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Tarım Krediden 
büyük hedef

Çiftçinin yüzü 
kirazla güldü 
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Destekler ortakları 
sevindiriyor

3 İmzalanan protokolle, üretici Tarım Kre-
di adına TMO depolarına ürününü teslim 
edebilecek. Teslim edilecek ürünün alım 
fiyatı piyasa fiyatına ve ürünün randıma-

nına göre belirlenecek. Bu protokolle yıl 
boyunca fiyat dalgalanmalarından etki-
lenmeden çiftçinin ürününün değerinden 
alınması sağlanacak.   

Çiftçinin ürününü değerinden satabile-
ceği model üzerindeki çalışmalar son 

aşamaya geldi. 
Üreticiler, ürünlerini miktar sınırla-

ması olmaksızın Tarım Kredi Koopera-
tifleri ile Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO) 
arasında yapılan işbirliği protokolü 
gereğince TMO depolarına Tarım Kredi 
adına teslim edebilecekler. Bu proto-
kolle Tarım Kredi, üreticinin ürünlerine 
bir nevi alım garantisi vererek üreticiyi 
piyasadaki fiyat hareketlerine karşı 
korumaya alacak. Ayrıca üretici verdiği 
ürün karşılığında Tarım Kredi’nin uygun 
finansman koşullarından yararlanarak 
kredi de kullanabilecek.  Üreticinin 
istemesi halinde TMO depolarına emanet 
ürün de bırakılabilecek.   

“Hedefimiz Çiftçiye Hizmet” 
Protokolünü değerlendiren Tarım 

Kredi Genel Müdürü Ayhan Karayama, 
“Tarım Kredi ortaklarının koyduğu 
sermayelerle bir güç oluşturmaktadır. Do-
layısıyla ortaklarımıza bir başka deyişle 
çiftçilerimize hizmet öncelikli hedefimiz-
dir. Söz konusu hedefe ulaşırken üreti-
cilerimizin maliyetlerinin düşürülmesi, 
üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması 
ve üretimin daha rekabetçi hale getiril-
mesi önceliğimizdir. Asıl hedefimiz kar 
değil, ortağımız olan çiftçilerin ürünleri-
nin değerinden alınmasını sağlamak ve 
refah seviyelerini yükseltmektir. Ayrıca 
projenin hayata geçirilmesinde katkısı 
bulunan TMO yetkililerine de teşekkür 
ediyorum” diye konuştu. 

Model Nasıl Çalışacak     
Tarım Kredi ile TMO arasındaki 

işbirliği protokolüyle çiftçi Ahmet Amca, 
elindeki tüm buğdayı TMO’nun depola-
rını teslim edebilecek. Ürünün kalitesini 
gösteren testlerin ardından Ahmet Am-
ca’ya ürün analiz senedi verilecek. Ahmet 
Amca, aldığı senedi Tarım Kredi Koope-
ratifleri‘ne gelerek ciro ettirebilecek. Ciro 
edilmesine müteakip ürün Tarım Kredi’ye 
ait olacak. Böylece Ahmet Amca’nın 
ürünü değerinden alıcı bulurken, ürettiği 
ürüne alım garantisi de sağlanmış olacak. 
Eğer Ahmet Amca’nın kooperatife 
borcu varsa ürün bedeli kadar borcundan 
düşülecek. Böylece ürünü değerlendirilen 
Ahmet Amca, daha fazla faiz ödemekten 
de kurtulmuş olacak. 

14 Bin 970 
genç çiftçi 

projesine hibe 
desteği 

verilecek

Haberi 4. Sayfada

Başbakan Binali Yıldırım, 
grup toplantısında çiftçilere 
yönelik açıklamalarda 
bulundu.

Haberi 4. Sayfada

3 Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik, genç 
çiftçilere 30 bin liraya kadar 
hibe desteği sağlayacak 
program kapsamında 14 bin 970 
başvurunun hibe almaya hak 
kazandığını açıkladı. 

Tarım Kredi 
Kooperatifleri ile 
Toprak Mahsulleri 
Ofisi (TMO) 
arasında  hububat 
alımında işbirliği 
protokolü 
imzalandı. 

ÇİFTÇİ TARLADA KAZANACAK

Y
BAŞBAKANDAN 

ÇİFTÇİYE MÜJDE!

Ürün alımında yeni dönem

3"Bundan böyle ofisin ürün alımlarında 
üreticiden ton başına kestiği boşaltma 
ücretini kaldırmış bulunuyoruz" 
3 "2016 yılı için Anadolu kırmızı sert 
ekmeklik buğdayın fiyatını ton başına 
910 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz"
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Adıyaman Valiliği tarafından organize edilen “Adıyaman 
İli Tarım Sektörü Ortak Akıl Toplantısı” Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in katılımıyla Türkiye Petrolleri 
Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. 

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Ayhan Karayama’nın da 
katıldığı ve Adıyaman’ın tarım 

sektörü sorunlarının görüşüldüğü toplan-
tıda konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanı Faruk Çelik, “Bugün Bakan 
olarak sadece ben gelmedim bakanlığı 
Adıyaman’a getirdik.  Bize düşeni biz, 
size düşeni siz yaptığınızda tarım alanın-
da çok önemli mesafeler alacağımızdan 
eminim. Bölgeyi iyi bilen bir valimizin 
göreve başlaması Adıyaman’a daha iyi 

şeyler katacağından eminim. Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı olarak önemli 
çalışmalarımız oldu. Tarım sektörünün 
önemli temsilcileriyle bir araya geldik. 
Bölgelerimizin fotoğraflarını çektik. 7 
bölgede üreticilerin sorun ve problemleri 
nelerdir bunları bir bir tespit ettik. Çözül-
mesi gerekenleri hiç bekletmeden çözüme 
kavuşturduk.”  dedi.

Tarım sektörünün stratejik bir sektör 
olduğunu dile getiren Bakan Çelik, şun-
ları kaydetti: “Kullandığımız teknolojik 

Bakan Çelik Adıyaman Ortak Akıl Toplantısında

Çiftçiye 6 ayda 8.3 milyar 
lira destek ödemesi yapıldı

Tarım Bakanı Faruk Çelik, çiftçilere yılın 
ilk 6 ayında 8.3 milyar liralık destek 
ödemesinin yapıldığını bildirdi. 

Haziran ayı itibariyle 554 
milyon liralık hibe desteği 

ödemesinin yapıldığını dile ge-
tiren Çelik, konuyla ilgili olarak 
yaptığı yazılı açıklamada, şunları 
kaydetti:

“2016 yılı tarımsal destekleme 
ödemeleri kapsamında, dün, 554 
milyon liralık hibe desteği öde-
mesi yapıldı. Bu kapsamda yağlı 
tohumlu bitkiler için 136 milyon 
TL, süt tozu için 14 milyon TL, 
hububat için 80 milyon TL, fındık 

alan bazlı desteği için 14 milyon 
TL, çay budama tazminatı için 
145 milyon TL ve dane mısır için 
165 milyon TL çiftçilerimizin he-
saplarına yatırıldı.

Ocak ayından bu yana çift-
çilerimize toplam 8 milyar 270 
milyon liralık destekleme ödeme-
si yaptık. Bu ödemelerle birlikte 
2016 yılı için planlanan toplam 
11 milyar 644 milyon TL'lik ta-
rımsal desteğin yüzde 71'ini öde-
miş olduk."

aletler hayatımızda olmazsa hayatı-
mız devam edebilir ama tarım ürün-
leri olmazsa hayatınızı sürdüremez-
siniz. Şehirler tahrip edildikten sonra 
bu çok daha iyi anlaşılmaya başlandı. 
Türkiye de tarım alanında bir daralma 
olduğu gibi dünya genelinde de buna 
benzer sorun yaşanmaya başladı. 34 
ülke açlık tehlikesiyle karşı karşıya, 
gıda ulaşamıyor. 80 ülke suya ulaş-
makta zorluk çekiyor. Suyun temi-
ninde ciddi sorunlarla karşı karşıya-
lar. Şimdi bu derece daralan şartlar 
ve insan hayatını direk ilgilendiren 
konularla ilgili olarak bu güzel müm-
bit coğrafyada Adıyaman, Şanlıurfa, 
Mardin gibi GAP Bölgesini ele aldı-
ğımız zaman bölgenin değil belki de 
dünyanın ambarı olabilecek bu güzel 
coğrafyada tarım adına, hayvancılık 
adına, üretim adına, atılması gereken 
ne adımlar varsa onları atmakla yü-
kümlüyüz. Örneğin, Adıyaman ilinde 
badem yetiştiriciliği hızla gelişmek-
tedir. Bu noktada, Tarım Kredinin 
Adıyaman'a bir badem işleme pa-
ketleme tesisi kurmak üzere çalışma 
yapması yararlı olacaktır. 

Bugün düzenlediğimiz bu ortak 

akıl toplantısı ile sorunları yerinde 
ele alacağız ve toplantı sonrası orta-
ya çıkan neticeyi el birliğiyle ortak 
akılla çözmeye çalışacağız. İnşallah 
toplantının sonunda iyi bir fotoğraf 
çekilecek ve sorunların çözümü nok-
tasında seri bir şekilde çalışacağız. 
Biz bugün Adıyaman’a konuşmaya 
gelmedik. Adıyamanlı çiftçiyi dinle-
meye geldik.” 

Toplantıya, Adıyaman Valisi Ab-
dullah Erin, TBMM Başkanvekili 
ve Adıyaman Milletvekili Ahmet 
Aydın, Bakan Yardımcısı Mehmet 
Daniş, Milletvekilleri Adnan Boynu-
kara, Halil İbrahim Fırat, Belediye 
Başkanı F. Hüsrev Kutlu, Bakanlık 
Müsteşarı Nusret Yazıcı, Tarım Kredi 
Kooperatifleri Genel Müdürü Ayhan 
Karayama,  Tarım Kredi Koopera-
tifleri Merkez Birliği Yönetim Ku-
rulu Üyesi Yaşar Terzi, Tarım Kredi 
Kooperatifleri Gaziantep Bölge Mü-
dürü Mehmet Aksoy, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığının 30’a yakın 
üst düzey bürokratı, Adıyaman tarım 
sektörü temsilcileri, kamu ve sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri ile çift-
çiler katıldı. 
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2016 yılı hububat alım fiyatları Başbakan Binali 
Yıldırım tarafından açıklandı. Buna göre Anadolu 
kırmızı sert ekmeklik buğdayın TMO alım fiyatını ton 
başına 910 lira olarak belirlendi. 

Başbakan Yıldırım, tarım sektöründeki gelişmeleri de 
değerlendirerek, çiftçilere yapılan desteklemelerin yılda 
iki defa toplu bir şekilde olacağını, 2023 yılı tarımsal 
üretim hedeflerinin ise 150 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin önemli bir 
tarım ülkesi olduğuna 
dikkat çeken Başbakan 

Yıldırım, "Tarımsal gelişmede 
çiftçilerimiz için yeni açılımlar 
getiriyoruz. Türkiye'de tarımın 
stratejik bir sektör olduğunu 
paylaşmak istiyorum. Türki-
ye'nin geleceği tarımdadır. Tarım 
potansiyelimizi açığa çıkarmak 
ve Türkiye'nin kalkınmasında 
tarım ve hayvancılığın payını 
arttırmak ana hedeflerimizden 
birisi olacaktır. Ülke genelin-
de bugünlerde hububat hasatı 
devam ediyor. TMO, taahhütna-
meyle alımlarına başladı. 1.5 ay 
içerisinde 250 bin ton buğday 
alımını ofis gerçekleştirdi. 

Çiftçilerimiz ürünlerini TMO'ya 
satmak isterlerse ürün bedelle-
rinin tamamını bayramdan önce 
peşin alabileceklerdir. Üretici-
lerimizin fiyatlardan memnun 
olması dolayısıyla TMO devreye 
girmiyor. Gerekirse girecektir. 
Fiyat üreticinin lehine ise fiyat 
açıklamanın bir anlamı yoktur. 
Hasadın yoğunluğuna bağlı 
olarak özellikle Trakya böl-
gesinde buğday fiyatları biraz 
düşüş eğiliminde. Bu nedenle 
TMO, müdahale fiyatını açık-
lama ihtiyacı duymuştur. 2016 
yılı için Anadolu kırmızı sert 
ekmeklik buğdayın fiyatını ton 
başına 910 lira olarak belirlemiş 
bulunuyoruz. Bu fiyata kaliteye 

İstihbarat Şefi   Haber Sorumluları
İsmail ÖNDER   Funda SADAY - Firuze Sugel TÜRKEROĞLU
Mizanpaj    Reklam Sorumlusu
İbrahim BİDAV   Taner LAKERTA
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Pantone 137 C Pantone 3425 C

Bakan Çelik, genç çiftçi projelerinin destek-
lenmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Genç 

Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı 
kapsamında 397 bin genç çiftçimizin başvurusu, 
illerde vali yardımcısı başkanlığında oluşturulan 
Genç Çiftçi Proje Değerlendirme Komisyonları 
tarafından değerlendirildi.

Şehit, gazi, engelli, kadın ve eğitimli genç 
çiftçilerimize pozitif ayrımcılığın yapıldığı bu 
değerlendirmeler neticesinde 11 bin 77’si bayan 
ve 3 bin 893’ü erkek olmak üzere 14 bin 970 
genç çiftçimiz, hibe almaya hak kazandı.

Bu 14 bin 970 projenin; 10 bin 500 adedi bü-
yükbaş ve küçükbaş hayvancılık, 2 bin 30 adedi 
arıcılık, 525 adedi kanatlı ve ipek böcekçiliği, 
1.915 adedi de meyvecilik, seracılık, mantarcılık 
ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konula-
rında gerçekleşti.

Oluşturulan asil-yedek listeler  itibariyle İl 
Müdürlüklerince öngörülen şekilde ve Bakan-
lığımız 'gencciftci.tarim.gov.tr” adresinden ilan 
edildi.' ifadesini kullandı.

Bakan Çelik, "Asil listede olan genç çiftçiler 
ile İl/İlçe Müdürlükleri arasında 11-15 Temmuz 
2016 tarihlerinde sözleşme imzalanacak. 3 yıllık 
bir süreci kapsayan hibe destek programı kap-
samında kabul edilen bu projelere, 2016 yılı için 
450 milyon liralık bir kaynak kullandırılacak. 
Önümüzdeki yıllarda söz konusu bütçe, artırı-
larak devam ettirilecek. Projeler, uygulamanın 
her aşamasında Bakanlığımızın ilgili birimleri 
tarafından takip ve kontrol edilecek.” dedi.

14 Bin 970 genç 
çiftçi projesine 

hibe desteği 
verilecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, genç çiftçilere 30 bin 
liraya kadar hibe desteği sağlayacak 
program kapsamında 14 bin 970 
başvurunun hibe almaya hak 
kazandığını açıkladı.

TMO alım 
fiyatı 910 TL

göre yüzde 7'ye kadar ilave prim 
uygulanacak. Bundan böyle 
ofisin ürün alımlarında üretici-
den ton başına kestiği boşaltma 
ücretini kaldırmış bulunuyoruz. 
Biz çiftçimizin, üreticimizin her 
zaman yanında olduk ve olmaya 
devam edeceğiz. Çiftçinin ürünü 
tarlada asla kalmayacak. Tarım-
da doğal afet kaçınılmaz bir ger-
çektir. Bu yıl da don, sel, dolu, 
kuraklık gibi afetlerden zarar 
gören çiftçilerimiz var. Zarar 
tespit çalışmaları devam ediyor. 
Başta, Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığı olmak üzere diğer 
ilgili bakanlıklarımız teknik 
düzeyde çalışmalarını yapıyor." 
ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, çiftçilere 
yılda iki ödeme yapılacağını belir-
terek, "Bu dönemde önem verece-
ğimiz bir diğer sektör de tarım sek-
törüdür. Çiftçilerimiz rahat olsun, 
hasatlarını yapmaya devam etsinler. 
Bu dönemde çiftçimize verdiğimiz 
desteklerde de bir değişiklik yapı-
yoruz. Destekler genellikle çeşitli 
kalemlerle yıl boyunca verilir. 
Çiftçimiz küçük miktarları alıyor 
ve maalesef hiçbir işe yaramıyor. 
O yüzden şimdi bir uygulamaya 
geçiyoruz. Yılda iki sefer destek ya-
pacağız ve toplu yapacağız. Aldığı 
para bir işe yarasın. Bu uygula-
mayla çiftçimizin ihtiyaçlarını daha 
güzel şekilde gidermesini sağla-
yacağız. Tarımda mazot desteğini 
başlatan iktidar bizim iktidarımız. 
Şimdi gübrede, yemde KDV'yi 
ortadan kaldırdık. Amonyum nitrat 
gübresini yasakladık. Maalesef bu 
katil terör örgütü hasat için hazır 
olan gübreyi insanları öldürme 
makinası olarak kullanıyor. Bunun 
için üretimini ve dağıtımını yasak-
ladık. Bunun yerine konacak gübre 
çalışmaları da devam ediyor. 2023 
yılında 150 milyar dolar tarımsal 
üretimi hedefliyoruz." dedi.

ÇİFTÇİYE DESTEK ÖDEMELERİ 
YILDA İKİ DEFA YAPILACAK
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Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Ayhan Karayama, Türkiye Gazetesine 
yaptığı değerlendirmede nitratlı gübrelerin patlayıcı özelliğinin ortadan 
kaldırılarak kullanılmasıyla ilgili TÜBİTAK’la bir çalışma yaptıklarını açıkladı. 
Karayama, “Üre gibi gübrelerle nitrat olmadan da gübrenin azot ihtiyacı 
karşılanabiliyor” dedi.

Satışı durdurularak, 
piyasadan toplatılan 
nitratlı gübreler yeri-

ne alternatif gübre için ça-
lışmalar başladı. Toprağın 
azot ihtiyacını karşılamak 
amacıyla kullanılan nitratlı 
gübrelerin toplatılmasının 
sektöre zarar vereceği id-
dialarına sektörün lider ku-
ruluşu Gübretaş’tan cevap 
geldi. 

Tarım Kredi Kooperatif-
leri Genel Müdürü ve GÜB-
RETAŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayhan Karayama, 
nitratlı gübrelerin patlayıcı 
özelliğinin ortadan kaldırı-
larak kullanılmasıyla ilgili 
TÜBİTAK ile bir çalış-
ma başlatıldığını söyledi. 
GÜBRETAŞ’ın da TÜBİ-
TAK ile iş birliği içinde 
olduğunu vurgulayan Kara-

Nitratlı yerine ÜRE gübresi...

yama, “Yurt dışında yapılan 
çalışmalar da takip ediliyor. 
Özel sektör firmalarının bu-
nunla ilgili çalışmaları var. 
Çalışma bittikten sonra bakan-
lıktan tescil alacaklar ona göre 
satışa sunacaklar.” dedi. Nit-
ratlı gübrelerin satışının engel-
lenmesinden diğer özel sektör 
firmaları gibi GÜBRETAŞ’ın 
da etkileneceğini söyleyen Ka-
rayama, “Bundan belli bir dö-
neme kadar satışı yasaklandı-
ğı için mutlaka etkileneceğiz. 
Ancak, zarar edeceğiz gözüyle 
bakılmaması gerek. Buradaki 
tedbirin amacı insanlarımızın 
can güvenliğidir. Buna da ted-
bir alınması gerekliydi.” diye 
konuştu.

Karayama, nitratlı gübrenin 
yasaklanmasının bu dönemde 
Türk tarımı açısından sıkın-
tı yaşatmayacağını da belirtti. 

Bitkinin nitratlı gübreye en az 
ihtiyaç duyduğu zamanın bi 
dönem olduğunun altını çizen 
Karayama, “Nitratlı gübre kuru 
tarım yapılan alanlar ve ağırlık-
lı olarak buğdayda kullanılır. 
Buğdayla ilgili hasat dönemin-
deyiz. Şubat, mart gibi gübre-
ye ihtiyacı olacak. O dönemde 
tekrar değerlendirilecektir tabi. 
Alternatiflerimiz var. Şu anda 
mevcut gübreler arasında bitki-
nin azot ihtiyacını karşılayacak 
gübreler mevcut. Üre gibi güb-
relerle nitrat olmadan da güb-
renin azot ihtiyacı karşılanabi-
liyor.” dedi. Bu dönemde sulu 
tarım yapılan ürünlere ağırlık 

verileceğini vurgulayan 
Karayama, suyun oldu-
ğu yerde nitratlı gübre-

ye ihtiyacın olmadığını 
kaydetti.

Sektör bir araya gelecek
Gıda, Tarım ve Hayvancı-

lık Bakanlığı bünyesinde Bit-
ki Üretim Genel Müdürlüğü 
tarafından koordinasyon sağ-
landığını söyleyen Karayama, 
Bakan Faruk Çelik’le birlikte 
sektörün konu hakkında bir 
araya geleceğini de söyledi. 
Bakanlığın firmalarla görüşme 
halinde olduğunu belirten Ka-
rayama, “Henüz bir tarih belir-
lenmedi. Ama Bakanlık muhte-
melen hem bizle hem de bizim 
gibi gübre firmalarıyla görüşe-
rek herkes için ortak bir tarih 
belirleyecek ve bunun duyuru-
sunu yapacaktır” diye konuştu. 

Tarım sektörünün referans firmalarından Gübretaş çiftçilere yönelik danışmanlık hizmeti mecrasına 
telefon hattını da ekledi. Çiftçiler (0212) 468 51 51 nolu telefon hattını arayarak, Gübretaş uzman 
ziraaat mühendislerine tarımsal üretimle ilgili sorularını canlı olarak iletebilecek. 

GÜBRETAŞ bilinçli tarım-
sal üretimi yaygınlaştır-
ma misyonu çerçevesinde 

sürdürdüğü çiftçilere yönelik da-
nışmanlık hizmetini giderek geniş-
letiyor. Gübretaş web ve mobilden 
sonra canlı telefon bağlantısıyla 
danışmanlık hizmeti başlattı. 0212 
468 51 51 nolu Gübretaş Danışma 
Hattını arayan çiftçiler, uzman zi-
raat mühendislerinden bitki besle-
me ve koruma konularında anlık 
olarak bilgi alabilecek. 

Gübretaş Danışma Hattını 
arayan çiftçiler, il bilgileri sorul-
duktan sonra kendi bölgelerinde-
ki uzman ziraat mühendislerine 
yönlendirilecek. Böylece çiftçiler 
tarladan, bahçeden yada bağdan 

hattı arayarak anlık olarak tarım-
sal üretim sorunlarını çözme, bilgi 
paylaşma, ürün ve hizmetlerle il-
gili bilgi talep etme imkanına sa-
hip olacak.

Danışma Hattı başlangıçta 
hafta içi 08.30 – 17.00 saatleri 
arasında canlı olarak, bu saatlerin 
dışında ve hafta sonu ise sesli me-
saj kaydı ile çalışacak. Danışma 
Hattı çiftçilerin taleplerine göre 
geniş zamanlı olarak canlı hizmet 
verecek.

KARAYAMA: 
“ÇİFTÇİLERİMİZİN 

YANINDAYIZ”
Tarım Kredi Kooperatifleri 

Genel Müdürü ve Gübretaş Yöne-

tim Kurulu Başkanı Ayhan Kara-
yama, tarımsal üretimde verim ve 
kalitenin artırılmasını sosyal so-
rumluluk olarak benimsediklerini, 
bu nedenle çiftçilere tarımsal üre-
timi bilinçli yapmaları için destek 
olduklarını söyledi. Her yıl Türki-
ye genelinde yaklaşık 1500 çiftçi 
eğitim toplantısı düzenlediklerini 
anlatan Karayama; “Bu toplantı-
larda uzman ziraat mühendisleri-
miz çiftçilerimizi bitki yetiştirme, 
besleme ve koruma teknikleri ko-
nularında bilgilendiriyor. Yüzyüze 
iletişimin yanı sıra web ve mobil 
üzerinden de çiftçilerimizle ileti-
şim kuruyor ve onlara bu mecra-
lardan danışmanlık yapıyoruz. İle-
tişim mecralarına son olarak canlı 
telefon bağlantısını da ekledik. 

Çiftçilerimiz tar-
ladan, bahçeden 
bu hattı arayarak 
bilgi talebinde 
bulunabilecekler. 
Çiftçilerimize tarımsal 
üretimi bilinçli yapmaları, 
yüksek verimli ve üstün kaliteli 
mahsuller yetiştirmeleri için her 
türlü desteği veriyoruz” dedi.

Karayama nitratlı gübrelerin 
yasaklanması üzerine tarımsal 
üretimde verim ve kalite kayıpları 
olacağı şeklinde açıklamalar ya-
pıldığını da hatırlatarak böyle bir 
durumun kesinlikle söz konusu 
olmadığını söyledi. Karayama, ta-
rımda nitratlı gübrelerin tüketimi-
nin minimum seviyede olduğu bir 

dönemde bulunduklarını, ihtiyaç 
duyulması halinde bitkilerin üre 
ve amonyum sülfat başta olmak 
üzere alternatif gübrelerle besle-
nebileceğini anlatarak endişe ede-
cek bir durum olmadığını ifade 
etti. Karayama ihtiyaç duymaları 
halinde çiftçilerin azotlu gübre-
lerin kullanımıyla ilgili Gübretaş 
Danışma Hattı’ndan destek alabi-
leceklerini de sözlerine ekledi. 

 çiftçi danışma hattı açtı
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Samsun'un 
Bafra ilçesinde 
Karadeniz'in 
geleneksel 
ürünleri fındık ve 
çaydan sonra çilek 
yüz güldürüyor.

Türkiye'nin ilk ve tek organik pa-
zarının bulunduğu Sürmeli Ma-
hallesi’nde çiftçilerin yeni umu-

du organik çilek. Kilosu 10 liraya kadar 
alıcı bulan çilek, yüz güldürüyor. Orga-
nik çilek üreten vatandaşlar hem verim-
den hem de fiyatlardan memnun. Çiftçi-
lerin talebi ise kendilerine hibe desteği 
verilmesi.

   Beş yıl önce deneme amaçlı organik 
çilek ekimine başlayan Salih Akyıldız, 7 
buçuk dönümde çilek yetiştiriyor. Köy-
lerinde kurulan organik pazara gelenle-
rin talepleri doğrultusunda çilek yetiş-
tirmeye başladığını söyleyen Akyıldız, 
hava şartlarının kötü gitmesinden dolayı 
organik olarak yetiştirdikleri çilekte olu-
şan haşerelerle mücadele edecek orga-
nik ilaç bulamadıklarını, organik ürün-
lere de destek alamadıklarını ifade etti. 

Akyıldız, “Tarım Kredi Koo-
peratifinden ortağı olduğu-
muz için mazot, gübre, 
tohum, hayvanlar için 
yem alıyoruz. Organik 
olarak yetiştirdiğimiz 
ürünlerde tohumu ken-
dimiz yetiştirmek zo-
rundayız. Organik ürün 
yetiştiricileri olarak des-
tek alamıyoruz. Bizim gibi-

lere yüzde 30 hibe destek 
verilmesini istiyoruz" 

dedi.
  Organik çilek 

üreticisi Kamil 
Yıldız ise mahalle-
lerinde bir yıl önce 
kurulan Organik 

Pazar’da talep olma-
sı üzerine bu işe baş-

ladığını açıkladı. Yıldız, 

“İlk etapta ekimi yanlış yaptığım için 
sıkıntı çektim. Sonra nasıl ekim yapıla-
cağını öğrendim. Organik ürün üretici-
lerine hibe desteği istiyoruz. Bir dönüm 
çilek için 3 bin lira masraf yapıyoruz. 
Bir dönümden bir ton çilek alınıyor. 
Destek verilirse daha geniş alanlarda 
daha fazla üretim yapabiliriz" şeklinde 
konuştu.

  Verimden memnun olan organik çi-
lek üreticileri destek bekliyor.

Karadenizin yeni ürünü ÇİLEK

Bafra Ovası'nda çilek üretimi 
yapan çiftçiler, hem fiyattan 
hem de ürünün bolluğundan 
memnun. İyi giden hava şart-
ları nedeniyle üründe bolluk 
yaşayan üreticiler, şu anda 1 
dönümden 2 ton çilek alıyor. 
Bafra Ovası'nda çilek üreti-
minin yüzde 87'si Ankara ve 
İstanbul'a gönderiliyor.

BAFRA 
OVASI’NDA 
ORGANİK 

ÇİLEK 
ÜRETİMİ 
ARTIYOR



Topra¤›
      uyand›r›r.
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Afyonkarahisar’daki 
kiraz üreticileri 
bu yıl ki kiraz 
rekoltesinden 
memnun olduklarını 
ifade ettiler. 

Çiftçinin yüzü kirazla güldü

Türkiye’nin önemli kiraz üretim 
merkezlerinden birisi olan Sul-
tandağı ilçesindeki kiraz üreti-

cileri bu yıl hasadın erken başladığını 
belirterek, ağaçlardaki mahsulün bere-
ketinden bu yıl oldukça memnun olduk-
larını dile getirdiler. İlçede uzun yıllardır 
kiraz üretimi yapan Ömer Ünal, kirazda 
ağaç başı kilogram üretiminin bu yıl çok 
iyi olduğunu rekoltenin geçen yıla göre 
bu yıl daha fazla yüzleri güldürdüğünü 
aktardı. Tarım Kredi Kooperatifinin bu 
yıl da kendilerine gübre, sigorta ve mü-
hendis desteği verdiğini bunun da üreti-
me olumlu yansıdığını vurgulayan Ünal, 
“Kiraz rekoltesi bu yıl yüzümü güldürdü. 
Rekoltemiz oldukça iyi hatta aşırı yük-
lenmiş ağaçlarımız olmasına rağmen is-
tenilen standartlarda meyveyi yakaladık. 
Geçen senenin aynı dönemine göre yüz-
de 50 daha fazla aldık. 

Yaklaşık 20 yıldır, çocukluğumdan 
beri kiraz işi yapıyoruz. Profesyonel 
üretime geçtiğimizde biraz zorlandık. 
Ağaç başı kilogramda ürün artışını çok 
iyi yakaladık” diye konuştu. 

“TARIM KREDİ KOOPERATİFİ                
İLE AİLE GİBİ OLDUK” 

Tarım Kredi Kooperatifinin destek-
lerini anlatmaya devam eden Ünal ko-
nuşmasında şunları söyledi:

“Kiraz üretimi yaparken Tarım Kredi 
Kooperatifinden ürünün kışlık bakımın-
dan tutun, kışa uykuya bırakmaya kadar 
olan sürede bütün ihtiyaçlarımız karşı-

lıyoruz. Zirai ilaçlama, 
gübre, yakıt giderle-
rimiz, bahçecilikte 
nakit ihtiyaçları-
mız için başvu-
ruda bulunuyo-
ruz. Eğer bunlar 
konusunda des-
tek göremezsek 
ciddi anlamda sı-
kıntı yaşarız.  Tarım 
Kredi ile biz atadan beri 
çalışırız. Yani aile gibi olduk. Allah razı 
olsun ne zaman bir şey için gitsek ya-
pabilecekleri bir şey varsa her konuda 
arkadaşlarımız bizlere destek oluyor. 
Bireysel olarak insanların sorunları ile 
tek tek ilgileniyorlar, kendilerinden çok 
memnunuz o yüzden sigortamızı da ora-
dan yaptırıyoruz. Ziraat mühendisleri 
gelip bahçeyi bizzat yerinde görüyorlar. 
Biz yıllardır kirazı üretsekte işin içinden 
çıkamadığımız noktalar oluyor. Böyle 
durumda gelip yardım ediyorlar. Bahçe-
de bizimle birlikte yapılması gerekenle-
ri tespit ediyorlar ve bize üretimde bü-
yük destek sağlıyorlar.”

SİGORTAMIZI ORTAĞI OLDUĞUMUZ      
TARIM KREDİ KOOPERATİFİNDEN      

YAPTIRIYORUZ 
İlçede yaklaşık 30 yıldır yani ço-

cukluğundan bu yana ailesi ile birlikte 
kiraz üretimi yapan çiftçi Adnan Şafak 
ise bu yıl 25 dekarda yaklaşık 750 ağaç 
ile kiraz ürettiklerini kaydetti. Yıllık 
ortalama 8-10 ton ürün aldıklarını dile 
getirdi. Üretim aşamasında Tarım Kredi 
Kooperatifinden gübre, ilaç, damla sula-
ma sistemi ile sulama desteği, borç para 
desteği aldıklarının altını çizen Şafak, 
“Bunun yanında manevi anlamda büyük 

destek alıyoruz. Yani en 
azından gidip ‘arka-

daşlar bizim şöyle 
bir problemimiz 
var’ dediğimiz de 
sağolsunlar he-
men bizimle il-
gileniyorlar. Yeri 

geliyor bizimle 
bahçeye gelip sorun 

nedir, ne yapılabilir 
diye birlikte geziyorlar. 

Sigortayı da oraya yaptırıyoruz çünkü 
biz Tarım Kredi Kooperatifinin ortağı-
yız. Yani bir nevi orası bizim. Orası da 
dururken başka bir yerden yaptırmamız 
zaten uygun olmaz, sonuçta yer bizim 
yerimiz. Ayrıca sigortayı oradanda yap-
tırdığımız için bir çok avantaj da sağ-
lıyoruz kendimize. Örneğin, borç para 
aldığımızda yüzde 50 faiz indiriminden 
yararlanıyoruz. Ayrıca başka avantajla-
rını da kullanıyoruz. İlk başta avantaj-
larından yararlanmak için sonrasında 
ise orası bizim kurumumuz olduğu için 
destek verip ayakta tutmak için genelde 
sigortamızı oradan yaptırıyoruz” şeklin-
de konuştu.

Üretimde mühendislerin kendilerine 
verdikleri destekleri ise Şafak şu söz-
lerle anlattı: “Tarım Kredi Kooperatifi-
mizin mühendislerinden de Allah razı 
olsun hep bize destek veriyorlar. Bahçe 
için hangi gübrenin kullanılması gereki-
yor, ağaçlar ve bahçe için neler yapar-
sak ürünümüzün kalitesi daha fazla artar 
bunları bize sürekli anlatıyorlar. Yeri ge-
liyor tek tek bahçeleri dolaşıp bunu bize 
söylüyorlar, yeri geliyor çiftçi arkadaş-
ları bir yere toplayıp hepimize anlatı-
yorlar doğru gübre ve ilaç kullanımını. 

Benim başıma gelmedi ama mühendis-
lerin müdahalesi ile ağaçları ve ürünleri 
kurtarılan arkadaşlarımız oldu.”

“TARIM KREDİ KOOPERATİFİNDEN BİZİM 
TEK İSTEĞİMİZ KENDİ BÜNYESİNDE 

BİR PAZARLAMA VE İHRACAT ŞİRKETİ 
KURMASI”

Şafak, “Kiraz rekoltesi güzel, iyi 
mahsul yetişti ama pazarlama konu-
sunda büyük sıkıntılarımız var. Ürünü 
güzel aldık, ama satışı istediğimiz gibi 
olmadı, istediğimiz rakamlarda ürünü-
müzü vermedik. Ürün verimi bu sene 
yüzde 60’lar seviyesine geldi geçen 
yıllara göre yani. Kalite derseniz her yıl 
olduğu gibi bu yıl da kirazlarımız ka-
liteli. Tarım Kredi Kooperatifinden bi-
zim tek isteğimiz kendi bünyesinde bir 
pazarlama ve ihracat şirketi kurması. 
Bizim de ortağı olduğumuz bu kurum 
bu konuya da el atarsa yani bizi daha 
çok bir araya getirirse işler daha güzel 
olacak. Daha kuvvetli olmamız için 
Tarım Kredi Kooperatifinin kesinlikle 
pazarlama konusuna el atması lazım” 
diye konuştu.

Ömer ÜNAL

Adnan ŞAFAK
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Türkiye'de bir ilk gerçekleştirildi 
Şanlıurfa’da kerevit aşılama projesiyle 
binlerce kerevit suya bırakıldı.Suya bırakılan 
kerevitlerle Avrupa'ya ihracat hedefleniyor.

Törende konuşan Bitlis Valisi 
Ahmet Çınar, bölgenin Türkiye 

açısından ceviz üretiminin merkezi 
olabilecek potansiyele sahip olduğu-
nu söyledi.

Hali hazırda Bitlis ve ilçelerinin 
ceviz üretiminde önemli bir merkez 
olduğunu ifade eden Çınar, şöyle 
konuştu: "Bu projeyle çiftçilerimi-

ze ilk etapta 30 bin sertifikalı ceviz 
fidanı dağıtıyoruz. Bu rakamı her 
yıl daha da arttırmayı hedefliyoruz. 
'Adilcevaz 1' ve 'Adilcevaz 2' ceviz 
çeşitlerimiz tescillenmek üzere. Bu 
çalışmayı yapmakla çiftçilerimize ve 
ülkemize ekonomik katkı sağlarken, 
diğer yandan boş arazilerimize bu 
ceviz fidanlarını dikerek tabiata da 
hizmet etmiş oluyoruz. Bu şekilde 
tabiatımızı da güzelleştiriyoruz. Çift-
çilerimize en az 5 dekar üzerinden 
hesaplanarak fidan dağıtımı yapılı-
yor. 5 ile 10 yılda milyonlarca ceviz 
fidanı dikmeyi hedefliyoruz. Bütün 
çiftçilerimize hayırlı olsun."

Törene, Tarım İl Müdürü Vahap 
Şimşek, Tatvan Tarım Kredi Koope-
ratifi Yetkili Ziraat Mühendisi Meh-
met Ferit Araz, kurum yetkilileri ile 
çiftçiler ve muhtarlar katıldı.

Tatvan’da ceviz fidanı dağıtıldı
"Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında, 
çiftçilere 30 bin sertifikalı ceviz fidanı Malatya Bölge 
Birliğine bağlı Tatvan Tarım Kredi Kooperatifince 
tedarik edilerek dağıtıldı.

Türki-
ye’de 
ilk 

defa Şanlıur-
fa’nın Birecik 
ilçesinde hayata 
geçirilen bir projeyle binlerce kerevit 
Fırat Nehri’ne uyum sağlamaları için 
suya bırakıldı.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Mü-
dürlüğü tarafından hayata geçirilen 
kerevit aşılama projesiyle, binlerce 
kerevit Fırat’a uyum sağlamaları için 
suya bırakıldı. Surtepe köyü yakınla-
rında bulunan kum ocağındaki suni 
havuzlara bırakılan kerevitlerin Fırat 
Nehri'nin suyuna adaptasyon sağlama-
ları amaçlanıyor. Suya bırakılan kere-
vitler adaptasyon sağladıkları takdirde 
bölgede bulunan barajlara ve göllere 
nakledilecek. Kerevitlerin altyapısı 
oluşturulduktan sonra çiftçilere avcılık 
konusunda eğitim verilecek ve yeni bir 
istihdam alanı açılacak. Binlerce kişiye 
iş alanı oluşturması amaçlanan projenin 
ilk adımında teknelere konulan kerevit-
ler kum almak için kepçeler tarafından 
açılan suni havuzlara bırakıldı.

BİRECİK-KARKAMIŞ GÖLÜNDE 
17 BİN TON ÜRETİM

Birecik Gıda Tarım ve Hayvancılık 
İlçe Müdürlüğünde görevli Su Ürünleri 
Mühendisi Oğuzhan Kuzucu, kerevit 
aşılama projesiyle birlikte bölgedeki 
su ürünleri potansiyelinin yükseleceği-
ni ifade ederek, “Şanlıurfa’nın Birecik 
ilçesi tarihi kadar eski olan Fırat Neh-
rinde balıkçılık, Karkamış ve Birecik 
barajlarının yapımına kadar bölgemizin 
endemik türü olan Şabut balığının avcı-
lığı ile meşhurdur. Ayrıca baraj gölleri-
mizde halen yaşamlarını sürdüren Fırat 
Kaplumbağası da bölgemizin endemik 
türlerinden olup ilçemizin önemli de-
ğerlerindendir. İlçe sınırlarında ba-
rajların yapımına müteakip Karkamış 
Baraj Gölünde ilk alabalık yetiştirici-
liği 1990’lı yılların sonunda Birecik 
Kaymakamlığı ve İlçe Tarım Müdür-
lüğünün ortak projeleri ile başlamıştır. 
Anılan dönemde kültür balıkçılığına 

yabancı olan bölgemiz bugün Karka-
mış Baraj Gölünde 28 adet su ürünle-

ri üretim işletmesi ve yıllık 17 bin ton 
üretim kapasitene sahiptir” dedi.

TÜRKİYE ÜRETİMİNİN İLK 10 
İLİNDEN BİRİ ŞANLIURFA
Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancı-

lık İl Müdür Yardımcısı Faik Çelik ise 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tüm 
illeri arasında Birecik ilçesinin yıllık 
su ürünleri üretimi ile önemli bir yere 
sahip olduğunu belirterek, “Şanlıurfa, 
Birecik ilçesindeki üretim sayesinde 
Türkiye’nin üretim kapasitesi açısından 
ilk 10 ili arasında yer almaktadır. Kar-
kamış Baraj Gölünde yapılan bu üre-
tim ekonomimize doğrudan ve dolaylı 
olarak yılda yaklaşık 150 milyon Türk 
Lirası kazandırmaktadır. Bölgede faali-
yet gösteren işletmelerimiz 15 yıl gibi 
kısa bir sürede hem bölge kalkınması-
na önemli katkılarda bulunmuş hem de 
alternatif iş olanakları oluşturmuştur. 
İlçede su ürünleri sektörünün hızlı yük-
selen üretim başarısı tüm GAP illerine 
sektörel açıdan örnek teşkil etmektedir. 
Alabalık yetiştiriciliğinde gerçekleşen 
bu hızlı yükselişin Kerevit Aşılama 
Projemizle de gerçekleşeceğini dü-
şünmekteyiz. Su ürünlerinde alternatif 
türlerin geliştirilerek bölgeye kazandı-
rılması ilçenin ekonomik kalkınmasına 
ve ihracat potansiyelinin artmasına ve-
sile olacaktır. Alabalık yetiştiriciliğinde 
oluşan kamu kurumlarımızın alternatif 
yatırımlarda örnek teşkil etmesi duru-
munun kerevit aşılama projemizle de 
gerçekleşmesini ve ilçemizin GAP Böl-
gesinde su ürünleri sektörüne yeni tür-
lerin kazandırıldığı bir merkez haline 
gelmesini beklemekteyiz” ifadelerini 
kullandı.

HEDEF AVRUPA'YA İHRACAT
Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancı-

lık İl Müdür Yardımcısı Faik Çelik ko-
nuşmasının devamında, “Kerevit yani 
diğer adıyla tatlı su ıstakozu ülkemizin 
doğal bir türüdür ve Türk kereviti ola-
rak adlandırılır. Ülkemizde balıkçılar 
tarafından avcılık yoluyla elde edilen 
kerevitlerin yüzde 90’ı özel müteşeb-

bisler tarafından işlenerek AB ülkele-
rine ihraç edilmektedir. 1980’li yılların 
başlarından itibaren balıkçılarımız için 
önemli bir gelir kaynağı ve ülkemiz için 
döviz girdisi oluşturmuştur. Doğal ya-
şam alanı Eğirdir Gölü Merkez olmak 
üzere Göller Bölgesi olup 80’li yıllarda 
avcılıkla elde edilen üretimi yıllık 8 bin 
tonken 2013’de 492 tona düşmüştür. 
Eğirdir bölgesinin bu dezavantajlı du-
rumu göz önüne alındığında ilçemizde 

faaliyete geçecek olan bu üretim AB 
ülkelerinde oluşan ihracat potansiyeli-
ni karşılamaya muktedirdir. Eğirdir Su 
Ürünleri Araştırma İstasyonun 2013 
yılı için Eğirdir bölgesinde yaptığı bir 
çalışmada kerevit avcılığı ile uğraşan 
balıkçıların 3 ay avcılık ile elde ettikle-
ri gelirin kişi başı ortalama 11 bin 382 
Türk Lirası olduğu hesaplanmış ve bu-
nun yaklaşık 8 bin lirasının kar olduğu 
belirtilmiştir” ifadelerine yer verdi.
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Tarım ürünleri Gökkuşağı'nda

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal alanda 
çiftçilere yönelik yürüttüğü teşvik ve kalkındır-
ma çalışmalarından olan "iyi tarım uygulamala-

rı" kapsamında üretilen ürünler, Milli Kütüphane karşı-
sındaki, mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait 
Gökkuşağı Tesisleri'nde satılacak. 

Beypazarı’ndan havuç, Ayaş’tan domates, Şerefli-
koçhisar’dan kavun, Güdül’den leblebi gibi Ankara’nın 
ilçelerinde yetişen, organik ve yöreyle özdeşleşen ürün-
lerin, kent merkezinde yaşayan vatandaşlara ulaşması ve 
pazarlanabilmesi mümkün hale geliyor.

Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi 
Başkanlığı tarafından başarıyla yürütülen kırsal kalkın-
ma ve destek çalışmalarında, çiftçilere verilen iyi tarım 
uygulamaları eğitimleri ve bu eğitimlerden edinilen bil-
gilerle üretilen ürünler, Büyükşehir Belediyesi Gökkuşa-
ğı Tesisleri'nde bulunan 22 dükkanda, Ramazan Bayra-
mı’nın ardından Ankaralılarla buluşacak.

Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı olağan top-
lantısında oy birliğiyle kabul edilen kararla, mülkiyeti 
Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan ve Gökkuşağı Tesis-
leri'nde bulunan 22 işletmenin, Ankara'nın ilçelerinde 
iyi tarım uygulaması veya organik tarım kapsamında 
üretilen ürünler ile yöresel el sanatları ve ahşap işçili-
ği ürünlerinin, doğrudan üretici tarafından pazarlanması 
amacıyla, kamu kurumlarına ve aynı nitelikteki vakıf, 
birlik ve dernekler ile vergi muafiyeti bulunan vakıflara 
bedelsiz tahsis edilmesi benimsenmişti.

İl genelinde incir, zeytin, karpuz ve enginarda 
"İyi Tarım Uygulamaları Yaygınlaştırılması 

ve Kontrolü Projesi” kapsamında çalışmaların 
sürdüğünü belirten Didim Ziraat Odası Başkanı 
Bahattin Gökdemir, İyi tarım uygulamalarının, 

kimyasal ilaç, kimyasal gübre gibi kimyasal gir-
dilerin kullanımına izin verildiği, toprak analizi 
ile başlayıp kontrollü gübre ve reçeteli ilaç kulla-
nılması olduğunu ifade etti.

Yapılan her uygulamanın kayıt altına alındığını 
belirten Gökdemir, insan ve hayvan sağlığının ko-
runduğu gibi çevre koruma bilincinin artmasının da 
hedeflendiğini kaydetti.

Gökdemir, “İl genelinde incir, zeytin, karpuz ve 
enginar iyi tarım uygulamaları kapsamındadır. İyi 
tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve kontro-
lü projesi çerçevesinde üretici sayısı gün geçtikçe 
artış kaydediyor. Didim'de zeytin üreticilerinde bu 
sayı 294’e ulaştı” dedi.

ZEYTİNDE ÇARESİ BULUNMAYAN 
HASTALIK

Yörede kuruyan zeytin ağaçlarında her geçen 
yıl artış olduğunu, Verdicllium solgunluk hastalığı 
bulaşmış zeytin ağaçlarının kuruduğunu belirten 
Gökdemir, “Aydın il genelinde dikimi gerçekleş-
tirilen her 100 zeytin ağacından 4’ün de Verticilli-
um solgunluğu olarak bilinen ve ağaçlarda kısmi 
dal kurumasına neden olan hastalık görülüyor. Bu 
oran sahil bölgeleri olan Didim ve Kuşadası’nda 
6’ya kadar çıkıyor. Bölge çiftçisini tedirgin eden bu 
konuyu yetkililerle de paylaştık ancak Verticillium 
solgunluğu hastalığına karşı henüz bir çare buluna-
madı.” diye konuştu.

Ziraat Mühendisi Mehmet Uzun da, uzun süre-
dir ilçede çalışmalar yaptığını, bölgede mevcut zey-
tin ağaçlarında sıkça görülen Verticillium solgunlu-
ğu hastalığının sebebinin araştırılması gerektiğini 
ve alınması gereken önlemlerin olduğunu, zeytin 
ağaçlarında solgunluk ve kuruma belirtileri görül-
düğünde hastalıklı dalların sağlam kısımdan itiba-
ren budanması ve bahçeden uzaklaştırılması, yere 
dökülen hastalıklı yaprakların toprakta enfeksiyon 
kaynağı oluşturacağından dökülmeden önce buda-
manın tamamlanması gerektiğinin ve hastalığın bu-
laşma ve taşınma riskini azaltmak amacıyla buda-
ma aletlerinin sık sık alkol, çamaşır suyu ve ateşten 
geçirilerek dezenfekte edilmesi gerektiğini belirtti.

ZEYTİNDE 
İYİ TARIM YAPAN 

ÜRETİCİLER 
ARTIYOR

Aydın’ın Didim ilçesinde “İyi Tarım 
Uygulamaları Yaygınlaştırılması 
ve Kontrolü Projesi” kapsamında 
zeytin üretici sayısının 294’e 
ulaştığı belirtildi. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 
ilçelerde başlattığı "İyi Tarım 
Uygulamaları" kapsamında üretilen 
ürünler, Gökkuşağı Tesisleri'nde 
satılacak. 

Beypazarı'ndan havuç, Ayaş'tan 
domates, Şereflikoçhisar'dan kavun, 
Güdül'den leblebi aracısız olarak 
işletmelerde müşteriyle buluşacak. 

Ayaşlı üreticiler ürünlerinin Büyükşehir'de satılacak olmasın-
dan memnun. Özellikle Ayaş domatesinin kısa raf ömrün-
den dolayı tüketiciyle buluşturmakta sıkıntı çeken üreticiler, 
Ankara Büyükşehir'in bu uygulamasından sonra ürünlerini 
kısa sürede tüketiciyle buluşturabileceklerini söylediler. 
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Tarım Kredi Kooperatifleri, tüm Tür-
kiye’de olduğu gibi Trakya Bölge-
si’nde de ortaklarına verdiği destek-

le çiftçi ve hayvancıların elini rahatlatıyor. 
Özellikle bölgede büyükbaş hayvancılığın 
yoğun olarak yapıldığı yerlerde hastalıkla-
ra karşı dirençli olan, et açısından da besi 
hayvancılığına daha uygun olan simental 
cinsi sığırların, satışı öncesi ve sonrasında 
üreticiye sağladığı kolaylıkla bölgede hay-
vancılığın gelişmesine katkı sağlıyor.

  Tekirdağ’ın Malkara ilçesine bağlı 
Kavakçeşme Mahallesi’nde büyükbaş 
hayvancılıkla uğraşan İbrahim Çelik,  
“Trakya Bölgesi’nde hayvancılığa ilgi 
yoğun. Hayvancılık, tarımla birlikte 
bölgenin temel geçim kaynaklarından 
bir tanesi. Bölgede hem besi, hem de süt 
üzerine hayvancılık yapıyoruz” dedi. 

  Uzun yıllardan beridir Tarım Kre-
di Kooperatifi ile çalıştığını belirten ve 
hayvanları da genellikle oradan aldık-
larını aktaran Çelik, “Bize sağladıkları 
imkanlardan dolayı Tarım Kredi Koo-
peratifinden memnunuz. Uzun vade ve 

düşük faiz avantajları var. Tarım Kredi 
Kooperatifi çalışanlarıyla da arkadaş gi-
biyiz, aramızda belli bir güven duygusu 
var. Tarım Kredi Kooperatifi’nden hay-
van alımından sonra da gerekli destek-
leri görüyoruz.  Yem olsun, hastalık ol-
sun veya daha sonra hayvanları satmak 
istediğimizde de bize gereken destek 
sağlanıyor. Babalarımız, dedelerimiz de 
zamanında Tarım Kredi Kooperatifi ile 
çalıştı. Biz de kooperatif ortağı olmak-
tan memnunuz. Her türlü sorunumuzla 
ilgileniliyor. Herkese de kooperatif ile 
çalışmayı tavsiye ediyoruz. Tarım Kre-
di Kooperatifi, bize besleme ve hastalık 
konusunda da bilinçlendirici seminerler 
düzenliyor” diye konuştu.

  Malkara’ya bağlı Çimendere Ma-
hallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Ye-
ner Sertkaya isimli vatandaş da bölgede 
hayvancılığa ilginin fazla olduğunu be-
lirterek, köyde hemen hemen her hane-
nin hayvanı olduğunu söyledi. Sertkaya, 
“Bu aralar süt para etmiyor, o yüzden 
besi hayvancılığı daha revaçta. Hay-

vanları Tarım Kredi Kooperatifinden 
alıyoruz, hayvanlarımızdan da memnu-
nuz. Tarım Kredide birçok koşul, diğer 
kurumlara göre daha uygun. Simental 
hayvanları faiz açısından uygun verdi-
ler. O yüzden Tarım Kredi Kooperati-
fi’ni tercih ediyoruz. Oradan aldığımız 
hayvanlardan verimlilik açısından da 
memnunuz. Hayvanlarımız kooperatif 

tarafından sigortalandı. 
Herhangi bir olumsuz-
luk durumunda da destek 
görüyoruz. Yani şu anlık 
her koşuldan memnunuz. 
Bütçesi olan herkese Ta-
rım Kredi Kooperatifinden 
hayvan almayı tavsiye edi-
yoruz. Kooperatiften, hay-
van alımı yaptıktan sonra 
da destek almaya devam 
ediyoruz. Hayvanları nasıl 
besleyeceğimiz hakkında 
ve hastalık durumlarında 
nasıl hareket edeceğimiz 
konusunda bilinçlendirici 
toplantılar yapılıyor” ifa-
delerini kullandı.

  Yine Malkara ilçesine bağlı Çimen-
dere Mahallesi’nde geçimini hayvan-
cılıkla sürdüren Ali Soydan, bölgede 
hayvancılığın en temel geçim kaynağı 
olduğunu belirterek, “Burada yaşayan 
insanların hayvancılıktan başka seçeneği 
yok. O yüzden hayvancılığa mecburuz. 
Bölgede ağırlıklı olarak besi hayvancılı-
ğı yapılıyor. Hayvanlarımızı Tarım Kre-
di Kooperatifi’nden alıyoruz. Bizlere bu 
bölgede öncülük ettiler. Biz de ihtiyaçla-
rımız doğrultusunda hayvan aldık. Satış 
öncesi ve sonrasında gerekli destekle-
ri görüyoruz. O yüzden de kooperatifi 
tüm çiftçi ve hayvancı dostlarıma tav-
siye ediyorum. Verimlilik açısından da 
hayvanlardan memnunum. Tarım Kredi 
Kooperatifi, bizlere uzun vade ve uygun 
faiz imkanı sağladı. Hayvanlara bakacak 
yerim olsa, daha fazla hayvan alırdım. 
Kooperatif, bize hayvan satışı sonrasın-
da da destek verdi. Besleme ve hastalık 
durumlarıyla ilgili çiftçi ve hayvancıları 
bilinçlendirmeye yönelik toplantılar dü-
zenlediler. Bütün Tarım Kredi çalışanla-
rına teşekkürlerimi sunuyorum” açıkla-
malarında bulundu.

Tarım Kredi 
Kooperatifleri, Trakya 
Bölgesi’nde çiftçilik ve 
hayvancılıkla uğraşan 
ortaklara verdiği uzun 
vade ve düşük faizli 
kredi imkanlarıyla 
yüzleri güldürüyor. 
Desteklerden memnun 
olan ortaklar, kooperatifi 
çiftçilik ve hayvancılıkla 
uğraşan herkese 
öneriyor.

Destekler ortakları sevindiriyor

İbrahim ÇELİK

Ali SOYDAN

Yener SERTKAYA
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Antalya’nın Kumluca ve Dem-
re ilçeleri ile Mavikent bölge-
sinde örtü altı ürün yetiştiren 

çiftçiler, Tarım Kredi Kooperatifi ve 
Tarım Sigortaları Havuzu’nun ( TAR-
SİM) kendilerine sunduğu imkanlardan 
memnun olduklarını dile getirdi. Doğal 
afetlere bağlı olarak ürünlerinde geçmiş 
yıllarda meydana gelen zararın TAR-
SİM sigortası tarafından karşılandığını 
kaydeden çiftçiler, Tarım Kredi Koope-
ratifi çalışanlarının sorunları ile yakın-
dan ilgilendiklerini belirtti. 

“İSTEDİĞİMİZ ZAMAN 
İSTEDİĞİMİZ BİLGİYİ 

KOOPERATİFTEKİ 
ARKADAŞLARIMIZDAN 

ALABİLİYORUZ”
Demre’de 16 yıldır çiftçilik yapan 

Mustafa Aydın, “3 bin 500 metrakare-
ye yakın kapalı seramız var. Seraları-
mı TARSİM tarafından sigortalattım.  
Seralarımızın modernizasyon sistemi 

kapsamında önümüzdeki yıllarda yeni-
lenmesini düşüneceğim. Seralarım bu 
yıl doğal afetlerden dolayı zarar gördü. 
Zararımı sigorta karşıladı. Sigorta ko-
nusunda gereken bilgileri kooperatifte 
görevli arkadaşlarımız bizlere veriyor.” 
dedi. Bir diğer çiftçi Yusuf Bilgiç ise, 
Demre'de 51 yıldır çiftçilik yaptığını 
belirterek, “15 yıldır ürünlerimi sigorta-
latıyorum. Zararlarım sigorta tarafından 
karşılandı. Teknolojiyle birlikte sürekli 
seraların modernizasyonu gerekiyor. 
İstediğimiz zaman istediğimiz bilgiyi 
kooperatifteki arkadaşlarımızdan alabi-
liyoruz" diye konuştu.

“YAŞANABİLECEK 
OLUMSUZLUKLARA KARŞI 

HER YIL SİGORTAMI 
YAPTIRIYORUM”

Kumluca’da 20 yıldır çiftçilik yap-
tığını belirten Yusuf Acar ise, “Ürün-

lerimizi doğal afetlere karşı sigortala-
tılıyoruz. Sigortadan yararlanmak için 
hükümetin başlattığı Seraların Moderni-
zasyonu Projesi yararlı oldu. Kışın se-
ralarımın içerisi 2-3 derece daha sıcak 
oluyor. Sigorta ile ilgili tüm bilgiler ko-
operatifimizde bulunan arkadaşlarımız-
dan alabiliyoruz. Geçmiş yıllarda doğal 
afetlerden kaynaklı zararımız oldu. Za-
rarımız sigorta tarafından karşılandı." 
dedi. 

Kumluca’da 25 yıldır çiftçilik yapan 
bir başka çiftçi Arif Atıcı da 2 bin 500 
metrekare cam serasının olduğunu be-
lirterek, “Ürünlerimizi herhangi bir za-
rara karşı sigortalattım. Yaşanabilecek 
olumsuzluklara karşı her yıl sigortamı 
yaptırıyorum. Hükümetin başlattığı Se-
raların Modernizasyonu Projesini kul-
lanmadım. 2013 yılında seramda maddi 
zarar oldu. Bunun bir kısmını sigortam 
karşıladı. " şeklinde konuştu.

“ÜRÜNLERİMİN HEPSİ 
SİGORTALIDIR”

Mavikent’te 20 yıldır çiftçilik yaptı-
ğını belirten İsmail Uluşar ise, “10 bin 
metrekareye yakın alanımız var. Serala-
rımın 7 bin metrekaresini sigortalattım. 
Hükümetin başlattığı Seraların Moder-
nizasyonu Projesini kullanmadım. Se-
ralarımız şiddetli doluya maruz kaldı. 
Zararımızı sigorta karşıladı. Koopera-
tifimizde görevli arkadaşlarımızdan her 
türlü bilgiyi  alabiliyoruz" dedi. 

Çiftçi Ahmet Erdaş ise, “Mavikent'te 
30 yıldır çiftçilik yapıyorum. 9 bin met-
rekare ekili dikili alanım var. Ürün-
lerimin hepsi sigortalıdır. Hükümetin 
başlattığı Seraların Modernizasyonu 
Projesine şuan için başvurmadım. Geç-
mişte olan zararlarımı sigortam karşıla-
dı." diye konuştu.

Üreticiler TARSİM'den memnun
Antalya’nın Kumluca 
ve Demre ilçeleri ile 
Mavikent bölgesinde 
örtü altı üretim 
yapan çiftçiler, 
Tarım Sigortaları 
Havuzu’nun (TARSİM) 
kendilerine sunduğu 
imkanlardan memnun 
olduğunu söyledi. 
Çiftçiler doğal afetler 
sonucunda oluşan 
zararlarını sigorta ile 
karşıladıklarını belirtti. 

Mustafa AYDIN Yusuf ACAR İsmail ULUŞAR Ahmet ERDAŞ

Arif ATICI
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Kahramanmaraş 
Büyükşehir Belediyesi 
ile Arı Yetiştiricileri 
Birliğince “Ana Arı 
Kafkas Irkı Dağıtım 
Töreni” düzenlendi.

Törene; Kahramanmaraş Mil-
letvekilli İmran Kılınç, Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 

Fatih Mehmet Erkoç, Kahraman-
maraş Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
İl Müdürü İhsan Emiralioğlu, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Gaziantep Böl-
ge Birliği Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili M. Akif Şirin ve Bölge Mü-
dürü Mehmet Aksoy, Kahramanma-
raş Kooperatifi yetkilileri ve Arı Ye-
tiştiricileri Birliği Başkanı Yemliha 
Öksüz katıldı.

Kahramanmaraş Milletvekili İm-
ran Kılınç; “Bir lokma ekmek için 
değişik alanlarda üretim yapmak-
tayız. Kimimiz ekiyoruz biçiyoruz 
kimimiz de arı yetiştiriyoruz, bal 
üretiyoruz. El emeği, alın teri önemli 
etkenlerdir. Arıcılarımızın, üretim-
lerini artırabilmesi için çalıştıkları 
ortamların elverişli olması gerek-
mektedir. Bunun için de bal orman-
ları, mevsimlere göre kovanların yer 
değişikliği ve kaldıkları yerde rahat 
edebileceği ortam sağlanmalıdır. Bal 
üreticilerimiz, ilgili ve bilinçli bir şe-
kilde üretimlerini yapmalıdırlar. Bil-
gi olmadan bilinç olmaz. Bu sözden 
yola çıkarak arıcılarımızın ürünleri-
nin bol, kazançlarının bereketli ol-
masını diliyorum.” dedi.

Yörelerindeki çiftçilere elma, ce-
viz, zeytin ve çilek fideleri ile des-
teklemelerde bulunduklarını ifade 
eden Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Er-
koç, “Arıların yaylalara ulaşımını 
kolaylaştırmak açısından Belediye 
olarak ana grup yollarını daha dü-
zenli hale getirmek için çalışmalar 
yapacağız. Arı yetiştiriciliğinde Tür-
kiye’de ikinciyiz ancak hedefimiz 
birincilik olmalıdır. Arıların yapmış 
olduğu bal, tüm insanların lezzetini 
tattığı ve tükettiği, dünyada pazarı 
olan bir üründür. Kahramanmaraş ili 
olarak kaliteli ve daha verimli üre-
tim yapıldığında Kahramanmaraş ve 
ülke ekonomimize önemli derecede 
katma değer sağlayacağız.” sözleri-
ni kaydetti. 

Kahramanmaraş Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürü İhsan Emira-
lioğlu, “Türkiye, arıcılık yetiştirici-
liğinde dünyada önemli bir bölgedir. 
Dünyadaki toplam arı varlığının % 
17’sine yakını Türkiye’ye aittir. Bu 
kapsamda arı yetiştiriciliğini daha 
fazla arttırmak adına 800 üretici-

mize 10’ar adet yüksek genetik ka-
pasiteye sahip ana arı verilecektir. 
Böylece çiftçilerimizin hali hazırda 
kovanlarında bulunan ana arılarla bu 
arılar değiştirilip kovan verimliliği-
nin yükseltilmesi ve daha fazla bal 
üretimi sağlanması hedeflenmekte-
dir.” dedi ve emeği geçenlere teşek-
kür etti.

Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Yemliha Öksüz de; “Türkiye, dünya-
da arıcılık konusunda Çin’den sonra 
ikinci sırada yer almaktadır. İlimiz-
de 130 bin arı kovanı, 1.311 arıcı-
mız var. Kovan başı üretimimiz 13,5 
kilo olup, Türkiye ortalamasındadır. 
Büyükşehir Belediye Başkanımızın 
desteği ile kovan başına üretimimizi 
2 yıl içerisinde 26 kiloya çıkartmak 
istiyoruz. Yöremizdeki arıcılara yö-
nelik arıcılığın dışında ürün çeşitli-
liğini arttırmamız gerekiyor. Türki-
ye’nin dışarıdan hiçbir arı ürününü 
ithal etmemesi gerekiyor.” şeklinde 
konuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediyesi’nin belediye hizmetleri 
yanında tarımı da destekleyen ender 
belediyelerden birisi olduğuna vur-
gu yapan Gaziantep Bölge Müdürü 
Mehmet Aksoy ise; “Gerçekleştiri-
len bu dağıtımın iki önemli boyutu 
bulunmaktadır. İlk boyutu; arı ye-
tiştiricilerinin, Kahramanmaraş ve 
ülkemiz tarımının desteklenmesidir. 
İkinci boyutu ise tüm tarımsal gir-
dilerde olduğu gibi bugün dağıtımı 
gerçekleştirilecek ana arıların teda-
rikinde de bir çiftçi kuruluşu olan 
Tarım Kredi Kooperatifleri’nin ter-
cih edilmesidir.” ifadelerini kullan-
dı. Tarım Kredi Kooperatifleri ve 
üreticiler adına Büyükşehir Beledi-
ye Başkanına teşekkür eden Aksoy, 
“Arı gibi çalışkan, bal gibi tatlı bir 
hayat” dileğinde bulundu.

Batman'ın Sason ilçesinde 5 yıl önce 3 aile ile 
başlayan ipek böceği yetiştiriciliği, ailelerin 

geçim kaynağı haline gelmeye başladı. Devlet ta-
rafından desteklenince şuan 40 aile geçimini sağ-
lıyor. 

Sason’a bağlı Karşıyaka ve Dereköy köyünde 
ipek böceği yetiştiriciliği ile uğraşan vatandaşlar, 
kozanın veriminden oldukça memnun. Daha önce 
bölge köylerinde yaşayan insanların tütün ekimi 
ile meşgul olduğunu, ancak sonraları tütünün men 
edilmesiyle alternatif tarım ürünlerine yöneldiğini 
belirten Koza yetiştiricilerinden Kubettin Yıldırım, 
bazı yerlerde çilek ekiminin yapılmaya başlandığı-
nı söyledi. 

Yıldırım, "Çilek ekiminden sonra ikinci veya 
üçüncü alternatif olarak ipek böceği yetiştirmeyi 
planlıyoruz. Dut ağacının olduğu yerde ekim yapı-
lırsa bu, aileye kaynak sağlar. Bir de bunların uzun 
vadede bir çalışma durumu yok, sadece 30 ile 40 
günlük bir çalışma durumundan sonra bunlar elde 
edilir. İstediğimiz şu; bunların bölgemizde, geliş-
mesine dönük, dut ağacı için teşviklerin olması. 
Dut ağacı olan her köyde her şahsın bu gibi durum-
lardan, faydalanmasını istiyoruz" dedi.

İPEK BÖCEĞİ 
YETİŞTİRİCİLİĞİ 
YAYGINLAŞIYOR

Üreticilere 10 adet yüksek genetik kapasiteye sahip ana arı 
verildi.

Arı yetiştiriciliğine destek...
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Balıkesir Bölge Müdürü Vedat Altın yaptığı 
açıklamada, Tarım Kredi Kooperatifleri ortak-
larının yetiştirdiği ürünlerin bütün girdilerini 

kaliteli, zamanında ve en uygun fiyata tedarik etmek 
için çalıştıklarını belirterek kurumun varlık sebebinin 
ortaklarının her türlü ihtiyacını karşılayarak memnu-
niyetlerini ön planda tutmak olduğuna vurgu yaptı.

Altın; “Bölge Birliğimiz iştiraklerimizin hammad-
de ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile her yıl belli ürün 
kalemleri başta olmak üzere ortaklarımızın yetiştirdiği 
ürünleri kendi bünyesinde almakta, kendi bünyesinde 
alım imkanı bulunmayan ürünlerde ise yeni pazarlar 
bulmak için yoğun uğraşlar vermektedir.” 

Bölge Müdürü Altın, Balıkesir Bölge Birliği olarak 
ortak ürünleri değerlendirilmesi kapsamında arpa, ay-
çiçeği, yaş meyve ve sebze, silajlık mısır, dane mısır, 
zeytin, yonca, yulaf kalemlerinde 2014 yılında 45 bin, 
2015 yılında da 49 bin ton ürün alımı gerçekleştirdik-
lerinin altını çizdi.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin ortak ürünlerini de-
ğerlendirmesi kapsamında hem üreticinin korunduğu-

Balıkesir Bölge Müdürü Vedat Altın, “2016 yılında ortak ürünlerini 
değerlendirme kapsamında 60 bin ton ürün alımı yapmayı hedefliyoruz.” dedi.

Tarım Krediden büyük hedef

nu hem de üreticinin piyasada ortada kalma-
dığını kaydeden Altın, “Bölge Birliği olarak 
2016 yılı için alımı yapılabilecek ortak ürün-
leri ile ilgili olarak saha çalışmaları sonucunda 
elde ettiğimiz verilerle,  alımını planladığımız 
ortak ürünü 2016 yılı için toplamda 60 bin ton 
olarak hedeflenmiştir” şeklinde bilgi verdi.

Ortak memnuniyetini arttırmak ve piyasa regülasyon 
görevini yerine getirmek adına Tekirdağ Bölge Birliği 

hububat alımına başladı.
Konu ile ilgili açıklama yapan Bölge Müdürü Rı-

fat Aktürk, “2016 yılı hasat sezonuna ilk olarak arpa 
ile başladık. Hasat sezonunun tüm üreticilerimiz için 
bereketli ve hayırlı olmasını diliyorum. Tarım Kredi 
Kooperatifleri olarak ortaklarımızın ve üreticileri-
mizin ürününün değerini bulması adına arpa fiyatını 
700 TL/ton olarak açıkladık. Yaptığım Kooperatif 
ziyaretlerinde gördüğüm kadarıyla ortaklarımız 
piyasayı regüle etmek adına fiyat açıklamamızdan ve 
açıkladığımız fiyattan son derece memnunlar. Tekir-
dağ Bölge Birliği olarak 2016 yılı ortak ürünlerinin 
değerlendirilmesi kapsamında arpa, kanola, mısır ve 
ayçiçeği olmak üzere 65 bin ton civarı alım yapmayı 
planlamaktayız. Kurumumuz ve şahsım adına hayırlı 
ve bol kazançlar dilerim.” dedi.

Trakya’da 2016 yılı arpa hasadının 
başlamasıyla Bölge Birliği ve Tarım Kredi 
Yem Kırklareli Şubesince borç karşılığı arpa 
alım fiyatı 700 TL/ton olarak belirlendi.

Arpada ilk fiyat 
Tarım Krediden
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Tarım Kredi Kooperatifleri, Taşköprü 
sarımsağına verdiği destekle üretimin 
arttırılmasına katkı sağladı. Çiftçiler, 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin desteğiyle sa-
rımsak üretimini daha da arttırmaya başladı.

30 yıldır tarım ve sarımsak ekimiyle uğ-
raştığını belirten Yukarı Çayırcık Köyü sa-
kinlerinden sarımsak üreticisi Fahri Doğru, 
“Sarımsak dikimini, Şubat15-Mart 15 tarih-
leri arasında gerçekleştiriyoruz. Tabii ki sa-
rımsak dikimini yapmadan önce Ekim-Ka-
sım ayları gibi toprağı sarımsak dikimine 
uygun bir şekilde hazırlıyoruz. Dikimini 
yaptıktan sonra Temmuz ayına kadar güb-
relemesini, sulamasını, çapalamasını yapı-
yoruz. Sarımsakla uğraşmak meşakkatli bir 
iş. Sarımsağı elimizle tek tek dikip, Temmuz 
ayına kadarda bakımını yapıyoruz.” dedi.

Sarımsak üretiminde Tarım Kredi Koo-
peratiflerinin çiftçilere büyük yardımlarının 
dokunduğunu ifade eden Doğru, “Tarım 
Kredi Kooperatiflerinden Allah razı olsun 
kendilerinden bir sıkıntı yaşamadan, her çe-
şit gübre ve sarımsak dikimi ile hasadı için-
de mazot temin edebiliyoruz. Ayrıca Tarım 
Kredi Kooperatifleri tarafından doğal afet-
lere karşı tarlalarımız, sigorta altına alınıyor. 
Bunun yanı sıra kooperatifte çalışan arka-
daşlarımız bizlere, sarımsak dikimi ve hasa-
dı ile bakımları konularından teknik bilgiler 
veriyorlar.” diye konuştu.

Bu yıl 10 dönüm arazide sarımsak di-
kimi yaptığını aktaran Doğru, “Bu arazinin 
gübrelenmesi için Tarım Kredi Kooperatif-
lerinden her türlü gübre ihtiyacımızı kar-
şılıyoruz. Bizlere mazotta temin ediyorlar. 
Bunun dışında indirimli faizli veya faizsiz 
kredilerden faydalanabiliyoruz. Aldığımız 

gübrelerinde ne zaman ve nasıl kullanılacağı 
yönünde bizlere bilgi veriyorlar.” şeklinde 
konuştu.

Türkiye’nin en iyi ve en kalite sarımsa-
ğının Taşköprü’de yetiştiğine dikkat çeken 
Doğru, “Taşköprü sarımsağının kalitesi ve 
içerisinde bulundurduğu minareler nede-
niyle birçok hastalığa şifa oluyor. Taşköprü 
sarımsağı, doğal bir antibiyotiktir, tansiyonu 
dengeler. Sarımsağın, faydaları çok fazla, 70 
derde deva olduğu biliniyor. Diğer taraftan 
Taşköprü sarımsağı, vücutta en güzel anti-
oksidan etkisi yapıyor.” ifadelerini kullandı.

Taşköprü sarımsağının, Türkiye ve dün-
ya pazarına kurutularak ulaştırıldığına işaret 
eden Doğru, şöyle konuştu: “Kurutulduğun-
da dayanıklılık bakımından yaklaşık bir yıl 
yani Temmuz ayında hasadı yapıldıktan son-
ra Mayıs ayına kadar taze bir şekilde muha-
faza edebiliyorsunuz. Kesinlikle bozulmaz. 
Başka ürünleri bu şekilde uzun süre muha-
faza edemezsiniz ama Taşköprü sarımsağını 
uzun süre muhafaza edebilirsiniz.”

“TARIM KREDİ 
KOOPERATİFLERİ, TARIM 

KONUSUNDA BİZLERİ 
BİLGİLENDİRİYOR”

Tarım Kredi Kooperatiflerinin özellikle 
sarımsak dikimi ve hasadı konusunda çiftçi-
leri bilgilendirdiğini vurgulayan Yukarı Ça-
yırcık Köyü sakinlerinden sarımsak üreticisi 
Necati Atalık ise, “Yaklaşık 50 yıldır sarım-

sak üretimi yapıyorum. Ayrıca hayvancılıkla 
da uğraşıyorum. 50 yıldır 12 dönüm arazim 
var, buraya sarımsak dikiyorum.” dedi.

Tarım Kredi Kooperatiflerinden gübre,-
mazot, yem, tohumluk,zirai alet ve sulama 
sistemleri vb. ihtiyaçlarını karşıladıklarını 
söyleyen Atalık, “Ayrıca sarımsak tarlaları-
mız doğal afetlere karşı Tarım Kredi Koo-
peratifi tarafından sigortalanıyor. Bununla 
birlikte ihtiyaçlarımız için kredi desteğinden 
de faydalanabiliyoruz. Arpa ve buğday to-
humu da alıyoruz. Sadece bu tür destekler 
almıyoruz. Bunların yanı sıra Tarım Kredi 
Kooperatifi ekiplerince aldığımız gübrelerin 
nasıl kullanılacağı ve ne zaman kullanılaca-
ğı, sarımsak dikimi ve hasadı gibi konularda 
da teknik destekten yararlanıyoruz.” diye 
konuştu.

Taşköprü sarımsağının sağlık açısından 
çok faydalı bir ürün olduğunu ifade eden 
Atalık, şunları söyledi: “Tansiyonu dengeler, 
baş dönmesine iyi gelir. Biz, sarımsağı doğal 
antibiyotik olarak kullanıyoruz. Bu yüzden-
de çok fazla hastaneye gidip geldiğimiz söy-
lenemez. Şubat ayının 20’si gibi sarımsağı 
ekip, tarlamızda biraz olgunlaştığı zaman da 
çapasını yapıyoruz Temmuz ayı içerisinde 
de çıkartmaya başlıyoruz. Bu yıl yağışlar 
güzel gitti, şuanda halen yağmur yağıyor. Bu 
yüzden tarlalarımızda sulama düzeneklerini 
kurduk ama henüz kullanmadık.”

Taşköprü sarımsağını diğer sarımsak-
lardan ayıran en önemli özelliğinin toprak-
larının verimli olmasından kaynaklandığına 
dikkat çeken Atalık, “Çünkü bizim toprağı-
mız selenyum içerikleri  bakımından zen-
gindir. Kurutulduktan sonra yaklaşık bir yıl 
boyunca normal ortamda muhafaza edebilir-
siniz. Yani diğer sarımsaklara göre dayanık-
lıdır.” ifadelerini kullandı.

“SARIMSAĞI, TEK TEK 
TOPRAĞA ELİMİZLE 

DİKİYORUZ”
Sarımsağı tek tek elleriyle toprağa dik-

tiklerini ve bu yüzden çok zahmetli bir iş 
olduğunu ifade eden Yukarı Çayırcık Köyü 
sakinlerinden sarımsak üreticisi Yunus Gü-
ler de, “Ben, 10 dönümlük bir araziye sa-

rımsak dikimi yapıyorum. Sarımsağı el ile 
dikiyoruz. Dikmeden önce tarlalarımızı 
Ekim-Kasım ayları gibi dikime hazırlı-
yoruz. Ondan sonra Şubat ayının sonuna 
doğru sarımsaklarımızı el ile dikimini ya-
pıyoruz. Bazı arkadaşlarımız makine ile 
dikiyor ama makine seyrek ve derin dik-
mediği için çok fazla verim kaybı oluyor. 
Bizde, bu yüzden imecelerle gündelikçi 
çalıştırarak el ile dikimini yapıyoruz. Daha 
sonra sarımsaklar biraz olgunlaşınca çapa-
lamasını yapıyoruz. Eğer yağış yoksa sula-
masını gerçekleştiriyoruz ve Temmuz ayı 
içerisinde de hasadına başlıyoruz. Bir dö-
nüm dikili alandan yaklaşık 1 ton civarında 
sarımsak alıyoruz.” şeklinde konuştu.

Tek geçim kaynaklarının sarımsak 
olduğunu vurgulayan Güler, “Eğer biz, 
sarımsak dikimi yapmazsak geçimimizi 
sağlayamayız. Bu noktada da Tarım Kre-
di Kooperatifleri bizlere çok büyük des-
tekler veriyor. Sarımsaklarımız için gübre 
veriyor, sarımsak dikiminde ve hasadında 
yine bizlere mazot desteği sağlıyor. İhti-
yaçlarımız doğrultusunda bizlere yine kre-
di imkanı sunuyor. Bunlarla birlikte Tarım 
Kredi Kooperatifi çalışanları, verdikleri 
gübrenin ne zaman ve nasıl kullanılacağı 
hakkında da bilgi veriyor. Bizler için diğer 
önemli olan noktada tarım arazilerimizin 
sigortalı olması, yani doğal afetlere karşı 
Tarım Kredi Kooperatifleri sağ olsunlar ta-
rım arazilerimizi sigortalıyorlar. Herhangi 
bir doğal afet yaşandığı zaman zararımızı 
buradan karşılayabiliyoruz” diye konuştu.

Yaklaşık Taşköprü’de 40 yıldır sarım-
sak üretimi yaptığını söyleyen Güler, şöyle 
konuştu: “Sarımsak dikmek çok zahmetli 
bir iş, tek tek el ile sarımsağı dikiyorsunuz. 
Sürekli bakım istiyor. Bakmazsanız verim 
olmuyor.”

Sarımsağın, doğal bir antibiyotik oldu-
ğunu sözlerine ekleyen Güler, şöyle devam 
etti: “Her derde deva olduğu söyleniyor. 
Taşköprü sarımsağının diğer sarımsaklar-
dan farklı dayanıklı olması ve kokusunun 
da keskin olması, yediğiniz zaman ağzınızı 
yakar. Ankara’dan bizim buralara çok sayı-
da insan geliyor, turşuluk sarımsak almak 
için”

Dünyaca ünlü Taşköprü 
sarımsağı, Tarım Kredi 
Kooperatifleriyle her geçen 
yıl gelişme sağlıyor.

Taşköprü’de sarımsaklar, Tarım Krediyle yetişiyor
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Hayat şartlarının zorluğu nedeniy-
le çalışmak zorunda olduklarını 

belirten kadınlar son günlerde oldukça 
etkili olan sıcakta çalışmanın daha da 
zorlaştığını belirttiler. Büyük Menderes 
Ovası’ndaki pamuk tarlalarında saba-
hın erken saatlerinde iş başı yapıp 40 
lira gündeliği tamamlamak için 8 saat 
çalışmak zorunda kaldıklarını ifade 
eden kadınlar hiçbir sosyal güvenceleri-
nin olmadığını ve akşama kadar çalışıp 
kazandıkları para ile evlerine anca bir 
kilo et götürebildiklerini söylediler.

Uzmanlar bir yandan dışarı çıkıl-
maması yönünde uyarıda bulunurken, 
kendilerinin zorlaşan hayat şartları 
nedeniyle güneşin bağrında çalışmak 
zorunda olduklarını belirten Aydın-
lı kadınlardan Hülya Kirsiz, “Sabah 
06.00’da tarlaya geliyoruz. Öğlen an-
cak 13:30’da tarladan çıkarsak 40 lira 

parayı hak ediyoruz. Ne sigortamız var 
ne de sosyal hakkımız. Hayat şartlarının 
zorluğundan dolayı çalışmaya mecbu-
ruz.” diye konuştu.

Son zamanlarda sürekli kadın hakla-
rından söz edildiğini ancak tarlada yev-
miye ile çalışan kadınların bir hakkının 
olmadığını kaydeden Hayriye Keleş ise 
“Biz de kadınız tarlada çalışıyoruz ama 
hak ettiğimizi alamıyoruz. Bu bir ger-
çek, 40 lira alıyoruz ama tarlada 8 saat 
çalışmak zorundayız. Ne sigortamız var 
ne de bir güvencemiz. Yetkiler tarlada 
çalışanlar için de bir düzenleme yapma-
lı. Tarım işçilerinin de haklarının veril-
mesini istiyoruz.” dedi.

Güneşten yanmamak için kendile-
rince önlem alan tarım işçisi kadınlar, 
zorlaşan hayat şartlarından dolayı çalış-
mak zorunda olduklarını, 21. yüzyılda 
halen kadınların ezildiğini söylediler.

Aydın’da son günlerde 
etkili olan çöl sıcakları 
nedeniyle imkanı 
olanlar evden dışarı 
çıkmazken, çalışmak 
zorunda olanlar ise 
50 dereceye varan çöl 
sıcaklarında ekmek 
mücadelesi veriyor. 

Gaziantep Bölge Birliği tarafından, 
Gaziantep Büyükşehir Belediye-
si için tedarik edilen 200 adet süt 

sağım makinası Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi Botanik Bahçesinde yapılan 
törenle üreticilere dağıtıldı.

Törene Gaziantep Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Serdar Tolay, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Karayı-
lan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Ta-

rımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim 
Yılmaz, Tarım Kredi Kooperatifleri Ga-
ziantep Bölge Müdürü Mehmet Aksoy, 
Ziraat Odası Başkanları, Sivil Toplum 
Kuruluşları ve küçükbaş hayvan üretici-
leri katıldı.  

Törende konuşan Gaziantep Büyük-
şehir Belediye Başkanı Fatma Şahin; 
“Şimdi Barak’ın üstünden çok güzel gü-
neş doğuyor. Bu yükselen güneş Ama-
nos dağlarına, bize büyük bir hazine 
veriyor. Bu toprak, bu hava, bu su eli-
mizdeki en büyük nimet ve fırsat. İşte o 
yüzden biz topraktan mozaik yapıyoruz, 
ipekten kutnu kumaşları yapıyoruz ve 
özellikle toprağın nimetinden aroma-
sından çok farklı şekilde hem mutfağı-
mızı zenginleştiriyoruz, hem de gast-
ronomi üzerinde çok önemli çalışmalar 

yapıyoruz. Bu önemli bir fırsat ama 
kendiliğinden olmuyor. Yüce Mevlam, 
yarattığı insana insanca yaşaması için 
her türlü fırsatı vermiş, tabiatı vermiş, 
bütün doğayı emrine vermiş ve akıl ver-
miş. Şimdi bilgi ve teknoloji çağındayız. 
Aklımızı kullanmamız ve işimizi kolay-
laştırmamız lazım. Kalkınma yerelde 
başlıyorsa 2 milyon kardeşimin yaşam 
kalitesini yükseltmemiz lazım.” dedi. 

Törende Başkan Fatma Şahin’e Ha-
lep Keçisi hediye edildi.  Bayan bir üre-
ticinin süt sağımı yapmasının yanında 
süt sağım makinası ile de sağım yapıldı. 
Elle sağım ve makinalı sağım arasındaki 
zaman ve hijyen farkları basın mensup-
larına gösterildi.  Bayan çiftçilerle soh-
bet edildikten sonra üreticilere süt sağım 
makinaları törenle teslim edildi.  

Aydınlı kadınların ekmek mücadelesi

Kadın Projesine Tarım Kredi desteği
‘Hijyen Süt Mutlu Kadın Projesi’nin Tarım 
Kredi Kooperatiflerince tedarik edilen süt 
sağım makinaları sahiplerini buldu. 
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Devlet hormon yerine döl-
lenmeyi teşvik ediyor. 
Hormonlu üretime karşı 

iyi tarım uygulamaları içinde yer 
alan ve Tarım Bakanlığı’nın da 
desteğine tabi olan bombus arıları 
son zamanların en gözde girişim 
alanlarından biri. Bombus arıları 
polinasyon (döllenme) amaçlı kul-
lanılıyor. Döllenme için havanın 
belli bir sıcaklıkta olması gere-
kiyor. Üretimde hormonun yerini 
alan bombus arılarının kullanıl-
ması desteklenerek hormonsuz 
sebze meyveye geçiş hedefleniyor. 
Bu nedenle bombus arısı kullanan 
üreticiler için bakanlık destek ve-
riyor.

Antalya'da bombus arılarıyla 
üretim yapan çiftçi Mustafa Kurt,-
neden bombus arısı kullandığını 
şu sözlerle açıkladı: "Bombus arı-
sını ekim alanlarımızda işçilikten 
tasarruf etiğimiz için ve sağlığı-
mızı daha olumlu yönde etkiledi-
ğimiz için kullanıyoruz. Bombus 
arısı ile hasatlarımız daha kısa sü-
rede dölleniyor. Ürünlerimizi daha 
kısa sürede çıkarıyoruz. Aldığımız 
ürünler daha verimli oluyor."

Bombus arılarını Tarım Kredi 
Kooperatiflerinden temin ettikle-
rini belirten Kurt, "Çiftçiler için 
daha ekonomik bir kullanım. Daha 
sağlıklı. İşçilik için daha tasarruf-
ludur. Hormonsuz, daha kaliteli 
daha güvenlidir. 

Ürünlerimiz standart oluyor. Pa-
zarlamamız daha kolay oluyor. 
Rekabet gücümüz artıyor. Ürünle-
rimizi yurt dışına daha rahat satı-
yoruz. Form kullanmıyoruz. Arıla-
rımız doğa ile iç içe bir dölleme 
yapıyor. Bir çiçekten diğer çiçeğe 
konan arı döllenmesini sağlıyor." 
diye konuştu.

Arıların kullanım sürelerinin 
45 ile 60 gün arasında değiştiğini 
belirten bir başka üretici Mustafa 
Balcı ise şunları söyledi:

"Bombus arıları düşük ısıda 
(10°C civarı) ve düşük ışık yo-
ğunluklu seviyelerde aktiftirler. 
Öncelikli olarak işçilikten tasarruf 
ediyoruz. Daha kısa sürede daha 
hızlı bir şekilde çiçeklerimiz döl-
leniyor. Aynı zamanda bombus 
arılarımızın döllediği fidanların 
domatesleri daha verimli oluyor. 
Kazancımız daha fazla artıyor. 
Form kullandığımızda ürünleri-
miz çok sağlıklı olmuyor. Bombus 
arısı ile ürünlerimiz daha sağlıklı. 
Ürünlerimizi pazarlarken daha ra-
hat pazarlıyoruz. Ürünlerimiz için 
adeta bir garanti belgesi niteliği 
taşıyor. Ürünlerimizi arılarımız 
doğa ile iç içe döllüyor. Arılarımız 
hiçbir katkı olmadan döllüyor. 
Ürünlerimizin satışında daha gü-
venli hissediyoruz. Ürünlerimizi 
satarken herhangi bir problemle 
de ile karşılaşmıyoruz."

Deve kuşu eti, kırmızı ete 
rakip olacak

Türkiye'de deve kuşu üretimi ve tüketiminin 
az olmasının gerek sağlık gerekse ticari açı-

dan büyük bir eksiklik olduğunu belirten Ulu-
dağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. İbrahim Ak, "Deve kuşları ülkemizde-
ki kırmızı et üretim açığının kapatılmasına kat-
kıda bulunabilir. Kolesterol sorunu olanlar için 
de sağlıklı bir kırmızı et kaynağı olarak önem 
taşımaktadır." dedi. 

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ak, üniversite 
bünyesindeki deve kuşu çiftliğini ve deve kuşu 
üretiminin önemini anlattı. Bu konuda pek çok 
girişimlerde bulunan, kitaplar yazan ve deve 
kuşu yetiştiriciliğine ilgi duyan öğrencilere ders 
açan Ak, Türkiye'de deve kuşu gibi önemli ve-
rime sahip bir hayvanın gerek üretimde gerekse 
tüketimde hak ettiği noktada olmadığını belirtti. 

Üniversitedeki çiftliği ve üretim sürecini 
anlatan Prof. Dr. Ak, "Deve kuşu yetiştiriciliği 
Türkiye'de ilk defa 1995 yılında Antalya Ma-
navgat’da başlamış olup ikinci tesis Kırşehir 

Kaman’da, üçüncüsü ise 
üniversitemizin bünyesin-
de Bursa'da kurulmuştur. 
1997 yılından bu yana biz 
burada deve kuşu üretimi-
ni sürdürüyoruz. Üniversi-
temizde şu an 4 deve kuşu 
ailesi ile üretim yapıyoruz. 
Bir ailede 2 dişi, 1 erkek 
deve kuşu bulunuyor. 
Deve kuşları ilkbaharda 
yumurtalamaya başlıyor 
ve sonbahara kadar yu-
murtlama devam ediyor. 
Yumurtaları günlük olarak 
toplayıp serin bir odada bir 
hafta süreyle depoluyoruz. 
Yumurtaları haftalık olarak 
kuluçka makinesine yük-
leyerek 42 günün sonunda 
civcivlerimiz elde diyoruz. 
Bu süreçten sonra civcivle-
rimiz damızlık ve kasaplık 
olarak ayrılıyor. Kasaplık 
olacak civcivlerimiz yak-
laşık 1 yaşında kesime uy-
gun hale gelirken damızlık 
olacak civcivler erkeklerde 
3, dişilerde 2 yıl sonra üre-
tim olgunluğuna geliyor. 
Bir dişi deve kuşundan bir 
üretim sezonunda ortalama 
50 yumurta ve bu yumur-
talardan da yaklaşık 20-
25 civciv elde edilmekte” 
dedi. 

Kendi küçük marifeti büyük
Türkiye'nin en büyük örtü altı 
tarımının yapıldığı Antalya'da 
bombus arısı kullanımı 
artıyor. Bombus arıları, 
Dünyada ve Türkiye’de ticari 
amaçla üretilen kolonilerin % 
95‘i örtü altında yetiştirilen 
domateslerin tozlaşmasının 
sağlanmasında kullanılıyor.
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Türkiye’nin çam balı üretiminin yüzde 50’sinin 
gerçekleştirildiği Marmaris’te yaz mevsiminin 
ilk günlerinin serin geçmesi arıcılara yaradı. 

Hava şartlarının iyi gitmesi çam balı üretiminin kay-
nağı Basura böceğinin erken çıkmasına sebep oldu. 
Kovanları bal ile dolan arıcılar çam balı hasadına 3 ay 
erken başladı.

Marmaris’te arıcılar doğanın sürprizi ile erken bal 
sağımı sevinci yaşıyor. İlçede Haziran ayının ilk haf-
tasında havanın serin geçmesi çam balını salgılayan 
Basra böceğinin erken çıkmasına neden oldu. Bölge-
de arıcılar ilk bal sağımına 3 ay erken başladı. Geçen 
yıl olumsuz hava şartları nedeniyle çam balı rekolte-
sinde yaşanan düşüşün bu yıl erken başlayan hasatla 
birlikte artması bekleniyor.

BALDER Başkanı Fikret Çalca, bal üretiminin 
sevindirici durumda olduğunu söyleyerek, “Havalar 
serin gidince Basra böcekleri erken oluştu, bu saye-
de Eylül yerine Haziran’da hasat başladı. İl genelinde 
kovanların çoğunluğu dolu. Üretimdeki artışın tüketi-
me de yansımasını bekliyoruz.” dedi.

Marmarisli arıcı Mehmet Şimşek, erken bal hasa-
dını doğaya borçlu olduklarını söyleyerek, 350 adet 
kovanın balla dolu olduğunu belirtti. 

Marmaris'te hava 
şartlarının serin 
olması çam balında 
erken hasada neden 
oldu. Kovanların 
balla dolu olması ve 
erken sağım, arıcıları 
memnun etti.

Marmaris'ten "Bal" akıyor!

“Ucuz bal, bal değil, pahalı bal hakiki bal” 
gibi yanlış bir algı olduğunu kaydeden Fikret 
Çalca, “Bilgi kirliliği tüketicinin kafasını karış-
tırıyor. Oysa analizi düzgün olan ballar satışa 
sunuluyor. Yerelde ve ulusal mağazalarda 
satılan ballar düzenli olarak ilgili bakanlık 
tarafından denetleniyor” diye konuştu.
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İzmir'in 
Öde-
miş 

ilçesinde 
karpuz ha-

sadı başladı. 
Üretici bu yılki 

mahsulden umut-
lu. Karpuz geçen yıl fi-

yatlarındaki düşüklük nedeniyle mahalledeki ineklere 
yem olmuştu. 

Ödemiş ilçesinde, yılın ilk karpuz hasadı Büyüka-
vulcuk, Küçükavulcuk ve Beyazıtlar mahallelerinde 
yapılmaya başlandı. Geçen yıl sıkıntılı günler geçiren 
karpuz üreticileri, bu yıl ise fiyatlardaki yükseklik ne-
deniyle sezona umutlu girdi. Verimin iyi olduğunu dö-
nümde 5-6 ton civarında ürün elde ettiklerini belirten 
üreticiler, karpuzun tarlada kilo fiyatının 60-75 kuruş 
olduğunu söyledi. Geçen yıllarda bir römork karpu-
zun 50 TL’ye kadar düştüğünü o yüzden artık kimse-
nin karpuz üretimi yapmadığını ifade eden üreticiler, 
sıkıntılı günler geçirdiklerini anlattı.

KARPUZU VATANDAŞLAR DEĞİL   
İNEKLER YEDİ 

Üreticilerden Erkan Kaya, Ödemiş’te karpuz üre-
timinin pamuk gibi yok olma durumuna geldiğini öne 
sürerek, "Bununda nedeni son yıllarda çok kötü se-
zonlar geçirmesidir. Geçtiğimiz yıllarda bir römork 
karpuzun 50 liraya kadar düştüğünü herkes biliyor. 
Üreticilerin karpuzlarını ineklere yedirdiği, yollara 
döktüğünü hatırlamış olalım. Bu yüzden bu yıl kimse 
karpuz ekmedi. Karpuz üretimi yapan bu yıl sayılacak 
kadar az. Aynı zamanda Adana karpuzunun da erken 
hasat edilip erken bitmesinden dolayı Ödemiş karpu-
zunun bu yıl ki fiyatı iyi durumda. Şuan için ilk mah-
sulün fiyatı tarlada 60-75 kuruş arasında alıcı görü-
yor. Tezgâhta ise 1-1.25 TL arasında Ödemiş karpuzu 
satılıyor. Sezonun bu rakamlarla süreceği söyleniyor. 
Başka yerde karpuz olmadığı için rakamlarda gerile-
me olmayacağı kanaatindeyiz. Ancak bu yıl böyle ol-
masından dolayı ekim yine önümüzdeki dönem artar 
ve kontrolsüz olursa geçen yıllardaki gibi karpuz yine 
ayaklar altında kalır." dedi.

Karpuz üreticisi bu yıl hem 
fiyattan hem mahsülden memnun. 
Geçtiğimiz yıl bir römork karpuz 
50 TL'ye bile alıcı bulamıyordu ve 
bu nedenle bu yıl çok kişi karpuz 
ekmekten vazgeçerken, eken az 
sayıda kişinin ise yüzü güldü. 

Geçen yıl ineklere yem oldu bu yıl 
yüzleri güldürecek






