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Şanlıurfa Bölge Birliği 
açıldı 3 Tarım Kredi Kooperatifleri Şanlıurfa 

Bölge Birliğinin açılışı; Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in katıldığı 
törenle gerçekleştirildi.

3 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, ”Son derece anlamlı açılışlar 
vesilesiyle birlikte olmaktan duyduğum 
memnuniyeti ifade etmek istiyorum." dedi.

Yerel tohumlarımız koruma altına alınacak
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Yerel 
Tohumlar Buluşmasının önümüzdeki yıllarda devam edeceğini 
belirterek "Türkiye'de ne kadar yerel tohumumuz varsa 
bunların tümünü; alacağız, toplayacağız, kimliklendireceğiz ve 
ticarete konu olmalarını sağlayacağız. Haberi 3. Sayfada

Türkiye-Afrika 
tarım buluşması 

başladı
Haberi 4. Sayfada

Haberi 12. Sayfada

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in katılımıyla;
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Çelik, Kemalpaşa ilçesi Park Orman'da 
düzenlenen 1. Yerel Tohum Buluş-
ması'nda, tarımın, insanları doyur-

manın ötesinde aktif dış politika enstrümanı 
olarak stratejik öneme sahip sektör olduğunu 
söyledi.

Dünyada 800 milyon aç insanın 
bulunduğunu, 39 ülkede gıdaya ve 80 
ülkede ise suya erişim sorununun oldu-
ğunu aktaran Çelik, diğer taraftan ise 
1,3 milyar ton gıdanın israf edildiğine 
dikkati çekti. Çelik, dünyanın en zengin 
yüzde 20'lik kesiminin, üretilen gıdala-
rın yüzde 76'sını tükettiğini vurguladı.

Bir tarafta sefaletin diğer tarafta 
sefahatin olduğu çelişkili bir dünyada 
yaşadıklarını dile getiren Çelik, şöyle 
konuştu: 

"Kuraklık nedeniyle 2030 yılında 
700 milyon insanın, yaşadığı yeri terk 
edeceği ifade ediliyor. Bugün 3 milyon 
mülteci Türkiye'de, bir o kadarı da civar 
devletlerde. 3 milyon mülteciyi sorun 
haline getirenler acaba bu 20 yıl içeri-

sinde yerlerini terk edecek 700 milyon 
insana nasıl bir çözüm ve ne gibi bir 
çıkış yolu bulabilecekler. Şu anda So-
mali'de 5 milyon kişi, yiyecek ekmek 
bulamıyor. Afrika coğrafyasında 14 
milyon aç insan var. Bu acı tablonun 
bir sorumlusu olmalı. Gerek Afrika'yı 
gerek insanlığı kemirenler, sömürenler 
ve sonunda da semirenler bilin ki bunun 
sorumlusudur."

Bereket dolu coğrafyanın insanla-
rı doyurmak için yeterli olduğunu ifade 
eden Çelik, alın terini sömürenleri doyur-
manın mümkün olmadığını belirtti.

Sözde çağdaş dünyaya seslenmek is-
tediğini belirten Çelik, "Teröristlere ve 
darbecilere kucak açıyorsunuz. Hiç ol-
mazsa aç olan ve bombaların altında in-
leyen insanlara da kucak açın." dedi.

Faruk Çelik, dünya nüfusunun 
2050'de 10 milyara ulaşacağını, bu ne-
denle tarımdaki hasılanın yüzde 60 daha 
artırılması gerektiğini aksi takdirde yok-
sul sayısının 4 milyarı bulacağını belirtti.

"Toprağın niteliği önemli"
Milli Tarım Projesi hakkında bilgi 

veren Çelik, şöyle konuştu:
"Toprakta 2 sorun var. Toprak be-

tonlaşıyor ve bunun önüne geçmeye 
çalışıyoruz, 141 ovamızı tarımsal sit 
alanı ilan ettik, oralara bir çivi bile 
çakmak mümkün değil. Şimdi 141'de 
kalmayacağız ilk etapta 300 ovayı ta-
rımsal sit alanı ilan edeceğiz, oralara 
tek çivi çaktırmayacağız. Nerede ta-
rım alanı görsek oraya sahip çıkaca-
ğımızı ve orayı tarımsal sit alanı ilan 
edeceğimizi söyledik, bunları da ger-
çekleştirmeye başladık. Topraklarımız 
kimyasallarla zehirleniyor, onlardan 
da arındırmak için gübreyle ilgili de 
yoğun çalışmamız var. Çünkü top-
rağın niteliği önemli. Toprak kaliteli 
olursa ürün kaliteli, ürün kaliteli olur-
sa soframız bereketli, sağlığımız güç-
lü olur."

Babadan, atadan kalma yöntem-
lerle tarımcılık yönteminin bittiğini 

söyleyen Çelik, bilim ve teknoloji-
nin mutlaka kullanılması gerektiğini 
anlattı. Çelik, Türkiye'deki 4 bin en-
demik bitki türünün korunması için 
gen bankalarının devreye girdiğini 
ifade etti. Türkiye'nin hububat tohu-
mu üretiminde önemli bir düzeyde 
olduğunu, meyve ve sebzede ise bazı 
sıkıntıların bulunduğunu aktaran Çe-
lik, TİGEM'in bu açığın kapatılması 
noktasında devreye girdiğini aktardı.

"Toprağı ele, sele ve yele 
vermeyeceğiz"

Sertifikalı tohum kullanımı nokta-
sındaki desteğin yanlış anlaşıldığını an-
latan Çelik, şunları kaydetti:

"Sertifikalı tohuma sahip çıkılıyor 
da yerel tohum çeşitleri dikkate alınmı-
yor deniliyor. İşte onun için birincisini 
Kemalpaşa'dan başlatıyoruz. Yerel To-
humlar Buluşması devam edecek. Tür-
kiye'de ne kadar yerel tohumumuz varsa 
bunların tümünü alacağız, toplayacağız 
bunları kimliklendireceğiz ve ticarete 
konu olmasını sağlayacağız. Toplandı, 
TİGEM'in bünyesine aldık bunları, göz-
den geçirildi, kimliklendirildi, sonra da 
yerel tohum olarak talep eden vatandaş-
lara güven içerisinde verilecek. O güzel 
lezzette, tatta, kokudaki salatalıklar, do-
matesler, meyveler, sebzeler tekrar gün 
yüzüne gelecek. İşimiz çok ama bunun 
üstesinden hep beraber geleceğiz. Top-
rağımıza sahip çıkacağız, çiftçimize, 
üretimimize sahip çıkacağız. İşin özü 
toprak... Toprağı yele vermeyeceğiz, 
sele vermeyeceğiz, doğru sulayacağız. 
Türkiye'ye göz dikenlere karşı da top-
rağı ele vermeyeceğiz, bunu herkesin 
bilmesini istiyorum."

Programa, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 
İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Ge-
nel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar ve 
diğer ilgililer katıldı. 

Yerel tohumlarımız koruma altına alınacak
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, Yerel 
Tohumlar Buluşmasının 
önümüzdeki yıllarda 
devam edeceğini 
belirterek "Türkiye'de 
ne kadar yerel 
tohumumuz varsa 
bunların tümünü; 
alacağız, toplayacağız 
kimliklendireceğiz ve 
ticarete konu olmalarını 
sağlayacağız. " dedi.
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Toplantının açılışına Gine Devlet 
Başkanı ve Afrika Birliği (AfB) 
Dönem Başkanı Alpha Conde, 

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed 
Abdullah Fermacu, Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanı Faruk Çelik, Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da iştirak etti.

54 Afrika ülkesinden gıda, tarım, 
hayvancılık, balıkçılık ve kırsal kalkın-
ma konularından sorumlu 50'ye yakın 
Bakanın katıldığı toplantıda, Bakanlarla 
beraber büyükelçiler, uluslararası kuru-
luş ve özel sektör temsilcileri de dâhil 
olmak üzere çok sayıda katılımcı ve da-
vetli iştirak etti. Program kapsamında 
Bakan Çelik ve beraberindeki heyet Ta-
rım Kredi’ye ait seranın açılışına katıla-
rak, Genel Müdür Ayhan Karayama’dan 
faaliyetler hakkında bilgi aldı.

“Afrika'nın sorunlarına çözümü, 
yine Afrika'nın kendisi bulacaktır” ifa-
delerini kullanan Başbakan Yıldırım, 

“Türkiye bu süreçte Afrika'nın yanında 
olmaya devam edecek. Ülkemizin de bu 
uzun yolda Afrika'dan öğreneceği bir 
çok şey olduğunu biliyoruz. Dünyaya 
baktığımız zaman, bir yanda israf almış 
başını gitmiş, bir yanda yoksulluk. Te-
mel hedefimiz ve önceliğimiz bu uçu-
rumu kapatmaktır. Bunu her platformda 
Türkiye olarak yapmanın gayreti içeri-
sindeyiz. Gün safları sıklaştırma günü-
dür. Daha fazla bir araya gelme ve so-
runları çözme zamanıdır" dedi.

“İş forumu, Türkiye-Afrika 
tarımsal iş birliği için dönüm 

noktası”
Türkiye'nin Afrika ile tarımsal ti-

caretinin 2003'te 480 milyon dolarken 
2016'da 2,5 milyar dolara yükseldiğine 
dikkati çeken Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanı Faruk Çelik ise Kıta tarı-
mındaki sorunlar giderildikçe, tarımın 

gelişeceğine ve tarımsal ticaret kapasite-
sinin de artacağına inandıklarını söyledi. 
Bu amaçla Türkiye ve Afrika'dan 800'e 
yakın iş adamının katılımıyla Türki-
ye-Afrika Tarım İş Forumunu düzenle-
diklerini belirten Çelik, bunu bir dönüm 
noktası olarak gördüklerini kaydetti.

 “Gıda arz güvenliği, ulusal 
güvenlik meselesi”

Bakan Çelik, 2050'ye kadar küresel 
tarımsal hasılanın yüzde 60 oranında 
artırılması gerektiğini belirterek, aksi 
takdirde dünyanın çok büyük siyasi, 
iktisadi, sosyal ve insani krizlerle kar-
şı karşıya kalacağını ifade etti. Ülkeler 
için gıda arz güvenliğinin artık ulusal 
güvenlik meselesi haline geldiğini dile 
getiren Çelik, şöyle devam etti:

“Afrika'da ise biraz daha kritik bir 
durumla karşı karşıyayız. Afrika'nın 1,1 
milyar hektarlık kısmı tarıma elverişli. 
Bunun da sadece 270 milyon hektarı 
tarımda kullanılıyor ve 16 milyon hek-
tarlık kısmı ancak sulanabiliyor. Bugün 
dünyada açlık sınırının altındaki nüfu-
sun da yüzde 30'u Afrika ülkelerinde 
yaşıyor. Afrika'da açlıktan ölümler ya-
şanırken, Uluslararası Hububat Konse-

yi küresel tahıl stoklarının 500 milyon 
tonu aştığını açıkladı. Afrika'yı sömü-
ren, kemiren ve nihayetinde semirenler 
şimdilerde kasalarını, ambarlarını dol-
durma derdinde. Gerçek dostları olarak 
biz Afrika'nın hep yanında olduk ve ya-
nında olmaya devam edeceğiz.”

“Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi 
her alanda geliştirmek için 

samimi gayretler sarf ediyoruz”
Forumdaki konuşmasına, sadece Tür-

kiye Cumhuriyeti’nin Dışişleri Bakanı 
olarak değil, bir çiftçi çocuğu olarak Tür-
kiye ve Afrika Birliği arasında ilk defa 
tarım bakanları toplantısının ve iş foru-
mun düzenlenmesinden büyük mutluluk 
duyduğunu belirterek başlayan Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Afrika ile 
ilişkileri özellikle 2002 yılından bu tarafa 
her alanda çok yönlü olarak geliştirdikle-
rini söyledi. 

Toplantıda konuşan Somali Cumhur-
başkanı Muhammed Abdullah Fermacu 
ve Gine Devlet Başkanı ve Afrika Birliği 
(AfB) Dönem Başkanı Alpha Conde de 
Türkiye’de oldukça dostça karşılandıkla-
rını belirterek Türkiye ile her türlü işbirli-
ğine hazır olduklarını kaydettiler.

Mizanpaj    Haber Sorumluları
İbrahim BİDAV   Funda SADAY - Firuze SUGEL TÜRKEROĞLU

Reklam Sorumlusu
Taner LAKERTA
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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 İsmail UYGUN  Emrah BASTI 
ANTALYA U.Furkan ULUTAŞ
KONYA Mehtap SUCU  
ANKARA İbrahim ÖZDEMİR

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

BÖLGE BİRLİĞİ MUHABİRLERİ

Pantone 137 C Pantone 3425 C

Türkiye-Afrika tarım buluşması başladı
Türkiye-Afrika 1. Tarım Bakanları Toplantısı ve Tarım 
İş Forumu, Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla 
Antalya’da yapıldı.

Tarım Kredinin Serası İlgi Odağı Oldu
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Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanı Faruk Çe-
lik, merkez Eyyübiye 

ilçesinde düzenlenen Şanlıurfa 
4. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Fuarı'nın açılışında yaptığı ko-
nuşmada, Türkiye için hayati 
öneme sahip sektörün temsil-
cilerinin fuar vesilesiyle yeni 
ürünlerini tanıtma imkanı bula-
cağını söyledi.

Türkiye'nin tarımsal hedef-
lerini hatırlatan Çelik, şöyle 
devam etti: "150 milyar dolar-
lık tarımsal hasıla, 40 milyar 
dolarlık tarımsal ihracat gibi 
hedeflerimiz var. Bu hedeflerin 
gerçekleştirilmesi laf ile olmaz. 
Bu hedeflerin gerçekleşmesi 

için hepimizin üzerine düşeni 
yerine getirmesi gerekiyor yani 
bilinçli bir tarıma ihtiyaç var. 
Milli tarım 'olmazsa olmaz' de-
mek. Milli eğitimsiz eğitim ol-
maz. Tarımda aynı şekilde milli 
bir tarım politikası uygulamaz-
sanız sofranıza koyacak aş ve 
ekmek bulamazsınız. Onun için 
milli tarım politikası laf olsun 
diye söylenmiş bir slogan değil. 
İçeriğiyle bu ülkenin toprakla-
rını en sağlıklı ve verimli şekil-
de değerlendirip hem çiftçimi-
zin yüzünü güldürecek hem de 
gıda güvenliğimizi sağlayacak 
olan bir proje olduğunu herke-
sin bilmesi gerekir. Toprağımı-
za sahip çıkmamız gerekiyor. 

Tabii ki bunda da verimi esas 
almamız gerekiyor."

"Masa başı iş ülkeleri 
yerinde saydırır" 

Tarımın daha bilimsel yön-
temlerle yapılması gerektiğini 
dile getiren Çelik, "Müthiş bir 
dayanışma içerisinde olmamız 
gerekiyor. Üniversitelerin ön-
cülüğünde hepimiz arazide ola-
cağız. Arazide olmak kaydıyla 
tarım ve hayvancılıkta istedi-
ğimiz mesafeyi alabiliriz. Ağılı 
görmeden, tarlayı görmeden ta-
rımdaki verimi nasıl artıracak-
sınız? Özellikle üniversite me-
zunu kardeşlerimiz masa başı 
iş talebinde bulunuyor. Masa 

Şanlıurfa 4. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı 

4. kez düzenlenen Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in katılımıyla 
gerçekleştirildi. Fuara Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü 
Ayhan Karayama da iştirak etti.

Tekirdağ Bölge Birliğine bağlı; Çatalca, 
Silivri, Kabakça Tarım Kredi Koope-

ratiflerinin talebi olan toplam 80 adet ithal 
besi danasının dağıtımı Bölge Birliği yet-
kililerinin de katılımı ile Tareks Hayvan-
cılık’ın Lüleburgaz karantina merkezinde 
gerçekleştirildi.

Dağıtım esnasında süreçle ilgili 
açıklamalarda bulunan Bölge Müdürü 
Ergin Çubukcu; “Ortaklarımızın, üyesi 
oldukları Kooperatifler vasıtasıyla et 
verimi yüksek 80 adet ithal besi dana-
sı talepleri, ESK (ET ve Süt Kurumu) 
tarafından ithal edilerek Tarım Kredi 
Kooperatifleri kuruluşu Tareks Hay-

vancılık tarafından Lüleburgaz Karan-
tina Merkezine getirilmiştir. Bizler de 
söz konusu hayvanları kura çekmek 
suretiyle sahiplerine teslim ediyoruz. 
Teslimini gerçekleştirdiğimiz hayvan-
ların, sahiplerine ve ülkemize bereketli 
kazanç getirmesini diliyorum.” dedi.

Hayvanlarını teslim alan yetiştiri-
ciler de kendilerine teslim edilen hay-
vanların beklentilerinin çok üzerinde 
ve özenle seçilmiş olduklarını beyan 
ederek kendilerine bu hizmeti sunan 
Bölge Müdürü Ergin Çubukcu başta 
olmak üzere emeği geçen herkese te-
şekkür ettiklerini belirttiler.

Tekirdağ Bölgede Besi Danası Teslimi

başı iştir zaten ülkeleri yerinde 
saydıran. Asıl olan mesleğinize 
uygun olarak tarlada çapanın, 
ağılda hayvanın başında olmak 
gerekiyor. İşte bunu gerçekleş-
tirecek bir yaklaşım mutlaka 
önümüzdeki süreçte sıkı bir 
takibe tabi tutulacaktır. Eğitim 
seferberliği biliyorum, gördüm, 
değil nasıl yapılacağını bu eği-
timlerle çiftçilerimize kazandı-
racağız. Çiftçilerimiz eğitim ve 
birikimlerine dayalı olarak faa-
liyetlerini gerçekleştirecekler." 
diye konuştu.

Türkiye'de tarım ve hay-
vancılığı desteklemeye yönelik 
partisinin iktidarı döneminde 

önemli mesafeler alındığını 
anımsatan Çelik, şunları kay-
detti: "Bugüne kadar 15 yılda 
90 milyar liralık tarımsal deste-
ği çiftçimize aktarmışız bunun 
rasyonel bir şekilde verime dö-
nüşecek biçimde aktarılması ko-
nusunda da çalışmalarımız de-
vam ediyor. Verdiğimiz yıllık 13 
milyar liralık desteği 'Ne şekil-
de, hangi alanda, hangi noktada 
versek verimimizi artırırız' nok-
tasında hem hayvancılık hem 
bitkisel üretime yönelik çalış-
malarımız son aşamaya gelmiş 
bulunuyor. İnşallah bu noktada 
vereceğimiz destekler üretimin 
artmasını sağlayacaktır."

Tekirdağ 
Bölge 
Birliğinde 
2 bin 
100 adet 
ithal besi 
danası, 
törenle 
sahiplerine 
teslim 
edildi.

Tarım Kredi Kooperatifleri standını gezen Bakan Çelik’e Tarım 
Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Ayhan Karayama, “Hükümetimi-
zin tarım ve hayvancılığa verdiği desteklerle Şanlıurfa ili önemli tarım 
merkezlerinden biri haline geldi. Kurumumuz da 17. Şanlıurfa Bölge 
Birliği’ni açarak bu gelişmelere öncülük etmektetir. Fuarın tüm bölge 
üreticilerine hayırlı olmasını temenni ederim.” ifadelerini kullandı.
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Çelik, "Çanakkale İli Tarım Sek-
törü Ortak Akıl Toplantısı"nda yaptığı 
konuşmada, dünyada 800 milyon aç, 1 
milyar yoksul insan bulunduğunu, 39 
ülkede gıdaya, 80 ülkede de suya eri-
şimde sorun yaşandığını belirtti. 

Bu tablonun, geleceğin dünyasını 
gösterme açısından son derece önemli 
olduğunu vurgulayan Çelik, "Dünyada 
üretilen gıdaların yüzde 77'sini yüzde 
20'lik kesim tüketiyor. Yüzde 80'ine ise 
yüzde 23'lük gıda kalıyor. Dengesizlik-
ler her alanda almış başını gidiyor. Bu 
durum tabii ki sorunları da beraberinde 
getirecek." diye konuştu.

"Biz merhamet medeniyetinin 
temsilcileriyiz"

Çelik, Türkiye'nin bulunduğu bölge-
de de sorunları yaşandığını belirterek, 
şöyle devam etti: 

"3 milyon Suriyeliyi misafir etmişiz. 
Onlara ekmek veriyoruz. Ne yapacaksı-
nız, başka yolunuz yok. Suriyelilerden 
şikâyet edenler de çıkıyor karşımıza. 
Ne yapalım? Denizlerde boğulmalarını 
başkaları gibi izleyelim mi? Biz mer-
hamet medeniyetinin temsilcileriyiz. 
Atılan bombaları görüyorsunuz. Artık 
bebeklerin, çocukların nasıl katledildi-
ğini izleyerek durmamız mümkün değil. 
Mutlaka bu vahşete karşı durmak ve en 
azından insanların bu vahşetten korun-
malarıyla ilgili elimizden gelen gayreti 
göstermek adına buradaki 3 milyon sı-
ğınan vatandaşlara sahip çıkmak gayreti 
içerisindeyiz."

Bu sorunun yalnız Suriye'de değil 
dünyanın her yerinde yaşandığına işaret 
eden Çelik, şunları kaydetti:

"Somali'de 5 milyon insan açlık-
la karşı karşıya, günlük ekmeği temin 
edemiyorlar. Afrika'nın genelinde ise 
14 milyon insan açlıkla yüz yüze. Tarım 
kesimine diyorum ki uğraştığınız alan 
son derece önemli, kıymetli ve değer-
li. Dün de değerliydi bugün de değerli 
ama gelecekte daha da değerli olacak. 

Onun için bağımıza, bahçemize, ağı-
lımıza, ahırımıza sahip çıkalım. 2030 
yılına kadar 700 milyon insan yerinden 
hareket edecek, başka yerlere göç etmek 
zorunda kalacak. Şu anda 3 milyon in-
san bize geldi diye dünya kadar kıyamet 
kopuyor.

Avrupalılar 'Bize 100 bin Suriyeli 
gelirse halimiz ne olacak?' diyorlar ya 
700 milyon insan yerinden hareket ede-
cek. Onun için bazen Sayın Cumhurbaş-
kanı'mız diyor ya 'Dünya 5'ten büyük-
tür.' diye. Öyle köşklerde oturup kendi 
kafanıza göre kurallar koyarak dünyayı 
idare etmek mümkün değil. İdare edile-
miyor artık. O sistemler eskidi. Yeni bir 
bakış açısına ihtiyaç var." 

Çelik, bilginin, emeğin, sermayenin; 
kitle imha silahları için, insanları yok et-
mek için değil insanları ihya etmek için 
kullanılması gerektiğini vurguladı.

"Damızlık üretim merkezleri 
oluşturduk" 

Yerli hayvancılığı öne çıkaracak ça-
lışmalar yaptıklarına da değinen Çelik, 
"Şimdi 400 ila 500 bin hayvan ithal edi-
yoruz, 'etmeyelim arkadaşlar', bu olmu-
yor, Türkiye için uygun değil. Bu itha-
lat sadece bugün değil, 1970'de, 80'de, 
90'da da var. Cumhuriyet'in kuruluşun-
dan itibaren var." dedi.

Milli Tarım Projesi ile kendi kendine 
yeten bir hayvancılık sistemini, kendi 
halkının sofrada beklediği eti, sütü ken-
disi üreten bir hayvancılığı destekledik-
lerini anlatan Çelik, bu modelde 30 ilde 
mera hayvancılığı yetiştiricisi bölgesi 
ilan ettiklerini söyledi.

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: 
"38 ilimizde damızlık düve merkezi, 

31 ilimizde damızlık koç ve teke merke-
zi, 13 ilimizde de damızlık manda üre-
tim merkezleri oluşturduk. Amacımız, 
hayvancılık yapan üreticilerimizin, bu 
merkezlerden aracısız olarak kültür ırk 
değimiz verimli ırklardan uygun fiyatla 
alması ve hayvancılığı bu şekilde devam 

ettirmesi. Bu merkezler Türkiye'nin her 
yerinde oluşmaya başladı. Çok ciddi 
destekler var. Böylece ucuz mal temin 
edip hayvancılıkla uğraşan kardeşimiz 
inanıyorum ki daha hevesle ve şevkle 
çalışıp daha çok kazanacak. İşte biz üre-
ticimizin daha çok kazanacağı bir hay-
vancılığı geliştireceğiz."

"Sütte sorun yaşamıyorsanız 
hayvancılıkta da yaşamazsınız"

Hayvancılığın gelişmesinin sütle 
yakından ilgili olduğunu vurgulayan 
Çelik, "19 milyon ton sütümüz var. Süt 
eğer yerini buluyorsa, sütte sorun yaşa-
mıyorsanız, hayvancılıkta da yaşamaz-
sınız." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, bu çerçevede Et ve Süt Kuru-
mu olarak ilk kez süte müdahale ettikle-
rini hatırlatarak, yeni pazar arayışlarının 
devam ettiğini kaydetti.

"Milli Tarım Projesi çok önemli"
Milli Tarım Projesi'ne de değinen 

Çelik, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. 
yılı olan 2023'te tarımsal hasılayı 150 
milyar dolara, tarımsal ihracatı da 17 
milyar dolardan, 40 milyar dolara çıkar-
mayı hedeflediklerini bildirdi.

Çelik, bu projenin sivil toplum ör-
gütleri, çiftçiler ve üreticilerle yapılan 
görüşmeler neticesinde hazırlandığını 
kaydetti. Çelik, Türkiye'nin ihtiyacının 
ve nerede neyin üretileceğinin planlan-
dığı projenin, geleceğin Türkiye'si açı-
sından önemini vurguladı. 

"Toprağımızı koruyacağız"
Çelik, toprakta sıkıntı olduğunu, 

üreticilerin bilinçli hareket etmesi ge-
rektiğini belirterek, "Kimse üreticiye 
'Toprakta bu kadar kimyasal ilaç kul-
lanılmaz.' dememiş. Ne kadar çok güb-
re atarsan verim o kadar yüksek olur 
zannediliyor, hâlbuki tam tersi. Ne ka-
dar çok su verirsen o kadar verim elde 
edilir zannediliyor. Yok, öyle bir şey." 
diye konuştu.

Toprağın kalitesinde ciddi sorun-
lar olduğunu belirten Çelik, toprağı 
korumak gerektiğini kaydetti.  Çelik, 
"Ülkenin birçok yerinde olduğu gibi 
Çanakkale'mizdeki ovalarımızı da ta-
rımsal sit alanı ilan ettik. Sayıları 200'ü 
bulacak bu ovalara artık çivi çaktırma-
yacağız." dedi. 

"İstikrarlı yapı Türkiye'ye çok 
şey kazandıracak"

Türkiye'de peş peşe birkaç seçim 
yapıldığını, arkasından referandum gel-
diğini anlatan Çelik, "Şimdi bu yeni dö-
nemde inşallah 2019'dan sonra 5 yılda 
bir seçim olacağı için 5 yıl herkes işine 
bakacak. Yani seçim seçim, her yıl ha-
kikaten devlet bundan ciddi bir şekilde 
zarar görüyor. Ama 2019'da yeni sis-
temde seçim olacak. Devletin başkanı 
seçilecek. Hükümet kurulacak. Bir de 
2024'te seçim olacak. Yani 4 ya da 4,5 
sene herkes işine bakacak. Bu istikrarlı 
yapı Türkiye'ye çok şey kazandıracak." 
ifadelerini kullandı.

Bağımıza, bahçemize, ağılımıza, ahırımıza 
sahip çıkacağız Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 

tarımın önemli, kıymetli ve değerli bir alan olduğunu 
belirterek, "Dün de değerliydi bugün de değerli 
ama gelecekte daha da değerli olacak. Onun için 
bağımıza, bahçemize, ağılımıza, ahırımıza sahip 
çıkalım." dedi.
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Organik arıcılık ve bal üre-
timinin yaygınlaştırılması 
için Akçakiraz Koopera-

tifi bahçesinde gerçekleştirilen arı 
kovanı teslimatına; Malatya Böl-
ge Birliği Denetim Kurulu Üyesi 
Şevket Toraman, Malatya Bölge 
Müdürü Mustafa Altunok, Elazığ 
Tarım İl Müdürü Turan Karahan, 
Akçakiraz Belediye Başkanı Se-
bahattin Kaya, Elazığ Ziraat Odası 
Başkanı İbrahim Hacıoğulları, Ela-
zığ ve Gaziantep Arı Yetiştiricileri 
Birlik Başkanları, Akçakiraz Tarım 
Kredi Kooperatifi Müdürü Neşe 
Gür, kooperatif personeli ve ortak-
lar ile arı üreticileri katıldı.

Törende konuşan Bölge Müdü-

rü Altunok; “Bu organizasyonlarda 
Tarım Kredi Kooperatiflerini gör-
mek bizleri ziyadesiyle memnun 
etmektedir.  Devletimiz tarafından 
Tarım İl Müdürlükleri kanalı ile 
verilecek olan hibe ve/veya devlet 
destekli tüm tarımsal ve hayvansal 
girdilerin tedariki kooperatiflerimiz 
tarafından sağlanmaktadır. ‘Genç 
Çiftçi Projesi’ de dahil olmak üze-
re, tüm hibe projelerinin hazırlanıp 
sisteme girilmesi aşamasında Tarım 
Kredi Kooperatiflerimizce ücretsiz 
olarak teknik hizmet verilmekte-
dir. Bunun için hinterlandımızda 
bulunan Tarım İl Müdürlükleriyle 
hareket edilerek, kooperatif per-
sonelimize görsel eğitimler veril-

meye başlanmıştır. Kurumumuzun 
sağladığı bu ve bunun gibi bir çok 
imkandan faydalanmak üzere tüm 
ortaklarımızı, üreticilerimizi koo-
peratiflerimize bekliyoruz.” dedi.

Ayrıca, Tarım Kredi Koopera-
tiflerinde satış fiyat politikasında 
yenilikler yapılarak taban-tavan 
fiyat uygulamasına geçildiğini de 
ifade eden Altunok, “Satış fiyat po-
litikasındaki değişiklik sonucu koo-
peratiflerimiz, satışlarını artırarak, 
ortaklarımızın ihtiyaçları daha ucu-
za karşılamaya başlamıştır. Çiftçile-
rimizin tarımsal girdi maliyetlerinin 
düşürülmesine destek vererek kayıt 
dışı ekonomi ile mücadelede başarı 
sağlanmıştır.” şeklinde konuştu.

Elazığ’da Arı Üreticilerine 
400 Organik Arı Kovanı...

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yürürlüğe koymuş olduğu, “Organik 
Tarımın Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, Elazığ Tarım İl Müdürlüğü 
tarafından hibe olarak verilen ve Akçakiraz Tarım Kredi Kooperatifi tarafından 
tedarik edilen 400 adet arı kovanı sahiplerine teslim edildi.

Trakya Bölgesi için önemli tarım ürünlerin-
den olan ayçiçeğinde pazarlama sorununu 

ortadan kaldırmak ve ortakların kazançlarını 
arttırmak amacıyla sağlanan alım garantisi hak-
kında açıklama yapan Tekirdağ Bölge Müdürü 
Ergin Çubukcu; “Ortağı olduğu Tarım Kredi 
Kooperatifi ile ayçiçeği üretimi için sözleşme 
yapmış çiftçilerimizin ürünlerine alım garantisi 
verilecek ve hasat sezonunda öncelikli olarak 
sözleşme yapmış ortaklarımızdan ürün alınacak-
tır. Üretilen ürünler, 2016 yılında uygulanmış 
ve çiftçilerimizden de çok olumlu geri dönüşler 
aldığımız ön alım fiyatı uygulaması ile alınacak 
ve yapılacak çalışmayla daha sonra fiyat farkı da 
verilebilecektir.” dedi.

Ayrıca, Bölge Müdürü Çubukcu, Tarım Kre-
di Kooperatiflerinin, ortaklarının gübre, mazot, 
yem, tohum, zirai ilaç gibi her türlü ihtiyacını 
kaliteli ve uygun fiyatlarla karşılamanın yanın-
da, üretmiş oldukları ürünlerin değerlendirilme-
si için gerekli çalışmaların da sezon gelmeden 
planlandığını söyledi. 

2016 yılında çift-
çilerin çok memnun 
kaldığı ürün alım 
uygulamalarının, 
2017 yılında da 
devam edeceği-
ni belirten Çu-
bukcu, yaklaşan 
ayçiçeği ekim 
sezonunun çiftçi-
ler için bol ve be-
reketli geçmesi te-
mennisinde bulundu.

Tekirdağ Bölge Birliği ile Tarım Kredi Birlik 
arasında yapılan mutabakatla sözleşmeli 
ayçiçeği üretimi modeli ile üretim yapacak 
ortakların üretmiş oldukları ayçiçeklerine alım 
garantisi verilmesi kararlaştırıldı.

Tarım Kredi’den 
Ayçiçeğine 

Alım Garantisi

Sakarya Bölge Birliğine bağlı İzmit 
Tarım Kredi Kooperatifince teda-

riki yapılan ve %50 hibe destekli; 3 
bin 750 torba mısır, 28 ton yonca, 5,25 
ton korunga, 4,25 ton süt otu ve 1,25 
ton köykur mera karışımı tohumluğun 
dağıtımı Büyükşehir Belediyesince 
düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Törende konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Karaosmanoğlu 
çiftçinin köyünü terk etmemesinin, 
arazilerini ucuz fiyatlara satıp büyük 
şehirlere göç etmesinin ve üretime 

devam etmesinin gerekliliğinden bah-
sederek Büyükşehir Belediyesi olarak 
hiçbir zaman desteklerini esirgemeye-
ceklerini dile getirdi. “İlimizde köy-
lerimizin nüfusu gün geçtikçe artıyor. 
Biz de köylerimizin daha temiz ve 
düzenli olması için titizlikle çalışıyo-
ruz. Bu konuda muhtarlarımızın ve 
köyde yaşayan çiftçilerimizin desteği-
ni bekliyoruz.” diyen Karaosmanoğlu 
bundan sonra da desteklerinin devam 
edeceğini dile getirerek dağıtımı ya-
pılan tohumlukların bol, bereketli 

kazançlar getirmesi temennisinde 
bulundu. Bölge Müdürü Asalıoğlu 
da, Tarım Kredi Kooperatifleri ola-
rak ülkemizin birçok köşesinde çiftçi 
ortaklarına hizmet götürdüklerini Bü-
yükşehir Belediyesince yöre çiftçileri-
ne yapılan % 50 hibe destekli tohum 
dağıtımında işbirliği içinde çalışmanın 
kendileri için mutluluk verici olduğu-
nu dile getirerek yöre çiftçisine ve tarı-
mına katkılarından dolayı Büyükşehir 
Belediye Başkanı Karaosmanoğlu’na 
teşekkürlerini iletti.

Destek Kocaeli Büyükşehirden Tohumlar Tarım Krediden
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Zirveye, Gümrük ve Ticaret Baka-
nı Bülent Tüfenkci, Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, 
Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavili-
oğlu, TBMM İdare Amiri Erdoğan Öze-
gen, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri 
Fahri Kasırga, Ankara Valisi Ercan Topa-
ca, Malatya Valisi Mustafa Toprak, mil-
letvekilleri, valiler, çok sayıda ilin oda 
ve borsa başkanları, sivil toplum kuru-
luşlarının başkanları, ATO Meclis Başka-
nı Nuri Gürgür, TOBB Yönetim Kurulu 
Üyeleri, ATO Yönetim Kurulu, Meclis ve 
komite üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci, 3 bin 500 kişilik salonun tama-
men dolduğu ve çok sayıda katılımcının 
ayakta izlediği zirvenin açılışında yaptığı 
konuşmada dünya pazarlarında coğrafi 
işaret tescilli ürünlerin, eşdeğerine göre 
2,2 kat daha pahalıya satıldığını belir-
terek, “Türkiye’de coğrafi işaretli olma 
kapasitesine sahip ürün sayısı, Avrupa 
Birliği toplamından daha fazla” dedi. 

Yöresel ürünlerin, coğrafi işaretli 
ürünler kategorisine girmesi ve ekono-
mik değer haline gelmesi için bu alan-
daki fuarların önemli olduğuna işaret 
eden Tüfenkci, şunları söyledi: “Yöre-
sel ürünler ile coğrafi işaretli ürünlerin 
birbirinden ayrılması gerekiyor. Yöre-
sel ürünler, farklılıkları, kaliteleri ve 
üretimlerindeki tekillikleri ile ön plana 
çıkarlar. Bizde ekmeğin, tarhananın, 
reçelin, peynirin sayılamayacak kadar 
çeşidi vardır. Coğrafi işaret ise belirli 
bir bölgeden kaynaklanan bir ürünün, 
sadece o bölgede bulunabilecek karak-
teristik özellikler taşıdığını ifade eden 

ad ve işaretlerdir. Bunlar tarım ürünleri 
olabildiği gibi el sanatları, maden, de-
ğerli taşlar ya da yöresel yemeklerden 
de oluşabilen anonim değerler olabilir. 
Bir ürünün coğrafi işaret almış olması, 
ürünün tüketicisi için ürünün sadece 
kaynağını, karakteristik özelliklerini de-
ğil, karakteristik özellikleriyle coğrafi 
alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve 
tüketilen ürünü garanti altına alan bir 
nevi kalite tescilidir.”

Tüfenkci, Türkiye’de bulunan yöre-
sel ürünlerin her birinin coğrafi işaret 
almaya ve dünya markası olmaya aday 
olduğunu vurgulayarak, “Bu ürünler, 
yerinde istihdam sağlayan geleneksel 
üretim biçimleriyle hem yerel ekonomi-
yi ayakta tutan hem de kültürel zengin-
liğimizi yaşatıp gelecek kuşaklara akta-
ran değerli mirasımızdır. Anadolu’daki 
zengin üretim için coğrafi işaretleri 
kullanmalı, ekonomik değerlerini artır-
malıyız” ifadelerini kullandı. 

Yöresel ürünlere coğrafi işaret 
kazandırılması ve bunların markaya 
dönüşmesi noktasında her türlü des-
teği vermeye hazır olduklarının altını 
çizen Tüfenkci, “Her yöresel ürünün, 
her marka gibi bir hikâyesi olmalı. Bu 
hikâyeyi o yörenin insanları yazacak” 
diye konuştu.

“İlgimiz romantik bir ilgiden 
ibaret değil”

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü, coğrafi işaret korumasının 
ekonomik değerinin ciddi bir boyut ta-
şıdığını belirterek, “Bu konuya ilgimiz 
romantik bir ilgiden ibaret değil. Eko-
nomik ve rasyonel açıdan, şehirleri-

mizi geliştirmek, bölgesel kalkınmayı 
hızlandırmak açısından bu konuyu çok 
önemsiyoruz” dedi. 

Tüketicilerin geleneksel ve yerel 
ürünlere ilgisinin son zamanlarda art-
tığına işaret eden Bakan Özlü, Türki-
ye’de coğrafi işaret konusunda farkın-
dalık oluştuğunu söyledi. Tescil edilmiş 
ürün sayısının 204, inceleme aşamasın-
daki başvuru sayısının ise 302 olduğunu 
bildiren Özlü, “Bu sayılar yeterli değil. 
Bizim yaptırdığımız bir araştırma, 2 bin 
500 civarında ürünün coğrafi işaret tes-
cili alabilecek bir potansiyel taşıdığını 
ortaya koyuyor. AB’deki tescilli ürün 
sayımızı artırmak hem oda ve STK’ları-
mızın hem yerel yönetimlerimizin hem 
de bizim üzerimize bir borç ve vazife-
dir” diye konuştu. Coğrafi işaret tescili-
nin kağıt üzerinde kalmaması gerektiği-
ne de vurgu yapan Bakan Özlü, “Başarı 
kriterimiz bunun ötesine geçmeli, coğ-
rafi işaret tescilini ekonomik faydaya 
dönüştürmek olmalıdır” dedi. Bakan 
Özlü, Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ni 
düzenleyen ATO’ya da teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından ATO 
Başkanı Gürsel Baran, Bakanlar Özlü 

ve Tüfenkci ile diğer protokole, Anka-
ra Tiftik Keçisi’nin yününden üretilen 
birer kaşkol hediye etti. Coğrafi işaret-
li ürünlerin bulunduğu birer sepetin de 
hediye edildiği törenin sürpriz konuk-
ları da vardı. Ankara Ticaret Odası’nın, 
coğrafi işaret tescili almak için başvuru-
da bulunduğu Tiftik Keçisinin yavruları 
da açılış fotoğrafında yerini aldı. A.Ü. 
Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nde 
koruma altına alınan Ankara Keçisi’nin 
ıslahı yapılan iki yavrusu, törene renk 
kattı. ATO Başkanı Baran’ın kucağında 
bulunan yavru keçilere bakanlar da sev-
gi gösterdi.

Zirve kapsamında açılan stantlar 
arasında Tarım Kredi Kooperatifleri şir-
ketlerinden TK Birlik tarafından açılan 
stant da ürünleriyle göz doldurdu. Mer-
kez Birliği Genel Müdür Yardımcısı İs-
mail Hakkı Bücük de Strateji Geliştirme 
ve Koordinasyon Müdürü Ahmet Yıldı-
rım ile Tarım Kredi standını ziyaret etti. 
Daha sonra Pazarlama Daire Başkanı 
G. Hakan Şahin’in de eşlik ettiği Bücük 
ve Yıldırım farklı kurum ve kuruluşlar 
tarafından açılan stantları da gezerek 
ürünler hakkında bilgi aldılar. 

ATO Congresium’da 
Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi 

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) düzenlediği Coğrafi 
İşaretli Ürünler Zirvesi ATO Congresium’da 28-29 Nisan 
tarihlerinde gerçekleştirildi.
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Tarım Kredi Kooperatifleri Şan-
lıurfa Bölge Birliği, TARSİM 
Bölge Birliği Başkanlığı ve Zi-

raat Bankası Bölge Müdürlüğü açılışın-
da konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik, doğal afetlerde ya-
şanacak tarımsal ve hayvansal zararla-
rın tümünün önümüzdeki yıl TARSİM 
kapsamına alınacağını açıklayarak 
tarım alanında düzenlemelerin de yol-
da olduğunu belirtti.Atılan adımların 
bölge ve Türkiye için oldukça önemli 
olduğunu vurgulayan Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, ”Son 
derece anlamlı açılışlar vesilesiyle bir-
likte olmaktan duyduğum memnuniyeti 
ifade etmek istiyorum. Bugün Şanlıur-
fa 3 önemli bölge müdürlüğüne kavu-
şuyor.Bunlardan bir şu anda açmakta 
olduğumuz Tarım Kredi Kooperatifleri 
Şanlıurfa Bölge Birliği, diğeri TARSİM 
Bölge Birliği Başkanlığı, bir üçüncüsü 
ise Ziraat Bankası Bölge Müdürlü-
ğü. Bakanlığımızın aslında son derece 
önemli ayaklarını oluşturan bu üç biri-
min bölge müdürlüğünün Şanlıurfa’da 
açılması tarım şehri olan, tarımın am-
barı olan Şanlıurfa ve bölge illerimiz 
için son derece önemli olduğunu bura-
dan belirtmek istiyorum” dedi.

YILLIK 250 BİN TON 
KAPASİTELİ YEM FABRİKASI 

YAPILIYOR
Şanlıurfa’da yıllık 250 bin ton ka-

pasiteli bir yem fabrikasının inşası-
na başladıklarını belirten Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 
“Özellikle Ak Parti iktidarlarıyla bir-
likte tarımsal ve hayvancılıktaki des-
teklerimiz çok üst düzeye çıkarılmış-
tır. Yalnız Şanlıurfa örneğini verecek 
olursak bu yıl 950 milyon liralık bir 
destek söz konusudur ki bunun 770 
milyon lirasını çiftçilerimizin hesap-
larına yatırmış bulunuyoruz. Tarım 
Kredi Kooperatiflerimiz 2. Organize 
Sanayi Bölgesinde bir yem fabrikası-
nın inşası ile ilgili düğmeye bastı ve şu 
anda yem fabrikasını inşa faaliyetleri 
başladı. 22 milyon liraya mal olacak 
olan bu yem fabrikasının yıllık kapa-
sitesi 250 bin ton olacak” ifadelerine 
yer verdi.

KURAKLIĞIN TAMAMI 
KAPSAMA ALTINA ALINACAK

Bu yıl buğdayı kuraklık kapsamına 
aldıklarını ve önümüzdeki yıl bütün 
tarımsal ürünlerin kuraklık kapsamı-

na alınacağını belirten Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 
“Bütün çifti kardeşlerimize bu top-
lantı, açılış vesilesiyle söylüyorum; 
tarım ürünlerinin nasıl risk altında 
olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu ris-
ki önlemek sizin elinizde, bizim eli-
mizde değil. Tarımsal ürünler her za-
man doğal afetlerle karşı karşıyadır. 
O halde bunlara karşı sosyal devlet 
olarak, bunları güvence altına almak 
için adımlar atılması 
gerekiyordu. 2005 
yılında TARSİM ku-
ruldu, bu güne kadar 
çok önemli mesafe-
ler kat etti. Çok hızlı 
hareket etti ve 2018 
yılından itibaren ala-
nını genişletebile-
ceği noktaya kadar 
ulaştı. Bu yıl buğ-
dayla ilgili kuraklığı 
da kapsama altına 
aldık ama gelecek 
yıl kuraklığın tama-
mı kapsama altında 
olacak. Dolayısıyla 
çiftçi kardeşlerim-
den yıllık, mevsim-

lik sigortaları olduğu için bu kadar 
risklere karşı  ürünlerini sigorta etme-
lerinin önemli olduğunu vurgulamak 
istiyorum” ifadelerini kullandı.

TARSİM TEK YETKİLİ KURUM 
OLACAK

Kuraklık ve doğal afetlerin TAR-
SİM dışında hiçbir kurum tarafından 
karşılanmayacağını belirten Bakan 
Çelik, ”Artık başka bir kaynaktan bu 

Şanlıurfa Bölge Birliği, Bakan Çelik'in Katıldığı Törenle Açıldı
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü 

Şanlıurfa Bölge Birliğinin açılışı; Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in katıldığı 

törenle gerçekleştirildi.
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Şanlıurfa Bölge Birliği, Bakan Çelik'in Katıldığı Törenle Açıldı
risklerin karşılanması mümkün ol-
mayacak. Başbakanlığa yazarız, ba-
kanlığa yazarız değil, çiftçinin dostu 
TARSİM. TARSİM’den uzak durmak 
felaketlere, afetlere kapıyı aralamak 
demektir, ki o zaman da çiftçinin mağ-
duriyeti söz konusu olacaktır. Buna 
fırsat verilmemesini özellikle çiftçi 
kardeşlerimden rica ediyorum. Üçün-
cü ayağımız Ziraat Bankası, bölge 
müdürlüğünün Şanlıurfa’da olması 
yakışıyordu. Geç kalmış olan bir çalış-
maydı ama neticesinde Ziraat Bankası 
Bölge Müdürlüğümüz de burada faa-
liyete başlamış bulunuyor. Amacımız 
çiftçimizin üzerindeki yükü almak, 
çiftçiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
vasıtasıyla ürünlerin daha uygun şart-
larda ve sağlıklı bir şekilde ulaşmasını 
sağlamak ve neticesinde de verimi art-
tırmaktır” şeklinde konuştu.

"ŞANLIURFA GAP'IN 
BAŞKENTİDİR"

Tarım Kredi Kooperatiflerinin ku-
ruluşundan itibaren ilk defa yeni bir 
bölge birliği kurduğuna vurgu yaparak 
konuşmasına başlayan Tarım Kredi 
Genel Müdürü Ayhan Karayama şun-
ları kaydetti, "Şanlıurfa tarımsal üre-
timde, ürün çeşitliliğinde, sulanabilir 
arazi miktarına bakıldığında ülkemizin 
en önemli illerinden birisidir,Şanlıurfa 
GAP'ın başkentidir, Tarımın başkenti-
dir, Bakanımızın temsilcisi olduğu bir 
ildir. Tarımla bu kadar iç içe olan bir 
ilde Tarım Kredi gibi çiftçilerin serma-
yesiyle ve çiftçilere hizmet etmek için 
kurulan bir kurumun bölge müdürlüğü-
nün olmaması düşünülemezdi. Sayın 
bakanımızla istişare ettik ve hemen ça-
lışmalara başladık, yönetim kurulumu-
zun desteği bakanlığımızın izinleri alı-
narak süreç işletildi ve tescil işlemleri 
tamamlanarak bölge olarak faaliyette 
bulunmaya hazır hale getirildi."

Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü'nün 
Şanlıurfa Adıyaman, Mardin, Şırnak, 
Batman ve Siirt illerinin bağlı olduğu, 
31 kooperatifle yöre halkına hizmet 
vereceğini belirten Karayama, "Ta-
rım Kredi Kooperatifleri Şanlıurfa'da 
açılan Bölge Müdürlüğü ile birlikte 
17 bölge birliği, 1625 kooperatif 186 
hizmet bürosu,gübre,yem, tohum,hay-
vancılık, plastik, gıda, bitkisel ilaç, 
yazılım, sigorta alanlarında faaliyet 
gösteren 12 şirket ve toplam 7500 bin 
personel ile 35 bin yerleşim yerinde 1,1 
milyon çiftçimize hizmet götürmekte-
dir. Tarım Kredi, bir taraftan da gübre, 
tohum, ilaç, yem, mazot,kredi gibi ta-

rımsal üretimin girdilerinin tamamının 
en uygun fiyatlarla ve en kaliteli şekil-
de temin edilmesini sağlamaktadır." 
dedi.

"ÇİFTÇİYE UCUZ GİRDİ 
SAĞLAMAYI AMAÇLAYAN BİR 

KURULUŞUZ"

Karayama, konuşmasına şu şekilde 
devam etti,"   1 yıl önce  göreve başla-
dığımız zaman, Sayın Bakanımızın bize 
verdiği talimat çiftçilerimizin ihtiyacı olan 
tarımsal girdilerin en ucuz fiyatla karşıla-
manmasıydı. Bu doğrultuda Tarım Kredi 
kar etmeyi amaçlayan bir kuruluş olmak-
tan ziyade, çiftçiye ucuz girdi sağlamayı 
amaçlayan bir kuruluşa dönüşmüştür. 
Gübrede %35 yem de %20 lere varan in-
dirim ile hem piyasa regülasyonu yapmış-
tır, hem de çiftçilerimizin memnuniyetini 
sağlanmıştır. Faiz oranlarında 4 puana ka-
dar indirim yapılmıştır. Tarım Kredi, ba-
kanlığımızın politikalarının uygulamaya 
konulması açısından çok önemli bir görev 
üstlenmektedir. Milli tarım projesinin uy-
gulanmasında havza bazlı destekleme mo-
delinin devreye sokulmasında tarım kredi 
olarak ciddi bir rol üstleneceğiz. Bitkisel 
üretimde sözleşmeli üretim modelini uy-
gulamaya geçirerek, yerli ve yerel tohum-
culukta aktif rol üstlenerek, hayvancılıkta 
damızlık düve merkezleri kurarak,mazot 
desteği için altyapı hazırlayarak, genç çift-
çi desteklerinde de bakanlığımızın part-
neri olarak,   milli tarım projesine hizmet 
edeceğiz."

 2017 YILI YATIRIM VE BÜYÜME 
YILI OLACAK

Tarım Kredi 2017 yılını yatırım 
ve büyüme yılı olarak belirlediğinin 
altını çizen Karayama, " Bu yıl sayın 
Bakanımızın yol göstericiliğinde 600 
milyon TL'lik yatırım yapacak olan 
Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirak-
leri ile 25 milyar TL 'lik aktif büyük-
lüğü, 11 milyar TL cirosu olan ve 7,5 
milyar TL kredi kullandıran büyük 
tarım kredi ailesi, Şanlıurfa'nın, ülke-
mizin, çiftçilerimizin, bakanlığımızın 
ve siz Sayın Bakanımızın emrinde 
gece gündüz çalışarak ülkemizin bü-
yümesine ve gelişmesine, tarımsal 
üretimin arttırılmasına katkı sağlama-
ya devam edecektir. Şanlıurfa Bölge 

Müdürlüğünün hayırlı olmasını dili-
yor, desteğiniz ve katılımlarınız için 
başta Sayın Bakanımız olmak üzere 
hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı 
sunuyorum." diyerek sözlerini sona 
erdirdi.

Açılış törenine,  Şanlıurfa Valisi 
Güngör Azim Tuna, Merkez Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin 
Külcü, KOOP-İŞ Genel Başkanı Eyüp 
Alemdar,  Merkez Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanvekilleri Mesut Ölmez, 
Veli Sar, TMO Genel Müdürü İsma-
il Kemaloğlu, TKDK Başkanı Ahmet 
Antalyalı, Merkez Birliği Genel Mü-
dür Yardımcısı İsmail Hakkı Bücük, 
Gaziantep Bölge Müdürü Mehmet 
Aksoy, şirket genel müdürleri ile çok 
sayıda davetli ve misafir katıldı.

Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatif-
lerinin 17. Bölge 
Birliği olarak hiz-
mete giren Şanlı-
urfa Bölge Birliği 
binası açılışın 
ardından Bakan 
Çelik, tarafından 
gezildi. Bakan 
Çelik, Genel 
Müdür Karaya-
ma'dan bilgi aldı.
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Isparta elması gözünü Ortadoğu'ya dikti
Türkiye'nin elma 
üretiminin yüzde 
25'ini karşılayan 
Isparta'da soğuk hava 
deposunda bekleyen 
elmalar, bugünlerde 
Irak başta olmak üzere 
ortadoğu ülkelerine 
ihraç ediliyor. Talebe 
göre tasnifleme 
merkezlerinde 9 farklı 
ebatta paketlenen 
elmalar, iç pazarda da 
tüketime sunuluyor.

Isparta'nın elma bahçesi Eğirdir 
ilçesine bağlı Serpil köyünde 
Tarım Kalkınma Kooperatifi'ne 

ait 5 bin tonluk soğuk hava depo-
sunda bekleyen elmalar, tüccarlar 
tarafından alınarak Irak başta olmak 
üzere Ortadoğu ülkelerine gönderi-
liyor. Soğuk hava deposu içindeki 
tasnifleme ve paketleme merkezin-
de elmalar bilgisayarlı sistemle 9 
farklı ebatta paketlenerek, tezgah-
larda yerini almak için yola çıkıyor.

9 Farklı boyutta paketleniyor
Elma tasnifleme sisteminin 

avantajları hakkında bilgi veren Ser-
pil Köyü Tarımsal Kalkınma Koo-
peratifi Genel Müdürü Ebumüslüm 
Kanlı, burada elma paketlemesinin 
bilgisayar aracılığıyla yapıldığını 
belirterek, "Elmalarımızı 9 bantta 
çıkarıyoruz. Tüm bunları bilgisayar-
da yapıyoruz. Her tüccarın istediği 
ebatta elmayı kasasına bırakıyoruz. 
Bu sistem bizim için çok büyük ko-
laylık, insan hata yapıyor bilgisayar 
yapmıyor. Zamandan da tasarruf ya-
pıyoruz. İşçi sayısına göre makineyi 
hızlandırıp yavaşlatabiliyoruz. El-
manın renk ayarını bile yapabiliyo-
ruz. Bunu insanın eliyle ay-

rıma şansı çok 
düşük. Op-

tik oku-
yucula-
rımız 
elmayı 
alıyor. 
Kilo 
ağırlık 
tar-

tarak 
elmanın 

100 gramı 

63-65 kalibre arasında geliyor. onu 
birinci banttan veriyoruz. Burada is-
tediğimiz şekilde elmayı seçiyoruz. 
Şu anda seçtiğimiz elmayı karışık 
olarak seçiyoruz. Irak öyle istiyor 
Tüccarın isteğine göre ayırıyoruz. 
Buradan 4 bin ton civarında elma 
geçecek.Tasniflemeyi Haziran ayı-
nın 10'una kadar sürdüreceğiz" dedi.

Elma üreticisi Bayram Özkan 
da, "Gördüğünüz gibi nerede ha-
reket orada bereket. Elmacılıkta 
iddialıyız. Bu köyün yüzde 95'i 
elmacılıkla uğraşıyor. Elma gelir 
kaynağı. Elmacılık bizim işimiz" 
diye konuştu.

Serpil Köyü Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi Başkanı Mustafa Kanlı 
da, 1997 yılında yapılan soğuk hava 
deposunun 5 bin ton kapasiteye sa-
hip olduğunu belirterek, "Bahçeler-
de kasalara toplanan elmalar buraya 
getiriliyor. Soğutmasının kontrolü 
kooperatifimiz tarafından yapılıyor. 
Tüccarlar geldiğinde paketlemeye 
dökülüyor. İsteğe göre boy ve ren-
ge göre seçilip satılıyor. Üyelerimiz 
benim elmamı şu dönemde sat di-
yince o dönem geldiğinde elmasını 
tüccara satıyoruz. Makinede işle-
niyor. Tüccar nereye gönderecekse 
gönderiyor" dedi.

Kargo uçağı talebi
Kooperatif üyelerinden So-

ner Erbay ise üretimde sıkıntıları 
bulunmadığını, kaliteli ürünlerin 
olduğunu ancak pazar konusunda 
sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. 
Ürünlerin değerinde para kazan-
masını istediklerini söyleyen Er-
bay, " Türkiye'de elma üretimi çok. 
Bizim pazar sorunumuz var. Daha 
değişik ülkelere götürülmesi gere-

Türkiye'nin önemli tarım bölgele-
rinden biri olan Yozgat'ın Sorgun 

ilçesinde, çiftçiler daha yüksek kazanç 
elde etmek amacıyla alternatif ürünlere 
yönelmeye başladı. 

 Son yıllarda nohut üretimine yöne-
len çiftçiler, daha yüksek kazanç elde 

edebilmek amacıyla nadasa bırakılan 
tarım arazilerinin tamamına nohut ekti-
ler. Nohudun buğdaydan daha karlı bir 
ürün olduğunu söyleyen çiftçilerden Ali 
Nabi Yılmaz,"Nohut son birkaç yıldır 
çiftçiler açısından önemli kazanç sağ-

lamaya başladı. Bu yüzden köyümüzde 
çiftçilikle uğraşan birçok kişi nadasa 
bırakılan tarlalarına nohut ekti. Geçti-
ğimiz yıl 35 dönüm nohut ekmiştim, bu 
yıl ise yaklaşık 85 dönüm ektim" dedi.

Hacı Arslan isimli çiftçi ise, no-
hudun bir altın kadar değerli bir ürün 
haline geldiğini belirterek,"Şu anda 
tohum bulmakta bile zorlanıyoruz. 
Nohudun çiniği 80 TL’den satılıyor. 
Buğdaydan daha karlı. Bu yüzden 
yaklaşık 100 dönüm nohut ekeceğim" 
şeklinde konuştu.

Sorgun'da nohut ekimi 
artıyor

kiyor. Karayoluyla bu sıkıntılı. Maliyetler 
de yüksek. Bir de ürünlerin bozulmadan ta-
zeliğin koruması için bir an önce tüketiciye 
ulaşması gerekir. Onun için kargo uçağıyla 
elmaların taşınmasını istiyoruz. Ancak bir-
dezavantajımız var. Isparta havalimanı şu 

anda yolcu trafiğine açık. Biz kargo uçağı 
olarak havalimanında hizmet almak ürün-
lerimizin orada paketlenmesini daha deği-
şik ülkelere gönderilmesini , pazarımızın 
artmasını ürünlerimizin daha iyi fiyatlara 
satılmasını istiyoruz" diye konuştu.
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar Ma-
hallesi'nde katma değeri yüksek olan pamuk eki-
mine yeniden başlandı. 2000'li yılların başında terk 

edilen pamuk ekimi, devletin desteğiyle yeniden üreticilerin 
gözdesi oldu. Pamuk yerine yıllardır mısır ekimi yapan Ma-
nisalı üreticiler bu yıl ilk etapta 2 bin 250 dönümlük arazide 
pamuk ekimi gerçekleştirecek. Üreticiler yüzlerinin yeniden 
'beyaz altın' olarak tabir edilen pamukla güleceğini belirtti. 

Pamuk ekimine dönülmesinden dolayı mutluluk yaşadık-
larını ifade eden çiftçi Murat Malta, "17 seneden sonra tekrar 
pamukla anılmak bizim için çok güzel bir duygu. 2000'li yıl-
larda pamuğu bırakıp mısır ekmeye başladık. Aradan geçen 17 
sene sonra devletimiz bizlere pamuğa ihtiyaç olduğunu söyle-
di. Bizler de karar vererek pamuk ekmeye başladık. Çünkü biz 
son 17 seneyi saymazsak bu günlere pamukla geldik. Pamuk-
tan kazanarak geldik" dedi.

"Kazancı güzel olacak"
Selimşahlar Mahallesi'nde yaklaşık 8 bin dönüm tarım 

arazisinin bulunduğunu, bunun da yaklaşık yüzde 25'inde 
yeniden pamuk ekiminin başladığını sözlerine ekleyen Mal-
ta, "Yaklaşık olarak 2 bin 250 dönüm araziye pamuk ekimi 
yapılacak. Ben pamuk ekimine 500 dönüm pamuk ekerek tek-
rar başlamış oldum. Mahallemizde pamuk ekmeye başlayan 6 
kişiyiz. Diğer çiftçilerimiz ise korkuyor ve kararsız durumda-
lar. Ama pamuk ekimine başlayanlar olarak onlara tavsiye edi-
yoruz. Çünkü bereketli ve kazançlı bir ürün. Pamuk ekimine 
bizler tekrardan öncülük ettik. Önümüzdeki yıllarda üretimin 
daha da artacağına inanıyorum. Çünkü pamuk üretimi devlet 
tarafından desteklenmeye başladı ve kazancı güzel olacak 
bundan sonra. 1999 yılında pamuk ekimini bırakarak mısır 
ekmeye başladığımızda pamuğa küsmüştük. O zaman uygu-
lanan yanlış politikalar yüzünden daha önceki elde ettiğimiz 
kazancı elde edemez olduk ve pamuğa küserek mısır ekmeye 
başlamıştık. Ama şimdi devletimiz destek veriyor ve pamuk 
ekimi için teşvikte bulunuyor” diye konuştu.

“Babamızdan kalan mirastır pamuk”
Pamuk üretiminin babadan oğla geçen bir miras olduğunu 

belirten pamuk üreticisi Murat Malta’nın babası 81 yaşındaki 
Osman Nuri Malta ise şunları söyledi:

"50 sene bu topraklarda pamuk üretimi yaptım. Bizim baba-
mızdan bizlere mirastı pamuk. Ama babamızdan kalan bu mirası 
2000'li yıllarda para etmediği için bırakıp mısır ekimine başla-
mak zorunda kaldık. O zaman işleri oğluma devrettim. Devle-
timizin tekrar destek olması ve teşvikleri ile tekrardan pamuk 
ekimine döndük. Baba mirası beyaz altının tekrardan üretimine 
başladık. Bizler pamuğu para kazanamadığımız için bırakıp mı-
sıra dönmüştük ama şimdi devlet pamuk üretimini desteklemeye 
başladı ve bunun sonucu iyi olur, kazanmaya başlayabilirsek, biz 
de pamuk üretimine devam edebiliriz. Şimdilik devletimizin des-
teği çok güzel ama bu destek sürekli olmalı ve üreticiler koruna-
rak üretime devam edebilmeleri sağlanmalıdır."

 'Beyaz Altın' 
Manisa’da 
geri döndü
2000'li yılların başında pamuk üretimini 
bırakıp mısıra yönelen üreticiler 
destekleme kararının ardından yıllar 
sonra yeniden pamuk ekimine başladı.
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Türkiye'nin önemli tarım 
merkezlerinden Çukuro-
va’da birincil ekim yer 

fıstığı toprakla buluştu. 
Yer fıstığı üretiminde Tür-

kiye’nin önde gelen merkezle-
rinden Osmaniye’de üreticiler, 
önceden ilaçladıkları yer fıstığını 
toprakla buluşturdu.

Daha önceden ekilmek üzere 
ilaçlanan yer fıstığı, mibzerler-
le ekilerek Osmaniye çiftçisinin 
geçim kaynağı oluyor. Üretimin 
büyük bir kısmının Osmaniye'de 
karşılanıyor olmasının yanı sıra 
pazarlama konusunda da sıkın-
tı yaşamadıklarını ifade eden 
çiftçiler, yer fıstığına destek ve-

rilmesini istediler. Osmaniye 
merkeze bağlı Dereli köyünde 
çiftçilik yapan çiftçiler, yer fıstı-
ğını ekmenin mutluluğunu yaşar-
ken, yaz döneminde yaşanması 
muhtemel kuraklıktan dolayı ise 
endişeli olduklarını belirttiler. 

Birincil ekim yer fıstığında 
ilk tohumları toprakla buluştur-
duklarını belirten üretici Vahit 
Karadağ, “Osmaniye’de ilk fıstık 
ekimine başladık yağmurlardan 
sonra. Şu an dikim yaptığımız 
tarla daha önce portakal bahçe-
siydi. Şu an söktük portakalın 
para etmemesinden dolayı yer 
fıstığı üretimi yapacağız. İnşal-
lah, Allah’ım tüm çiftçilere bol 

hayırlı, bereketli kazançlar geti-
rir” diye konuştu.

Nisan yağmurlarından do-
layı mutlu olduklarını belirten 
çiftçi Nazir Karadağ ise, “Yer 
fıstığında ekim başladı, zamanı 
geldi. Allah hayırlısını versin, 
Allah satış pazarı versin, hayırlı 
ürünler, hayırlı kazançlar versin 
çiftçiye. Bugün 20 dönüm bir yer 
ekeceğim. Normalde ise 100 dö-
nüm ikinci ürün ekeceğiz, soğan 
yerine ve buğday yerine. Bek-
lentimiz yüksek. Yapacağımız 
başka bir şey yok. İşimiz çiftçi-
lik, işimiz Osmaniye yer fıstığı 
üretmek. Başka da yapacak bir 
şey yok” dedi.

Osmaniye'de yer fıstığı ekimi başladı 

Gazipaşa kahvesi görücüye çıktı

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerin-
den Çukurova'da birincil ekim yer 
fıstığı toprakla buluştu.

Kahve ağacı önünde kahve içenler yerli kahvenin tadına hayran 
kaldı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 19 Ni-
san'da başlayan 11. Gazipaşa Tarım 

Fuarı'nda sergilenen kahve ağacından topla-
nan meyvelerden elde edilen kahve, içenler-
den tam not aldı.

Tropikal ürün çeşitliliğinin her geçen gün 
arttığı Gazipaşa'da tropikal meyve üreticiliği 
yapan Tahir Kısaaslan, çikolata meyvesi, pa-
paya, ananas, zencefil, çarkıfelek, pasiflora, 
altın çilek, kivi, mango, pepino, avokado gibi 
ürünlere bir de kahve ekledi. Tarım Fuarı'nda 
bulunan standında bir yandan kahve ağacını 
sergilerken bir yandan da ağaçtan elde ettiği 
kahveyi ziyaretçilerine ikram eden Kısaas-
lan, fuarın ilgi odağı oldu.

Standını ziyaret eden kişilere kahvenin 
dalından fincana ge-
linceye kadarki süre-
ci anlatan Kısaaslan, 
bir yandan da tropikal 
meyvelerini tanıtıyor. 
Tropikal meyvelerden 
elde ettiği yeni tatları 
da ziyaretçilere ikram 
eden Kısaaslan, "Ava-
kado meyvesinin pas-
tasını, yoğurtlamasını, 
kızartmasını yaptım. 
Herkes çok beğendi. 
Ayrıca 7 farklı tropikal 
meyveden oluşan ve 
adını 'Atom' koydu-
ğum bir içecek yaptım. 
Bunu da gençlerimize 
öneriyorum. Çok fay-
dalı bir içecektir" dedi.

Gazipaşa'da gerçekleşen Uluslararası Sa-
nat Sempozyumu'na katılan ve eserleri fuar 
alanında sergilenen yerli yabancı çok sayıda 
ressam da Gazipaşa kahvesine hayran kaldı.

Azarbeycanlı ressam Elanur Mahmudof 
"Biz Gazipaşa'yı çok sevdik. Kahve gerçek-
ten harika ama kahve ağacının önünde kahve 
tadı denemeyi rüyamda görsem inanmazdım" 
dedi.

İsrailli Ressam Artyodm Kapusta ise güne 
kahve içerek başladığını ancak içtiği bu kah-
venin en naturel kahve olduğunu söyledi.

Standı ziyaret eden ve dalında olgunlaş-
mış kahveyi yiyen bazı vatandaşlar ise kah-
veyi bu haliyle bile tüketilebileceğini söyledi. Mart aylarında yağışların 

beklenen seviyede olma-
ması nedeniyle çiftçilerin dört 
gözle beklediği yağmur, Nisan 
ayında geldi. Yağışın beklenti-
lerin üzerinde olması çiftçinin 
yüzünü güldürdü. Mart ayında 
yağışların beklenenin altında 
olması nedeniyle geçim kay-
nağı tarım ve hayvancılık olan 
Şanlıurfalı çiftçiler, hayvanların 
beslenmesi için otlaklarda ye-
terince ot olmamasından dolayı 
yükselen yem fiyatlarının da, 
son yağışlarla beraber düşmesini 
umut ediyor. Beşyamaç köyünde 
yaşayan Dede Baştanbaş, "Bu 
sene çok iyi diyoruz yağmurlar, 
ekinlerde çok güzel oldu. Nisan 
ayı yağmurlarla bereketli geçti, 
inşallah her zaman böyle olur 
da mahçup kalmayız. Aslında 
daha vakit erken, bu yıl yağmur 

iyi yağdığı için ekinler bu hale 
geldi. Korkacak bir durum yok, 
bu sene kuraklığı görmeyeceğiz. 
Hayvanlarımız içeri de besiye 
çektik, bu ekinleri bekliyoruz. 
Bir ay veya 45 gün sonra ekin-
lerimiz hazır artık" diye konuştu. 
Arpaç köyünde 35 yıldır çiftçilik 
yapan Ferit Kızıltaş yağışların 
bu yıl çok iyi olduğunu söyleye-
rek, "Çiftçiler memnun, yağmur 
beklentilerimizin üzerinde yağdı. 
Nisan yağmurları çok güzel oldu, 
bu arada yağış biraz fazla olunca 
nem oranı fazla oldu, paslanma 
başladı, bizde zirai ilaçlama yapı-
yoruz. Bu yıl beklentilerin üstü-
ne bir rekolte bekliyoruz. Mayıs 
ayında da yağış olursa daha iyi 
olur yani olmasa da ekinler kur-
tulabilir yağan yağışlar nedeniy-
le, iyi geçti yağışlar. Büyük bir 
rekolte bekliyoruz" dedi.

Son yağışlar Şanlıurfalı 
çiftçiyi sevindirdi

Tarım ve hayvancılık bölgesi olarak bilinen 
Şanlıurfa’da, yağışların istenen düzeyde 
olması çiftçileri sevindirdi.
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Yeni metoda Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı dekarda 35 
TL destek veriyor. İhracatçı ve 

üretici bu desteğin 70 TL’ye çıkarılma-
sını istiyor. Tarımsal Araştırmalar ve 
Politikalar Genel Müdürlüğü, Borno-
va Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü 
uzmanlarının geliştirdiği yönteme göre 
dişi salkım güvesinin yaydığı ve çiftleş-
meyi sağlayan “feromon” isimli koku, 
yapay olarak üretilip üzüm bağlarına 
asılıyor. Yayıcıların içlerinden salgıla-
dıkları koku ile bağda yoğun bir koku 
bulutu oluşturuluyor. Bu koku bulutu 
içerisinde erkekler dişileri bulamıyor 
ve çiftleşme gerçekleşmiyor. Dişiler 
döllenmemiş yumurtalarını salkımlara 
bıraksa bile içinden larva çıkmadığı için 
salkımlar kurtlanmıyor.

Bu yöntemi tekniğine uygun kulla-
nan üreticilerin çok başarılı sonuçlar 
aldığını belirten Ege Kuru Meyve ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği Yöne-
tim Kurulu Başkanı Birol Celep, yön-
temin her yıl aynı alanlarda ve giderek 
genişleyen bir alanda kullanılmasının 
da başarıyı arttıracağını ifade etti.

Geçtiğimiz sezon, Chlorpyrifos 
100 milyon dolara mal oldu
2016-17 çekirdeksiz kuru üzüm se-

zonuna girerken, bağda salkım güve-
sine karşı önerilen chlorpyrifos etkili 
maddesinin Avrupa Birliği üzüm mak-
simum kalıntı limitini 0.5 ppm'den 0.01 
ppm'e düşürme kararı ile karşı karşıya 
kaldıklarını anlatan Celep, "Sürece geç 
müdahil olmamız sonucunda ülkemiz 
en az 100 milyon dolar ihracat geliri 
kaybetti. Bu olay bize bir ders olmalı, 
önümüzdeki yıllarda karşılaşmamız 
muhtemel benzer durumlara karşı za-
manında harekete geçmek zorundayız. 
Ayrıca, Ülkemizde bağlarda yasakla-
nan Chlorpyrifos-ethyl ile diğer ya-
saklanmış ve ruhsatsız tarım ilaçları 

ihracatımızın sürekliliği için kesinlikle 
kullanılmamalıdır" diye konuştu.

Çevreye ve insan sağlığına duyar-
lı üretimin tüm dünyada yükselen bir 
değer olduğuna işaret eden Celep, Bor-
nova Zirai Mücadele Araştırma Ensti-
tüsü’nde çalışan uzmanlarımızın, ilaç-
lı mücadeleye alternatif, çevre dostu 
mücadele yöntemleri geliştirdiği, bu 
yöntemle salkım güvesine karşı kimya-
sal ilaçlamaları azaltmanın ve hatta hiç 
kimyasal ilaç kullanmamanın mümkün 
olduğu, söz konusu tekniğin 2003 yı-
lından itibaren üreticilerce benimsene-
rek her yıl artan oranlarda kullanılmaya 
devam edildiğini belirtti.

Üretici ve ihracatçı dekarda 
35 TL desteğin 70 TL’ye 

çıkarılmasını istiyor
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan-

lığı Salkım güvesi ile mücadelede bu 
yeni tekniği kullanan üreticilere 2013 
yılından itibaren tarımsal destek sağlı-
yor. Destek sayesinde bu tekniği kulla-
nan üreticilerin sayısı hızla artışa geçti. 
Destek miktarı 2013 yılında maliyetin 
yüzde 80’ini karşılarken günümüzde 
yüzde 50’nin altına düştü. Üretici ve ih-
racatçı 2017 yılında üreticilere 35 TL/
da olarak uygulanan desteğin 70 TL/da 
olarak güncellenmesini talep ediyor.

Türkiye’de 4 milyon ton’luk çekir-
dekli ve çekirdeksiz taze üzüm üretimi 
olduğunu belirten Celep şöyle devam 
etti: “Türkiye yıllık ortalama 300 bin 
ton çekirdeksiz kuru üzüm üretimi ve 
ortalama 250 bin ton ihracat ile dünya 
lideri konumunda. Çekirdeksiz kuru 
üzüm ihracatından her yıl 450-500 
milyon dolar gelir elde ediyoruz. Yaş 
üzüm, şaraplık üzüm ve diğer ürünler-
le birlikte bu rakam 750 milyon dolara 
ulaşıyor. Bu ihracatımızın kalıntı ve 
pestisit sorunu olmadan devamı çok 
önemli”

Bu zararlı ile mücadele edilmediği 
takdirde bağlarda mevcut salkımların 
çoğu zarar görüyor ve çürüyor. Her-
hangi bir sebeple çürüyen, zarar gören 
salkımlarda, tanelerde Okratoksin-A 
oluşma riski de artıyor. Salkım Güve-
si’ne karşı kimyasal mücadele tercih 
edildiğinde ise ilaçlar doğru kullanıl-
madığında üretici ve tüketici sağlığı 
olumsuz olarak etkilenebiliyor.

Üzüm bağları salkım güvesinden kurtulacak 
Türkiye’nin en önemli tarımsal ürünlerinden 
yıllık 3 milyar liralık katma değer yaratan üzüme 
büyük zarar veren salkım güvesi ile kimyasal ilaç 
kullanılmadan mücadele yöntemi uygulanıyor. 
Yöntemde salkım güvelerinin çiftleşmesi önleniyor 
ve üzüm bağları salkım güvesi zararından 
kurtuluyor.

Salkım 
güvesi 
üzüme 

nasıl 
zarar 
verir?

Üzüm sektörü salkım güvesi ile 
ilaçsız mücadeleye devam edecek



NİSAN 2017HABER 20

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 15 günde bir kuru-
lan ekolojik pazar, ev hanımlarının gelir kapısı 

oldu. Yerli ve yabancı ev hanımları el emeği ürünlerini 
pazarda satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Köyceğiz Belediyesinin katkıları ile 15 günde bir 
cumartesi günleri kültür evi bahçesinde kurulan eko-
lojik pazar, çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Pazarda 
organik gübre, sebze, meyve, zeytinyağı, bal ve bak-
liyat gibi ürünlerin yanında el işi ürünlerde ziyaretçi-
lerin beğenisine sunuluyor.

Evinde yaptığı doğal ürünleri ekolojik pazarda 
sattığını aktaran Köyceğizli Hatice Bayındır, “Ev 
makarnamız var, ev ekmeklerimiz, tarhanamız, ayva 
reçellerimiz, biber salçalarımız var. Hepsi ev ürünü, 
bunları ekolojik pazara getirip satıyoruz. Bu şekilde 
de ev ekonomisine katkı sağlıyoruz. Organik gübre 
yapıyorum. Solucanlar evdeki artıkları, pazarın atık-
larını yiyor. Yumurta kabuğu, kahvelerden dökülen 
çayları temin ediyorum. Biberlere, salatalıklara çok 
iyi. Organik besleneceğiz, fenni gübre vermeyeceğiz 
bahçemize, yiyeceğimize, içeceğimize” dedi.

Hobi olarak başladılar, para kazandılar
Evlendikten sonra Türkiye’ye yerleştiğini ve 5 

yıldır Marmaris’te yaşadığını anlatan Kazak asıl-
lı Zhanna Özdemir, “Hobi olarak tablolar yapmaya 
başladım. İnternette paylaştım. Sipariş verdiler. Daha 
sonra beni kermese çağırdılar. Herkesi kermeslere 
davet ediyorum” şeklinde konuştu.

10 Yıldır Marmaris’te yaşadığını aktaran Rus uy-
ruklu Tatiana Uğurlu ise hobi amaçlı internet üzerin-
den öğrendiği dekupaj çalışmalarını pazarda satarak, 
gelir elde ettiğini dile getirdi.

“Ekolojik pazar, Muğla’nın deniz, kum ve 
güneşten ibaret olmadığının ispatı”

Kız arkadaşı ile birlikte Muğla’dan ekolojik paza-
ra alışveriş yapmaya gelen turizm fakültesi öğrencisi 
Onur Sağlam da, “Ekolojik pazar olduğunu duyunca 
gelip görmek istedik. Burada ürünleri inceleme şansı-
mız oldu. Herkesin eline emeğine sağlık. Güzel işler 
çıkarmışlar. Muğla’nın sadece deniz, kum, güneşten 
ibaret olmadığını bu tarz yerlerle göstermek gereki-
yor. Herkesin buraya gelip görmesi lazım” ifadelerini 
kullandı.

“Organik ve el emeği ürünlere yer 
veriyoruz”

Köyceğiz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Mü-
dürü Halil Karanfiloğlu ise Köyceğiz Belediyesi 
tarafından 3’üncü kez kurulan ekoloji pazar stantla-
rında organik ve el emeği ürünlere yer verdiklerini 
ifade etti. Ekolojik tarımın ve el sanatlarının önemine 
değinen Karanfiloğlu, şöyle konuştu:

“15 günde bir, bu pazarı yapıyoruz. 100’den fazla 
stant ile bölgede yer edinmek istiyoruz. Sakin şehir 
projemizde de ekolojik pazarın yeri çok büyük. Muğ-
la’nın her yerinden misafirimiz geliyor.”

Muğla'da her 15 günde bir 
cumartesi günleri kurulan ekolojik 
pazarda stant açan kadınlar, ev 
ekonomisine katkıda buluyor.

Ekolojik pazar yerli ve yabancı ev hanımlarının gelir kapısı
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Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Fidanlı Ma-
hallesi sakinlerinin tamamı fidancılık işiyle 
uğraşıyor. Yılda 12 milyon fidan yetiştirilen 

mahalle, Türkiye'nin narenciye, zeytin ve nar fidanı 
ihtiyacının yüzde 80'ini karşılıyor. 

Akdeniz Bölgesi'nin önemli tarım kentlerinden 
Hatay'ın Amik Ovası'ndaki Fidanlı Mahallesi'nde ye-
tiştirilen zeytin, nar ve narenciye fidanları yurt içi ve 
dışından talep görüyor. Samandağ ilçesine bağlı yak-
laşık bin nüfuslu Fidanlı Mahallesi'nde yılda ortalama 
12 milyon fidan yetiştiriliyor.

Sakinlerinin tamamının fidan yetiştiriciliği yapa-
rak geçimini sağladığı Fidanlı Mahallesi, çevresin-
deki mahallelerin de çok önemli istihdam merkezine 
dönüştü. Buradan Türkiye'nin hemen hemen her iline 
fidan gönderilmesinin yanı sıra yurt dışına da ihracat 
yapılıyor. Mahallede fidanların çekirdekten dikim ha-
line gelinceye kadar üretimi gerçekleştiriliyor. 

Fidan üreticisi Samet Ateş, yurt içinin yanı sıra Azerbaycan 
ve Makedonya gibi ülkelerden de narenciye ve zeytin fidanı 
talebi geldiğini belirterek, "Türkiye’nin yaklaşık yüzde 80 fi-
dan ihtiyacı Fidanlı'dan karşılanıyor. Fidanlar daha sonra toprak 
dolu poşetlere alınıyor. Narenciye fidanı olarak limon, mandali-
na, portakal, nar, badem, zeytin gibi birçok fidan ihtiyacını kar-
şılıyoruz. Fidan ihtiyacının yanı sıra köyümüz yaklaşık 9 köy 
halkına istihdam sağlıyor. Fidanlarımıza yurt dışından da talep-
ler oluyor. Mahallemizin yaklaşık bin nüfusu var hemen hemen 
hepsi bu işle uğraşıyor zaten ismini de oradan almıştır" dedi.

Türkiye'nin fidan ihtiyacı Fidanlı'dan karşılanıyor
Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Fidanlı 
Mahallesi sakinlerinin tamamı fidancılık işiyle 
uğraşıyor. Yılda 12 milyon fidan yetiştirilen 
mahalle, Türkiye'nin narenciye, zeytin ve nar 
fidanı ihtiyacının yüzde 80'ini karşılıyor.

Hakkari’de havaların ısınmasıyla birlikte ahırlarda beslenen 
hayvanlar meraya çıkartılmaya başlandı. 

Doğu Anadolu Bölgesinde altı ayı aşkın süredir etkisini 
sürdüren kışın yerini bahara terk etmesi; tarım ve hayvancılıkla 
uğraşan çiftçileri sevindirdi. Hakkari bölgesinde mayıs ayı so-
nunda başlayacak olan yayla göçü için hazırlıklar başlatılırken, 
ahırlarda beslenen hayvanlarda meralara çıkarılmaya başlandı.

Hakkari-Van karayolu üzerinde küçükbaş hayvanlarını 
Zap Suyu bölgesine doğru çıkartan çiftçiler; son günlerde sı-
caklıklarının artmasıyla birlikte, yılın yarısını içeride yemlene-
rek geçiren küçükbaş hayvanları meralara götürmeye başladık-
larını ifade ettiler. 

Küçükbaş hayvanlara çobanlık yapan Mahmut Aşkan, 
havaların ısınmasıyla birlikle küçük ve büyükbaş hayvanları 
meralara çıkarttıklarını söyledi. Aşkan, “Birçok çiftçinin hay-
vanlarına çobanlık yapıyorum. Köylerde halen kar var. Zap 
Suyu üst kısımlarında bulunan vadiler sıcak olduğu için otlar 
yeşermiş durumda. Hayvanları vadiye götürerek mayıs ayı so-
nuna kadar burada otlatacağız. Mayıs ayının sonunda ise tekrar 
hayvanları yaylaya çıkartacağız" dedi.

Hakkari’de 
sürüler 
meraya 
çıktı






