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Bölge Birliklerine bağlı kooperatiflerde 
görev yapan personele yönelik ürün bazlı 
eksperlik eğitimleri başladı.

m

2019 yılı ürün alımı 
eğitimleri başladı 

Haberi 6. Sayfada

TARIM KREDİ ÇİN'DE
İHRACAT OFİSİ AÇTI

Haberi 4. Sayfada

3 Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ortaklarına 
yönelik sürdürdüğü destekleme hizmetlerini yeni 
kampanyalar ile güçlendirdi. Kampanya ile sıvı ve 
toz gübre, zirai ilaç, fide, tarım sigortası ve hay-
van yemlerinde faizsiz kredi imkanı sunuluyor. 

Tarım Kredi 
üreticinin 
yanında

Türkiye Tarım Kredi Ko-
operatifleri, şirketlerin-
den Tarım Kredi Birlik 
markası ile gıda ve ta-
rım ürünlerinde büyük 
fırsatlar barındıran Çin 
pazarına giriyor. 

Çin pazarında daha et-
kin yer almak isteyen 
Tarım Kredi Kooperatif-
leri Shanghai'da ihracat 
ofisi açtı.

m

Haberi 13. Sayfada

m





MAYIS 2019HABER 3

Tarım ve Orman Bakanlığı, Av-
rupa Birliği Kırsal Kalkınma 
Programı-II (IPARD) kapsa-

mında üreticilere ve yatırımcılara 60 
milyon euroluk hibe sundu. Bakan 
Bekir Pakdemirli, süs bitkileri, arıcılık 
ve kültür balıkçılığı sektörlerinin des-
tekleneceğini açıkladı. 

IPARD-II 6. başvuru çağrı ilanı 
toplantısı, Tarım ve Orman Bakanı Be-
kir Pakdemirli ve davetlilerin katılımı 
ile Ankara Orman Genel Müdürlüğü 
Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. 
Toplantıda konuşan Bakan Pakdemir-
li, "Biz kırsalı uzak bir diyar olarak 
görmüyoruz, gidilmeyen görülmeyen 
yerler olarak görmüyoruz. Biz kırsalı 
üretimin kucağı, kalkınmanın merkezi 
olarak görüyoruz. Kırsaldaki yatırım-
ları arttırmak, üretime katkı sağlamak, 
istihdama destek olmak için yeni bir 
hibe paketini bugün açıklayacağız. Ya-
tırım yapan, yeni istihdam oluşturan, 
ülkemize katma değer sağlayan her gi-
rişimcimizin yanında olduk. Olmaya 
da devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 

“IPARD programında vergi 
muafiyeti de söz konusu” 
IPARD programının bütçesini ve 

şartlarını açıklayan Bakan Pakdemirli, 
”IPARD programı uygulayan Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kuru-
mumuz (TKDK) 42 ilimizde hibelerini 
yatırımcılarla buluşturuyor. IPARD saye-
sinde kırsala 10 milyar tutarında yatırım 
yapıldı. 60 bin yeni istihdam oluşturuldu. 
IPARD programında vergi muafiyeti de 
söz konusu, bu muafiyetin yatırımcıya 
büyük bir katkı sağladığını özellikle ifade 
etmek istiyorum. IPARD’daki 6. çağrı ile 
toplam 60 milyon euro, yani 400 milyon-
luk hibeyi üreticimize ve yatırımcımıza 
sunuyoruz. 60 milyon euronun yüzde 75'i 
Avrupa Birliği, yüzde 25’i ulusal kaynak-
tan oluşuyor” ifadelerini kullandı. 

“Süs bitkileri mantarlı fide 
ve çiçek soğan üretimlerini 

destekleyeceğiz” 
Hangi sektörleri destekleyecekleri-

ni açıklayan Bakan Pakdemirli, ”Bit-

kisel ürünlerin işlenmesi ve paketlen-
mesi kapsamında süs bitkileri mantarlı 
fide ve çiçek soğan üretimlerini des-
tekleyeceğiz. Ülkemizin önemli bir 
potansiyele sahip olduğu arıcılık ve arı 
ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi 
yatırımını da destekleyeceğiz. Kültür 
balıkçılığını, yenilenebilir enerji tesis-
leriyle kooperatif üretici örgütlerini bu 
çağrı kapsamında destekliyoruz” dedi. 

Yatırımcıların işlerini kolaylaştır-
dıklarını ifade eden Bakan Pakdemir-
li, ”Biz IPARD kapsamında kredi ver-
miyoruz, borç vermiyoruz. Biz hibe 
veriyoruz. Yani geri ödemesi olmayan 
yatırım desteği veriyoruz. Amacımız 
belli, rekabetçi AB standartlarında 
teknoloji kullanımı yüksek istihdam 
oluşturmuş işletmeleri ülkemize ka-
zandırmak. Tarım ve Orman Bakanlığı 
olarak yatırımcılarımızın bu hibeden 
rahatlıkla faydalanabilmesi için bu yıl 
önemli kolaylıklar getirdik” ifadeleri-
ni kullandı. 

“5. başvuru tarihi ile ilgili 
yatırımcımıza müjde vermek 

istiyorum” 
IPARD programından yararlan-

mak isteyenlere müjde veren Bakan 
Pakdemirli, ”16 Şubat'ta açıkladı-
ğımız 5. başvuru çağrısı da devam 
ediyor. Buradan 5. başvuru tarihi ile 
ilgili yatırımcımıza müjde vermek 
istiyorum. 101 nolu tarımsal işlet-
melerin fiziki varlıklarına girerek 
yatırımlar tedbirine son başvuru ta-
rihi 17 Mayıs’tı, 2 hafta uzattık, son 
başvuru tarihi 31 Mayıs oldu. 103 
nolu balık ve balıkçılık ürünlerinin 
işlenmesi ve pazarlanmasıyla ilgili 
fiziki varlıklara yönelik yatırımların 
ise son başvuru tarihi 24 Mayıs’tı, 
bunun da başvuru tarihini 13 Hazi-
ran'a kadar uzattık. Ama bu süreyi 
daha fazla uzatmayacağız” diye ko-
nuştu. 

Üretici ve yatırımcılara 60 milyon euroluk hibe 
Tarım ve Orman Ba-
kanı Bekir Pakdemirli: 
"IPARD sayesinde kırsa-
la 10 milyar tutarında ya-
tırım yapıldı. 60 bin yeni 
istihdam oluşturuldu" 
dedi. Avrupa Birliği Kır-
sal Kalkınma Programı-II 
(IPARD) kapsamında süs 
bitkileri, arıcılık ve kültür 
balıkçılığı sektörleri des-
teklenecek. 

Ankara Kalecik ilçesinde bulunan 
‘Kalecik Açık Ceza İnfaz Kuru-

lu’na yeni yapılan entegre sera tesisleri-
ne destek Kalecik Tarım Kredi Koopera-
tifinden geldi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Ankara 
Bölge Müdürü Veli Altunkaş kooperatif 
personeli Mahmut Can ve Cezaevi Mü-
dürü ile görüşerek çalışmalar yerinde 
değerlendirdi. 

Cezaevine yapılan seralar için ihti-
yaçlar tespit edilerek sulama sistemleri 
Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki TK 
Plastikten, dikilen fideler için ihtiyaç 
duyulan gübre, bitki gelişimi için ge-
rekli ürünler de Gübretaştan sağlanarak 
gerekli çalışmalar yapıldı.

Ankara Bölge Müdürü Veli Altunkaş 
yapılan bu çalışmaların yöre çiftçilerine 
örnek olacağını, yapılacak projelere Ta-
rım Kredi olarak hep destek verecekle-
rini belirtti.

Kalecik 
Cezaevinin Sera 

İşletmesine 
Tarım Kredi 

Desteği
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Tarım Kredi üreticinin yanında  
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, ortaklarına 
yönelik sürdürdüğü destekleme hizmetlerini 
yeni kampanyalar ile güçlendirdi. Kampanya ile 
sıvı ve toz gübre, zirai ilaç, fide, tarım sigortası 
ve hayvan yemlerinde faizsiz kredi imkanı 
sunuluyor.  

Türkiye Tarım Kredi Koopera-
tifleri Genel Müdürü Dr. Fah-
rettin Poyraz, 14 Mayıs Dün-

ya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı 
açıklamada çiftçilerin ve ülke tarımı-
nın destekçisi olmaya devam ettikle-
rini söyledi. 

Tarımın insanlık ve ülkemiz için 
stratejik önemine vurgu yapan Poy-
raz, “14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü 
bu öneme dikkat çekmek amacıyla 
belirlenmiş önemli bir gün. 850 bin 
ortağı ile Türkiye’nin en büyük çitçi 
kuruluşu olan Tarım Kredi Koopera-
tifleri olarak ortaklarımıza yönelik 
yeni kampanyalar başlattık. Ortakları-

mıza tedarik ettiğimiz bazı ürünlerde 
faizsiz kredi imkanı sunuyoruz. Kar 
amacı gütmeden tarımsal üretimi des-
teklemek ve piyasada dengenin korun-
masını sağlamak amacıyla kendi şir-
ketlerimizin ürünlerini ortaklarımızla 
buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı. 

Gübrede 180 Güne Kadar Vade 
Poyraz sözlerine şöyle devam etti: 
“Faizsiz Sıvı ve Toz Gübre Kredi-

si kampanyası ile Türkiye’de sektörün 
öncü firmalarından Gübretaş’a ait sıvı 
ve toz gübreler, 180 güne varan vadeler-
le faizsiz olarak kredilendirilmekte. 

Faizsiz Örtü Altı Üretim Paketi 
Seracılık faaliyetinde bulunan or-

taklarımıza örtü altı üretim paketimiz 
kapsamında 180 güne kadar sıfır faiz-
li kredi kullanma imkanı sunuyoruz. 
Bereket Sigorta tarafından düzenlenen 
tarım sigortası poliçelerini hasat sonu-
na kadar faizsiz kredilendiriyoruz. Tar-
kim’in ürettiği zirai mücadele ilaçların-
da faizsiz kredi veriyoruz. Gübretaş’ın 
üretimi sıvı ve toz gübrelerde de faizsiz 
kredi imkanı sunuyoruz. Ayrıca ortakla-
rımızın fide ihtiyaçlarını faizsiz olarak 
kredilendiriyoruz. 

Kurban Vadeli Yem Kredisi 
Kurban Vadeli Yem Kredisi kam-

panyası ile Tarım Kredi Yem markalı 
büyükbaş ve küçükbaş hayvan besici-
liğine yönelik karma hayvan yemlerini 
kurban bayramına kadar çok uygun ko-
şullarla kredilendiriyoruz. 

Süt Üreticilerine Yem Kredisi 
Süt üreticisi ortaklarımızın kısa 

vadeli yem ihtiyaçlarını, süt be-

dellerinin tahsil edildiği dönemler 
dikkate alınarak faizsiz olarak kre-
dilendiriyoruz. 

Amaç Tarımsal Üretimin 
Desteklenmesi 

Söz konusu kampanyalarla ilgili 
bilgi almak isteyen Tarım Kredi Ko-
operatifleri ortaklarının üye oldukları 
kooperatiflere müracaat edebilecekle-
rini belirten Poyraz, “Bir buçuk asır-
dır hizmet vermekte olan Tarım Kredi 
Kooperatifleri, Merkez ve 17 Bölge 
Birliği, 1625 kooperatif ve 207 hizmet 
bürosu ile her zaman çiftçilerimizin 
ve ülke tarımının destekçisi olmaya 
devam edecektir. Amacımız tarımsal 
üretimin desteklenmesi suretiyle or-
taklarımızın ekonomik kalkınmasını 
ülke insanının kaliteli ve sağlıklı gı-
daya uygun fiyatlarla ulaşımını sağ-
lamak. Toprağın bereketinin üretime, 
üretimin zenginliğe ve huzur ortamına 
katkı sağlaması dileğiyle, çiftçileri-
mizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gü-
nü’nü kutluyor, bereketli ve kazançlı 
bir gelecek diliyorum.” 
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Toplantıda konuşan Genel Müdür 
Dr. Fahrettin Poyraz, “Çalışma-
larımızın merkezine talebe bağlı 

üretim planlamasını koyduk ve başarılı 
olabilmek için özellikle talep kısmında 
yer almamız lazım dedik. Ürünlerimizi 
hangi pazarlara hangi miktarda taşıyabi-
liriz diye yola çıktık. Kendi pazarımızı 
oluşturalım, pazarda tutunalım, ondan 
sonra ortaklarımıza bu pazarlara yö-
nelik üretim yaptıralım ve onlardan bu 
ürünleri alalım dedik. Meyve suyu üre-
ticileriyle geçtiğimiz yaz, Kütahya’da 

vişne alımı yaptık. Meyve suyu üreti-
cileri projeyi başarılı buldu ve 4 ürün 
için daha 2019 yılında birlikte çalışalım 
dediler. Vişne, kayısı, şeftali ve kirazda 
da aynı şeyi yapacağız. MEYED’e bağlı 
şirketlerle yıllık 200 bin ton meyve su-
luk meyve tedarik edeceğiz” dedi.

Pazarlama Daire Başkanı İlyas Kılıç, 
şeftali ve kayısı alımı konusunda hazır-
ladıkları çalışma takvimi konusunda ka-
tılımcılara bilgi verdi. Kılıç “Geçen yıl 
Kütahya Bölgesinde çok başarılı bir ça-
lışma gerçekleştirdik. Sektör paydaşları 

da bu çalışmayı faydalı olarak değerlen-
dirdi. Kapsamını genişletmek suretiyle 
4 üründe benzer bir çalışma yapacağız. 
Gerekli ön hazırlıkları tamamladık. Sa-
hada bu işin ağır yükünü çekecek olan 
arkadaşlarımıza gerekli bilgilendirmele-
ri yapıyoruz” diye konuştu.

MEYED Genel Sekreteri İpek İşbi-
tiren ise Tarım Kredi Kooperatifleri ile 
yıllardır çeşitli çalışmalar yaptıklarını be-
lirterek “Neden bu çalışmaları daha geniş 
çapta ele almıyoruz dedik. Vişne, kayısı, 
şeftali ve kiraz ürünlerini şirketlerin kendi 

iradeleriyle ihtiyaçlarına yönelik olarak 
alım yapmak üzere bir protokol imzala-
dık. Meyve suyu sektörü yaklaşık 300 
milyon dolarlık yıllık ihracatı olan, yüzde 
95 dış ticaret fazlası veren bir endüstri. Bu 
rakamı Tarım Kredinin destekleriyle daha 
da ileriye taşımak istiyoruz.” ifadelerini 
kullandı.

Toplantıya; Bölge Birliklerinden Böl-
ge Müdürleri, Bölge Müdür Yardımcıları 
ve yönetmenleri, Merkez Birliğinden ilgili 
birimlerin çalışanları ve Meyve Suyu Sek-
törü paydaşlarından temsilciler katıldı.

Endüstriyel meyve alım toplantısı düzenlendi
Pazarlama Daire 
Başkanlığı tarafından 
Meyve Suyu Endüstrisi 
Derneği (MEYED) ve 
kurumumuz arasında 
imzalanan endüstriyel 
meyve alım protokolü 
kapsamında Bölge 
Birlikleri yöneticileri, 
ilgili personel ve sektör 
paydaşlarına yönelik 
“Endüstriyel Meyve Alım 
Toplantısı” düzenlendi.

Tekirdağ   Bölge Birliğine 
bağlı koopera-

tiflerde istihdam edilecek kooperatif gö-
revlisi ve ziraat mühendisi adaylarının 
mülakatları yapıldı.

Tekirdağ Bölge Birliği binasın-
da gerçekleştirilen mülakatta personel 
adayları ter döktü. Toplamda 39 kişinin 
alınacağı personel kadrosuna ön baş-
vuru yapan 584 kişiden 188’i mülakata 
girmeye hak kazanmıştı.

Mülakat hakkı kazanan adaylar, Ge-
nel Müdür Yardımcısı Muaz Saka, İnsan 
Kaynakları Daire Başkanı Fatih Zeke-
riya Yerlikaya,  Bölge Müdürü Ergin 
Çubukcu, Bölge Müdür Yardımcıları 
İlhan Akyol,  Neşe Sarılgan ve Nedim 
Nar’dan oluşan komisyon tarafından de-
ğerlendirildi.

Kütahya Bölge Birliğine 
bağlı birim koo-

peratiflerde istihdam edilecek olan ziraat 
mühendisi ve kooperatif görevlisi 53 aday 
personelin tebligat töreni gerçekleştirildi.

Törenin açılışında konuşan Kütahya 
Bölge Müdürü Özkan İnci; “Kutsal bir 
görevi ifa etmek için burada bulunu-
yorsunuz. Ben de sizler gibi bu köklü 

kuruma hizmet etmeye kooperatiflerde 
başladım. Bölge Birliğimize bağlı koo-
peratiflerimizin başarılı ve özverili çalış-
maları ile sizlere istihdam sağlayabildik. 
Sizler de bu köklü kuruluşa ve ortakla-
rımıza layıkıyla hizmet ederek inşallah 
sizlerden sonrakilere istihdam olanağı 
sağlayacaksınız. Buna canı gönülden 
inanıyorum. Görevlerinizde başarılar di-
lerim Allah utandırmasın” dedi.

Balıkesir Bölge Birli-
ğinde yeni is-

tihdam edilen 44 aday personel işe baş-
lama tebligatlarını Bölge Müdürü Vedat 
Altın’ın elinden aldı.

Bölge Müdürü Vedat Altın, koope-
ratiflerin ve ortakların ihtiyaç duyduğu 
hizmete daha fazla eğileceklerine dik-
kat çekerek yeni personelin kuruma çok 
faydalı olacağını söyledi. 

Balıkesir Bölge Birliğine bağlı Ba-
lıkesir, Bursa ve Çanakkale kooperatif-
lerindeki kooperatif görevlisi ve ziraat 
mühendisi ihtiyacının karşılanmasını te-
minen bu yıl içerisinde KPSS sonuçları 
ve mülakatla alımı yapılan 44 aday per-
sonel aldıkları tebligatlarının ardından 
iki günlük eğitime tabi tutuldular.

Personel adayları 
mülakatta ter döktü
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Bölge Birliklerine bağlı 
kooperatiflerde görev 
yapan personele yönelik 
ürün bazlı eksperlik 
eğitimleri başladı.

2019 yılı ürün alımı eğitimleri başladı 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifle-
ri Merkez Birliği Pazarlama Da-
ire Başkanlığınca planlanan ürün 

bazlı eksperlik eğitimlerine başlandı. 
Kooperatif ortaklarından sağlıklı ve uy-
gun kriterlerde ürün alımı yapılabilmesi, 
fiziki/teknik işlemlerden kaynaklanan 
olumsuzlukların azaltılması ve fiyatlan-
dırmada istikrarın sağlanması açısından, 
ürün alımlarının yoğun olduğu Bölge 
Birliklerine bağlı kooperatiflerde görev 
yapan personele yönelik Tarım Kredi 
Birlik işbirliği ile ürün bazlı eksperlik 
eğitimleri verildi.

Bu kapsamda, Tarım Kredi Birlik’in 
Balıkesir’in Gömeç ilçesinde bulunan 
zeytin ve zeytinyağı işleme tesislerin-
de zeytin alımı eksperlik eğitimi, Sam-
sun’un Bafra ilçesinde Tarım Kredi 
Birlik Çeltik Fabrikasında Çeltik alım 
eksperlik eğitimi ve Karaman il merke-
zinde bulunan özel bir şirkete ait üretim 
tesisinde makarnalık buğday alımı eks-
perlik eğitimi düzenlendi.

Eğitimlerde zeytin alımı için; tane 
sayısı, boyu, fire oranının tespiti, yağlık 

değerleri ve asitlik oranı; çeltik alımı 
için pirincin rengi, nem oranı, randımanı 
ve bin dane ağırlığı; makarnalık buğday 
alımı için glüten oranı, protein, rutubet, 
hektolitre, yabancı madde, camsı tane 
ve cılız tane gibi kriterlerin ürün alımı 
ve fiyatlandırma aşamalarında dikkate 
alınması gerektiği firma yetkililerince 
vurgulandı.

Ürün alım eksperliği eğitimleri 10 
bölge birliğinden 34 kooperatif perso-
neli ve Pazarlama Daire Başkanlığı Söz-
leşmeli Üretim ve Ürün Değerlendirme 
Müdürlüğünden 3 personelin katılımı ile 
gerçekleştirildi.

Teorik olarak verilen eğitimlerin de-
vamında eğitim alan personelin bilgi dü-
zeyini yükseltmek ve ürün alım pratiği 

kazandırmak amacı ile hasat döneminde 
de uygulamalı eğitimler düzenlenecek.

2019 yılı içerisinde konservelik 
ürünler, salçalık domates, susam, antep 
fıstığı, çerezlik ayçiçeği, kabak çekir-
deği, kuru üzüm, patlak mısır ve ihtiyaç 
duyulan diğer ürünler için ürün alım 
eksperliği eğitimleri planlama dahilinde 
devam edecek.

Ziraat Mühendislerine Yönelik Ürün Tanıtım ve Eğitim Toplantısı

Şanlıurfa Bölge Birliği ve bağlı kooperatiflerde gö-
rev yapan ziraat mühendislerine yönelik düzenlenen 

ürün tanıtım, gübreleme ve eğitim toplantısında konuşan 
Bölge Müdürü Raif Atayık, yapılan çalışmaların son 
derece verimli olduğunu söyledi. Çiftçi ve ortakların bi-
linçli gübre kullanımının önemine vurgu yapan Atayık; 
bu gibi çalışmaların sık sık yapılması gerektiğini belirtti. 

Bitki besleme ve gübreleme sunumu yapan Uz-
man Ziraat Mühendisi Nazmi Güneş ise, tarım yapı-
lan alanlarda binlerce yıldır topraktan bitki besin ele-
mentlerinin sömürüldüğünü ve bitki besin elementleri 
dengesinin bozulmaya doğru eğilimde olduğunu söy-
ledi. Verim potansiyeli yüksek bitki çeşitlerinde dahi 
yeterli ve kaliteli ürüne ulaşılmadığını ifade eden Gü-
neş, yüksek verim ve kaliteli ürün için yeterli mik-
tarda ve dengeli bir gübreleme yapılması gerektiğine 
vurgu yaptı.

Toplantıya Şanlıurfa Bölge Müdür Yardımcısı İd-
ris Akkaya, Gübretaş Şanlıurfa Bölge Müdürü Abidin 
Acar, Gübretaş Diyarbakır Bölge Müdürü Mahmut 
Özalp, Bölge Birliğine bağlı kooperatiflerde görev 
yapan ziraat mühendisleri katıldı.

Şanlıurfa Bölge Birliği işbirliği ile Gübretaş Şanlıurfa ve Diyarbakır Bölge Müdürlükleri tarafından organize edilen 
toplantı Gap Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.
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Ergenli Mahallesi ve civarın-
da bulunan ortaklara daha 

iyi hizmet götürebilmek ama-
cıyla Ergenli Hizmet Bürosunun 
açılışı AK Parti İzmir Milletveki-
li Avukat Hamza Dağ, Bayındır 
Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, 
Bayındır Belediye Başkanı Uğur 
Demirezen, Merkez Birliği Yö-
netim Kurulu Üyesi Ali Çoban, 
Bölge Birliği Yönetim Kurulu 
Üyeleri İsmail Ekeroğlu ve Mus-
tafa Ali Öz, Bölge Müdürü Mü-
cahit Asalıoğlu, Bölge Müdür 
Yardımcıları Hasan Akgün ve 
Mustafa Önol, bölge birliği per-
soneli ile civar kooperatif yetki-
lileri ve Ergenli çiftçilerinin ka-
tılımıyla büyük coşku içerisinde 
gerçekleştirildi.

Açılışta Bölge Müdürü Mü-
cahit Asalıoğlu “2003 yılında 
çeşitli sebeplerle kapanan an-
cak civar mahallere daha iyi 
hizmet verebilmek,  pasif olan 
ortaklarımızı canlandırmak ve 
yeni ortak alarak kooperatifin 
gücünü artırabilmek adına Er-
genli Hizmet Büromuzu açmış 
bulunmaktayız. Tarımsal ürün-
leri kiraz başta olmak üzere 
ağırlıkla meyvecilik olan bu 
bölgede şirket elemanlarımız 
tarafından bilgilendirme eği-
timleri ve toplantıları yapıla-
caktır.   İzmir Bölge Birliği ola-
rak bundan böyle çiftçilerimize 
daha iyi hizmet verebilmek için 
gerekli çalışmaları yaparak hiz-
met büroları açılışlarına devam 
edeceğiz” dedi.

İzmir Bölge Birliğine bağlı Bayındır Tarım 
Kredi Kooperatifi faaliyet alanında hizmet 
sunacak Ergenli Hizmet Bürosunun açılışı 
yapıldı.

Ergenli hizmet bürosu açıldı

Kontrolörlere Risk Esaslı Uygunluk Denetimi 
eğitimi

Türkiye’nin dört bir yanından 
gelen Bölge Birliği Kontro-
lörlerin katılımı ile eğitim 

ve istişare toplantısı gerçekleştiril-
di. Toplantının açılış konuşmasını 
yapan Rehberlik ve Teftiş Kurulu 
Başkanı Murat Yılmaz “Tarım Kredi 
Kooperatifleri; kamu ve özel sektör 
dışında 3. sektör olarak anılan farklı 
bir kuruluştur. Bu sebeple denetim 
faaliyetlerimiz de bize özgü olarak 
yeniden gözden geçirilmeli ve gün-
cellenmelidir. Önümüzdeki dönem-
de risk bazlı bir denetim anlayışı be-
nimseyerek, bu kuruma daha faydalı 
işler ortaya çıkarmayı hedeflemeli-
yiz.” dedi.

Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri Reh-
berlik ve Teftiş Kurulu 
Başkanlığı, Kontro-
lörlere yönelik “Risk 
Esaslı Uygunluk De-
netimi” eğitimi ve isti-
şare toplantısı düzen-
ledi.

Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Tamer Yılmaz ve Ömer Gencay 
Ünlü tarafından gerçekleştirilen sunum ile 
devam eden ilk toplantı günü kontrolörlerin 
görüş, soru ve önerileri ile tamamlandı.

Toplantının ikinci ve üçüncü gününde 
Aile, Çalışma ve Hizmetler Bakanlığı İç 

Denetim Birimi Başkan Yardımcısı Ayfer 
Aksu tarafından uygulamalı “Risk Esaslı 
Uygunluk Denetimi” eğitimi verildi. Eği-
tim programında, kurum faaliyetlerinin 
geliştirilmesinde ve paydaş değerinin artı-
rılmasında denetimin rolünün güçlendiril-
mesi, risk esaslı denetim metodolojisi ve 

denetim teknikleri hakkında bilgiler akta-
rılarak, atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Kapanış toplantısında ise; Kontrolör 
görüşleri de alınarak, Kooperatif düze-
yinde Kontrolörler tarafından yürütülmesi 
planlanan risk bazlı modern uygunluk de-
netimi üzerinde mutabakat sağlandı.
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Antalya’nın Gazipa-
şa ilçesinde yılın ilk 
buğday hasadı yapıldı. 

Karalar Mahallesi'nde gerçek-
leştirilen hasat, yıllardır süre-
gelen imece usulüyle yapıldı.  

Mevsim normallerinin üze-
rinde yağış olması nedeniyle 
20 gün geciken, Türkiye’de bi-
linen yılın ilk buğday hasadı, 
üreticinin yüzünü güldürdü. 

Ürün kalitesinden memnun 
olan üretici Ahmet Şenol, kom-
şularının yardımıyla buğday 
hasadını yaptı. Buğdayı Aralık 
ayında ektiğini belirten Şenol, 
“Şimdi de yetişti, hasadını ya-
pıyoruz. Memleketimize ha-
yırlı olsun. Kendi ihtiyacımız 
için ekiyoruz. Burada turfanda 
dışında ticaret amacıyla tarım 
yapılmaz. En erken hasadı Tür-
kiye’de biz yapıyoruz. Hava 
şartları nedeniyle her yıl böyle 
olur” dedi. 

İmece’ye katılan mahalle 
muhtarı Latif Oktay da yağışlı 
hava nedeniyle hasadın bu yıl 
her zamankinden 20 gün geç 
yapıldığını, buna rağmen Tür-
kiye’nin en erkenci buğday ha-
sadını yaptıklarını söyledi. 

Komşularıyla birlikte buğ-
day hasadı yapan Ümmani Şe-
nol ise imece usulüyle hasat 
yaptıklarını belirterek, “Bunu 
her yıl yaparız. Komşularımız-
la birlikte şimdi bizim hasadı 

yapıyoruz, daha sonra onların 
hasadını yapacağız. Ekini biçi-
yoruz, desteyi çekeriz beraber, 
birlikte patoz da süreriz. Ekin-
ler bu yıl çok güzel” dedi. 

Osmaniye’de de buğday 
hasadı başladı 

Türkiye’de buğday hasa-
dının ilk yapıldığı bölgelerden 
olan Osmaniye’nin Kadirli il-
çesinde buğday hasadı başladı. 
Buğdayda ilk hasatta rekolte-
nin yüksek olması ise çiftçiyi 
sevindirdi. 

400 bin dönüm tarım arazi-
si olan Kadirli ilçesinde bu yıl 
60 bin dönüme yakın alanda 
buğday ekimi yapıldı. Her yıl 
Mayıs ayının ortalarında hasadı 
yapılan buğday bu yıl bir hafta 
gecikti. 

Yapılan hasatta rekolte de-
kara ortalama 550-600 kilog-
ram buğday elde edildi. 

Kadirli ilçesine bağlı Cığ-
cık köyünde çiftçilik yapan 
Abdurrahman Uğureli, buğday 
hasadının tam zamanında baş-
ladığını ve rekoltenin de yük-
sek olduğunu belirterek, “Bu 
yıl köyümüzde ilk hasadı yapı-
yoruz. Buğdayda verim olduk-
ça iyi. Şu anda kendi arazimde 
dönüme 600 kilo buğday aldım. 
Tüm çiftçilerimize hayırlı ha-
satlar diliyorum. Bereketli ol-
sun” şeklinde konuştu. 

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yılın ilk 
buğday hasadı imece usulüyle yapıldı. 
Buğdayda rekoltenin yüksek olması çift-
çinin yüzünü güldürdü.  

Türkiye'nin ilk buğday hasadı Antalya'dan  

Tokat merkeze bağlı Çerçi Köyünde çift-
çi bir ailenin çocuğu olan Ahmet Gö-

zütok, üniversiteden mezun olduktan sonra 
baba mesleğine devam etmeye karar verdi. 
Sebze üretimini bırakarak hayalindeki çilek 
üretimine başlayan Gözütok, yaptığı araştır-
malar sonucu topraksız çilek üretimine geçti. 
3 dönümlük bahçelerinin küçük bir kısmında 
önce işe başlayan genç çiftçi verim alması 
ile birlikte tüm bahçesini seralarla donatarak 
Karadeniz Bölgesinde en büyük topraksız 
çilek üreticisi konumuna geldi. Babasının 
Tokat’ta en kaliteli domates yetiştirme bi-
rincilikleri olduğunu ifade eden Gözütok, şu 
anda kentte en kaliteli çilekleri yetiştirmeye 
başladıklarının altını çizerek, “Üniversitenin 
Bilişim Teknolojileri bölümünden mezun 
oldum. Ama o mesleği sevmedim. Ben bu 
meslek üzerinde yürümeye karar verdim. Şu 
anda Karadeniz Bölgesinin en büyük toprak-
sız çilek tesisini kurduk. İlerleyen yıllarda 2 
-3 senede hedefimiz Türkiye'nin en büyük 
topraksız tarım tesisini Tokat'a kurmak” diye 
konuştu. 

Çilek fidelerinin Hollanda’dan getiril-
diğini ifade eden Gözütok, “3 bin metreka-
relik serada 80 bin fide çilek var. Topraklı 
tarım yapmış olsaydım maksimum olarak 

17-18 bin adet fide dikecektim. Bunun daha 
üst sınırını dikemezdim. Ama şu an bu 3 bin 
metrekarede 80 bin tane fide var. Zirai otla 
mücadele yok, hastalıklardan daha korunak-
lı. Bitkinin hangi gübrelere ihtiyacı olduğunu 
tespit edebiliyoruz. Ama toprakta böyle bir 
şansımız yok” ifadelerini kullandı. Gözütok, 
tarladan 9 lira ile hasada başladıkları çilek 
fiyatlarının 15-20 gün sonra Antalya Mersin 
çileklerinin Tokat’tan çekildiği zaman fiyat-
ların 12-13 liraya yükselmesini bekledikleri-
ni sözlerine ekledi. 

Tokat’ta Bilişim Teknolojileri Bölümünden mezun olan genç, 
çiftçiliği tercih ederek Karadeniz Bölgesinin en büyük top-
raksız çilek tesisini kurdu.  

Karadeniz Bölgesinin en büyük 
topraksız çilek tesisini kurdu 
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Tarım Kredi Kooperatifleri Mer-
kez Birliği, iftar yemeği verdi. 
Merkez Birliği ve iştiraklerin 

çalışanlarının bir araya geldiği iftar ye-
meğine, Merkez Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Köksal Kacır, Yönetim ve De-
netim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür Dr. 
Fahrettin Poyraz, Genel Müdür Yardım-
cıları, şirket ve Merkez Birliği yönetici-
leri de katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti 
ve dualarla başlayan iftar programında 
konuşan Başkan Kacır, “Rabbim tutmuş 
olduğumuz oruçları kabul etsin. Bu mü-
barek günde bir araya geldik. Bu ailenin 
bir ferdi olmaktan çok mutluyum. Bu 
arada gelecek olan Ramazan Bayramını 
da şimdiden tebrik ediyorum” dedi.  

“En iyi hizmeti vermek için 
çalışıyoruz”

Genel Müdür Poyraz ise konuşmasın-
da Tarım Kredi Kooperatiflerinin büyük 
bir aile olduğunu belirterek “Cenabı Hak 
tuttuğumuz tüm oruçları, yaptığımız tüm 

hayır hasenatı kabul etsin. Tarım Kredi 
ailesi olarak burada hep birlikte bir şey-
ler yapmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin 
bize ihtiyacı var. Bunun farkındayız. 
Bize ihtiyacı olan ülkemize en iyi hiz-
meti etmek için de elimizden gelen tüm 
çabayı, gayreti sarf etmemiz gerekiyor. 
Burada kişisel gayretleriniz son derece 
önemli ama kurum olarak da hep birlik-
te bu yükü sırtlanma anlamında ayrıca 
bir çaba göstermemiz gerekiyor. Ufak 
tefek eksiklerimiz, hatalarımız oluyor. 
Sonuçta hepimiz insanız. Kusurlarımız 
var. Burada görevi her ne olursa olsun, 
makamı ne olursa olsun arkadaşlarımız 
gördüğü hususlarda, hatalarda, yanlış-
larda lütfen uyarsınlar diyoruz. Burası 
sizin eviniz. Burası sizin aileniz. Burada 
sizin, bizim açımızdan esas olan mutlu 
olmanızdır. Burada mutlu olduktan son-

ra da, bu mutluluğu evinize taşımanız. 
Sonra da unutmadan da ertesi gün sabah 
gelirken geri getirmeniz. Bu işi böyle 
götüreceğiz. Bu şekilde daha güzel, daha 
verimli çalışacağız. Ülkemize daha iyi 
hizmet edeceğiz” diye konuştu.

“Etrafımız ateş topu halinde”
Türkiye’nin önünün açık olduğunu 

kaydeden Poyraz, “Elbette sıkıntılarımız 
var. Bunun farkındayız. Dünya şu anda 
zaten sıkıntıda. Kafanızı kaldırdığınız za-
man her yer ateş topuna dönmüş vaziyette. 
Türkiye şu anda bulunduğu coğrafyada bir 
emniyet adası konumuna geldi. Bunun da 
kadrini, kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. 
Etrafımız ateş topu haline dönmüşken, bi-
rileri bu ülkeyi karıştırmaya kalkmışken, 
bu ülkenin insanları gerektiği zaman can-

larını ortaya koydu. Kimse bizim gelece-
ğimizle oynayamaz dedi. 250’den fazla 
şehit pahasına da olsa bu ülkenin kaderini, 
bu millet eline aldı. Öyle bir aziz millete 
hizmet ediyoruz ki, öyle bir toprakta, va-
tanda yaşıyoruz ki; bunun kadrini, kıyme-
tini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Hele ki 
bu mübarek günler vesilesiyle birbirimize 
çok daha fazla dua etmemiz gerekiyor. 
Neticede kuluz, bir yere kadar taşıyabili-
riz. Ama onun ötesinde birbirimizi destek-
lememiz lazım. Belli bir noktadan sonra 
da Cenabı Hak’tan yardım istemek bizim 
en doğal hakkımız. Cenabı Hak, ağzınızın 
tadını bozmasın. Sizleri ve sevdiklerinizi 
her zaman salih, hayırlı insanlarla karşı-
laştırsın. Ramazan’a ulaştırdığı gibi bay-
rama ve daha nice bayramlara da ulaştır-
mayı nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Türkiye Tarım Kredi Koo-
peratifleri Merkez Birliği 
çalışanları, düzenlenen 
geleneksel iftar yeme-
ğinde bir araya geldi. 
Genel Müdür Dr. Fahrettin 
Poyraz, iftar programın-
da yaptığı konuşmada, 
Türkiye’nin Tarım Kredi 
Kooperatiflerine ihtiyacı 
olduğunu söyledi.

Tarım Kredi personeli geleneksel iftar yemeğinde
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Tarım Kredi Kooperatifleri, Çin’in 
en büyük şehri ve önemli bir ti-
caret merkezi olan Shanghai’da 

ihracat ofisi açtı. İhracat ofisi hakkında 
açıklamalarda bulunan Tarım Kredi Ko-
operatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin 
Poyraz, “Çin, Türkiye için çok önemli 
bir pazar. Biz Tarım Kredi ailesi olarak 
üreticilerimize verdiğimiz desteğin en 
önemli kısmını, ürettiklerini tüketici ile 
buluşturması noktasında veriyoruz. Çin, 
dünyanın en kalabalık nüfuslu ülkesi. 
Bu nedenle de gıda ve tarım ürünleri 
ihracatçıları için büyük fırsatlar barındı-
rıyor. Açtığımız ihracat ofisi ile de Çin 

pazarında adımızı duyurmak ve sağlam 
bir giriş yapmak istiyoruz. Burada yer 
alan firmalarla daha etkin bir iletişim 
içinde olarak, pazarda sağlam bir yer 

edinmek istiyoruz” dedi. Öte yandan 
Tarım Kredi Birlik, Shanghai New In-
ternational Expo Centre’da düzenlenen 
ve dünyanın önde gelen gıda profesyo-

nellerinden oluşan 4 bin 300 katılımcı-
nın buluştuğu fuara katıldı. Fuar, Çin’in 
yüksek kaliteli ürün talebini karşılamayı 
amaçlıyor.

Türkiye Tarım Kredi Koo-
peratifleri, şirketlerinden 
Tarım Kredi Birlik marka-
sı ile gıda ve tarım ürün-
lerinde büyük fırsatlar 
barındıran Çin pazarına 
giriyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri 
SIAL China 2019 Fuarında

Genel Müdür Yardımcıları 
Muaz Saka, Özgür Gü-

ven, Ahmet Bağcı, M. Okan 
Ateş, Tarım Kredi Birlik Ge-
nel Müdürü Hasan Hüseyin 
Demiröz  ile Merkez Birliği 
ve bağlı şirketlerin idarecile-
rinin katıldığı açılışa vatan-
daşlar da büyük ilgi gösterdi. 
Genel Müdür Poyraz, market-
ten ilk alışverişi yaptı ve in-
celemelerde bulundu. Poyraz, 
çiftçi ürünlerinin tüketiciyle 
buluşmasında önemli rol oy-
nayacak Tarım Kredi Koope-
ratif Marketlerinin sayısının 
ve hizmet alanının artırılması 
için çalışmalarına devam ede-
ceklerini dile getirdi.

Açılış töreninin ardından, 
Tarım Kredi Birlik tarafından 
iftar yemeği düzenlendi.

Tarım Kredi Kooperatif Market Etimesgut Şubesi, Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, Tarım Kredi 
Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ve vatandaşların katıldığı törenle açıldı.

Kooperatif Market Etimesgut Şubesi açıldı
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Fidan Üreticileri Alt Birliği (FÜAB) 
Başkanı Hurşit Nallı, ülkemizin 10 

yıl öncesine kadar fidan ithal ettiği Av-
rupa ülkelerine artık fidan ihraç eder 
duruma geldiğini belirterek, 2010 yılı 
fidan ihracatı 0,9 milyon dolar iken 
2018 yılında fidan ihracat değerinin 
40 milyon dolara ulaştığını, sektörün 
uluslararası piyasada rekabet gücünün 
artması ve hatta ihracat hedefi olan 100 
milyon dolara en kısa zamanda ulaş-
mak için fidan üreticisine ve ihracatına 
desteklemenin gerekli olduğunu belirt-
ti. Nallı, fidan üretiminin uluslararası 
standartlarda yapılması ile birlikte özel-
likle son 10 yılda Türkiye’deki meyve 
bahçeleri ve bağların yerli fidanlar ile 
kurulduğunu, 2010 yılında 7,5 milyon 
dolar fidan ithalatı yapılmışken, 2018 
yılında fidan ithalatı değerinin sadece 
2,3 milyon dolar olarak gerçekleştiğini 
ifade etti. FÜAB Başkanı Nallı, mey-
vecilikte talep gören çeşitlerde ve kali-
teli fidan üretimleri sayesinde Avrupa, 
Amerika ve Türk Cumhuriyetleri'ne 
fidan ihracatı yaptıklarını, ihracattaki 
bu olumlu ivmenin devam edebilmesi 
için Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret 
Bakanlığı ve yabancı ülkelerin Türki-
ye’deki büyükelçilikleri ile diyalog ha-
linde olduklarını, hedef pazarları daha 
da arttırmayı istediklerini söyledi. 

Nallı, FÜAB üyelerine Tarım ve 
Orman Bakanlığınca 2016-2017 yıl-
larında verilen toplam 9 milyon TL 
üretim desteğinin 55,7 milyon dolar-

lık fidan ihracatı ile ülkemize geri ka-
zandırıldığını belirterek, kayıtlı fidan 
üreticilerine verilecek her desteğin 36 
katı kazanç olarak ülkemize geri dö-
neceğini, bu nedenle 'Fidan Sertifika' 
belgesine sahip tüm kayıtlı üretimlerin 
desteklenmesini istediklerini söyledi. 

Nallı, üyelerinin bakanlık talimatla-
rına uygun fidan üretimi gerçekleştir-
melerine karşın kayıt dışı üretimler ne-
deniyle haksız rekabetle karşı karşıya 
kaldıklarını, hatta kayıt dışı sağlıksız 
fidanların yol açtığı zararlar nedeniy-
le kaliteli fidan üreticisinin de bu kötü 
algıdan hatalı bir şekilde zan altında 
bırakıldığını belirtti. Nallı, kayıt dışı 
üretimler nedeniyle üyelerinin sağlık-
lı ve kaliteli olan sertifikalı fidanları-
nı satamadıklarını veya zararına satış 
yaptıklarını, meyve üreticisinin kayıt 
dışı fidanlarla kurdukları bahçelerde 
hastalık sorunu, verim ve kalite düşük-
lüğü, farklı çeşit alınması gibi sorunlar 
nedeniyle zaman, emek ve para kaybı 
yaşadığını, kayıt dışı üretim ve satış-
lardan vergi, kontrol ücreti gelirlerinin 
alınmaması nedeniyle devletin gelir 
kaybına uğradığını belirtti. Kayıt dışı 
fidan üretim ve satışının herkese zarar 
verdiğini belirten Nallı, meyve üre-
ticilerine seslenerek, “Yüksek verim 
ve kaliteli ürün için Tarım ve Orman 
Bakanlığından yetki belgesi almış ve 
FÜAB üyeliği onaylanmış üreticilerin 
ürettiği, sertifika belgesi düzenlenmiş 
olan fidan alın’’ dedi. 

Örtü altı üretimin merkezi Antal-
ya’da bu yıl yüksek seyreden 
domates fiyatları üreticinin 

yüzünü güldürdü. Antalya’da bu yıl 
kötü seyreden hava şartlarından ötürü 
domates ve diğer sofralık ürünlerin 
veriminde azalma oldu. Özellikle An-
talya’nın batı kısmında art arda etkili 
olan hortumlar çiftçinin yetiştirdiği 
birçok ürünün çöpe gitmesine neden 
oldu. Hortum nedeni ile yüzlerce üre-
tim alanları tahrip oldu. Hazine ve 
Maliye Bakanı Berat Albayrak, An-
talya'da fırtına ve hortum felaketinden 
zarar görenler için hızla devreye gire-
rek vatandaşların mağdur edilmemesi 
talimatı vermişti. Seralarda meydana 
gelen hasar için üreticiye 4 günde top-
lam 35 milyon lira ödeme yapılmıştı. 

“Bu yıl güzel bir sezon 
geçirdik.” 

Aksu Üretici Birliği Başkanı Turan 
Şahin, yaptığı açıklamada bu yılki fi-
yatları değerlendirerek, “Bu yıl güzel 
bir sezon geçirdik. Son 7-8 yıldır üre-
tici emeğinin karşılığını alamamıştı. Bu 

yıl verimli bir dönem geçirdik. Bütün 
üreticilerimizin bundan faydalandığını 
söyleyemeyiz. 2015 yılından bu yana 
kaynaklanan sıkıntılar var. 2015 yılında 
malum Rusya ile bir uçak krizi yaşandı. 
2016 Ocak ayında üretici 1 TL’ye üret-
tiği ürünü 30-40 kuruşa satmak zorunda 
kaldı. Üretici ürettiği ürünün karşılığı-

nı alamadı. 2017 yılında üreticimiz bu 
yaşanılanlardan dolayı pahalı tohum al-
maktan kaçtı. Tarım girdilerinden kaçtı. 
Girdiler son yıllarda çok yükseldi. 2018 
yılında doların yükselmesi üreticiyi zor 
durumda bıraktı. Temmuz ayında 100 
TL’ye alınan bir ürün 2 ay sonra 300 
TL’ye aldı. Yüzde 300 artış oldu. Çift-

Domates fiyatları üreticisinin yüzünü güldürdü 
Örtü altı domates 

yetiştiriciliğinde üretim 
merkezi Antalya'da bu 

yıl domates fiyatları 
üreticisinin yüzünü 

güldürdü. Aksu Üretici 
Birliği Başkanı Turan 
Şahin, "Bu yıl güzel 

bir sezon geçirdik. Bu 
yıl geçmişte ettiğimiz 

zararların karşılığını aldık." 
açıklamasına yer verdi. 

çi deneme fidanlarına yönlendi. Ucuz 
gübrelere yöneldi. Doğal yöntemleri 
tercih etmeye çalıştı. 2018 yılında ha-
vaların 60-70 gün kapalı gitmesi bugün-
lere gelmemize neden oldu” dedi. 

“10 yıllık zararını yerine 
koymuştur.” 

Şahin, “Bütün ürünlerde bu yıl fi-
yatların artışının ve düşmemesinin ne-
deni girdi maliyetlerinin yükselmesidir. 
İkincisi ise hava şartlarının olumsuz git-
mesidir. Aile çiftçiliğinin desteklenmesi 
gerekiyor. İthal eder hale gelmeyecek-
sek tarımsal girdileri desteklememiz 
gerekir. Eğer bu yıl çiftçi para kazan-
dı diye düşünülüyorsa evet çiftçi para 
kazanmıştır. 10 yıllık zararını yerine 
koymuştur. Önümüzdeki yıllarda daha 
verimli ürünler yetiştirmek istiyorsak 
bizim fide ihtiyacımız var. Üreticimiz 
bu yıl ürettiğinin karşılığını almaya 
başladı. Otellerin doluluk oranlarının 
iyi olması bizlere umut veriyor. 2020 
yılında ihracat açık olursa Rusya ile 
herhangi bir sorun yaşamazsak ürünle-
rimiz daha verimli ve daha kaliteli ola-
cak. Bu yıl geçmişte ettiğimiz zararların 
karşılığını aldık. Bizlerde bundan yola 
çıkarak dünyanın her tarafında ihracat 
edebileceğimiz temiz ürünler yetiştir-
meye devam edeceğiz. Aile çiftçiliğini 
koruyalım." ifadelerine yer verdi. 

“Domates ilk defa  3 TL’nin 
altını gördü” 

Antalya Toptancı Hal Dernek Baş-
kanı Nevzat Akcan ise, “Domates bu 
yıl ilk defa bugün 3 TL’nin altına düştü. 
Çiftçimizin kazanması ve gelecek yılla-
rımızın da verimli olması için yaz do-
matesinin 2-3 TL’nin altına düşmemesi 
gerekir. Yaz aylarının yaklaşması ile 
birlikte hale gelen domates miktarı art-
tı. Bundan sonra fiyatlarda biraz daha 
dengelenme başlar” açıklamasını yaptı.

Fidan ihracatı 
son 8 yılda 40 

kat arttı  
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Dünyanın en değerli gübresi Afyonkarahisar’da  

Afyonkarahisar’da göllerin altında atıl durumda 
bekleyen ve dünyanın en değerli gübrelerinden 
olan ‘Torf’, çıkarılıp ekonomiye kazandırılma-

yı bekliyor. Organik madde açısından oldukça zengin 
ve su tutma kapasitesi yüksek olan torf gübresi Eber, 
Karamık ve Akşehir göllerinin zemininde bol miktarda 
bulunuyor. Türkiye’nin 20 yıllık gübre ihtiyacını gide-
rebilecek düzeyde olan gübrenin maddi değerinin ise 
200 milyar TL olduğu tahmin ediliyor. 

Torf gübresi ve kentte bulunan göller üzerinde yak-
laşık 20 yıldır araştırmada bulunduklarını söyleyen Af-
yon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakül-
tesi Moleküler Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. 
Ferruh Aşçı, torf gübresinin pek bilinmediğini söyledi. 
Torf’un çok değerli ve biyolojik gübre olduğunu kay-
deden Aşçı; “Şu anda bilinen biyolojik gübreler içeri-
sinde solucan gübresi ayarında değerli bir gübredir. Biz 
bunu laboratuvarımızda test ettik. Farklı gübre çeşitle-
rinin çimlenme üzerindeki etki düzeylerini ve gelişim 
süreçlerini takip ettik. Bizim yaptığımız gözlemler ve 
raporlarımız torf gübresinin gerçekten çok değerli bir 
gübre olduğu yönünde. Yani torf gübresi dünyada şuan-
da bilinen en değerli biyolojik organik gübresidir” dedi. 

Kışın, yaz kalitesinde meyve üretilebilir 
Gübre sayesinde kış aylarında yaz kalitesinde meyve 

üretilebileceğinin altını çizen Aşçı; “Bu gübre; uzun yıllar 
boyunca göllerin dibinde biriken bitki artıklarının mikro-
organizmalarından oluşan bir gübre çeşididir. Bu doğaldır, 

yan tesiri yoktur ve istediğiniz oranda kullanabilirsiniz. 
Özellikle bizim belki Türkiye’nin seracılık noktasındaki 
kaliteli ve üstün ürün yetiştirme noktasında Türkiye’nin 
yaygın olarak kullanılması mümkündür. Örneğin kışın 
ürettiğimiz seradaki domates, salatalık, patlıcan gibi ürün-
leri yaz kalitesinde elde etmiş olacağız.” diye konuştu. 

Türkiye ekonomisine büyük değer katabilir 
Afyonkarahisar’da 3 gölün torf gübresi açısından zen-

gin olduğuna dikkat çeken Aşçı sözlerini şöyle sürdürdü; 
“Bunlardan bir tanesi Karamık gölü. Yaklaşık ola-

rak 50 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip. Bir di-
ğeri aynı bölgede ve aynı bitki çeşitlilikte olan Eber 
Gölü bunun da 150 kilometrekarelik alana sahip. Yine 

aynı şekilde Konya istikametindeki Akşehir gölü bu 
da yaklaşık olarak 300 metrekarelik yüz ölçümüne sa-
hiptir. Toplam bu 3 göl yaklaşık olarak 500 kilometre-
karelik alana sahip. Bu göller artık biyolojik ömrünü 
tamamlamak üzere. Özellikle Eber gölü son yapılan 
haberlere de konu oldu. Yok olma tehlikesiyle karşı 
karşıya. Dolayısıyla eğer bu torf gübresi bu göllerin 
zemininden uygun yöntemlerle çıkartılabilirse bu 
hem bölge ekonomisi hemde Türkiye ekonomisi için 
büyük bir değer olacaktır. Çünkü bunun yaklaşık ola-
rak metreküpü dünya satış fiyatı 50 doların üzerinde. 
Burada da bizim tespitlerimiz oldukça bir rezerv var. 
Yani 500 kilometrelik bir alanda 10 metre derinliğe 
kadar inildiğinde muazzam bir rakam tutuyor. Bu da 
milyarlarca lirayı ifade ediyor.” 

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen 
Edebiyat Fakültesi Moleküler Genetik 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferruh 
Aşçı; dünyanın en değerli gübrelerinden 
olan ‘Torf’ gübresinin Afyonkarahisar’da 
yüksek oranda bulunduğunu, şehir 
genelinde 5 milyar metreküp olduğunu 
tahmin ettikleri bu gübrenin değerinin 
milyarlarca lirayı bulabileceğini belirtti. 
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Dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 
65’lik kısmını, Türkiye’deki lavanta 
ihtiyacının da yüzde 80’lik bölümü-

nü tek başına karşılayan, son dönemde zam-
bak ile de öne çıkan Türkiye’nin çiçek bah-
çesi konumundaki Isparta’da kırsal turizm, 
özellikle hasat döneminde çiftçinin yüzünü 
güldürüyor. 

Kentte, daha önceleri yalnızca yıl bo-
yunca emek vererek ürettikleri ürünlerin 
hasadında kazanç sağlayan üreticiler, artık 
kırsal turizmle birlikte hem yetişme hem 
de hasat döneminde ürüne ek olarak farklı 
alanlarda gelir elde ediyor. 

Ispartalı gül üreticisi Can Selçuk, gör-
sel şölen yaşanan süreçte herkesi Isparta’ya 
davet ettiğini belirterek, “İlimiz, bir tarım 
ili. Nitekim ilimizde elma, kiraz, gül ve la-
vantamız var. Isparta’da yaklaşık 30 bin dö-
nüm gülümüz, yaklaşık 10 bin dönüm kadar 
da lavantamız var. Çok güzel bir görsellik 
oluşturuyor. Bu görselliği biz burada yaşı-
yoruz, lavantanın kokusu da insana huzur 
veriyor, herkesi bu görselliği ve ortamı gör-
meye davet ediyoruz. Görselliğin yanı sıra 
Ağustos ayı dolaylarında lavantanın hasadı 
yapılıyor, gülde olduğu gibi lavanta da aynı 
şekilde yağı ve suyu çıkarılarak kozmetik 
alanında kullanılıyor. Aynı zamanda kuru 
çiçeği çamaşır aralarından tutun da, özellik-
le kına gecesi ve benzeri organizasyonlarda 
kullanılıyor, değerlendiriliyor. Malum zam-
bak da mevcut, o gül ve lavanta gibi henüz 
çok değil ama o da zamanla inşallah çoğalır. 
Cennet bahçeleri gibi çok güzel bir görsel-
lik oluşturuyor. Zambak, kısa süreli olan bir 
bitkimiz, insanlar bu zamanı kaçırmaz ve 
gelip, yerinde görürlerse daha güzel olacağı 
kanaatindeyim” ifadelerini kullandı. 

“Mevsimsel ve 
yöresel ürünlerini 

yerinde satma 
fırsatı buluyorlar” 

Isparta’nın özellikle 
son 5 yılda yapılan ha-
berler ve sosyal medya 
paylaşımları ile kırsal 
turizm alanında büyük 
çıkış yakaladığına dik-
kat çeken Selçuk, “Son 
dönemde özellikle sosyal 
medya ve çıkan haberler 
doğrultusunda gelişen 
kırsal turizm ile birlikte, 
insanlar bu gül, lavanta 
ve zambak bahçeleri-
ni görmeye geliyor. Bu 
ilimize bir değer kazan-

dırıyor. İnsanlar, bunları görüp Isparta’ya 
geliyorlar. Köylülerimiz de kendi gayretle-
riyle, yöresel yiyecek ve içecek ürünlerini 
satma fırsatı buluyor. Sezon gayet güzel ge-
çiyor. İlimize, Türkiye ve dünya genelinden 
çok sayıda insan geliyor. Bu, aynı zamanda 
bacasız fabrikayı, yani kırsal turizmi oluş-
turdu. İnsanlarımız, artık kendi evlerinin 
önünde gözleme ve benzeri, mevsimsel ve 
yöresel ürünlerini yerinde satma fırsatı bu-
luyorlar” diye konuştu. 

“Kırsal turizmle birlikte üreticinin 
refahı da artıyor” 

“Eskiden üreticimiz, yalnızca gülü top-
lar ve fabrikaya götürürdü veya imbik usulü 
kendi evinde kaynatma yapardı, şimdi ise 
kırsal turizmle birlikte elde edilen gelirlerin 
kapsamı da genişledi” diyen Başkan Selçuk, 
“Kırsal turizmle beraber bacasız bir fabrika 
oluştu. İnsanlar, ürettiği ürünlerin yanı sıra 
buradan da artı bir gelir elde ediyorlar. Ta-
bii, böyle olunca insanlar gül ve diğer ye-
tişen bitkilerin ürünlerini de yerinde satın 
alma fırsatı buluyorlar. Bu durum lavantada 
da aynı şekilde. Kırsal turizmle birlikte üre-
ticinin refahı da artıyor. Bir köyde diyelim 
ki 300 kişi yaşıyorsa, hepsinin aynı şekilde 
kırsal turizm tesisi kurma şansı yok belki 
ama bazıları lokanta açıyor, bazıları birileri-
nin yanında çalışıyor derken bir katkı ortaya 
konuluyor. Zaman zaman bu konuların geli-
şimi ile ilgili çeşitli görüşmeler yapıyoruz. 
Devletimiz de bununla ilgili, başta Valiliği-
miz olmak üzere çeşitli yatırımlar yapıyor” 
şeklinde konuştu. 

Selçuk son olarak, görsel bir şölen yaşa-
nan Nisan ayından Ağustos ayına dek herkesi 
Isparta’ya gelmeye davet ettiğini söyledi. 

Türkiye’nin çiçek bahçesi olarak anılan gül, 
Isparta’da üretim gelirlerine ek olarak hızla gelişen 
kırsal turizm, üreticinin yüzünü güldürüyor.

Siverek’te yeni geçim 
kaynağı: İpek Böceği 

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yeni bir geçim kaynağı 
olacak ipek böceği yetiştiriciliğinin ilk tesisi kuruldu.  

İlçede işsizliği azaltmak için Sive-
rek’in verimli arazilerinde ne gibi 

ürünlerin yetişebileceği konusunda 
alternatif iş sahalarının kurulması ama-
cıyla araştırmalarda bulunan Araştırma-
cı Ziraat Mühendisi ve tarım öğretmeni 
Mustafa Pekşahin’in girişimleri sonu-
cu, birçok ailenin yeni geçim kaynağı 
olabilecek ipek böceği yetiştiriciliği 
Siverek’te başladı. İlçe merkezinde bir, 
kırsal mahallelerde iki üreticiyle başla-
nan ipek böcekçiliği, beklenen verimi 
verdiği taktirde gelecek sene daha fazla 
üreticiyle devam edecek. 

Araştırmacı Ziraat Mühendisi ve 
tarım öğretmeni Mustafa Pekşahin, 
‘Şehir merkezinde bizim teşviklerimiz-
le Bünyamin Bulut kardeşimiz, ipek 
böceği tesisini kurduk, böceklerimiz 
geldi. Halkımıza İpek Böcekçiliğini 
anlatmak için böyle bir girişimde bu-
lunduk. Amacımız bölgemizde ki işsiz-
liği bir nebze de olsa azaltmaktır. Daha 
önce de ipek böcekçiliği hakkında bazı 
araştırmalar yaptım. Eğer yanı başı-
mızda bulunan Diyarbakır’da böyle bir 
üretim yapılıyorsa Siverek’te de yapı-
labileceği kanısına vardık. Bu girişim-
cilikte elverişli olan ve yapabileceğine 

inandığım bazı arkadaşlarla irtibata 
geçtim. Bunlardan birisi de Bünyamin 
kardeşimiz oldu. Bu konuda gayreti-
ni ortaya koydu ve Bursa’da bulunan 
Koza Birlik’ten ipek böceklerimizi te-
min ettik. Yaklaşık bir haftadır üretime 
başlamış bulunmaktayız ve çok güzel 
gidiyor. Burası haricinde üç tane daha 
tesisimiz var, onlar da kırsal kesimler-
de yapmakta. Siverek konum itibariyle 
bu girişimciliğe uygun olan bir yerdir. 
Biz de daha farklı üretim alanlarını in-
sanımıza, halkımıza kazandırmak için 
sürekli böyle araştırmalar yapıyor ve 
teşvik ediyoruz. İnşallah farklı alan-
larda vatandaşlarımızı teşvik edeceğiz. 
İpek Böcekçiliği için kurulan bu tesis-
lerimizde inşallah sonbaharda da kültür 
mantarcılığı yapılacak” dedi 

Evinin bodrum katını ipek bö-
ceği tesisi yapan Bünyamin Bulut,’ 
"İpek böceği yetiştiriciliğini yapmak 
hiç aklımda yoktu, araştırmacı ziraat 
mühendisimiz olan, bu konuda hiçbir 
karşılık beklemeden bizlere yardımcı 
olan Mustafa Pekşahin ağabeyimin tel-
kinleri ve anlatımları sonucunda ikna 
olup bu işi yapmaya karar verdim” diye 
konuştu. 

Çiçek bahçesi Isparta’da kırsal turizm refahı
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Aydın'ın şeftalisiyle ünlü Ku-
şadası ilçesine bağlı Davutlar 
Mahallesinde halk arasında 

‘Tezeren’ adıyla bilinen ‘Early Fresh’ 
cinsi yılın ilk şeftalisinin hasadı ve ih-
racatı başladı. 

Turizm kenti olarak bilinen ancak 
şeftalisi ve mandalinası ile de ünlü 
Kuşadası’nın Davutlar Mahallesi 
meyve üretiminde iç pazar ve ihracat-
ta da önemli bir yere sahip. En iyi ilk 
hasat şeftalisine sahip Kuşadası şef-
talisi; aroması, kokusu ve şekliyle de 
diğer şeftalilerden farklılık gösteriyor. 
Kuşadası Davutlar’da yaklaşık 25 bin 
dönüm arazide şeftali üretimi yapı-
lan bölgede bu yıl 20 bin ton rekolte 
bekleniyor ve neredeyse tamamı ihraç 
edilecek. 

Turizm ile anılan Kuşadası Da-
vutlar da toprağın yapısı ve sahip ol-

duğu mikro iklim nedeni ile üretilen 
şeftalinin hasadı diğer bölgelere göre 
daha erken yapılıyor. Mayıs ayının 
ilk haftalarında hasad başlıyor. 

Dünyaya şeftali ihracatı başladı
“Early Fresh “ cinsi en 
kaliteli şeftali Kuşada-
sı bahçelerinden, dün-
yaya ihraç ediliyor.  

Çiçek Festivali 
büyük ilgi gördü   

Ege Bölgesi’nin en güçlü tarım 
kenti olan Manisa, bu yıl ilk defa 

çiçek festivaline ev sahipliği yaptı. 
Manisa Fuar Merkezi’nde düzenlenen 
çiçek festivalinde binlerce çiçek çeşi-
di, fide ve fidan Manisalılarla buluştu. 
Fuar Merkezi çiçek kokularıyla farklı 
bir havaya bürünürken, büyük ilgi gö-
ren festival, 5 günde on binlerce ziya-
retçiyi ağırladı. 

Fuar merkezinde özellikle hafta 
sonu ve akşam saatlerinde izdiham 
yaşanırken satıcıların büyük çoğun-
luğu bitkilerinin tamamının tükendi-
ğini belirtti. Binlerce çeşit çiçek türü, 
fidan ve fideyi bir arada bulma ve 
seçme şansı yakalayan vatandaşlar, 
fuarın her yıl geleneksel olarak dü-
zenlenmesini istedi. 

"Festival her yıl 
düzenlenecek" 

SNS Fuarcılık Genel Müdürü 
Didem Simsaroğlu, Manisa'nın yeni 
bir festivalle tanıştığını belirterek, 
"Manisamız zengin topraklara sahip 
olan bir tarım kenti. Her tarafından 
adeta bereket fışkıran şehrimizin çi-
çek, tohum, fidan ve fide ihtiyacını 
karşılayabilecek bir festival neden 
olmasın diye düşündük. Doğru yap-
tığımızı festivalimizin daha ilk gü-
nünde anladık. Önümüzdeki yıl çok 
daha geniş kapsamlı bir çiçek festi-
vali gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 
Çiçek Festivaline ilgi gösteren tüm 
vatandaşlara ve esnafımıza çok te-
şekkür ederiz" dedi. 

Manisa’da bu yıl ilki 
düzenlenen çiçek 

festivalinde binlerce 
çiçek, fide ve fidan uygun 
fiyatlarla fuar merkezinde 

satışa sunuldu. Büyük 
ilgi gören ve bu akşam 

sona erecek olan festival, 
5 günde on binlerce 
ziyaretçiyi ağırladı.  

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, 
kaymakamlığın desteğiyle eki-

len, raf ömrü, boyutu ve aromasıyla 
talep gören çileğin, Rusya'ya ihraç 
edilmek üzere hasadı gerçekleşti-
rildi. Hatay Valisi Rahmi Doğan da 
tarlaya gelerek hasat çalışmalarını 
yerinde inceledi ve çilek topladı. 

2011 yılında Yayladağı Kayma-
kamlığı koordinesinde 10 dekar alanda 
başlayan ve daha sonra üretim alanı bin 
dekara kadar ulaşan Yayladağı çileği, 
ihraç edilmek üzere toplandı. İlk etapta 
hasat edilen yaklaşık 30 ton çilek Rus-
ya'ya ihraç edilmek üzere sandıklara 
yerleştirildi. Bu sezon 4 bin ton ürün 

elde edilmesi beklenen Yayladağı çile-
ğinde, Rusya'dan sonra Romanya'ya da 
ürün gönderileceği bildirildi. 

Yayladağı çileğinin yöre halkı ve 
Bayırbucak Türkmenleri için önemli 
gelir kapısı olduğunu ifade eden Vali 
Doğan, “Yayladağı ilçemizde üretimi-
ne başlanan çilek, ilçemizin tarımsal 
potansiyeline olumlu bir katkı yapan 
katma değeri yüksek bir üründür. Bu-
rada yürütülen proje ile 250 civarında 
Suriyeli Türkmen aile geçimini sağla-
yabiliyor. Bu yolla hem üretime katkı 
yaparken hem de ekonomik gelir elde 
etme ve kendi geçimlerini ikame etme 
imkanı buluyorlar” dedi. 

Rusya'ya 
çilek 

ihracatı
Raf ömrü, boyutu 
ve aromasıyla talep 
gören Yayladağı çile-
ğinin Rusya'ya ihraç 
edilmek üzere hasadı 
gerçekleştirildi. 
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Hazro da yetiştirilen farklı aroması, 
uzun raf ömrü ve boyutuyla talep 
gören çilek bu sezon aşırı yağış-

lardan dolayı 1 ay gecikmeli yetişti. Saba-
hın erken saatlerinde çilek bahçesine gele-
rek hasada başlayan çiftçiler, ilk ürünlerini 
kasalara doldurup satışa hazır hale getirdi. 
Kilogramı 10 liradan alıcı bulan çileklerin 
hasadı, drone ile havadan görüntülendi. 

Çiftçi desteğin arttırılmasını 
bekliyor 

Geçen yıla oranla fiyatların 2 kat 
arttığını fakat ilerleyen günlerde düşüş 
yaşanacağını belirten çiftçilerden Tarık 
Arca, aşırı yağışlardan dolayı çilek ha-
sadının bir ay geç başladığını söyledi. 
Aldıkları desteklerin artırılmasını iste-
yen Arca, yeni projelerin açıklanmasını 
bekliyor. Arca, “Bu yıl çilek verimi gü-

zel ama aşırı yağışlardan dolayı bayağı 
bir geç çıktı. Normalde Nisan ayının 
ilk haftasında çıkan çilek, bu yıl Mayıs 
ayının ikinci haftası çıktı. 1 ay gecik-
meli çıkan çileklerin fiyatları geçen yıla 
oranla bu yıl çok güzel. Geçen yıl 1 dö-

nümde 4 ton alırken bu yıl 3 ton aldık. 
Bizim çileklerde kesinlikle gübre, ilaç 
yok tamamen organik. Organik olduğu 
için siparişlere yetişemiyoruz. Kilosunu 
şuanda 10 liraya satıyoruz ama bir hafta 
sonra 7 liraya düşer. Bölgemizde yetiş-

meyecek ürün yoktur.  Biz burayı yüzde 
70 hibeyle yaptık, tekrardan aynı pro-
jeleri bekliyoruz. Bu tür projeler olursa 
daha önce ekim yaptığımız 3 dönümlük 
alanı 20 dönüme çıkarmayı düşünüyo-
ruz” dedi. 

Diyarbakır'da organik çilek hasadına başlandı 
Diyarbakır'ın Hazro ilçe-
sinde, 3 dönümlük alan 
üzerinde ekilen organik 
çilek hasadına başlandı. 
Çiftçilerin çilek hasadı, 
drone ile havadan gö-
rüntülendi. 

Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 
20'sinin karşılandığı Adana’da, tur-

fanda karpuz hasadı devam ediyor. 
Karataş ilçesindeki Bahçe Mahalle-

si’nde kumsal topraklarda yetişen ve kilo-
su 2-2,5 TL’den satılan karpuzun hasadına 
Adana Valisi Mahmut Demirtaş katıldı. 

Adana’da karpuz hasadına başlanıl-
dığını ifade eden Vali Demirtaş, “Ada-
na’da yaklaşık 145 bin dekar alanda 
karpuz yetiştiriliyor ve yaklaşık 1 mil-
yon civarında karpuz elde ediyoruz. 
Türkiye’de yılda toplam 4 milyon ton 
civarında karpuz üretimi yapılmakta bu-
nun 1 milyon tonunu yani yüzde 25’ini 
Adana’da üretiyoruz. Adana’nın çeşitli 
yerlerine gidiyor. İhracatı da yapılıyor. 
Şuanda verimin iyi olduğunu düşünü-
yoruz. Aroması çok güzel ve lezzetli bir 
karpuz. Türkiye’de turfanda karpuz Ada-
na’da yetişiyor. Kilosu 2-2,5 TL civarın-
da. Karpuzla ilgili müracaatımız oldu bu 
sene bu işi sonuçlandıracağız ve Adana 
karpuzunu markalaştıracağız” dedi. 

Adana, yılda 1 milyon ton 
karpuz üretiyor 

Tarım ve Orman 
Bakanlığı, "Sürü 

Büyütme Projesi" ile 
küçükbaş hayvan sa-
yısının 2023 yılında 
100 milyona yüksel-
mesinin hedeflendi-
ğini açıkladı.  

Tarım ve Orman 
Bakanlığının sosyal 
medya hesabından 
paylaşılan verilere 
göre, Türkiye'de kü-
çükbaş hayvan sayısı 
artıyor. 2016 yılın-
da 41 milyon 300 
bin olan küçükbaş 
hayvan sayısı 2017 
yılında 44 milyon 
300 bine yükselir-
ken, 2018 yılında 46 
milyon 100 bin oldu. 
Bakanlığın verilerine 
göre 2019 yılında bu 
sayı 53 milyona ulaş-
tı. 2023 yılında ise 
"Sürü Büyütme Pro-
jesi" ile Türkiye'de 
küçükbaş hayvan sa-
yısının 100 milyona 
yükselmesi hedefle-
niyor. 
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Adıyaman’da doğa sever bir grup her yıl oldu-
ğu gibi bu yılda Çelikhan İlçesine bağlı Aksu 
Köyü’nün dağlık bölgelerine tırmandı. Ters 

laleleri görmek ve görüntülemek için Doğu Akdeniz 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Abdullah 
Çil ve beraberindeki kişiler yaklaşık bin 500 rakımla 
dağa tırmanarak ters laleleri inceledi. 

Dünya’da Türkiye ve Hollanda'da yaygın olarak 
yetişen ters lalelerin bazı türleri sadece Türkiye’de 
yetişiyor. Endemik tür olan ters laleler Adıyaman’ın 
Gerger, Çelikhan ve Sincik İlçelerinin rakımı yüksek 
dağlık bölgelerinde yetişiyor. Bahar mevsimiyle bir-
likte kendini gösteren ters laleler ülkemizde ise Hak-
kari, Van, Malatya, Kahramanmaraş, Muş gibi illerin 
yeraldığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 
yetişiyor. 

Uzunluğu 90 santimetreye kadar ulaşabilen ters 
laleler içerisinde en çok bilineni olan Adıyaman 
Lalesine yurt dışından talep olunca kaçak sökümler 
yapıldığı için tahribata uğramış. Doğadaki yayılış 
alanları; aşırı ve bilinçsiz toplama, aşırı otlatma, ya-
pılaşma gibi nedenlerden dolayı büyük bir tahribata 
uğruyor ve doğada yok olma riski taşıyor. 

Uzmanlar, bu bitki türlerinin süs bitkisi olmasının 
yanında içerdikleri alkoloidler sayesinde ilaç sana-
yinde de kullanıldığını belirtiyor. 

‘Ağlayan Gelin’ için engel tanınmıyor   
Türkiye’de çok az 

bölgede yetişen ve 
‘Ağlayan Gelin’ ola-
rak adlandırılan ters 

laleleri görmek için 
meraklıları rakımı 

yüksek dağlık böl-
gelere tırmanıyor.  

Sıcakta çalışan tarım 
işçilerinin ekmek 

mücadelesi  
Kahramanmaraş’ta 

sıcak havada oruç 
tutarak çalışan tarım iş-
çileri, ekmek parası ka-
zanıyor.  

Kahramanmaraş ova-
sındaki tarım alanların-
da çalışan işçiler ürün-
lerini yetiştirebilmek 
için Ramazan ayında da 
çalışıyorlar. Tarlada ça-
lışanların çoğunluğunu 
oluşturduğu kadınların 
bazıları toprağı kazıyor, 
bazıları da yabani otları 
topluyor. 45 lira yevmiye 
ile sabahın erken saatle-
rinde tarlaya gelen işçiler 
öğleden sonra paydos et-
tiklerini söylüyor. 

Ramazan ayında ve 
sıcak havada oruç tu-
tarak çalışmak zorun-
da olduğunu söyleyen 
Haydar Gürbüz, “Hem 
Ramazan ayını icra 
ediyoruz, hem de ek-
mek parası kazanma-
ya çalışıyoruz. Allah 
herkese yardım etsin. 
Sıcak günlerde çalışı-
yoruz” dedi. 

Ali Çöçenli isimli 
bir işçi ise, “Orucumu-
zu tutuyoruz, dudakla-
rımız kuruyor ve çalı-
şıyoruz. Huzurumuz iyi 
şimdilik şükürler olsun. 
Ancak biraz yevmiye-
miz az” diye konuştu. 
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Balıkesir'in Manyas ilçesinde 
çeltik ekimlerine başlandı. Bu 
yıl çiftçilerin 65 bin dekarda 
çeltik ekmesi bekleniyor.  

Muş’ta yaklaşık 6 ay süren kışın ardından aralık-
sız etkili olan yağışlar, geçimini tarım ve hay-

vancılıkla sağlayan çiftçileri mağdur etti. Traktörler-
le tarlalara girmeye başlayan çiftçiler; şeker pancarı, 
arpa, buğday, mısır, korunga gibi ürünleri ekmeye 
başladı. Merkeze bağlı Kıyık köyünde çiftçilik ya-
parak geçimini sağlayan Mehmet Gergin, havaların 
ilkbahardan itibaren sürekli yağmurlu geçtiğini ha-
tırlatarak, "Havalar yağışlı geçtiği için tarlalarımızı 
geç ektik. Neredeyse bir ay ekinleri geç ektiğimiz 
için bir ay da geç biçeceğiz. Verimin nasıl olacağını 
bilmiyoruz. Ancak verimde kesin düşüş var. Ama ne 
kadar düşüş olacağını bilmiyoruz. Ramazanda çalış-
mak çok zor, fakat bir an önce işlerimizi bitirmek 
için gece gündüz çalışıyoruz. Havaların yağışsız 
geçmesi halinde bir hafta içerisinde ekimlerimizi ya-
parız. Geçen yıl bu mevsimde pancarın birinci çapa-
sını bitirirken bu yıl daha ekimini yapamadık” dedi. 

Çiftçilikle uğraşan Mustafa Gergin ise, pancar ve 
mısır ekimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu sene ilk-
baharda başlayan yağışlardan dolayı pancarda bir ay, 
mısırda ise 15 gün gecikme yaşadıklarını ifade eden 
Gergin, “Daha yeni tarlalara girmeye başladık. Yağ-
murdan dolayı tarlaların hazırlanması ve ekimi çok 
zorlaştı” diye konuştu. 

Muş’ta bu yıl havaların sürekli yağışlı geçmesi nedeniyle tarlaya giremeyen çiftçiler, bir ay gecikmeli olarak 
ürünlerini ekmeye başladı.  

Manyas’ta buğdaydan sonra ilçe tarımının 
en önemli ürünü olma özelliğini taşıyan 
çeltik ekilmeye başlandı. Çiftçiler çel-

tik ekiminin Mayıs ayı sonuna kadar süreceğini 
belirtti. Ekim öncesi hazırlanan alanların 10 cm. 
yüksekliğinde suyla doldurulmasından sonra çift-
çiler, sırt motorları ve traktörlerle çeltik danelerini 
dekara 20 kilo olmak üzere suyla buluşturuyorlar. 
Su seviyesinin bu rakamların altında olmasının 
sert bir rüzgarda ekilmiş olan daneleri savuracağı 
belirtiliyor. 

Geçtiğimiz yıl 60 bin dekar alanda çeltik ekimi 
yapıldığı, bu yıl da bu rakamın 65 bin dekar olması-
nın beklendiğini söyleyen çiftçi Hüseyin Danç “Su-
lanabilir alanların artmasıyla birlikte ekim alanı da 
genişliyor, çeltik cinsine göre 120 ila 150 gün arasın-
da hasat edilme durumuna geliyor. Bölgemizde Bal-
do, Osmancık ve yabancı çeşit olmak üzere üç çeşit 
çeltik ekimi yapılıyor. Çiftçi bu konuda arayış içeri-
sinde, hastalığa dayanıklı, boy yapmayan, yatmayan 
verimi bol olan çeşitler üzerinde durmakta, tabi gözle 
görürse o çeşitleri tercih etmektedir.” dedi. 

Çiftçiler, yağış nedeniyle mahsullerini geç ekti 

Çeltik su ile buluştu  






