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Sevgili Paydaş okuyucuları,
Bundan tam 16 yıl önce, 1996 yılının Temmuz ayında, şimdilerde Zevk Bahçeciliği diye adlandırdığımız bölümümüzün ilk faturası 
kesilmişti. Çok net hatırlıyorum o günleri. İşe çiçek tohumlarıyla başlamıştık. Tohumların gümrükten ofise gelişi, kolilerin 
açılması, hazırlanan Türkçe etiketlerin tek tek, başta ailesiyle birlikte kurucumuz Yavuz Batur olmak üzere tüm çalışanlar 
tarafından heyecanla paketlere yapıştırılması, birkaç defa yapılan sayım, malın sevki ve markette reyona yerleşmiş halini 
gururla ve sevinçle seyredişimiz… Türkiye’nin hiç de aşina olmadığı yeni bir konseptin başlangıcıydı o yıl.  Bu günkü kadar 
yaygın olmasa da önce gıda marketleriyle tanışmıştık. Ama ülkemiz, 1996 yazında ilk kez bir yapı market açılışına İstanbul 
Güneşli’de tanık olacaktı. Bir Fransız zincirin ilk mağazasıydı açılan. Bu ilk deneyimde yer almanın, yepyeni bir “modern dağıtım 
kanalının” tedarik öncülerinden olmanın gururunu yaşamıştık o zaman. Şimdi eski notlarıma bakıyorum; Temmuz 1996 ayı 
ciromuz 42 bin 316, 1996 yılı ciromuz ise 161 bin 103 Fransız Frangı (yaklaşık 24 bin 500 euro), müşteri sayımız ise iki elin 
parmaklarını geçmiyor…
Aradan yıllar geçti. Yapı marketler, bugün, dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de hemen hemen her bölgeye 
yayılmış durumda. Eskiden birçok ayrı işyerinden temin edilebilen binlerce değişik ürünü, artık tek bir çatı altında bulabilmemiz 
mümkün. Evlerimizin çoğu ihtiyacını, bir yapı marketin reyonlarını dolaşarak alabiliyoruz. Özellikle bahçe reyonları bu 
konseptin en önemli parçalarından biri. Balkonlarımızda, bahçelerimizde veya ev içerisinde yetiştirmek istediğimiz tüm bitkiler 
için gereken her şeyi bu mağazaların raflarında, birçok seçenek içerisinden kıyaslama yapabilerek ve de en önemlisi etiketli bir 
fiyatla garantili olarak bulabiliyoruz. 
Geçen 16 yılda birçok firma bize bu yolda eşlik etti. Arada vazgeçenler, yeni katılanlar ya da yeniden deneyenler oldu. Ancak 
16 yıldan beri en geniş ürün yelpazesiyle hep var olan ve akla ilk gelen marka hep VILMORIN, firma ise ANADOLU GENTA oldu. 
Tüm ilkler bizim tarafımızdan piyasaya sunuldu. İlk kez bu kadar geniş bir çeşitlilik ile çiçek tohumları, ilk kez amatör zevk 
bahçecileri için düşük gramajlı, küçük ambalajlı sebze ve aromatik mutfak otu tohumları, ilk kez ağaç tohumları, ilk kez ihtiyaca 
uygun karışımlı çim tohumları,  ilk paketli ve resimli çiçek soğanları ve gül fidanları,  ilk kez kullanılacağı bitkinin ihtiyacına göre 
üretilmiş sıvı ve katı bitki besinleri, ilk ithal torf, ilk kez modern tasarımlı, albenili ambalajlarıyla yerli torf, hatta mevzuatın izin 
verdiği ölçüde, ilk kez amatör yetiştiriciler için küçük ambalajlarda özel üretilmiş bitki koruma ürünleri…  
Amatör zevk bahçecileri için bu ilklerin yanı sıra, pek çok yenilik de bizimle sektöre girdi. “Türkçe etiketsiz mal satmama” ve 
“müşteri memnuniyeti ilkesi” “satış sonrası hizmet” kavramı, meraklı müşterilerimize marketlerde eğitim verilmesi bizimle 
gerçek oldu. 16 yıldır ürünlerimizi kullanan, memnun kalan ya da hoşnutsuzluklarını bir şekilde bize ileten hiçbir müşterimiz 
cevapsız kalmadı, sorun yaşayanların sorunları en kısa zamanda çözüldü. Modern dağıtım kanalları ile yapılan görüşmelerde, 
onlara çok kaliteli ve geniş bir ürün yelpazesi sunmanın yanı sıra, kusursuz bir servis, profesyonel faaliyetlerimizden güç alan 
teknik bilgi, 20 yıla yaklaşan bir tecrübe ve yüzde 100 müşteri memnuniyeti vaat ediyoruz. Dolayısı ile sadece ürünlerimizi 
satmaya çalışmıyoruz. Yaptığımız çeşitli programlarla marketlerin bahçe reyonu çalışanlarına eğitim veriyor, 
onların da, kendi konularında yetkin kişiler haline gelmelerine katkıda bulunuyoruz. Market yetkilileriyle 
birlikte programlar hazırlayarak müşterilerini de eğitmek için çaba sarf ediyor, benzer şekilde onları da 
bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye çalışıyoruz. 
Marketlerde çalışan tüm elemanlarımız yıllardan beri bizimle çalışmakta. Bu alanda da öncüyüz. 
Genellikle mevsimsel dalgalanmaları çok olan uğraşımızda, rakiplerimiz, market elemanlarını ürünün 
başında duran, temizliğini ve düzenini sağlayan geçici personel olarak nitelendirirlerken, bizler ilk 
günden itibaren bilgili satış elemanlarının gerekliliğine inanarak hep kalıcı istihdam gerçekleştirdik. 
Bu sayede market satış elemanlarımızın her biri işini çok iyi bilen, ürünlerimizi ve tüketici isteklerini  
yakından tanıyan, neredeyse çalıştıkları bahçe bölümlerinin bilirkişisi konumundalar. Tüm 
elemanlarımızla her yıl yaptığımız toplantılarda bir önceki yılın satışlarını değerlendirmenin 
yanı sıra onlara yeni ürünlerimizi tanıtıyoruz, eski bilgilerini tazeliyor, yeni bilgiler içeren 
eğitimler veriyoruz. Bir sonraki sezon piyasaya çıkartmayı düşündüğümüz ürünler hakkında, 
içeriklerinden ambalajlarına kadar fikirlerini alıyoruz. Çünkü başarılı ürünlerin tüketicimize en 
yakın kişilerin katkılarıyla yaratılabileceğine inanıyoruz. 
Bugün VAT Zevk Bahçeciliği bölümü, 14 market elemanı, 2 bölge sorumlusu, 2 satış 
destek personeli, üretim ve depo çalışanları ve yöneticileriyle, yurt çapında neredeyse 
tüm yapı market zincirlerine, ülkenin en büyük gıda market zincirlerine ve 350’ye yakın 
perakende satış noktasına konusuyla ilgili ürün tedarik eden bir kuruluş haline gelmiştir. 
Toplam 700’ün üzerinde satış noktasıyla milyonlarca insana ulaşıyoruz. 1500’ü aşkın ürün 
kaleminden oluşan yelpazeyi müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz.
Gelecek 16 yıl boyunca da daha birçok ilke imza atacağımıza, birçok başarılı ürünü 
tüketicilerimize sunacağımıza, aranılan ürünlerin arkasında hep şirketimizin olacağına 
inanıyoruz.
Modern Dağıtımdaki pazar liderliğimizi bundan sonra da sürdüreceğimiz inancıyla  
hepinize saygılar sevgiler sunuyorum.

Saygılarımla,
Hakkı Nalçaoğlu
Vilmorin Anadolu Tohumculuk 
Zevk Bahçeciliği Bölümü Yöneticisi 
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Dünyanın büyük havuç üreti-
cileri arasında yer alan Türkiye 
son yıllarda üretimiyle adından 
söz ettiriyor. Havuç tohumunda 
dünya ve Türkiye pazar liderliğini 
elinde bulunduran Vilmorin, uzun 
yıllardır üreticilerle omuz omuza 
olduğu havuç pazarında açık ara 
farkını koruyor.
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LG 37.10 ve PONCHO
Şanlıurfa’da Tanıtıldı 

VAT ve GENTA
Ekibine İki Yeni
Soluk

Üretici ve Bayiler Bu Kez 
Fıstık Diyarında Buluştu

Vilmorin Anadolu Tohumculuk (VAT) ve GENTA mısır çeşidi 
LG 37.10 ve PONCHO’yu Şanlıurfa’da bayi ve üreticilerden 
oluşan kalabalık bir davetli grubuna tanıttı. Şanlıurfa El-Ruha 
otelinde 1 Haziran’da düzenlenen tanıtım organizasyonu VAT 
ve GENTA ile bölge bayilerinden Aksoy Tarım ve Yaşar Tarım’ın 
sağladığı işbirliği ile gerçekleştirildi. LG 37.10 ve PONCHO mısır 
çeşitlerinin tanıtıldığı toplantıya yaklaşık 400 üretici ve çok sa-
yıda bayi katıldı. Şanlıurfa’da geçtiğimiz yıl da gerçekleştirilen 
mısır tanıtım toplantısına olan ilgi bu yıl çok daha büyüktü. 
Toplantıda çeşitler hakkında bilgi veren VAT ve GENTA ekibin-
den Ürün Geliştirme Müdürü Gökçe Atalay, Tarla Bitkileri Bö-
lüm Müdürü Ergün Doğangüzel ve bölge bayilerinden Özdemir 
Tarım’ın sahibi Bülent Özdemir, davetlilerin çeşitler hakkındaki 

sorularını da yanıtladı. Yaklaşık 400 üreticinin katıldığı mısır tanıtım toplantısına VAT ve GENTA ile birlikte Yaşar Tarım’dan M. Şükrü 
Günbeği ve Aksoy Tarım’dan Faruk Aksoy da ev sahipliği yaptı. Tanıtım organizasyonunda Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet 
Eyyüpoğlu’nun yanı sıra bayilerden Endülüs Tarım, Erdemli Tarım, Çavlı Tarım, Aksoy Kardeşler Tarım, Çalışkan Tarım, Semerkand 
Tarım, Toprak Tarım, Ak Tarım, Zaman Tarım, Demirtaş Tarım, Özdemir Tarım, Zertaş Tarım, Gapagro, Verim Tarım ve Çalışkan Tarım 
davetliler arasındaydı.

Vilmorin Anadolu Tohumculuk (VAT) ve GENTA ekibi güç-
lenerek büyümeyi sürdürüyor. Ürün Geliştirme (ÜR-GE) ve 
satış ekiplerine katılan iki yeni ekip arkadaşı ile kad-
rosunu güçlendiren VAT ve GENTA, tarım sektörüne do-
nanımlı ve alanında yetkin kadrosu ile hizmet vermeyi 
sürdürüyor. VAT ve GENTA ailesi olarak 
ÜR-GE ve satış ekibine katılan ar-
kadaşlarımıza görev yerlerinde 
başarılar diliyoruz. 

Zir. Müh. Onur Pangal
ÜR-GE ve Satış
Ege Bölgesi 

Zir. Müh. Serdal Kutlu      
ÜR-GE ve Satış
GAP Bölgesi 

Vilmorin Anadolu Tohumculuk (VAT) ve GENTA, üretici ve bayi buluşma-
larında fıstık diyarı Gaziantep’i de unutmadı. 2 Nisan’da Gaziantep’in 
Nizip ilçesinde düzenlenen yemekli toplantı geniş bir davetli grubu ile 
gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıda bayi ve üreticileri bilgilendir-
mek amacı ile VAT ve GENTA Ürün Geliştirme Müdürü Gökçe Atalay, 
Tarım İl Müdürlüğünden Kurban Nedret ve üreticiler adına Kasım Bö-
ler birer sunum yaptılar.  
VAT ve GENTA bayilerinden başta Özdemir Tarım’dan Bülent Özdemir,  
Zertaş Tarım’dan Abuzer Kılıç, Gapagro Zirai İlaç’tan Hüseyin Baysöz 
ve SG Tarım’dan Gökhan Sözmen olmak üzere Verim Tarım’dan Tolga 
Çelik, Güney Tarım’dan Müslüm Kutlu da toplantıya katılım gösterdi. 
Üretici ve bayileri bir araya getiren yemekli organizasyonda; Syngenta 
Bölge Müdürü Kudret Yılmaz, Syngenta Satış temsilcisi Fatih Çömez, 
Gaziantep Tarım İl Müdürlüğü, Nizip Tarım İlçe Müdürlüğü ve Fıstık 
Araştırma Müdürlüğünden yetkililer yer aldı. Ayrıca toplantının davet-
lileri arasında Nizip Kaymakamı Yusuf Karadeniz, Uluyatır Belediye 
Başkanı Vedat Ünlü, Nizip Antep Fıstığı ve Zeytin Üreticileri Derneği, 
Önder Çiftçi Birliği’nden üreticiler ve bölgenin önemli tüccarlarında 
Mehmet Şahin de vardı. 400’e yakın bir üretici grubunun takip ettiği 
toplantıda üretici ve bayileri bilgilendirmek adına VAT ve GENTA Ürün 
Geliştirme Müdürü Gökçe Atalay, Satış Müdürü Sıtkı Vursavaş ile Er-
kan Ergün, Tahir Erişen, Mehmet Maraşlıoğlu hazır bulundu.  
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VILMORIN DÜNYAYI
ANTALYA İSTASYONUNA
TOPLADI

GÜNDEM

VINCENT 
JOLY

GILLES 
LORAIN 

ALEXANDRE 
NEVES 

“Türkiye’de bundan 
yaklaşık 20 sene önce 
hibrit havuç tohumu 
kullanılmaya baş-
landı. Şimdi benzer 
bir çalışmayı İran’da 
yapıyoruz. Dolayısıyla 

Türkiye, çevre ülkelerde durumun ne noktaya gele-
ceğinin de bir göstergesi. Kabakgiller Tarla Günü’ne 
davet ettiğimiz ülkelerin genelinde örneğin aşılı karpuz 
üretimi bilinmiyor ancak Türkiye’de bu teknik senelerdir 
kullanılıyor. Gerçekten Türkiye’de bu yönteme çok hızlı 
uyum sağlandı. Sonuç olarak Türkiye, her açıdan misa-
firlerimize iyi bir örnek teşkil ediyor.”

Türkiye’de aşılı 
karpuza geçildiği ilk 
yıllarda sıkça günde-
me gelen karpuzda 
lezzet sorununun, 
aşılı karpuza geçen 
diğer ülkelerde de 

yaşanıp yaşanmadığı sorusunu yanıtlayan Lorain, Türki-
ye pazarında aşılı karpuz ve lezzet konusunu karşı kar-
şıya getiren gündemi takip ettiklerini söylüyor. Lorain, 
“Aslında bu sorunu aşıya geçen her ülke yaşadı. Aşının 
yapılma sebebi, bitkinin daha güçlü olmasıdır. Bitki daha 
güçlü olduğu anda daha iyi meyve yapar ancak aşılı 
karpuzun takibini iyi yapmak gerekir” diyor. 

“Vilmorin’in dünya-
daki ve Türkiye’deki 
sahip olduğu gücü, 
geniş ve uzman 
teknik ekibini, 
araştırma istasyon-
larının kapasitesini 

ve karizmasını göstermek açısından bu etkinlik çok 
önemliydi” sözlerinin sahibi Vilmorin Rusya Müdürü 
Alexandre Neves, “Konuk müşterilerimiz yerel çeşitlerle 
çok ilgilendiler. Kendi bölgelerinde olmayan ürünleri 
de denemek istiyorlar. Yeniliğe açıklar. Bu yüzden 
Kabakgiller Tarla Günü’nde yerel çeşitler de ön plana 
çıktı” diyor.

Vilmorin 
Pazarlama 
Müdürü 

Vilmorin 
İhracat 
Müdürü

Vilmorin 
Rusya
Müdürü 
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Vilmorin’in dünyanın dört bir yanından davet ettiği müşterileri, 
pazarlama ve satış müdürleri, Vilmorin Anadolu Tohumculuk’un 
Antalya’daki araştırma istasyonunda buluştu. 23-24 Mayıs tarih-
lerinde düzenlenen Kabakgiller Tarla Günü etkinliği kapsamında 
Türkiye’ye gelen konuklar, Vilmorin’in bu türdeki çeşitlerini ve 
performansını yakından görme fırsatı yakaladı.

VILMORIN DÜNYAYI
ANTALYA İSTASYONUNA
TOPLADI

Vilmorin’in yeni ve farklı çe-
şitlerini tanıtmak, müşterileri 
ile ilişkilerini güçlendirmek, 
AR-GE ve ıslah çalışmalarının 
gücünü göstermek amacıy-
la düzenlediği ve geleneksel 
hale gelen tarla günleri etkin-
likleri, bu yıl Vilmorin Anadolu 
Tohumculuk’un Antalya’daki 
istasyonunda gerçekleştirildi. 
2009 yılında kurulan ve altya-
pı olarak son teknolojiye sahip 
olan bu istasyon, kısa zaman-
da Vilmorin’in Fransa dışındaki 
en önemli istasyonlarından biri 
durumuna geldi. Son yıllarda 
Vilmorin’in uluslararası çapta 
pek çok organizasyon ve tanı-
tım faaliyetine mekan olan is-
tasyon bu kez Kabakgiller Tarla 
Günü’ne ev sahipliği yaptı. Vil-
morin Anadolu Tohumculuk’un 
satış, pazarlama ve AR-GE ta-
kımının ev sahipliğinde gerçek-
leştirilen organizasyona Ukray-

na, Özbekistan, İran, Irak, Fas, 
Tunus, Cezayir, Afganistan, 
Suudi Arabistan, İtalya ve Yu-
nanistan gibi 23 farklı ülkeden 
gelen 70’i aşkın ziyaretçi katıl-
dı. 
Vilmorin Tarla Günü etkinliği 
için Antalya’ya gelen Vilmorin 
Pazarlama Müdürü Vincent 
Joly, İhracat Müdürü Gilles Lo-
rain ve Vilmorin Rusya Müdürü 
Alexandre Neves de Paydaş 
dergisi ile organizasyon hak-
kındaki görüşlerini paylaştı.
Kabakgiller Tarla Günü etkin-
liğine benzer organizasyonları 
ABD, Avrupa ve Asya gibi farklı 
kıtalarda, daha önce de ger-
çekleştirdiklerini dile getiren 
Vilmorin Pazarlama Müdürü 
Vincent Joly, Antalya’daki tarla 
gününe, kabakgiller türünde 
pazarı bulunan tüm ülkelerdeki 
müşterilerini davet edip onlara 
bu türdeki çeşitlerini tanıtmayı 

amaçladıkları-
nı ifade ederek 
söze başladı.  
V i l m o r i n ’ i n 
başta karpuz 
ve kavun olmak 
üzere kabakgiller 
türünde yoğun bir ıslah çalış-
ması olduğunu ifade eden Joly, 
bu etkinliğin yeni çeşitleri müş-
terilere tanıtmanın yanı sıra fir-
manın ıslah gücünü göstermek 
için de bir fırsat olduğu dile 
getirdi. Türkiye’nin Ortadoğu, 
Rusya ve Kuzey Avrupa ülkeleri 
gibi çevre ülkelerle kıyaslandı-
ğında tarım alanında liderliğini 
ortaya koyduğunu düşünen 
Joly, Vilmorin’in Türkiye’de 
uzun yıllardır faaliyet göster-
diğini hatırlatarak şu bilgileri 
aktardı: “Türkiye’de bundan 
yaklaşık 20 sene önce hibrit 
havuç tohumu kullanılmaya 
başlandı. Vilmorin olarak yurt 

dışın-
dan toprak hazırlığı ve ekim 

makinaları (mibzer) getirtip  
bunları üreticilerin kullanımına 
sunarak havuç üretiminin eko-
nomik getirisini arttırdık. Şim-
di benzer bir çalışmayı İran’da 
yapıyoruz. Dolayısıyla Türkiye 
çevre ülkelerde durumun ne 
noktaya geleceğinin de bir 
göstergesi” dedi. 
Kabakgiller türünün Vilmorin 
için önemi ve firmanın diğer 
pazarlarda talep gören çeşit-
leri hakkında bilgi veren İhra-
cat Müdürü Gilles Lorain ise 
Ortadoğu’da kavun pazarında 
daha çok ananas tipi kavun-
ların tüketildiğini ancak bazı 
bölgelerin daha erkenci olan 

AYTEKIN 
TURAN

NEJAT 
TÖRECİ

GÖKÇE 
ATALAY

Türkiye’de başarılı bir 
organizasyona imza 
atmaktan ötürü mutlu 
olduklarının altını çizen 
Atalay, “Organizas-
yonun aksamaması, 

planlandığı gibi gitmesi önemliydi. Bu başarıyla sağlandı. 
Deneme alanlarımızda çeşitlerin renk, tip ve verimliliklerini 
rahatlıkla görebildiler. Bizim için önemli olan şeylerden 
biri de birçok tipin içerisinde Türk ıslahı ile geliştirilmiş 
çeşitlerimizin görülüyor olmasıydı. Bu çeşitlerin dünya 
geneline adapte olup olamayacağını da bu organizasyon-
la görmüş olduk” diyor.

Organizasyonun 
ana mekanı sayılan 
istasyonun sorum-
luluğunu yürüten 
Turan, “Fideliklerimiz, 
aşılamamız konu-

sunda Vilmorin’in diğer istasyonlarında olmayan bazı 
teknolojileri kullanıyoruz. Bu durum misafirlerimiz tara-
fından beğeni ile karşılandı. Özellikle Ortadoğu ve Arap 
ülkelerinden gelen konuklar teknolojik alt yapımızdan 
çok etkilendi. Burada hıyar, karpuz, kabak ve kavun 
çeşitlerimizin yanında diğer türlerimizi de misafirlerimize 
gösterdik” diyor. 

Antalya istasyonunun 
AR-GE faaliyetleri 
dışında şirket için bir 
vitrin haline geldiğin-
den bahseden Nejat 
Töreci, “İstasyon 
açılışından beri LG 

Holding’in hissedarı kooperatif üyeleri, profesyonel 
yöneticileri, bankacılar ve basın gibi birbirinden farklı 
kümelere yönelik şirketin uluslararası etkinliğini gös-
teren tanıtımlara ev sahipliği yaptı. Son organizasyon 
ise kabak, kavun, karpuz ve hıyar çeşitlerinin tümünün 
görülebildiği Kabakgiller Tarla Günü’ydü. Misafirlerimi-
zin memnuniyeti bizleri de mutlu etti” diyor.

Vilmorin
Anadolu Tohumculuk 
Ürün Geliştirme
Müdürü 

Vilmorin
Anadolu Tohumculuk
Antalya AR-GE 
İstasyon Müdürü 

Vilmorin
Anadolu Tohumculuk 
İletişim Müdürü 
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Galia tipi kavunu tercih etti-
ğini anlatıyor. Lorain, çeşitli 
ülkelerdeki beklentilerin fark-
lılığına göre Vilmorin’in çalış-
malar yaptığını ifade ediyor ve 
ekliyor: “Biz her ülkenin farklı 
talebine uyacak ürünleri sepe-
timize koymak istiyoruz. Yaptı-
ğımız şey de bu. Gücümüzü bu 
şekilde gösterebiliyoruz.” 
Türkiye’de aşılı karpuza geçil-
diği ilk yıllarda sıkça gündeme 
gelen karpuzda lezzet sorunu-
nun, aşılı karpuza geçen diğer 
ülkelerde de yaşanıp yaşanma-
dığı sorusunu yanıtlayan Lora-
in, Türkiye pazarında aşılı kar-
puz ve lezzet konusunu karşı 
karşıya getiren gündemi takip 
ettiklerini söylüyor. Lorain, “As-
lında bu sorunu aşıya geçen 
her ülke yaşadı. Aşının yapılma 
sebebi, bitkinin daha güçlü ol-
masıdır. Bitki daha güçlü oldu-
ğu anda daha iyi meyve yapar 
ancak aşılı karpuzun takibini 
iyi yapmak gerekir. Fransa’da 
çok az karpuz üretimi olduğu 
için orada böyle bir şey yaşan-
madı. Bizde daha çok kavun 
tüketiliyor. Fakat Fransa’da da 
kavunda aşı yöntemine geçil-
diğinde başlarda kabak tadın-
dan şikayet edildi. Ancak üre-
ticiler aşılı kavunun bakım ve 
yetiştirme koşullarını öğrenin-
ce sorun ortadan kalktı” diyor. 
“Vilmorin’in dünyada ve 
Türkiye’de sahip olduğu gücü, 
geniş ve uzman teknik ekibini, 
araştırma istasyonlarının ka-
pasitesini ve karizmasını gös-
termek açısından bu etkinlik 
çok önemliydi” sözlerinin sahi-
bi Vilmorin Rusya Müdürü Ale-
xandre Neves, organizasyonun 
planlandığı gibi aksamadan 
işlemesinden hayli memnun 
olduğunu dile getirerek firma-
nın var olan gücünü organizas-
yonun kusursuzluğu ile pekiş-
tirdiklerini ifade ediyor. Davetli 

misafirlerin en çok ilgi göster-
dikleri çeşitler hakkında göz-
lemlerini dile getiren Neves, 
“Şu anda, biz Vilmorin markası 
ile KARİNA F1 satıyoruz. Ko-
nuk müşterilerimiz bu çeşitle 
ve diğer yerel çeşitlerle çok il-
gilendiler. Müşterilerimiz kendi 
bölgelerinde olmayan ürünleri 
de denemek istiyorlar. Yeniliğe 
açıklar, kendi pazarlarında da 
bu ürünlerin denenmesinden 
yanalar. Bu yüzden Kabakgiller 
Tarla Günü’nde yerel çeşitler 
de ön plana çıktı” diyor.
“Bu tip organizasyonlarda da-

vet ettiğiniz bölgelere yönelik 
ürünleri tanıtmak ve beğen-
dirmekten ziyade o bölgelerde 
olmayan, denenmemiş ürünle-
ri müşterilere beğendirmek ve 
talep görür hale getirmek çok 
daha önemli” diyen Neves ekli-
yor; “Örneğin Rusya’da 3 sene 
öncesine kadar brokoli yen-
miyordu. Ama 3 yıldır belli bir 
pazar oluştu ve brokoli tüketilir 
hale geldi. Dolayısı ile burada 
en önemli şey insanların yenili-
ğe açık olması.”
Kabakgiller Tarla Günü etkin-
liğinin ev sahiplerinden olan 

FREDERIC SAVIN

Vilmorin Anadolu Tohumculuk 
Genel Müdürü Frederic Savin, 
organizasyonun, dünyanın çeşitli 
ülkelerinden gelen konuklara 
Türkiye tarımını ve Vilmorin’in 
Türkiye’de yaptığı ıslah 
çalışmalarını tanıtmak açısından 
son derece önem taşıdığına dik-
kat çekiyor. Savin, “Antalya’daki 
istasyonumuz Vilmorin’in en 
büyük istasyonlarından biri. 
Burada yapılan araştırma 
çalışmaları sadece Türkiye
için yapılmıyor. Çevre ülkelerin 
pazarları için de çeşitler
geliştiriliyor. Bu çalışmalarımızı 
gösterdik” diyor.

Vilmorin
Anadolu Tohumculuk
Genel Müdürü 

GÜNDEM
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Vilmorin Anadolu Tohumculuk 
Genel Müdürü Frederic Sa-
vin, organizasyonun, dünya-
nın çeşitli ülkelerinden gelen 
konuklara Türkiye tarımını ve 
Vilmorin’in Türkiye’de yaptığı 
ıslah çalışmalarını tanıtmak 
açısından son derece önem 
taşıdığına dikkat çekiyor. 
“Antalya’daki istasyonumuz 
Vilmorin’in en büyük istasyon-
larından biri. Burada yapılan 
araştırma çalışmaları sadece 
Türkiye için yapılmıyor. Bura-
da çevre ülkelerin pazarları 
için de çeşitler geliştiriliyor. 
Bu çalışmaları da konukları-
mıza gösterdik” diyen Savin, 
Türkiye’nin avantajlarını ise 
şöyle sıralıyor: “Burada genç 
ıslahçılar yetişiyor, eğitim alı-
yorlar. Türkiye’de çok farklı ik-
limlerin (mikroklimalar) olması 
sebebi ile burada ıslahçılar 
farklı bölgeler için çeşit çalışa-
biliyorlar. Örneğin daha soğuk 
iklime sahip bölgelerde yapılan 
ıslahlar Rusya bölgesine uygun 
olabiliyor, daha iç kesimler için 
geliştirilen çeşitler ise Avrupa 
pazarına uyum gösterebiliyor. 

Islahçılar hem bu istasyonda 
çalışıyorlar hem de farklı böl-
gelerde üreticilerin sahaların-
da denemeler yapıyorlar.”
Türkiye’ye gelen davetlilerin 
her birinin kendi ülkelerine 
uygun çeşitleri keşfetmek 
üzere etkinlikte bulunduğunu 
ifade eden Vilmorin Anadolu 
Tohumculuk Ürün Geliştirme 
Müdürü Gökçe Atalay, Vilmorin 
müşterilerinin ıslah çalışmala-
rının geldiği son noktayı merak 
ettiklerine ve aynı zamanda 
kendi ülkelerine adapte ede-
bilecekleri yeni çeşit arayışın-
da olduklarına işaret ediyor. 
Atalay ekliyor: “Bu beklentileri 
bildiğimiz için de zengin bir 
çeşitlilikle onları karşıladık. 
İstasyonumuzda siyah karpuz-
dan uzun tipe kadar her türlü 
çeşidi gördüler. Ancak 20’yi 
aşkın ülkeden gelen müşteri-
ler ekseriyetle benzer tiplerde 
karar kıldılar. Karpuzda en çok 
ilgi gören birinci tip oval, ikinci 
tip ise ufak yuvarlak çizgililer 
oldu; üçüncü olarak ise Rusya 
ve İran pazarına uygun olan 
siyah karpuzlar ilgi odağıydı.” 

Türkiye’de başarılı 
bir organizasyona 
imza atmaktan ötürü 
mutlu olduklarının al-
tını çizen Atalay, “Or-
ganizasyonun aksa-
maması, planlandığı 
gibi gitmesi önemliy-
di. Bu başarı ile sağ-
landı. Bunun yanında 
çeşitleri müşterilerin 
istedikleri hale ge-
tirdik, bundan da 
memnun kaldılar. 

Deneme alanlarımızda çeşitle-
rin renk, tip ve verimliliklerini 
rahatlıkla görebildiler. Bizim 
için önemli olan şeylerden biri 
de birçok tipin içerisinde Türk 
ıslahı ile geliştirilmiş çeşitle-
rimizin görülüyor olmasıydı. 
Bu çeşitlerin dünya geneline 
adapte olup olamayacağını da 
bu organizasyonla görmüş ol-
duk” diyor. 
Kabakgiller Tarla Günü or-
ganizasyonu ve konukların 
ağırlanmasında tüm sürecin 
takibini yapan Vilmorin Ana-
dolu Tohumculuk İletişim Mü-
dürü Nejat Töreci, Vilmorin’in 
Antalya istasyonunun AR-GE 
faaliyetleri dışında şirket için 
bir vitrin haline geldiğinden de 
bahsediyor. Töreci, “İstasyon 
açılışından beri LG Holding’in 
hissedarı kooperatif üyeleri, 
profesyonel yöneticileri, ban-
kacılar ve basın gibi birbirin-
den farklı kümelere yönelik 
şirketin uluslararası etkinliğini 
gösteren tanıtımlara ev sahip-
liği yaptı. Son organizasyon 
ise kabak, kavun, karpuz ve 
hıyar çeşitlerinin tümünün 
görülebildiği Kabakgiller Tarla 
Günü’ydü. Bu etkinlikte misa-
firler 5 grup halinde ve bir plan 
dahilinde hem yeni çeşitleri ta-
nıma hem de teknik konularda 
tartışmalar yapma olanağı 
bularak gayet verimli 2 gün 

geçirdiler. İstasyonda, ülke-
mizde yaygın kullanılan aşıla-
ma tekniği ile ilgili aşı odamızı 
görüp bilgilendiler;  son sistem 
fideliklerimizi ve üretim alanla-
rımızı gördüler; ıslahı destekle-
yen laboratuar çalışmaları ile 
ilgili bilgilendiler. Tarımsal et-
kinlikler yanında konuklar için 
Türkiye’yi ve Antalya’yı tanıtan 
gezi ve yemek organizasyonla-
rı da düzenlendi. Sonuç olarak 
onların memnuniyeti bizleri de 
mutlu etti” diyor.
Vilmorin Anadolu Tohumculuk 
ekibinin ev sahipliğinde yo-
ğun emek ve takip sonucun-
da başarı ile gerçekleştirilen 
organizasyona büyük emeği 
geçenlerden biri de hiç kuş-
kusuz Antalya AR-GE İstasyo-
nu İstasyon Müdürü Aytekin 
Turan’dı. Organizasyonun aynı 
zamanda ana mekanı sayılan 
istasyonun tüm sorumluluğu-
nu yürüten Turan, “Bu istas-
yonumuzda Vilmorin’in diğer 
istasyonlarında bile olmayan 
bazı teknolojileri kullanıyoruz. 
Fideliklerimiz, aşılamamız 
konusunda Vilmorin istas-
yonları içinde göz önündeyiz 
diyebilirim. Bu durum misafir-
lerimiz tarafından beğeni ile 
karşılandı. Özellikle Ortadoğu 
ve Arap ülkelerinden gelen 
konuklar teknolojik alt yapı-
mızdan çok etkilendi. Burada 
hıyar, karpuz, kabak ve kavun 
çeşitlerimizin yanında diğer 
türlerimizi de misafirlerimize 
gösterdik” diyor. Yeni çeşitle-
rin ve ıslah çalışmalarının ya-
nında Türkiye’yi ve Türk tarımı-
nı da yakından tanıma fırsatı 
bulan konuklar organizasyon 
kapsamında Antalya’da Dü-
den Şelalesi’ni gezip etkinlik 
boyunca Türk mutfağından 
lezzetli yemekler yiyip aynı za-
manda sosyal ve kültürel bir 
gezi yapma şansı buldu.

 Anadolu Tohumculuk Antalya 
istasyonunda gerçekleştirilen organi-
zasyonda davetliler ülkemizde yaygın 
kullanılan aşılama tekniğini ilgili aşı 
odası görüp konu ile ilgili bilgilendi-
ler. Son sistem fidelikler ve üretim 
alanları; ıslahı destekleyen laboratuar 
çalışmaları ile ilgili bilgi edinme imka-
nı buldular. 
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Dünyanın büyük havuç üreticileri arasında yer alan Türkiye son yıllarda üretimi-
yle adından söz ettiriyor. Havuç tohumunda dünya ve Türkiye pazar liderliğini 
elinde bulunduran Vilmorin, uzun yıllardır üreticilerle omuz omuza olduğu 
havuç pazarında açık ara farkını koruyor.

HAVUÇTA TASDİK 
ÜRETİCİDEN 

Dünya çapında üretilen havu-
cun 3’te 1’i Çin’in pasifik kıyıla-
rında yetişiyor olsa da, coğrafi 
yayılım olarak en yoğum üretim 
Avrupa ülkelerinin elinden çıkı-
yor. Öyle ki, yüzölçümü olarak 
en küçük kıta olan Avrupa, top-
lamda neredeyse diğer havuç 
üretim arazilerinin toplamına 
eşit bir toprağı bu sebzeye ayı-
rıyor. Üstelik üretim, tarım ara-

zileri kısıtlı olan Batı Avrupa’ya 
gidildikçe yoğunlaşıyor. Ge-
niş sınırlarının Batı’da kalan 
bölgelerinde havuç yetiştiren 
Rusya’nın yanı sıra İngiltere, 
Ukrayna ve Polonya da üretim-
de başı çekiyor. Hollanda ise 
ulusal rengi olan turuncuyu, 
ihracatında dünya çapında li-
der olduğu havuç sebzesinden 
alıyor.

Havuç konusunda Türkiye’yi 
de Avrupa coğrafyası klas-
manında saymak gerekiyor. 
Türkiye’de havuç denildiğinde 
akla 3 ana bölge geliyor: Kon-
ya-Kaşınhanı, Ankara-Beypa-
zarı ve Hatay-Kırıkhan. Bu böl-
geler uzun yıllardır Türkiye’de 
yetişen havucun temsilcisi ol-
mayı sürdürüyorlar. Havuç üre-
timi, toprak hazırlığından baş-

lamak üzere; birbirini etkileyen 
ve belirli bir uzmanlaşmayı 
gerektiren aşamalardan oluşu-
yor. Tohum ekimi, yetiştiricilik, 
söküm gibi mekanizasyona, 
dolayısıyla da daha fazla bir 
yatırıma gereksinimi olan hayli 
zorlu bir üretim olan havuç üre-
timi özellikle hasat sonrası yı-
kama, paketleme ve depolama 
(kuyu ve soğuk hava) işlemleri 

MAESTRO F1 
HAVUÇ ÇEŞİDİ

DOSYA
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ile de entegre bir pazarlama 
süreci gerektiriyor. İç pazarın 
yanında ihracat için de aranan 
bir ürün olan havucun kalite-
sinde tüm bu süreçlerle birlik-
te tohum kalitesinin de etkisi 
büyük. 
Konya’nın merkezindeki Kara-
tay ilçesine bağlı olan Kaşın-
hanı beldesinde yıllık havuç 
üretimi ortalama 30-40 bin 
dekarlık bir alana yayılıyor. 30 
km2’lik bir alana yayılıp Çum-
ra ilçesine kadar uzanan bu 
üretim, yılda yaklaşık 250 bin 
tona denk düşüyor. Havuç li-
ginin 3 üyesi Kaşınhanı, Kırık-
han ve Beypazarı uluslararası 
liglerde de Türkiye’yi temsil 
ediyor. Türkiye’nin ihracat ha-
ritasında ağırlığı ise Balkan, 
Kafkas ve Ortadoğu ülkeleri 
oluşturuyor. Hatta birkaç yıl-
da bir İtalya’dan dahi havuç 
talebi geliyor. Özellikle Suriye, 
Irak ve diğer Arap ülkelerine 
giden havuçlarda Kırıkhan coğ-
rafi yakınlık ve irtibat ağının 
avantajını kullanıyor. Aslında 
Kırıkhan’ın bu alandaki dene-
yimi ve kurumsallığı bölgeyi ha-
vuç ihracatının baş aktörü ko-
numuna yükseltmiş durumda. 
Paketleme ve ihracat üzerine 
yoğunlaşmış pek çok işletme 
bu bölgede bulunuyor. Öyle 
ki, sezonun en uzun sürdüğü 

yer olan Kaşınhanı’nın havucu 
da büyük ölçüde Kırıkhan’dan 
gelen aracı firmalar vasıtasıyla 
dünya üzerinde 15 civarında 
ülkeye gönderiliyor.
Hüseyin Arıcı Kaşınhanı’nın 
profesyonel üreticilerinden 
biri. 90’lı yıllarda belde hal-
kının ona taktığı lakaptan 
yola çıkıp işletmesinin ismini 
Saddam Tarım Ürünleri koyan 
Arıcı’yı geçmiş dönemlerin ta-
rım bakanları da ziyarete gel-
miş. İyi Tarım uygulamalarını 
benimseyen Arıcı, havuç üreti-
minde eğitim ve kaliteyi temel 
belirleyenler olarak görüyor: 
“Havuçta kaliteli bir üretim 
yaparsan hem sen kazanır-
sın, hem insanlar sağlıklı bir 
şekilde doyar. Ama havuca iyi 
bakmazsan, ciddi çalışmazsan 
bunun enkazını senden başka 
kimse temizleyemez. Biz İyi Ta-
rım kapsamında tarlanın farklı 
noktalarından örnek alıyoruz, 
laboratuvar ölçümlerini yapıyo-
ruz. Alınan total çözüme göre 
de uygulamaya geçiyoruz.” 
Kaşınhanı üreticilerinden 
Doğan Kardeşler Komisyon-
culuk’un Şirket Müdürü Ali Do-
ğan firma olarak 20 yıldır ha-
vuç ürettiklerini söylüyor. 750 
dekarda havuç ürettiklerini ifa-
de eden Doğan, şeker pancarı, 
fasulye, lahana ve turp tarımı 

ile de uğraştıklarını ancak tüm 
bu ürünlerin arasında en zor 
yetiştirme koşullarına havu-
cun sahip olduğunu aktarıyor. 
Havuçta olası pazar sorununu 
gidermek için bitkiye iyi bakım 
yapmanın, ürünün kalitesini 
yükseltmenin ve paketleme 
yapmanın şart olduğunu dile 
getiren Doğan, “Eskisi gibi 
‘havuç olsun da nasıl olursa 
olsun’ diyemiyorsun” diyor. 
Kaliteli havucun tarifini yapan 
Doğan şu bilgileri veriyor: “Bir 
kere kaliteli havuç pürüzsüz 
olacak, rengi güzel olacak. 
Hastalığa karşı dayanımı ola-
cak. Biz bir nevi çocuk gibi ba-
kıyoruz havucumuza. Bitkinin 
ne istediğini bilmezseniz bu 
kaliteyi yakalayamıyorsunuz.” 
Söz konusu kaliteli havucu 
Vilmorin’in çeşitlerinde bul-
duğunu ifade eden Doğan 
yazlık havuç çeşidinde 
MAESTRO F1, kışlıkta ise 
BOLERO F1’i ektiğini söylüyor 
ve ekliyor: “Tarım yapmaya 
başladığımızdan beri, en az 
15 yıldır Vilmorin’in çeşitlerini 
ekiyoruz. Bence Vilmorin ha-
vuç konusunda işin uzmanı.” 
Üreticiler havuç ekimi yapar-
ken özellikle pazar beklentile-
rini karşılayabilmeyi hedefliyor. 
Zira üreticinin kazancı büyük 
ölçüde pazar taleplerine göre 

değişiyor. Bu nedenle pazarın 
istek ve beklentilerini yakın-
dan takip ettiklerini söyleyen 
Doğan, “Vilmorin’in havuç 
çeşitleri de rengi, tadı, tonajı 
ve görünümü ile pazarın bek-
lentilerini karşılıyor. Şu anda 
Vilmorin’in çeşitleri pazarın en 
iyisi. Biz de Vilmorin’in tohum 
çeşitlerinin rakiplerini arıyoruz 
ama bulamadık” diyor.  
Kaşınhanı’da 450 dekarda 
üretim yapan Mehmet Ali Sarı-
bacak; şeker pancarı, buğday, 
turp, lahana ve özellikle de 
havuç ağırlıklı üretim yapıyor. 
Sarıbacak da daimi bir Vil-
morin tohumu kullanıcısı. 
MAESTRO F1 ve BOLERO F1 
ekimi yapan Sarıbacak, kul-
landığı çeşitlerden dekara 
6 ton verim alıyor. Ancak 
Sarıbacak’ın havuç üretiminde 
son dönemde en büyük sıkın-
tısı havuç üretim alanlarında 
görülen sarmaşık bitkisi. Kon-
ya’daki üretim alanlarını büyük 
ölçüde etkileyen bu zararlı, 
havuç verimini de büyük ölçü-
de düşürüyor. Aynı zamanda 
hastalıkla mücadele nedeni ile 
işçilik ve girdi maliyetleri de ar-
tıyor. Sarıbacak da tıpkı Doğan 
gibi havuç tohumunda çeşit 
seçiminin kazancı nasıl etki-
lediğinden bahsediyor: “Bizim 
için kalite olursa para var, kali-

ALİ
DOĞAN 

HÜSEYİN 
ARICI

NİZAMETTİN
EKERBİÇER

 Kırıkhan’da tarlalara 
sürekli ekim yapılıyor, 
maalesef toprakla-
rımızı dinlendiremi-
yoruz. Bu zamanla 
topraktaki mineral-
lerin eksilmesine yol 

açıyor. Haliyle de Fusarium sorunu ile sık karşılaşıyoruz. 
Ancak Vilmorin’nin tüm çeşitleri Fusarium’a dayanıklı.

Bir kere kaliteli havuç 
pürüzsüz olacak, 
rengi güzel olacak. 
Hastalığa karşı 
dayanımı olacak. 
Biz bir nevi çocuk 
gibi bakıyoruz ha-

vucumuza. Bitkinin ne istediğini bilmezseniz bu kaliteyi 
yakalayamıyorsunuz.

Havuca iyi bakmaz-
san, ciddi çalışmaz-
san bunun enkazını 
senden başka kimse 
temizleyemez. Biz İyi 
Tarım kapsamında 
tarlanın farklı noktala-

rından örnek alıyoruz, laboratuvar ölçümlerini yapıyoruz. 
Alınan total çözüme göre de uygulamaya geçiyoruz.

Ekerbiçer
Tarım

Doğan Kardeşler
Komisyonculuk

Saddam Tarım 
Ürünleri 



Üreticiler havuç ekimi yaparken özellikle pazar beklentilerini karşılayabilmeyi hedefli-
yor. Zira üreticinin kazancı büyük ölçüde pazar taleplerine göre değişiyor. Bu nedenle 
pazarın istek ve beklentilerini yakından takip ediyorlar.
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te olmazsa para yok. O yüzden 
çeşit tercihimiz önemli. VAT’ın 
çeşitleri de pazarda lider. Bu 
yüzden tercihimiz VAT’tan 
yana.”  
Havuçta arazi kiralayarak üre-
tim yapanlar da bulunuyor. 
Bunlardan biri de Konya’nın 
Çumra ilçesinden Mustafa Cey-
lan. Sezon başına 170 dekar 
havuç eken Ceylan’ın havucun 
yanında turp ve kırmızılahana 
üretimi yapıyor. Eskiye göre 
üretim tekniklerinin çok geliş-
tiğini söyleyen Ceylan, sulama 
yatırımı ile üretimini artırmayı 
hedefliyor. Bölgede yapılan şe-
ker pancarı tarımının istedik-
leri alternatifi yaratamadığını 
düşünen Ceylan havuç ve turp 
tarımını sürdürmeye niyetli. An-
cak Ceylan havuç veriminden 
ve kazancından memnun olsa 
da bu ürünün pazarlama soru-
nu olduğunu göz ardı etmiyor.
Havuç üretim merkezlerinden 
bir diğeri Ankara’nın Beypazarı 
ilçesi. Ahmet Çakmak da 100 
dönüm arazisinde ıspanak, 
soğan, göbek marul ve yeşillik-
ler ekiyor. Ancak arazinin ana 
kalem ürünü havuç. Havuç to-
humunda tercihinin Vilmorin’in 
BOLERO F1 çeşidi olduğunu 
söyleyen Çakmak,  Vilmorin’in 
başka çeşitlerini de kullandık-

larını ifade ediyor ve ekliyor: 
“İlk BOLERO F1’imizi 1994 
yılında ektik. O dönemden beri 
de bu çeşide devam ediyoruz. 
Vilmorin’in başka çeşitlerini de 
kullandık. Bu çeşitten bu ka-
dar memnun olmasam bu ka-
dar zamandır ekimine devam 
etmem.”
Havuç sezonunun bu yıl iyi geç-
mesini dilediklerini söyleyen 
Çakmak, havuç pazarını büyük 
oranda şekillendiren ihraca-
tın desteklenmesi gerektiğini 
söylüyor. İç pazar için yapılan 
büyük çaplı üretimin ihracatın 
düştüğü dönemlerde üreticiyi 
zora soktuğunu dile getiren 
Çakmak için her şeye rağmen 
havuç bir vazgeçilmez. 
Kaşınhanı ve Beypazarı’ndan 
sonra havuç üretiminin il-
mini alan merkezlerden biri 
de Hatay’ın Kırıkhan ilçesi. 
Kırıkhan’da üretici olan aynı 
zamanda da işin ticareti ile 
uğraşan Nizamettin Eker-
biçer bölgede 20 yılı aşkın 
süredir havuç ekimi yapıl-
dığını söylüyor. Müstahsille 
birlikte yaklaşık 2 bin 500 
dönüm alanda ekim yapan 
Ekerbiçer, havuç tercihlerinin 
NANCO F1, MAESTRO F1 
ve SOPRANO F1 olduğunu 
söylüyor. Ancak Ekerbiçer’in 

verdiği bilgilere göre Kırık-
hanlı üreticilerin havuç tercih-
leri arasında EXELSO F1 ve 
BOLERO F1 de olmazsa ol-
mazlar arasında. Kırıkhan’da 
Vilmorin çeşitlerinin tercih 
edilmesinin nedenlerini pay-
laşan Ekerbiçer; “Kırıkhan’da 
tarlalara sürekli ekim yapılıyor, 
maalesef topraklarımızı din-
lendiremiyoruz. Bu zamanla 
topraktaki minerallerin eksil-
mesine yol açıyor. Haliyle de 
Fusarium sorunu ile sık karşı-
laşıyoruz. Ancak Vilmorin’nin 
tüm çeşitleri Fusarium’a daya-
nıklı” diyor. 
Vilmorin Anadolu Tohumculuk 
(VAT) ekibinin bölgedeki gücünü 
her daim hissettiklerini dile geti-
ren Ekerbiçer, havucun yetişme 
sürecinde de ekipten yardım al-
dıklarını aktarıyor. “Bir kere VAT 
ekibi üreticiyi memnun etmeyi 
biliyor. Ekim sonrası ürünleri 
takip ediyorlar, üreticileri bilgi-
lendiriyorlar. Özetle tohumları-
nın arkasında duruyorlar” diyen 
Ekerbiçer, Vilmorin havuç çeşit-
lerinin pazardaki gördüğü talep-
ten de hayli memnun. Boyu, 
rengi, lezzeti ve raf ömrü 
ile ihracat pazarının 
aranan çeşitlerinin 
Vilmorin’den çıktığı-
nı dile getiren Eker-

biçer, “ ihracatta dolgun, silindir 
hacmi tamamlanmış meyveler 
isteniyor. Türkiye’de ince olan 
çeşitler tercih ediliyor ancak ih-
racat daha ziyade dolgun olan 
havucu istiyor. Vilmorin’de de 
bu beklentileri karşılayacak 
çeşitleri bulmak mümkün.” Ka-
şınhanı ve Beypazarı’ndan son-
ra Kırıkhan’da da Vilmorin’in 
havuç çeşitleri ile egemenliğini 
ilan ettiğini düşünen Ekerbiçer, 
“Bir gün herkes Vilmorin’e dön-
mek zorunda” diyor.  
Dikimi, sökümü, temizlenmesi, 
paketlenmesi ve depolanma-
sı ile pazara sunum süreci bir 
hayli detaylı olan havuç, tüm bu 
zor üretim koşullarına rağmen 
müdavimlerinin başlıca ürünü 
olmayı sürdürüyor. Zor üretim 
süreçlerini kaliteli tohum ve 
kaliteli üretimle kolaylaştırmak 
isteyen üreticilerin ise tohum 
tercihi bu sezon da değişmiyor.   

Havuç pazarında 25 yıldır çalışıyoruz. Türkiye’de artık üretim 
ve yetiştiricilik konusunda bir sıkıntı yok. Havuç pazarının ana 
sorunlarından en önemlisi bu alanda gerekli politikaların henüz 
geliştirilememiş olmasıdır. Bu nedenle satış ve pazarlama ağırlıklı 
sorunlarımız oluyor. Havuç üretimimiz, ülke tüketiminin üzerinde. 
Buna bağlı olarak; fiyat istikrarının sağlanabilmesi için üretimin yüz-
de 40-50’sinin ihraç edilmesi zorunluluğu vardır. Ancak bilindiği gibi 
son dönemde Ortadoğu ve Arap ülkelerindeki politik istikrarsızlık bu 
pazarlara ihracatımızı olumsuz etkiledi. Rusya’ya olan ihracatımız da 
politik gerekçelerle sıkıntıda. Üretim planı da yapılmadığı için ürün 
fiyatları beklentiyi karşılayamıyor. Üretici kooperatiflerinin olmayışı, 
soğuk hava depolarının yetersizliği gibi nedenler de yine havucun 
pazarlamasında sorun yaratıyor.

Vilmorin Anadolu Tohumculuk ve GENTA Satış Müdürü
SITKI VURSAVAŞ

BOLERO F1 
HAVUÇ ÇEŞİDİ
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Vilmorin Anadolu Tohumculuk’un (VAT) ve GENTA Türkiye’deki faaliyetlerinde 
Ankara-Beypazarı’nın önemli bir yeri bulunuyor. Mikro-klima özelliği ile pek çok 
tarım ürününün yetişmesine imkan veren Beypazarı, VAT’ın pazar lideri olduğu 
havuç üretimi ile tanınıyor. Yörede havuç tarımının yerleşmesinde büyük emeği 
bulunan VAT ve Beypazarı’nda VAT ve GENTA’nın Bölge Bayiliğini yapan Önder 
Tarım şu günlerde yeni bir başarının mutluğunu yaşıyor.

HAVUÇTAN SONRA
LİDERLİĞİ
MARUL TADACAK

Beypazarı’nda 1987’de kuru-
lan Önder Tarım, 1988 yılından 
beri VAT’ın bayiliğini yapıyor. 
VAT ekibi ile sahada uzun yıllar 
havuç tarımının yerleşmesi ve 
modernize edilmesi için mü-
cadele verdiklerini söyleyen 
Önder Tarım Genel Müdürü 
Fırat Önder, bu dayanışmacı 
ruh ve güven duygusunun iki 
kurum arasında güçlü dostluk 
bağlarının gelişmesini sağladı-
ğını ifade ediyor. Fırat Önder,  
VAT ile yola çıktıkları günden 
bugüne dek Beypazarı’nda 
değişen tarımın dinamik-
lerini şu sözlerle anlatıyor: 
“Beypazarı’nda havuç üretimi 
standart tohumlarla başladı. 
1988’de Vilmorin ile birlikte 
Beypazarı hibrit tohumla tanış-
tı. Hibrit tohumun yöremizde 
yerleşmesi için hep bir hedefi-
miz oldu. Bu hedefe ulaşmak 
için de üretici ile iç içe olduk. 
Beypazarı o dönemlerde tahıl 
mibzeri ile dekara 600-700 
gram havuç tohumu atıyordu, 
sırta ekim bilinmiyordu… O 
dönem Yavuz Ağabey (Batur)
Fransa’dan toprak hazırlama 
makinesi getirtmiş, ahşap bir 
mibzer tedarik etmişti. İşe üre-
ticilere sırt ekimini anlatmakla 
başladık. Biz sırtı hazırlatırdık, 
ertesi gün büyük bir hevesle 
ekim yapmaya giderdik. Ba-
kardık ki üretici bu ekim aklına 
yatmadığı için tarlayı bozmuş… 
Şimdi bunları anlatınca fıkra 
gibi geliyor ama gerçek. Şimdi-
lerde Beypazarı’nda pnömatik 
mibzerler kullanıyor, dekara 
180 gram tohum atılıyor. Bana 
göre Önder’in ve VAT’ın ekibi 
Beypazarı’na modernizasyonu 
getirmiştir, bu uğurda emek 
vermiştir. Şimdi de üreticimi-
zin arkasındayız. Teknik ekibi-
miz devamlı arazide üreticileri 
dolaşır. Bunun da avantajını 

BAYİNİN SESİ

PRESTO F1
HAVUÇ 
ÇEŞİDİ
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gördük. Havuçta ve 
GENTA ürünlerinde pa-

zar lideriyiz. Bu başarı da hep 
çalışarak oldu.”
Önder Tarım’ın bölgede faa-
liyetleri ve VAT’ın sürekli ge-
lişen yeni çeşit ve ürünleri 
Beypazarı’nda öyle benimsen-
miş ki üreticiler ürünlere artık 
kendi isimlerini takar olmuş.  
Önder bu isimleri şöyle sıralı-
yor: “VAT’ın tohumlarına ilave 
GENTA bitki besleme ürünle-
rinin de pazara girmesi bizim 
işimizi kolaylaştırdı. Hem to-
hum hem de bitki besleme 
ürünlerini birlikte satıyoruz. 
GENTA ürünlerine üreticiler 

kendileri isim bile veriyorlar. 
Örneğin BRAVO P üreticiler 
arasında ‘morartma ilacı’ ola-
rak biliniyor. Havuç ilk çıktığı 
zaman alt yapraklarında fos-
for eksikliğinden kaynaklı bir 
morarma olur. BRAVO P’yi kul-
landığın zaman fosfor eksikli-
ği gidiyor, bitki canlanıyor. Bu 
nedenle üreticiler morartma 
ilacı diyorlar bu ürüne. Hümik 
asit içeren BIOTOTAL’i ise 
‘kaymak ilacı’ olarak adlandı-
rıyorlar. ELFER ZnP ise üreti-
ciler arasında ‘Zeynep’ olarak 
anılıyor…” 
Çalışkan, yeniliğe açık bir 
üretici kitlesine sahip olan 
Beypazarı’nda havuçta bir 
çeşitle başlayan VAT hakimi-

yeti şimdilerde 7 çeşide kadar 
çıkmış durumda. Önder’in ver-
diği bilgilere göre bu başarının 
altında VAT’ın gelişen teknolo-
jileri takip ederek pazara uy-
gun yeni çeşitler geliştirmesi 
yatıyor. Önder; “Üreticiler artık 
modern tarım yöntemlerine 
geçtiler. Örneğin yeni söküm 
makineleri kullanıyorlar. Biz 
de bu gelişimi takip ederek 
söküm makinesine uygun 
çeşitler pazara soktuk. Bu 
doğrultuda SOPRANO F1 ve 
EXELSO F1 üreticinin şimdi-
lerde yeni tercih etmeye baş-
ladığı çeşitler arasında yer 
alıyor. Şu anda Beypazarı’nda 
PRESTO F1, SOPRANO F1, 
MAESTRO F1, TEMPO F1, 
NANCO F1, EXELSO F1 ve 
BOLERO F1 olmak üzere 
Vilmorin’in 7 çeşit havucunu 
satıyoruz” diyor.
GENTA ürünleri ve havuçta ya-
kalanan başarıyı sürdürmek 
Önder Tarım için mutluluk ve-
rici bir mücadeleye dönüşmüş 
durumda. Ancak Fırat Önder bu 
başarıyı başka bir ürünle daha 
da genişletme hedefinde karar-
lı. Bu noktada Önder Tarım yine 
VAT ile işbirliği içinde hareket 
ediyor. “Beypazarı mikroklima 
özelliği taşıyor. O nedenle, do-

mates, yeşil soğan, aysberg, 
yedikule, kıvırcık olmak üzere 
marul çeşitleri de bu bölge-
de yetişen ürünler arasında 
yer alıyor. Bu ürün yelpazesi 
ile İstanbul’u besleyen aort 
damarlarından biridir Bey-
pazarı. Biz de geçtiğimiz yıl 
VAT’ın WİSMAR çeşidi ile 
Beypazarı’nda marul pazarı-
na çok hızlı bir giriş yaptık. Bir 
aysberg marulu olan WİSMAR 
çeşidini 8 milyon adet sattık 
ve pazarın yüzde 35’ine girdik. 
Belki şu anda WİSMAR, Önder 
Tarım’ın ve VAT’ın bütçesinde 
büyük bir yer kaplamıyor ama 
yeni bir ürün satmanın hazzını 
duyuyoruz” diyen Önder, geç-
tiğimiz yıl bu çeşitle ilgili böl-
gelerinde düzenledikleri tarla 
günü ile çeşidi tanıttıklarını, 
bu tanıtımın ise üreticilerin 
tercihlerinde etkili olduğunu 
aktarıyor.
Güzlük ve ilkyaz dönemine 
uygun bir çeşit olan WİSMAR, 
sırta ekimlerde daha iyi sonuç 
veriyor. Tüm deneme ekimle-
rinde başarılı sonuçlar veren 
çeşitte hedeflerinin 2 seneye 
kadar marulda liderliği yaka-
lamak olduğunu söyleyen Ön-
der; “Havuçta vardık, marulda 
da geliyoruz” diyor.

“Artık tarım ürünlerinde verim ve 
kalite ön plana çıktı. Eskisi gibi havuç 
büyük paralar etmiyor. Eskiden iyi 
havuç, kötü havuç ayrımı yoktu. Ama 
şimdi kalite ön planda olduğundan 
bitki besleme bir zorunluluk. Bitki 
beslemede havuçta uyguladığımız 
bir program var. Bitkinin tabanından 
başlayıp hasada 20 gün kalana kadar 
bir reçete uyguluyoruz. Bunda çok 
da başarılıyız. BIOTOTAL ile başlı-
yoruz finalde ELFER K ile bitiriyoruz. 
Ara dönmelerde ise diğer GENTA 
Bitki Besleme ürünlerini kullanıyoruz, 
üreticiler de çok memnun bu uygu-
lamadan. Öyle ki üretici artık havuç 
tohumu yanında bu bitki besleme 
ürünlerini de kendiliğinden alıyor.”

Neden bitki 
besleme?

Fırat ÖNDER
Önder Tarım

WİSMAR 
MARUL 
ÇEŞİDİ
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Rusya ve Ukrayna’nın severek tükettiği dikenli hıyar Antalya’nın 
Gazipaşa ilçesinde geniş bir ekim alanı buluyor. İç pazarda 
yeni yeni tanınmaya başlayan dikenli hıyarda Vilmorin Anadolu 
Tohumculuk’un (VAT) çeşidi ESPİNA f1 rengi, güçlü gövdesi, 
verimliliği ve kalitesi ile ihracatçının yakın markajında.

Türkiye’de hıyar deyince akla belki ilk Çen-
gelköy ve uzun hıyar geliyor olabilir. Ancak 
iç pazarın hıyar tercihleri ile dış pazarın 
tercihleri kimi zaman örtüşmeyebiliyor. Hı-
yar türleri arasında koyu rengi, çıtır yapısı, 
tüylü yüzeyi ile farkını hemen belli eden di-
kenli hıyar, özellikle Rusya, Ukrayna ve Be-
larus gibi ülkelerin başlıca tercihi. Dikenli 
hıyar son dönemde yerli pazarın da yeni 
gözdesi olmaya aday. Örtü altı tarımının 

yoğunlukta olduğu ve ihracata dönük üre-
timleri ile ön plana çıkan Antalya, dikenli 
hıyar üretiminde de hatırı sayılır bir yere 
sahip. Antalya’nın üretim merkezlerinden 
Gazipaşa’da dikenli hıyar tarımı yapan 
üreticilerin, ihracata giden bu üründe yeni 
gözdesi ise ESPİNA f1.  
Gazipaşa’da bir yıl önce kurulan Gürçam 
Tarım bayi olarak üreticilere hizmet veri-
yor. Firmanın ortaklarından Ahmet Yeşilkı-

lınç, Gazipaşa’nın dikenli hıyarda marka-
laştığını söylüyor, “Ruslar, Azerbaycanlılar 
Antalya’yı bilmezler, Gazipaşa’yı bilirler. 
Buranın üreticisi ihracat yaptığı için daha 
bilinçli üretim yapar. Kaliteli üretim yapar-
sanız ihracatçıyı da kendinize çekebilirsi-
niz.”
Dikenli hıyarın üreticisine de kazandıran 
bir tür olduğunu ifade eden Yeşilkılınç, 
ESPİNA f1’in ilk tarla denemelerini kendi-
lerinin yaptırdığını aktarıyor. Farklı çeşitler-
le yan yana ESPİNA f1 ekimi yaptırdıklarını 
söyleyen Yeşilkılınç, deneme ekimlerinden 
hayli olumlu sonuçlar aldıklarını, çeşi-
di eken üreticilerin ikinci kez ESPİNA f1 
ekme talebinde bulunduklarını, bunun da 
memnuniyetin bir göstergesi olduğunu 
söylüyor.
“ESPİNA f1’in kalitesinde hiçbir sorun yok; 
renk simsiyah, dikenli, uzun saplı. İklim 
şartlarına dayanıklı. Koltuktan ve gövde-
den de ürün alabiliyorsunuz. ESPİNA f1, 
bu çeşidi diken üreticiler arasında beğeni 
kazandı. Ürünü gören ihracatçı da meyve 
kalitesinden hoşlandı” diyen Yeşilkılınç, 
dikenli hıyar üreticilerine yetiştiricilik anla-
mında şu tavsiyeyi veriyor: “Dikenli hıyarda 
seyrek dikim yapmak gerekiyor. Normalde 
İspanya’da dikenli çeşitler dönüme 1400 
tane dikiliyor. Biz üreticiye 1800 taneye 
kadar dikim yapmalarını öneriyoruz. Ancak 
bu rakam kimi üreticilerde 2000-2300’ü 

ESPİNA f1
YAKIN MARKAJDA

“ESPİNA f1’in kalitesinde 
hiçbir sorun yok; renk simsi-
yah, dikenli, uzun saplı. İklim 
şartlarına dayanıklı. Koltuktan 
ve gövdeden de ürün alabili-
yorsunuz.”

AHMET 
YEŞILKILINÇ
Gürçam 
Tarım 

ÜRETİCİNİN SESİ
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buluyor. Oysa seyrek dikimde ürünün to-
najında bir eksilme olmuyor. Hastalık kont-
rolü daha rahat yapılırken işçilik de kolay 
oluyor.” 
Gazipaşalı bayilerden Ziraat Mühendisi 
Asım Cem Beydeş yaklaşık 10 yıldır il-
çede üreticilerle iç içe çalışıyor. Dikenli 
hıyarın iç pazarda geçmişinin en fazla 5 
yıl olduğunu, bu tipin ilk olarak iç pazar-
da ihracata gönderilmek üzere ekilmeye 
başladığını söyleyen Beydeş, Gazipaşa 
üreticilerinin gerek bölge bayilerinin tav-
siyeleri gerekse yeniliğe açık üretim yak-
laşımları ile bu tipi seralarında deneme-
ye başladığını aktarıyor. Şimdilerde ise 
neredeyse tüm geçimini tarımdan sağla-
yan Gazipaşa’da dikenli hıyar, genel ta-
rım ürünleri arasında yüzde 25’lik bir pay 
tutuyor. Dikenli hıyarın kendi sezonunda 
ise rakam yüzde 60’ları buluyor. Siyah, 
kaliteli, sapı diri ve raf ömrü uzun olan 
dikenli hıyarın ihracatçı firmalarca ter-
cih edildiğini ifade eden Beydeş, dikenli 
hıyarda pazara yeni girmesine rağmen 
ESPİNA f1’in üreticilerin beğenisini ka-
zandığını ifade ediyor. “Hastalık dayanımı 
bakımından güçlü, ağaç yapısı kuvvetli, 
ihracatçıların beklentilerini karşılayacak 
türde, kısacası ESPİNA f1’in geleceği par-
lak” diyen Beydeş, dikenli hıyar pazarının 
geleceğini açık görüyor. Dikenli hıyarın, ba-
kım koşulları sağlandığı takdirde üreticisi-

ne para kazandıracak 
bir çeşit olduğunu da 
sözlerine ekliyor.
Gazipaşa-Korubaşı kö-
yünde 1970’li yıllardan 
beri tarımla uğraşan 
Hamdi Sayın 4 dönüm 
arazisinde patlıcan, 
domates, fasulye gibi 
sebzelerin üretimini 
yapmış. Son dönemde 
ise tercihi dikenli hıyar-
dan yana.  3 yıldır di-
kenli hıyar tarımı yapan 
Sayın, geçtiğimiz sezon 
deneme ekimi yaptığı 
ESPİNA f1’in verimin-
den de kalitesinden 
de memnun kalmış. 
Önümüzdeki sezon da 
ESPİNA f1 ekmeyi plan-
layan Sayın, “Diğer ürünlere kıyasla bu çeşi-
din rengi koyu olduğundan daha çok hoşu-
ma gitti. Deneme ekimi yaptığım için büyük 
bir alana ekim yapmamıştım ama diğer çe-
şitlerden aynı alandan bir sandık toplarken 
ESPİNA f1 ektiğimiz alandan daha fazla 
ürün aldık. Dolayısıyla üreticilere bu çeşi-
di tavsiye ediyorum” diyen Sayın, dikenli 
hıyar pazarının düz hıyara göre daha is-
tikrarlı olduğunu da sözlerine ekliyor. 
Sayın gibi Gazipaşa-Bakılar mahallesin-

de üretim yapan Feyzullah Gül de dikenli 
hıyar ekiminde ESPİNA f1’de karar kı-
lanlardan. 1,5 dönüm arazisinde fasulye 
ve hıyar ekimi yapan Gül, normal salata-
lığın yanında dikenli hıyar tarımı da yapı-
yor. Gül, ESPİNA f1’in renginin hep aynı 
kaldığını, meyveyi burmadığını, nasıl çıktı 
ise toplanana kadar aynı kalitede kaldığını 
söylüyor. Bu özellikler ESPİNA f1’i gelecek 
sezon da ekmesi için üreticilere iyi bir ne-
den sunuyor. 

“Diğer ürünlere kıyasla bu çeşidin 
rengi koyu olduğundan daha çok 
hoşuma gitti. Diğer çeşitlerden 
aynı alandan bir sandık toplarken 
ESPİNA f1 ektiğimiz alandan daha 
fazla ürün aldık.” 

“ESPİNA f1’in rengi hep aynı 
kalıyor, meyveyi burmuyor, 
nasıl çıktı ise toplanana 
kadar aynı kalitede kalıyor. 
Bu özellikleri ile ESPİNA f1’i 
gelecek sezon da ekerim.”

HAMDİ 
SAYIN 
Üretici /
Gazipaşa-
Korubaşı

FEYZULLAH 
GÜL 
Üretici/
Gazipaşa-
Bakılar 

ASIM 
CEM 
BEYDEŞ 

“Hastalık dayanımı 
bakımından güçlü, ağaç 
yapısı kuvvetli, ihracatçıların 
beklentilerini karşılayacak 
türde, kısacası ESPİNA f1’in 
geleceği parlak.”

Ziraat
Mühendisi
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Bestecilik, solistlik, 
oyunculuk, sunuculuk 
ve mimarlık kariyerin-
deki başarısı ile 7’den 
70’e herkesin gön-
lünde taht kurmayı 
başaran Erol Evgin’in 
aynı zamanda tam bir 
doğasever olduğunu 
biliyor muydunuz? 
Polenezköy’de 
yeşillikler arasındaki 
evinin bahçesine konuk 
olduğumuz Erol 
Evgin ile Paydaş 
okurları için mekânın 
ruhuna uygun bir 
söyleşi gerçekleştirdik.  

Polonezköy’de yeşillikler için-
deki bu eve yerleşme ve bah-
çenin oluşum hikayesini pay-
laşır mısınız?
Polonezköy’deki bu ikiz evi 
kardeşimle birlikte yapalı yak-
laşık 22 yıl oluyor. İlk zaman-
lar Polonezköy’ün yolu stabi-
lizeydi. Suyu, elektriği yoktu. 
Şimdiki gibi ağaçlar içinde de 
değildi burası. Bu arsayı alınca 
bin tane ağaç diktik. Çam, se-
dir, ladin, meyve ağaçları… Po-
lonezköy Karadeniz iklimine 
sahip, dolayısıyla Karadeniz 
iklimine özgü olan ladin ağaç-
ları buraya güzel uyum sağla-
dı. Ayrıca Karadeniz’de orman 
içlerinde görülen orman gülü 
olarak da tanınan Rhodo-
dendronlar da bahçemizin bit-

kilerinden. Onlar muazzam gül 
açıyorlar ve kocaman ağaçlar 
oluyorlar. Bu ev ve bahçesi 10 
dönüm bir araziye kurulu. Esa-
sında bakımının zorluğu nede-
ni ile bu kadar büyük bir arazi 
istemiyorduk. Ancak burada 
küçük araziler yok. Yapılaşma 
çoğalmasın diye böyle bir yol 
izlemişlerdi. Zaten şimdi de 
köy ve çevresi tabiat parkı.

Türkiye’de bahçecilik kültü-
rünü ve bahçe sevgisini nasıl 
buluyorsunuz? 
Eskiden bahçe kültürü bizde 
de vardı. Köşklerin bahçele-
rinde atkestaneleri olurdu. 
Çünkü atkestanesi sivrisine-
ği önler.  Ama şimdi bunların 
hepsi kesildi, yerlerine apart-

manlar dikildi. Şimdi balkona 
sıkışmış bir bahçe kültürü 
var sanırım. Yoğun göç bü-
yük kentlerde konut sıkıntısı 
yaratıyor ve bir rant oluşuyor. 
İnsanlar bahçe ve yeşil alan-
ları konuta dönüştürüyor. Bu 
betonlaşma kentin doğasını 
ve eko sistemini de bozuyor. 
Ancak şunu da söylemeliyim 
ki son yıllarda özellikle İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi’nin 
park ve bahçecilik anlamında 
güzel çalışmaları var. Başkan 
Kadir Topbaş, benim mimar-
lıktan da okul arkadaşımdır. 
Hakikaten, parklar, bahçeler, 
yollar, refüjler çiçeklerle dona-
tıldı. Bazen bizim bahçemiz-
den daha iyi parklar görüyo-
rum çevrede.

“BİTKİLERİN
DİLİNİ ZAMANLA 
ÖĞRENDİM”

“BİTKİLERİN
DİLİNİ ZAMANLA 
ÖĞRENDİM”

ZEVK BAHÇECİLİĞİ
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Bahçenizde hangi ağaç ve 
çiçek türleri var?
Ladin türü çamlar ve köknar 
yetişiyor. Meyve ağaçların-
dan en çok kiraz var. Burası 
esintili olduğu için kiraz kurt-
lanmıyor. 15 kiraz ağacından 
epeyce kiraz aldık bu yıl. Ta-
bii hepsini tüketmemiz müm-
kün değil. Kuşlar ve sincaplar 
da yiyor kirazdan. Ayrıca dut, 
ceviz ve fındık ağaçlarımız 
var. Bunun yanında küçük 
bir bostanımız var. Burada, 
salatalık, domates, biber ve 
yeşillikler de oluyor.

Bahçenizdeki bitkilerle ara-
nız nasıl? Siz de onlarla ilgi-
leniyor musunuz?
Paydaş derginizi okuyan her-
kesin toprakla, bağ-bahçe ile 
ilişkisi vardır muhakkak. Ben 
de bahçemle yakından ilgile-
niyorum. Bahçeye alışmış bir 
insan olarak artık apartman 
dairesinde yaşayamam diye 
düşünüyorum. Bitkilerin de 

dili var. Eğer onlara kulak ve-
rirseniz ne istediklerini göre-
bilirsiniz. Ben de zamanla on-
ların dilini öğrendim. 20 yılı 
aşkın zamandır bu bahçe var 
ve artık bu bitkiler ve ağaçlar 
bizim çocuklarımız gibi oldu. 
Tabii bir de Mesut Bey (Tek-
timur) gibi dostlarımız var. 
Onu arıyoruz, bitkilerle ilgili 
bilmediklerimizi soruyoruz, 
önerilerini dinliyoruz. Bu ko-
nuda destek almadan olmu-
yor.

Ailenizin diğer bireylerinin 
bahçe ile arası nasıl?
Bizim bahçemizde herkesin 
bir ağacı var. Kızım Elvan’ın 
kendi diktiği bir köknar ağacı 
var. Benim Himalaya sedirim 
var, eşimin çınar ağacı var. 
Önde torunum Erol için dik-
tiğim bir yaprağını dökmeyen 
manolya var. Torunlarımız da 
bahçeye geldiklerinde çok 
mutlu oluyor. Çok seviyorlar 
ağaçları ve bitkileri.

Bahçenizde en sevdiğiniz 
ağaç veya bitki hangisi?
Benim gözbebeğim olan bir 
mavi ladinim var. Yatak odamı-
zın penceresinden de görünü-
yor. Ama bitkilerin hepsi güzel 
tabii. Ortancalar evimizin önü-
nü süslüyorlar. Mesut Bey de 
bize ortancalar için gübreler 
gönderdi. Bu yıl coştular haki-
katen. Güllerimiz var, sardun-
yalarımız, küpe çiçeklerimiz… 
Hepsi birbirinden güzeller ger-
çekten.

Bitkilerinizin sağlığı için ne-
ler yapıyorsunuz?
Önceden yanmış hayvan güb-
resi kullanırdık. Bu gübre de 
her bitkiye iyi gelmiyor. Özel-
likle çiçeklerde hayvan gübre-
si bitkiyi yakıyor. Endüstrinin 
sağladığı imkânlarla işler çok 
daha profesyonel yapılıyor. Ve-
rim artıyor, hastalık ve zararlı-
lardan korunan bitkiler yetiş-
tirilebiliyor. Tabii her gün yeni 
bir şey öğreniyorsunuz bitki-

lerle ilgili. Burası orman alanı 
olduğu için çok sık hastalık ge-
liyor ağaçlara. Bu hastalıklarla 
baş etmek de zor. Bu nedenle 
mücadelede medeniyete ihti-
yacımız var.

Aynı zamanda bir mimar ola-
rak kendi yaptığınız konut 
projelerinde, bahçe düzenle-
mesi konusunda nasıl bir an-
layışınız var?
Eskiden bahçe kısmında pey-
zaj mimarlarından yardım 
alıyordum. Bahçem olduktan 
sonra artık bu işi de kendim 
yapıyorum. Kitaplar okuyorum, 
nereye ne dikilir, ekilir bunları 
öğreniyorum. Bir binanın bah-
çesini dizayn ettiğimde bakı-
yorum yan binalar da etkilenip 
bir şeyler dikmeye başlıyorlar. 
Örneğin konutun yoluna, tretu-
varlarına bir şeyler dikiyorum. 
Bunlar büyük maliyetler değil 
aslında. Komşular da özeniyor. 
Bu yeşillik çevreyi de mimari 
projeyi de güzelleştiriyor.

 Bahçeye alışmış bir insan olarak artık apartman dairesinde 
yaşayamam diye düşünüyorum. Bitkilerin de dili var. Eğer 
onlara kulak verirseniz ne istediklerini görebilirsiniz. 
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Adana’da ağırlıklı narenciye üretimi yapan Özler Tarım ve aynı bölgede büyük 
üreticilere danışmanlık hizmeti veren Merttar Tarım, hedef kalite ve yüksek 
verim olunca ortak paydada buluşuyor. İşinin ehli her iki firmanın da tercihi 
GENTA bitki besleme ürünleri oluyor.

NARENCİYE 
ÜRETİCİSİNİN GÜÇ 
KALKANI: GREENWAY

Greyfurt, portakal, mandali-
na ve limon gibi turunçgiller 
üretiminde profesyonel tarım 
uygulamalarını üretim modeli 
olarak benimseyen Özler Ta-
rım, kaliteli üretimi sayesinde 
Japonya’ya yaptığı greyfurt ih-
racatı ile rakiplerini şaşırtma-
yı başardı. Özler Tarım’ın yeni 
kuşak temsilcisi Songur Özler, 
bu stratejik ihracat başarısının 
ardındaki sırrı paylaşıyor. 
Daha evvel Paydaş’ın 3. sayı-
sına konuk olan ve narenciye 
üretimi konusunda bizleri ay-
dınlatan Songur Özler, yakın 
zamanda Japonya’ya gerçek-
leştirdikleri ihracat konusun-
da hayli gururlu. Türkiye’nin 
komşusu olan civar ülkelere 
ihracat yaparken okyanus öte-
si bir ülkeye satış yaparak Türk 
greyfurtunu Japonlara tanıt-
tıklarını söyleyen Özler, bu ba-
şarı hikâyesini şöyle anlatıyor: 
“Kuzenimle her yıl imkânlar 
doğrultusunda, yurt dışında 
narenciye üretimi yapılan ül-
kelerden birine gidip bahçeleri 
dolaşıyoruz. Orada tarım nasıl 
yapılıyor, kullanılan teknolojiler 
nasıl bakıyoruz. Bu yıl da Ar-
jantin programı yapıyorduk ki 
bir telefon aldık Japonya’dan. 
Arayan Japonya’da bir süper 
market zincirinin temsilcisiydi. 
Yeni açtıkları mağazalarında 
Türk ürünleri haftası yapıla-
caklarını, bizim ürünlerimizi de 
tezgâhlarında satmak istedik-
lerini söylediler ve bizi mağaza-
larına davet ettiler. Böylece ku-
zenimle kendimizi Arjantin’de 
değil Japonya’da bulduk.” Eki-
lişini ve büyüyüşünü gördükleri 
ağaçlardan topladıkları meyve-
lerin fabrikadan Mersin limanı-
na oradan da Japonya’ya ulaş-
masının markette ise kendi 
ürünlerinin kesilişini görmenin 
ne denli gurur verici olduğunu 
anlatan Özler, “Bizim için bu 
başarı iyi bir moral ve motivas-
yon oldu” diyor. Yakında limon 

BAYİNİN SESİ
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ve portakalları ile de Japon 
pazarında Türk bayrağını dal-
galandıracaklarını ifade eden 
Özler, kaliteleri ile Japonya pa-
zarındaki rakiplerinin bir adım 
önüne çıkan ürünlerinin bu yol-
culuğu yapmadan önce hangi 
bilinç ve bakım yöntemleri ile 
büyüdüğünü paylaşıyor. Özler 
Tarım’ın girişimcilik ve yetiş-
tiricilik başarısı ile Vilmorin 
Anadolu Tohumculuk (VAT) ve 
GENTA ailesi de övünüyor. Zira 
GENTA, bitki besleme ürünleri 
ile ağaca ve meyveye kazan-
dırdığı kalite ve verimle uzun 
yıllardır Özler Tarım’ın yanında 
yer alıyor.  
“2007 yılında yeniden yapılan-
ma sürecine girdiğimizde VAT 
ve GENTA ile tanıştık. O gün-
den bu yana onlardan destek 
alıyoruz. Birbirimize hitap şek-
limiz “Bey”den şimdi “ağabey” 
ve “kardeş”e dönüştü. İş sü-
reçlerimizde VAT ve GENTA’dan 
çok fayda görüyoruz” diyerek 
söze başlayan Özler, çağın 
gereklerine uygun bir tarım 
anlayışı ile üretimin her süre-
cinde kurumsallığı yakalamayı 
hedeflediklerini söylüyor. Özler, 
narenciye tarımında bitki bes-
lemenin verim ve kaliteye getir-
diği katkıyı her daim test etme 
imkânı bulduğundan programlı 
bir bitki besleme uyguladık-
larını ifade ediyor. İlk yıllarda 
ağaçları hastalığı yakalatma-

mak için tüm bahçeyi didik di-
dik gezdiklerini anlatan Özler, 
şimdilerde düzenli periyotlarla 
bahçelerine yaptıkları ilaçlama 
ve bitki besleme ile artık çok 
daha rahat üretim yapabildik-
lerine değiniyor. Önümüzdeki 
sezon gerek narenciye gerekse 
diğer meyve üretimleri ile ihra-
cat pazarında fark yaratmayı 
umduklarını dile getiren Özler, 
başarı hikâyelerine yenisini ek-
lemek için bitki beslemeyi göz 
ardı etmemek gerektiğini salık 
veriyor. 
Ziraat Yüksek Mühendisi olan 
ve turunçgiller konusunda 
uzmanlaşan Cevdet Özkan, 
Adana’da kurduğu danışman-
lık şirketi Merttar Tarım Ticaret 
ile Çukurova’yı kapsayan böl-
gede büyük üreticilere danış-
manlık hizmeti veriyor. Bilgi ve 
tecrübesi ile kontrolünü yaptığı 
tarım alanları yaklaşık 15 bin 
dönümü bulan Özkan, bahçe 
tarımında turunçgil, şeftali, 
nektarin, elma ve erik üretimi 
yapan üretici firmaların kazan-
cını ve mutluluğunu belirleyen 
yegane şeyin, üretim alanları-
na yaptıkları yatırım olduğunu 
söylüyor. “Kim işini bilimsel ve 
profesyonel yapıyorsa, danış-
mandan yardım alıyorsa mutlu-
dur. Profesyonel üretici dondan 
etkilenmiyor çünkü don maki-
nesi var, yağmurdan etkilenmi-
yor çünkü bahçesine sırt yap-

mış, kuraklıktan etkilenmiyor 
çünkü damla sulama yapıyor, 
verimliliği ve kalitesi iyi çünkü 
bitki beslemeye gerçek anlam-
da önem veriyor” diyen Özkan, 
ekliyor: “İki yıl önce Valencia’ya 
gitmiştim. Oradaki üreticilerin 
ilaç maliyetlerinin yüzde 60’ını 
bitki besleme oluşturuyordu. 
Bizde ise bu oran henüz yüz-
de 20’lerde. Ancak bitki bes-
leme konusunda üreticiler de 
bilinçleniyor. 1992 yılında bir 
firmada çalışıyordum, üreticiye 
yaprak gübresi atalım dediğim 
zaman gülüyordu. Ama şimdi 
üreticiler kendileri ‘bu ağacın 
çinko, demir zamanı geldi, yap-
raklar sararmaya başladı’ diye 
söylüyorlar.”
İşte bu bilinçli tarım anlayışı 
sayesinde Merttar Tarım, Öz-
ler Tarım ve GENTA’nın yolla-
rı Adana’da kesişiyor. VAT ve 
GENTA ile 8 yıldır tanıştıklarını 
ifade eden Cevdet Özkan, “Ben 
işimi ve araştırmayı seviyorum. 
İnanmadığım ürünü de kimse-
ye kullandırtmam. GENTA eki-
bi de işini seven insanlardan 
oluşuyor. Dolayısıyla da başarı 
beraberinde geliyor. GENTA’nın 
öncelikli hedefi üreticiyi, bayiyi 
ve danışmanı kazanmak üzeri-
ne kurulu, satış ise ikinci plan-
da geliyor” diyor.
Özkan turunçgil bahçelerin-
de bitki beslemenin kalite 
ve verime katkılarını çok iyi 
biliyor. Bu nedenle de sağ 
kolu olarak GENTA bitki bes-
leme ürünlerini görüyor. İyi bir 
GREENWAY takipçisi olan Öz-
kan, GREENWAY serisinin yanı 
sıra BIOTOTAL’den de destek 
alıyor. Özkan, bitki besleme 
ve üretim ilişkisini şu sözlerle 
anlatıyor: “Turunçgil bahçesin-
de verim artışı öyle hokus po-
kus yaparak gözlenmez. Bitki 
beslemenin etkileri en az bir 
yıl sonra kendini gösterir. Çün-
kü besleme yaptığınız ağaç 
sürgünleri, gelecek senenin 

meyve dallarını oluşturur. 
Dolayısıyla bu sene besleme 
yaparak gelecek senenin veri-
mini garanti altına almış olur-
sunuz. Optimum şartları düşü-
nürsek düzenli bitki besleme, 
yaprak ve toprak analizi de ya-
pıldığında ne ürün vereceğini 
ağaç söyler. Yaprakları besle-
diğiniz zaman yapraklar daha 
güzel büyüyor, bu ağacın daha 
güzel fotosentez yapmasını 
dolayısıyla da daha çok enerji 
üretmesini sağlıyor. Bu enerji 
ise ağacı güçlendiriyor, ağaç 
daha fazla çiçek açıyor, daha 
çok çiçekse meyveye dönüyor. 
Gerek meyve gerek kalite ar-
tışı uzun vadede muhakkak 
üreticiye para kazandırıyor.” 
Tüm tarım ürünlerinde olduğu 
gibi narenciye tarımında da 
bitki besleme ve GENTA ürün-
leri işini profesyonelleştirip ve-
rimli bir üretim yapmayı hedef-
leyen üreticilerin güç kalkanı 
olmayı sürdürüyor. 

Cevdet ÖZKAN
Ziraat Yüksek Mühendisi

Songur ÖZLER
Özler Tarım



İÇİMİZDEN BİRİ:
FATİH TOPÇU

Fatih Topçu’nun hikayesi 1972’de Rize’de başlıyor, büyüyüp iş 
hayatına atılması ise Yalova’da oluyor. Çiçekçiliği ile ünlü böl-
gelerden biri olan Yalova’da bu alanda çalışma hayatına atılan, 
çeşitli firmalarda çalışan Fatih Topçu’nun yolunun Vilmorin Ana-
dolu Tohumculuk (VAT) ile kesişmesini sağlayan da yine çiçekçi-
lik olmuş. İstanbul marketlerine çiçek veren bir firmada çalışır-
ken VAT’ın şu anki Zevk Bahçeciliği Bölüm Satış Müdürü Mesut 
Tektimur’la tanışıp ahbaplık kuran Topçu, yine Tektimur’un teş-
viki ile 1999 yılında VAT’ın Zevk Bahçeciliği bölümünde işe başlı-
yor. Topçu 12 sene boyunca bu bölüme bağlı olarak marketlerde 
çalıştıktan sonra şimdi aynı bölümde Bölge Sorumlusu olarak 
şirkete değer yaratmayı sürdürüyor. 
VAT’ta çalışmaya başladığında ilk dikkatini çeken şeyin samimi-
yet olduğunu söyleyen Topçu, anılarını tazeliyor: “Eski çalıştığım 
yerlerde şirket içi iletişim kopukluğunu çok yaşıyordum. Ben 
küçük yerde büyüdüm, samimiyetin önemini ve kıymetini bilen 
bir insanım. Ama İstanbul’a gelince o samimiyetin kaybedildiğini 
görüyorsun. VAT’ta ise bu samimiyeti görünce tuttum, bırakmak 
istemedim. Patronlarımız da bende aynı samimiyeti gördüler ki 
yaklaşık 14 yıldır burada çalışıyorum.” Topçu bu zaman zarfında 
özel hayatında da birçok değişim olduğunu söylüyor: “İşe başla-
dığımda bekârdım, şimdi evliyim, bir kızım var. VAT’ta zor zaman-
larımız da oldu, güzel zamanlarımız da… Tüm bu süreçlerde be-
raber olmak daha bir kuvvetli yapıyor insanı. Ben arkamda hep 

bu gücü hissettim, bu güç hayata karşı güven duymamı sağladı.” 
Topçu, VAT’ta geçirdiği çalışma hayatını düşünüp kurumu an-
latacak bir sözcük bulmak istediğinde bunun “aile” olacağını 
söylüyor. “VAT benim için en özet tabirle ‘aile’ demek. Ailenin 
kapsadığı şey çok önemli. Kardeşinize kızabilirsiniz, belki onun-
la kavga da edebilirsiniz. Ama onunla bağlarınız her şeyden 
daha önemlidir. Zor zamanlarda kenetlenirsiniz. Benim için VAT 
bu demek. En zor zamanlarımda VAT hep benim yanımda oldu. 
Mesela iki kere göz ameliyatı geçirdim. İki ameliyatımı da firmam 
yaptırdı. Birinde İstanbul’da çok yoğun bir kar yağışı vardı. Yollar 
kapalıydı. Şu andaki müdürümüz Hakkı Nalçaoğlu o karda an-
nemle beni Bayrampaşa’ya doktora götürdü. Bazı şeylerin değeri 
ölçülemez…” 
İç huzurunu yakalamayı yaşamının merkezine koyan Topçu, gece-
leri yastığa başını koyduğunda iç hesaplaşmaları sonunda uykuya 
dalabilecek huzura erişmeyi umuyor. İş yaşamında da huzurunu 
sürdürebilmek için çalıştığını dile getiren Topçu, “Ben bunu hak 
ettim diyebiliyorsanız mutlu ve huzurlusunuz. Şimdiye kadar da 
en azından kendi adıma öyle düşündüm” diyor. Huzurla çalıştığı 
VAT’ta Topçu’nun firmayla bağlarını güçlendiren bir diğer konu da 
kişisel gelişim olmuş: “Burası çok şey öğrenebileceğiniz bir yerdir. 
Ben de biliyorum ki kalitesi yüksek insanlarla birlikteyim. Çünkü 
buradaki insanlar sadece size işi öğretmez; işin dışında davranı-
şı, hayatı, kültürü öğrenirsiniz. Ben lise mezunuyum ama burada 
birçok şey kattım kendime. Ve aslında VAT insanı kendisini geliş-
tirmesi için de zorlayan bir güçtür. Şimdi eleman seçme işi yavaş 
yavaş bize kaldı. Biz de bu mantıkla yeni ekip arkadaşlarımızın 
seçimini yapıyoruz.” İşini severek yapmanın kıymetinin ve önemi-
nin farkında olan Topçu, ekliyor: “Marketçilik kolay bir iş değil. Siz 
sürekli talep edenlerin isteklerini karşılayan kişi durumundasınız. 
Bu yüzden işi sevmek gerekiyor. Örneğin ben hala yeni bir ürünü-
müz çıktığında o üründe benim de emeğim var diye seviniyorum. 
Bir taş üstüne bir taş koyarak bu günlere gelindi. O taşların da 
şahitliğini yapmak ayrı bir haz veriyor. Ben de bu şahitliği 14 se-
nedir yapıyorum.” 

Zevk Bahçeciliği Marmara Bölgesi Anadolu Yakası 
sorumlusu olan Fatih Topçu, yaklaşık 14 yıldır 
çalıştığı Vilmorin Anadolu Tohumculuk’ta üst üste 
koyulan her bir taşın şahitliğini yapıyor olmaktan 
mutlu olduğunu söylüyor. 
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