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Çankaya-Ankara

Bakan Fakıbaba, Tarım Kredi 
heyetini kabul etti

3 Tarım Kredi Kooperatiflerinde, yeniden 
teknik yapılanma ve planlama dahilinde 
ele alınarak geliştirilen EBYS projesi 
tamamlanarak kullanıma sunuldu.

Tarım Kredi Kooperatiflerinde

3 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 
Tarım Kredi heyetini kabul etti. Tarım Kredi heyeti, Bakan 
Fakıbaba’ya hayırlı olsun dileklerini iletti.

3 Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Ahmet Eşref 
Fakıbaba’nın ilk 
yurtdışı ziyareti 
kapsamında Sırbistan-
Türkiye Tarım Yürütme 
Komitesi Toplantısı ve 
İş Forumu düzenlendi. 
Foruma, Tarım Kredi 
Kooperatiflerini temsilen 
Genel Müdür Ayhan 
Karayama iştirak etti.

Türkiye 
Sırbistan

tarım 
forumu 
yapıldı

Haberi 3. Sayfada

3 Ziyarette; Merkez Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Selahattin Külcü, Genel Müdür 
Ayhan Karayama ile Merkez Birliği Yönetim 
ve Denetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

3 Yönetim Kurulu Başkanı Külcü ve  
Genel Müdür Karayama, Tarım Kredi ve 
iştiraklerinin faaliyetleri hakkında Bakan 
Fakıbaba’ya bilgi verdi.

E-Dönüşüm

Haberi 5. Sayfada
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Tarım sektöründe faaliyet göste-
ren iki ülke firmalarına diyalog 
imkânı sağlamak amacıyla Ba-

kan Fakıbaba’nın ilk yurtdışı ziyareti 
kapsamında Sırbistan- Türkiye Tarım 
Yürütme Komitesi ve İş Forumu dü-
zenlendi. Foruma Tarım Kredi Koope-
ratiflerini temsilen Genel Müdür Ay-
han Karayama iştirak etti.

Formda Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel 
Müdürü Ali Recep Nazlı’nın 
moderatörlüğünde 
“Türkiye-Sırbis-
tan Tarım ve 
Gıda Ti-
caret 
Or-

taklığının Geleceği” konulu bir panel 
gerçekleştirildi. Panelin açılış konuş-
masını Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Sırbis-
tan Tarım, Ormancılık ve Su Yönetimi 
Bakanı Branislav Nedimovic yaptı.

Ardından Türkiye’den 157 iş adamı 
ve birlik temsilcilerinin katılımlarıyla 
ikili iş görüşmelerine geçildi. Tarım 
Kredi Kooperatifleri için hazırlanan 

masada; Tarım Kredi şirketlerinden 
Gübretaş, İmece Plastik, Tarkim, Ta-
reks ve TK Birlik temsil edildi.

Gerçekleştirilen heyetler arası gö-
rüşmenin ardından iki Bakan hazır-
lanan eylem planını imzaladı. Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet 
Eşref Fakıbaba, imza töreninin ardın-
dan düzenlenen ortak basın toplantısın-
da, Sırbistan'ın Türkiye için Balkanlar-
daki kilit ülkelerden biri konumunda 

olduğunu söyledi. Sırbistan'ın 
bölge barış ve istikrarı 

bakımından be-
lirleyici aktör 

olduğunu 
ifade 

eden 
Fa-

kı-
ba-

ba, 
Türki-

ye'nin, ortak 
sınırı olmaması-

na rağmen Sırbistan'ı 
komşusu olarak gördüğünü 

kaydetti. Fakıbaba, "İlişkilerimizin 
başta ekonomi olmak üzere her alanda 
geliştirilmesine önem veriyoruz." dedi. 

Bakan Branislav Nedimovic ile ta-
rım alanında ikili iş birliği ve ticaret 
konularını görüşme imkânı buldukla-
rını aktaran Fakıbaba, Türk iş adam-
larının Sırbistan'daki yatırımlarının 
sürekli arttığına işaret etti. Bakan Fa-
kıbaba, Sırp tarafının da Türk şirket-
lerine yönelik teşviklerini artırmasını 
talep ederek; iki ülke arasındaki ser-
best ticaret anlaşmasının güncel hale 
getirilmesi için de çalışmaların sürdü-
ğünü kaydetti.

Sırbistan Tarım Orman ve Su Yö-
netimi Bakanı Branislav Nedimovic 
de iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının, 
özellikle tarım ve gıda alanlarında 
"gol atmaları" için gerekli siyasi im-
kânları sunduğunu vurguladı.Nedi-
movic, bu noktada Sırbistan tarafının 
sahip olduğu coğrafi konuma değindi. 

Sırbistan'ın lojistik bakımdan Av-
rupa'ya yakın, AB, Rusya, Çin ve Tür-
kiye ile iyi ticari ilişkilere sahip bir 
ülke olduğunun altını çizen Nedimo-
vic; bugün Türk mevkidaşı ile yaptığı 
görüşmede iki ülkeyi de memnun ede-
cek çözümler için fikir alışverişinde 
bulunduklarını belirtti.

Türkiye'nin Sırbistan için doğuya 
açılmak adına önemli bir kapı olduğu-
nu vurgulayan Nedimovic, bu imkânı 
değerlendirdikleri takdirde tek bir pa-
zara bağlı kalmak zorunda olmaya-
caklarını da söyledi.

Gıda, 
Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanı 
Ahmet Eşref 
Fakıbaba’nın 
ilk yurtdışı 
ziyareti 
kapsamında 
Sırbistan- 
Türkiye Tarım 
Yürütme 
Komitesi ve 
İş Forumu 
düzenlendi.

Türkiye-Sırbistan Tarım Forumu yapıldı 
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Polatlı ilçesine bağlı Sarıoba, 
Karacaahmet, Şabanözü ve 
Yeniköseler  köylerindeki 

üreticiler ve tarım işçileri ile bu-
luşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 
üreticilerin sorunlarını dinledi.

Bakan Ahmet Eşref Fakıba-
ba’nın ziyaretine Ankara Valisi 
Ercan Topaca, Polatlı Kaymakamı 
Mahmut Nedim Tuncer, Tarım İl 
Müdürü Bülent Korkmaz ve Tarım 
Kredi Kooperatifleri Ankara Bölge 
Müdürü Veli Altunkaş iştirak etti.

Yöre çiftçileri Bakan Fakıba-
ba’dan üretim maliyetlerinin dü-
şürülmesi ve üretim miktarının 
artırılması için çiftçi eğitimlerinin 
yapılmasını istediler. Ayrıca çiftçi-
ler hububatta sulu ve kuru alanlara 
göre buğday kotalarının ayrı ayrı 
belirlenmesi ve borçların yapılandı-
rılması gibi konuları dile getirdiler.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Fakıbaba, sürdürülebilir 
üretim için eğitimin önemine de-
ğinerek, bu talepten son derece 
memnun olduğunu ve Bakanlık 
birimlerinin bu hususa özel önem 
vereceklerini kaydetti. Fakıbaba, 
tarımda vahşi sulamanın önü-
ne geçilmesi gerektiğini, üretim 
sürecinde önemli bir yere sahip 
tarım işçilerinin problemlerini 
çözeceklerini söyledi. Fakıbaba 
ayrıca üreticilerce dile getirilen 
her türlü talebi not ederek çözü-
mü noktasında çalışacaklarını da 
kaydetti. 

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN 
TALİMAT

Başbakan Binali Yıldırım tara-
fından mevsimlik işçilerin sorun-
larının yakından takip edildiğine 
değinen Fakıbaba, kendi bakanlı-
ğının yanı sıra Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri 
Bakanlığının da ortak bir çalışma 
yürüttüğünü söyledi.

Fakıbaba, Başbakan Yıldı-
rım'ın üç bakanlığa da "Mevsim-
lik işçilerin sorununu giderin" yö-
nünde talimat verdiğini aktararak, 
her bakanlığın kendi bünyesinde 
işçiler için farklı projeler hazırla-
dığını dile getirdi.

"MEVSİMLİK İŞÇİ PROFİLİ 
DEĞİŞECEK"

Vatandaşın problemlerini gi-
derebilmek için hükümet olarak 
yoğun çaba gösterdiklerinin altını 
çizen Fakıbaba, sorunların çözü-
mü için biraz zamana ihtiyaç duy-
duklarını söyledi.

Güneydoğu Anadolu Bölge-
si'ndeki verimli tarım arazilerinin 
büyük bir bölümünü suya kavuş-
turmayı planladıklarını anlatan 
Fakıbaba, bölgenin sulamaya 

açılmasıyla binlerce kişiye yeni 
istihdam alanı oluşturulacağını 
bildirdi.

Fakıbaba, tarım işçilerinin 
problemlerinin çözümü için kap-
samlı bir çalışma yürüttüklerini 
vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İşçilerimizle gittik görüştük 
şu anda projeler yapıldı. Görecek-
siniz seneye benim hemşehrilerim 
tuvaleti, banyosu, mutfağı olan ve 
insanca yaşayabilecekleri, çamuru 
olmayan yerlerde yaşayabilecek-
ler. Ankara'da örnek bir proje baş-
layacak, adım adım da diğer illere 
yayılacak. İnşallah bizim sulama 
projelerimiz tamamlandığında da 
mevsimlik işçi profili zaten deği-
şecek. O zaman Şanlıurfalı, Bat-
manlı, Mardinli ve Diyarbakırlı 
kardeşlerimiz gitmeyecek ama 
başka gidenler olacak. O zaman 
da gidenler yine benim kardeşim 
onlar da insanca yaşama hakkını 
elde edecek. Eğitim durumları 
düzelecek oraya sağlık merkezleri 
açılacak, gençler için oyun saha-
ları yapılacak. İnşallah bu projeyi 
Polatlı Kaymakamımızla beraber 
Jülide Bakanı'mız, ben ve Süley-
man bey beraber takip ediyoruz, 
bize verilen talimat o."

Mizanpaj    Haber Sorumluları
İbrahim BİDAV   Funda SADAY - Firuze SUGEL TÜRKEROĞLU

Reklam Sorumlusu
Taner LAKERTA

2017 AĞUSTOS 
SAYI 541

Yayınlanan köşe yazıları, 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği için bağlayıcı özellik 

taşımaz.

 Mizanpaj: 
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

0 (312) 216 42 68-70 
 Faks: 0 (312) 216 42 69

Baskı:
İhlas Gazetecilik A.Ş.

Merkez M. 29 Ekim C. İhlas 
Plaza No:11/A    4134197 

Yenibosna / Ankara
0 (212) 454 30 00

Merkez Birliği Adına Sahibi      Selahattin KÜLCÜ
Genel Yayın Yönetmeni      Ömer EKŞİ
Yazı İşleri Müdürü       Murat YILMAZ
web adresi       www.tarimkredi.org.tr
e-mail        basin@tarimkredi.org.tr
İletişim hattı       444 4 855

TEKİRDAĞ Fatih DURAN
BALIKESİR Zekeriya SAYAR Kahraman TOY
SAKARYA Hüseyin SAVAŞÇI
İZMİR Kadir ARIOĞLU 
KÜTAHYA İsmail UYGUN  Emrah BASTI 
ANTALYA U.Furkan ULUTAŞ
KONYA Mehtap SUCU  
ANKARA İbrahim ÖZDEMİR

KAYSERİ Semih Salih ÖZER 
SiVAS Sadi ÜNLÜSOY M. Cebrail KEKEÇ
SAMSUN Tayfun KAÇAR Burak ÇALIK
TRABZON Murat MERT  
ERZURUM Sırrı GÜL  Erol UTGULU
MALATYA E.Ömer ÇETİNKAYA 
G.ANTEP Hikmet DEMİREL Ceyhan KUZAYTEPE
MERSİN Mert Can YILMAZ

BÖLGE BİRLİĞİ MUHABİRLERİ

Pantone 137 C Pantone 3425 C

Bakan Fakıbaba çiftçilerle buluştu
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Ahmet Eşref Fakıbaba, 
Ankara'nın Polatlı 
ilçesinde çiftçilerle bir 
araya geldi.

17 Bölge Birliğine bağlı kooperatiflerde 286 koo-
peratif görevlisi ve 204 ziraat mühendisi olmak 

üzere toplam 490 personel istihdamı için başvuru-
lar 10-25 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleş-
mişti. 4 ayrı sınav merkezinde 3-25 Temmuz 2017 
tarihleri arasında gerçekleştirilen mülakat sınavına 
2139 aday katılmış olup, aday-
lara ilişkin inceleme ve de-
ğerlendirme süreci devam 
ediyor.

Önümüzdeki gün-
lerde yapılacak değer-
lendirmeler sonucu ka-
zanan adayların listesi 
www.tarimkredi.org.tr 
sitesinden duyurulacak. 

Personel alımı için 
değerlendirme süreci 

devam ediyor
Tarım Kredi Kooperatiflerine alımı 
yapılacak olan 490 personel 
için inceleme ve değerlendirme 
süreci devam ediyor.
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Tarım Kredi Kooperatifleri 
Genel Müdürlüğü bünye-
sindeki EBYS Projesi, TSE 

Standartlarına uygun olarak web 
tabanlı geliştirildi. Mobil olarak 
da kullanılabilen EBYS ile kurum 
personeli; e-imza kart okuyucula-
rıyla güvenli şekilde evrak işlemle-
rini yapabiliyor.

Birçok dış kurum entegrasyon-
ları ile devreye alınmış olan, plan-
lama, süreç yönetimi ve işlevsellik 
açısından kamuda örnek gösterilen 
EBYS programı ile teşkilat dışı ev-
rakların KEP (Kayıtlı Elektronik 
Posta) üzerinden gönderimi saye-
sinde zamanın daha etkin kullanı-
mı sağlanırken iş süreçleri daha da 
hızlandırıldı. 

İlk haftada 5 binin üzerinde 
e-imzalı evrak 

Teşkilat eğitimleri, video kon-
ferans sistemi üzerinden verilirken; 
kurulan yardım masası ile geçiş 
süreci kolaylaştırıldı. İlk haftada 5 
binin üzerinde e-imzalı evrak üre-
tilirken, 100'den fazla dış kurum 
KEP evrak akışı, çıktı alınmadan 
ve postalama yapılmadan gerçek-
leştirildi.

EBYS sistemi ile; bilgiye ulaş-
mak için harcanan zamanın en aza 
indirilmesi, zamanın yanı sıra işgü-
cü, kırtasiye, sarf malzemesi, posta 
giderlerinde tasarruf sağlanması, 
daha güvenli ve standartlara uygun 
yazışmalar yapılabilmesi, arşiv sis-
teminin dijitalleştirilmesi süreçleri-
nin de elektronik imzalarla otoma-
tik hale getirilmesi amaçlanıyor.

E-koop kamu ve dış kurum 
entegrasyonları

Ortakların Tarım Kredi Koo-
peratifleri veri tabanında bulunan 
Mernis (Merkezi Nüfus İdare Sis-
temi) bilgileri, Nüfus ve Vatan-
daşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile 
yapılan Kimlik Paylaşım Sistemi 

(KPS) protokolü kapsamında tü-
müyle güncellendi. Adres Kayıt 
Sistemi (AKS) üyeliği de eklenerek 
ortaklara ait adres bilgileri sorgula-
ma işlemleri anlık olarak e-koop 
otomasyon sisteminde kullanıma 
açıldı. Bu kapsamda PTT ile varı-
lan işbirliği neticesinde otomatik 
posta gönderimi entegrasyonu sağ-
lanarak; ortaklara borç durumları, 
kooperatiflerce sunulan hizmet ve 
destekler ile ilgili bilgilendirmele-
rin sağlıklı bir şekilde yapılmasına 
imkân tanındı. 

Ürünlere online sipariş 
imkanı

Yeni arayüzle kullanıcı dostu 
haline getirilen, daha etkin ve hızlı 
işlem yapılabilen e-koop otomasyon 
sisteminde; Tarım Kredi Koopera-
tifleri şirketlerinin ürünlerine online 
sipariş imkanı sağlanırken, koope-
ratif kritik stok seviyesi belirlenerek 
şirket ürünleri için otomatik sipariş 
gönderimi gerçekleştirildi.

Devam eden çalışmalar
Birçok kamu kuruluşu ile 

entegre çalışan e-koop sistemi 
bünyesinde; Emniyet Genel Mü-
dürlüğü ve Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü ile yapılan protokoller 
kapsamında, otomatik elektronik 
rehin ve ipotek terkin / tesis işlem-
leri altyapı çalışmaları devam edi-
yor. Ayrıca, Adalet Bakanlığından 
sağlanan UYAP Kurum Portalı 
hizmetinin daha etkin kullanımı-
na dair webservis entegrasyonuna 
yönelik altyapı çalışmaları da sür-
dürülüyor.

Kooperatiflerin Tarsim Siste-
mine e-koop otomasyonu üzerin-
den ulaşarak, poliçe kesme ve po-
liçe takip işlemlerinin yapılması 
sağlanırken, aynı sistemin Grou-
pama ile de gerçekleştirilebilme-
sine yönelik çalışmalar ise devam 
ediyor.

Tarım Kredi Kooperatiflerinde, 
süreçleri yeniden teknik yapılanma 
ve planlama dahilinde ele alınarak 
geliştirilen EBYS (Elektronik 
Belge Yönetim Sistemi) projesi, 
tamamlanarak kullanıma sunuldu.

Tarım Kredi Kooperatiflerinde 

Malatya Bölge Birliği hinterlandın-
da bulunan Poyraz Tarım Kredi 

Kooperatifine bağlı Hıdırbaba Hizmet 
Bürosu törenle açıldı.

Hıdırbaba Hizmet Bürosu açılış 
töreninde Elazığ Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık İl Müdürü Turan Karahan ve 
Malatya Bölge Birliği Denetçisi Şevket 
Toraman birer konuşma yaptılar.

Malatya Bölge Müdürü Mustafa Al-
tunok, Hıdırbaba ve yöresinde yapılan 
fizibilite çalışmaları sonucu, yörenin 
özellikle hayvancılık yönünden büyük 
potansiyele sahip olduğunun tespit 
edildiğini kakaydetti. Altunok, “Ger-
çek manada üreten çiftçinin ayağına 
hizmeti götürmek hem üretici açısından 
hem de Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
faaliyetlerinin artırılması açısından çok 
önemli.” dedi.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin sun-
muş olduğu hizmetlerden faydalanmak 

için birinci şartın kooperatife üye ol-
mak olduğunu hatırlatan Altunok, Ta-
rım Kredi’ye üye olmayan tüm çiftçileri 
kooperatiflere beklediklerini vurguladı.

Açılan hizmet bürosuna sahip çıkıl-
ması yönünde yöre halkını ve çiftçileri 
uyaran Bölge Müdürü Altunok, “Bugün 
itibarıyla hizmeti ayağınıza getirdik. 
Bizler üzerimize düşen görevi yaptık, 
yapmaya da devam edeceğiz. Tabiki 
sizlere de düşen görevler var. İnşal-
lah sizlerde tüm tarımsal ve hayvansal 
ihtiyaçlarınızı Tarım Kredi Koopera-
tiflerinden sağlarsınız. Sizler yeter ki 
kooperatifinize sahip çıkın, hizmet biz-
den.” diyerek sözlerini tamamladı.

Törene iştirak eden tüm katılımcılar, 
13 yıl aradan sonra Tarım Kredi Koo-
peratifini Hıdırbaba da tekrardan gör-
melerinin kendilerini ziyadesiyle mutlu 
ettiği söyleyerek, emeği geçen herkese 
teşekkür ettiler.

Elazığ’da Hıdırbaba 
hizmet 
bürosu açıldı
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Merkez Birliği yö-
netim kurulu üye-

lerinden oluşan heyet, 
Samsun ve Trabzor Böl-
ge Birliklerini ziyaret etti. 

Merkez Birliği Yöne-
tim Kurulu Başkan Ve-
killeri Veli Sar ve Mesut 
Ölmez, Yönetim Kurulu 
Üyeleri İbrahim Ethem 
Üstüner ve Yaşar Terzi 
Samsun Bölge Birliğinde 
incelemelerde bulundu.

Samsun Bölge Bir-
liğine yapılan ziyarette 
Bölge Müdürü Mustafa 
Doyurucuoğlu tarafından 
Merkez Birliği heyetine 
çalışmalar hakkında bilgi 
verildi.

Kooperatif ziyaretle-
rinde ise yönetim kurulu 
üyeleri ve personel ile bir 
araya gelen heyet, koope-
ratif faaliyetleri hakkında 
görüş alışverişinde bu-
lundu. 

Ziyaret kapsamında 
Vezirköprü Tarım Kredi 
Kooperatifine ait, yapımı 
devam eden hizmet bina-
sı ve depo inşaatı ile Ta-
rım Kredi Kooperatifleri 
iştiraki Gübretaş tarafın-

dan yaptırılan bölge mü-
dürlüğü ve depo inşaatla-
rı da yerinde incelendi.

Trabzon Ziyareti
Merkez Birliği Yöne-

tim Kurulu üyelerinden 
oluşan heyet Trabzon 
Bölge Birliği faaliyet 
alanında bulunan birim 
kooperatifleri ziyaret 
etti. Heyete Trabzon 
Bölge Müdürü Süley-
man Eğilmez eşlik etti.

Merkez Birliği Yöne-
tim Kurulu Başkan Ve-
killeri Veli Sar ve Mesut 
Ölmez, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Murat Kumaş, 
İbrahim Ethem  Üstüner 
ve Yaşar Terzi, Trabzon 
Bölge Birliği faaliyet 
alanında bulunan Espiye, 
Aksu, Konacık, Dereli, 
Vakfıkebir ve  Akçaabat 
Tarım Kredi Kooperatif-
lerini ziyaret ederek te-
maslarda bulundular.

Ziyaretler sırasında 
heyete eşlik eden Bölge 
Müdürü Süleyman Eğil-
mez de heyettekilere fa-
aliyetler hakkında bilgi 
verdi. 

Merkez Birliği Heyeti, Samsun ve Trabzon'da

Tarım Kredi Koope-
ratifleri Genel Müdü-
rü Ayhan Karayama, 

Konya Bölge Birliğine 
bağlı Sarayönü Tohum 

Hazırlama Tesisi ile 
Sarayönü Tarım Kredi 

Kooperatifinde ince-
lemelerde bulunarak 

yetkililerden bilgi aldı. 
Genel Müdür 

Karayama, geçen yıla 
göre bereketli bir yıl 

yaşandığını, üretimin 
ve kalitenin arttığı-
nı belirterek, hasat 

döneminin ülkemize, 
çiftçimize ve Tarım 

Kredi Kooperatiflerine 
hayırlı olması temen-

nisinde bulundu.

Merkez Birliği yetkililerinin ziyaretleri
Tarım Kredi 

Kooperatifleri Mer-
kez Birliği Yönetim 

Kurulu Başkanı 
Selahattin Külcü, 

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 

Recep Altepe’yi ma-
kamında ağırladı.

Tarım Kredi-
nin ülke tarımının 

kalkınmasında çok 
önemli bir görev 

üstlendiğini belirten 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Alte-
pe, Başkan Külcü’ye 

görevinde başarı-
lar diledi. Başkan 

Külcü ise Altepe’ye 
ziyaretinden dolayı 

teşekkür etti.

SAMSUN

TRABZON

Ayhan Karayama 
Konya Bölge Birliğinde

Altepe'den, 
Başkan Külcü'ye ziyaret
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Ürün alım faaliyetleri kapsa-
mında, kooperatifleri sık sık 
ziyaret ederek alımları yerin-

de inceleyen Kütahya Bölge Müdü-
rü Özkan İnci, “2017 yılı bizim için, 
hububat alımında rekora ulaştığımız 
sene oldu. 70 civarı kooperatifimizde-
ki personelimizin özverili çalışmaları 
ile bu güzel sonuca ulaşıldı.” dedi.

İnci, ürün alım faaliyetinin 
önemine vurgu yaparak şunları 
kaydetti: “Ortak ürünlerinin de-
ğerlendirilmesi çalışmaları sa-
yesinde çiftçilerimiz hem ürün-
lerini değerinde satabiliyor, hem 
de verdikleri ürünler sayesinde 
borçlarını ödeyebiliyorlar. Bu 
sayede piyasadaki fiyatlar da 

dengede tutulabiliyor. Alınan bu 
ürünler faaliyet alanımızda bulu-
nan Tarım Kredi Yem Kütahya ve 
Dazkırı Şubelerinde, arpa ezmesi 
tesisi kurduğumuz Mahmudiye, 
Beylikova, Altıntaş, Güre  Koo-
peratiflerimizde ve diğer bölge-
lerin taleplerinin karşılanmasın-
da ayrıca talep gelmesi halinde 

de diğer firmalara satış yapılarak 
değerlendirilmektedir.” 

İnci sözlerini şu şekilde sür-
dürdü: “Önümüzdeki dönemler-
de, Afyonkarahisar, Aslanapa ve 
İnönü Kooperatiflerimizdeki mı-
sır silajı tesislerinin de devreye 
girmesi ile ortaklarımıza katkı 
sağlamaya devam edeceğiz.” 

Kütahya Bölge 
Birliği 2017 
hububat alım 
döneminde, 
39 bin ton 
arpa alımı 
gerçekleştirerek 
bölge rekoru 
kırdı.

Kütahya arpa alımında rekora ulaştı

Tekirdağ Bölge Müdürü Ergin 
Çubukçu, Trakya Birlik ile 
ayçiçeği alımına başlayan bazı 
kooperatifleri ziyaret etti.

Trakya’da ayçiçeği hasadı başladı

Trakya’da 2017 yılı ayçiçeği hasat se-
zonunun başlaması nedeniyle Tekir-

dağ Bölge Müdürü Ergin Çubukçu, Trak-
ya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen’i 
makamında ziyaret ederek; fikir alışveri-
şinde bulundu.

Ayçiçeği alımına başlayan bazı koopera-
tiflerde de incelemelerde bulunan Çubukçu, 
“Ortaklarımızın piyasadaki fiyat dalgalan-
malarından etkilenmemeleri için geçen yıl 
olduğu gibi bu yıl da ayçiçeği alımlarını ön 
ödemeli fiyat açıklayarak yapacağız. 50 bin 
ton ayçiçeği alımı yapmayı planlıyoruz. Bu 
konuda kooperatif personelimizle gerekli 
toplantı ve eğitimleri yaptık. Ayrıca ortak-
larımızın mağdur olmamaları adına daha 
profesyonelce alım gerçekleştirilmesi için 
yeni yağ ölçüm cihazlarını faaliyete ge-
çirdik. 2017 yılı ayçiçeği hasat sezonunun 
çiftçilerimiz için bol ve bereketli geçmesini 
diliyorum.’’ dedi.
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Ordu ilindeki Tarım Kredi Kooperatifleri yetki-
lileri ve Gübretaş Ziraat Mühendisleri ile fın-
dık uygulama bahçesini ziyaret eden Samsun 

Bölge Müdürü Mustafa Doyurucuoğlu, “Üreticileri-
mizin yüksek verimli ve kaliteli ürünler elde ederek 
gelirlerini artırmasını hedefliyoruz. Kooperatifleri-
mizce tarımsal girdi tedariki yanında üreticilerimize 
doğru ve bilinçli tarımsal üretim yapmaları, kaynak-
ları etkin kullanmaları açısından Gübretaş ziraat mü-
hendislerimiz ile teknik destek vermekteyiz. Gübretaş 
tarafından fındık için üretilen çok zengin bitki besin 
maddeleri ihtiva eden Çotanak Ferfil gübresi kullanan 
üreticilerimizden fındıkta yüksek randıman ve verim 
artışı sağlanması nedeniyle olumlu tepkiler almakta-
yız. Uygulama bahçesinde gördüğümüz yüksek verim 
ve kalite artışı bu durumu teyit etmektedir.” şeklinde 
konuştu.    

Ziyarete eşlik eden Gübretaş Samsun Bölge 
Müdürü Erhan Günal ise, yöre çiftçisiyle işbirliği 
içerisinde olunması, tarımsal girdi kullanımında 
uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesi ve 
üreticilere yol gösterilmesi açısından uygulama 
bahçelerinin sayısının artırılacağını ifade etti.

Ordu ili Yemişli 
Mahallesinde 
Gübretaş Ziraat 
Mühendisleri 
tarafından 
düzenlenen 
fındık uygulama 
bahçesi, Tarım 
Kredi Kooperatifleri 
yetkilileri tarafından 
incelendi.

Fındık’ta Çotanak Ferfil farkı

Taşköprü Uluslararası 
Kültür ve Sarımsak 
Festivali  düzenlendi
Taşköprü Belediyesi tarafından 
31.’si düzenlenen Festival 
etkinlikleri kapsamında “En 
İyi Sarımsak Üreticisi”, “En 
İyi Buzağı Yetiştiricisi” ve “En 
İyi Kuzu Yetiştiricisi” Seçme 
yarışmaları yapıldı.
Ödül alan üreticilere Tarım Kredi 
Kooperatifleri tarafından yem ve 
kimyevi gübre hediye edildi.
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Tarım Kredi Kooperatifleri Tekir-
dağ Bölge Birliği, 2016 yılında 
Türkiye Kinoa Yetiştiricileri 

Derneği ile Kinoa konusunda görüş-
meler gerçekleştirdi. Bu görüşmeler 
sonucunda 2017 yılında Tekirdağ Böl-
ge Birliği çalışma alanı olan  Tekirdağ, 
Edirne, Kırklareli, İstanbul (Avrupa 
Yakası) ve Çanakkale (Avrupa yaka-
sı) illerinde toplam 13 kooperatifte, 30 
ortağa 620 dekar alanda kinoa ekimi 
yaptırıldı.

Türkiye Kinoa Yetiştiricileri Der-
neği ile çalışan Tekirdağ Bölge Birli-
ğince; 2017 yılı için ekilen toplam 620 
dekar alandan, ağustos sonu  eylül başı 
hasat edilmesi tahmin edilen 90 – 100 
ton arası kinoanın, ortak ürünlerinin 
değerlendirilmesi kapsamında alınıp, 
Türkiye Kinoa Yetiştiricileri Derneği 
aracılığıyla pazarlanması amaçlanıyor.

Yine Tekirdağ Bölge Birliğince; 
2018 yılında da ortakların gelir seviye-
lerini arttırmak adına, Trakya’da kinoa 
ekiminin yaygınlaştırılması için Tür-
kiye Kinoa Yetiştiricileri Derneği ile 
birlikte sözleşmeli üretim modelinin 
de uygulanması planlanıyor.

Konu ile ilgili olarak Türkiye Kinoa 
Yetiştiricileri Derneği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Can Temizel, Amerikan 
Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 
tarafından astronotların beslenmesin-
de kullanılan kinoanın, Türkiye'de 79 
ilde, 20 bin dekar alanda yetiştirildiği-

ni ve Trakya bölgesi için de ayçiçeği 
ve buğdaya alternatif bir ürün olduğu-
nu söyledi.

Temizel, yaptığı açıklamada, Türki-
ye'de 2010 yılından beri kinoa yetişti-
riciliği yapıldığını, yıl-
da 20 bin dekar 
alanda 11 
bin ton 
ürün 

elde 
edil-
diğini be-
lirtti.

Kinoada Türkiye 
genelinde en yüksek rekoltenin 
Trakya'dan alındığını belirten Temizel, 
şöyle konuştu:

"Kinoa son yıllarda Trakya'da yay-
gın şekilde yetiştirilmeye başlandı. Dö-

nümde verimler 310-360 kilo arasında 
değişiyor. Gittikçe yaygınlaştığı için 
kinoa Trakya'da ayçiçeği ve buğday gibi 
alternatif bir ürün olacaktır. Buğday, ay-
çiçeği ve mısır eken çiftçilerimizle yılda 

ortalama 148 bin kez tele-
fon görüşmesi ya-

pıyoruz. Çift-
çilerimiz 

kinoa 
ek-

mek 
için 

bizden 
bilgi alıyor. 

Örneğin kivinin tar-
ladan çıkışı 2 lira, çeltikte 

ise bu 1 lira 10 kuruş, buğday 0,92 ku-
ruşken kinoa ise kilogramı en az 5 lira 
en yüksek 8 lira. İlk hasat edilen kinoa 8 
liradan, ağustos ayı hasadı yapılan kinoa 
ise 5 liradan satılıyor."

Temizel, 2013 yılının Birleşmiş Mil-
letler tarafından "Dünya Kinoa Yılı" 
ilan edilmesiyle kinoanın Türkiye gene-
linde yaygınlaştığını dile getirdi.

"Ağustos sonu eylül başında 
hasat yapılacak"

Kinoanın kilogram fiyatının diğer 
tarım ürünlerine oranla fazla olduğunu 
vurgulayan Temizel, Trakya'da, ağustos 
ayının sonu ile eylül ayının ilk haftasın-
da hasat yapılacağını kaydetti.

Temizel, Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığı ile gerçekleştirecekleri ça-
lıştay ile Türkiye'de buğdaya alternatif 
olarak kinoa ekimini yaygınlaştırmak 
istediklerini belirterek, sözlerine şöyle 
devam etti:

"Trakya'da Tarım Kredi Kooperatifi 
ile pilot bir uygulama yaptık. 2016-2017 
yetiştiricilik sezonu boyunca Trakya'da 
çiftçiler Tarım Kredi Kooperatifinden 
tohumlarını temin etti. Tarım Kredi Ko-
operatifi ürünün alımlarını da gerçek-
leştiriyor. Daha sonra alınan ürünlerin 
satışı derneğimiz aracılığı ile kafe, res-
toran ve otellere yapılıyor. Üreticiler ye-
tiştirdikten sonra 'kime satacağız' diye 
düşünmesin, hem derneğimiz hem de 
Tarım Kredi Kooperatifi satın alıyor."

Temizel, ayrıca dernek olarak kinoa 
konusunda Avrupa'daki birçok ülkeye 
danışmanlık hizmeti verdiklerini, İran 
ile Ortadoğu pazarına da girmeye başla-
yacaklarını sözlerine ekledi.

Türkiye Kinoa Yetiştiricileri Derneği ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği işbirliğinde 
gerçekleştirilen pilot uygulama ile ülkemizde kinoa üretiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor. 2016-2017 
sezonu boyunca üreticilerin tohumlarını temin eden Tekirdağ Bölge Birliği, kinoa ürününün alımını da 
gerçekleştiriyor.

Çiftçinin yeni umudu 
"Astronot Besini Kinoa"
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği ile Ulusal Market 
Zincirleri arasında yapılan yaş 

meyve sebze alım protokolleri kapsamın-
da Samsun Bölge Birliği CarrefourSA’ya 
Bafra Karpuzu sevkiyatı yaptı.

Samsun Bölge Müdürü Mustafa 
Doyurucuoğlu, Bölge Müdür Yardım-
cısı Şemis Kalem ve Bafra Tarım Kredi 
Kooperatifi Müdür Yardımcısı Mehmet 
Sulak tarafından karpuz alımı yapılan 

ortaklar tarlalarında ziyaret edilerek, 
görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret esnasında ürün değerlendir-
me konusunda görüşlerini dile getiren 
Bölge Müdürü Mustafa Doyurucuoğlu, 
“Samsun Bölge Birliği olarak koope-
ratiflerimiz vasıtasıyla çiftçilerimizin 
ürettiği birçok ürünün pazarlamasını 
yapıyoruz. Merkez Birliğimizin Carre-
fourSA ve Migros ile yaptığı yaş mey-
ve sebze alım protokolleri çerçevesinde 

ürün değerlendirme kapsamına Bafra 
Karpuzunun da girmesi memnuniyet 
verici. İlerleyen dönemlerde tedarik 
ettiğimiz ürünler yelpazesine yenileri-
ni katacağız. Ürün değerlendirme fa-
aliyetleri ile ortaklarımızın ürünlerini 
pazarlayarak, pazar sıkıntısını ortadan 
kaldırdığımız gibi tarladan değerinde 
alınan ürünleri aracısız ve uygun fiyat-
la tüketicilere ulaştırıyoruz.” şeklinde 
konuştu.

Ürün değerlendirme kapsamında 
karpuz alımının yapıldığı Ada-

na Tarım Kredi Kooperatifini ziyaret 
eden  Mersin  Bölge Müdürü Hilmi 
Tunahan Eyice, “CarrefourSa vası-
tasıyla bölgemizde turfanda yetişen 
karpuzun tüketicilerin sofralarına 
ulaşmasında aracıları ortadan kal-
dırdık. Bundan sonraki alımlarda da 
ürün çeşitlerini artırarak, ortakları-
mızın  ürünlerinin değerlendirilmesi 
adına her türlü desteği vermeye de-
vam edeceğiz.” dedi.

Eyice, CarrefourSa Adana Çu-
kurova Bölge Sorumluları Alper 
Gökçel  ve Alper Şener’e  teşekkür 
ederek; bundan sonra da işbirliğinin 
artırılması konusunda  Mersin  Böl-
ge Birliği olarak ellerinden geleni 
yapacaklarını söyledi.

Eyice ayrıca, ürün alımı nok-
tasında büyük bir özveri gösteren 
Misis ve Adana  Tarım Kredi Ko-
operatifi personeline  gösterdikleri 
çaba ve gayretlerinden dolayı  te-
şekkür etti.  

Yaş meyve sebze 
alım protokolleri 
kapsamında 
Samsun Bölge 
Birliği’nden 
CarrefourSA’ya 
ilk sevkiyat Bafra 
Karpuzu ile başladı.

Mersin Bölge Birliğine bağlı kooperatif ortaklarından 
alımı yapılan karpuzlar tüketiciye ulaştırılmak 
amacıyla CarrefourSa'ya sevk edildi.

Bafra Karpuzu 
Türkiye 

pazarına 
açıldı

Tarladan sofralara gelen tazelik
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Son yıllarda yaptığı ar-ge çalış-
maları sonucu geliştirdiği “bit-
kiye ve bölgeye özel” gübre çe-

şitleriyle ülke tarımının geleceği için 
katma değer üreten GÜBRETAŞ, 
Türkiye’nin farklı illerinde yaptığı 
deneme ekimleriyle de bilinçli tarım 
konusundaki çalışmalarını yaygın-
laştırıyor. 

GÜBRETAŞ’ın “Bilinçli üreti-
ci kazanır” sloganıyla düzenlediği 
iyi tarım uygulamaları kapsamında, 
fındık tarımındaki kalite ve verim-
liliği artırmaya yönelik örnek uygu-
lamalar, bu yıl Ordu ve Sakarya’da 
yapıldı. İki ildeki örnek çalışmada 
toprak analizi sonuçları, arazi ya-
pıları ve iklim şartları gibi tarımsal 
üretimi etkileyen faktörleri dikkate 
alınarak geliştirilen bitki besleme 
ve koruma programları uygulandı. 
Bu uygulamaların sonucunda her 
iki arazide de hem verim hem de 
kalite açısından bölge ve Türkiye 
ortalamasına göre oldukça yüksek 
verimler elde edildi. 

GÜBRETAŞ uzman ziraat mü-
hendislerinin oluşturduğu gübrele-
me programıyla Sakarya’nın Koca-
ali ilçesinde 4 dekarlık bir alanda 
yapılan deneme ekiminin sonuçları 
ise düzenlenen Bahçe Günü etkinli-
ğinde paylaşıldı. 

Sakarya’nın Kocaali ilçesinin Ba-
yırbaşı mevkisinde gerçekleştirilen 

etkinliğe GÜBRETAŞ Genel Müdü-
rü İbrahim Yumaklı, Kocaali Kay-
makamı Alper Balçı, Kocaali Bele-
diye Başkanı Ahmet Acar, Sakarya İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Mehmet Erdemir, Tarım Kredi Ko-
operatifleri Sakarya Bölge Müdürü 
Mücahit Asalıoğlu, Kocaali İlçe Ta-
rım Müdürü Bekir Aydın, GÜBRE-
TAŞ Genel Müdür Yardımcısı Metin 
Özyürek ile bölgedeki kooperatifler, 
bayiler, ziraat mühendisleri ve fındık 
üreticilerinden oluşan yaklaşık 200 
kişi katıldı.

“Optimum gübreyle Türkiye 
ortalamasının 3 katı verim 
sağlanarak, kazanç arttı”
Etkinlikte konuşan GÜBRETAŞ 

Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, 
Türkiye’nin yılda ortalama 600 bin 
ton üretimle dünyadaki toplam fın-
dık üretiminin %75’ini tek başına 
karşılayarak bu alanda dünya lideri 
olduğuna dikkat çekti. En önem-
li tarımsal ihracat ürünü olmasına 
rağmen fındıkta bazı verim ve ka-
lite sorunları yaşandığını belirten 
Yumaklı, “Türkiye’de dekar başına 
ortalama 84 kg olan fındık veri-
mi, Sakarya bölgesinde yıldan yıla 
dekar başına ortalama 120 ila 150 
kg arasında değişmektedir. Bahçe 
sahibinin normalde bu sene “yok 
yılı” olması nedeniyle düşük verim 

beklediği bu araziden dekar başına 
300 kg üzerinde verimle var yılı gibi 
Sakarya ortalamasının iki katı verim 
elde edildi. Bu oran, Türkiye verim 
ortalamasının 3 katından fazla de-
mektir.” dedi.

Bu örnek uygulama sırasında op-
timum gübre kullanımına da dikkat 
edildiğini belirten İbrahim Yumak-
lı, “Üreticinin, yaşlı ve oldukça sık 
fındık ocaklarına ve geçmiş yıllarda 
kullandığı gübre miktarından %20 
daha az gübre kullanımına rağmen 
iki katı verim elde edilmesi, doğ-
ru gübre kullanımının sağlayacağı 
sonuçları göstermesi açısından da 
önemlidir” diye konuştu.

Yumaklı, “Yaklaşık aynı emek ve 
hatta daha az girdi maliyetiyle daha 
kaliteli ve verimli fındık üretiminin 
elde edilmesi sayesinde, üretici-
lerimizin kazançları da yükselmiş 
oluyor. Fındık gibi milli ekonomi 
açısından stratejik bir üründe böyle 
güzel sonuçların elde edilmesi, ülke 
tarımı açısından mutluluk ve umut 
verici” dedi.

“Verimliliğin yolu, bilinçli 
tarımdan geçiyor”

Bu örnek çalışmalardaki yüksek 
verim ve kalitenin, GÜBRETAŞ 
uzman ziraat mühendisleri da-
nışmanlığındaki bilinçli tarım ve 
özel fındık gübresi kullanılması 

Bilinçli üretim ile fındıkta verim ikiye katlandı...

GÜBRETAŞ, fındık 
tarımında kalite ve 

verimliliği artırmak 
amacıyla Sakarya’da 
yaptığı örnek uygulamanın 
sonuçlarını, düzenlediği 
Bahçe Günü etkinliğinde 
paylaştı. GÜBRETAŞ 
Genel Müdürü İbrahim 
Yumaklı, uygulanan 
bilinçli tarım ve doğru 
gübreleme programıyla bu 
sene bölgede “yok yılı” 
olmasına rağmen dekar 
başına 300 kg hasatla 
Sakarya ortalamasına göre 
2 kat ve Türkiye fındık 
üretim ortalamasına göre 
3 kattan fazla verim artışı 
elde edildiğini söyledi.
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Bilinçli üretim ile fındıkta verim ikiye katlandı...
sonucunda elde edildiğini belirten 
Genel Müdür İbrahim Yumaklı, şir-
ket olarak özellikle son 10 yılda ge-
liştirdikleri bitkiye ve bölgeye özel 
gübreler ile tarıma önemli katma de-
ğerler sağladıklarını söyledi.

GÜBRETAŞ’ın üreticileri her za-
man bilinçli tarımsal üretim yapma-
ya teşvik ettiğini hatırlatan Yumaklı, 
“Bu amaçla her yıl Türkiye genelin-
de 2 bine yakın noktada 100 binden 
fazla üretici ve ziraat mühendisini 
iyi tarım uygulamalarına yönelik 
eğitimlerde buluşturuyoruz. Türkiye 
Toprak Verimliliği Haritası proje-
sinde elde ettiğimiz birikimi, bu tür 
ürüne özel gübrelerin geliştirmesin-
de kullanıyoruz. Türkiye genelin-
de farklı ürünler için yaptığımız bu 
gibi deneme tarla ve bahçeleri ile de 
çiftçilerimizle birlikte örnek uygula-
malar ortaya koyarken, diğer yandan 
farklı iletişim kanallarıyla tüm üre-
ticilere ücretsiz danışmanlık hizmeti 
veriyoruz. Tarımda verim ve kaliteyi 
artırmak için çiftçilere mutlaka top-
rak analizi yaptırmalarını tavsiye 
ediyoruz” diye konuştu.

Tarımda ‘periyodisite’ denilen 
dönemsel verimliliği, “sürdürülebi-
lir/ sürekli verimliliğe” dönüştüre-
rek, her yılı “var yılı” haline getir-
menin püf noktasının bilinçli tarım 
olduğunu vurgulayan Yumaklı, et-

kinliğe katılan üretici-
lere bu konuda öneri-
lerde bulundu.

Üretici sonuçlardan 
çok memnun

Denemenin yapıl-
dığı bahçenin sahibi 
Haşim Macuncu da 
görüş ve gözlemleri-
ni paylaştı. Yaklaşık 
80 yaş ortalamasıyla 
325 fındık ocağının 
bulunduğu bahçede, 
önce toprak analizi 
yapıldığını ve buna 
göre kendilerine bir 
program sunulduğu-
nu belirten Macuncu, 
“Mart ayından itiba-
ren o programa uygun 
şekilde gübreleme ve 
ilaçlamaları yaptık. 
GÜBRETAŞ’taki zi-
raat mühendislerinin 
yakın ilgisiyle fındık 
ocaklarındaki güzel de-
ğişimi de kendi gözlerimizle gördük. 
Ağaçlar daha canlı ve dirençli hale 
gelirken, denemeye almadığımız bö-
lüme kıyasla yeni sürgün sayısının ve 
çotanakların arttığını gördük.” dedi.

Üretici Haşim Macuncu, tahminin 

oldukça üzerinde bir sonuç elde etti-
ği için çok mutlu olduğunu belirterek, 
şunları kaydetti: “Tüm çiftçi arka-
daşlara da bilinçli tarım yöntemlerini 
kullanmalarını ve yeniliğe açık olma-
larını tavsiye ediyorum. Böyle başarılı 
fındık verimine katkılarından dolayı 
emeği geçenlere teşekkür ediyoruz”

Uzman ekipten üreticiye   
sürekli teknik destek 

Etkinlikte, denemenin planlanma-
sı ve takibinde görev yapan GÜB-
RETAŞ ziraat mühendisleri Tamer 
Canıgeniş ve Hakan Ermeç, model 
bahçede yapılan çalışmalar hakkında 
katılımcılara bilgi verdi. Araziden alı-
nan toprak numuneleri GÜBRETAŞ 
Yarımca Laboratuvarı’nda analiz edil-
dikten sonra bir gübreleme programı 
oluşturup bunu üretici ile paylaşan zi-
raat mühendisleri, uygulamaların her 
aşamasında bahçe sahibinin yanında 
olarak teknik desteği sürdürdü. 

Üreticinin daha önceki yıllarda 
ocak başına 750 gram kullandığı kla-
sik taban gübresi yerine fındığa özel 
taban gübresi Süper Çotanak’tan 500 
gramın yeterli olacağına karar veren 
uzman ziraat mühendisleri, yine ana-
liz sonucunu dikkate alınarak taban-
dan tek tip besleme yerine bitkinin 
ihtiyacı olan magnezyum-sülfat takvi-
yesi de yaptırdılar. Mühendisler, üreti-
cinin geçmiş yıllarda her fındık ocağı 

için 800 gram kullandığı üst gübrenin 
miktarını 600 grama düşürüp, taban 
ve üstten beslemeyi yapraktan uygu-
lamalarla desteklediler. 

Bahçede gübrelemenin yanı sıra 
bitki koruma uygulamasını da prog-
ramlayan GÜBRETAŞ’ın uzman des-
tek ekibi, bu sayede son yıllardaki ani 
iklimsel değişikliklere bağlı olarak 
fındıkta yaygınlaşıp verim kayıpları-
na neden olan külleme ve mildiyö gibi 
hastalıkların da önlenmesini sağladı. 

Uzman ziraat mühendislerinin 
önerdiği bu bitki besleme (gübreleme) 
ve bitki koruma (ilaçlama) programı, 
fındık bahçesindeki verimi artırdı. 
Fındık üreticilerine mutlaka toprak 
analizi yaptırmalarını öneren ziraat 
mühendisleri, yapılan analiz sonucun-
da verilen gübreleme tavsiyelerine 
uyulması ve gübre tedariklerinin ona 
göre yapılması gerektiğini kaydetti-
ler. Doğru zamanda, doğru miktarda, 
doğru uygulama yöntemiyle bitki bes-
lemesini gerçekleştirerek, hastalık ve 
zararlılara karşı uygun ilaçları doğru 
zaman ve dozda uygulandığında yük-
sek kalite ve verimin sağlanabileceği-
ni belirttiler.

Programın sonunda bitkiye özel 
gübrenin kullanıldığı fındık bahçe-
sinde saha incelemesi sırasında ziraat 
mühendisleri tarafından çiftçilerin ve 
misafirlerin soruları yanıtlandı.
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Tarım Kredi Yem, bu sene üç ayrı 
hayvan pazarında stand açarak mar-

kasını tanıtma fırsatı buldu.
İzmir Bölge Müdürü Mehmet 

Tevfik Ongun konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada şunları ifade etti: “Açı-
lan stantlar ile esas amacımız; yem 
satışından daha çok Tarım Kredi Ko-
operatifleri ve Tarım Kredi Yem mar-
kasını tanıtmak. Ancak bu vesile ile 

pazarda yem ihtiyacı olan üreticileri-
mize yem satışı da yaptık.”

Tarım Kredi Yem Denizli Şube 
Müdürü Cem Karataş ise, “Tarım Kre-
di Yem olarak tanıtıma önem vermek-
teyiz.  İzmir Bölge Birliğiyle işbirli-
ği yaparak üç ayrı hayvan pazarında 
stand açtık. Çabamız her fırsatı değer-
lendirerek Tarım Kredi Yem bilinirli-
liğini ve kullanımını artırmak.” dedi.

Tarım Kredi Yem 
Hayvan Pazarlarında

İzmir Bölge Birliği ile Tarım Kredi Yem Denizli Şubesi 
işbirliği ile İzmir Çiğli, Denizli ve Nazilli hayvan pazarında 
Tarım Kredi yem standı kuruldu.

İncirin başkenti Aydın'da taze incir 
ihracatı 
başladı

Dünyada ve 
Türkiye’de taze 
incirin başkenti 
olarak bilinen 
Aydın’ın Buharkent 
ilçesinde taze incir 
ihracatı başladı.

Taze incirde marka olan 
Aydın’ın Buharkent İl-
çesinde hasat heyecanı 

sürüyor. Bu sezonda da bereket-
li bir hasat beklediklerini ifa-
de eden üreticiler, “Buharkent 
birçok özelliği ile taze incirin 
başkentidir. Erkenci hasadı, ka-
litesi, aroması ile ünlü Aydın’a 
özgü sarı lob incirimizin hasadı 
ile birlikte ihracatı da büyük bir 
hızla sürüyor. Yaklaşık 10 gün 
önce başlayan hasat ve ihracatta 
yoğun bir telaş içerisine girdik. 
Toptan ticareti Türkiye’de sade-
ce Buharkent’te yapılan taze in-
cir, ilçemizin de bir kültürü ha-
line gelmiştir. Türkiye’nin dört 
bir yanında görmüş olduğunuz 
veya satın aldığınız taze incir-
ler mutlaka Buharkent menşe-
ilidir. Kur’an-ı Kerimde de adı 
geçen kutsal meyvemiz olan 
incirimiz, aynı zamanda narin 
bir meyvedir. Her türlü iklim 
şartından etkilenmektedir. İncir 
olarak birçok özelliği var ama 
biz ağırlıklı olarak taze tüketil-
mesi konusundaki özelliğini öne 
çıkartmaya çalışıyoruz. Bu sene 
de iyi bir rekolte bekliyoruz. Bu 
lezzeti herkes tatmalı" diye ko-
nuştular.

Avrupa, Japonya ve Irak’a 
gönderiliyor

Yaklaşık 10 gün önce ihracatı 
başlayan taze inciri Türkiye’nin ta-
mamı başta olmak üzere özellikle 
Irak ve Arap ülkelerine yolladık-
larını ifade eden Buharkentli tüc-
carlardan Hüseyin Altıntaş şunları 
kaydetti: “Sarı lob incirimizle bir-
likte siyah incirimiz Japonya başta 
olmak üzere Avrupa ülkelerine gön-
derilmektedir. Bize nereden talep 
gelirse biz oraya incir gönderiyoruz. 
Tamamen doğal ortamda üretilen bu 
incir sağlık için de oldukça faydalı. 
Omega-3-6 gibi vitaminlerin yanı 
sıra vücuda olan faydaları saymakla 
bitmez. Bu sene ihracatta iyi bek-
lentilerimiz var. Yağışa rağmen in-
cirimizin genel kalitesinde herhangi 
bir sorun yaşanmadı. Belediyemizin 
sayesinde de incirimiz tanınıyor. 
Herkesi incirimizden tatmaya bek-
liyoruz.” 

Buharkent incirini üretici ve tüc-
cardan satın aldıktan sonra Sultan-
hisar’da işleyerek paketleyip ihracat 
yapan bir diğer firma olan Tayang 
Tarım İşletme Müdürü Tarık Burçak 
ise, “26 Temmuz'dan bu yana Rusya 
başta olmak üzere Avrupa ülkelerine 
ihra- cat yapıyoruz. Taze 

inciri Avrupa daha 
çok talep ediyor. 
Sarı lop incirde 
haftada 4 tır, taze 
siyah incirde ise 

7 tır ihracat 
yapıyoruz. 
Bu sene 
hem rekol-
te hem de 
fiyatlar gü-
zel.” dedi.
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Ordu’nun Fatsa ilçesinde fındık üreticileri ha-
sada başladılar. Hava sıcaklıklarının mevsim 
normallerin üzerinde seyretmesinden dolayı 

fındık biraz zor toplanırken, üreticiler emeklerinin 
karşılığını fındıklarını pazara indirdiklerinde almak 
istediklerini belirttiler. Üreticilerin, bahçelerde hep 
birlikte çalışarak ve şarkılar söyleyerek gerçekleştir-
dikleri fındık hasadında umutlar fiyat açısından bü-
yük. Geçen yıla göre rekoltenin biraz yüksek olma-
sından dolayı mutlu olan üreticiler, bu yıl ise fiyatların 
10 TL’nin üzerinde olmasını istediklerini söylediler.

Yeşil altın olarak da bilinen fındığın bu yıl çok 
verimli olduğunu belirten üreticilerden Adem Zeren, 
“Fındıktan bu yıl hem fiyat hem üretim açısından 
çok umutluyuz.” dedi.

Bu yıl fındığın bahçelerde çok görüldüğünü ifa-
de eden Zeren, “Fındık sezonu başladı. Bahçelere 
girerek hasat yapıyoruz. Hasada başlarken fındıkda 
yanık olmaya başladı. Havaların sıcak olması, yağ-
murun olmaması bu durumu tetikledi. Biraz bahçe-

lere erken girmek zorunda kaldık. İlk hasat-
tan memnunuz. Fiyat olarak beklentimiz 
konusunda söz söyleyecek durumumuz 

yok. Toplasak mı toplamasak 
mı halen tereddütümüz var. 

Hiçbir zaman fın-
dıkta olması gere-

ken fiyatın oldu-
ğunu görmedik. 
İnşallah üretici-
ler olarak eme-

ğimizin karşılığını 
alırız” diye konuştu.

Beklenti 10 lira üzeri

  Üreticilerden Kenan Yahşi ise şöyle 
konuştu:

“Bahçelerde ürünümüzü hasat etmeye başladık. 
Beklentimiz fındıkta iyi bir fiyatın olması. Güzel bir 
pazar oluşursa fındık para eder ve üreticiler de rahat 
bir nefes alır. Fındığımızı hava sıcaklıkları etkiledi. 
Fakat bahçelerde şu anda kaliteli fındık hasat ediyo-
ruz. Fındığın fiyatını 10 TL’nin üzerinde bekliyoruz. 
Bu fiyattan aşağı olduğu zaman zarar ederiz. Hasat 
dönemi iyi başladı. Bahçelerdeyiz, fındıklarımızı top-
luyoruz. Her zamanki gibi umutluyuz.”

Devletin fındığa her zaman destek vermesi gerek-
tiğini söyleyen üretici Aydın Bicil ise, “Fındık fiyat-
ları konusunda devletimizin büyük desteğini bekli-
yoruz. Sıcak havada bahçede çalışıyoruz. Bu yıl bol 
fındık olduğu gözüküyor. Fiyat olarak da 15 TL gibi 
bir rakamın olması gerekiyor. Emeğimizin karşılığını 
almak istiyoruz artık” diye konuştu.

Bahçelerdeki üreticiler bu yıl umutlu

Türkiye'nin en önemli tarımsal 
ihracat ürünü olan fındıkta hasat 
devam ediyor.  
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Bingöl'de çocuklarının organik yumurta 
yemesi için 5 tavuk beslerken, 'Genç 
Çiftçi Projesi'yle yumurta ticaretine atı-

lan ev hanımının şimdi 500 tavuğu var. Tavuk-
larından günlük 300'ün üzerinde yumurta elde 
eden 3 çocuk annesi Fazilet Çiftçi, ilerleyen za-
manda işlerini biraz daha büyütmek istiyor.

Merkeze bağlı Çobantaşı köyünde yaşayan 
35 yaşındaki Fazilet ile Edip Çiftçi, Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınma 
Desteklemeleri Kapsamında Genç Çiftçi Pro-
jesi ile evinin bahçesinde hobi olarak beslediği 
tavuk sayısını 5'ten 500'e çıkardı. Proje kapsa-
mında 30 bin lira hibe alan Çiftçi ailesi, 500 
tavuktan günlük 300'ün üzerinde yumurta elde 
ederek, kentteki kahvaltı salonlarına satıp aile 
bütçelerine ek gelir sağlıyor.

Sivas'ta çiftçiler, güneşli ve 
sıcak havada buğday hasadı 

için sabahın erken saatlerinde 
işe koyulup, günün en sıcak sa-
atinde ektikleri tarlalardaki ha-
sadı toplamak için çalışıyorlar.

Sıcaklardan dolayı tarlalar-
daki ürünün zayıf olduğundan 
yakınan çiftçi Numan Coşkun, 
"Şuanda havalar çok sıcak, bi-
raz sıkıntılı geçiyor ama yapa-
cak bir şey yok. Ürünümüz de 
biraz sıkıntılı, aşırı sıcaktan do-
layı depoları tam doldurmadı. 
Nasipte ne varsa o olur. Çalış-
ma şartları en zor olan çiftçiler. 
Artı kazancımız da yok. Bu 
sıcakta bu çalışmaya emeğimi-
zin hakkını alsak ama olmuyor 
işte. Bu traktörün içinde nefes 
almak çok zor. Traktörün içi 
hemen hemen 50 dereceyi bu-
luyor. Kapıyı kapatıyoruz mec-
bur. Klimayı açsak da fayda 
vermiyor." dedi.

5 tavukla başladı, şimdi 500 tavuğu var
Bingöl'de çocuklarının 
organik yumurta yemesi 
için 5 tavuk beslerken, 
'Genç Çiftçi Projesi'yle 
yumurta ticaretine 
başlayan ev hanımının 
şimdi 500 tavuğu var. 
500 tavuktan günlük 
300'ün üzerinde yumurta 
elde eden Çiftçi ailesi, 
ilerleyen zamanda işlerini 
daha da büyütmek istiyor.

Genç Çiftçi Projesi başladığında 
eşiyle bu durumu konuşup proje ha-
zırladıklarını söyleyen Fazilet Çiftçi, 
“Bu mesleği çok seviyorum. Eşim ile 
oturduk, konuştuk, başvurduk. Baş-
vurduktan sonra devletimiz yardım 
etti. İşimizden memnunuz. Eşim in-
şaatta çalışıyor. Ben de sabah erken 
gelip yumurtaları topluyor, yemleri-
ni veriyorum. İşimizden memnunuz. 
500 tavuğumuzdan 300'ün üzerinde 
yumurta topluyor, satıyoruz. Çocuk-
larımıza organik yumurta yediriyo-
ruz.” dedi.

"İşi büyütüp, eşimle birlikte 
yapmak istiyorum"

Kendisinin inşaat işçisi olduğunu 
ve tavuk yumurtalarından elde ettikleri 
gelirin eve ek gelir olduğunu belirten 
Edip Çiftçi, "Tavukçuluğa kapımızın 
önünde baktığımız 3-5 tavukla başla-
dık. Daha sonra eşimle bu işi niye mes-
leğe dönüştürmüyoruz diye konuşmaya 
başladık. Genç Çiftçi Projesi çıktığında 
çoğu kişi büyükbaş hayvanlar için pro-
jeler yazmaya başladı biz de çocukla-
rımız için hobi olarak başladığımız işi 
yapmaya karar verdik. Bize verilen 30 

bin TL ile hibeye biraz sermaye ko-
yarak bu çiftliği kurduk. 500 tane ta-
vukla 350-400’e yakın yumurta elde 
ediyoruz. Topladığımız yumurtaları 
kahvaltı salonlarına veriyoruz. Bu işi 
büyütüp eşimle beraber yapmak isti-
yorum” diye konuştu.

Sivas'ta tarımla 
uğraşan çiftçiler, 40 
derece sıcaklığın 
altında ekmek 
mücadelesi veriyor.

Sivas'ta
40 derece 
sıcağın 
altında 
ekmek 
mücadelesi
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Goji berry 
Van'da 
üretildi... 

Anavatanı Tibet 
olan ve halk 
arasında ‘kurt 
üzümü’ olarak 
bilinen goji berry’ 
Van'da üretildi.

Tuşba ilçesine bağlı Alaköy mahal-
lesi'nde yaşayan İnan ailesi, geçen 
sene Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 

Destekleme Kurumuna (TKDK) sunduk-
ları ‘Gojivan Goji Berry Üzüm Bahçesi 
Modern ve Organik Tarım Projesi' ile İz-
mir'den getirttikleri goji berry fidanlarını 
toprakla buluşturdu. Aile bir yıllık emeğin 
ardından bu sene ilk meyvelerini almaya 
hazırlanıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
üretici Hakan İnan, ‘Gojivan’ projesinin 
kızı Hilal Huseyni’nin fikri olduğunu ifa-
de ederek; aile olarak projeyi sahiplendik-
lerini söyledi. İnan, “Bizler de aile olarak 
kızımıza destek oluyoruz. Goji berry mey-
vesinin asıl vatanı Tibet’tir. Türkiye’de 20 
yıllık geçmişi olan bir bitkidir. Mühendis-
lerimizle yaptığımız istişarelerde bölgede 
farklı bitkilerin de yetiştirilebileceği fikri 
doğdu. Yaptığımız araştırmalar sonucun-
da goji berrynin bölge toprağına uygun 

olduğu kanısına vardık ve kızım Hilal’in 
öncülüğünde proje girişiminde bulun-
duk.” dedi.

“Önümüzde hasat dönemi var”
Burada atıl durumda olan 11 dekarlık 

alan üzerine 2 bin 700 goji berry fide-
sini toprakla buluşturduklarını anlatan 
İnan, “Geçen sene projemize başladık. 
TKDK ile işbirliği içerisinde projemizi 
devam ettiriyoruz. Önümüzde budama 
ve hasat dönemleri var. Bitkimiz mey-
ve verdikten sonra özellikle kuru yemiş 
olarak paketleme sistemi ile bu piyasa-
ya sürülecek. Bu küçük meyvenin çok 
çeşitli faydaları var. Özellikle tansiyon 
ve zayıflama noktasında çok etkilidir.” 
diye konuştu.

“Limon ve portakaldan 100 kat 
daha fazla C vitaminine sahip”

Yapılan araştırmalarda 
goji berry meyve-

sinde, limon 
ve porta-

kaldan 
100 

kat 

daha 
fazla C 

vitamini 
olduğunu vur-

gulayan İnan, şöyle devam etti: 
“Goji berrynin kolesterol ve çe-
şitli kanser hastalıklarının yanı 
sıra birçok hastalığa da iyi gel-
diği biliniyor. Sağlıklı bir ya-
şam olduğunda insanlar mutlu 
olurlar. O yüzden de geçmişten 
bu yana bu bitki ‘mutluluk veren’ 
bitki olarak tabir ediliyor.” 

“Ürettiğimiz meyveleri 
burada kurutup pazarlamayı 

düşünüyoruz”
Van Goji Berry Projesine geçen sene 

ocak ayında başladıklarını hatırlatan 
Murat İnan da, geçen sene diktikleri 
fidelerin bu sene meyve verme aşama-
sında olduğunu belirterek, “Şu anda 
çapalama yapıyoruz. Haricinde sula-
ma ve budama işlemi de devam ediyor. 
Makine ekipmanlarımız geldiği zaman; 
telli terbiye sistemi, çit, file sistemi ve 
yanında yenilenebilir enerji olarak gü-
neş panellerini kurmayı planlıyoruz. Bu 
sayede kendi elektriğimizi üretebilece-
ğiz. Ayrıca kurutma sistemi kuracağız. 
Bu sayede ürettiğimiz meyveleri burada 
kurutup pazarlamayı düşünüyoruz. İle-
riki aşamalarda sanayi ve endüstriyel 
anlamda ilerleyerek;  hedeflediğimiz 
noktaya gelmeyi planlıyoruz.” dedi.

“Amacımız tamamen organik 
üretim yapmak”

Bu yıl istedikleri verimi alma aşa-
masında olduklarını anlatan İnan, 
“Meyve aldığımızda daha da mutlu 
olacağız. Bölgemiz ve ülkemiz adına 
örnek bir proje. TKDK tarafından da 
örnek seçildi. Şu an için pazar alım ga-
rantisi noktasında bir sıkıntımız yok. 
Amacımız burada tamamen organik 
üretim yapmak ve bunları yurt dışına 
ihraç etmek. Organik üretim sertifika-
mızı aldığımızda Van Ticaret Borsası 

ile birlikte bu ürünlerimizi pazarlaya-
cağız.” ifadelerini kullandı.

İnan, ileriki aşamalarda TKDK’nın 
desteğiyle yeni bir proje hazırlama-
yı, bu sayede farklı alternatif bitkileri 
ve ilaç sanayide kullanılan siyah goji 
berryi de üretmeyi hedeflediklerini 
aktardı.

Goji berryde bulunan vitamin ve 
mineraller

Yaygın olarak Çin'de yetişen goji 
berrynin, eski çağlardan itibaren tıbbi 
amaçlı kullanıldığı, bünyesinde barın-
dırdığı vitamin, mineral ve bileşenlerin 
vücudumuzdaki organların görevlerini 
düzenli bir şekilde yerine getirmelerin-
de etkili olduğu biliniyor. Goji berryde 
bulunan 21 mineralden en önemlileri ise 
çinko, demir, bakır, kalsiyum, german-
yum, selenyum ve fosfordur. Havuçtan 
daha çok beta karoten içeren bu meyve, 
en zengin karatenoid kaynağıdır. Ayrıca, 
portakal ve limondan 100 kat daha fazla 
C vitaminine sahip olan bitki; B1, B2, 
B6 ve E vitaminini de içeriyor.
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Yılda 30 bin dekar 
alanda domate-
sin ekildiği İz-

mir’in Torbalı ilçesi, ku-
rutulmuş domatesler için 
gerekli güneşe ve neme 
sahip. Hal böyle olunca 
yurtdışında rağbet gören 
kurutulmuş domatesler, 
Torbalı’dan dünyaya ih-
raç ediliyor. 

13 kiloluk domatesten 
1 kilo kurutulmuş doma-
tes elde edilirken, ürünler 
özenle hazırlanıp işlene-
rek ilçedeki 10'a yakın 
fabrika aracılığı ile ihraç 
ediliyor. Yılda 60 bin 
domatesin kurutularak 
dünya pazarına sunuldu-
ğunu kaydeden Torba-
lı Ticaret Odası (TTO) 
Başkanı Abdulvahap Ol-
gun, “Torbalı Ovası'nda 
üretilen domateslerin bir 
kısmı sofralık, bir kısmı 
da salçalık olarak kul-
lanılırken, yüzde 40'lık 
kısmı da kurutuluyor. 
Kurutulmuş domatesler 
Avrupa'da, Kanada ve 
ABD gibi ülkelerde ge-
nellikle pizza malzemesi 
ve meze olarak kullanılı-
yor.” dedi.

"Tarıma dayalı 
sanayiyi 

geliştirmemiz lazım"

Konuyla ilgili konu-
şan Olgun, “Torbalı’daki 
güneş ve nem oranı başka 
yerde yok. Bu domates-
ler başka yerde kurumaz. 
Domatesin kuruduğu yer-
lerde ise domates yetiş-
mez. Bizim tarıma dayalı 
sanayiyi geliştirmemiz 
lazım. 313 bin dönüm 
ekili arazimizi koruma-
mız lazım. Fabrikaları-

mızda, bu ürünleri işleyip 
dünyaya pazarlamalıyız. 
Çiftçiler, mahsullerinin 
ellerinde kaldığını söylü-
yor ama mahsullerimizi 
bu şekilde işleyip dün-
yaya gönderirsek mahsul 
her zaman para eder.” 
diye konuştu.

“Pazar sorunumuz 
yok”

Olgun, kurutulmuş 
domateste pazar sorunu 
olmadığını belirterek; 
“Kurutulmuş domates-
lerin tamamını yurtdışı-
na gönderiyoruz. Biz de 
TTO olarak teşvik edi-
yoruz. Torbalı’nın bu de-
ğerini dünyaya tanıtmak 
istiyoruz. Bütün Türki-
ye’ye de örnek olmak 
istiyoruz. Yani tarımsal 
ürünlerimizin fabrikala-
rımızda işlenip yurtdışına 
pazarlanması gerektiğini 
düşünüyoruz.” ifadelerini 
kullandı.

“İç pazara da 
yöneleceğiz”

Fabrikalarında 500 
ton kuru domatesi işleyip 
ihraç ettiklerini belirten 
Harun Saygıner ise şöyle 
konuştu: 

“300 dönüme yakın 
arazide 300 işçimizle yaş 
domatesleri topluyoruz. 
150 işçimizle yaş doma-
tesler ikiye ayrılarak ke-
siliyor ve örtüye seriliyor. 
Domatesler kuruduktan 
sonra fabrikamızda ürün-
leri işleyip ihraç ediyo-
ruz. Kurutulmuş domates 
ülkemizde çok bilinmi-
yor ancak biz fabrika ola-
rak bu yıl iç pazara da yö-
nelmeyi düşünüyoruz.”

Dünyanın kuru domates ihtiyacını 
Torbalı karşılıyor

Aksaray'da yapılan gölet 
kıraç topraklara hayat verdi 
Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı 
Aksaray’da, kıraç bölgeler arasında yer alan Ekecik bölgesine 
yaptırılan gölet topraklara hayat verdi. 

İzmir’in Torbalı ilçesinde 
yılda 60 bin ton domates 
kurutularak dünyaya ihraç 
ediliyor. Özellikle Avrupa 
ve ABD tarafından yoğun 
rağbet gören kurutulmuş 
domateslerin kilosu 2,7 
Euro, yani yaklaşık 11 
TL’ye alıcı buluyor.

Bölge üreticilerinden Emin 
Koçak, bölgede geçmiş yıl-

larda hiçbir ekim dikim yapılma-
dığını belirterek, yapılan gölet ile 
bölge topraklarına hayat geldi-
ğini söyledi. Her alanda olduğu 
gibi tarım ve hayvancılıkta da 
suyun ne kadar önemli olduğunu 
bir kez daha gördüklerini belirten 
Koçak, “Tarım şehrimizin Ekecik 
yöresindeki Cerran köyündeyiz. 
Ekecik yöresinde daha önceden 
su olmadığı için arazilerimizin 
hepsi kıraç alandı. Bu bölgedeki 
üreticilerimiz, çiftçilerimiz ciddi 
sıkıntı çektiğinden dolayı daha 
önce yurt dışına, Konya’ya ve di-
ğer illere çalışmaya gidiyorlardı. 
Bu bölgede hiçbir şey ekilemi-
yordu. Yani anam babam usulü 
arpadan hariç hiçbir şey ekilemi-
yordu. Geçtiğimiz yıllarda KOP 
projesi ile Cerran köyüne bir gö-

let yapıldı ve gölet bu bölgenin 
çehresini değiştirdi. Bu köyde 
şu anda bir tane üreticimiz yak-
laşık 200 dekara yakın fasulye 
ekti. Hem bölgeye, hem ilimizde 
alternatif ürün. İkinci ekim mısır 
ekilmiş. Yani suyun, bölgemizde 
ve bu bölgede ne kadar önemli 
olduğunu bir kez daha gördük. Su 
hayattır. Su olduğu ve tarıma des-
tek olduğu müddetçe köylerimiz 
gelişecek. Daha önce köylerimiz 
boşalmıştı. Şu anda tekrar köyle-
rimiz yeniden göç almaya başla-
dı. Özellikle bu kırsal alanlarda 
bu tarz göletlerin çoğaltılmasını 
istiyoruz” dedi.

Cerran Köyü Muhtarı Nusret 
Yar ise “Daha önce burada ekme 
biçme yoktu. DSİ’nin su getir-
diğinden bu yana buralara hayat 
geldi. Şimdi ekip biçip kaldırı-
yoruz. Burada daha önce fasulye 

falan ekemiyorduk. Çünkü suyu-
muz yoktu. Şu anda suyumuz ve 
imkanlarımız var. Devletimize 
teşekkür ediyoruz” şeklinde ko-
nuştu.

Bölgede çiftçilik yapan Şa-
bettin Şahin, “Fasulye ekimine 
başladım. Patates, fasulye, mısır, 
ayçiçeği ekiyorum. Su ile bera-
ber topraklara hayat geldi. Ön-
ceden hiçbir şey olmuyordu. Her 
şey kıraçtı. Ektiğimiz deneyi bile 
kendimiz yeniden alamıyorduk. 
Susuzluk, kuraklık. Şu an devle-
timiz, göletimizi yaptı. Bin 500 
dekarlık bir suyumuz var. Gücü-
müzün yettiği kadar ekiyoruz, bi-
çiyoruz. Arazilerimize can geldi. 
Biz işimizi bulduk. Allah devle-
timize zeval vermesin. Su ile kö-
yümüze hayat geldi” ifadelerini 
kullandı. 
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Renklerinin pastelleş-
mesi ve hijyenik olma-
sı amacıyla, binlerce 

el dokuması halı ve kilime ev 
sahipliği yapan halı tarlaların-
da ortaya çıkan renk cümbüşü 
görsel şölene dönüştü. 

Değeri milyonlarca dolara 
ulaşan halılar Avrupa ülkele-
rine de ihraç ediliyor. İşletme-
cilerin sadece güneşten istifa-
de ederek adeta susuz tarım 
yaptığı tarlalarda halılar pastel 
renklere bürünerek bakteriler-
den arındırılıyor. Tarlalarda 
halıların rutin ters-düz edilme-
si işinin dışındaki tek hareket-
lilik ise, solmaya bırakıldıktan 
sonraki aşamadaki olası yağ-
mur sürprizi.

Dokuma tezgahlarında, 
kök boyayla boyanmış, üze-
rinde geometrik şekillerin yanı 
sıra muska, kartal, küpe, göz, 
sandık motiflerinin yer aldığı 
halı ve kilimlerin yönleri bo-
yalarını tam alması için belirli 
zaman aralıklarında değiştiri-
liyor. Yağmur ihtimalinden bir 
gün önce depolara kaldırılan 
halı ve kilimler güneşin yüzü-
nü göstermesiyle yeniden tar-
lalara seriliyor. Halı ve kilim-

lerin güneşlenme süresi 10 ile 
90 gün arasında değişirken, 
eylül ayının gelmesiyle bir-
likte işlemlerin sona ereceği 
belirtildi. 

"Pastelleşme 
hedefleniyor" 

İşletme sorumlusu Meh-
met Çelik, 10 yıldır sektörün 
içinde yer aldığını belirterek 
tarihi halı ve kilimlerin İs-
tanbul’daki tüccarlar aracı-
lığıyla kendilerine geldiğini 
söyledi. Yıkama işlemlerinin 
ardından halı ve kilimlerin 
renklerinin pastelleşmesi ve 
çeşitli bakterilerin uzaklaş-
ması amacıyla tarlaya seril-
diğini kaydeden Çelik, böy-
lelikle halıların doğallığını 
yakaladıklarını anlattı.

Döşemealtı Killik mahal-
lesinde yıllardır bu işin de-
deden toruna devam ettiğini 
ifade eden Çelik, "Anado-
lu’nun her ilinden gelen el 
dokuması halı ve kilimlerin 
önce yıkamasını ardından 
güneşletmesini gerçekleş-
tiriyoruz. İç Anadolu Böl-

gesi’nde güneşletme işlemi 
yapılsa da bizim bölgemiz 
kadar kaliteli olmuyor. Nem 
ve rüzgar bu işlemde önem 
arz ediyor." dedi.

"Halılar tek tek 
inceleniyor"

Yıkama, temizleme ve 
güneşletme işlemlerinin ar-
dından paketlenen halı ve 
kilimlerin İstanbul’daki tüc-
carlar aracılığıyla Avrupa’ya 
dahi gittiğinin altını çizen 
Mehmet Çelik, "Halının tar-
lada kalma süresi cinsine 
ve rengine göre değişiyor. 
40 personelimizle, 150 dö-
nümlük tarlada bu işlemi 
gerçekleştiriyoruz. Bulutlu 
havalarda bu halıların hep-
sini toplamak zorundayız. 
Güneşli günlerde ise belirli 
zaman aralıklarında arka-
sı ve önünün değiştirilmesi 
gerekiyor. Boyası alınan ve 
doğal rengine ulaşan halıla-
rı ustalarımız tek tek geze-
rek belirliyor. Daha sonra bu 
halıları işçilerimiz katlayıp, 
ahşap platformların üzerine 
topluyor" diye konuştu.

Serme işleminin ardından 
halı ve kilimlerdeki renklerin 
pastelleşip, boyaların gittiği-
nin altını çizen Çelik, "Ortala-
ma bir halı güneşte bir ay kalı-
yor, bu süre boyasının alınma 
durumuna göre değişiyor. 
Haziranda başlayan serme iş-
lemimiz eylül ayında bitecek. 
Güneşin en keskin olduğu 
dönemi kullanıyoruz. Bizim 
işlemler bittikten sonra bu tar-
lalar nadas yapılarak buğday 
ekiliyor. Yazın ekinin kaldı-
rılmasının ardından bizim halı 
tarlamıza dönüşüyor" dedi.

Antalya'nın susuz tarımı
Milyon 
dolarlık 
halı 
tarlaları

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine 
bağlı Kalın köyünde bin 

500 dönüm araziye ayçiçeği 
eken Ali Çetin 'Sivas'ın so-
ğuk havasında yapamazsın' 
sözlerine aldırış etmeden 
yaptığı işten yılda yaklaşık 2 
milyon lira gelir elde ediyor. 
İlçeye 20 kilometre uzak-
lıkta bulunan Kalın köyün-
de yaşayan Ali Çetin farklı 
arayışlara girerek daha çok 
Marmara Bölgesi'nde yetiş-
tirilen ayçiçeğini ekmeye 
karar verdi. Diğer çiftçilerin 
'Sivas'ın soğuk havasında 
yapamazsın" sözlerine aldı-
rış etmeyen Çetin bin 500 
dönüm araziye ayçiçeği ekti. 
15 yıldır ektiği ayçiçeğin-
de yüksek verim elde eden 
Çetin bu yılki hasada başla-
dı. Çetin, ayçiçeğinde yılda 

yaklaşık 2 milyon lira gelir 
elde ediyor.

Çiftçiliğin baba mesleği 
olduğunu ve 15 yıldır çift-
çilik yaptığını söyleyen Ali 
Çetin, "Hava şartlarından 
dolayı insanlar 'olmaz' dedi-
ler. Sivas'ın hava şartları in-
sanları biraz tedirgin etti. Bu, 
rakımla alakalı bir şey, burası 
uygun. Çok lezzetli bir çe-
kirdek çıkıyor buradan. Üre-
timden memnunuz, ürünler 
güzel, lezzeti güzel, iyi para 
ediyor. Memnunuz yani 15 
senedir kesintisiz devam edi-
yoruz. Şuan bin 500 dönüm 
ekili yerimiz var ve yaklaşık 
400 ton çekirdek bekliyoruz. 
Kilosunu 5 liradan satıyoruz. 
Toplamda buradan yaklaşık 2 
milyon lira para kazanmayı 
hedefliyoruz." dedi.

'Soğukta yapamazsın' 
dediler, şimdi paraya 

para demiyor

Döşemealtı ilçesinde 
tarlalar yaz mevsiminin 
son renkli günlerini 
yaşıyor. Türkiye’nin 
çeşitli bölgelerinin yanı 
sıra, İran ve Irak’tan 
gelen birbirinden 
değerli el dokuması 
halı ve kilimler, yıkama 
işleminin ardından 
tarlalara serilerek, 
pastel renk almaları 
için bekletiliyor.
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Bafra Ovası'nın gözde ürünlerinden olan salça-
lık kırmızı biber toplanmaya başlandı. Boyu 
10-20 santim arasında olan ve ağırlığı 250 

gramı bulan Bafra kırmızı biberi, bu yıl yaklaşık 25 
bin dönüm arazi üzerine ekildi. Hasadına başlanan 
kırmızı biberin ilk hafta hale giriş fiyatı 2 lira iken, 
bir hafta sonra 1 lira 20 kuruşa kadar düştü. Kalitesi 
ve aromasıyla salçalık kırmızı biberde iddialı olan 
üreticiler, Bafra salçalık kırmızı biberin Türkiye'de 
bir numara olduğunu söylediler.

Bayrak: "Diğer illere göre iddialıyız"
Yaklaşık 30 yıldır salçalık kırmızıbiber üretici-

si olan Mustafa Bayrak, "Bafra biberinin kalitesi 
Türkiye çapında. Salçası iyi olduğu için tüccarlar 
bu biberi daha fazla tercih ediyor. Sadece salçası 
değil kızartması közlemesi de çok güzel oluyor. 
Diğer illere göre biz iddialıyız. Bafra salçalık kır-
mızı biber daha kaliteli." dedi.

Özer: "Besin değeriyle, güzelliğiyle, 
lezzetiyle bir numarayız"

Bir başka üretici Cihan Özer de, “Kırmızıbi-
berin özellikleri; dayanıklı olması, iri olması, gü-
zel olması etli olmasıdır. Bafra biberimiz lezzet 
olarak çok iyi buradan İç Anadolu'ya, Doğu'ya ve 
İstanbul'a gidiyor. Besin değeriyle, güzelliğiyle, 
lezzetiyle bir numarayız." diye konuştu.

Şahin: "Türkiye çapında iddialıyız"
Bafra Ovası'nda 14 üründe iyi tarım uygulama-

sının yapıldığını belirten Bafra Sebze Üreticileri 
Birliği Başkanı Mehmet Şahin ise şunları kaydet-
ti: "Salçalık kırmızı biberimiz de bunlardan biri. 
Bafra biberi çoğunlukla salça olarak tüketiliyor. 
Biber işi uğraş gerektirir. Hasadı 1,5 ile 3 ay ara-
sında. Dönümden 3 ton ürün alınabiliyor. Yeşil 
olarak da toplanıyor. Kalitesinde ve aromasında 
Türkiye çapında iddialıyız. Salçalık kırmızı biber 
yıllardan beri Bafra Ovası’nda ekiliyor. Fakat fi-
yat konusunda biraz sıkıntılarımız var." 

Meşhur Bafra salçalık kırmızı biberin hasat zamanı
Samsun'un Bafra Ovası’nda yetiştirilen, 
tadıyla ve kalitesiyle öne çıkan salçalık 
kırmızı biberin hasadı başladı.






