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Hedef; daha fazla üretim

Çiftçiye 
yılın ilk 9 ayında 9,6 
milyar liralık destek
3

 
Haberi 3. Sayfada

Bakanlar Kurulu Kararı ile doğal afetten zarar gören çiftçilerin borcu 1 yıl ertelendi. Tarım 
Kredi Kooperatifleri de tarımsal üretimin aksamadan devamı için faiz indirimi, yenileme 
kredisi ve borç yapılandırması ile çiftçileri rahatlatan önemli adımlar attı. 
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3 Merkez Birliği Yönetim Kurulunun 2016 yılı Eylül ayı toplantısı 
Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Külcü, Genel Müdür Ayhan 
Karayama, Başkan Vekilleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denet-
çilerin katılımıyla Antalya Bölge Birliğinde gerçekleştirildi. Top-
lantıda Tarım Kredi Kooperatifleri ortağı olan çiftçileri ilgilendiren 
önemli kararlar alındı. Haberi 10. Sayfada

3 184 ovayı tarımsal sit alanı ilan edeceklerini 
belirten Tarım Bakanı Faruk Çelik, "Ekilmedik bir 
karış yer bırakmayacağız. Toprağın mülkiyeti benim 
diye bir şey yok. Tapusu, değerlendirdiğin sürece 
senin. Yoksa 79 milyonun malıdır" dedi.

"Ekilmedik bir karış 
yer bırakmayacağız"

Çiftçi, yapılan faiz 
indirimleriyle kredi 
maliyetlerini azaltır-
ken, tarımsal üretim 
için destekleniyor. 

Çiftçi, yenileme 
kredisi kapsamında 
üretimini sürdürebil-
mek için kredi kulla-
nabilir hale geldi.  

Çiftçi, kredi 
yapılandırmasıy-
la borcunu 3 yıla 
yayarak rahat nefes 
alabilecek.

Haberi 3. Sayfada
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184 ovayı tarımsal sit 
alanı ilan edeceklerini 
belirten Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik, 
"Ekilmedik bir karış 
yer bırakmayacağız. 
Toprağın mülkiyeti 
benim diye bir şey yok. 
Tapusu, değerlendirdiğin 
sürece senin. Yoksa 79 
milyonun malıdır" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik, "Şu an 
Türkiye'de 184 ova belirle-

dik. Yağmadan kurtardığımız ovaları-
mızdan 184'ünü tarımsal sit alanı ilan 
edeceğiz, ekilmedik bir karış yer bı-
rakmayacağız. Topraktan silah değil, 
bereket fışkırması için bu çalışmaları 
yoğunlaştıracağız.

Yem desteklerimiz var ve önümüz-
deki dönemde açıklayacağımız Milli 
Tarım Politikası çerçevesinde, özel-
likle hayvancılıkla ilgili yaklaşık 25 
ili yetiştirici bölgesi ilan edeceğiz ve 

kendimiz üretmek adına buralarda her 
türlü desteği sağlayacağız" dedi.

Çelik, gıdanın temel kaynağının 
toprak olduğuna dikkati çekerek, üze-
rinde tarım yapılan her karış toprağın 
milli bir servet olduğunu, bakanlık 
olarak ekilmedik bir karış toprak bı-
rakmayacaklarını öne sürdü.

'GIDA ENFLASYONUNUN 
BAKANLIKLA İLGİSİ YOK'
Çelik, "Mülkiyeti benim diye bir 

şey yok. Tapusu, değerlendirdiğin sü-
rece senin. Değerlendirmiyorsanız bu 

79 milyonun malıdır. Bir karış toprak 
dahi olsa, bunun üretime kazandırıl-
ması konusunda yasal düzenlemeyi 
parlamentoya getireceğimizi, Başba-
kanlığa gönderdiğimizi belirtmek is-
tiyorum" dedi. 

Gıda enflasyonunun Tarım Bakan-
lığı ile ilgisi olmadığını belirten Çelik, 
dün itibarıyla Antalya'da karpuzun ki-
losunun üreticide 32 kuruş, markette 1 
lira, domatesin fiyatının üreticide 1.5 
lira markette 4 lira olduğunu söyledi. 
Çelik, "Meyve sebzede arz açığımız 
söz konusu değil ancak tarladan sof-

raya gelirken oluşan zincir halkala-
rının fazlalığı veya ilgili kâr marjları 
fiyatları üreticinin elindeki noktadan 
neredeyse üç misli noktaya taşıyor" 
diye konuştu.

"SANAYİ STRATEJİSİ ŞART"
Gıda sanayiinde dijital dönüşümün 

sektörün katma değerine potansiyel 
katkısının yüzde 10 olduğunu kay-
deden TÜSİAD Başkanı Başaran Sy-
mes, "Sektörün rekabet gücünün artı-
rılması hedefiyle belirlenmiş bir gıda 
sanayii stratejisi oluşturmalıyız" dedi.

"Ekilmedik bir karış yer bırakmayacağız"

Çiftçiye yılın 
ilk 9 ayında 9,6 

milyar liralık 
destek

Çelik, tarımsal destekleme 
ödemelerine ilişkin açıkla-

ma yaptı. 2016 yılı tarımsal des-
tekleme ödemeleri kapsamında 
üreticilere toplam 550 milyon 
TL’lik ödeme yapılacağını kay-
deden Çelik, “Bu kapsamda ta-
rım sigortaları desteği için 118 
milyon TL, iyi tarım desteği için 

110 milyon TL, genç çiftçilere 
proje desteği için 100 milyon 
TL, organik tarım desteği için 60 
milyon TL, süt tozu (Et ve Süt 
Kurumu) desteği için 45 milyon 
TL, IPARD desteği için 60 mil-
yon TL, hububat desteği için 20 
milyon TL, kırsal kalkınma des-
teği için 25 milyon TL, hastalık-

tan ari işletme, hayvan hastalık-
ları tazminatı ve aşı desteği için 
10 milyon TL ve çay budama 
tazminatı için de 2 milyon TL ol-
mak üzere toplam 550 milyon li-
ralık hibe desteği, 30 Eylül 2016 
saat 18.00 itibarıyla üreticileri-
mizin hesaplarına aktarılacak. 
Bu ödemelerle beraber yılın ilk 

9 ayında çiftçilerimize 9 milyar 
577 milyon liralık destekleme 
ödemesi yapılmış olacak. Böy-
lelikle 2016 yılı için üreticileri-
mize vermeyi planladığımız top-
lam 11 milyar 644 milyon TL’lik 
tarımsal hibe desteğinin, yüzde 
82,3’ünü ödemiş olacağız” açık-
lamasını yaptı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, “2016 yılı tarımsal destekleme ödemeleri 
kapsamında 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla üreticilerimize toplam 550 milyon TL’lik ödeme 
yapılacak” dedi. 
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“Okul Sütü dağıtımı 2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci dönem başı olan 
6 Şubat 2017 tarihinde başlayacak ve dönem boyunca devam edecek" 

"TMO, mısır ve çeltik alımlarına devam ediyor. Piyasalarda herhangi bir 
olumsuzluk yaşanmaması için TMO, paydaşlarına, 26 Eylül’den itibaren 
stoktaki ürünlerin satışlarına başladı. Satış fiyatları TMO internet sitesinden 
ayrıca duyurulacak="

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk 
Çelik, okul sütü uygulamasının devam ede-
ceğini söyledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, okul 
sütü uygulaması ile TMO'nun ürün alımlarına iliş-
kin yaptığı açıklamada, TMO’nun bu yılın hasat 
döneminde ürün alımlarına 18 Mayıs 2016 tarih 
itibariyle başladığını belirterek, 
“Bugüne kadar üreticilerimizden 
2,6 milyon ton buğday, 960 bin 
ton mısır satın alındı. Karşılığın-
da ise üreticilerimize 2,7 milyar 
TL ödeme yapıldı. Ödeme sü-
reçlerinde herhangi bir aksama 
yaşanmazken, bedeller ortalama 
15 gün içinde üreticilerimizin 
hesaplarına aktarıldı. TMO, mı-
sır ve çeltik alımlarına devam 
etmektedir. Piyasalarda her han-
gi bir olumsuzluk yaşanmaması 
için TMO, 26 Eylül’den itibaren 
stoktaki ürünlerin paydaşları-

na, satışlarına başlayacaktır. Satış fiyatları TMO 
internet sitesinden ayrıca duyurulacaktır. Mamul 
madde ihracatı yapan sanayicilerimize de aynı şe-
kilde TMO işyerlerinden ürün satışı yapılacaktır. 
Piyasaları yakından takip etmeyi sürdüreceğiz ve 
gelişmeler çerçevesinde ilave adımlar atmaktan 
geri durmayacağız” ifadelerini kullandı.

Mizanpaj    Haber Sorumluları
İbrahim BİDAV   Funda SADAY - Firuze SUGEL TÜRKEROĞLU
Reklam Sorumlusu
Taner LAKERTA

2016 EYLÜL 
SAYI 530

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

taşımaz.

 Mizanpaj: 
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

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

Baskı:
Semih Ofset

Büyük Sanayi Çilingir Sk. No:26 
İskitler / Ankara

0 (312) 341 40 75

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

TEKİRDAĞ Fatih DURAN
BALIKESİR Zekeriya SAYAR Kahraman TOY
SAKARYA Hüseyin SAVAŞÇI
İZMİR Kadir ARIOĞLU 
KÜTAHYA Korhan ÖZDEMİR 
ANTALYA U.Furkan ULUTAŞ
KONYA Ersin ŞENOL  
ANKARA İbrahim ÖZDEMİR

KAYSERİ Semih Salih ÖZER 
SiVAS Şemis KALEM 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

İzmir Bölge Birliği ve Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan 
Tarım Kredi Birlik ile ortak yürütülen alımlarda kuru üzümler, 

uzman eksperler tarafından kalite kriterlerine göre değerlendiri-
lerek; belirli yerlerde bulunan depolara sevk edilmekte.  

İzmir Bölge Müdürü M. Tevfik Ongun kuru üzüm alımına 
başlanması ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; Tarım Kredi Ko-
operatifleri olarak üreticilerin başta nakit olmak üzere üretimle 
ilgili tüm ihtiyaçlarını peşin ya da kredili olarak karşıladıklarını 
kaydederek; “Bütün yörelerdeki üreticilerde olduğu gibi kuru 
üzüm üreticileri de ürünlerinin Tarım Kredi Kooperatiflerince 
alınmasını talep ettiklerinden; Merkez Birliğimizin talimatları 
doğrultusunda,  şirketimiz Tarım Kredi Birlik ile işbirliği yapa-
rak kuru üzüm alımına başladık. Bu kapsamda Tariş Üzüm Bir-
liği, kendi ihtiyaçları olmayan depolarının kullanımını ve eksper 
ihtiyacını bedelsiz olarak bize sağladı. Bu konuda kendilerine 
teşekkür ediyoruz. Kuru üzüm alımına başlanması nedeniyle üre-
ticilerimizden olumlu dönüşler almaktayız. Kuru üzüm alımına 
girmemizdeki amaç; ortakların ürünlerinin değerlendirilmesi ve 
piyasa fiyatlarının regüle edilmesidir. Üreticilerimizin memnun 
olması bizleri mutlu etmektedir.” şeklinde konuştu.

Kuru üzüm 
alımına başlandı

Okul sütü uygulaması devam edecek

“Öğrencilere haftada üç gün süt”
“Hükümetimizin 2012 yılından beri uyguladığı okul sütü 

programına bu eğitim-öğretim döneminde de devam edeceğiz” 
diyen Bakan Çelik, şunları kaydetti:

“Okul Sütü Programı kapsamında özel okullar dahil yaklaşık 
34 bin bağımsız anaokulu, anasınıfı ve ilkokulda okuyan 6 mil-
yon öğrencimize, haftada 3 gün süreyle 200 ml sade, yağlı UHT 
içme sütü dağıtılacaktır. Okul Sütü dağıtımı 2016-2017 eğitim 
öğretim yılının ikinci dönemi başıçolan 6 Şubat 2017 tarihin-
de başlayacak ve dönem boyunca devam edecektir. Okul Sütü 
Programı ile öğrencilerimize süt içme alışkanlığını kazandırma-
yı amaçlıyoruz.”
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40 ilden 250 firmanın iştirak ettiği Niğde 3. Tarım Fuarı; Niğde Valisi 
Ertan Peynircioğlu'nun katılımı ile açıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Mehmet Hadi Tunç ve  Tarım 

Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Ay-
han Karayama tarafından açılışı yapılan 
fuar ziyaretçilerini ağırladı.

Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi 
Tunç, Genel Müdür Ayhan Karayama ve 
beraberindekiler Tarım Kredi ve bağlı 
şirketlerinin stantlarını tek tek ziyaret 
ederek sergilenen ürün ve faaliyetler 
hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Fuarın ilk gününde Teşkilatlandırma 
ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı İsma-
il Hakkı Bücük, Ankara Bölge Müdürü 
Veli Altunkaş, Strateji Geliştirme ve 
Koordinasyon Müdürü Ahmet Yıldırım,  
Ankara Bölge Müdür Yardımcısı Kalen-
der Yılmaz ile bazı şirketlerin yetkilileri 
de hazır bulundu.

Fuarın açılış konuşmasını yapan 
Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi 

Tunç fuara katkılarından dolayı Tarım 
Krediye teşekkür dileklerini sundu.

Tarımda büyümenin sağlanmasında 
insantif tarım uygulamalarının ve me-
kanizasyonun önemli olduğunun altını 
çizen Genel Müdür Karayama ise tarım 
sektörünün gelişimi adına uluslarara-
sı ve ulusal fuarların bir çoğuna destek 
verdiklerini belirtti.

Amacı tarım sektöründe faaliyet 
gösteren tüm imalatçıları sektöre ait 
kurum, kuruluş ve işletmeleri çiftçilerle 
bir araya getirmek, imalatçıların en son 
sistem ve teknolojiyle ürettikleri maki-
nelerini ve imalatlarını gerek rakiplerine 
gerekse ziyaretçilere sergilemeleri için 
uygun zemin hazırlamak olan Agrotec 
Tarım Fuarı, ilk gününde çok sayıda zi-
yaretçiyi ağırladı.

Agrotec, Türk üreticisine ve tüketi-
cisine dünya kapılarını açarak ithalat ve 
özellikle ihracat imkanları sunmaktadır. 

Agrotec Tarım Fuarı büyük ilgi gördü

Sektörün en eski tarım fuarı olma özel-
liğine sahip olan Agrotec, yurtiçinde fa-
aliyet gösteren birçok firmaya yurtdışı 

kapılarını açmakta, yurtdışında üretim 
yapan birçok firmaya da Türkiye’de ça-
lışma imkanı sağlamaktadır.

Agrotec 
2016 20. 
Uluslararası 
Tarım 
Fuarının 
açılışı 
Ankara Anfa 
Altınpark 
Expo 
Center' da 
yapıldı.

1-4 Eylül tarihleri arasında 
düzenlenen 3.Niğde Tarım 

Fuarını ziyaret eden Merkez 
Birliği Yönetim Kurulu Baş-
kan Vekili Mesut Ölmez, Yö-
netim Kurulu Üyeleri; Ah-
met Yoncacı ve Yaşar Terzi 
ile Merkez Birliği Denetçisi 
İsmail Daşdelen’e ziyarette 
Bölge Müdürü Mustafa Oda-
başoğlu ve Bölge Müdür Yar-
dımcısı Yakup Kasal da eşlik 
etti. Niğde Valisi Peynircioğ-
lu'nun da ziyaret ettiği Tarım 

Kredi Kooperatifleri standına 
çiftçilerce gösterilen yoğun 
ilgi Merkez Birliği yetkilile-
rini de memnun etti.

Fuarla ilgili değerlendir-
mede bulunan Başkan Vekili 
Mesut Ölmez; fuarların, ta-
rım teknolojisindeki farkın-
dalığı göstermek ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin faa-
liyetlerini çiftçilere tanıtmak 
açısından çok önemli olduğu-
nu dile getirdi.

Fuarda Tarım Kredi stan-

dında incelemelerde bulunan 
Merkez Birliği yetkilileri, 
Bölge Müdürü Mustafa Oda-
başoğlu’ndan fuar ve bölge-
nin genel durumu hakkında 
bilgi aldılar. Merkez Birliği 
yetkilileri fuarın ardından 
Niğde iline bağlı, Gölcük, 
Niğde, Değirmenli; Konya 
iline bağlı Ereğli; Karaman 
iline bağlı Ayrancı, Sudurağı, 
Karaman ve Kazımkarabekir 
kooperatiflerinde de incele-
melerde bulundular. 

Tarım Kredi, 3.Niğde Tarım Fuarında 
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Tarımsal üretimde verimliği ve kaliteyi artırmak amacıyla 2017 yılı üretim 
sezonundan itibaren toprak analizi destekleme uygulamasına farklı bir model ile 
yeniden başlanılacak. 

50 dekar ve üzeri parsellere 
gübre desteği ödenebilmesi 

için toprak analizi yaptırmak 
zorunlu olacak. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, tarımsal üretimde 
verimliği ve kaliteyi artırmak 
amacıyla 2017 yılı üretim se-
zonundan itibaren toprak ana-
lizi destekleme uygulamasına 
farklı bir model ile yeniden 
başlanılacağını açıkladı. 

Buna göre, 50 dekardan 
küçük parsellere toprak ana-
lizi yapılsa dahi laboratuvar-
lara toprak analizi destekleme 
ödemesi yapılmayacak. Yeni 
modelde toprak analizleri için 

gerekli olan numuneler, tohum 
tarlaya düşmeden, ekimden 
önce, 50 dekar ve üzeri par-
sellerden, koordinat belirleyen 
Data Logger cihazıyla, bakan-
lıkça yetkilendirilmiş laboratu-
varların teknik elemanlarınca 
alınacak.

"Bu şartlarda alınan numu-
nelere ait analizler için destek-
leme ödemesi yapılacaktır"

Bakanlıktan yapılan açıkla-
mada şu ifadelere yer verildi: 
"Bu şartlarda alınan numunele-
re ait analizler için destekleme 
ödemesi yapılacaktır. ÇKS ka-
yıtlarına göre 50 dekar ve üzeri 
parsellere gübre desteği ödene-

bilmesi için toprak analizi yap-
tırmak zorunlu olacaktır. 50 
dekardan küçük parseller ise 
toprak analizi yaptırmak zo-
runda olmayacak, ancak gübre 
desteğinden faydalanabilecek-
tir. Destekleme ödemeleri Yet-
kilendirilmiş laboratuvarlara 
analiz başına yapılacaktır. 50 
dekardan başlayarak, 50'nin 
katları içerisinde kalan parsel 
büyüklükleri için ilave analiz 
istenecektir. Bunun yanında 
50 dekardan küçük parselle-
re toprak analizi yapılsa dahi 
laboratuvarlara toprak analizi 
destekleme ödemesi yapılma-
yacaktır".

Gübrede önemli işbirliği

Toprak analizi 
destekleme 

uygulamasına 
farklı bir model 
ile başlanacak

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile Eti Maden İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, tarımsal verimliliği arttırmak, toprak ve 
bitkilerin bor ihtiyacını karşılamak amacıyla Etidot – 67 
(Sodyum Borat) gübresinde işbirliğine gidiyor.

6292 sayılı kanunun 
12'inci maddesi ge-
reğince, hazineye 

ait tarım arazilerini satın 
almak isteyenlere 6745 
sayılı kanunun yürürlüğe 
girdiği tarih olan 7 Eylül 
2016 tarihinden itibaren 
bir yıl başvuru süresi ve-
rilmiş olup, başvuru yap-
mak isteyenlerin bir yıllık 
sürede başvuru yapmala-
rı gerektiği bildirildi. 

Yapılan yazılı açıkla-
maya göre, vatandaşlar 
başvuruya gelirken yan-
larında satın alma talebi-
ni içeren dilekçe, nüfus 
cüzdanı fotokopisi, var-
sa ecrimisil ihbarnamesi 
veya ödendiğine ilişkin 
belge örneği getirmeleri 
yeterli olacak. Satış be-
deli, rayiç bedelin yüzde 
50’si olarak belirlenmiş 
olup, peşin ödemede 
ayrıca yüzde 20 indirim 
uygulanacak. Satış be-
delinin faizsiz taksitle 
ödenebilmesi imkanı 
bulunurken, indirimli 

taksitlendirme seçeneği 
getirildi. Buna göre, satış 
bedelinin en az yarısı-
nın ödenmek istenmesi 
halinde satış bedelinden 
yüzde 10 oranında indi-
rim yapılarak, yarısı pe-
şin alınacak, kalan yarısı 
için ise taksitlendirmede 
ki süreler uygulanacak. 
Taşınmazların üzerindeki 
yapı ve tesislerden ayrıca 
bedel alınmayacak. Sa-
tış bedelinden, başvuru 
tarihi itibari ile son 5 yıl 
için tahsil edilen ecrimisil 
ve kira bedelleri mahsup 
edilecek. Hazineye ait 
tarım arazilerinin satışın-
da, 6292 sayılı kanunun 
yürürlüğe girdiği tarih 
itibariyle geçerli olan be-
lediye ve mücavir alan 
sınırları esas alınaca-
ğından, bu araziler daha 
sonra belediye ve mü-
cavir alan sınırları içine 
alınmış olsa dahi yapılan 
başvurular değerlendiri-
lerek satış işlemleri so-
nuçlandırılacak.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Mü-
dürlüğü ile Eti Maden İşletmeleri Ge-

nel Müdürlüğü arasında işbirliği yapılma-
sına yönelik hazırlanan protokol, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel 

Müdürlüğünden; Genel Müdür Ayhan Ka-
rayama, Genel Müdür Yardımcısı Fatih 
Zekeriya Yerlikaya, Mümtaz Büyüknalça, 
Gübretaş’tan Genel Müdür Vekili Tahir 
Okutan ile Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürü E. Yaşar Bostancı, Genel Müdür 
Yardımcıları Muhsin Ganioğlu, Yücel Yal-
çınoğlu ve Fehmi Okumuş’un katılımıyla 
imzalandı.

İmza töreninde taraflar, bu protokolün 
iki kurum arasında gerçekleştirilecek işbir-
liği için başlangıç olması temennisinde bu-
lunarak her iki taraf için de hayırlı olmasını 
dilediler.

Tarım Kredi Kooperatifleri ortakları-
nın borlu gübre ihtiyacının karşılanmasını 
teminen, Tarım Kredi Kooperatifleri Mer-
kez Birliği ile Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü arasında yapılan bu protokol 
gereği, Eti Maden İşletmelerinin ürettiği 

Etidot-67 gübresinin Tarım Kredi Koopera-
tifleri aracılığı ile pazara girişi sağlanacak. 

Etidot-67 ürününün; gerek ülke çiftçisi-
ne bitki ve toprağın üzerindeki etkilerinin 
gösterilmesi ve tanıtımının yapılması, ge-
rekse arazideki demonstrasyon çalışmaları, 
Gübretaş’ın uzman mühendisleri ile Tarım 
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ne 
bağlı birim Tarım Kredi Kooperatifleri’n-
deki uzman ziraat mühendisleri tarafından 
yapılacak.

Yine bu bağlamda, söz konusu işbirliği 
ile sahadan gelen referanslar doğrultusun-
da Eti Maden İşletmeleri ile Gübretaş ortak 
AR-GE ve saha çalışmaları yapacak.  

Hazineye ait tarım 
arazilerinin satışı 
başvurusu 7 Eylül 

2017'de sona eriyor 
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Modef Fuarcılık tarafından düzenlenen İNTARF 2016 
İnegöl Tarım Fuarının açılışı, İnegöl Hikmet Şahin 

Kültür Parkı Uluslararası Fuar Alanı’nda 23 Eylül 2016 
günü gerçekleştirildi.

Fuar açılışına, Tarım Kredi Kooperatifleri Balıkesir Böl-
ge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Pullu ve  Balıkesir 
Bölge Müdürü Vedat Altın da katılarak fuardaki katılımcılar-
la çeşitli temaslarda bulundular.

Fuara, firmalar başlıca ürün ve hizmet grupları tarım, ta-
rım makine ve ekipmanları, hayvancılık, süt ve süt ürünleri, 
fidan, yaş meyve ve sebze, seracılık, tohum, fidan, gübre, 
sulama şeklinde katılımda bulunurken; toplam 16 bin metre-
kare fuar alanında 103 firmanın sergi açtığı kaydedildi.

Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi (ZZTK) Hindis-
tan'ın Mumbai şehrinde 22-24 Eylül 2016 tarihlerinde 

düzenlenen Annapoorna World Of Food 2016 Fuarı'na katı-
larak altın sıvı olarak tabir edilen Türk zeytinyağının tanıtı-
mını yaptı.

Hindistan'ın Mumbai şehrinde düzenlenen An-
napoorna World Of Food 2016 Fuarı'na toplamda 30 
bin metrekarelik alanda 700 firma katıldı. Fuarın gıda 
bölümü ise toplam 11 bin 800 metrekarelik bir alanı 
oluşturdu. Fuarın gıda bölümüne Uluslararası 3'ü Türk 
toplam 136 firma katıldı.

Annapoorna World Of Food 2016 Fuarı'nda ZZTK 
standını ziyaret eden Hintli zeytin ve zeytinyağı itha-
latçıları Türk zeytin ve zeytinyağı ihracatçılarıyla tica-
ret yapmak istediklerini belirttiler. Hintli ithalatçılara 
Türk zeytin ve zeytinyağı ihracatçıları ile ilgili bilgi 
paylaşıldı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Selahattin Külcü, İNTARF 2016 
İnegöl Tarım Fuarı açılışına katılarak 
çeşitli temaslarda bulundu.

Zeytinyağı üretiminde dünya ikinciliğini, 
sofralık zeytin üretiminde ise dünya 
liderliğini hedefleyen Türkiye, Türk 
zeytin ve zeytinyağı konusunda dünya 
genelinde tanıtım atağını sürdürüyor.

İNTARF 2016 İnegöl Tarım Fuarı açıldı

Bayburtlu arıcının yüzü gülüyor

Tarım Kredi Kooperatifi, Bayburt Bölgesi’nde arıcılıkla  uğraşan 
vatandaşlara verdiği desteklerle  yüzleri güldürüyor. 

Tarım Kredi Kooperatifleri, tüm 
Türkiye’de olduğu gibi Bay-

burt’ta da çiftçilere  verdiği destekle 
çiftçi ve hayvancıların elini rahatla-
tıyor. Özellikle bölgede arıcılıkla uğ-
raşan vatandaşlara destek veren ko-
operatif, arıcılık faaliyetiyle uğraşan 
çiftçinin arı başta olmak üzere çit ve 
kovan desteği sağlamasıyla bölgede 
arıcılığın gelişmesine katkı sağlıyor.  

Bayburt’un Konursu köyünde 
arıcılık yapan çiftçi Hasan Altuntaş, 
yaptığı açıklamada Türkiye’nin en 
kaliteli balının bu bölgede üretildiğini 
vurgulayarak şunları belirtti: 

"Biz geçimimizi arıcılıkla sağ-
lıyoruz. Aslen Trabzonluyum ama 
Bayburt balı çok kaliteli olduğu için 
yaklaşık 3 yıl önce buraya göç ettim 
ve burada arılardan elde ettiğim ürün-

le geçimimi sağlıyo-
rum. Burada arıcılık 
yaparken imkanlar 
kısıtlıydı ancak Allah 
razı olsun Tarım Kre-
di Kooperatiflerine 
başvurdum onlarda 
bana yol gösterdiler. 
20 kovanım vardı 
32’ye çıkardım. Be-
nim için özellikle şe-
ker ve çit desteği çok 
önemliydi bunları 
kooperatiften temin 
ettim.”  

Altuntaş ayrıca 
bu yıl bulunduğu 
bölgede hasadın ge-

çen yıllara oranla kıble rüzgarının 
uzun sürmesinden dolayı az olduğu-
nu kaydetti.  

Bayburt merkeze bağlı Ballıkaya 
köyünde arıcılık yapan Fatih Kuştul 
ise, Tarım Kredi Kooperatifinden arı, 
güneş enerjisi ve kovan desteği aldı-
ğını belirterek şunları kaydetti ;

"Tarım Kredi Kooperatifi saye-
sinde burada köylüler arıcılık yap-
mayı öğrendi. Verdiği desteklerle köy 
artık arıcıların köyü olarak bilinen bir 
köy oldu. Allah’a şükür bu yıl balda 
iyi oldu. Geçtiğimiz yıla oranla çok 
güzel bal oldu. 20-30 tane arıdan 70 
kilo bal adım.”

 Yine aynı köyde arıcılık yapan 
Hasan Kuştul da arıcılık yaparken en 
büyük sıkıntısının yabani hayvanlar 
olduğunu bildirdi. Kuştul Tarım Kre-
di Kooperatifinden aldığı çit desteğiy-
le bunu aşarak bu yıl arılardan önemli 
oranda verim aldığını kaydetti. 

Kooperatiften arı desteğini de al-
dığını kaydeden Kuştul, arıların köy-
de yaşamaya ayak uydurduğunu ve 
bu yıl 16-17 arıdan 200 kiloya yakın 
bal aldığını bildirdi. 

Türk zeytin ve zeytinyağı 
Hint sofralarını süsleyecek
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Hedef; daha fazla üretim
Bakanlar Kurulu Kararı ile 
doğal afetten zarar gören 
çiftçilerin borcu 1 yıl ertelendi. 
Tarım Kredi Kooperatifleri de 
tarımsal üretimin aksamadan 
devamı için faiz indirimi, 
yenileme kredisi ve borç 
yapılandırması ile çiftçileri 
rahatlatan önemli adımlar attı.

Söz konusu hedefe ulaşırken üreti-
cilerin maliyetlerinin düşürülmesi, 
üretimin sürdürülebilirliğinin sağ-

lanması ve üretimin daha rekabetçi hale 
getirilmesi hedef olarak belirlendi. Bu 
çerçevede Tarım Kredi Kooperatifleri, 
ortağı olan çiftçilerin menfaatini yük-
seltmek üzere şu önemli adımları attı;

FAİZLERDE %4'e               
VARAN İNDİRİM 

Hükümetin çiftçiyi destekleme poli-
tikaları ve ortak menfaatleri göz önüne 
alındığında, ortaklara kullandırılan kre-
dilere uygulanan faiz oranlarında, kredi-
lerin konusuna göre değişmekle beraber 
yüzde 4'e varan indirim yapıldı.  

Ayrıca temerrüt faiz oranlarında yüz-
de 1-2 oranında indirime gidildi. 

TARIMSAL KREDİ  
BORÇLARINA ERTELEME 
09.09.2016 tarih ve 29826 sayılı 

resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren 2016/9147 Bakanlar Kurulu Ka-
rarı ile; 01.01.2016 tarihinden itibaren 
31.12.2016 tarihine kadar, Türkiye sı-
nırları içerisinde meydana gelen yangın, 
aşırı sıcak zararı, samyeli, çığ, heyelan, 
taban suyu yükselmesi, sel-su baskını, 
fırtına, aşırı yağış, aşırı kar yağışı, kar 

fırtınası, dolu, kırağı, don, kuraklık, yıl-
dırım düşmesi, güneş yanıklığı ve hor-
tum afetlerine maruz kalan ve bu afetler 
sebebiyle ekilişleri, ürünleri, hayvan 
varlıkları, tesisleri veya seraları zarar 
gören çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) ka-
yıtlı gerçek veya tüzel kişi ortakların en 
az yüzde 30 oranında zarar görmüş ve 
bu durumları il veya ilçe hasar tespit ko-
misyonlarınca belirlenenlerin, Bakanlar 
Kurulu Kararları kapsamında koopera-
tiflerimizden kullanmış oldukları düşük 
faizli krediler bir yıl süre ile % 3 faiz 
oranı üzerinden ertelenecek.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK
Hasar tespit komisyonu karar tarihin-

den sonra kredi borcu ya da taksitinin 
vadesi 1 yıllık süre içerisinde dolacak 
olanların vade bitiminden itibaren bir ay 
içerisinde,

Hasar tespit komisyonu karar tarihi 
itibarıyla kredi borçları 90 günlük idari ta-
kip süresi içerisinde olanlar ile 01.01.2016 
ile 09.09.2016 tarihlerinde borçları kanu-
ni takip hesaplarına aktarılmış olanların 
10.10.2016 tarihine kadar, 10.09.2016 
tarihinden sonra kanuni takip hesaplarına 
aktarılacak olan krediler, hasar tespit tari-
hinden itibaren bir ay içerisinde,

Borçlu bulundukları Tarım Kredi 
Kooperatiflerine yazılı olarak müra-
caat etmeleri gerekiyor. Ertelenen kre-
dilerde, devlet destekli tarım sigortası 
yaptırılmış olması da gerekiyor. 

Ertelenen krediler nedeniyle; hasar 
tespit komisyonu kararı tarihinden iti-
baren müracaat süresi sonuna kadar, 
borcun ertelenmesi halinde ise erte-
leme süresi sonuna kadar takip işlemi 
başlatılmayacak. 

BORCUNUN YÜZDE 60’INI 
ÖDEYENE YENİLEME KREDİSİ

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafın-
dan borcunu vadesinde ödeyemeyen 
ortaklara yönelik olarak, borç yenile-
me işlemi yapılacak. Kooperatif ortak 
ilişkilerini daha da sağlamlaştırmak ve 
ortak mağduriyetinin de önüne geçe-
bilmek için, vadesi geçen durumdaki 
borçların asgari yüzde 60’ının öden-
mesi kaydıyla yenileme kredisi kullan-
dırılacak. 

Ortakların yenileme işlemi için 
başvurduğu tarihten önceki 90 günlük 
dönemde de ödemiş olduğu tutarlar 
yüzde 60'lık peşinat tutarı için dikkate 
alınacak.

Borcunu vadesinde ödeyememiş 
olan ortaklarımız, borcun asgari yüzde 
60’ının ödenmesi kaydıyla bu krediden 
faydalanabilecek. Bu sayede ortak, 
kredi limitleri dahilinde tarımsal girdi 
ihtiyaçlarını Tarım Kredi Kooperatif-
lerinden temin etmeye devam edecek.   

ÇİFTÇİ BORÇLARINA 
YAPILANDIRMA 

Ocak 2016 tarihi itibarıyla takip 
hesaplarında kayıtlı olan alacaklar; 
vadelerinden itibaren ödeme gününe 
kadar tüm faiz tahakkukları yok sayı-
larak temerrüt faizi yerine normal faiz 
oranları üzerinden yeniden hesaplana-
rak defaten veya taksitli olarak ortak-
lar tarafından ödenebilecek. 

Ödeme kolaylığı kapsamında faiz 
indirimi yapılarak yeniden hesaplanan 
borç tutarlarının:

Yeni teminat ve kefil bulan ortak-
lar tarafından yüzde 20’si peşin olarak 
ödendiği takdirde, geri kalan kısım 
için 3 yıla kadar borç senedi ile taksit-
lendirme yapılabilecek.

Yeni teminat ve kefil bulamayan 
ortaklar tarafından yüzde 50’si peşin 
olarak ödendiği takdirde, geri kalan 
kısım için 3 yıla kadar taksitli ödeme 
taahhüdü veya icra taahhüdü ile taksit-
lendirme yapılabilecek.

Ayrıca senet düzenleme tarihi 
30.01.2004 öncesi alacaklar için, ala-
cak tutarının en az % 20’sinin peşin 
ödenmesi kaydı ile kefil veya yeni 
teminat alınmadan taksitli ödeme ta-
ahhüdü veya icra taahhüdü alınmak 
suretiyle taksitlendirme yapılabilecek.

GİRDİ DESTEKLERİYLE 
MALİYETLER DÜŞECEK  

Tarım Kredi Kooperatifleri ortak-
larının daha uygun fiyatlar ile tarımsal 
girdilere ulaşmalarını sağlamak üzere 
yem fiyatlarında indirime giderken, 
tavan fiyat uygulamasına geçti. Yem 
fiyatlarında yüzde 20 indirim yapılır-
ken, aynı girdilerin komisyon oranları 
maksimum yüzde 8 ile sınırlanarak ta-
van fiyat uygulanmaya başlandı. 

Türkiye’nin depolama sorununun 
giderilmesi amacıyla lisanslı depo-
culuğa uygun depo yaptırılması için 
harekete geçildi. Bu amaçla ortakla-
rımıza ürün alımlarında sağlıklı de-
polama imkanı sunmak üzere lisanslı 
depoculuk faaliyetlerine 2016 yılında 
başlandı.  

Hayvancılığının gelişmesine kat-
kıda bulunmak üzere Genç Çiftçi Pro-
jesine Damızlık Tedarik Edilmesine 
devam edilecek. 2016 yılında 2 bin 
çiftçiye 80 bin baş damızlık koyun, 8 
bin 500 çiftçiye 51 bin baş damızlık 
sığır dağıtımı yapılacak. 

Bölge ve ülke ekonomisine katkı 
sağlamak üzere Erzincan Tavuk Kom-
binası faaliyete geçirilecek. Saatte 8 
bin adet kesim kapasiteli tesis 70 mil-
yon TL’ye mal olacak. 
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Ayçiçeği üretimi yapan 
Tekirdağlı çiftçiler Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin 
ürün alımlarından 
memnun olduklarını 
belirttiler.

Üreticiler, ayçiçeği alımından memnun

Süleymanpaşa ilçesi, Araphacı Ma-
hallesi’nde çiftçilik yapan Bülent 
Özkan bu yıl 100 dekar alanda 

ayçiçeği ektiğini belirterek, “Bu yıl ay-
çiçeği hasadımız çok güzeldi. Ekim 
yapmadan önce güzel tav vardı toprak-
ta. Ekimimiz de, ekimden sonra bitkinin 
çıkması da çok güzel oldu. Çıkıştan son-
ra gübrelememizi, ilaçlamamızı yaptık. 
Buğday hasadı döneminde güzel bir yağ-
mur yağdı bizim bölgeye, ayçiçeklerinde 
o yağmurun çok güzel verimini gördük. 
Ben 50 yaşındayım, 30 senedir çiftçilik 
yapıyorum. Bu seneki verimi daha önce 
hiç almadım. Dekara ortalama 230 kilo 
ürün aldım. Güzel bir verimdi bu sene, 
Allah bereket versin” diye konuştu.

Tarım Kredinin ayçiçeği alımları-
nın çiftçiler için sevindirici olduğunu 
anlatan, Bülent Özkan, “Tarım Kredi 
üyeliğim var. Alışveriş yapıyoruz, mal 
veriyoruz. Bu sene ayçiçeği fiyatını 
yüksek tuttu ve güzel de mal topladı. 
Ben de Tarım Krediye verdim ayçiçeği-
ni. Memnunum, bu hizmetin devamını 
bekliyorum” dedi.

Tarım Kredinin bir çiftçinin her türlü 
ihtiyacını karşıladığını aktaran Bülent 
Özkan, “Tohumluk, gübre, zirai kredi, 
zirai ekipman, mazot yani hepsinden 
faydalanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Oruçbeyli Mahallesinde 40 yıldır 
ayçiçeği üretimi yapan 53 yaşındaki 
Ahmet Yavuz da bu sene 320 dekar ay-
çiçeği ektiğini, ayçiçeklerinin yetişme 
döneminde yağmur yağması ve has-
talıklara karşı zirai mücadeleyi doğru 
yapmalarından dolayı hasadın çok güzel 
geçtiğini belirtirken; Tarım Kredi Ko-
operatiflerinin birkaç yıldır alım yaptı-
ğını, ayçiçeği yetiştiren bir çiftçi olarak 
bundan çok memnun olduğunu söyledi.

Ahmet Yavuz, alımların borca kar-
şılık yapıldığını belirterek, “Mesela 15 
ton kadar borcumuz varsa, 30 ton veya 
40 ton alım yapılıp üstü para olarak çev-
rilirse çiftçi daha da memnun olacak. 

Borca karşılık alınıyor ayçiçeği. Birkaç 
ton geçerse onun parasını geri çeviri-
yorlar, daha fazla geçerse, gübre, mazot 
olarak çiftçiye ödenecekmiş. Yani güb-
re, mazot gibi ihtiyaçlarımızın karşılı-
ğında mal almanın yanında bir de para 
olarak ödeme yapsalar daha iyi olur” 
diye konuştu.

Ahmet Yavuz, Tarım Krediden yıl 
boyunca alışveriş yaptığını anlatarak,  
“Tohum, gübre alıyoruz, sigorta yaptırı-
yoruz, ekipman alıyoruz.  Ekipmanları 4 
seneye kadar taksitlendiriyor.” dedi.

Semetli Mahallesi’nde çiftçilik yapan 
46 yaşındaki Bayram Yazır, 120 dekar 
alanda ayçiçeği ektiğini belirterek ha-
sadının bu yıl önceki senelere göre çok 
daha iyi olduğunu anlattı. 

Ayçiçek ekimlerinin hava koşulları-
nın izin vermesiyle erken yapıldığını ak-
taran Bayram Yazır, “Ekimlerimiz erken 
oldu, yağışlar bitkinin gelişme dönemin-
de istediğimiz gibiydi. Biraz daha yağış 
olsaydı son yılların rekoru denilecek bir 
verim elde edecektik. 91 yılından beri 
çiftçilik yapıyorum, ilk defa bu kadar ay-
çiçeği verimi aldım. Ayçiçeği açısından 
güzel bir yıl oldu” ifadelerini kullandı.

Tarım Kredinin ayçiçeği alımlarının 
çok iyi bir uygulama olduğunu belirten 
Yazır,  “Alım yapılmasından memnunuz, 
ama borçtan fazlasını almıyorlar. Me-
sela 30 ton ayçiçeği borcunu karşılıyor, 
adam diyor ben 50 ton satmak istiyorum 
almıyorlar. Yani fazlasını da alıp parası 
ödenirse çok iyi olur. Bir de bu yıl ekim 
erken olduğu için hasatta erken oldu ama 
fiyatlar biraz geç açıklandı. Erken açıkla-
nırsa daha iyi olacak” diye konuştu.

Tarım Kredinin bütün imkanları-
nı kullandığını aktaran Bayram Yazır, 
konuşmasının devamında şu ifadeleri 
kullandı:

“Ben Tarım Kredinin kolonyasın-
dan tutun da zeytinyağına kadar her 
şeyini kullanıyorum. İki tane traktör 
aldım Tarım Krediden, traktör kasası 
aldım, ilaç, gübre, tohum zaten hemen 
hemen her yıl alıyorum. Yani ne bile-
yim balına varıncaya kadar alıyoruz. 
O yönden memnunuz. Ürünlerimizi 
sigortalatıyoruz. Ben de hayvancılık 
da var. Bir telefon ediyorum; yemim, 
küspem ne lazımsa hayvanlarım için 
hemen geliyor.” 

Bülent ÖZKAN

Ahmet YAVUZ

Bayram YAZIR
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Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 
Desteklenmesi kapsamında Genç 
Çiftçi Projelerinin Desteklenme-

si hakkında 5 Nisan 2016 tarihli 2016/16 
sayılı Tebliğ ve uygulama Rehberi kapsa-
mında Tarım Kredi Kooperatifleri’nin ta-
rımda sürdürebilirliğin sağlanması ama-
cıyla genç çiftçilere proje ve finansman 
desteği sağlanması, seracıların, Arıcıların 
ve Kanatlı hayvan yetiştiricisi çiftçilerin 
yüzünü güldürdü.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığınca finanse edilen Kırsal Kalkınma 
Destekleri kapsamındaki “Genç Çiftçi 
Hibe Projesi’nden yararlananlar köyle-
rine dönmeye başladı. Genç çiftçilere 
proje ve finansman desteği sağlayan 
Tarım Kredi Kooperatifleri, bir çok 
çiftçinin umudu oldu. Vatandaşlar, 
Tarım Kredi Kooperatiflerinin desteği 
ile yaşadıkları bölgelerde çeşitli alan-
larda projeler üreterek yatırım yapar-
ken, bu sayede köyden kente göçün 
de biraz olsun önüne geçilmiş oluyor. 
Sarıoğlan İlçesi Çiftlik Mahallesi’nde 
3 yıldır seracılıkla uğraşan Hatice Ak-
yüz de, Tarım Kredi Kooperatifinden 
aldığı destekle üretime devam ediyor. 
Kurduğu seralarda çilek ve salatalık 
yetiştiren Hatice Akyüz, Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin Finansman ve Proje 
desteği ile üretim yaptıklarını söyleye-
rek, kooperatif faaliyetlerini çok fayda-
lı bulduklarını kaydetti. Akyüz, “2013 
yılında Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğünün seracılık çalışması var-
dı. Müracaat ettik, bize çıktı. Biz de Ta-
rım Kredi Kooperatifi ile irtibata geçtik. 
Onların aracılığı ile yapmak istedik. Bu 
şekilde seramızı kurdular. Gayet mem-

nunuz, 3 yıldır organik tarım üretimi 
yapıyoruz. Tarım Kredi Kooperatifi’n-
den gübre alımı yapıyoruz, tohumluk-
larımızı alıyoruz, ilaçlarımızı alıyoruz. 
Ekstradan 3 yıl önce sera faaliyetinden 
yararlandık” dedi. 

“Köyde yaşayan insanların 
bulundukları yerde karınlarını 

doyurması açısından çok 
önemli”

 Genç çiftçilere Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı tarafından verilen 
hibe desteğinin köyden kente göçün ön-
lenmesinde çok önemli rol oynadığını 
ifade eden Hatice Akyüz, “Genç çiftçi-
lere destek verilmesi şu açıdan önemli. 
Malumunuz artık insanlar köylerden, 
kasabalardan şehirlere göç etmekte. 
Bundan dolayı çiftçilerin ve köyde ya-
şayan insanların bulundukları yerde 
karınlarını doyurması açısından bu tür 
desteklerin önemi büyük. Genç çiftçi 
desteğine müracaat ettiğimizde bize de 
sera çıkmıştı. Ancak elimizde yeterince 
finansman ve proje çalışmaları yoktu. 
Daha önce de Tarım Kredi Kooperatifi 
ile sera yaptırmıştık. Aynı şekilde mem-
nun kaldık, 3 yıldır kullanıyoruz hiç so-
run yaşamadık. Bu yeni sera da çıkınca 
yine onlarla çalışmak istedik. Kayseri 
Bölge Birliği yetkilileri ile görüştük. 
Sağ olsunlar Tarım Kredi Kooperatifle-
ri Kayseri Bölge Birliği yetkilileri biz-
lere alternatif proje örnekleri sundular. 

Anahtar teslimi 720 m2 proje örneği-
ni alarak Tarım İlçe Müdürlüğümüze 
sunduk projemiz kabul gördü. Ve sera 
projemiz Tarım Kredi Kooperatifi tara-
fından yapıldı. Yapılan seranın KDV’si 
bizim tarafımızdan geri kalan proje be-
deli ise Bakanlıktan gelecek hibe des-
teğinin ödenme süresi beklenmeden Ta-
rım Kredi Kooperatiflerince karşılandı. 
Çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye 
konuştu.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin des-
teğinden faydalanan bir diğer üretici 
de Develi İlçesi’ne bağlı Karacaören 
Köyü’nde yaşayan Ayşe Gül. Hibe des-
teğine başvuru talebimizin onaylan-
masından sonra, bu işin nereden nasıl 
yaptırılacağı, ne yapmamız gerektiği 
konularında bilgimiz yoktu. Özel sek-
törün bu işi yaptığını ancak, parasını 
peşin aldığını duymuştuk. Elimizde 
ne para ne de proje vardı. Tarım Kredi 
Kooperatifleri Kayseri Bölge Birliğin-
den arandım. Bölge Birliği ve Bölge 
Birliğine bağlı kooperatif organize bir 
şekilde benim için alternatif projeler 
üreterek bu destekten en uygun şekilde 
faydalanmam için bana gereken desteği 
gösterdiler. KDV dışında herhangi bir 
ödeme yapmadan arı ve arıcılık malze-
meleri elime ulaştı. Arıcılık hakkında 
beni bilgilendirdiler ve ihtiyaç duyma-
mız halinde her türlü yardıma hazır ol-
duklarını belirttiler. Verilen hizmetten 
çok memnunum. Kendilerine teşekkür 
ederim" ifadelerini kullandı.

Kadınlar Tarım Kredi desteğiyle üretim yapıyor

Hatice AKYÜZ

Ayşe GÜL

Tarım Kredi Kooperatifleri genç girişimcilere 
destek oluyor. Kurduğu seralarda çilek ve salatalık 
yetiştiren Hatice Akyüz ile arıcılık yapan Ayşe Gül, 
Tarım Kredi Kooperatiflerinin Finansman ve Proje 
desteği ile üretim yaptıklarını söylediler. 
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Genç Girişimci kadın Hacer 
Sabancı, başta Karacaören 
Mahallesi olmak üzere çev-

re mahalledeki kadınlara bu girişi-
miyle örnek oldu. 

Genç kadın çiftçilerden Hacer 
Sabancı, Yenipazar’da bir ilki ger-
çekleştirmeye hazırlanıyor. Kırsal 
Kalkınma Destekleri Kapsamında 
Genç Çiftçi Projesi ile arıcılık sek-
törüne atılan ve devlet tarafından 
verilen 30 bin TL’lik hibe desteğini 
almaya hak kazanan girişken kadın 
çiftçi Hacer Sabancı, hazırlamış ol-
duğu arıcılık ekipmanlarıyla girdiği 
denetlemeden de başarıyla ayrıldı. 
40 kovan ve arıcılık ekipmanlarıyla 
merak sardığı ve hayalini kurduğu 
arıcılıkta Yenipazar’da yeni bir çığır 
açmaya hazırlanan Sabancı, zengin 
bitki örtüsüne sahip olan Karacaö-
ren Mahallesi civarında elde ettiği 
ballarla da şifa dağıtacak.

“İmkanı olan kadınlar 
arıcılık yapmalı"

Hem çocuk büyüten hem de ka-
riyer yapan pek çok kadın gibi, Ye-

nipazarlı Hacer Sabancı da, merak 
sardığı arıcılık sektöründe şimdi 
hem para kazanmaya hem de ülke 
ekonomisine katkı vermeye hazır-
lanıyor. 

Kadın’ın istedikten sonra başa-
ramayacağı bir iş olmadığını belir-
ten Hacer Sabancı, “Böyle bir im-
kanı verip genç çiftçilerin önünün 
açılmasında yardımcı olan devleti-
mize teşekkür ediyorum. Her şey-
den önce arıcılık sektöründeki bu 
girişimimiz olumlu sonuçlandığı 
için çok mutluyum çünkü uzun sü-
redir hayalini kurduğum ve merak 
sardığım konu üzerinde artık daha 
fazla yoğunlaşacağım. Artık arıcı-
lık yaparak hem para kazanacağım 
hem de stres atacağım. Mahallemiz 
iklim ve bitki çeşitliliği açısından 
arıcılık yapmaya da uygun bir böl-
gede. Köyümüzde herkes inek bes-
lerken ben artık arılarla ilgilenece-
ğim. Sadece 40 kovanla yetinmeyip 
arılar oğul verdikçe kovan sayısını 
da arttırmayı düşünüyorum. İmkanı 
olan kadınlar bence arıcılık yapma-
lılar” dedi.

Yenipazar’da arıcılığa kadın eli değdi

Mezitli'de 
'İncir Festivali'

Genç Çiftçi Projesi kapsamında 30 bin 
TL hibe desteği almaya hak kazanan 
Yenipazarlı kadın çiftçilerden Hacer 
Sabancı, arıcılık alanında tüm ekipmanlarını 
hazırlayıp Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan 
denetlemeden de başarıyla geçti.

Mezitli Belediyesi tarafından bu yıl 
ikincisi düzenlenen 'Cemilli İncir 
Festivali' renkli görüntülere sahne 
oldu.

Festivale verdiği destek 
nedeniyle işadamı Da-

vut Mutlu'nun 'İncir Ağa-
sı' seçildiği festivalde, en 
iyi incir seçimi de yapıldı. 
Jüri tarafından yapılan de-
ğerlendirme ile birinci olan 

Nuran Bayrak cep telefonu, 
ikinci Duran Çetin tam al-
tın, üçüncü Süleyman Ömer 
ise yarım altın ile ödüllen-
dirildi. Festivale katılan 
tüm yarışmacılarada yemek 
ödülü verildi.
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Şanlıurfa'nın Karaköprü 
ilçesine bağlı Küçükördek 
kırsalındaki arazilere ilk kez 
kabak ekimi yapılıyor. 

İnşaat sektöründe kullanılan ve seramik sanayiinin önemli ham 
maddesi olan kaolin, yansıtıcı özelliği ile tarım sektöründe de 
kullanılmaya başlandı.

Şanlıurfa’nın Küçükördek 
Mahallesinde çiftçilik 
yapan Mahmut Yazar, ilk 
kez kabak ekimi yaptık-

larını belirterek, 200 dönüm 
alanda ekimine başladıkları 
kabaktan önemli bir kazanç 
beklediklerini kaydetti. GAP 
çiftçisine tavsiye ettiğini dile 
getiren Yazar, bölgede gele-
neksel ürünlerin artık çiftçiyi 
memnun etmediğini, çiftçilerin 
yeni ürünlere yönelmesini ge-
rektiğini söyledi. Yazar, "Ka-
bak toprağı pek işgal etmiyor. 
Yaklaşık 45 günde yetişen bir 
üründür. Çiftçimiz için ek bir 
kazanç kapısı olacaktır. Bu ve-
sileyle hem çiftçimiz kazanıyor 

hem de hal-
kımız kazanı-
yor.” dedi.

Çiftçile-
rin su sorunu 
konusunda 
da destek is-
teyen Yazar, 
"Başbakanın 
dile getirdiği 
tarım alanın-
da ülkeyi kal-
kındıracağız 
sözlerine hitaben, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 
da bu konuda çiftçilerimize 
yönelik çalışma başlatarak 
konuya el atmasını istiyoruz. 
Çiftçilerle birebir diyalog ku-

rulması gerekiyor. Tarım mü-
hendislerinin çiftçilerimizi 
bilinçlendirmesini, bu konuda 
GAP çiftçisinin yalnız bırakıl-
mamasını istiyoruz” ifadeleri-
ni kullandı.

Türkiye'nin kaolin rezerv-
lerinin büyük bir kısmına 

sahip olan Balıkesir'in Sındırgı 
ilçesinde, kaolin tarım sektö-
ründe de kullanılmaya başlandı. 
Sındırgı’da kaliteli kaolin ya-
taklarının bulunduğunu belirten 
madencilik firmasının sahibi 

Mustafa Karanfil, kaolin kilinin 
tarım alanında kullanımının ar-
tış gösterdiğini, tarım alanında 
kullanılması için toz haline geti-
rilmesi gerektiğini belirtti. Ülke 
genelinde kaolin rezervinin yüz-
de 90’ının Sındırgı ilçesinde bu-
lunduğunu belirten Mustafa Ka-

ranfil, kullanım alanının yüzde 
60'ının çimento, yüzde 30'unun 
seramik ve yüzde 10'unun da 
cam, kağıt ve diğer sektörlerde 
olduğunu söyledi.

Kaolinin tarımda da kulla-
nılmaya başlandığını kaydeden  
Karanfil, "Güneş yanıklarına 
karşı kesin çözüm getirir, bitki 
yaprağını ve meyvesini bünye-
sindeki alkali (K2O) ile besler, 
bitkinin bağışıklık sistemini 
güçlendirerek hastalıklara karşı 
direncini arttırır, bitki yaprağını 
ve meyveyi zeytin sineği, kır-
mızı örümcek gibi zararlılardan 
ve bakterilerden korur. Tavuk 
çiftliklerinde ‘tavuk altlığı’ ola-
rak da kullanılır. Ayrıca asma-
ların dip kısmına güneş ışınları 
ulaşamaz. Alt kısmına atılan 
kaolin, güneş ışınlarını yansıta-
rak altta kalan asma yaprakları-
na fayda sağlar. Asma gibi yap-
rakları yoğun diğer bitkilerde 
de kullanılabilir" dedi.

İsmini dut meyvesinden alan Tut ilçesinin en büyük gelir kay-
nağı olan dut pekmezi ve dut kurusu yurt dışına ihraç ediliyor. 

Adıyaman’ın Tut ilçesinde bin 300 dekarlık alanda yetiştiri-
len yaklaşık 20 bin dut ağacından yıllık 350-400 ton dut pekmezi 
üretiliyor. İlçe halkının ekonomik gelir elde ettiği en büyük sektör 
olan dut meyvesinden, kuru dut ve pekmez yapılıyor.

İlçede üretilen ve il dışından başka firmalar tarafından satın 
alınarak yurt dışına ihraç edilen dut ve dut ürünleri, artık ilçedeki 
tesiste paketlenerek ihraç edilecek. İlçede kurulan dut pekmezi 
paketleme ve işleme tesisiyle dut ve dut ürünleri satışa hazır hale 
getirilecek. İlçede dut meyvesinden dut kurusu ve dut pekmezi 
dışında şekerleme türleri de yapılacak.

İşletme Sahibi Ali Yılmaz ise, hobi olarak başladığı dut ile 
ilgili işletme kurduğunu belirterek, “İnşallah bu sene ürünlerimiz 
markalı bir şekilde büyük marketlere satacağız. Naturel dut ürün-
lerini tanıtacağız. Katkısız ürünlerimizin yapıldığı bu tesisimizin 
diğer kişilere örnek olmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Dut pekmezi 
Tut ilçesinde ekonominin 
omurgasını oluşturuyor

Şanlıurfa’da ilk kez kabak ekimi yapılıyor

Kaolin, tarımda da kullanılmaya başlandı 
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Türkiye’nin Rusya ile yaşadığı uçak krizinin ar-
dından başlayan normalleşme süreci Antalya’da 
seracılık yapan çiftçilerin yüzünü de güldürdü. 

Rusya ile yaşanan krizi ardından domates ihracatında 
umudunu kaybetme noktasına gelen çiftçi, düzelen iliş-
kiler ile birlikte yönünü tekrar domatese döndü. Geçen 
yıla oranla domates fidesi talebinde yüzde 10 artış ya-
şandı. 

Türkiye ile Rusya arasında 25 Kasım'da Rus savaş 
uçağının düşürülmesi sonrası büyük darbe gören eko-
nomik ilişkilerde, özellikle yaş meyve sebze ihracatın-
da önemli kayıp oldu. Turizmden tarıma birçok sektör-
de Rusya'nın Türk ürünlerine uyguladığı ambargo, yaş 
meyve ve sebze sektöründe en çok domates üreticisini 
vurdu. Domates ihracatında yaşanan daralma dolayısı 
ile ürünlerini daha ucuza satmak zorunda kalan ve 2015 
yılında beklediğini alamayan çiftçiler, Rusya’nın Türki-
ye'ye uyguladığı ambargo kapsamında tarım ürünlerine 
getirdiği yasağı kaldıracağını duyurmasının ardından 
yeniden domatese döndü.

“Geçen yıla oranla domates ekim alanında 
da yüzde 10’a yakın bir artış var”

Rusya ile Türkiye arasında varılan yakınlaşmanın 
çiftçinin yüzünü güldürdüğünü belirten Türkiye Fide 
Üreticileri Alt Birliği Başkanı Mümin Şahin, “Geçen 
yıla oranla bu yıl domates fidesi talebinde yüzde 10’luk 
bir artışın olduğunu görüyoruz. Bunda Rusya ile son 
günlerde atılan normalleşme adımlarının etkisi oldukça 
fazla. Geçen yıl domateste karamsarlık yaşayan çiftçi-
miz, yeniden domatese döndü diyebiliriz. Geçen yıla 
oranla domates ekim alanında da yüzde 10’a yakın bir 
artış var. Geçen yıl Rusya tarafından ambargo konulma-
sı en fazla domatesi etkiledi. Fakat geçen yıl alternatif 
pazarların bulunması pazara olumlu yansıdı. Bu sayede 
Rusya olmadan da olabileceğini gördük.” dedi.

“Fide fiyatları geçen yıla oranla            
yüzde 20-30 oranında arttı”

Fide fiyatlarında geçen yıla oranla ciddi bir artış ya-
şandığını da belirten Şahin, “Fide fiyatları geçen yıla 
oranla yüzde 20-30 oranında arttığını görüyoruz. Fide 
fiyatlarının artmasında çiftçilerimizin fideleri vadeli al-
maları etkili oldu. Diğer taraftan bizler mevsimlik asgari 
ücretli işçi çalıştırdığımızdan dolayı ve asgari ücretin 
1300 liraya çıkartılması fide fiyatlarına yansıdı. Daha 
önemlisi diğer alanlarda KDV oranları sıfırlanırken, 
fide sektöründe KDV oranları yüzde 18 ile 8 arasında 
duruyor. Bu hem bizi hem de çiftçimizi etkiliyor. Bizim 
talebimiz KDV oranları yüzde 1 civarına çekilsin” dedi.

Domates ihracatının yaylalarda örtü altı üretimin 
yaygınlaşması ile arttığını da belirten Şahin, “Bu artış 
ülke olarak ihracat kaynağımız oldu. Şu anda Arabis-
tan’a ve Katar’a ihracatımız devam ediyor. Bizim tah-
minlerimize göre bu yıl ihraç edilen domates fiyatları 
1,5 ile 2,5 lira arasında olacak. ” açıklamasını yaptı.

Domates eski 
günlerine 
dönüyor

Türkiye Fide Üreticileri 
Alt Birliği Başkanı Mümin 
Şahin, “Geçen yıla oranla 
bu yıl domates fidesi 
talebinde yüzde 10’luk 
bir artışın olduğunu 
görüyoruz. Bunda Rusya 
ile son günlerde atılan 
normalleşme adımlarının 
etkisi oldukça fazla" dedi. 
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Sivas Bölge Birliğine bağlı Karayaka 
Tarım Kredi Kooperatifi “Mahkumları 

Topluma Kazandırma Projesi” kapsamın-
da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfının dağıtmış olduğu hayvanlara teda-
rikçi görevini üstlendi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, 
mahkumları topluma kazandırma projesi 
adı altında, İş-Kur İl Müdürlüğü ve İlçe 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlü-
ğünce ortaklaşa yapılan, proje tedarikçisi 

Karayaka Tarım Kredi Kooperatifi tara-
fından 2 mahkuma verilen 4 adet gebe 
düvenin teslimatı yapıldı. Ayrıca Erbaa 
Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfınca, Erbaa Kaymakamı 
Abdulkadir Demir, daire amirleri ve siya-
si parti temsilcilerinin katılımı ile 28 adet 
gebe düve ve 28 ton yem Karayaka Tarım 
Kredi Kooperatifi aracılığıyla ihtiyaç sahi-
bi ailelere dağıtıldı.

Teslimat töreninde konuşma yapan 

Erbaa Kaymakamı Abdulkadir Demir pro-
jede yer alan kurumlara ve hayvanların 
alımında tedarikçi olan Karayaka Tarım 
Kredi Kooperatifi Müdürü Cemal Kale’ye 
teşekkür ederek; Projedeki amacın yoksul 
aileleri kalkındırmak, iş sahibi yapmak ol-
duğunu belirtti. Demir, “Biz kaymakamlık 
olarak fakir  ve ihtiyaç sahibi aileleri bu tip 
projelerle iş sahibi yapıyor ve ülke ekono-
misine katkıda bulunmalarına vesile olu-
yoruz.” dedi 

Çerezlik kabak çekirdeği alımı çiftçiyi sevindirdi

Samsun Bölge Birliği, çeltik alımı konusunda 
Samsun ili Bafra ve Alaçam ilçelerinde bulunan 
Tarım Kredi Kooperatifleri yetkilileri ile birlikte 
değerlendirme ve istişare toplantısı düzenledi.   

Kütahya Bölge Birliğine bağlı kooperatiflerde ortak ürünlerini değerlendirme çalışmaları 
devam ediyor.

2016 yılı ürün değerlendirme kapsamında çeltik 
ürününün alım politikasının değerlendirildiği 

toplantıda konuşan Bölge Müdürü Mustafa Doyu-
rucuoğlu, “Tarım Kredi Kooperatifleri olarak üreti-
cilerimizin her zaman yanındayız. Üreticilerimizin 
tarımsal üretimle ilgili tüm ihtiyaçlarını karşıla-
maktayız. Desteğimiz sadece hasat sonuna kadar 
değil, ürünlerin  pazarlanması sürecinde de devam 
etmektedir. Piyasayı çiftçilerimizin lehine regüle 
ederek ortaklarımızın ürünlerini değerlendirmek 
amacındayız. Bu topraklara alın terleriyle hizmet 
eden cefakâr çiftçimizin ürettiği tüm çeltiği miktar 
sınırlaması olmaksızın almaya talibiz. Kurum ola-
rak piyasa da olmamız; çiftçinin ürününün değerini 
bulması, ürün bedelini hemen tahsil etmesi ve bor-
cunu zamanında ödemesi anlamına gelmektedir.” 
şeklinde konuştu.

Üreticiden alınan ürünleri çeltik işleme tesisin-
de değerlendirerek tüketicilerin beğenisine “Sağlı-
nız için Güvenilir Gıda” anlayışı ile sunduklarını 
kaydeden Doyurucuoğlu, “Bu bakımdan, çeltik 
alımı konusunda şirketlerimizden olan Tarım Kre-
di Birlik Tarım Ürünleri ile yaptığımız protokolün 
kurumumuza ve üreticilerimize hayırlı olmasını di-
liyorum.” dedi.

Samsun'da çeltik 
alımı başladı

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Ilıdağ 
Mahallesi’nde yaşayan 72 yaşındaki 

Cengiz Işılak’ın toprak ve fidanlara olan 
düşkünlüğü görenleri şaşırtıyor. Evinin 
avlusundaki yaklaşık 300 metrekarelik 
alanda yetiştirdiği yaklaşık 100 çeşit fi-
dan ile hem organik üretim yapan hem de 
yöre çiftçisine örnek olan Cengiz Işılak, 
“Hayatta en çok keyif aldığım şeyler-
den biri fidan dikip meyve yetiştirmek. 
Şu anda 72 yaşındayım daha fazla türde 
fidan ve meyve çeşidi yetiştiriyorum. 
Bu sayede hem genç kalıyorum hem de 
stresten kurtuluyorum.” dedi. 

Ahmet Erkan firması ile im-
zalanan çerezlik kabak çe-

kirdeği satıcılık sözleşmesine 
istinaden, Bölge Müdürü İlyas 
Kılıç alım merkezinde çiftçilerin 
ürünlerini yerinde inceleyip, fi-
yat vererek ürün alımını başlattı. 

Kütahya Bölge Müdürü İl-
yas Kılıç, ortak ürünlerini de-
ğerlendirme konusuna büyük 
önem verdiklerini, daha önce 
aldıkları ürünlerden farklı ola-
rak bu yıl ilk defa Çifteler Tarım 
Kredi Kooperatifi yöresinde çe-
rezlik kabak çekirdeği alımına 
başladıklarını belirterek, “Önü-
müzdeki dönemlerde daha önce 
Kütahya Bölge Birliğinde alımı 
yapılmayan aspir, yağlık ayçiçe-
ği, danelik mısır ve silajlık mısır 
alımlarını da gerçekleştireceğiz. 

Böylelikle Bölge Birliğinde ürün 
alımı en üst seviyelere taşınarak 
tahsilat, satış, kredi ve sigorta 
hedeflerinde atılım yapacağız.” 
ifadelerini kullandı.

Çifteler yöresine ait çerez-
lik kabak çekirdeği alımındaki 
amaçlarının ortak ürünlerinin 
hak ettiği değeri kazanmasını 
sağlayarak, hem yöre çiftçisi-

nin yüzünü güldürmek hem de 
kooperatif ortaklarının borçları-
nın tahsil edilmesini sağlamak 
olduğunu belirten İlyas Kılıç, 
“Ayrıca bu ürün alımı sayesinde, 
Kooperatifimize ortak olmayan 
çiftçilerin de kooperatifimizin 
sunduğu imkanlardan faydalan-
masını ve ortak olmalarını sağla-
yacağız.” dedi.

Mahkumlara 28 adet gebe düve dağıtıldı

Bu bahçe, yöre çiftçisine örnek oluyor 

“Mahkumları Topluma Kazandırma Projesi” kapsamında hayvan dağıtımı yapıldı.
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Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği 
Hakkari’de besiciler bölgede mey-

dana gelen olaylardan dolayı hayvanları 
için yaz boyunca büyük zorluklarla biç-
tikleri otları patos makinesine atarak sa-
mana çeviriyor.

Hakkari merkeze bağlı Geçitli (Paya-
nis) köyünün Hamedan Mahallesi sakin-
leri, bölgede meydana gelen olaylardan 
dolayı binbir zorlukla köyün meralarında 
ve yaylalarında biçtikleri otları köy mer-
kezine getirerek saman yapıyor. Bölgede 
olayların olmasından endişelenen köy-
lüler hem sonbaharın yaklaşması hem 
de bölgedeki sıkıntılı süreçten dolayı bir 
an önce kış hazırlıklarını bitirmek için 
hummalı bir çalışma içine girdiler. Köy 
halkının yapılan çalışma sonucunda or-
taya çıkan gürültü ve otlardan çıkan ot 
tozundan en az şekilde etkilenmeleri için 
köyün uzak bir köşesinde kurulan patosla 
otları samana çevriliyor. Gece boyunca 
devam eden çalışma yardımlaşma so-
nucunda çalışmalarının neşeli geçtiğini 
belirten köylüler birbirlerine yardımcı 

olmaktan memnun. Yapılanın atalarından 
kendilerine miras kalan bir kültürün par-
çası olduğunu belirten köy sakinlerinden 
İsmail Demirel, köydeki yaşamın bütün 
zorluklarına rağmen köylerini sevdikleri-
ni ve köy yaşamından mutlu olduklarını 
belirtti. Demirel, "Bizler köyde imece 
usulü ile her gece bir komşumuzun otunu 
patosa atarak samanlarımızı hazırlıyoruz. 
Yaşamımız hayvancılık üzerinedir. Geçi-
mimizi bununla sağlıyoruz” dedi.

Okul dönemlerinde Hakkari kent 
merkezinde okuduğunu belirten, köyün 
gençlerinden Mahmut Demirel, köyde 
kalan ailelerine yardım etmek maksadıy-
la okulların kapanması ile birlikte hemen 
köye geldiklerini ve yaz boyunca köyde-
ki işlerde büyüklerine yardım ettiklerini 
belirtti. Demirel, “Gündüzleri hem sıcak 
olduğu için hem de patostan çıkan gü-
rültü ve ot tozları ile köylülerin rahatsız 
olmasını istemediğimiz için bu işi ak-
şamları yapıyoruz. Köyün gençleri olarak 
eskiden olduğu gibi imece usulü ile birbi-
rimize yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

Hakkari’nin 
Geçitli (Payanis) 
köyünde tarım 
ve hayvancılıkla 
uğraşan çiftçiler 
kış hazırlıklarını 
bitirmek için 
hummalı bir 
çalışma içine 
girdiler.

Türkiye'nin önemli tarım bölgele-
rinden biri olan Yozgat'ta çiftçi 

,tarlasını hububat ekimine hazırlıyor. 
Tohumunu ve gübresini alan çiftçilerin 
büyük bir bölümü ekim için hazırlık-
lara başladı. Yozgat’ın Lök Köyü çift-

çilerinden Şahin Gözükara, verimli bir 
hasat mevsimi yaşadıklarını belirterek, 
“Köyümüzde üretilen buğdayın büyük 
bir bölümünü yemlik olarak sattık. Şu-
anda tarlamızı ekime hazırladık, gübre 
alıp ekinimizi ekeceğiz.” dedi.

Lök Köyünden Adnan Ertuğrul’da 
tarlalarını hububat ekimine hazırla-
dıklarını belirterek, “Çok sayıda çiftçi 
ekinini ekiyor. Tarlayı ekime hazırla-
mak için önce pulluk ile sürüyor, iki 
kez kazayağı çekiyorsun daha sonra 
diskaro çekiliyor ve mibzerle ekiyor-
sun, bunun hepsinde ayrı bir yakıt 
harcıyorsun, devletin çiftçiye verdiği 
yakıt desteği daha da artırılmalı." ifa-
delerini kullandı.

Hakkari’de besicilerin kış hazırlığı

Çiftçiler ekim hazırlıklarına başladı
Verimli hasat mevsimi 
geçiren çiftçiler, 
tarlalarını tekrar ekmek 
için hazırlıklara başladı. 
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Başçiftlik ilçesinde, yaklaşık 5 bin 241 da ara-
zide 100 yıldır patates üretimi yapılıyor. Yıl-
lık ortalama 7-8 bin ton civarı olan üretilen 

patatesin yüzde 90'ı ilçeye özgü Başçiftlik beyazı 
yüzde 10'u ise sarı patates olarak bilinen klasik ti-
cari patates cinsi. İlçeye özgü beyaz patates kendine 
has aroması ve tadı ile diğer patates cinslerinden 
ayrılmakta. Özellikle kızartma, közleme ve hamur 
işlerinde çokça kullanılıyor. Beyaz patates  Doğu 
Karadeniz ve Doğu Anadolu illerinde özellikle ter-
cih ediliyor. Üretici tarafından doğrudan satışı yapı-
lan patatesin irilik ve kalitesine göre 2016 fiyatları 
1,5 -2 TL arasında değişiyor. Patatesler yüksek ka-
litesi ve aroması nedeniyle diğer patates çeşitlerinin 
yaklaşık 2 kat fiyatına alıcı buluyor,talepler hasat 
öncesinden başlıyor.

Türkiye'de sadece Başçiftlik ilçesinde yetişen 
bu beyaz patatesi diğerlerinden farklı kılan;doğal 
teknikler kullanılarak yüksek rakımda yetiştirilme-
si,yaklaşık 100 yıldır orijinal tohum alarak kullanıl-
ması.

. 1 Ekim’de başlayan beyaz patates hasadı çift-
çilerin yüzünü güldürürken, beyaz patatesle  çalış-
malar 2007 yılında Gazi Osman Paşa Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör 
Yılmaz tarafından başlanan çalışmalar ve 2014 yı-
lında tamamlandı. Bu Çalışmaların tamamlanma-
sından sonra 2014 yılında çeşidi tescil etmek için 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumluk 
Tescil ve Sertifikasyon Merkezi'ne müracaat edil-
miş,yapılan incelemeler sonucu 20 Nisan 2016 tari-
hinde “Başçiftlik beyazı” adıyla tescil edilerek  Tür-
kiye’nin ilk tescilli  beyaz patates çeşidi olmuştur.

Türkiye'nin tescilli ilk beyaz patates 
çeşidi olarak “Başçiftlik beyazı” 
adıyla tescillenen patatesin hasadı 
1 Ekim’de başladı. 

Türkiye'nin ilk “Beyaz Patates” hasadı 

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) 
adına sigorta sözleşmesi düzenle-

meye yetkili şirketlere bir yenisi daha 
eklendi. TARSİM ve Doğa Sigorta ara-
sında imzalanan sözleşme gereğince 
Doğa Sigorta Sistem’e katıldı.
Doğa Sigorta’nın Sistem’e katılmasıyla 
birlikte, TARSİM adına sigorta sözleş-
mesi yapmaya yetkili şirketlerin sayısı 
24 oldu. Tarım sigortası yaptırmak 
isteyen üreticiler bundan böyle, T.C. 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 
sistemlerine kayıt yaptırdıktan ya da 
kayıtlarını güncelledikten sonra Doğa 
Sigorta’nın da acentelerine başvuruda 
bulunabilecek.

Doğa Sigorta 
TARSİM sisteminde
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Ödemiş ilçesinde yaşayan üretici Levent Koru-
koğlu, organik ürün üretimi yapmak için kol-
ları sıvadı. Harekete geçen Korukoğlu, 2013 

yılından itibaren organik patates üretimi yapmaya 
başladı. 45 dekar organik tarım alanı olarak Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanlığından tescilli arazisinde 
son 3 yıldır organik üretimi sürdüren Levent Koru-
koğlu, yılda iki kez yetiştirdiği patatesleri Türkiye'nin 
değişik illerine gönderdi.

Şimdi de karpuz üretiyor
Korukoğlu, organik patatesten sonra şimdi de or-

ganik karpuz üretiminin startını verdi. Organik ürün 
üretilebilmesi için tüm uygulamaları yerine getiren 
ve tüm tescilleri alan Levent Korukoğlu, yetiştirdiği 
karpuzları İzmir ve İstanbul’da organik ürün pazarla-
rına gönderdi. Korukoğlu, zaman zaman yoğun talep 
nedeniyle de siparişlere yetişemedi. Ürettiği karpuzun 
kilosunu 1,5 TL ile 2 TL arasında sattığını söyleyen 
Korukoğlu, ürünlerde hiç kimyasal maddenin kulla-
nılmadığını, gübre ve ilaçlamanın da yapılmadığını 
belirtti. Levent Korukoğlu, "Biz aileden, atadan zira-
atçıyız. Ben de kendimi bildim bileli tarım ile uğraşı-
yorum. Son yıllarda organik tarım ürünlerinin ne ka-
dar önemli olduğu gündemden düşmüyor. Ben de bu 
konuyu araştırarak organik tarım yani organik ürünler 
yetiştirmek istedim. Çok uğraşlı ince uzun bir yolda 
ilerlemenin sonucunda ilk olarak 2013 yılında organik 
patatesimi yetiştirdim. Organik ürün yetiştirebildiğim 
45 dekar arazimizi gereken tüm uygulamalar ve çalış-
malardan sonra Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-
mız organik tarım alanı diye tescilledi. 2013 yılından 
bu yana organik tarım uygulamalarımı yani üretimi-
mi sürdürüyorum. Bu anlamda organik karpuzumuzu 
da ilk kez yetiştirmiş oldum. Bugün dekarda 7-8 ton 
civarında ürün alabiliyorum. Organik karpuzlarımızı 
İzmir Karşıyaka ve İstanbul’un çeşitli semtlerindeki 
olan ‘organik ürün pazarı’ gibi yerlere satabiliyorum. 
Bugün organik karpuzun toptan kilo fiyatı 1,5 TL ile 2 
TL arasında değişiyor. Perakende olarak ise kilosu 4-5 
TL arasında satılıyor" dedi.

Bu ürünlerin insan sağlığına faydalı olduğuna dik-
kat çeken Korukoğlu şöyle devam etti:

"Ödemiş, dünyanın üç verimli ovasından birine 
sahip. Bizim toprağımız, suyumuz ve havamız o ka-
dar değerli ki anlatamam. Ayrıca bu toprakların en 
önemli özelliği de yılda iki kez ekilip biçilmesidir. Ve 
bu topraklarımız organik tarım olarak da çok uygun 
bir yapıya sahiptir. Bu değerlerle hesapladığımızda 
topraklarımıza bir bebeğe bakar gibi bakmalı ve ona 
göre gelecek yıllarda da çeşitli uygulamalar yapmalı-
yız kanaatindeyim. Organik ürünlerimiz insan sağlına 
faydalı hiçbir yan etkisi olmayan besin değeri yüksek 
ürünlerdir. Örneğin 3 yıldır yetiştirdiğimiz organik 
patateslerimizin besin değerleri, insan vücudunun 
istediği değerler olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca bu 
ürünler bebek mamalarında, ilaç sanayilerinde de kul-
lanılıyor.”

İzmir'in Ödemiş ilçesinde organik patates 
üretimi yapan bir kişi, bu kez de organik 
karpuz üretmeye başladı. Girişimci,üretilen 
bu karpuz ve patatesleri de, tüm Türkiye'de 
yaygınlaşan organik pazarlara sattı. 

Organik ürün 
üretilebilmesi için 
tüm uygulamaları 
yerine getiren ve 
tüm tescilleri alan 
Levent Korukoğlu, 
yetiştirdiği kar-
puzları, İzmir ve 
İstanbul’daki or-
ganik ürün pazar-
larına gönderdi. 

Organik patatesten sonra karpuz...






