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“ATA TOHUMLARI GELECEK NESİLLERE 
BIRAKILACAK EN BÜYÜK MİRAS”

R eis Gıda, ata tohumlarının gele-
cek nesillere bırakılacak en bü-
yük miras olduğu düşüncesiy-
le ‘Reis Bakliyat Köyü’ projesini 

hayata geçirdi. Reis Gıda Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Reis, “Ülkemizde sürdü-
rülebilir tarımın destekçisi olarak tohum 
üreticiliği belgesi çalışmalarımızı tamamla-
yıp ilk etapta 2 ilde sözleşmeli tarım proje-
mizi başlattık. Projenin ilkini Bolu Çamyay-
la köyünde 60 dönümlük bir arazide atalık 
tohumlarımız olan fasulye çeşitlerinin eki-
mini kadın çiftçilerimizin kurduğu koope-
ratifi desteklemek adına onların emeğiy-
le gerçekleştirdik. Samsun-Bafra ilçesinde 
ise yaklaşık 400 dönümlük arazi üzerinde 
Trakya Araştırma Enstitüsü’nden alınan ge-
leneksel mutfak kültürüne ve damak tadına 
uygun pirinç elde etmek adına 3 çeşit çeltik 
tohumu ekimi gerçekleştirdik. Üretilen bu 
ürünlerin Reis markasıyla değer oluştur-
masını ve çiftçimizin ticari kaygısı olmadan 
sürdürülebilir üretimi gerçekleştirmesini 
amaçlıyoruz. Reis Gıda’nın bilgi ve iş gücünü, 
çiftçilerimizin tecrübe ve emeği ile buluştu-
rarak ayrıca yerli üretimin sürdürülebilir-
liği için daha yüksek fiyata ve alım garanti-
si vererek üreticilerimizin destekçisi olmak 
istiyoruz” dedi. 

Reis gıda olarak önceliklerinin üreticile-
rin bir araya geldiği, verim ve kaliteyi yönet-
tiği, iç ve dış piyasa talebine uygun üretim 
yapan üretici alt yapısına destek vermek ol-
duğunu söyleyen Mehmet Reis, “Tarım, top-
lam iş gücünün üçte birinin geçim kaynağı 
olan ve toplumun her kesimini ilgilendiren 
stratejik bir sektör. İnsanlığın beslenme-
sinde, kırsal kalkınmada, sanayi sektörüne 
hammadde sağlamada ve ihracatta tarımın 
rolü büyük. Tarımsal üretimde sürdürülebi-
lirliğin sağlanması ve sağlıklı yaşam için ata 
tohumlarıyla yerli üretimin teşvik edilmesi 
gerekiyor” diye konuştu. 
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Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, ata tohumlarının gelecek 
nesillere bırakılacak en büyük miras olduğunu söyleyerek, “Bu öngörüden yola 
çıkarak ‘Reis Bakliyat Köyü’ adını verdiğimiz projemizi hayata geçirdik” dedi.

MEHMET REİS: “Reis Gıda olarak çiftçinin toprağını terk etmemesi, genç neslin tarım ve hayvancılığa olan 
ilgisinin artırılması adına girişimde bulunuyoruz. Köyden kente göçü önlemek için gelir kaynaklarını 
iyileştirerek ve istihdam yaratarak gelirlerin artırılmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.”
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“TOPRAK İNSANLIK İÇİN BARIŞ, 
HUZUR VE ZENGİNLİK”

Toprağın azot ihtiyacını karşılayan bakla-
gillerin ekimini yaptırarak, toprağın verim-
liliğinin korunmasını önemsediklerinin altı-
nı çizen Mehmet Reis, “Bu öngörüden yola 
çıkarak ‘Reis Bakliyat Köyü’ adını verdiği-
miz projemizi hayata geçirdik. Çünkü ata 
tohumları gelecek nesillere bırakılacak en 
büyük miras. Dünyada yaygın olan bir söyle-
şiye göre ‘Tohuma sahip olan gıdayı, gıdaya 
sahip olan da ülkeleri yönetir’. Dolayısıyla şu 
bir gerçektir ki tohum, bağımsızlığın ve gıda 
güvenliğinin temelini oluşturur. Eylül sonu 
hasatlarını almaya başlayacağız. Ülkemiz, 
toprağımız, geleceğimiz için bereketli ol-
sun. Projemizin sürdürülebilirliliğini sağla-
mak adına üniversitelerle gerçekleştirdiği-
miz tohum çeşitliliği tespiti çalışmalarımızı 
da beraberinde devam ettiriyoruz. Tarım 
ve Orman Bakanlığı-TAGEM Enstitüleri ve 
üniversiteler ile işbirliği yapıyoruz. Aynı za-
manda iç tüketimin karşılanması, özellikle 

stratejik ürünlerde kendi kendine yeterlili-
ğin sağlanması ve ihracatta tarımsal ürün-
lerin payının artması için çalışıyoruz” şek-
linde konuştu.

“DIŞ PAZARDAN 
YOĞUN BİR TALEP VAR”

Türkiye topraklarında yetişen ürünle-
re dış pazardan yoğun bir talep olduğu-
na dikkat çeken Mehmet Reis, “Bu potansi-
yelin değerlendirilmesi ülke ekonomisine 
önemli bir katkı sağlayacak. Çiftçimizin 
alın teri ve el emeği ile yetiştirilen pirinç, 
bulgur ve bakliyat çeşitlerinin Türkiye’nin 
bir markası olarak 16 ülkeye ihracatı-
nı gerçekleştiriyoruz. Reis Gıda olarak ta-
rım ürünleri ihracatında ilk 10’da yer alan 
Amerika, Hollanda, Almanya, Fransa, Ka-
nada ve Belçika’ya Türkiye toprakların-
da yetişen ürünleri ihraç ediyor olmak ül-
kemiz adına gurur kaynağı. Ayrıca; pirinç 
ve bakliyat ihracatında dünyada söz sahibi 
olan Amerika ve Kanada’ya ülkemizde ye-

tiştirilen bu ürünleri hem de dünya fiyatla-
rının da üzerinde satışını yapıyor olmamız 
tarım ürünlerimizin ihracatı için önem arz 
ediyor” dedi.

Tarım ve hayvancılığın gelişmiş ülkeler-
de bir yaşam tarzı olduğunu; bir kırsal fa-
aliyet ve bir aile işletme organizasyonu 
olarak yürütüldüğünü kaydeden Mehmet 
Reis, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler de 
Reis Gıda olarak çiftçinin toprağını terk et-
memesi, genç neslin tarım ve hayvancılı-
ğa olan ilgisinin artırılması adına girişimde 
bulunuyoruz. Köyden kente göçü önlemek 
için gelir kaynaklarını iyileştirerek ve is-
tihdam yaratarak gelirlerin artırılmasına 
katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Ülkemi-
zin sağlığı için çalışmalıyız misyonu ile obe-
ziteyle mücadele kapsamında sağlıklı ve 
dengeli beslenme, küresel iklim değişikli-
ği, tarımda sürdürebilirlik, zorunlu göç gibi 
konularda yapmış olduğumuz sosyal so-
rumluluk projeleri ile farkındalık yaratma-
ya devam ediyoruz.”

Bolu Çamyayla köyünde 60 dönümlük bir arazide atalık tohumlarımız olan fasulye çeşitlerinin
 ekimi kadın çiftçilerimizin kurduğu kooperatifi desteklemek adına onların emeğiyle gerçekleştirildi.


