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MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Ülkemiz, 11 ilde büyük yıkıma neden olan; binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği, yüzbinlerce 
vatandaşımızın da yaralandığı depremle sarsıldı. Dünya tarihinin en büyük depremlerinden birisini ya-
şadığımız asrın felaketi olarak adlandırılan bu yıkıma karşın Türkiye, yaralarını sarmak için el ele verdi. 

Tarım Kredi Genel 
Müdürü Hüseyin 
Aydın, depremde 

hasar gören koope-
ratif hizmet binaları 
ile depoları yerinde 

inceledi.

Deprem felaketinin yaşandığı 11 ilde dep-
remden etkilenen kooperatif ve tesislerde ince-
lemelerde bulunan Tarım Kredi Kooperatifle-
ri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, “Devletimiz 
bütün gücünü seferber etmiş durumda. Dev-
let millet el ele bu zorluğu da aşacağız.” dedi.

Malatya Bölge Birliği bahçesinde kurulan 
çadır ve konteynerlerde konaklayan Tarım 
Kredi çalışanlarını da ziyaret eden Aydın, 
depremde yakınlarını kaybedenlere taziyede 
bulundu.

YARDIM TIRLARI GÖNDERİLDİ
Depremin yaşandığı ilk andan itibaren, 

bölgede yaşayan vatandaşların gıda ve hijyen 
malzemeleri başta olmak üzere temel ihtiyaç-
larının karşılanması amacıyla, deprem bölge-
sindeki Kooperatif Market ve depolardan yar-
dım gerçekleştirildi.

Bunun yanı sıra yine temel gıda ve hijyen 
ürünlerini içeren tırlar AFAD koordinasyo-
nunda dağıtılmak üzere bölgesel ayni bağış 
depolarına sevk edildi.

GAZİANTEP

HATAY

KAHRAMANMARAŞ

OSMANİYE

ADIYAMAN

DEPREM FELAKETİYLE YÜREKLERİMİZ YANDI



Bitkisel Ürün Sigortası ile 
Çiftçilerimizin Emeği Güvende!

fırtına, hortum gibi risklere karşı Bitkisel Ürün Sigortası ile 
güvende olsun.

Bitkisel ürünleriniz yani emeğiniz yangın, heyelan, deprem, 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem böl-
gesinde AFAD’ın oluşturduğu kontey-
ner kentlerde incelemelerde bulundu, 

depremzedelerle görüştü. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, acıyı paylaşmak, depremle ilgili çalış-
maları bizzat yerinde görmek amacıyla burada 
bulunduklarını dile getirdi.

Erdoğan, 6 Şubat’ta meydana gelen iki bü-
yük depremin yıkıcı etkisini bizzat hisseden 
şehirlerden birinin, Nurdağı ve İslahiye ilçe-
leri başta olmak üzere Gaziantep olduğunu 
belirtti.

Depremde vefat edenlere Allah’tan rah-
met, yaralılara acil şifalar dileyen Erdoğan, 
“Millet olarak hepimizin, hepinizin başı sağ 
olsun. Deprem haberini alır almaz devleti-

mizin tüm imkanlarını harekete geçirdik. 
Olumsuz hava şartları ve deprem alanının 
genişliği çalışmalarımızı ilk etapta sekteye 
uğratsa da hamdolsun bu zorlu süreci kısa 
sürede aştık.” diye konuştu.

Vatandaşların acil ihtiyaçlarına hızlıca 
cevap üretirken, barınma ve diğer sorunla-
rını da kalıcı olarak giderecek adımlar attık-
larını söyleyen Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı uzman 
personelin yoğun şekilde hasar tespit çalış-
malarını yürüttüğünü bildirdi.

200 BIN KONUTUN 
INŞASINA BAŞLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:
“En kısa zamanda konutları, iş yerleri ve 

kültürel varlıklarıyla şehirlerimizin ihyasına 
başlıyoruz. Önümüzdeki ay içerisinde 200 
bin konutun inşası için ilk kazmayı vura-
cağız. Gaziantep’in köylerinde de 9 bin 130 
köy evini, ahırı, bahçesi, özgün mimarisi ile 
inşa edip hak sahiplerine teslim edeceğiz. 
Deprem bölgesindeki 11 ilimizde konut ve 
köy evi olarak mart ayında inşasına başla-
yacağımız hane sayısı 270 bini bulacaktır. 
İlerleyen aylarda tespitlere göre tüm deprem 
bölgesinde bu sayıları tekrar belirleyeceğiz. 
İnşallah devlet millet el ele vererek, bu zor 
günlerin üstesinden beraberce geleceğiz.”

Şehirleri tarihi kimliğini ve demografik 
yapısını koruyarak, tekrar ve daha güçlü 
şekilde ayağa kaldıracaklarını vurgulayan 
Erdoğan, binlerce yıldır büyük medeniyet-
lere ev sahipliği yapan şehirlerin yaralarını 
sarmakla kalmayacaklarını, vatandaşların 

geleceklerine asırlar boyunca güvenle bak-
malarını temin ederek altyapıyı kuracakla-
rını söyledi.

ŞEHIRLER YENIDEN INŞA 
EDILECEK

Depremden etkilenen 11 ile gönderilen 
binlerce uzman personelin, hasar tespit ça-
lışmalarını tamamlamak üzere olduğunu 
belirten Erdoğan, “Şimdiye kadar deprem 
bölgesindeki illerimizde 4 milyon 223 bin 
bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 123 
bin binanın incelemesi yapıldı. Bunlardan 
139 bin binadaki 458 bin bağımsız bölümün 
‘yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı’ olduğu 
tespit edildi.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağırına, hafifi-
ne bakmadan şehirleri bütünüyle yeniden 
inşa edecek bir yaklaşımla hareket ettikleri-
ni vurgulayarak, dün Hatay’da mart ayında 
temelini atarak işe başlayacakları ilk 200 bin 
konutun müjdesini verdiklerini hatırlattı.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ 
YAPMAMIZ LAZIM”

Erdoğan, depremle ilgili detaylı bir mu-
hasebeyi, gerek siyaset kurumu, gerek bilim 
insanları, gerekse milletin gelecek günlerde 
yapacağına işaret ederek, “Yaşadığımız afet-

ten, 85 milyon olarak hepimizin çıkarması 
gereken dersler olduğu açıktır. Geçmişteki 
tecrübelerin ışığında eksiklerimizi gider-
memiz, güçlü yanlarımızı tahkim etmemiz 
büyük önem arz ediyor.” diye konuştu.

Bu süreçte, özellikle 17 Ağustos Marma-
ra depremi sonrasında atılan adımların ne 
kadar doğru ve isabetli olduğunun tecrübe 
edildiğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Kentsel dönüşüm projeleriyle, TOKİ va-
sıtasıyla yürütülen toplu konut hamlelerinin 
önemini bir kez daha idrak ettik.

Hamdolsun, depremin etkilediği bölge-
lerde tek bir TOKİ binası dahi yıkılmadı. Ül-
kemizin dört bir yanındaki milyonlarca va-
tandaşımız, TOKİ’nin inşa ettiği konutlarda 
artık kendilerini daha güvende hissediyor. 
Aynı şekilde, çeşitli engelleme girişimlerine 
rağmen kentsel dönüşümünü gerçekleş-
tirdiğimiz binalarda yaşayan insanlarımız, 
bizlere dua ediyor. Bundan sonraki süreçte 
her iki konuda da daha kararlı davranacağız. 
Gerekirse tüm yasal altyapıyı oluşturacak 
ve ona göre de adımlarımızı atacağız. Şimdi 
bu başarıyı, deprem bölgesinden başlayarak 
tüm ülkemize teşmil etmeyi hedefliyoruz. 
Şehirlerimizin tarihi, kültürel ve sosyolojik 
dokusunu koruyarak inşallah kısa sürede 
hepsini yeniden ayağa kaldıracağız.”

Şehirleri daha güçlü şekilde Şehirleri daha güçlü şekilde 
ayağa kaldıracağızayağa kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş 
merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, konut ve köy evlerinin 
inşasına martta başlayacaklarını, hane sayısının 270 bini 
bulacağını belirterek, “İlerleyen aylarda tespitlere göre tüm 
deprem bölgesinde bu sayıları tekrar belirleyeceğiz. Şehirleri 
tarihi kimliğini ve demografik yapısını koruyarak, tekrar ve daha 
güçlü şekilde ayağa kaldıracağız.” dedi.
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Verimliliğin artırılmasına katkı 
sağlayan teknolojik ürün ve hiz-
metlerin sergilendiği, birçok farklı 

sektörün katılımı ile gerçekleşen fuarın 
açılışı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay tarafından yapıldı.  

Fuarın açılışına Yükseköğretim Kurumu 
(YÖK) Başkanı Erol Özvar, Ankara Bilim 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye’nin 
önde gelen teknoloji şirketlerinin temsilci-
leri katıldı. 

Başta savunma sanayi olmak üzere bilişim, 
sanayi, eğitim, enerji, tarım, iletişim, sağlık 
ve ulaşım sektörlerinde geleceğe ışık tuta-
cak akıllı çözüm teknolojilerinin yer aldığı 
fuarda, Tarım Kredi Grubu da iştirakleriyle 
katıldı. Fuarı ziyaret eden vatandaşlar Tarım 
Kredi standına büyük ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 
ATO Congresium’da düzenlenen 5. Verim-
lilik ve Teknoloji Fuarı’nın açılışında yaptığı 
konuşmada, günümüzde teknolojik dönü-
şümün, vatandaşların, iş insanlarının ve ka-
rar alıcıların proaktif uyum sağlamaları ge-
reken dinamik bir süreç olduğunu söyledi.

Oktay, konuşmasının sonunda, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığına, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliğine, fuarın düzenlenme-
sinde emeği geçen Türkiye Verimlilik Vakfı 
ve Ankara Bilim Üniversitesi başta olmak 
üzere tüm paydaş kurum ve kuruluşlar ile 
katılımcılara teşekkür etti. 

Ankara Bilim Üniversitesi tarafından bu yıl 5’ncisi düzenlenen Verimlilik Fuarı, ATO Congresium’da ziya-
retçilere kapılarını açtı. Türkiye’de verimliliğin artırılmasına katkı sağlayan ileri teknoloji ürünlerinin ser-
gilendiği fuarda Tarım Kredi Grubu da iştirakleri ile yerini aldı.

Tarım Kredi Verimlilik Tarım Kredi Verimlilik 
ve Teknoloji Fuarındave Teknoloji Fuarında
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eprem felaketinin ilk anlarından itibaren 
taşra teşkilatları, iştirakleri ve çalışanların 
desteğiyle kriz masası oluşturarak vatan-
daşımızın yanında olan Tarım Kredi, mil-
letimizin yaralarını sarmak için seferber 
oldu. Bölgede yaşayan vatandaşların gıda 
ve hijyen malzemeleri başta olmak üzere 
temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıy-
la, deprem bölgesindeki Kooperatif Mar-
ket ve depolardan yaklaşık 50 tır ürün 
yardımı gerçekleştirildi.
Bunun yanı sıra yine temel gıda ve hijyen 
ürünlerini içeren 14 tır AFAD koordinas-
yonunda dağıtılmak üzere bölgesel ayni 
bağış depolarına sevk edildi. Deprem 
bölgesinde faaliyetine devam edebilecek 
durumda olan marketlerin vatandaşların 
ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ivedi-
likle hizmete açıldı.
Arama kurtarma konusunda eğitimli per-
sonelimiz, AFAD ile koordineli bir şekil-
de afet bölgesinde görevli kurtarma ekip-
lerine destek ve lojistik yardım sağlamak 
amacıyla bölgeye gönderildi. Bölgede ba-
rınma ihtiyacının karşılanması amacıyla 
temin edilen prefabrik ev ve konteynerler 
ivedilikle bölgeye sevk edildi.

D

Tarım Kredi deprem bölgesi için Tarım Kredi deprem bölgesi için 
tüm imkanlarını seferber ettitüm imkanlarını seferber etti

Tarım Kredi Grubu, Kahraman-
maraş merkezli depremlerden 
etkilenen vatandaşların ihtiyaç-
larının karşılanması için gıda 
yüklü tırları bölgeye gönderdi.
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Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu 
Tarım Kredi Kooperatifleri, depremin 
ekonomik etkilerini en aza indirmek 

ve tarımsal üretimin sekteye uğramaması 
adına gerekli tedbirleri alarak çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor. 

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdü-
rü Hüseyin Aydın, Genel Müdür Yardımcısı 
Mehmet Okan Ateş ile birlikte deprem bölge-
sine giderek zarar gören kooperatif binalarını 
inceledi. Aydın, Kahramanmaraş, Hatay, Os-
maniye, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa’da 
hasar gören kooperatif hizmet binaları ile 
iştiraklere ait depo ve tesisler hakkında ilgi-
lilerden bilgi aldı.

Malatya Bölge Birliği bahçesinde kurulan 
çadır ve konteynerler, Adana Yumurtalık 
Eğitim Tesisinde ve Şanlıurfa Bölge Birliği 
hizmet binasında geçici olarak konaklayan 
Tarım Kredi çalışanları ve ailelerini de ziyaret 
eden Aydın, yakınlarını kaybedenlere taziye-
lerini iletti.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem 
bölgesinde yer alan 159 birim kooperatifinden 137’si ile üreticilere hizmet vermeye devam ediyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri depremTarım Kredi Kooperatifleri deprem
bölgesinde çalışmalarına devam ediyorbölgesinde çalışmalarına devam ediyor
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MILLETIMIZIN BAŞI 
SAĞ OLSUN

Aydın “Depremde vefat eden vatan-
daşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınları-
na başsağlığı dilerim. Milletimizin başı 
sağ olsun. Depremin ilk anından itiba-
ren devletimiz, derhal olaylara müdaha-
le etti, gerekli birimler harekete geçti. Biz 
de üzerimize düşeni yapıyoruz. Depre-
min meydana geldiği ilk andan itibaren, 
bölgede yaşayan vatandaşların temel 
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 
yaklaşık 50 tır yardım malzemesi dağı-
tımı gerçekleştirdik. Marketlerimizi de 
vatandaşlarımızın hizmetine açık hale 

getirdik. Bölgede yer alan 160 marketi-
mizin de 117’si aktif olarak vatandaşlara 
hizmet veriyor. Tabi burada kooperatif-
lerimiz ve tesislerimiz belli oranda etki-
lendi. Ancak yaralarımızı kısa zamanda 
saracak ve ortaklarımıza gerekli destek-
leri sağlayacağız.” diye konuştu.

KOOPERATIFLER 
ÇALIŞMAYA DEVAM 

EDIYOR
Depremin etkilediği bölgede 159 bi-

rim kooperatifin yer aldığını kaydeden 
Aydın, “Depremde hafif ve ağır hasarlı 
binalarımız var. 22 kooperatif binamız 

tamamen hasar gördüğü için kullanım 
dışı. Bölgeye ilk etapta kooperatif kulla-
nımına uygun 20 konteyner gönderdik. 
Mevcutta 137 kooperatifimizle üretici-
lere hizmet vermeye devam ediyoruz. 
Hizmet veremeyen kooperatifler ile il-
gili resmi kanallar tarafından yapılacak 
incelemeler sonrası, bölgeye gönderdi-
ğimiz konteynerler aracılığı ile en yakın 
zamanda hizmet vermeye başlayacağız. 
Tarımsal üretimin aksamaması için çift-
çilerimizin tarımsal girdi ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik mal ve hizmetleri 
zamanında, güvenilir, kaliteli ve uygun 
şartlarda sağlamak amacıyla çalışmala-
rımızı sürdürüyoruz.”  dedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri depremTarım Kredi Kooperatifleri deprem
bölgesinde çalışmalarına devam ediyorbölgesinde çalışmalarına devam ediyor
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Afyonkarahisar’da 1613 dekarlık je-
otermal sera alanında üretilen do-
matesler, 14 ülkeye ihraç ediliyor.

Kentte, 1982 yılında İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi tarafından 
Ömer-Gecek Termal Bölgesi’nde 3,5 de-
karlık jeotermal sera kuruldu.

Yaklaşık 10 yıl süren denemelerde başarı 
elde edilen domates, salatalık ve kesme çi-
çek üretimi, özel sektördeki yatırımcıların 
dikkatini çekti. Bu alanda yapılan yatırım-
lar her geçen yıl arttı.

Son yıllarda Afyonkarahisar ve ilçele-
rinde ağırlıklı olarak salkım domates üre-
timi yapılan jeotermal seracılık istihdama 
büyük katkı sağlıyor.

 YAKLAŞIK 2 BIN 500 KIŞI 
ISTIHDAM EDILIYOR

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim 
Acar, Afyonkarahisar’da teknolojik oto-
masyon sistemli 1613 dekarlık jeotermal 
sera alanı bulunduğunu söyledi.

Yakın zamanda kurulması planlanan Je-
otermal Seracılık Organize Sanayi Bölgesi 
ile kentte jeotermal seracılık yapılan ala-
nın 3 bin dekarın üzerine çıkacağını dile 
getiren Acar, şöyle konuştu:

“Bu seralarda ağırlıklı olarak salkım 
domates üretimi yapılıyor. Ürettiğimiz 
domateslerin yüzde 60’ı ihracatta, yüzde 

40’ı da iç piyasaya satılıyor. İhracat izni 
verdiğimiz Almanya, Hollanda, Yunanis-
tan, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri 
gibi 14 ülke var. Jeotermal seralarda yılda 
80 bin ton salkım domates üretimi yapılı-
yor. Buradan da yaklaşık 1 milyar 600 
milyon liralık ihracat potansiyeli 
oluşuyor. Dolayısıyla Af-
yonkarahisar ve ülke eko-
nomisine ciddi katkı 
sunuluyor. Bakanlığı-
mızın hibe destek-
leriyle bölgemizde 
jeotermal sera ya-
tırımcılarımız da 
sürekli artıyor.”

Acar, Afyon-
karahisar’daki 
jeotermal sera-
larda yaklaşık 2 
bin 500 kişinin is-
tihdam edildiğini, 
sera alanları geniş-
ledikçe işçi sayısının 
da arttığını ifade etti.

TICARI GETIRISI 
YÜKSEK

Yatırımcı Hakan Kozan da Sandıklı 
ilçesinde 7 yıl önce 15 dönüm arazi üze-
rinde jeotermal seracılığa başladıklarını, 
zamanla kapasitelerini 80 dönüme çıkar-
dıklarını söyledi.

Jeotermal sera alanlarını birkaç yıl için-
de 150 dönüme çıkarmayı hedefledikleri-

ni belirten Kozan, “Seracılıkta en büyük 
gider kalemi ısıtmadır. Jeotermal kaynak 
da bu ısıtma giderini en aza indirdiği için 
yatırımcıyı cezbediyor. Türkiye’nin fark-
lı yerlerinde jeotermal seracılık bölgesi 

mevcut. Sandıklı Belediyesinin 
jeotermal su dağıtım siste-

mi yatırımcıya avantaj 
sağlıyor. Ticari ge-

tirisi güzel oldu-
ğu için sektöre 

yatırımlar sü-
rekli artıyor.” 
diye konuş-
tu.

Afyonka-
rahisar’ın 
d e v l e t i n 
s a ğ l a d ı ğ ı 
hibe ve des-

teklerle de 
yatırımcılar 

için cazip bir 
bölge olduğunu 

vurgulayan Kozan, 
Türkiye’de çok sayıda 

ihracatçı firmanın San-
dıklı’daki jeotermal seralardan 

salkım domates aldığını dile getirdi.
Yatırımcı Ramazan Çetinkaya da San-

dıklı’da 13 bin metrekarelik alanda kuru-
lu jeotermal serası bulunduğunu ve 11 ay 
boyunca yüksek verimle ihracata yönelik 
salkım domates üretimi yaptıklarını ifade 
etti.

Jeotermal sera yatırımları Jeotermal sera yatırımları 
ekonomiye katkı sağlıyorekonomiye katkı sağlıyor
Afyonkarahisar’da artan 
jeotermal sera yatırımla-
rı ülke ekonomisine kat-
kı sağlıyor. Kentte 41 yıl 
önce kamu eliyle 3,5 de-
kar alanda başlatılan jeo-
termal seracılıkta yatırım-
larla 1613 dekara ulaşıldı.
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Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen 
Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Mehmet 

Aybeke, küresel iklim değişikliği ve 
kuraklığın bitkilerin strese girmesi-
ne, hücre yapılarının bozulmasına, 
buna bağlı kalite ve verimin düşme-
sine yol açtığını söyledi.

Prof. Dr. Aybeke, fosil yakıtların 
kullanılmasının atmosfere yoğun 
karbon salımına neden olduğunu 
ifade etti.

Sera gazı etkisiyle küresel ısın-
manın tetiklendiğini, bu durumun 
küresel iklim değişikliğine neden 
olduğunu belirten Aybeke, “Bununla 
beraber sıcaklıklar artıyor ve kurak-
lık etkisi meydana geliyor. Sonuçta 
maalesef bir çölleşmeye doğru gi-
diliyor. Küresel iklim değişikliğinin 
en büyük nedeni insanların fosil ya-
kıtları yoğun ve dengesiz bir şekilde 
kullanmasıdır.” dedi.

Aybeke, insanların ve hayvanların 
yaşamlarını sürdürebilmesi için vaz-
geçilmez olan besin zincirinin teme-
linde bitkilerin bulunduğuna işaret 
etti.

İklim değişikliği ve kuraklığın 
bitkileri olumsuz etkilediğini vur-
gulayan Aybeke, hava olaylarındaki 
dengesizliklerin bitkilerin hem nite-
lik hem de nicelik değerlerini bozdu-
ğunu dile getirdi.

İklim değişikliğinin bitkilerin hüc-
re yapılarının değişmesine neden ol-
duğunu anlatan Aybeke, şöyle devam 
etti:

“Kuraklık bitkilerde özellikle to-
hum veriminin ve tohum içindeki 
protein değerlerinin farklılaşması-
na neden olmaktadır. Kuraklığın, 
bitkilerin hücre yapılarındaki DNA 
bozukluklarına, hücre yapılarındaki 
bozukluklara ve proteinlerdeki bağ 
bozulmalarına kadar oldukça kötü 
etkileri vardır. Bir diğer önemli etkiy-
se bitkilerde görülen boy kısalığıdır. 
Tarım bitkilerinde özellikle boyda 
kısalma görülüyor. Örneğin buğdayı 
ele alırsak, buğday boyundaki kısal-
ma sap ve saman veriminde düşme-
lere neden olmaktadır. Dolayısıyla 
daha kısa boylu hızlıca tohuma geç-
meye yönelik farklı bir yaşam döngü-
sünü bitkilerde görmekteyiz.”

Iklim değişikliği Iklim değişikliği 
bitkilerin hücrebitkilerin hücre

yapılarında yapılarında 
bozulmaya bozulmaya 

neden oluyorneden oluyor
Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aybeke: “Bitkiler bir şeyler 
üretip tohum veriyorlar ancak bunu stres altında gerçek-
leştirdikleri için normal koşullara göre daha düşük kalite-
de ve düşük verimli tohum üretimi gerçekleşmiş oluyor.” 
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Kırsal 
Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada 
Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında 

Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğ, “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal 

Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Karar-
da Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı” 
doğrultusunda düzenlendi.

İlgili Karar ile uzman eller projelerinde 100 bin liralık hibe 
tutarı 250 bin liraya çıkarılırken Tarım ve Orman ile Milli 
Eğitim bakanlıkları arasındaki Mesleki ve Teknik Eğitim İş 
Birliği Protokolü kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetle-
ri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi 
okullardan mezunlar da proje kapsamına alınmıştı.

Tebliğ ile projesini hibe sözleşmesi imzaladığı tarihten iti-
baren 60 gün içinde tamamlayamayan hak sahibine ek süre 
verilebilme imkanı tanınırken proje alt konularında değişik-
likler yapıldı. İllerin Kent Tarımı Eylem Planı kapsamında 
olup olmadıkları da bütçe katsayı hesabına dahil edildi. Proje 
değerlendirmelerinin sadece sistem üzerinden yapılmasına 
ilişkin düzenlemeye gidildi.

“KIRSAL MAHALLE”LERE DE 
BAŞVURU IMKANI

Tebliğe, “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı 
İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka-
rarnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile nor-
malde kırsal alan ve nüfusu 20 binden az olmasına rağmen 
büyükşehir sınırlarında kırsal alan özelliğini yitiren yerlerin 
destekleme kapsamı dışında kalmasını ve büyükşehir beledi-
yesi sınırlarındaki kırsal yerleşim yerlerinde proje uygulamak 
isteyen kişilerin de müracaat edebilmelerini sağlamak ama-
cıyla “kırsal mahalle” kavramı eklendi.

BAŞVURULAR BAŞLAYACAK
Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, bu yıl 81 ilde 2 bin 500 

projeye, proje başı 250 bin lira hibe desteği sağlanması he-
defleniyor. Uzman eller projelerine başvurular, tebliğe bağ-
lı güncel uygulama rehberinin yayınlanmasının ardından 
başlayacak. Destekten yararlanmak isteyenler, projeyle ilgili 
gelişmeleri Bakanlığın ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü-
nün resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından 
takip edebilecek.

Kırsal Kalkınmada Uzman Eller 
Projesi’ndeki hak sahiplerine, pro-
jesini hibe sözleşmesinin imzala-
dığı tarihten itibaren 60 gün için-
de tamamlayamaması halinde ek 
süre verilebilecek.

Uzman eller projeleri için ek süreUzman eller projeleri için ek süre
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Tarım ve Orman Bakanlığının 
“Bireysel tarla içi modern su-
lama sistemleri” desteklerin-

den yararlanan Çömlekakpınar köyü 
sakinleri, damla sulama ile üretim 
alanını genişletti.

Köy sakinleri, 10 yıl önce 40 dö-
nüm ile başladıkları damla sulama 
yöntemiyle üretimi, ayçiçeği ve mısır 
da yetiştirdiği yaklaşık 1300 dönüme 
çıkardı.

Her yıl kışlık ürün olarak ilk önce 
buğday ve arpa ekimi yapan köylüler, 
hasadın ardından yazlık ürün olarak 
ayçiçeği, mısır ve yem bitkileri ekerek 
damla sulama ile tarladan ikinci ürü-
nü alıyor.

Çömlekakpınar Köyü Sulama Koo-
peratifi Başkanı ve köy sakini Serdar 
Özvatan, damla sulama yöntemiyle 
sudan tasarruf sağladıklarını söyledi.

Devlet desteğiyle başladıkları bu 
yöntemle üretimi artırdıklarını belir-
ten Özvatan, “Damla sulamayla su ta-
sarrufunun yanında geniş bir üretim 
alanından ikinci ürünü alma imkanı 
bulduk. Damla sulama ile istediğin 
zaman sulama yapabiliyorsun ve ürü-
ne müdahale edebiliyorsun. Bitki geç 
ekilmiş olsa da gübre atabiliyorsun. 
Bu sistem sayesinde yaprak gübresi-
ni, azotunu, fosforunu ürünün dibine 
verebiliyoruz. O yüzden verim yüzde 
30 fazla oluyor zaten, yüzde 60 da su-
dan tasarruf ediyoruz.” diye konuştu.

Yağışların az olması nedeniyle su 
sıkıntısının yaşandığını dile getiren 

Özvatan, su tasarrufu için üreticinin 
vahşi sulama yerine damla sulamaya 
yönelmesi gerektiğini kaydetti.

Devletin damla sulamaya yüzde 50 
destek sağladığını aktaran Özvatan, 
“Tarımsal üretimde çağ atladık. Ar-
tık 70 yaşındaki bir çiftçi dahi tarlada 
damlama sulamayla üretim yapıyor. 
Çalışanlarımız var, suyun vanalarını 
açıp kapıyor, kontrolünü yapıyor, su-
lamayı takip ediyor. O yüzden herkes 
sulamayı çok rahat şekilde yapabili-
yor.” dedi.

ÜRETICI VERIMDEN 
MEMNUN

Çömlekakpınar köyünde damla 
sulama sistemiyle ürün yetiştiren Re-
cep Sert, bu yöntemle yarı yarıya su 
tasarrufu sağladıklarını anlattı.

Bu yöntem sayesinde sudan daha 
iyi yararlandıklarını ve işçiliğin azal-
dığını dile getiren Sert, “Mart ayında 

ayçiçeği ve mısır ekimimiz başlaya-
cak. Yerlerimizi hazırladık, zamanı 
gelince başlayacağız. İlk mahsul ola-
rak ektiğim buğdayı hasat ettikten 
sonra ikinciye mısır ekeceğim. Hem 
buğdaydan ürün alacağız hem de 
mısırdan ürün alarak hayvanlarımıza 
daha iyi bakacağız. Damlama sulama 
sayesinde ikinci ürünü ekebileceğiz.” 
ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Mümin Esen ise 
bu yıl ilk kez damla sulama ile ürün 
yetiştireceğini söyledi.

Bu yöntemle sulama yapan arka-
daşlarından bilgi aldığını anlatan 
Esen, “Çiftçi arkadaşlarımın kazan-
cını gördüm, ben de ekeceğim. İkinci 
üründe damlama sudan faydalanma-
yı düşünüyorum. Buğdayın ardından 
ayçiçeği ve mısır ekeceğim. Damla 
sulama için kooperatifimiz bize yar-
dımcı oluyor, devletimizin desteği de 
var.” dedi.

Edirne Lalapaşa’da, vahşi sulama yerine kullanılan damla sulama yöntemiyle 
yüzde 60 su tasarrufu sağlandı ve çiftçiler ikinci ürünü yetiştirme imkanı buldu.

Damla sulama ile yüzde 60 su tasarrufuDamla sulama ile yüzde 60 su tasarrufu

Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen yüzde 50 
hibe desteğiyle çatılarına güneş panelleri ku-
rulan 3 fındık işleme tesisinin elektrik maliyeti 

düştü.
Bakanlığın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Destek-

lenmesi Programı “14. Etap Kırsal Ekonomik Altyapı 
Yatırımları ile Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların 
Desteklenmesi” çalışmaları kapsamında hayata geçiri-
len proje ile Tirebolu ilçesinde iki, Bulancak’ta bir fir-
manın çatısına güneş panelleri kuruldu.

Tirebolu’daki işletmesinde güneş enerjisi sistemi 
kurulan Halil İbrahim Paltun, sistemin kendisini 5-6 
yılda amorti edeceğini söyledi.

Boş duran çatıda şu an elektrik üretildiğini belirten 
Paltun, “Elektrik faturası ayda 30 bin lira gelirken şu an 
10 bin liralık kısmını güneşten elde ediyoruz. Elektrik 
üretimine yüzde 10 kapasiteyle başladık, yüzde 15’in 
üzerine çıktık. Bunu daha da artırıp enerji maliyetleri-
ni sıfıra indirmek istiyoruz.” dedi.

Paltun, güneş enerjisinin diğer enerji kaynakların-
dan önde olduğunu vurgulayarak, “Diğer sistemlerin 
çevresel etkileri olmasına rağmen güneş enerjisinde 
böyle bir şey söz konusu değil. Ben inanıyorum ki önü-
müzdeki 5-10 yıl içerisinde Türkiye güneşten daha çok 
faydalanacak.” diye konuştu.

“BU SISTEM GAYET VERIMLI 
OLDU”

Bulancak’taki firmanın sahibi Cüneyt Öztürk de 
dünyanın yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiği-
ni, firma olarak buna uyum sağlamaya çalıştıklarını 
söyledi.

Öztürk, sistemle elektrik maliyetlerini de düşürmeyi 
hedeflediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Bu sistem gayet verimli oldu. Karadeniz’de güneş 
enerji sistemlerinin verimli olmadığını kimse düşün-
mesin, kış aylarında dahi bu sistemden oldukça fayda 
gördük. Sistem, fabrikanın kış aylarındaki elektrik ih-
tiyacının dörtte birini karşılıyor. Yaz aylarında bunun 
daha da yükseleceğini düşünüyoruz.”

Cüneyt Öztürk, Giresun 2. Organize Sanayi Bölge-
si’nde kısa süre sonra faaliyete geçirecekleri yeni tesisin 
çatısına da güneş panelleri kurulumu yapacaklarını 
sözlerine ekledi.

Giresun’da 3 fındık  
işleme tesisi enerjisini 

güneşten sağlıyor

Mersin’de topraksız tarımla 
yetiştirilen çilekler hasat edildi
Mersin’in Silifke ilçesinde örtü al-

tında topraksız yetiştirilen çilek-
ler toplandı. Vali Ali Hamza Pehlivan, 
Kurtuluş Mahallesi’ndeki serada top-

raksız üretilen çileklerin hasadına ka-
tıldı. Çiftçilere bereketli sezon dileyen 
Pehlivan, işçilerle meyve topladı.

Pehlivan, Türkiye’de üretilen 650 

bin ton çileğin 260 bin tonunun kent-
te yetiştirildiğini söyledi.

Silifke çileğinin, coğrafi işaret tes-
cil belgesine sahip olduğunu belirten 
Pehlivan, “Bu topraklarda 100’e yakın 
ürün yetişiyor. Yoğun şekilde tarımsal 
faaliyetler var. Anamur ve diğer ilçe-
lerimizde de çilek yetişiyor ama yüz-
de 50’den fazlası Silifke’de üretiliyor. 
Çilek üretimi 12 ay boyunca devam 
ediyor. Ova tarafında açık alanlarda, 
seralarda, bin rakımdaki yaylalarda 
çilek üretimi var.” diye konuştu.

Hasat etkinliğine Silifke Kaymaka-
mı Abdullah Aslaner, Belediye Başka-
nı Sadık Altunok, İl Tarım ve Orman 
Müdürü Arif Abalı, Silifke Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kay-
nar ile Silifke Ziraat Odası Başkanı 
Cafer Doygun da katıldı.
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Damla sulama ve yaprak gübreleri portföyü sıvı deniz yosunu Searius ve çinko ve bor içerikli Trioforce ile güçlendirildi. 

Gübretaş’tan iki yeni ürün

Searius, içerisinde alginik asit, organik madde ve potasyumun yanı 
sıra doğal biyoaktif bileşikler (oksin, sitokinin, giberellin) içeren sıvı 
deniz yosunudur. 

Searius, Ascophyllum nodosum cinsi deniz yosununun 
en kararlı ve aktif döneminde taze olarak hasat edilip içe-
risindeki değerli organik bileşimleri açığa çıkaran soğuk 
presleme metoduyla elde edilmektedir.

pH’sı 3-5 arasındadır ve doğal asidiktir. Yapraktan uy-
gulamalarda birlikte kullanıldığı bitki besleme ve bitki ko-
ruma ürünleri ile uyumlu çalışır.

Soğuk presin avantajları
Hasattan 12 saat sonraki süreçte deniz yosununun bün-

yesinde doğal olarak mevcut olan biyoaktif bileşikler, so-
ğuk presleme ile parçalanarak yüksek seviyelerde vitamin, 
protein, betain, fitohormon ve polisakkarit içeren sıvı özüt 
haline getirilir.

Formülasyon etkinliğini büyük ölçüde azaltan faktör-
lerden kimyasal uygulama (kostikle muamele) ve yüksek 
sıcaklık kullanımı bitkiler için gerekli olan doğal protein-
lerin %80’inin bozulmasına neden olur.

Alkali uygulamalarla ortaya çıkarılan yosun özütlerinin 
bitkiler tarafından yaprak alınımları düşük olmaktadır.

Searius’un bitki gelişimine katkıları
• Fizyolojik streslere karşı bitkiye direnç kazandırır.
• Kök oluşumunu uyarır, mikrobiyal popülasyonu mü-

kemmel bir şekilde artırır.
• Deniz yosunu içerisindeki doğal oksin, sitokinin ve gi-

berellin sayesinde büyüme hızını kontrol eder, temel 
büyüme süreçlerini başlatır.

• Meyve ve sebzelerde sağlıklı büyümeyi ve verimi ar-
tırır.

• Kalite parametreleri olan özellikleri (renk, şeker vs.) ve 
uzun raf ömrüne yardımcı olur.

• Çiçeklenmeyi, çiçek kalitesini ve kardeşlenmeyi artırır.
• Yapraklardan uygulandığında bitkinin kendi sitoki-

ninleri üreten genleri uyarır.
• Klorofil sentezini teşvik ederek yaprak yüzeyini geniş-

letir, verime olumlu katkı sağlar.

Trioforce, yüksek oranda çinko ve bor besinlerini dengeli bir şekil-
de içeren sıvı bitki besinidir. Bitkilerde çiçeklenme öncesi uygulama-

larda çiçek, kök ve tomurcuk gelişimini 
destekler. Meyvecilikte hasat sonrası uy-
gulamalarda bir sonraki sürgün ve göz 
oluşumunu teşvik eder. 

Trioforce’un bitki beslemedeki 
işlevi

Çinko, triptofan isimli amino asidin 
sentezinde katalizör görevi görür ve 
böylece doğal bir oksin olarak büyüme-
yi teşvik eder. Bitkide birçok enzimin 
sentezlenmesinde aktivatördür. Meyve 
ağaçlarında sürgün sayısı ve meyve tu-
tumunu artırır. Meyvede şekil bozuk-
luklarını önler, ürünün pazar değerini 
yükseltir. Sürgün uçlarında görülen 
rozetleşmeyi engeller. Tahıllarda kar-
deşlenme ve sapa kalkma faaliyetlerini 
artırır.

Bor, bitkide büyümeyi etkileyen hor-
monların oluşumunda, kök gelişiminde, 
tomurcuk ve çiçek oluşumunda olumlu 
bir etki gösterir. Meyve dallarının kuv-
vetli olmasını sağlar, daldan düşen mey-
ve sayısını en aza indirir.

Trioforce, bitkinin hücre ve dokula-
rındaki osmotik dengeyi ayarlar. Doğal 
koruma mekanizması sayesinde bit-
kinin tuzluluk, kuraklık, aşırı sıcak ve 
soğuk gibi dış faktörlerin neden olduğu 
stres koşullarına karşı dayanıklılık ka-
zanmasına yardımcı olur.

İz elementlerin emilim ve bitki içeri-
sindeki taşınımını hızlandırarak mü-
kemmel bir şelatlayıcı görevi görür. Ha-
sat sonrası gelecek yılın meyve gözlerini 
besleyerek çiçek organlarının daha iyi 

gelişimini sağlar, bitkiyi vejetatif döneme hazırlayarak daha güçlü bir 
çiçeklenme ve döllenme imkânı sunar.GARANTI EDILEN IÇERIK KÜTLECE (W/W) %

Organik Madde 6
Alginik Aist 0,2
Suda Çözünür Potasyum Oksit [K20] 1
pH 3-5
Maksimum EC [dS/m] 41

GARANTI EDILEN IÇERIK KÜTLECE (W/W) %

Suda Çözünür Bor [B] 5
Suda Çözünür Çinko [Zn] 5

SEARIUS TRIOFORCE






