayanıklı kuru gıda ürünlerine olan yük-
sek talebin, buğday ve buğday ürünlerine olan 
tüketim talebini tetiklemiştir. Bu konjonktürel 
sebebin yanı sıra, ülkedeki buğday ekim alanla-
rındaki daralma ve kuraklık olaylarından kaynak-
lanan verim kayıpları da buğdayın ithalat mikta-
rını etkilemektedir. Türkiye’nin buğdayı stratejik 
ürün olarak belirleyip ekim alanlarının artırılması 
yönünde çalışmalar başlatması zaruridir.

Golda Gıda A.Ş. olarak yıllık 60 bin ton üretim 
kapasitesi ile faaliyet göstermektedir. Daha ön-
celeri İhracatı olan firmamız Ticaret Bakanlığının 
Önce buğday ithalatı sonra Un ihracatı tebliği ile 
Limana uzaklığından dolayı ihracat tarafı kesil-
miştir. Ülkemizde günden güne daralan buğday 
ekim alanları ise başka bir sorundur. Yetkililerin 
acil olarak havza ekim alanlarının tesis edilmesi 
ve sözleşme tarımın uygulamaya alınması ge-
reklidir. Tarımsal desteklerin buğday için artırıl-
ması gereklidir.

FATIH 
DOĞAN

Golda Gıda Genel 
Müdürü 

158

SIRRI
HAMUR İŞİNİN
LezzetliLezzetli
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teknoloji ile işlenerek doğallığın ve lezzetin 
ortaya çıkarılması, unun en kaliteli ve en doğal 
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Tarımsal üretimdeki gücünden dolayı güçlü de bir
 Buğday Pazarı bulunan Konya’nın, köklü de esnafları 

var. Buğday Pazarı esnaflarından Mustafa Küçükiplikçi, 
“Esnaflarımızın hepsinin hayatı Borsa’ya bağlı.

 Borsa açıksa nefes alırız kapalıysa hayat durur” diyor

‘BORSA OLMAZSA 
BİZ NEFES ALAMAYIZ’

U
n ve tarımsal üretime bağlı 
diğer ürünler için en önemli 
konu hammadde. MTA olarak 

karşımıza çıkan hammadde konusunda 
çiftçi ve nihai üretici arasında köprü işlevi 
gören esnaflar ön plana çıkıyor. Bu ko-
nuda Konya Ticaret Borsası’nın etrafında 
kümeleşen esnaflar, Buğday Pazarı adıyla 
MTA alım-satım işiyle üreticiye hammad-
de tedariki sağlıyor. Konya’nın hububat 
ve bakliyattaki üretim gücünden dolayı, 
güçlü de bir Buğday Pazarı bulunuyor. Bu 
pazar, esnafları biraraya getirirken, alıcı ve 
satıcıların da gözdesi durumunda. Konya 
Buğday Pazarı’nın köklü esnaflarından 
Mustafa Küçükiplikçi, Buğday Pazarı’nın 
işleyişinden sektöre dair önemli bilgiler 
verdi. Konya Ticaret Borsası’nın önemine 
dikkat çeken Küçükiplikçi, “Borsa’yı kapa-
tın, Buğday Pazarı’nda hayat durur. Bizim 
ticaretimizin dönme sebebi, Borsa’dır. 
Burada yaklaşık 265 esnafımız var. Bu 
esnaflarımızın hepsinin hayatı Borsa’ya 
bağlı. Borsa açıksa nefes alırız kapalıysa 
hayat durur” diyor. 

Sizi tanıyabilir miyiz? Ne 
zamandır Buğday Pazarı’nda esnafl ık 
yapıyorsunuz? 

İsmim Mustafa Küçükiplikçi. 1979’dan 
buyana sektördeyim. Baba mesleği. 
Önceleri bakliyat tüccarlığı yapıyorduk. 
Ana işimiz bakliyattı. Konya ve havzası 

çok kıraç alanlar olduğu ve suyumuz al 
olduğu için, mercimek, kimyon, nohut 
ekimi çoktu. Getiri oranları buğdaya, 
arpaya göre daha fazlaydı ve çiftçi o 
süreçlerde bakliyatı tercih ederdi. Mısır, 
ayçiçeği, yonca gibi ürünler Konya’da 
çok yoktu. Bu süreç 2006 yıllarına kadar 
sürdü. Münavebede ağırlıklı buğdayla 
nohut, kimyon gibi ürünler ekilirdi. Ancak 
2006 yıllarından sonra sulanabilir alanlar 
arttıkça, çiftçinin ürün tercihi de değiş-
meye başladı. Mısır, ayçiçeği, yonca gibi 
yöneliş olunca, kazancı da iyi olması 
nedeniyle çiftçi bakliyattan çıktı, bu 
ürünlere yöneldi. Dolayısı ile biz de en 
kolay ulaşılabilir, Borsamıza en fazla gelen 
ürünlere yöneldik. Bakliyattan çıkarak 
buğday, mısır, arpa, ayçiçeği küspesi gibi 
MTA’lara yöneldik. 

Konya Ticaret Borsası’nın sizin 
ticaretinizdeki etkisi nedir? 

Konya Ticaret Borsası, Türkiye’de 
örnek bir borsa. Uğur Kaleli’nin başkan-
lığı sürecinde Borsa bir devrim yaşadı. 
Bu dönemden itibaren Borsa önemli bir 
değer kazandı. Önceden Borsa personeli-
miz ellerinde bir numune tablasıyla esnaf-
ları dolaşarak, ihale usulü fiyatlandırma 
yapardı. Fiyatlar böyle belirlenirdi. Ama 
bu usulle çiftçiye çok büyük haksızlıklar 
yapılırdı ve esnaflar arasında rekabetten 
dolayı çok kırgınlıklar olurdu. Ya da, Bor-

sa’da tanınan, önde gelen bir isim bir ürü-
ne fiyat verdiyse, yarın bir gün bu kişiye 
işim düşer düşüncesiyle kolay kolay onun 
üstüne kimse fiyat vermezdi. Dolayısı ile 
çiftçinin ürünü çok aşağı bir rakamda 
satılırdı ve çiftçi zarar ederdi. Ama Uğur 
Kaleli geldikten sonra dönüşüm sağladı 
ve bilgisayar sistemi oluşturdu. Bu sayede 
Borsa’ya bir güven telkin edildi. Dolayısı 
ile sadece Konya değil, İç Anadolu böl-
gesinin diğer şehirlerinden Konya Ticaret 
Borsası’na mal gelmeye başladı. Bu 
sisteme geçilmeden önce Konya Ticaret 
Borsası’na yılda 700-800 bin tonluk ürün 
gelirken, bilgisayarlı sistemle birlikte 3 
milyon tonlara kadar geldi. Bunun sebebi, 
oluşan güven. İnsanlar arabasını gönde-
riyor, Borsa’da ürün hakkaniyetle, kimse 
kimseyi görmeden, bir şey söylemeden 
bilgisayar üzerinden fiyatlandırma yapılı-
yor ve satışı gerçekleşiyor. Ürün satıldık-
tan sonra faturalandırılıyor, sistem üzerin-
den parası gönderiliyor, ürün yıkılıyor. Bu 
da bir güven oluşturdu ve Borsa’ya gelen 
ürün miktarı da artmış oldu. Hatır-gönül 
işleri ortadan kalktı. Satışlar şeffaf ve 
hakkaniyetli bir şekilde gerçekleştiriliyor. 
Ayrıca Konya Borsa, lisanslı depoculukta 
da ön ayak oldu. Konya Borsa lisanslı 
depoyu yapınca, örnek oldu ve bu sistem 
yaygınlaştı. Bu cesareti gösteren Uğur 
Kaleli oldu, Allah razı olsun, çok emeği 
var Borsa’da. 
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Borsa’nın sizin ticaretinizin artmasına 
ne tür katkıları oluyor? 

KLD tohum üzerine akreditasyon alın-
ca ciddi bir gelir oluştu. Çiftçi de Borsa da 
bu konuda menfaat elde etti. Çiftçinin bir-
çoğu sertifikalı tohum kullanmaya başladı 
Borsa sayesinde. Dolayısı ile ürün kalitemiz 
de yukarı çıkmaya başladı. Birim alandan 
verim de arttı. Eskiden bizim ürünlerimiz-
de süne dediğimiz bir olay vardı ve ürünler 
mahvolurdu. Bu sistem oluştuktan sonra, 
yaşanan bu kayıp da önlenmeye başladı 
ve kalite arttı. Dolayısı ile dışarıdaki fabri-
kalar da hammadde alımında Konya’yı ter-
cih etmeye başladı. Bu anlamda ticaret de 
artmaya başladı. Bizim ticaretimizde Borsa 
en büyük etken. Borsa’yı kapatın, Buğday 
Pazarı’nda hayat durur. Bizim ticaretimizin 
dönme sebebi, Borsa’dır. Burada yaklaşık 
265 esnafımız var. Bu esnaflarımızın hep-
sinin hayatı Borsa’ya bağlı. Borsa açıksa 
nefes alırız kapalıysa hayat durur. 

Sektördeki pazar hakkında neler 
söylersiniz? 

Konya’da hayvancılık da oldukça iyi. 
Büyükbaş, küçükbaş ve tavuk üretiminde 
Konya gerçekten çok iyi durumda. Hem 
sayı anlamında hem kalite anlamında çok 
iyiyiz. Hayvancılık iyi safhada olunca, yu-
murtacılık da gelişince, yem hammadde-
leri, buğday üretimi daha kolay bir pazar 
bulur hale geldi. Bizim sezon boyunca 
döndürdüğümüz ticaretimizin yüzde 30-
40’ını bölgemizdeki üreticilerimiz alır. 

Lisanslı depoculuk son yıllarda ön 
plana çıkıyor. Oldukça yaygın hale geldi. 
Siz bu konuda neler söylersiniz? 

Lisanslı depoculuk yaygınlaştı. Ancak 
biz esnaflar olarak onlarla aynı şartlar-
da rekabet edemiyoruz. Çünkü onlarda 
müstahsil kesimi yok. Çiftçi geldi Borsa’da 
ürünü sattı bize, biz onun müstahsilini 
keseceğiz, çiftçiden düşeceğiz, ücretini 
çiftçiye ödeyeceğiz. Ama Lidaş’a götü-
rünce müstahsil kesimi yok. Dolayısı ile bir 
çiftçi 30 ton mal getirse 6-7 bin TL’den 
kurtuluyor. Dolayısı ile çiftçi neden beni 
tercih etsin? Bu durum beni küçültüyor. Az 
önce söyledim, çiftçi bakliyat yerine mısır, 
ayçiçeği, yonca gibi ürünlere yönelince 
bakliyatta sektör daraldı ve biz de kulvar 

değiştirdik. Şimdi aynı daralmayı Lidaş’lar-
la yaşıyoruz. Birlikte yarışa çıktıklarımızla 
2-0 geride başlıyoruz. Çiftçi ürünün bana 
niye getirsin? Direk Lisanslı depoya yıkar. 
Bir de tabi bu yıl olağanüstü bir yıl olduğu 
için devletimiz MTA’lara müdahale etti. 
Biz ürünlerimizi fabrikaya satamıyoruz 
çünkü TMO’dan ucuz mal alıyor. Biz bu 
durumdan zarar etsek de, bu ülkemiz için 
doğru bir yaklaşımdı. Çünkü enflasyonla 
mücadele etmek gerekiyordu. Dolayısı ile 

bu politika doğru bir politikaydı. Devlet bu 
ürünlerde stokunu almalı ve kafasını kal-
dıran fırsatçılara dur demeli. Bundan önce 
devletin eli boştu ve art niyetliler bunu 
kötüye kullanarak yüzde 300’lere varan 
zamlar yaşandı. Devletin eli boş olduğu 
için müdahale edemedi. Ama bu yıl çok 
güzel hazırlık yapıldı ve müdahale etme 
gücünü elde etti. İyi bir politika uygulandı. 

Konya Ticaret Borsası nasıl çalışıyor? 
Biraz bilgi verir misiniz? 

Ürünler sıraya girer. Laboratuvarda 
numuneler alınır, analizler yapılır, Borsa’da-
ki Satış Salonu’ndaki sisteme ürünün ismi, 
kalitesi, tonajı vs. hepsi yükselir, alınan 
numune tabağı Satış Salonu’na gider. Tüm 
ürünler bu şekilde Satış Salonu’na gittikten 
sonra 15 dakikalık satış sürecimiz vardır, 
satış gongu vurduktan sonra satış başlar. 
Başlangıç ve bitiş süresi 15 dakikadır. Bu 
süre içerisinde 30-34 ürün herkesin önün-
den numune tabakları raylı sistem üzerin-
de dolaşır. Bu ürünlerin ekranda da bilgileri 
vardır. Herkes alacağı ürünün numunesin-
den birer avuç alır tablasına koyar. Herkes 
alacağı ürüne fiyatını verir, en yüksek fiyatı 
kim vermişse ürün süre bitince orada kalır. 
Ha diyelim ki ben ürüne 7.500 TL verdim 
ama benden bir önceki kişi 7.100 TL verdi. 
Ben 7.500 yazdım ama benim verdiğim 
fiyat 7.101 olarak bende kalır. Dolayısı ile 1 
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Tarımsal üretimdeki gücünden dolayı güçlü de bir
 Buğday Pazarı bulunan Konya’nın, köklü de esnafları 

var. Buğday Pazarı esnaflarından Mustafa Küçükiplikçi, 
“Esnaflarımızın hepsinin hayatı Borsa’ya bağlı.

 Borsa açıksa nefes alırız kapalıysa hayat durur” diyor

‘BORSA OLMAZSA 
BİZ NEFES ALAMAYIZ’

U
n ve tarımsal üretime bağlı 
diğer ürünler için en önemli 
konu hammadde. MTA olarak 

karşımıza çıkan hammadde konusunda 
çiftçi ve nihai üretici arasında köprü işlevi 
gören esnaflar ön plana çıkıyor. Bu ko-
nuda Konya Ticaret Borsası’nın etrafında 
kümeleşen esnaflar, Buğday Pazarı adıyla 
MTA alım-satım işiyle üreticiye hammad-
de tedariki sağlıyor. Konya’nın hububat 
ve bakliyattaki üretim gücünden dolayı, 
güçlü de bir Buğday Pazarı bulunuyor. Bu 
pazar, esnafları biraraya getirirken, alıcı ve 
satıcıların da gözdesi durumunda. Konya 
Buğday Pazarı’nın köklü esnaflarından 
Mustafa Küçükiplikçi, Buğday Pazarı’nın 
işleyişinden sektöre dair önemli bilgiler 
verdi. Konya Ticaret Borsası’nın önemine 
dikkat çeken Küçükiplikçi, “Borsa’yı kapa-
tın, Buğday Pazarı’nda hayat durur. Bizim 
ticaretimizin dönme sebebi, Borsa’dır. 
Burada yaklaşık 265 esnafımız var. Bu 
esnaflarımızın hepsinin hayatı Borsa’ya 
bağlı. Borsa açıksa nefes alırız kapalıysa 
hayat durur” diyor. 

Sizi tanıyabilir miyiz? Ne 
zamandır Buğday Pazarı’nda esnafl ık 
yapıyorsunuz? 

İsmim Mustafa Küçükiplikçi. 1979’dan 
buyana sektördeyim. Baba mesleği. 
Önceleri bakliyat tüccarlığı yapıyorduk. 
Ana işimiz bakliyattı. Konya ve havzası 

çok kıraç alanlar olduğu ve suyumuz al 
olduğu için, mercimek, kimyon, nohut 
ekimi çoktu. Getiri oranları buğdaya, 
arpaya göre daha fazlaydı ve çiftçi o 
süreçlerde bakliyatı tercih ederdi. Mısır, 
ayçiçeği, yonca gibi ürünler Konya’da 
çok yoktu. Bu süreç 2006 yıllarına kadar 
sürdü. Münavebede ağırlıklı buğdayla 
nohut, kimyon gibi ürünler ekilirdi. Ancak 
2006 yıllarından sonra sulanabilir alanlar 
arttıkça, çiftçinin ürün tercihi de değiş-
meye başladı. Mısır, ayçiçeği, yonca gibi 
yöneliş olunca, kazancı da iyi olması 
nedeniyle çiftçi bakliyattan çıktı, bu 
ürünlere yöneldi. Dolayısı ile biz de en 
kolay ulaşılabilir, Borsamıza en fazla gelen 
ürünlere yöneldik. Bakliyattan çıkarak 
buğday, mısır, arpa, ayçiçeği küspesi gibi 
MTA’lara yöneldik. 

Konya Ticaret Borsası’nın sizin 
ticaretinizdeki etkisi nedir? 

Konya Ticaret Borsası, Türkiye’de 
örnek bir borsa. Uğur Kaleli’nin başkan-
lığı sürecinde Borsa bir devrim yaşadı. 
Bu dönemden itibaren Borsa önemli bir 
değer kazandı. Önceden Borsa personeli-
miz ellerinde bir numune tablasıyla esnaf-
ları dolaşarak, ihale usulü fiyatlandırma 
yapardı. Fiyatlar böyle belirlenirdi. Ama 
bu usulle çiftçiye çok büyük haksızlıklar 
yapılırdı ve esnaflar arasında rekabetten 
dolayı çok kırgınlıklar olurdu. Ya da, Bor-

sa’da tanınan, önde gelen bir isim bir ürü-
ne fiyat verdiyse, yarın bir gün bu kişiye 
işim düşer düşüncesiyle kolay kolay onun 
üstüne kimse fiyat vermezdi. Dolayısı ile 
çiftçinin ürünü çok aşağı bir rakamda 
satılırdı ve çiftçi zarar ederdi. Ama Uğur 
Kaleli geldikten sonra dönüşüm sağladı 
ve bilgisayar sistemi oluşturdu. Bu sayede 
Borsa’ya bir güven telkin edildi. Dolayısı 
ile sadece Konya değil, İç Anadolu böl-
gesinin diğer şehirlerinden Konya Ticaret 
Borsası’na mal gelmeye başladı. Bu 
sisteme geçilmeden önce Konya Ticaret 
Borsası’na yılda 700-800 bin tonluk ürün 
gelirken, bilgisayarlı sistemle birlikte 3 
milyon tonlara kadar geldi. Bunun sebebi, 
oluşan güven. İnsanlar arabasını gönde-
riyor, Borsa’da ürün hakkaniyetle, kimse 
kimseyi görmeden, bir şey söylemeden 
bilgisayar üzerinden fiyatlandırma yapılı-
yor ve satışı gerçekleşiyor. Ürün satıldık-
tan sonra faturalandırılıyor, sistem üzerin-
den parası gönderiliyor, ürün yıkılıyor. Bu 
da bir güven oluşturdu ve Borsa’ya gelen 
ürün miktarı da artmış oldu. Hatır-gönül 
işleri ortadan kalktı. Satışlar şeffaf ve 
hakkaniyetli bir şekilde gerçekleştiriliyor. 
Ayrıca Konya Borsa, lisanslı depoculukta 
da ön ayak oldu. Konya Borsa lisanslı 
depoyu yapınca, örnek oldu ve bu sistem 
yaygınlaştı. Bu cesareti gösteren Uğur 
Kaleli oldu, Allah razı olsun, çok emeği 
var Borsa’da. 
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Borsa’nın sizin ticaretinizin artmasına 
ne tür katkıları oluyor? 

KLD tohum üzerine akreditasyon alın-
ca ciddi bir gelir oluştu. Çiftçi de Borsa da 
bu konuda menfaat elde etti. Çiftçinin bir-
çoğu sertifikalı tohum kullanmaya başladı 
Borsa sayesinde. Dolayısı ile ürün kalitemiz 
de yukarı çıkmaya başladı. Birim alandan 
verim de arttı. Eskiden bizim ürünlerimiz-
de süne dediğimiz bir olay vardı ve ürünler 
mahvolurdu. Bu sistem oluştuktan sonra, 
yaşanan bu kayıp da önlenmeye başladı 
ve kalite arttı. Dolayısı ile dışarıdaki fabri-
kalar da hammadde alımında Konya’yı ter-
cih etmeye başladı. Bu anlamda ticaret de 
artmaya başladı. Bizim ticaretimizde Borsa 
en büyük etken. Borsa’yı kapatın, Buğday 
Pazarı’nda hayat durur. Bizim ticaretimizin 
dönme sebebi, Borsa’dır. Burada yaklaşık 
265 esnafımız var. Bu esnaflarımızın hep-
sinin hayatı Borsa’ya bağlı. Borsa açıksa 
nefes alırız kapalıysa hayat durur. 

Sektördeki pazar hakkında neler 
söylersiniz? 

Konya’da hayvancılık da oldukça iyi. 
Büyükbaş, küçükbaş ve tavuk üretiminde 
Konya gerçekten çok iyi durumda. Hem 
sayı anlamında hem kalite anlamında çok 
iyiyiz. Hayvancılık iyi safhada olunca, yu-
murtacılık da gelişince, yem hammadde-
leri, buğday üretimi daha kolay bir pazar 
bulur hale geldi. Bizim sezon boyunca 
döndürdüğümüz ticaretimizin yüzde 30-
40’ını bölgemizdeki üreticilerimiz alır. 

Lisanslı depoculuk son yıllarda ön 
plana çıkıyor. Oldukça yaygın hale geldi. 
Siz bu konuda neler söylersiniz? 

Lisanslı depoculuk yaygınlaştı. Ancak 
biz esnaflar olarak onlarla aynı şartlar-
da rekabet edemiyoruz. Çünkü onlarda 
müstahsil kesimi yok. Çiftçi geldi Borsa’da 
ürünü sattı bize, biz onun müstahsilini 
keseceğiz, çiftçiden düşeceğiz, ücretini 
çiftçiye ödeyeceğiz. Ama Lidaş’a götü-
rünce müstahsil kesimi yok. Dolayısı ile bir 
çiftçi 30 ton mal getirse 6-7 bin TL’den 
kurtuluyor. Dolayısı ile çiftçi neden beni 
tercih etsin? Bu durum beni küçültüyor. Az 
önce söyledim, çiftçi bakliyat yerine mısır, 
ayçiçeği, yonca gibi ürünlere yönelince 
bakliyatta sektör daraldı ve biz de kulvar 

değiştirdik. Şimdi aynı daralmayı Lidaş’lar-
la yaşıyoruz. Birlikte yarışa çıktıklarımızla 
2-0 geride başlıyoruz. Çiftçi ürünün bana 
niye getirsin? Direk Lisanslı depoya yıkar. 
Bir de tabi bu yıl olağanüstü bir yıl olduğu 
için devletimiz MTA’lara müdahale etti. 
Biz ürünlerimizi fabrikaya satamıyoruz 
çünkü TMO’dan ucuz mal alıyor. Biz bu 
durumdan zarar etsek de, bu ülkemiz için 
doğru bir yaklaşımdı. Çünkü enflasyonla 
mücadele etmek gerekiyordu. Dolayısı ile 

bu politika doğru bir politikaydı. Devlet bu 
ürünlerde stokunu almalı ve kafasını kal-
dıran fırsatçılara dur demeli. Bundan önce 
devletin eli boştu ve art niyetliler bunu 
kötüye kullanarak yüzde 300’lere varan 
zamlar yaşandı. Devletin eli boş olduğu 
için müdahale edemedi. Ama bu yıl çok 
güzel hazırlık yapıldı ve müdahale etme 
gücünü elde etti. İyi bir politika uygulandı. 

Konya Ticaret Borsası nasıl çalışıyor? 
Biraz bilgi verir misiniz? 

Ürünler sıraya girer. Laboratuvarda 
numuneler alınır, analizler yapılır, Borsa’da-
ki Satış Salonu’ndaki sisteme ürünün ismi, 
kalitesi, tonajı vs. hepsi yükselir, alınan 
numune tabağı Satış Salonu’na gider. Tüm 
ürünler bu şekilde Satış Salonu’na gittikten 
sonra 15 dakikalık satış sürecimiz vardır, 
satış gongu vurduktan sonra satış başlar. 
Başlangıç ve bitiş süresi 15 dakikadır. Bu 
süre içerisinde 30-34 ürün herkesin önün-
den numune tabakları raylı sistem üzerin-
de dolaşır. Bu ürünlerin ekranda da bilgileri 
vardır. Herkes alacağı ürünün numunesin-
den birer avuç alır tablasına koyar. Herkes 
alacağı ürüne fiyatını verir, en yüksek fiyatı 
kim vermişse ürün süre bitince orada kalır. 
Ha diyelim ki ben ürüne 7.500 TL verdim 
ama benden bir önceki kişi 7.100 TL verdi. 
Ben 7.500 yazdım ama benim verdiğim 
fiyat 7.101 olarak bende kalır. Dolayısı ile 1 
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fazlası olarak ürün bende kalır ve çiftçi de 
esnaf da bu şekilde korunmuş olur. Esnafın 
rekabet edecekmişim diye anormal fiyat-
lara mal alması önlenmiş oluyor. Şu da var, 
bu fiyata verip vermemek çiftçinin elinde. 
Yani bu satış gerçekleşti, 7.000 TL’ye 
satıldı diyelim. Çiftçi anons edilir, “Senin 
ürünün 7.000 TL’ye şu firmada kalmıştır, 
ürünü veriyor musun vermiyor musun?” 
diye sorulur. Çiftçi satışı onaylarsa resmi 
işler başlar, yok çiftçi satışı onaylamazsa, 
rakamı beğenmezse sonraki satışa tekrar 
girer ürünü. Bu alım süreci toplamda 5-6 
dakika sürer. Dolayısı ile Borsa’nın ticaret 
şekli bu şekilde ve bundan da çok mem-
nunuz esnaflar olarak. Herkes hakkına razı, 
kimse sen şunu dedin, onu sen al bunu 
ben alıyım diyemez. Çünkü hangi ürüne 
kim fiyat vermiş bunu göremezsin. Çiftçi 
de sadece son alıcıyı görür. Çiftçi ekran-
dan verilen fiyatları görür rakamsal olarak 
ama kimin hangi fiyatı verdiğini göremez. 
Böylece kimse kimseye bir şey diyemez. 
Böyle bir ticaret modeli olunca, güven 
olduğu için diğer şehirlerden de buraya 
geliyorlar. Ödeme şekilleri hep peşindir. 
Mal geldiği zaman ücret de ödenir. Şayet 
ödenmezse ve Borsa’ya bildirilince, Borsa 
işlem gerçekleştirir, birincide uyarır, ikinci 
de 10 gün Borsa sistemine giremez, üçün-
cüde ise Borsa üyeliği iptal edilir ve ticaret 
yapamaz. Dolayısı ile kimse ödemelerde 
sorun yaşanmaz. 

Buğday Pazarı uzun yıllardır bu 
bölgede hizmet veriyor. Size yetiyor mu 
burası? 

Burada dükkanlarımız yeterli halde 
değil. Eski Buğday Pazarı’ndan buraya 
50’şer metrekarelik dükkanlardan buraya 
geldik. Buralar 375 metrekare. Biz buraya 

gelince, burası nasıl dolacak diyorduk. 
Ama şimdi burası da yetmiyor, 1500 
metrekare de doluyor, 2500 metrekare de 
doluyor. Ticaret çok büyüdü. Ha bu, 2000 
metrekarelik dükkanların olduğu bir yeni 
Buğday Pazarı yapılsın anlamına gelmesin. 
Benim şahsi kanaatim, keşke herkes daha 
fazla imkana sahip olsa ve bireysel yatay 
ya da dikey depolar yapsa ve gitse. Yani 
biz böyle sektörlerin bir yere toplanmasına 
alışığız ama ayrı ayrı olması bence daha 
iyi. Çünkü ticaret bir sır işidir. Böyle hep 
birlikte olunca herkes herkesten haberdar. 
Kimsenin kimseden haberi olmaması için, 
kimsenin kimseye buğuz etmemesi için 
ayrı olsa herkes daha iyi bence. Böyle 
toplu alanlarda maalesef buğuzlanma olu-
yor. Ha sektörün toplu olmasının avantajı 
da var. Çiftçi geliyor mesela, herkesi tek 
tek dolaşıyor. Borsa’nın dışında da ürün 
alışverişi oluyor. Ama işte olumsuzluğu da 
oluyor. Bu benim şahsi fikrim. Ama özet 
olarak 50 metrekarelik dükkanlar artık 
yeterli değil. 

Bölgeler arası ticaret ve tarımsal 
üretim konusunda düşünceleriniz neler? 

Sektörümüz artık değişiyor. Su da 
düşünülerek ürün deseninde değişiklikler 
yapılıyor. Pancar, mısır, ayçiçeği ekiyo-
ruz ve su kâfi değil. Devlet muhtemelen 
bölgesel ekim planını tamamen devreye 
sokacak gibime geliyor. Tabi siyaset kolay 
iş değil. Aynı derecede herkesi memnun 
edemezsiniz. Dolayısı ile köklü değişiklik-
ler kolay olmuyor. Bizim bölgemize mısır 
uygun değil. Çünkü suyumuz az. Ürün 
deseni olarak mısır, ayçiçeği çok uygun 
değil. Ama çiftçi bu ürünlerden kazandığı 
için bu ürünlere yöneliş gösteriyor. Çiftçi 
de kendince bu konuda haklı. Buğday 

ekimine ciddi bir destek verip mesela mısır 
ekene ceza verilmeli gibi yöntemler ortaya 
konulmalı. Ben ciddi bir mısır ticareti 
yapıyor muyum? Evet yapıyorum. Ama bu 
sen-ben meselesi değil, ülke menfaati me-
selesi. Suyumuz sürekli çekiliyor ve obruk-
lar artıyor. Karapınar, Altınekin çökse Allah 
muhafaza ne olur? Ülkemiz açısından, 
suyun bol olduğu bölgelere mısırı, ayçiçe-
ğini kaydırıp o bölgede bu ürünlere destek 
verilecek, hububata da ceza verilecek. 
Konya bölgesinde de işte tam tersi olarak, 
hububata ciddi destek verilmeli, mısır, ay-
çiçeğine de ceza verilmeli. Ha ceza versen 
de çiftçi hububattan yine kazanmazsa, 
ÇKS’ye kayıt yaptırmaz kaçak yine eker 
mısırı, ayçiçeğini. Bu sefer farklı bir sorun 
ortaya çıkar. Dolayısı ile çiftçinin hububat-
tan mısır ve ayçiçeğine eşdeğer bir kazanç 
sağlaması gerekiyor. Bu iç dinamiklerin de 
çalışmasına vesile olur. Ben mısırı alıyorum, 
Ege’ye satacağım. Aynı dönemde orada 
da mısır çıkıyor. Nakliyeyle benden neden 
alsın? Kendi bölgesinden alıyor. Adana’ya 
mısır satacağım, mısır orada da var, ben-
den almıyor. O zaman ben ürünü nereye 
satacağım? Sonra ne oluyor, ürünler stoka 
gidiyor ve stokçu da çoğalıyor. Esnaf 
stokçu oluyor, çiftçi stokçu oluyor. Ege’nin, 
Adana’nın, İç Anadolu’nun mısırı bitmiş, 
satışa çıkarıyorum. Bu dinamiklerimizi bo-
zuyor. Buğdayda da durum aynı. Benim bir 
ürünü bölgemin dışına satmam için, sattı-
ğım ürünün o bölgede olmaması gereki-
yor. O bölgenin bizim bölgemize satacağı 
ürünün de burada olmaması gerekiyor. 
Dolayısı ile bölgesel ticaret de canlanacak. 
Ben ondan mısır, ayçiçeği alacağım o da 
benden buğday, arpa alacak. Bizim ticaret 
olarak en büyük sıkıntılarımızdan biri de 
bu dengesizlik. 

MUSTAFA KÜÇÜKIPLIKÇI162



fazlası olarak ürün bende kalır ve çiftçi de 
esnaf da bu şekilde korunmuş olur. Esnafın 
rekabet edecekmişim diye anormal fiyat-
lara mal alması önlenmiş oluyor. Şu da var, 
bu fiyata verip vermemek çiftçinin elinde. 
Yani bu satış gerçekleşti, 7.000 TL’ye 
satıldı diyelim. Çiftçi anons edilir, “Senin 
ürünün 7.000 TL’ye şu firmada kalmıştır, 
ürünü veriyor musun vermiyor musun?” 
diye sorulur. Çiftçi satışı onaylarsa resmi 
işler başlar, yok çiftçi satışı onaylamazsa, 
rakamı beğenmezse sonraki satışa tekrar 
girer ürünü. Bu alım süreci toplamda 5-6 
dakika sürer. Dolayısı ile Borsa’nın ticaret 
şekli bu şekilde ve bundan da çok mem-
nunuz esnaflar olarak. Herkes hakkına razı, 
kimse sen şunu dedin, onu sen al bunu 
ben alıyım diyemez. Çünkü hangi ürüne 
kim fiyat vermiş bunu göremezsin. Çiftçi 
de sadece son alıcıyı görür. Çiftçi ekran-
dan verilen fiyatları görür rakamsal olarak 
ama kimin hangi fiyatı verdiğini göremez. 
Böylece kimse kimseye bir şey diyemez. 
Böyle bir ticaret modeli olunca, güven 
olduğu için diğer şehirlerden de buraya 
geliyorlar. Ödeme şekilleri hep peşindir. 
Mal geldiği zaman ücret de ödenir. Şayet 
ödenmezse ve Borsa’ya bildirilince, Borsa 
işlem gerçekleştirir, birincide uyarır, ikinci 
de 10 gün Borsa sistemine giremez, üçün-
cüde ise Borsa üyeliği iptal edilir ve ticaret 
yapamaz. Dolayısı ile kimse ödemelerde 
sorun yaşanmaz. 

Buğday Pazarı uzun yıllardır bu 
bölgede hizmet veriyor. Size yetiyor mu 
burası? 

Burada dükkanlarımız yeterli halde 
değil. Eski Buğday Pazarı’ndan buraya 
50’şer metrekarelik dükkanlardan buraya 
geldik. Buralar 375 metrekare. Biz buraya 

gelince, burası nasıl dolacak diyorduk. 
Ama şimdi burası da yetmiyor, 1500 
metrekare de doluyor, 2500 metrekare de 
doluyor. Ticaret çok büyüdü. Ha bu, 2000 
metrekarelik dükkanların olduğu bir yeni 
Buğday Pazarı yapılsın anlamına gelmesin. 
Benim şahsi kanaatim, keşke herkes daha 
fazla imkana sahip olsa ve bireysel yatay 
ya da dikey depolar yapsa ve gitse. Yani 
biz böyle sektörlerin bir yere toplanmasına 
alışığız ama ayrı ayrı olması bence daha 
iyi. Çünkü ticaret bir sır işidir. Böyle hep 
birlikte olunca herkes herkesten haberdar. 
Kimsenin kimseden haberi olmaması için, 
kimsenin kimseye buğuz etmemesi için 
ayrı olsa herkes daha iyi bence. Böyle 
toplu alanlarda maalesef buğuzlanma olu-
yor. Ha sektörün toplu olmasının avantajı 
da var. Çiftçi geliyor mesela, herkesi tek 
tek dolaşıyor. Borsa’nın dışında da ürün 
alışverişi oluyor. Ama işte olumsuzluğu da 
oluyor. Bu benim şahsi fikrim. Ama özet 
olarak 50 metrekarelik dükkanlar artık 
yeterli değil. 

Bölgeler arası ticaret ve tarımsal 
üretim konusunda düşünceleriniz neler? 

Sektörümüz artık değişiyor. Su da 
düşünülerek ürün deseninde değişiklikler 
yapılıyor. Pancar, mısır, ayçiçeği ekiyo-
ruz ve su kâfi değil. Devlet muhtemelen 
bölgesel ekim planını tamamen devreye 
sokacak gibime geliyor. Tabi siyaset kolay 
iş değil. Aynı derecede herkesi memnun 
edemezsiniz. Dolayısı ile köklü değişiklik-
ler kolay olmuyor. Bizim bölgemize mısır 
uygun değil. Çünkü suyumuz az. Ürün 
deseni olarak mısır, ayçiçeği çok uygun 
değil. Ama çiftçi bu ürünlerden kazandığı 
için bu ürünlere yöneliş gösteriyor. Çiftçi 
de kendince bu konuda haklı. Buğday 

ekimine ciddi bir destek verip mesela mısır 
ekene ceza verilmeli gibi yöntemler ortaya 
konulmalı. Ben ciddi bir mısır ticareti 
yapıyor muyum? Evet yapıyorum. Ama bu 
sen-ben meselesi değil, ülke menfaati me-
selesi. Suyumuz sürekli çekiliyor ve obruk-
lar artıyor. Karapınar, Altınekin çökse Allah 
muhafaza ne olur? Ülkemiz açısından, 
suyun bol olduğu bölgelere mısırı, ayçiçe-
ğini kaydırıp o bölgede bu ürünlere destek 
verilecek, hububata da ceza verilecek. 
Konya bölgesinde de işte tam tersi olarak, 
hububata ciddi destek verilmeli, mısır, ay-
çiçeğine de ceza verilmeli. Ha ceza versen 
de çiftçi hububattan yine kazanmazsa, 
ÇKS’ye kayıt yaptırmaz kaçak yine eker 
mısırı, ayçiçeğini. Bu sefer farklı bir sorun 
ortaya çıkar. Dolayısı ile çiftçinin hububat-
tan mısır ve ayçiçeğine eşdeğer bir kazanç 
sağlaması gerekiyor. Bu iç dinamiklerin de 
çalışmasına vesile olur. Ben mısırı alıyorum, 
Ege’ye satacağım. Aynı dönemde orada 
da mısır çıkıyor. Nakliyeyle benden neden 
alsın? Kendi bölgesinden alıyor. Adana’ya 
mısır satacağım, mısır orada da var, ben-
den almıyor. O zaman ben ürünü nereye 
satacağım? Sonra ne oluyor, ürünler stoka 
gidiyor ve stokçu da çoğalıyor. Esnaf 
stokçu oluyor, çiftçi stokçu oluyor. Ege’nin, 
Adana’nın, İç Anadolu’nun mısırı bitmiş, 
satışa çıkarıyorum. Bu dinamiklerimizi bo-
zuyor. Buğdayda da durum aynı. Benim bir 
ürünü bölgemin dışına satmam için, sattı-
ğım ürünün o bölgede olmaması gereki-
yor. O bölgenin bizim bölgemize satacağı 
ürünün de burada olmaması gerekiyor. 
Dolayısı ile bölgesel ticaret de canlanacak. 
Ben ondan mısır, ayçiçeği alacağım o da 
benden buğday, arpa alacak. Bizim ticaret 
olarak en büyük sıkıntılarımızdan biri de 
bu dengesizlik. 
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TAM BAĞIMSIZLIK 
IÇIN GIDA GÜVENLIĞI ŞART!

B
ir ülkenin tam bağımsız olabilmesi için, “gıda 
güvenliği” konusunda da kendini garanti al-
tına alması gerekiyor. Bir ülke nüfusunu dışa 

bağımlı olmadan doyurabiliyorsa, o ülke tam ba-
ğımsız bir ülke olabilir. Bu noktada da hububat, hu-
bubat özelinde ise buğday ön plana çıkıyor. Dün ol-
duğu gibi bugün de buğday stratejik bir ürün olarak 
karşımıza çıkıyor. İnsanlığın başlangıcına dayanan 
buğday üretimi, günümüz dünyasında daha önemli 
bir hal almıştır. 

Soframızdan her gün eksik etmediğimiz ekmeğin 
üretim yolculuğu, pandemi sürecine kadar kimse-
nin umurunda değildi. Ekmek sofralarımıza geliyor 
ancak ekmeğin üretildiği buğday nasıl yetişiyor, 
nasıl işleniyor, ekmek haline gelen serüvende hangi 
işlemlerden geçiyor kimse bilmiyordu. Ancak pan-
demi ile birlikte ortaya çıkan gıda krizi, sonrasında 
başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, buğdayın bir kez 
daha stratejik bir ürün olduğunu ortaya koydu. 

Artan dünya nüfusuna bağlı olarak buğdaya olan 
ihtiyaç da her geçen gün artarken, buna karşın kü-
resel iklim krizi, kuraklık gibi büyük sorunlar nede-
niyle buğday üretiminde ciddi kayıplar yaşanmak-
tadır. Bu durum dünya açısından endişe vericidir. 
Çünkü yapılan araştırmalar, beslenme konusunda 
gelecekte dünya nüfusunun yarısının büyük bir so-
runla karşı karşıya kalabileceğini göstermektedir. 

Buğday, un ve makarna olarak sofralarımızda yer 

bulurken, dünyada üretilen buğdayın her sene tü-
ketildiği ülkelerin stok durumunun azaldığı ve bir 
ekmeğin bir silaha eşit olduğu günlere doğru git-
mekteyiz. 

Bu anlamda, buğday-un ilişkisine bakıldığında, 
buğday üretiminde kaliteyi ve verimi artırmak, un 
sanayi için önem arz etmekte olup, ülke çıkarları için 
elzemdir.

BEKIR 
KAĞNICIOĞLU 

Altınekin Ziraat Odası 
Başkanı
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EN BÜYÜK EKSIĞIMIZ SU!

Ü
lkemizde hala ekonomik ve teknik olarak 
sulanabilir 8,5 milyon hektarlık arazinin 2,15 
milyon hektarı gerekli altyapı çalışmaları 

tamamlanamadığı için, sulayamıyoruz. Sulanan 
alanlarda da, yüzde 60’a varan oranlarda, tasar-
ruf sağlayan basınçlı sulama sistemlerine yaygın 
olarak geçemedik. Hızla basınçlı sulama oranını 
artırmamız gerekiyor. Bunun çözümü, basınçlı su-
lama sistemlerinin kurulum maliyetleri devletimiz 
tarafından hibe yoluyla karşılanmasıyla mümkün 
olacaktır. Bu açıdan, GAP-KOP-DAP gibi büyük su-
lama projelerini içeren bölgesel kalkınma projeleri 
biran önce tamamlanmalıdır. Ne yaparsak yapalım, 
çiftçimizi bilgiyle buluşturamazsak 150 milyar do-
larlık hasıla, 40-50 milyar dolarlık tarım-gıda ihra-
cat hedeflerine ulaşamayız. Gerek Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği gerekse de Ziraat Odaları olarak, Ta-
rım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere bakan-
lıklar, kurum ve kuruluşlarla protokoller imzalaya-
rak işbirliği yaparak çalışmalara devam etmeliyiz. 

Tarım arazisi itibariyle Türkiye’nin en büyük eki-
lebilir arazisine sahip olan Cihanbeyli’de 2 milyon 
200 bin dekar alanda üretim yapılıyor. Tarım arazi-
lerinin yüzde 20 gibi küçük bir bölümü sulanabilir 
yapıya sahip olan ilçede, çoğunlukla kurak arazide 
tarım yapılıyor. Cihanbeyli de sulanabilir araziler-
de mısır, ayçiçeği, şeker pancarı ekimleri yapılıyor. 
Son dönemde Cihanbeyli Ziraat Odası’nın girişim-
leriyle kanola bitkisi de üretilmeye başlandı. Kano-
la bitkisini Karapınar bölgesinde görüp ilçemize 
getirdik. Ve havza bazlı destek kapsamına aldır-
dık. Tarım Bakanımız onayladı, az su tüketen bir 
ürün olan kanola, 1500-2000 dekarlık bir alanda 
ekiliyor. Yeni yeni ilçemizde yem bezelyesi, çok az 
bir kısım da patates ekimi yapılıyor. Bunlar bizim 
sulu tarım arazilerinde üretim yaptığımız ürünler. 
Kıraç alanlardaki başat ürünlerimiz ise buğday ve 
arpa. Bunun haricinde nohut, mercimek ve kimyon 
ekimi yapıyoruz. Bölgemizde kimyon ekimi ya-
pıyoruz ama tam dane alma döneminde mantar 
hastalığı oluşuyor. Hastalık olunca da verim kaybı 
yaşanıyor. Daha önce iyi tarım uygulaması kapsa-
mında kimyonda dekara 100 TL destek verilirken 
bu destek 30 TL’ye düşürüldü. Çiftçi bu nedenle 
kimyonu çok rantabıl görmediği için ekimi her ge-
çen yıl daralıyor. Kıraç alanlar itibariyle bakıldığın-
da bizim kuru tarım arazilerimiz çok yüksek. Arpa 
ve buğdayın ekim alanının en yüksek olduğu ilçe 
Cihanbeyli. Cihanbeyli’deki tarım arazilerine ekilen 
buğday ülkemiz buğday ihtiyacının önemli bir bö-
lümünü karşılıyor. 

Biz tarım ve hayvancılığın gelişmesi için ne yapa-
bileceğimize ilişkin kısa ve uzun vadeli çalışmalar 

yaptık ilk iş olarak. Cihanbeyli’nin en büyük eksikli-
ğinin su olduğunu, sulanabilir tarım arazileri itiba-
riyle de, bölgemizdeki su miktarını görmek müm-
kün. En büyük eksikliğimizin su olduğu yönündeki 
tespit ve önerilerimizi Tarım Bakanlığı’mız başta 
olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara rapor ha-
linde ilettik. Yine ilçemizi ziyaret eden milletvekil-
lerimize, mülki amirlerimize, yerel yöneticilerimize 
bu konuyu aktardık. Sadece Cihanbeyli’yle sınırlı 
kalmayıp, Altınekin ve Kulu’da da paydaşlarımız-
la biraraya gelerek ortak sorunlarımızın çözümü 
noktasında çalışmalar yürüttük. Halen de çalışma-
larımız devam ediyor. Bölgenin ürün deseni böl-
gede neden suya ihtiyaç duyulduğunu ve bölge-
nin tarıma olan katkısıyla ilgili bir rapor hazırlayıp 
bunu ilgililere sunduktan sonra bizim için yeni bir 
ışık doğmuş oldu. Konuyla ilgili Tarım Bakanımızla 
yaptığımız görüşmelerde, Konya’nın kuzeyini Kızı-
lırmak’tan su aktarmak üzere bir çalışmanın oldu-
ğunu söyleyip bizi gelecek adına umutlandırdılar. 
Bir de Pınarbaşı’ndan doğup, Cihanbeyli’nin mer-
kezine gelen ve daha önce KOP’un yaptığı kapalı 
sistem sulama yapılmasının hedeflendiği suyun 
buraya gelmediğini ve göletteki suyun bittiğini 
dile getirdik. Ayrıca bölgemizde iyi tarım uygula-
maları yapılabilmesi, tarım arazilerinin daha verimli 
kullanabilmesi bir düzen dahilinde bu işlerin yürü-
tülmesi için bölgemiz tarım arazilerinin toplulaş-
tırılmasının elzem olduğunu aktardık. Bu konuda 
Sayın Bakanımız gereken çalışmanın yapılacağını 
bildirdi.

İlçemizde tarım ve hayvancılık ekseninde daha 
büyük yatırımların kazandırılmasının bölgeye ne 
kadar faydalı olacağını da anlatıyoruz. Örneğin 
Konya Şeker Fabrikası’nın Şehir Merkezinde kalan 
kampüsünün başka bir yere taşınmasıyla ilgili bir 
gündem var şuan. Biz daha önceki süreçlerde de 
bu fabrikanın ilçemiz sınırları içerisinde bir yere 
taşınmasının bölgedeki tüm ilçeleri kucaklayacak 
şekilde yeni bir ivme kazandıracağını hep dillen-
dirmiş, bu konuda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla 
gerekli görüşmeleri yürütme çabası içinde olduk. 
Bugün gelinen noktada ise, taşıma süreci olgun-
laştı, şehrin merkezinde kalmış olan Konya Şeker 
merkez kampüsü bölgemiz arazileri içerisinde 
uygun bir konuma taşınacak. Cihanbeyli-Kulu ve 
Altınekin’i kapsayacak bölgemizdeki çiftçilerimiz 1 
milyon 200 bin ton pancar üretiyor. Bu rakam bir 
fabrikanın çalışması için uygun hammaddeyi te-
min etmek demektir. Tabi ki fabrikanın kurulması, 
Altınekin-Kulu-Cihanbeyli’deki pancar üretimi dü-
şünüldüğünde, daha çok üretimin var olduğu da 
aşikardır.

VEYSEL 
AKBULUT

Cihanbeyli Ziraat Odası 
Başkanı
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Türkiye’nin önde gelen 
özel sektör tarımsal 

ürünler şirketleri arasında 
yer alan Rıfatoğlu Tarım 

bünyesinde hizmet veren 
Konya Lidaş, Konya’nın 
ilk Lisanslı Depoculuk 

firmalarından olma 
özelliği taşıyor. Konya 
LİDAŞ Yönetim Kurulu 
Üyesi İlhan Erdoğan, 
“Lisanslı depoculuk 
yatırımları sanayici 
ve tüccarın, çiftçi 

ile entegrasyonunu 
güçlendirerek, böylece 

birçok yeni fırsatın yolunu 
açacak” dedi

40 YILI AȘKIN 
TECRÜBE 

“RIFATOĞLU TARIM”

K
onya’da Lisanslı Depoculukta 
sektörünün ilklerinden olan 
Konya Lidaş, yeni hedeflerle 

büyümeyi sürdürüyor. Bir yandan tarım 
sektöründe arpa, buğday, ayçiçeği, 
yonca gibi önemli tarımsal üretimler 
gerçekleştirirken diğer yandan tarımsal 
ticaret, tohum ve gübre üretimi, lisanslı 
depoculuk ve taşımacılık gibi sektör-
lerde de vizyoner bir anlayışla yeni 
hedeflere ulaşmak adına yatırımlarına 
devam ediyor.

LİSANSLI DEPOCULUKTA
 BÜYÜK HEDEF

Biryandan tarımsal ticarette bü-
yürken diğer yandan farklı yatırımları 
da devreye alan Konya Lidaş, özellikle 
2016 yılında başlayan lisanslı depocu-
luk yatırımlarına hız kesmeden devam 
ediyor. Afyonkarahisar ve Konya’daki 
lisanslı depoculuk yatırımlarıyla 120 bin 
ton kapasiteye ulaşan Konya Lidaş, bu 
kapasiteyi daha da yükseğe çıkarmayı 
hedefliyor. 

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Ben İlhan Erdoğan. Konya’nın Kulu 

ilçesinde doğdum. 13 yaşından beri bu 
işi yapıyorum. Konya Lidaş, Şehiter ve 

CİHANBEYLİ TESİS

RIFATOĞLU TARIM

KULU TESİS

Rıfatoğlu firmalarının yönetim kuru-
lu üyeliği görevini sürdürmekteyim. 
Çiftçilerimiz ve firmaların ürünlerini 
uygun koşullarda muhafaza etmek ve 
katma değer sunmak için gece gündüz 
çalışmaktayız.

Peki firmanız hakkında bilgi 
verebilir misiniz? Ne zamandır 
sektördesiniz? Kim tarafından 
kuruldu?

İç Anadolu bölgesi Konya ili Kulu il-
çesinde faaliyet gösteren firmamız 1980 
yılında babam Rıfat Erdoğan tarafından 
faaliyete geçirilmiştir. Kurucumuz Rıfat 
Erdoğan’ın firmamıza kazandırdığı bilgi 
ve tecrübe ile gelişen firmamız tüm yö-
neticileri ve 2. kuşak aile üyeleri ile Rıfat 
Erdoğan’ın izinden devam etmektedir. 
Konya Lidaş faaliyetlerine kurumsallaş-
ma yolunda tüm dünyanın kabullendiği 
tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırmak, 
depolanması için yaygın bir sistem 
oluşturmak, ürün sahiplerinin malları-
nın emniyetini sağlamak ve kalitesini 
korumak, ürünlerin sınıf ve derecele-

rinin yetkili sınıflandırıcılar tarafından 
saptanmasını sağlamak, ürünlerin 
mülkiyetini temsil eden ve finansmanını, 
satışını ve teslimini sağlayan ürün sene-
di çıkartmak ve standartları belirlenmiş 
tarım ürünlerinin ticaretini geliştirmek 
üzere kurulmuştur. Faaliyetlerini de bu 
doğrultuda devam ettirmektedir.

Sektörün öncü markalarından 
olma yolunda ilerliyorsunuz. Konya’da 
ciddi yatırımlarınız var. Bunu nasıl 
başardınız?

40 yılı aşkın tecrübemizle kalitesi ve 
güvenirliğiyle sektöründe öncü firma-
lar içinde yerini alan firmamız, Türkiye 
sathına yayılmış müşteri kitlesinin ya-
nında, buğday, arpa, bakliyat ve gübre 
sektöründe güçlü ve güvenilir bir firma 
markasıyla yolunda hızla ilerlemektedir. 
Konya Lidaş, tarımsal ürünlerin üreti-
minin sürdürülebilirliği açısından hayati 
öneme sahip olan lisanslı depoculuğun 
gelişmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı 
sağlamaktır. Tarım sektöründe köklü bir 
geçmişe sahip olan Konya Lidaş tarım 

un ve yem hammaddeleri ticareti ve 
tedarikçiliği konusunda faaliyet göster-
mektedir. Başarının sırrı ise çalışmak, 
çalışmak, çalışmaktan geçmektedir. 
Öngörüleri iyi yaparsanız, konjonktürü 
ve geleceği birazcık da olsa okursanız. 
Birde doğru olursanız Rabbim yolunuzu 
açık ediyor. 

Lisanslı depoculuk sistemi nedir? 
Depolamaya uygun nitelikte ve 

standardize edilebilmesi mümkün olan 
tarım ürünlerinin sınıf ve kalitelerinin 
yetkili sınıflandırıcı olarak isimlendirilen 
laboratuvarlarca belirlenmesini, mo-
dern altyapıya sahip sağlıklı ortamlarda 
depolanmasını, Bu ürünlerin ticaretinin 
ürünün mülkiyetini temsil eden ürün 
senetleri vasıtasıyla; uluslararası alanda 
da faaliyet gösterebilecek nitelikteki 
ürün ihtisas borsasında yapılmasını 
öngören bir sistemdir.

Firmanızın kapasitesi nedir? 
Rıfatoğlu Tarım faaliyetlerine  ku-

rumsallaşma yolunda tüm dünyanın 
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Türkiye’nin önde gelen 
özel sektör tarımsal 

ürünler şirketleri arasında 
yer alan Rıfatoğlu Tarım 

bünyesinde hizmet veren 
Konya Lidaş, Konya’nın 
ilk Lisanslı Depoculuk 

firmalarından olma 
özelliği taşıyor. Konya 
LİDAŞ Yönetim Kurulu 
Üyesi İlhan Erdoğan, 
“Lisanslı depoculuk 
yatırımları sanayici 
ve tüccarın, çiftçi 

ile entegrasyonunu 
güçlendirerek, böylece 

birçok yeni fırsatın yolunu 
açacak” dedi

40 YILI AȘKIN 
TECRÜBE 

“RIFATOĞLU TARIM”

K
onya’da Lisanslı Depoculukta 
sektörünün ilklerinden olan 
Konya Lidaş, yeni hedeflerle 

büyümeyi sürdürüyor. Bir yandan tarım 
sektöründe arpa, buğday, ayçiçeği, 
yonca gibi önemli tarımsal üretimler 
gerçekleştirirken diğer yandan tarımsal 
ticaret, tohum ve gübre üretimi, lisanslı 
depoculuk ve taşımacılık gibi sektör-
lerde de vizyoner bir anlayışla yeni 
hedeflere ulaşmak adına yatırımlarına 
devam ediyor.

LİSANSLI DEPOCULUKTA
 BÜYÜK HEDEF

Biryandan tarımsal ticarette bü-
yürken diğer yandan farklı yatırımları 
da devreye alan Konya Lidaş, özellikle 
2016 yılında başlayan lisanslı depocu-
luk yatırımlarına hız kesmeden devam 
ediyor. Afyonkarahisar ve Konya’daki 
lisanslı depoculuk yatırımlarıyla 120 bin 
ton kapasiteye ulaşan Konya Lidaş, bu 
kapasiteyi daha da yükseğe çıkarmayı 
hedefliyor. 

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Ben İlhan Erdoğan. Konya’nın Kulu 

ilçesinde doğdum. 13 yaşından beri bu 
işi yapıyorum. Konya Lidaş, Şehiter ve 
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Rıfatoğlu firmalarının yönetim kuru-
lu üyeliği görevini sürdürmekteyim. 
Çiftçilerimiz ve firmaların ürünlerini 
uygun koşullarda muhafaza etmek ve 
katma değer sunmak için gece gündüz 
çalışmaktayız.

Peki firmanız hakkında bilgi 
verebilir misiniz? Ne zamandır 
sektördesiniz? Kim tarafından 
kuruldu?

İç Anadolu bölgesi Konya ili Kulu il-
çesinde faaliyet gösteren firmamız 1980 
yılında babam Rıfat Erdoğan tarafından 
faaliyete geçirilmiştir. Kurucumuz Rıfat 
Erdoğan’ın firmamıza kazandırdığı bilgi 
ve tecrübe ile gelişen firmamız tüm yö-
neticileri ve 2. kuşak aile üyeleri ile Rıfat 
Erdoğan’ın izinden devam etmektedir. 
Konya Lidaş faaliyetlerine kurumsallaş-
ma yolunda tüm dünyanın kabullendiği 
tarım ürünleri ticaretini kolaylaştırmak, 
depolanması için yaygın bir sistem 
oluşturmak, ürün sahiplerinin malları-
nın emniyetini sağlamak ve kalitesini 
korumak, ürünlerin sınıf ve derecele-

rinin yetkili sınıflandırıcılar tarafından 
saptanmasını sağlamak, ürünlerin 
mülkiyetini temsil eden ve finansmanını, 
satışını ve teslimini sağlayan ürün sene-
di çıkartmak ve standartları belirlenmiş 
tarım ürünlerinin ticaretini geliştirmek 
üzere kurulmuştur. Faaliyetlerini de bu 
doğrultuda devam ettirmektedir.

Sektörün öncü markalarından 
olma yolunda ilerliyorsunuz. Konya’da 
ciddi yatırımlarınız var. Bunu nasıl 
başardınız?

40 yılı aşkın tecrübemizle kalitesi ve 
güvenirliğiyle sektöründe öncü firma-
lar içinde yerini alan firmamız, Türkiye 
sathına yayılmış müşteri kitlesinin ya-
nında, buğday, arpa, bakliyat ve gübre 
sektöründe güçlü ve güvenilir bir firma 
markasıyla yolunda hızla ilerlemektedir. 
Konya Lidaş, tarımsal ürünlerin üreti-
minin sürdürülebilirliği açısından hayati 
öneme sahip olan lisanslı depoculuğun 
gelişmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı 
sağlamaktır. Tarım sektöründe köklü bir 
geçmişe sahip olan Konya Lidaş tarım 

un ve yem hammaddeleri ticareti ve 
tedarikçiliği konusunda faaliyet göster-
mektedir. Başarının sırrı ise çalışmak, 
çalışmak, çalışmaktan geçmektedir. 
Öngörüleri iyi yaparsanız, konjonktürü 
ve geleceği birazcık da olsa okursanız. 
Birde doğru olursanız Rabbim yolunuzu 
açık ediyor. 

Lisanslı depoculuk sistemi nedir? 
Depolamaya uygun nitelikte ve 

standardize edilebilmesi mümkün olan 
tarım ürünlerinin sınıf ve kalitelerinin 
yetkili sınıflandırıcı olarak isimlendirilen 
laboratuvarlarca belirlenmesini, mo-
dern altyapıya sahip sağlıklı ortamlarda 
depolanmasını, Bu ürünlerin ticaretinin 
ürünün mülkiyetini temsil eden ürün 
senetleri vasıtasıyla; uluslararası alanda 
da faaliyet gösterebilecek nitelikteki 
ürün ihtisas borsasında yapılmasını 
öngören bir sistemdir.

Firmanızın kapasitesi nedir? 
Rıfatoğlu Tarım faaliyetlerine  ku-

rumsallaşma yolunda tüm dünyanın 
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kabullendiği tarım ürünleri ticaretini 
kolaylaştırmak, depolanması için yaygın 
bir sistem oluşturmak, ürün sahipleri-
nin mallarının emniyetini sağlamak ve 
kalitesini korumak, ürünlerin sınıf ve 
derecelerinin yetkili sınıflandırıcılar tara-
fından saptanmasını sağlamak,  ürün-
lerin mülkiyetini temsil eden ve finans-
manını, satışını ve teslimini sağlayan 
ürün senedi çıkartmak ve standartları 
belirlenmiş tarım ürünlerinin ticaretini 
geliştirmek üzere, tarım ürünleri lisanslı 
depoculuk sistemine dahil olan Konya 
Lidaş A.Ş. şirketini kurarak faaliyetlerine 
bir yenisini daha eklemiştir. Şu an lisans 
depo olarak 120 Bin ton kapasitemiz 
var. İnşallah daha ilerleyeceğiz. Büyüye-
ceğiz. 

Faaliyet alanlarınız hakkında bilgi 
veriri misiniz?

Konya Lidaş olarak siz değerli müş-
terilerimize, tarım sektöründe ihtiyaç 
duyduğunuz, uluslararası standartlarda 
üretilen tohum, gübre ve zirai ilaç gibi 

ihtiyaçlarınızı eksiksiz temin edebilece-
ğiniz bir ortam sunuyoruz. Yanı sıra, gü-
venle ve kaliteyi hissederek kuracağınız 
dostluk köprüsünü de temin ediyoruz. 
Tarım sektöründe 40 yılı aşkın süredir 
üretim ve pazarlama faaliyetlerini ger-
çekleştiren Rıfatoğlu tarım, başta arpa, 
buğday ve mısır olmak üzere tarım 
sektöründe üretim, alım, depolama ve 
satış entegrasyonunu başarıyla gerçek-
leştirerek, ülkemiz ekonomisine önemli 
bir katma değer ve istihdam sağlamak-
tadır. Faaliyet alanlarımız lisanslı depo 
olarak Afyon Emirdağ, Cihanbeyli ve 
Kulu olmak üzere 3 ayrı yerde lisanslı 
depomuz, Konya merkezde de normal 
depomuz mevcut. Bu alanlarda faaliyet-
lerimize devam ediyoruz.

Peki sadece tek sektörde mi 
faaliyetleriniz var?

Tedarikten pazarlamaya kadar 
etkin bir şekilde müşteri ihtiyaçlarını 
karşılama konusunda yapmış olduğu-
muz çalışmalar sonucu kurumsal firma 

anlayışı içerisinde 3 şubemiz ile Ulusal 
ve Uluslararası hammadde alım ve 
satımında faaliyet göstermektedir. Bu 
sayede müşteri ihtiyaçlarına mümkün 
olan en kısa sürede cevap verebilmek-
teyiz. Şu an bünyemizde 3 ayrı firmamız 
var. Bunlar; Şehiter, Rıfatoğlu ve Konya 
Lidaş. İlk kurduğumuz Şehiter 1994’de 
Rıfat Erdoğan adına kurduk. Oradan 
ilerledik daha sonra 2000’li yıllarda 
Rıfatoğlu’nu kurduk. Rıfatoğlu’nu biz 
tarım ürünleri olarak değerlendiriyo-
ruz. Tohumculuk faaliyetlerini Şehiter 
firmasında, lisanslı depoculuk faaliyet-
lerini ise Konya Lidaş firması üzerinden 
yürütüyoruz. 40 yılı aşkın tecrübemi-
zi lisanslı depoculuk ile birleştirerek 
modern tesislerimiz ile kapasitemizi 
120.000 bin tona çıkardık. 

Peki gelecek hedefl eriniz hakkında 
neler söylersiniz? Yeni yatırım 
planlarınız var mı?

En öncelikli hedefimiz, çiftçilerimiz 
ve firmaların ürünlerini uygun koşullar-
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da muhafaza etmek ve katma değer 
sağlamaktır. Çiftçinin alın teri simgesi 
olan arpa, buğday ve mısırı en kaliteli 
ve hijyenik ortamlarda depolayarak un 
ve yem fabrikalarına ulaştıran firmamız 
bu konuda evrensel normların ötesine 
geçmek ve hizmet kalitesini bir üst se-
viyeye taşımak için her geçen gün daha 
da çalışarak sektörde büyümeye devam 
etmektedir. Yeni yatırım planlarımız var. 
Yurt dışına planlarımız var. İstanbul da 
bazı planlarımız, projelerimiz var. İn-
şallah faaliyete geçer. Onları da sizlerle 
paylaşırız.

Peki sektörü değerlendirecek 
olursanız sektör ne durumda şu an?

Standardı belirlenmiş ürün ve lisanslı 
depo sistemiyle tarım ürünlerinde vade-
li işlem ve opsiyon piyasalarına geçil-
mesi, ürün depolanması, bankacılık ve 
sigorta sektörü açısından yeni iş alanla-
rının oluşturulması, Ülkemizin yakınında 
bulunduğu Orta Doğu, Balkanlar, Türkî 
Cumhuriyetler ve Asya coğrafyasındaki 
tarım ürünleri ticaretinde de önemli rol 
üstlenmesi ve pay sahibi olunması he-
deflenmiştir. Lisanslı depoların şu an kar 
getirisi düşük. Ama kendimiz esnaf ol-
duğumuzdan dolayı bir şeyler yapmaya 
çalışıyoruz. Lisanslı depoların daha iyi 
yerlere geleceğini düşünüyorum çünkü 
geleceğin depolama sisteminde lisans 
depolar öncü olacak. Şu an bile öncü 
ama ileride daha iyi şeyler olacağına 
dair umutlarımız ve beklentilerimiz var. 

Peki, Konya Türkiye’nin tahıl 
ambarı olarak biliniyor. Konya’nın bu 
sektöre katkıları neler?

Aslında Konya Türkiye’nin tahıl am-
barı bu bir gerçek. Ama bizim alanları-
mızın %60 ile %70’i kurak. Kıraç yerleri-
miz var bizim. %30-%40 arasında sulu 
alanlarımız var. Baktığımız zaman bu 
sene kurak geçiyor gibi. Tabi bu günler 
için konuşuyorum ben normalde bizim 
Konya’da şu an kar olması gerekiyor 
ama güneşli bir hava var. Herhalde 13 
derece rahat var. Zemherideyiz nor-
malde şu anda kışın en soğuk geçtiği 
zamanlar. Ama Rabbim neylerse güzel 
eyler. Her şerde bir hayır vardır. Şu an 
yaz havasını yaşıyoruz.

Peki, TMO’nun fiyat politikaları 
hakkında neler söylersiniz?

TMO fiyat politikalarında şu anda 
bir sıkıntı yok. Doğru ilerliyor doğru 
kararlar alıyor. Ben şahsım için konu-
şuyorum. Devletimiz için güzel kararlar 
alınıyor. Yani olması gereken kararlar 
alınıyor. Biz burada zarar görüyor 
muyuz evet görüyoruz ama sonuçta 
devlet önemli. 

Peki lisanslı depoculuk alanındaki 
faaliyetlerinizi değerlendirecek 
olursanız Türkiye’de son dönemlerde 
ciddi manada gelişen bir sektör 

oldu. Bununla alakalı neler söylemek 
istersiniz? 

Lisanslı depolar baya çoğaldı. Yanlış 
bilmiyorsam Türkiye’de onuncuyuz. İlk 
kuruculardanız. Tabi lisans depolarda 
şöyle bir sıkıntı var. Normalde kapasi-
teli olması gerekiyor. Kulu’da şu an 5 
tane lisans depo var. Yani biz aldığımız 
zaman 2 tane lisans depo vardı ve 
başkasına verilmeyecek deniliyordu. 
Şu an herkes alabiliyor o sıkıntı sadece. 
Sektör çok hızlı büyüdü. Bununla ilgili 
bir düzenleme de gerekli diye düşünü-
yorum.

Peki, son olarak söylemek 
istedikleriniz var mı? Başka neler 
söylemek istersiniz? 

Lisanslı depoculuk sektörüne insan-
larım girmesini istiyorum. Açık bölgeler 
var. Örnek veriyorum herkes Konya’da 
toplanmasın. Ankara’da toplanma-
sın. Boş yerler nereyse oraya gitsinler. 
Herkes birbirinin ekmeğini ikiye bölüyor. 
Yanlış. Yani sonuçta bir tonaj var kapa-
site var ortada. O kapasiteyi kaç tane 
insan olursa o kadar bölüyor. Bu 10 tane 
lisans depo olduğu zaman 50 bin tonluk 
deposu varsa 20 bin ton duruyor 30 
bin ton boş kalıyor. Bunlar yanlış bunu 
devletin yönlendirmesi lazım. Ben öyle 
düşünüyorum. Ama şu an herkes ala-
biliyor. Lisanslı depoyu istediğiniz yere 
kurabiliyorsunuz. Ancak devlet bununla 
ilgili gerekli bir düzenleme yaparak 
bunu Türkiye geneline yaymalıdır.
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kabullendiği tarım ürünleri ticaretini 
kolaylaştırmak, depolanması için yaygın 
bir sistem oluşturmak, ürün sahipleri-
nin mallarının emniyetini sağlamak ve 
kalitesini korumak, ürünlerin sınıf ve 
derecelerinin yetkili sınıflandırıcılar tara-
fından saptanmasını sağlamak,  ürün-
lerin mülkiyetini temsil eden ve finans-
manını, satışını ve teslimini sağlayan 
ürün senedi çıkartmak ve standartları 
belirlenmiş tarım ürünlerinin ticaretini 
geliştirmek üzere, tarım ürünleri lisanslı 
depoculuk sistemine dahil olan Konya 
Lidaş A.Ş. şirketini kurarak faaliyetlerine 
bir yenisini daha eklemiştir. Şu an lisans 
depo olarak 120 Bin ton kapasitemiz 
var. İnşallah daha ilerleyeceğiz. Büyüye-
ceğiz. 

Faaliyet alanlarınız hakkında bilgi 
veriri misiniz?

Konya Lidaş olarak siz değerli müş-
terilerimize, tarım sektöründe ihtiyaç 
duyduğunuz, uluslararası standartlarda 
üretilen tohum, gübre ve zirai ilaç gibi 

ihtiyaçlarınızı eksiksiz temin edebilece-
ğiniz bir ortam sunuyoruz. Yanı sıra, gü-
venle ve kaliteyi hissederek kuracağınız 
dostluk köprüsünü de temin ediyoruz. 
Tarım sektöründe 40 yılı aşkın süredir 
üretim ve pazarlama faaliyetlerini ger-
çekleştiren Rıfatoğlu tarım, başta arpa, 
buğday ve mısır olmak üzere tarım 
sektöründe üretim, alım, depolama ve 
satış entegrasyonunu başarıyla gerçek-
leştirerek, ülkemiz ekonomisine önemli 
bir katma değer ve istihdam sağlamak-
tadır. Faaliyet alanlarımız lisanslı depo 
olarak Afyon Emirdağ, Cihanbeyli ve 
Kulu olmak üzere 3 ayrı yerde lisanslı 
depomuz, Konya merkezde de normal 
depomuz mevcut. Bu alanlarda faaliyet-
lerimize devam ediyoruz.

Peki sadece tek sektörde mi 
faaliyetleriniz var?

Tedarikten pazarlamaya kadar 
etkin bir şekilde müşteri ihtiyaçlarını 
karşılama konusunda yapmış olduğu-
muz çalışmalar sonucu kurumsal firma 

anlayışı içerisinde 3 şubemiz ile Ulusal 
ve Uluslararası hammadde alım ve 
satımında faaliyet göstermektedir. Bu 
sayede müşteri ihtiyaçlarına mümkün 
olan en kısa sürede cevap verebilmek-
teyiz. Şu an bünyemizde 3 ayrı firmamız 
var. Bunlar; Şehiter, Rıfatoğlu ve Konya 
Lidaş. İlk kurduğumuz Şehiter 1994’de 
Rıfat Erdoğan adına kurduk. Oradan 
ilerledik daha sonra 2000’li yıllarda 
Rıfatoğlu’nu kurduk. Rıfatoğlu’nu biz 
tarım ürünleri olarak değerlendiriyo-
ruz. Tohumculuk faaliyetlerini Şehiter 
firmasında, lisanslı depoculuk faaliyet-
lerini ise Konya Lidaş firması üzerinden 
yürütüyoruz. 40 yılı aşkın tecrübemi-
zi lisanslı depoculuk ile birleştirerek 
modern tesislerimiz ile kapasitemizi 
120.000 bin tona çıkardık. 

Peki gelecek hedefl eriniz hakkında 
neler söylersiniz? Yeni yatırım 
planlarınız var mı?

En öncelikli hedefimiz, çiftçilerimiz 
ve firmaların ürünlerini uygun koşullar-
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da muhafaza etmek ve katma değer 
sağlamaktır. Çiftçinin alın teri simgesi 
olan arpa, buğday ve mısırı en kaliteli 
ve hijyenik ortamlarda depolayarak un 
ve yem fabrikalarına ulaştıran firmamız 
bu konuda evrensel normların ötesine 
geçmek ve hizmet kalitesini bir üst se-
viyeye taşımak için her geçen gün daha 
da çalışarak sektörde büyümeye devam 
etmektedir. Yeni yatırım planlarımız var. 
Yurt dışına planlarımız var. İstanbul da 
bazı planlarımız, projelerimiz var. İn-
şallah faaliyete geçer. Onları da sizlerle 
paylaşırız.

Peki sektörü değerlendirecek 
olursanız sektör ne durumda şu an?

Standardı belirlenmiş ürün ve lisanslı 
depo sistemiyle tarım ürünlerinde vade-
li işlem ve opsiyon piyasalarına geçil-
mesi, ürün depolanması, bankacılık ve 
sigorta sektörü açısından yeni iş alanla-
rının oluşturulması, Ülkemizin yakınında 
bulunduğu Orta Doğu, Balkanlar, Türkî 
Cumhuriyetler ve Asya coğrafyasındaki 
tarım ürünleri ticaretinde de önemli rol 
üstlenmesi ve pay sahibi olunması he-
deflenmiştir. Lisanslı depoların şu an kar 
getirisi düşük. Ama kendimiz esnaf ol-
duğumuzdan dolayı bir şeyler yapmaya 
çalışıyoruz. Lisanslı depoların daha iyi 
yerlere geleceğini düşünüyorum çünkü 
geleceğin depolama sisteminde lisans 
depolar öncü olacak. Şu an bile öncü 
ama ileride daha iyi şeyler olacağına 
dair umutlarımız ve beklentilerimiz var. 

Peki, Konya Türkiye’nin tahıl 
ambarı olarak biliniyor. Konya’nın bu 
sektöre katkıları neler?

Aslında Konya Türkiye’nin tahıl am-
barı bu bir gerçek. Ama bizim alanları-
mızın %60 ile %70’i kurak. Kıraç yerleri-
miz var bizim. %30-%40 arasında sulu 
alanlarımız var. Baktığımız zaman bu 
sene kurak geçiyor gibi. Tabi bu günler 
için konuşuyorum ben normalde bizim 
Konya’da şu an kar olması gerekiyor 
ama güneşli bir hava var. Herhalde 13 
derece rahat var. Zemherideyiz nor-
malde şu anda kışın en soğuk geçtiği 
zamanlar. Ama Rabbim neylerse güzel 
eyler. Her şerde bir hayır vardır. Şu an 
yaz havasını yaşıyoruz.

Peki, TMO’nun fiyat politikaları 
hakkında neler söylersiniz?

TMO fiyat politikalarında şu anda 
bir sıkıntı yok. Doğru ilerliyor doğru 
kararlar alıyor. Ben şahsım için konu-
şuyorum. Devletimiz için güzel kararlar 
alınıyor. Yani olması gereken kararlar 
alınıyor. Biz burada zarar görüyor 
muyuz evet görüyoruz ama sonuçta 
devlet önemli. 

Peki lisanslı depoculuk alanındaki 
faaliyetlerinizi değerlendirecek 
olursanız Türkiye’de son dönemlerde 
ciddi manada gelişen bir sektör 

oldu. Bununla alakalı neler söylemek 
istersiniz? 

Lisanslı depolar baya çoğaldı. Yanlış 
bilmiyorsam Türkiye’de onuncuyuz. İlk 
kuruculardanız. Tabi lisans depolarda 
şöyle bir sıkıntı var. Normalde kapasi-
teli olması gerekiyor. Kulu’da şu an 5 
tane lisans depo var. Yani biz aldığımız 
zaman 2 tane lisans depo vardı ve 
başkasına verilmeyecek deniliyordu. 
Şu an herkes alabiliyor o sıkıntı sadece. 
Sektör çok hızlı büyüdü. Bununla ilgili 
bir düzenleme de gerekli diye düşünü-
yorum.

Peki, son olarak söylemek 
istedikleriniz var mı? Başka neler 
söylemek istersiniz? 

Lisanslı depoculuk sektörüne insan-
larım girmesini istiyorum. Açık bölgeler 
var. Örnek veriyorum herkes Konya’da 
toplanmasın. Ankara’da toplanma-
sın. Boş yerler nereyse oraya gitsinler. 
Herkes birbirinin ekmeğini ikiye bölüyor. 
Yanlış. Yani sonuçta bir tonaj var kapa-
site var ortada. O kapasiteyi kaç tane 
insan olursa o kadar bölüyor. Bu 10 tane 
lisans depo olduğu zaman 50 bin tonluk 
deposu varsa 20 bin ton duruyor 30 
bin ton boş kalıyor. Bunlar yanlış bunu 
devletin yönlendirmesi lazım. Ben öyle 
düşünüyorum. Ama şu an herkes ala-
biliyor. Lisanslı depoyu istediğiniz yere 
kurabiliyorsunuz. Ancak devlet bununla 
ilgili gerekli bir düzenleme yaparak 
bunu Türkiye geneline yaymalıdır.
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OVM Un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Taşkın TMO’nun 
tahsis müdahalesinde adaletsizlik olduğunu vurgulayarak, “Faaliyeti devam 

eden firmaların kapasitesinin yüzde 60’ına kadar tahsis verilirken, sektöre yeni 
girmiş firmalara yüzde 9’u kadar tahsis veriliyor” dedi

U
n sektöründe ön plana çıkan 
Konya, sektördeki ağırlığını 
yeni yatırımcılarla daha da 

yukarı taşıyor. OVM Un daha evvelden 
40 yıla yakındır sektörün içinde faaliyet 
gösteren bir firmanın devlet kanalıyla 
satışı gerçekleşmiş, yenilenmiş ve faa-
liyetlerini sürdürmeyi hedefleyen yeni 
bir markadır.  Yeni olmasına rağmen, 
piyasada kendini hissettirmeyi başaran 
ve Pazar payını artırma adına önem-
li çalışmalar yürüten OVM Un, diğer 
yandan bünyesindeki Ar-Ge birimiyle 
ürün çeşitliliğini artırmaya çalışıyor. 
Aylık yaklaşık 7 bin 200 ton üretim 
kapasitesi bulunan OVM Un, hem iç 
piyasada hem de ihracat noktasında 
yeni hedefler belirlemiş durumda. OVM 
Un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Volkan Taşkın, sektöre ve OVM Un’la 
ilgili değerlendirmede bulundu. Sektö-
rün kendilerini memnun ettiğini ancak 
TMO’nun tahsis müdahalesinde ada-
letsizlik olduğunu vurgulayan Taşkın, 
“Uygulama çok doğru ve yerinde ancak 
burada sektöre bizim gibi yeni girmiş 
firmalara uygulanan bir adaletsizlik 
de söz konusu oldu. Mevcut firmalara 
kapasitesinin yüzde 60’ına kadar tahsis 

verilirken, sektöre yeni giren firmalara 
yüzde 9’u tahsis verildi” dedi. 

Kaldı ki bizim firmamız 40 yıla 
yakındır hizmet veren devlet tarafından 
ihaleyle satışı gerçekleşen geçmiş dö-
nemde kapasitesinin üzerinde üretim 
yapmayı başarmış bir firma statüsünde 

olmasına rağmen (sektöre yeni giriş 
yapmış firmalara da bu uygulamanın 
haksızlık olduğunu yaşama hakkı ver-
mediğini) tahsis uygulamasından hakkı 
olan tahsisi alamamıştır” dedi.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 
İsmim Volkan Taşkın. Afyon do-

ğumluyum. Mimar Sinan Üniversitesi 
mezunuyum. Çeşitli taahhüt işlerinde 
mimar olarak çalıştım. 7 yıldır da ortak-
larımızla birlikteyiz. İnşaat sektöründe 
halen çalışmalar yürütüyoruz. Şimdi de 
un sektörüne yine birlikte girerek ça-
lışmalarımızı sürdürüyoruz. OVM Un’da 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı 
görevini yürütüyorum. 

Un sektöründe oldukça yenisiniz. 
Sektörü neden tercih ettiniz? 

Biz ortaklarımızla inşaat sektöründe 
makine imalatında tarım ve hayvancı-
lıkta faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. 
Pandemi süreciyle başlayan küresel 
ısınmayla devam eden tarım ve gıda 
sektöründeki öne çıkma bizim ilgi oda-
ğımız oldu. Un sektörünün bereketli ve 
güzel bir iş olduğunu düşündük ve un 
sektörüne giriş yaptık. 

‘YENİ YATIRIMCILARA TAHSİS 
UYGULAMASI NEFES ALDIRMIYOR’

OVM UN

OVM Un’un üretim altyapısı ve 
ürün çeşitliliği hakkında bilgi verebilir 
misiniz? 

OVM Un’un günlük 280 ton, aylık 
7 bin 200 ton civarında üretim kapa-
sitesi var. OVM Un adı altında çeşitli 
markalarımız var. Şuan için 4 çeşit un 
üretiyoruz. Ekmeklik, pidelik, pasta-
lık-böreklik ve tam buğday unumuz 
var. Onun haricinde un çeşidini artır-
mak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Bünyemizdeki Ar-Ge birimimiz bu 
konuda ciddi bir çalışma yürütüyor. 
Dolayısı ile önümüzdeki süreçlerde 
un çeşidini artırmayı hedefliyoruz. Bu 
şekilde sektördeki yerimizi güçlendir-
mek istiyoruz. 

OVM Un yeni bir firma. Yaklaşık 1 
yıl önce sektöre girdiniz. Sektörü nasıl 
buldunuz? 

Buğday tahsisiyle ilgili devletimizin 
bir desteği var. Herkesin yapmış olduğu 
standart bir un çeşidi var. Bu un çeşidi 
içerisinde devam eden bir sirkülasyon 
var. Dolayısı ile sektör bizim açımızdan 
memnuniyet verici. 

OVM Un olarak gelecek hedefl eriniz 
neler?

Biz 6 ortağız. Ortaklarımızın her 
birinin farklı beceri ve kabiliyetleri var. 
Bu anlamda hem un sektöründe hem de 
farklı sektörlerde girişimlerimiz olacak. 
Dolayısı ile el birliğiyle firmamızı büyüt-
meye devam edeceğiz. 

Sektörü değerlendirecek olursak 
neler söylersiniz? Son dönemde 
TMO’nun müdahalesiyle ilgili 
değerlendirmeleriniz ne olur? 

Dünyada yaşanan sorunlar son 
dönemde gıda başta olmak üzere 
tedarik zincirinde olumsuzluklara neden 
oldu. Dolayısı ile bir enflasyon yaşandı 
ve ülkemiz de bu durumdan etkilendi. 
Bundan kaynaklı olarak Toprak Mahsul-
leri Ofisi, enflasyonu engelleme amacıyla 
müdahalede bulundu. Bu müdahale hem 
çiftçi hem nihai tüketici adına olumlu 
bir gelişme. Uygulama çok doğru ve 
yerindeydi ancak burada sektöre bizim 
gibi yeni girmiş firmalara uygulanan bir 
adaletsizlik de söz konusu oldu. Mevcut-
taki firmalara kapasitesinin yüzde 60’ına 
kadar tahsis verilirken, sektöre yeni 
giren firmalara yüzde 9 u tahsis verildi. 
Biz bu durumu Bakanlığa bildirmemize 
rağmen, TMO bu konuyu dikkate almadı. 
Tahsis dışında bir rekabet şansın yok. 
Sektöre yeni giren firmaların desteklen-
mesi gerekirken böyle bir adaletsizlikle 
karşılaşması doğru değil. Sektöre yeni 
girmiş, sektörde yeni var olmaya çalışan 
ve yeni bir istihdam oluşturmaya çalışan 
firmalar, bu adaletsizlikle diğer rakiplere 
karşı ezilmesine neden oluyor. 

İç piyasadaki durumunuz nedir? 
İhracat yapma planlarınız var mı? Bu 
konuda çalışmalar yürütüyor musunuz? 

İhracat noktasında çalışmalarımız 
devam ediyor. İç piyasada da hareketli 
olmaya çalışıyoruz. Bu konuda çalışma-
larımız sürüyor. Pazar alanımızı geniş-
letmek için büyük bir gayretimiz var. 
Sektörde yeni olduğumuz için bunlar 
tabiki bir süreç dahilinde olacak şeyler. 
Süreç içerisinde hedeflerimize ulaşmak 
için canla başla çalışacağız.
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OVM Un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Taşkın TMO’nun 
tahsis müdahalesinde adaletsizlik olduğunu vurgulayarak, “Faaliyeti devam 
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ve yeni bir istihdam oluşturmaya çalışan 
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İç piyasadaki durumunuz nedir? 
İhracat yapma planlarınız var mı? Bu 
konuda çalışmalar yürütüyor musunuz? 

İhracat noktasında çalışmalarımız 
devam ediyor. İç piyasada da hareketli 
olmaya çalışıyoruz. Bu konuda çalışma-
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için canla başla çalışacağız.
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TARIMSAL TOPRAK YÖNETIMI VE 
SÜRDÜRÜLEBILIRLIĞI

Y
üzyıllar boyunca iklim, toprak, topografya ve 
bitki örtüsü kümesinin devingen işleyişi ile insa-
noğlunun etkileşiminin tarihi, birçok bilim dalı 

ve üretim sürecinin çalışma konusu olmuştur. Toprak 
erozyonu da bu etkileşimin bir sonucudur ve doğal 
kaynakların sürdürülebilirliği ve çölleşme ile mücadele 
denildiğinde, ilk olarak akla gelen konulardan birisidir. 
Şüphesiz, toprak erozyonunun yalnızca fiziksel çevreye 
değil, ekonomik koşullara ve sosyal ilişkilere olan birçok 
olumsuz etkileri vardır.

Tarımsal toprak yönetimi ancak şu durumda sürdürüle-
bilir kabul edilir; eğer toprak sağlığı ve verimlilik kapasi-
tesi temiz ve sağlıklı su sağlayabiliyorsa, bitki besin ele-
menti döngüleri yeterli ve dengeli ise, toprak biyolojik 
yaşamına habitat oluşturabiliyorsa, karbon tutumu ve 
depolanması ile iklim düzenlemesi gibi ekosistem hiz-
metlerini optimum düzeyde tutabiliyorsa toprak sür-
dürülebilir şekilde yönetiliyordur. Oysa toprak değişik 
kaynaklardan baskı görmekte ve fiziksel, kimyasal, bi-
yolojik ve hidrolojik karakteri bozulmaktadır. Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO)’nun tah-
minine göre her yıl 10 milyon hektar tarım alanı, eroz-
yon, tuzlanma ve şehirleşme nedeniyle kaybedildiğini, 
raporlamaktadır.

İyi bir toprağın yapısını bozan temel sebepler ise başta 
toprak kaybına neden olan su ve rüzgâr erozyonudur. 
Kimyasal, fiziksel ve biyolojik yapının bozulmasına ne-
den olan organik madde ve bitki besin elementlerinin 
tükenmesi, tuzluluk, asitleşme, alkalileşme, vb. sayılabilir.

Sürdürülebilir toprak yönetimi ilkeleri basitçe aşağıdaki 
gibi sıralanabilir.

KARAPINAR İLÇESİ VE RÜZGÂR EROZYONU 

Karapınar, Konya’ya bağlı 2675 km2 yüzölçümü ve 
50.000 nüfusa sahip, tarihi zenginlikleri olan şirin bir 
ilçemizdir. Pro-Hitit ve Hititler tarafından M.Ö. 2000 yıl-
larında kurulmuştur. II. Selim tarafından Sultaniye olarak 
isimlendirilmiş, 1868 yılında ilçe olmuş ve 1934 yılında 
Karapınar adını almıştır. Arazilerinde dört büyük top-
rak grubu (Alüviyal, kolüviyal, sierozem ve regoseller) 
görülür. Rüzgar erozyonu görülen arazilerde toprak 
bünyesi genellikle üst toprakta hafif (tınlı kum), profil 
derinliğinde ise ağır (kil) bir yapı gösterir. Toprak kireç 
ve potasyumca zengin, organik madde ve fosfor açı-
sından oldukça fakirdir. Tarım arazisi 1.500.000 dekar 
olup bu arazinin 1 030 000 dekarlık bölümünde rüzgâr 
erozyonu tahribatı vardır. Bölgenin kurak karasal bir ik-
lim özelliği vardır. Yıllık ortalama yağış 275 mm., ortala-
ma sıcaklık 11 °C ve hakim rüzgar yönü Kuzey-Kuzey-
doğu’dur. Erozyonda etkili rüzgarlar Güney-Güneybatı 
yönünden esmektedir. Rüzgâr hızının zaman zaman 
110 km/saate çıktığı da olmaktadır.

1960’lı yıllara gelindiğinde, yaşanan bu gelişmeler Ka-
rapınar ilçesi yaşayanlarını göç etmeye zorlamıştır. 
Özellikle, İlçenin Güney-Güneybatısında, ülke düzeyin-
deki rüzgâr erozyonuna hassas alanın % 22,1’ini teşkil 
eden 4.000 ha kara kumulu, şiddetli rüzgârların etkiyle 
taşınarak canlı hayatı tehdit etmiştir. Erozyonla birlik-
te topraklar verim gücünü kaybetmiş, kumul tepeleri 
yükselmiş, kalkan toz bulutu Konya-Adana karayolun-
da trafiği durma noktasına getirmiştir. Çocuklar kum 
fırtınalarından okula gidememiş, makineler çalışama-
mış, koyun sürüleri telef olmuş, halkın kulak-burun-bo-
ğaz yollarında hastalık oranı artmıştır. Özetle, bölgenin 
teşvik edici iklim ve topografyasına ek olarak, insan 
etkisiyle hızlandırılmış rüzgâr erozyonu, Karapınar’da 
fiziksel çevreyi, üretim koşullarını ve toplumsal yaşamı 
tehdit altına almıştır. O yıllarda Karapınar da yaşanan 

yöreye özgü yerel bir problem olarak tanımlanan so-
run, bugün tüm Dünyanın mücadele ettiği ve ülkelerin 
çözümü ve mücadelesi edilmesi için büyük bütçeler 
ayırdıkları, “Kuraklık ve Çölleşme” etkisinin belirtileri 
olduğu bugün daha bir açıklıkla görülebilmektedir. Ka-
rapınar sahip olduğu iklim koşulları ve bilinçsiz uygu-
lamalar, yanlış tarım teknikleri neticesi kuraklık ve çöl-
leşmenin bir göstergesi olan rüzgâr erozyonu ile karşı 
karşıya kalmış ve ülkemiz ve bölge halkı bunun ağır 
faturasını çok ağır ödemiştir.

Karapınar’da Rüzgâr Erozyonu ile Mücadele ve 
Tarihçesi

‘’Vatan Toprağı Kutsaldır Kaderine Terk Edilemez’’
Karapınar’da rüzgâr erozyonu probleminin çözümü 
için Tarım Bakanlığınca “Toprak su Genel Müdürlüğü”-
ne görev verilmiş ve vakit geçirilmeden 1962 yılında 
çalışmalara başlanmış ve Konya
Toprak su VI. Bölge Müdürlüğü tarafından “Rüzgâr 
Erozyonu Plan ve Tatbikat Grubu Başmühendisliği” ku-
rulmuştur. Proje sahasında erozyon kampı oluşturmuş, 
toprak etütleri ve diğer yönetim çalışmaları başlatıl-
mıştır. İlk on yıl boyunca kumulları sabitleme işlemleri 
yürütülürken, bu amaçla otlandırma ve ağaçlandırma 
çalışmalarına hız verilmiştir. İlerleyen yıllarda tehlike 
durumlarına göre, ayrılan proje sahasında uygulana-
cak işlemler belli zaman dilimlerine yayılmıştır. Yapılan 
çalışmalarla doğal kaynak ve bitki örtüsünde önemli 
iyileşmeler elde edilmiş ve proje arazisi rüzgâr eroz-
yonu kontrol ve muhafaza sahası olarak tanımlanarak 
koruma, kontrol, araştırma ve üretim çalışmalarının 
yapılabilmesi için 1 Mart 1973 yılında Konya Toprak su 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne devredilmiştir. Proje 
kapsamında sorunlu alanlar ilk aşamada saha tel çit ile 
çevrilerek kontrol altına alınmış, ıslah çalışmalarına baş-
lanmıştır. Bitki örtüsünden yoksun, rüzgâr etkisi ile ha-
reket eden kumul tepeleri üzerine rüzgârın hızını kırıcı, 
hareketi önleyici kamış perdeler tesis edilmiştir.

Proje sahası üzerinde geçen 50 yıl boyunca rüzgâr 
erozyonu ile mücadele aksamadan sürmüş ve saha ko-
ruma, kontrol, üretim ve araştırma çalışmalarının yapıl-
dığı doğal bir laboratuar olarak bugünlere taşınmıştır. 
Bugün yurtiçi ve yurt dışında benzer sorunlu alanlar 
için bir çözüm anahtarı, rüzgâr erozyonuna mahsur 
kalan araziler için eğitim ve deneme merkezi haline 
gelmiş, iyi arazi yönetimi için anıtsal bir ziyaret merkezi 
olmuştur.
SONUÇ:
Ülkemizde erozyonla taşınan toprak miktarı 
814.599.670 m3/yıl’a ulaşmaktadır. Başka bir deyişle, 
Türkiye her yıl ortalama 1 mm, 10 yılda ise 1 cm toprak 
kaybetmektedir. 1 cm toprağın oluşması ise 300-400 
yıl sürmektedir.

Rüzgâr erozyonu geçmişte bölge arazilerini ciddi bir 
şekilde tehdit etmiş ve sosyo-ekonomik yaşamı büyük 
oranda zarara uğratmıştır; günümüzde çölleşme ve 
erozyonun etkisi hala görülmektedir ve iklim değişikliği 
ile kuraklığa bağlı olarak bu risklerin daha da artacağı 
öngörülmektedir.
Bu sorunların üstesinden gelebilmek için, bölgede sür-
dürülebilir kaynak kullanım politika ve planlarını etkin 
bir şekilde uygulamaya almak gerekmektedir. Toprağı 
öğrenmek, toplumumuza toprağı öğretmek, sahip ol-
duğumuz toprağın nimetimiz olduğu bilinciyle bu top-
raklar üzerinde geleceği güvenli toplumsal bir yaşam 
için toprağımızı korumak büyük önem arz etmektedir.
‘’Toprak insanoğluna ne kadar sadıksa insan da topra-
ğa sadakatini gösterebilmelidir.’’

DURMUŞ ÜNER
Konya/Karapınar Ziraat 

Odası Başkanı
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ŞIMDIDEN 
YÜZDE 15 KAYIP VAR!

K
onya İli 31 ilçeyi kapsayan çok geniş bir ta-
rım arazisine ve ilçelere göre oldukça de-
ğişken bir iklim yapısına sahiptir. İlimizde 

hububat üretiminin yaklaşık olarak %40’i sulu 
şartlarda, %60’si kıraç şartlarda yapılmaktadır. 
Sulu tarım yapılan alanlarda bu yıl yağış düşük-
lüğü nedeni ile çiftçiler çıkış için iki kere sulama 
yaparken, kuruya ekim yapan çiftçilerimiz yağış 
rejimini beklemektedir. Sulu ekim alanlarında şu 
an için bitki gelişimi açısından çok büyük bir so-
run gözükmemektedir. Kuruya ekilen hububat 
alanlarında da genel itibariyle %15 ‘i çimlenme-
miş durumdadır. 

Konya ili genelinde Ocak ayı itibariyle normal 
yağışların % 53’ ü oranında daha az yağış düştü-
ğü görülmektedir. Hububatın yoğun ekildiği Ova 
kesiminde ise yağışlar uzun yıllar ortalamasının 
altında kalmış %35’i veya %25’ i kadar yağış ger-
çekleşmiştir.

Yağışların kapalı havza olan Konya’mız da önemi 
oldukça büyüktür. Yer üstü ve yer altı kaynak-

larımızın beslenmesinde önemli rol oynayan kar 
yağışı maalesef bu döneme kadar yağmamış-
tır. Bu dönemden sonra yağacak yağışların da 
önemi çok büyüktür hububat bitkisinin çıkıştan 
sonra en çok suya ihtiyaç duyduğu kardeşlen-
me döneminde ovamıza yağacak kar ve yağmur 
hububatın verimini etkileyecek en büyük unsur 
olmaktadır.

BURAK KIRKGÖZ
Ziraat Mühendisleri 

Odası 
Konya Şube Başkanı 
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BUĞDAY ÜRETIMI, 
 UN SANAYISI VE BEKLENTILER

Ü
lkemizde en çok yetiştirilen serin iklim 
tahılı buğdaydır. Buğdayın yanında arpa, 
yulaf, çavdar ve triticale de birçok unlu gı-

daların yapımında yem ve bazı gıda sanayisinde 
kullanılmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı US-
DA’nın Haziran 2021/22 üretim sezonu projeksi-
yonlarına göre 2,8 milyar ton olan dünya toplam 
tahıl üretiminin %28’ini buğday üretimi oluştu-
rurken 464 milyon ton olan dünya toplam tahıl 
ihracatının %41’ini buğday ihracatı oluşturmakta-
dır. 2021/22 itibariyle dünya buğday ekim alanı-
nın %54,8’ini Hindistan, Rusya, AB, Çin ve ABD 
oluştururken, bu ülkeler dünya buğday üretimi-
nin %65,1’ini oluşturmaktadır. 2020/21 üretim se-
zonunda 222 milyon ha olan dünya buğday ekim 
alanının 2021/22 üretim sezonunda %0,9 artarak 
224 milyon hektara yükseleceği öngörülmekte-
dir. Bir önceki sezona göre dünya buğday ekim 
alanındaki artış öngörüsüne bağlı olarak 2020/21 
üretim sezonunda 776 milyon ton olan dünya 
buğday üretiminin 2021/22 üretim sezonunda 
%1,7 artarak 789 milyon ton olacağı öngörülmek-
tedir. Dünya buğday verimin ise 2021/22 üretim 
sezonunda %0,9 artacağı öngörülmektedir. Tür-
kiye tahıl üretiminde dünyada 11. sıradadır.

Türkiye’de buğday üretimi yıllara göre değiş-
mekte olup Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve-
rilerine göre Türkiye’nin buğday üretimi 2015’te 
22,6 milyon ton, 2016’da 20.6 milyon ton, 2017’de 
21,5 milyon ton, 2018’de 20 milyon ton 2019’de 19 
milyon ton, 2020’de 20,5 milyon ton ve 2021’de 
17,7 milyon şeklinde gerçekleşmiştir. Ülkemizde 
2021 yılı buğday ekilişi 67,4 milyon dekar, top-
lam üretim 17,7 milyon tondur. Ekiliş alanlarının 
55,4 milyon dekarında 14,5 milyon ton ekmeklik 
buğday, 12 milyon dekarında 3,2 milyon ton ma-
karnalık buğday üretilmiştir. 2022’de Türkiye’de-
ki buğday üretim miktarı 19 milyon ton olarak 
öngörülüyor. Görüldüğü gibi ekmeklik buğday 
üretimi makarnalık buğday üretiminden fazladır.

Türkiye’nin buğday ithalatı ve ihracatı ise yıllara 
göre değişiklik gösteriyor. 2019-20 sezonunda 
10,8 milyon ton buğday ithal edilirken 7,5 milyon 

ton buğday ithalatı gerçekleşti.

2019/2020 döneminde buğday ithalatı 10,79 mil-
yon ton olurken ihracat 7,53 milyon tonda kaldı. 
Son 20 senedeki toplam ithalat 68,9 milyon ton 
olurken ihracat ise 76,8 milyon ton oldu.

Türkiye’nin son 20 yıldaki ithal edilen ile ihraç 
edilen arasındaki fark bazı yıllar olmasa da ken-
dine yeterliliğini göstermektedir. Ancak son yıl-
larda alınan dış göçler ve artan turist sayısı bu 
yeterlilik dengesini gittikçe bozacağı dikkate 
alınmalıdır.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) 
un sanayicileri tarafından kurulmuş 8 derneğin 
oluşturduğu bir federasyondur. Ülkenin ekono-
mik ve sosyal gelişmesine katkıda bulunmaya 
yönelik olarak üyeleri, dolayısıyla sektörümüzün, 
ulusal ve uluslararası düzeyde rehabilitasyonu-
nun, etkinliğinin ve veriminin geliştirilmesini, ar-
tırılmasını sağlamak vizyonuyla kurulan bu fede-
rasyonun misyonu; 

• Üyelerine, dolayısıyla sektöre, amaç belirlemek 
ve yön vermek,

• Sektörün sorunlarını tespitle ortadan kaldırıl-
ması yönünde çaba göstermek,

• Geçmişe değil, geleceğe odaklanan ancak geç-
miş tecrübelerin ışığından yararlanan bir politi-
kayı benimsemek,

• Küreselleşen ekonomide yurt içi ve yurt dışı et-
kinliği büyütmek ve yaymak,

• Etkinlik ve hizmetlerin yürütülmesinde doğayı, 
çevreyi, kurumsal ve kültürel değerleri korumak 
ve geliştirmek,

• Yenlikçi, katılımcı, paylaşımcı, girişimci, yaratıcı 
ve ekip çalışmasına önem veren bir sektör kültü-
rü oluşturmak,

• Verimi artırmak, verimi artıran, emeği azaltan, 
madde ve insan kaynaklarını kontrol eden, ça-
tışmayı en aza indiren, dayanışmayı en yükseğe 
çıkaran, bireysel çatışmaları azaltan bir felsefe 
benimsemek.

TUSAF bünyesinde; Anadolu Un Sanayicileri 
Derneği, Çukurova Un Sanayicileri Derneği, Dicle 

PROF. DR. 
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Un Sanayicileri Derneği, Ege Bölgesi Un Sanayicileri Derneği, 
Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği,  Karadeniz Un Sa-
nayicileri Derneği,  Marmara Bölgesi Un Sanayicileri 
Derneği ve Konya Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği ol-
mak üzere 8 dernek bulunmaktadır.

TUSAF görüldüğü gibi Türkiye’nin tüm coğrafi bölgelerine 
yayılmış firmaların kurdukları derneklerin üyelikleriyle kuru-
lan bir çatı kuruluştur. Bu bağlamda sektörle doğrudan veya 
dolaylı olarak temas halinde olan diğer kurum ve kuruluşlarla 
devamlı dirsek temasında olan TUSAF, üyelerine ve Türkiye 
un sanayisine maksimum fayda sağlamayı hedeflemektedir. 
Her yıl düzenlenen uluslararası kongre ve sergi gibi etkinlik-
ler yanında, ulusal ve bölgesel çapta yapılan toplantılar çer-
çevesinde sanayiciyi bir araya getirmekte, dalında uzman 
eğitmen ve yöneticilerin katkılarıyla sektörün gelişmesine ön 
ayak olmaktadır. Yaşanılan pandemi süreci ve Rusya ile Uk-
rayna arasındaki savaş beslenme ve sürdürülebilir ekonomik 
kalkınmada tarım ve tarıma dayalı sektörlerin önemini bir kez 
daha göstermiştir. Ayrıca dünyada görülen ve etkileri hissedi-
len iklim değişikliği de bütün sektörleri etkilediği gibi tarımı ve 
dolayısıyla un sektörünü de etkilemektedir.  

Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Baş-
kanlığına seçilen Hüseyin Emre Tekbaş aynı zamanda Türkiye 
Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcılığı görevine de seçilmiştir.

Büyük Hekimoğulları A.Ş.’de genç yaşta iş dünyasına katılan 
Osman Nuri Hekimoğlu Konyalı, Orta Anadolu Un Sanayicileri 
Derneği Başkan Yardımcılığı ve TUSAF Yönetim Kurulu Üyeli-
ği görevini sürdürmektedir. 

TUSAF’da başkan yardımcısı ve bir yönetim kurulu üyesi olan 
iki Konya’lı hemşerimiz görev yapmaktadır.

Pandeminin etkilerinin halen devam ettiği, iklim değişikliğinin 
belirgin şekilde hissedildiği ve global ölçekte yaşanan eko-
nomik dalgalanmalarla geçen zorlu iki yılı geride bıraktık. Bu 
etkilere eklenen Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ile üretim ve 
sınırlanan tahıl ticareti etkisi de sektöre zor durumlar yaşa-
tabilir. Üreticiler ve sanayiciler olarak ülkemiz ve milletimizin 
uzun dönemli menfaatleri için tarım ve gıda alanında önü-
müzdeki yıllarda da olanca gücüyle çalışıp sofralarda istenilen 
gıda ürünlerini daha fazla üretme gayreti içerisinde olmalıyız.  

Dünya buğday ticaretinde 200 milyon ton barajı bu sene ilk 
kez geçilerek bir rekor kırıldı. Türkiye un sanayicileri olarak, 
4,7 milyar dolarlık dünya un ihracatından yaklaşık 1,1 milyar 
dolarlık pay alarak, toplam 3 milyon ton ile dünya un ihracat 
liderliğini un sanayicilerimiz gururla sürdürmektedir.

Türkiye, 2021 yılı un ihracatı 3 milyon tonun üzerinde tamam-
ladı (Tablo 1). Böylelikle geçen yılın ardından tekrar 1 milyar 
dolar barajını aşmış oldu. Geçen yıla göre miktar bazında 
%0.6, değer bazında ise %17 artış görünüyor. 

Tablo 1. Son Beş Yılda İhraç Edilen Un Miktarı ve Değeri

2021 yılında 2020 yılına göre artış %06 oranında olmuştur. Son 
beş yıl un ihracatı yıl içerisinde aylara göre farklılık göstermekte 
olup 2021 yılında en düşük ihracat şubat ayında gerçekleştirilmiş 
iken en yüksek miktar 334 bin ton ile ağustos ayında yapılmıştır.

Aşağıda ki Tablo 2’de 2021 yılı ve 2020 yılında 100.000 tonun 
üzerinde un İhracatı yaptığımız ülkeler ihraç miktarları (Ton) ve 
yılık artış ve azalış oranları  (%+-) verilmiştir.  

Tablo 2. 2021 yılı ve 2020 yılında 100.000 tonun üzerinde un 
İhracatı yaptığımız ülkeler ihraç miktarları ve yılık artış ve aza-
lış oranları  (%+-)

Buğdaydan elde edilen ürünlerin ihracatı da yapılmakta olup ma-
karna ihracatında yılın 2021 yılında yaklaşık olarak miktar bazın-
da %6 düşüş olurken, değer bazında %10 artış yaşanmıştır. Ayrıca 
geçen yıla göre bisküvi ihracatında ve bulgur ihracatında düşüş 
yaşanmıştır.

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Platformu’nun hazırlamış ol-
duğu raporda, küresel sıcaklıkta yaşanan her 1 derecelik artışın 
dünyadaki buğday verimini %6 oranında azalttığı belirtilmekte-
dir. Bu değer ileriki yıllarda gerekli tedbirler alınmaz ise buğday 
krizi yaşanabileceğini göstermektedir. Ayrıca Rusya- Ukrayna 
savaşının sürmesi dünya tahıl üretimine olumsuz etkide buluna-
caktır. 

30 Eylül- 2 Ekim 2022 Tarihleri arasında Türk Un Sanayicileri 
“2022 Hasat Sezonu Sonrası Sektörel Bakış ve Beklentiler’’ te-

 Miktar ton Değer $

2017 3.489.354 1.052.577.911

2018 3.317.967 1.009.217.838

2019 3.262.130 1.051.620.693

2020 2.989.555 950.659.894

2021 3.006.082 1.108.994.428

Ülke/ Yıl 2021 2020 Artış %(+, -)

1 Irak 1.286.749 1.346.667 -4

2 Suriye 289.105 199.775 45

3 Yemen 296.907 300.795 -1

4 Cibuti 177.129 44.747 296

5 Angola 143.341 163.664 -12

6 Venezuella 116.418 156.005 -25

7 Benin 82.174 119.234 -31

8 Somali 80.706 109.641 -26
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masıyla Konya’da düzenlemiş oldukları programda konuşmacı ve 
katılımcıların belirtikleri ortak nokta; artan girdi fiyatları, enerji Co-
vid- 19 salgını gıdanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuş 
ve tarım sektörüne gerekli önemin verilmesi olmuştur. Hastalık 
salgını ve Rusya- Ukrayna savaşı gıda arzındaki normal seyri de-
ğiştirdiğinden tarımda ve dolayışla gıda sektöründe günümüzü ve 
geleceği etkileyen önemli sorunların oluştuğu bunun tahıl üretimi 
ve un sektörünü de etkilediği belirtilmiştir. 

Konya’ya baktığımızda buğday üretimi ve değerlendirme açı-
sından önemli bir ildir. Konya’da toplam 2.2 milyon hektar tarım 
arazisi mevcut olup bunun yaklaşık 700.000 hektarlık kısmında 
buğday yetiştiriciliği yapılmaktadır. Türkiye buğday üretiminin 
yaklaşık %10’unu ve sertifikalı buğday tohumluğu üretiminin ise 
%20’sini Konya karşılamaktadır. Yıllara göre değişmekle birlikte 
ekmeklik buğday üretiminde İç Anadolu Bölgesi %32’lik pay ile 
ilk sırada yer almaktadır. İç Anadolu bölgesi içerisinde de en fazla 
üretim Konya’da yıllık toplam buğday üretimi 2-2,5 milyon ton 
civarında gerçekleşmektedir. Konya il olarak hem üretim mik-
tarında hem de birim alandan aldığı verim ile de ilk sırada yer 
almaktadır. Buğday ekimi ile birim alandan elde edilen kazanç 
diğer ürünlere göre az olduğundan son yıllarda buğdaydan ka-
çış olmasına rağmen 2022 yılında buğday üretimi 2.2 milyon ton 
kadar olduğu belirtilmektedir. 

Konya tahıl üretiminde olduğu gibi un sektöründe de geçmişte 
olduğu gibi bu günde önemli bir potansiyele sahiptir. Konya un 
sanayisinde 42 un fabrikası mevcut olup bunların 36’sı faal olarak 
un üretmektedir. Yıllık kurulu 4 milyon ton kapasiteye sahip olan 
bu 36 fabrikada fiili olarak 2,5 milyon ton kapasite ile un imalatı 
yapılmaktadır. Atıl kapasite kullanım yolları aranmalıdır. Bu kapa-
sitesi ile Konya un sanayisinde önemli bir yere ve potansiyele sa-
hiptir. Konya’dan diğer tarım ürünleri ile birlikte buğdaydan elde 
edilen un, bulgur ve makarna üretimi yapan ve ihraç eden fabri-
kalar vardır. 

Tarım ürünlerinde birim alandan alınan verim miktarı önemli, an-
cak üretilen ürünün kalitesi de çok önemlidir. Üretimde miktar ve 
kalite üreticiyi ve kullanıcıları doğrudan ilgilendirmektedir. Kullanı-
cıya göre kalite özellikleri de farklılık gösterdiğinden kullanıcı hak-
lı olarak istediği kaliteli ürünü aramaktadır. Bu nedenle bölgede 
üretilen buğday çeşitlerinin isteğe uygun verim ve kalitede olması 
istenilmektedir. 

Üretilen tahılda yüksek verim ve kaliteye ulaşmak için üreticilerin 
bölgeye uygun yeni geliştirilen çeşitleri ekimde kullanmaları ge-
rekmektedir. Bu çeşitlerin özellikleri konusunda bilgilendirme ta-
rım teşkilatları ve özel sektör temsilcileri tarafından yapılmakta, 
ancak çeşitlerin üretici de yaygın kullanımı tarımda gelişmiş ülke-
lere göre daha uzun yıllarda olabilmektedir. Yeni bir çeşidin yaygın 
kullanımı 8-10 yıl gibi bir zaman almaktadır. Üreticilerin bilgi eksik-
liğinden, korku, endişe ve alışkanlıklarından kaynaklanan sıkıntıla-
rının giderilmesi için çeşit sahibi kuruluşlar ile üreticiler arasında 
iyi bir organizasyon sağlanmalı, buğdayı işleyenler de bu hususta 
devreye girerek bu süre kısaltılmalıdır.

Bölgemizde bulunan üniversiteler, özel Araştırıcı Tarım kuruluşları 
ve özellikle Uluslararası Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitü-
sünün geliştirmiş olduğu çeşitler yöreye uygun çeşitlerdir. Bu çe-
şitlerin üretimde yaygın kullanılmasıyla bölgede hem verim hem 
de kalite artacaktır. Türk çiftçisinin kendine has özelliklerinden 
birisi, yeni bir tarımsal faaliyetin sonucunu kendi arazisi dışında 

gözüyle görmek istemesidir. Bu nedenle, yeni geliştirilen verimi 
yüksek ve kaliteli buğday çeşitlerinin, üreticiler tarafından benim-
senmesini sağlayabilmek için çiftçilerin katıldığı “Tarla Günleri” 
sayısı artırılmalı ve kalite analizleri açıklanmalıdır. 

Yeni çeşitlerin ekim süresini kısaltmak için çeşit tanıtımı hızlandı-
rılmalı ve en önemlisi de tohumluk üretiminde olduğu gibi “Un 
Sanayicileri” de buğday üretiminde sözleşmeli üretim yaptır-
malıdır. TUSAF’ın misyonunda belirtilen “Verimi artırmak, verimi 
artıran, emeği azaltan, madde ve insan kaynaklarını kontrol eden, 
çatışmayı en aza indiren, dayanışmayı en yükseğe çıkaran, bireysel 
çatışmaları azaltan bir felsefe benimsemek” diye belirtilen mad-
desi uygulamaya koymalıdır. Özellikle tohum üreticilerine göre 
buğday işleyen firmalar daha tolere edilebilir avantajlı durumdadır. 

Un sanayicileri dernekleri istedikleri bölgeye uygun çeşitleri söz-
leşmeli ektirmeli ve bu sözleşmeli ekimi yaygınlaştırmalıdır. Böyle-
ce hem işleyecekleri üründe miktar hem de kalite problemi büyük 
oranda halledilmiş olacaktır. Üreticiler yüksek verimli ürünlerini 
pazarlama sıkıntısı yaşamadan uygun fiyata satabilecek, işleyen 
fabrikalarda kalite yönünden istenilen kaliteli ürünü temin etmiş 
olacaklardır. Un fabrikaları yapacakları sözleşmelerle ürettirdikleri 
ürünleri ya doğrudan satın alarak ya da “Lisanslı Depolara” yönlen-
direrek üreticinin lisanslı depo desteklerinden faydalanmasını sağ-
lamalıdır. Lisanslı depolarda depolanan ürünleri anlaşma şartlarına 
göre normal piyasa şartlarında satışa sunulmak suretiyle üretici de 
daha fazla kazanç elde edebilmelidir. Tahılı Lisanslı depolarda tu-
tarak hem depolama hem de kısa süre ödeme yapma yükünden 
kurtulabilirler. Buğdayın una işlenmesi yıl boyu sürmekte olduğun-
dan un fabrikaları sözleşmeli tohumluk üretiminde olduğu gibi 
kısa sürede satın alma, değerlendirme ve bedelini ödeme zorun-
luluğu yoktur. Tohumluk üretiminde üreticiye tohumu verilmekte, 
Tarım il müdürlüklerine beyanname, tarla kontrol, etiket ve serti-
fikalandırma gibi ücretler verilmekte ve diğer gider ve bazı prob-
lemlerin yanından Temmuz ve Ağustos aylarında 35-45 gün süre 
içerisinde hasat edilen ürün alınarak ve bedeli ödenmektedir. Un 
sanayicilerinin yapacakları sözleşmeli üretim firma ile üretici ara-
sında olacağı için tohumluk üretiminde olduğu gibi resmi giderleri 
olmayacaktır. Un sanayicisi firma ile üretici arasındaki yapılacak 
sözleşme çerçevesinde üretim yapılarak istenilen zaman ve fiyata 
değerlendirilecektir. Üreticilerin uygun fiyatla pazar garantisi Un 
Sanayicilerince sağlanarak üretime yardımcı olunmalıdır. Tohum-
luk üretiminde bölgedeki başarı Un Sanayicileri için bir model 
olarak alınmalı ve kısa zamanda hayata geçirilmelidir. Konya Orta 
Anadolu Un Sanayicileri Derneği sözleşmeli buğday ekimini 
başlatarak TUSAF bünyesindeki dernekler vasıtası ile ülke ge-
nelinde yaygınlaştırmalıdır.

TUSAF bünyesinde ki derneklerin, tarım teşkilatının ve özel sek-
törün bu yönde yapmakta olduğu ve yapacağı çalışmalar, çiftçi 
gelirini artıracağı, ilgili sektörlerin hammadde teminini ülke içinden 
sağlayacağı gibi birçok faydası olacağından ülke ekonomisine de 
büyük katkı sağlayacaktır.

Yaşanan birçok sıkıntıya rağmen üretme gayretinde olan çiftçimi-
zin, ürünleri işleyen sektörün ve ilgili resmi kurumların olumlu çalış-
maları ile ülkemizde gıda krizi yaşanmayacağını düşünmekteyim. 
Tarımda kullanılan teknolojiler yenilendiğine göre üretim modelleri 
de yenilenmelidir. 

Belirtilen hususların gerçekleşmesi ve bereketli yıllar dileklerimle 
hoşça kalınız.
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Kaliteden ödün vermeden, hayvan ve dolayısı ile insan sağlığını önceleyen bir ürün 
ortaya koyma anlayışıyla hareket etmeyi sürdüreceklerini belirten Cihan Yem Genel 

Müdürü Fuat Eser, uluslararası bir marka olmayı hedeflediklerini söyledi

HEDEF ULUSLARARASI 
BİR MARKA OLMAK

T
arım ve hayvancılık sektörünün 
önemli bir kolunu oluşturan 
yem sektörü, ülkemizde son 

yıllarda büyük atılımlar yaptı. Özellikle 
Konya bölgesinde yem konusunda dik-
kat çeken çalışmalar yapan birçok firma 
bulunuyor. Bu firmalardan biri de Cihan 
Yem. Cihanbeyli’de bulunan Cihan Yem, 
köklü altyapısı, gelecek vizyonuyla bölge 
çiftçisine önemli bir hizmet sağlıyor. 
Ürettiği 20 çeşit yemle, hayvanın ihtiyacı 
olan ve verimliliği artıran özel bir hizmet 
sunan Cihan Yem, bölgesel bir güç olup, 
ulusal bir marka ve sonrasında ihracata 
açılmayı hedefliyor. Ar-Ge çalışmalarıyla 
kaliteden ödün vermeden, hayvan ve 
dolayısı ile insan sağlığını önceleyen bir 
ürün ortaya koyma anlayışıyla hareket 
etmeyi sürdüreceklerini belirten Cihan 
Yem Genel Müdürü Fuat Eser, “Bizim 
amacımız kalitemizi bozmadan, kaliteli 
üretim yapmak” dedi. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
İsmim Fuat Eser. Yüksek Ziraat Mü-

hendisiyim. Yaklaşık 30 yıldır sektörün 
içerisindeyim. Üniversitede akademik 
çalışmalar yaptım. Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinde tarımsal faali-
yetler yaptıktan sonra, Azerbaycan, 
Özbekistan, Türkmenistan gibi böl-
gelerde 6 yıla yakın çalıştım. Şimdi de 
Cihan Yem’in Genel Müdürlüğü görevini 
yürütüyorum.

Cihan Yem hakkında neler 
söylersiniz?

Cihan Yem 1988 yılında kurulmuş. 
O dönemin en modern fabrikasıymış. 
Ancak zamanla herhangi bir yenilenme 
olmamış. Günümüz teknolojisinden 
geri kalmış. Dolayısı ile Cihan Yem’in 
altyapısını güçlendirmeye ve değiş-
tirmeye koyulduk. Bu konuda önemli 
adımlar atıyoruz. 

Yem sektöründe Ar-Ge oldukça 
önemli. Bu konuda Cihan Yem neler 
yapıyor?

Daha önce TÜBİTAK projesi kap-
samında laboratuvar oluşturulmuş. 
Ancak tam anlamıyla faal olamamış. 
Biz burayı şimdi aktif hale getirdik ve 
önemli çalışmalar yapıyoruz. Bizim 
yem sektöründe belli bir standart yok. 
Hayvan beslemede çok fazla çeşit var. 
Yemlerde yapılan Ar-Ge’lerle hayvan-
ların gerek et gerek süt verimlerini 
artırabilirsiniz. Çiftçiye az maliyetle 
birimden daha fazla kazanç elde etme 
noktasında çalışmalar yürütüyoruz ve 
geri dönüşler oldukça iyi. 

Hedefl erimiz nelerdir? Üretim 
kapasitemiz ne durumda?

Cihan Yem olarak şimdilik bölge 
çiftçisine hitap ediyoruz. Biz yaptığımız 
çalışmalarla hitap ettiğimiz alanı geniş-

CİHAN YEM

letmeyi ve kısa sürede bölgesellikten çıkmayı hedef-
liyoruz. Aylık 10000 ton üretim kapasitemiz var. 

Tarım ve hayvancılık olmazsa olmaz bir sektör. 
Bu kapsamda sektörü değerlendirecek olursak 
neler söylersiniz? 

Biz zaten tarım ülkesiyiz. Her ne kadar sanayiye 
yönelsek de, bizim ana üretim alanımız tarım ve 
hayvancılık. Dünyada global bir enflasyon ve sorun 
var. Biz de doğal olarak bundan etkileniyoruz. An-
cak devletimiz bu konularda önlemler alıyor. Son 2 
yıla kadar hayvancılıkta azalmalar vardı ancak son 
dönemde alınan tedbirlerle sektör yeniden kazan-
maya başlayınca hayvancılığa yeniden bir yönelim 
söz konusu. Bu da bize olumlu yansıyacaktır. Az 
önce dediğim gibi biz bölgesel bir firmayız. Dolayısı 
ile biz insanımızı daha fazla düşünüyoruz. Hayvanın 
sağlıklı olmasını sağlamak zorundayız. Çünkü biz bu 
toprakların insanıyız. Örnek olarak; sularımız tuzlu. 
Hiçbir yem fabrikası tuzlu suyu dikkate almaz ama 
biz tuzlu suyun hayvanın böbreklerinde taş yapaca-
ğını ve hayvanın gelişimini olumsuz etkileyeceğini 
bildiğimiz için, yemlerimizde hayvanın böbreğinde 
taş oluşumunu engelleyecek katkı maddeleri dahi 
kullanıyoruz. Bizim amacımız kalitemizi bozmadan, 
kaliteli üretim yapmak. 

Yem sektörü az önce sizin de bahsettiğiniz gibi 
insan sağlığını etkileyen bir sektör. Türkiye’de bu 
konuya dikkat ediliyor mu? 

Yem sektörünün belli standartları var. Ama 
özellikle küresel sermayenin firmaları buna dikkat 
etmek. Bu firmalar para kazanmayı amaçlar. Ama 
bizim amacımız para kazanmaktan öte, bölgemizin 
çiftçisine en iyi şekilde hizmet etmektir. Bölgenin 
tanınan, bilinen, saygın, kaliteden ödün vermeyen 
bir firma olmak bizim açımızdan paradan daha 
kıymetlidir. 

Hammadde tedarikinde ne tür bir yönteminiz 
var? Sözleşmeli ekim yaptırıyor musunuz?

Sözleşmeli ekim yöntemiyle hammadde elde 
etmiyoruz. Ancak hammaddeyi bölgemizin çiftçi-
sinden almaya çalışıyoruz. Bu konuda herhangi bir 
sorun yaşamıyoruz. 

Fiyatlar son dönemde çok arttı. Bu konuda 
neler söylersiniz?

Toprak Mahsulleri Ofisi’nde yeterince hammadde 
stokumuz var. Tarım Bakanlığı bu konuda iyi önlem 
aldı. Bu anlamda hem fiyatlarda uçuk artışlar olmaz 
hem de hammadde tedariki konusunda sorun ya-
şanmaz diye öngörüyorum. 

Cihan Yem’in kaç çeşit ürünü var?
Toklu, besi, sığır besi, koyun süt, besi başlangıç, 

besi bitirme gibi 20 çeşit ürün üretiyoruz. Ancak 
büyük çiftliklerin de kendi ellerindeki hammadde-
ye göre biz hayvanın ihtiyacını belirleyip ona göre 
bir karışım yaparak, çiftçiye hizmet veriyoruz. Biz 
aynı zamanda çiftçiye danışmanlık da yapıyoruz. 
Çiftçimizin daha bilimsel bir üretim yapmasına katkı 
sağlamaya çalışıyoruz. 

Cihan Yem’in hedefl eri konusunda neler 
söylersiniz?

Öncelikle Cihan Yem olarak, 1 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık 
stratejiler belirledik. Bu stratejiye uygun olarak yol 
alacağız. Dolayısı ile 5 yılın sonunda Türkiye’nin bir 
markası olmayı ve yurt dışına açılmayı hedefliyoruz. 
Bağlantılarımızın olduğu Özbekistan ve Azerbaycan 
gibi ülkeler, bu hedeflerimiz dahilinde. 
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büyük çiftliklerin de kendi ellerindeki hammadde-
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aynı zamanda çiftçiye danışmanlık da yapıyoruz. 
Çiftçimizin daha bilimsel bir üretim yapmasına katkı 
sağlamaya çalışıyoruz. 

Cihan Yem’in hedefl eri konusunda neler 
söylersiniz?
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gibi ülkeler, bu hedeflerimiz dahilinde. 
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Çölyak hastaları için glutensiz un üretmek 
amacıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında 

kara buğdayla un üretmeye başlayan Kağnıcıoğlu, 
ürettiği ürünlerle yurtdışı pazarına açılmaya 

hazırlanıyor

KARA BUĞDAYLA 
GLUTENSIZ UN

1
980’li yıllarda pastacılık sektö-
rüyle başlayan serüvende, gıda 
sektörünün önemli markası 

haline gelen Kağnıcıoğlu, bünyesindeki 
markalarla Türkiye geneline hizmet 
veriyor. Güçlü ürün portföyü ve hızlı 
çözümleriyle müşteriye en doğru hiz-
meti vermeyi ilke edinen Kağnıcıoğlu, 
güvenilirliği ön planda tutarak, hizmet 
yelpazesini günden güne genişletiyor. 
Son olarak önemli bir yatırımla glüten-
siz ürünler üretmek için gerekli olan un 
tedarikini sağlamak adına adım atan 
Kağnıcıoğlu, kara buğday üretimini ve 
kara buğdaydan un üretimi sağlıyor. 
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
Kağnıcıoğlu Genel Müdürü Kemal 
Akdağ, glutensiz ürünler için başlattık-
ları un üretiminde büyük hedeflerinin 
olduğunu söyledi.

Kağnıcıoğlu’nun yapısından biraz 
bahseder misiniz? 

3 şirketimiz var. Pastacılık sektörün-
de Kağnıcıoğlu, endüstriyelde Bulvar 
Tarım Ürünleri, ev dışı tüketimde de 
Orepa şirketimizle sektörlerde çalış-
malarımızı sürdürüyoruz. Kağnıcıoğ-
lu’nun pastacılıktan gelen bir yapısı var. 
Ortaklı bir yapı olan Bulvar Pastanesi, 
Kağnıcıoğlu’nun temelini oluşturuyor. 
Sonrasında 1997 yılında Kağnıcıoğlu 
olarak yoluna ortaklarından ayrılarak 
devam etti. Sonrasında Bulvar Endüst-
riyel kuruldu ve Konya, Afyon, Karaman 
gibi bölge şehirlerine hizmet vermeye 
başladı. Şuan Türkiye geneline hizmet 
veriyoruz. 100’ün üzerinde bayimiz 
var. Kağnıcıoğlu’nda 5 bin kalem ürün 
çeşidimiz var. Şirketlerimizin hepsi 
birbiriyle entegre çalışıyor. Un da bu 

sektörle harmanlandığı için, sektörleri-
miz tamamen birbiriyle içiçe. 

Glutensiz ürünler için önemli bir 
çalışma yürütüyorsunuz. Bu konuda 
bilgi verir misiniz? 

Bulvar Tarım Ürünleri’nde 2 yıl önce 
sosyal sorumluluk projesi kapsamında 
glütensiz kara buğday üretimi için to-
hum firması kurduk. Dolayısı ile tohum 
işine de başladık. Bu yıl ilk unumuzu 
öğüttük. Sözleşmeli tarım yapıyoruz. 
Çiftçimize tohumu veriyoruz, çiftçi 
ürünü ekiyor, ürünü hasat ettiğinde 
biz alıyoruz ve glütensiz un üretiyoruz. 
Bulvar markamızla da endüstriyel nok-
talara satışını gerçekleştiriyoruz. 

Un üretiminde kapasitemiz nedir? 
Glutensiz un üretiminde ilk yılımız. 

KAĞNICIOĞLU

Daha ilk ürünümüzü bu yıl almış olduk. 
Fabrikamızın günlük 40 ton kapasite-
si var. Bu istenildiğinde artırılabilecek 
potansiyelde. Kara buğday Türkiye’de 
bilinmeyen bir ürün. Genelde yurt dışın-
dan geliyor. Ancak Türkiye’de bu iş daha 
çok butik ilerliyor. Bu işi endüstriyel 
olarak, tonaj olarak ilk yapan biziz. 

Glutensiz un projesi nasıl 
ortaya çıktı? Bir geçmişi var mı bu 
düşüncenin? 

Biz bu işe sosyal sorumluluk olarak 
başladık. Çocuğu çölyak hastası olan 
vatandaşlarımız bize geliyor, çocuğu-
ma pasta alacağım nasıl yapacağız ne 
kullanacağız diye soruyorlardı. Biz de bu 
vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gider-
mek adına bir sosyal sorumluluk projesi 
olarak bu ürünü üretelim ve bu vatan-
daşlarımıza un verelim istedik. Böyle 
bir unu yapmak için patates, mısır veya 
pirinç kullanmak gerekiyor. Ancak bu üç 
ürün de, bir taraftan çölyak hastalığına 
iyi gelirken diğer taraftan şekeri tetik-
liyor. Biz de başka alternatif ne olabilir 
diye bir Ar-Ge yaptık kendi mühendis-
lerimizle. Dolayısı ile Türkiye’de kara 
buğday olarak bilinen ürün karşımıza 
çıktı. Ancak Türkiye’de kara buğdayı 
üreten yok. Bahri Dağdaş, bu konuda bir 
tohum ıslahı çalışması başlatmış, ancak 
sonu gelmemiş. Biz bu işi yaparız ve son 
noktasına götürürüz dedik. Önce tohu-
mu çoğalttık. Sonra çiftçileri bu ürünü 
ekmeye ikna ettik çünkü çiftçilerimiz 
bu ürünü bilmiyor. Bu ürünün şöyle bir 
avantajı da var, buğday, arpa yerine bu 
ürünü tercih etmeye gerek yok. Çiftçi-
miz buğdayı ekip hasat yaptıktan sonra 
ikinci bir ürün olarak kara buğday eke-
biliyor. Bu ürünün 90 günlük bir yetişme 
süresi var. Dolayısı ile çiftçimiz buğdayı 
hasat ettikten sonra, Ekim ayına kadar 
tarla boş duruyor. Bu ürün sayesinde 
Ekim ayına kadar kara buğday ekilerek 
yetişmesi sağlanabiliyor. Ayrıca bu ürün 
Türkiye’de olmadığı için, yurtdışından 
getirmek zorunda kalıyoruz ve Avrupa 
glütensiz ürünler noktasında da tale-
bin olduğu bir bölge. Gluten, çölyak 
hastalarının da ötesinde, sağlıklı yaşam 
konusunda ön plana çıkmaya başladı. 
Böylece glütensiz ürünlerin de önemli 
bir piyasası oluştu. 

Kara buğdaydan biraz bahsetmenizi 
isteyeceğim. Nasıl bir üründür? 

Kara buğdayın kılcal damar açıcı bir 
özelliği var. Bu da kalp-damar sağlığı 
açısından ürünü önemli hale getiriyor. 
Bu ürünün en çok tüketildiği bölge-
ler; Rusya, Kazakistan, Çin olarak öne 
çıkıyor. Çünkü bu ülkelerde et tüketimi 
çok fazla. Dolayısı ile kara buğdayla 

vücudu dengeliyorlar. Bir taraftan et tü-
ketiyorsunuz diğer taraftan kolesterolü 
düşüren, kılcal damarları açan bir ürün 
tüketiyorsunuz. Kara buğday bunların 
yanında farklı bir özelliği daha var. Kara 
buğdayın ekildiği dönemde, tabiat 
içerisinde ayçekirdeği hariç, çiçekli ürün 
bulmak zor. Dolayısı ile kara buğday, arı-
cılık için de bambaşka bir sayfa açıyor. 
Çünkü 90 günlük yetişme evresinin 75 
günü çiçek olarak geçiyor. Bu da arıcılık 
açısından ciddi anlamda avantajlı. Arının 
bundan polen alması çok kolay ve rutin 
bala geçtiği için kapama denilen bölge-
lerde kara buğday balı olarak satarsanız 
balın değeri de artıyor. Onun da farklı 
bir alıcısı var. 

Bu ürünle ilgili yurt dışı pazarı ne 
durumda? İhracat hedefiniz var mı?

Tesislerimizi tamamladıktan sonra 
ihracata da açılacağız. Çünkü bu ürün 
yurtdışında kullanılıyor. Az önce de 
dediğim gibi zaten Avrupa glütensiz 
ürünlere geçmiş durumda. Hali hazırda 
bir pazar var.

Kara buğdayın avantajlarının 
oldukça fazla olduğunu söylediniz. 
Bunu biraz açar mısınız? 

Türkiye’de tek sorun kara buğday 
üretmek. Çiftçiye bu ürünün önemini 
anlatıyoruz. Bir de tabi bu ürünün havza 
desteği, tohum desteği yok ekimi çok 
yaygınlaşmadığı için. Destek olma-
dığı için ÇKS sistemine de geçmedi. 
Bu konuyu da Tarım Bakanlığı’mız ile 
görüşmeyi düşünüyoruz. Eğer destek 
sağlanırsa, ivme biraz daha hızlanır ve 

ekim alanları genişler. Bu tarz ürünler 
komplike ürünler. Hem glütensiz ürün 
elde ediyorsunuz hem arıcılığı destek-
liyorsunuz hem de sapıyla hayvancılığı 
destekliyorsunuz. Sapı konusunda 
da bilimsel makaleler var zaten. Süt 
verimini artırdığı biliniyor. Dolayısı ile 
her yönüyle avantajlı bir ürün. Türkiye 
bu ürünü ikinci ürün olarak yetiştirebilir. 
Sulama konusunda da avantajlı bir ürün. 
Suya en çok ihtiyaç duyduğu dönem 
ilk ekim dönemine denk gelen Haziran 
ayı. O dönemde gelen bir yağış ürünü 
kurtarıyor eğer yağış gelmezse tek 
sulamada ürünü alabiliyorsunuz. Ama 
hiç su vermeden hasat edilen bölgeler 
de var. Dolayısı ile sulama konusunda 
da oldukça avantajlı. Bir de tarımda 
en çok girdi maliyetinden birini de 
gübre oluşturuyor. Bu üründe gübreye 
veya herhangi bir kimyasala da gerek 
olmuyor. Sanayi bölgelerinde toprağı 
temizleyici bir özelliği var. Bu konuda da 
çalışmalarımız var. 

Ar-Ge noktasında hangi kurum ve 
kuruluşlarla çalışıyorsunuz? 

Bu çalışmalar gerçekten çok önemli. 
Üniversitelerle ortak çalışmalar yapıyo-
ruz. Bahri Dağdaş’la birlikte çalışıyoruz. 
Analizlerimiz ve tohum konusunda Bahri 
Dağdaş’la çalışıyoruz. Tarım Bakanlı-
ğı’na bağlı çeşitli kuruluşlarla da ortak 
çalışmalar yürütüyoruz. Erzurum’da 
hayvancılıkla ilgili olarak silajı çalışıyo-
ruz. Mısırdan daha avantajlı görünüyor 
hem protein değeri olarak hem yetiş-
me süresi olarak hem de doğal olması 
açısından.
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BAHRI DAĞDAŞ NELER YAPIYOR?

Küresel İklim Değişikliği ve beraberinde getirdi-
ği başta Kuraklık olmak üzere doğal afetler, hız-
la artan dünya nüfusu, artan şehirleşme, tarım 
alanlarının baskı altında olması ve azalması gibi 
sorunlar dünyada tüm ülkeleri farklı derecelerde 
etkilemektedir. Tüm bunlara ilave olarak yaşanan 
bölgesel savaş ve çatışmaların getirdiği küresel 
gıda krizleri, göçler ve diğer olumsuzluklar da 
tarımsal üretimi, tarımsal ticareti ve GIDA GÜ-
VENLİĞİ dediğimiz terimi, yani gıdaya ulaşma-
nın güvenli olması ve bunun sürdürülebilir olması 
kavramını sıkıntıya düşürmekte ve sorunlu hale 
getirmektedir.

Yukarıda bahsedilen olumsuzlukların başın-
da gelen İklim Değişikliği, Akdeniz havzasında 
bulunan ülkemizi oldukça fazla etkilemektedir. 
Mevcut durumda etkilenme genellikle yağışların 
azalması, yağış dağılımında meydana gelen kay-
malar ve dengesizlikler, ani gelen yüksek yağış-
lar ve buna bağlı sel oluşması, bölgesel yüksek 
sıcaklık stresi ve bitkilerde döllenme problemleri, 
erken veya geç dönemlerde gelen donlar olarak 
gelişmekte ve bitkisel üretimi özellikle çalkantılı 
ve kırılgan hale getirmektedir.

Tüm bu olumsuzlukların meydana gelmesi bir 
tarafa, küresel ölçekte yapılan 2050 yılı ve son-
rası projeksiyonları sadece nüfus artışı bakımın-
da ele alındığında bile mevcut tarımsal üretimin 
en az iki kat arttırılması gerekliliğini göstermek-
tedir. Bu bağlamda yapılan ve yapılacak çalış-
maların uzun vadeli planlanması, gelecekte ya-
şanılabilecek sorunları da öngörmesi ve bunlara 
göre önleyici tedbirlerin alınması mutlaktır. Diğer 
taraftan İklim Değişikliği açısından bakıldığında 
pratik olarak olumsuz etkilere bir müdahale ile 
düzeltmek söz konusu olamayacağından bu aşa-
mada İklim Değişikliğine Adaptasyon veya İkli-
me Uyum kavramları oldukça ön plana çıkmakta 
ve bu kavramların içinin doldurulacağı çalışma-
ları hızlıca gerçekleştirmek için seferber olmak 
gerekmektedir.

Yukarıda bahsedilen olumsuzluklar ve kısa, orta 
ve uzun vadede karşılaşılması muhtemel se-
naryolara göre başta Tarım ve Orman Bakanlı-
ğı olmak üzere birçok birim çalışmalar sürdür-
mekte ve çözümler üretmeye çalışmaktadırlar. 
Bu kapsamda Bakanlığımız tarafından ilk olarak 
2008-2012 dönemini kapsayan 5 yıllık Tarımsal 
Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı 
hazırlanmış, uygulamaya konulmuş ve 5 yıllık 
dönemlerde takibi yapılarak güncellenmiştir. Bu 

kapsamda Enstitümüz bünyesinde kurulması ka-
rarlaştırılan KURAKLIK TEST MERKEZİ, 4 Aralık 
2010 tarihinde açılmış ve faaliyete başlamıştır.

Kuraklık Test Merkezinin kuruluş amacı özellikle 
orta Anadolu ve geçit bölgelerinde yani yaklaşık 
5 milyon hektar kuraklık yaşandığı bilinen alan-
da öncelikle buğday olmak üzere çiftçilerimizin 
kuraklıktan etkilenerek ürün kaybı yaşamalarının 
önüne geçilmesi veya azaltılması amacıyla ku-
raklığa dayanıklı-tolerant yeni çeşitler geliştiril-
mesi amacıyla ıslah programlarından gelen çeşit 
veya çeşit adaylarının merkezde test edilerek da-
yanıklılık kaynaklarının belirlenmesi ve bunların 
yapılan ıslah çalışmalarına entegre edilmesidir. 

Merkezde yapılması gereken çalışmaların yü-
rütülebilmesi için kuraklık fizyolojisi ve bunun 
mekanizmasının anlaşılması amacıyla öncelikle 
yapay kurak alan oluşturulmasına yardımcı olan 
1 adet Yağmur Korunağı (2019 yılında merkeze 
3 adet daha Yağmur Korunağı kazandırılmıştır, 
Fotoğraf 2), 3 adet cam sera, 1 adet iklim odası, 
laboratuvarlar, fizyolojik analizlerin yapılabilmesi 
amacıyla gerekli tüm alet ve makinalar merkeze 
kazandırılmıştır.

Merkezde yapılan kuraklığa dayanıklılık ıslahı 
çalışmaları ve onlarca proje yürütülmüş, ulu-
sal-uluslararası programlardan gelen onbinlerce 
materyal test edilmiştir (Fotoğraf 3). Yapılan 
çalışmalar sonucunda merkezden ıslah prog-
ramlarına verilen katkı ile kısa zamanda Kurak-
lığa Dayanıklı, Yüksek Verimli ve Kaliteli, Hasta-
lık-Zararlılara Dayanıklı çeşitler tescil ettirilmiş ve 
üretime kazandırılmıştır. 

Enstitü, kuraklıkla mücadelede etkin başarı sağ-
lamak ile birlikte sezonun yağışlı geçmesi ihtima-

FATIH ÖZDEMIR
Bahri Dağdaş 

Uluslararası Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü

Müdürü

Fotoğraf 1. 2005 yılında orta Anadolu bölgesinde 
Konya’da görülen kuraklık ve etkisi

Fotoğraf 3. Serada farklı sulama miktarları uygulamasıyla 
yapay kuraklık oluşturulmuş bitkilerden görüntüler.

Fotoğraf 2. Üç farklı korunakta farklı dönem 
kuraklığının çalışılması esnasında yağmur korunağı altında 

ekilen buğdayların erken dönemde görüntüsü
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lini de değerlendirerek, kuraklığa dayanıklılık özelliği yanında 
sezonda gelebilecek yağışın etkin kullanımı adına su kullanım 
etkinliği özelliğini de öncelemiş ve bu özellikleri ıslah strate-
jisinin öncelikleri haline getirmiştir.

Bu özellikler yanında hastalık ve zararlılara dayanıklılık (Pas 
hastalıkları, Kök ve Kökboğazı çürüklüğü etmenleri) istenilen 
diğer bir özellik olup üreticilerimizin daha yüksek ve sağlık-
lı ürün almasının teminatı olarak görülmektedir. Bu bağlamda 
Enstitüde 2012 yılından sonra tescil ettirilen Kuraklığa Dayanıklı 
çeşitler Tablo 1’de verilmiştir. Bu çeşitlerin büyük kısmı son 6-7 
yılda tescil ettirilmiş olup üretim aşamaları tamamlanmıştır. 

Çeşitlerden TANER, mevcut piyasadaki kurak alanlara ekilen çe-
şitlerden %15 verimde, %250 ise kalitede artış sağlayan bir çeşit 
olup, özellikle de yağış rejiminin düzensiz olduğu orta Anadolu 
ve geçit bölgelerinde yüksek verim ve kalitesi ile büyük katkılar 
sağlayamaya başlamıştır. Yine TÜRKÖZ makarnalık buğday da 
makarnalık alanda ülkemize katkı sağlayacak çeşitlerin başında 
gelmektedir. Bunlardan daha iyi özellikler gösteren SELÇUKLU 
çeşidi de TİGEM ve özel sektöre devredilmekte olup diğer İklim 
Değişikliğine uyumlu ve Kuraklığa Dayanıklı çeşitler de piyasa-
ya girmek üzeredir. 

Bunun yanında ÜLKER ile yapılan ortak çalışmalarda da kurak 
alanlara özel BİSKÜVİLİK buğday olan ALİAĞA geliştirilmiş ve 
sektöre kazandırılmıştır. ALİAĞA çeşidi de özel sektör-kamu 
iş birliğinin güzel bir örneği olup Merkezin Türkiye bisküvi en-
düstrisine ÜLKER ile birlikte bir armağanı olmuştur. 

Enstitü ve Kuraklık Test Merkezi kendisine verilen görev gere-
ği sadece kuraklık testi yapmamış bu alanda sosyo-ekonomik 
çalışmalar yürüterek geliştirilecek politika ve düzenlemelere de 
katkı sağlamıştır. Bu çalışmalardan en önemlisi “KOP Bölgesin-
de kuraklık algısı ve sosyo-ekonomik etkisinin belirlenmesi” 
çalışması olup birçok çalışma yürütülmüştür.  Diğer taraftan ku-
raklığın etkisinin azaltılmasında önemli faktörlerden birisi olan 
Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim gibi sistemlerin 
Türkiye genelinde tanıtılması ve yaygınlaştırılması çalışmaları 
da yürütülmektedir. Bunun yanında TARSİM bünyesinde oluş-
turulan “İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortasının” oluşturulması 
ve uygulanmasında da ilgili birimlere katkı sağlanmış, Kuraklık 
Eylem Planı hazırlıklarının tüm toplantılarında da katkı vermiştir. 

Bitkisel alanda yapılan çalışmalar yanında Enstitü hayvancılık 

alanında da iklim değişikliğine adaptasyon ile ilgili bilimsel faa-
liyetler göstermektedir. Bu kapsamda yapılan en önemli çalış-
ma orta Anadolu bölgesinde mevcut koşullara daha dayanıklı 
ve hastalıklara dayanıklı olan Anadolu Esmeri (Montofon-Swiss 
Brown) Irkının modern biyoteknolojik yollarla hızlıca çoğaltıl-
masını ve üreticinin değişen koşullardan daha az zarar görerek 
daha fazla üretim yapabilmesine imkân verecek olan “Anado-
lu Esmeri Geliştirme Projesi” ve “Ülkesel Merinos Geliştieme 
Projesi” ile katkı sağlayacaktır. Bu projeler yaklaşık 350 Milyon 
TL bütçe ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Dairesi tara-
fından desteklenmekte olup ihale aşamasına gelinmiştir.

Tüm bu bilgiler ışığında Enstitü ve Kuraklık Test Merkezi, baş-
ta Bakanlığımız ve TAGEM Genel Müdürlüğümüz olmak üzere 
farklı kaynakların da etkin kullanılmasıyla yapılan çalışmalarla 
ortaya çıkarılan Proje, Yayın, Tescilli Çeşit, özel sektörle geliş-
tirilen makine, Hayvan Irkı gibi ürünlerle Türkiye tarımına ve 
ekonomisine son derece önemli katkılar sağlayacak önemli ça-
lışmalara imza atmıştır ve atmaya devam edecektir. Bu bağlam-
da Enstitü tarafından tescil ettirilen Kuraklığa Dayanıklı ve Sulu 
yeni çeşitler ve temel özellikleri aşağıda sunulmuştur.

BAHRİ DAĞDAŞ ULUSLARARASI TARIMAL ARAŞTIRMA 
ENSTİTÜSÜNE AİT ÇEŞİTLER VE ÖZELLİKLERİ

EKMEKLİK BUĞDAYLAR KURU ALANLAR İÇİN

TANER

• Sulama yapılmayan alanlar için 2018 yılında tescil ettirilmiştir.

• Alternatif gelişme tabiatlı, orta erkenci bir çeşittir. 

• Başak rengi kırmızı, kılçıklıdır. 

• Kuru çeşitlerimiz içerisinde tek kırmızı başaklı çeşittir. 

• Uzun boylu ve sapı sağlamdır, soğuğa ve kurağa karşı dayanıklıdır. 

• Gübre kullanım reaksiyonu iyidir ve kardeşlenme kapasitesi 
yüksektir. 

• Tarla koşullarında pas ve sürmeye dayanıklıdır.

• Taner çeşidinin ortalama verimi 420 kg/da’dır. 

• Kalite değerleri açısından 

- Sert-kırmızı daneli 

- Bin tane ağırlığı 27-38 gr, 

- Hektolitre ağırlığı 71-81 kg/hl, 

- Protein oranı %15-18, 

- zSDS 53-70 ml, 

- Alveograf Enerji değeri 273-378 j ortalama değerlerine sahiptir.

• Orta Anadolu, Batı ve Doğu Geçit Bölgelerinin taban ve yarı 
taban alanlarında yağışa dayalı yerlerde kolaylıkla yetiştirilebilir. 

• Koşullar iyileştikçe verim kapasitesini arttıran bir çeşittir. Ya-
ğışlı bir yılda 930 kg/da alınmıştır.

• Kalite parametreleri ile 1. Sınıf ekmeklik kalitesine sahiptir, 
TMO 1. Baremde yer almaktadır.

• Son 2 yılda ekilişi Türkiye genelinde yaygınlaşmıştır, yoğun 
talep edilmektedir.

Tablo 1. Enstitüde 2012 yılından itibaren geliştirilen kuraklığa dayanıklı çeşitler

1 Eraybey Ekmeklik Buğday

2 Bozkır Ekmeklik Buğday

3 Taner Ekmeklik Buğday

4 Şehzade Ekmeklik Buğday

5 Selçuklu Ekmeklik Buğday

6 Meke Ekmeklik Buğday

7 Bayındır Ekmeklik Buğday

8 Avşar Ekmeklik Buğday

9 Zorlu Ekmeklik Buğday

10 Armağan Ekmeklik Buğday

11 Keykubad Arpa

12 Ayrancı Arpa

13 Baykara Arpa

14 Türköz Makarnalık Buğday

15 Özer Tritikale

16 Cerit Çavdar

17 Yeniçeri Yulaf

18 Diriliş Yulaf
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SELÇUKLU

• Kuru alanlar için 2020 yılında tescil ettirilmiştir.

• Alternatif gelişme tabiatlı, orta erkenci, verim, glüten kalitesi 
ve enerji değeri yönüyle en iyi çeşittir. 

• Başak rengi beyaz ve kılçıklıdır. 

• Dane yarı sert-kırmızıdır. 

• Uzun boylu ve sapı sağlamdır, 

• Soğuğa ve kurağa karşı dayanıklıdır. 

• Tarla koşullarında pas ve sürmeye dayanıklıdır.

• Çeşidinin verimi 350-750 kg/da’dır. 

• Kalite değerleri açısından 

- Bin tane ağırlığı 30-39 gr, 

- Hektolitre ağırlığı 68-76 kg/hl, 

- Protein oranı %14-18, 

- zSDS 63-73 ml, 

- Alveograf enerji değeri 218-554 j ortalama değerlerine sahiptir.

• Gübre kullanım reaksiyonu iyidir ve kardeşlenme kapasitesi 
yüksektir. Yağışlı yıllarda veya destek sulu koşullarda verimini 
çok daha üst sevilere çıkarabilmektedir.

• 2022 yılında TİGEM ve özel sektöre devredilmiştir. 

• 1. Sınıf Ekmeklik Buğday olup TMO barem başvurusu yapılmıştır.

• Değerleriyle Türkiye’nin kuru alanları başta olmak üzere tüm 
alanlarına yayılma potansiyeli bulunmaktadır.

BOZKIR 

• Sulama yapılmayan alanlar için 2014 yılında tescil ettirilmiştir.
• Kışlık gelişme tabiatlı, orta erkenci bir çeşittir. Başak rengi 
beyaz ve kılçıklıdır.
• Uzun boylu ve sapı sağlamdır, soğuğa ve kurağa karşı daya-
nıklıdır. 

• Tarla koşullarında pas ve sürmeye dayanıklıdır.

• Bozkır çeşidinin ortalama verimi 435 kg/da’dır. 

• Kalite değerleri açısından 

- yumuşak-beyaz daneli olan çeşidin 

- bin tane ağırlığı 37 gr, 

- hektolitre ağırlığı 80 kg/hl, 

- protein oranı %14.1, 

- zSDS 45 ml, 

- Alveograf Enerji değeri 225 j ortalama değerlerine sahiptir.

• Orta Anadolu, Batı ve Doğu Geçit Bölgelerinin taban ve yarı 
taban alanlarında yağışı yüksek yerlerde verimi oldukça iyidir. 

• Kurağa toleransı yüksek çeşitlerin başında yer almakta, ol-
dukça tatminkâr sonuçlar vermektedir. Yağışlı yılda verimleri 
800 kg/da üzerine taşımaktadır.

• TMO barem başvurusu yapılmıştır.

BAYINDIR

• Kuru alanlar için 2020 yılında tescil ettirilmiştir.

• Alternatif gelişme tabiatlı, başaklanma zamanı geçci olan bir 
çeşittir. 

• Un randımanı (%68) çok iyi düzeydedir.

• Başak rengi beyaz ve kılçıklıdır. 

• Dane sert ve beyazdır. 

• Uzun boylu, soğuğa ve kurağa karşı dayanıklıdır. 

• Gübre kullanım reaksiyonu iyidir ve kardeşlenme kapasitesi 
yüksektir. 

• Tarla koşullarında pas ve sürmeye dayanıklıdır. 

• Enerji değeri, yaygın çeşitlere kıyasla %17 ile %41 arasında 
daha yüksektir.

• Çeşidinin ortalama verimi 430 kg/da’dır. 

• Kalite değerleri açısından 

- Bin tane ağırlığı 34-44 gr, 

- Hektolitre ağırlığı 71-79 kg/hl, 

- Protein oranı %14-15, 

- zSDS 30-39 ml, 

- Alveograf enerji değeri 316-356 j ortalama değerlerine sahiptir. 

• TMO barem başvurusu yapılmıştır.

MEKE

• Kuru alanlar için 2020 yılında tescil ettirilmiştir.

• Alternatif gelişme tabiatlı, erkenci bir çeşittir. 

• Un randımanı (%69) çok iyi düzeydedir.

• Başak rengi beyaz ve kılçıklıdır. 

• Dane yarı sert-kırmızıdır. 

• Uzun boylu ve sapı sağlamdır, soğuğa ve kurağa karşı daya-
nıklıdır. 

• Gübre kullanım reaksiyonu iyidir ve kardeşlenme kapasitesi 
yüksektir. 

• Tarla koşullarında pas ve sürmeye dayanıklıdır.

• Çeşidinin ortalama verimi 456 kg/da’dır. Uygun çevrelere ve-
rim bakımından reaksiyonu yüksektir. 

• Kalite değerleri açısından 
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- Bin tane ağırlığı 32-40 gr, 

- Hektolitre ağırlığı 67-74 kg/hl, 

- Protein oranı %12-16, 

- zSDS 32-52 ml, 

- Alveograf enerji değeri 197-379 j ortalama değerlerine sahiptir. 

• TMO barem başvurusu yapılmıştır.

AVŞAR

• Kuru alanlar için 2021 yılında tescil ettirilmiştir. 

• Kışlık-Alternatif gelişme tabiatlı, başaklanma zamanı erkenci 
olan bir çeşittir. 

• Başak rengi beyaz ve kılçıklıdır. 

• Dane yarı sert ve kırmızı. 

• Orta-Uzun boylu, soğuğa ve kurağa karşı dayanıklıdır. 

• Gübre kullanım reaksiyonu iyidir ve kardeşlenme kapasitesi 
yüksektir. 

• Tarla koşullarında pas ve sürmeye dayanıklıdır. 

• Çeşidin ortalama verimi 350-700 kg/da’dır. 

• Kalite değerleri açısından 

- Bin tane ağırlığı 36-38 gr, 

- Hektolitre ağırlığı 76-80 kg/hl, 

- Protein oranı %14-15, 

- zSDS 45-60 ml, 

- Alveograf enerji değeri 240 j ortalama değerlerine sahiptir. 

ZORLU

• Kuru alanlar için 2021 yılında tescil ettirilmiştir. 

• Kurağa dayanımı çok yüksektir.

• Kışlık-Alternatif gelişme tabiatlı, başaklanma zamanı erkenci 
olan bir çeşittir. 

• Başak rengi beyaz ve kılçıklıdır. 

• Dane yarı sert ve beyazdır. 

• Orta-Uzun boylu, soğuğa ve kurağa karşı dayanıklıdır. 

• Gübre kullanım reaksiyonu iyidir ve kardeşlenme kapasitesi 
yüksektir. 

• Tarla koşullarında pas ve sürmeye dayanıklıdır. 

• Çeşidimizin ortalama verimi 500 kg/da’dır. 

• Kalite değerleri açısından çeşidin bin tane ağırlığı 35-38 gr, 

- Hektolitre ağırlığı 76-80 kg/hl, 

- Protein oranı %14-15, 

- zSDS 40-55 ml, 

- Alveograf enerji değeri 150 j ortalama değerlerine sahiptir. 

ARMAĞAN
• Kuru alanlar için 2021 yılında tescil ettirilmiştir.
• Kışlık-Alternatif gelişme tabiatlı, başaklanma zamanı erkenci 
olan bir çeşittir. 

• Başak rengi beyaz ve kılçıklıdır. 

• Dane yarı sert ve beyazdır. 

• Orta-Uzun boylu, soğuğa ve kurağa karşı dayanıklıdır. 

• Gübre kullanım reaksiyonu iyidir ve kardeşlenme kapasitesi 
yüksektir. 

• Tarla koşullarında pas ve sürmeye dayanıklıdır. 

• Çeşidimizin ortalama verimi 450-700 kg/da’dır. 

• Kalite değerleri açısından

- Bin tane ağırlığı 36-38 gr, 

- Hektolitre ağırlığı 77-82 kg/hl, 

- Protein oranı %14-16, 

- zSDS 35-60 ml, 

- Alveograf enerji değeri 220 j ortalama değerlerine sahiptir. 

EKMEKLİK BUĞDAYLAR SULANAN ALANLAR İÇİN

BUHARA

• Sulanan alanlar için 2020 yılında tescil ettirilmiştir.

• Alternatif gelişme tabiatlı, orta erkenci bir çeşittir. 

• Başak rengi beyaz ve kılçıklıdır. 

• Dane yarı sert-kırmızıdır. 

• Uzun boylu ve sapı sağlam, dolgun başaklıdır. 

• Soğuğa ve kurağa karşı dayanıklıdır. 

• Protein oranı ve kalitesi (zSDS), yaygın çeşitlere kıyasla 
daha yüksektir.  

• Tarla koşullarında pas ve sürmeye dayanıklıdır.

• Çeşidinin ortalama verimi 735 kg/da’dır. 

• Tescil denemelerinde verimde ilk sırada yer almıştır. 

• Kalite değerleri açısından 

- Bin tane ağırlığı 28-33 gr, 

- Hektolitre ağırlığı 69-77 kg/hl, 

- Protein oranı %16-17, 

- zSDS 66-73 ml, 

- Alveograf enerji değeri 114-405 j ortalama değerlerine sahip-
tir.

• TMO barem başvurusu yapılmıştır.

İKONYA

• Sulanan alanlar için 2020 yılında tescil ettirilmiştir.

• Alternatif gelişme tabiatlı, erkenci bir çeşittir. 

• Başak rengi beyaz ve kılçıklıdır. 

• Dane yarı sert-kırmızıdır. 

• Uzun boylu ve sapı sağlamdır, soğuğa ve kurağa karşı daya-
nıklıdır. 

• Gübre kullanım reaksiyonu iyidir ve kardeşlenme kapasitesi 
yüksek, verimli bir çeşittir. Koşullar kötüleştikçe yaygın çe-
şitlere kıyasla daha yüksek verim potansiyeline sahiptir. Tarla 
koşullarında pas ve sürmeye dayanıklıdır.

• Çeşidinin ortalama verimi 710 kg/da’dır. 

• Kalite değerleri açısından 

- Bin tane ağırlığı 30-32 gr, 

- Hektolitre ağırlığı 72-80 kg/hl, 

- Protein oranı %13-15, 

- zSDS 41-69 ml, 

- Alveograf enerji değeri 200-285 j ortalama değerlerine sahiptir.
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• TMO barem başvurusu yapılmıştır.

TUĞRA
• Sulanan alanlar için 2019 yılında tescil ettirilmiştir.
• Alternatif gelişme tabiatlı, erkenci bir çeşittir. 
• Başak rengi beyaz ve kılçıklıdır. 
• Dane yarı sert-kırmızıdır. 
• Orta uzun boylu ve sapı sağlamdır, soğuğa ve kurağa karşı 
dayanıklıdır. 
• Gübre kullanım reaksiyonu iyidir ve kardeşlenme kapasitesi 
yüksektir. 
• Sulu bir çeşit olmasına rağmen yağışa dayalı koşullarda da 
verimi yüksektir. 
• Tarla koşullarında pas ve sürmeye dayanıklıdır.
• Çeşidinin ortalama verimi 749 kg/da’dır. 
• Kalite değerleri açısından 
- Bin tane ağırlığı 31-43 gr, 
- Hektolitre ağırlığı 76-80 kg/hl, 
- Protein oranı %13-15, 
- zSDS 34-39 ml, 
- Alveograf enerji değeri 111-365 j ortalama değerlerine sahiptir.
• Özel sektöre devredilmiş ve hızla yaygınlaşmaktadır.
• TMO barem başvurusu yapılmıştır.

YAVUZ
• Sulanan alanlar için 2019 yılında tescil ettirilmiştir.
• Alternatif gelişme tabiatlı, orta erkenci bir çeşittir. 
• Başak rengi beyaz ve kılçıklıdır. 
• Dane yarı sert-kırmızıdır. 
• Orta uzun boylu ve sapı sağlamdır, soğuğa ve kurağa karşı 
dayanıklıdır. 
• Gübre kullanım reaksiyonu iyidir ve kardeşlenme kapasitesi 
yüksektir. 
• Tarla koşullarında pas ve sürmeye dayanıklıdır.
• Çeşidinin ortalama verimi 719 kg/da’dır. 
• Kalite değerleri açısından 
- Bin tane ağırlığı 34-42 gr, 
- Hektolitre ağırlığı 74-80 kg/hl, 
- Protein oranı %12-15, zSDS 35-39 ml, 
- Alveograf enerji değeri 139-312 j ortalama değerlerine sahiptir.
• Özel sektöre devredilmiş ve hızla yaygınlaşmaktadır.
• TMO barem başvurusu yapılmıştır.

ALİAĞA (Bisküvilik Buğday)
• Sulanan alanlar için 2017 yılında tescil ettirilmiştir. 
• Bisküvilik özelliği çok iyi bir çeşittir. Ülker Ar-Ge desteği ile 
geliştirilmiştir.
• Alternatif gelişme tabiatlı, orta erkenci bir çeşittir. 
• Başak rengi beyaz ve kılçıklıdır. 
• Dane yumuşak-beyazdır. 
• Orta uzun boylu ve sapı sağlamdır, soğuğa dayanıklı, kurağa 
orta dayanıklıdır. 
• Gübre kullanım reaksiyonu iyidir ve kardeşlenme kapasitesi 
yüksektir. 

• Tarla koşullarında pas ve sürmeye dayanıklıdır.
• Çeşidinin verimi 750-900 kg/da’dır. 
• Kalite değerleri açısından 
- Bin tane ağırlığı 36-40 gr, 
- Hektolitre ağırlığı 72-82 kg/hl, 
- Protein oranı %11-12, 
- zSDS 22-25 ml ortalama değerlerine sahiptir.

SAVATRA (Bisküvilik Buğday)
• Sulanan alanlar için 2022 yılında tescil ettirilmiştir. 
• Bisküvi yapımına uygundur.
• Alternatif gelişme tabiatlı, başaklanma zamanı orta erkenci 
olan bir çeşit adayıdır. 
• Başak rengi beyaz ve kılçıklıdır. 
• Dane yarı sert ve kırmızıdır. 
• Orta-Uzun boylu, soğuğa ve yatmaya dayanıklıdır. 
• Gübre kullanım reaksiyonu iyidir ve kardeşlenme kapasitesi 
yüksektir. 
• Tarla koşullarında pas ve sürmeye dayanıklıdır. 
• Çeşidimizin verimi 600-900 kg/da’dır. 
• Kalite değerleri açısından
- Bin tane ağırlığı 41 gr, 
- Hektolitre ağırlığı 72 kg/hl, 
- Protein oranı %11.7, 
- zSDS 17 ml, 
- Alveograf enerji değeri 52 j ortalama değerlerine sahiptir. 

MAKARNALIK BUĞDAYLAR

TÜRKÖZ (Kuru Alanlar için)
• Kuru alanlar için 2018 yılında tescil ettirilmiştir. 
• Başak rengi açık kahverengi olup dane rengi amber renklidir. 
• Alternatif gelişme tabiatlı, kurağa, soğuğa ve yatmaya daya-
nıklıdır. 
• Tescil denemelerinde kuru şartlarda verimde birincidir ve sta-
bilitesi en iyi çeşittir.
• Yağışa dayalı alanlarda 400-750 kg/da verimler alınmaktadır.
• Kalite değerleri açısından 
- Bin dane ağırlığı 34-49 gr, 
- Hektolitre ağırlığı 75-78 kg/hl, 
- Protein oranı %13-18, 
- Camsılık oranı %95, 
- SDS değeri 17-21 ml, 
- B sarılık renk değeri 24-26 arasındadır.
• Yağışa dayalı alanlar için geliştirilmiş olan diğer çeşitlere 
göre verim potansiyeli daha yüksektir. Ayrıca sulanabilir alan-
larda da verim potansiyelini arttırmaktadır. 

SIRÇALI (Sulanan Alanlar için)
• Sulanabilir alanlar için geliştirilmiş ve 2020 yılında tescil olmuştur. 
• Alternatif gelişme tabiatlı olup, erkenci, kurağa hassas, soğu-
ğa ve yatmaya dayanıklıdır. 
• Stabilitesi çok iyi, glüten kalitesi ve “b” renk değeri çok iyi 
yüksek verimli bir çeşittir.
• Kalite değerleri açısında 
- Bin dane ağırlığı 36-41 gr, 
- Hektolitre ağırlığı 68-78 kg/hl, 
- Protein oranı % 13-16, 
- SDS 30-41 ml, 
- B sarılık renk değeri 24-26 değerlerindedir. 
• Sulanabilir alanlarda verim 500-850 kg/da arasındadır.
• Pas, rastık, sürmeye ve kök çürüklüğüne orta dayanıklıdır.
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UN IHRACATI ÜZERINE 

H
ep söylenir ülkemiz dünya un ihracatın-
da birinci sıradadır diye. İşte dergimizin 
bu sayısında un ihracatını ülkemiz ve kü-

resel ticaret boyutunda çok detaylı olmasa da 
irdelemeye çalışacağız. 

2021 YILINDA BAKTIĞIMIZDA 

Küresel ihracat değeri 5,2 milyar dolar olan un 
ihracatında ülkemiz; 

• 1,1 milyar dolarla dünya ihracatında birinci sı-
rada,

• Toplam dünya ihracatının yüzde 21,1’ini ülke-
miz gerçekleştirmekte,

• 2017-2021 yılları arasında un ihracat mikta-
rımızda yüzde 4 oranında bir düşme gerçek-
leşirken,

• 2021 yılında ise yüzde 16 oranında artış kay-
detmiş. 

İLK 10 İÇERİSİNDEKİ RAKİPLERİMİZ

2021 yılı için değerlendirme yaptığımızda ise, 
bizden sonraki rakiplerimiz; 

EN ÇOK KİMLERE SATIYORUZ 

2021 yılında ülkemizden en fazla un ithalatı ya-
pan 10 ülke ise; 

DİKKAT ETMEMİZ GEREKEN UNSURLAR 

• Pazar çeşitliliğini artırmak

• Birim kg fiyatını yükseltmek 

• Tarım ürünlerinde girdi maliyetlerini azaltmak

• Lider olduğumuz tüm sektörlerde (bölgeden 
bağımsız sektör bazlı teşvik mekanizması geliş-
tirmek 

• Sektör bazında kümeleşme stratejisi belirlemek

DR. MUTLU 
YILMAZ

Dış Ticaret Uzmanı 
Akademisyen - Yazar

ÜLKE İHRACAT 
DEĞERİ 

(milyon USD)

DÜNYA 
İHRACATINDAKİ 

ORANI (%)

Kazakistan 440 8,4

Almanya 386 7,4

Özbekistan 281 5,4

Mısır 195 3,7

İtalya 191 3,7

Arjantin 190 3,6

Hindistan 188 3,6

Amerika 147 2,8

Belçika 137 2,6

Kanada 122 2,3

ÜLKE İHRACAT DEĞERİ 

(milyon USD)

Irak 479

Yemen 106

Suriye 101

Cibuti 64

Angola 57

Venezüella 47

Benin 31

Somali 27

Gana 23

Sierra Leone 19

196



197



1985 yılında aile şirketi olarak kurulan Eroğlu Agro Lisanslı Depoculuk 
faaliyetlerini 20 bin ton kapasiteyle sürdürüyor. Eroğlu Grup Lisanslı Depoculuk 

sektörünün yanı sıra İnşaat ve traktör bayiliği hizmeti de veriyor. Grup yeni 
planlanan yatırımlarına emin adımlarla yürüyor

T
ürkiye’nin tahıl ambarı Konya’da 
tarımsal üretim ve ticarette 
önemli faaliyetler yürüten Eroğ-

lu Grup, yeni hedeflerle büyümeyi sürdü-
rüyor. Bir yandan tarım sektöründe arpa, 
buğday, ayçiçeği, yonca gibi önemli 
tarımsal üretimler gerçekleştiren Eroğlu 
Grup, diğer yandan tarımsal ticaret, to-
hum ve gübre üretimi, lisanslı depoculuk, 
inşaat ve traktör bayiliği gibi sektörlerde 
de yenilikçi ve sürdürülebilir vizyon anla-
yışıyla daha ileri hedeflere ulaşmak adına 
yatırımlarına devam ediyor.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Merhaba ben Enes Eroğlu. Şirket 

bünyesinde şuan Lojistik Kısmı Dış Saha 
Müdürü olarak ve İç Personel Sorumlusu 
olarak görev vermekteyim. 

Peki Eroğlu Grup hakkında bize 
bilgiler verebilir misiniz? Ne zamandır 
sektörde? Kim tarafından kuruldu?

Eroğlu Tarım, 1985 yılında aile şirketi 
olarak kurulmuş ticari faaliyetlerine pera-
kende satış ile başlayıp bugün hububat, 
nakliyat ve inşaat sektöründe başarıyı 
yakalamış kurumsal bir firmadır. Necati 
Eroğlu, Mahmut Eroğlu ve Ahmet Eroğlu 
kardeşler tarafından bir ortaklık sürecin-
de ilerleyen bir firmayız. 

Eroğlu Grup sektörün öncü 
markaları haline geldi. Bunu nasıl 
başardınız? Neler söylersiniz?

Firmamız, sürekli büyüyen ulusal ve 
uluslarası ticaretini arttıran, Türkiye için-
de de sürdürülebilir ve artan verimliliği 
sağlama amacı güden, mükemmeliyetçi 
hizmet anlayışını benimsemiş, yenilikçi, 
şeffaf, öncü hizmetler ve ürünler sunan, 

hizmet ve faaliyet alanlarında sadece 
bulunduğu koordinatlara bağlı kalmayıp 
bir dünya şirketi olma yolunda çalışmala-
rına hızla devam etmektedir. Tabi burada 
ailenin tutumluluğu, ailenin birleşimi 
herkesin burada birbirine saygı, sevgi ve 
hoşgörü içerisinde olması. Herkesin so-
rumluluklarını yerine getirmesi sayesinde 
başarabildik. 

Peki faaliyet alanlarınız hakkında 
biraz bilgi verecek olursanız neler 
söylersiniz?

Faaliyet alanlarımız hububat ağırlıklı. 
Arpa, buğday, mısır. Bakliyat ağırlıklı; 
kimyon, nohut, mercimek tarzı. 
Şu an artı sertifikasyon tesisimiz 
hem üreticilik hem yetiştiricilik 
ağırlıklı ilerliyoruz. İthalat ihracat 
konusuna geldiğimizde tabi ileri 
safhada ithalatı da düşünüyoruz. 

Peki ithalat ve ihracat 
düşüncenizden bahsettiniz. Eroğlu 
Grubun gelecek hedefl eri hakkında 
neler söylersiniz? Yeni yatırım 
planlarınız nelerdir? 

Yeni yatırım planlarımız var. Yurt içi 
ve yurt dışı olmak üzere bazı planlarımız 
var. Ancak kimse şu anda ekonomik gi-
dişattan dolayı önünü göremiyor. Attığı 
adımdan biraz tereddüt ederek ilerliyor. 
Bizler de Eroğlu Grup olarak geleceğe 
sağlam adımlar atarak hedeflerimizi ger-
çekleştirmek istiyoruz. İnşallah ülkemiz-
de bir an önce bu ekonomik çalkantılı 
süreci atlatır. Bizler başta olmak üzere 
yatırımcılarımız emin adımlar atarak 
Türkiye ekonomisine katkı sağlar.

Peki sektörü değerlendirecek 
olursanız şu an sektör ne durumda? 

Sektör şu an randımansız bir durum-
da. Sebep şundan kaynaklı. Türkiye’nin 
özelliklede İç Anadolu bölgesinin kurak 
bir yıl yaşaması. Son yıllarda rekolte-
lerdeki düşüş. Bunun yanında siyasi ve 
ekonomik etkenler de sektörü olumsuz 
etkiliyor. Ama genel olarak 
baktığımızda tabi sektör 
iyi bir sektördür. Konya 
firmaları olarak 
dünyaya dam-

EROĞLU GRUP YURT İÇİ VE 
YURT DIȘINDA YENİ YATIRIMLAR 

HEDEFLİYOR

ENES EROĞLU

EROĞLU GRUP

1985 yılında aile şirketi olarak kurulan Eroğlu Agro Lisanslı Depoculuk 
faaliyetlerini 20 bin ton kapasiteyle sürdürüyor. Eroğlu Grup Lisanslı Depoculuk 

sektörünün yanı sıra İnşaat ve traktör bayiliği hizmeti de veriyor. Grup yeni 
planlanan yatırımlarına emin adımlarla yürüyor

ga vurmuş bir sektöre hizmet vermekten 
de son derece mutluyuz. 

Peki Konya Türkiye’nin tahıl ambarı 
olarak biliniyor. Sektöre (Lisanslı 
Depoculuk) katkısı ne durumda 
Konya’nın?

Son yıllarda devlet ciddi manada 
sektöre destek veriyor. Çünkü üzerindeki 
yükü aslında bir nevi hafifletmiş oluyor, 
bir nevi de esnafı ve tarım işiyle uğra-
şan kişileri bünyesinde tutarak hareket 
kabiliyetini artırıyor. Konya’da Lisanslı 
Depoculuk sektörü gelişen ve sürekli 
yenilenen, kurumsallığını tamamlamış, 
değişimler karşısında rekabet edebilir 
öncü bir konumdadır. Tarım sektöründe 
tahıl ambarı olan Eroğlu Agro lisanslı 
depoculuk sektörünün de avangardı 
konumundadır. 

Lisanslı depoculuk alanında faaliyet 
gösteriyorsunuz. Bu konuda neler 
söylemek istersiniz? 

Tarım ürünlerinin daha modern bir 
altyapıya sahip depolarda depolanma-
sını, bunların mülkiyetini temsil eden ve 
lisanslı depo işleticisince düzenlenen 
ürün senetleri ile ticaretinin daha kolay 
hale getirilmesini, ürünlerin sınıf ve dere-
celerinin yetkili sınıflandırıcılar tarafından 
belirlenmesini sağlamak amacıyla oluştu-
rulan lisanslı depoculuk sistemi ciddi ma-
nada gelişiyor. Devlet son yıllarda lisanslı 
depoları daha çok genişletmeye çalışıyor. 
Lisanslı depo bir bakımdan iyi bir bakım-
dan randıman alınamayan bir sektör. Bu 
süreçte yani tabi lisanslı deponun getirisi 
olduğu kadar gideri de var. Ekonomik 
olarak sıkıntılı bir sürece girdik. Ama tabi 
bizim Eroğlu Grup bünyemizde inşaat, 
traktör bayiliği, lisanslı depo ve ayrıca 
hububat, bakliyat alım satımı gibi birçok 
sektörde ilerlediğimizden dolayı bir tara-
fın açığını bir taraftan kapatabiliyoruz. İş 
dallarımız çok olduğundan dolayı. 

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 
Ben, Hasan Eroğlu. Eroğlu Grubun 

Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet 
Eroğlu’nun oğluyum. Üniversite eğiti-
mim bittikten sonra başladım şirkette 
çalışmaya yaklaşık 4 yıldır da Eroğlu 
grup bünyesinde Finans Müdürü olarak 
hizmet vermekteyim.

Peki Eroğlu Grup hakkında bize 
bilgiler verebilir misiniz? Ne zamandır 
sektörde? Kim tarafından kuruldu? 

Eroğlu Tarım, 1985 yılında aile şirketi 
olarak kurulmuş ticari faaliyetlerine pera-
kende satış ile başlayıp bugün hububat, 
katı yakıt, nakliyat ve inşaat sektöründe 
başarıyı yakalamış kurumsal bir firmadır. 
Necati Eroğlu, Ahmet Eroğlu ve Mahmut 
Eroğlu kardeşler tarafından bir ortaklık 
sürecinde ilerleyen bir firmayız.

Eroğlu Grup sektörün öncü 
markaları haline geldi. Bunu nasıl 
başardınız? Neler söylersiniz? 

Uzman ve tecrübeli kadrosu, teknolo-

jinin en son yeniliklerini içeren modern 
depolama tesisleri, geniş imkanlara 
sahip olan modern laboratuvarları ile 
müşterinin isteklerine en rasyonel ve en 
hızlı çözümleri üretmek koşulsuz müş-
teri memnuniyetini sağlamak odaklan-
dığı en önemli ilkelerdendir. Buda aslın-
da başarının arkasında yatan en büyük 
etkenlerden biridir. 1985 yılına dayanan 
geçmişimizden günümüze sürekli bü-
yüme, gelişme ve profesyonel çalışma 
sisteminden ödün vermeden sağlam 
adımlarla Eroğlu ailesi olarak tarım ve 
inşaat sektörün de müşteri odaklılık 
dürüstlük ve güvenilir gibi ilkelerimiz 
ile hizmet kalitemizle farklılık yaratabil-
me, ilkelerimiz ve çalışma disiplinimizi 
bilgilerimizle de bütünleştirerek hızlı ve 
kararlı şekilde büyüyebilmektir.

Peki faaliyet alanlarınız hakkında 
biraz bilgi verecek olursanız neler 
söylersiniz? 

Eroğlu Grup olarak traktör, hububat 
alım satımı, yem ve inşaat olmak üzere 
4 ayrı sektörde hizmet vermekteyiz. 
Eroğlu Tarım senelik bazda 100 bin 
tona ulaşan arpa, buğday alım satımı 
yapmaktadır. Aynı zamanda Eroğlu 
Agro Lisanslı Depoculuk faaliyeti gös-
termekte olup 20 bin ton kapasiteye 
sahiptir. Burada TMO alımları yapıl-
maktadır. İnşaat şirketimizin yatırımları 
Ankara ve Konya’da devam etmektedir. 
Diğer taraftan da traktör bayiliği hiz-
meti vermekteyiz. 

Peki ithalat ve ihracat 
düşüncenizden bahsettiniz. Eroğlu 
Grubun gelecek hedefl eri hakkında 
neler söylersiniz? Yeni yatırım 
planlarınız nelerdir? 

Eroğlu Gup olarak hedeflerimiz, 
benimsediğimiz değer ve ilkelere bağlı 
olarak Türkiye ve dünya piyasasın-
da sürekli değişim gösteren ve sınır 

HASAN EROĞLU

EROĞLU GRUP198



1985 yılında aile şirketi olarak kurulan Eroğlu Agro Lisanslı Depoculuk 
faaliyetlerini 20 bin ton kapasiteyle sürdürüyor. Eroğlu Grup Lisanslı Depoculuk 

sektörünün yanı sıra İnşaat ve traktör bayiliği hizmeti de veriyor. Grup yeni 
planlanan yatırımlarına emin adımlarla yürüyor

T
ürkiye’nin tahıl ambarı Konya’da 
tarımsal üretim ve ticarette 
önemli faaliyetler yürüten Eroğ-

lu Grup, yeni hedeflerle büyümeyi sürdü-
rüyor. Bir yandan tarım sektöründe arpa, 
buğday, ayçiçeği, yonca gibi önemli 
tarımsal üretimler gerçekleştiren Eroğlu 
Grup, diğer yandan tarımsal ticaret, to-
hum ve gübre üretimi, lisanslı depoculuk, 
inşaat ve traktör bayiliği gibi sektörlerde 
de yenilikçi ve sürdürülebilir vizyon anla-
yışıyla daha ileri hedeflere ulaşmak adına 
yatırımlarına devam ediyor.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Merhaba ben Enes Eroğlu. Şirket 

bünyesinde şuan Lojistik Kısmı Dış Saha 
Müdürü olarak ve İç Personel Sorumlusu 
olarak görev vermekteyim. 

Peki Eroğlu Grup hakkında bize 
bilgiler verebilir misiniz? Ne zamandır 
sektörde? Kim tarafından kuruldu?

Eroğlu Tarım, 1985 yılında aile şirketi 
olarak kurulmuş ticari faaliyetlerine pera-
kende satış ile başlayıp bugün hububat, 
nakliyat ve inşaat sektöründe başarıyı 
yakalamış kurumsal bir firmadır. Necati 
Eroğlu, Mahmut Eroğlu ve Ahmet Eroğlu 
kardeşler tarafından bir ortaklık sürecin-
de ilerleyen bir firmayız. 

Eroğlu Grup sektörün öncü 
markaları haline geldi. Bunu nasıl 
başardınız? Neler söylersiniz?

Firmamız, sürekli büyüyen ulusal ve 
uluslarası ticaretini arttıran, Türkiye için-
de de sürdürülebilir ve artan verimliliği 
sağlama amacı güden, mükemmeliyetçi 
hizmet anlayışını benimsemiş, yenilikçi, 
şeffaf, öncü hizmetler ve ürünler sunan, 

hizmet ve faaliyet alanlarında sadece 
bulunduğu koordinatlara bağlı kalmayıp 
bir dünya şirketi olma yolunda çalışmala-
rına hızla devam etmektedir. Tabi burada 
ailenin tutumluluğu, ailenin birleşimi 
herkesin burada birbirine saygı, sevgi ve 
hoşgörü içerisinde olması. Herkesin so-
rumluluklarını yerine getirmesi sayesinde 
başarabildik. 

Peki faaliyet alanlarınız hakkında 
biraz bilgi verecek olursanız neler 
söylersiniz?

Faaliyet alanlarımız hububat ağırlıklı. 
Arpa, buğday, mısır. Bakliyat ağırlıklı; 
kimyon, nohut, mercimek tarzı. 
Şu an artı sertifikasyon tesisimiz 
hem üreticilik hem yetiştiricilik 
ağırlıklı ilerliyoruz. İthalat ihracat 
konusuna geldiğimizde tabi ileri 
safhada ithalatı da düşünüyoruz. 

Peki ithalat ve ihracat 
düşüncenizden bahsettiniz. Eroğlu 
Grubun gelecek hedefl eri hakkında 
neler söylersiniz? Yeni yatırım 
planlarınız nelerdir? 

Yeni yatırım planlarımız var. Yurt içi 
ve yurt dışı olmak üzere bazı planlarımız 
var. Ancak kimse şu anda ekonomik gi-
dişattan dolayı önünü göremiyor. Attığı 
adımdan biraz tereddüt ederek ilerliyor. 
Bizler de Eroğlu Grup olarak geleceğe 
sağlam adımlar atarak hedeflerimizi ger-
çekleştirmek istiyoruz. İnşallah ülkemiz-
de bir an önce bu ekonomik çalkantılı 
süreci atlatır. Bizler başta olmak üzere 
yatırımcılarımız emin adımlar atarak 
Türkiye ekonomisine katkı sağlar.

Peki sektörü değerlendirecek 
olursanız şu an sektör ne durumda? 

Sektör şu an randımansız bir durum-
da. Sebep şundan kaynaklı. Türkiye’nin 
özelliklede İç Anadolu bölgesinin kurak 
bir yıl yaşaması. Son yıllarda rekolte-
lerdeki düşüş. Bunun yanında siyasi ve 
ekonomik etkenler de sektörü olumsuz 
etkiliyor. Ama genel olarak 
baktığımızda tabi sektör 
iyi bir sektördür. Konya 
firmaları olarak 
dünyaya dam-

EROĞLU GRUP YURT İÇİ VE 
YURT DIȘINDA YENİ YATIRIMLAR 

HEDEFLİYOR

ENES EROĞLU

EROĞLU GRUP

1985 yılında aile şirketi olarak kurulan Eroğlu Agro Lisanslı Depoculuk 
faaliyetlerini 20 bin ton kapasiteyle sürdürüyor. Eroğlu Grup Lisanslı Depoculuk 

sektörünün yanı sıra İnşaat ve traktör bayiliği hizmeti de veriyor. Grup yeni 
planlanan yatırımlarına emin adımlarla yürüyor

ga vurmuş bir sektöre hizmet vermekten 
de son derece mutluyuz. 

Peki Konya Türkiye’nin tahıl ambarı 
olarak biliniyor. Sektöre (Lisanslı 
Depoculuk) katkısı ne durumda 
Konya’nın?

Son yıllarda devlet ciddi manada 
sektöre destek veriyor. Çünkü üzerindeki 
yükü aslında bir nevi hafifletmiş oluyor, 
bir nevi de esnafı ve tarım işiyle uğra-
şan kişileri bünyesinde tutarak hareket 
kabiliyetini artırıyor. Konya’da Lisanslı 
Depoculuk sektörü gelişen ve sürekli 
yenilenen, kurumsallığını tamamlamış, 
değişimler karşısında rekabet edebilir 
öncü bir konumdadır. Tarım sektöründe 
tahıl ambarı olan Eroğlu Agro lisanslı 
depoculuk sektörünün de avangardı 
konumundadır. 

Lisanslı depoculuk alanında faaliyet 
gösteriyorsunuz. Bu konuda neler 
söylemek istersiniz? 

Tarım ürünlerinin daha modern bir 
altyapıya sahip depolarda depolanma-
sını, bunların mülkiyetini temsil eden ve 
lisanslı depo işleticisince düzenlenen 
ürün senetleri ile ticaretinin daha kolay 
hale getirilmesini, ürünlerin sınıf ve dere-
celerinin yetkili sınıflandırıcılar tarafından 
belirlenmesini sağlamak amacıyla oluştu-
rulan lisanslı depoculuk sistemi ciddi ma-
nada gelişiyor. Devlet son yıllarda lisanslı 
depoları daha çok genişletmeye çalışıyor. 
Lisanslı depo bir bakımdan iyi bir bakım-
dan randıman alınamayan bir sektör. Bu 
süreçte yani tabi lisanslı deponun getirisi 
olduğu kadar gideri de var. Ekonomik 
olarak sıkıntılı bir sürece girdik. Ama tabi 
bizim Eroğlu Grup bünyemizde inşaat, 
traktör bayiliği, lisanslı depo ve ayrıca 
hububat, bakliyat alım satımı gibi birçok 
sektörde ilerlediğimizden dolayı bir tara-
fın açığını bir taraftan kapatabiliyoruz. İş 
dallarımız çok olduğundan dolayı. 

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 
Ben, Hasan Eroğlu. Eroğlu Grubun 

Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet 
Eroğlu’nun oğluyum. Üniversite eğiti-
mim bittikten sonra başladım şirkette 
çalışmaya yaklaşık 4 yıldır da Eroğlu 
grup bünyesinde Finans Müdürü olarak 
hizmet vermekteyim.

Peki Eroğlu Grup hakkında bize 
bilgiler verebilir misiniz? Ne zamandır 
sektörde? Kim tarafından kuruldu? 

Eroğlu Tarım, 1985 yılında aile şirketi 
olarak kurulmuş ticari faaliyetlerine pera-
kende satış ile başlayıp bugün hububat, 
katı yakıt, nakliyat ve inşaat sektöründe 
başarıyı yakalamış kurumsal bir firmadır. 
Necati Eroğlu, Ahmet Eroğlu ve Mahmut 
Eroğlu kardeşler tarafından bir ortaklık 
sürecinde ilerleyen bir firmayız.

Eroğlu Grup sektörün öncü 
markaları haline geldi. Bunu nasıl 
başardınız? Neler söylersiniz? 

Uzman ve tecrübeli kadrosu, teknolo-

jinin en son yeniliklerini içeren modern 
depolama tesisleri, geniş imkanlara 
sahip olan modern laboratuvarları ile 
müşterinin isteklerine en rasyonel ve en 
hızlı çözümleri üretmek koşulsuz müş-
teri memnuniyetini sağlamak odaklan-
dığı en önemli ilkelerdendir. Buda aslın-
da başarının arkasında yatan en büyük 
etkenlerden biridir. 1985 yılına dayanan 
geçmişimizden günümüze sürekli bü-
yüme, gelişme ve profesyonel çalışma 
sisteminden ödün vermeden sağlam 
adımlarla Eroğlu ailesi olarak tarım ve 
inşaat sektörün de müşteri odaklılık 
dürüstlük ve güvenilir gibi ilkelerimiz 
ile hizmet kalitemizle farklılık yaratabil-
me, ilkelerimiz ve çalışma disiplinimizi 
bilgilerimizle de bütünleştirerek hızlı ve 
kararlı şekilde büyüyebilmektir.

Peki faaliyet alanlarınız hakkında 
biraz bilgi verecek olursanız neler 
söylersiniz? 

Eroğlu Grup olarak traktör, hububat 
alım satımı, yem ve inşaat olmak üzere 
4 ayrı sektörde hizmet vermekteyiz. 
Eroğlu Tarım senelik bazda 100 bin 
tona ulaşan arpa, buğday alım satımı 
yapmaktadır. Aynı zamanda Eroğlu 
Agro Lisanslı Depoculuk faaliyeti gös-
termekte olup 20 bin ton kapasiteye 
sahiptir. Burada TMO alımları yapıl-
maktadır. İnşaat şirketimizin yatırımları 
Ankara ve Konya’da devam etmektedir. 
Diğer taraftan da traktör bayiliği hiz-
meti vermekteyiz. 

Peki ithalat ve ihracat 
düşüncenizden bahsettiniz. Eroğlu 
Grubun gelecek hedefl eri hakkında 
neler söylersiniz? Yeni yatırım 
planlarınız nelerdir? 

Eroğlu Gup olarak hedeflerimiz, 
benimsediğimiz değer ve ilkelere bağlı 
olarak Türkiye ve dünya piyasasın-
da sürekli değişim gösteren ve sınır 

HASAN EROĞLU
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tanımayan müşteri taleplerini en 
üst seviyede tatmin edecek şekilde 
karşılama ve sektörümüzün en iyisi 
olmaktır. Tabi bunun yanında gele-
cekteki hedeflerimizle alakalı yeni 
yatırım planlarımızda var. Öncelikle 
şu anki kapasitemizi 2 katına çıka-
rıp, lojistik ağlarımızın gelişmesiyle 
ithalat ve ihracata ağırlık vermek 
istemekteyiz. 

Peki Konya Türkiye’nin tahıl 
ambarı olarak biliniyor. Sektöre 
(Lisanslı Depoculuk) katkısı ne 
durumda Konya’nın? 

Konya Türkiye’nin tahıl ambarı. 
Lisanslı Depoculuk sektörü açısın-
dan baktığımızda ise en önemli 
illerinden bir tanesi. Konya’nın 
tarım sektöründe lider olması bizim 
açımızdan da onur ve gurur verici. 
Çünkü, Türkiye’nin en büyük un, 
yem ve lidaşları Konya’da hizmet 
veriyor. Aslında bir bakımdan 
Konya tarım konusunda Türkiye’yi 
besliyor. Bu aslında bizleri daha çok 
heyecanlandırıyor. Bizler bu sektörü 
Konya’da daha ileriye taşıyarak 
dünyada örnek gösterilen bir il 
olmak için çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz.

Toprak Mahsulleri Ofisleri’nin 
(TMO) fiyat politikaları sektörde 
nasıl karşılık buluyor? 

Toprak Mahsulleri Ofisleri (TMO) 
ile geçtiğimiz yıla kadar sorunlar 
yaşıyorduk. Randımansız bir şekilde 
ilerliyordu. Yazın sattığımız ürünün 
fiyatı kışın belirlenen fiyatların al-
tında gidiyordu. Özelliklede fiyatlar 
konusunda çünkü Toprak Mahsulleri 
Ofisleri (TMO) fiyat açıklamayıp 
serbest piyasaya bırakıyordu. Ge-
çen yıl itibariyle çiftçiye güzel bir 
fiyat vererek iyi bir fiyat politikası 
belirledi. Bu bizler için ciddi bir 
avantaj; TMO’nun fiyat belirlemesi 
piyasanın güçlü oluşmasına sebep 
oluyor. 

Lisanslı depoculuk alanında 
faaliyet gösteriyorsunuz. Bu 
konuda neler söylemek istersiniz?

Lisanslı depoculuk sistemi, 
tarımsal mamullerde belirli bir stan-
dardı yakalamayı sağlamakta, ma-
mul alıcı ve satıcılarının daha geniş 
bir alan içerisinde, mamullerin kalite 
ve gerçek değerler ölçüsüne göre 
fiyatlandırma yapabilmelerine ola-
nak vermektedir. Lisanslı depoculuk 
aslında TMO’nun yan kolu gibi bir 
şey. Aslında çiftçi dostu bir sistem. 
Çiftçiyi koruyup, kalkındırmak ama-
cıyla kurulmuş bir sistem. Lisanslı 
depolar çiftçilerin zararını en aza 
indirgeyebilmek için hizmet veriyor. 
Çiftçiler, ürünlerini satmak istemez 
ise emanete alabiliyor. Satmak 
isteyen çiftçiler ise ürünlerini ister 
piyasaya isterse de Toprak Mahsul-
leri Ofisi’ne (TMO) satabiliyor.
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şu anki kapasitemizi 2 katına çıka-
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Peki Konya Türkiye’nin tahıl 
ambarı olarak biliniyor. Sektöre 
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durumda Konya’nın? 

Konya Türkiye’nin tahıl ambarı. 
Lisanslı Depoculuk sektörü açısın-
dan baktığımızda ise en önemli 
illerinden bir tanesi. Konya’nın 
tarım sektöründe lider olması bizim 
açımızdan da onur ve gurur verici. 
Çünkü, Türkiye’nin en büyük un, 
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olmak için çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz.

Toprak Mahsulleri Ofisleri’nin 
(TMO) fiyat politikaları sektörde 
nasıl karşılık buluyor? 

Toprak Mahsulleri Ofisleri (TMO) 
ile geçtiğimiz yıla kadar sorunlar 
yaşıyorduk. Randımansız bir şekilde 
ilerliyordu. Yazın sattığımız ürünün 
fiyatı kışın belirlenen fiyatların al-
tında gidiyordu. Özelliklede fiyatlar 
konusunda çünkü Toprak Mahsulleri 
Ofisleri (TMO) fiyat açıklamayıp 
serbest piyasaya bırakıyordu. Ge-
çen yıl itibariyle çiftçiye güzel bir 
fiyat vererek iyi bir fiyat politikası 
belirledi. Bu bizler için ciddi bir 
avantaj; TMO’nun fiyat belirlemesi 
piyasanın güçlü oluşmasına sebep 
oluyor. 

Lisanslı depoculuk alanında 
faaliyet gösteriyorsunuz. Bu 
konuda neler söylemek istersiniz?

Lisanslı depoculuk sistemi, 
tarımsal mamullerde belirli bir stan-
dardı yakalamayı sağlamakta, ma-
mul alıcı ve satıcılarının daha geniş 
bir alan içerisinde, mamullerin kalite 
ve gerçek değerler ölçüsüne göre 
fiyatlandırma yapabilmelerine ola-
nak vermektedir. Lisanslı depoculuk 
aslında TMO’nun yan kolu gibi bir 
şey. Aslında çiftçi dostu bir sistem. 
Çiftçiyi koruyup, kalkındırmak ama-
cıyla kurulmuş bir sistem. Lisanslı 
depolar çiftçilerin zararını en aza 
indirgeyebilmek için hizmet veriyor. 
Çiftçiler, ürünlerini satmak istemez 
ise emanete alabiliyor. Satmak 
isteyen çiftçiler ise ürünlerini ister 
piyasaya isterse de Toprak Mahsul-
leri Ofisi’ne (TMO) satabiliyor.
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Y
enilikçi ve kaliteli çözümlerini 
daha geniş kitlelere taşımak için 
ekim ayında 4’üncü bölge ofisini 

Konya’ya açan Hedef Filo, müşterileri 
için kesintisiz hareket etme özgürlüğü ve 
kolaylık sağlayan araç ve filo çözümleri 
sunmaya devam ediyor. Hedef Filo’nun, 
uzman kadroları ile   müşteri ihtiyaçlarına 
yönelik çözümler sunduğunu dile getiren 
İç Anadolu Kıdemli Portföy Yöneticisi 
Tuba Aladağ, yaklaşık 7 yıldır home ofis 
olarak çalıştıkları Konya’da, Ekim ayı 
itibariyle açılışını gerçekleştirdikleri ofis 
ile bölgesel olarak çevre illere de hizmet 
vereceklerini ifade etti. 

‘ÇÖZÜM SUNUYORUZ’

Kurumların ihtiyaçlarına göre belirle-
nen marka, model ve segmentte binek ve 
hafif ticari araçlar için operasyonel kirala-
ma hizmeti verdiklerine değinen Aladağ, 
bu hizmeti verirken ödeme alternatifleri 
ile müşterilerine esneklik sağladıklarının 
altını çizdi. Aladağ, “Otomobil fiyatlarının 
artmasıyla birlikte otomobil sahibi olmak 
zorlaştı ve operasyonel giderler dediğimiz 
bakım, sigorta, kasko, lastik, mtv, onarım 
gibi maliyetleri de arttı. Müşterilerimizin 
filo için ayırdıkları finansman kaynaklarını 
kendi işlerinde kullanarak faaliyet alanla-
rına yatırım yapmalarına aracı oluyoruz 
dedi. Bu kapsamda kurumlara uzun 

‘HEDEF’İMİZ 
ANADOLU!’

2003 yılından bu yana Türkiye’nin öncü filo kiralama şirketi olarak Hedef Filo, 
operasyonel araç kiralamanın yanı sıra müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik özel filo 

çözümleri üreterek sektörde ön plana çıkıyor

HEDEF FILO

dönem araç kiralama ya da araçlarını satın 
almayı tercih eden müşterilerimize filo 
yönetimi hizmeti veriyoruz. Filo Yönetimi, 
şirketinize ait binek ve ticari araçlarınızın 
servis, bakım, sigorta gibi operasyonel 
işlemlerini sizin yerinize yöneten bir Hedef 
Filo hizmetidir.

‘FARKIMIZ, 
HİZMET ANLAYIŞIMIZ’

Hedef Filo ’da uzman müşteri yöneti-
cilerinin öncelikli olarak kurumlara danış-

manlık  yaptığını  belirten Aladağ, ‘müşte-
riye özel hizmet’ verdiklerine vurgu yaptı. 
Firmanın ihtiyacına göre çözüm ürettik-
lerinin altını çizen Aladağ, “Her ihtiyaca 
yönelik marka ve model alternatifleri ile 
müşterilerimize özel filo kiralama hizmeti 
sunuyoruz. Esnek ödeme planı ve ürünle-
rimiz, en büyük farkımız olarak öne çıkıyor. 
İhtiyaca ve bütçeye göre ödeme periyot-
larını düzenliyoruz. Sınırsız beyan limitimiz 
ile kullanıcı konforu ve müşterilerimiz için 
ek maliyetlerin oluşmasının önüne geçiyo-
ruz şeklinde konuştu. 

HEDEF FİLO KONYA OFİSİMİZ AÇILDI

İç Anadolu Kıdemli Portföy Yöneticisi 
Tuba Aladağ, Konya’ya açılan bölge ofisi-
ne olan geri dönüşler hakkında bilgi verdi, 
yoğun bir katılımla Konya’da bulunan 
bölge ofisinin açılışını gerçekleştirdiklerini 
söyledi. Aladağ, Hedef Filo olarak Ana-
dolu’da daha geniş bir kadro ile hizmet 
vereceklerini bu doğrultuda yeni kadrolar 
ile müşterilerimiz yanında olmak istedikle-
rini belirtti. Yaptığımız işi kısaca; güvenilir 
bir çözüm ortaklığı sunmaktır.
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Konya’ya açan Hedef Filo, müşterileri 
için kesintisiz hareket etme özgürlüğü ve 
kolaylık sağlayan araç ve filo çözümleri 
sunmaya devam ediyor. Hedef Filo’nun, 
uzman kadroları ile   müşteri ihtiyaçlarına 
yönelik çözümler sunduğunu dile getiren 
İç Anadolu Kıdemli Portföy Yöneticisi 
Tuba Aladağ, yaklaşık 7 yıldır home ofis 
olarak çalıştıkları Konya’da, Ekim ayı 
itibariyle açılışını gerçekleştirdikleri ofis 
ile bölgesel olarak çevre illere de hizmet 
vereceklerini ifade etti. 

‘ÇÖZÜM SUNUYORUZ’

Kurumların ihtiyaçlarına göre belirle-
nen marka, model ve segmentte binek ve 
hafif ticari araçlar için operasyonel kirala-
ma hizmeti verdiklerine değinen Aladağ, 
bu hizmeti verirken ödeme alternatifleri 
ile müşterilerine esneklik sağladıklarının 
altını çizdi. Aladağ, “Otomobil fiyatlarının 
artmasıyla birlikte otomobil sahibi olmak 
zorlaştı ve operasyonel giderler dediğimiz 
bakım, sigorta, kasko, lastik, mtv, onarım 
gibi maliyetleri de arttı. Müşterilerimizin 
filo için ayırdıkları finansman kaynaklarını 
kendi işlerinde kullanarak faaliyet alanla-
rına yatırım yapmalarına aracı oluyoruz 
dedi. Bu kapsamda kurumlara uzun 

‘HEDEF’İMİZ 
ANADOLU!’

2003 yılından bu yana Türkiye’nin öncü filo kiralama şirketi olarak Hedef Filo, 
operasyonel araç kiralamanın yanı sıra müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik özel filo 

çözümleri üreterek sektörde ön plana çıkıyor

HEDEF FILO

dönem araç kiralama ya da araçlarını satın 
almayı tercih eden müşterilerimize filo 
yönetimi hizmeti veriyoruz. Filo Yönetimi, 
şirketinize ait binek ve ticari araçlarınızın 
servis, bakım, sigorta gibi operasyonel 
işlemlerini sizin yerinize yöneten bir Hedef 
Filo hizmetidir.

‘FARKIMIZ, 
HİZMET ANLAYIŞIMIZ’

Hedef Filo ’da uzman müşteri yöneti-
cilerinin öncelikli olarak kurumlara danış-

manlık  yaptığını  belirten Aladağ, ‘müşte-
riye özel hizmet’ verdiklerine vurgu yaptı. 
Firmanın ihtiyacına göre çözüm ürettik-
lerinin altını çizen Aladağ, “Her ihtiyaca 
yönelik marka ve model alternatifleri ile 
müşterilerimize özel filo kiralama hizmeti 
sunuyoruz. Esnek ödeme planı ve ürünle-
rimiz, en büyük farkımız olarak öne çıkıyor. 
İhtiyaca ve bütçeye göre ödeme periyot-
larını düzenliyoruz. Sınırsız beyan limitimiz 
ile kullanıcı konforu ve müşterilerimiz için 
ek maliyetlerin oluşmasının önüne geçiyo-
ruz şeklinde konuştu. 

HEDEF FİLO KONYA OFİSİMİZ AÇILDI

İç Anadolu Kıdemli Portföy Yöneticisi 
Tuba Aladağ, Konya’ya açılan bölge ofisi-
ne olan geri dönüşler hakkında bilgi verdi, 
yoğun bir katılımla Konya’da bulunan 
bölge ofisinin açılışını gerçekleştirdiklerini 
söyledi. Aladağ, Hedef Filo olarak Ana-
dolu’da daha geniş bir kadro ile hizmet 
vereceklerini bu doğrultuda yeni kadrolar 
ile müşterilerimiz yanında olmak istedikle-
rini belirtti. Yaptığımız işi kısaca; güvenilir 
bir çözüm ortaklığı sunmaktır.
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Konya Ticaret Odası’nca hazırlanan Konya Ekonomi Raporu-2021 verileri, sanayisinin 
tarımsal sanayiye doğru yönelmesi ve kendine özgü iklim özelliklerinden dolayı Konya’nın, 

Türkiye’de tarımsal potansiyel olarak en önemli kent konumunda olduğunu gösteriyor

TARIMSAL POTANSIYELI 
EN YÜKSEK ŞEHIR KONYA

K
onya, tarımsal üretim, tarımsal 
ticaret ve tarımsal istihdam 
açısından ülkemizin en önemli 

merkezlerden birisidir. Sanayisinin tarım-
sal sanayiye doğru yönelmesi, kendine 
özgü iklim özelliklerinden dolayı Konya, 
Türkiye’de tarımsal potansiyel olarak en 
önemli kent konumundadır. Tarıma elve-
rişli geniş arazi varlığı ile ülkemizin tarım 
başkenti olarak kabul edilen Konya, başta 
buğday, arpa, şeker pancarı, kuru fasulye, 
patates, ayçiçeği, haşhaş, mısır gibi tarla 
bitkileri olmak üzere birçok tarla bitkisi 
yanında havuç, kiraz, vişne gibi çok sayı-
da sebze ve meyve türlerinin üretiminin 
gerçekleştirildiği bir tarım bölgesidir. Son 
yıllarda Türkiye’nin tohumluk üretiminin 
yaklaşık yüzde 40’ını da karşılar hale ge-
len Konya’da organik tarımda da gelişme 
gözlenmektedir. 

1.1.ARAZİ VARLIĞI VE DAĞILIMI
İlimizin yüzölçümü 4.083.800 hektar-

dır.  Yüzölçümü ile yurdumuzun en geniş 
arazi varlığına sahip ili olup 2021 yılında 
1.858.692 hektar alanda tarım yapılmıştır. 
Konya’nın tarım alanı Türkiye’nin toplam 
tarım alanının %7,93’ünü oluşturmak-
tadır. Türkiye geneli ile kıyaslandığında 
Konya’da işlenen tarım alanı oranının 
oldukça yüksek olduğu görülmektedir. 

2021 yılında işlenen tarım alanı Konya’nın 
toplam alanının %45,5’ini oluşturmaktadır. 
Bununla birlikte Konya’nın tarım alanların-
da giderek azalma söz konusudur. Son 5 
yıla baktığımızda 2016 yılında 1.963.634 
hektar olan tarım alanı, 2021 yılına geldi-
ğimizde %5,3 oranında azalarak 1.858.692 

hektar alana düşmüştür. 2021 yılında ilin 
mevcut alanının %20,4’ü (834.219 ha) 
çayır-mera, %12,1’i (492.857 ha) orman, 
%22’si ise (898.032 ha) tarım dışı araziler-
den oluşmaktadır. 2021 yılında çayır-mera 
arazisi bir önceki yıla göre artış gösterir-
ken, tarım dışı arazi azalmıştır.

Konya’da tarımsal alan kullanımına 
bakıldığında ise, 2021 yılında 1.470.460 
hektar alanda tahıllar ve diğer bitkisel 
ürünler, 32.879 hektar alanda sebze, 
43.387 hektar alanda meyve ve 80 
hektar alanda ise süs bitkilerinin yetiş-
tirildiği görülmektedir. 

Nadasa bırakılan alan ise 311.886 
hektardır.

Kaynak: Tarım Kredi Kooperatifleri 
Konya Bölge Birliği

1.2. TARIMSAL ÜRETİM DEĞERİ
2021 yılında Türkiye’nin toplam tarım-

sal üretim değeri 543.74 milyar dolar ola-
rak gerçekleşmiştir. Konya tarımsal üretim 
değeri bakımından 32,78 milyar TL ile 
Türkiye’de ilk sırada yer almaktadır. Kon-
ya’nın tarımsal üretim değeri 2021 yılında 
2020 yılına göre %9,44 artış göstermiştir. 
Konya’yı 23,36 milyar lira ile Antalya takip 
ederken, tarımsal üretimden Şanlıurfa 
22,82 milyar lira, Mersin 20,45 milyar lira, 
İzmir 18,80 milyar lira, Ankara 16,14 milyar 
lira, Adana ise 15,78 milyar lira kazanmıştır.
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1.3. TARIMSAL SULAMA
Türkiye’deki 25 akarsu havzasından 

biri olan Konya Kapalı Havzası, yakla-
şık 5,5 milyon hektarlık yüzölçümü ile 
ülkemizin yaklaşık %7’sini teşkil eder. 
Havza, coğrafi konumu itibarıyla Tür-
kiye’nin en az yağış alan bölgelerinden 
birisidir. Türkiye’de kullanılabilir yüzey 
su kaynağının sadece %2’si Konya Hav-
zası’ndadır. 

Öte yandan, geniş bir kapalı havza 
olması nedeniyle ülkemizin yeraltı su 
potansiyelinin yaklaşık %17’sine sahiptir. 
Konya Kapalı Havzası’nda toplam su 
potansiyeli 8.624 hm�/yıl, kullanılabilir 
su potansiyeli ise 4.563 hm� /yıl’dır.  
Konya Havzasının kullanılabilir yeraltı 
suyu potansiyeli ise 2.471 hm�/yıl’dır.

Konya Kapalı Havzası’nda tarı-
ma elverişli arazi çok, kullanılabilir su 
kaynağı potansiyeli azdır. Konya’da 
2,2 milyon hektarlık arazi varlığının 
600 bin hektarı sulu tarım yapılabilen 
alanlardan, 1,6 milyon hektarlık arazi 
ise kıraç alanlardan oluşmaktadır. Bu 
da çiftçimizde, 2 yılda bir ürün alma ve 
500-600 bin hektarlık araziyi nadasa 
bırakma mecburiyeti gibi bir algı oluş-
turmaktadır. Bu tarımdan kopmayı hızlı 
bir şekilde etkilemektedir. 

Konya Havzası’nda yıllık su tüketimi 
ise 6,5 milyar m� seviyesindedir. Suyun 
yaklaşık %90’ı tarımsal sulama için 
kullanılmaktadır. Bununla birlikte Konya 
kapalı havzasında son yıllarda gözlem-
lenen sulu tarımdaki artış nedeniyle kı-
sıtlı olan su kaynakları üzerindeki baskı 
artmaktadır. Bu baskının her geçen 
gün daha çok fark edilen iklim deği-
şikliği ve kuraklık olaylarıyla daha fazla 
hissedildiği gözlemlenmektedir. Konya 
Ovasının üçte birinde sulu tarım yapıl-
maktadır.  Sulu tarım yapan çiftçiler yer 
altı sularını kullanmaktadır. Bu nedenle 
yeraltı su depoları hızla tüketilmektedir. 
Her yıl genellikle yer altı sularında 2 
metre düşüş olurken, 2021 yılında Kon-
ya Ovası’ndaki su düşüşü bazı bölge-
lerde 15 metreye varmıştır. Bu durum, 
Havza’yı çevresel ve tarımsal sürdürü-
lebilirlikten hızla uzaklaştırmaktadır.

Konya Ovası’nda 2021 yılında ciddi 
bir kuraklık yaşanmıştır. Normal ekim 
sezonunda düşen yağış miktarı, yüzde 
30 ila 40 oranında azalmıştır. Kıraç 
arazilerde bazı tarlalar biçilememiş, 
bazılarında da 50 ila 200 kilo arasında 
değişen verim alınmıştır. Bunun sonu-
cunda Konya Ovası’nda kuraklık nede-
niyle 2020- 2021 sezonunda buğday 
ve arpa hasadında 1 milyon ton verim 
kaybı yaşanmıştır. 2021 yılında yaşanan 
kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri 
verim kaybı yaşayan çiftçilere destekle-
me ödemesi yapılmıştır. 

Ayrıca 2021 yılında alınan karar ile 
Gelir Koruma Sigortası, ilk kez 2021-
2022 tarımsal üretim döneminde 
Konya ilinin Cihanbeyli, Kadınhanı ve 
Karatay ilçelerinde buğday ürününde 
pilot olarak başlatılmıştır. Çiftçi gelirle-
rini artan afetlere ve fiyat risklerine kar-
şı koruyacak olan Gelir Koruma Sigor-
tası’nda devlet desteği sigorta priminin 
yüzde 60’ı olarak uygulanmaktadır.

Konya havzasında su kıtlığı bölgede 
günden güne önemi artan bir sorun 
olarak gündeme gelmektedir. Bölgede-
ki tarımsal üretime yönelik planlama-
ların kıt su kaynakları dikkate alınarak 
yapılması büyük önem arz etmektedir. 
Bu çerçevede iklim değişikliği ve ku-
raklığa bağlı olarak yeni ürün desen-
lerinin desteklenmesi kaçınılmaz hale 
gelmiştir. Ürün deseninde çiftçi daha 
az su tüketen bitkilere doğru yönlendi-
rilmelidir. Bu da teşviklerle sağlanabilir. 
Suyu az tüketen bitkilere yeterince 
destek sağlanırsa ürün deseninde deği-
şiklik olabilir.

Diğer yandan Türkiye’de suyun yüz-
de 77’sininin kullanıldığı tarım sektö-
ründe en kısa zamanda basınçlı sulama 
sistemine geçilmesi için verilen hibe 
desteği artırılmalı, 1-2 yıl içinde basınçlı 
sulama sistemine geçmeyen çiftçimiz 

kalmamalıdır. Çünkü tarımsal üreti-
mimizin sürdürülebilirliği bakımından 
basınçlı sulama sistemleri artık ‘olmaz-
sa olmaz’ bir hale gelmiştir.

1.4. BİTKİSEL ÜRETİM
Konya bitkisel üretim bakımından 

Türkiye’de öncü durumdadır. Kon-
ya’nın 2020 yılı bitkisel üretimi toplam 
19.202.044 tondur. Konya’da üretilen 
bitkisel ürünlerin üretim miktarla-
rına bakıldığında toplam üretimin 
%90,4’ünü tahıllar ve diğer bitkisel 
ürünler oluştururken, %7’sini sebzeler, 
%2,7’sini ise meyveler oluşturmaktadır.

Konya’da üretilen bitkisel ürünlerin 
üretim değerinin %62’sini tarla ürünleri 
oluştururken, %22’sini sebze ürünleri ve 
%16’sını da meyve ürünleri oluşturmak-
tadır. İl bitkisel üretim değerinin yapısı, 
Türkiye geneli itibariyle değerlendirildi-
ğinde; yapının Türkiye bitkisel üreti-
minden farklı bir görünüm arz ettiği 
dikkati çekmektedir. Türkiye genelinde 
gerek tarla ürünleri gerekse sebze ve 
meyve ürünleri üretimi bitkisel üretim 
içinde eşit bir ağırlığa sahip iken (yak-
laşık olarak %30-35), Konya’da tahıl ve 
şekerpancarı başta olmak üzere tarla 
ürünleri üretiminin ağırlıklı olduğu bir 
yapı söz konusudur.
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İlimizin yüzölçümü 4.083.800 hektar-

dır.  Yüzölçümü ile yurdumuzun en geniş 
arazi varlığına sahip ili olup 2021 yılında 
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ise 6,5 milyar m� seviyesindedir. Suyun 
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kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri 
verim kaybı yaşayan çiftçilere destekle-
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Ayrıca 2021 yılında alınan karar ile 
Gelir Koruma Sigortası, ilk kez 2021-
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pilot olarak başlatılmıştır. Çiftçi gelirle-
rini artan afetlere ve fiyat risklerine kar-
şı koruyacak olan Gelir Koruma Sigor-
tası’nda devlet desteği sigorta priminin 
yüzde 60’ı olarak uygulanmaktadır.
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günden güne önemi artan bir sorun 
olarak gündeme gelmektedir. Bölgede-
ki tarımsal üretime yönelik planlama-
ların kıt su kaynakları dikkate alınarak 
yapılması büyük önem arz etmektedir. 
Bu çerçevede iklim değişikliği ve ku-
raklığa bağlı olarak yeni ürün desen-
lerinin desteklenmesi kaçınılmaz hale 
gelmiştir. Ürün deseninde çiftçi daha 
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rilmelidir. Bu da teşviklerle sağlanabilir. 
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de 77’sininin kullanıldığı tarım sektö-
ründe en kısa zamanda basınçlı sulama 
sistemine geçilmesi için verilen hibe 
desteği artırılmalı, 1-2 yıl içinde basınçlı 
sulama sistemine geçmeyen çiftçimiz 

kalmamalıdır. Çünkü tarımsal üreti-
mimizin sürdürülebilirliği bakımından 
basınçlı sulama sistemleri artık ‘olmaz-
sa olmaz’ bir hale gelmiştir.

1.4. BİTKİSEL ÜRETİM
Konya bitkisel üretim bakımından 

Türkiye’de öncü durumdadır. Kon-
ya’nın 2020 yılı bitkisel üretimi toplam 
19.202.044 tondur. Konya’da üretilen 
bitkisel ürünlerin üretim miktarla-
rına bakıldığında toplam üretimin 
%90,4’ünü tahıllar ve diğer bitkisel 
ürünler oluştururken, %7’sini sebzeler, 
%2,7’sini ise meyveler oluşturmaktadır.

Konya’da üretilen bitkisel ürünlerin 
üretim değerinin %62’sini tarla ürünleri 
oluştururken, %22’sini sebze ürünleri ve 
%16’sını da meyve ürünleri oluşturmak-
tadır. İl bitkisel üretim değerinin yapısı, 
Türkiye geneli itibariyle değerlendirildi-
ğinde; yapının Türkiye bitkisel üreti-
minden farklı bir görünüm arz ettiği 
dikkati çekmektedir. Türkiye genelinde 
gerek tarla ürünleri gerekse sebze ve 
meyve ürünleri üretimi bitkisel üretim 
içinde eşit bir ağırlığa sahip iken (yak-
laşık olarak %30-35), Konya’da tahıl ve 
şekerpancarı başta olmak üzere tarla 
ürünleri üretiminin ağırlıklı olduğu bir 
yapı söz konusudur.
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Tahıl ürünleri arasında yer alan buğ-
day (durum ve diğer) üretimi yüzde 1,7 
oranında azalarak 1 milyon 715 bin tona, 
arpa (diğer ve biralık) üretimi yüzde 
33,4 oranında azalarak yaklaşık 843 bin 

tona, yulaf üretimi yüzde 31,4 oranında 
azalarak yaklaşık 15 bin tona ve çavdar 
üretimi yüzde 76,5 oranında azalarak 
yaklaşık 6 bin tona gerilemiştir.

1.4.1. Bitkisel Üretim İstatistikleri 
Konya’nın özellikle tahıl ürünleri 

konusunda Türkiye’de açık ara önde 
olduğu söylenebilir.  2021 yılında 
Türkiye’de 30 milyon 150 bin ton tahıl 
(buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır) 
üretilmiştir. Türkiye’nin tahıl üretimi 
bir önceki yıla göre yüzde 16 oranında 
azalmıştır. Tahıl üretiminde yüzde 12,1 
ile Türkiye’de ilk sırada olan Konya, 
2021 yılında 3 milyon 840 bin ton tahıl 
üretmiştir.  Bununla birlikte 2021 yılında 
Konya Ovası’nda yaşanan kuraklık tahıl 
üretiminin düşmesine neden olmuştur. 
Konya’da toplam tahıl ürünleri üretim 
miktarı 2021 yılında bir önceki yıla göre 
yüzde 10,8 oranında azalarak 4 milyon 
304 bin tondan 3 milyon 840 bin tona 
gerilemiştir.

Konya, buğday (buğday diğer 
ve durum buğdayı) üretimiyle de 
lider durumdadır. Konya, Türki-
ye’deki buğdayın yüzde 9,7’sini tek 
başına üretmektedir. Konya ayrıca 
ülkedeki şeker pancarının yüzde 
31’ini, bezelyenin yüzde 43’ünü, 
kuru fasulyenin yüzde 19’unu, ar-
panın yüzde 15’ini, patatesin yüzde 
12’sini, dane mısırın %16’sını, yon-
canın %11’ini, macar fiğin %24’ünü 
ve yoncanın %9’unu üretmekte ve 
üretimde bu ürünlerde Türkiye’de 
ilk sırada yer almaktadır. 

Konya, bazı sebzelerin üretimin-
de ülkemizde önemli yere sahip-
tir. Örneğin, 353 bin 700 ton ile 
Türkiye’nin toplam havuç üretiminin 
yüzde 60’ı Konya’da yapılmaktadır. 
Tarıma elverişli 2,2 milyon arazide 
bitkisel üretimin yapıldığı Konya 
Ovası’nda, son yıllarda altyapı ve 
üretim ekipmanlarındaki gelişme-
ler havuç üretimini de ön plana 
çıkarmıştır. Ereğli (mor havuç) ve 
Çumra-Kaşınhanı (sofralık havuç) 
en önemli üretim merkezleridir. 

Son teknoloji ürünü tarım alet 
ve ekipmanlarıyla hasadı yapılan 
havuç, modern yıkama tesisinde 
işlemden geçirilerek paketlenmek-
tedir. İldeki havuç üretim miktarı 
son on yılda 10 kat artmıştır. Yetişti-
rilen havucun %40’ı ihraç edilmek-
te olup, üretimdeki artışa paralel 
olarak havuç ihracatı da 10 kat 
artmıştır.  Ülkemizdeki mor havuç 
üretiminin tamamına yakını Ereğli 
ve Karapınar ilçelerinde üretilmekte 
olup, bu ürün ağırlıklı olarak gıda 
sanayiinde kullanılmaktadır. Doğal 
gıda boyası olarak kullanılan siyah 
havuç, Ereğli Organize Sanayi 
Bölgesindeki fabrikalarda işlenerek 
siyah havuç konsantresi yapılmak-
ta ve 35 ülkeye ihraç edilmekte-
dir. Konya’nın havuç üretimindeki 
potansiyeli fonksiyonel gıda, kimya 
ve medikal sanayi alanında yapıla-
cak yatırımlar için önemli fırsatlar 
sunmaktadır.   

Konya kültür mantarı ve kavun 
üretimi bakımından da önemli bir 
yere sahiptir. Ülkemizde yetiştirilen 
kültür mantarının yüzde 10’u Kon-
ya’da üretilmektedir. Diğer yandan 
Konya Türkiye’nin kavun üretiminin 
yüzde 7’sini üreterek Türkiye’de 
Adana ve Antalya’dan sonra 3. sıra-
da yer almaktadır. 

Son yıllarda Türkiye’nin salça-
lık domates üretimi merkezi olan 
Bursa, Uşak, Manisa, Balıkesir gibi 
illere Konya ve ilçeleri de eklenmiş-
tir. Özellikle Tarım Kredi Kooperatif-
leri’nin çiftçilere piyasanın üzerinde 
fiyat vererek alım yapması üretimi 
artırıcı etki yapmıştır. Bu kapsamda 
Konya 2021 yılında salçalık doma-
tes üretiminde Türkiye’de 5. Sıraya 
yükselmiştir.
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Konya İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü’nün 2021 yılı verileri-
ne göre, ülke genelinde sertifikalı 
tohum üretiminin yüzde 28,1’i, Tür-
kiye’nin tarımsal üretiminde önemli 
bir yere sahip Konya Ovası’nda 
yapılmıştır. Hububat, bakliyat, pa-
tates ve yem bitkileri başta olmak 
üzere Türkiye’deki 1 milyon 324 bin 
222 ton sertifikalı tohum üretiminin 
372 bin 620 tonu Konya’da ger-
çekleştirilmiştir. Sertifikalı tohum 
üretiminde Konya’yı 145 bin 154 
tonla Şanlıurfa, 85 bin 686 tonla 
Diyarbakır takip etmiştir.

İklimi, toprak yapısı, güneş ve su gibi 
doğal kaynaklarının yanı sıra üretim için 
gerekli kış şartlarının da uygun olması 
Konya’yı, tahıl ürünlerinin yanında süs bit-
kisi üretimi açısından da cazip kılmaktadır. 
Bu kapsamda Konya, lale soğanı üretimi 
ile iç ve dış piyasalarda önemli başarı elde 
etmiştir.  Türkiye lale üretiminin yüzde 
99’u Konya’da gerçekleştirilmekte ve 
üretimin yarısı ihraç edilmektedir. 

2021 yılında Konya’da lale üretimi 
yüzde 31,6 oranında azalarak 40 milyon 
400 bin adetten 27.600.000 adede 
gerilemiştir. Bu durumun nedeni pande-
mi nedeniyle yurtdışı talebin azalması ve 
buna bağlı olarak da üretim alanının dü-
şürülmesidir. Önümüzdeki yıllarda talep 
artışına bağlı olarak üretim alanlarının da 
artması beklenmektedir.

Konya’da ilçeler bazında özellikle 

Çumra, Altınekin, Karapınar, Karatay, 
Ereğli, Akşehir, Kulu ve Cihanbeyli ilçeleri 
sulama imkânları ve işletme büyüklüğü 
nedeni ile tarımsal potansiyeli daha yük-
sek ilçeler olarak ön plana çıkmaktadır. 

2021 yılında buğday, arpa ve patates 
üretiminde Karatay, şeker pancarı, mısır 
ve kuru fasulye üretiminde Çumra, silaj 
mısır üretiminde Ereğli, havuç üretimin-
de Meram, kiraz ve vişne üretiminde 
Akşehir listenin başında yer almıştır.

1.4.3. Tohumculuk
Konya sahip olduğu özellikler ile 

sadece bitkisel üretimde değil aynı za-
manda bitkisel üretimin ana unsuru olan 
tohum üretiminde Türkiye’de ilk sırada 
yer almaktadır. Birçok ürün için uygun 
iklim koşulları sunan Konya’nın sahip 
olduğu geniş tarım arazilerinde başta 
buğday, arpa, ayçiçeği, patates olmak 
üzere hibrit ayçiçeği, hibrit mısır, haşhaş, 
yem bitkileri, yemeklik tane baklagiller, 
aspir gibi tarla bitkileri ile bazı sebze tür-
leri tohumluğu ve meyve fidanı üretimi 
yapılmaktadır.

Konya’nın yüzölçümü büyük oldu-
ğundan ekolojik olarak birbirinden farklı 
alanları bünyesinde bulundurmaktadır. 

Bu nedenle Konya’da çok sayıda mey-
ve türünün yetiştiriciliğine rastlamak 
mümkündür. İlin özellikle Ereğli, Akşehir, 

Ilgın, Taşkent, Hadim ilçeleri iklim ve 
arazi özellikleri açısından bahçe tarımına 
uygundur. 

Konya, Türkiye meyve üretiminin yüz-
de 1,9’unu gerçekleştirmektedir. Üretimi 
en fazla olan meyveler elma, kiraz, çilek 
ve üzümdür. Konya 2020 yılında 64.086 
ton kiraz üretimi ile Türkiye’de birinci 
sırada yer alırken, 2021 yılında kiraz 
üretimi yüzde 18,9 oranında azalmıştır ve 
Konya kiraz üretiminde 3. Sıraya geri-
lemiştir. 2021 yılında üretimde yaşanan 
düşüşe rağmen Konya, vişne, kurutmalık 
çekirdekli üzüm ve kimyon üretiminde 
Türkiye’de 2. sırada yer almıştır. 

Konya’da en çok üretilen meyve 150 
bin 277 ton ile elma iken, 2021 yılında 
Konya elma üretiminde 7. sırada yer 
almıştır. En fazla elma üreten il 1 milyon 
131 bin ton ile Isparta olurken, onu Niğde 
ve Karaman izlemiştir.
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Tahıl ürünleri arasında yer alan buğ-
day (durum ve diğer) üretimi yüzde 1,7 
oranında azalarak 1 milyon 715 bin tona, 
arpa (diğer ve biralık) üretimi yüzde 
33,4 oranında azalarak yaklaşık 843 bin 

tona, yulaf üretimi yüzde 31,4 oranında 
azalarak yaklaşık 15 bin tona ve çavdar 
üretimi yüzde 76,5 oranında azalarak 
yaklaşık 6 bin tona gerilemiştir.

1.4.1. Bitkisel Üretim İstatistikleri 
Konya’nın özellikle tahıl ürünleri 

konusunda Türkiye’de açık ara önde 
olduğu söylenebilir.  2021 yılında 
Türkiye’de 30 milyon 150 bin ton tahıl 
(buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır) 
üretilmiştir. Türkiye’nin tahıl üretimi 
bir önceki yıla göre yüzde 16 oranında 
azalmıştır. Tahıl üretiminde yüzde 12,1 
ile Türkiye’de ilk sırada olan Konya, 
2021 yılında 3 milyon 840 bin ton tahıl 
üretmiştir.  Bununla birlikte 2021 yılında 
Konya Ovası’nda yaşanan kuraklık tahıl 
üretiminin düşmesine neden olmuştur. 
Konya’da toplam tahıl ürünleri üretim 
miktarı 2021 yılında bir önceki yıla göre 
yüzde 10,8 oranında azalarak 4 milyon 
304 bin tondan 3 milyon 840 bin tona 
gerilemiştir.

Konya, buğday (buğday diğer 
ve durum buğdayı) üretimiyle de 
lider durumdadır. Konya, Türki-
ye’deki buğdayın yüzde 9,7’sini tek 
başına üretmektedir. Konya ayrıca 
ülkedeki şeker pancarının yüzde 
31’ini, bezelyenin yüzde 43’ünü, 
kuru fasulyenin yüzde 19’unu, ar-
panın yüzde 15’ini, patatesin yüzde 
12’sini, dane mısırın %16’sını, yon-
canın %11’ini, macar fiğin %24’ünü 
ve yoncanın %9’unu üretmekte ve 
üretimde bu ürünlerde Türkiye’de 
ilk sırada yer almaktadır. 

Konya, bazı sebzelerin üretimin-
de ülkemizde önemli yere sahip-
tir. Örneğin, 353 bin 700 ton ile 
Türkiye’nin toplam havuç üretiminin 
yüzde 60’ı Konya’da yapılmaktadır. 
Tarıma elverişli 2,2 milyon arazide 
bitkisel üretimin yapıldığı Konya 
Ovası’nda, son yıllarda altyapı ve 
üretim ekipmanlarındaki gelişme-
ler havuç üretimini de ön plana 
çıkarmıştır. Ereğli (mor havuç) ve 
Çumra-Kaşınhanı (sofralık havuç) 
en önemli üretim merkezleridir. 

Son teknoloji ürünü tarım alet 
ve ekipmanlarıyla hasadı yapılan 
havuç, modern yıkama tesisinde 
işlemden geçirilerek paketlenmek-
tedir. İldeki havuç üretim miktarı 
son on yılda 10 kat artmıştır. Yetişti-
rilen havucun %40’ı ihraç edilmek-
te olup, üretimdeki artışa paralel 
olarak havuç ihracatı da 10 kat 
artmıştır.  Ülkemizdeki mor havuç 
üretiminin tamamına yakını Ereğli 
ve Karapınar ilçelerinde üretilmekte 
olup, bu ürün ağırlıklı olarak gıda 
sanayiinde kullanılmaktadır. Doğal 
gıda boyası olarak kullanılan siyah 
havuç, Ereğli Organize Sanayi 
Bölgesindeki fabrikalarda işlenerek 
siyah havuç konsantresi yapılmak-
ta ve 35 ülkeye ihraç edilmekte-
dir. Konya’nın havuç üretimindeki 
potansiyeli fonksiyonel gıda, kimya 
ve medikal sanayi alanında yapıla-
cak yatırımlar için önemli fırsatlar 
sunmaktadır.   

Konya kültür mantarı ve kavun 
üretimi bakımından da önemli bir 
yere sahiptir. Ülkemizde yetiştirilen 
kültür mantarının yüzde 10’u Kon-
ya’da üretilmektedir. Diğer yandan 
Konya Türkiye’nin kavun üretiminin 
yüzde 7’sini üreterek Türkiye’de 
Adana ve Antalya’dan sonra 3. sıra-
da yer almaktadır. 

Son yıllarda Türkiye’nin salça-
lık domates üretimi merkezi olan 
Bursa, Uşak, Manisa, Balıkesir gibi 
illere Konya ve ilçeleri de eklenmiş-
tir. Özellikle Tarım Kredi Kooperatif-
leri’nin çiftçilere piyasanın üzerinde 
fiyat vererek alım yapması üretimi 
artırıcı etki yapmıştır. Bu kapsamda 
Konya 2021 yılında salçalık doma-
tes üretiminde Türkiye’de 5. Sıraya 
yükselmiştir.
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Konya İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü’nün 2021 yılı verileri-
ne göre, ülke genelinde sertifikalı 
tohum üretiminin yüzde 28,1’i, Tür-
kiye’nin tarımsal üretiminde önemli 
bir yere sahip Konya Ovası’nda 
yapılmıştır. Hububat, bakliyat, pa-
tates ve yem bitkileri başta olmak 
üzere Türkiye’deki 1 milyon 324 bin 
222 ton sertifikalı tohum üretiminin 
372 bin 620 tonu Konya’da ger-
çekleştirilmiştir. Sertifikalı tohum 
üretiminde Konya’yı 145 bin 154 
tonla Şanlıurfa, 85 bin 686 tonla 
Diyarbakır takip etmiştir.

İklimi, toprak yapısı, güneş ve su gibi 
doğal kaynaklarının yanı sıra üretim için 
gerekli kış şartlarının da uygun olması 
Konya’yı, tahıl ürünlerinin yanında süs bit-
kisi üretimi açısından da cazip kılmaktadır. 
Bu kapsamda Konya, lale soğanı üretimi 
ile iç ve dış piyasalarda önemli başarı elde 
etmiştir.  Türkiye lale üretiminin yüzde 
99’u Konya’da gerçekleştirilmekte ve 
üretimin yarısı ihraç edilmektedir. 

2021 yılında Konya’da lale üretimi 
yüzde 31,6 oranında azalarak 40 milyon 
400 bin adetten 27.600.000 adede 
gerilemiştir. Bu durumun nedeni pande-
mi nedeniyle yurtdışı talebin azalması ve 
buna bağlı olarak da üretim alanının dü-
şürülmesidir. Önümüzdeki yıllarda talep 
artışına bağlı olarak üretim alanlarının da 
artması beklenmektedir.

Konya’da ilçeler bazında özellikle 

Çumra, Altınekin, Karapınar, Karatay, 
Ereğli, Akşehir, Kulu ve Cihanbeyli ilçeleri 
sulama imkânları ve işletme büyüklüğü 
nedeni ile tarımsal potansiyeli daha yük-
sek ilçeler olarak ön plana çıkmaktadır. 

2021 yılında buğday, arpa ve patates 
üretiminde Karatay, şeker pancarı, mısır 
ve kuru fasulye üretiminde Çumra, silaj 
mısır üretiminde Ereğli, havuç üretimin-
de Meram, kiraz ve vişne üretiminde 
Akşehir listenin başında yer almıştır.

1.4.3. Tohumculuk
Konya sahip olduğu özellikler ile 

sadece bitkisel üretimde değil aynı za-
manda bitkisel üretimin ana unsuru olan 
tohum üretiminde Türkiye’de ilk sırada 
yer almaktadır. Birçok ürün için uygun 
iklim koşulları sunan Konya’nın sahip 
olduğu geniş tarım arazilerinde başta 
buğday, arpa, ayçiçeği, patates olmak 
üzere hibrit ayçiçeği, hibrit mısır, haşhaş, 
yem bitkileri, yemeklik tane baklagiller, 
aspir gibi tarla bitkileri ile bazı sebze tür-
leri tohumluğu ve meyve fidanı üretimi 
yapılmaktadır.

Konya’nın yüzölçümü büyük oldu-
ğundan ekolojik olarak birbirinden farklı 
alanları bünyesinde bulundurmaktadır. 

Bu nedenle Konya’da çok sayıda mey-
ve türünün yetiştiriciliğine rastlamak 
mümkündür. İlin özellikle Ereğli, Akşehir, 

Ilgın, Taşkent, Hadim ilçeleri iklim ve 
arazi özellikleri açısından bahçe tarımına 
uygundur. 

Konya, Türkiye meyve üretiminin yüz-
de 1,9’unu gerçekleştirmektedir. Üretimi 
en fazla olan meyveler elma, kiraz, çilek 
ve üzümdür. Konya 2020 yılında 64.086 
ton kiraz üretimi ile Türkiye’de birinci 
sırada yer alırken, 2021 yılında kiraz 
üretimi yüzde 18,9 oranında azalmıştır ve 
Konya kiraz üretiminde 3. Sıraya geri-
lemiştir. 2021 yılında üretimde yaşanan 
düşüşe rağmen Konya, vişne, kurutmalık 
çekirdekli üzüm ve kimyon üretiminde 
Türkiye’de 2. sırada yer almıştır. 

Konya’da en çok üretilen meyve 150 
bin 277 ton ile elma iken, 2021 yılında 
Konya elma üretiminde 7. sırada yer 
almıştır. En fazla elma üreten il 1 milyon 
131 bin ton ile Isparta olurken, onu Niğde 
ve Karaman izlemiştir.
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Ürün bazında tohum üretimine 
bakıldığında ise, ilimiz Türkiye’nin aspir 
(%73,5), kuru fasulye (%59,6), yonca 
(%53,9), ayçiçeği (%49,5), patates 
(%40), arpa (%39,2) ve macar fiğ 
(%18,7) tohumu üretiminde ilk sırada, 
korunga (%24,5) ve buğday (%21,8) 
tohumu üretiminde ise ikinci sırada 
yerini almaktadır. Türkiye tohumluk 

sektörünün 2023 hedefi 1.000.000 ton 
tohum üretimi, Konya’nın 2023 yılın-
da bu sektördeki hedefi 400-450 bin 
ton olacaktır. Bu da Türkiye üretiminin 
yüzde 40-45’i demektir.

Bölgede son yıllarda tohumculuk 
alanında faaliyet gösteren firma ve 
kurumların artması bölgeyi tohumculuk 
merkezi haline getirmiştir. 2021 yılında 

23 firma tohum üretmek için yeni belge 
alırken, tohum üretiminde toplam firma 
sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre 
yüzde 10,1 oranında artarak 173’e yük-
selmiştir. Tohum bayilerinin sayısında 
da artış söz konusudur. Yeni belge alan 
tohum bayisi sayısı yüzde 57,3 oranın-
da artarak 107’ye, toplam bayi sayısı ise 
yüzde 11,1 artarak 617’ye çıkmıştır.

Yerli ve milli çeşitlerimizin verimlili-
ğini, dayanıklılığını ve kalitesini daha da 

artırıp yabancı markaların ülkemizde 
üretilmesi yerine, yerli markalarımızın 

yurt dışında üretilmesini ve ekilmesini 
hedeflenmektedir.
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