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Besicilere mera müjdesi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'ten,

3 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Ben hayvancılık 
yaparım diyen vatandaşa da ne kadar, kaç baş hayvan barındırıyorsa 
o kadar genişlikte merayı tahsis edeceğiz" dedi.

Bakan Çelik, şap aşılama 
seferberliğini başlattı
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Tarım Kredi Ailesi Antalya'da bir araya geldi
Tarım Kredi Kooperatifleri İstişare, Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı 9-12 Şubat tarihleri arasında 
Antalya’da gerçekleştirildi. Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Külcü, Genel Müdür Ayhan Karayama, 
Merkez Birliği Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Bölge Birliklerinin Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Bölge 
Müdürlerinin katıldığı toplantıda, Tarım Kredi ve bağlı şirketlerinin genel faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Haberi 12 Sayfada
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Baka-
nı Faruk Çelik, Erzurum’dan şap 
aşılama seferberliğini başlatarak, 

"Toprağınız sağlıklı değilse insan sağlığı 
da tehlikededir. Şap aşısını artık çok şükür 
kendimiz üretiyoruz. 50 milyon doz aşı 
ürettik. Yerinde oturan müdür istemiyo-
rum" dedi.

Erzurum’un Aziziye ilçesine bağ-
lı Çiğdemli Mahallesi’nde düzenlenen 
"Şap Aşılama Seferberliği Uygulamalı 
Açılış" programına katılan Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, şap 
aşı seferberliğini başlattıklarını söyledi. 
Üretilecek ilaçların tarımda kullanılma-
sı konusunda üniversitelerle çiftçilerin 

iş birliğine gitmesi gerektiğine işaret 
eden Bakan Çelik, hayvan ve toprak 
sağlığıyla insan sağlığının paralel oldu-
ğunu dile getirdi. 

Hayvan sağlığının, aynı zamanda in-
sanın sofrasına gelen ürünlerin sağlıklı 
olması anlamı taşıdığını dile getiren Çe-
lik, "Bu anlamda Türkiye önemli adım-

lar attı. Mesela şap aşısı konusunda dı-
şarı bağımlıydık şimdi şap aşısı bizler 
tarafından yüzde 100 üretiliyor hatta 
komşu ülkelere de bu konuda destek 
veriyoruz, ihracat gerçekleştiriyoruz. 
50 milyon doz şap aşısı ürettik" dedi.

"350-400 bin buzağı 
kaybediyoruz"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, hayvan ölümlerine de dik-
kat çekerek, "Türkiye'de yılda yaklaşık 
350-400 bin buzağı kaybediyoruz. 500 
bin de hayvan ithal ediyoruz. Bu bu-
zağı ölümleri olmasa hayvan ithalatına 
gerek olmayacak" değerlendirmesinde 
bulundu.

"Yerinde oturan müdür 
istemiyorum"

Bakan Çelik, yerinde, makamında 
oturan il, ilçe tarım müdürü istemediği-
ni ifade ederek, "Buradan sesleniyorum. 
Oturan müdür istemiyorum. Hepiniz iş-
letmelerde, arazide olacaksınız" dedi.

Bakan Çelik, şap aşılama seferberliğini başlattı

Bakan Çelik'ten besicilere 'mera' müjdesi

Erzurum’un Aziziye 
ilçesine bağlı Çiğdemli 
Mahallesi’nde düzenlenen 
"Şap Aşılama Seferberliği 
Uygulamalı Açılış" 
programına katılan Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik, 
şap aşı seferberliğini 
başlattıklarını söyledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik, "Ben 
hayvancılık yaparım diyen 
vatandaşa da ne kadar, kaç 
baş hayvan barındırıyorsa o 
kadar genişlikte merayı tahsis 
edeceğiz" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik, Atatürk 
Üniversitesi (AÜ) Veteriner 

Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesi 
açılışında yaptığı konuşmada, tarım 
ve hayvancılığın stratejik bir sektör 
olduğunu bildirdi.

Tarım ve hayvancılığın Sanayi 
Devrimi sonrasında biraz gerilerde 
kalmış bir izlenim gösterdiğine işaret 
eden Çelik, "Süreç içerisinde tarım ve 
hayvancılık olmadan hayatın devamı 
mümkün olmadığı için bu sektörün 
önemi her geçen gün artmaya başladı. 
Bu çerçevede şimdi dünyada  gizli bir 
tarım mücadelesi ve gelecekte de bel-
ki gıda savaşları, su savaşlarıyla dün-
yanın karşı karşıya kalacağı atmosferi 
hep beraber izliyor ve görüyoruz. Ge-

lişmiş ülkeler ve gelişmekte 
olan ülkeler, özellikle Af-

rika ülkelerindeki bakir 
alanları kiralama ve 

gelecekte muhtemel 
gıda savaşlarıyla 
ilgili çıkacak so-
runları bugünden 
kendi ülkeleri 
adına çözme ko-
nusunda büyük 
yarış halinde-
ler." ifadesini 
kullandı.

Bakan Çelik, Türkiye'nin bu ya-
rışın gerisinde kalmayacağına işaret 
ederek, bunun için ülke topraklarının 
potansiyelini en verimli şekilde de-
ğerlendireceklerini vurguladı.

Bakan Çelik, katılımcılarla kur-
dele kesip açılışını yaptığı hayvan 
hastanesini gezerek, çalışmalar hak-
kında görevlilerden bilgi aldı.

3 bin liralık hayvana bin lira 
destek verilecek

Bakan Çelik, hayvancılık yapan 
vatandaşların bazı sıkıntılar nedeniy-
le başka yere giderek asgari ücretle 
çalışmaya başladığına dikkati çekti.

Olumsuzluklara karşın vatandaş-
ların göç etmesini önlemek amacıyla 
bu tür hayvan hastaneleri yaptıkla-
rına değinen Çelik, şu görüşlere yer 
verdi:

"Mera varlığımızın onda biri Er-
zurum'da. Onun için burası yetiştirici 
bölge olacak. Burada hayvan yetişe-
cek. Yetiştirmek için düşük verimli 
ırklardan çıkmamız gerekiyor. Ge-
rek daha verimli ırklara geçişle ilgili 
gerekse de hayvan alımlarına güçlü 
desteklemeler yapıyoruz. Yani üç bin 
liralık bir hayvan mı alıyorsunuz? 
Bunun bin lirasını biz bakanlık ola-
rak destek olarak vereceğiz. Bu, 30 

yetiştirici ilimize has bir düzenleme. 
Ayrıca düve merkezleri, koç - teke 
merkezleri gibi yerlerde de yüzde 50 
hibe desteği veriyoruz. Bu bölgede 
750 lira buzağı desteği veriyoruz. 
Yani veriyoruz da veriyoruz."

Hayvancılık yapan 
vatandaşlara mera verilecek

Tarım ve hayvancılık yapan va-
tandaşlara alet ve ekipman deste-
ğin de de bulunduklarını hatırlatan 
Çelik, vatandaşların bu desteklerle 
köylerindeki meralara sahip çık-
masını istedi. Çelik, "Hayvancılık 
yapan vatandaşlarımıza mera da ve-
receğiz. Ben hayvancılık yaparım 
diyen vatandaşa da ne kadar, kaç baş 
hayvan barındırıyorsa o kadar geniş-
likte merayı tahsis edeceğiz. Böyle-
ce hayvancılıktaki yem sorununa da 
parmak basmış bulunuyoruz. İnşal-
lah yemi de uygun fiyata Erzurumlu 
üreticimize verdiğimiz zaman bura-
da çok yaygın şekilde hayvan üre-
timi gerçekleştirilmesinin yanı sıra 
bölge ülkeler nezdinde Erzurum'u 
hayvansal ürünler noktasında üs ya-
pacağız. Gelecek açısından övüne-
ceğimiz bu hizmetlere imza atmanın 
mutluluğunu yaşayacağız." ifadesi-
ni kullandı.
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IPARD Kırsal Kalkınma ve DAP Ya-
tırımları Hibe Programı ve Güç Bir-
liği Platformu toplantılarının konuğu 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk 
Çelik ve eski Başbakan Yardımcısı Beşir 
Atalay ile bakanlık heyeti oldu.

Bu kapsamda, Genç Çiftçi projeleri 
kabul edilen üreticilerin temsili çekleri 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk 
Çelik ve eski Başbakan Yardımcısı Be-
şir Atalay ile protokol tarafından takdim 
edildi.  

Toplantıya Tarım Kredi Kooperatif-
leri Merkez Birliği Genel Müdürü Ayhan 
Karayama, Malatya Bölge Müdürü Mus-
tafa Altunok, Bölge Müdür Yardımcısı 
Mustafa Aslan, il ve ilçelerden tarım ve 
hayvancılık ile ilgili kurum ve kuruluş, 
Tarım Kredi Kooperatifleri yetkilileri ve 
çiftçiler katıldı. 

Halka açık bir şekilde gerçekleştirilen 
toplantıda beraberindeki Tarım Bakan-
lığının 10 genel müdürü ve müsteşar ile 
katılımcıları dinleyen Bakan Faruk Çelik, 
toplantıda Et ve Süt Kurumu ile ilgili de-
ğerlendirmelerde bulundu. 

Toplantı sonrasında Malatya Bölge 
Birliğine bağlı Van Tarım Kredi Koope-
ratifini ziyaret eden Genel Müdür Ayhan 
Karayama, Malatya Bölge Müdürü Mus-
tafa Altunok'tan kooperatifin faaliyetleri 
hakkında bilgi aldı.

Mizanpaj    Haber Sorumluları
İbrahim BİDAV   Funda SADAY - Firuze SUGEL TÜRKEROĞLU

Reklam Sorumlusu
Taner LAKERTA
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SAYI 535

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:
Semih Ofset

Büyük Sanayi Çilingir Sk. No:26 
İskitler / Ankara

0 (312) 341 40 75

Merkez Birliği Adına Sahibi      Selahattin KÜLCÜ
Genel Yayın Yönetmeni      İsmail Hakkı BÜCÜK
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 Korhan ÖZDEMİR 
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

Van Güç Birliği Platformu tarım sektörü 
ortak akıl toplantısı düzenledi

Van Güç Birliği 
Platformu 
Tarım Sektörü 
Ortak Akıl 
Toplantısı 
Van'da  
gerçekleştirildi. 

Tarım Kredi 
Kooperatifleri 
Genel Müdürü 
Ayhan Karayama, 
Sivas Bölge Birliği 
hinterlandında bulunan 
Niksar Tarım Kredi 
Kooperatifine bağlı 
Başçiftlik Hizmet 
Bürosunu ziyaret etti.

Karayama, “Çiftçilerimize daha yakın olacağız"

Niksar Tarım Kredi Kooperatifi-
ne bağlı Başçiftlik Hizmet Bü-

rosunu ziyaret eden Genel Müdür 
Ayhan Karayama, hizmet bürosunun 
faaliyetleri hakkında Bölge Birliği 
ve Kooperatif yetkililerinden bilgi 
aldı.

Genel Müdür Ayhan Karayama 
ziyaret esnasında yaptığı konuşmada 
“Genel Müdürlük olarak kooperatif-
lerimize vermiş olduğumuz hedef-
ler için her kooperatifin çalışması 

gerekmektedir. Çiftçilerimizle daha 
yakın temas içerisinde olacağız. Ku-
rum bünyesinde üretmiş olduğumuz 
ürünleri halkımıza sunacağız ve yeni 
üye kayıtları yaparak kooperatif hiz-
metlerinden herkesin faydalanması-
nı sağlayacağız. Bölgemiz tarım ve 
hayvancılığa en uygun bölgelerden 
biridir. Ülkemizin ve bölgemizin 
kalkınması; ancak bizlerin çok çalı-
şarak hizmet üretmesi ile mümkün 
olacaktır.” dedi. 

Hizmet Bürosu ziyaretine Adalet 
Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdür 
Yardımcısı Erdinç Avşar, Tarım Kredi 
Kooperatifleri Sivas Bölge Müdürü İs-
mail Köse, Müfettiş Agah Dündar As-
lan, Tokat İl Özel İdare Genel Sekre-
teri Recep Gökçe, Başçiftlik Belediye 
Başkanı Murat Tuncel ve Sivas Bölge 
Birliği Bölge Müdür Yardımcıları 
Orhan Yıldız, Suat Öz ve Yönetmen 
Mustafa Kaya’nın yanı sıra basın men-
supları ve kooperatif personeli katıldı.
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Genel Müdür Karayama, Genel 
Müdür Yardımcıları Fatih Zeke-
riya Yerlikaya, Mehmet Güneş ve 

İsmail Hakkı Bücük ile çok sayıda çalışa-
nın katıldığı açılış töreninde Karayama, 
çiftçi ürünlerinin tüketiciyle buluşmasın-
da önemli rol oynayacak TK Birlik mar-
ketlerine bereketli kazançlar temennisinde 
bulundu. “Tarım Kredi Kooperatifleri’nin 

yeniden belirlenen vizyonu çerçevesinde 
hedefimiz aracıları en aza indirerek, üre-
ticinin kazanmasıdır. Böylece tüketicimiz 
de en kaliteli ürünü uygun fiyattan temin 
edebilecektir. Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığı’nın bu amaca hizmet eden  
TİGEM, ÇAYKUR, Et ve Süt Kurumu, 
AOÇ gibi kuruluşlarıyla koordineli ça-
lışmalarımız devam edecek” diyen Kara-

yama, “Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarla 
işbirliğimizi önümüzdeki dönemde artı-
racağız. Ayrıca TK Birlik Marketlerinin 
sayısını da ülke genelinde artırmayı he-
defliyoruz” ifadelerini kullandı. TK Birlik 
Market, hayırlı kazançlar elde edilmesi 
yönünde yapılan duanın ardından gerçek-
leştirilen kurdela kesimi ile satışa başladı. 
Yüksek kalite ve özenle seçilmiş ürünle-

Kalitenin yeni adresi TK Birlik market 
Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği Genel 
Müdürlük binasında 
hizmet veren TK Birlik 
Market yeni yüzüyle, 
dualar eşliğinde hizmete 
açıldı. Merkez Birliği 
idarecileri ve yetkililerinin 
hazır bulunduğu açılış 
töreninde, ilk alışveriş 
Genel Müdür Ayhan 
Karayama tarafından 
yapıldı. 

rin yer aldığı TK Birlik Markette, doğru-
dan çiftçilerden alınan doğal ürünler halkla 
buluşurken;bir çok yeni çeşitle ürün gamı 
da genişledi. TK Birlik Markette, et ve süt 
ürünleri, bakliyat çeşitleri, zeytin, zeytinya-
ğı ve ay çiçek yağı, bal, pekmez ve tahin 
çeşitleri, temizlik ve kişisel bakım ürünleri 
başta olmak üzere yaklaşık 400 çeşit ürün 
tüketiciyle buluşacak. 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif-
leri ailesinin bir üyesi olan Ta-

rım Kredi Birlik AŞ, ortak ürünlerin 
değerlendirilmesinde önemli görev-
ler üstleniyor. Çiftçilerden alınan 
natürel ürünler; kendi tesislerinde 
uluslararası standartlarda ve hijye-
nik koşullarda işlenerek, tüketiciye 

ekonomik, kaliteli ve doğal gıda 
olarak ulaştırılıyor.

Geçtiğimiz aylarda çiftçilerden 
alınan birinci sınıf nohutlar Tarım 
Kredi Birliğe ait bakliyat fabrika-
larında yüksek teknolojiyle işlene-
rek Bulgaristan’a gönderildi. Gıda 
konusunda yeniden organize olarak 

büyük bir atılım gerçekleştiren Ta-
rım Kredi Birliğin önümüzdeki gün-
lerde ihracatını artıracağı belirtildi. 
Yapılan ihracatla çiftçilerin ürünleri 
yurt dışında değerlendirilmiş ola-
cak. 

Bakliyat, ayçiçek ve zeytinyağı 
ile ticari ürünlerin Tarım Kredi Ko-

operatifleri eliyle satışını gerçek-
leştiren Birlik, Vakıflar, Belediye, 
Cezaevi, Kaymakamlık ve benzeri 
kurum ve kuruluşların, koli amba-
lajlı gıda ihtiyaçlarını da karşılıyor.  
Tarım Kredi Birlik’in yeni açacağı 
marketler aracılığı ile de, perakende 
satışını artırması hedefleniyor. 

Tarım Kredi Birlik, 2017 yılına ihracatla başladı
Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin 
iştiraki olarak 
2010 yılında 
kurulan Tarım 
Kredi Birlik A.Ş. 
Bulgaristan’a 
2 tır nohut 
göndererek, 
2017 yılına 
ihracatla 
başlamış oldu.
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Tekirdağ Bölge Müdürü Ergin Çu-
bukcu, “2016 yılında iştirakimiz 

Tarım Kredi Birlik ile yapmış olduğu-
muz protokol çerçevesinde, yüzde 40 
yağ oranlı ayçiçeği için 1.580 TL/ton 
ön alım fiyatı belirlenmiş ve toplam 
25 bin ton ayçiçeği alımı yapılmıştı. 
Alım işlemleri tamamlanıp kesin he-
saplar çıktıktan sonra Tarım Kredi Bir-
lik ile varılan mutabakat sonucunda 
kesin alım fiyatı 1.655 TL/Ton olarak 

belirlenerek, ton başına 75 TL. fark 
ödemesi yapılmasına karar verildi. 
Alımı yapılan 25 bin ton ayçiçeği için 
de ortaklarımıza toplam 1 milyon 800 
bin TL. fark ödemesi yapıldı. Ortak-
larımızdan bu uygulama ile ilgili çok 
olumlu geri dönüşler almaktayız. Önü-
müzdeki yıllarda da özellikle ayçiçeği 
alımlarında bu uygulamayı devam etti-
rerek; 2017 yılında 50 bin ton ayçiçeği 
alımı yapmayı planlamaktayız’’ dedi. 

Tarım Kredi Ortağına Komisyon İndirimi! 

Ortaklara Ayçiçeği fark ödemesi

Tarım Kredi Kooperatiflerince, or-
taklara kullandırılan krediler için sabit 
ve değişken komisyon olarak ortaklara 
yansıtılan kredi maliyetlerinde deği-
şikliklik yapıldı. Değişiklik kapsamın-
da, başlagıç tarihi 29.12.2016 tarihi 
olmak üzere halen açık olan ve sabit 
komisyon tahakkuk etmiş senetlerde-
ki sabit komisyon tutarlarının ortağa 
indirim olarak yansıtılmasına ilişkin 
karar alındı.

Bu konuda yaşanan ortak ve perso-
nel mağduriyetleri göz önüne alınarak 
yapılan indirim kampanyası kapsa-
mında ortaklar, herhangi bir başvuru-
ya gerek duyulmaksızın;  18.09.2015 
tarihi ile 28.09.2016 tarihleri arasında 
tanzim edilmiş ve/veya taksit vadeleri 
belirtilen tarih aralığında olan ve sabit 
komisyon tahakkuk etmiş açık senet-
leri için sabit komisyon indiriminden 
faydalanabilecekler.

Ortakların daha kapsamlı bilgiye 
Türkiye genelinde faaliyet gösteren 

birim Tarım Kredi Kooperatiflerinden 
ulaşabileceği kampanyaya ilişkin bazı 
önemli detaylar şöyle:

➢ Kampanyanın; başlama tarihi 
tüm senetler için 29.12.2016, işletme 
senetleri için bitiş tarihi 31.12.2017, 
donatma senetleri için genel bitiş tarihi 
31.12.2020’dir. Ancak donatma senet-
lerinde yıl içine aktarılan/aktarılacak 
taksitlerin kampanyadan yararlanabil-
mesi için, kooperatif alacağının taksit 
vadesini takip eden yılın son gününe 
kadar ( Aralık 2016 vadeli donatma 
taksitlerinin 31.12.2017’ye kadar) 
ödenmesi gerekmektedir.

➢ Kampanyaya katılım için her 
hangi bir başvuruya gerek bulunma-
maktadır.

➢ Kısmi ödemelerin yapıldığı 
tarihte her hangi bir indirim yapılma-
yacaktır.

➢ Bir veya birkaç kısmi ödeme 
yapılması sonucunda, ortağın kalan 
borcu indirim tutarından daha düşük 

Tarım Kredi Kooperatiflerince, kredi kullandırılırken 
ortaklara yansıtılan sabit komisyonlar yürürlükten kaldırıldı.

tutarda ise ortağa nakit iade yapılmayacak, 
kalan borç bakiyesinden indirim tutarı dü-
şülecek ve senet kapatılacaktır. 

➢ Kampanyadan asaleten, kefaleten, 
vekâleten borçlu olanlar ile varisler de ya-
rarlanabilecektir. 

➢ Her ne surette olursa olsun sabit 
komisyon tutarları ortağa/vekile/kefile/va-

rise nakden ve/veya mahsuben iade edil-
meyecek ve vekilin/kefilin/varisin/diğer 
ortakların hesaplarına mahsuben aktarılma-
yacaktır.

➢ Ortağın borcu yapılandırması ve/
veya diğer ödeme kolaylıklarından yarar-
lanması durumunda indirim yapılmayacak-
tır.

Tekirdağ Bölge Birliğince, 2016 yılında ön ödemeli 
fiyat belirlenerek; ortak ürünlerinin değerlendirilmesi 
kapsamında alınan 25 bin ton ayçiçeği için ilgili ortaklara 
toplam 1 milyon 800 bin TL tutarında fiyat farkı ödemesi 
yapıldı.

Tarsim sigorta üretimlerinde rekabet 
koşullarının gün geçtikçe artması, 

sigorta piyasasında rakipleri farklı satış 
stratejileri uygulamaya yönlendirirken, 
fiyatın yanı sıra sigorta noktasında üre-
ticiye verilecek hizmet alanında da önü-
müzdeki yıllarda kıyasıya bir rekabet gö-
rüleceği açıktır.  

Bu konuda adım atan İzmir Bölge 
Birliği de mobil hizmet uygulamasını 
başlattı. Bu kapsamda; İzmir Bölge Mü-
dür Yardımcısı Alper Verim, Sigorta Yö-
netmeni Cebrail Ekinci ve Salihli Tarım 
Kredi Kooperatifi Yetkilisi Zekeriya Işıklı 

tarafından tablet bilgisayar ile üzüm bağ-
larında ziyaret edilen üreticilerin çiftçi 
kayıt sistemi sorgulamalarının ardından 
Tarsim poliçeleri oluşturuldu.

Kooperatifin hizmet alanı içerisinde 
bulunan Çavlu Köyü Muhtarlığına gi-
den kooperatif yetkilileri Zekeriya Işıklı 
ve Refiye Gökhan tarafından da dizüstü 
bilgisayarlar ile üreticilere ait üzüm bağ-
larına dolu ve don teminatlı sigortalar ya-
pıldı.

Yöredeki üzüm üreticilerin üst üste 
birkaç yıldır yaşanan don hasarlarındaki 
mağduriyetlerinin, Tarsim Sigortası ile 
bir nebze olsun giderildiğini ifade eden 
Bölge Müdür Yardımcısı Alper Verim, 
Tarım Kredi ailesi olarak üreticilerin zor 
günlerinde de yanlarında olduklarını be-
lirtti.

Tarsim Sigortası yaptırmak isteyen 
üreticileri gerektiğinde; muhtarlık binası, 
belediye, köy kahvehanesi hatta kendi 
arazisinde ziyaret ederek poliçe üretimle-
rini sağlama gayesinde olduklarının altını 
çizen Verim, üreticilerin ÇKS güncelle-
melerini yaptırmaları ve indirimli faizli 
kredilerden yararlanmaları gerektiğine 
de vurgu yaptı.

Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliğinde çiftçinin 
ayağına, tablet ve dizüstü bilgisayarlar ile mobil hizmet 
uygulaması başlatıldı.

Çiftçinin ayağına mobil hizmet
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Dağıtım esnasında süreç-
le ilgili açıklamalarda 
bulunan Tekirdağ Bölge 

Müdürü  Ergin Çubukcu; “Ortak-
larımızın, üyesi oldukları koope-
ratifler vasıtasıyla et ve  verimi 
yüksek bin 200 adet ithal besi 
danası  talepleri; Et ve Süt Kuru-
mu tarafından ithal edilip, Tarım 
Kredi Kooperatifleri iştiraki olan 
Tareks Hayvancılık tarafından  
da Lüleburgaz Karantina Mer-
kezine getirilmiştir. Bizlerde söz 
konusu hayvanları kura çekmek 
suretiyle sahiplerine teslim edi-
yoruz. Teslimini gerçekleştirdi-
ğimiz hayvanların sahiplerine ve 
ülkemize bereketli  kazanç getir-
mesini diliyorum.” dedi. 

Çubukcu sözlerine şöyle de-
vam etti: “Tekirdağ Bölge Birli-
ği olarak 2016 yılında, ithal ve iç 
piyasadan olmak üzere yaklaşık;  
30 milyon TL tutarında ki 3 bin 
600 adet büyükbaş ve 3 bin 500 
adet küçükbaş hayvanı tedarik 
ederek ortaklarımıza teslim ettik. 
2017 yıllında da ortaklarımızın 
hayvan ihtiyaçlarını karşılama-
ya devam ediyoruz. Tarım Kredi 
Kooperatifleri olarak iştirakimiz 
Tareks Hayvancılık vasıtasıyla 
damızlık düve ve besilik dana 

ithalatı gerçekleştirmenin ya-
nında Trakya’da ki diğer çiftçi-
lerden ve çiftliklerden küçükbaş 
ve büyükbaş hayvan tedariki 
yapmaktayız. Ayrıca ortakları-
mızın her türlü tarımsal girdileri 
yanında hayvancılık için gerekli 
olan karma hayvan yemi ve her 
türlü yem hammaddelerini uygun 
fiyatla kaliteli bir şekilde sağla-
maktayız. Trakya da hayvancılı-
ğın geliştirilmesi adına üzerimize 
düşen hey şeyi yapmaya hazırız.” 

Hayvanlarını teslim alan ye-
tiştiriciler de; kendilerine teslim 
edilen hayvanların beklentileri-

nin çok üzerinde ve özenle se-
çilmiş olduklarını beyan ederek; 
kendilerine bu hizmeti sunan 
Bölge Müdürü Ergin Çubukcu 
başta olmak üzere emeği geçen 
herkese teşekkür ettiklerini be-
lirttiler. 

Teslim törenine; Tekirdağ 
Bölge Birliği Yönetmeni Murat 
Yıldırım, Tareks Hayvancılık Ge-
nel Müdür Vekili Ali Akkaşoğlu, 
Genel Müdür Yardımcısı Ali 
Oğuz, Tareks A.Ş. Lüleburgaz 
Şube Müdür Vekili Ferdi Aydın, 
kooperatif yetkilileri, üreticiler 
ve çiftlik çalışanları katıldı.

İthal besi danaları 
sahiplerini buldu...

Törende AK Parti Gaziantep Milletvekili ve 
AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül,  

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 
Merkez İlçe Belediye Başkanları, Ak Parti Eski 
Millet Vekili Mehmet Sarı, Ak Parti İl Başkanı 
Mehmet Eyüp Özkeçeci, Ziraat Odası Başkan-
ları, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim 
Yılmaz, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Bir-
liği Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Terzi, Tarım İl 
Müdürü, Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep 
Bölge Müdürü ve Yardımcıları ile koyun keçi 
yetiştiricileri katıldı.

İlk etapta merkez ilçelerden Şahinbey, Şehit-
kamil ve Oğuzeli’ndeki çiftçilerin yem desteği 
aldığı törende, dağıtılacak toplam bin 200 ton 
yemin tedariki Tarım Kredi Kooperatifleri Ga-
ziantep Bölge Birliği aracılığı ile Tarım Kredi 
Yem’den yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fat-
ma Şahin, toprağın can, hayat, ana ve yar ol-
duğunu belirterek, “Topraktan geldik, toprağa 
gidiyoruz. Üzerimizde çok büyük bir emanet 
ve sorumluluk var. Ben yaptım oldu, benim dö-
nemim şöyle oldu diyecek durumda değiliz. Ge-
leceğin inşasında bu duyguyu yönetmemiz ge-
rekiyor. Türkiye, dünyanın en büyük projelerini 
hayata geçirdi. Sağlıkta dönüşüm kapsamında 
önemli projelere imza attık.” dedi.

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği 
tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Fatma Şahin’e ‘Onursal Başkanlık Bera-
tı’nın verildiği törende AK Parti Genel Sekreteri 
Abdülhamit Gül, Şahin ve beraberindeki çiftçi-
lerle yem dağıtarak, koyun ve keçilere sembolik 
olarak yem verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 
hayvancılığın desteklenmesi kapsamında 
damızlık koyun-keçi yetiştiricisi olan 2 bin 251 
çiftçiye Tarım Kredi Yem tarafından üretilen 
koyun süt yemlerinin dağıtımı yapıldı. 

Tekirdağ Bölge Birliğine bağlı Hadımköy, Havsa,  Edirne, Eskikadın,   
Ahmetbey, Evreşe, Turgutbey, Ballı, Şahin, İnece, M.Ereğlisi, Demirler ve 
Silivri Tarım Kredi Kooperatiflerinin talebi olan toplam bin 200 adet ithal 
besi danasının dağıtımı Bölge Birliği yetkililerinin de katılımı ile Tareks 
Hayvancılık’ın Lüleburgaz karantina merkezinde gerçekleştirildi.

Çiftçiye bin 200 ton 
koyun süt yemi
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Türkiye-Azerbaycan arasında ‘Tarım Alanında 
Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin 
Protokol’ kapsamında 22-23 Şubat tarihlerinde 
Azerbaycan'da düzenlenen Tarım İş 
Forumu'nun açılışı Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik'in katılımıyla yapıldı.

Azerbaycan-Türkiye 8. Tarım Yü-
rütme Komitesi Toplantısı ve İş 
Forumu’na Türkiye Tarım Kredi 

Kooperatiflerini temsilen Genel Müdür 
Ayhan Karayama katıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, Azerbaycan-Türkiye Tarım 
İş Forumu'nun açılışında yaptığı konuş-
mada, iki ülkenin kardeşliğini bozmaya 
çalışanların her zaman hüsrana uğradı-
ğını vurgulayarak, Karabağ'ın işgali, 
Hocalı Katliamı, 15 Temmuz hain dar-
be girişiminin iki ülkenin gelişmesinin 
önüne konan engeller olduğunu söyledi.

Siyasi ilişkilerdeki yüksek seviyeyi 
tarım alanına da yansıtmak için Bakü'de 
Azerbaycan-Türkiye Tarım İş Foru-
mu’nu düzenlediklerini belirten Çelik, 
39 ülkede gıdaya, 80 ülkede ise suya 
erişimde sıkıntılar yaşandığına, dünya-
da her yıl 12 milyon kilometrekare tarım 
arazisinin yok olduğuna dikkati çekti.

Dünya nüfusunun arttığını, tarımda 
yaşanan sorunların gelecekte gıda ek-
senli çatışmaların kapısını aralayacağını 
dile getiren Çelik, Türkiye'nin 3 milyon 
tarımsal işletmeye, 24 milyon hektar ta-
rım arazisine, 60 milyon dolar tarımsal 
hasılaya ve 17 milyar dolar tarımsal ih-
racata sahip olduğunu, 5 milyon kişinin 
tarımda istihdam edildiğini bildirdi.

Petrolün istikrarsızlık unsuru olduğu 
bir dönemde Azerbaycan'ın bu süreci 
sağlıklı bir şekilde yürüttüğüne işaret 
eden Çelik, Türkiye ve Azerbaycan'ın 
bugün tarımsal ticarette yeni bir dönem 
başlattığını dile getirerek; “İkili ticaret 
hacmimiz 1,6 milyar dolar ve bunun sa-
dece 120 milyon dolarlık kısmını yani 
yüzde 8'ini tarımsal ticaret oluşturuyor" 
diyen Çelik, iki ülke Cumhurbaşkanla-
rının 2023'e kadar 15 milyar dolarlık ti-
caret hacmi hedefi koyduğunu hatırlattı. 
Çelik, "Azerbaycan'ın tarımsal ithalatı 
1,3 milyar dolar, Türkiye'nin tarımsal 
ithalatı 11 milyar dolar. Bu çerçevede 
tarımsal ticaretimizde ne alıp satacaksak 
öncelikle birbirimize satmamız gereki-
yor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Tarım İş Forumu'na 150 
iş adamıyla katıldığına işaret eden ve iş 
adamlarına korkmadan her iki ülkede 
yatırım yapmaları tavsiyesinde bulunan 
Çelik, Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikte 
üçüncü ülkelere de açılabileceğini be-
lirterek, şöyle devam etti: “Türkiye'nin 
Avrupa ve Ortadoğu, Azerbaycan'ın ise 
Rusya ve Orta Asya pazarlarına erişimi 
dikkate alındığında birlikteliğimizi böl-
gemizin ötesine taşıma potansiyelimiz 
oldukça yüksektir. Mevcut tarımsal tica-
retimizde yaş sebze ve meyve, işlenmiş 
gıda ile hayvansal ürünler öne çıkıyor. 
Gübre, ilaç, sulama, seracılık, organik 
üretim, fuarcılık ve tarım makine ekip-
manları gibi diğer alanlarda da iş birliği 
potansiyelimiz mevcut. Güçlü ve istik-
rarlı iki kardeş olarak bölgede söyle-
yecek sözümüz ve yapacak işimiz çok. 
Biz bugün tarımda yeni bir açılım baş-
latarak gücümüze güç katmak istiyoruz. 
Aranızdaki güveni sarsmadan, kendinizi 
kâr hırsına kaptırmadan geliştireceğimiz 
işbirlikleri ve ortaklıklar bizi hedefleri-
mize daha da yaklaştıracaktır.”

“İki ülke arasında tecrübe 
paylaşımı olacak”

Azerbaycan Tarım Bakanı Haydar 
Asadov da forumun yüksek düzeyli ik-
tisadi ilişkilerin seviyesini gösterme-
si açısından önemli olduğunu söyledi. 
Kardeşlik ilişkilerinin daha da güçlendi-
rilmesi için düzenlenen forumda, tecrü-
be paylaşımının da olacağını vurgulayan 
Asadov, “Sadece menfaat aranmayacak, 
karşılıklı çıkarlar gözetilecek. İki tarafa 
da yatırımlar yapılacaktır. Güçlerimizi 
birleştirerek diğer ülkelerde yeni iş sa-
halarını hayata geçirmek için bu forum 
önemlidir” dedi.

Azerbaycan'da özellikle tarım ala-
nındaki yatırımlara önemli destekler 
verildiğini bildiren Asadov, “Azerbay-
can'da birçok saha gelişiyor. Devlet, işa-
damlarının arkasındadır. Başta Cumhur-
başkanı İlham Aliyev olmak üzere tüm 
bakanlar yatırım yapacak iş adamlarının 

arkasındadır. Devlet destekleri, tedbir-
leri hayata geçirilecektir. Önemli olan 
iş adamlarının sağlam ilişkiler kurma-
sıdır” ifadelerini kullandı. İlaç sanayi-
sinin geliştirilmesi için ciddi destekler 
sağlayacaklarını vurgulayan Asadov, 
“Kimya alanında öğrencilerin Türki-
ye'de eğitim almasını istiyoruz.” dedi.

Bakan Çelik ve Azerbaycan Tarım 
Bakanı Asadov’un konuşmalarının ar-
dından Azerbaycan ASK Başkanı Mem-
med Musayev, DEİK Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Cihad Vardan ve TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi Faik Yavuz da 
Forumda katılımcılara hitap etti.

Forumun açılışından sonra baş başa 
görüşen Çelik ve Asadov daha sonra dü-
zenledikleri ortak basın toplantısında, 
tarımsal alanda yapılması gerekenleri 
değerlendirdiler. Basın toplantısı sonra-
sında Azerbaycan-Türkiye Tarım Yürüt-
me Komitesinin 8. Toplantısı'nın proto-
kolü imzalandı.

Türkiye Azerbaycan Tarım İş Foru-
mu kapsamında “Tarımda Türkiye-A-
zerbaycan Ticaret Ortaklığının Gelece-
ği” konulu bir de panel gerçekleştirildi.

Genel Müdür Ayhan Karayama'nın 
moderatörlüğünde gerçekleştirilen pa-
nelde Türkiye tarafından; Türk Tarım 
Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği 
(TARMAKBİR) Başkanı Şenol Önal, 
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Der-
nekleri Federasyonu (TGDF) Başkan 
Vekili Rint Akyüz ve Anadolu Hayvan-
cılık Yönetim Başkanı Nurdan Erbuğ, 
Azeri tarafından da; AzPromo Başkan 
Yardımcısı Yusuf Abdullayev, Azerbay-
can Sahipkârlar Konfederasyonu Genel 
Sekreteri Orhan Bayramov ve Azersun 
Holding Baş Direktörü Savaş Uzan ko-
nuşma yaptı.

Panelin açılış konuşmasını gerçek-
leştiren Genel Müdür Karayama, Tarım 
Kredi ve şirketlerinin kısa bir tanıtımını 
yaptı. Daha sonra yardımlaşma ve daya-
nışma temelinde kurulan kooperatifçilik 
kavramına vurgu yapan Karayama, iki 
kardeş ülke Azerbaycan ile Türkiye ara-
sında tarımsal ilişki potansiyelinin yete-
rince kullanılamadığını ve işbirliğinin 
arttırılması gerektiğini ifade etti.

Genel Müdür Karayama, Azerbay-
can’ın tarımsal ürün ihracatının 700 
milyon dolar, ithalatının ise 1.3 milyar 
dolar olduğunu hatırlatarak, Azerbay-
can’ın ihracatının yüzde 4’ünü Türki-
ye’ye gerçekleştirdiğini, ithalatının da 
yüzde 12.7’sini Türkiye’den yaptığını 
söyledi. İki ülke arasındaki ticari iliş-
kilerin boyutunun yeterli olmadığının 
açık olduğunu vurgulayan Karayama, 
“Bugün burada bulunan heyetler aslın-
da iki kardeş ülkenin potansiyeline göre 
oldukça düşük olan ve yeterli görmedi-
ğimiz ticaretimizi geliştirmeyi amaçla-
maktadırlar. Azerbaycan ile Türkiye’nin 
her ikisinin de jeopolitik ve stratejik 
konumu birbirlerinin ürünlerinin komşu 
ülkelere açılması için de ciddi bir avan-
taj sağlamaktadır” dedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri şirket-
lerinden Tarkim Bitkisel İlaç ve İmece 
Plastik’in Azerbaycan’da faaliyetlerini 
sürdürdüğünü dile getiren Karayama, 
şirketlerden Gübretaş ve Tareks Tohum-
culuk’un Azerbaycan’da yeni işbirliği 
alanları için çalışacaklarını ifade etti. Ka-
rayama, şirketleriyle birlikte aktif büyük-
lüğü 25 milyar lira, cirosu 11 milyar lira 
ve yıllık 7.5 milyar lira kredi kullandıran 
Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın tarım 
sektöründe belirlediği politikaların birebir 
sahada uygulanması şeklinde bir misyon 
üstlendiğini belirterek, “Birliğimiz, son 
dönemde uygulamalarıyla üreticilerin 
daha uygun fiyat ve kalitede girdi temin 
etmesine ve ürettiği ürünleri daha kolay 
değerlendirmelerine imkan sağlamıştır” 
diye konuştu.

Toplantılar sırasında ayrıca Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatiflerine ait stant-
ta, özellikle seracılık konusunda faaliyet 
gösteren ve bitki koruma ürünleri ihtiyacı 
bulunan Grow Group Azerbaycan temsil-
cileri ile görüşmeler gerçekleştirildi. Azer-
baycan’da Toprak Mahsulleri Ofisi’nin 
eşdeğer kuruluşu olarak faaliyet gösteren 
“Erzaq mehsullarının tedarükü ve teçhi-
zatı ASC” temsilcileri ile yapılan temas-
larda ise Azerbaycan’daki çiftçiler için 
TARSİM benzeri bir yapılanmanın Tarım 
Kredi ve Şirketleri vasıtasıyla organize 
edilmesi konuları masaya yatırıldı.

Azerbaycan-Türkiye Tarım İş Forumu yapıldı
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Merkez Birliği Yönetim Kuru-
lu Başkanı Selahattin Külcü, 
Genel Müdür Ayhan Karaya-

ma, Merkez Birliği Yönetim ve Dene-
tim Kurulu Üyeleri, Bölge Birliklerinin 
yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile 
bölge müdürlerinin katıldığı toplantıda, 
Tarım Kredi ve bağlı şirketlerinin genel 
faaliyetleri hakkında bilgi verildi. 

Toplantıda söz alan Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Selahattin Külcü ko-
nuşmasına şöyle başladı: “Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin faaliyetlerinin gün 
geçtikçe büyümesi, bu kadar geniş bir 
vizyona kavuşması ve bugün Türki-
ye’nin en büyük çiftçi ailesi konumuna 
gelmiş olmasının heyecanını hep bir-
likte yaşıyoruz. Göreve başladığımız 
andan itibaren, ortaklarımıza hizmetin 
en iyisini götürmek noktasında üstlen-
diğimiz sorumluluğu ve bilinci hiçbir 
zaman göz ardı etmedik. Kurumumuzun 
başarılarını yarınlara taşıyabilmek için 
gelecek yılların vizyonunu oluşturmak 
amacıyla el birliğiyle çalışacağız.”

2023 hedefleri doğrultusunda geç-
tiğimiz ay Tarım Kredi Kooperatifleri 
için önemli bir adım attıklarını kayde-
den Başkan Külcü, “Bireysel emeklilik 
şirketi olan Bank Asya Emeklilik ve 
Hayat şirketi ile Işık Sigorta'nın Bank 
Asya’ya ait hisselerini satın aldık. Zor 
şartlarda üretim yapan çiftçilerimiz için 

sigortanın ne denli önem taşıdığı aşikar-
dır. Groupama üzerinden gerçekleştirdi-
ğimiz sigortacılık faaliyetlerimizi 2018 
yılsonundan itibaren kendi sigorta şirke-
timizle sürdüreceğiz. Bu büyük müjdeyi 
burada sizlerle paylaşmaktan dolayı bir 
çiftçi olarak gurur duyuyorum.” şeklin-
de konuştu.

Külcü ortakların daha uygun fiyatlar 
ile tarımsal girdilere ulaşımlarını sağ-
lamak üzere gübre ve yem fiyatlarında 
indirime giderek, tavan fiyat uygula-
masına geçtiklerini belirterek; “Bakan-
lığımızın Hükümet nezdinde yapmış 
olduğu çalışmalarıyla gübre ve yemde 
KDV’nin sıfırlanması sayesinde,  güb-
rede yüzde 35, yemde ise yüzde 20 in-
dirim gerçekleştirdik. Aynı girdilerin 
komisyon oranlarını maksimum yüzde 8 
ile sınırladık ve tavan fiyat uygulamaya 
başladık.” dedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri olarak 
ürün değerlendirme konusuna önem 
verdiklerinin altını çizen Külcü şunları 
ifade etti: “Ürünlerin pazarlanmasında 
da ortaklarımızı yalnız bırakmıyoruz. 
Çiftçilerimizden aldığımız tarımsal 
ürünü tüketicilerimizle buluşturuyoruz. 
Bu şekilde hem piyasayı regüle etme 
görevini sürdürüyor hem de ortakları-
mızın kooperatiflerimize olan borçla-
rını zamanında ödemelerini sağlayarak 
kurumumuzun devamlılığını sağlamış 
oluyoruz. Ürün alımı noktasında, başta 

Bakanımız Sayın Faruk Çelik’in katkı-
ları ve Genel Müdürümüzün olağanüstü 
çabalarıyla geçtiğimiz yıl İzmir bölge-
sindeki çiftçilerimizden kuru üzüm al-
dık. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığımızın, Milli Eğitim Bakanlığımız ve 
Sağlık Bakanlığımız tarafından ortakla-
şa yürüttüğü 'Okul Üzümü' projesinde 
biz de kuru üzümü temin edip okullara 
dağıtımını gerçekleştirerek büyük ve 
önemli bir rol üstlendik. Bu sayede hem 
öğrencilerin sağlıklı beslenmesine hem 
de çiftçimizin ürettiği üzümün hak ettiği 
fiyattan değerlendirilmesine katkı sağ-
ladık. Bu çalışmanın, diğer bölgelere de 
örnek teşkil ederek, farklı ürün desenle-
rinde de artarak devam etmesini temen-
ni ediyorum.” 

Külcü, 2017 yılında tarımsal üretime 
yönelik kredi hedeflerinin 7 milyar 250 
milyon TL olarak belirlendiğini dile ge-
tirerek; “Ülkemizde kullandırılan kredi-
lerin 2016 yılsonu itibariyle geri dönüş 
oranı yüzde 96,8 olup, kurumumuzun 
tahsilat oranı ise yüzde 97,30 olarak 
ortalamanın üzerinde seyretmektedir.” 
diye konuştu.

Külcü, ayrıca Türkiye olarak önem-
li süreçlerden geçildiğini hatırlatarak; 
“Özellikle önümüzdeki aylar yine son 
derece önemli gelişmelerin yaşanması-
na neden olacak. “Milli Birlik” duygu-
sundan uzaklaşmadan pozitif bir sonu-
cun çıkacağını umduğumuz bu süreçte 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin duruşu 
ve yeri bellidir.” dedi. 

Toplantıda yaptığı konuşmada Ge-
nel Müdür Ayhan Karayama, “2016 yılı; 
Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakle-
rinin karlarından fedakarlık yaptığı, çift-
çilerimiz için girdi maliyetlerinin düşü-
rüldüğü, yine çiftçilerimizin kar ettiği ve 
memnuniyetlerinin ön plana çıkarıldığı 
bir sürecin başlangıcı olmuştur.” dedi.

2016 yılında gerçekleştirdikleri fa-
aliyetleri özetleyen Genel Müdür Ka-
rayama;  “Çiftçilerimizin temel girdi 
ihtiyacı olan kimyevi gübre ve karma 
hayvan yemlerinin fiyatlama politika-
sında değişikliğe gidildi. İştiraklerimiz 
kar amaçlayan bir yapıdan maliyetleri 
düşürerek, sürdürülebilir bir kar oranı ile 
%2-5 ile faaliyetlerini devam ettirmeye 
başladı. Kooperatiflerimizde ise kimye-
vi gübre ve karma hayvan yemlerinin 
satış komisyonu üst sınırını % 8 olarak 
belirledik ve uygulamaya koyduk. Böy-
lelikle çiftçilerimizin gübre ve karma 
hayvan yemi maliyetlerini düşürerek 
aynı zamanda bu girdilerin piyasa arz fi-
yatlarını dengelemiş olduk. Bunun yanı 
sıra 2016 yılı içerisinde gübre fiyatların-
da uygulanan KDV indirimi ile birlikte 
% 35’leri bulan indirim oranı, dünya 
hammadde fiyatları ve döviz kurunda 
meydana gelen artışa rağmen 2017 yılı 
başında üreticimize % 24 olarak yansı-
dı. Çiftçilerimizin temel girdilerinden 

Tarım Kredi Ailesi Antalya’da Bir Araya Geldi…
Tarım Kredi Kooperatifleri İstişare, Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı 9-12 Şubat tarihleri 
arasında Antalya’da gerçekleştirildi.
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Tarım Kredi Ailesi Antalya’da Bir Araya Geldi…
olan motorinde uygulanan 5 ay faizsiz 
satışlara devam edilerek yine çiftçimi-
zin girdi maliyetlerinin düşürülmesine 
katkı sağlandı. Çiftçilerimizin en kaliteli 
sertifikalı tohumluklara, en uygun fiyat-
larla ulaşmasını teminen AR-GE çalış-
malarına devam edilmekte, yeni çeşitler 
üzerine çalışılmaktadır. 2017 yılı için 
bu kapsamda hedeflediğimiz sertifikalı 
tohum üretimi 40 bin ton’dur.” sözlerini 
kaydetti.

Yapılan faiz düzenlemesi ile ortak-
lara kullandırılan kredilerin faiz oran-
larında 1-4 puan arasında indirim sağ-
landığına da dikkat çeken Karayama 
“2016 yılında çiftçilerimizin ürünlerinin 
değerlendirilmesi ve ürünlerin değer fi-
yattan satılması maksadı ile başta arpa, 
buğday, mısır, ayçiçeği, baklagil, çeltik, 
kuru üzüm, çay ve zeytin olmak üzere 
40 çeşit üründe 288 milyon TL bedelle 
ürün alımı, 90 milyon TL bedelle bü-
yükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan ve arı 
alımı gerçekleştirildi. Bu alanda 2017 
yılı için % 22 artışla 350 milyon TL’lik 
ürün, % 11’lik artışla 100 milyon TL’lik 
hayvan alımı yapmayı hedefliyoruz.” 
dedi.  

Kurum bünyesinde bulunan şirketle-
rin birleştirilmesi konusuna da değinen 
Karayama; “Tarım Kredi Kooperatifleri-
ne ait şirketlerden aynı faaliyet konusu-
na sahip olanların birleştirilmesini ger-

çekleştirdik. Böylelikle çiftçimizin öz 
sermayesi ile kurulan şirketlerin rekabet 
gücü artırılmış, bu sayede çiftçilerimi-
ze en kaliteli ürünü en ucuza ulaştırma 
amacına bir adım daha yaklaşılmıştır. 
2017 yılı hedefimiz ise % 14’lük artışla 
5 milyar 856 milyon TL’lik girdi dağıtı-
mıdır.” şeklinde konuştu.

Tarım Kredi Kooperatifleri olarak 
2017 yılını büyüme ve yatırım yılı ilan 
ettiklerinin altını çizen Karayama, bu 
çerçevede ülkemiz çiftçisine daha uy-
gun fiyatlarla ve kaliteli hizmet vermek 
üzere sigortacılıktan yem sektörüne, 
ürün değerlendirmeden lisanslı depocu-
luğa kadar bir çok alanda yatırım yapı-
lacağına dikkat çekti.

2017 yılı için planladıkları toplam 
yatırım miktarının 527 milyon TL oldu-
ğunu söyleyen Genel Müdür Karayama; 
2017 için yapmayı planladıkları faali-
yetleri de şu şekilde özetledi:

“Çiftçilerimizin sigorta gereksinim-
lerinin karşılanması, tarım sigortaları-
nın yaygınlaştırılması, çiftçilerimizin 
karşılaştığı risklere karşı güvence altına 
alınmasını teminen Asya Emeklilik ile 
Işık Sigorta şirketleri TMSF’den dev-
ralındı. Sigorta şirketimiz 2017 yılı ilk 
çeyreğinde bu alanda faaliyetlerine baş-
layacaktır. 

Yine çiftçilerimizin karma hayvan 
yemi ihtiyaçlarının daha ucuz ve kaliteli 

olarak karşılanmasını teminen Türkiye 
genelinde 10 fabrikası ile hizmet ver-
mekte olan Tarım Kredi Kooperatifleri 
iştiraki Tarım Kredi Yem; Şanlıurfa, 
Aksaray, Erzurum illerinde ve Trakya 
Bölgesinde yem fabrikası kurulması ça-
lışmalarına başlamıştır. 

Tarım Kredi Yem’e ait fabrikaların 
kapasite artışı ve kaliteli yem üretimi 
için 2017 yılı içerisinde mevcut fabri-
kalarda kurutma tesisleri, fabrika oto-
masyon sistemleri ve yeni üretim hattı 
yatırımları planlanmış ve uygulamaya 
yönelik çalışmalar başlamıştır. 

GÜBRETAŞ;  çiftçimizin temel girdi 
ihtiyacı olan gübrelerin daha kaliteli ve 
daha ucuza temin edilmesi maksadıyla 
2017 yılında; Amonyak Depolama Sis-
temi, Samsun Depolama Tesisi İnşaatı, 
NPK 2 Tesisi Baca Gazı Yıkama Siste-
mi ve Kamalı Deposu Konveyör yapımı 
yatırımlarına başlamıştır. 

Şirketlerimizden bir diğeri olan Ta-
rım Kredi Birlik tarafından üreticiden 
alınıp işlenecek olan badem ve fıstık-
ların daha ucuza arz edilmesi ve piya-
sa regülasyonu sağlanması maksadı 
ile Adıyaman’ın Kahta İlçesinde Ba-
dem-Fıstık İşleme Tesisi kurulması ça-
lışmaları başlatılmıştır. Yine üreticiden 
alınıp işlenecek zeytin ve zeytinyağı ile 
ayçiçeği ve ayçiçek yağının daha ucuza 
arz edilmesi ve piyasa regülasyonu sağ-

lanması maksadı ile Balıkesir’in Gömeç 
İlçesinde Zeytin-Zeytinyağı Üretim ve 
İşleme Tesisi, Amasya- Merzifon İlçe-
sinde Ayçiçek – Ayçiçek Yağı Üretim ve 
İşleme Tesisi kurulması çalışmalarına 
da başlanmıştır.

Damızlık düve üretim merkezi ku-
rulması projesi kapsamında Bakanlı-
ğımızca belirlenmiş 33 ilden uygun 
olanlarda çalışmalar yapılacaktır. Bu 
bağlamda besi danası ve damızlık gebe 
düve karantina ahırlarının yetersiz ol-
masından dolayı TMSF’ye devredilen 
besi işletmelerinin devralınması çalış-
maları devam etmektedir.

Ayrıca Tarım Kredi Kooperatifle-
rinin ve şirketlerinin faaliyet konuları 
gözetilerek TMSF’ye devredilmiş olan 
şirketler ile ilgili çalışma başlatılmış bu 
şirketlerden çiftçimizin menfaatine ça-
lıştırılabilecek ve gerek kurum gerekse 
çiftçi adına katma değer ortaya çıkara-
bilecek şirketlerin Tarım Kredi Koope-
ratifleri bünyesine kazandırılmasına yö-
nelik çalışmalar yapılmaktadır.

Yatırım sürecinde olan TK Lisanslı 
Depoculuk Şirketimiz şirket 2017 yılı 
içerisinde Türkiye genelinde lisanslı de-
polar yapmayı hedeflemektedir. Önce-
likle 5 lokasyon belirlenmiş ve yatırım 
kararı alınmıştır.” 

Toplantı günün anısına gerçekleştiri-
len toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
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Mersin'de limon hasadı sürüyor...
Türkiye'deki 
limon üretiminin 
yaklaşık yüzde 
70'inin karşılandığı 
Erdemli’de hasat 
devam ediyor. 

Türkiye'nin limon diyarı Mersin 
Erdemli’de hasat devam ediyor. 
Türkiye İstatistik Kurumu verile-

rine göre Erdemli ilçesinde 2016 yılında 
90 bin dekar arazide yaklaşık 496 bin 
ton limon üretimi gerçekleşti. Üretilen 
limonun yaklaşık yüzde 10'luk kısmının 
hasadı tamamlanırken, toplanan limonlar 
zaman kaybetmeden piyasaya sürüldü. 
Kalan bölümün büyük kısmı ise yatak li-
mon olarak Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde 
faaliyet gösteren soğuk hava depolarına 
nakledildi.

Erdemli’nin Sarıyer Mahallesinde 
limon üretimi üreticinin yüzünü güldü-
rürken, mandalina ve portakal üretimi de 
beklentileri karşıladı. Hasadın başlama-
sıyla yetkililer tespit ve değerlendirme 
ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyarette üreti-

cinin içinde bulunduğu duruma ışık tutan 
ve hasadı yapılan limonun iyi bir fiyattan 
satıldığını, fiyatların böyle gitmesi halin-
de üreticinin yüzünün güleceğini anlatan 
Mahalle Muhtarı Bekir Demirarslan, fi-
yatların üretici açısından olumlu karşı-

lanmasının ihracatın açılmasına bağlı ol-
duğunu belirtti. Limon hasat sezonunun 
Nisan ayı sonuna kadar devam edeceğini 
söyleyen üreticiler, limonun üreticisine 
ve tüccarlara getiri sağlamasının yanında 
istihdam kapısı olduğunu ve bahçelerde, 

depolarda, kurulan tezgahlarda ve limon 
kesiminde yaklaşık 5 bin kişinin çalıştı-
ğını anımsattı. Üreticiler, limon sayesin-
de işsiz vatandaşların günlük yevmiye-
lerle de olsa para kazanmasının önemine 
işaret etti.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi 
kaplıcalar bölgesindeki termal 

seralarda üretilen domateslerin hasadı 
başladı. 

Kaplıcalar bölgesindeki 13 ter-
mal serada her yıl şubat ayı sonun-
da başlayıp aralık ayına kadar ara-
lıksız süren domates üretiminde 
ilk ürünler alındı. Konu ile ilgili 
açıklama yapan Yaşarlar Seracı-
lık İşletme Müdürü Yasin Karaca, 
"Seramızda şubat ayında başlayan 
üretim aralık ayına kadar sürecek. 
Seramızda biyolojik tarım yapıyo-

ruz bu ne demek; seramızda zirai 
ilaç kullanmıyoruz, onun yerine 
zararlı böcekleri faydalı böcekle-
re teslim ediyoruz, bambus arısı 
yöntemini kullanıyoruz. Halkımız 
şunu bilsin ki termal seralarda 
hormon diye bir şey söz konusu 
değildir, tamamen doğal, bambus 
arıları ile üretim yapılmaktadır. 
Gönül rahatlığı ile sera domatesini 
tüketebilirler. Bu sera 77 bin met-
rekare olup, seramızda yaklaşık 
85 personel istihdam edilmekte-
dir" dedi.

Termal 
seralarda 
domates 
hasadı 
başladı 
10 ay sürecek sezonda ilk domatesler toplandı.

Ceviz bahçesine kavun ekiyorlar
Bursa’nın Yenişehir il-

çesinde çiftçiler cevi-
ze yöneldi. Çiftçiler, ceviz 
ağaçlarının arasına kavun 
ekerek iki mahsul birden 
almayı hedefliyor. 

Yenişehir’de çiftçilikle 
uğraşan Hüseyin Enes İkiz, 
“Yıllardır hayvancılık ve 
tarım yapıyoruz. Toprağın 
verimli ve hava şartlarına 
uygun olması sebebiyle 
ceviz ağacı dikmeye ka-
rar verdik. İki sene evvel 
35 dönüm üzerine bin adet 
chandler cinsi ceviz fida-
nı diktik. 2020 yılında tam 
verim alacağız. Şu anda tar-
lalarımızda bulunan ceviz 
ağaçlarının arasını sürüyo-
ruz. Buralara da kavun eke-
ceğiz. Bu sayede bereketli 
topraklarımızdan aynı anda 
2 mahsul alacağız” diye ko-
nuştu.

Yenişehir Ziraat Odası 
yetkilileri, son 5 yılda Ye-
nişehir’de ceviz ekiminin 5 
misli arttığını söyledi.
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Tokat’ın DOKAP illeri arasında yer almasını de-
ğerlendiren DOKAP Başkanı Ekrem Yüce, “DO-
KAP’ın daha önce 8 ili mevcuttu ve bu 8 il ile 

ilgili çalışmalarımızı bugüne kadar yoğun bir şekilde 
sürdürdük. Bu çalışmalarımızın başında eylem plan-
larımızın hazırlanması gerekiyordu. DOKAP illerinde 
Samsun başta olmak üzere, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt’taki eylem plan-
larını hazırladık. Tokat ilimiz dahil olunca yapmamız 
gereken öncelikli iş oradaki eylem planını hazırlamak, 
Tokat’ın vizyonunu ortaya koymak, Tokat’ın duran var-
lıklarını harekete geçirtmek, buradaki insanların yaşam 
standartlarını yükselmesini, gelir düzeylerinin artırmak 
için çalışmalar başlatmaktı. Bunun için çalıştayımızı dü-
zenledik” dedi.

Konuşmasında Türkiye'deki bal üretimine dikkat 
çeken ve Türkiye’de yılda 107 bin ton bal üretildiğini 
kaydeden Yüce, “Bal üretimiyle ile ilgili ülke olarak çok 
önemli konumdayız. Dünyada Çin’den sonra bir numa-
rayız. Yani 107 bin ton seviyesinde bal üretimimiz var 
ve bununla birlikte 7 milyon kolonimiz var. Çok zengin 
bir floramız var. Bugün Avrupa ülkelerinin tamamındaki 
bitki çeşidi tek başına bizim ülkemizde ve bunun da 3’te 
birlik kısmı Doğu Karadeniz’de” ifadelerini kulandı.

“Doğu Karadeniz’de 4 bin arıcı eğitildi”
“Biz bu sektörü çok daha iyi noktaya nasıl getirebi-

liriz” diyen Yüce, “Bölgemizde sadece bal değil bal ile 
birlikte katma değeri yüksek olan ürünler, arı sütü, po-
len, propolis, arı zehiri ve anaç arı üretip kullanabiliyo-
ruz. Bunun için biz Doğu Karadeniz’de 4 bin üreticimizi 
eğitimden geçirdik, 4 bin sertifika verdik ve gerekli mal-
zeme desteği yaptık. Bölgemizde bununla ilgili çalış-
mamız devam ediyor. Çok farklı bir floraya sahip Tokat 
ilimizin de dahil olması  münasebetiyle inşallah arıcılığı 
çok daha iyi noktaya getirmeye çalışıyoruz. Oradaki arı-
cılarımızı da eğitimden geçirmek için gerekli çalışmaları 
başlatıyoruz” şeklinde konuştu.

Ülke olarak bal üretiminde çok fazla modern işlet-
meye sahip olmadıklarını ifade eden Yüce, şöyle devam 
etti;

"Modern işletmeler olmadığı için çoğu insan bu işi 
hobi olarak yapıyor. Emekli öğretmenler ağırlıklı olmak 
üzere,emekliler tarafından hobi olarak tercih ediliyor 
ancak çok teknolojik yapılmıyor.Artı bal ile ilgili vatan-
daşımızın arzu etmediği, bir takım üretimler de olduğu 
görülmekte. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız yoğun 
bir şekilde bunun mücadelesini veriyor ve biz artık balın 
mutlaka tescillenmesini,  laboratuvar tahlillerinin yapıl-
masını ve bu tahlillerden geçmiş baların piyasaya girme-
sini arzu ediyoruz." 

Bal üretiminde 
Çin'den sonra 

dünyada 2. sıradayız
Türkiye'nin bal üretiminde dünyada Çin'den sonra 
2. sırada olduğu belirtildi. Bakanlar Kurulu Kararı 
ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi (DOKAP) illeri arasına katılan Tokat için 
Giresun'da bir çalıştay düzenlendi. 
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Tekirdağ'da mantarda ayda 10 ton üretime ulaşan kadın 
girişimciler, aile bütçelerine katkı olması maksadıyla 
başladıkları işte istihdam sağlar hale geldiler.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kurduk-
ları tesiste istiridye mantarı üretimi 
işine giren Melek Özdemir ve Hale 

Nal adlı girişimci iki kadın, ayda 10 ton 
mantar üretmeye başladı. Melek Özdemir, 
“Hale ve ben galiba Türkiye’de ilk mantar 
üreten bayanlardanız. Biz istiridye manta-
rı üretiyoruz. Yaklaşık 3 aydan beri bu te-
sisimiz üretimde. Daha öncesinde bahçe-
mizde ufak bir seramız vardı. İlk istiridye 
mantarlarımızı oradan aldık. Orada aldı-
ğımız ürünler burada aldığımız ürünlerle 
birebir aynıydı. Bazı denemeler yaptık, 
bazı aşamaları katettik, daha sonra eşle-
rimizin de desteği ile biz bu işi yapmaya 
karar verdik. Bu işe bir çadırla başladık. 
İlk çadırdan aldığımız verim, ilk çadırdan 
aldığımız mantarlar gerçekten çok beğe-
nildi. Gönderdiğimiz numunelerden geri 
dönüşler çok güzel oldu. Bu sayede ikinci 
çadırı kurmaya karar verdik ve şu anda 
dönüşümlü olarak iki çadırla devam et-
mekteyiz. Soğuk havamızı kurduk, şimdi 
de soğuk hava deposu olan araç satın ala-
cağız. Ürünlerimizi tamamen hijyenik bir 
şekilde satışa sunuyoruz. Buradan çıkan 
ürünlerimiz, soğuk hava depomuza girip 
beklemeden soğutmalı aracımızla doğru-
dan satışa çıkacak” dedi.

“Protein açısından çok değerli 
ürünü halkımızın yemesini isti-

yoruz”
 İstiridye mantarı üretme fikrinin 

nasıl oluştuğunu da anlatan Özdemir, 
“Üretim yapmak çok güzel bir şey. İlk 
olarak biz bir şey üretmeliyiz fikrinden 
ortaya çıktı. Bu portakal da olabilirdi. 
Fakat araştırdık, ülkemizde kültür man-
tarı denilen bir şey var ama istiridye 
mantarı çok azdı. Bunu belki çok özel 
manavlarda bulabiliyorduk. Biz bunu 
halka tanıtmak istedik. Halkımızın pro-
tein açısından çok fazla, et kadar değeri 
olan bu ürünü yemesini istedik. Bu sa-
yede bu işe girdik. İnternetten araştır-

dık. Üreten insanlarla birebir görüşme-
lerimiz oldu. Buraya girdiğiniz zaman 
mantara sevgi verirseniz, mantar size 
daha güzel mantar verir. Onu bir çiçek 
gibi hissedebilirsiniz. Evinize aldığınız 
çiçeği yetiştirirken onunla konuşursanız 
o çiçek size çok daha güzel çiçek verir. 
Mantar da aynı şekilde. Biz buraya kötü 
enerji ile girmemeye çok özen gösteri-
yoruz. Buraya hep güzel enerjilerle gir-
meyi hedefliyoruz. Çok da güzel şeyler 
oluyor ve çok daha güzel şeyler de ola-
cak. İnanıyoruz ve buna inanarak yapı-
yoruz” diye konuştu.

Melek Özdemir, “İlk başta aile büt-
çemize katkı sağlaması maksadıyla 
başladığımız işte şimdi istihdam sağlar 
konuma geldik. Eşimize destek olmak, 
aileye katkı sağlamak bunlar var. Bunla-
rın yanında bir de gerçekten bu mantarı 
bizim halkımız da tanımalı ve halkımız 
da yemeli. Çünkü bu mantar protein açı-
sından çok zengin. Çocukların yemesi, 
büyüklerin yemesi önemli. Şu anda et 
alamıyoruz belki fiyatlar çok yüksek, bu 
mantarı alıp her gün yiyebiliriz” şeklin-
de konuştu.

“Bayanlar üretime katılsın”
Mantar üretme fikrini eşlerine aç-

tıklarında nasıl bir tepki ile karşılaştığı 
sorusu üzerine Melek Özdemir, “Eşim 
olumlu yaklaştı. Bir şey üretme fikrime 
sıcak baktı. Ben bir mağaza açıp 24 saat 
orada durmak, beklemek istemiyorum. 
Bir şeyler üretmek istiyorum. O üretti-
ğim şeyi satmak istiyorum, pazarlamak 
istiyorum. Bu amaçla yola çıktığım için 
de eşim çok destek oldu. Hem maddi 
hem de manevi destek verdi. Evde otu-
rarak hiçbir şey üretmeyerek insanlar 
tamamen köreliyor. Bu olmasın, artık 
bayanlar da üretime katılsın. Bayan-
lar da her işi yapabilirler. Ürettiğimiz 
ürünleri satmak için pazarları dolaştık. 
İlk paketleme makinesini evime aldım 

ve paket denemeleri yaptım. Paketle-
diğim ürünlerin üzerine logolarımızı 
yapıştırarak çevremdeki manavlara, 
pazarlara ücretsiz numune olarak götür-
düm. Daha sonra bunun geri dönüşünü 
bekledim. İstiridye mantarı özellikle 
bazı hastalıklara çok iyi geliyor. Tansi-
yon, şeker hastalarına iyi geliyor. Şeker 
hastaları et yiyemeyebilir ama bu ürünü 
çok rahat yiyebilir” dedi.

“Kaliteli olan her şeyin alıcısı 
var”

İstiridye mantarının üretim süreci 
ile ilgili olarak da bilgi veren Melek 
Özdemir, “Biz henüz kompost üretim 
aşamasına geçmedik ama kompostlar 
bize hazır olarak geliyor. Hedeflerimiz 
arasında kendi kompostlarımızı üretmek 
de var. Bunlar bize gelip raflara yerleş-
tikten sonra 12 gün gibi bir uyku süreç-
leri var. Burada yavaş yavaş sporlanma-
ya başlıyorlar. Daha sonra ortamın hem 
nem hem de ısısını dengeliyoruz. Zaten 
burası 24 saat gözetim altında tutuluyor. 
Sürekli havalandırarak buradaki nemli 
ortamın aynı kalmasını sağlıyoruz. Bu 
çok önemli bir konu, eğer nem fazla 
olursa mantarı çürütürüz, nem az olur-
sa mantarı kuruturuz. Nem, oksijen ve 
karbondioksit oranını dengede tutmak 
zorundayız. 10-12 günlük süre sonunda 
yavaş yavaş sporlanmalar başlıyor. Ya-
vaş yavaş büyüyor ve sonra    bizim se-
veceğimiz aşamaya geliyor. Türkiye’nin 
çeşitli yerlerinden hem talepler hem de 
olumlu eleştiriler geliyor. Çok sık olma-
sa da tesisimize ziyaretçiler de geliyor. 
Çünkü çok güzel hijyenik bir ortam sağ-
ladık. Biz bodrumda mantar üretmiyo-
ruz, gerçek manada bir tesiste mantar 
üretiyoruz. Dört dörtlük bir tesiste man-
tar üretiyoruz. Ben bir şeye inanıyorum. 

Türkiye’de kaliteli bir şekilde ne olursa 
olsun ürün yapıyorsanız alıcısı vardır” 
diye konuştu.

“Bu mantar mutluluk hormonu 
salgılıyor”

Üretici Hale Nal ise, “İlk ürünümüzü 
aldıktan sonra oradaki dağılım, ilgi ve 
pazar payı nedeniyle ikinci çadırımızı 
kurduk. İkinci çadırımızı da kurunca 
üretimimizi aynı şekilde devam ettir-
dik. Şuanda iki buçuk tona kadar ürün 
elde etmekteyiz. Oradan gelen maddi 
gelirle soğuk havamızı kurduk. Pazarla-
ra çıktık, pazarlarda dolaştık, tanıtmaya 
çalıştık. Bu mantarın en önemli özelli-
ği seratoryum hormonunu salgılaması, 
mutluluk vermesi. Şu an insanlar mut-
luluğa, sevgiye aç. Mantar içeriye girdi-
ğiniz zaman bile müthiş bir enerjisi olan 
bir bitki” dedi.

  Nal, “Eşimin de desteği ile hayal-
lerim gerçek olacak diyerek yola çıktık 
ve şu anda hayallerimiz gerçekleşiyor. 
Önce hobi bahçemizde, ardından evi-
mizde başladık. Şimdi bu tesisteyiz. 
Devletten de kadın üreticiler adına des-
tek ve teşvik bekliyoruz. Bayanların 
evde oturmaktansa kendi başlarına bir-
çok şeyi başarabileceklerine inanıyoruz. 
Başardıklarına da Melek ve ben kanıtız. 
Önceden kadınlar daha fazla üretiyordu. 
Bizim büyüklerimiz tarlada, bağda bah-
çede çalışıyordu. Sonra nesil değişti ve 
insanlar binaların arasına sıkıştı kaldı. 
Biz bunu aşmak istiyoruz. Bütün kadın-
ları destekliyoruz ve onları çağırıyoruz. 
Elimizden gelen yardımı da yaparız. İlk 
ürünlerimizi tanıtım amacıyla ücretsiz 
dağıtık. İstiridye mantarı inanın etten, 
tavuktan, balıktan da lezzetli. Biz bu işi 
canlandırmayı düşünüyoruz. İleriye dö-
nük fikirlerimiz var” diye konuştu.

Kadın girişimciler ayda 10 ton mantar üretiyorlar
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Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Sarıçam 
Kaymakamlığı’nca Suriyeli mültecile-
rin meslek ve uğraşı edinmelerine yö-

nelik olarak Sarıçam Konaklama Merkezi’nde 
7 bin 500 metrekarelik alanda başlatılan seracı-
lık uygulamalarını yerinde inceledi. 

Vali Demirtaş’a, başlatılan projeye ilişkin 
bilgi veren Sarıçam Kaymakamı Ali Murat Kay-
han, “Suriyeli mültecilerin aktif olarak üretimde 
yer aldığı bu proje kapsamında, domates, biber, 
patlıcan, salatalık ve gül gibi ürünlerde oldukça 
yüksek verim elde edilmiştir. Bu yüksek ve ka-
liteli verimin elde edilmesinde, iklim koşulları, 
toprak ve arazi yapısının seracılık faaliyetleri için 
çok uygun olması, yeraltı su kaynağının çok uy-

gun olması gibi koşullar önemli etkenleri oluştu-
rulmuştur. Bu projenin 50 dönümlük bir alanda 
sürdürülmesi için gerekli çalışmalar başlatılmış-
tır” dedi.

Suriyeli mülteciler tarafından Sarıçam Ko-
naklama Merkezi alanında gerçekleştirilen üre-
tim faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünleri 
inceleyen Vali Mahmut Demirtaş, projenin başa-
rısından dolayı Sarıçam Kaymakamı Ali Murat 
Kayhan’ı kutladı.

Vali Demirtaş, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi’ne bağlı zi-
raat mühendislerince verilen eğitim sonucunda 
başarıyla gerçekleştirilen tarım üretimi uygula-
masında emeği geçenlere teşekkür etti.

Mülteciler serada sebze yetiştiriyor

Somali Tarım Okulu Projesi Somali Tarım Okulu Projesi Somali Tarım Okulu Projesi 
"Yılın Projesi" seçildi"Yılın Projesi" seçildi"Yılın Projesi" seçildi

Vali Demirtaş, Sarıçam Konaklama Merkezi’nde başlatılan seracılık 
uygulamalarını yerinde inceledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve İnsani 
Yardım Vakfı (IHH) işbirliğinde 2012 yılında başlatılan ‘Somali 
Tarım Okulu Projesi', yılın projesi seçildi.

TİKA ve IHH işbirliğinde 2012 yılında baş-
latılan ‘Somali Tarım Okulu Projesi', ‘2017 

Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri’ kapsamında 
eğitim alanında yılın en iyi projesi ödülünü aldı. 
Düzenlenen törende projenin ödülünü Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım, İHH 
İnsani Yardım Vakfı Proje Koordinatörü Niyazi 
Özgür Yüce’ye verdi.

TİKA ve IHH işbirliğinde 2012 yılında 
başlatılan Somali Tarım Okulu Projesi başa-
rılı bir şekilde devam ediyor. Projenin 1'inci 
aşamasında Somali’nin farklı bölgelerinden 
500 kişiye uygulamalı tarım eğitimi veril-
di. Projenin 2'inci aşamasında ise 2014 yılı 
Ekim ayında kurulan 'Somali Anadolu Ziraat 
Fakültesi’, şu anda 150 öğrencisiyle eğitimi-
ne devam ediyor.

Proje kapsamında TİKA tarafından 2016 
yılında, Anadolu Ziraat Fakültesi Yerleşke-
si içine modern tarım tekniklerini öğretmek 
için 2 bin metrekare alana sahip sera kurul-
du. Ayrıca uygulama eğitimler için traktör ve 
helezon, römork, pulvarizatör, silaj makine-
si, pulluk, mibzer, çapa makinesi ve diskaro 
benzeri 14 kalem tarım aleti temin edildi. 
Uygulamalı tarımsal eğitimin amacına uygun 
devam etmesini sağlamak amacıyla TİKA 
devamlı olarak tarım uzmanlarının Somali’de 
görevlendirilmesini sağlıyor. Proje sayesinde 
Somali tarımına uzman personel kazandırıl-
masının yanında Somali’de bugüne kadar hiç 

yetiştirilmemiş pek çok ürün Anadolu Ziraat 
Fakültesinin uygulama sahasında yetiştirile-
rek adaptasyon ve verimleri tespit ediliyor. 
Ziraat Fakültesinin uygulama bahçesinde 
buğday, soya fasulyesi ve mısır gibi sanayi 
bitkilerinin yanında bugüne kadar Somali’de 
yetiştirilmemiş kavun, patlıcan, fasulye ve 
sırık domates çeşitleri topraksız tarım yön-
temiyle başarıyla yetiştiriliyor. Deneme üre-
timleri tamamlandığında büyük tarım alanla-
rında ekimi yapılacak bu ürünler sayesinde 
Somali kıtlığın yaşanmadığı bir ülke haline 
gelecek. Engelimiz Üretime Katıl-

maya Engel Değil projesi 
ile tüm engelleri aştılar. 

Giresun’un Eynesil ilçe-
sinde yürütülen ve Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı 
tarafından finanse edilen “En-
gelimiz Üretime Katılmaya 
Engel Değil” projesi kapsa-
mından açılan ‘Temel Dış Me-
kan Süs Bitkileri Yetiştiricili-
ği’ Kursu'na katılan engelliler 
hem bu alanda eğitim alıyorlar 
hem de üretime katkı sağlamış 
oluyorlar.

Engellileri çalışma alan-
larında ziyaret eden Eynesil 
Kaymakamı Yılmaz Kurt, Gö-
rele Kaymakamı Erdoğan Tu-
ran Ermiş ve Görele Belediye 

Başkanı Tolga Erener Proje 
hakkında İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Fadıl 
Öztürk’ten bilgi aldılar.

Türkiye Omurilik Felçlile-
ri Derneği Görele Şube Baş-
kanı Asiye Divli ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti ifade 
etti. Divli, “Dernek üyeleri-
mize yönelik Dış Mekan Süs 
Bitkisi Yetiştiriciliği yanı sıra 
Dekoratif El Sanatları kursu 
açılmasına vesile olduk. An-
cak Eynesil İlçe Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü 
ile ortak olarak uyguladığımız 
bu proje İnceleme Gezileri, 
Kaynaştırma Etkinliği ile sos-
yal açıdan da katılımcılar için 
fayda sağladı” dedi.

Engelimiz Üretime 
Katılmaya Engel Değil

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 
finanse edilen “engelimiz üretime katılmaya engel 
değil” projesi kapsamından açılan ‘temel dış mekan 
süs bitkileri yetiştiriciliği’ kursuna katılan engelliler 
hem bu alanda eğitim alıyorlar hem de üretime katkı 
sağlamış oluyorlar.
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Aydın’ın Efeler ilçesinde 700 dekar 
ve 50 parsel alanda enginar üretici-

leri tarafından yürütülen proje ile üretimin 
tüm aşamaları kayıt altına alınarak, izle-
nebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir 
ürün arzının sağlanması hedeflendi. Proje 
bütçesinden üreticilere yangın tüpü, ilk-
yardım seti, ecza dolabı, çelik kilitli bitki 
koruma ürünleri, gübre dolabı, atık top-
lama kafesi, ilaçlama gözlüğü, koruyucu 
kıyafet, önlük ve eldiven dağıtıldığı öğre-
nildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür-
lüğü, iyi tarım uygulamalarında Aydın ili-
nin 2500 bin üretici ve 30 çeşit ürün ile 
lider olduğu belirtilerek; “2016 yılında 

tamamı bakanlığımız bütçesinden karşıla-
nan "İyi Tarım Uygulamalarının yaygın-
laştırılması ve Kontrolü Projesi" Efeler 
ilçemizde yaklaşık 700 dekar 50 parsel 
alanda Enginar üreticileri ile yürütül-
müştür.Proje kapsamında üreticilerin risk 
analizleri, iç kontrolleri, arazi kontrolleri, 
dosyalarının düzenlenmesi ve denetime 
hazır hale getirilmesi İl Müdürlüğümüz 
İyi Tarım Uygulamaları Birimi tarafın-
dan yapılmıştır. Kontrol ve Sertifikasyon 
kuruluşunca kontrol edilerek uygunluğu 
tespit edilen enginar bahçelerinden kalıntı 
analizi yapılmak üzere alınan numuneler 
temiz çıkmış olup, tüm enginar üreticileri 
sertifika almaya hak kazanmıştır” denildi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve 
Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan 
Eşref Hakkı, bölgede ve Türkiye’de önemli bir sorun olan 
tuzlu topraklara uygun yerel buğday çeşitlerinin üretilmesine 
yönelik bir proje çalışmasında bulunduklarını açıkladı. 

Aydın’ın Efeler ilçesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 
tarafından "İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü" 
projesi kapsamında gerekli şartları yerine getiren enginar üreticilerine 
sertifika verildi.

Prof. Dr. Erdoğan Eşref Hakkı, pro-
je kapsamında Selçuk Üniversite-
si Ziraat Fakültesi öğretim üye-

lerince oluşturulan çalışma grubunda, 
moleküler genetik ve biyoteknolojiden 
bitki fizyolojisi ve elemental analizle-
re, klasik bitki ıslahından danede kalite 
analizlerine, biyoistatistik verilerin ana-
lizinden sanayideki nihai ürün analizine 
kadar çok geniş bir yelpazede uzmanlı-
ğa sahip geniş bir kadronun yer aldığını 
söyledi. Projenin, Selçuk Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi ekibinin koordinatörlü-
ğü ve ana proje yürütücülüğünde Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi, Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi, Karabük Üniver-
sitesi ve Konya’nın AR-GE deneyimi-
ne sahip önemli sanayi kuruluşlarından 
olan bir un fabrikasının katkılarıyla ba-
şarılı şekilde sürdürülmekte olduğunu 
ifade eden Prof. Dr. Hakkı, “Araştırma 
ekibimiz, bitkilerde tuzluluk, kurak-
lık ve bor gibi abiyotik stres faktörleri 
üzerine çalışmalar gerçekleştirmekte-
dir. Bu anlamda, buğday başta olmak 
üzere arpa, mısır, fasulye, bezelye gibi 
bölgemiz ve ülkemiz için önemli bitki-
leri araştırma konusu edindik. Konya 
Havzası’nda üretimi en fazla gerçekleş-
tirilen buğdaya, çalışmalarımızda özel 

bir yer verdik. Buğdayda yürütülen ça-
lışmanın esas amacı; bölgede ve ülke-
mizde önemli bir sorun olan tuzluktan 
etkilenen yerel çeşitlerin güçlendirilme-
sidir. Bu amaçla, yürütülen moleküler 
destekli ıslah programı ile tuza tolerans-
lılık özelliğine sahip olduğu belirlenmiş 
olan genlerin bölgeye adapte olmuş  
yerel ekmeklik ve makarnalık buğday 
çeşitlerine kaliteden ödün vermeden ka-
zandırılması hedeflenmektedir. Projenin 
diğer bir amacı ise bölgedeki tarım ara-
zilerinin yaklaşık beşte birini etkileyen 
bor toksisitesine karşı toleranslı çeşitler 
geliştirmektir. Bahsedilen buğday çeşit-
lerinin tuza ve bora dayanıklılığını artı-
racak genetik bir çalışma üzerinde dur-
maktayız. Yaptığımız ön çalışmalarda 
buğday çeşitlerimizin tuza toleranslılık 
düzeylerinin yeterli olmadığını gördük. 
Biz bu çalışmayla laboratuvarlarımız-
da tuza tolerans sağlayan bazı genlerin 
ekmeklik buğday ve makarnalık buğ-
daya aktarılmasını hedefledik. Çünkü 
şu anda Konya Havzası’ndaki tarımsal 
alanları düşündüğümüz zaman önemli 
oranda bir tarımsal alan üretime uygun 
olmaktan çıkmış durumda ve bu alanlar 
giderek artıyor. Tüm ülke ve dünya ge-
nelinde de üretim alanlarını tehdit eden 

bu stres faktörlerinin etkisini azaltabil-
mek için tuza toleranslı buğday çeşitleri 
geliştirmek bizim için önemli bir hedef 
haline geldi” dedi.

“Şu anda projenin ikinci rapor 
dönemindeyiz”

Prof. Dr. Hakkı, projenin TÜBİTAK’ın 
1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Des-
tekleme Programı kapsamında sürdürüldü-
ğünü, altyapı desteğinin ise Selçuk Üniver-
sitesi’nden sağlandığını anlatarak, “Projenin 
yürütülmesi aşamasında öncelikle süreçlerin 
hızlanabilmesi ve gereksiz iş yükünün azaltıla-
bilmesi için moleküler analiz laboratuvarların-
da moleküler testlemeler yapılması gerekiyor. 
Bu testlemeleri oldukça kısa bir süre içinde 
tamamlamamız gerekiyor ve örnek sayımız 
da genelde çok fazla oluyor. Örneğin son 6 
aylık dönemde çalıştığımız altı hafta gibi bir 
süre içinde tamamlamamız gereken testleme-
sine tabi tuttuğumuz bitki sayımız yaklaşık 2 
bin 400 civarındaydı. Bunların DNA ekstrak-
siyonlarını ve PCR yöntemleriyle moleküler 
testlemelerini tamamladık. Aynı süreç 6 ayda 
bir tekrarlanacak olup her defasında en fazla 
2 ay gibi bir süre içinde 6 binin üzerinde gen 
testlememiz gerekiyor. Bunun gerçekleştirile-
bilmesi için yüksek kapasiteli sistemleri proje 
kapsamında laboratuvarlarımıza kazandırdık. 
Projemizin ikinci yılının ilk 4 ayını tamam-
lamış durumdayız. Şu anda ikinci rapor dö-
nemindeyiz. Projede ikinci geri melezleme 
aşamasını tamamladık. 2-3 hafta içinde me-
lez tohumları elde edip bir sonraki dönemin 
işlemlerine başlayacağız. Önceki dönemde 
melezleme çalışmalarını tarlada yaptık, şimdi 

kış dönemi olması dolayısıyla, zamandan ta-
sarruf etmek ve projeye hız kazandırmak için 
çalışmalarımıza serada devam ediyoruz. Sera-
mız da proje kapsamında tamamen yenilendi 
ve günün en ileri donanımlarına sahip oldu. 
Bu yıl oldukça çetin geçen kış şartlarında, ısı 
ve özel donanımlı aydınlatma sayesinde, zorlu 
koşullarda sorunsuz bir şekilde çalışmalarımı-
zı yürüttük. Bunun daha iyi anlaşılması için, 
gece sıcaklığının -20 derecelere düştüğü ve 
kar dolayısıyla belli dönemlerde seraya girişi-
mizin çok zor olduğu şartlarda açık ortamda 
yer alan cam sera içi sıcaklığının +10 derece-
nin altına düşmediğini belirtmek isterim. Bu 
30 derece sıcaklık farkının yanında kış dö-
nemi gün ışığı ihtiyacının da özel donanımlı 
aydınlatma tertibatı sayesinde tam otomatik 
koşullarda gerçekleştirildiğini söylemeliyim.” 
şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Hakkı, projenin yaklaşık 2 yıl 
sonra tamamlanacağını, bu süreçte buğdayla-
rın, stres şartlarına toleranslılığının test edilip, 
analizlerinin gerçekleştirileceğini, yaklaşık bir 
yıl sonrasında da danelerde gıda kalite analiz-
lerinin yapılacağını aktardı.

 Tuzlu topraklara uygun buğday üretilmesi hedefleniyor

 Aydınlı enginar üreticileri sertifikalandı
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Giresun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada “Fındıkta Azotlu (Yazlık) Gübre 

Uygulamalarında Dikkat Edilecek Hususlar” başlığı ile şu 
ifadelere yer verildi:

“Fındıkta azotlu gübre uygulama zamanı yaklaşmak-
tadır. Gübrelemede toprak ve yaprak örneği alınıp, analiz 
yaptırarak, çıkan raporda önerilen çeşit ve miktarda güb-
re kullanılması büyük önem taşımaktadır. Uygun çeşit ve 
miktarda azotlu gübre kullanılması fındıktan istenilen dü-
zeyde verim alınmasını sağlar ve toprak özelliğinin olum-
suz etkilenmesi önlenmiş olur. Giresun ilimizdeki fındık 
bahçelerinde organik madde oranına yönelik yapılan araş-
tırmalarda; bir vejatasyon  döneminde, dönüme 20-24 kg 
saf azot verilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Azotlu gübre-
nin uygulama biçimi ve zamanı azot kaybı üzerine etkili-
dir. Azot, oldukça hareketli bir elementtir. İhtiyacı olduğu 
dönemden önce uygulanırsa topraktan yıkanarak ve gaz 
halinde uçarak kaybolur. Uygulama zamanlarında vejetas-
yon dönemi dikkate alınmalıdır. Bölgemiz asit karakterli 
topraklara sahip olduğundan, Ph 4,5 altında olması duru-
munda bitki tarafından azot alımı azalmaktadır. Bunun için 
toprak Ph durumunun kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu 
durumda sonbaharda kireç uygulaması önem kazanmak-
tadır.”

Gübreleme ve miktarı nasıl olmalıdır?
“Genellikle Karadeniz Bölgesi fındık bahçelerinin 

büyük bir çoğunluğunun asit karakterde olduğu dikkate 
alınırsa, Kalsiyum Amonyum Nitrat yüzde 26 CAN kul-
lanılması gerekli olmakla birlikte, yüksek oranda saf azot 
içeren yüzde 45-46 N - ÜRE gübresi de kullanılabilir. 20-
24 kg saf azot verileceği düşünüldüğünde; yüzde 26 CAN 
gübresinden Ocak başına Mart ayının 15’ inden sonra 1. 
uygulama olarak 650 gr, Mayıs ayının 15 inden sonra 2. 
uygulama olarak da 650 gr olmak üzere toplam Bin 300 
gr verilmelidir. ÜRE gübresi kullanılacaksa; 1. uygulamada 
375 gr, 2. uygulamada 375 gr. olmak üzere toplam 750 gr 
yeterli olacaktır. Ayrıca Mart ayının 15’ine kadar, aynı anda 
bitkinin istifadesine birden fazla besin maddesini sunan 
KOMPOZE (15-15-15, 20-20-0, 20-12-15 + İz elementler) 
gübreler; ayrı ayrı alma, taşıma ve depolama güçlüğünden 
kurtulma, uygulama işçiliği az olması gibi avantajlarından 
faydalanmak için gerekli şartlar temin edildiğinde uygun 
miktarda kullanılabilir. Kompoze gübre kullanıldığında 
ayrıca azotlu gübrenin 1. uygulamasına ihtiyaç kalma-
maktadır. Kullanılacak toplam azotlu gübrenin yarısı kadar 
miktar, Mayıs ayının 15’inden itibaren 2. uygulama olarak 
kullanılmalıdır. Uygulanacak tüm gübreler; fındık dal uçla-
rı altındaki 30-40 cm genişliğindeki banda serpilip 5-10 cm 
toprak derinliğine karıştırılmalıdır. Bakanlığımızın talimatı 
gereği; nitratlı gübrelerin patlayıcı madde yapımında kulla-
nılmasını engellemek amacıyla, yüzde 26 CAN gübresinin 
uygulanması sürecinde üreticilerimiz bağlı bulundukları İl/
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden e-reçete 
alacaklardır. Gübre uygulaması ile ilgili bilgilendirme İl/
İlçe Müdürlüğü teknik elemanlarınca yapılacak olup, güb-
releme işlemi Tarım İşletme Danışmanı, Tarım Kredi Ko-
operatifi, Fiskobirlik, Ziraat Odalarında görevli personel, 
muhtar veya aza nezaretinde yapılacaktır.” 

Karadeniz’de üreticinin 2017 yılı fındık 
sezonu heyecanı başladı. 2016 yılı 
sezonundan istediği ürünü alamayan 
üretici fındık ağaçlarını 2017 sezonuna 
bakım ve gübreleme ile hazırlıyor.

Fındık üreticisi 2017 sezonuna hazırlanıyor 
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Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor progra-
mı kapsamında Aydın ilinde 75 kadın çiftçiye İŞKUR 
işbirliği ile istihdama yönelik sertifikalı 32 saat süreli 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri verilecek. Eğitimler, 
"Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor" ile kırsal 
alanda yaşayan ve yoğun olarak tarımın içinde yer alan 18-
40 yaş genç kadınlara yönelik düzenlenecek. Bu çalışma 
kapsamında eğitim alan kadınlar tarafından hazırlanan ve 
dereceye giren projelerin hayata geçirilmesi sağlanacak.

Eğitim sonunda yapılacak olan Proje Pazarı ve Sertifi-
ka Dağıtım Töreni sonunda Aydın’ı temsil edecek olan ka-
dın çiftçi ve projesi, bakanlığın belirleyeceği bir tarihte 16 
il projesiyle yarışacak. Programa katılacak olan 18-40 yaş 
genç kadınlarda en az 1 yıldır çiftçilik yapıyor olmak şartı 
aranacak. Kadınlar, bitkisel üretim; tahıllar, yemeklik dane 
baklagiller, seracılık, yem bitkileri, endüstri bitkileri, tıbbi- 
aromatik bitkiler, bağcılık, sebzecilik, meyvecilik, çiçekçi-
lik, Hayvansal üretim; küçükbaş-büyükbaş hayvancılık, arı-
cılık, kümes hayvancılığı ipek böcekçiliği, el sanatları; ağaç 
işleme, sepetçilik, dokuma, işleme- pazarlama, aile işletme-
ciliği, kırsal turizm konularında proje hazırlayabilecek.

Program ile kırsal alanda genç kadınlara yönelik 
sürdürülebilir iş olanaklarının yaratılması, mevcut 
istihdam olanaklarının korunması, bu sayede kırsal 
alanların ekonomik faaliyet düzeylerinin artırılması, 
kırsal nüfusun azalmasının önlenmesine katkıda bulu-
nulması ve farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

Aydın’da 75 kadın çiftçi iş sahibi olacak
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi 
Başkanlığınca yürütülen "Kadın Çiftçiler 
Tarımsal Yayım Projesi" kapsamında 
Aydın’da 75 kadın çiftçi iş sahibi olacak. 

Malatya’da çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından biri 
olan kayısı ağaçlarında yaklaşan ilkbahar ile birlikte ilaç-

lamaların zamanında yapılması uyarısında bulunuldu. 
Malatya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Tahir 

Macit, dünyaca tanınmış ve milli ekonomiye katkısı olan kayı-
sının çiftçilerin en önemli gelir kaynağı olduğunu belirterek bu 
nedenle kayısı ağaçlarında her yıl görülen hastalık ve zararlılarla 
bilinçli ve etkili mücadele yapılması gerektiğini belirtti.

Özellikle kayısı ağaçlarında ilkbaharda yaprak delen (çil), 
bakteriyel kanser zamklanma ve monilya hastalıklarına karşı 
koruyucu olarak mücadelenin yapılması gerektiğini vurgulayan 
Macit, mücadeleye ise kayısı ağaçlarında pembe tomurcuk dö-
neminde başlanılmasının önemine değindi.

Kayısı ağaçlarında oluşan hastalıklar hakkında de-
taylı bilgi veren Macit, bu hastalıklarla mücadelenin ise 
kültürel ve kimyasal olmak üzere iki kategoride olduğu-
nu söyledi.

Kayısıda 
ilkbahar 
hastalıklarına 
karşı çiftçiler 
uyarıldı






