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ö n s ö z Mustafa Küçükiplikçi
Konya Ticaret Borsası Meclis Üyesi

Değerli üyelerimiz, 

Dergimizin yeni bir sayısında daha 
sizlerleyiz.  Dergimizin bu sayısında 
yine sizleri bilgilendirecek, ilginiz 
çekecek konular yanında Borsamızdan 
ve sektörlerimizden haberlerin yer aldığı 
bölümler bulacaksınız. 

Konya’nın bugün tarımsal anlamda 
en önemli sorunu sudur. Bu sorun 
çözülmediği takdirde daha da 
büyüyecektir. Ülke ve bölge olarak bir 
diğer önemli sorunumuz ise enerjidir 
ama yer altı kaynaklarımız, yenilenebilir 
enerji kaynaklarımız, hatta nükleer enerji 
ile bu sorunu aşacağımıza inanmaktayız. 
Karapınar’daki kömür rezervinden 
üretilecek enerji ile kop bölgesine dış 
havzadan su getirilmesinde öncelikli olarak 
kullanılması fikri, üzerinde çalışılmaya 
değer görülmektedir. Ülkemizin de 
faydasına olacak Konya Ovası’na dış 
havzadan su getirmeye buradaki enerjiden 
faydalanma isteği kabul görecektir. 
Karapınar enerji bölgesi de bu açıdan bizler 
için büyük bir şans olmuştur.

300 mm. Yağış alan Konya Ovası’na 
getirilecek her damla su, bu bereketli 
topraklarda karşılığını bulacağından 
eminiz. İstikrarlı ve güçlü bir hükümet, 
sağlam bir ekonomimiz, yerel düzeyde 
güçlü bir işbirliğimiz mevcut. Bütün bu 
olumlu tablo bölgemizin karşısına her 
zaman çıkmayabilir. Bunun için acil 
bir eylem planı ile dış havzalardan su 
getirilmesini acilen programa alınmalıdır. 
Burada en büyük gücümüz sağlam ve 
akılcı temellere dayalı bir proje ile ortak 
akıl olacaktır. Bunları sağlayabildiğimiz 
takdirde gerekli olan finansmanı hükümet 
sağlayacaktır.

Ova’nın tarımsal alt yapısı çözülmeden, 
arazi toplulaştırılmadan sulama kotası 
getirilmesi Konya’ya ve ülkeye yapılacak 
en büyük zulüm olacaktır. Bu uygulama 
bölgenin ekonomisine sadece üretimden 
kaynaklanan yıllık 1,7 milyar TL, toplamda 
yılda 2,5-3 milyar TL zarar verecektir.
Değerli tarım dostları,
Bu sayımızda ilimizde ve Türkiye’de 

hasat değerlendirmesini de bulacaksınız. 
Raporda Türkiye buğday ve arpa 
üretiminin yeterli olduğu başlıca göze 
çarpan tespit olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Hububat ambarı Konya’nın üretim 
miktarları ve Türkiye hububat üretimi 
ile ilgili hazırlamış olduğumuz raporda 
sektörün ilgisini çekecektir. 

Değerli okurlar,

Konya Ticaret Borsası öncülüğünde 
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 
Genel Müdürlüğü’nün tarımsal araştırma 
çalışmaları için sağladığı Ar-Ge destekleri 
kapsamında bölgemizde kırsal alanda 
tarım işletmelerinin yoksulluk durumlarını 
ve işletme stratejilerini belirlemek amacıyla 
2009 yılında “Konya İlinde Kırsal Alanda 
Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi 
ve Uygun Stratejilerin Modellemesi” 
başlıklı proje tamamlanarak Konya Ticaret 
Borsası’nda kamuoyu ile paylaşıldı. 
Türkiye’ye de model olacak olan Proje’de 
Konya Ovası’nda yoksulluğun kuraklık ile 
doğrudan bağlantılı olduğu sonucunun 
ortaya çıkması, Ova’nın su ihtiyacını bir 
kez daha gündeme getirmesi açısından son 
derece önemlidir. Konunun detaylarını bir 

rapor halinde dergimizde bulacaksınız.
Konya,  Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, Konya Ticaret Borsası, 
TÜBİTAK, Selçuk Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Tarım Ekonomi Bölümü ve 
Tarım Ekonomisi Derneği işbirliği 
düzenlenen 10.Ulusal Tarım Ekonomisi 
Kongresi’ne de ev sahipliği yaptı. ‘Tarım, 
Yoksulluk ve Kalkınma’ konusunun ele 
alındığı kongrede ekonomik, siyasi, sosyal 
ve çevresel olayların tarım üzerindeki 
etkileri ve geleceğe yönelik hazırlanan 
tarım politikaları değerlendirildi.  
Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden 
katılan alanında uzman 250 öğretim 
üyesinin, 3 gün boyunca 167 bildiri 
sunduğu kongrenin sonuç bildirgesini de 
bu sayımızda sizlerle paylaştık.

Sayın üyelerimiz,

Geride bıraktığımız günlerde ebediyete 
intikal etmiş olan üyelerimiz ve yakınları 
yakınlarından dolayı acılı ailelere 
başsağlığı dileklerimizi yineliyor, 
ebediyete intikal edenlere Allah’tan 
Rahmet diliyoruz. Önümüzdeki sayılarda 
güzel konularla görüşmek ümidiyle, tüm 
üyelerimiz ve okurlarımızın yeni yılını 
kutluyor, 2012 yılının dünya ve ülkemiz 
için güzel bir yıl olmasını diliyoruz.
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b a ş y a z ıHüseyin Çevik
Konya Ticaret Borsası Meclis Başkanı

Tarım, Türkiye’de nüfusunun büyük bir 
çoğunluğunun geçimini sağladığı bir 
sektördür. Dolayısıyla tarım politikaları, 
Türkiye'de ekonomi politikalarını 
doğrudan etkilemektedir. Nitekim uzunca 
yıllar da ülkemiz ekonomisi üzerinde 
etkili olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin 
gerçekleri ve ekonomik yapısı göz önüne 
alınarak tarımsal politikaların yeni 
bir yapıya dönüştürülmesi, Türkiye'de 
ticaret borsalarının geliştirilmesi, lisanslı 
depoculuk, ürün ihtisas borsaları ve vadeli 
işlemler piyasalarının başlaması, sürmekte 
olan tarımsal destekleme politikaların ülke 
ekonomisi üzerinde oluşan mali yükünün 
azaltılması amacıyla tamamlayıcı bir 
politika olacaktır. Tarımsal piyasalarda 
kökü mazide olan, yeni bir geleceği 
tasarlamak için çalışılmalıdır. Borsaların 
işlevini yerine getirmedeki başarısı 
arttıkça, ürünlerin tüketiciye reel değeri ile 
yansıyacaktır. Bu sayede tüketiciler de fahiş 
fiyatlarla karşı karşıya kalmayacaklardır. 
Küresel ekonomide yaşanan hızlı değişim 
çerçevesinde ticaret borsalarının, 
laboratuvar ve satış salonları gibi 
imkanların teknik olarak güçlendirilerek, 
tarımda verimliliği arttırıcı, işletmeler 
açısından modern ve ihtisaslaşmaya imkan 
verecek ölçek büyüklüğünü teşvik edici 
ve ticaret borsalarının tercih edilmesini 
özendirici önlemler alınmalıdır. Bu adımlar 

borsaların ekonomi içindeki etkinliğini 
arttıracak ve AB ülkeleri ile entegre olma 
aşamasında, Türkiye’deki ekonomik 
gelişime olumlu katkılar sağlayacaktır. 
Gelişmiş olan bölge ve şehirlerde ihtisas 
borsalarının kurulması, az ve gelişmekte 
olan yerlerde ise genel borsaların teknik 
açıdan iyileştirilmesi ve teknolojiye ayak 
uydurulması vereceği güven ve ağırlık 
açısından kaçınılmazdır. Borsa işlemlerinde 
bürokrasiyi azaltarak, tescil işlemlerinin 
pratik hale getirilmesi özellikle üreticinin 
borsaya yakınlaşmasını sağlayacaktır. 
Gelişen her şey gibi klasik borsacılık 
anlayışı da gelişerek, değişerek vadeli 
işlem borsacılığının gerekliliğini ortaya 
koymuştur. Vadeli işlem piyasalarının 
hayata geçirilmesiyle, üretici ve sanayici 
üzerinde oluşan baskıları kaldıracak, bu 
kesimlerin fiyat dalgalanmalarından en az 
düzeyde etkilenmesi sağlanacaktır. Vadeli 
işlemler piyasasının hayata geçmesiyle 
birlikte tam rekabet ortamı hazırlama 
doğrultusunda önemli bir adım atılacaktır. 
Vadeli İşlem piyasalarının kaynak 
kullanımında etkinliğin sağlanmasına 
yaptığı katkılar, gelir dağılımı ve fiyat 
istikrarı üzerindeki olumlu etkileri, sanayi 
sektörüne düzenli hammadde akışını 
sağlayarak sanayileşmeye katkıları da 
dikkate alınmalıdır. İhracat işlemlerinde 
satılan ürünün maliyetini doğrudan 

etkileyen hammaddeyi hangi fiyattan 
alabileceğini bilme ve o fiyattan maliyetini 
sabitleme imkanı olması, ihracatçı 
açısından alıcıya karşı önceden bir fiyat 
güvencesi yaratmış olmak demektir. 
Küreselleşen dünyada,  finans tekniklerinin 
gelişmesiyle birlikte, Türkiye'de öncelik 
olarak ihtisas borsalarının geliştirilerek 
borsalardaki işlem hacminin arttırılması, 
ürünlerin standart hale getirilmesi ve belirli 
bir spot fiyatın oluşturulmasından sonra 
vadeli işlemle piyasalarına geçiş yapılması 
gerekmektedir.
Dünya genelinde ticaret borsacılığında,  
çok sayıda  ürünün  alınıp satıldığı bir 
yapıdan tek bir üründe uzmanlaşan, 
işleyişi itibarıyla ülke sınırlarını aşarak 
bölge ve dünya genelinde söz sahibi 
olan ihtisas borsalarına yönelme eğilimi  
gözlemlenmektedir.  Nitekim şeker borsası 
bağlamında  New  York, pamuk borsası 
bağlamında Liverpool ve hububat borsası 
bağlamında Chicago ile üzüm borsası 
bağlamında Londra borsaları, ihtisas 
borsalarının en tanınmış örnekleridir. 
Spot borsaların yapılanması gelişmekte 
olup, bu gelişme akılcı ekonomik tedbirlerle 
desteklenmelidir. Vadeli işlemlerin 
başlaması ile hem sanayicimiz geleceği 
daha iyi görerek risk yönetimini çok daha 
sağlıklı yapabilecek ve hem de aşırı fiyat 
dalgalanmaları önlenecektir. Ülke olarak 
da birikimlerini değerlendirmelerinde 
halkımıza değişik bir alternatif sunulacak, 
birikimler tarım kesiminin finansmanında 
kullanılacaktır. Ancak, ürünün büyük 
bir kısmının devlet tarafından ve serbest 
piyasa fiyatlarının üzerindeki fiyatlarla 
alındığı ortamda borsacılığın ve özellikle 
vadeli işlem borsacılığının gelişmesi 
düşünülemez. Dolayısıyla TMO’nun 
stratejik planlarında olduğu üzere, en 
kısa zamanda AB normlarına uygun 
sistem içindeki görevlerine geçmelidir. 
Üreticinin fiyat ile değil tarımsal girdiler ile 
desteklenmesi, fiyatların serbest piyasanın 
en iyi uygulandığı borsalarda belirlenmesi, 
tarımsal rekabette Türk sanayici ve 
tüccarının elini güçlendirecektir. Artan 
tarımsal dış ticaretimiz doğrudan ülke 
ekonomisine yansıyacak, dolayısıyla 
üreticimize verilen girdi desteklerinin 
hazineye olan yükü azalacaktır.
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‘Konya İlinde Kırsal Alanda Tarım İşletmelerinde 
Yoksulluk Analizi ve Uygun Stratejilerin 
Modellemesi Projesi’ 

Konya Ticaret Borsası öncülüğünde 
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar 
Genel Müdürlüğü’nün tarımsal araştırma 
çalışmaları için sağladığı Ar-Ge destekleri 
kapsamında bölgemizde kırsal alanda 
tarım işletmelerinin yoksulluk durumlarını 
ve işletme stratejilerini belirlemek amacıyla 
2009 yılında “Konya İlinde Kırsal Alanda 
Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi ve 
Uygun Stratejilerin Modellemesi” başlıklı 
proje Şubat 2012’de tamamlanarak Konya 
Ticaret Borsası’nda kamuoyu ile paylaşıldı.
Proje sonuçlarının paylaşıldığı toplantıda 
bir konuşma yapan Borsamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Muhammet Uğur Kaleli, 
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde 
kırsal nüfusun büyük bir kısmının tarımdan 
geçindiğini, buna karşın yoksulluğun 
kırsal alanda kentsel alanlara göre daha 
şiddetli görüldüğünü belirterek, bununda 
nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ının kırsal 
alanda yaşayan Konya için çözülmesi 
gereken sorunların başında geldiğini 
dile getirdi. Kaleli, “Konya'da kuraklık ile 
yoksulluk arasında doğru bir ilişki vardır. 
2007-2008 yılında ülkemiz çok kurak 
günler geçirdi. O kurak yıllarda gerçekten 
tarım sektöründe bir küçülme oldu. Konya 
2 milyon 270 bin hektar alanda üretim 
yapıyor. Bu alanın sadece 520 bin hektar 
alanı sulanıyor. Geri kalan yerlerde nadasa 
uygun tarım yani 2 yılda bir ekim yapılıyor. 
Eskiden alan bazlı destek verilirken 
Konya desteklerden çok ciddi anlamda 
pay alırken 2005 yılından itibaren ürün 
bazlı desteklemeye geçildiği için özellikle 
kurak geçen yıllarda maalesef istenilen 
rakamlarda destek alınamadı. Bizde 
tarımın sürdürülebilir olabilmesi için neler 
yapabiliriz diye düşünürken bu projeyi 

yaptık. Bu projeden çıkan sonuç bakanlık 
yetkililerine iletilecek” dedi.
Proje Koordinatörü SÜ Ziraat Fakültesi 
Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Cennet Oğuz, projenin 
ana hedefini il genelinde kırsal alanda 
Çiftçi Kayıt Sistemi ve Veteriner Kayıt 
Sistemi'ne kayıtlı üreticiler için bir 
yoksulluk tanımlamasının yapılması, tarım 
işletmelerinin stratejilerinin oluşmasında 
yoksulluk faktörünün sosyolojik ve 
ekonomik etkisinin ortaya konulmasının 
oluşturduğunu söyledi. Araştırma ile 
ayrıca çiftçilerin refah düzeyini iyileştirecek 
veya kötüleşmesini önleyecek stratejilerin 
ortaya konulduğunu, Konya'da tarım 
işletmelerinde yoksuluğun boyutunun 
belirlendiğini, yoksulluk riski analiz 
edilerek, yoksul ve yoksul olmayan çiftçi 
ayrımı yapıldığını ifade eden Oğuz, toplam 
170 köyde 713 üretici ile görüşüldüğünü 
bildirdi.
Projenin Türkiye için bir model teşkil 
ettiğini belirten Borsamız Genel Sekreteri 
ve Proje Sorumlusu Hüseyin Ergun, Proje 
ile Konya ili için göreli yoksulluk kavramı 
dikkate alınarak il genelinde kırsal alanda 
Çiftçi Kayıt Sistemi ve Veteriner Kayıt 
Sistemi’ne kayıtlı üreticiler için bir yoksulluk 
tanımlamasının yapılması ve tarım 
işletmelerinin stratejilerinin oluşmasında 
yoksulluk faktörünün sosyolojik ve 
ekonomik etkisinin ortaya konulmuş 
olmasının çok önemli olduğunu belirtti.
Ergun “ bu çalışma ile, Konya ilinde tarım 
işletmelerinin karakterizasyonu yapılarak, 
çiftçilerin refah düzeyini iyileştirecek 
veya kötüleşmesini önleyecek stratejiler 
ortaya konulmuştur. Yoksulluk analizleri 
ile işletmelerin stratejileri ve karakterleri 
arasındaki ilişkiler incelenmiş, Konya 
ilinde tarım işletmelerinde yoksulluğun 

boyutu belirlenmiş,  yoksulluk riski analiz 
edilerek,  yoksul ve yoksul olmayan çiftçi 
ayrımı yapılmıştır. Sonuç Olarak Kuraklığın 
Yoksulluğu arttırdığı ortaya çıkmıştır” dedi.

KURAKLIK VE YOKSULLUK
Kuraklık, yağışların kaydedilen normal 
seviyelerinin önemli ölçüde altına düşmesi 
sonucu arazi ve su kaynaklarının olumsuz 
etkilenmesi ve hidrolojik dengede 
bozulmalara sebep olan doğal olay olarak 
tanımlanabilmektedir (Birleşmiş Milletler 
Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 
-BMÇMS, 1997).
Kuraklık zaman ve mekana bağlı 
olmaksızın, nemli iklim tipine kadar 
oluşabilmektedir. Doğaldır ki kurak 
iklimler daha hassastır. Kuraklık genellikle 
yavaş gelişmekte ve sürekliliği uzun 
olabilmektedir. Bu nedenle geç fark 
edilmekte, fark edildiğinde ise etkilediği 
alan genişlemiş, telafisi ise çok zorlaşmış 
olmaktadır. Yağış miktarındaki azalmanın 
yanında sıcaklık, rüzgar, nem gibi 
meteorolojik faktörler ve dolayısıyla 
evapotranspirasyon gibi faktörler de 
kuraklığa direkt etki etmektedir. 
"Toplam yağışın azalması, yağış 
dağılım dengesinin bozulması, akarsu 
kaynaklarının yoksullaşması, yer altı 
sularının giderek yok olması, aşırı 
sıcaklıkların yaygınlaşması ve uzun 
sürmesi" gibi süreçlerin belirlediği bu 
sorun, sanıldığı gibi sadece "toprak, su 
ya da tarımı" değil toplumsal süreçlerden 
- ekonomiye, yaşamın tüm alanlarını 
etkilemektedir (Gürbüz 2008)
Gerçekleştirilen üretimde ve yaratılan 
katma değerde azalma olduğundan, 
ekonominin genel dengeleri 
etkilenmektedir. Yeterli ve dengeli 
beslenemeyen ve toplam bitkisel gıda 
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üretiminde eksiklik olan toplumlar 
açısından, üretimin azalmasına yol açan 
kuraklık çok önemli bir toplumsal yaşam 
sorunu haline gelebilmektedir. Kuraklık, 
geçimi bitkisel üretime bağımlı kırsal 
toplumun gelirinde yol açacağı azalma 
nedeniyle, bir başka sosyo-ekonomik 
olumsuzluğun kaynağı da olabilmektedir. 
Bitkinin ihtiyacı olan suyun sağlanmasının 
zorlaşması ve verimdeki düşüşler tarımsal 
girdi kullanımında da gereksiz yeni 
maliyetlere yol açmaktadır. Kuraklıkla 
bitkinin su ihtiyacı daha da artacağı 
için, azalan su kaynaklarının çok daha 
savurganca kullanılması gibi, çok önemli 
bir "doğal kaynak tüketimi" sorunu da 
yaratılmış olacaktır (Gürbüz 2008).
İklim değişikliğinin bir sonucu olarak 
oluşan kuraklıktan UNICEF’e göre 
dünyanın fakir ülkelerindeki insanlar, 
özellikle de çocuklar dünya geneline 
göre daha fazla etkilenmektedir. Güçlü, 
zengin, sanayileşmiş toplumlar iklim 
değişikliğinin yaratabileceği sorunları 
dengeleyebilecek finansal kaynaklara 

sahipken, fakir toplumlar sel, kuraklık, kıtlık 
ve salgın hastalıklarla başa çıkabilecek 
gerekli kaynaklardan yoksunlardır. 
Bu nedenle Birleşmiş Milletler’in XXI. 
yüzyılda gerçekleştirmeyi planladığı sekiz 
“milenyum hedefi” bulunmaktadır. Bunlar:

1.Aşırı açlığın ve yoksulluğun ortadan 
kaldırılması
2.Evrensel düzeyde temel eğitimin 
sağlanması
3.Cinsler arası eşitliğin sağlanması ve 
kadınların teşvik edilmesi
4.Çocuk ölümlerinin azaltılması
5.Anne sağlığının düzeltilmesi
6.HIV/AIDS, sıtma ve diğer bulaşıcı, 
önlenebilir hastalıklarla savaşım
7.Çevrenin korunması ve devamlılığının 
temini
8.Gelişim için küresel bir ortaklık 
oluşturulması

Dünyanın bazı bölgelerinde bu hedeflere 
yönelik çok olumlu mesafeler kat edildiyse 
de, bazı bölgelerde, örneğin Sahra altı 

Afrika’da bu hedeflere ulaşmanın çok 
zor olduğu söylenebilir. Öte yandan 
iklim değişikliğine bağlı tarımsal üretim 
azlığının da en çok Afrika, Güney Asya 
ve Latin Amerika’yı etkileyeceği tahmin 
edilmektedir. Zambiya gibi ülkelerde 
şimdiden yağış oranlarında çok ciddi 
düşüşler yaşanmakta ve bunun sonucu 
temiz su kaynaklarının yok olmasına 
bağlı olarak kolera gibi hastalıklarda çok 
dramatik artışlar beklenmektedir. Sahra 
altı Afrika ve Güney Amerika’da iklim 
değişikliklerinin sonuçlarına bağlı olarak 
çocuk ölümlerinin yıllık 160.000 kadar 
artabileceği öngörülmektedir. UNICEF’in 
raporlarında belirtildiği gibi bütün bu 
felaketler 1850’den bu yana sıcaklıkta 
meydana gelen 1°C’den daha az olan 
artışın sonucudur. Geçmişte yaşanan 
süreç ve mevcut çevre kirliliği hızı, var 
olan değişimin üzerine eklenmesi ile 
1-2°C artışın önlenemeyebileceğini 
göstermektedir.
Bu nedenle aslında kuraklık ve çölleşme 
ile mücadele, aynı zamanda yoksullukla 
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mücadele stratejilerini de ele alan entegre 
bir yaklaşımdır. Dünyada 1990’larda 
gerek ulusal gerekse uluslararası alanda 
kalkınma ve gelişme tartışmalarının 
önemli bir eksenini oluşturan yoksulluk 
kavramı ortaya çıkmıştır. Bu tartışmalarda 
birbirleriyle son derece ilintili olan 
yoksulluğun tanımı, neden ortaya 
çıktığı ve nasıl mücadele edileceği 
konularında yoğunlaşılmıştır. Dolayısıyla 
bugün, kalkınma ekonomisinin temel ilgi 
alanlarından birisini yoksulluk ve onunla 
mücadele oluşturmaktadır.  Her ne kadar 
tüm dünya ülkelerinde yoksulluğun 
azaltılmasına yönelik stratejiler geliştirilmiş 
olsa da yoksulluğun kaynağına inilmemiş 
ve bu sorun yüzeysel olarak uluslararası 
kuruluşlarca yapılan yardımlarla sınırlı 
kalmıştır. Son yıllarda, dünya ekonomisinde 
yaşanan gelir artışının gelişmiş ülkelerce 
paylaşılması ve bunun yoksul ülkelere 
yansımaması bu ülkelerde gittikçe artan 
yoksulluk ile sonuç bulmuştur. Yoksulların 
sayısı ve yoksulluğun şiddeti özellikle 
Afrika ve Asya ülkelerinde görülmekte, 
uygulanan stratejilerin ise gözle görülür 
bir gelişme yaratmadığı sonucuna 
varılmaktadır (Tomruk 2006).

2. Türkiye’de kuraklık ve kırsal alanda 
yoksulluk  
Dar anlamda yoksulluk, bireyin sadece 
yaşamını sürdürebilmesi için gerekli 
olacak gıdaya, barınağa ve giyime sahip 
olmasıdır. Geniş anlamda yoksulluk ise, 
bireyin gereksinimlerinin karşılanmasında 
toplumun sahip olduğu genel düzeyden 
geride kalmasıdır. Dünya Bankası’nın 
yoksulluk konusundaki tanımlaması ise 
oldukça detaylı olup, (Worldbank, 2003; 
Gökdayı, 2007) açlık, hastalık başlangıcı 
(doktora görünemeden), okula gidememek 
ya da nasıl okuyacağını bilememek, işinin 
olmaması, günlük yaşam sürdürülmesi, 
gelecek korkusunun bulunması, çocukların 
sağlıksız kaynaklar yüzünden hastalanarak 
ölmesi, güvence eksikliği, güçsüzlük ve 
özgürlükler bakımından sınırlandırılmış 
olmasıdır. Bu tanım yoksulluğun yoksunluk 
olarak ortaya çıkan çarpıcı boyutlarını 
tanımlaması açısından oldukça ilginçtir. 
Yani burada da yoksulluk sadece gelir 
ile açıklamamaktadır. Eğitimsizlik, 
yeteneklerin harekete geçirilememesi, 
temel gereksinimlere ulaşamama, kamusal 
kaynaklara ulaşamama vb. bunlar da 
yoksulluğu tetikleyen unsurlardır. 

Türkiye gibi ülkelerde yoksulluğun 
ekonomik boyutu oldukça önemlidir. Ancak 
ekonomik boyuttan daha da önemli olan 
yoksulların karşı karşıya kaldığı sosyal, 
kültürel ve toplumsal yoksunluklardır. 

Ekonomik sorun bir şekilde aşılabilir, 
ancak dışlamacılık, kaynak yoksunluğu, 
kalifiye olamama, hastalık-güçsüzlük, fırsat 
eşitsizliği, güç ilişkileri, yoksulluğun siyasal 
araç kullanılması, yoksullar için daha fazla 
anlamlar taşımaktadır. Yoksulluğun bir 
kamu politika aracı olarak çözülememesi 
devlet güvence sistemlerinin yerine geçen 
güçler ve yapılarca kontrol edilmektedir. 
Küresel boyutta olabilecek bir sıcaklık 
artışına bağlı olarak, iklimde önemli 
değişmelerin olması kaçınılmazdır. Bu 
değişmenin sonuçları kara ve deniz 
buzullarının erimesi, deniz seviyesinin 
yükselmesi, iklim kuşaklarının sınırlarının 
değişmesi, ekstrem meteorolojik olayların 
ve bunlara bağlı doğal afetlerin artması 
şeklinde öngörülmektedir (Sipahioğlu 
2007, IPCC, 1996; Türkeş,1996; Türkeş ve 
ark, 1999).).

Bu olaylar bölgesel ve zamansal olarak 
çok değişik biçimde ortaya çıkacaktır. 
Örneğin, dünyanın bazı bölgelerinde 
görülen kasırgalar, kuvvetli yağışlar 
ile bunlara bağlı olarak oluşan seller 
ve taşkınlar gibi meteorolojik afetlerin 
şiddetinde ve frekansında artış olurken, 
bazı bölgelerinde uzun süreli ve 
şiddetli kuraklıklarla birlikte çölleşme 
görülebilecektir (Sipahioğlu 2007).
Türkiye, suptropikal kuşak, kıtalarının 
batı bölümünde görülen Akdeniz iklim 
bölgesinde bulunmaktadır. Üç yanı 
denizlerle çevrili, ortalama yükseltisi 
1100 m civarında ve çok farklı topografik 
ve orografik yapıya sahip bir ülkedir. 
Ayrıca Türkiye’yi bilinen hemen bütün 
hava kütleleri etkilemektedir. Türkiye, 
genel olarak Akdeniz iklim kuşağında yer 
almakla birlikte, birçok alt iklim tipinin de 
yaşandığı bir ülkedir. Türkiye bu karmaşık 
iklim yapısı içinde, iklim değişikliğinden 
en fazla etkilenebilecek ülkelerin başında 
gelmektedir (Sipahioğlu 2007)..
Türkiye özellikle küresel ısınmaya bağlı 
olarak görülebilecek, su kaynaklarının 
azalması, orman yangınları, kuraklık 
ve çölleşme ile bunlara bağlı ekolojik 
bozulmalardan etkilenecektir. Özünde, 
"toplam yağışın azalması, yağış 
dağılım dengesinin bozulması, akarsu 
kaynaklarının yoksullaşması, yer altı 
sularının giderek yok olması, aşın 
sıcaklıkların yaygınlaşması ve uzun 
sürmesi" gibi süreçlerin belirlediği bir 
sorun olan kuraklık, sanıldığı gibi sadece 
"toprak, su ya da tarımı" değil toplumsal 
süreçlerden ekonomiye, yaşamın tüm 
alanlarını etkilemektedir (DRYNET, 2008). 
Türkeş ve diğerleri (2001) ne göre olası 
bir iklim değişikliğinin ülkemizde neden 
olabileceği çevresel ve sosyo-ekonomik 

sorunlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
•Sıcak ve kurak devrelerin süresindeki ve 
şiddetindeki artış, kuraklık ve çölleşme 
ile tuzlanma ve erozyon gibi olayları 
hızlandıracaktır. 
•İklim kuşaklarının kuzeye kayması 
sonucu Türkiye, daha sıcak ve kurak iklim 
koşullarının etkisinde kalabilecektir. 
•Türkiye’nin mevcut su kaynakları 
sorununa yeni sorunlar eklenecek, içme 
ve kullanma suyunda büyük sıkıntılar 
yaşayacaktır. 
•Tarımsal üretim potansiyeli 
değişebilecektir. (Bu değişiklik bölgesel ve 
mevsimsel farklılıklarla birlikte, türlere göre 
bir artış yada azalış biçiminde olabilir). 
•Karasal ekosistemler ve tarımsal üretim 
sistemleri, zararlılardaki ve hastalıklardaki 
artıştan zarar görebilecektir. 
•Sıcaklıktaki artış insan ve hayvan sağlığı 
üzerinde olumsuz etkiler yapacak, aşırı 
sıcaktan kaynaklanan hastalık ve ölüm 
oranları artacaktır. 
•Deniz seviyesi yükselmesine bağlı olarak 
Türkiye’nin yoğun yerleşme, turizm ve 
tarım alanlarının yer aldığı alçak alanları su 
altında kalacaktır. 
•Mevsimlik kar ve kalıcı kar-buz örtüsünün 
kapladığı alanlarda, erimelere bağlı olarak 
kar çığları, sel ve taşkın olaylarında artış 
olacaktır. 
•Deniz akıntılarındaki değişmeler, deniz 
ekosistemleri üzerinde olumsuz etkiler 
yaratacak, deniz ürünleri azalacaktır. 
Küresel iklimde görülebilecek bir 
değişiklik, Türkiye’nin değişik bölgelerini 
farklı biçimde etkileyecektir. Türkiye’nin 
özellikle çölleşme tehdidi altındaki yarı 
kurak ve yarı nemli özelliğe sahip; İç 
Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Ege ve 
Akdeniz bölgelerinde tarım, ormancılık 
ve su kaynakları açısından daha olumsuz 
sonuçlar görüleceği bildirilmektedir (ÖİK, 
2000)
Kuraklığın tarım üzerindeki olumsuz 
etkisi gerçekleştirilen üretimde ve 
yaratılan katma değerde azalma şeklinde 
göstereceğinden, ekonominin genel 
dengeleri etkilenmektedir. Yeterli ve 
dengeli beslenemeyen ve toplam bitkisel 
gıda üretiminde eksiklik olan toplumlar 
açısından, üretimin azalmasına yol açan 
kuraklık çok önemli bir toplumsal yaşam 
sorunu haline gelebilmektedir. Kuraklık, 
geçimi bitkisel üretime bağımlı kırsal 
toplumun gelirinde yol açacağı azalma 
nedeniyle, bir başka sosyo-ekonomik 
olumsuzluğun kaynağı da olabilmektedir. 
Bitkinin ihtiyacı olan suyun sağlanmasının 
zorlaşması ve verimdeki düşüşler tarımsal 
girdi kullanımında da gereksiz yeni 
maliyetlere yol açmaktadır. Kuraklıkla 
bitkinin su ihtiyacı daha da artacağı 
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için, azalan su kaynaklarının çok daha 
savurganca kullanılması gibi, çok önemli 
bir "doğal kaynak tüketimi" sorunu da 
yaratılmış olacaktır.
Kuraklık sorunu birçok ekonomik ve 
toplumsal soruna da kaynaklık etmesine 
rağmen, özellikle tarımda ve buna bağlı 
olarak kırsal alanda etkisini göstermektedir. 
Küresel ısınmanın Türkiye’nin İç Anadolu 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri başta 
olmak üzere diğer bölgelerinde de 
olumsuz etkileri görüneceğinin tahmin 
edilmesi bu bölgelerdeki özellikle kırsal 
alanda yaşayan insanların hayatlarını 
olumsuz etkileyeceği aşikardır. Bu olumsuz 
etkilerin başında da yoksulluk olgusunun 
daha da artması ve yoksulluk nedeni ile 
insanların tarım üzerindeki baskısının 
arttırması nedeni ile çölleşme sürecinin 
hızlanmasıdır. 
Türkiye İstatistik Kurumu 2007 Yoksulluk 
Analizi Araştırması sonucunda Türkiye’de 
yoksulluk oranı % 18.56 olduğu,kişi 
başı günlük harcaması, satınalma gücü 
paritesine göre 1 Doların altında kalan fert 
bulunmamaktadır. Buna karşın satınalma 
gücü paritesine göre kişi başı günlük 
2.15 Dolar olarak tanımlanan yoksulluk 
sınırı altında bulunan fert oranı %0.63, 
yoksulluk sınırı 4.3 Dolar olduğunda 

yoksul fert oranı ise % 9.53 olarak tahmin 
edilmiştir. En yüksek yoksulluk riskine 
sahip olan tarım sektöründe çalışanlarda 
yoksulluk oranı  2006 yılında % 33.86 
iken, 2007 yılında % 30.22 olarak tahmin 
edilmiştir. Sanayi sektöründe çalışanlarda 
2007 yılında yoksulluk oranı % 10.13 
olarak hesaplanırken, bu oran hizmet 
sektöründe çalışanlarda % 7.83 olmuştur. 
Kırsal yerlerde yaşayanların yoksulluk riski 
kentsel yerlerde yaşayanlardan fazladır. 
Kırsal yerleşim yerlerinde yaşayanlarda 
2006 yılında % 31.98 olan yoksulluk oranı 
2007 yılında % 32.18’e, kentsel yerlerde 
yaşayanların yoksulluk oranı da % 9.31’den 
% 10.61’e yükselmiştir. Yine Konya Ticaret 
Borsası tarafından hazırlanan ve TAGEM 
tarafından desteklenen TAGEM/ 09 / AR-
GE / 12 “Konya ilinde kırsal alanda tarım 
işletmelerinde yoksulluk analizi ve uygun 
stratejilerin modellemesi” adlı proje ile 
yoksul tarım işletmeleri ile yoksul olmayan 
tarım işletmelerinin tanımı yapılmış 
ve Konya bölgesi için yoksulluk sınırı 
belirlenmiştir. Proje ile kuraklık ve yoksulluk 
arasında doğru yönlü bir ilişkinin olduğu 
saptanmıştır. 
Çalışma Konya ilinde kırsal alanlarda 
tarım ile uğraşan ve ÇKS’ye kayıtlı 
tarım işletmeleri ile yapılan 713 anket 

çalışmasına dayalı birincil veriler 
oluşturmuştur. Konya ilinin çalışma alanı 
olarak seçilmesinde ki nedenler ise;

*Türkiye’nin Konya ilinin nüfusu, 2008 
yılı genel nüfus sayımı kesin sonuçlarına 
göre 1.959.082 kişidir. Bu rakamlara göre 
Konya, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve 
Adana dan sonra en kalabalık nüfusa 
sahip 6. İldir. Yani Türkiye’nin en büyük 
yerleşim yerlerinden biridir.

*Nüfusun 1.412.343 kişisi şehirlerde 
yaşarken, 546.739 kişisi bucak ve köylerde 
yaşamaktadır. Şehirde yaşayanların oranı 
%59, köyde yaşayanların oranı %41'dir 
Önemli bir kır kent nüfusu vardır.

*Türkiye’nin en kurak yeridir.

*İstihdam edilen nüfusun %62,4’ü tarım 
sektöründedir (http://www.konya.gov.tr)

*TUİK verilerine göre Konya ilinin 
GSYİH’da tarım sektörünün payı 
%18,94 olup ulaştırma ve haberleştirme 
sektöründen sonra 2. Sırada gelmektedir. 
Yani tarım il için en önemli sektörlerin 
başındadır.
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*DPT’nin il gelişmişlik sırasına göre 
81 ilden 26. Sıradadır. 29 ilçesinin 
23’ünün gelişmişlik endeks değeri eksi 
değerdedir. 29 ilçenin 18’inin gelişmiş 
endeks sıralaması ise 4 ila 5’dir. Yani en az 
gelişmişlik derecesine sahiptir (www.dpt.
gov.tr)

Bu verilere bakıldığında tarımın önemli 
olduğu, Kişi başı GSYİH’nın Türkiye 
ortalamasının altında olduğu ve 
kuraklığında en fazla yaşandığı Konya ili 
çalışma için en uygun yerlerden biri olduğu 
gibi çalışmanın da yapılmasının önem arz 
ettiği bir yer durumundadır.
Dünyada yapılan çalışmalar sonucunda 
görüleceği üzere tarım kesiminde (özellikle 
küçük tarım işletmeleri) ve kurak alanlarda 
yoksulluk sorunu özellikle az gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkeler için büyük bir 
sorun teşkil etmektedir. Bu nedenle tarım 
işletmelerinin üretim stratejileri ve bu 
üretim stratejilerinin belirlerken kaynaklarını 
çeşitli faaliyet kollarına dağıtma durumları 
(işletmenin uzmanlaşması) yoksullukla 
yakından ilgili olduğu düşünülmektedir. 
Kuru alanlarda yaşayanlar ile sulu 
alanlarda yaşayanlar, dağlık alanlarda 
yaşayanlar ile ovalık alanlarda yaşayanlar, 
hayvancılık işletmeleri ile bitkisel üretim 
işletmeleri ve hatta karışık işletmelerin 
stratejileri birbirlerinden farklı olabileceği 
gibi yoksulluk çizgileri de farklılık 
oluşturabilmektedir. Bu nedenle hangi 
bölgede hangi tip işletmelerin kırsal 
kalkınma çalışmalarında tarım ile ilgili 
yatırımlarda nasıl değerlendirilmesi 
gerektiğinin bilinmesi için uygun verilere 
ihtiyaç vardır. Bu çalışma ile Konya ili pilot 
olmak üzere il genelinde kırsal alanda 
tarım işletmeleri için yoksulluğun mevcut 
durumunun belirlenmesine yönelik 
bir veri tabanı oluşmuş olacaktır. Aynı 
zamanda bu veri tabanı Türkiye’nin DTÖ 
Uruguay Round’u sonrası imzalanan 
Tarım Anlaşması kapsamında “ülkelerin 
az gelişmiş bölgelerindeki yoksul 
üreticilerine girdi desteği verebileceği” 
hükmü kapsamında yoksul üretici ve 
yoksul olmayan üretici ayrımını yapılması 
açısından başlangıç çalışması olması 
açısından önem arz etmektedir. 

Söz konusu çalışma ile, Konya ilinde 
faaliyet gösteren ve ÇKS sistemine 
kayıtlı tarım işletmelerinin stratejilerini 
belirleyerek gelir getirici faaliyetleri 
seçerken etkili faktörleri ortaya koymak, 
bölge için yoksulluk çizgisini belirlemek 
(göreli yoksulluk) ve tarım işletmelerinin 
stratejilerinin oluşmasında yoksulluk 
faktörünün sosyolojik ve ekonomik 
etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Konya ilinin merkez ilçeler dahil olmak 
üzere toplam 31 ilçesinde 170 köyde “Hızlı 
Kırsal Değerlendirme” yöntemi kullanılarak 
doldurulan köy bilgi formları ile Çiftçi Kayıt 
Sistemi (ÇKS) ve/veya Veteriner Kayıt 
Sistemi (TÜRKVET)’e kayıtlı 713 tarım 
işletmeleri ile yüz yüze görüşme sonucu 
doldurulan soru formlarından elde edilen 
birincil veriler oluşturmaktadır. 
Araştırma alanı olarak belirlenen yerleşim 
yerlerinde tarımsal üretim sistemleri (kuru 
ve sulu tarımsal üretim sistemi) doldurulan 
köy bilgi formlarından elde edilen üretim 
deseni ve ürün fiyatları göz önüne alınarak 
hesaplanan kuru ve sulu toplam bitkisel 
üretim gelirine göre belirlenmiştir. Toplam 
bitkisel üretim gelirinin %50 ve üzeri 
hangi üretim sisteminden elde edilmiş 
ise yerleşim yeri o üretim sistemine dahil 
edilmiştir. 

Araştırma alanı olarak belirlenen yerleşim 
yerlerinin hangi tarımsal havza içerisinde 
olduğu ise “Türkiye Tarım Havzalarının 
Belirlenmesine İlişkin 2009/15173 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı 23.07.2009 tarihli 
Resmi Gazete”de yayımlanan tablolara 
göre belirlenmiştir. Buna göre araştırmanın 
yürütüldüğü Konya ilinde 3 adet tarımsal 
havza bulunmaktadır. Bunlar;Orta Anadolu 
Tarım Havzası, İç Ege Tarım Havzası, 
Göller Tarım Havzası 
Araştırma alanı içerisindeki yerleşim yerinin 
dağlık ve ovalık olarak sınıflandırılmasında 
araştırma sırasında GPS ile ölçülen rakım 
değerleri dikkate alınmıştır. Elde edilen 
rakım değerlerine göre yerleşim yerleri 
1.200 m ve altında kalan alanlara “Ovalık”, 
1.200 m üzerindeki, alanlar ise “Dağlık” 
olarak nitelendirilmiştir.
Yoksulluk sınırı Konya ilinde genel 
ortalamada yıllık 2.479 TL/EK olarak 
belirlenmiştir. Bu rakam günlük 6,79 TL/
EK’ya denk gelmekte olup, 4 kişilik bir 
ailenin aylık gelirinin yoksulluk sınırının 
üzerinde olması için en az 815 TL gelirinin 
olması gerekmektedir. Yoksul kişi oranı 
bize yoksulluk sınırı altında kalan hane 
sayısının toplam hane içindeki oranını 
vermektedir. Tarım havzalarına göre 
yoksul kişi oranı incelendiğinde yoksul 
hane sayısını en fazla olduğu tarım 
havzasının Göller Tarım Havzası olduğu 
belirlenmiştir. Burada yoksul kişi oranı 
0,340 olup bir diğer deyişle yoksul hane 
oranı %33.99’dur. Yoksul kişi oranının 
en düşük olduğu tarım havzası İç Ege 
Tarım Havzası olup buradaki oran ise 
%24.78’dir. Bu oran Orta Anadolu Tarım 
Havzası’nda ise %26.95’dir. Genel 
ortalamada ise yoksul kişi oranı %30.15 
olarak hesaplanmıştır. Üretim bölgelerine 
göre yoksul kişi oranı incelendiğinde 

yoksul hane oranı kuru tarım bölgesinde 
%30.04, sulu tarım bölgesinde ise 
%23.50’dir. Coğrafi bölgelere göre yoksul 
kişi oranı incelendiğinde yoksul hane oranı 
dağlık bölgede %31.99 ovalık bölgede ise 
%49.56’dır. 
Toplam alan bakımından yoksul 
işletmeler yoksul olmayanlara göre 
küçük işletmelerdir. Yoksul işletmelerin 
ortalama arazi genişliği 87,77 dekardır. Bu 
sayı yoksul olmayanlarda 193 dekardır. 
Arazi genişliğinden ziyade arazi nevi 
önemlidir. Yoksul olan işletmeler kuru 
tarım sisteminde üretimde bulundukları 
görülmektedir. Arazilerinin %89,45’i kuru 
arazidir. Bu oran yoksul olmayanlarda 
%59.40 olup, yoksul olmayan işletmelerin 
sulu arazileri daha fazladır. Üretim sistemi 
farklılıkları tarımsal yapıyı ve üretim 
deseninin de etkilemektedir. Yoksul 
işletmeler Hububat-Nadas ağırlıklı bir 
üretim sistemine sahiptir. Hububatın 
toplam üretim desenindeki arazi büyüklüğü 
payı %66.95 iken, nadas bırakılan arazinin 
oranı %19.42’dir. Bunun dışında baklagiller 
yoksul işletmelerde önem taşımakta olup 
oransal payı %4.95’tir. Özellikle nohut bu 
işletmeler için önemli bir baklagil bitkisidir. 
Yoksul olmayan işletmelerde ana ürün yine 
hububat olup hububat toplam arazinin 
%68.52’sinde yetiştirilmektedir. Hububatın 
yanı sıra sulu arazinin de çoğunlukta oluşu 
bu işletmelerin endüstri bitkileri üretimine 
yoğunlaşmasına neden olmuş olup 
endüstri bitkilerinin payı toplam arazinin 
%9,39’udur. Özellikle endüstri bitkilerinde 
şekerpancarı ve haşhaş önemli yer 
tutmaktadır. Bunun dışında ayçiçeği ağırlıklı 
yağ bitkileri ekim alanı toplam arazinin 
%2.17’sine denk gelmektedir. Nadas 
arazisi de bulunmakta olan bu işletmelerde 
nadas arazilerinin oranı %13.13’tür.
Diğer önemli bir unsur ise hayvancılıktır. 
Hayvancılık işletmelerin gelirlerinde önemli 
bir yer tutmaktadır. Özellikle geçimlik 
tarımda işletmeye süt ve et sağlama 
açısından önemli yer tutarken, büyük 
işletmelerde işletmenin likidite ihtiyacını 
karşılama açısından önemlidir. Yoksul 
ve yoksul olmayan işletmelerin hayvan 
varlıklarının farklı olduğu belirlenmiştir. 
Özellikle yoksul işletmelerde işletme 
başına 2,30 BBHB düşerken bu yoksul 
olmayan işletmelerde 7,09 olup 3 kat daha 
fazladır. Bu da yoksulluğun azaltılmasında 
hayvancılık önemli bir etken olduğunu 
göstermektedir. yoksul ve yoksul olmayan 
işletmelerdeki etkisinin fazla olmadığı 
belirlenmiştir. Buradan tarım kesiminde 
çalışan ve kırsal alanda yaşayan insanların 
yoksulluk riskinin yüksek olduğu sonucu 
çıkarılabilir. Kuraklığın Türkiye’de özellikle 
kırsal alanda yaşayan ve geçimini büyük 
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ölçüde tarımdan sağlayan nüfusun 
yoğun olduğu ve bölgelerde etkisinin 
göstermesinin beklenilmesi bu bölgede 
yaşayan insanların kırsal kalkınma araçları 
ile desteklenmesinin önemini ortaya 
çıkarmaktadır.
Türkiye’de kuraklıkla mücadele ilgili 
değişik çalışmalar yapılmaktadır. 
Bunlardan biri Her il için Tarımsal Kuraklık 
Yönetim Birimlerinin oluşturulmasıdır. 2 
Mart 2008 tarih ve 26804  sayılı Resmi 
Gazete’de “Tarımsal Kuraklık Yönetimi”nin 
görevleri, çalışma usul ve esaslarına dair 
yönetmelikle belirlenmiştir.  
Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkemizde 
yaşanması muhtemel tarımsal kuraklığın
etkilerini azaltmak ve tarımsal kuraklıkla 
mücadelede oluşturulan Tarımsal Kuraklık 
Yönetiminin görevleri, çalışma usul ve 
esaslarını düzenlemektir. 
Tarımsal Kuraklık Merkez Yönetimi 
aşağıdaki birimlerden oluşur (Şekil 
2) (http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/
html/27782.html);

a)Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon 
Kurulu,
b)Risk Değerlendirme Komitesi,
c)İzleme, Erken Uyarı ve Tahmin Komitesi,
d)Veri akış birimi
e)Çalışma grubu

Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon 
Kurulunun görevleri şunlardır (http://www.
mevzuat.adalet.gov.tr/html/27782.html);

a)Tarımsal kuraklıkla mücadele eylem 
planını hazırlamak, hazırlatmak ve 
uygulamasını sağlamak,

b)Tarımsal kuraklıkla mücadelede, kurum 
ve kuruluşlar arasında işbirliğini sağlamak,

c)Risk değerlendirme komitesinden 
gelen rapor veya önerileri incelemek, 
kuraklık görülen illerde tarımsal kuraklıkla 
mücadele eylem planı kapsamında 
uygulama kararı almak,

d)Tarımsal kuraklık eylem planının 
uygulamasını izlemek, denetlemek ve 
alınan sonuçları değerlendirmek,

e)Tarımsal kuraklık eylem planının 
uygulanmasında karşılaşılacak mali, idari, 
teknik ve sosyal konulardaki sorunları 
gidermek,

f)İhtiyaç duyulan kanun, yönetmelik ve 
diğer alt düzenlemelere ilişkin taslakları 
hazırlamak ve önerilerde bulunmak.

Sonuç olarak kuraklık ve çölleşme 
tüm dünyada birçok ülkede yaşanan 
çevresel ve iklimsel sorunların başında 
gelmektedir. Türkiye’de özellikle küresel 
iklim değişikliğinin getirdiği kuraklık 
ve bununla ilintili olarak gerek miras 
hukukumuzdaki arazi parçalanması ile 
ilgili sorunlar gerekse yanlış uygulamalar 
ve arazi üzerindeki nüfus baskısı nedeni 
ile ortaya çıkan çölleşme sorunları da 
önemli sorunların başında gelmektedir. 
Türkiye gibi nüfusunun %25’inin geçimini 
tarımdan sağlayan bir ülkede bu sorunun 
önemini daha da arttırmaktadır. Bu 
alanlarda yaşayan insanların %32,18’inin 
yoksulluk sınırının altında yaşaması 
bu problemlere ayrıca yoksulluğun 
çözülmesi için politikalarında eklenmesini 
gerekli kılmaktadır. Bu nedenle alınacak 
önlemler ve çözüm stratejileri entegre bir 
yaklaşım içinde ve katılımcı ve geniş bir 
paydaş grubunun olduğu bir platformda 
belirlenmeli ve yürütülmelidir. Ayrıca 
kuraklık tahmini ve kuraklık merkezi, 
kuraklığa dayanıklı bitki ıslahı, ulusal su 
yönetimi,  biyoteknolojik çalışmaların hız 
kazanması, bilişim sistemlerinin daha 
çok kullanımı, ülkesel bir networkun 
oluşturulması, tarımda sürdürülebilirliğin 
sağlanması için uygun tekniklerin 
kullanımı, sürdürülebilir kırsal kalkınma 
çalışmaları alınabilecek önlemlerden 
bazıları olarak sıralanabilir.

Tarımsal Kuraklık Yönetim Şeması (http://www.wwf.org.tr)
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D E Ğ E R L E N D İ R M E

Ülkemizde geçmişten günümüze 
buğdaydaki gelişmeleri 
değerlendirdiğimizde, 1930’lu 
yıllarda yaklaşık 2.5 milyon ton 

olan buğday üretimi 1967 yılında 10 milyon 
tona, 2011 yılında ise 21.8 milyon tona 
çıkmıştır. Bu dönemdeki buğday üretim 
artış oran % 872 olarak gerçekleşmiştir. 
Üretimde meydana gelen bu artışta, belli 
döneme kadar ekim alanlarındaki artışın 
etkisi olurken, daha sonraki dönemlerde 
ise yapılan ıslah çalışmaları ve uygun 
yetiştirme teknikleri üretim artışına önemli 
katkı sağlamıştır. Nitekim 1930 yılında 2.8 
milyon ha olan buğday ekim alanı, 2010 
yılında 8,1 milyon hektara ulaşmıştır. 1967 
den 2010’a ekim alanlarındaki artış %1 
olurken verimdeki artış %104.8 olarak 
gerçekleşmiştir. Türkiye’nin nüfusu 1927 
yılında yaklaşık 13.6 milyon iken, 2010 
yılı itibarıyla 73.7 milyon olmuştur.  Buna 
göre 1930 yılından 2010 yılına nüfustaki 
artış oranı %442 iken, buğday üretimindeki 
artış oranının %724 olması,  genel olarak 
ülkemizde buğday talebinin karşılanması 
konusunda bu güne kadar ciddi bir 
darboğazın yaşanmamasını sağlamıştır. 
Ülkemizde buğday rekoltesinde 
yaşanmayan sıkıntı maalesef ‘kalite’de 
yaşanmış, azalmakla birlikte yaşanmaya 
devam etmektedir. Ülke ekonomisine 
önemli katkı sağlayan un sanayinin 
kaliteli ham madde sorununa bir an 
önce çözüm bulunması gerekmektedir. 
Bu bağlamda TMO’nun protein esaslı 
alım ve çeşit guruplarını azaltması kararı, 
buğdaya dayalı sanayinin ve özellikle 
de kaliteli buğday bulmadaki sorunların 
ülke içerinden çözümü açısından önemli 
bir gelişme olarak görülmektedir. Nüfus 
artış hızının ve kişi başına tahıl tüketiminin 
yüksek olduğu Türkiye’de üretim miktarının 

arttırılması, bunun için de verimi arttırıcı 
tedbirlerin alınması kaçınılmazdır. Aynı 
şekilde kalitenin de arttırılarak, sektörün 
ihtiyaç duyduğu kaliteli buğdayı yurtiçinden 
karşılamamız gereklidir. Bu nedenle toprak 
işleme, gübreleme, hastalık ve zararlılarla 
mücadele gibi yetiştirme tekniklerinin 
iyileştirilmesi, ekolojik koşullara ve 
yetiştirme tekniğine uygun kaliteli tohumluk 
kullanımı, ürün kayıplarının azaltılması ve 
ürün kalitesine göre fiyat saptanmasıyla 
kaliteli üretim yapmaya yönlendirilmesi 
sağlanarak üretim miktarı ve kalite 
arttırılabilir.
Nüfusunun %65’inin geçimini tarım ve 
tarıma dayalı sanayiden sağladığı Konya 
için tarımın ekonomideki önemi çok 
büyüktür. Konya, Türkiye ekmeklik buğday 
üretiminin yaklaşık %11’ini,makarnalık 
buğday üretiminin %14’ini, arpa üretiminin 
%14’ünü, şeker pancarı üretiminin %35’ini, 
bakliyat üretiminin % 7’sini karşılamaktadır. 
Mısır üretimi de her yıl artmaktadır. 2011 
yılında, 3,2 milyon ton buğday, 1,1 milyon 
ton arpa, 5,1milyon ton şeker pancarı 
üretimi gerçekleşmiştir. Bu üç ürünün 
ekonomik değeri yaklaşık 3 milyar 300 
milyon TL’dir. Konya 5 milyar TL ile 
Türkiye bitkisel üretim değerinin %6,2 
‘sini, 2,5 Milyar TL’lik hayvansal üretimiyle 
de Türkiye Hayvansal Üretim değerinin 
%5,2’sini karşılamaktadır. Ayrıca Konya 
yıllık 250 bin tohum üretimiyle Türkiye 
tohum üretiminin %38’ini tek başına 
karşılamaktadır. 
Dünyada tarımsal faaliyetlere uygunluk 
açısından en önemli ovalardan biri 
konumunda olan Konya Ovasında 
hububat üretimini egemendir. İlin 4 
milyon ha mevcut alanının  % 55’i (2.27 
milyon ha) tarım arazisi, % 19‘u (770 bin 
ha) çayır-mera,  % 13’ ü (540 bin ha) 

2012 Yılı
Hasat Değerlendirme Raporu
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ormanlık-fidanlık, % 13’ ü de (532 bin ha) 
ürün getirmeyen alandan oluşmaktadır. 
Konya’da, tarım alanlarının 1,73 milyon 
hektarında zorunlu olarak kuru tarım 
yapılmaktadır. Yıllık 300 mm. civarında 
yağış alan Konya’da tarım alanlarının 520 
bin hektarı sulanabilmektedir. Sulanan alan 
oranı %22’dir. Tüm bunlara rağmen Konya, 
Türkiye buğday üretiminin yaklaşık %11’ini, 

arpa üretiminin %14’ünü, şeker pancarı 
üretiminin %25’ini, bakliyat üretiminin % 
7’sini karşılamaktadır. Mısır üretimi de her 
yıl artmaktadır. Yapımı hızla devam eden 
Konya Ovası Projesi (KOP) ile Konya, 
mevcut kuru tarım yapılan alanlardan 
bir kısmını su ile buluşturacaktır. Fakat 
Mavi Tünel ile gelen su ihtiyacın çok az 
bir kısmını karşılayacağından Konya 

Ovasına dış havzalardan su transfer 
edilmesi projelerinin değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Bu değerlendirmeler Konya 
tarımı için önemli bir gelişme olacaktır.
İlin özellikle doğu ve kuzeyinde yer alan 
ve ünlü “Konya Ovası” diye adlandırılan 
geniş alanlarda yağışın 300 mm’ nin 
altında, seyretmesi kuru ziraat sistemini 
mecbur kılmıştır. Bu nedenle, ortalama 

Bir yıllık emek ve çalışmanın sonunda yetiştirilen buğday tarımında en önemli ve keyifli 
işlemlerden birisi yetiştirilen ürünün hasat ve harman edilmesidir. Alın teriyle ve sabırla 

harmanlanan çalışmanın ardından alınan hasadın çiftçimiz açısından manevi değeri 
de oldukça yüksektir. Hasadın başladığı Haziran- Temmuz ve Ağustos aylarında, bazı 

yörelerde hasat bayramları ile kutlamalar olmaktadır. Her sene olduğu gibi buğday 
ambarı Konya’da da üretici, tüccar ve sanayicinin dört gözle beklediği hasat mevsimi 

kutlama ve dualar ile başlamıştır. Bu sayımızda Konya’da 2011-2012 Hasat Sezonu’nun 
seyrini, Türkiye’deki hububat hasadı ile ilgili değerlendirmeleri paylaşmak istiyoruz.
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verimi düşük olan ve iki yılda bir ürün 
alan Konya’nın kurak iklimi ve kuru tarım 
zorunluluğu dikkate alınmalıdır. Verilecek 
destekler sadece ürün bazlı olduğunda, 
iki yılda bir ürün alan Konya ile yılda iki, 
zaman zaman üç ürün alabilen bölgeler 
arasında, gelir dengesizliği oluşmaktadır. 
Orta Anadolu Havzası’nın yıldız ürünü 
olan Buğdayın alan bazlı olarak da 
desteklenmesi ülke ekonomisine büyük 
katkı sağlayacaktır.

Bölgemizde hububat hasadı hava şartları 
nedeniyle 25 Haziran’da başlayan hasat, 
25 Temmuz itibariyle son bulmuştur. 
Bereketli geçen bir sezonun ardından 
2011-2012 ekiliş sezonunda özellikle kıraç 
alanlarda ekimlerin arttığı görülmüştür. 
Arpa ekim alanlarında %5 -7 ‘lik bir 
artış gözlenmiş, fakat; kış zararından 
dolayı sürülen tarlalar olduğundan 
ekim alanlarında toplamda %10’luk bir 
daralma olmuştur. Buğday ekiminde ise 
artış %2- 3 civarında olup; makarnalık 
buğday fiyatlarının proteine bağlı olarak 
düşmesinden dolayı ekmeklik buğdaya 
% 2– 3’lük bir kayma olmuştur. Sulak 
alanlarda hayvancılığın gelişmesine paralel 
olarak; buğday ekim alanlarından %5-10 
kadar mısır, ayçiçeği ve yoncaya kayma 
olmuştur. Buğday kalitesi geçen yıllara 

göre artarak 2012 yılında ortalama 13,5 
protein olarak seyretmektedir.
Kasım ayının uzun yıllar ortalamasının 
altında gerçekleşmesi, uzun ve soğuk bir 
kış yaşanması nedeniyle; bitki gelişme 
dönemlerinde 15-20 günlük gecikme 
gözlenmiştir. Bölgede ekilmemesi 
gereken yazlık tabiatlı çeşitlerin soğuktan 
büyük ölçüde zarar gördüğü tespit 
edilmiştir. Buna karşılık ekim ayında 
yapılan ekimlerde soğuk zararının çok 
sınırlı olduğu görülmüştür. Kardeşlenme 
oranı geçen yıla göre düşük seyretmiştir. 
Orta Anadolu Bölgesi’nde yağışlar uzun 
yıllar ortalamasına göre %15, geçen 
sezona göre ise %25 azalış göstermiş, 
özellikle Mart ve Nisan yağışları düzensiz 
düşmüştür. Mayıs ayında yağışlar 
toparlanma göstererek kuraklık zararını 
azaltmış olsa da genelde %25’lik bir 
düşüşe neden olmuştur.

Süne zararlısının etkisinin geçen seneye 
göre düştüğü tespit edilmiştir. Fare 
populasyonunda geçen yıla göre soğuk 
havanın etkisiyle azalış görülmüştür.  
Yoğun kar yağışı nedeniyle belirli 
bölgelerde arpada kök çürüklüğü zararına 
neden olmuştur. Yabancı ot mücadelesi da 
mikro besin elementi (Fe, Zn, B gibi) içerikli 
yaprak gübreleriyle yapılmıştır. Kayda 

değer semptorya ve sarı pas hastalığı 
görülmemiştir.
Çiftçilere yönelik eğitim çalışmaları 
sonucunda doğrudan ekim modeli 
yaygınlaşmıştır. Gübreleme, sulama 
eğitim çalışmaları yapılmış; özellikle sulu 
arazilerde azotlu gübreyi Şubat, Nisan ve 
Mayıs aylarında 3 parça verme uygulama 
bilinci yaygınlaşmıştır. İzli Tarım modeli ile 
ilgili eğitim çalışmalarına başlanmıştır. Anız 
yangınlarını önleme çalışmalarına devam 
edilmiş ve olumlu gelişmeler sağlanmıştır.
Sertifikalı tohum kullanımı geçen seneye 
oranla  %10 artmıştır. 2011 yılında 45.000 
ton tohumluk için destek olurken 2012 
yılı için 48.500 ton destek başvurusu 
gerçekleşmiştir. Fakat Konya’da sertifikalı 
tohumluk kullanım miktarını 2-3 yılda 
bir yenilemeye göre 100 bin ton, her 
yıl yenileme esasına göre 220 bin tona 
çıkarmak ideal bir üretim için gereklidir. 
Bunun yanı sıra bölge şartlarında kaliteli 
çeşitlerin ekilmesi çok önemlidir. 
Konya’da ekilen arazilerin tamamında 
taban gübresi kullanılmış olup, üst 
gübreleme de yapılmıştır. 2011 yılında 346 
bin ton kullanılan kimyevi gübre miktarı 
2012 sezonunda yaklaşık %7 artarak 370 
bin tona ulaşmıştır. 

ÜRÜN 2010 2011 2012 (Tahmini)

Ekilen Alan (da) Rekolte (Ton) Ekilen Alan (da) Rekolte (Ton) Ekilen Alan (da) Rekolte (Ton)

Durum Buğ. 2.258.500 751.255 2.325.000 946.500 2.205.000 610.000

Ekmeklik 
Buğ. 5.625.000 1.750.000 5.330.000 2.240.000 5.390.000 1.480.000

*Toplam 
Buğ. 7.883.500 2.501.255 7.655.000 3.186.500 7.795.000 2.090.000

Arpa 2.975.000 711.350 2.710.000 966.000 2.850.000 680.000

Mısır(Dane) 220.500 140.700 231.000 180.000 338.750 380.100

Mısır (Silaj) 125.300 570.000 131.100 612.200 149.750 776.600

Top.Mısır 345.800 710.700 362.100 792.200 488.500 1.156.700

Konya’da yaklaşık 780 bin hektar alanda 
buğday, 285 bin hektar alanda arpa ekimi 
yapılmıştır. Ekilen bu alanlardan yaklaşık 
610 bin ton makarnalık, 1 milyon 480 bin 
ton ekmeklik olmak üzere toplam 2 milyon 
90 bin ton buğday hasadı yapılmıştır. Arpa 

rekoltesi de 680 bin ton kadar olmuştur. 
Konya’da rekoltenin geçen sezona göre 
düşmesine karşın, kalitenin %30 oranında 
arttığı gözlenmiştir. Fakat metrekaredeki 
başak sayısındaki azalma nedeniyle geçen 
sezon 1,20 olan süne emgi oranı bu sezon 

1,40’a yükselmiştir.
Konya’da danelik ve silajlık mısır üretimi 
de her yıl artış göstermektedir. 2012 
yılında yaklaşık 380 bin ton danelik mısır 
ve 776 bin ton da silajlık mısır rekoltesi 
beklenmektedir.
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TMO BUĞDAY FİYATLARI AÇIKLAMASI
TMO Alım fiyatları belirlenirken; devir stoku, 
üretim miktarı, maliyet, iç ve dış piyasa 
fiyatları,  enflasyon, refah payı, üretimin 
sürdürülebilirliği ve diğer ürün alımlarında 
uygulanan fiyatlar dikkate alınmıştır.
Buna göre; 2011 yılında, 605 TL/Ton olarak 
açıklanmış olan müdahale alım fiyatı; 
2012 yılında Anadolu Kırmızı Sert Ekmeklik 
Buğday için Ton başına 665 TL olarak 
belirlenmiştir.
Bu fiyat, %11,5-12 oranında protein içeren 
buğdaylar için belirlenmiş olup, Proteini 
% 13 ve üzerinde, süne oranı düşük olan 
kaliteli buğdaylarda Ton başına 685 TL'ye 
kadar çıkabilecektir. 
Bu fiyatlara ilave olarak geçtiğimiz yıllarda 
olduğu gibi  50 TL/Tonluk primin yanında 
gübre, mazot, sertifikalı tohumluk ve toprak 
analizi gibi destek ödemelerine 2012 
yılında da devam edilecektir. 
Anadolu Kırmızı Sert Ekmeklik Buğday için 
belirlenmiş olan 665 TL/Ton müdahale alım 
fiyatı, Bakanlığımızca verilen 115 TL/Ton 
prim ve diğer desteklerle birlikte 780 TL/
Ton'a yükselmektedir. 
Alım Fiyatı Makarnalık Buğday için ise Ton 
başına 705 TL olarak belirlenmiştir. Bu 

fiyat, %12-12,5 oranında protein içeren 
makarnalık buğdaylar için belirlenmiş 
olup, Proteini % 13,5 ve üzerinde, süne 
oranı düşük olan kaliteli makarnalık 
buğdaylarda Ton başına 726 TL'ye kadar 
çıkabilecektir. Makarnalık buğday için 
belirlenmiş olan 705 TL/Ton müdahale 
alım fiyatı, Bakanlığımca verilen 115 TL/
Ton prim ve diğer desteklerle birlikte 820 
TL/Ton'a yükselmektedir. Diğer gruplardaki 
buğday alım fiyatları ise pariteye göre 
belirlenecektir.

2011 yılında arpa, çavdar, yulaf ve tritikale
için verilen 40 TL/Tonluk prim, 2012 
yılında buğdayda olduğu gibi 50 TL/Ton'a 
yükseltilmiştir. TMO, 1 Kasım 2012'den 
itibaren ürün satışlarına da başlayacak 
olup, satış fiyatları satış öncesinde 
açıklanacaktır. Halihazır piyasalarda arz-
talep-fiyat oluşumuna bakıldığında arpa, 
çavdar, yulaf ve tritikale için bugün itibariyle 
müdahale alım fiyatı açıklanmasına 
ihtiyaç duyulmamakta olup, piyasadaki 
gelişmelere göre hareket edilecektir.

Konya ticaret borsası 01/01/2012 - 11/10/2012 arası  işlem gören hms istatistikleri

Genel miktar Satış salonunda işlem gören miktar

Ü r ü n   c i n s i İşlem miktarı 
kg

İşlem hacmi 
(tl) Ü r ü n   c i n s i İşlem miktarı 

kg
İşlem hacmi 

(tl)

Makarnalık durum buğdaylar 222.939.866 144.299.927 Makarnalık durum 
buğdaylar 101.624.840 66.746.971

Anadolu beyaz sert buğdaylar 62.095.329 39.826.373 Anadolu beyaz sert 
buğdaylar 26.473.740 16.533.596

Anadolu kırmızı sert buğdaylar 400.318.533 260.507.247 Anadolu kırmızı sert 
buğdaylar 97.348.190 62.791.364

Diğer beyaz buğdaylar 206.147.498 129.790.146 Diğer beyaz buğdaylar 35.430.670 21.444.157

Diğer kırmızı buğdaylar 148.198.176 92.508.664 Diğer kırmızı buğdaylar 77.431.890 47.957.567

Yemlik buğdaylar 190.930.530 128.089.984 Yemlik buğdaylar 186.930.530 117.089.754

***buğdaylar toplam*** 1.230.629.932 795.022.341 ***buğdaylar toplam*** 525.239.860 332.563.409

Arpalar 139.320.978 79.651.015 Arpalar 36.462.010 21.379.524

 2012 üretim yılında uzun süren kışa karşılık, kurak 
Mart ve Nisan, buna karşılık uzun yıllar ortalamasında 
yağışlı Mayıs ayı, üretimin önceki yıla göre düşmesine 
ancak uzun yıllar ortalamasına yakın olmasına neden 
olmuştur. Verime kıyasla bitki boylarındaki kısalmaya bağlı 
olarak sap verimi düşmüş, bu da hayvancılığın yoğun 
olduğu bu bölgelerde saman sıkıntısına bağlı kaba yem 
sıkıntısını ortaya çıkarmıştır. Bu durum bize kaliteli kaba 
yeme yönelmemizin önemini işaret etmektedir. Silaj mısır, 

sorgum suda otu melezi, yonca, korunga, ara dönemlerde 
macar fiği, yem bezelyesi, fiğ üretimi gibi. Ayrıca bu 
yılda zaten düşük vasıflı olan ve amenajman sorunu olan 
meralarında ot veriminin iyice düşmesi de kaba yem 
sorununu arttırmıştır. Bunun içinde meraların sürdürebilir 
bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Meraların 
konumunun tüm şartlanma ve kabullerden uzak, müstakil 
bir mera şurasının toplanarak yeniden ele alınması 
elzemdir.

 
>13 13-12,5 12,5-12 12-11,5 11,5-11 11-10,5

2010 605 605 605 605 605 605

2011 623 617 611 605 599 593

2010 602 602 602 602 602 602

2011 620 614 608 602 596 590

2010 599 599 599 599 599 599

2011 617 611 605 599 593 587

2010 575 575 575 575 575 575

2011 575 575 575 575 569 563

0-1

1,0-1,5

1,5-2,0

3,0-3,5

Süne-Kımıl Tah. 
(% gr)

Yıl Protein (%)

YENİ ALIM SİSTEMİNE GÖRE EKMEKLİK BUĞDAY FİYATLANDIRMASI (TL/TON)

Ekmeklik AKS Buğday Alım Fiyatı 605 TL/Ton’dur.
Sayı: 41



MAKARNALIK BUĞDAY PROTEİNE GÖRE FİYATLANDIRMA

MAKARNALIK BUĞDAY STANDARDI (TS 2974) MAKARNALIK BUĞDAY STANDARDI (TS 2974)

EKMEKLİK BUĞDAY PROTEİNE GÖRE FİYATLANDIRMA
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Alım fiyatı 640 TL/TON,  Süne-Kımıl oranı % 1’in altında Alım fiyatı 605 TL/TON,  Süne-Kımıl oranı % 1’in altında

Dünya Buğday Piyasaları

2012 Haziranı'na kadar dünya genelinde 
üretimde büyük beklentiler oluşmuştu. 
Fakat Rusya, Ukrayna ve Kazakistan 
üretimlerinde azalmalar yaşandı.  ABD'deki 
kuraklığın da toplam rekolteye negatif bir 
etkisi oldu. Bu etkenlerle dünyadaki toplam 
üretim tahmini 662 milyon tona düşürüldü. 
Ekim’in ilk haftasında ABD buğdayı 18 
dolar artarak 384 dolara çıktı. Öte yandan 

Fransa'da da 4 dolar düşüşle 293 dolar 
oldu. Bu yüzden spekülatif hareketlere 
karşı dikkatli olmak gerekiyor. Paniğin 
kayba neden olacağını unutmayalım.

TMO'NUN BUĞDAY STOĞU 3 MİLYON 
100 BİN TON

TMO 2010-2011 sezonunda 191 bin tonu 
buğday olmak üzere 250 bin ton stokla 
girmişti. Ekim 2012 itibariyle TMO’nun 

elinde  3 milyon 100 bin ton buğday, 
481 bin ton arpa ve 23 bin ton çavdar 
stoğu var. Yeterli stoklara sahibiz. Ancak 
bu stokları yeni sezona girene kadar iyi 
politikalar oluşturarak dikkatli biçimde 
tüketmek zorundayız. TMO  ihracat 
yetki belgesi uygulamasıyla küresel 
dalgalanmanın olduğu bir dönemde stoğu 
bitirmemek için önlem almış durumda. Şu 
anda buna gerek olmasa da TMO  ithalat 
iznine de sahip.

TL/TON TL/TON

PROTEİN % PROTEİN %

DÜNYA BUĞDAY DURUMU

2011

2010



KONYA TİCARET BORSASI’NA GELEN BUĞDAYLARIN KALİTESİ (25 HAZİRAN/ 15 EKİM 2012)  
  Rutubet Protein Hektolitre Cılız Dane Süne-Kımıl

Ekmeklik Buğday
2012

10,13 13,57 80,27 2,96 1,12
Makarnalık Buğday 10,11 12,89 81,96 1,28 1,48

 
KONYA HİNTERLANDI BORSA MÜSTAHSİL SATIŞLARI (25 HAZİRAN/ 15 EKİM 2012)

 KONYA T.B. CİHANBEYLİ 
T.B.

EREĞLİ 
T.B.

AKŞEHİR 
T.B.

KARAPINAR 
T.B.

KONYA 
TMO

AKŞEHİR 
TMO  Toplam 

Dur.Buğ. 129.158 4.100 14.000 0 7.834 24.500 20.500 200.092

Ekm. Buğ 602.071 27.907 3.000 36.003 33.966 98.000 63.500 864.447

Top.Buğ 731.229 32.007 17.000 36.003 41.800 122.500 84.000 1.064.539

Arpa 111.214 8.893 4.000 5.467 8.195 0 0 137.769

Toplam 842.443 40.900 21.000 41.470 49.995 122.500 84.000 1.202.308

KTB ELEKTRONİK SATIŞ SALONU İŞLEMLERİ            (25 HAZİRAN / 15 EKİM  2012)

Ü R Ü N  
İŞLEM 

MİKTARI
(TON)

İŞLEM 
HACMİ (TL) ORT. PROTEİN EN DÜŞÜK 

FİYAT
EN YÜKSEK 

FİYAT

ORT.

FİYAT

MAKARNALIK BUĞ. 59.295 40.437.790 12,89 0,450 0,743 0,681

ANAD. BEYAZ SERT BUĞ. 15.078 9.857.000 13,15 0,246 0,752 0,653

ANAD. KIRMIZI SERT BUĞ. 79.163 51.756.000 13,85 0,351 0,763 0,653

DİĞER BEYAZ BUĞ. 21.978 13.953.000 12,16 0,498 0,756 0,634

DİĞER KIRMIZI BUĞ. 51.120 34.298.000 13,61 0,332 0,774 0,670

YEMLİK BUĞDAYLAR 66.285 42.044.000 12,96 0,246 0,756 0,634

*BUĞDAYLAR TOPLAM* 292.919 192.345.790 13,10 0,353 0,757 0,654

ARPALAR 27.565 16.365.000 13,54 0,300 0,672 0,593

MISIR 6.224 3.625.000 0,241 0,619 0,582

BAKLİYAT 4.498 8.864.788 0,823 4,002 1,970

GENEL TOPLAM 331.206 221.200.578 13,54 0,241 4,002 1,048

HUBUBAT ÜRETİMİ

BUĞDAY 2009 2010 2011 2012 DEĞİŞİM %

ÜRETİM 679 654 690 662 - 4

TİCARET 128 126 140 135 - 4

TÜKETİM 652 655 684 675 - 1

STOK 200 198 190 180 - 5

17Sayı: 41
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K O N G R E

“10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi”

Dedeman Otel’de Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı, Konya 
Ticaret Borsası, TÜBİTAK, Selçuk 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım 

Ekonomi Bölümü ve Tarım Ekonomisi 
Derneği işbirliği düzenlenen kongreye, 
Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Selçuk 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı 
Gökbel, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel 

Müdürü Doç. Dr. Masum Burak, Tarım 
İşletmeleri Genel Müdürü Mehmet Halis 
Bilden, Konya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Bülent Alparslan, Konya Ticaret 
Borsası Başkanı Uğur Kaleli, Konya Sanayi 
Odası Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, 
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk 
Öztürk, dekanlar, Türkiye’nin çeşitli 
üniversitelerinden öğretim üyeleri ve 
Kongre’ye destek veren kuruluşların 

temsilcileri katıldı. Kongrenin açılış 
konuşmasını yapan Selçuk Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi 
Bölüm Başkanı ve Kongre Düzenleme 
Komitesi Başkanı Prof. Dr. Cennet Oğuz, 
“Düzenlenen kongre ile ülkemizde tarım 
ekonomisini etkileyen ekonomik, siyasi, 
sosyal ve çevresel nedenler bilimsel 
alanda değerlendirilecek. Tarımsal 
anlamda yaşanan yoksulluğa kalıcı çözüm 
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önerileri sunulmaya çalışılacak” dedi. 
Konuşmasında üniversite-sanayi işbirliğinin 
önemine değinen Rektör Prof. Dr. Hakkı 
Gökbel ise, “Tarım alanında önemli 
bilimsel atılımların yapılması bizi çok 
memnun ediyor. Dünyanın gelişmiş ülkeleri 
güçlerini üniversite-sanayi işbirliğine 
verdikleri önemden alıyorlar. Türkiye’nin 
çeşitli üniversitelerinden gelen katılımcı 
akademisyenlerle, organizasyonda emek 
veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür 
ederim” şeklinde konuştu. TAGEM 
Genel Müdürü Doç.Dr. Masum Burak 
da Türkiye’nin dünyadaki yoksulluğa 
karşı yapılan mücadeleye yaptığı katkıları 
anlattı. FAO tarafından Türkiye’nin artık 
“yardım alan” değil, “yardım eden” bir 
ülke statüsüne yükseltildiğini belirten 
Burak, “Türkiye’de FAO’nun oluşturduğu 
büro aracılığıyla Konya’dan50 ülkeye 
tahıl tohumu gönderdik. Bu Konya’nın 
gururudur” dedi.

Tarıma Dayalı Sanayi Konya İçin Çok 
Önemlidir 
Konya Sanayi Odası Başkanı Tahir 
Büyükhelvacıgil de “Kongrede ‘Tarım, 
Yoksulluk ve Kalkınma’nın bir arada 
kullanılıyor olması, bizlere ‘yoksulluğun 
veya kalkınmanın’ yolunun tarımdan 
geçtiğini, tarımsal potansiyelini iyi kullanan 
ülkelerin kalkınabileceğini, aksi halde 
yoksul kalabileceklerini anlatıyor. Tarıma 
dayalı sanayi Konya için çok önemlidir. 
Bugün Konya’nın yüzde 60’ı geçimini tarım 
ve tarıma dayalı sanayiden sağlamaktadır. 
Tarım alet ve makinelerinde Türkiye 
pazarının yüzde 65’ine sahip olan Konya, 
ülkemizin zirai alet ve makine ihracatının 
yüzde 45’ini yapıyor. Tarımda ve sanayide 
hala yeterli verimliliği ve zenginliği 
yakalayabilmiş değiliz. Deyim yerindeyse 
dünyayı doyurmaya talip olan Türk 
çiftçisi hala yoksullukla mücadele ediyor. 
Bilime ve modern teknolojiye dayalı, yerli 
ürünlerin çeşitliliğini koruyan ve yüksek 
katma değere dönüştürebilen, her alanda 
sürdürülebilir politikalar geliştirebilen 
bir Türkiye’nin önünü açarsak hem 
bugün için hem de gelecek nesiller için 

sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz” 
dedi.

Tarım Üniversitesi Talebi
Türkiye’nin 2023 hedefini 
gerçekleştirebilmek için tarım sektöründe 
ilk beş ülke arasında yer alması gerektiğini 
söyleyen Konya Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk ise, “Ülkemizin sahip olduğu 
potansiyeli yeterince değerlendirirsek bu 
hedefimizi gerçekleştiririz. Bu hedef tarım 
sektöründeki cari açığı kapatmak için de 
bir zorunluluktur. 2001’de az da olsa dış 
ticaret fazlası verdiğimiz sektörde 2011’de 
3.5 milyar dolar dış ticaret açığı verdik. 
2011’de Türk ekonomisinin cari açığının 
yüzde 5’ini tarım sektörü oluşturmuştur. 
Türkiye’deki tarımsal üretimin yaklaşık 
yüzde 10’unu tek başına karşılayan 
Konya’nın tarımsal alanda duyduğu Ar-Ge 
ve inovasyon çalışmalarını yapmak üzere 
tarım alanında daha çok araştırma üzerine 
odaklanmış bir Tarım Üniversitesi kurulması 
gerekmektedir” talebi bulundu.

Tarımın Tarifi Değişmiştir
Konya Ticaret Borsası Muhammet Uğur 
Kaleli de, tarımın dış etkenlere bağlı riskli 
bir sektör olduğunu belirterek, “Özellikle 
2008 dünya krizi ile ticaretin şeklinin 
değişmiş, çeşitli tonlardan kaçan kaynaklar 
tarım kesiminde kendine yer bulmuştur. 
Tarım eskiden kalkınmanın temel faktörü 
iken günümüzde sanayileşmeyle birlikte 
kalkınmanın önemli bir halkası haline 
gelmiştir. Eskiden sadece kendine yeterli 
olma kaygısıyla yapılan tarım, bugün 
küresel ticaretin en önemli sektörü 
olmuştur. Tarım yerel seviyede sadece 
üretim odaklı anlayıştan bugün üretim 
ve tüketimi de içine alan bütüncül bir 
anlayış ile markalaşma çabasına girmiştir. 
Kırsal alanda etkin olan tarım artık küresel 
ölçekte izlenmesi ve yönetilmesi gereken 
bir alan olmuştur. Bu alanda ileriye yönelik 
politikaların oluşturulması ve uygulanması 
da ortak akıl ve istikrarla olacaktır.” diye 
konuştu.
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Kuraklık İle Yoksulluk Arasında 
Doğrudan Bir Bağ Var
Geçtiğimiz günlerde de ‘Konya İlinde Kırsal 
Alanda Tarım İşletmelerinde Yoksulluk 
Analizi ve Uygun Stratejilerin Modellemesi 
Projesi’ inin sonuç bildirgesini kamuoyu ile 
paylaştıklarını dile getiren Kaleli, “ Projemiz 
ile Konya’da tarım işletmelerinin gelir 
durumu, yapısı, dağlık, coğrafi konumu, 
sulama imkanları gibi önemli konularda 
veriler elde edilerek, Konya’da tarım 
işletmelerinin bir tarifi yapılmıştır. Bu bilgiler 
ışığında Konya’nın havza bazlı yoksulluk, 
gelir ve tarım işletmelerinin özellikleri 
ortaya çıkmıştır. Araştırma sonuçlarına 
göre, Kuraklık ile yoksulluk arasında 
ki doğrudan bir ilişki ortaya çıkmıştır. 
Konya yıllık 300 mm. Yağış alan kurak bir 
bölgedir. Dolayısıyla Konya'da kuraklık ile 

yoksulluk arasında doğru bir ilişki vardır. 
Özellikle kıyı bölgelerinde yılda 2 hatta 
3 ürün alınırken, Türkiye'nin tahıl ambarı 
olarak bilinen Konya'da, kuru iklimden 
dolayı ekilen arazilerin büyük kısmından, 
iki yılda bir ürün alınabilmektedir. Sadece 
ürün bazlı desteklemeler ilimizin tarımsal 
desteklerden aldığı payı da o ölçüde 
düşürmektedir. Mavi tünel’de sona 
gelinmesi ve kop idaresi başkanlığının 
kurulması önemli adımlar olmuştur. Fakat 
Konya kapalı havzasının suya ihtiyacı 
vardır. Konya Ovası'na dış havzalardan 
su getirilmelidir.  Bununla birlikte tarımsal 
sulama altyapısının rehabilitasyonu ve 
arazi toplulaştırmalarının biran önce 
bitirilmesi, Konya Ovası’nı sadece ülkemiz 
değil, bölgesinin gıda güvenliğinin 
sigortası yapacaktır ”dedi.
Konya Valisi Aydın Nezih Doğan 

ise, “Kuruluşlarımız stratejik olarak 
üniversitelerle işbirliğine gerçek anlamda 
önem vermeliler. Konya’nın da 2023’e 
hazırlanması için üniversitelerimizden 
destek almaya önem veriyoruz. 
Üniversitedeki öğretim üyeleriyle beraber 
çalışıp bilimsel anlamda onlardan destek 
alıyoruz. Kongrede değerlendirilen 
konuların da Konya’nın projelerine destek 
vereceğine inanıyorum” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından Konya 
Valisi Aydın Nezih Doğan ve protokol 
mensupları kongreye destek veren 
kuruluşların temsilcilerine plaket verdi. 
‘Tarım, Yoksulluk ve Kalkınma’ konusunun 
ele alınacağı kongrede ekonomik, 
siyasi, sosyal ve çevresel olayların tarım 
üzerindeki etkileri ve geleceğe yönelik 
hazırlanan tarım politikaları ele alınacak. 
Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden katılan 
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alanında uzman 250 öğretim üyesi, 3 gün 
boyunca 167 bildiri sundu.

10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 
sonuçlarının değerlendirmesi

Çağdaş hayatın bütün yenilikleri bilimin 
ve araştırmaların sonuçlarından ibarettir. 
Bilimsel yeniliklerin geliştirilmesi ve 
uygulamaya aktarılması ülkelerin refah 
düzeyini de yakından ilgilendirmektedir. 
Türkiye’nin sosyal, kültürel, siyasi, askeri 
ve ekonomik alanda diğer ülkelerle 
işbirliğinin artması sonucu bilimsel 
çalışmalar her alanda ileri düzeyde 
yapılabilmektedir. Yapılan bilimsel 
çalışmaların yapısı ile birlikte etkinliği ve 
kullanılabilirliği de önemlidir. Bu açıdan 
bakıldığında bilimsel çalışmaların etkinliğini 
artıran en önemli unsur, tartışma ve 
paylaşmadır.  Tartışmanın ve paylaşmanın 
yapılabildiği bilimsel toplantılar çok 
farklı şekillerde adlandırılmakla birlikte 
kongre, sempozyum, çalıştay vs. en 
çok bilinenleridir. Bunlardan bir tanesi 
5-7 Eylül 2012 tarihinde “10. Ulusal 
Tarım Ekonomisi Kongresi” olarak 
Konya’da düzenlenmiş olup,  Konya 
Ticaret Borsası’nın 100. Yıl etkinlikleri 
kapsamında ana sponsorluğunu üstlendiği 
bu kongre Selçuk Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünün ev 
sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. İnsanlık 
tarihi boyunca, karşılaşılan birçok sorun 
bireysel olmaktan çıkıp toplumsal düzeyde 
etkilerini göstermiş, bunlara yönelik 
çözümler de birçok kesimin katılımı ile 
gerçekleşmiştir. Bu toplumsal sorunlardan 
bir tanesi de yoksulluktur. Son yıllarda 
yoksulluk akademik, politik ve sivil toplum 
kuruluşlarının ilgi alanına, yoksulluğun 
artışıyla giderek artan bir oranda girmiştir. 
Hatta bazı kuruluşlar her ay düzenli olarak 
yoksulluk ve açlık sınırlarını kamuoyunun 
bilgisine sunmaktadır. Konuyla ilgili 
çok sayıda bilimsel toplantı ve etkinlik 
yapılmasına rağmen yoksulluğun 
yoğun olarak görüldüğü kırsal kesimde 
yaşayanların sorunlarına kalıcı ve 
sürdürülebilir bir çözüm getirilememektedir.
Yoksulluk küreselleşmeye paralel olarak 
tüm dünyanın ortak bir problemine 
dönüşmüş bulunmaktadır. Yoksulluğun 
azaltılması için oluşturulan kurumlardan 
yoksullara yapılan yardımlar, sorunu 
çözmemekte, yoksulları yardımları almaya 
bağımlı hale getirmektedir. Yapılan 
yardımlar da; ölçek sorunu, etkililik, 
verimlilik ve çarpan etkileri açısından 
yoksullar için yeterli olmamaktadır. 
Ülkemizde yoksulluğun ekonomik boyutu 
özellikle tarım ve kırsal açıdan oldukça 
önemlidir. Çünkü halen nüfusun yaklaşık 

dörtte biri tarım ile uğraşmakta ve kırsal 
alanda yaşamaktadır. Bir yanda toplumun 
beslenmesi misyonunu üstlenen bir tarım 
nüfusu, bir yanda da yoksulluğu derinden 
yaşayan bir kırsal alan bulunmaktadır. 
İstatistiklere göre kırsal alandaki yoksulluk 
kentsel alandan daha yüksektir. Türkiye'de 
özellikle 1990'lı yıllardan sonra izlenen 
tarım politikaları tarımda liberalleşmeyi, 
dışa açılmayı, ölçek ekonomisini ön plana 
alırken, diğer yandan da kırdan kente 
göçü, tarım alanlarının azalışını ve artan 
yoksullaşma sürecini hızlandırmıştır. 
Toplumda kalıcı çözüm ve öneriler 
geliştirmeyi bekleyen yoksulluk sorunu 
Tarım Ekonomisi Bilim Dalının da önemli 
bir uğraşı alanıdır. Kalkınma ve yoksullukla 
mücadele tek başına bir kurum ve 
kuruluşun üstesinden geleceği bir alan 
değildir. Başta kamu olmak üzere özel 
sektöre, üniversitelere ve sivil toplum 
örgütlerine görevler düşmektedir. Bu 
nedenle Tarım Ekonomistleri sorunu 
derinlemesine ele almak ve karar vericilere 
ekonomik, örgütsel ve sosyolojik öneriler 
sunmak durumundadır. Bundan hareketle 
10. Tarım Ekonomisi Kongresinin konusu 
"TARIM, YOKSULLUK VE KALKINMA” 
olarak belirlenmiştir. 
Bu kongrede, bilim adamları ve tüm ilgili 
sektör üyelerinin bir araya gelmesini 
sağlamak ve yoksulluğun sebeplerinin 
saptandığı, çözümlerin tartışıldığı ve son 
gelişmelerin sağlamak ve yoksulluğun 
sebeplerinin saptandığı, çözümlerin 
tartışıldığı ve son gelişmelerin paylaşıldığı 
bir bilimsel platform oluşturmak 
amaçlanmıştır. Sunulan tüm bildiriler; 

yoksulluğun tüm sektörler üzerindeki 
etkilerini yerel ve ulusal ölçekte 
değerlendirerek sorunun çözümü için 
yapılabilecekleri ele almaktadır. Kongre, 
9 başlık altında ve 5 ayrı salonda eş 
zamanlı olarak 3 günde tamamlanmış 
olup,  3 çağrılı bildiri, 141 sunulu, 34 
poster olmak üzere toplam 178 bildiri 
sunulmuştur. Bildiriler, kamu ve özel 
üniversitelerde görev yapan bilim adamları, 
tarımsal araştırma enstitüsünde görev 
yapan araştırmacılar, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığında görev yapan 
Ziraat Mühendisleri,  sivil toplum kuruluşları 
çalışanları ve özel sektör temsilcileri 
tarafından izlenmiş, tartışılmış ve 
değerlendirilmiştir. 
Ayrıca Konya’da yapılan bu kongre başta 
kamu kurumları olmak üzere, sektörde 
faaliyette bulunan birçok kurum ve kuruluş 
tarafından maddi ve manevi olarak 
desteklenmiştir. Bu durum kongrenin 
Konya’da yapılmasının gerekliliğini, önemi 
ve Konya’da tarım sektörü paydaşlarının 
istekliliğini görmek açısından önemlidir. 
Zira, tarım Konya yöresi, Konya sanayisi 
için büyük önem taşımaktadır.

Konya Türkiye’nin tarım potansiyeli en 
yüksek illerinden birisi olup, Türkiye’nin 
orta kesiminde yer almaktadır. Konya ilinin 
31 ilçesi ve 584 köyü bulunmaktadır. İlin 
nüfusu 2.013.845 kişidir. İl nüfusunun % 
26,18’i köylerde ikamet etmektedir. İldeki 
çiftçi sayısı 118.270 kişi olup, İl nüfusuna 
oranı %5,87’dir. Toplam 4.081.351,95 ha 
olan Konya İli arazisinin %50,89’unu tarım 
arazisi, %18,66’sını çayır-mera, %13,24’ünü 
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orman fundalık ve %17,22’sini de tarım dışı 
arazi oluşturmaktadır. Toplam 2.076.920,9 
ha olan tarım arazisinin de %58,87’sini 
tarla arazisi, %35,44’ünü nadas, 1,22’sini 
sebze, %1,02’sini meyve ve %0,48’ini 
ise bağ alanları oluşturmaktadır. Yıllık 
ortalama yağışı 350 mm olan bölgede 
nadas için ayrılan alanların %38,83’lük 
oran ile çok yüksek olduğu görülmektedir. 
Konya’da toplam ekim alanlarının yarıdan 
fazlasında buğday üretimi yapılmaktadır. 
Nitekim, Türkiye buğday üretiminin 
%7,7’si Konya’dan karşılanmaktadır. 
Konya ili arpa, mısır, şeker pancarı gibi 
ürünlerin üretiminde de oldukça önemli 
bir paya sahip olup, Türkiye şeker pancarı 
üretiminin %27,5’ini karşılamaktadır. 
Türkiye toplam sebze yetiştiriciliği alanının 
%3,9’u bölgede yer almaktadır. Özellikle 
Konya bölgesinin arazi sulama durumu, 
yağış ve diğer iklim şartları bölgenin 
büyük bir bölümünde sebze yetiştiriciliğini 
zorlaştırmaktadır. Türkiye’de toplam 
havuç üretimini %66,54’ü bölgeden 
karşılanmaktadır. Türkiye toplam meyve 
yetiştiriciliği alanının %5,51’inde elma 
yetiştiriciliği yapılmakta iken, Konya’da bu 
oran %30,87’dir. Diğer önemli meyve ise 
kiraz olup, Türkiye kiraz yetiştiriciliğinin  
%19,04’ü Konya’da bulunmaktadır. 
Bağcılık yine bir başka faaliyet alanı 
olup %32,19 oranında yetiştirilmektedir. 
Meyve sebze tarımı bölge için oldukça 
önemli olup yoksulluğu azaltıcı faaliyetler 
olarak değerlendirilebilir. Yine hayvancılık 
açısından oldukça önemli olan toplam yem 
bitkileri ekim alanının %2,6’sı Konya’da 
bulunmaktadır. Hayvancılığın geliştirilmesi 
için mutlaka protein ve enerji değeri yüksek 
yem bitkilerine ihtiyaç bulunmaktadır. 
Kuru tarım alanlarında 2 yılda bir ürün 
alınabilmektedir. Yapılan çalışmalarda kuru 
tarım sistemi ile yoksulluk arasında doğru 
yönlü bir ilişkinin olduğu vurgulanmıştır. 
Kuraklık arttıkça yoksulluk ta artmakta 
ve yoksulluğun şiddeti de daha yoğun 
yaşanmaktadır. Ayrıca bölgenin yağış 
ortalaması da Türkiye ortalamasının çok 
altında kalmaktadır. Bu durum tarım 
ürünlerinin verimlerine direk olarak etki 
etmektedir. Bu bölgede, oransal olarak 
en fazla kuru arazinin Konya’da olduğu 
görülmektedir. Konya tarım arazilerinin 
%89’u (1.848.458 hektarı) sulanabilir arazi 
konumunda iken ancak %28’i (517.684 
hektarı) sulanabilmektedir. Sulanan 
arazilerin artırılabilmesi için gerekli 
çalışmalar devam etmektedir.

Yüksek tarım potansiyeline sahip ve sanayi 
içinde itici güç olan tarım sektörünün 
genel ve özel sorunları “tarım yoksulluk 

ve kalkınma” başlığı ile Konya’da “tarım 
politikası, kırsal kalkınma ve yoksulluk, 
tarımsal işletmecilik, kantitatif yöntemler, 
tarımsal pazarlama, tarımsal örgütlenme,  
tarımsal sanayi, tarımsal yayım ve 
haberleşme ve tarımsal çevre olmak 
üzere dokuz alt başlıkta tartışılmış ve 
değerlendirilmiştir. 

Tarım politikası başlığı altında,  uygulanan 
politikaların tarım kesimindeki etkileri 
makro ve mikro düzeyde incelenmiş 
ve bunun yoksulluk üzerindeki etkileri 
değerlendirildirilmiştir. Genel olarak kırsal 
alandaki yoksulluğun ülkede uygulanan 
politikaların bir sonucu olduğu ve bununda 
sadece kırsal alanın değil kentinde sorunu 
olduğu vurgusu yapılmıştır.  

Kırsal kalkınma ve yoksulluk başlığı altında, 
Türkiye’nin farklı bölgelerinde yapılmış 
kırsal alanın yoksulluğu konusunda, durum 
tespit, örnek olay ve politika önerileri yapan 
çok sayıda bildiri sunuldu. Bu çalışmalarda 
kırsal kalkınmanın makroekonomik bir 
sorun olduğunu ancak çözüme yönelik 
çalışmaların ise mikro ölçekte ekonominin 
en küçük birimi olan işletmelerden 
başlaması gerektiği vurgulandı.  Ayrıca 
yoksulluk kavramı, terminolojik olarak 
incelendi ve yoksullukla ile yoksunluk 
kavramlarının aynı anlama gelmediğine 
vurgu yapıldı. Yoksulluğun insanların 
temel ihtiyaçları olan beslenme, barınma 
ve giyinme ihtiyaçlarını karşılayamaması 
olarak değerlendirilirken, yoksunluğun her 
gelir düzeyinde hissedilebileceği ifade 
edildi. Havza bazında tarım işletmelerinde 
yoksulluk düzeyleri ve bunların yoğunlukları 
ve nasıl azaltılabileceği üzerinde duruldu. 
Halen Türkiye’nin üretim sorunları 
bulunduğunu bu sorunlar çözülmeden 
yapısal sorunların çözülmesinin de sıkıntılı 
olacağı vurgulanan bu bölümde tarımda 
destekleme politikalarının, özellikle üretim 
ve kalite sorunlarını artırmak için teşvik ve 
prim sistemlerine devam etmesi gerektiği 
vurgulanmıştır.

Tarımsal işletmecilik başlığı altında, tarım 
işletmelerinin genel yapısı ve yoksulluğa 
temel teşkil eden yapısal sorunları 
tartışılmış, nitekim tarım sektörünün en 
küçük birimi olan tarım işletmelerinin 
üretim aşamasındaki uygulamaları ile 
sahip oldukları üretim faktörlerinin düzeyi 
ve bunların etkin kullanımı da yoksulluk 
üzerinde belirleyicidir. 

Kantitatif yöntemler, bütün bilim dallarında 
kullanılmakla birlikte sosyal bilimlerde 
yapılan çalışmalarda daha önemlidir. 

Nitekim sosyal olayların birçoğu gözleme 
dayalı olarak incelenmekte olup, bunlar 
için bir ölçü söz konusu değildir. Gözlem, 
anket veya diğer veri toplama yöntemleri 
ile elde edilen veriler kantitatif yöntemlerle 
analiz edilmekte ve sonuçlarının etkin 
kullanımı sağlanmaktadır. Bu kongrede de 
kırsal alanın en önemli faaliyeti tarımsal 
üretim üzerinde etkili olan faktörler 
kantitatif yöntemlerle analiz edilmiş ve 
değerlendirilmiştir. 

Tarımsal örgütlenme başlığı altında 
Türkiye’de faaliyet gösteren farklı 
örgütlenme modelleri, farklı örgütlerin 
uygulamaları, sonuçları, sorunları ve 
çözüm önerileri tartışılmıştır. Ayrıca 
örgütlenmenin yoksulluğu azaltmadaki 
en önemli araçlardan biri olduğu 
vurgulanmış olup, küçük ölçekli tarım 
işletmelerin sermaye birikimlerinin yetersiz 
olması nedeniyle, tarımsal üretim için 
ihtiyaç duydukları yatırımları kısa sürede 
gerçekleştiremezler. Ancak bir örgüt çatısı 
altında faaliyette bulunmaları ihtiyaçlarını 
daha kolay karşılamalarına neden olacaktır.   

Tarımsal sanayi başlığı altında Türkiye’de 
farklı bölgelerde faaliyet gösteren 
tarımsal sanayilerin yapısı üzerine yapılan 
araştırmalar incelenmiş, değerlendirilmiş, 
sorunları ve çözüm önerileri üzerine 
tartışılmıştır. 

Kongrenin en yoğun ilgi gören 
konularından biri tarımsal yayım ve 
haberleşme olmuştur. Bu başlık altında 
tarımsal yayım ve haberleşmenin yoksulluk 
üzerindeki etkileri tartışılmıştır. Türkiye’nin 
farklı bölgelerinde yapılmış yayımın 
yoksulluk üzerine etkilerini inceleyen 
bildiriler sunulmuştur. Bu kapsamda 
yoksulluğun temel kaynağının bilgisizlik 
olduğu ve doğru zamanda doğru bilgiye 
ulaşmanın yoksulluğu azaltabileceği 
vurgulanmıştır.
Sonuç olarak, kongrenin konusunun 
güncel olması, dünyada açlık ve yoksulluk 
sınırında yaşayan nüfusun fazlalığı ve bu 
konuya getirilen farklı yaklaşımların olması 
konunun özgünlüğünü ortaya koymaktadır. 
Konya Ticaret Borsası gibi Sivil Toplum 
Kuruluşlarının konuyu sahiplenmesi, 
kongrenin sponsorluğunu üstlenmesi, 
diğer kurum ve kuruluşların konuya olan 
ilgileri, üç gün boyunca katılımların ve 
tartışmaların son derece düzeyli geçmesi, 
sunulan tebliğlerin içeriği ve sayısı 
bakımından kongre başarılı geçmiştir. Tüm 
emeği geçen, katkı veren, destek veren 
herkese teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı 
sunarız.  
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M A K A L E

Aspir bitkisi
ve Konya Gerçeği
Dünyada tarıma yeni anlamlar yüklenmekte 
ve tarım sektörü stratejik bir güç kaynağı 
olarak yeniden yorumlamaktadır. Böylece 
de ülkeler tarım potansiyelini azami 
derecede kullanma yoluna gitmekte 
ve özellikle de yenilebilir (biyoyakıt) 
enerji konusunda yerli kaynaklara 
yönelmektedir. Böylece temel tarım 
ürünleri, geldiğimiz noktada yalnızca 
gıda maddesi olarak değil, aynı zamanda 
yakıt olma özelliğinin keşfiyle endüstrinin 
ve dolayısıyla enerji sektörünün de ilgi 
alanını girmiş bulunmaktadır. Bunun için 
en çok gündemde olan bitki gurupları, 
endüstri bitkilerinden yağ ve nişasta-şeker 
bitkileridir.

Temel besin maddelerinden ve insan 
beslenmesinde önemli bir yere sahip olan 
yağlar, beslenme zinciri içerisinde mutlaka 
yer almalıdır.  Yağlar, insan vücudundaki 
hücre, doku ve organların yapılarında yer 
aldıklarından, yaşamın sürdürülebilmesi 
ve vücudun değişik görevlerini sağlıklı bir 
şekilde yerine getirebilmesi için, mutlaka 
alınması gereken besin maddeleridir. 
Dünyada bitkisel yağlara kaynaklık eden 
başlıca bitkiler soya, palm, zeytin, mısır 
çiğit, kolza, ayçiçeği, aspir iken Ülkemizde 
ayçiçeği, zeytin, çiğit (pamuk), haşhaş ile 
son zamanlarda gelişme gösteren kolza ve 
aspir bitkisinin olduğu söylenebilir. Bİtkisel 
yağ üretimi sürekli artış göstermektedir. 

Prof. Dr. Fikret AKINERDEM
 S.Ü. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi, 

(Aspir Derneği  Başkanı)
fakiner@selcuk.edu.tr
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1975 yılında 30 milyon ton olan ham yağ 
üretimi 35 yılda 4 katı artarak 2010 yılında 
130 milyon tona ulaşmıştır. Dünya toplam 
yağ bitkileri üretimi 451 milyon tondur. Bu 
artışta en büyük pay, soya ve palm yağına 
aittir.

Dünyada kişi başı bitkisel yağ tüketimi 
15 kg iken, Ülkemizde 20 kg dır. Tüketim 
miktarımız bu haliyle dünya ortalamasının 
üstünde olmasına rağmen, OECD 
ülkelerinin (30 kg/kişi) altındadır. Bitkisel 
yağ sanayi sektörümüz ihtiyaçlarımızı ve 
potansiyelimizi karşılayacak seviyededir. 5 
milyon ton yağlı tohum işleme, 1.5 milyon 
ton rafineri,1 milyon ton margarin üretim 
kapasitesine sahip olan yağ sanayimiz, 4 
milyar Dolar parasal hacmi ile gıda sektörü 
içinde % 6 civarında bir pay alır. 

Genel bir bakışla Ülkemiz bitkisel 
yağ üretimi konusunda pek başarılı 
olamamıştır. Yıllardır bu konuda üretilen 
politikaların yanlışlığı, diğer bitkilerle 
rekabet edememe, kolaycılık, alım 
garantisi olmayışı ve üreticiyi yeterince 
tatmin edememe gibi faktörlere bağlı 
olarak, dünyada gösterilen üretim artışı 
maalesef bize yansımamıştır. Buna nüfus 
ve tüketim artışımız da eklenince, bitkisel 
yağ konusunda net olarak ithalatçı konuma 
gelmiş durumdayız. 

2011 yılı itibariyle ülkemizde yaklaşık;  950 
bin ton likit,  550 bin ton margarin,  200 
bin ton civarında da yem, boya ve sabun 
sanayi ihtiyacı olmak üzere 1.7 milyon ton 
bitkisel yağ tüketimi vardır. İhtiyacımızın 
yerli üretim dışında kalan 1.1 milyon ton 
olan kısmı yağlı tohum veya hamyağ 
ithalatı ile karşılanmaktadır. Bu ithalatın 
parasal karşılığı şimdilik 2.5 milyar dolar 
olup, kısa zamanda bunun 3 milyar dolara 
çıkması beklenmektedir. 

Bütün bu gerçekler karşısında, bitkisel yağ 
üretimi konusunda hep ithalatçı konumda 
kalmamız uzun yıllardır tartışılmakla birlikte 
çözüm arayışları da devam etmektedir. 
Bunun çözümü nedir diye soruya karşılık 
son yıllarda ki gelişmeler bir umut 
ışığı olmuştur. Yağ bitkileri konusunda 
son yıllarda ki özellikle kolza ve aspir 
bitkisinde ki üretim artışı, yağ bitkileri 
açığını kapamada umudumuzu daha da 
artırmaktadır. Bu yazımızda ülkemiz ve 

özellikle de bölgemiz için en ümütvar olan 
aspir bitkisi hakkında bilgi sunacağız.   
Aspir bitkisi hakkında söylenecek o kadar 
çok şey var ki, bu yazımızda bunun 
tamamından bahsetme imkanı yoktur. Bu 
bitkinin orijini Anadolu’dur. Aspirin değişik 
25 kadar yabani türü olmakla birlikte, 
Ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi 
Konya’da da yabani formlarına rastlamak 
mümkündür. Dolayısıyla aspire hemşeri 
bitki dememizin hiçbir sakıncası yoktur.
Her şeyden önce bir yağ bitkisidir. 

Bu bitki aslında Anadolu da yıllardır 
bilinmekle birlikte farklı bölgelerde farklı 
isimlerle tanınmaktadır. Ilgın’da Allı-
Güllü, Balıkesir’de Ballı, Konya da Tiken, 
Yozgat’ta Diken, Gaziantep’te Haspir vs 
gibi isimlerle anılmakla birlikte; yalancı 
safran, Amerikan safranı veya boyacı 
safranı olarak ta bilinir. Birçok yerde 
mahalli olarak üretimi yapılan aspir 
bitkisinin, sarı kırmızı ve turuncu çiçekleri 
çok kıymetlidir. Yemeklere renk ve tat 
vermek için katılır. Soğuk presle elde 
edilen yağı, sevilerek tüketilmektedir. Yağ 
bitkisi olmakla birlikte, son yıllarda daha 
çok tıbbi özelliği ve değeri bakımından 
araştırmalara konu olmaktadır. Doymamış 
yağ asitleri yönünden (linoleik ve oleik asit) 
yüksek orana sahip olması bu bitkinin tıbbi 
değerini artırmakta, market raflarında ve 
eczanelerde haklı olarak birçok ilaç yerine 
satılmaktadır. Özellikle yağı zeytinyağından 
sonra rafineri edilmeden direk olarak 
tüketilen ikinci yağdır. Ayrıca da tohumu 

kuş yemi, sapları kuru çiçek boyamaları 
ve çiçeklerini yalancı safran olarak 
kullanılmaktadır. Yeşilken sapları hayvan 
yemi, çiçekleri de iyi bir arı yemidir. Bu çok 
yönlü kullanımından dolayı kaynaklarda 
çok yönlü (multi-purpose) üretilen bitki 
olarak yer alır.    

Dünya da oldukça bilinen aspir toplam 750 
bin ha alanda, 650 bin ton üretime sahiptir. 
En fazla üreten ülkeler Hindistan, Meksika 
ve ABD’dir. Buna karşılık, ülkemizde uzun 
yıllardır bilinmesine karşılık beklenen üretim 
artışını aşağıda görüldüğü gibi son yıllarda 
yapmıştır.    

Ülkemizde tarım sektörü son yıllarda ciddi 
bir atak yapmakla beraber, kendi bitkisel 
yağ ihtiyacını karşılamada yıllardır süren 
açığımız devam etmektedir. Bu nedenle 
yağ açığımızı kapatacak yeni bitkiler bulma 
yönünde çalışmalar yapılmakta, 
özellikle biyoyakıtların revaçta olduğu bir 
dönemde aspir ve kolza (kanola) devreye 
girmiş bulunmaktadır. Kolza daha yağışlı 
ve sulu alanlarda, aspir ise daha çok 
yağışın yeterli olmadığı kurak iklimlerde 
yetişmesi nedeniyle özellikle Konya için 
büyük öneme sahiptir.

Yıllık yağışın 300-350 mm olduğu yerler 
için en uygun bitkilerden biri aspirdir. 
Bir örnekle açıklayacak olursak 2007 
kurağında Konya da birçok yerde buğday 
hasatı yapılamasına karşın, aspir bitkisi 
çok rahat hasat edilebilmiştir.

YILLAR Ekiliş  (Ha) Üretim (Ton) Verim (Kg/da)
1950 1 073 765 71
1960 750 540 72
1970 1 170 900 77
1980 500 535 107
1990 146 124 85
2000 30 18 60
2005 173 215 124
2006 430 395 92
2007 1694 2 280 135
2008 5 402 7 068 131
2009 21 525 20 076 93
2010 13 500 26 000 193

Sayı: 41



Yukarıda çizelgede görüldüğü gibi, 
istatistiklere girdiği kadarıyla aspir, 1950 
li yıllardan beri kayıt altındadır. Geçmiş 
yıllarda en büyük çıkışını 1970 de yapmış, 

o yıldan sonra da sürekli düşüş göstererek 
2000 de üretim 18 tona inmiştir.  Ancak 
2007 den itibaren tekrar atılım yaparak 
3 sene içerisinde inanılmaz bir artışla 
2009 da 20 bin ton, 2010 da ise 26 bin 
ton yükselmiştir. Son yıllarda verimde 
de bir artış olması üreticinin bu konuda 
daha bilinçli bir üretim yaptığını gösterir. 
Çiftçilerimiz bu bitkinin tarımına alıştıkça 
verim daha da artacaktır. Bütün bunlar 
aspirin Ülkemiz için iyi bir potansiyele 
sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Aspir tarımı oldukça kolaydır. Aynen 

buğday üretiminde olduğu gibidir. 
Ekiminden hasatına kadar ki yetişme 
döneminde buğday uygulanan her türlü 
mekanizasyon uygulanabilir. Çiftçi alet 

ve makinede aspir üretimi için ilave bir 
yatırıma ihtiyaç duymaz. Ancak birim 
alanda üretim girdileri buğdaydan daha 
düşük durumdadır. Yazlık ve kışlık olarak 
ekilebilmektedir. Kışlık üretim için daha 
ılıman bölgeler tercih edilse de, Orta 
Anadolu da, biraz riskli olsa da son 
yıllarda netice alınmaya başlanmıştır. Kışlık 
ekimi geç (kasım ayı gibi), yazlık ekimi 
mümkün olduğunca erken (mart ayı gibi) 
yapılmalıdır.

Aspir için özellikle söylenecek en önemli 
şey, bir kırsal bölge bitkisi olmasıdır. 

Daha sulu araziler için kolza bitkisi 
tavsiye edilebilir. Üretim masrafları en 
fazla buğday üretimi kadar veya daha 
az denebilir. Normal şartlarda dekardan 

alınan 30 kg ürün bu bitkinin üretim 
masrafının tamamını karşılayabilmektedir. 
Diğer bir ifadeyle dekara 100 kg ürün 
alınması durumunda bile verilen destekler 
zaten üretim masraflarını karşılamaya 
yetmekte, ürün satışından alınan paranın 
tamamı üreticinin cebinde kalmaktadır. 
Buğday ile mukayese edecek olursak, 
aspir bitkisinin birim alanda üretici geliri 
buğdayın yaklaşık 2 katı, milli gelire katkısı 
ise kaliteli küspesinin katkısı sayesinde 
neredeyse 3 katı olabilmektedir. 

Yağ bitkileri, tarımsal desteklerden en 
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çok yararlanan grup olarak bilinir. Tarla 
bitkileri içerisinde ürüne destek pamuktan 
sonra en yüksek aspir ve kolza bitkisine 
verilmektedir. Gübre, mazot ve sertifikalı 
tohumluk desteği yanında, ayrıca kg 
başına 40 Kr ürün desteği verilir. Bunun 
anlamı dekara 100 kg alınan üründe 40 TL, 
200 kg alınırsa 80 TL ürün desteği alınır 
ki bu oldukça iyi bir değerdir. Bu bitkinin 
üretiminde önemli meselelerinin başında, 
ortalama verimin ve yağ oranının düşük 
olması gelir. Verimi 300 kg/da olan yerler 
de vardır ki, böyle yerlerde bunun karşılığı 
120 TL/da destek demektir. 2011 üretim 
sezonunda 1 kg na 70 Kr fiyat verilmiştir. 
Dekara 300 kg verim alınan yerlerde ürün 
satışından 210 TL alınır. Bu durumda 
çiftçinin eline desteklerle beraber toplam 
350 TL geçer ki masraflar dışında dekara 
en az 250 TL sı üreticinin net geliridir. 
Tüm destekler ve satış dahil 1 kg aspirin 
tohumunun karşılığı 1.150 TL kadardır.  Bu 
değer 1 kg buğdaya verilen fiyatın 2 katıdır 
denebilir.

Bizim iddiamız zaten kırsal şartlarda 
yukarıda sayılan avantajlara sahip olan 
aspir bitkisinin üretiminin artırılması gerekir. 
Ülke çapında 5 milyon ha üzerinde nadasa 
bırakılan arazinin 2 milyon hektarında 
aspir ekilse; en kötü şartlarda (hektara 
1 ton ürün) elde edilecek 2 milyon ton 
ürün karşılığı 500 bin ton, dekara 200 kg 
alınması durumunda 4 milyon ton tohumun 
karşılığı 1 milyon ton ham yağ demektir 
ki, işte bu haliyle kendi yağ açığınızı 
kapatmamız işten değildir. Birde buna 
kaliteli küspenin, ete süte dönüşmesi, 
yararlılığını birkaça katlayacaktadır 
denebilir. Aspirin yayıldığı alanlar daha 
çok Orta Anadolu (Ankara, Konya, Yozgat, 
Kayseri ve Nevşehir) ve geçit bölgeleridir 
(Eskişehir, Kütahya). 

Konya İli Ülkemiz tarımında önemli bir 
yere sahiptir. Ortalama tarımsal üretimin 
% 10 kadarı tek başına Konya dan 
karşılanmaktadır. Aynı zamanda bir 
hububat ve şeker pancarı üretiminde en 
önde yer alır. Bizim iddiamız ve hedefimiz 
bunlara ilave olarak aynı zamanda bitkisel 
yağ ambarı olma şansı da yakalamaktır. 
Son yıllarda bölgemizde zaten ayçiçeği, 
aspir ve kolza üretiminde ciddi bir artış söz 
konusudur. 

Bu görüşümüzü basit bir hesapla 
rakamlara dökecek olursak; İlimizde 800 
bin ha kadar nadasa bırakılan ve çeşitli 
sebeplerle ekilmeyen arazi bulunmaktadır. 
Nadasa bırakılma sebebinin yağış 
yetersizliğine bağlı olarak tarlanın 
dinlendirilmesi olsa da nadasa bırakılan 

bu miktar oldukça yüksek sayılabilir. 
Bunun 500 bin hektarında aspir ekimi ile 
1 milyon ton ürün alma şansına sahip 
olunabilir. Karşılığında 250 bin ton yağ, 
750 bin ton kesif yem elde edilir. Bu 
değerlerin parasal değeri çiftçi bazında 
ham olarak 500 milyon TL, ülke bazında 
ise 1 milyar TL demektir ki bu hali ile şeker 
ve hububat üretim değerlerini geçmiş 
olacaktır. Konya’nın alt yapısı buna müsait 
olup, İlimizde zaten yeterli kapasite ve 
kalitede tohum kırma ve rafineri tesisleri de 
bulunmaktadır. 

Bahsedilen bu değerler hafife 
alınmamalıdır. Şu an da aspir, kolza veya 
ayçiçeği de olsa yağ bitkileri üretimi için 
yeterli politikalar ve imkanlar (arazi, üretici, 
tesis, teknik destek, organizasyonlar ve 
eğitim) mevcuttur. Geriye kalan çiftçimizin 
üretim işine girmesidir. Sanayici, borsa, 
araştırmacı ve üretim uzmanları ile Aspir 
Derneğimiz ele ele vererek üretim için 
gerekli imkanları üretme yoluna girmeleri 
gerekir. Bölgesel ve ülkesel projelerle de 
yapılacak eğitim ve araştırma çalışmaları, 
kurumsal işbirliği ile beraber  ürünün 
yerleşmesinin temel yoludur. Şu konu da 
iyi bilinmelidir ki, üretilen hiçbir yağ bitkisi 
tohumu üreticinin elinde kalmamaktadır. 
Zaten üretim çoğunlukla sözleşmeli (alım 
garantili) yapılmaktadır.   

Sonuç olarak, 2011 yılında Ülkemizde 
ekilen aspirin neredeyse 1/3 ü Konya da 
üretilmiştir. 10 yıllık projeksiyonla toplam 
üretilecek 4 milyon ton aspirin, 1 milyon 
tonu Konya da üretilebilir. Bu değerde 
kir aspir bitkisinin buğday ve arpa 
gibi diğer münavebe bitkilerini 
azaltacağı beklenmemelidir. 
Konu, üretimde 
kullanılmayan alanın 
değerlendirilmesi 
şeklinde ele 
alınmalıdır. Alıcı 
olarak aracı 
kuruluş ve şahıslar 
bulunmaktadır. 
Aspir Derneği 
olarak biz 
bu bitkinin 
gönüllü lobisini 
yapmaktayız. 
Yapılması gereken 
Yağ sanayicimiz 
alım garantisiyle, devlet 
desteğinin artarak devamlılığı 
ve üreticimizin de bu bitkiyi 
üretmekle sorumluluğudur. 
Böylece aspir üretimini artırma ve 
alan genişletme çalışmalarına gidilmesi 
hedeflenmelidir.

ASPİR

Esas adı dikendir,
yağı zevk ile yenir
Arıların dostudur,
en çok balı o verir
Tohumları bembeyaz,
kuzu dişine benzer
Kurak olsa da her yaz,
verimi etkilenmez
Çiçekleri safrandır,
yağı ilaç olacak
Kesme çiçekler için,
sapları boyanacak
Onun adı aspirdir,
tohumu kuşyemidir
O bir anadolu lu,
türkülerde dillenir
Harman dövelim dostlar,
onu sevelim dostlar,
Çokça üretmek için,
aspir yiyelim dostlar.
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H A B E R

Yemeğin ardından bir konuşma 
yapan Dışişleri Bakanı Davutoğlu, 
Konya Ticaret Borsası’na, Konya 
Ticaret Odası, Konya Sanayi 

Odası ve MÜSİAD Konya Şubesi’ne 
düzenledikleri iftar programı dolayısıyla 
teşekkür etti. Odaların çok güzel bir 
gelenek başlatarak her sene bir araya 
geldiklerine söyleyen Davutoğlu, Ramazan 
ayının bir muhasebe ayı olduğunu belirtti. 
Konuşmasında Ortadoğu'da yaşanan 

gelişmeleri de değinen Davutoğlu, “Bu 
bölgeyi uzun on yıllardır, yaklaşık bir yüz 
yıldır birbirinden koparılmış bu bölgeleri 
tekrar birbirine, ebediyen birbirine 
kenetleyecek bir dış politikayı anlayışını 
egemen kılmaya çalışıyoruz” dedi. 
Türkiye’nin bu bölgede hiç kimseyi rakip, 
hiçbir kardeş halkı da hasım görmediğini, 
bütün ülkelerin dost olduğunu ve bütün 
kardeş halkların Türkiye’nin aziz kardeşleri 
olduğunu belirtti.

Dış politikada izlenilen yöntemin üç esası 
olduğuna dikkat çeken Davutoğlu birinci 
esasın insanlık vicdanında bütünleşmek 
olduğunu açıkladı. Bu vicdanın temeli 
teşkil eden izledikleri bütüncül politikalar 
olduğunu kaydeden Davutoğlu, onun için 
de Suriye'deki zulme sessiz kalamadıklarını 
ifade etti. İkinci esasın ise tarihin akışını 
doğru okumak olduğunu dile getirerek, 
uzun dönemli perspektifi her zaman 
zihninin bir kenarında tuttuğunu belirtti. 
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7. Geleneksel 
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Üçüncü ve son olan esası ise şöyle 
açıkladı; "Üçüncü esas ise Türkiye'nin 
hedef ve çıkarları. Biz kısa dönemli stratejik 
çıkar peşinde değiliz. Ama uzun dönemli 
olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin stratejik 
hedeflerini hayata geçirmek için siyaset 
yapıyoruz."

 “SURİYE’DE YAŞANAN OLAYLAR”
Tunus’la, Fas’la ve Mısır ve Libya ile 
ilgilenen Türkiye’nin Suriye’ye kayıtsız 

kalmasının mümkün olmayacağını belirten 
Davutoğlu, “Bizim politikamızın esası 
üç temele dayanmaktadır. Bir; ‘İnsanlık 
vicdanı ile bütünleşmek, bu vicdanın 
temelini teşkil eden bizim değerlerimizle 
üçüncü bir politika takip etmek.’ Adalet 
anlayışından, ahlaki değerlerden yoksun 
çıkar hesabına dayalı bir dış politika 
kısa dönemli başarılar sağlasa bile uzun 
dönemde kalıcı olamaz. Bizim yanı 
başımızdaki zulme sessiz kalamazdık. On 

yıldır çok iyi ilişkiler kurduğumuz Suriye 
yönetimine, hep bu değerlere dönmesine 
telkin ettik. Adaletten ayrılmamasını, 
insanlara zulüm yapmamasını, her 
ziyaretimizde, her konuşmamızda Sayın 
Beşşar Esad’a ilettik. Ama insanlar kendi 
tercihleri ile yargılanırlar. O, kendi halkı 
ile bütünleşmek yerine, orduyu sürerek 
topla tüfekle kendi halkına saldırmayı 
ve bir yıl içerisinde 20 bin kardeşimizin 
ölümüne sebep olmayı tercih eden bir 
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yöntemi benimsemişse, bizimi için tek 
bir yol vardır. Bu yöntemin karşısında 
Suriyeli mazlum kardeşlerimizin yanında 
yer almak. Onların yanında yer aldık 
ve almaya devam edeceğiz. Bu ahlaki 
değerleri kim ne derse desin her yerde 
savunacağız. 
Dünyanın her yerinde bu ahlaki 
değerleri savunacağız. Politikamız, 
bu ahlaki değerlerden hiçbir zaman 
uzaklaşmayacak. Zulmün yanında 
hiçbir zaman yer almayacağız. İkinci 
ilkemiz, ‘tarihin akışını doğru okumak.’ 
Konjonktürel analizler yerine uzun 
dönemli tarihi perspektifi her zaman 
zihnimizin bir kenarında tutmak… Son 
aylarda hepiniz bize yöneltilen eleştirileri 
okuyorsunuz. Ama bir çok eleştiride 
ne kadar konjonktürel etkileri olduğun 
görürsünüz. Bu eleştirilerin bir çoğu 
bakınız, Mısır’da Mübarek düşerken 
gidip Mısır’a yönelik bu açık mesajımızı 
tenkit edenler, bir ay sonra Mübarek’in 
düşeceğini göremeyenler şimdi de 
Suriye’ye dönük bu açık mesajımızı 
tenkit ettiler. Ediyorlar ve etmeye devam 
ediyorlar. Tarih gösteriyor ki, ‘Zulümle 
abad olunmaz’… Kendi halkına 
zulmedenler, hangi güçler arkalarında 
olursa olsunlar kalıcı olamazlar. Biz tarihin 
akışını doğru okuduk ve doğru okumaya 
devam edeceğiz. 

Bu tarihin akışında bizi kim tenkit etmiş 
olursa olsun yine aynısı söylüyorum; 
tenkit edenlere cevap olarak söylüyorum. 
Biz geçen asırda yüz yıl önce Trablusgarp 
Savaşı’ndan, Yemen Savaşı’na ve Balkan 
Savaşı’na kadar olan dönemde hangi 
kardeşlerimiz ve halklarla ilişkilerimiz 
koparılmışsa, aramıza hangi duvarlar 
örülmüş ise o duvarları tek tek yıkacağız. 
O kardeşlerimiz ile ebedi dostluğumuz 
tekrar inşa edeceğiz. Eğer söylediklerim 
iddialı buluyorsa, biz bu iddianın 
sahibiyiz” diye konuştu.

 “SURİYE’NİN GELECEĞİNDE EN 
ETKİLİ SÖZ SAHİBİ KOMŞUSU 
TÜRKİYE’DİR”
Stratejik planlamada Suriye 
yaklaşımlarının doğru olduğunun altını 
çizen Davutoğlu, "Bu gün Suriye’nin 
geleceğinde en etkili söz sahibi ülke 
komşusu kardeşi kader arkadaşı olarak 
Türkiye’dir. Biz Ortadoğu bölgesi yeniden 
şekillenirken, dünya yeniden şekillenirken 
bu şekillenmeyi gerinden izleyen bir ülke 
olamazdık. Önümüzde üç yol vardı… Ya 
Suriye’deki zulme sessiz kalıp bu statüko 
adına bu zulmü işlemenin yanında yer 
alacaktır. Bu statüko olarak da yanlıştı, 
ahlaki olarak da yanlıştı. 'Ya başkaları 
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planı yapsın, biz risk almayalım, biz 
planlama yapmayalım, herkes planını 
yapıp olaylar geliştikten sonra bir şekilde 
bekle gör politikası ile bunu takip ederiz' 
denebilirdi. Bu da geçmişte benimsenmiş 
bir politika olabilir ama bizim hiçbir zaman 
benimsemeyeceğimiz bir politikaydı. 
Bunu da yapamazdık. Hiçbir zaman 
'bekle, gör' politikası takip etmeyeceğiz. 
Olayların arkasından koşmayacağız, 
olayları yöneten ve olayların akışını 
belirleyen bir aktör olacağız. 

Üçüncü yol ise, kendi özgün politikamız 
ve kendi değerlerimizle kendi 
vizyonumuzla bölgedeki bu büyük 
değişimin içinde kardeşlerimiz ile yol 
almaktı. İşte biz bu yolu benimsedik. 
Şimdi bu yol ne kadar doğru olduğu 
Tunus’ta, Mısır’da, Libya’da, Fas’ta ve 
Yemen’de yükselen o büyük Türkiye 
dostluğuyla ve Suriye’de Dera’dan 
Lazkiye’ye, Humus’tan Halep’e ve 
Şam’a kadar her bir sokakta artan 
Türkiye muhabbeti ile ortaya çıkmaktadır. 
İnşallah acılar birgün dinecek. Bu acılar 
dindiğinde ve bu zulme yönelen rejimler, 
anlayışlar tarihin çöplüğüne atıldığında 
Suriye-Türkiye iki dost ve komşu ülke 
olarak, Suriye ve Türkiye iki kardeş halk 
olarak geleceğe elele birlikte yürüyecek. 
Ben geleceğimizin bu anlamda parlak 
olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

Müsiad Konya Şubesi, KSO, KTB ve 
KTO adına Konya Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk ise ev 
sahibi yaptığı konuşmada Konya’da 
yaşamanın Mevlana torunu olmanın 
önemine vurgu yaptı.”Büyük bir kültürel 
ve tarihsel mirasa sahip olan Konya 
tarımı, ticareti, sanayisi genç ve dinamik 
nüfusu, hayata geçirdiği projeleri ile 
Türkiye’de öncü şehirlerden biridir. Her 
zaman iddia sahibi olan yöneticilerimiz, 
iş adamlarımız sayesinde yatırım 
alanlarımız genişlemiş potansiyelimiz 
artmıştır. Hoşgörü anlayışının Hz. 
Mevlana tarafından bütün dünyaya 
yayıldığını, Mevlana torunu olarak 
bizlerde her durumda her yerde birlik 
ve beraberliğimizden ödün vermedik. 
Bugün böyle bir organizasyonla tekrar 
sizlerle beraber olmanın mutluluğunu 
yaşamaktayız. Bugün iftarımıza gelerek 
bizleri yalnız bırakmayan başta Dışişleri 
Bakanımız Davutoğlu’na ve tüm 
davetlilerimize teşekkür ediyorum” dedi.
İftar yemeğinden sonra Müsiad Konya 
Şubesi, KSO, KTO ve KTB başkanları 
tarafından 7. Geleneksel İftar Buluşması 
anısına Bakan Davutoğlu’na çini tablo 
takdim edildi.
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Dedeman Otel'de düzenlenen 
toplantıya Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) Başkanı Cemil 
Çiçek, Meclis Anayasa Uzlaşma 

Komisyonu üyesi AK Parti Antalya 
Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Cumhuriyet 
Halk Partisi (CHP) Konya Milletvekili Atilla 
Kart, CHP İzmir Milletvekili Rıza Mahmut 
Türmen, Milliyetçi Hareket Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı Faruk Bal, Barış ve 
Demokrasi Partisi (BDP) Diyarbakır 
Milletvekili Altan Tan, TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Borsamız Yönetim 
Kurulu Başkanı M.Uğur Kaleli, meslek 
örgütleri, sendika konfederasyonları, sivil 
toplum örgütleri temsilcileri ile çok sayıda 
vatandaş katıldı. 

 “Kim Olursak Olalım Gün Birlik ve 

Beraberlik İçinde Olma Günüdür”
Toplantının basına açık bölümünde bir 
konuşma yapan TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Kim olursak olalım gün 
birlik ve beraberlik içinde olma günüdür” 
diyerek yeni anayasa çalışmaları 
kapsamında düzenlenen toplantıların 
önemini vurguladı. "Milletimizin belirlenen 
hedeflerimize ulaşabilmesi için bu elbise 
bu bedene sığmıyor. Hedeflerimize 
ulaşma noktasında mevcut Anayasa bizi 
taşıyamıyor. Bütün siyasi partiler seçimde 
halkımıza bir söz verdi; yeni bir anayasa 
sürecine katkı sağlayacaklarına dair. Millet 
de, meclis de yeni bir anayasa istiyor. Ben 
yeni bir anayasanın yapılması noktasında 
umutluyum. Çünkü ilk kez azınlık ve 
çoğunluğa bakılmaksızın her siyasi parti 
eşit temsil noktasında bir araya geldiler. 

Türkiye'nin demokratik, laik ve sosyal 
hukuk devleti olan bir anayasaya ihtiyacı 
olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda 
Anayasa Platformu, STK ve meslek 
kuruluşları olarak 'Türkiye Konuşuyor 
Platformu'nu ortaya çıkardık. Kim olursak 
olalım gün birlik ve beraberlik içinde 
olma günüdür. Görüşleri, düşünceleri ve 
menfaatleri farklı meslek grupları olarak 
bir araya geldik. Konuştukça ne kadar çok 
ortak noktamız olduğu ortaya çıkacak. 
Konuşmadığımız için sıkıntılar oluyor. Bu 
vatandaş toplantıları Türkiye'nin ortak 
duygusunu ortaya koyacak" dedi. 

“Biz Bu Defa Milletin Dediğini Okumak 
İstiyoruz”
TBMM Başkanı Cemil Çiçek ise 
konuşmasında Konya’ya vatandaşları 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen Anayasa Platformu'nun ‘Türkiye 
Konuşuyor" isimli toplantılarının ikincisi Konya'da gerçekleştirildi.

Toplantısı Konya’da Yapıldı
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dinlemeye geldiklerinin belirterek, 
“Anayasa esasen vatandaşın 
devletten beklentilerinin hukuki şekilde 
düzenlenmesinden ibarettir. Herkes 
bildiğini okuyamayacak. Biz bu defa 
milletin dediğini okumak istiyoruz” diyen 
Çiçek, bütün vatandaşlardan mümkün 
olan en kısa sürede anayasa konusundaki 
görüşlerini kendilerine iletmelerini istedi. 
Yeni bir anayasa yazmadıklarını, yeni 
bir anayasa yaptıklarını açıklayan 
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 5 konuda 
anlaştıklarını söyleyerek bu konuları şöyle 
aktardı: “Yeni bir anayasaya ihtiyaç var. 
Bu yeni anayasayı bu Meclis yapacak. 
Yeni Anayasa Uzlaşma Komisyonu yoluyla 
yapılacak. Bu işin başkanlığını TBMM 
Başkanı yapacak ve anayasa görüş birliği 
içerisinde hazırlanacak.” 

“Halkın Katılımı ve Heyecanı Olmadan 
Sivil Bir Anayasa Yapmamız Mümkün 
Değildir”
Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu 
üyesi AK Parti Antalya Milletvekili Mehmet 
Ali Şahin, “Geçtiğimiz yıl TBMM'nin 91. 
kuruluş yılını kutladık 91 yıl içinde 3 
anayasa gördük. Bu 3 anayasa da tepki 
anayasasıdır. O dönemlerin koşullarında 
hazırlanmıştır. İlk kez 91 yıl sonra halkın 
katılımıyla yeni bir anayasa için kolları 
sıvadık. Halkın katılımı ve heyecanı 
olmadan sivil bir anayasa ortaya koymak 
mümkün değildir” diyerek katılan tüm 
STK’lara, destek veren kamuoyuna ve 
komisyon üyelerine teşekkür etti. 

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu 
üyeleri
TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu 
Üyesi CHP Konya Milletvekili Atilla Kart ise 
anayasanın sihirli bir değnek olmadığını 
ancak böyle bir ihtiyaç olduğunu anlattı. 
Anayasa ile birlikte ihtilal döneminde çıkan 
105 yasanın da değiştirilmesi gerektiğine 
işaret eden Kart, demokratikleşme 
konusunda samimi ve yapıcı olmanın 
gereğine değindi. 
TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu 
Üyesi MHP Konya Milletvekili Faruk Bal 
da konuşmasında Türkiye’nin anayasa 
yapma konusunda dünyanın en tecrübeli 
milleti olduğunu bildirirken, “1923 yılında 
kurulan devletin kuruluş felsefesinden 
ayrılmamamız lazım” dedi. 
TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu 
Üyesi BDP Milletvekili Altan Tan ise, 
Türkiye’nin başından beri çözemediği 
yapısal sorunları bulunduğunu ifade etti. 
Tan, anayasa konusundaki uzlaşmanın 

evrensel değerler üzerinde olması 
gerektiğini vurguladı.

“Çoğulcu, Demokratik ve Özgürlükçü 
Bir Anayasa”
Düzenlenen geniş katılımlı toplantıyı 
değerlendiren Borsa Başkanımız 
Muhammet Uğur Kaleli “Tüm kamuoyu, 
STK’lar, çeşitli meslek komiteleri, 
oluşturulan platformlar birlik ve beraberlik 
içinde çok sesli bir anayasa yapma 
yolundaki çalışmalarımıza hız verdik. 
Yeni anayasa çoğulcu, demokratik ve 
özgürlükçü bir anayasa olmalıdır ki 
ülkemizin geleceğine ışık tutabilsin. 
Bizi yeni ufuklara taşıyabilsin” diyerek 
toplantının Konya’da yapılmasından ve 
katılımın bu denli çok olmasından dolayı 
memnuniyetini bildirdi. 

Mevcut anayasamızın, geçmişte 
yapılan değişikliklere rağmen özündeki 
vesayetçi ve anti demokratik yapısını hep 
koruduğunu ifade eden Kaleli “Demokrasi 
ve insan haklarındaki ilerleme temelde 
Türkiye'nin çıkarları, geleceği, birlikteliği, 
gücü ve zenginliğine yatırımı olacaktır. 
Demokratik ve özgürlükçü bir anayasa, 

istikrar ve güven ortamını
sağlar. Bu istikrar ve güven ortamı da 
ekonominin en temel ihtiyaçlarıdır. Son 
elli yıldır neredeyse normal karşıladığımız 
demokrasinin kesintiye uğradığı dönemleri 
artık yaşamak istemiyoruz. Bunun için, 
milletçe uzun yıllardır, özlediğimiz modern 
demokrasi ve hukuk standartlarıyla bizi 
buluşturacak yepyeni bir anayasa istiyoruz. 
Türkiye, bugün dünyanın en büyük 16. 
ekonomisidir ve 2023 yılında dünyanın 
en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi 
kendine hedef olarak seçmiştir. İstenen 
hedefe ulaşmak için, Türkiye’nin kronik 
sorunlarını çözmesi gerekmektedir. Bunun 
gerçekleşebilmesi için ihtiyacımız olan 
en önemli kuvvet ise güçlü demokrasidir. 
Özgürlüklerin kısıtlandığı, siyasetin 
daraltıldığı ortamda, sağlıklı bir ekonomik 
gelişmeden bahsedilemez. Türkiye’de bu 
güne kadar toplumun bütün kesimlerince 
benimsenmiş, katılımcı, şeffaf, demokratik 
ve çok sesli bir anayasa yapılmadı. Fakat 
bugün geleceğimiz için büyük adımlarla 
ve halkın katılımıyla yeni bir anayasa inşa 
ediliyor. Ülkemiz ve vatandaşlarımız adına 
hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Sayı: 41
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P A N E L

Biyoyakıtlar Kararnamesi’nin Tarım 
Sektörüne Etkisi Borsamızda Tartışıldı

Biyoyakıtlar Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (BİYAME) ve Konya Ticaret 
Borsası’nın müşterek organizasyonu ile “1. 
Biyoyakıtlar ve Tarım Sektörü Paneli” sektör 
temsilcilerini bir araya getirdi. 
 ‘1. Biyoyakıtlar ve Tarım Sektörü Paneli’ 
nin ana konusu “EPDK Biyoyakıt Kararları 
ve Tarım Sektörüne Etkileri” başlığı 
altında; EPDK’nın 16 Mart 2011 de 
aldığı Biyoyakıtlar Kararnamesi’nin tarım 
sektörüne etkisi, gıda arzı, dağıtım ağının 
oluşturulması ve kararların uygunluğu oldu. 
Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Üyesi Süleyman Şahin, Enerji ve Tarım 
Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü 
Yusuf Yazar, Ulusal Hububat Konseyi 
Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Bayram 
Sade, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı 
Özkan Taşpınar, Selçuk Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. M.Musa Özcan, Konya 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. 
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Emin Aydın, Kop İdaresi Başkanı Prof.
Dr. Mehmet Babaoğlu, Tarım İl Müdürü 
Bülent Alparslan, EPDK temsilcileri, TMO 
temsilcileri, Pet-Der temsilcileri, Biyodizel 
ve Biyoetanol Derneği temsilcileri ve çok 
sayıda davetli katıldı. 
Tarım paydaşlarının yoğun ilgisinin 
beklendiği panel için Enerji ve Tarım 
Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü 
Yusuf Yazar, Türkiye’nin bir enerji arz 
probleminin olduğunu belirterek, bunun 
aslında bir genel güvenlik problemi de 
olduğunu işaret etti. Yüksek oranlardaki 
karbon emisyon oranlarının düşürülmesi 
anlaşmasına Türkiye’nin de imza attığını 
hatırlatan Yazar “Hem enerji arzını hem de 
emisyon oranlarını düşürmemiz gereklidir. 
Bunun yolu da yenilenebilir enerji 
kaynaklarının, toplam enerji kaynakları 
içindeki oranını arttırmaktır.2005 yılında 
çıkan yenilenebilir enerji yasası, 2010 
yılında günün şartlarına göre tekrar revize 

edilmiştir. Bu açıdan bakanlığımız gerekli 
her türlü çalışmayı yapmaktadır.”dedi.

Artık Tarımın Tarifi Değişmiştir
Artık dünün tarım tarifi ile bugünün tarım 
tarifinin değiştiğini ifade eden Konya 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi 
Süleyman Şahin, “ Tarım dün kırsal 
alanlarda etkili geçimlik bir sektördü. 
Bugün ise kentlerde de etkin ticarete konu 
bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Dün 
yerel ölçekte toprak ve pazardaki süreçle 
yönetilen tarım, bugün küresel ölçekte 
izlenmesi ve yönetilmesi gereken bir alan 
olmuştur. Dünün tarımı sadece üretim 
odaklı ve kendi kendine yeterli olma kaygısı 
içinde iken, bugün üretim ve tüketime 
bütüncül bir bakış ile küresel ticarete 
konu bir alan olarak karşımızdadır. Bütün 
bunlarının yanında tarımsal üretimin enerji 
üretimi ile birlikte anılmaya başlanmış 
olması; bizim tarımla ilgili tüm bildiklerimizi 

yeniden ele almamızı gerektirmektedir” 
diyerek dünya’nın 7. Büyük tarımsal 
ekonomisine sahip Türkiye’nin Tarımsal 
dış ticaretinin 4 milyar dolar fazla vermiş 
olmasına rağmen, yapılan tarımsal ithalatın 
içlerini acıttığını belirtti. 

Bir taraftan gıda güvenliğini sağlama 
çabalarının olduğunu, diğer tarafta 
yükselen enerji açığı ile karşı karşıya 
olduklarını belirten Şahin, “Burada 
insanlığın bir seçim yapmasını istemenin 
yerine iyi bir planlama yapılmalıdır. 
Ülkemizde de aynı durum söz konusudur. 
Nitekim EPDK cari açığın azaltılması ve 
yerli biyoyakıtların üretiminin teşviki için 
akaryakıta tarımsal ürün katkısı konusunda 
bir düzenleme yapmıştı. Bu düzenleme 
Türkiye'de tarımsal üretimi artıracaksa, 
üretimi teşvik edecekse, çiftçiye ek gelir 
sağlayacaksa ve yerli ürün kullanımını 
artıracaksa olumlu olacaktır.”dedi

Sayı: 41
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K onya Valisi Aydın Nezih Doğan, 
Türkiye'nin 2023 vizyonuna dikkati 
çekerek, bu vizyonun her yıl yüzde 
5'lik büyümeyle yakalanmasının 

neredeyse imkansız gibi göründüğünü, 
bu nedenle kullanılmayan kaynakların da 
harekete geçirilmesi gerektiğini söyledi. 
Doğan, şunları kaydetti: ''Biz Konya olarak 
seferberlik ruhuyla kaynaklarımızı harekete 
geçirmeye çalışıyoruz. 'Kullanmadığımız 
kaynaklar neler, elimizde neler var-' diye 
düşünmeye çalışıyoruz. Bunları yaparken 
Türkiye'nin bu büyük hedefine nasıl omuz 
vereceğimizi düşünüyoruz. Türkiye'de 
tarımın büyüklüğü yüzde 8 iken Konya'da 
yüzde 20. Bu yüzden tarım, Konya için 
önemli. Bu nedenle tarım için yapılanlar 
Konya ekonomisi için belirleyici olacak.'' 
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk 

Öztürk Türkiye'nin, bölgesinde büyük 
değişikliklerin yaşandığı bir dönemde, 
2023 vizyonunu ortaya koyabildiğini 
söyledi.  2023 hedefinin kendilerini 
kamçıladığını dile getiren Öztürk, ''Konyalı 
iş adamları olarak ülkemiz bu hedefe 
ilerlerken, biz 2023'de nerede olacağımızı 
planlıyoruz. Bizim en büyük sermayemiz 
sizsiniz'' dedi. 
KSO Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil 
ise Konya'dan 168 ülkeye ihracat 
gerçekleştirildiğini belirterek, şehrin 
uluslararası sivil bir havaalanına ihtiyacının 
her geçen gün arttığını vurguladı.  
Konya'nın her türlü talebini ilgili kurumlara 
ilettiklerini anlatan Büyükhelvacıgil, 
sektörde lider firmaların bulunduğu şehrin, 
uluslararası yatırımcıların dikkatini çektiğini 
bildirdi.

Dünün Hayalini Gerçekleştiren 
Türkiye Bugünün Hayalini de 
Gerçekleştirecektir 
Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Muhammet Uğur Kaleli, 
Türkiye'nin 2023 yılında dünyanın 10. 
büyük ekonomisi olma hedefinde 
olduğunu, bu hayalin gerçekleşeceğine 
inançlarının tam olduğunu vurguladı. 
Kaleli “10 yıl kadar önce ihracatı 36 
milyar, kişi başı geliri 2.500 dolar olan 
bir Türkiye vardı. Başbakanımız 10 yıl 
içinde geliri 10.000 dolar, ihracatı 150 
milyar dolar olan bir Türkiye’yi hedef 
göstermişti. O zamanlar için bu sözler 
bize bir hayal gibi gelmişti. Çok şükür 
uygulan teşvik ve destek modeli ile 
bugün, o hedeflere ulaştık. Şimdi ortak 
bir hayalimiz var. Hedef 10 yıl içinde 500 

‘Konya Ekonomi
Ödülleri 2011’ 

Töreni Yapıldı
Konya Ticaret Odası (KTO), Konya Sanayi 
Odası (KSO), Konya Ticaret Borsası (KTB) 

ve Konya Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 
ortaklaşa düzenlediği ''Konya Ekonomi 

Ödülleri 2011'' törenle sahiplerini buldu.
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milyar dolar ihracat, 25 bin dolar milli gelir 
ve dünyanın 10. Büyük ekonomisi olmak. 
Dünün hayalini gerçekleştiren Türkiye, 
geleceğin hayalini de gerçekleştirecektir. 
Buna Türk iş dünyası olarak inancımız 
tamdır.”dedi
İş dünyasının yıllardır talep ettiği kamu ve 
özel sektör arasında iletişim, bu hükümet 
zamanında yoğunlaştığını ifade eden 
Kaleli, özellikle 2002 den sonra hakim 
değil hakem devlet zihniyetinin yerleşmesi, 
ekonomik gelişmenin lokomotifi özel 
sektörün önünü açtığını belirterek “Bu 
zihniyet demokrasinin kalitesini artırırken,  
şehirleri de yükseltmeye başlamıştır. 
Şehirlerin yükselmesiyle ülkemizin 
yükselmesi de paralel olmaktadır. Bir 
'model şehir' olan Konya’nın üreterek 
yükseliyor olması, ülkemiz adına da umut 

vericidir. Lojistik dezavantajına rağmen 
Konya, bu başarıyı; derin kültürü, üretim 
gücü, ürün kalitesi ve girişimci ruhu ile 
yakalamıştır. Şüphesiz bu gelişmede 
uygulanan ekonomik politikalar kadar, en 
büyük etken; istikrar olmuştur.”dedi.

Özel Ekonomi Bölgesi Konya’ya Güç 
Katacaktır
“İlimizde sanayi var, ticaret var, tarım 
var. Bunları birbirine bağlamamız 
gerekiyor. Var olan potansiyelimizi en 
etkin şekilde kullanmalıyız.”diyen Kaleli, 
Konya’nın ulaşabilen ve ulaşılabilen 
bir kent olması gerektiğini belirterek “ 
Konya; kuzey ile güneyi, doğu ile batıyı 
bağlayacak yegane ildir. Bununla birlikte 
Özel Ekonomi Bölgesi’nin Konya’ya 
kurulması ülke ekonomisine de önemli 

katkı sağlayacaktır. Bu noktada özellikle 
ihracatı 1 milyar doları aşan illerimizde, 
özel teşvik bölgelerinin kurulması büyük 
önem taşımaktadır.  Ve inanıyoruz ki, 
Konya; üretimiyle, sanayisiyle, ihracatıyla 
özel ekonomi bölgelerinin yıldızı olacaktır. 
Mavi tünel ve hızlı tren Konya’nın 
hayaliydi. Bunlar gerçekleşti. Bunun 
için hükümetimize ve emeği geçenlere 
teşekkür ederiz. Bununla birlikte kurulmuş 
olan Kop İdaresi Başkanlığı ile de; su 
tasarrufu eksenli tarımsal alt yapı ve üst 
yapı çalışmalarına başlanmıştır. Fakat 
Konya kapalı havzasının suya ihtiyacı 
vardır. Yeni hayalimiz, Konya Ovası’na 
dış havzalardan su getirilmesidir. Bu 
hayalimizin gerçekleşmesi sadece ülkemiz 
değil, Bölgesinin gıda güvenliği açısından 
da son derece önemlidir.”diyerek  “İSO'nun 
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açıkladığı ilk 1000 içerisindeki Konyalı 21 
firmadan, 11 tanesi tarım ve tarıma dayalı 
sanayi kuruşudur. Bu Konya sanayisi 
için tarımın ne kadar önemli olduğunu 
göstermektedir.”dedi.

Konya Derin Kültürü Ve Girişimci Ruhu 
Olan Bir İldir
Selçuklu’ ya başkentlik yapmış, zengin bir 
kültüre sahip olan Konya’nın, kendisine 
hizmet edeni unutmayıp, desteğini hiç 
esirgemediğini belirten Kaleli Konya’nın 
vefa, güven ve samimiyet demek olduğunu 
ifade etti. Konyalı olmanın, mazlumların 
sesine kulak vererek, onların derdine 
derman olmak anlamına geldiğini 
hatırlatan Kaleli “ Konyalı olmak tarihten 
aldığı zengin ve güçlü mirasla hep bir 
başkentli gibi yaşamaktır. Konyalı olmak, 
her zaman iddia sahibi olmak, kendine 
güvenmek, her zaman her yerde bir ve 
beraber olmaktır. Devletin ve sanayicinin 
buluştuğu bu anlamlı günde bizleri yalnız 
bırakmadığınız için hepinize teşekkür 
ediyorum.  Ayrıca ülke ekonomisine 
yapmış oldukları katkılarından dolayı, 
ödül almaya hak kazanan firmalarımızı 
ve çalışanlarını tebrik eder; Hepinize 
Konya ticaret borsası adına, sevgilerimi ve 
saygılarımı sunarım ”dedi.
Törene Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, 
Konya Milletvekilleri Mustafa Kabakçı, 
Kerim Özkul, Mustafa Baloğlu, Prof. 
Dr. Cem Zorlu, Harun Tüfekçi, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, Konya Vergi Dairesi Başkanı Sıtkı 
Aksöz, Rektörler,  KTB, KTO,KSO Yönetim 
Kurulu ve Meclis Başkanları, ilçe belediye 
başkanları, STK temsilcileri, sanayici ve iş 
adamları katıldı.

Ödül alan firmalar 
Konya Ekonomi Ödülleri 2011’de Konya 
Sanayi Odası ‘2010 Yılı Konya’nın İlk 500 
ve İkinci 500’e Giren Firmaları ile 35 yılını 
dolduran üyelerine plaket verirken; Konya 
Ticaret Odası ‘2010 Dönemi Yıllık Gelir 
veya Kurumlar Vergisi Rekortmenleri, 
2010 Yılı Döviz Kazandıran Faaliyet Yapan 
Üyeler ile 40’ncı yılını dolduran üyelerine’; 
Konya Ticaret Borsası ‘En Çok Tescil 
Yapan Firmalar, En Çok Tescil Yapan 
Üretim Odaklı Tarımsal İşletmeler, En Çok 
Tarımsal İhracat Yapan Firmalar, En Kaliteli 
Üreten Üretim Odaklı Tarımsal İşletmeler, 
40 yılı aşan üyeler ile 100. Yıl Ödüllerini’ ; 
Konya Vergi Dairesi Başkanlığı ise ‘ 2010 
Yılı Vergilendirme Dönemi Gelir Vergisi 
ve Kurumlar Vergisi Rekortmenlerine 
plaketlerini takdim etti.
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KONYA TİCARET BORSASI TARAFINDAN ÖDÜL VERİLEN FİRMA VE KİŞİLER

2011 KONYA EKONOMİ ÖDÜLLERİ

 EN ÇOK TESCİL YAPAN FİRMALAR
1.SAYIN TÜRSA TARIM ÜRÜN. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

2010 MALİ YILI EN ÇOK TESCİL İŞLEMİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
2.SAYIN BÜYÜK HEKİMOĞULLARI GIDA SAN. A.Ş. 

 2010 MALİ YILI EN ÇOK TESCİL İŞLEMİ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
3.SAYIN ÖNEŞ TAR. ÜR. LTD. ŞTİ.

2010 MALİ YILI EN ÇOK TESCİL İŞLEMİ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

EN ÇOK TESCİL YAPAN ÜRETİM ODAKLI TARIMSAL İŞLETMELER
1.SAYIN RAMAZAN TURAN

2010 MALİ YILI ÜRETİM ODAKLI EN ÇOK TESCİL İŞLEMİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
2.SAYIN ÖMER TURAN 

2010 MALİ YILI ÜRETİM ODAKLI EN ÇOK TESCİL İŞLEMİ İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
3.SAYIN MEHMET BÜYÜKALİM

2010 MALİ YILI ÜRETİM ODAKLI EN ÇOK TESCİL İŞLEMİ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

EN ÇOK TARIMSAL İHRACAT YAPAN FİRMALAR
1.SAYIN ALTINAPA DEĞİRMENCİLİK TİC.VE SAN. A.Ş.

2010 MALİ YILI TARIMSAL İHRACAT BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
2.SAYIN TÜRSA TARIM ÜR. SAN VE TİC. LTD.ŞTİ.
2010 MALİ YILI TARIMSAL İHRACAT İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

3.SAYIN SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.
2010 MALİ YILI TARIMSAL İHRACAT ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

EN KALİTELİ ÜRETEN ÜRETİM ODAKLI TARIMSAL İŞLETMELER
1.SAYIN MUHAMMET DEMİRPOLAT

2010 MALİ YILI EN KALİTELİ ÜRETEN ÜRETİM ODAKLI TARIMSAL İŞLETME BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 
2.SAYIN MEHMET DEMİR 

2010 MALİ YILI EN KALİTELİ ÜRETEN ÜRETİM ODAKLI TARIMSAL İŞLETME İKİNCİLİK ÖDÜLÜ 
3.SAYIN MEHMET EROL SÖZEN  

2010 MALİ YILI EN KALİTELİ ÜRETEN ÜRETİM ODAKLI TARIMSAL İŞLETME ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ 

KONYA TİCARET BORSASI 40 YILI AŞAN ÜYELER
1.SAYIN OVA UN FABRİKASI A.Ş

KONYA TİCARET BORSASI 40 YILI AŞAN ÜYELİK ÖDÜLÜ
2.SAYIN MUSTAFA ALBAYRAK

KONYA TİCARET BORSASI 40 YILI AŞAN ÜYELİK ÖDÜLÜ
3.SAYIN ALTINAPA DEĞİRMENCİLİK

KONYA TİCARET BORSASI 40 YILI AŞAN ÜYELİK ÖDÜLÜ
4.SAYIN ALİ HAYDAR BÜYÜKTERMİYECİ

KONYA TİCARET BORSASI 40 YILI AŞAN ÜYELİK ÖDÜLÜ

KONYA TİCARET BORSASI 100. YIL ÖDÜLLERİ
1.SAYIN MEHMET YÜKSEL

KONYA TİCARET BORSASI 100. YIL ÖDÜLÜ
2.SAYIN AHMET ORTAKAVAK

KONYA TİCARET BORSASI 100. YIL ÖDÜLÜ
3.SAYIN MEHMET KARA

KONYA TİCARET BORSASI 100. YIL ÖDÜLÜ
4.SAYIN ŞÜKRÜ BAĞRIAÇIK 

KONYA TİCARET BORSASI 100. YIL ÖDÜLÜ
5.SAYIN İBRAHİM ETHEM ÇINAR 

KONYA TİCARET BORSASI 100. YIL ÖDÜLÜ
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F U A R

Uluslararası fuar alanında 
gerçekleşen törende konuşan 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 
tarımın stratejik önemine 

değinerek, "Her şeyi erteleyebilirsiniz 
ancak bir şeyi ihmal edemezsiniz. O da 
evlatlarınıza nesillerinize yedireceğiniz 
gıdadır. Bugün Somali'deki kardeşlerimiz 
gıdasızlıktan ızdırap çekmektedir. Bir 
milletin başının dik ve itibar sahibi olması 
için kendi nesillerini en iyi şekilde gıda 
ile beslemesi gerekmektedir. Eğer biz 

de herhangi bir şekilde başka milletlere 
muhtaç olsaydık hiçbir yerde başımız 
dik dolaşamazdık. Ülkemiz geliştikçe 
tarımda 7. sıradan inşallah çok kısa 
sürede 5, sonra 4. sıraya yükselecek. 
2023 hedefimiz dünyanın ilk 10 ekonomisi 
arasına girmek. Tarımda zaten ilk 10'a 
girdik, herhalde şimdiki hedefimiz ilk 5'e 
girmek. Bizim Bereketli topraklarımız, köklü 
bir geleneğimiz ve Çalışkan insanlarımız 
var. Burada Konya'nın tarım sektöründe 
oynadığı rolü hepimiz takdir ederiz" 

40

Tarımımız da 
Vicdanımız da 
Güçlü
Konya'da 10.Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı, 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ile Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu'nun katıldığı törenle ziyarete açıldı.
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değerlendirmesinde bulundu. 
Paylaşabilen bir tarım kültürü olmadan 
insanlığın açlık tehlikesi karşısında çaresiz 
kalacağını ifade eden Davutoğlu, "Eğer 
bir grup, seçilmiş gibi görünen insan, 
5 Yıldızlı otellerde büyük bir gıda israfı 
yaparken, Sayın Başbakanımızla gittiğimiz 
Somali'de, o küçücük çocuklar, bir damla 
su bulamadığı için susuzluktan, bir parça 
ekmek bulamadığı için gıdasızlıktan 
ölüyorlarsa, bunun sorgulanması lazım. 
Bütün ülkelerin her şeyden önce bir tarım 

kültürü geliştirmesi lazım. Hamdolsun 
bizde bu kültür var.  Sayın Başbakanımızın 
Somali'ye yaptığı o seyahat, bu yüzyılın 
belki de en önemli seyahatlerinden biriydi. 
Çünkü bir çıkar için yapılmadı. Sadece ve 
sadece bir Ramazan günü o insanlarla 
kader birliği ve ekmeği paylaşmak için 
yapıldı. Sizinle bir hususu paylaşacağım. 
Büyük onur duyarak paylaştığım bir 
husus. Londra'da uluslararası Somali 
toplantısı gerçekleştirildi. Çok güzel 
sözler söylendi. Onun haricinde yapılan 

sivil toplum kuruluşları toplantısında, 
Somali diasporasından birkaç kişi 
ayağa kalktı ve şunları söyledi; 'Sizler 
sadece toplantı yapıyorsunuz ama Türk 
kardeşlerimiz şu anda ekmeklerini, 
aşlarını oradaki insanlarla paylaşıyor.' 6 
ay önce Somali'deki kardeşlerimize ne 
söz verildiyse 6 ay içinde yapıldı" diye 
konuştu. , Konya'nın insanlık için çalışacak 
bir şehir olduğunu söyledi. Davutoğlu, 
Türk tarımının güçlü olması gerektiğini 
belirterek, "Allah kimseye el açtırmasın, 
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kimseye muhtaç etmesin" ifadelerini 
kullandı.

KONYALI ÇİFTÇİNİN CEBİNE 435 
MİLYON LİRA KONULDU
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi 
Eker de, Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da 
çiftçiye verilen destekler hakkında rakamsal 
bilgiler verdi. Bakan Eker, "Geçen yıl 
Konya çiftçisinin cebine konan para 
435 milyon Türk Lirası. Bunun önemli 
bir kısmı hayvancılık, hububat üretimi ve 
diğer tarımla ilgi destekler. Biz Hükümete 
geldiğimizde tarımsal kredi faizleri, ticari 
kredi faizleri ile aynıydı. Yüzde 59'du. 2011 
yılında Konya çiftçisi yaklaşık 1 milyar lira 
kredi kullandı. Niye, biz faizi genel olarak  
yüzde 5'e indirdik. Ama hayvancılık, damla 
sulama gibi uygulamalarda faizi sıfırladık. 
Bu alınan 1 milyar kredinin geriye dönüşü 
yüzde 99. Yani Konyalı çiftçi 2011 yılında 
sıfır faizle veya yüzde 5 faizle yaklaşık 1 
milyar kredi kullanıyor, bunun yüzde 99'unu 
teslim ediyor. Demek ki, kredi doğru işte 
kullanıldı, kazanç yapıldı ve ödendi" diye 
konuştu. 

KONYA’YA 3 MÜJDE
Konya'da Organize Seracılık Bölgesi ve 
Organize Hayvancılık Bölgesi kurulacağını 
dile getiren Bakan Eker, Konya'da da 
tohum sertifika ve tescil merkezi olarak 

Konya Ticaret Borsası Labaratuvarı’nı 
seçtiklerini belirterek “Konya Ticaret 
Borsası’nın laboratuarı ile artık üreticiler 
tescil ve sertifika için zaman ve maddi 
kayıp yaşamayacaklar” dedi. 

TARIMSAL SULAMA ÇOK ÖNEMLİ
Konya'nın 2023 Vizyonu kapsamında 
Tarım Bakanlığı'nın da önerileriyle tarım 
sektörünün planlamasının yapıldığını 
söyleyen Konya Valisi Aydın Nezih 
Doğan ise, "Elimizde 2023 yılında Konya 
tarımının alması gereken temel biçimine 
ilişkin plan var. Bu planla sulanabilir tarım 
arazilerini basınçlı suyla sulamak birinci 
hedefimiz. İlk aşamada 1 milyon hektarlık 
bir alanın bu biçimde sulanması için ilgili 
kurumlarla gayret gösteriyoruz. Sulamayla 
gelen imkanlar sayesinde bitki deseninin 
değiştirilmesi de bir  diğer hedefimiz. 
Hayvancılık sektöründe ileri adımlar 
atmakta planlamamız arasında" dedi. 

TÜRKİYE’DE ARTIK DÜNÜN TARİFİ İLE 
TARIM YAPILMAYACAK
Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı M. Uğur Kaleli de, 2008 dünya 
krizi ile birlikte, ticaretin şeklinin değiştiğini 
ve çeşitli fonlardan kaçan kaynakların, 
tarım kesiminde kendine yer bulduğunu 
söyleyerek “ Bu demektir ki; tarım artık 
ülkemizde dünün tarifi ile yapılmayacaktır. 

Türkiye’de ilk defa 2006 yılında çıkarılan 
Tarım Kanunu’nun önemi şimdi daha iyi 
anlaşılmaktadır. Bu kanunla birlikte tarıma 
yaklaşım da değişmiştir. Eskiden sadece 
kendine yeterli olma kaygısıyla yapılan 
tarım, bugün küresel ticaretin en önemli 
sektörü olmuştur. Tarım, yerel seviyede 
ve sadece üretim odaklı anlayıştan, 
bugün üretim ve tüketimi de içine alan 
bütüncül bir anlayış ile, markalaşma 
çabasına girmiştir. Kırsal alanda etkin 
olan tarım artık küresel ölçekte izlenmesi 
ve yönetilmesi gereken bir sektör haline 
gelmiştir. Bu alanda ileriye yönelik 
politikaların oluşturulmasında Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na  ve bu 
politikaların uygulanmasında istikrarlı 
bir ortam sağlayan hükümetimize 
huzurlarınızda teşekkür ederiz.”dedi.

ORGANİZE TARIM SANAYİ 
BÖLGELERİ SEKTÖRE DEĞER 
KATACAKTIR
Tarımın stratejik bir sektör olduğu 
günümüzde, gıda güvenliğinin ön plana 
çıkmakta olduğunu ifade eden Kaleli 
“ Olayları izleyen değil,  yönlendiren 
istikrarlı bir Türkiye; bölgenin gıda 
ihtiyacını karşılayacak potansiyele 
sahiptir. Tarım havzaları modeli ile birlikte 
planlı bir üretime geçilmiş olması, ülkemiz 
için büyük bir adım olmuştur. Mavi 
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Tünelin bitmesi, KOP İdaresi Başkanlığı’nın 
kurulması, bölgemiz adına son derece 
önemli gelişmelerdir. Bunun yanında 
Tarım Bakanlığımız, bitkisel ve hayvansal 
üretimde birçok kalemde destek ve teşvik 
vermektedir. Bu sayede sertifikalı tohumluk 
kullanımı önemli oranda artmış, bu da 
kaliteye yansımıştır.  Hububatta sertifikalı 
tohum desteğinin %40’ını alan Konya için 
bunun önemi daha fazladır. Bununla birlikte 
bakliyat prim desteklerinin oluşturulması,  
%50’si hibe tarım makine ve ekipman 
desteği,  Süt ve süt tozu desteklemeleri, 
sektöre önemli katkı yapmaktadır. Basınçlı 
sulama sistemlerine ve hayvancılığa verilen 
sıfır faizli krediler ise tabir yerindeyse 
‘babanın oğluna vermeyeceği’ türdendir. 
Verilen desteklerin zamanında ödeniyor 
olması da bizleri ayrıca sevindirmektedir. 
Özellikle TMO’nun kaliteye yönelik alım 
sistemine geçmesi, ülkemizin ihtiyacı olan 
kaliteli buğdayın üretilmesi açısından çok 
büyük bir gelişmedir. Organize Hayvancılık 
Bölgeleri ve Organize Tarım Sanayi 
Bölgeleri’nin oluşturulması, sektöre dünya 
ile rekabette büyük katkı sağlayacaktır. Bu 
projelerle birlikte GAP ve KOP bölgeleri gıda 
güvenliğinin sigortası olacaktır.  Bu arada 
şunu özellikle belirtmek istiyorum. Dünya 
ile rekabet etmek ve dünya ticaretinde yer 
almak, maliyeti düşürüp verim ve kaliteyi 
arttırmak ile olacaktır.”dedi.

KONYA’YA 100 BİN TONLUK SİLO
Türk tarımı ve hayvancılığına yüz yıldır 
hizmet veren Konya Ticaret Borsası’nın, 
kurumsal sorumluluğu ile sektör için 
çalışmalarına devam ettiğini dile getiren 
Kaleli “ Borsamız Türkiye’de elektronik 
satış salonu ile bir ilki gerçekleştirmiş, 
modern borsacılığın ve lisanslı depoculuğun 
alt yapısını oluşturmuştur. Stratejik 
planımız kapsamında lisanslı depoculuk 
çalışmalarımız başlamış, ilk etapta 100 
bin tonluk silomuz 2013 yılında hizmete 
girecektir.Selçukluya başkentlik yapmış 
Konya, kültürel derinliği, yetişmiş insan 
gücü ve tarım potansiyeli ile, Ülkemizin 150 
milyar dolar tarım hasılası ve 40 milyar dolar 
tarım ihracatı hedefine ulaşmasına büyük 
katkı verecektir. Bunu hep birlikte ortak akıl 
ile başaracağız. Yeter ki istikrarımız devam 
etsin.”dedi
Konuşmaların ardından Bakan Eker, Bakan 
Davutoğlu ve davetliler açılış kurdelesini 
keserek 10. Uluslararası Tarım, Hayvancılık 
ve Süt Endüstrisi Fuarını ziyarete açtı. 
Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 43 büyüyerek, 
65 bin metrekare sergileme alanında 32 
ülkeden 590 firma ve firma temsilciliğinin 
katılımı ile bin 300 farklı markanın 
sergilendiği Konya Tarım 2012 Fuarı’nı 
yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etti.
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H A B E R

TTK 
Konya’da 

Konuşuldu
 Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği(TOBB), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 
Odaları Birliği (TÜRMOB) işbirliğiyle ''Yeni Türk Ticaret Kanunu Tanıtım ve 
Bilgilendirme Toplantısı” yapıldı. Toplantıya Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı 
Ziya Altunyaldız, İç Ticaret Genel Müdürü İsmail Yücel, TÜRMOB Başkanı Nail 
Sanlı, Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı M. Uğur Kaleli, Konya 
Sanayi Odası Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, Konya Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk,Konya SMMO Başkanı İsmail Turan ile çok sayıda iş adamı ve 
muhasebeci-mali müşavir katıldı.

''Bu yasa devrim niteliğindedir” 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu toplantının 
açılış konuşmasında, yıllardır Türkiye’nin 
1950 model arabayla yarış yaptığını 
vurguladı. Türkiye’nin dünyanın 17. 
büyük ekonomisi olduğuna işaret eden 
Hisarcıklıoğlu “Büyüme rekorları kırdık. 
Rekabet endeksinde 65. sırada olmamıza 
rağmen yaptık bunu. Devletten sadece 
rakibimiz hangi şatlarda oynuyorsa onu 
istiyoruz. Bakın o zaman kaçıncı yapıyoruz. 
Şoför becerikli araba 1950 model, sıkıntı 
bu” dedi.
Neden Yeni TTK’ya ihtiyaç duyduğumuzu 
anlatan Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: 

“Biliyorsunuz krizin ardından küresel 
ekonomi yeniden yapılanıyor. Bütün dünya 
ülkeleri kendi sorunları ile boğuşurken, 
bu dönemi değerlendirip doğru adımı 
atanlar bir adım öne geçiyor. Yeni ortama 
uyum sağlayan ülkeler daha hızlı büyüyor, 
daha fazla zenginleşiyor. Yani ciddi bir 
fırsat var. Ama, bizde 1950 model bir 
ticaret kanunu var. Bu yasayla sol şeride 
geçersek yolda kalırız diye düşündük. 
Düşünün en iyi şoför sizde, ama ralliye 
sokarken altına Murat 124 veriyorsunuz.  
Şimdi bizim girişimcimiz, iş adamımız 
herkesten daha cesur, herkesten daha 
becerikli. Ama altında Hacı Murat var. 

Buna rağmen rekorlara imza atıyor bizim 
özel sektörümüz. Bakın dünyada iş 
yapma kolaylığı endeksinde 65. sıradayız. 
Yani diyor ki bu işin ölçümünü yapanlar: 
Türkiye’den daha kolay iş yapılacak 64 
tane ülke var. Ama buna rağmen, bu özel 
sektör Türkiye’yi 2010 yılında Avrupa’nın en 
hızlı büyüyen ülkesi yaptı. Bu yıl dünyanın 
en hızlı büyüyen ikinci ülkesi yaptı.”

“50 maddede çekincemiz var”
“Yasa çıksın diye en fazla uğraşan 
biz olduk. Ben tam 10 yıldır istiyorum 
bunu. 10 yıldır istisnasız her yerde, her 
konuşmamda söylüyorum. Türkiye’ye bir 
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hedef koyduk. 2023 yılında dünyanın en 
büyük 10 ekonomisi arasına gireceğiz.  
Önümüzü açın, yeni yasayı bir an önce 
değiştirelim. Bu kanuna emeği geçen, 
yasalaşma sürecinde çaba gösteren 
herkes çok iyi bilir ki: bu kanuna en fazla 
destek veren kurum TOBB oldu. Yeni 
Türk Ticaret Kanunu Türkiye’nin iktisadi 
tarihine yazılacak bir devrimdir. Peki bu 
kanuna ilişkin hiç mi çekincemiz yok. Tabiî 
ki var. Bunları Meclis süreçlerinde dile 
getirdik. Uygulamaya ve uyum sürecine 
ilişkin belirsizlikler olduğunu söyledik. 
Yaklaşık 50 maddeye ilişkin çekincemiz 
var.” Bu çekincelerini iş dünyasından geri 

dönüşlerle aşabileceklerini ifade eden 
Hisarcıklıoğlu “düşüncelerinizi bildirin” 
diyerek çağrı yaptı.

“Düşüncelerinizi bildirin”
Bu toplantılarla iş dünyasının da 
görüşlerini toplayarak, makul maddelerin 
değiştirilmesi için siyasilere taşıyacaklarını 
bildiren TOBB Başkanı şöyle konuştu: 
Sadece burada anlatmakla da kalmıyoruz. 
Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Şirketim 
isimli yayını tüm Türkiye’de Oda ve 
Borsalarımız vasıtasıyla dağıttık. Yasanın 
şirketleri ilgilendiren maddelerini içeren 
bu raporu, 93 sayfada özetleyip web 

sitemize de koyduk. Bunu okuyun! Yeni 
Yasa hangi suça hangi cezayı öngörüyor. 
5 sayfada özetledik. Web sitemizde 
duruyor. Bunu okuyun! Şirketlerimizin, 
yeni Ticaret Kanunu'na, ne ölçüde hazır 
olduklarını saptamak üzere Deloitte ile 
‘TTKMETRE’ isimli bir anket de hazırladık. 
6 ana konu başlığı altında 44 soru var. 
Bu anketteki soruları cevaplandığınızda, 
şirketiniz Yeni Kanuna ne kadar hazır, 
hangi alanlarda zayıf, hangi alanlarda 
güçlü bunu göreceksiniz. Sizden 
ricam bugün anlatılanları iyi dinleyin. 
Raporlarımızı okuyun, TTKMETRE’yi 
şirketinize uygulayın. Lütfen bunları 
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duyurun. Bu toplantıya gelemeyen eşinizi, 
dostunuzu TOBB web sayfasındaki bu 
bilgilere yönlendirin. Sonra da itirazlarınız, 
çekinceleriniz varsa bize bildirin. Tekrar 
ifade ediyorum yeni TTK bir devrimdir. 
Uygulamaya sağlıklı bir şekilde 
geçtiğimizde Türkiye’nin önü açılacaktır. 
Türkiye, bu reformlar sayesinde 2023 
hedeflerine ulaşacaktır.”

“Süper ligde oynamaya hazırlayan bir 
yasadır”
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı 
Ziya Altunyaldız ise Yeni Türk Ticaret 
Kanunu (TTK) ile ilgili, ''Türkiye'nin ticaret 
kurallarını yeni baştan oluşturan bu 
yasa, bizi geleceğe, yarışa, süper ligde 
oynamaya hazırlayan bir yasadır'' dedi. 
Altunyaldız, artık kamunun sadece bir 
şeyin en doğrusunu, en iyisini bilmediğini, 

doğrunun bir konsensusla sağlandığını 
belirtti. Son yıllardaki küresel krizle birlikte 
sanal dünyanın artık reel dünyanın 
ortaya koyduğu değeri çok iyi anlamaya 
başladığını ifade eden Altunyaldız, 
paradan para kazanma döneminin bittiğini 
vurgulayarak ''Türkiye'nin ticaret kurallarını 
yeni baştan oluşturan bu yasa, bizi 
geleceğe, yarışa, süper ligde oynamaya 
hazırlayan bir yasadır'' dedi.
Altunyaldız, kanuna şefkatle yaklaşılmasını, 
şefkatle yaklaşılması halinde sıkıntıların 
daha net görülebileceğini belirterek, 
''Kanun bir devrim niteliğindedir, kuralları 
değiştirmektedir, bizi dünya ligine 
hazırlamaktadır. Bunu derken şunu ifade 
ediyorum. Artık Türkiye, eski Türkiye değil. 
Türkiye G-20'nin üyesi. Türkiye, '2023'te 
dünyanın en büyük 10 ekonomisinden 
biri olacağım' diyor. Bunu sizinle yapacak. 

Bu çerçevede esnek yönetim anlayışını 
getiriyor, paydaşların hakkını koruyor'' diye 
konuştu.
''Web sayfası kurulmasını önemsemeyin. 
Size yurt dışındaki herhangi bir 
müşterinizin ulaşması kötü bir şey mi- 
Dünya ihracat hacmi 15 trilyon dolar 
civarında. Bunun yaklaşık 700 milyar 
doları internet üzerinden yapılıyor. 2015'te 
1,5 trilyon dolara çıkacağı söyleniyor. Bu 
pastada bizim de payımızın olması lazım. 
İnternet sitesi bunun için olmalı” diyerek 
dünyaya entegre olabilmemiz için gerekli 
olduğunu vurguladı. 

“TTK ticari hayatı baştan aşağı 
değiştirecek”
TÜRMOB Başkanı Nail Sanlı da Yeni 
TTK'nın iş hayatında önemli değişiklikler 
yapacağını herkesin bildiğini söyleyerek 
“Yeni TTK'nın ticari hayatı baştan aşağı 
değiştirecek, AB normlarına doğru bir ticari 
hayata yönlenme olacaktır. Gelişmiş ülke 
normlarına ulaşabilmek ve uluslararası 
sermayenin Türkiye'ye tereddüt 
etmeden gelebilmesi için yeni TTK'nın 
uygulanmasına şiddetle ihtiyaç vardır” 
dedi. Açılış konuşmalarının ardından 
Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Dr. Anlam Altay “Yeni Türk Ticaret Kanunu 
ve Şirketim” başlıklı bir sunum yaparken, 
Deloitte Türkiye Yönetici Ortağı Ali Çiçekli 
yeni kanuna ne kadar hazır olduğumuz 
hakkında bilgiler verdi. Konuşmaların 
ardından TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 
Harun Karacan moderatörlüğünde İç 
Ticaret Genel Müdürü İsmail Yücel, 
TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel Akdemir, 
Deloitte Türkiye Yönetici Ortağı Ali Çiçekli 
ile Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Dr. Anlam Altay katılımcıların sorularını 
yanıtladı.
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M A K A L E

Meralarımız
Önemli Kaynağımızdır
Konya İli 4.083.353 ha toplam arazi 
varlığına sahiptir. Konya ili arazi varlığının  
%18.7’sini (761.461 hektar) çayır meralar 
kaplamaktadır. Konya’nın toplam arazi 
varlığının %55’i  (2.247.857 ha) işlenen 
alan, %13.2 (540.189 ha) orman alanı 
ve %13.1 (531.846 ha) ürün getirmeyen 
alandır.  İl arazi varlığının %18.7’sini 
kaplayan çayır meralar işlenen alandan 
sonra en fazla payı almaktadır. Birçok 
fayda ve önemi olan çayır ve meraların 
öneminin fazla bilinmemesi veya 
önemsenmemesi nedeniyle bu yazıda 
oluşumu ve önemleri farklı yönleri ile ele 
alınmıştır.
Toprak ve üzerinde yetişmekte olan çayır 
ve meralar ve daha sonra oluşan bitki 
örtüsü iki ana kaynaktan oluşmakta ve 
oluştuğu yerin iklim özelliklerine göre 
binlerce yılda mera veya çayır meydana 
gelmektedir. Normal şartlarda 2.5 cm’lik 
bir toprak tabakasının oluşumu ve kullanılır 
olgunluğa ulaşması için yerin iklim 
özelliklerine göre yaklaşık 300 ile 1000 yıllık 
bir zaman geçmesi gerekmektedir.
Meraların fayda ve önemleri sadece 
hayvan otlatılan alanlar olarak 
görülmemelidir. Meralar, istenildiğinde 
araziye, sanayi veya mesken alanlarına 
dönüştürülen alanlar da değildir. 
Oluşumu ve sayılacak fayda ve önemleri 
yanında ekonomik, ekolojik ve sosyal 
fonksiyonlarının olduğu da göz ardı 
edilmemelidir. 

Aşağıda sıralanan meraların fayda ve 
önemleri; Meranın oluşumundan bu güne 
kadar mera ekosisteminin kullanım süresi 
içinde oluşumun devam etmesi, bitki 
örtüsü değişimi ve bu sürede toplumun 

yararlandığı, aldığı ürünlerin ve diğer 
kullanım özelliklerinin tamamı bu fayda ve 
önemleri içerisinde sayılabilir. 

Çayır ve Meraların Fayda ve Önemleri:

1. Yem üretimindeki fayda ve önemi
2. Toprağın oluşumu ve muhafazasındaki 
(erozyonu önleme) fayda ve önemi
3. Münavebedeki fayda ve önemi
4. Hidrolojik fayda ve önemi
5. İklim üzerindeki fayda ve önemi
6. Yeşil alan (rekreasyon) olarak fayda ve 
önemi
7. Yaban hayatının çoğalma ve yaşama 
alanı olarak fayda ve önemi 
8. Bazı sportif faaliyetler açısından fayda 
ve önemi (avcılık, balıkçılık,  çim kayağı, 
yürüme alanı …gibi)
9. Gen kaynağı olarak fayda ve önemi
10. Ekonomik olma fayda ve önemi
 
Çayır mera alanlarının en önemli fayda ve 
önemleri ekonomik yem üretim alanları 
olmasıdır. Hayvan otlatılan meralar ve 
biçilerek değerlendirilen çayırlardan 
mevcut hayvan varlığımızın ihtiyaç 
duyduğu kaba yemin yaklaşık 1/3’ünü 
karşılamaktayız. Mera yemi diğer yem 
kaynaklarından elde edilen yemlere göre 
en ucuz yemdir. 

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere 
diğer faydalanma şekillerine göre nişasta 
değeri olarak mera yeminin maliyeti 
oldukça düşüktür. Hayvan beslemede 
masrafların %70-75’ini oluşturan yem 
giderlerinin ucuz karşılanması, yani 
yem gideri toplamının düşük olması 
hayvancılıkta kazanç oranını artıracaktır. 
Yem üretim alanları otlayan hayvanların 
sağlığı açısından da büyük önem 
taşımaktadır. Çünkü meralar hayvanların 
eczanesi olarak da bilinmektedir.
Çayır ve mera alanları; otlatılan ve yem 
elde edilen alan olma dışında bazı tıbbi 
ve aromatik bitkilerin yetişme alanı, birçok 
bitkinin gen kaynağı, domalan gibi bazı 
mantarların yetiştiği, arıcılığın yapıldığı 
ve beslendiği alandır. Evcil hayvanlar 
için olduğu kadar evcil olmayan yabani 
hayatın (hayvanların, kuşlar, balıklar) 
yaşama, üreme ve beslendiği dolayı ile 
doğrudan olduğu kadar, dolaylı hayvansal 
ürünlerin de elde edildiği alanlardır. 
Çayır ve mera alanları üzerinde yetişen 
bitkilerin fotosentez yapması nedeniyle 
karbondioksit tüketen, havayı temizleyen 
ve oksijen üreten alanlardır. Bu özelliğini 
kesin olarak hesaplamak da mümkün 
görülmemektedir. Çayır ve meralar; bu 
fayda ve önemleri yanında insanoğlunun 
birçok faaliyette kullandığı kum, çakıl, taş, 
mermer ve çeşitli madenlerin bulunduğu 
ve işletmeye alındığı alanlardır. 
Çayır ve Meraların Koruyucu Fayda ve 
Önemi; kapladığı toprağı, suyu koruma 
fonksiyonu,  yağış zararlarından koruma 
fonksiyonu,  iklim koruma fonksiyonu, 
zararlı atıklardan koruma fonksiyonu, yeşil 
örtüyü koruma fonksiyonu, ekilen arazileri 
koruma fonksiyonu, yaban hayatını koruma 
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fonksiyonu ve doğa ve çevre güzelliğini 
koruma fonksiyonu sıralayabiliriz.
Bu fayda ve önemlerini farklı şekillerde 
sınıflandırmak veya sıralamak da mümkün 
olabilir. Meraların bu fayda ve önemini 
sürdürebilmesi yani “Sürdürülebilir 
Mera Yönetimi” için “Mera Amenajman” 
kurallarına uymak gerekmektedir. Mera 
alanlarında bulunan, tabii olarak yetişen 
bitkiler tesis edildikleri yıldan 2-3 yıl sonra 
toprağı koruma fonksiyonlarını yerine 
getirmeye başlar iken ağaçlandırılan 
alanlarda bu fonksiyon 10-15 yılda 
başlamaktadır. Bu kısa süre meraların 
önemini ve önceliğini artırmaktadır. 
. Toprağın oluşumu ve muhafazasındaki 
(erozyonu önleme) fayda ve önemi; 
İklim özelliklerine göre 300- 500 veya 
1000 yıl gibi uzun bir süreç sonucu 
oluşan toprak tabakası ve üzerindeki 
bitki örtüsü mera amenajman kurallarına 
uygun olmayan, bilimsellikten uzak ve 
doğru kullanılmadığı zaman kısa sürede 
bitki örtüsü klimaksdan uzaklaşmakta 
ve toprak erozyonla taşınıp gitmektedir. 
Erozyon denilen bu hastalık ile yıllar alan 
bir süreç sonunda o yörede oluşmuş olan 
ekosistem bozularak, mevcut bitki örtüsü 
kaybolarak bitki yetişemeyecek bir zemin 
ortaya çıkmaktadır. Mera alanlarındaki bitki 
kaybı hayvancılık için gerekli olan kaba 
yemin, toprak kaybı ise ekilen alanlarda 
çeşitli zarar ve verim kayıplarına neden 
olmaktadır.  Üzülerek belirtmek gerekir 
ki üzerinde fazlaca durulmasına rağmen 
ülkemiz büyük bir erozyon problemi ile 
karşı karşıyadır. Bazı araştırmalara göre, 
Türkiye topraklarının % 78.78’inde su 
erozyonunun mevcut olduğu, her yıl 500 
milyon ton kadar toprağın bulunduğu 

yerden göl, gölet ve denizlere taşındığı 
belirtilmektedir. Kısaca toprağın bulunduğu 
yerden; yağışlar, sel suları,  çığ ve rüzgar 
gibi etkenlerle taşınması olayına “erozyon” 
denir. Erozyon, topraklarımızın tamamen 
yok olmasına veya verimli topraklarımızın 
kaybedilmesine sebep olan etkenlerin 
başında gelmektedir. Ülkemizdeki erozyon 
Avrupa'dan 12, Afrika'dan 17 kat daha 
fazladır. Ülkemiz topraklarının %14'ünde 
hafif, %20'sinde orta ve %63'ünde şiddetli 
ve çok şiddetli derecede erozyon tehlikesi 
mevcuttur. Sadece %3'lük kayalık alanda 
ise erozyon görülmemektedir. Erozyon 
sebebi ile bitkilerin yetişme ortamı olan 
toprağın verimi azalmakta, besin maddeleri 
yok olmakta, su ve topraklar kirlenmekte, 
bu ortamlarda yetiştirilen ürünlerde verim 
ve kalite düşmektedir. Bu nedenlerle 
sadece erozyon zararı meralarda değil, 
ekili alanlarda yetiştirilen ürünlerde de 
giderek verim ve üretim azalmakta ve 
üretim azlığı da pahalılığa mal olmaktadır. 
İklim, topoğrafya, vejetasyon ve toprak 
gibi etkenlerin birbirleri ile etkileşimleri 
sonucunda belirli oranlarda oluşmakta 
olan erozyonda en önemlisi toprak 
erozyonudur. Toprak erozyonu; Arazi 
yüzeyinin su, rüzgar ve buzul gibi çeşitli dış 
etmenler tarafından aşındırılıp, taşınması 
olayıdır. Erozyon üzerinde etkili olan iklim 
elemanları yağış, sıcaklık ve rüzğardır. 
Bu etkenlerden en önemlisi olan yağışın 
şekli, miktarı, süresi ve şiddeti erozyon 
üzerinde çok etkilidir. Yağmur halindeki 
yağışın süresi uzun, şiddeti de yüksek 
ise, erozyon açısından ciddi sorunlar 
oluşabilmektedir. Yurdumuzun tamamında 
zaman zaman görülen düzensiz yağışlar 
da erozyonu destekleyen önemli bir 

etkendir. Son yıllarda görülen, 24 saatlik 
bir sürede 100-120 mm yağışın düştüğü 
alanlarda suların nasıl aktığına bakıldığında 
suyun oluşturduğu erozyonun zararı 
anlaşılmaktadır.

Erozyonun şiddeti bakımından eğim 
derecesi çok daha önemlidir. Eğimin 
%5’ten %10’a çıkması halinde erozyon 
miktarında 3 katı bir artış, %15’e çıkması 
halinde 5 katı bir artış olmaktadır. 
Meralarımızın büyük bir kısmı eğimli 
ve yağışın yetersiz olduğu alanlarda 
olması nedeniyle bu alanlardaki erozyon 
miktarı eğimlilik, toprak yapısı durumuna, 
yağış ve bitki örtüsü özelliklerine göre 
değişmektedir. Bitki örtüsünün nitelikleri, 
yani meranın sıhhati, klimaksa göre 
durumu erozyonu etkileyen en önemli 
unsurlardandır. Bitki örtüsünden 
yoksun olan her meyilli toprak erozyona 
uğramaktadır. Bitki örtüsünün cinsi, miktarı, 
üniform olarak dağılışı erozyonun etkinliği 
bakımından rol oynamaktadır.
Bitki örtüsünün su ve rüzgar erozyonunu 
önleme yönündeki tesirinin, sahadaki bitki 
örtüsü miktarı ile orantılı olduğu çeşitli 
araştırmalar sonucunda ispatlanmıştır. 
Tablo.2’de görüldüğü gibi bitki örtüsü ile 
kaplama oranı arttıkça su ve daha sonra 
rüzgar erozyonu artı hızı artmaktadır. 
Mevcut bitki örtüsünün koruyuculuğu; 
bitki ile kaplı alan, bitki yüksekliği, yaprak 
yoğunluğu(yaprak alanı indeksi), bitki 
büyüme formu gibi faktörlere bağlıdır.
Erozyonu önleme ( toprak koruma ) görevi 
gören ormanlarla birlikte mera alanları, 
kendi yetişme ortamı ile etrafındaki koruma 
bölgesinde bulunan alanları su ve rüzgar 
erozyonundan, toprak kaymalarından, 
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topraktaki besin maddelerinin çeşitli 
etkenlerle taşınıp kaybolmasını önleyen 
alanlardır.

Meralar, toprak üzerindeki bitki örtüsü 
ve toprak içerisindeki kökleri sayesinde 
erozyonun olumsuz etkilerini en aza 
indirgemektedir. Vejetasyon, toprak 
yüzeyine düşen yağış miktarını, yağışın 
şiddetini ve mekanik etkisini azaltmaktadır. 
Bitki kökleri ve biriken bitki artıkları 
ise, toprağı hem yağmur damlalarına 
karşı korumakta, hem de infiltrasyon 
kapasitesini artırarak yüzeysel akışı 
azaltmakta veya durdurmaktadır. Kurak 
olan bölgelerde mevcut bitki örtüsünü 
iyi bir halde tutabilmek yağış sularını 
kaybetmemek için oldukça önemlidir.  
Yüzeydeki örtü bitkileri, orta ve yüksek 
boylu bitkiler rüzğarın hızını azaltarak 
erozyonu, dolayısıyla toprağın taşınarak 
kaybolmasını ve istenmeyen yerleri 
örtmesini engeller. Çünkü rüzgarın hızına 
göre değişmekle birlikte taşınan materyalin 
büyük çoğunluğu 0- 30 cm yüksekliğinde 
taşınmaktadır. 

Tablo.2. Meralarda Bitki Örtüsü - 
Erozyon İlişkileri

Kaynak: Altın ve Ark, 2011

Bitki örtüsünün iyi olması yağışla 
düşen suyun toprakta tutulan miktarını 
artırmaktadır. Otuz dakikada 100 mm 
yağışın düştüğü meşelik alanda yağışın 
%81’i, yumaklı buğdaygillerin kapladığı 
alanda yağışın %75.5’i, çim formlu 
buğdaygillerin kapladığı alanda yağışın 
%54.6’sı ve çıplak topraklarda ise yağışın 
ancak %25’i toprak içine sızabilmektedir 
(2). Yağış miktarının düşük olduğu ilimizin 
birçok yöresi için meraların önemini bu 
açıdan da değerlendirmek gerekmektedir.
Ormanlar, meralar ve diğer bitki örtüleri 
yeryüzünün iklimini etkileyen önemli 
ekosistemlerdendir. Bulundukları ortamı ve 
çevredeki canlı ve cansız varlıkları etkilerler. 
Yerleşim yerlerinin içerisinde ve yakınındaki 
mera ve ormanlar; tarım alanlarını soğuk 
havanın zararlarından, rüzgarın zararlı 
etkisinden, ani sıcaklık değişimlerinden 
koruyan bitki örtüleridir. Sıcaklık değişimi, 

çıplak ve bitki ile örtülü alanlarda önemli 
farklılık göstermektedir. Gece ve gündüz 
sıcaklılık farkı çıplak arazilerde daha fazla 
olmaktadır.

Meralar; zamanla başka kullanım 
alanlarına dönüştürülebilen, etrafındaki 
tarım alanlarını belli oranda koruma 
görevi yapan alanlardır. Atmosferdeki 
karbondioksit emisyonlarının azaltılması 
için mera alanlarındaki bitki örtüsü, 
mümkün olduğunca yeşil ve kaplama oranı 
yüksek tutulmaya çalışılmalıdır. FAO‘nun 
Roma’da 15-17 Nisan 2009 tarihlerinde 
düzenlediği “İklim değişikliğinin etkilerinin 
azaltılması için mera ve yem tabanlı 
sistemler Çalıştayı”nda şu bilgilere yer 
verilmiştir; Mera sistemleri dünya kara 
alanlarının% 40 işgal ettiğini, ancak şu 
anda emisyon azaltma / karbon depolama 
için önemli bir potansiyel olmasına rağmen 
karbon ticareti dışında tutulduğunu, 
tarımsal ormancılık alanları da dahil olmak 
üzere Mera üretim sistemleri, yayılan 
karbon dioksit (CO 2 ), metan (CH 4 ) ve 
azot oksit (N 2 O) gazlarının azaltılması; 
gıda güvenliği, kırsal geçim kaynaklarını 
ve toprak kaynaklarının yönetimi 
sürdürülebilirliği artırılmasında önemli bir 
rol oynaması nedeniyle daha geniş bir 
toplum için de önemlidir. Otlakları katkısı 
ile ilgili en önemli küresel bilgi stok ve bir 
atölye çalışması yapılacaktır. Sera gazı 
emisyon azaltma ve C karbon tutma ve 
küresel iklim değişikliğine uyum için otlak 
ve orman ekosistemleri restorasyonuna 
katkıda bulunmak ve mevcut farklı otlak 
ve yem tabanlı sistemler maliyeti ile 
ilgili bilgi, farklı agroecolojik bölgelerde 
ve farklı yönetim teknikleri altında 
yayılışının katkısı ile ilgili mevcut veriler 
hakkında bilgi toplamak gibi önerilerde 
bulunulmuştur. Küresel ısınma, yerküre 

yüzeyinin ortalama sıcaklığında yükseliş 
göstermektedir. 1800’lerin sonlarından 
beri küresel ortalama sıcaklık 0.4 ilâ 0.8 
derece oC civarında arttı. Birçok uzman’ın 
yaptığı hesaplara göre 2100 yılına kadar 
ortalama sıcaklık 1.4 ilâ 5.8 derece oC 
daha artacak. Bu artış oranı geçmiş artış 
oranlarından çok daha fazla olabilir.
Bir ekosistem özel bir bölgede, 
yaşayan organizmalardan ve fiziksel 
çevreden oluşmaktadır. Bilim adamları 
insan topluluğu ile doğal ekosistemin 
çabuk bir iklim değişimine uyum 
sağlayamayacağından endişe ediyorlar. 
İşte beklenen tehlike bu uyum sıkıntısıdır.

İklim Bilimi konusunda çalışan bilim 
adamları 1800’lerin sonlarından beri 
meydana gelen küresel ısınmayı analiz 
ettiler. Klimatolojistlerin çoğunluğu 
insanoğlu faaliyetlerinin ısınmanın çok 
büyük bir miktarından sorumlu olduğuna, 
bu faaliyetlerin Yerküre’de doğal sera 
etkisini arttırarak küresel ısınmayı 
artırdığını belirtmektedirler. Sera etkisi, 
güneş ışığını, gazları (ısıyı dünyanın 
atmosferine hapseden gazlara verilen 
isim), atmosferdeki parçacıkları kapsayan 
karmaşık bir işlemle Yerküre’nin yüzeyini 
ısıtıyor. Sera gazlarının en zararlısı 
karbondioksittir. Kyoto Anlaşması, 
karbondioksidin yanısıra metan ve nitrus 
oksid gazlarını salınımını da düşürmeyi 
öngörüyor. Küresel ısınmaya katkıda 
bulunan ana insan aktiviteleri: fosil 
yakıtların yakılması (kömür, petrol ve doğal 
gaz) ve mevcut bitki örtüsünün (mera ve 
ormanların) yok edilmesidir. En çok yakıt 
tüketimi: otomobillerde, fabrikalarda, 
elektrik santrallerinde meydana 
gelmektedir. Fosil yakıtlarının yakılması ile 
karbondioksit gazı (kimyasal formülü CO2) 
açığa çıkmaktadır. CO2 ısının uzaya çıkışını 
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yavaşlatan bir sera gazıdır. Ağaçlar ve 
diğer bitkiler besin üretmek için havadaki 
CO2’i fotosentez ile kullanırlar. Ormanların 
ve diğer bitki örtülerinin yok edilmesi, 
bitkiler tarafından yok edilen gaz miktarı 
oranını indirgeyerek ya da ölü bitki örtüsü 
ayrıştırılması ile CO2’ in çoğalmasına 
katkıda bulunuyor. Son yıllarda belediyeler 
yerleşim yerlerinde oluşturdukları yeşil alan 
miktarlarını bu nedenle bir propaganda 
konusu yapmaktadırlar.
Ülkemizdeki hızlı nüfus artışı, şehirleşme ve 
endüstrileşme sonucu meraların bilinçsiz, 
kontrolsüz ve aşırı kullanımı yanında başka 
kullanıma açılması meraların ve diğer 
doğal kaynakların korunması düşüncesi 
ve çalışmaları hızla yaygınlaşmaktadır. 
Ekolojik özelliklerine meraların taşıdığı bitki 
örtüsüne göre koruma alanları olarak milli 
parklar, gen koruma ve örnek mera alanları 
gibi koruma altına alınmalıdır.

Kuraklığın etkisini azaltmak, sadece bitki 
örtüsünü (mera ve ormanları) korumak 
olmayıp tarla alanlarında yetiştirilecek tür 
ve çeşitlerin seçimi, geliştirilmesi yanında 
agronomik tekniklerin duygulanması da 
çok önemlidir. Kuru tarım tekniklerinin 
geliştirilmesi, kurak şartlarda toprak ve 
suyun korunması,  minimum toprak işleme, 
doğrudan anıza ekim, malçlama, organik 
maddeyi artırma, münavebe uygulaması, 
kontur sıraya ekim, teraslama, sürüm 
tekniklerinde değişim, erozyon kontrolü 
önlemleri, rüzgar kıranlar, çöp ve atık 
yönetimi, tuzlu toprakların iyileştirilmesi, 
sulama sistemlerinde iyileştirmeler, suyun 
kapalı sistemlerle verilmesi, erken ekimler, 
erken yabancı ot mücadelesi vb. gibi 
işlemler dünyada benzer şartlarda dikkate 
alınan agronomik yaklaşımlardır.  
İnsanları yerleşim yerine bağlama 
fonksiyonu ve Sosyal güvence fonksiyonu 
gibi sıralanabilecek fonksiyonları 

bulunmaktadır. Çayır ve Mera alanları 
hayvancılık açısından ucuz yem kaynağı 
olması nedeni ile insanı doğduğu yere 
bağlayan ve doyduğu yer haline getiren 
alanlardır. Köyler sosyal hadiselerin 
en az olduğu alanlar olması nedeni ile 
demokrasinin güvencesidir. Meralar 
yağışların fazla olduğu yer ve zamanlarda 
su depolama, uygun olmasa da çöp ve 
diğer evsel atıkların atıldığı alanlardır.
 Toplum sağlığı fonksiyonu gören meralar, 
oluşan çeşitli gürültünün, sanayi kuruluşları 
ve trafiğin zehirli gaz ve atıkların, tozun 
ve ışınların zararlı etkisini, endüstri ve 
diğer faaliyetlerden kaynaklanan çeşitli 
olumsuzlukları, çevre kirliliğinin etkilerini 
azaltır, bunların insanın ruh ve beden 
sağlığını olumsuz etkilenmesini önler. 
Yeşil renk insanları en dinlendirici renktir. 
Mera alanlardaki bitki örtüsünün uzun 
süreli ve yeşil olması toplum sağlığı 
açısından fevkalade önemlidir.  Bitkiler 
yeşil aksamlarında yaptıkları fotosentez 
ile havayı temizler, havanın kalitesini 
iyileştirir, toprak içerisindeki bitki kısımları 
ile de topraktaki su ve besin maddeleri 
döngüsüne ve zehirli maddelerin absorbe 
edilmelerini sağlamaktadırlar.

Meralar bilimsel olarak bir ekosistem 
içindeki bitkisel hayvansal ve mineral 
menşeyli elemanları, her çeşit, canlı ve 
cansız varlıkları ön planda tutmalıdır. 
Toprak, bitki, canlı ve cansız bütün 
kaynaklara zarar vermeden meralardan 
faydalanma bilim ve sanatı olarak bilinen 
“Mera amenajmanı” bilimi hayvan 

yetiştirme tekniği ve sağlığı başta olmak 
üzere, bitki ve hayvan gen kaynağı, toprak, 
jeoloji, jeomorfoloji, madencilik, botanik, 
zooloji, hidroloji, arkeoloji ve sosyoloji gibi 
bilim dalları ile çok yönden ilişkili olup bu 
açıdan gözlemek, incelemek gerekmekte, 
ve bu açıdan “ Doğa laboratuarı” olarak da 
değerlendirilmelidir.  
Çayır ve Meralar; ucuz yem kaynağı 
yanında, bakım ve kullanım özellikleri 
nedeniyle de tarla kültüründe yetiştirilen 
ürünlere göre daha esnek olması 
nedeniyle iş gücü kullanımı yönüyle 
işletmelere ekonomiklik sağlamaktadır.
Önemi ve faydaları çeşitli fonksiyonlara 
göre sayılan çayır ve meraların bütün 
bu fonksiyonlarını sürdürebilmesi için 
kendi sağlığının korunması ve süreklilik 
göstermesi gerekmektedir. Mera alanlarının 
doğru kullanımı ise “Mera Amenajman” 
kurallarına uyulması ile mümkündür. 
Bunlar; 1- Otlatma mevsimine uyulması, 2- 
Otlatma kapasitesine uyulması, 3- Üniform 
otlatma ve  4- Uygun hayvan cinsi ile 
otlatmadır.

Özellikle bölgemizde bu kurallara 
uyulmadığını görmekteyiz. Her yıl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce bir 
komisyon tarafından hazırlanan “Otlatma 
Takvimine” uyulması için gayret gösterir 
isek meraların kullanımı için doğru adımı 
atmış oluruz. Aksi halde meralardan 
beklenen faydalar sağlanamayacağından 
problem giderek büyümeye devam edecek 
ve buna paralel olarak da bazı sosyal 
yaraların artmasına yol açacaktır.
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Konya 2.Tohum Fuarı
KTO TÜYAP Konya Fuar Merkezi’nde Açıldı

 Bu yıl geçen seneye oranla yüzde 54 oranında büyüyerek geniş bir 
yelpazeye ulaşan Tohumculuk fuarı yerli ve yabancı olmak üzere birçok firmaya 
ev sahipliği yaptı. Yerli ve yabancı 120 firmanın katıldığı fuarı geçen yıl 16 bin 
kişi ziyaret etmişti. Bu yıl ise 20 binin üzerinde ziyaretçi geldi. 

Konya, Tohumculuğun En Fazla 
Yapıldığı Yer
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel 
Müdürlüğü (TUGEM) Genel Müdür 
Yardımcısı Talat Şentürk, Konya'nın tahılın 
ardından tohum ambarı da olacağını 
söyledi. Uluslar arası mevzuata uygun 
yasal düzenlemeler yapılarak tohumculukla 
ilgili önemli gelişmeler yaşanmasının 
sağlandığını dile getiren Şentürk, "123 

kuruluşa tohumculuk sertifikası verildi. 
Tohum üretimini özel sektör yapacak, 
devlet sadece denetleyen ve kontrol 
eden olacak. Konya aldığı destek miktarı, 
sertifikalı tohum üretimi ve kullanımında bir 
numara. Hem en fazla desteği alıyor, hem 
en fazla üretimi yapıyor. Konya ile ilgili özel 
çalışmalarımız var. Buraları tarım havzaları 
içerisinde önemli tohumluk üretim havzası 
haline getireceğiz. Tahıl ambarını tohum 
ambarı da yapabilmek için özel bölgeler 
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ilan etmek gerekecek ki, Konya bunların 
başında geliyor" dedi.

Genç Firmalar Ciddi Ataklar Yaptı
Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği 
(TSÜAB) Başkanı Yıldıray Gençer, açılışta 
yaptığı konuşmada, Türk tohumcuları 
olarak, 60 kişilik heyetle 7 farklı ülkeye 
sektörel ziyaretlerde bulunduklarını belirtti. 
Bu ülkelerde, Türkiye'deki tohumculuk 
sektörünü anlattıklarını vurgulayan Gençer, 

bu çalışmaların sektörü geliştireceğine 
inandıklarını söyledi. Sektörün bugün 
itibariyle 1 milyar dolarlık işlem hacmine 
sahip olduğunu belirten Gençer, sözlerine 
şöyle devam etti: ''Son 15 yılda 100 bin 
ton civarında olan sertifikalı tohumluk 
üretim miktarımız, 2011 verilerine göre 
635 bin tona ulaşmıştır. 10 yıl önce yüzde 
5 civarında olan hububat tohumundaki 
özel sektörün payı bugün yüzde 55–60 
seviyesindedir. Çok genç olan firmalar 

ciddi ataklar yaparak, tohum ihraç eder 
olmuşlardır. 2011 verilerine göre tohum 
ihracatımız 120 milyon dolardır.''

Sertifikalı Tohum ‘Tarımsal Sanayi 
Ürünü’ dür
Konya tohum üretimiyle birlikte Ülkemiz 
tohumculuğunda da, devletimizin teşvik ve 
uygulamalarıyla birlikte önemli gelişmeler 
yaşanmakta olduğunu belirten KSO 
Başkan Vekili Tahir Şahin “Daha fazla 
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üretip daha fazla satmak, tohumculukta 
dünyada söz sahibi olmak için gerekli 
ar-ge ve yatırım teşvikleri devreye 
sokulmalıdır. . Tohumu tarımsal bir girdinin 
ötesinde endüstriyel bir ürün olarak da ele 
alabiliriz”dedi.

Tohum Fuarını Açmakta Geç Kaldık
KTO Başkanı Selçuk Öztürk, 50 milyar 
dolar büyüklüğe sahip dünya tohum 
sektöründe 2023 hedefleri doğrultusunda 
daha fazla yer almaları gerektiğini kaydetti. 
Öztürk, "TÜYAP Yetkilileriyle yaptığımız 
istişarelerle birlikte tohum fuarı açmaya 
karar verdik. Verdiğimiz kararlılıktan 
doğruluğu da anlaşmış olmaktayız. Hatta 
geç kaldığımızı bile söyleyebilirim. Hangi 
sektör olursa olsun bakılmalı, bu sektör 
cari açık mı veriyor, cari fazla mı veriyor 
diye. Türkiye’nin son 10 yıl içerisinde 
birçok başarılı uygulaması olmuştu. İşsizlik 
oranını dünya ölçeğinde en azından kabul 
edilebilir seviyeye indirdik. İhracatta çok 
yüksek bir artışa sahibiz. Her bölgemizin 
kendi ekonomik değerlerini en verimli 
şekilde ülke ekonomisine kazandırması 
büyük önem taşımaktadır. Şehrimizin 
ülke çapında önemli bir üretime sahip 
olması, uygun iklim ve toprak avantajı ile 
birlikte tarımsal araştırma enstitümüzün 
çalışmaları ile Türkiye'nin tohum merkezi 
olan Konya'da yerli ve yabancı yatırımcıları 
tohum üretmeye davet ediyoruz" şeklinde 
konuştu.

Tarım Yeniden Tarif Edilmelidir
Tarımın bir tarifi yapılması gerekirse, 
tarım birbiriyle bağlantılı üç bileşen 
olarak görüleceğini belirten Borsamız 
Yönetim Kurulu Başkanı M.Uğur Kaleli, 
bunların ekolojik denge, biyolojik disiplin 
ve ekonomi olduğunu ifade etti. Kaleli 
“ Ekolojik dengeler hesaba katılmadan 
tarım sektörünü sürdüremeyiz. Biyolojik 
disiplini sağlamadan sağlıklı bir tarımdan 
bahsedemeyiz. Ve ekonomiyi dikkate 
almadan tarımsal üretimi konuşamayız. 
Bu üç bileşeni tam bir uyum halinde 
uyguladığımızda tarımsal üretimimiz çok 
büyük aşama kaydedecektir. Tarımın 
stratejik bir sektör olduğu günümüzde, 
gıda güvenliği ön plana çıkmıştır. Türkiye 
bölgenin gıda ihtiyacını karşılayacak 
üretim potansiyeline ve insani vicdana 
sahiptir ”dedi.

100 bin tonluk silomuz 2013 yılında 
hizmete girecek
Kaleli, Türk tarımı ve hayvancılığına 100 
yıldır hizmet veren kurumlarının sektör için 
çalışmalarını sürdürdüğünü anımsatarak, 
"Borsamız Türkiye'de elektronik satış 
salonu ile bir ilki gerçekleştirmiş, modern 
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borsacılığın ve lisanslı depoculuğun 
alt yapısını oluşturmuştur. Stratejik 
planımız kapsamında lisanlı depoculuk 
çalışmalarımız başlamış, ilk etapta 100 
bin tonluk silomuz 2013 yılında hizmete 
girecektir. 

Tohum Üreticilerine Müjde
Kaleli, Tohum tescil ve sertifikasyonun 
Konya’da yapıldığını belirterek,“ İlimizde 
tohumluk sertifikasyonuyla ilgili ihtiyaç 
duyulan merkez olarak Konya Ticaret 
Borsası Laboratuvarı tek yetkili olarak 
faaliyete başlamıştır. Dünya’da yıllık 50 
milyar dolar ve ülkemizde 400 milyon 
dolarlık hacme sahip olan tohumculuk 
sektörü için sertifikasyon hizmetlerinin 
ilimizde yürütülmesi hayati öneme sahiptir. 
Gelişmiş alt yapısı, uzman personeli ile 
tohum tescil ve sertifikasyon işlemleri artık 
borsamızda yani Konya’da yapılacak. 
Üreticimiz zaman ve kaynak kaybına 
uğramayacaktır. Bunun için Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Sayın Mehdi Eker’e, 
milletvekillerimize, Selçuk Üniversitesi 
Ziraat Fakültemize, Tarım İl Müdürlüğüne,  
Bakanlık bürokratlarına, tohum 
üreticilerimize ve emeği geçen herkese 
teşekkür ederim” diye konuştu.

Sertifikalı Tohum Kullandım Daha Fazla 
Kazandım
AK Parti Konya Milletvekili İlhan Yerlikaya, 
Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında 
Türkiye'nin gıda sektöründe en büyük 
ihracatçı olma hedefine kaliteli ürün 
yetiştirilmesiyle ulaşılabileceğini, bunun 
da sertifikalı tohumla mümkün olacağını 
vurguladı. Yerlikaya, “Tohumculuk 
gerçekten önemli. Zirai üretimde; Toprak, 
su ve tohum üç ana unsur çok önem arz 
etmektedir. Bu bilgiyle birleşirse çok daha 
iyi olur. Bu sene anneannemden kalan 
toprağı ektim. Sertifikalı tohum kullandım 
ve o civardaki bütün çiftçilerden daha fazla 
ürün verimi aldım” dedi.

Konuklar DÜÇ Sivil Toplum 
Başkanlığına Devredilmeli
AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Kabakcı 
da, Konuklar Devlet Üretme Çiftliği'nin 
KTB organizasyonunda oluşacak bir 
sivil toplum başkanlığa devredilmesini, 
burada oluşturulacak Tarım ve Teknoloji 
Üniversitesi ile tarım sektörüne yönelik 
çalışmalar yapılabileceğini söyledi. 
Kabakçı “ Konya adına gururlanmamak 
mümkün değil, Konya artık yapılandı ve 
hedefe doğru ilerliyor. Burada yapacağımız 
çok şey var. Bakıyorsunuz, Amerika Birleşik 
Devletleri 2025’te dünya nüfusunun 8 
milyar olacağını söylüyor. Dünya nüfusuna 
yılda 80 milyon insan dahil oluyor. Yeni 

tüketim alışkanlıkları elde eden Çin Halk 
Cumhuriyeti ve Hindistan gıda piyasasına 
giriyor. Ne yapmak zorundayız? Üretmek 
zorundayız. Dünyayı büyütemeyeceğimize 
göre verimi artırmak gibi mecburiyetimiz 
var. Verimi artırmak için kaliteli tohum 
kullanacağız” görüşlerine yer verdi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü 
Bülent Alparslan, Konya Ovasının sahip 
olduğu gece ve gündüz arasındaki sıcaklık 
farklılığının Konya'nın tohumculukta 
önemli bir avantaj sağlamasına neden 
olduğunu belirtti.  Konya Vali Vekili Tayyar 
Şaşmaz, Türkiye'de sertifikalı tohumun 3'te 
1'ini üreten Konya'da sektörle ilgili fuarın 

açılmasının önemli olduğunu dile getirdi. 
KTO TÜYAP Konya Fuar Merkezinde 
düzenlenen fuarın açılış törenine AK 
Parti Konya Milletvekili İlhan Yerlikaya, 
Mustafa Kabakçı, Gülay Samancı, Konya 
Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Konya 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Haşmet Okur, Konya Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürü Bülent Alparslan, 
İl Genel Meclisi Başkanı Ali Selvi, KTO 
Başkanı Selçuk Öztürk,KSO Başkan Vekili 
Tahir Şahin, KTB Başkanı M.Uğur Kaleli, 
Ulusal Hububat Konseyi Yönetim Kurulu 
Üyesi Özkan Taşpınar, Meslek Kuruluşu 
temsilcileri ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Sayı: 41
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M A K A L E

Konya Bölgesi Sulama Pompaj Tesislerinde 
Enerji Kullanımı
GİRİŞ

Sulu tarımda, en yoğun enerji tüketimi, 
sulama için kurulan pompaj tesislerinde 
ortaya çıkmaktadır. Hem yer altı sularından 
hem de basınçlı sulama sistemlerinden 
yararlanabilmek için mutlak surette sulama 
pompaj tesislerine gereksinim vardır. 
Pompaj tesislerinin esas amacı; bitki 
yetiştirme döneminde, bitkinin istediği 
miktardaki suyu, istenilen zamanda ve en 
az enerji tüketimi ile bitki kök bölgesine 
iletmektir.
 Günümüzde yer altı su pompajında %90 
oranında dalgıç pompalar kullanılmaktadır. 
Enerjinin etkin kullanılması, pompaj tesisi 
bileşenlerinden olan ve enerji dönüştüren 
pompa ve motorun yüksek verimli 
olması, enerji yutan boru hatlarının doğru 
tasarlanması ve tesisin doğru işletilmesi 
ve bakımı gerekmektedir. Ülkemizde 
üretilen sulama pompalarında pompa 
verimi %40–60 arasında değişmektedir. 
Ciddi firmalar bu değeri %70–80 düzeyine 
çıkarmışlardır. Dalgıç elektrik motorlarında 
ise verim %80–90 arasında değişmektedir. 
Uygun olmayan motor seçimlerinde motor 
verimleri %60’lara kadar düşebilmektedir.
Sulama pompalarının performans 
deneylerinde elde edilen ve en yüksek 
verime karşılık noktadaki özgül enerji 
tüketimleri dalgıç pompa ve AC ile tahrik 
edilen motopomplarda 4–6 Wh/m4, PTO 
ile tahrik edilen motopomplarda ise 40–60 
Wh/m4 düzeyinde olduğu belirlenmiştir. 
Özgül enerji tüketimi, 1 m3 suyu 1 m 
toplam dinamik yüksekliğe çıkarmak için 
gerekli toplam enerjiyi veya 1 m3/h debiyi 
1 m toplam dinamik yüksekliğe çıkarmak 
için gerekli olan gücü ifade etmekte ve Wh/
m4 [Wh/(m3. m)] birimi ile gösterilmektedir.
Bölgemizde pompajla birim sulama suyu 
temini için gerekli enerji miktarı ve birim 
enerji fiyatı çok yüksek olduğundan sulama 
da çok pahalı olmaktadır. Buna bağlı 
olarak bitkisel ürünlerin enerji ve maliyet 

bilançolarındaki, sulama girdi maliyeti 
toplam getiri içindeki oranı artmaktadır.  Bu 
sonuç çiftçilerin gelir seviyesini olumsuz 
yönde etkilemektedir. 
Bu çalışmada, bölgemizde yaygın 
olarak kullanılan değişik sulama suyu 
pompajında tüketilen özgül (birim) 
enerjinin yüksekliğinin nedenleri, çiftçiye 
yansıması ve alınabilecek önlemler 
üzerinde durulmuştur.

KONYA BÖLGESİ YAS SULAMA 
POMPAJI DURUMU
Konya bölgesi yer altı suyu kullanımı, 
kuyu sayısı ve pompaj tesisi bakımından 
birbirinden farklı ve tutarsız istatistikî 
verilerle karşılaşılsa da önemlidir. 
2008 yılı verilerine göre Konya ilindeki 
kuyuların 18.240 tanesi ruhsatlı, 41.071 
tanesi de ruhsatsız (ki bu toplam kuyu 
sayısı içinde %44’lük bir orana karşılık 
gelmektedir.) olmak üzere toplam 59.311 
adet kuyu olduğu bildirilmektedir.  Havza 
genelinde ise toplam kuyu sayısı 94.000 
tane olduğu ifade edilmektedir. Konya’da 
sulu tarım yapan işletmelerin (46.676 adet) 
%31’i (14, 428 adet)  ve sulanan alanların 
da %46,1 (1.347.845 da)  basınçlı sulama 
sistemleri ile (yağmurlama ve damla 
sulama) yapılmaktadır. Bu dağılım ülke 
geneline bakıldığında bölge için önemli 
bir orandır. Benzer şekilde Konya’da 
bulunan 29.189 adet kuyu –ki işletme 
sayısının %62,5’ine karşılık gelmektedir- ile 
2.270.759 da alan  - ki bu alan da toplam 
sulanan alanların %77,7’sine karşılık 
gelmektedir (Anonim,2009a,b). 

KONYA BÖLGESİ SULAMA POMPAJ 
TESİSLERİ GENEL ÖZELLİKLERİ
Bölgedeki sulama pompaj tesislerinin 
ortalama yıllık kullanımı 1275,8 h/yıl, 
özgül yıllık kullanımı 29 h/ha, özgül kurulu 
pompaj motor gücü 1.06 kW/ha ve 
yıllık kullanım oranı %64 olduğu ve yıllık 
çalışma sürelerinin de %50’sinin Temmuz 

ve Ağustos aylarında gerçekleştiği 
saptanmıştır (Çalışır ve ark., 2002).
Kullanılan motopomp markaları ve oranları 
sırasıyla Lombardini (%38), Pancar motor 
(%43), Süperstar (%12) ve diğerleri (%7)
dir. Motopompların, %28’i 11,5 BG;  %50’si 
13 BG ve %22’si de 17 BG gücündedir. 
Motopomplar yağmurlama sulama 
sistemlerinde çalışmaktadır (Çalışır ve ark. 
2005a)
Bölgede değişik çıkış borusu çapına sahip 
yatay milli kademesiz santrifüj pompalar 
da yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu 
santrifüj pompalar hem elektrik motoru 
ile hem traktör kuyruk mili (PTO) ile tahrik 
edilenleri bulunmaktadır (Çalışır ve ark. 
2005b).
Konya Merkez, /Çumra ve Karapınar 
yöresinde arazi ve çiftçi koşullarında 
yürütülen bir çalışma olup tesislerin hepsi 
derin kuyudan yağmurlama sulama 
yapmaktadır. Kullanılan traktörler MF 
240, Steyr 5033, Türk Fiat 5546, Ford 
6610 ve U530 markalardan oluşmaktadır. 
Elektrik enerjisi ile çalışan bazı tesislerde 
kullanılan, dik türbin tipi içi boş milli -VHS- 
elektrik motorlarıdır. Pompalar yağ ve su 
ile soğutmalı, 4”, 5”, 6” ve 8”  anma çaplı 
düşey milli derin kuyu pompalarıdır (Çalışır 
ve ark. 2005c)
Konya bölgesini karakterize edebilecek 
şekilde seçilmiş toplam 110 adet dalgıç 
sulama pompaj tesisinin %63’ünü; 30 
kW ve 37 kW motor gücündeki tesisler 
oluşturmaktadır. Kuyuların teçhiz borusu 
çapına göre dağılımı da sırasıyla %5,5’i 
41/2”, %19,1’i 51/2”, %72,7’si 65/8 “ ve 
%2,7’si ise 85/8” ölçülerindedir.  Bölge 
genelinde sulama dalgıç pompaj tesisi 
başına; 41,1 L/s debi; 41,1 m kolon borusu 
uzunluğu; 1283,8 kg kolon borusu ve 
ek donanımlarının ağırlığı; 12,1 m dalma 
derinliği; 25,5 m statik seviye; 1,4 bar çıkış 
basıncı; 56,1 m toplama dinamik yükseklik; 
%52 sistem verimi; %78 emsallerine göre 
başarı derecesi; 0,81 kWh/m3 sulama 
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özgül enerji tüketimi ve %22 oranında da 
tasarruf edilebilirlilik düşmektedir (Çalışır, 
2007).  

KONYA BÖLGESİ SULAMA POMPAJ 
TESİSLERİNDE ENERJİ KULLANIMI  
Bölgedeki pompaj tesisleri üzerinde 
yapılan birçok araştırmaya göre, birim (m3) 
sulama suyu maliyetleri su kaynağına, 
pompa ve motor tipine, sulama sistemine 
göre önemli düzeyde değişimler 
göstermektedir. 
Bölgede yaygın olarak kullanılan pompaj 
tesisleri üzerinde yapılan çalışmalara 
dayanarak tespit edilmiş ortalama özgül 
enerji tüketim değerleri kWh/m3 birimiyle 
Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Sulama Pompaj Tesislerinin 
Özgül Enerji Tüketimi (Çalışır, 2008)

ÖZGÜL ENERJİ TÜKETİMİNİN 
ÇİFTÇİYE ETKİSİ
Özgül sulama enerji tüketimi 1,26 kWh/
m3 olan 55 kW gücündeki bir dalgıç 
sulama pompaj tesisinde (Tablo 1), 
toplam bitki su tüketimi 400 mm (m3/
da) olan bir buğdayın ürününün, birim 
alandaki toplam sulama enerji maliyeti 
504 kW/da olacaktır. 2011 yılı için tarımsal 

sulamadaki elektrik enerjisi birim fiyatı 
0,186 TL//kWh olduğu kabul edildiğinde 
bu ürünün parasal maliyeti de 93,7 TL/
da olarak hesaplanacaktır. Ürün tarla 
verimi 400 kg/da ve birim satış fiyatının 
0,606TL/kg (15.07.2011 Konya Ticaret 
Borsası) olduğunda çiftçinin toplam çıktı 
getirisi en iyimser şekilde toplam 242,4 TL/
da olacaktır.  Buradan da birim alandan 
elde edilen parasal toplam gelir içindeki, 
sadece sulama maliyetinin oranı yaklaşık 
%39 olmaktadır. Oysa bitki enerji ve 
maliyet bilançolarında sulamanın dışında 
diğer girdilerin de varlığı söz konusudur. 
Bu yüzden çiftçileri toplam getirisi yüksek 
girdi maliyeti küçük olan bitki yetişmeyi ve 
sistem kullanmayı tercih etmektedirler. 
Aynı ürüne yine 400 mm suyu bu kez yer 
üstü su kaynağı kullanarak, pompajsız ve 
salma sulama yöntemiyle uygulandığında 
-0,175 kWh/m3- (Yaldız ve ark. 1990) 
sulama girdi masrafının, toplam çıktı 
getirisi içindeki payı sadece %5,6 düzeyine 
düşecektir. Çiftçilerin genelinin neden 
hala salma sulama üzerinde durduğu bu 
şekilde açıklanabilir.
Görüldüğü özellikle yar altı su kaynakları 
ve basınçlı sulama sistemlerinin (pompaj) 
kullanıldığı durumlarda çiftçinin toplam 
getirisinin yaklaşık 1/3’ünün sulama suyu 
için harcandığı açıkça ortadadır. Bölgemiz 
sulu tarımında yetiştirilen bitkilerin yıllık 
su tüketimlerinin 200 ila 1200 mm 
arasında değiştiği de dikkate alındığında, 
bölgedeki sulu tarımın oldukça pahalı 
olduğu sonucuna varılabilir.   Bunun temel 
iki nedeni birim sulama girdi enerjisinin 
yüksek olmasına ve ürün getirisinin düşük 
olmasına bağlanabilir.

ÖZGÜL SULAM A ENERJİ TÜKETİMİ 
YÜKSEKLİĞİNİN NEDENLERİ
Bölgemiz sulama girdi enerjisin yüksek 
olmasının nedenleri ile ilgili olarak 
aşağıdaki tespitler yapılabilir.
1) Pompaj debisi, tesisi toplam verimi ve 
pompa anma çapı arttıkça, özgül sulama 
girdi enerjisi tüketimi azalmaktadır. 
Bu yüzden mümkün olduğunca büyük 
debili ve tesis verimi yüksek olan pompaj 
tesisleri kullanılmalıdır. Tesiste kullanılacak 
pompa, motor gibi enerji dönüştürme 
elemanlarının işletme noktasındaki 
verimlerinin yüksek olması gerekmektedir. 
Bunun için yüksek verimli EFF1 elektrik 
motorlar ve özgül hızı büyük pompalar 

kullanılmalıdır. Bunun yanında iyi bir sistem 
tasarımı ve doğru bir bakım, ayar ve tamir 
ile işletme yönetimi yapılmalıdır. Ülkemizde 
bunu gerçekleştirebilecek teknik bilgi, 
teknik eleman ve teknoloji potansiyeli 
bulunmaktadır. 
Bunun için öncelikle bölge genelindeki 
sulama pompaj tesislerinin verim 
bakımından rehabilitasyonu/ 
iyileştirilebilmeleri için kapsamlı bir 
(performans testleri) çalışması yapılmalıdır. 
Bölge için sulama pompaj tesislerinin 
performans kriterleri belirlenmelidir. 
Şimdilik ABD’de kullanılan ve Nebraska 
Performans Kriterleri olarak bilinen (NPC) 
ölçütleri esas alınabilir. NPC’e göre 
sulama pompaj tesisleri motor güçlerine 
göre tesislerin sistem etkinliklerinin 
sınıflandırılması ve sınırları Tablo 2’de 
verilmiştir (Çalışır ve ark. 2004). 
Buna göre sulama pompaj tesislerinin 
sistem verimi bakımından mükemmel 
en azından iyi sınıfta çalıştırılması 
sağlanmalıdır. Orta ve düşük sınıfa sahip 
tesislerin de bakım, ayar ve tamiri ile 
sistem etkinliği iyileştirilmeli gerekirse enerji 
dönüştüren veya yutan bileşenleri (pompa, 
motor, boru hattı vb.) değiştirilmesi yoluna 
acilen gidilmesi gerekmektedir.  Aynı 
zamanda kuyu ve teçhizi de iyileştirmeye 
tabii tutulmalıdır. 

Tablo 2. Motor Gücünün Fonksiyonu 
Olarak Pompaj Tesisi Sistem Verimi 
Sınıfı ve Sınırı (NPC)

2) Pompaj tesisinin motor gücü ve toplam 
dinamik yüksekliği arttıkça, özgül enerji 
tüketimi yükselmektedir. 
Burada toplam dinamik yükseklik; 
geometrik yükseklik, sürtünme yük kaybı 
ve çıkış basıncının bir fonksiyonudur. 
Geometrik yüksekliğe ve sulama 
sisteminin istediği çıkış basıncına proje 
mühendislerinin çok fazla yapabileceği 
bir şey yoktur. Sadece yük kayıplarını 
en aza indirebilecek tasarımlar üzerinde 
durabilecektir. Bunun dışında doğrusal 

Pompaj 

tesisi
Güç kaynağı tipi

Ortalama 

Özgül Sulama 

Enerji Tüketimi  
(kWh m-3)

Motopomp Dizel 0,79

Santrifüj 

pompa

Traktör 

kuyruk mili 

(PTO)

DN  75 mm 0.45
DN 100 mm 0.38
DN 125 mm 0.34
DN 150 mm 0.25

PTO ortalaması 0.36

Elektrik 

motoru

DN  75 mm 0.32
DN 100 mm 0.31
DN 125 mm 0.28
DN 150 mm 0.22

AC ortalaması 0.28

Düşey 

milli tip 

derin kuyu 

pompası

Traktör kuyruk mili (PTO) 1.76

Elektrik motoru (VHS) 0.52

Dalgıç tip 

derin kuyu 

pompası

Dalgıç 

elektrik 

motorları

Motor gücü 22 Kw 0.49
Motor gücü 30 kW 0.69
Motor gücü 37 kW 0.79
Motor gücü 45 kW 0.82)
Motor gücü 55 kW 1.26

Dalgıç pompalar 

ortalaması
0.81

Yer üstü su kaynağı ve 

salma sulama

Pompaj 

bulunmamaktadır.
0,175

Motor HP Düşük Orta İyi Mükemmel
3-7.5 <44.0 44.0-49.9 50.0-54.9 >54.9

10 <46.0 46.0-52.9 53.0-57.9 >57.9
15 <47.1 48.0-53.9 54.0-59.9 >59.9

20-25 <48.0 50.0-56.9 57.0-60.9 >60.9
30-50 <52.1 52.1-58.9 59.0-61.9 >61.9
60-75 <56.0 56.0-60.9 61.0-65.9 >65.9
100 <57.3 57.3-62.9 63.0-66.9 >66.9
150 <58.1 58.1-63.4 63.5-68.9 >68.9
200 <59.1 59.1-63.8 63.9-69.4 >69.4

Sayı: 41



ve dairesel hareketli yağmurlama sulama 
sistemleri daha da büyük çıkış basıncı 
(7 bar’a kadar) isteyen sistemler olduğu 
unutulmamalıdır.
3) Tarımda kullanılan enerji satın alma 
bedeli yüksektir. 
Sulama pompaj tesislerinde elektrik 
motoru mu yoksa dizel motor mu 
kullanılmalıdır? 1 l dizel yakıtının enerji 
eşdeğeri yaklaşık 9,68 kWh/l  (34,9 
Mj/l) civarındadır. Bu 1 l dizel yakıtı, 
1 kWh elektrik enerjisinden yaklaşık 
10 kat daha yüksek olduğu anlamına 
gelmektedir. Ancak bu girdi enerjilerden 
yararlanabilmek önce satın alınmakta 
sonra motor kullanılmaktadır. Dizel yakıtı 
kullanılan dizel motorların ortalama 
verimi %30, elektrik enerjisi kullanılan 
elektrik motoru verimi de ortalama %90 
kabul edilmektedir. Motor verimi ile dizel 
yakıtı elektrik enerjisine olan avantajının 
1/3,2’ünü burada kaybetmektedir. Esas 
kayıp ise birim enerji satın alma bedelinde 
olmaktadır. 2012 yılı başı itibariyle dizel 
yakıtı ve elektrik enerjisi satın alma birim 
fiyatları sırasıyla 3,80 TL/l ve 0,186 TL/
kWh düzeyindedir. Birim dizel yakıtı, 
birim elektrik enerjisinden yaklaşık 20 
kat pahalıdır. Bu oran ABD’de sadece 
2 kattır.  ABD’de birim dizel yakıtı birim 
elektrik enerjisinden 2 kat daha fazla 
iş yapabilme kapasitesini korurken, 
Türkiye’de dizel yakıtının aksine elektrik 
enerjisinin iş kapasitesi 6 kat daha elverişli 
duruma gelmektedir (Çalışır 2009). 
Bunun sonucunda da son yıllarda hem 
çiftçilerimizin önceki dizel motorlu pompaj 
tesisleri atıl hale getirilmiş hem de elektrik 
enerji hatlarının yeniden tesisi için büyük 
yatırımlar yapılmıştır. Enerji satın alma 
bedelinin yarattığı bu olumsuzluklar, uygun 
ve gerçekçi politikalar ile iyileştirilebilir. 
Türkiye’deki elektrik enerjisinin satış 
bedeli gerçekçi bir maliyet hesabına 
dayanıyorsa, enerji eşdeğeri esas 
alındığında birim dizel yakıtının satın 
alma bedeli 0.186 TL/kWh*9,68 kWh/l  
=  1,8 TL/ l dizel değerinde olabilir. Eğer 
ABD’deki elektrik ve motorinin birim fiyatları 
arasındaki ilişki esas alınacak olursa,  1 L 
motorinin sadece 37,2 kr olması gerektiği 
söylenebilir. 

POMPAJ TESİSİ ENERJİ TASARRUF 
POTANSİYELİ 
TUİK tarafından yayımlanan Tarım 
İstatistikleri kapsamında verilen 
pompaların tipleri ve sayıları da ne 
pompa imalat projeksiyonu ne de enerji 
planlaması açısından araştırmacılara ve 
planlayıcılara hiçbir katkısı olmamaktadır. 
Pompaj tesisleri bundan böyle tip ve 
sayısal değerlerinin yanı sıra tıpkı tarım 

traktörlerinde olduğu gibi motor gücü 
ya da güç bileşenleri yönüyle de kayıt 
altına alınarak istatistiklere yansıtılmalıdır. 
Ayrıca istatistiklerde kullanılan terminoloji 
de teknik ve teknolojik yönden gelişmiş 
bir sektöre yakışır halde yeniden gözden 
geçirilmelidir. Bugüne kadar dışsal tarımda 
traktör, ana güç kaynağı olarak kabul 
edilmekte idi. Ancak günümüzde pompaj 
tesisleri nedeniyle elektrik motorları da 
tarımda önemli bir güç kaynağı olmuştur.  
2000’li yıllara ait kayıtları incelendiğinde, 
Konya genelinde tüketilen elektrik 
enerjisinin %20’sini sulama pompaj 
tesisleri tarafından tüketildiği açıkça 
görülecektir (Çalışır, 2006; Çalışır, 2008; 
Çalışır ve Hacıseferoğulları, 2008). 
Sulama pompaj tesislerimizin envanteri 
çıkarılmadığı için kurulu motor gücü tam 
olarak bilinmemektedir. Ülkemizde sulama 
pompaj tesisi kurulu motor gücünün 
3 milyon kW, yıllık çalışma süresinin 
ortalama 2000 h ve elektrik enerjisi birim 
fiyatının da yaklaşık olarak 0,20 TL/kWh 
olduğu kabul edildiğinde, yıllık elektrik 
enerjisi tüketimi 1,2 milyar TL/yıl olacaktır. 
Pompaj tesislerinde yapılacak sadece 
%1 düzeyindeki iyileştirme sonucu elde 
edilebilecek enerji tasarrufu bile hiç de 
azımsanacak bir değer olmayacaktır. 
Kaldı ki önümüzde %20-30’lara varan bir 
iyileştirme potansiyeli ve bunun sonucunda 
elde edilebilecek enerji tasarrufu 
potansiyeli söz konusudur.

SONUÇ ve ÖNERİLER
a-Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde, 
yüzey sulama sistemlerinin, basınçlı 
sulama sistemlerine oranla yaygın olması, 
sulama girdi enerjisinin, ürünün toplam 
çıktı getirisi içindeki oranının yüksek 
olmasına bağlanabilir. Bundan dolayı 
da çiftçiler basınçlı sulama yerine salma 
sulama sistemlerini tercih etmektedir.

b-Bölgede kullanılan derin kuyu sulama 
pompaj tesislerinin özgül sulama girdi 
enerji tüketimi ortalama 0,49- 1,76 kWh/
m3 gibi yüksek ve geniş aralıklarda 
değişmektedir. Bu değerler, bölgede kurulu 
pompaj tesislerinin iyileştirilmesi ile acilen 
düşürülmelidir.

c-Sulama suyunun etkin kullanılması için 
bilinçli bir basınçlı sulama sistemlerine, 
basınçlı sulama sistemleri sulama pompaj 
tesisine; sulama pompaj tesisleri verimli 
enerji kullanımına, enerji ise çiftçisinin satın 
alma (parasal) gücüne ihtiyaç gösterir.  

d-Enerjinin ve suyun sürdürülebilirlik 
çerçevesinde kullanılabilmesi için verimli 
kullanılması, çiftçinin satın alma gücünün 

artırılması için de ya enerji ve yatırım 
maliyetlerinin düşürülmesi ya da ürün 
satış bedellerinin yükseltilmesi (teşvik ve 
sübvanse yoluyla) gerekmektedir. Bu iki 
nokta uygun bir şekilde mutlaka optimize 
edilmelidir. 
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M A K A L E

Koyun Yetiştiriciliğinde Yerli Irkların 
Önemi ve Akkaraman Koyunu 
Giriş
Türkiye’ de yetiştiriciliği yapılmakta olan yerli 
koyun ırkları Akkaraman, İvesi, Morkaraman, 
Dağlıç, Sakız, Kıvırcık, Karayaka gibi 
sıralanabilir. Türkiye koyun varlığı içerisinde 
Tuj, Hemşin, Çine Çaparı, Çandır gibi mahalli 
ırklar yanında çeşitli melezleme çalışmaları ile 
elde edilmiş Malya, Anadolu Merinosu, Ramliç, 
Tahirova, Acıpayam, Sönmez, Türkgeldi gibi 
bazı tipler de bulunmaktadır. Bunların bazıları 
aynı coğrafya ve şartlarda yetiştirilirken bazıları 
farklı coğrafyaların ve şartların koyunlarıdır. 
Örneğin Kıvırcık ve Sakız   iklimin daha ılıman 
ve bitki örtüsünün daha cömert olduğu batı 
bölgelerinde yetiştirilirken, Morkaraman 
koyunu kışın şiddetli geçtiği doğu illerinde 
yetiştirilmektedir. Bu hayvanların bazı morfolojik 
özelliklerine bakıldığında Kıvırcık ve Sakız’ın 
neden batı illerinde yetiştiğini o coğrafyaya 
uyduğunu, Morkaraman’ın veya Akkaraman’ın 
neden Doğu illerinde ya da Orta Anadolu’da 
olduğu kolayca anlaşılabilir. Bu morfolojik 
özelliklerden en önemlisi kuyruk yapılışıdır. İnce 
kuyruklu koyun ırkları doğu illerinde yetiştirilmek 
istenirse özel önlemlerin alınması gerekir. Bu 
durumda yetiştiricilik entansifleşmeye kayar 
ki yapılan koyunculuğun getirisi ya da karlılık 
ortadan kalkabilir. Koyun yetiştiricilerinin 
yörelerinde problemsiz bir şekilde yetiştirilmekte 
olan, daha önce tecrübe edilmiş ırklarla 
çalışmaları tavsiye edilebilir. Bu makalenin 
amacı, koyunculuk yapmakta olan ve yeni 
arayışlar içine giren bazı yetiştiricilerle, devletin 
hayvancılığı canlandırmak maksadıyla vermeyi 
taahhüt ettiği cazip destek ve teşviklerden 
yararlanarak koyunculuğa yeni başlamak 
isteyen bazı müteşebbislere yardımcı olmaktır.

Kimi Yerli Koyun Irkları ve Akkaraman 
Koyunu
Koyun yetiştiriciliğiyle ilgili yazılmış kaynakların 
bir çoğunda yerli koyun ırklarımızın verimlerinin 
düşük olduğu ifade edilmektedir. Oysa yerli 
hayvan türleri içerisinde en azından yerli koyun 
ırkları için bunları ifade etmek çok doğru bir 
yaklaşım değildir. Akkaraman koyunu Türkiye 
yerli koyun populasyonunun hemen hemen 
yarısını oluşturan değerli bir ırktır. Akkaraman 
kuzuları yoğun besi şartlarında 300-350 gram 
günlük canlı ağırlık artışı sağlayan, bir kg canlı 
ağırlık artışı için 4-5 kg yem tüketen, 35-40 

kg canlı ağırlığa iki ay gibi kısa sürede ulaşan 
ve  %50 civarında karkas randımanı sağlayan 
çok değerli hayvanlardır. Akkaraman kadar 
olmamakla birlikte diğer yerli ırklarda da benzer 
sonuçları görmek mümkündür. Verimi düşük 
olduğu düşünülerek yerli koyun ırklarımızın besi 
performansları ve karkas kalitelerinin artırılması 
amacıyla bazı İngiliz etçi koyun ırkları Tarım 
Bakanlığı tarafından zaman zaman ithal edilmiş, 
hem bakanlığın ilgili kuruluşları hem de Ankara 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 
muhtelif melezleme çalışmaları yürütmüştür. 
Melez hayvanlarda yerlilere göre önemli 
üstünlükler tespit edilememiştir. Bu çalışmaların 
bazıları aşağıda (Tablo 1) özetlenmiştir.

Tablo 1. Bazı yerli koyun ırkları ve etçi 
koyun ırklarının melezlerine (F1) ait 
besi performansları
Tablo 1’in incelenmesinden anlaşılabileceği 
gibi melez hayvanlarda önemli bir üstünlük  
görülmemektedir. Özellikle İngiliz etçi 
koyunlarında iri kemik yapısı, ağır postu, başının 
büyük oluşu gibi nedenlerle karkas randımanı 
düşük olurken, yerli ırklarda daha ince bir vücut 
yapılışı, postunun hafif oluşu ve başının küçük 
oluşu gibi özellikler nedeniyle karkas randımanı 
yüksek olmaktadır.  Tablo 1’de sunulan özellikler 
bakımından melezler yerlilerden yüksektir 
denecek kadar bir üstünlük de söz konusu 
değildir.
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Kaynak Genotip GCAA(g)* YDK** (%) Karkas 
Randımanı***

Eliçin ve ark. 1989a
Akkaraman(A)

Ile de France x (A)

259.6

258.8

5.8

6.5

50.2

48.7

Ertuğrul ve ark. 1989a
Akkaraman (A)

HamshireDown x (A)

224.8

246.2

7.2

5.9

48.3

45.9

Eliçin ve ark. 1984
Akkaraman (A)

Ile de France x (A)

210.0

238.0

5.1

4.5

51.0

48.8

Eliçin ve ark. 1989b
Karayaka(K)

BorderLeicester x (K)

202.6

210.6

6.0

7.0

47.7

46.3

Ertuğrul ve ark. 1989b
Akkaraman (A)

B.Leicester x (A)
Dorset Down x (A)
Ile deFrance x (A)

239.8
270.0
244.8
258.8

6.1
5.9
6.0
6.5

49.5
46.3
48.1

48.7

Boztepe ve ark., 1997

Akkaraman
İvesi

Dağlıç
G. Karaman 

294.1
315.7
277.1        
195.7

4.0

4.0

4.2

6.9

47.8

46.7

50.1

50.4

Dağ ve Ertuğrul, 1993. 
Karayaka(K)

BorderLeicester x (K)

196.1

227.0

5.1

5.4

44.9

46.9

Karabacak ve Boztepe, 2007 ve 
2008

Akkaraman

Dağlıç

Kıvırcık

Malya

Karacabey Merinosu

304.0

234.0

211.0

303.0

279.0

4.3

5.3

5.3

4.5

4.3

46.0

48.0

45.2

45.7

44.4

*: Günlük Canlı Ağırlık Artışı, **: Yem Değerlendirme Katsayısı (1 kg canlı ağırlık artışı için tüketilen kg yem miktarı), 
***: (Karkas Ağırlığı/ Canlı Ağırlık) x 100
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Akkaraman, Dağlıç, Morkaraman, İvesi gibi 
ırklar yağlı kuyrukludur ve kuyruk ağırlığı ırktan 
ırka değişiklik gösterir. Örneğin Akkaramanlarda 
5-6 kg, Morkaramanlarda ortalama 6-7 kg ve 
hatta bazen 15-20 kg’ a kadar çıkabilmektedir 
(Kaymakçı ve Sönmez, 1992). Bazı uzmanlar 
yağlı kuyruklu koyun ırkları için kuyruğun bir 
dezavantaj olduğunu ifade etmektedirler. 
Ancak bu durum yağlı kuyruklu koyunlar için 
genellikle bir avantajdır. Birinci avantaj; vücutta 
toplanması gereken yağ kuyrukta toplanmakta 
ve daha az yağlı bir karkasa imkan vermektedir. 
İkincisi; Yağlı kuyruklu koyun ırklarının 
yetiştirildikleri coğrafyalarda ya kış çok şiddetli 
geçmektedir ya da mera imkanları yıldan yıla 
değişiklikler göstermektedir. Her iki halde de 

yağlı kuyruk zor şartlara dayanma bakımından  
bir avantaj sağlamaktadır. Nitekim 1980’li 
yılların sonlarında Konya, Karaman, Karapınar 
gibi yerlerde kısmi bir kıtlık yaşanmış ve bu 
olumsuz şartlara bölgede yetiştiriciliği yapılan 
yağlı kuyruklu koyun ırkları dayanabilmiştir. Yağlı 
kuyruğu bu açıklamalara rağmen istemeyenlere 
Bıyıkoğlu ve ark.’nın(1977) Morkaraman 
kuzularda yaptıkları kuyruk kesimi çalışmasının 
sonuçlarından yararlanmaları tavsiye edilebilir. 
Söz konusu çalışmada 1-3 günlük kuzularda 
kuyruk kesimi uygulanmış ve yapılan besi 
çalışması sonucunda gövdedeki yağ oranının 
düştüğü ve daha kaliteli bir karkas elde edildiği 
bildirilmiştir. Yağlı kuyrukla ilgili bir çare olarak 
bu çalışmanın sonuçlarından yararlanılabilir.

Türk Standartları Enstitüsü Akkaraman ırkı 
standardına göre Akkaramanların süt verimi 25-
30 kg civarındadır. Akkaramanlarda süt verimi 
ve laktasyon süresini Mundan ve Özbeyaz 
(2004) 43 kg ve 156 gün, Yıldız ve Denk (2006) 
halk elindeki Akkaramanlarda 39.7 kg ve 123 
gün  olarak tespit etmişlerdir. Kaymakçı ve 
Sönmez (1992) ise bakım ve beslemenin iyi 
sürülerde bu ortalamanın 50-60 kg’ a kadar 
çıkabileceğini bildirmiştir. Yani Orta Anadolu’ 
nun bu dayanıklı koyun ırkının süt verimi de 
tatmin edici sayılabilir. Zira Akkaramanlar sütçü 
bir koyun ırkı değildir.

Akkaraman yerli ırklar içerisinde aşım mevsimi 
en uzun olan ırklardan biridir. Kaymakçı ve 
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Sönmez (1992) Akkaramanların aşım mevsimi 
uzunluğunu 295 gün ve anöstrus süresini 
(kızgınlık görülmeyen süre) 70 gün olarak 
bildirmişlerdir. Bu, neredeyse sığırlar gibi 
yılın her döneminde herhangi bir hormon 
uygulaması yapmadan yavru alınabilmesi 
anlamına gelmektedir. Diğer taraftan 
Çolakoğlu ve Özbeyaz (1999) Akkaramanlarda 
doğum oranını  % 87.2 ile 90.5 arasında, 
ikizlik oranınıysa %29.5 ile 43.1 arasında 

bildirmişlerdir. Yıldız ve Denk (2006) ise halk 
elindeki Akkaramanlarda gebelik oranı ve 
doğum başına ortalama kuzu sayısını sırasıyla 
% 85 ve 1.01 adet olarak tespit etmişlerdir.
Koyun yetiştiriciliğinde ırk tercihi yapılırken, 
yetiştiriciliğin yapılacağı yörede problemsiz 
bir şekilde yetiştirilen, döl veren, süt veren, o 
yöreye adapte olmuş yani uyum sağlamış ırk 
yada ırkları tercih etmek gerekir. Örneğin Orta 
Anadolu bölgesi için bu ırklar  Akkaraman, 

Kangal Akkaramanı ve Dağlıç iken, Doğu 
Anadolu bölgesi için Morkaraman, Batı 
bölgeleri için Kıvırcık, Sakız ve yeni koyun 
tipleri olan Tahirova, Sönmez, Acıpayam gibi 
genotipler, Güney Doğu Anadolu bölgesi 
için İvesi, Karadeniz bölgesi için Karayaka 
ve benzeri ırklardır. Irk tercihinde yöredeki el 
sanatları imalatı da bazen önem arz edebilir. 
Örneğin Konya’dan Çanakkale’ye uzanan geçit 
bölgede Dağlıç yetiştiriciliği yapılmakta ve bu 
ırk yöre için önem arz etmektedir. Zira yöredeki 
insanlar halı yapımına çok uygun olan Dağlıç 
yapağısından yararlanarak el dokuması halılar 
üreterek bütçelerine katkı sağlamaktadırlar. 
Isparta halısının ünü Dağlıç yapağısından 
gelmektedir. Yöre insanının koyunculuktan 
elde ettiği geliri artırmak maksadıyla Dağlıç ile 
Rambouillet melezlenerek daha verimli olan 
Ramliç koyun tipini yetiştiriciler tarafından 
benimsenmemesinin bir nedeni de Ramliç 
koyun tipinin yapağısının halı yapımına uygun 
olmaması olabilir.

Orta Anadolu bölgesi şartlarında koyun 
sütüne yönelik bir yetiştiriciliğe de yer verilmek 
istendiğinde Akkaramanlara bir çok özelliğiyle 
benzeyen İvesi koyunu tercih edilebilir. 1980’ 
li yılların sonlarında Tarım Bakanlığı ve FAO 
ortaklığında Konya genelinde yürütülen 
bir proje kapsamında Akkaramanların süt 
verimini artırmak amacıyla yetiştiricilere 
İvesi koç dağıtılmıştır. Bu proje Karaman, 
Karapınar, Konya’ nın bazı merkez köyleri 
(Meydan, Ortakonak gibi), Ilgın, Kadınhanı 
ve Akşehir’ de yürütülmüştür. Bu yerlerde 
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dağıtılan İvesi koçlarının akibeti belli değildir. 
Yani bu hayvanlar şimdi neredeler? Kontrolsuz 
bir şekilde yürütülen bu tip çalışmalar için 
sınırlayıcı bazı tedbirlerin olması gerekir. 
Şimdi Akkaramanlarda araştırma yapmak 
isteyen bazı araştırıcılar saf Akkaraman 
koyunu bulmakta zorlanmaktadırlar. Çünkü 
sürü sahipleri ellerindeki çok değerli ırka ait 
hayvanları bir kısım söylentilerle bilmedikleri, 
yakından tanımadıkları ırklarla veya koyun 
tipleriyle melezleyerek veriminin artacağını 
zannetmektedirler. Oysa ırkın özellikleri 
bozulmakta ve saf sürüler yok olmaktadır. 
Araştırıcılar  devlet çiftliklerinde yetiştirilen 
hayvanlarda çalışma veya satın alma yoluna 
gitmektedirler. Yani halk elinde saf hayvan 
bulmak zorlaşmaktadır.  Koyun sütü için tavsiye 
edilen İvesiler sütçü koyun ırkları içerisinde 
en iyi sürü içgüdüsüne sahip ırklardan biridir. 
Buna rağmen büyük sürüleri gütmek zordur. 
Çünkü İvesiler merada geniş açılı bir üçgen 
misali dağınık bir şekilde yayılır. Mukayese 
edilebilmesi açısından ifade etmek gerekirse; 
Akkaramanlar toplu bir şekilde yayılırlar, sevk 
ve idareleri İvesilere göre daha kolaydır. Süt 
koyunculuğu için Sakız koyunundan da söz 
edilebilir. Kaymakçı ve Sönmez’e (1992) göre iyi 
bakım ve besleme şartlarında 6-7 ay sağılabilen 
Sakız koyunu, kuzuların sütten kesilmesinden 
sonra 150-200 kg süt verebilirler. Sütçü bir 
koyun ırkı olan Sakızlardan bir doğumda 3-4 
yavru verenlere rastlanırsa da ortalaması 
iki yavru kabul edilebilir. Canlı ağırlıkları da 
tatmin edici sayılabilecek Sakız koyunlarının 
en önemli dezavantajı diğer sütçü ırklarda 
olduğu gibi sürü içgüdüsünün olmamasıdır. Süt 
üretimi amacıyla Sakız koyunlarından, meraya 
çıkarmadan, entansif şartlarda yararlanılabilir. 

Sonuç

Sonuç olarak en azından koyunculukta ifade 
edilenlerin aksine yerli ırklardan et üretimi 
veya süt üretimi  ya da hem et hem de süt 
üretimi amacıyla yararlanılabileceği ifade 
edilebilir. Koyunculukla ilgili olarak Türkiye’ 
nin koyun ırklarının koyunculuktan beklenen 
her türlü ürünü karşılayacak düzeyde olduğu 
ifade edilebilir. Bunun için  hangi ırkın ya da 
genotipin hangi yörelerde en fazla faydayı 
sağlayacağına karar verilmesi önemlidir. Buraya 
kadar ifade edilenler kültür ırkı koyunlardan hiç 
yararlanılmasın şeklinde değerlendirilmemelidir. 
Ülkenin ihtiyaçları ve yararı doğrultusunda 
çalışmalar ve uygulamalar yapılabilir ve 
yapılmalıdır. Örneğin yabancı kaynaklı koyun 

ırklarından başta Merinos olmak üzere Ile de 
France, Teksel, Rambouillet, Lincoln, Hamshire, 
Ost Fritz gibi dünyaca ünlü ırklar Türkiye’ 
ye değişik vesilelerle getirilmiştir. Bunların 
yerli ırklarla melezlemeleri yapılmıştır. Bu 
çalışmaların sonucunda melezlerin üstünlükleri 
sıralanmıştır. Ancak bu melez hayvanların bir 
çoğu ya devlet çiftliklerinde kalmış ya da yok 
olmuşlardır. Bu vesileyle bir kere daha ifade 
etmek gerekirse yerli koyun ırklarımıza sahip 
çıkmak gerekir. Bu ırkların ifade edildiği gibi 
önemli eksiklikleri yoktur. Tablo 1’ de verilen 
bazı araştırma sonuçları ve yukarda verilen bazı 
bilgilerden de bu anlaşılmaktadır. Orta Anadolu 
bölgesi için Akkaramanlar, yerine göre Dağlıçlar 
değerli ırklardır. Yetiştiriciler son yıllarda 
Romanov koyunu yetiştirmeye yönelik bir çaba 
içerisindedirler. Romanovlar dünyada döl verimi 
yüksek ırklardan biridir ve batındaki yavru sayısı 
da bilindiği gibi yüksektir. Dolayısıyla entansif 
yetiştiricilikle ilgili yeterli bilgisi ve alt yapısı 
olmayan yetiştiricilerin bu ırkın yetiştiriciliğinin 
üstesinden gelmesi zordur. En azından suni 
emiştirme sistemleri konusunda ve hastalıkların 
denetimi konusunda bir eğitimden geçmeleri 
gerekir. Daha da önemlisi böylesi ırkların 
yetiştirilmek istendiği yerlerde bir adaptasyon 
çalışmasının yapılması gerekir. 
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Tarımsal ürünler hasattan başlayarak 
işleme ve depolama aşamalarında ortam 
koşullarına, tarım ürününün bileşimine ve 
su içeriğine bağlı olarak değişik küflerle 
kontamine olurlar. Küflerle kontaminasyon 
iki açıdan önemlidir. Yakın zamana 
kadar tarımsal ürünlerdeki küflerin 
varlığı yalnızca bozulmalar, ürün besin 
değerindeki kayıplar, danelerin çimlenme 
kabiliyetindeki düşüşler nedeniyle ve 
özet olarak ekonomik açıdan önemli 
görülmüştür. Üzerinde fungusların geliştiği 
tahılların ve yağlı tohum küspelerinin 
hayvan yemi olarak değerlendirilmesi 
sakıncalı bulunmamıştır. Ancak gıda ve 
yemlerde gelişen fungusların gelişme 
sürecini tamamladıktan sonra birçok 
durumlarda üzerinde bulundukları ürüne 
salgıladıkları toksik metabolitler, insan 
ve hayvan sağlığını tehdit ettiğinden, 
küflenme ekonomik boyutunun ötesinde 
önem taşımaktadır. Fungusların ürettikleri 
bu sekonder metabolitlere mikotoksin 
denir (Tunail 2000).
Mikotoksinler içinde yüksek organizmalara 
en etkili olanlar; aflatoksinler, okratoksin 
A, Fusarium türlerinin oluşturduğu 
trikotesenler, fumonisinler’dir. Canlılarda 
alınan mikotoksin dozuna bağlı olarak 
iki farklı etki görülebilir. Yüksek dozda 

alındıklarında akut toksik etki meydana 
gelir ve gıda veya yemin tüketilmesinin 
ardından kısa süre ölüm görülebilir. 
Daha az dozların uzun süre alınmaları 
sonucunda kronik hastalıklar görülür. 
Bunlar; özellikle karaciğer, böbrek gibi 
organlarda hastalıklar, dejenerasyonlar, 
bağışıklık sisteminde bozukluklar, kusurlu 
ve eksik organ oluşumları, deri nekrozları, 
üremede azalma ve kilo kaybı gibi 
bozukluklardır (Şanlı 2002).
Günümüzde mikotoksin dendiğinde ilk 
akla gelen ve üzerinde en fazla bilgi sahibi 
olduğumuz mikotoksin Aflatoksindir. 
Aflatoksinler, Aspergillus flavus, Aspergillus 
paraciticus ile bazı Penicillium ve Rhizopus 
türleri tarafından sentezlenen, insan ve 
hayvanlarda akut ve kronik zehirlenmelere 
neden olan metabolitler olup, aflatoksin 
B1, B2, G1, G2, M1 ve M2 olmak üzere 
başlıca altı ana çeşitten oluşurlar.
Aflatoksinin tarımsal ürünlerde aranmasının 
en önemli nedeni bu toksinlerin insan 
ve hayvan sağlığı üzerine olan olumsuz 
etkileridir. 
Aflatoksinler, alınma miktarına ve sürecine 
bağlı olarak insanlarda ve hayvanlarda 
akut ve kronik tipten zehirlenmelere 
neden olurlar. Hayvanlarda akut seyreden 
aflatoksin zehirlenmelerinde vücudun 

direk etkilenen bölgesi karaciğerdir. Akut 
zehirlenmelerde genellikle sarılık, anoreksi, 
hemolitik anemi ve ishal görülür. Ayrıca 
karaciğer paranşim hücrelerinin hasar 
görmesi yanında, karaciğer ve safra 
kanallarındaki hücrelerin hızlı bir şekilde 
bölünmesi başlar, kanamalar görülür ve 
sinir sistemi etkilenerek görevlerini yerine 
getiremez bir hal alır. Bunun sonucunda 
kramplar, felçler, denge bozuklukları 
meydana gelebilir. Kronik toksisite uzun 
süre yüksek dozlarda AflatoksinB1’in 
yemlerle tüketilmesi sonucunda karaciğer 
kanseri ve bu organdaki şekil bozuklukları 
olarak ortaya çıkmasının yanısıra kolon 
ve böbreklerde kanser oluşumu da 
gözlenmektedir. AflatoksinB1’in kanserojen 
etkisinin yanı sıra mutajen, teratojen ve 
bağışıklık sisteminde zayıflama etkilerine 
sahip olduğu hayvan denemeleriyle 
gösterilmiştir. Bunun yanında karaciğer 
aflatoksinlerden en fazla etkilenen 
organ konumunda olduğundan dolayı 
hepatotoksik etkileri bulunmaktadır 
(Herrmann 1995).
Toksik etkileri bakımından gıdalarda 
en sık gözlenen aflatoksin çeşitlerinin 
sıralaması; AFB1 > AFM1 = AFG1 > 
AFB2>AFG2>AFM2 şeklindedir. Ayrıca 
aflatoksin G1 ve M1’in, aflatoksin B1’e 
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kıyasla daha zayıf karaciğer kanserojeni 
olmalarına rağmen daha güçlü böbrek 
kanserojenidirler ( Steyn 1995).
Aflatoksinlerin insan sağlığı üzerine olan 
etkilerinin araştırıldığı sayısız çalışmalar 
sonucunda Uluslararası Kanser Araştırma 
Kurumu (IARC) 1987 yılında aflatoksinlerin 
insan kanserojeni olduklarını bildirmiştir 
(Steyn 1995). Bu kurumun 1992 yılında 
yaptığı ikinci bir değerlendirme sonucunda 
ise aflatoksin B1 ve aflatoksin M1, 
Sınıf 1 (insan kanserojeni) ve Sınıf 2B 
(muhtemel insan kanserojeni) olarak 
sınıflandırılmıştır (IARC 1993).  İnsan 
sağlığı açısından aflatoksinlerin en 
büyük riskinin genellikle kronik maruziyet 
sonucunda oluştuğu düşünülmektedir. 
Düşük düzeylerde aflatoksinin uzun süre 
alımı sonucunda karaciğer kanseri, kronik 
hepatitis, sarılık ve siroz riski artmaktadır. 
Bunlara ilave olarak aflatoksinler beyinde 
birikebilmektedirler. Ayrıca aflatoksinlerin 
Reye sendromu, Kwashiorkor ve hepatiti 
içeren bir dizi hastalığın oluşumunda 
rol alabilceği bildirilmiştir (Castegnaro 
ve Gregor 1998). Bu hipoteze kanıt 
olarak Nijerya’da 18 Kwashiorkorlu 
çocuktan ve çeşitli hastalıklardan 
dolayı ölen 19 çocuktan alınan beyin 
örneklerinin %81’inde aflatoksinin 
bulunduğu gösterilebilir (Sibanda ve 
ark 1997). Epidemiyolojik çalışmalarda 
aflatoksin içeren gıdalarla beslenen bölge 
insanlarında primer karaciğer kanserlerine 
ve karaciğer sirozlarına daha yüksek 
oranda rastlandığını göstermektedir. 
Aflatoksinlerden dolayı insanlarda akut 
zehirlenme olayları arasıra dünyanın 
bazı bölgelerinde görülmektedir. Bu 
aflatoksikozis olayları seyrek olmak üzere 
genelde Afrika’da ve Asya’da rapor 
edilmektedir. Örneğin, Malezya’da 1990 
yılında meydana gelen bir olayda yüksek 
oranda aflatoksinle kontamine olmuş 
şehriyenin tüketilmesi sonucunda yaklaşık 
olarak 40 kişi etkilenmiş ve 13 çocuk 
ölmüştür (Pittet 1998). Bu örnekten de 

anlaşılacağı üzere çocuklar aflatoksinlere 
karşı daha duyarlıdırlar ve kanserojen 
maddeleri biyotransformasyon kabiliyetleri 
yetişkinlere kıyasla daha yavaştır 
(Lopez ve ark 2003). Bu nedenle süt ve 
süt ürünlerinin çocukların ve özellikle 
bebeklerin ana besin kaynağı olmasından 
dolayı Aflatoksin M1’in süt ve süt 
ürünlerinde bulunuşu önemli bir sorundur.
Uluslararası ticarette yaşanan bir 
problem dünyanın belirli bir bölgesinde 
sınırlı kalmayıp uluslararası nitelik 
kazanmaktadır. Aşırı toksik ve kanserojenik 
etkileri nedeniyle aflatoksinlerin besinlerde 
bulunma düzeyleri halk sağlığı ve 
ekonomik kayıplar yönünden dikkatleri 
üzerine çekmiştir. Bu nedenle çok sayıda 
ülke aflatoksinlerin besinlerde bulunma 
miktarlarına yasal olarak sınırlamalar 
getirmiştir. Aflatoksin problemi, yaygın 
olması nedeniyle çeşitli uluslararası 
çalışmalara konu olmakta ve FAO, WHO, 
UNEP gibi organizasyonlarca taramalar 
yapılarak durum değerlendirilmesi yoluna 
gidilmektedir. Birçok ülkede olduğu gibi 
ülkemizde de aflatoksinle kontamine 
ürünlerden tüketicileri, özellikle çocukları 
korumak amacıyla gıda ve yemlerdeki 
aflatoksin düzeylerini kontrol altına almak 
için limitler (Türk Gıda Kodeksi, Bulaşanlar 
Yönetmeliği) belirlenmiştir.
Bu nedenle, üretim ve depolama 
esnasında şartlar uygun olduğu takdirde 
gıdalarda toksijenik küf infestasyonu 
dolayısıyla aflatoksin bulaşma riski 
her zaman göz önünde tutulmalıdır. 
Üretimden tüketime kadar tüm işlemler 
küf gelişimini en aza indirecek şekilde 
gerçekleştirilmelidir. Bu amaçla modern 
üretim teknikleri uygulanmalı, gıda ve yem 
maddeleri uygun biçimde depolanmalı 
ve sürekli olarak kontrol edilmelidir. 
Gıda maddeleri her aşamada aflatoksin 
yönünden analiz edilmeli, tolerans limitleri 
ülkemiz için kabul edilen sınırların üzerinde 
olanların tüketimine izin verilmemelidir. 
İhraç ve ithal edilecek besin maddeleri 

aflatoksinler bakımından mutlaka analiz 
edilmelidir. Ayrıca yem ve besinlerde 
mantar infestasyonunu ve dolayısıyla 
aflatoksin oluşumunu önlemek için etkili, 
ekonomik ve uygulanabilir kimyasal 
maddelerin araştırılması ve bunların 
uygulanması gibi saha çalışmaları 
yapılmalıdır.
Laboratuvarımızda; antep fıstığı, yer fıstığı 
gibi yağlı kuru meyveler, yağlı tohumlar, 
kırmızıbiber ve diğer baharatlar, incir gibi 
kurutulmuş meyveler, tahıllar ve ürünleri, 
yem ve yem hammaddelerinde Aflatoksin 
B1,B2,G1,G2 analizi; süt ve süt ürünlerine 
Aflatoksin M1; tahıllar ve ürünleri ile 
kurutulmuş meyvelerde Okratoksin A 
analizi yapılmakta olup tüm analizlerde 
akredite sonuç verilmektedir.
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5996 sayılı ‘‘Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 
Kanunu kapsamında yayımlanan mevzuat hükümleri hakkında 
sektör temsilcilerini bilgilendirmek amacıyla Gıda ve Yem Şube 
Müdürlüğü  personelince Borsamızda bilgilendirme toplantısı 
yapıldı.    

Toplantıya Konya Ticaret Borsası Başkanı M.Uğur Kaleli, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bülent Alpaslan, KTB Yönetim 
Kurulu Üyesi Mevlüt Eberdes, Konya Yem Sanayicileri Derneği 
Başkanı Celal Küçükçöğen  ve sektör temsilcileri katıldı.

Sorumluluk artık işletmeye ait
Yeni çıkan 5996 sayılı kanunun amacının, gıda güvenilirliğini, 
yem güvenilirliğini, halk sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı ile hayvan 
ıslahı ve refahını, tüketici menfaatleri ile çevrenin korunması da 
dikkate alınarak korumak ve sağlamak olduğunu dile getiren 
Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Uğur 
Kaleli, “ 5996 Sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve 
Yem Kanunu” ile, gıdada yeni bir dönem başlamıştır. Kanun, gıda 
ve yemin çiftlikten başlayarak nihai ürün haline gelene kadar, 
her safhasının kontrolünü esas almaktadır. Tarımsal üretimin 
insan gıdası ve yem olarak nihai ürün haline gelene kadar tüm 
süreçlerinin disiplin altına alınması açısından bu kanun çok geniş 
kapsamlıdır. Kanunla bitkisel üretimde kullanılan bitki koruma 
ürünlerinin kullanımı, hayvan yetiştiriciliğinde kullanılan veteriner 
ilaçlarının kullanımı, gıdaların Türk Gıda Kodeksine uygun 
üretilmesi ve hayvan besini olan yemin kalite kriterlerine uygun 

üretimi gibi birçok husus düzenlenmiştir” diyerek sorumluluğun 
artık işletmelere ait olacağına dikkat çekti.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bülent Alpaslan AB 
ile uyum çalışmalarına katkı yapacak olan kanunun sektör 
temsilcilerine daha iyi anlatılması için böyle toplantıları ihtiyaç 
duyuldukça yapacaklarını söyleyerek, bu konuda çalışmalarına 
ve denetimlerine İl Müdürlüğü olarak uzman personeli ile devam 
ettiklerini ifade etti.

Güvenilir Yem, Güvenilir Gıda 
Konya’da faal 37 yem fabrikasının günlük 3.200 ton yem üretim 
kapasitesine sahip olduğunu söyleyen Konya Yem Sanayicileri 
Derneği Başkanı Celal Küçükçöğen, yeni kanunun bu açıdan 
Konya’yı çok ilgilendirdiğini belitti. Küçükçöğen, “Artık yeni 
bir döneme giriyoruz. Halk sağlığı açısından güvenilir gıda 
üretimi çok önemlidir. Dolayısıyla hayvanlara verilen yemlerin 
de elde edilecek nihai ürüne etkisi çoktur. Bu açıdan üretilecek 
yemlerin içeriği ve üretim koşulları önem taşımaktadır. Gıda, 
gıda ile temas eden madde ve malzeme ve yem ile ilgili faaliyet 
gösteren işletmeciler, kendi faaliyet alanının her aşamasında 
bu Kanunda belirtilen şartları sağlamak ve bunu doğrulamakla 
yükümlüdür. “ diyerek, sorumluluğu işletmeye geçtiği yeni kanunu 
sektör temsilcilerimize anlatarak, yeni döneme hazırlanmalarını 
hızlandırmak istediklerini belirtti.
Toplantı Konya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Gıda ve 
Yem Şubeleri Kontrol Görevlileri Meral Yaka ve Şule Kılınç’ın 5996 
sayılı kanunun temel esaslarını konu alan sunumlarıyla devam etti.
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Almanya Ankara Büyükelçisi Eberhard Pohl Borsamızı Ziyaret Etti

Konya Koruma Kurulu 2. Futbol Turnuvası Yapıldı 

Gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Konya'ya gelen, Almanya 
Ankara Büyükelçisi Eberhard Pohl ve beraberindeki heyet, 
Borsamızı ziyaret ederek, Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Muhammet Uğur Kaleli, Meclis Başkanı Hüseyin Çevik ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüş alışverişinde bulundu. 

“Türkiye ve Almanya sadece ticaret ortaklığı değil, 3 milyondan 
fazla vatandaşımızın kurduğu gönül bağıyla bağlanan iki ülkedir” 
diyerek beraberliğe vurgu yapan Borsamız Yönetim Kurulu 
Başkanı M.Uğur Kaleli; “2011 yılında ülke bazında en fazla 
ihracat yaptığımız ülke Almanya’dır. Almanya ile ilişkilerimizin 
kuvvetlenmesini isteriz. Önümüzde duran vize gibi azı sorunlara 
rağmen iyi olan Türk – Alman ilişkilerinin daha da geliştirilmesi 
gereklidir. Sayın Büyükelçinin ziyareti bu açıdan anlamlıdır. 
Ülke olarak nasıl bir tarım ve tarım ticareti potansiyeline sahip 
olduğumuzun farkındayız. Tarımda teknoloji ve bilimselliği çok 
önemsiyoruz. Almanya gibi tarım teknolojinde ileri bir ülke 
ile işbirliği yapmamız, iki ülke içinde iyi sonuçlar getirmiştir. 
Borsamız, Türkiye'nin en büyük hububat borsasıdır. Konya Ticaret 
Borsası stratejik planı çerçevesinde elektronik satış salonuyla 
başlattığı hizmetlerine yetkili tohumluk ve sertifikasyon laboratuar 
hizmetleriyle devam edecektir. 2013 yılında 100 bin tonluk kısmı 
hizmete girecek olan lisanslı depoculuk faaliyetimiz ile toplam 
300 bin tonluk bir depo hacmine sahip olacağız. Bununla birlikte 
vadeli işlemler borsacılığının da temellerini atmış oluyoruz” dedi. 

Borsamızın elektronik satış salonunu ve analiz laboratuarını da 
gezen Eberhard Pohl, Borsamızın teknik gelişmeleri yakından 
takip ettiğini görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti. 
“Gelişen, değişen ve büyüyen Türkiye’de bugünde gördüğüm 
gibi Konya’nın yeri yadsınamaz. Tarımın tam anlamıyla sektör 

haline geldiği Konya tarımsal ticarette de ileri seviyededir. 
Borsanın Satış Salonunda gördüğüm teknolojik altyapı, 
her işlemin bir sisteme oturtulması ilişkilerimizi ve teknoloji 
transferlerimizi arttıracaktır.
Alman iş adamları için Konya’ya yatırım yapmak, ticaret yapmak, 
iş birliği yapmak ayrıcalık olacaktır düşüncesindeyim” dedi. 

Görüşmelerin ardından Borsamız tarafından günün anısına 
Almanya Ankara Büyükelçisi Eberhard Pohl’a tablo hediye edildi.

Koruma Kurulu Başkanlığının Konya Cumhuriyet Başsavcı Vekili 
Hayrettin Semerkant Başkanlığında Konya Ticaret Borsası’nda 
yapılan toplantıda alınan karar gereği Konya Ticaret Borsası’nın 
destekleriyle 21 Mayıs tarihinde başlayan turnuva sona erdi. 
Bu yıl ikincisi düzenlenen Suç mağduru çocukların suçtan uzak 
iletişim ve beceri düzeylerinin yüksek olmasının sağlanması 
hedeflenen Koruma Kurulları Futbol Turnuvası’na katılım geçen 
yıla oranla daha fazla oldu. 21 ilköğretim okulunun katılımıyla, 
Selçuklu Belediyesi Şehit Muharrem Samur Spor Tesisleri’nde 
yapılan turnuvada tüm rakiplerini geride bırakan takım final 
maçını da kupa kaldırdı. Turnuva kapsamında katılan tüm 
öğrencilere madalya ve çeşitli armağanlar verildi.
Ailenin en küçük bireyi olan çocuğun sağlık bir geleceğe 
ulaşmasında, başta suç ve suçlu davranışlar ve madde 
bağımlılığı gibi kötü alışkanlıkların önüne set çekmek gerektiğini 
belirten Borsamız Meclis Başkan Vekili Selçuk Öcal, “Gelişim 
sürecinin en yoğun yaşandığı dönem 8-14 yaş arasıdır. Bu süreç 
beraberinde ergenliği ve ergenliğe bağlı sorunları beraberinde 
getirmektedir. Çocukların serbest zamanlarının değerlendirilmesi 
yeteneklerinin geliştirilmesi ve toplumla bütünleşmeleri, bedenen 
sağlıklı, psiko-sosyal ve fiziksel gelişimlerinin sağlanması, 
kendilerine olan güvenlerinin geliştirilmesi ve sosyal beceriler 
kazandırılması amacıyla sportif etkinlikler düzenlenmek 

kaçınılmaz bir gerçekliktir. Bu proje hem çocuk ve ergenin sosyal 
yaşama olan bağlılığını, hem de diğer projelere örnek teşkil 
etmesi açısından önemlidir. Bu açıdan yapılacak turnuva sportif 
bir aktivitenin yanında sosyal bir olay olmasından dolayı da 
önemlidir. Turnuva kapsamında emek harcayan tüm öğrencilere, 
öğretmenlere, onları hazırlayan antrenörlere ve emeği geçen 
herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Sayı: 41
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Konya AB’ye
BALO İle Girecek...
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Balo Cana Can Katacak
Sanayici ve üreticilerimizin taşıma maliyetlerini azaltarak, 
uluslararası piyasada rekabet güçlerini artırmak amacıyla 
hayata geçirilen Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar (BALO) 
Projesi'yle Konya demir ağlarla Avrupa’ya bağlanıyor.
Balo Projesi’nin başlayacak olması nedeniyle KTO Başkanı 
Selçuk Öztürk, KSO Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil ve KTB 
Başkanı M.Uğur Kaleli ortak bir açıklama yaptı.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, KSO Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil 
ve KTB Başkanı M.Uğur Kaleli yaptıkları ortak açıklamada, 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde başlatılan Balo 
Projesi’nin, Anadolu’yu Avrupa’ya en hızlı ve ekonomik olarak 
ulaştıracağı dile getirildi. KTO, KSO ve KTB başkanlarının ortak 
açıklamasında, özel sektörün ve ihracatın önünü açan istikrarlı 
bir hükümet ile gelişen Türk ekonomisi ve ihracatının % 38’ini 
Avrupa’ya yapan Konya için BALO’nun çok daha değerli olduğu 
vurgulanarak “BALO Projesi özellikle Avrupa'ya yönelik dış 
ticaretimizin gelişmesinde etkin bir lojistik imkan olacaktır. Proje’yi 
Konya Lojistik Köy ile de ilişkilendirilerek lojistik gücümüzü doğru 
ve etkin olarak kullanabileceğiz. Proje faaliyete geçtikten sonra 
Avrupa'da daha fazla noktaya ulaşılmasıyla bu etkinliğimiz daha 
da artacak. Bu sayede bölgesinde önemli tarım, sanayi ve ticaret 
potansiyeli olan Konya’nın gelişimine önemli katkı yapacaktır. 
Balo Projesi ile Konya’nın bu dinamizm ve potansiyeli harekete 
geçecektir” denildi.

AB’nin Kota Uygulaması By- Pas Edilecek
Ortak açıklamada şimdiye kadar AB’nin tarife dışı engel 
uygulamakta olduğu ifade edilerek, “AB bizlere ‘Mal Hareketi 
Serbest’ diyordu ama bunu taşıyacak kamyonlara kota 
uyguluyordu. Proje ile hem maliyetimizi ucuzlatacak, hem 
de kotanın üstüne geçebilecek bir noktaya geleceğiz. Bu 
proje sadece Anadolu’yu Avrupa’ya bağlama projesi olarak 
değerlendirilmemeli. Proje İslamabad’ı Londra’ya bağlayacaktır. 
Dolayısıyla Türkiye ve Konya bu işin merkezinde olacaktır. 
Ürettiğimiz ürünler yükselen pazarlar olan İslamabad’a da, 
Hindistan’a da ekonomik olarak gidecektir” denildi.

Taşıma Maliyetleri Yarıya İnecek
Balo Projesi'nde ilk yüklerin 2013 yılında taşınmaya başlanacağı 

belirtilen açıklamada, lojistik merkez ile Balo Projesi'ne bağlantı 
kurulmasının Konya ve KOP Bölgesi için bir dönüm noktası 
olacağı belirtilerek “Tren yolu ile taşımada Avrupa’nın merkezine 
denizyoluna göre daha efektif taşımacılık yapmanın önü açılacak 
ve maliyet kara yoluna göre %55 düşecektir” ifadelerine yer 
verildi.

Proje Nasıl İşleyecek:
Balo sisteminde; ihracatçıların kapılarından konteynerlerle 
alınacak yükler, İzmir, Manisa, Denizli, Bursa, Kütahya, Eskişehir, 
Ankara, Konya ve Kayseri’deki yük toplama merkezlerinden 
blok trenlerle öncelikle demiryolu ile Bandırma’daki (Okçugöl 
İstasyonu) Konsolidasyon Merkezi’ne ulaştırılarak Avrupa'daki 
varış noktalarına göre tasnif edilecek. Daha sonra yükler 
demiryolu vasıtasıyla Bandırma Limanı’na getirilerek, tren ferisi 
ile Tekirdağ üzerinden Orta Avrupa’daki nihai varış noktalarına 
ulaştırılacak. 

Tekirdağ ve İstanbul bölgelerindeki ihracatçılara ait yükler ise, 
Tekirdağ- Muratlı arasında TCDD tarafından yeni yapılan 32 
kilometrelik bağlantı yolu ile uluslararası demiryolu şebekesine 
bağlanacak. Tekirdağ Muratlı Aktarma Merkezi de sisteme 
dahil edilecek. Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yapacak olan 
blok trenlerin planlanan varış noktaları Viyana, Nürnberg, 
Stuttgart, Köln ve Lyon'daki lojistik köyler olacak. Lojistik köylere 
varan yükler nihai varış noktasına iç taşıma araçları ile teslim 
edilecek. Proje faaliyete başladıktan sonra Avrupa'daki noktalar 
artırabilecek.
Balo sisteminde, dönüş yükleri yurtdışındaki göndericilerden 
toplanarak, yurtdışı lojistik merkezlerinde konsolide edilip, 
oluşturulacak olan blok trenler vasıtası ile Türkiye’ye getirilecek. 
Bu yükler, Muratlı ve Okçugöl Konsolidasyon Merkezi’nde 
tasnif edilerek muhtelif varış noktalarındaki nihai alıcılara teslim 
edilecek. Orta Avrupa'daki lojistik köylerde toplanan yükler, yine 
konteynerler ile en uygun maliyet, transit süre ve çevreci taşıma 
modeli olan demiryolu ile Türkiye ve çevre ülkelere (Ortadoğu, 
BDT, vb.) sevk edilecek.
Konya BALO yönetiminde KSO Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, 
KTB Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Eberdes ve KTO Yönetim 
Kurulu Üyesi Bilal İsmail Haydaroğlu tarafından temsil 
edilmektedir.



69

Türkiye artık saygın bir ülke
Türkiye'nin dış politikasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Koru, 
"Türkiye artık Dünya çapında çok farklı bir konuma yükseldi. 30 
yıl önce gücümüz yoktu. Aktif bir dış politikamız yoktu. Söz sahibi 
değildik ve ekonomik durumumuz iyi değildi. O zamanlarla şimdi 
arasında çok fark var. Türkiye dış politikada artık çok saygın bir 
ülke haline geldi. Bunda son yıllarda sağladığı istikrarlı gidişatın 
da büyük önemi var. Artık Türkiye bölgesinde sözü dinlenen bir 
ülke konumuna yükseldi" diye konuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanmasının ardından ilk 
ziyaretinin Konya'ya olduğunu dile getiren Naci Koru, Konya'da 
bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Koru, 
"Yurtdışında önemli oranda Türk vatandaşı yaşamakta ve bunların 
çoğu da o ülkenin vatandaşı aynı zamanda.  Aynı şekilde 
binlerce Konyalı da Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinde 
yaşamakta. Bakanlık olarak da dünyanın neresinde olurlarsa 
olsun vatandaşlarımızın daha iyi yaşam şartlarına kavuşması için 
çabalıyoruz, onlara hizmet etmenin gayreti içindeyiz. Dışişleri 
Bakanımızın Konyalı olması çok önemli, dolayısıyla bizler 
Konya'nın sadece dış politika alanında değil ekonomi alanında 
da Konya'ya yardımcı olmak istiyoruz. Konya'nın bir Mevlana 
şehri olması da şehriniz açısından önemli. Bu bağlamda turizm 
ile ilgili de yapacaklarımız olacak. Takip ediyoruz birçok yabancı 
devlet adamı ya da bürokrat Konya'ya geliyor. Bu tür programların 
artması için ne yapabilirizi ele alacağız. Bunun yanı sıra Konya'nın 

uluslararası bir kongre merkezi haline gelmesi için de çaba 
göstereceğiz" diye konuştu.

Konyalı olmak sorumluluğu da beraberinde getirmektedir
Konya gibi Selçukluya başkentlik yapmış bir ilde yaşamanın 
kendilerine büyük bir sorumluluk yüklediğini belirten Konya 
Ticaret Borsası Başkanı Muhammet Uğur Kaleli, bölgede 
yaşanan dram ve acılara duyarsız kalınamayacağını dile 
getirerek,” Bizim Balkanlar’a, Ortadoğu’ya, Kafkaslara, Afrika’ya, 
Asya’ya olan ilgimiz ve politikamız alışılagelmiş kalıpları yıkmıştır. 
Aktif, doğru ve akılcı politikalarla Türkiye büyük bir itibar 
görmektedir. Buna yurtdışında iş yapan bizler çok yakından 
şahit olmaktayız. Dünya’nın neresine gidersek gidelim ‘Türk’üz’ 
dediğimizde itibar görmeye başladık. Bu politikanın mimarlarına 
ve bu işe gönül veren çalışanlarına ne kadar teşekkür edersek 
azdır. Dışişleri Bakanımız Prof.Dr. Ahmet Davutoğlu’nun Konyalı 
olması da bizleri ayrıca sevindirmekte ve gururlandırmaktadır. 
Kendisine ve siz değerli ekibine başarılar diliyorum.” dedi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru ve beraberindeki heyet 
daha sonra açılışını geçen yıl Dışişleri Bakanımız Prof.Dr. Ahmet 
Davutoğlu’nun yaptığı Türkiyenin ilk Elektronik Satış Salonu’nu 
gezerek işleyişi hakkında bilgi aldılar.

Ziyarette AK Parti Konya İl Başkanı Ahmet Sorgun ve AK Parti 
Konya Eski Milletvekili Ali Öztürk de hazır bulundular.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru Borsamızı ziyaret etti

Sayı: 41
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Borsamızdan 
Et ve Balık 
Kurumu 
Genel 
Müdürlüğü’ne 
ziyaret

Borsamız Personeli
Müzeyyen Öz
dünya evine girdi
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Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Uğur Kaleli ve 
Yönetim Kurulu Üyemiz Kıyasettin Taşkın Et ve Balık Kurumu 
Genel Müdürü Bekir Ulubaş’ı makamında ziyaret ettiler. Ziyarette 
hayvancılıkta yaşanan son gelişmeler ışığında bilgi alış verişinde 
bulunuldu. 

Et ve Balık Kurumu’nun faaliyetleri hakkında bilgi veren Ulubaş, 
Ülkede hayvancılık ve et sektöründe gelişmeyi sağlamak, 
istihdamı artırmak, ekonomik hayatın yükselmesini temin 
etmek maksadıyla 60 yıl önce kurulan Et ve Balık Kurumu’nun, 
yeniden yapılanma çerçevesinde adının Et ve Süt Kurumu olarak 
değişeceği söyledi. Ulubaş “Özelleştirme kapsamından çıktıktan 
sonra EBK’nin, besiciye sürekli, garanti, düzenli pazar olma 
gayreti içinde olduğunu vurgulayan Ulubaş, "Bunu sağladık mı 
sağladık. Bugün kapımıza gelen 1 başı da 1000 başı da kesinlikle 
geri çevirmiyoruz ” dedi.

Hayvancılığın Konya için çok önemli olduğunu belirten Kaleli, Et 
ve Balık Kurumu’nun Konya’daki hayvan kesiminde aktif bir rol 
alması gerektiğini belirtti.

Ticaret borsalarının, tarım piyasalarının ''kılcal damarları'' olarak 
görülmeleri gerektiğini belirten Yönetim Kurulu Üyemiz Kıyasettin 
Taşkın “Üreticilerin alın teri, emeğinin iyi değerlendirilmesi ve 
tarımın ülke ekonomisine katkısı açısından borsaların önemi 
göz ardı edilemez. Konya Ticaret Borsası olarak genelde ülke 
hayvancılığı, özelde Konya hayvancılığının geliştirilmesi amacıyla 
bakanlık nezdinde çalışmalarımız sürekli olarak devam etmektedir. 
Sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi her platformda anlatmakta 
ve takip etmekteyiz. Bakanlık nezdinde tarım ve hayvancılık 
konusunda sürekli irtibat halindeyiz. Bakanlığın kapısı sonuna 
kadar açık bizlere. Buradan Sayın Bakanımıza ve bakanlık 
bürokratlarına bir kez daha teşekkür ediyorum ”dedi. 

Konya Ticaret Borsası Laboratuvarı KLD personeli arkadaşımız 
Müzeyyen Öz dünya evine girdi. Öz ve Sağlam ailelerinin yakınları 
ile Borsamız personelinin katıldığı Mustafa Sağlam ile Müzeyyen 
Öz’ün düğünü  Rixos Otel’de gerçekleşti. 

Borsa olarak Müzeyyen ve Mustafa çiftine bir ömür boyu mutlu ve 
huzurlu hayat dileriz. 
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Borsamız  “Fotoğraf ve 
Sinema Günleri'nde”
Selçuk Üniversitesi Fotoğrafçılık Topluluğu tarafından düzenlenen 
‘Fotoğraf ve Sinema Günleri'nde Borsamıza desteklerinden dolayı 
plaket takdim edildi. 

Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü’nde uluslar arası 
olarak düzenlenen “Fotoğraf ve Sinema Günleri-3” üç gün sürdü. 
Etkinlik kapsamında desteklerinden dolayı teşekkür plaketi Borsamız 
adına Basın Müşaviri İsmail Özkan’a takdim edildi. Ayrıca katılan 
fotoğraf sanatçılardan oluşan jüri kurulu tarafından en beğenilen 
sunum Konya Ticaret Borsası 100.Yıl Anısına Gösteri Özel Ödülü’ne 
sahip oldu. 
Çok sayıda fotoğraf sanatçısının katıldığı etkinlik de film gösterimleri, 
fotoğraf gösterileri, kısa filmler, söyleşiler, fotoğraf eğitimleri, fotoğraf 
sergileri, gösteri yarışması, fotoğraf gezisi, dans gösterileri, kokteyller 
ve canlı müzik dinletileri gerçekleşti.

Borsamız Yönetimi, Meram ilçesi Kaşınhanı Mahallesi'ndeki 
Panagro Süt ve Et Entegre Üretim Tesisi inşaatında çıkan 
yangın nedeniyle Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Recep 
Konuk’u makamında ziyaret etti. Ziyarete Yönetim Kurulu 
Başkanımız Muhammet Uğur Kaleli, Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
M.Namık Köklüsoy, Mevlüt Eberdes, A.Tunahan Aygın,Bahri 
Karapınar ve Kıyasettin Taşkın katıldılar.

Konuk’a "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Borsamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Kaleli, Anadolu’nun ve Konya’nın bu sektörde 
söz sahibi olacağı tesislerde çıkan yangının zararlarının en kısa 
zamanda telafi edilmesinin önemine dikkat çekerek “Sektör 
için, Konya için bu tesislerin en kısa zamanda açılmasını arzu 
ediyoruz. Bu konuda Konya Şeker’e elimizden gelen her türlü 
desteği vermeye hazır olduğumuzu bildiririz” dedi. 

Konya Ticaret Borsası yöneticilerine ziyaretleri için teşekkür 
eden Recep Konuk, yangının tesisteki et bölümünde çıktığını 
belirtti. Et entegre tesisinin yaklaşık dörtte üçünü kaybettiklerini 
ifade eden Konuk, 40 milyon dolara yakın bir hasar oluştuğunu 
aktardı.

Yaklaşık bir saat süren ziyarette her iki taraf bu buluşmadan 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek , sektör için atılması 
gereken adımlar üzerinde konuştular.

Konya Ticaret Borsası 
Yönetimi’nden Konya Şeker’e  
geçmiş olsun ziyareti

Sayı: 41
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Hububat piyasalarını değerlendirme toplantısı
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), “Hububat Piyasalarını 
Değerlendirme Toplantısı” başlığı altında Ankara JW Marriott 
Otel'de bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen toplantı kapsamında 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER bir 
konuşma yaparak hasat dönemi öncesinde sektörün durumunu 
değerlendirdi.   

Toplantının açılışında konuşan TMO Genel Müdürü Mesut 
KÖSE; TMO’nun hububat piyasalarını dengede tutmakla 
görevli olduğunu ve kuruluşundan bugüne belli geleneksel 
müdahale yöntemleriyle piyasayı düzenlediğini belirterek, 
hasat dönemlerinde piyasalara doğrudan müdahale yerine, 
piyasaları takip eden ve sadece gerektiğinde müdahale eden bir 
uygulamayı benimsediklerine belirtti. 

KÖSE, protein tayinine yönelik yeni alım ve depolama sistemini 
Türkiye'ye yerleştirerek kaliteli üretimin teşvik edilmesine TMO 
olarak katkı sağladıklarını ifade ederek, son yıllarda yerleşik 
uygulamaların yanı sıra farklı ve yeni uygulamaları da müdahale 
yöntemlerinin arasına kattıklarını söyledi.

KÖSE'den sonra kürsüye gelen Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
(TZOB) Genel Başkanı Şemsi BAYRAKTAR ise konuşmasında; 
dünyada özellikle gıda fiyatlarındaki değişimin çok olduğu 
ve fiyat manipülasyonlarının yaşandığı bir döneme girildiğini 
belirterek; küresel ısınma, iklim değişikliği ve yaratılan talebin 
bunun oluşmasında etkili olduğunu söyledi. Devletin, ulusal 
ve uluslararası manipülasyonlara karşı etkin tedbirler alıp 
uygulaması gerektiğini dile getiren Bayraktar, TMO'nun da bu 
anlamda fonksiyonel olmasını çok önemsediklerini belirtti 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER 
konuşmasında hasat dönemi öncesinde sektörün gelişmeleri 
nasıl değerlendirdiğini ele almak üzere bu toplantının 
düzenlendiğine vurgu yaparak; “Dünya genelinde, 2011'de 700 
milyon ton civarında buğday üretimi gerçekleştirildi. Türkiye'de 
2011'de  21,8 milyon tonluk buğday üretimi gerçekleşti. 
Türkiye'nin buğday tüketim ihtiyacı ise 18-18,5 milyon ton. Üretim 

fazlası buğday var, bunu da sanayiciler alıp dünyaya ihraç etti" 
dedi. 

EKER ayrıca insan beslenmesindeki en önemli maddenin mısır, 
çeltik ve buğday olduğunu belirten, bunlardan en önemlisi 
olan buğdayın anavatanının Türkiye olduğunu vurguladı. 
EKER, “Hububat, gelecekte de insanlığın beslenmesindeki en 
önemli ürün grubu olacaktır. Hububat ürünlerinin geliştirilmesi, 
kalitesinin, üretiminin artması, pazarlama ağının sağlıklı şekilde 
kurulması ve ticaretinin gelişmesi büyük önem kazandı. Türkiye, 
Karadeniz ve Akdeniz havzaları arasında yer alıyor. Buğday 
daha çok Karadeniz havzasında üretiliyor.  Güneyde tüketiliyor. 
Hububat taşımacılığında yeni akslar oluşturulması gerekiyor. 
Sektörün geleceğinin yapılanmasında ve gelecek için sağlıklı 
bir vizyon oluşturulmasında pazarlama açısından yeni lojistik 
aksların oluşturulması gerekmekte. Karadeniz ve Akdeniz 
arasındaki ticari bağlantıların oluşması, özellikle hububat 
piyasaları açısından son derece önemlidir” dedi.

TÜİK verilerine göre 2011 yılında; 1 milyon 985 bin ton un, 404 
bin ton makarna, 123 bin ton bulgur, 49 bin ton irmik, 285 bin ton 
bisküvi olmak üzere toplam 2 milyon 846 bin ton mamul madde 
ihracatı gerçekleştirildiğini dile getiren EKER, Türkiye'nin hububat 
ürünleri mamul madde ihracatından 1,9 milyar dolar gelir elde 
ettiğini açıklayarak, Ocak ayında 232 bin ton ürün ihraç edildiğini 
ve bu ihracattan 158 milyon dolarlık gelir elde edildiğini söyledi. 
Türkiye'de hububat anlamında sorun yaşanmadığını belirten 
EKER, uzun süren kar yağışıyla birlikte bu yıl bereketli bir yıl 
yaşanacağını düşündüklerini söyledi.

Toplantıda, TUSAF Başkanı Erhan ÖZMEN, Türkiye Makarna 
Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat BOZKURT, 
Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Derya PALA, Yem 
Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü KARAKUŞ, Beyaz 
Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Sait KOCA, Pirinç Değirmencileri Derneği Başkanı Turgay YETİŞ 
ve Bulgur Sanayicileri Derneği Başkanı İbrahim SARI sektör 
temsilcileri olarak kurumlarının görüşlerini dile getirdiler. 
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Bosna Hersek Heyeti Borsamızı Ziyaret Etti

İngiliz Ticaret Odası’ndan İşbirliği Teklifi

Bosna Hersek'in Haciçi Belediye Başkanı Hamdo Eyuboviç ve 
beraberindeki heyet Konya Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Ziyarette 
Meram Belediye Başkanı Serdar Kalaycı, Borsamız Meclis 
Başkanı Hüseyin Çevik, Yönetim Kurulu Başkanımız M.Uğur 
Kaleli, Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Mevlüt Eberdes, Meclis 
Başkan Vekilimiz Selçuk Öcal, Yönetim Kurulu Üyemiz Kıyasettin 
Taşkın, Meclis Katip Üyemiz Bayram Akan, Meclis Üyelerimiz 
Mustafa Küçükiplikçi ve Necati Sancı da hazır bulundular.

Türkiye Uluslar Arası Vicdanları Uyandırmıştır
Bosna ile Türkiye arasında sarsılmaz bir bağ bulunduğunu 
belirten Yönetim Kurulu Başkanımız M.Uğur Kaleli, Türkiye son 
yıllardaki politikalarıyla uyuyan dünya vicdanını uyandırmış ve 
ilgiyi Bosna’ya çekmiştir. Türkiye, dost ve kardeş Bosna-Hersek 
halkının refah ve esenliğinin artırılması arzu etmektedir. Bosna’nın 
sürdürülebilir ekonomik kalkınması da büyük önem taşımaktadır. 
Bizler Bosna’ya tarım ve bölgesel kalkınma yoluyla geri dönüşler 
konusunda elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Bu gayretin 
karşılıklı olması var olan sosyal ilişkileri ekonomik olarak da 
güçlendirecektir. Bosnalı dostlarımızın Konya’ya ve Borsamıza 
yaptığı bu ziyaret bu açıdan çok anlamlıdır.” dedi.

Konya'nın Manevi Havası Bir Başka
Haciçi Belediye Başkanı Hamdo Eyuboviç de, Türk yatırımcıları 
Saraybosna'ya yatırım yapmaya çağırdı ve savaşarak 

kazandıkları toprakları, ekonomik sıkıntılar yüzünden kaybetmek 
istemediklerini vurguladı. Osmanlı Devleti'nin kendilerini işgalden 
kurtardığı gibi, bugün de ekonomik, kültürel ve sportif alanda 
fethedilmeyi beklediklerini söyleyen Eyuboviç, ülkelerinde, 
Konya'nın manevi havasının ve insanının apayrı bir yeri olduğunu 
ifade etti.

Heyet daha sonra Türkiye’de bir ilk olan Konya Ticaret Borsası 
elektronik Satış Salonu’nu gezerek, salon işleyişi hakkında bilgi 
aldılar. Günün anısına Haciçi Belediye Başkanı Hamdo Eyuboviç’ 
Konya Ticaret Borsası Başkanı M.Uğur Kaleli bir çini hediye 
etti. Eyuboviç de Bosnanın geleneksel el işçiliği ile yapılmış bir 
sandığı Konya Ticaret Borsası Başkanı M.Uğur Kaleli’ye takdim 
etti.

Türkiye’deki İngiliz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Jonathan Beard Konya Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek Yönetim 
Kurulu Başkanımız Muhammet Uğur Kaleli’den Konya ile 
yapılabilecek ticaret hakkında bilgi aldı.

Konya ve İngiltere arasındaki ekonomik fırsatlar iyi 
değerlendirilmeli
Türkiye’deki İngiliz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Jonathan Beard yaptığı açıklamada amaçları, faaliyetleri 
hakkında bilgiler verdi. Ziyaretlerinin amacının iki ülke arasındaki 
ticareti arttırmak olduğunu Beard şu değerlendirmede bulundu: 
“Odamız 1882 yılında kurulmuştur. O zamandan bu yana iki 
ülke arasındaki ticaret kültürünü geliştirmek adına çok önemli 
faaliyetlerde bulunmuştur. Biz bu faaliyetleri geliştirmek ve 

daha fazla yaygınlaştırmak adına Türkiye’nin çeşitli illerini 
dolaşıyoruz. Bu nedenle Konya’ya geldik. Sizleri tanımak 
şehrinizin potansiyelini yerinde görmek ve ticaret yapabileceğimiz 
İngiliz ve Konya’lı iş adamlarını bir araya getirmek için burada 
bulunuyoruz.” dedi.

Konya’nın tarım ve tarıma dayalı potansiyelinin kendilerini 
çok etkilediğini ifade eden Beard, “Bir Belçika, bir Hollanda 
büyüklüğündeki arazi yapısıyla Konya çok daha büyük işler 
yapacaktır. Türkiye’nin en büyük hububat borsasının da burada 
olması, tarımın gelişmesi için büyük bir fırsattır. Burada tarım ve 
gıda ile ilgili güzel işbirlikleri yapılacaktır. Şeffaflık ve dürüstlük 
ilkesiyle ikili ilişkilerin ticari anlamda da gelişmesi, iki tarafı da 
memnun edecektir. Bunun için her türlü işbirliğine hazırız”dedi.

Sayı: 41
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Üretimde sürdürülebilirlik ve kaliteli üretim ilkeleri doğrultusunda, 
hububat sektöründeki çalışmalarını dünyadaki gelişmelere ve 
misyonuna uygun olarak devam ettiren TMO Genel Müdürlüğü, 
Günümüzde gıdanın önemi dikkate alarak ürün stoklarının 
depolanması ve muhafazası için 300 bin ton kapasiteli hububat 
depolama tesisinin inşasına başladı.

Diyarbakır Bismil’den depo yapılacak olan 11 ildeki 13 yere eş 
zamanlı görüntülü bağlantı kurulmak suretiyle bir konuşma yapan 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı M.Mehdi Eker yaşanan terör 
olaylarına değinerek, Türkiye'nin sürekliği değiştiğini, geliştiğini 
ve bundan birilerinin rahatsız olduğunu belirten Bakan Eker, 
roketlerle saldıran, mayınlarla bu kardeşliği ve büyümeyi sabote 
etmeye çalışanların olduğunu söyledi. Bakan Eker, Bir yandan 
yatırım, diğer yandan da üretimi teşvik ettiklerini, Silvan Barajı'nın 
tamamlanması ile birlikte 2 milyon 500 bin dönüm arazinin suya 
kavuşacağını söyledi. Eker, Türkiye'nin farklı illerinde aynı anda 
modern tesislerin temelini atmaktan duyduğu memnuniyeti ifade 
ederek, tesislerin hayırlı olmasını diledi.

TMO Genel Müdürü Mesut Köse de, son yıllarda yapılan 
çalışmalar sayesinde iç ve dış piyasa yakından takip edilerek 
tedbirler alındığını belirtti. Köse, "Buğday alımlarında fiziksel 
ve kimyasal analizler yapıldı. Ürün alımında randevu sistemi 
kurulmuş. Müdahale politikalarının isabet derecesi artırılmış ve 
sadece gerekli ürünlerde piyasaya girilmiş, serbest piyasalarda 
zorunlu olmadıkça müdahale edilmemiştir. Ülkeye yeni 
depolama kazandırmak üzere çalışma başlattık. Bu depolar 
piyasa için gerektiği zaman ihracatçılar, lisanslı depoculuk 
sahipleri de kullanabilecektir. Buraya konulacak ürünün kimlerin 
ürünü olmaktan çok ülkenin ürünü olmasının önemli olduğunu 
düşünüyoruz” dedi.

Her biri 20.000 ton kapasiteli olacak olan Çumra, Yunak ve 
Karapınar’ın da aralarında bulunduğu hububat temel atma 
töreninin Konya’daki töreni Çumra Okçular beldesinde yapıldı. 
Konya’daki törene Vali Aydın Nezih Doğan, Konya Milletvekilleri 
Mustafa Kabakçı, Ayşe Türkmenoğlu, İlhan Yerlikaya, 
Gülay Samancı, TMO Daire Başkanı Mustafa Bahar, Konya 
Ticaret Borsası Başkanı M.Uğur Kaleli, KSO Başkanı Tahir 
Büyükhelvacıgil, KOP İdaresi Başkanı Prof.Dr.Mehmet Babaoğlu, 
Çumra Kaymakamı Ali Akça, Çumra Belediye Başkanı Yusuf 
Erdem, Aktisad Başkanı Soner Cesur, ZMO Konya Başkanı 
Özkan Taşpınar,Ulusal Hububat Konseyi Başkan Yardımcısı 
Mustafa Yılmazkart, S.Ü.Rektör Danışmanı Prof.Dr. Bayram Sade, 
Karaman Ticaret Odası Başkanı Ekrem Baştuğ, Okçu Belediye 
Başkanı M.Ali Tokgöz,Tarım İl Müdürü Bülent Alpaslan, STK 
Temsilcileri, Mülki İdare Amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Konya’ya canlı bağlantı sırasında konuşan Konya Valisi Aydın 
Nezih Doğan, tarımın bir dönüşüm içerisinde olduğunu ve 
Konya’nın da bu dönüşüme ayak uydurduğunu belirterek, bu 
dönüşümü saylayan Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı M. Mehdi 
Eker’e teşekkür etti ve tesislerin Türk Tarımına hayırlı olmasını 
diledi.

Konuşmaların ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eker'in 
katılımıyla Diyarbakır Bismil'den sinevizyon aracılığıyla Viranşehir 
Modern Çelik Silo ve Mısır Kurutma Tesisi'nin de yer aldığı 300 bin 
ton kapasiteli hububat depolama tesislerinin temeli atıldı.
TMO bu kapsamda yeni bir proje ile ülkemizin değişik üretim 
bölgelerindeki ihtiyaç durumunu dikkate almak suretiyle, projenin 
ilk etabı olarak 11 ilde, 13 ayrı noktada, ihale bedeli 106 Milyon 
TL olan, toplam 300 bin ton kapasiteli modern çelik silo ve yatay 
depo ile yardımcı tesislerinin yapımına başlamıştır. 

300 bin ton modern hububat depolama tesisleri temeli atıldı
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Nijerya Ticaret ve Sanayi Odası heyeti 
ziyaretleri kapsamında ilk olarak borsamızı 
ziyaret etti. Borsamız Yönetim Kurulu 
Başkanı M.Uğur Kaleli’nin ağırladığı heyet 
Konya tarımı ve Türkiye-Nijerya ilişkileri 
hakkında bilgi alışverişinde bulunarak 
“Elektronik Satış Salonu”muzu gezdiler.
Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı M.Uğur 
Kaleli Türkiye ile Nijerya arasındaki ticaretin 
geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaparak,“ Nijerya, coğrafya 
olarak uzak bir ülke ama gönül birliğimiz olduktan sonra bütün 
engeller aşılır dedik ve 2005 yılını Afrika yılı ilan ettik. Afrika ile olan 
ilişkilerimiz bu tarihten itibaren büyük bir ivme kazandı. İhracat 
ve ithalat rakamlarımız arttı. Nijerya her ne kadar petrol ülkesi 
olarak anılsa da ülkede ki iş gücünün % 60’ını tarımla uğraşıyor, 
bu büyük bir potansiyel. Nijerya ile ekonomik-ticari ilişkilerin 
geliştirilmesi için elimizden geleni yapamaya hazırız” dedi.

Nijerya Senato Üyesi ve Tarım Bakanı Anny Okonkwo Türkiye'nin 
Nijerya pazarına yönelmesi gerektiğini vurgulayarak Türk iş 

adamlarını ve girişimcileri yatırım yapmaları için ülkesine davet 
etti.

Nijerya – Türkiye Sanayi Ticaret Odası Kurucusu ve Müdürü 
Chief. Eche Hyacinth ise Borsamızın geliştirdiği Elektronik Satış 
Salonunu karşısında hayranlıklarının dile getirerek, “tarım kenti 
olan Konya’nın böyle bir sistem geliştirmesine şaşırmamak 
lazım çünkü Türkiye dünya standartlarında bir ülke. Konya bu 
teknolojiyle tarımsal kalkınmada öncü ve örnek olmaktadır. Konya 
Ticaret Borsası’nı bir kez daha gönülden kutluyorum” dedi.
Borsamızı ziyaret eden Nijerya heyetine günün anısına çini tablo 
hediye edildi.

Meram Mustafa Bağrıaçık İlköğretim Okulu tarafından, Konya 
Ticaret Borsası’nın katkılarıyla düzenlenen “Kasabadayım 
Köydeyim Eğitimde En Öndeyim” bilgi yarışması Konevi Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşti.

Meram ilçesine bağlı kasaba ve köy okullarının yarıştığı 
program Konya İl Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Üstünel’in 
konuşmasıyla başladı. “Bugün burada yapılacak olan yarışmada 
yer alan tüm okullar, tüm yarışmacılar benim gözümde birincidir. 
Yarışmanın sonucu önemli değil, katılan tüm arkadaşlarımı en 
kalbi duygularımla kutluyorum. Sizler bugünün küçüklerisiniz ama 
yarınlarımızın mirasçılarısınız, sizlere güvencimiz sonsuzdur” dedi. 

Yapılan konuşmaların ve öğrenci gösterilerinin ardından bilgi 
yarışmasına geçildi. Heyecanları gözerinden okunan öğrencilere 
15 soru yöneltildi. Soruların ardından yarışmanın birincisi 
Hatunsaray İlköğretim Okulu temsilcilerine birer adet dizüstü 
bilgisayar, ikinci olan Yeşildere Firuzan Işık İzmirligil İlköğretim 
Okulu temsilcilerine birer adet bisiklet ve üçüncü olan Meram 
Mustafa Bağrıaçık İlköğretim Okulu temsilcilerine birer adet dijital 
fotoğraf makinesi hediye edildi. Ayrıca yarışmaya katılan tüm 
öğrencilere kol saati armağan edildi.

Program kapsamında borsamıza katkılarından dolayı teşekkür 
plaketi verildi. Ayrıca eğitime katkılarından dolayı emekli öğretmen 
Hüseyin Kaleli’ye de onur ödülü takdim edildi.

Borsamızın katkılarıyla  “Kasabadayım Köydeyim Eğitimde En Öndeyim” 

Nijerya 
Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Borsamız’da

Sayı: 41
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Konya Tarımına Katkılarından Dolayı Akyürek’e Teşekkür
Toplantının açılış konuşmasını yapan Borsamız Meclis Başkanı 
Hüseyin Çevik “Haziran ayı meclis toplantımızda Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sayın Tahir Akyürek’i aramızda görmek 
bizleri çok sevindirdi. Konya’yı dünyada örnek bir şehir haline 
getiren ve yaşanabilir iller arasında ilk sıralara yükselten Sayın 
Akyürek ve ekibine, özellikle Borsamızın lisanslı depo yatırımında 
kendilerinden gördüğümüz yakın ilgi ve Konya’ya modern bir 
hayvan pazarı kazandıracak olmasından, Konya’nın ticareti, 
sanayisi, tarımı ve sosyal hayatına yaptığı katkılardan ötürü bir kez 
daha teşekkür ediyorum” dedi.

Başlayan hasat dönemi ve gelen ilk mahsuller hakkında 
değerlendirmeler de bulunan Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Muhammet Uğur Kaleli, Dünya’da artık üretimin, ticaretin, 
siyasetin hatta yaşama biçimlerinin bile değiştiğini belirterek “ 
Sınırların bile değiştiği bu ortamda Türkiye değişimi seyretmek 
yerine, değişimin önemli bir aktörü olma yolunu seçmiştir. 
Ülkemiz zor fakat bir o kadar da fırsatlarla dolu bir coğrafyada 
bulunmaktadır. Coğrafyada ayakta kalma derdinde değiliz nasıl 
daha ileriye gidebiliriz derdindeyiz. İstikrarlı bir hükümetimiz, 
sağlam bir ekonomik yapımız ve aktif bir dış politikamız sayesinde 
üretmeyi, ürettiğini satmayı ve dünya ile rekabet etmeyi öğrendik 
ve bugün dünden daha büyük bir sorumluluk taşıyoruz” diyerek, 
gelecekte Konya’nın, sadece bölgesinin değil, yakın coğrafyasının 
da gıda üssü olması gerektiğini, verim ve kalitesi yüksek, sağlıklı 
bir tarımsal üretim ile tarımsal ticarette de merkez olmayı hak 

ettiğine vurgu yaptı. Kaleli, “Konya’mızın ve ülkemizin ilerlemesi 
için, kiminle işbirliği yapılacaksa, kimden katkı alınacak, kime 
katkı verilecekse Konya Ticaret Borsası orada olacaktır” ifadelerini 
kullandı.

KTB Dünya Çapında Borsacılık Hizmeti Veriyor 
Başkan Tahir Akyürek de yaptığı konuşmada bölgemizin 
ve ülkemizin kalkınmasında büyük katkıları olan Konya 
Ticaret Borsası’nın bu ayki meclis toplantısına katılmaktan 
son derece sevinçli olduğunu ifade ederek ”Konya Ticaret 
Borsası hizmete açtığı Elektronik Satış Salonu ve lisanslı depo 
inşaatıyla Türk borsacılığına yeni bir boyut getirmiştir. Borsamız 
yaptığı çalışmalarla ilimizin tarımsal anlamda gelişmesinde ve 
ekonomik kalkınmasında başrol oynamaktadır. Borsa tarafından 
yürütülen projeler tamamlandığında Konya Ticaret Borsası 
dünya standartlarında bir borsa olacaktır. Yaptığı faaliyetler ve 
gösterdikleri çaba nedeniyle öncelikle Borsamız Meclis Başkanı 
Hüseyin Çevik’e, Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Kaleli’ye akabinde 
meclis üyelerine, yöneticilere ve personele çok teşekkür ederim. 
Bugün burada bulunmak ve Konyamız için hizmet yarışında bir 
adım daha atmanın mutluluğunu yaşamaktayım” diyerek belediye 
çalışmaları hakkında bir sunu yaptı.

Başkan Akyürek’e ziyaretlerinin anısına Borsamız Meclis Başkanı 
Hüseyin Çevik ve Yönetim Kurulu Başkanımız Muhammet Uğur 
Kaleli tarafından bir tablo hediye edildi. Başkan Akyürek ise KTB 
meclis üyelerine Mesnevi ve Safahat eserlerini armağan etti.
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Akreditasyon eğitimlerini tamamlayan ve akreditasyonlarını 
yenileyen oda ve borsalar sertifika ve plaketlerini TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun elinden aldı. Törende konuşan TOBB 
Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların üyelerine en 
üst seviyede standart hizmet vermesini öngören akreditasyon 
sisteminin önemine işaret ederken, “Kanaat önderi olan oda ve 
borsalarımız her zaman bir adım önden gitmeli. Takip eden değil, 
yönlendiren olmalı” diye konuştu.

TOBB Birlik Merkezi’nde düzenlenen törende, VII. dönemde 
akredite olarak “5 yıldızlı hizmet” yarışına katılan 15 oda /borsa 
daha sertifika ve plaketlerini aldı. Törende ayrıca, geçen yıl 
yeniden akredite olan I, II ve V. Dönem 39 oda ve borsaya da 
sertifikaları verildi.

Akreditasyon projesi ile amaçlarının oda ve borsaların kapasite ve 
hizmet kalitesini  artırmak olduğunu vurgulayan TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Oda ve Borsalarımızın bu noktaya gelmesi, 
hem özel sektörümüz hem de ülkemiz açısından çok önemli. 
Sizler, ilinizde ve ilçenizde üyelerinizle temas kuracak, onların 
nabzını tutacak ve hizmet üreteceksiniz ki, biz de burada sizin 
sesiniz olabilelim. Sizin sesinizi, Türk iş camiasının sesini daha 
iyi duyuralım. Bu kapsamda, Oda ve Borsalarımızın üyeleri ile 
bağlarını kuvvetlendirmek, ve sürdürülebilir bir sistem kurmak için 
2001 yılında Dünya örneklerini inceledik. 3 temel hedefimiz vardı: 
Oda ve borsalarımızın hizmet kalitesini artırmak, en üst seviyede 
standart bir hizmet sağlamak, üyeleri ile odalarımızın bağlarını 
kuvvetlendirmek. Sonuçta en iyisi olduğunu gördüğümüz İngiltere 
ve Almanya’nın Odalarını örnek alarak bir sistem oluşturduk ve 
“Akreditasyon Sistemini” kurduk. Sistemi alıp orada bırakmadık. 
Her zaman söylediğim gibi, akreditasyon yaşayan bir süreçtir. O 
yüzden biz de değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre sistemi sürekli 
revize ediyor, hep bir adım ileriyi düşünüyoruz” dedi.

 “Oda ve borsalar bir adım önden gitmeli”
İl ve ilçelerde Türk özel sektörünün çatı kuruluşu ve kanat önderi 
olan oda ve borsaların, her zaman bir adım önden gitmesi 
gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, “Çünkü dünya öyle bir hale 
geldi, bilgi o kadar hızlı yayılıyor ki, her şey çok hızlı değişiyor. 
Bu süreçte firmalarımız kurumsallaşsın, yeniden yapılanısın 
derken, onların asli temsil mekanizması olan Oda ve Borsalarımız 
aynı kalabilir mi? Tam tersine, Oda ve Borsalarımız önden 

gidecek ki, firmaları o yöne çekebilsin. Siz bir adım önden 
gideceksiniz, ve özel sektörü ileriye taşıyacaksınız. Yani takip 
eden değil, yönlendiren olacaksınız. Pasif değil, Aktif olacaksınız. 
Hizmet eden, hizmet üreten olacaksınız. İşte o zaman ilinizde 
vazgeçilmez olursunuz. İşte o zaman dışa açılmak isteyen, proje 
üretmek isteyen, yatırım ve ihracat yapmak isteyen firma size 
gelir, size danışır” dedi.

‘Oda ve borsa yöneticileri için Oda Akademisi kurulacak’
“Önümüzdeki dönemde iki işi daha yapacağız: Birincisi, 
Oda ve Borsa Meclis Başkanları, Yönetim Kurulu Başkanları, 
Genel Sekreterleri ve yönetici personel için Oda Akademisini 
kuruyoruz. Bu Akademi’de Oda-Borsa yönetimi ve hizmetleri 
konusunda dünyanın en gelişmiş sistemlerini öğreteceğiz. 
İkinci olarak da,  Oda-Borsalarımızın yerel ve ulusal politika 
oluşturma kapasitelerini geliştirmek için her ildeki Üniversite 
akademisyenlerini Oda/Borsa sistemine sokuyoruz. Bu alandaki 
kapasitemiz artık o kadar yüksek ki, şimdi bütün coğrafyanın Oda 
– Borsa’larını, Genel sekreter ve personelini biz eğitiyoruz.  Bu 
aslında sizin eseriniz. Bunu her yerde gururla söyleyin.”

 ‘Akredite oda ve borsaların cazibesi’
Aktedite oda ve borsaların il ve ilçelerin vazgeçilmezleri 
olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Akredite olmak demek, 
bugün Avrupa’da bir oda üyelerine, iş dünyasına hangi hizmeti 
sunuyorsa Bizim Oda/Borsamız da o hizmetin aynısını sunuyor 
demek. Akreditasyon Sertifikası’na sahip olan Oda veya Borsa, 
üyelerine 5 yıldızlı hizmet veriyor, müşteri memnuniyetine göre 
çalışıyor demektir. Akredite olmuş Oda/Borsalarımız, bu sertifikayı 
almakla, işin sonuna geldiklerini düşünmemeli. Tam aksine şimdi 
daha büyük sorumluluk üstlendiniz. Artık hizmet kalitenizi hep 
daha ileri götürmek zorundasınız. 

‘Bu başarı KTB üyelerine aittir’
Törende Konya Ticaret Borsası’nın yenilen akreditasyon 
sertifikası TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından, 
Meclis Başkanımız Hüseyin Çevik, Yönetim Kurulu Başkanımız 
M.Uğur Kaleli, Genel Sekreterimiz Hüseyin Ergun ve Planlama – 
Koordinasyon Müdürümüz Emel Demiröz’e verildi.
Bu başarının Konya Ticaret Borsası’nın hizmet kalitesinin arttığını 
gösterdiğini belirten Meclis Başkanımız Hüseyin  Çevik,” Başarı 
tüm üyelerimize ve borsa çalışanlarımıza  aittir.”dedi.

Borsamız 5.dönem akreditasyon yenileme sertifikasını ‘A’ seviye ile yeniledi

Sayı: 41
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10. Türkçe Olimpiyatları çerçevesinde düzenlenen Olimpiyat 
Şölenleri'nden en büyüğüne ev sahipliği yaptı. Türkçe 
Olimpiyatları şölen ekibi, ev sahibi Aktif İşadamları ve Sanayiciler 
Derneği (AKTİSAD) Başkanı Soner Cesur ve yönetim kurulu 
üyeleri tarafından çiçeklerle karşılandı. 

Türkçe Olimpiyatları Konya Şöleni organizasyonunu üstlenen 
Konya Aktif İşadamları ve Sanayiciler Derneği (AKTİSAD) Başkanı 
Soner Cesur'un ev sahipliğinde yapılan gala yemeğine Türkçe 
Olimpiyatları Konya Şöleni'ne destek veren Türkçe Olimpiyat 
ekibi akşam da başta Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu 
olmak üzere, milletvekilleri Mustafa Kabakcı, Mustafa Baloğlu, 
Kerim Özkul, Hüseyin Üzülmez, Harun Tüfekçi, Gülay Samancı, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli, Ak Parti İl Başkanı Ahmet Sorgun, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Karatay 
Belediye Başkan Vekili Mehmet Uzbaş, Meram Belediye Başkan 
Yardımcısı Ali Uysal, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Ahmet Apalı, 
Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Sanayi Odası 
Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, Konya Ticaret Borsası Başkanı 
Muhammet Uğur Kaleli, MÜSİAD Şube Başkanı Arslan Korkmaz, 
ASKON yöneticisi Okan Akdoğan katıldı. 

Türk milletinin tarihte 2 büyük yürüyüş gerçekleştirdiğini anlatan 
Bakan Davutoğlu, "Şimdi ilerlerken de gerilerken de tarihte iz 
bırakan milletin yeni bir yürüyüşü başlıyor. Bütün bu faaliyetler 

bu yürüyüşün ayak izleri. Yine herkese adalet, sevgi dağıtmak 
üzere yola çıkan insanların yürüyüşü. Bu yürüyüşe katılanların 
meşrepleri, memleketleri, sosyal tabaka veya unvanları hiç önemli 
değil. Kim bu yürüyüşe katkıda bulunuyorsa Allah onlardan razı 
olsun." şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, mini bir şölen 
havasında geçen yemeğin sonunda yaptığı konuşmada, 
Uluslararası Türkçe Olimpiyatları'nın 10. yılına geldiğini ve artık 
gelenekselleştiğini söyledi. "Eğer bir faaliyette, bir eserde, 
şahsiyette zamanı aşacak, yılları aşacak bir sahici öz yoksa o 
eser, akım, o yaklaşım bir gelenek bir klasik hale gelemez." diyen 
Davutoğlu, bu sahici öze sahip Türkçe Olimpiyatları'nın artık 
gelenekselleştiğini kaydetti. 

Davutoğlu, "10 yıldır Türkiye'nin her bir köşesinde, dünyanın 
dört bir köşesinden gelen bu güzel çocukların sunduğu şiirlerle, 
ezgilerle yarıştığı olimpiyatlar Türk milletinin kalbinde, gönlünde 
taht kuran faaliyet klasikleştiğine göre, tarihte karşılığı olan bir 
yere oturuyor. Bu tespiti yapmamız lazım.' diye konuştu.
Türkçe Olimpiyatları'na Anadolu'da gösterilen büyük ilginin tarihi 
bir karşılığı olduğunu belirten Davutoğlu, Türklerin tarih boyunca 
3 ana yürüyüş gerçekleştirdiğini hatırlattı ve "İlki onuncu ve on 
birinci yüzyıldan başlayarak Horasan'dan hareket edip Anadolu'ya 
kadar gelen yürüyüştür. İkinci büyük yürüyüş ise savunmacı 
bir yürüyüştür ve Osmanlı'nın son döneminden itibaren ortaya 
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konulan varoluş yürüyüşüdür. İkinci yürüyüşten 100 sene sonra 
yeni bir yürüyüş daha başlıyor. Bütün bu faaliyetler bu yürüyüşün 
ayak sesleri. Yine vakur, yine adalet ve sevgi dağıtmak üzere yola 
çıkanların yürüyüşü. Kim bu yürüyüşe katkıda bunuyorsa Allah 
onlardan razı olsun.' dedi.
Bakan Davutoğlu konuşmasına şöyle devam etti: "Hangi şekilde 
olursa, hangi kaynaktan beslenerek olursa olsun. Bu yürüyüşte 
hepimizin ciddi bir şekilde ve hazırlanarak, hissederek, duyarak 
katılmamız lazım. Bu faaliyetleri yapan bu faaliyetlere katkıda 
bulunan, başta Muhterem Hocaefendi olmak üzere tüm öncülere 
de selam olsun. Bizim için bu kutlu yolculuğun hangi aşamasında 
kim ne katkıda bulunuyorsa hepsi başımızın üzerindedir. Bir takım 
problem, fitne çıkarmak isteyenler olabilir. Niyet sorgulaması 
yapmak isteyenler olabilir. Biz bunlara bakmayız, biz İhlâs ve 
samimiyetle bu milletin bu 3. yürüyüşüne katkıda bulunanların 
gönüllerine bakarız, eylemlerine bakarız ve sadece onunla 
hükmederiz.'

‘’Biz gelmedik kavga için. Biz geldik sevgi için. Dostun evi 
gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldik’ ’diyerek yola çıkan ve 
yedi kıtada güller yetiştiren, kıymetli öğretmenlerimiz,” diyerek 
sözlerine başlayan AKTİSAD Başkanı Soner Cesur ,” Bizler 
işadamları olarak dünyanın her tarafını iş gezileri münasebetiyle 
dolaşmaktayız. Gittiğimiz ülkelerde bizleri ellerinde çiçekler, 
dillerinde hoş geldiniz ile karşılayan yine bu gençlerdir. Şimdi 
gözümüz önünde cereyan eden bu hadiseye bir daha bakalım,  
sadece bir olimpiyat değil, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu 
yeni bir dünya kurulduğunu göreceğiz.  Yakın gelecekte,  
teknolojinin baş döndürücü bir hızla gelişmesine rağmen,  
giderek daha karmaşık hale gelen dünyada bu gençlerin kurduğu 
sevgi, barış, hoşgörü ve insani evrensel değerlerle bezenmiş 
atmosfere çok ihtiyacımız olacak. 

Bu pırıl pırıl gençlerin yetişmesinde büyük emekleri olan kıymetli 
öğretmenlerimiz vardır.  İçlerinde hüzünlü gurbet yaşayan,  
Anadolu’nun bağrında yetişmiş,  sonra yaşatma ideali ile 
hizmet deyip dünyanın dört bir tarafına hicret etmiş,  fedakar 
öğretmenlerimize içten teşekkür ederiz.  Onlar görünmeyen 
kahramanlardır ve önde gözükmekten de hoşlanmazlar”dedi.

Toplantıda duygusal bir konuşma yapan Borsamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Muhammet Uğur Kaleli, Türk okullarının, dünya 
eğitimine ve barışına katkının yanı sıra Türkiye'nin daha müreffeh 
ve daha güvenli bir ülke olması projesinin de bir parçası olduğunu 
belirterek , “Türk okulları Türkiye'yi ve Türkçeyi dünyaya tanıtıyor. 
Türkiye, Afrika’dan Amerika kıtasına dünyanın dört bir tarafında 
hizmet veren Türk okulları ile gönülleri fethetmiştir. Böyle bir 
olaydan daha büyük mutluluk yoktur. Bu okullar Türkiye’nin 
bağrından dünyanın dört bir tarafına birer tohum gibi ekildi. Çok 
kısa sürede gelişerek meyve vermeye başladı. Adı sevgi okulları 
olarak anılmaya başlandı. Ülkemizin uluslararası arenada yüzünü 
güldüren, bayrağımızı diğer devletlerin bayraklarının bir kaç 
adım ötesinde temsil eden bu okullar, orada okumanın ayrıcalık 
olduğunu da göstermiştir. Burada AKTİSAD Başkanımız Soner 
Cesur başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor 
ve o cefakar öğretmenleri dünyaya getiren tüm anaların elinden 
öpüyorum ”dedi.

Sayı: 41
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İl Genel Meclisi’nin Haziran Ayı Konuğu  Yönetim Kurulu 
Başkanımız Kaleli Oldu
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Her yıl dünyada 17 milyon, Türkiye’de ise 200 bin kişi kalp ve 
damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu sayı 2020 
yılında 400 bine yükselecek! 

Bypass ameliyatı olmuş hastalar tarafından kurulan ve 
başkanlığını kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez’in yaptığı 
Club Bypass, Türkiye’de gün geçtikçe artan ani kalp ölümlerine 
“Hayatın Armağanı” sosyal sorumluluk projesi ile dikkat çekti.

Projede Türkiye’nin en ünlü isimleri, koroner bypass ameliyatı 
olan hastaların bir süre göğüs kafeslerini darbelere karşı korumak 
için taşıdıkları kalpli yastıklara yaptıkları tasarımlar ve verdikleri 
mesajlarla kalp sağlığının önemini vurguluyor. 
Yapım ve organizasyonu Zuhal Ceran ve Yeliz Soydan Şengün, 
sanat direktörlüğü ise moda tasarımcısı Murat Aytulum tarafından 
gerçekleştirilen projede, ünlü isimler kalp sağlığına bakış açılarını 
kendi duygu ve düşünceleri ile anlatarak, toplumda kalp sağlığı 
konusunda duyarlılığın artırılması ve kalp hastalıklarından 
korunmak için alınması gereken önlemler konusunda toplum 
bilinci oluşturmayı hedefliyor.

Helvacızade Grubu'nun sadece eczanelerde sunduğu yeni 
doğal besin destekleri markası Zade Vital® ve Memorial Sağlık 
Grubu'nun desteği ile hayata geçirilen proje ilk olarak Haziran 
ayında Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’nde kamuoyu ile paylaşıldı. 
Hayatın Armağanı, sırayla Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi, Trump 
Towers ve Astoria'da sergilendikten sonra şimdi de Konya'da 
kalp sağlığına dikkat çekmeye devam edecek. 13 Eylül’de; 
Prof. Dr. Bingür Sönmez, Zuhal Ceran, Murat Aytulum, Tahir 
Büyükhelvacıgil ve katılımlarıyla açılan "Hayatın Armağanı” sergisi 
27 Eylül 2012 tarihine kadar Konyalılarla buluşacak.

Türkiye’nin en ünlü isimleri projeye kalbini verdi
Hayatın Armağanı sosyal sorumluluk projesine; Adnan Şenses, 
Arda Turan, Armağan Çağlayan, Balçiçek İlter, Bennu Gerede, 

Berksan, Birol Güven, Demet Akalın, Demet Akbağ, Demet Şener 
Kutluay, Deniz Berdan, Deniz Türkali, Dilara Endican, Dr. Neslihan 
İskit, Ece Vahapoğlu, Eflâtun, Emel Acar, Emre Ertürk (Emre NY), 
Engin Altan Düzyatan, Ender Saraç, Esin Övet, Esra Tüzün, Ezra 
& Tuba Çetin, Gamze Özçelik & Duygu Özçelik, Gülben Ergen, 
Haldun Dormen, Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses, Metin Arolat, Metin 
Uca, Müjde Ar & Mehtap 

Ar, Murat Dalkılıç, Nebahat Çehre, Nefise Karatay, Neslihan 
Yargıcı, Nil Burak, Orhan Gencebay, Onur Baştürk, Osman 
Gidişoğlu, Oylum Talu, Ömür Gedik, Özge Özpirinçci, Özge 
Ulusoy, Pascal Nouma, Prof. Dr. Bingür Sönmez, Reyhan 
Karaca, Seda Sayan, Sema Çelebi, Sibel Tüzün, Sevda Barandır, 
Şebnem Özinal, Sinem Kobal, Şahika Ercümen, Tarık Ceran, Uğur 
Genç, Vatan Şaşmaz, Ziynet Sali tasarladıkları kalpli yastıklar ve 
mesajları ile destek verdi.
                                                                                                        
“Kalbiniz hayatın armağanı, ona iyi bakın”                                                                                     
Prof. Dr. Bingür Sönmez, Türkiye’de kalp hastalıkları yaşının 
giderek düştüğüne işaret ederek, “Kalp krizi geçirenlerin ortalama 
yaşı 35- 65. Türkiye, 50 yaş altı kalp krizine bağlı ölümlerde 
Avrupa birincisi. Kadınların kalp ve damar hastalıklarına 
yakalanma riski erkeklerle eşit düzeyde. Özellikle menopoz 
dönemindeki kadınlarda risk oranı oldukça yüksek. Kalp krizinde 
en önemli faktörlerden biri de sigara kullanımı. Sigara içen 
kadınlar içmeyenlere göre 2- 6 kat daha fazla kalp krizi geçirme 
riski taşıyor. Evde ya da işte sigara dumanına maruz kalmak 
bile kalp hastalığı riskini % 25-30 artırıyor. Türkiye, özellikle 
kadınlarda kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümler konusunda 
Avrupa’da en ön sıralarda yer alıyor. İnsanlık olarak bilinç kazanıp 
bu ürkütücü tabloya bir son verilmesi için bir araya geldik. 
Ünlü isimlerin bizimle beraber bu yola çıkıp kendi yastıklarını 
tasarlayarak projemize destek vermesi bizim için çok gurur 
verici. Bizlere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum.” diye 
konuştu.

Türkiye’de 124 yıldır hizmet veren Helvacızade Grubu, kalp hastalıklarından korunmanın önemi 
konusunda toplumu bilinçlendirmek için, Club Bypass ile birlikte geliştirilen ”Hayatın Armağanı” 
Sosyal Sorumluluk Projesi Sergisi’ni Konya’ya taşıdı. 13 Eylül 2012 Perşembe günü Konya 
Kulesite AVM’de Prof. Dr. Bingür Sönmez’in katılımıyla Konyalılar ile buluşan “Hayatın Armağanı” 
sergisinde, ünlü isimlerin tasarladığı kalp şeklindeki yastıklar ve mesajlar yer aldı.

“Hayatın armağanı” sergisi Konya Kulesite AVM’de açıldı!
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CLUB BYPASS HAKKINDA
Prof. Dr. Bingür Sönmez başkanlığında, koroner bypass 
ameliyatı olan hastaların 1991 yılında kurduğu Club Bypass, kalp 
sağlığı konusunda toplumsal bilinç yaratma ve kalp ameliyatı 
olan hastaları sosyal hayata yeniden kazandırma amacını 
taşımaktadır. Club Bypass üyeleri düzenli olarak gerçekleştirdikleri 
bilinçlendirme ve rehabilitasyon çalışmalarının yanı sıra bilimsel 
toplantılar, grup terapi amaçlı etkinlikler organize etmektedir.  Club 
Bypass’ın 13 bin üyesi bulunmaktadır. 

ZADE VITAL DOĞAL BESİN DESTEKLERİ HAKKINDA. 
124 yıllık köklü geçmişi, deneyimi ve uzmanlığı ile Helvacızade 
tarafından Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik 

Araştırma-Uygulama Merkezi ARGEFAR işbirliği ile 5 yıllık Ar-Ge 
çalışması sonucu geliştirilen ve kalitesi ARGEFAR tarafından 2 yıl 
süren stabilite analizleri ile test edilen Zade Vital® Doğal Besin 
Destekleri Serisi, 2012 yılında eczanelerde yerini almaya başladı.  
Zade Vital® 25'i aşkın ayrı bitki, meyve ve tohumdan soğuk pres 
yöntemi ile elde edilmiş ve farklı kullanımlara yönelik 7 ayrı formda 
sunulan toplam 170 çeşit ürün içeriyor. Aralarında Çörek Otu Yağı, 
Ruşeym Yağı, Kabak Çekirdeği Yağı, Üzüm Çekirdeği Yağı ve Nar 
Çekirdeği yağı gibi etkinlikleri bilimsel çalışmalarla tespit edilmiş 
çok değerli ürünler bulunan ve ülkemiz topraklarında yetişen bitki 
tohumlarıyla üretilen Zade Vital® Serisi ile doğal besin destekleri 
pazarında yepyeni bir dönem başlıyor.
www.zadevital.com.tr

Sayı: 41
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Konya Ovası’nda İlk Buğday hasat edildi 

Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası'nda yılın ilk mahsul 
buğdayının kilosu, Konya Ticaret Borsası'nda (KTB) 4,6 TL’den 
satıldı. 

Konya'da 2012 yılının ilk mahsul buğday satışı, Konya Ticaret 
Borsası’nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Yılın ilk buğdayı 
kilosu 4,6 TL’ye satılırken, açık artırma nedeniyle değerinin 
üstünde bir fiyatla satılan yılın ilk buğdayını satın alan tüccara ve 
ürünü satan çiftçiye hediyeler verildi. 

Konya Ticaret Borsası Elektronik Satış Salonu’nda gerçekleşen 
satışta, ilk mahsulü satın almak isteyenler arasında rekabet 
yaşandı. Yılın ilk mahsulü buğdayını Güneysınır Kasabasından 
çiftçi Ali Emir’den alan Özakan Şirketi sahibi Bayram Akan yeni 
hasat sezonunun çiftçiye, tüccara, sanayiciye, bölgeye ve ülkeye 
hayırlı olması dileklerini iletti.

2012 yılının ilk buğdayını Borsaya getirmekten çok mutlu 
olduğunu belirten Güneysınırlı çiftçi Ali Emir, “Konya Ticaret 
Borsamızın kaliteli buğday yetiştiriciliği ile ilgili çalışmaları 
bizlere çok faydalı oldu. Bu sene özellikle süne ile mücadelede 
önemli mesafeler aldık. Artık kaliteli buğday üreterek daha çok 
kazanmaktayız. Geçen yıla göre yüzde 20 düşen verimi, daha 

kaliteli ürün üreterek telafi etmeye çalıştık. Allah tüm çiftçilere 
ürününü biçmeyi nasip etsin. Hasat sezonu herkese hayırlar. 
Ayrıca Konya Ticaret Borsası Elektronik Satış Salonu’nda 
ürünlerimiz artık daha değerli satılıyor. Emeğe geçenlere 
teşekkürlerimi iletirim” şeklinde konuştu.

Doğru Hasat Teknikleri Kullanılmalı
Hasat döneminin çiftçimiz için hayati önem taşıdığını belirten 
KTB Başkanı Muhammet Uğur Kaleli, İlk mahsul buğdayı getiren 
Güneysınır Kasabasından Ali Emir ile ürünü değerinin üstünde 
bir fiyatla satın alan Özakan Şirketi sahibi Bayram Akan’ı tebrik 
ederek,  hasadın doğru teknikler kullanılarak kaldırılmasının, 
hem bu seneki ürünümüzün kalitesinde hem de önümüzdeki 
sene üretilecek ürünün kalitesinde önemli etkiler oluşturacağını 
belirtti. Kaleli,  “Büyük emek ve masrafla üretmiş olduğunuz 
hububatın, tekniğine uygun olarak ayarlanmış biçerdöverlerle, 
zamanında hasat edilmesi, hububat ambarı olan Konya için çok 
büyük önem arz etmektedir. Konya ilinde %1’lik dane kaybının 
ülke ekonomisine zararı yaklaşık 15 Milyon TL olmaktadır. 
Anız yakılmasına meydan vermemek, dane ve sap kayıplarını 
azaltmak için hububatın durumuna göre uygun dane nemi, 
uygun hız, devir ve yükseklik ile zamanında biçilmesinin 
sağlanması için üreticilerimize büyük görev düşmektedir” dedi.
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Konya Ovası'nda Yılın İlk Mahsul Arpası 
Borsamıza Geldi

Konya'da 2012 hasat sezonunun ilk mahsul arpa satışı Konya 
Ticaret Borsası'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Borsamız 
Elektronik Satış Salonu’nda gerçekleşen satış ile ilk mahsul 
olmasından dolayı arpanın kilosu 5 TL’ye satılırken, yılın ilk 
mahsul arpasını satın alan tüccara ve satan çiftçiye hediyeler 
verildi. 

Ova’nın ilk mahsul arpasını Borsamıza getiren Hüseyin Bağcı’yı 
tebrik eden Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Uğur 
Kaleli, bu seneki mahsulün rekor olan geçen seneye göre biraz 
düşük olacağını belirterek, “İç Anadolu bölgesindeki rekoltedeki 
azalış diğer bölgelerde yaşanmayacak gibi görünüyor. Yeni 
hasat sezonu ile birlikte verimde düşüş olacak ama  özellikle 
kalitede bir artış beklemekteyiz. Yapılan ilk arpa hasadı ile de 
ilimiz hasat sezonuna girdiğinin müjdesi olmuştur. Yeni hasat 
sezonunun çitçilerimize, tüccarlarımıza, sanayicilerimize, ilimize 
ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diyerek çitçilerin hasadı 
geciktirmemelerini hatırlattı.
 
2012 yılının ilk arpasını Borsaya getirmekten çok mutlu olduğunu 
belirten Güneysınır İlçesi’nden üretici Hüseyin Bağcı, “ İlk mahsul 

ürünü Konya Ticaret Borsası’na getirmek için çitçilerimiz tatlı bir 
yarışma içinde olurlar. Bu sene bana nasip oldu. Son derece 
mutluyum. Bu sene yaptığımız zirai mücadele neticesinde 
kalitede bir artış bekliyoruz" dedi.

Konya Ovası'nda 2012 mahsulü hububat alımına başlayan 
Konya Ticaret Borsası, ilk mahsulün satışını Elektronik Satış 
Salonu’nda açık artırma usulü ile gerçekleştirdi. Borsamız 
Elektronik Satış Salonu’nda gerçekleşen satışta ilk mahsulü satın 
almak isteyenler arasında kıran kırana bir rekabet yaşandı. Yılın 
ilk mahsul arpasını, değerinin çok üzerinde bir fiyatla satın Saraç 
Tarım Ürünleri Şirketi’nden Süleyman Saraç’ı ve yılın ilk mahsul 
arpasını satan Güneysınır İlçesi’nden Hüseyin Bağcı’yı tebrik 
eden Borsamız Meclis Katip Üyesi Bayram Akan, yeni hasat 
sezonunun bölgeye ve ülkeye hayırlı olması dileklerini iletti.

Sezonun ilk mahsul arpasını satın alan Saraç Tarım Ürünleri 
Şirketi’nden Süleyman Saraç, Konya Ovası’nda ilk mahsul 
arpanın kendileri tarafından alınmış olmasından büyük sevinç 
duyduklarını belirterek, yeni hasat sezonunun Konya’ya ve 
ülkemize hayırlı olmasını diledi.

Sayı: 41
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Uluslararası Kurak 
Alanlar Tarımsal Araştırma Merkezi (ICARDA), Japonya 
Tottori Üniversitesi ve Konya Bahri Dağdaş Uluslararası 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BDUTAE) ortak işbirliği ile "İklim 
Değişikliğinin Gıda Güvenliği ve Doğal Kaynak Yönetimine Etkileri 
Uluslararası Çalıştayı" Borsamız da yapıldı. 

Uluslararası olarak düzenlenen çalıştayın açılışına; Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakan Yardımcısı Kutbettin Arzu, Konya Valisi Aydın 
Nezih Doğan, AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Japonya 
Tottori Üniversitesi Kurak Alanlar Araştırma Merkezi Müdürü Prof. 
Dr. Atsushi Tsunekawa, ICARDA Genel Müdürü Dr. Mahmud 
Sohl, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Doç. Dr. 
Masum Burak, KOP İdaresi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Babaoğlu, 
AK Parti İl Başkanı Ahmet Sorgun, Yönetim Kurulu Başkanımız M. 
Uğur Kaleli ile Japonya, Çin, Özbekistan, İtalya, Suriye, Ürdün, 
Mısır, Sudan, Etiyopya ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu 12 
ülkeden 60 uzman yer aldı ve çok sayıda davetli katıldı. 
Çalıştay’ın açılışında konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan 
Yardımcısı Kutbettin Arzu, gıda güvenliğinin sağlanması için 
sürdürülebilir tarım politikalarının gerektiğini belirtti. Uluslararası 
bu çalıştayın sürdürülebilir tarıma katkı vereceğini ve  çalıştayın 

tarımın merkezi olan Konya'da yapılmasının çok anlamlı olduğunu 
aktararak, "Hükümetimiz  ve bakanlığımız tarım konusunda 
yapılması gereken politikaları yapıyor. Yapılan çalışmalar ve 
icraatların sonuçları ortada. Sadece tarımı baz alırsak, ülkemiz 
dünyada 11. sıradan 7. sıraya yükseldi. Sürdürülebilir tarım 
konusunda da hükümetimiz kuraklığa karışı durmakta. Tarımda 
yanlış uygulanan yöntemleri değiştiriyor. Özellikle sulama 
konusunda çalışmalarımız var. Hibe destekleriyle tarımın 
genişlemesini ve üretimin çoğalmasını sağlıyoruz. Yine tarım için 
yeni politikalar ve kanunlar çıkartarak arazilerimizin bölünmesini 
önleyeceğiz. Bu anlamda hükümetimiz ve bakanlığımız Konya'ya 
hak ettiği değeri de veriyor" dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. İlhan Yerlikaya da çalıştayın 
Konya'da düzenlenmesinin önemine değinerek, tarım konusunda 
dengenin bozulmaması gerektiğini vurguladı. "Tarım konusunda 
üretim ile tüketim dengesi bozulursa dünya yaşanmaz bir 
duruma dönüşür" ifadelerini kullandı. 

Konya Valisi Aydın Nezih Doğan ise, "Küresel ısınma sorunu tüm 
dünyanın ortak sorunu ve bu sorun teşhis edilmiş durumda. Bu 
sorunu çözmek için tüm ülkelerin bir araya gelerek çözüm için 
çalışması gerekiyor. İnsanoğlu dünyaya olağan dışı müdahaleler 

İklim Değişikliğinin Gıda Güvenliği ve Doğal Kaynak 
Yönetimine Etkileri Uluslararası Çalıştayı
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ediyor. Bu müdahaleler gelecekte sorun oluşturacaktır. Bu sorun 
büyümeden çözüm üretilmelidir" diye konuştu.

Kaynakların etkili kullanılmasında etkili yolun tasarruf olduğunu 
ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ise, 
"Kuraklığa karşı ne kadar baraj veya proje yaparsak yapalım 
eğer tasarruf yapılmıyorsa bu yolların hiçbiri çözüm olmayacaktır. 
İnsanoğlu öncelikle tasarruf yapması gerekiyor" şeklinde konuştu. 
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Doç. Dr. 
Masum Burak da, gıda güvenliğinin dünyanın en önemli meselesi 
olduğunu dile getirerek, "Tarım üretimi gün geçtikçe insanlara 
yetmemeye başlıyor. Bu da gıda güvenliğini gerektiriyor. Bu 
anlamda ülkemiz kuraklığa karşı dünyanın en büyük test 
merkezlerinden birini Konya'ya kurdu. Burada kuraklığa karşı en 
etkili yöntemler bulunarak uygulanacak" dedi. 

Yönetim Kurulu Başkanımız M. Uğur Kaleli, "Anayasamızda 
herkesin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı teminat 
altına alınmıştır. Bu hakkın korunmasını; vatandaş olarak, iş 
dünyası olarak, borsa olarak daima destekledik, destekliyoruz. 
Sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi, çevrenin korunması 
ve iklim değişikliği ile mücadele gibi konular, bugünün olduğu 
gibi, geleceğin de temel sorunları olacaktır. Dolayısıyla, çevreyi 
koruma, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma iş dünyamızın 
da öncelikleri arasındadır. Bu konular stratejik bir yaklaşımla; 
Ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmesine katkı sağlayacak ve 
toplumun her kesimini kapsayacak bir yaklaşımla ele alınmalıdır. 
Ülkemiz; aralarında BM iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi ve 
Kyoto Protokolü’nün de yer aldığı çevre konusunda çok sayıda 
uluslararası sözleşmeye taraftır. Türkiye aynı zamanda, ‘Çevre 
Faslı’nda Avrupa Birliği ile müzakereleri başlatmıştır. Hepimiz 
biliyoruz ki, Avrupa Birliği’nin “Çevre” müktesebatına uyum 
konusu, teknik olarak zor ve aynı zamanda ciddi yapısal değişimi 
gerektirmektedir. Uyum süreci, yaklaşık 60 milyar Avro tutarında 
bir yatırımı da beraberinde getirmektedir" dedi. 

Kaleli; "Çevre Faslına" uyum konusunda herhalde Türkiye kadar 
cesur başka bir ülke çıkmamıştır” diyerek “Ülkemiz hali hazırda 
enerjinin % 20’sinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması 
hedefine çoktan ulaşmıştır. 2020’ye kadar % 30 gibi bir orana 
ulaşmak amaçlanmaktadır. Bu olumlu bir gelişmedir. Yaşadığımız 
çevre; doğal kaynaklar ve kültürel değerler, sonraki nesle 
devretmek üzere bizlere emanettir. Emanete sahip çıkmak bizim 
dinimizde de, kültürümüzde de bir zorunluluktur. İş dünyası olarak 
bu emaneti bizden sonraki nesillere devretmeye, bunun için de 
kalkınmaya  "sürdürülebilir bir kalkınma" anlayışıyla yaklaşmaya 
devam edeceğiz. Çevreyle uyumlu sanayileşme politikalarının 
izlenmesi yanında, tarımda sulama konusunda gerek bitki ve 
gerekse de sulama yöntemi seçiminde çok titiz davranılması 
gerekmektedir. Yerüstü ve yeraltı su kaynakları azaldığından buna 
karşı önlemler alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Konya ilini çevreleyen dağlar halen su depoları durumundadır. 
Günümüzün ileri teknolojisi kullanılarak boşa akan sular verimli 
ovalara aktarılmalıdır. Tarım politikaları tekrar değerlendirilerek 
bitki ve sulama seçenekleri bilimsel olarak sağlıklı bir şekilde 
yapılandırılmalıdır.  Küresel ısınmayla birlikte artan ‘Gıda 
Güvenliği’nin önemi bugün daha iyi anlaşılmaktadır. Konya Kapalı 
Havzası; sulama sistemlerinin iyileştirilmesi, arazi toplulaştırması 
ve dış havzalardan su transferi ile gıda güvenliğinin en 
büyük sigortalarından biri olacaktır. Bu manada KOP İdaresi 
Başkanlığı’nın kurulmuş olmasını çok önemsiyoruz. İdarenin bu 
yıl içerisinde hazırlayacağı eylem planı bölgenin kalkınmasında 
çok önemli bir adım olacaktır" dedi. Türkiye’de ilk defa elektronik 
satışa geçmiş, kaliteye önem veren, bir asırlık Konya Ticaret 
Borsası’nın bu konuda da üzerine düşen göreve hazır olduğunu 
belirtti.

Çalıştay’da; iklim değişikliğinin gıdı güvenliği, doğal kaynak 
yönetimi, biyolojik çeşitlilik ve kurak alanları etkileri konularında 
24'ü sözlü ve 16'sı poster olmak üzere toplam 40 bildiri sunuldu.

Sayı: 41



Acı Kayıplarımız
Üyemiz Celal Aygın

Üyemiz Ali Akın
Üyemiz Faruk Avcı
Üyemiz Avni Ekici

Üyemiz Yusuf Avcu
Üyemiz Cafer Öztuna

Üyemiz Ahmet Atilla Gücüyener 
Üyemiz Abdullah İlhami Efeoğlu

Üyemiz Mehmet Yıldızoğlu
Meclis Üyemiz Mustafa Küçükiplikçi’nin Annesi

Meclis Üyemiz Ahmet Yüksel Abisi
Meclis Üyemiz Necati Sancı’nın Babası 

Meclis Üyemiz Ali Şeker’in Annesi
Meclis Üyemiz Yaşar Yıldız’ın Annesi 

Yönetim Kurulu Üyemiz M.Namık Köklüsoy’un Kayınpederi
Üyemiz Mehmet Güney’in Babası

Üyemiz Osman Tunç’un Abisi 
Üyemiz Fevzi Cansever’in Babası 
Üyemiz Bilal Harımcı’nın Annesi 

Üyemiz Mustafa Arslan’ın Babası
Üyemiz Mustafa Bellier’in Annesi
Üyemiz Ali Sürücü’nün Babası

Üyemiz Abdullah Tekelioğlu’nun Annesi
Üyemiz Nevzat Gökbaş’ın Annesi

Üyemiz Kemal Filik’in Abisi
Üyemiz Mahmut Can’ın Annesi

Üyemiz Lütfi Balcı’nın Abisi
Üyemiz Nihat Temel’in Babası

Üyemiz Naim Yeloğlu’nun Abisi
Üyemiz Ahmet Sahin’in Annesi
Üyemiz Ahmet Yavuz’un Annesi

Üyemiz Abdullah Kabak’ın Annesi
Üyemiz Raşit Cömert’in Eniştesi

Üyemiz Harun Tahra’nın Abisi
Üyemiz Mehmet Yağcıoğlu’nun Annesi

Üyelerimizden Mustafa Arpacı Ve Cemil Arpacı’nın Babası, 
Çalışanlarımızdan Seyit Baran’ın Eşi

Beysehir Şube çalışanlarımızdan Fatih Mehmet Bayındır’ın Babaannesi
Meram Ziraat Odası Başkanı Ali Ataiyibiner’in Babası

Ebediyete intikal eden yakınlarımıza Allah’tan Rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. 
Mekanları Cennet olsun.


