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Üniversitemiz Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi tarafından, uzun süredir 

devam eden çalışmalar neticesinde “Kuraklığa Dayanıklı Patates” çeşidi geliştirildi. 

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi 

Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, patatesin serin iklimi seven bir yapıda 

olduğunu ve artan sıcaklıklar ile veriminin düştüğünü ifade etti ve “Biz Niğde Ömer 

Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi olarak, hem daha 

yüksek sıcaklıklarda hem de daha az su kullanarak patatesten en yüksek verimi 

alabilme konusunda ıslah çalışmaları yapıyoruz” dedi. 

Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan patates tohumunda dışa bağımlılığın azalması için 

yerli çeşitlerin geliştirilmesine yoğunlaştıklarını ve geliştirilen türlerin üretici ile 

buluşması sayesinde ülke ekonomisine de katkı sağlanabileceğini aktardı. 

Dünyanın önemli araştırma merkezleri ile irtibat içerisinde olduklarının da altını çizen 

Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, bu merkezler ile irtibata geçerek gen kaynakları 

topladıklarını ve bu kaynakları kullanmaya başladıklarını belirtti. 

Küresel ısınma konusu hakkında da açıklamalarda bulunan Tarım Bilimleri ve 

Teknolojileri Dekanımız Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, yağış rejiminin değişmeye 

başladığını ve yağış miktarlarının da azalma eğiliminde olduğunu ifade etti. Prof. Dr. 

Mehmet Emin Çalışkan, bu nedenle gelecek dönemlerde daha az su ile üretilebilen 

bitki türlerine ihtiyacın artacağını ve yetişme sezonunda tarımcıların ortalama 20 

sulama yaptığını, bu sayının aşağıya çekilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. 

Açıklamalarının son bölümünde Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile ilgili 

bilgiler veren Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, uluslararasılaşmış bir fakülte 



olduklarını aktardı ve “Dünyanın dört bir yanından öğrencilerimiz var. 8 farklı ülkeden 

 13 öğrencimiz, patates ıslahı, genetiği ve yetiştirme teknikleri konusunda burada en 

iyi eğitimleri alıyorlar. Toplamda ise Fakültemizde 25 farklı ülkeden 102 uluslararası 

öğrenciyi barındırıyoruz. Dolayısıyla bu çalışmaları öğrencilerimiz sayesinde bütün 

dünya sathına yaymayı hedefliyoruz” dedi. 

Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar’dan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri 

Fakültesine Tebrik 

Gerçekleştirilen başarılı çalışmaların ardından bir açıklama yapan Rektörümüz Prof. 

Dr. Muhsin Kar, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin barındırdığı fiziki ve 

akademik yeterliliğe dikkat çekerek, “Fakültemizde, öğretim üyelerimize ve 

öğrencilerimize her türlü desteği sağlamaya gayret ediyoruz. Alanlarında başarılı ve 

araştırmacı ruha sahip öğretim üyelerini barındırdığımız fakültemizde, üniversitemizin 

önemli bir strateji olarak belirlemiş olduğu Araştırma-Geliştirme faaliyetlerimize 

devam ediyoruz. En son geliştirilen “Kuraklığa Dayanıklı Patates” çalışmaları da 

bunun en açık göstergelerinden biri olarak karşımızda duruyor. Başta değerli 

dekanımız Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan olmak üzere emek veren tüm 

personelimize ve öğrencilerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Bilimsel çalışmalarında 

her zaman onları desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niğde'de patates hasadı başladı! 

Patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Niğde'de bu yıl yaklaşık 
260 bin dekar alanda 900 bin ton ürün bekleniyor. 

 
   02.10.2019 16:56:22 

Patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Niğde'de bu yıl yaklaşık 260 
bin dekar alanda 900 bin ton ürün bekleniyor. 
 
Türkiye'nin patates üretiminde ilk sırada yer alan Niğde'de kışlık patates 
hasadı sürerken, kalitesiyle ön plana çıkıyor. Niğde'de yaklaşık 260 bin 
dekarda 900 bin ton rekolte bekleniyor. Mevsimin soğuk geçmesiyle kalitesi 
artan patateste vatandaşlar, daha lezzetli patates tüketecek. Ziraat Odası 
Başkanı Veli Kenar, Konaklı beldesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 
Niğde'nin Türkiye'nin patates ihtiyacının yüzde 17'sini karşıladığını söyledi. 
Üretilen patatesin yaklaşık yüzde 80'inin depolara konularak kış aylarında 
tüketildiğini belirten Kenar, şunları söyledi: 
 
"Yaklaşık 10 gün daha sürecek hasat dönemimiz var. Bu yıl kayıt dışı 30 bin 
olmak üzere yaklaşık 260 bin dekar alanda üretim bekliyoruz. Bu da yaklaşık 
900 bin ton patatesimizin depolara gireceğini tahmin ediyoruz. Kış boyunca 
patatesi tüketicilerimize arz edeceğiz. Geçen seneye üretimde çok fazla artış 
yok, ekili alanlarımız aynı. Geçen seneye göre bu yıl, patatesimiz biraz daha 
kaliteli ve lezzetli. Çünkü bölge, biraz daha soğuk geçti. O yüzden bu yıl 
patatesin daha kaliteli. Tüketicimiz gönül rahatlığıyla ürünleri tüketebilir." 
 
Konaklı beldesinde patates üreticisi Bayram Elmas da patates hasadının iyi 
gittiğini ve verimin de güzel olduğunu dile getirdi. 
 
Geçen seneye göre fiyatların biraz düşük olduğunu aktaran Elmas, "Bu yıl 
yaklaşık yüzde 25-30 maliyet yükseldi. Bu da çiftçilere dokunuyor. Neredeyse 
zarar etme aşamasına geliyoruz. Geçen sene Tarım Kredi Kooperatifi aldı, 
tanzim satışlara, ihracata gitti, destek ve prim verildi. Bunların devamını 
istiyoruz. Eğer devam ederse inşallah patates fiyatları belli bir noktaya 
gelecek. Çiftçi de zarar etmekten kurtulacak. Bu sene verim olarak altın çağını 
yaşıyor diyebiliriz. Ürün de verim de kalite de çok güzel. On numara 
patatesimiz var" dedi.  

 

 

 

 



Patates üreticisi tanzim 

satışı istiyor 
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Patates üreticisi tanzim satışı istiyor 
 

 

Ali KADI/ NİĞDE,(DHA)- TÜRKİYE'de patates üretiminde ilk sıralarda yer 
alan Niğde'de bu yıl yaklaşık 260 bin dekar alanda 900 bin ton ürün 
bekleniyor. Geçen yıla göre patates fiyatlarının düştüğünü dile getiren 
üreticiler, tanzim satışlarının açılmasını istedi. Tarlada 70 kuruş ile 90 kuruş 
arasında alıcı bulan patates, Niğde Hali'nde 1 buçuk liraya satılıyor. 
 
Türkiye'nin patates deposu olan Niğde'de hasat başladı. Niğde Ziraat Odası 
Başkanı Veli Kenar, Niğde'nin Türkiye'nin patates ihtiyacının yüzde 17'sini 
karşıladığını söyledi. Üretilen patatesin yaklaşık yüzde 80'nin depolara 
konularak kış aylarında tüketildiğini belirten Kenar, "Yaklaşık 10 gün daha 
sürecek hasat dönemimiz var. Bu yıl kayıt dışı 30 bin olmak üzere yaklaşık 
260 bin dekar alanda üretim bekliyoruz. Yaklaşık 900 bin ton patatesimizin 
depolara gireceğini tahmin ediyoruz. Kış boyunca patatesi tüketicilerimize 
arz edeceğiz. Geçen seneye göre üretimde çok fazla artış yok, ekili 
alanlarımız aynı. Bu yıl, patatesimiz biraz daha kaliteli ve lezzetli. Çünkü 
bölge, biraz daha soğuk geçti. Tüketicimiz gönül rahatlığıyla ürünleri 
tüketebilir" dedi. 
 
'GEÇEN YILA GÖRE FİYATLAR DÜŞÜK' 
 
Geçen yıla göre fiyatların düşük olduğunu belirten Veli Kenar, "Geçen yıl 
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fiyatlarımız 1 liranın üzerindeydi. Maliyetlerin artmasıyla birlikte bu yıl 80 
kuruş civarında. Çiftçimiz sonraki ekimde zorlanacak çünkü şuan tam 
maliyetleri sınırında. 80 ila 90 kuruşa kilogram maliyeti var. Şu anda 70-80, 
90 kuruş civarında satılıyor" diye konuştu. 
 
Konaklı Beldesi'nde patates üreticisi Bayram Elmas da patates hasadının iyi 
gittiğini ve verimin de güzel olduğunu dile getirdi. Geçen seneye göre 
fiyatların biraz düşük olduğunu aktaran Elmas, şunları söyledi: "Bu yıl 
yaklaşık yüzde 25-30 maliyet yükseldi. Bu da çiftçilere dokunuyor. 
Neredeyse zarar etme aşamasına geliyoruz. Geçen sene Tarım Kredi 
Kooperatifi aldı, tanzim satışlara, ihracata gitti, destek ve prim verildi. 
Bunların devamını istiyoruz. Eğer devam ederse inşallah patates fiyatları 
belli bir noktaya gelecek. Çiftçi de zarar etmekten kurtulacak. Ürün de verim 
de kalite de çok güzel. On numara patatesimiz var." 
 
HALDE PATATES BU SENE YÜKSELMEZ 
 
Niğde Manavcılar ve Pazarcılar Odası Başkanı ve Niğde Halciler Dernek 
Başkanı Tahir Yavuz, patatesin halde 1 buçuk liradan satıldığını söyledi. 
Fiyatların geçen yıla oranla gerilediğini belirten Yavuz şöyle konuştu: " 
Soğan fiyatları da geçen yıl 3 TL iken bu yıl halde 30 kuruş ile 1 lira 
arasında satılıyor. Bu düşüşlerin sebebi geçen yıl Akdeniz sineği gibi 
hastalıklar vardı. Verimler düşüktü. Bu yıl verim arttı, hastalık diye bir şey 
kalmadı. Bu da fiyatların gerilemesine neden oldu. Patates sökümü 
Niğde'de başladı. Hem iç piyasaya sürülürken hem de 4'üncü aya kadar 
söküm olmayacağı için depolara çekiliyor. Bunun üzerine de belirli bir 
maliyet biniyor. Buna rağmen bu yıl, aşırı bir yükseliş beklemiyorum. Bu 
sene 2 liraya kadar fiyat yükselebilir, bunun haricinde bir artış 
beklemiyoruz. Bu sene ülkemiz ve milletimiz normal fiyatlara patates 
yiyebilecek." 
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Niğde’de 2 çeşit yerli patates hasadı yapıldı! 
 
 
Giriş Tarihi: 17.10.2019 

 
 

 
 

 
YERLİ ve milli tohumlar 'Onaran ve Nam' ithal tohumlara göre 2 buçuk kat daha fazla 
verim sağladı. Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 10 yerli ve 
milli patates tohumundan Onaran ve Namın geniş alandaki demonstrasyon ekiminin 
hasadı gerçekleştirildi. Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Şeyhler köyünde yapılan hasat 
sonrası yerli ve milli tohumun verim artışı sağladığı gibi patates hastalıklarına da 
daha dayanıklı olduğu gözlemledi. Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur 
Pırlak; "Enstitümüzün 2015 yılından bu yana yürütmüş olduğu çalışmalar neticesinde 
10 tane yerli ve milli çeşidimizi ülke tarımına kazandırdık, 2 çeşidimiz de tescil 
aşamasındadır. Şu anda yaptığımız tüm çalışmalar Tarım ve Orman Bakanlığımızın 
destekleriyle sürdürülmektedir. Biz çeşitlerimizi geliştirdikten sonra geniş alanda 
performanslarını görmek amacıyla üreticilerimize demonstrasyon amacıyla tohumluk 
veriyoruz ve geniş alanda bu çeşitlerimizin performanslarını görüyoruz" dedi. Pırlak, 
"Şu anda Niğde Çiftlik Şeyhler köyünde üreticimizin tarlasındayız ve üreticimiz 
sadece taban gübresi kullandığını beyan ederek yaklaşık 7.5 ton verime ulaştı. İfade 
ettiği üzere ilk defa tarlasında bu kadar yüksek verime ulaştığını söylüyor" dedi. 
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