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Üst gübreleme 
ürün kalitesini 
arttırıyor                            

Çiftçilerin 
kafası 
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Sıcaklıklar 
çiftçiyi 
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Üzümler 
Tarım 
Kredi'ye

Haberi 12. Sayfada

Merkez Birliği’nde 
düzenlenen Yönetim 
Kurulu Toplantısı ile 
Selahattin Külcü, 
Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez 
Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak seçildi.

Başkan Külcü 
görevine başladı

3 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, kırmızı ete getirilen tavan 
fiyat uygulaması için, "Hayvancılığın 
geleceği açısından aldığımız bu karar 
önemlidir" dedi.
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Yukarı 
Bahçelievler Mah.

Wihelm Thomsen Cad.
No: 7      06490 

Çankaya-Ankara

Tarım Kredi göz doldurdu

3 Açılışını Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik’in yaptığı ve bu yıl 11.si 
düzenlenen Agroexpo Eurasia Uluslararası 
Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı’nda Tarım 
Kredi standı ziyaretçi akınına uğradı. 

3 İzmir Gaziemir'de düzenlenen fuara büyük 
ilgi gösteren kadınlar, Tarım Kredi standlarında 
dinlenme fırsatı buldular.

"ÜRETİCİMİZE 
ZARAR 

ETTİRMEYECEĞİZ"

Haberi 3. Sayfada

Haberi 5. Sayfada
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Merkez Birliği’nde düzenlenen Yönetim 
Kurulu Toplantısı ile Selahattin Külcü, Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Değerli Çalışma 
Arkadaşlarım,

153 yıllık mazisiyle Türk tarı-
mının ve ülkemiz çiftçisinin 
umudu ve güveni olan en 

büyük çiftçi kuruluşu Tarım Kredi 
Kooperatifleri’nin Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak göreve başlama-
nın onurunu ve mutluluğunu yaşı-
yorum.

Türkiye Tarım Kredi Koope-
ratifleri; 36 bin yerleşim birimin-
de,16 bölge birliği, 1625 tarım 
kredi kooperatifi,177 hizmet büro-
su ile, 1 milyon çiftçi ortağına şir-
ket çalışanlarıyla birlikte yaklaşık 
8 bin personeliyle hizmet götür-
mektedir.

Bu kutsal görevde siz değerli 
çalışma arkadaşlarımla birlikte 
ülkemiz tarımına yapacağımız 
hizmetlerin heyecanı içinde-
yim. Bu görevi yaparken özel-
likle dikkat edeceğim husus; 
bugün çok başarılı bir noktada 
bulunan kurumumuzu daha da 
yükseklere taşımak, çiftçimizin 
kurumumuza olan güvenini ve 
kurumsal istikrarı korumaktır.

Bunu yaparken hizmetlisin-
den kooperatif müdürüne bölge 
müdüründen genel müdüre ka-
dar tüm çalışanlarımızın moral/
motivasyonunu en yüksek dü-
zeyde tutmak temel prensibimiz 
olacaktır.

Kurumumuzun asıl sahipleri 
olan ortaklarımıza hak ettikleri 
kalitede hizmet sunmak için ku-

rum personelinin birliği, bera-
berliği ve ortak çalışma kültürü 
her şeyden önemlidir. Bunun 
için tüm çalışanlarımızla birlikte 
huzur ve güven içinde uyumlu 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Ülkemiz tarımının daha ileri 
noktalara taşınması için Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
ve bağlı kuruluşları ile koordine-
li ve uyumlu çalışmalarımızı sür-
düreceğiz. Bakanlık ile birlikte 
yürüttüğümüz projeleri en kısa 
zamanda sonuçlandıracak, yeni 
ve kapsamlı projelerle çiftçimizi 
mutlu edecek adımlar atacağız.

Kuruluşundan bu yana birlik-
te çalıştığımız KOOP-İŞ sendi-
kası ile çalışanlarımızın hak ve 
çıkarlarını korumak adına bugü-
ne kadar sürdüğümüz karşılıklı 

diyalog ilkesinden ayrılmayaca-
ğız.

Değerli çalışma 
arkadaşlarım,

Unutulmamasını istediğim en 
önemli husus şudur: Makamlar 
gelip geçicidir, asıl olan kurumlar-
dır. Biz birlikte olduğumuz ölçüde 
güçlü ve başarılı oluruz. Seçilmiş 
yönetim kurulu üyeleri olarak biz-
lerin başarıya giden bu yolda tüm 
ortaklarımız ve çalışanlarımızla 
birlikte olacağımıza inanmamız 
en büyük dileğimdir. Bu vesile ile 
çalışmalarınızda başarılar diler, 
saygılar sunarım.

   
Tarım Kredi Kooperatifleri 

Yönetim Kurulu Başkanı
Selahattin Külcü 

Başkan Külcü görevine başladı

Yönetim Kurulu Üyesi Veli 
Sar’ın da Yönetim Kurulu Baş-
kan Vekili olarak seçildiği top-
lantının ardından Külcü ve Sar 
görevine başladı.

Yıllardan beri ülkemiz çift-
çisine hizmeti vazife edinen 
Türkiye Tarım Kredi Koope-
ratifleri’ne Yönetim Kurulu 
Başkanı seçilmekten onur 
duyduğunu ifade eden Külcü, 

“ Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 
çiftçi ortaklarımız  ve persone-
limizin de desteği ile çok daha 
başarılı işlere imza atacağımıza 
yürekten inanıyorum. Gaye-
miz; ortaklarımıza ve çiftçimi-
ze kaliteli bir hizmet sunmak-
tır. Çiftçimiz, kurumumuz ve 
ülkemiz adına hayırlı olmasını 
temenni ediyorum.” açıklama-
larında bulundu.
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Şereflikoçhisar Büyükkışla Mahallesi Çiftçisi Yaşar 
Şenoğlu: “Zarar sonrasında paramız istediğimiz gün 
ve saatte ödeniyor. Kendimizi güvenceye alıyoruz. 
Zamanında ödeme yapılıyor ve yüzde 50’sini bizler 
öderken, yüzde 50’sini de devlet ödüyor.”

Çiftçilerin ürünlerini doğal afet-
lerden korumak ve emeklerinin 
karşılığını almak için hayata ge-
çirilen tarım sigortalarına ilgi her 

geçen gün artıyor. Tarım sigortası yap-
tırmayan çiftçiler ise, ürünlerinin zarar 
görmesi sonucu emeklerinin karşılığını 
alamıyor. 

 Şereflikoçhisar Büyükkışla Mahal-
lesi çiftçisi Yaşar Şenoğlu, Tarım Sigor-
tası’nın bir çiftçi için olmazsa olmaz ol-
duğunu belirterek, Tarım Sigortası’nın 
faydalarını şöyle aktardı:

 “Allah zarar, ziyan vermesin. Si-
gortanın zararını da yararını da gördük. 
Eksper, istediğimiz şekilde zararı yazmı-
yor. Çok hasar var ama az yazıyor. Diğer 
konularda, sigortadan memnunuz. Allah 
razı olsun devletimizden. Dolu, sel, don 
gibi riskler konusunda bizlere yardımcı 
oluyor. Zarar sonrasında, paramızı da 
istediğimiz gün ve saatte ödüyor. Tek 
itirazımız ise hasarı az göstermeleridir. 
Sigortayı yaptırmamış olsak mağdur 

olacağız. Doğal afet olursa sıkıntı ya-
şayacağız. Sigorta yaptırmazsak tüm 
emeklerimiz boşa gidecek. Şereflikoç-
hisar’da genellikle sezon içinde ekin-
lerimiz doludan zarar görüyor. Bundan 
dolayı sigorta bizim için önemli. Kredi 
alırken de sigorta faizi konusunda devlet 
bizlere yardımcı oluyor. Bütün bu sunu-
lan imkanlardan memnunuz.”

 Şereflikoçhisar Büyükkışla Mahal-
lesi çiftçisi Yaşar Güney ise, sigortanın 
bütün çiftçiler için gerekli bir şey ol-
duğunu söyledi. Meydana gelen doğal 
afetler sonucunda oluşan bir hasarda, 
sigortanın meydana gelen zararı karşıla-
dığını sözlerine ekleyen Güney, “Yaptır-
mamız bizlerin menfaatine olan bir şey. 
Sigortayı yaptırdığımız zaman Tarım 
Kredi Kooperatifi’nde işleyen faizle-
rimiz yarı yarıya düşüyor. Zamanında 
ödeme yapılıyor ve yüzde 50’sini bizler, 
yüzde 50’sini de devlet ödüyor. Ayrıca 
işleyen faizimizden de düşüş oluyor. Bu 
verilen hizmetlerden dolayı memnunuz. 
Avantajı ise çok. Öncelikle kendimizi 
güvenceye alıyoruz. Genellikle Şeref-
likoçhisar bölgesinde dolu yağıyor ve 
ürünlerimiz zarar görüyor. 2010 yılında 
büyük hasar gördü ürünlerimiz ve ben 
yüzde 100 prim aldım. Geçen sene de 
vardı ancak 2010 yılına göre zararımız 
azdı. O zaman da zararım karşılandı. 7 
senedir hiç aksatmadan sigorta yaptırı-
yorum. Kredi alırken de rahatlık oluyor. 
Tarım Kredi Kooperatifi, tohumu ve 
gübreyi karşılıyor. Bunların ben ekimini 
yapıyorum. Paramı aldığım zaman bun-
ların ödemesini yapıyorum” dedi. 

 Şereflikoçhisar Büyükkışla Mahal-
lesi çiftçisi Cevdet Şenoğlu da, sigor-
tanın oluşan doğal afet sonucu gelişen 
zararları karşılama adına çok önemli bir 
şey olduğunu kaydetti. İkinci bir zarara 
uğramaya karşı sigortanın, çiftçiyi koru-
duğunu sözlerine ekleyen Şenoğlu, “6 
yıldır sigorta yaptırıyorum. Dolu, rüz-
gar, hortum gibi zararlardan korunmak 
için sigorta yaptırıyoruz. Bu güne kadar 
oluşan zararlarımın yüzde 29, yüzde 40 
oranında karşılığını aldım. Aldığımız 
krediyi ödeyemediğimiz zaman da biz-
lere ekstra bir destek olmuş oluyor. Kre-
di alırken de faiz indiriminden yararla-
nıyoruz ve işimiz daha da kolaylaşıyor” 
diye konuştu. 

 2010 yılında Büyükkışla Mahal-
lesinde meydana gelen yüksek oranda 
dolu hasarından dolayı sigorta yaptırma-
yan üreticilerin de yaşanan don felaketi 
sonrası sigortaya yönlenmeye başladı-
ğını belirten Büyükkışla Tarım Kredi 
Kooperatifi Yetkili Ziraat Mühendisi 
Mustafa Özçelik, “Ayrıca bunda sigorta 
primlerinin yüzde 50’sini devletin karşı-
laması da bu bilincin daha da yayılma-
sını sağlamış. Yöremizdeki çiftçilerin 
sigortaya ilgileri yüksek. 2013 yılında 
109 bin TL, 2014 yılında 159 bin TL, 
2015 yılı itibariyle de 240 bin TL prim 

üretimiyle üreticiler bu hasar ödeme-
lerini aldıkça sigortaya karşı ilgileri de 
artmış oldu” açıklamasını yaptı. 

 Çiftçinin tarım sigortası ile, vermiş 
olduğu emeği teminat altına aldığını 
söyleyen Özçelik, şöyle devam etti:

 “Yöremizde ağırlıklı olarak kıraç 
ürün yetiştirme söz konusudur. Arpa, 
buğday ve kimyon ürünleri yetiştirili-
yor. Öncelikle ürünlerini sigorta yaptıra-
rak teminat altına almış oluyorlar. Hem 
de yapmış oldukları harcamaları geri al-
mış oluyorlar. Böylelikle hem yıl kayıp-
ları olmuyor hem de bir yıl sonrasına bu 
şekilde destek verilmiş oluyor.”  

İstihbarat Şefi   Haber Sorumluları
İsmail ÖNDER   Funda SADAY - Taner LAKERTA
Mizanpaj    Reklam Sorumlusu
İbrahim BİDAV   Taner LAKERTA
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Tarım sigortası yaptıran 

Çiftçilerin kafası rahat
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Fuar alanını gezerek buradaki üre-
ticilerle sohbet eden ve standımı-
za da konuk olan Bakan Çelik, 

tarımda proje sahibi 35 yaşın altındaki 
genç çiftçilere 30 bin liralık hibe deste-
ği vermeye hazırlandıklarını belirterek 
“Ayrıca desteklerle, bir araya gelen ai-
lenin ya da gençlerin, yerleşim birimin-
de, mahallede ya da köyde geçim kay-
nağı olabilecek imkânlara ulaşmalarını 
sağlayacağız. Şehirde yaşam zorluğu 
çeken gençleri köylere davet ediyoruz, 
onlara her türlü desteği vermeye hazı-
rız” ifadelerini kullandı.

11-14 Şubat tarihleri arasını kap-
sayan ve Tarım Kredi standında Güb-
retaş, Tarkim, İmece Plastik, TK 

Plastik, Tarım Kredi Yem ile Tareks 
Hayvancılık’ın yer aldığı fuarda şirket-

ler tarafından üretilen tüketim 
maddeleri de sergi-

lendi. 

 

Fuar sonrası bir değerlendirme ya-
pan Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir 
Bölge Müdürü Mehmet Tevfik Ongun, 
“Açılıştan itibaren yoğun ilgi gören 
standımız ortaklarımızın yanında diğer 
üreticilerin de ilgi odağı oldu. Özellikle 
kadın üreticilerle genç üreticilerin ilgisi 
bizi oldukça memnun etti. Fuar boyunca 
standımızı ziyaret eden ve en iyi şekilde 
ağırlanan üreticilerimize her alanda bil-
gi verildi. Fuar, kurumumuzun tanıtımı 
açısından çok verimli geçti. İnşallah her 
yıl düzenlenen bu fuarlarda aynı verimi 
yakalayabiliriz.” dedi.

Türkiye'nin en büyük fuar alanı 
Fuar İzmir Gaziemir'de düzenlenen ve 
250 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan 
fuarda yoğun ilgi gören Tarım Kredi 
standını İzmir Valisi Mustafa Toprak, 
Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi 
İrfan Karakaya ve Merkez Birliği De-
netçisi Bünyamin Özbek de ziyaret et-
tiler.

Açılışını Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik’in yaptığı ve 
bu yıl 11.si düzenlenen 
Agroexpo Eurasia 
Uluslararası Tarım, Sera 
ve Hayvancılık Fuarı’nda 
Tarım Kredi standı 
ziyaretçi akınına uğradı. 

İzmir 
Gaziemir'de 
düzenlenen Tarım, Sera ve 
Hayvancılık Fuarına kadınlar büyük ilgi gösterdi. 

Yorucu 
geçen fuar 

gezisinde kadınlar, Tarım 
Kredi standlarında dinlenme fırsatı bulabildiler.

Tarım Kredi göz doldurdu
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Türkiye'nin dünyaya 
sattığı kuru üzümün 
yüzde 95'ini üreten 
Manisa'da, çekirdeksiz 
kuru üzüm alımlarına 
başlandı. Ürünlerini 
gönül rahatlığıyla 
bölgelerindeki Tarım Kredi 
Kooperatiflerine satan 
üreticiler, kooperatifin 
kredi imkanının yanı sıra 
üzüm alımı yapmasını da 
memnuniyetle karşıladı. 

Tarım Kredi Kooperatifleri, yıllık 
ortalama 280 bin ton çekirdek-
siz kuru üzüm üreten ve 240 bin 

tonunu ihraç ederek 500 milyon dolar 
döviz elde eden Türkiye'nin üzüm depo-
su Manisa’da üzüm alımlarına başladı. 
Salihli Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü 
Nedim Yılmaz ve Turgutlu Tarım Kredi 
Kooperatifi Müdürü Muharrem Özer, 
Şubat ayı itibari ile bölgenin en önem-
li ihracat ürünü olan çekirdeksiz kuru 
üzüm alımlarına başladıklarını, koope-
ratifin sadece kredi veren bir kuruluş ol-
madığını, üzüm alımlarıyla da üreticinin 
her zaman yanında olduğunu belirttiler. 

Öncelikle kooperatif ortaklarının 
üzümlerini aldıklarını dile getiren Salih-
li Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Ne-
dim Yılmaz, “Ortağımız önce üzüm nu-
munesini bize getiriyor, fiyat konusunda 
anlaşıyoruz. Daha sonra üzümleri kendi 
arabamızla ve işçilerimizle ortağımızın 
deposundan alıp kantara götürüyoruz. 

Ürün tesliminden 3 gün sonra, önce or-
tağımızın kooperatife borcu varsa, bunu 
mahsup ediyoruz. Borcunu mahsup et-
tikten sonra, geri kalan ürün bedelini 
nakit olarak ödüyoruz.” dedi.

Amaçlarının, ortaklarının üzümleri-
ni değeri fiyatından satmasına yardım-
cı olmak olduğunu vurgulayan Yılmaz; 
“Biz kooperatif olarak üzümleri şirke-
timiz Tareks için alıyoruz. Tarım Kredi 
Kooperatifi olarak üzüm alımlarımız, 
üreticimiz tarafından memnuniyetle 
karşılanıyor.” dedi.

“KOOPERATİFİMİZİN ÜYE 
SAYISI ARTMAKTADIR”

Yapılan projeyle hem çiftçinin hem 
de kooperatifin çığır açtığını kaydeden 
Turgutlu Tarım Kredi Kooperatifi Mü-
dürü Muharrem Özer, “Üretici bu du-
rumdan gayet memnun. Üzüm üreticisi, 
ürününe pazar arama kaygısını ortadan 
kaldırmıştır. Kooperatifin üzüm alımı 

üreticiye yeni bir pazar olmuştur. Bu 
pazar güvenlidir ve her zaman çiftçiyi 
desteklemektedir. 12 ay bu alımlar de-
vam etmekte ve ödemeler 5 gün içeri-
sinde yapılmaktadır. Kooperatifimize 
üye olarak üzüm satan üreticilerin sayısı 
bir hayli artmıştır. Ekonomik anlamda 
güven duyduğu ve ürün pazar sıkıntısı 
yaşamadıkları için üretici bu alımlardan 
memnundur. Bu uygulama ile koopera-
tifimizin üye sayısı artmaktadır ve üye 
olmayan üreticiler de kooperatifimize 
üye olmaya başlamıştır. Ayrıca ürünün 
karşılığını kısa sürede alan üretici mo-
tive olmaktadır ve daha iyi, daha fazla 
üretmeye çalışmaktadır. Üretici alın 
terinin karşılığını kısa sürede aldığı 
için mutlu oluyor. Bu uygulama sonra-
sı üretici kooperatife daha fazla güven 
duymaya başladı. Gübre, zirai ilaç, zirai 
alet, yakıt gibi konularda üreticimizin 
her zaman yanında olduk. Kooperati-
fimiz tüm tarımsal girdileri karşılıyor. 
Bu uygulama farklı ürünlerde yapıl-
malı, daha farklı ürünler de alabiliriz. 
Örneğin mısır alımı yapılabilir. 12 ay 
ürün alındığı için çiftçi her zaman bize 
güven duyuyor. Üreticilerimiz koope-
ratifimize üye olsun ve avantajlardan 
yararlansın. Biz de üreticilerimizi do-
laşıp, uygulama hakkında bilgilendirme 
yapıyoruz. Bu proje ile birlikte 1 ayda 
yaklaşık 800 ton kuru üzüm aldık. Ko-
operatifimiz ve çiftçimiz elele verdi, ta-
rımsal faaliyetlerimize devam ediyoruz. 
Şuanda kooperatifimiz 4 TL ile 4,5 TL 
arasında üzüm almaya devam ediyor.” 
şeklinde konuştu.

45 yıllık Tarım Kredi Kooperatifi 
ortağı olan 71 yaşındaki Ali Rıza Balcı, 
“Tarım Kredi Kooperatifi’nden bugü-
ne kadar ihtiyacımız olan başta mazot, 
gübre ve ilaç olmak üzere her türlü zirai 
alet ve ekipmanı alıyorduk. Kooperatif 
bu yıl da üzüm alımlarına başlayarak, 

bizleri bir dertten kurtardı. İnşallah bun-
dan sonra bizleri tüccara karşı da koru-
yacak. Artık Tarım Kredi Kooperatifi ile 
üzümümü değeri fiyatından satacağım” 
dedi.

Emekli Astsubay olduğunu ve çift-
çilikle uğraştığını dile getiren 68 yaşın-
daki Mehmet Evci ise “21 yıllık Tarım 
Kredi Kooperatifi ortağıyım. Her yıl 
ürettiğimiz çekirdeksiz kuru üzümü ya 
tüccara satıyorduk, ya da işletmeye açı-
ğa döküyorduk. Üzümü açığa dökmek-
ten bin pişmanım. Bu yıl ortağı olduğum 
Salihli Tarım Kredi Kooperatifi üzüm 
alımlarına başladı. İnşallah Kooperatif 
aracılığı ile üzümlerimizi değeri fiyattan 
satacağız” ifadelerini kullandı.

“KOOPERATİFİN ÜZÜM ALMASI 
BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR NİMET”

“Kooperatifin üzüm alması bizim 
için büyük bir nimet. Artık üzümümüzü 
satma derdimiz olmuyor.” diyen üre-
tici Cafer Ergin, “Burada hazır pazarı-
mız var, kooperatif bizlerle bu konuda 
iyi diyalog halinde. Ayrıca kooperatifin 
burada bir işletme açmasını istiyoruz. 
Mazotumuzu bile ayağımıza kadar ge-
tiriyorlar. Zirai ilaçlar konusunda bizle-
re ekonomik fiyatlar sunuyorlar. Keşke 
çiftçiyi bu denli önemseyen başka kuru-
luşlarda olsa.” sözlerini kaydetti.

2015-2016 yılının Turgutlu çiftçisine 
bereket getirmesini dileyen üretici Mu-
zaffer Kirlican, “Kooperatif üzüm alım-
larına başladı ve üzüm konusunda yeni 
bir pazar oluşturdu. Üzüm üreticisi bu 
durumdan memnun. Bizlere her konuda 
destek veriyorlar, paramızın garanti yer-
de olduğunu biliyoruz. Tüccara üzüm 
verip acaba ne zaman gelecek diye dü-
şünmüyoruz. Üzüm alımı 12 ay boyun-
ca devam ediyor ve üzümün her zaman 
hazır bir pazarı oluyor.” dedi.

Üzümler Tarım Kredi’ye
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Kırsal kalkınma 
destekleri kapsamında 
genç çiftçi projelerine 
30 bin liraya kadar 
hibe verilecek.

Kırsal kalkınma destekleri kap-
samında genç çiftçi projelerinin 
desteklenmesine ilişkin Bakan-

lar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de ya-
yımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu 
karar, 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2018 
tarihleri arasında, kırsalda yaşayan genç 
çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bit-
kisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri 
ile tıbbi ve aromatik bitki üretimine yö-
nelik projelere 30 bin liraya kadar hibe 
ödenmesine ilişkin hususları kapsaya-
cak. Proje bütçesi katma değer vergisi 
(KDV) hariç tutularak hazırlanacak. 
Hibe ödemesi yapılabilmesi için hibe 
sözleşmesinin imzalanması ve proje ya-
tırımının tamamlanması gerekecek. 

HİBE, NÜFUSU 20 BİNDEN 
AZ YERLEŞİM ALANLARINI 

KAPSAYACAK
Proje kapsamında verilecek hibe, 

81 ildeki nüfusu 20 binden az olan 
yerleşim alanlarını kapsayacak.

Yapılacak ödemeler için gerekli 
kaynak, merkezi yönetim bütçe kanu-
nu ile tahsis edilen ödenekten karşıla-
nacak ve Ziraat Bankası aracılığıyla 
ödenecek. Proje başvuruları, ilgili yıl 
Bakanlık bütçesinde yer alan ödenek 
çerçevesinde değerlendirilecek. Belir-

lenecek usul ve esaslar çerçevesinde 
projesi kabul edilen genç çiftçilere ön 
ödeme yapılabilecek. Genç çiftçiler bu 
program kapsamında verilen hibeden 
sadece bir kez yararlanabilecek.

Aynı proje konusunda, Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanlığının diğer 
hibe programlarından yararlananlar bu 
programdan faydalanamayacak. Hak-
sız ödendiği tespit edilen destekleme 
ödemeleriyle ilgili alacaklar ilgili hü-
kümlerine göre tahsil edilecek. İdari 
hata sonucu düzenlenen belgelerle 
yapılan ödemeler hariç, destekleme-

lerden haksız yere yararlandığı tespit 
edilenler, beş yıl süreyle destek ala-
mayacak. 

Kararla; tarımda sürdürülebilirliğin 
sağlanması, genç çiftçilerin girişimci-
liğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin 
yükseltilmesi, alternatif gelir kaynak-
larının oluşturulması ve genç kırsal 
nüfusun istihdamına katkı sağlayacak 
kırsal alandaki tarımsal üretime yöne-
lik projelerin desteklenmesi amaçlanı-
yor. Söz konusu destek, 2016 Yılı Eylem 
Planı'nın 3 ay içerisinde gerçekleştirilecek 
vaatleri arasında yer alıyordu.

Genç çiftçiye 30 bin lira hibe desteği

Üreticiler "ŞAP" 
hastalığına karşı uyarıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı şap hastalığına karşı alınacak 
önlemler hakkında hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara bilgilendirme 
yaptı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 
alınan bilgiye göre, şap hastalığının be-
lirtileri, bulaşma yolları ve hastalığa karşı 

alınacak önlemler hakkında bilgi verdi.
Hastalığın belirtileri: Sığırlarda yüksek ateş, 

titreme, donuk cansız bakışlar, salyalı ve şapırtılı 
ağız, dil ve dudaklarda yaralar, diş etlerinde has-
sasiyet ve içi dolu kabarcıklar, hassa ve ızdıraplı 
ayaklar, ağır vakalarda tırnak düşmesi, süt veri-
minde azalma ve buzağılarda ölüm olarak görü-
lür.

Koyunlarda ise sığırlarda görülenlere ek ola-
rak, durgunluk, halsizlik, aniden oluşan topallık, 
sürüden ayrı yatma isteği, kuzularda ölüm olarak 
görülür.

Hastalığın bulaşma şekli direk temasla, et süt, 
dışkı, idrar, saman, salya, burun akıntısı, solunum 
havası, ayak lezyonu döküntüleri, hava yolu ve 

araçlarla bulaşır. Hastalığın insanlardaki belirtile-
ri ise hasta hayvanın sütünü içen çocuklar yada 
yetişkinlerde ağız, göz ve parmaklarda su keseleri 
meydana gelir.

Hastalığa karşı alınacak önlemler ise hayvan-
larda aşılama olması gerekir, ahıra bakıcıdan baş-
ka kimsenin girmemesi, bakıcının da özel elbise 
ve çizmeyle girmesi gerekir, sağım önce ve son-
rası malzemelerin yıkanması gerekir, hastalığın 
olduğu yerlerden hayvan alınmaması gerekir, ölü 
hayvanların yakılması veya çukura gömülmesi ve 
üstlerine kireç dökülmesi gerekir. Kullanılan mal-
zemelerin 80 derecede kaynatılması gerekir.

Bu bilgiler ışığında şap hastalığı görülen vaka-
ların hastalığın yayılmaması için tedavi edilmek 
üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 
veya görev yapan veteriner hekimlere bildirilmesi 
gerektiği bildirildi.
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Üst gübreleme ürün kalitesini arttırıyor
Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri Samsun 
Bölge Müdürü 
A.Cüneyt Erdoğan, 
üst gübrelemenin ürün 
kalitesini arttırdığını 
ifade etti. Erdoğan, 
ayrıca sahte gübre 
kullanımı konularında 
uyarılarda bulundu.

Ürün verimini arttırmada gübre-
leme ve üst gübreleme faaliyet-
leri büyük önem taşıyor. Tarım 

Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge 
Müdürü A.Cüneyt Erdoğan, üst gübre-
leme ve doğru gübre seçimi konusunda 
üreticilere önemli uyarılarda bulundu.

 

“ÜST GÜBRELEME ÜRÜN 
KALİTESİNİ ARTTIRIR”

  Üst gübrelemenin ürün kalitesini 
arttırdığını belirten A.Cüneyt Erdoğan, 
“Bitkilerin gelişimi sırasında yapılan 
gübrelemeye ‘üst gübreleme’ denir. Bit-
kilerin gelişimleri sırasında toprakların 
da besin maddeleri gittikçe azalmaya 
başlar. Bu azalmadan dolayı bitkinin be-
sin maddesine ihtiyacı artar. Bu ihtiyacı 
karşılamak için üst gübreleme yapılır. 

Burada dikkat edilmesi gereken nokta 
gübrenin ihtiyaçtan fazla verilmemesi-
dir. Üreticiler buna çok dikkat etmelidir. 
Bitkilerin ihtiyaç duyduğu ana bitki be-
sin maddeleri azot, fosfor ve potasyum-
dur. Üst gübrelemede kullanılan kim-
yevi gübreler CAN,  Amonyum Sülfat, 
Amonyum Nitrat ve Üre gübresidir. Üst 
gübreleme ile toprakların verim gücünü 
yükselterek, birim alandan daha yüksek 
verim alınır. Ürünlerin kalitesi arttırılır, 
toprakta verimliliğin sürekliliği sağlanır 
ve kazanç sürekli hale getirilir, toprağın 
kimyasal yapısı, besin içeriği arttırılarak 
düzeltilir, toprakta mikroorganizma fa-
aliyeti arttırılarak, toprağın verimliliği 
arttırılır, bitkilere daha iyi bir gelişme 
ortamı oluşturulur, topraktan çeşitli şe-
killerde uzaklaşan besinler toprağa tek-
rar kazandırılır. Bu nedenle üreticileri-
mize üst gübreleme yapmalarını tavsiye 
ediyoruz” dedi.

“SAHTE GÜBREYE DİKKAT 
EDELİM”

  Üreticileri sahte gübre kullanma-
maları konusunda uyaran Erdoğan, 
“Üreticilerimizin bekledikleri verimi 
alabilmeleri için mutlaka kaliteli gübre 
kullanmaları gerekmektedir. Kimyevi 
gübrede en önemli kalite kriteri, amba-
lajın üzerinde belirtilen garanti edilen 
içeriğe uygun üretim yapılması, azot, 
fosfor, potasyum gibi bitki besin madde-
lerinin garanti edilen içerikte belirtilen 
oranlarda olması, ambalaj gramajların 
tam olması önem arz ettiğinden çiftçile-
rimiz tercihlerini güvenilir markalardan 
yana kullanmalıdır. Dolardaki yükseliş-
le birlikte artış gösteren gübre fiyatlarını 
fırsata çeviren gübre taklitçileri piyasa-
ya büyük markaların taklit çuvallarını 
kullanarak çıkmışlardır. Sahte gübre-
ciler piyasanın az da olsa altında fiyat 

vererek, gübre markası gözetmeksizin 
her çeşit ürünü çiftçilere satmaya çalış-
maktadırlar. Üreticilerimiz, ailelerinin 
ve kendi emeklerinin boşa gitmemesi, 
aile bütünlüğünün korunması ve sür-
dürülebilir tarım için tarımsal danış-
manlık hizmeti alarak ihtiyaçlarını ül-
kemizin bütününe yayılmış 1625 adet 
birim kooperatifimizden güvenilir bir 
şekilde temin edebilirler. Bir kez daha 
ifade etmekte yarar görüyorum; Tarım 
Kredi Kooperatifleri üreticilerimizin 
her an yanındadır, tarımın kalkınması, 
üreticilerimizin ve ortaklarımızın re-
fah düzeyinin arttırılması, insanlarımı-
zın doğdukları yerde yaşamaları için 
her türlü kolaylığı sağlamaya hazırdır. 
İlkbahar dönemi ile tarlasını işleyecek 
çiftçilerimize işlerinde kolaylıklar, bol 
ve bereketli bir sezon diliyorum” diye 
konuştu.

Kaygusuz Mahallesinden Çiftçi Ethem 
Keleş: Sebzelerde ürünün hasada kadar ge-
çen süre içinde daha uzun ömürlü olmasını 
sağlıyor. Hastalıklara karşı dayanıklılığı arttırı-
yor.

 
Harız Mahallesinden Çiftçi Ömer Koy: 

Topraktan alamadığı besin maddelerini alma-
sında yardımcı oluyor. Ona göre de üründe ka-
liteyi arttırıyor.

 
Harız Mahallesinden Çiftçi Osman Kara-

göl: Valla toprak gübreye alıştı. Gübre atama-
yınca ürün alamıyoruz. O nedenle de kullanı-
yoruz.

Samsun Bölge Müdürü 
A.Cüneyt ERDOĞAN
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Çiftçi cepten bilgilendirilecek...
GÜBRETAŞ yeni bir 
mobil uygulamaya 
imza atarak, çiftçilere 
yönelik bitki besleme 
danışmanlık hizmetini 
cebe taşıdı. Çiftçiler 
artık diledikleri zaman 
40 çeşit tarımsal bitkinin 
besleme programlarına 
ulaşabilecekler ve anlık 
olarak sorularına yanıt 
alabilecekler...

Tarımsal üretimde verimliliği 
artırmak amacıyla bünyesin-
deki uzman mühendis ve ar-

ge ekibi tarafından farklı ürünlere 
yönelik özel gübreleme programları 
oluşturan GÜBRETAŞ, bu önemli 
birikimi yeni bir mobil uygulamayla 
çiftçilerin kullanımına sundu.

GÜBRETAŞ’ın yeni geliştirdiği 
ve ücretsiz olarak kullanıma sunulan 
bu mobil uygulama sayesinde çiftçi-
ler artık, Türkiye’de üretimi yapılan 
40 çeşit tarımsal bitkinin besleme 
programlarını kullanım zamanı, yön-
temi ve dozuyla birlikte cepten takip 
edebilecek. GÜBRETAŞ’ın 64 yıllık 
sektörel tecrübesini cep telefonu ve 
tabletlere taşıyan bu yeni uygulamada 
çiftçiler, ceplerindeki rehber özelliği 
taşıyan programın “Uzmana Sorun” 
bölümünden tarlada çalışırken bile 
anlık olarak yeni bilgi talebinde bu-
lunabilecek.

Akıllı telefon ve tabletlere 
ücretsiz indiriliyor

GÜBRETAŞ’ın yaptığı toprak 
analiz sonuçlarıyla ve yıl boyunca 
Türkiye genelinde düzenlediği çift-
çi eğitim toplantılarında üreticilerle 
paylaştığı bu bitki besleme program-
ları, bilinçli tarım açısından önemli 
katma değerler sağlıyor.

Mobil cihaz ve tabletler için ta-
sarlanan GÜBRETAŞ EGP (Etkili 
Gübreleme Programları) uygulaması, 
IOS tabanlı mobil cihazlar için Apple 
Store’da ve Android tabanlı cihazlar 
için Google Play platformunda ya-
yına başladı. Tarım sektörüyle ilgili 
kullanıcılar, GÜBRETAŞ EGP uygu-
lamasını ücretsiz olarak akıllı telefon 
ve tabletlerine yükleyebiliyor.

Şükrü Kutlu: “Tarımda verime 
her yerden ulaşmanın yolu 

EGP”
Tarımsal üretimde verim ve kali-

tenin artırılmasını sosyal sorumluluk 
olarak benimsediklerini ifade eden 
GÜBRETAŞ Genel Müdürü Şükrü 
Kutlu, dengeli bitki besleme bilincini 
oluşturarak toprakların verimliliğini 
artırmak hedefiyle GÜBRETAŞ’ın 
son 10 yılda önemli projeler hayata 
geçirdiğini söyledi.

Uzman ziraat mühendisleri tara-
fından Türkiye’de yetiştirilen tüm 
tarımsal bitkiler için bilimsel yön-
temlere uygun gübreleme program-
ları hazırlandığını belirten Kutlu, 
“Bitkilerin besin maddesi ihtiyacı ve 
bölgelerin toprak yapısı özellikleri 
dikkate alınarak oluşturulan bu güb-
releme programları, ziraat fakülteleri 
öğretim üyeleri ve tarımsal araştırma 
enstitüleri uzmanlarının katkılarıyla 
zenginleştirdikten sonra tarla/bahçe 
şartlarında deneniyor. Olumlu sonuç-
lar alınan programlar reçete şekline 
getiriliyor. Bu tarımsal reçetelerin bir 
araya getirilmesiyle ortaya çıkan Et-
kili Gübreleme Programları’nı önceki 
yıllarda kitap halinde ve web üzerin-
den çiftçilerle paylaşmıştık. GÜBRE-
TAŞ olarak şimdi de mobil cihazlar 
için geliştirdiğimiz yeni uygulama ile 
çiftçilerin dengeli gübreleme yapma-
sını sağlayarak, toprakta gereğinden 
fazla bitki besin maddesi kullanımı-
nın önüne geçmeyi ve çevrenin ko-
runmasını hedefliyoruz” dedi.

Kutlu, GÜBRETAŞ’ın tarım sek-
törüne değer katacak yeni inovatif ve 
sosyal projeler geliştirmeye devam 
edeceğini de belirti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
2015 yılı Aralık ayı Süt ve Süt 
Ürünleri Üretimi verilerini açıkladı. 

Buna göre, ticari süt işletmelerince Aralık 
ayında 726 bin 48 ton inek sütü toplandı. 
Aralık ayında ticari süt işletmeleri tarafın-
dan içme sütü üretimi 129 bin 421 ton ola-
rak gerçekleşti ve bu oran bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 9,7 artış gösterdi. 
İnek peyniri üretimi 50 bin 632 ton ile bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 arttı. 
Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden 
elde edilen peynir çeşitleri ise 336 ton ile 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 189 
arttı.

  Yoğurt üretimi 88 bin 831 ton ile bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 arttı. Ayran 
üretimi ise 51 bin 844 ton ile bir önceki yı-
lın aynı ayına göre yüzde 6,7 artış gösterdi. 
Aralık ayında ticari süt işletmeleri tarafın-
dan toplanan inek sütü yağ oranı ortalama 
yüzde 3,4, protein oranı ise ortalama yüzde 
3,2 olarak tespit edildi.

  Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış 
toplanan inek sütü miktarı Aralık ayında 
bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Takvim 
etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü 
miktarı Aralık ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 6 arttı.

Toplanan inek sütü miktarı, 2015 yılı Aralık ayında bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 arttı.  

Süt üretimi yüzde 6 arttı
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanı Faruk Çelik, kırmızı ete 
getirilen tavan fiyat uygula-

masına ilişkin, "Türk hayvancılığının 
geleceği açısından bu aldığımız kısa 
vadeli karar, önemli bir karardır" dedi.

Ette üreticiyi zarar ettirmeyecek bir 
tavan fiyat belirlediklerini ifade eden 
Çelik, kilogram fiyatın karkas ette 23,3 
lira, kıymada 32 lira, kuşbaşıda da 34 
lira olarak ilan edildiğini hatırlattı. Çe-
lik, hayvancılığın geleceği açısından 6 
aylık bir dönem için böyle bir uygula-
mayı zaruri gördüklerini bildirdi.

"Buradan tekrar söylüyorum biz bir 
fiyat dayatması içerisinde değiliz. Biz 
aksine et ithal ederek 'vatandaşa ucuz et 
yediriyorum' diye hayvan varlığımızın 
elden çıkmasını engellemeye çalışıyo-
ruz" değerlendirmesinde bulunan Çelik, 
hayvan varlığının artarak devam etmesi, 
ağılların, ahırların dolması için böyle bir 
uygulamaya karar verdiklerini söyledi.

"ÜRETİCİMİZE ZARAR 
ETTİRMEYECEĞİZ"

Orta ve uzun vadede ithalatın çözüm 
olmayacağını ama "ithalat olmayacak" 
diye fiyatların da yükseltilmesini yanlış 
bulduğunu vurgulayan Çelik, 78 milyon 
insanın hukukunu korumak için tavan 
fiyat kararı aldıklarını söyledi. Çelik, 
"Üreticimize zarar ettirmeyeceğimizi de 
size buradan ifade ediyorum" dedi.

Aldıkları karara herkesin uyması ge-
rektiğini de belirten Bakan Çelik, "Bir-
çok yerde uyuluyor. Uyulmayan bazı 
yerler de var. Ama buradan şunu ifade 
ediyorum, Türk hayvancılığının gele-
ceği açısından bu aldığımız kısa vadeli 
karar, önemli bir karardır" dedi.

Çelik, hızlı bir şekilde, üreticilere 
desteği sürdürerek, hayvan varlığını 

artırarak, üretim girdilerini düşürerek, 
et fiyatlarının aşağı çekilmesi yönünde 
besici ve kasaplarla çalışmalarını sürdü-
receklerini anlattı.

Diyalog ortamının önemli olduğu-
nu ifade eden Çelik, "Buna kısa met-
rajlı kâr-zarar şeklinde bakarsak Türk 
hayvancılığına büyük zarar verirsiniz, 
buradan da ifade etmek istiyorum" diye 
konuştu.

Bakanlık olarak kırmızı ette gidişa-
tın sağlıklı olmadığı düşüncesiyle ha-
reket ettiklerini yineleyen Çelik, şöyle 
devam etti:

"Netice itibarıyla ta-
van fiyatı çok ka-
zandırmayabi-
lir, biz ona 
saygı duyu-
yoruz. Ka-
zanıp ka-
zanmama-
dan ziyade 
hayvan var-
lığımızın ül-
kede artarak 
devamını sağ-
lamak önemli 
olan. Yani üreti-
cilerimi-
zi 

desteklemek gerekiyor. Ağıllarımızın ve 
ahırlarımızın dolması gerekiyor. İşin çö-
zümü o noktada. Bazı yerlerde 'Efendim 
bu fiyat düşük' gibi değerlendirmeler 
yapılıyor. Tekrar ediyorum, Türk hay-
vancılığının gelişmesinden yana olanlar, 
halkın zaruri olarak tüketme durumuyla 
karşı karşıya olduğu ürünlerle ilgili bir 
taraftan maliyetleri aşağıya çekecek ça-
lışmalarımızı birlikte yapmamız gereki-
yor. Bir taraftan da tavan fiyatı birlikte 
belirleyip hep birlikte arkasında durma-
mız gerekiyor. Aksi takdirde ithalat ken-
di hayvan varlığımızı bitirmek demek-
tir. Kendi hayvan varlığımızı bitirip kısa 
dönem ucuz et yemek bizim hedefimiz 
değil. Serbest piyasa demek, 78 milyo-

nun hukukunu korumamak değil ki. 
78 milyonun hukukunu koruyan 

bir anlayış serbest piyasa."
Bakan Çelik'in, aldıkları ka-

rarın üreticiyi, besiciyi koruma 
yönünde bir karar olduğunu 
söylemesi üzerine, Gaziantep-
li vatandaşlarda bunu olumlu 
karşılayarak, bundan sonra 
daha uygun bir fiyata et yiye-

ceklerini söy-
ledi.   

  “ET FİYATLARI ALMIŞ BAŞINI 
GİDİYORDU”

  Gaziantepli vatandaşlardan Bilal 
Bakırel, bu fiyatla vatandaşın daha çok 
et yiyebilceğini ifade ederek, Bakan 
Faruk Çelik’e teşekkür etti. Bakırel, 
“Bakan tarafından et fiyatları konusun-
da yapılan açıklama çok güzel oldu. 
Vatandaşlar, hiç olmazsa ayda evine 
iki defa et götürebilir. 40-45 aşırı bir 
fiyat yani. Bu arada üreticinin de des-
teklenmesi lazım. Et fiyatları almış ba-
şını gidiyordu yani karar alanlar güzel 
bir karar almış. Buna dur diyen yoktu” 
diye konuştu.

  “HAFTADA YARIM KİLO ET 
ALIYORDUM”

  Et fiyatlarının düşmesinden mem-
nun kaldığını ifade eden bir diğer vatan-
daş Aliye Özyar da daha önce 2-3 kilo 
et aldığını ve et fiyatlarının artmasının 
ardından bir kilo et almak zorunda kal-
dığını söyledi. Özyar, “Çok güzel oldu. 
Böyle bir karar alındığı için teşekkür 
ederiz. Yani fakir fukarayı düşündük-
leri için iyi oldu. Tabi her insan et alıp 
yiyemiyor. Daha da düşse daha iyi olur. 
Haftada bir yarım kilo et alıyordum. 
Bundan sonra hafta 2-3 kilo alacağım” 
ifadelerini kullandı.

  Et fiyatı ucuzlarsa daha fazla satış 
yapacaklarını belirten kasap Oktay Yanç 
ise “İnşallah ucuzlar biz de satış yapa-
rız karımız olur, vatandaş et yer. Biz şu 
anda gram gram et satıyoruz. Fiyat düş-
tüğünde ise vatandaş kiloyla et alır. Yani 
fiyatın 40 liradan 32'ye düşmesi herkes 
için iyi olur ama hayvan fiyatlarının 
düşmesi gerekir”  ifadelerine yer verdi.

  Kebapçı Kazım Polat da Hüküme-
tin et fiyatlarıyla ilgili aldığı kararın 
kendileri için olumlu sonuçlar vere-
ceğini vurgulayarak,  “Gayet iyi oldu. 
Bunun müşterilere yansıması, çok gü-
zel olur. Vatandaş tavuk eti yemekten 
sıkıldı. Tavuk satışımız biraz daha aşağı 
düşer. Millet daha çok et yemeye başlar. 
Yani et fiyatlarının düşmesi, satışlarımı-
zı yükseltir. Çok yerinde bir karar oldu. 
İnşallah ilerdeki günler için daha güzel 
olur. Yani dediğim gibi, gelen müşteri-
ler tavuk yemekten sıkıldı, bıktı artık.” 
şeklinde konuştu.

Hükümetin rekor 
seviyelere ulaşan 
et fiyatlarına 
sınırlama getirmesi 
Gaziantepli üretici 
ve vatandaşlar 
tarafından olumlu 
karşılandı.

Vatandaşlar memnun
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Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı 
Tınazlı Köyünde çiftçilik yaparak 
geçimini sağlayan köy muhtarı 

Şahin Köse, et fiyatlarındaki yükseliş-
lerin ardında ne yatıyor? Sorusuna, “Et 
fiyatlarının yükselişinin ardında neler ya-
tıyor. Et fiyatlarının yükselişinin ardında 
büyük çiftlik sahipleri, büyük marketler 
yatıyor. Köylümüz ve besicimiz bunların 
yüzünden yapamıyor. Tarım Bakanlığı-
mızın bizlere belirlediği fiyat 23 bin 300 
lira. Bunlar tamam güzel fiyatlar. Bakan 
beyden bizlerin isteği teşvikleri artırması. 
Teşvikleri artırmasa bunlarla yani büyük 
çiftliklerle yarışamayız. Kırmızı ete 200 
lira destek verdi, bu rakamı 500 liraya ya 
da bin liraya yükseltmesini bekliyoruz. 
Yoksa bizler yarışamayız.” dedi. 

Köse, üreticinin eti 22.5 liraya mal 
ettiğini 23.3 liradan satışa sunduğunu be-
lirterek, “Bu arada marketler, kasaplar bu 
eti 23.3 liraya aldığı zaman reyonlarında 
35 lira, 45 lira hatta 50 lira ya kadar fiyat-
larla et satışı yapıyorlar. Bu arada ezilen 
tabi ki ufak çaptaki besiciler, köylü va-
tandaşlar oluyor. Parayı da büyük çiftlik 
sahipleri götürüyor. Bir kilo ette 800 ku-
ruş para kazanıyoruz. Biz bu parayla hali-
mize şükrederken büyük çiftlik sahipleri, 
kasaplar ve hatta büyük marketler parayı 
kazanıyor. Arada ezilen tabi ki çiftçi ve 
besici.” diye konuştu.

Şahin Köse, tüketicinin uygun fiyat-
tan et yemesi için ne yapılması gerek-
tiğini şöyle açıkladı; “Devlet besiciye, 
köylüye prim vermelidir. Kırmızı ete 
destek olarak 200 lira destek veriyor. Bu 
rakamı 500 lira yapması lazım. Hatta bin 
lira yapması lazım. Üretici de para kazan-

malı. Bu tabi ki de tüketiciye yansır. Yok-
sa başka türlü yansıması zor olur. Yemin 
çuvalı olmuş bu gün 50 bin lira. Maliyet-
ler çok yüksek. Vergi indirimini KDV’yi 
kaldırdı, kalkan KDV’den sonra yeme üç 
kez zam geldi. Önceden 43 liraya satılan 
yem bu gün olmuş 50 lira. Bundan dola-
yıdır ki üretici bir şey kazanmıyor. Devlet 
desteği olursa üreticiye de yansır. Arada 
fabrika sahipleri kazanıyor, köylü perişan 
oluyor.”

Tınazlı Köyü Muhtarı Şahin Köse, 
etin maliyetine yem girdileri ve çoban gir-

dilerinin de etkisi olduğunu ifade ederek, 
“Sabahleyin biz çoluk, çocuk çalıştığımız 
halde bir asgari ücretli kadar para kazana-
mıyoruz. Tüketici de bu arada der ki bizler 
eti 23.3 liraya kestirdiğimiz zaman inanın 
bir kuruş para kazanamıyoruz. Yalnızca 
çark dönsün, çoluk çocuk okusun diye. 
Sabah 5’te çoban dahi çoluk çocuk ahır-
lar da helak oluyoruz. Tüketici de der ki 
biz eti pahalı yiyoruz. Aslında etten ucuz 
hiçbir şey yok. Et ve Süt Kurumu koyunu 
kestiği zaman aradaki kasaplar kazanı-
yor, vatandaş ta sanıyor ki köylü vatandaş 

kazanıyor. Halbuki besicinin hiçbir karı 
yok. Ancak maliyetini ya kurtarıyor, ya 
kurtarmıyor. Bundan dolayıdır ki devleti-
mizden yemin KDV’sini besiciye köylüye 
yansıtmasını bekliyoruz. Yem KDV’leri 
fabrikalar ve fabrikatörlerin yanlarına kar 
olarak kaldı. Yemdeki KDV‘nin kalkma-
sından sonra yeme 3 veya 4 defa zam gel-
di. Dediğim gibi 43 lira olan yem şimdi 
50 lira oldu. Buna köylü, çiftçi ve üretici 
nasıl müdahale etsin. Bizler elbette zarar 
ediyoruz. Çoluk çocuk çalışıyoruz kaza-
namıyoruz. KDV üreticiye yansımadı. 

Artışın sebebi belli!
Son günlerde 
et fiyatlarındaki 
artış gündemdeki 
yerini korurken 
Erzurum çiftçisi 
fiyat artışının 
sebebini büyük 
çiftlik sahipleri ve 
büyük marketlere 
bağladı.
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Tekirdağ Büyükşehir 
Belediyesi’nin, Tarım Kredi 
Kooperatifi’ne ortak olmasıyla 
birlikte artan işbirliği meyvelerini 
vermeye başladı. İşbirliği 
neticesinde belediyeye ait 
meralarda kullanılacak gübre 
tedariki, Tekirdağ Tarım 
Kredi Kooperatifi tarafından 
sağlanacak.

Tarım Kredi Yem’in Kütahya fabrikasında 2015 yılı Mayıs ayında yapımına başlanan ve 
2015 yılı Aralık ayında deneme üretimine geçen mamül silo ve yükleme tesisi, 2016 yılı 
Ocak ayı itibariyle tam kapasite faaliyete geçti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 
Hayvancılığı Destekleme Projesi 
kapsamında Mera Islahı Projesi 

dolayısıyla gerçekleşen törene Tekirdağ 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Al-
bayrak ve Tekirdağ Bölge Müdürü Rifat 
Aktürk’ün yanı sıra kooperatif ortakları 
ve yöre çiftçileri katıldı.

Hayrabolu ilçesi Lahana Mahalle-
si’ndeki merada başlatılan proje kapsa-
mında Tekirdağ iline bağlı 8 ilçenin 19 
mahallesinde toplam 31 bin 850 dekar 
meraya 796 bin 250 kg 20.20.0 gübre te-
dariki Tekirdağ Tarım Kredi Kooperatifi 
tarafından gerçekleştirildi.

Törende konuşan Belediye Başkanı 
Kadir Albayrak; “Toprağın erozyona 
karşı muhafazası, yer altı su hazinele-
rinin oluşması, atmosferdeki karbon-
dioksitin bertarafı, ekolojik dengenin 
sağlanması gibi saymakla bitmeyecek 
yararları olan meralarımız uzun yıllardır 
sürdürülen yanlış ve hor kullanımlar yü-
zünden maalesef bu günkü hale gelmiş-
tir. Amacımız; meralarımızda bulunan 
mevcut bitki örtüsünün çeşitliliğinin ve 
yem kalitesinin artırılması ile bölgenin 
ekolojik dengesinin korunarak biyolojik 
hayatın sürdürülebilirliğine katkı ve-
rilmesi, münavebeli otlatma düzeninin 

sağlanarak mera verimliliğinin arttırıl-
ması ve işletiminin sürdürülebilirliğinin 
tesisi, mera ıslahının ve işletiminin ili-
mizde teşvik edilmesi, alınan sonuçların 
diğer mahallelere duyurularak konunun 
bölgemizde yaygınlaşmasının sağlan-
ması ve hayvancılıkla istihdam yaratıla-
rak göçün önlenmesidir.” dedi.

Tekirdağ Bölge Müdürü Rifat Ak-
türk ise; “Tekirdağ Büyükşehir Beledi-
yesi’nin Bölge Birliği’mize bağlı Tekir-
dağ Tarım Kredi Kooperatifi’ne ortak 
olması ve gübre tedariki konularında 
anlaşmaya vardık. Gübre tedarikinin 
yanı sıra kendilerine zirai konularda her 

türlü teknik desteği sağlayabileceğimizi 
belirttik. Yöre tarımının aşama kaydede-
bilmesi için yerel yönetimlerle devamlı 
diyalog halinde olmak durumundayız. 
Amacımız Tarım Kredi Kooperatifle-
rinin ulaşabildiği kadar çiftçiye destek 
olmasıdır. Tarım Kredi Kooperatifleri 
olarak çiftçinin alın terinin karşılığını 
alması için elimizden geleni yapıyoruz. 
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile bu 
amaç doğrultusunda işbirliği yapmak, 
onları Tarım Kredi Kooperatifleri’nin 
ortağı olarak yanımızda görmek bizim 
için büyük bir mutluluktur.” sözlerini 
kaydetti. 

Tarım Kredi Yem Genel Mü-
dürü Ahmet Diler, şirketin 
birleşme sürecinden sonra ya-

tırımlara önem verdiğini ve bu tesis 
sayesinde fabrikanın üretim ve yük-
leme kapasitesinin yaklaşık % 50 art-
tığını belirtti.

Kütahya Bölge Müdürü İsma-
il Hakkı Bücük de tesis yapılmadan 
önce fabrikaya bildirilen siparişlerin 
iki üç haftada sevkedilebilirken şu an 
itibariyle taleplerinin anında karşıla-
nabildiğini ifade etti. Bu  sayede satış 
kayıplarının ortadan kalktığını bildi-
ren Bücük, emeği geçenlere teşekkür 
ederek bu tesisin tüm Tarım Kredi ca-
miasına hayırlı olmasını diledi.

Tarım Kredi Yem Kütahya Yem 
Fabrikası Müdürü Hüseyin Durmuş 
ise “Yedi ay gibi kısa bir sürede ta-
mamlanan bu tesisin yapımında biz-
lere her türlü desteği veren Tarım 
Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü-
ne ve Tarım Kredi Yem Genel Mü-
dürlüğü yetkililerine şükranlarımı 
bildiriyor, tesisin tüm camiaya ha-
yırlı olmasını diliyorum” ifadelerini 
kullandı.

Trakya’da meralara Tarım Kredi desteği 

Tarım Kredi Yem, yatırımlarına devam ediyor
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Törene; Gaziantep Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Fatma Şahin,  İslahiye Kaymakamı Ra-
mazan Yıldırım, İslahiye Belediye Başkanı 

Kemal Vural, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İb-
rahim Yılmaz, Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep 
Bölge Müdürü Mehmet Aksoy, Koyun Keçi Yetiştiri-
cileri Birliği Başkanı Haydar Demirezer, koyun keçi 
yetiştiricileri katıldı.

Törende, Büyükşehir Belediyesinin belediyecilik 
anlayışının insanı ön plana çıkarmak olduğunu ifade 
eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma 
Şahin, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla, 
sosyal belediyecilik anlayışını çok önemsediklerini 
ve bu kapsamda tarımsal hizmetler daire başkanlığını 
kurarak yöre çiftçilerinin sorunlarını çözmeyi amaç-
ladıklarını söyledi.

Şahin, gübre, tohum, arı kovanı ve fide dağıtımı-
nın yanında Tarım Kredi Kooperatifleri işbirliği ile 
2015 yılında dağıtımına başlanan koyun süt yemine 
2016 yılında da devam ederek 1.300 ton koyun süt 
yemi dağıtmanın haklı gururunu yaşadıklarını be-
lirtti. Çiftçilere yönelik olarak ‘siz bizim için önem-
lisiniz’ diyen Başkan Şahin, “Doğayı korumak ve 
insanın daha iyi yaşamasını sağlamak amacıyla yatı-
rımlarımıza devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Kaymakam Ramazan Yıldırım, üreticileri bu tür 
organizasyonlar ile destekledikleri için Büyükşehir 
Belediye başkanına ve törene katılanlara teşekkür 
ederken İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural da 
belediye faaliyetleri hakkında genel bilgi verdi.

Gaziantep bölgesinde 150 bin dolayında küçük-
baş hayvanın bulunduğunun altını çizen Tarımsal 
Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, mevcut 
hayvancılığın desteklenmesini, küçükbaş hayvanlar-
da süt ve et veriminin arttırılmasını sağlamak ama-
cıyla 2015 yılında yapılan yem dağıtım projesinin 
2016 yılında da devam ettirildiğini söyledi. Koyun–
keçi yetiştiricilerinin hem fenni yem ile tanıştıklarını 
hem de sosyal olarak üreticilerin yanında olduklarını 
belirten Yılmaz, İslahiye’de 436, Araban’da 372, Ni-
zip’te 200, Nurdağı’nda 223, Oğuzeli’nde 72, Şahin-
bey’de 416, Şehitkamil’de 488 ve Yavuzeli’nde 415 
olmak üzere toplamda 2 bin 622 üreticiye koyun süt 
yemi dağıtacaklarını söyledi.

Gaziantep Bölge Müdürü Mehmet Aksoy, çiftçi-
lerin desteklenmesi için yapılan projelerde tedarikçi 
olarak çiftçi kuruluşu olan Tarım Kredi Kooperatifle-
ri’ni tercih ettikleri için Gaziantep Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür ederek, Tarım 
Kredi Kooperatifleri olarak her zaman çiftçilerin ya-
nında olduklarını ve bu tür projelerde ürün tedariği 
yapılması noktasında tüm desteklerin verileceğini 
dile getirdi.

Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Haydar 
Demirezer, Büyükşehir Belediyesi’nin Tarım Kredi 
Kooperatifleri aracılığıyla tedarik edilen koyun süt 
yeminin yetiştiriciler için doğru fenni yem olduğu-
nu belirterek yem dağıtımına katılanlara teşekkür 
ederken hayvan yetiştiricilerini temsilen konuşan Ali 
Gür isimli çiftçi ise, Büyükşehir Belediyesi’nin yem, 
gübre, tohum ve arı kovanı desteği vererek yetişti-
ricilerin imdadına hızır gibi yetişen Fatma Şahin’e 
teşekkür etti.

Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesince hayvancılığın 
desteklenmesi kapsamında; 
Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri 
Birliği'ne üye 2 bin 622 yetiştiriciye 
Tarım Kredi Yem’in üretmiş olduğu 
1.300 ton koyun süt yeminin ilk 
dağıtımı İslahiye’de gerçekleştirildi. 

Hayvancılığa destek...



ŞUBAT 2016HABER 17

Kooperatif üyesi kadınlar, ürün-
lerini Hilmiye Mahallesi'ne ya-
pılacak binada satışa sunacak. 

Temel atma töreninde konuşan Oylat 
Boğazı Köyleri ve Mahalleleri Kadın 
Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nurcan 
Yılmaz, “135 metrekare alan üzerine ku-
rulacak olan binada lokanta ve kafe bu-
lunacak.  İnegöl Kaymakamlığı ve Ulu-
dağ Üniversitesi ortaklığında yürütülen 
projemiz, İnegöl Belediyesi, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürlüğü, İTSO, Kula-
ca Kooperatifi ve İFSAD paydaşlığında 
hızlı adımlarla ilerliyor. Hocalarımızın 
geliştirdiği bu fikir BEBKA tarafından 

desteklenmeye layık görüldü. Yüzde 72 
oranında hibe desteği aldık" dedi. 

İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş 
da, “Projemizden Oylat boğazında yer 
alan Bahçekaya,  Gündüzlü, Hamamlı,  
Hilmiye, Mesruriye, Saadet, köylerinde 
yaşayan kadınlar yararlanacak. Ürünleri-
ni satabilecekleri; bir internet satış sitesi, 
İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'n-
de yapılacak olan bir satış büfesi ve Hil-
miye köyünde imalathane ve kafe olarak 

kullanacakları ekolojik bir yapı kazandı-
rılacak. İnternet satış sitesi faaliyete geç-
ti. Siteye erişim www.oylatciftlik.com.tr 
adresinden sağlanmaktadır. Bu sitede altı 
köyün kadınları tarafından üretilen salça, 
reçel, marmelat, turşu çeşitleri, mantı, 
erişte, bazlama, silor, tarhana, kuru otlar, 
Osmanlı çayı, bal, satılmaktadır. İnegöl 
Belediyesi olarak biz de 100 bin TL ma-
liyeti olan temelin atılmasını üstlenerek 
bu projemize katkı sağlıyoruz" ifadele-
rini kullandı.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Yusuf Ulcay da, “Bu projenin hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum. Bu koopera-
tifi kurmuş olan kadınlarımızı kutluyo-
rum. Üniversitemizde girişimcilik ders-
leri veriyoruz. Biz ülke olarak bir takım 
yerlere gelmek istiyorsak, topyekün giri-
şimci olmamız lazım. İşletmelere kalite 
sistemi kurmaya çalışıyoruz. Üniversite 
olarak bizler de bu projenin bir partneri-
yiz. Bursa’mız sanayi şehri olduğu gibi 
aynı zamanda tarım şehri” dedi.

Pişirilmesi oldukça zor olmasına rağmen 
sofralardan eksiltilmeyen tandır ekmeği, 
Adilcevaz ilçe merkezinde birçok hanede 

yok olmaya yüz tutarken, kırsal kesimlerde ya-
şayan köylülerin vazgeçemediği ilk tercihleri 
oluyor. Sabahın ilk ışıklarıyla akşamdan yoğur-
dukları hamuru tandırlarda pişirmeye başlayan 
kadınlar, soğuk kış şartlarına rağmen pişirdikleri 
ekmekle evlerinin ekmek ihtiyacını karşıladıkla-
rını belirttiler.

 İlçeye bağlı Aydınlar beldesinde yaşayan 72 
yaşındaki Hüsnücemal Emen isimli kadın, tandır-

da pişirdikleri ekmeğin daha bereketli ve lezzet-
li olduğunu ifade ederek, “Köyümüzde her evde 

ortalama 7-8 nüfus yaşamaktadır ve bu nedenle 
evimizin ekmek ihtiyacını karşılamak için hemen 

hemen her sabah tandırlarımızı yakarak evimizin 
günlük ekmek ihtiyacını karşılıyoruz. Tandır ekmeği 

bizim için bir yaşam tarzı haline gelmiş ve zamanımızın 
çoğunu tandırda geçiriyoruz. Tandırda ekmek pişirmek 

çok zor bir iş olmasına rağmen bu işi severek yapıyoruz. 
Tandır ekmeği, normal fırınlarda yapılan ekmeklerden daha 
sağlıklı ve bayatlamadan ilk günkü tazeliğini koruyabiliyor. 

Yıllardır evimde gelinlerim olmasına rağmen bu işi hep ken-
dim yapıyorum. Gelinlerimin tandır işiyle asla uğraşmalarını 
istemedim. Tandırda ekmek pişirmek çok zor olduğu gibi us-
talık istiyor. Ayrıca yeni nesil gelinler bizler gibi pek tandır 
ekmeği pişirmeyi beceremiyorlar” diye konuştu.

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, köylü 
kadınların kurduğu 
Oylat Boğazı Köyleri 
ve Mahalleleri Kadın 
Kalkınma Kooperatifi 
hizmet binasının temeli 
törenle atıldı.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki köylerde yaşayan vatandaşların vazgeçilmezi olan tandır 
ekmeği, damaklarda bıraktığı leziz tadıyla sofraların baş tacı olmaya devam ediyor.

Kadınlara kalkınma kooperatifi...

Ekmek ihtiyacı tandırdan
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde gezen tavuklardan elde 
edilen organik yumurtalar büyük rağbet görüyor.  

Yenişehirli genç müteşebbis Çetin 
Şan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı’nın projesi çerçevesinde 6 
dönüm arazi üzerine tavuk çiftliği kur-
du. 1500 tavukla şu an günde 700 ci-
varında yumurta ürettiğini belirten Şan, 
gelen taleplere yetişemediğini belirtti. 
Şen, “Henüz yeni olan işletmemizde 
tamamen organik yumurta üretimi ya-
pıyoruz. Gelen yemden hayvanların 
otladığı meraya kadar bütün ürünler 
organik ve sıfır GDO'lu. Bilhassa lüks 
oteller ve İstanbul'dan büyük siparişler 

alıyoruz. Hedefimiz 1500 olan tavuk 
sayısını daha da artırarak bütün Mar-
mara bölgesine hitap etmek. Bu hedef 
doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz” dedi.

Yenişehir'deki çiftliğe isteyen her-
kesin gelip ziyaret edebileceğini belir-
ten Şen, “Meraklıları gelip yumurtaları 
kendileri toplayıp gidiyorlar” diye ko-
nuştu. 6 dönüm araziye kurulu tesiste 
tavuklar kapalı alan dışında açık alanda 
da otlama imkanı buluyor ve gezen ta-
vukların yumurtaları tercih ediliyor.

2002 yılında 87 ülkeye fındık ihraç eden Türkiye, 2015 
yılında 112 ülkeye ihracat yapma başarısını gösterdi.

Dünya fındık üretim ve ihracatının 
yüzde 75'ini gerçekleştiren Türki-
ye, 2015 yılında 112 ülkeye fın-

dık ihraç etti. 
Karadeniz Fındık Mamulleri İhracat-

çılar Birliği (KFMİB) istatistiklerine göre, 
dünya fındık üretim ve ihracatında lider 
durumda bulunan ve yılda yaklaşık 3 mil-
yar dolar döviz girdisi sağlayan Türkiye, 
1992 yılında 33, 2002 yılında 87 ülkeye 
ihracat yaparken bugün 112 ülkeye ihra-
cat yapacak seviyeye ulaştı. 2000’li yılla-
rın başına kadar sadece AB ülkeleri, Orta 
Doğu ve Kuzey Amerika ülkelerine fındık 
ihracatı yapabilen Türkiye, bugün 29 AB, 
15 Asya, 15 Orta Doğu, 3 Kuzey Ameri-
ka, 9 Güney Amerika, 12 Afrika, 9 Uzak 
Doğu, 3 Serbest Bölge, 9 Pasifik ülkesine 
fındık ihraç etme başarısı gösteriyor. Tür-

kiye, 2015 yılında 240 bin ton fındık ih-
racatı yaparken karşılığında 2 milyar 827 
milyon dolar döviz girdisi sağladı.

İLGİNÇ NOKTALAR
Fındık ihracı miktarları arasında kü-

çük fakat ilgi çekici noktalar da bulunu-
yor. İlk olarak 1992 yılında 5 milyon dolar 
değerinde 2 bin ton fındık ihraç edilen Yu-
nanistan'a bugün bin 500 ton fındık ihraç 
edilmesine rağmen yılda 18 milyon dolar 
döviz girdisi sağlanıyor. Son yıllarda yeni 
hedef pazar olarak belirlenen Çin’e 2002 
yılında 613 bin ton fındık ihracatı yapı-
lırken, karşılığında yaklaşık 1.5 milyon 
dolar döviz girdisi sağlanmıştı. Bugün ise 
3 bin 500 ton fındık ihraç edilirken kar-
şılığında 47.5 milyon dolar döviz girdisi 
elde edildi.

Türkiye, Almanya’ya 2002 yılında 61 
bin ton ihraç ve 155 milyon dolar döviz 
girdisine sahip iken bugün 61 bin ton ih-
raç ve 713 milyon dolar döviz girdisi elde 
edecek seviyeye ulaştı. Almanya’yı İtal-
ya, Fransa, Polonya, Kanada takip ediyor.

Türkiye geçen yıl en az fındık ihraca-
tını ise 3 kilogram ile Cibuti’ye gerçek-

leştirdi. Bu ülkeyi 14 kilogram ile Fildişi 
Sahili, 20 kilogramla Etiyopya izledi.

Türkiye, geçen yıl ayrıca Venezuela 
ve Kolombiya gibi Güney Amerika, Çin, 
Filipinler, Hong Kong'un da aralarında 
bulunduğu Asya, Etiyopya, Güney Afrika 
Cumhuriyeti'nin yer aldığı Afrika ülkele-
rine de yüksek miktarda fındık ihraç etti.

Gezen tavuk oturandan yeğdir

Türkiye 112 ülkeye fındık ihraç etti 
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Eskişehir Osmangazi Üni-
versitesi (ESOGÜ) Ziraat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Ali Koç, mevsim normallerinin 
üzerinde seyreden hava sıcaklıkla-
rının ürünlere zarar verebileceğini 
kaydetti.

Prof. Dr. Ali Koç, mevsim sı-
caklıklarının üzerine çıkan hava 
sıcaklıklarından dolayı birçok bit-
kide uyanma sürecinin başladığını 
belirtti. Etkisini gösteren sıcak ha-
valara aldanarak üreticilerin ürün 
ekimlerini erkene almasında zarar 
görebileceğini vurgulayan Prof. 
Dr. Koç, Mart ayının ikinci yarısı-
na kadar dikkatli olunması gerek-
tiğini belirtti. 

Prof. Dr. Koç, "Birçok bitkide 
uyanma için süreç başladı. Günle-
rin uzamasıyla birlikte bitkilerde 
kışa dayanıklılık azalacağı için, 
bundan sonra ortaya çıkabilecek 
soğuk, özellikle eksi 10 derece 
civarına yaklaşan sıcaklıklar bir-
çok kışlık tarla bitkisine zarar 
verebilecek duruma geldi. Bunun 
haricinde çiftçimiz havaların ısın-
masıyla birlikte yazlık ekimlerini 
yapıyor. Ancak, tahıl haricinde 
yazlık ekimlerde hala risk devam 
ediyor. Çünkü uzun yıllar ortala-
ma süreleri incelediğimizde Mart 
ayının ikinci yarısında burada sı-
caklıkların aşırı derecede düştüğü 
görülmekte. Böyle bir riskle karşı-

laşılmaması için Şubat ayı içerisin-
de ekime geçmemelerinde fayda 
var" dedi.

"MEYVE AĞAÇLARINDA 
ZARARLI OLABİLİR"

Sıcak havalar ile birlikte bazı 
meyve ve tarım ürünlerinin yük-
sek sıcaklıklar yüzünden zarar 
görebileceğini belirten Prof. Dr. 
Koç, "Arıcılıkla ilgili de riskler 
olabilir bu dönemde. Çünkü ha-
vaların ısınmasıyla birlikte arılar 
artık uyanmaya başlar. Ama iler-
leyen dönemdeki soğuklar zarar-
lı olabilir. Yine meyvecilikte bu 
konuda bir sıkıntıyla karşılaşmak 
mümkün. Özellikle erken çiçek 
açan badem, kayısı, şeftali bunlar 
zarar görebilir. Önümüzdeki mev-
cut ısınmanın riski özellikle erken 
çiçeklenen meyve ağaçlarında ve 
bölge için kritik bir kışa dayanık-
lılık arz eden kışlık ürünlerde yem 
bezelyesi, aspir gibi bu tür bitki-
lerde zararlı olabilir şu dönemdeki 
yüksek sıcaklıklar. Çünkü onlar da 
uyanmaya çalışıyor" şeklinde ko-
nuştu.

"ÜRETİCİ İÇİN DERT       
ANLAMINA GELMEKTEDİR"

Öte yandan, soğuğa dayanıksız 
bitkilerin Mart ayının ikinci yarı-
sında gelecek soğuklardan etkile-
nerek şu anda ekim yapacak çiftçi-
leri maddi kayba uğratabileceğini 
belirten Prof. Dr. Koç, "Küresel 
ısınmanın neticesinde şu anda ya-
şanan sıcaklıklar topraktaki nem 
kaybını hızlandırıyor. Sıcak ha-
valar şehirde yaşayanlar için ba-
har havası olsa da üretici için dert 
anlamına gelmektedir" ifadelerini 
kullandı.

ESOGÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ali Koç: "Çiftçilerin bu havalarda ekime 
geçmemelerinde fayda var. Önümüzdeki 
mevcut ısınmanın riski özellikle erken 
çiçeklenen meyve ağaçlarında zararlı olabilir"  
diye konuştu.

Sıcaklıklar çiftçiyi 
yanıltmamalı 

Ağaçlar şubat ayında 
çiçek açtı...

Yurdun bir çok kesiminde soğuk havalar 
etkili olmasına rağmen sıcak havaların 

etkisini arttırdığı Sakarya’da ağaçlar çiçek 
açtı. 

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 
10-15 derece üzerinde seyrettiği son gün-

lerde, soğuk kış günleri 
yerini güneşli havaya 
bıraktı. Sakarya’da 
yalancı bahara aldanan 
ağaçlar çiçek açarak 
beyaza büründü.

Bu tür olaylarda 
vatandaşın kısa sürede 
tedbir alması gerekti-
ğini belirten yetkililer, 
“Vatandaşımızın tedbir 
alması lazım. Ticari 
üretim yapanlar tarım-
sal sigortalarını yap-
tıracaklar. Hiç değilse 
don olaylarına karşı 
ağaçlarını sigortalamış 
olacaklar. Her ağacın, 
her meyvenin sigor-
talanma günü bellidir. 
Sigortalarını yaptırsınlar 
artı kendileri ellerinden 
geldiği kadar tedbir al-
maya çalışsınlar. Ticari 
anlamda üretim yapan 
arkadaşlarımız sisleme 
sistemi, hava akımı 
sistemi kurabilirler. 
Çukurlara veya varillere 
ot, saman gibi sisleme 
yapabilirler. Mikrobiyal 
koruyucu antifrizler 
çıktı. Tomurcukların 
biraz daha geç açmasını 
sağlıyor. Bu şekilde 
meyvecilerimizin tedbir 
alması gerekiyor” 
şeklinde açıklamalarda 
bulundular.
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Kargı veya söğütten örülme doğal beşiklerde 
özellikle yaz sezonunda çocukların daha rahat 
uyuduğunu belirten Aydınlı Romanlardan De-

niz Aydeniz, “Eskiden parası pulu olmayanlar sele ve 
söğüt beşik kullanırdı. Şimdi sağlığına düşkün olan-
lar ve çocuğun sağlığını düşünenler doğal ve organik 
ürünlerden yapılma sele kullanıyor” dedi. 

Türkiye’de teknolojik gelişmelere paralel olarak 
bir çok zanaatın unutulmaya yüz tuttuğunu bunlardan 
birinin de sepetçilik olduğunu belirten Deniz Aydeniz, 
“Biz çocukluğumuzda sepet örerek oynardık. Şimdi-
ki çocuklar bu işi çekirdekten öğrenmiyor. Sepet sele 
üretimi bitti. Eskiden bizim ördüğümüz sepetlerle 
sebze meyve toplanır, sele ve diğer örgü eşyaları da 
saklama aracı olarak kullanılırdı. Artık teknoloji ge-
lişti, plastikler bizim işi bitirdi. Artık masa, sandalye, 
beşik ve sehpa örmeye başladık. Her geçen gün işler 
daha da kötüye gidiyor ama ümidimizi yitirmedik” 
dedi.

Havalar ısınmadan önce turizm beldelerinde satıl-
ması için hazırlanan yüzlerce kargı ve söğütten örül-
me beşik kamyonlarla büyük şehirlere ve turizm bel-
delerine gönderildi.

Aydın Efeler’de yıllarca incir ve zeytin 
toplamada kullanılan sepetleri örerek 
ekmek kazanan Romanlar, plastiğe 
yenik düşünce doğal ve organik 
ürünlerden beşik üretmeye başladılar.

Organik beşikler yoğun ilgi görüyor

Kış ortasında olmamıza rağmen, yaz aylarının 
vazgeçilmezleri arasında yer alan karpuz, Bi-
lecik'teki manav tezgahlarında şimdiden yeri-

ni aldı. 
Kilosu 7 TL'den satışa sunulan Mersin Karpuzu'nun 

seralarda yetiştirildiği öğrenildi. Bir yaz meyvesi ola-
rak şubat başından beri manavda tezgahları süsleyen 
karpuz, halk arasında aş eren hamile kadınlar, çocuk-
lar ve yaşlılar tarafından ilgi görüyor. Karpuz fiyatının 
şu günlerde yüksek olduğunu belirten vatandaşlar ise, 
“Karpuz yüksek fiyat nedeniyle seyirlik oluyor, an-
cak ileriki günlerde karpuz fiyatının makul seviyele-
re inmesini bekleyeceğiz. Karpuzu şimdilik tadımlık 
olarak alabiliriz. Karpuz üretimi artıkça ister istemez 
fiyatlar da düşecektir” diye konuştu.

Karpuz 
görücüye çıktı
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COEXPHAL: 
Çiftçiler ile birlikte 

ilerleme

COEXPHAL İspanya’nın güneydoğusunda yer alan Almería 
şehrinde 1977 yılından beri faaliyet gösteren bir kooperatif 
birliğidir. Kooperatiflerin bilinirliğini ve pazar payını arttırma 

amacıyla kurulan Almería Meyve ve Sebze Üreticileri Birliği CO-
EXPHAL, 17 kooperatif ile başladığı çalışmalarına bugün 100’ü 
aşkın kooperatif ile devam etmektedir. 2 milyon ton üretim, 1.6 mil-
yar Euro ciro, 8 bin 100 çiftçi ortak ve 100’ü aşkın personeli ile CO-
EXPHAL 20 bin  800 hektarlık alanda üretim yapmakta ve 35 bin  
işçiye istihdam imkanı sunmaktadır. Almería’daki meyve ve sebze 
üretiminin %70’ini ve ihracatın %65’ini sağlayan birlik çiftçilerin 
ürünlerini 43 ülkeye satmaktadır. COEXPHAL ortakları üretim sü-
reçleri, ürün seçimi, paketleme gibi konularda yenilikçi değişiklikler 
yapmış ve düşük fiyatlı toptan satış yerine süpermarket zincirlerine 
doğrudan satışı sağlayan tüketime hazır ürün satışı ile pazara erişi-
mi arttırmıştır. Bu sayede yaratılan katma değer Almería bölgesin-
de kalmakta ve üretici kooperatiflerinin ortaklarına dağıtılmaktadır.

COEXPHAL ortaklarına katma değer yaratmak için önemli 
adımlar atmıştır:

• Biyolojik Kontrol ve Entegre Üretim: Üretim sürecinde 
tarım kimyasallarının kullanımının azaltılması için COEXPHAL bitki 
zararlıları ve hastalıkları ile mücadelede biyolojik kontrol ve enteg-
re üretim gibi alternatif yöntemler uygulayarak sürdürülebilir tarıma 
geçişi sağlamıştır. COEXPHAL’ın bu çabası ve üye kooperatiflerin 
de desteği ile 2007 yılında Almería’da yeşil devrim gerçekleşmiştir. 
COEXPHAL’ın ortakları Almería bölgesinin %90’ındaki biyolojik 
kontrol ve entegre üretimden sorumludur. Biyolojik kontrol metot-
ları geliştiren Biocolor şirketi de COEXPHAL’a aittir.

• Gıda ve Bitki Güvenliği: Gıda ve bitki güvenliği çiftçileri 
olduğu kadar tüketicileri de ilgilendiren bir konu olduğundan CO-
EXPHAL 1988 yılında kendi laboratuvarını kurmuştur. Bu labora-
tuvarda kooperatifler ve çiftçiler gıda kalitesini test etmenin yanı 
sıra toprak, su, bitki, gübre, tohumlarını da kontrol edebilmektedir. 
Birlik ayrıca meyve ve sebze üretiminde ISO kalite standartları ve 
sertifikalarını desteklemektedir. Bu standartlar İspanyol ve Avrupa 
yasalarının gerektirdiği koşullardan daha katıdır ve pazardaki en 
üst standartlar olarak kabul edilmektedir. COEXPHAL’e üye koo-
peratifleri tarafından üretim yapılan alanların %100’ü bu sertifikaya 
sahiptir. COEXPHAL İspanya’nın en büyük meyve ve sebze de-
netim/sertifika şirketi olan Agrocolor’un da kurucusu ve en büyük 
hisse sahibidir. 

• Meyve ve Sebze Üretici Örgütleri Birliği ve Meslekler 
arası Gruplar: Avrupa Birliği tarafından belirlenen Ortak Pazar 
Örgütü (CMO – Common Market Organisation) düzenlemele-
ri kapsamındaki Meyve ve Sebze Üretici Örgütleri arasında yer 
alabilmeleri için COEXPHAL, üye kooperatiflerini koordine et-
mektedir. Birliğe üye kooperatiflerin AB mevzuatına uygun olarak 
faaliyetlerini planlamaları konusunda kooperatiflere danışmanlık 
yapmaktadır. Sektörü desteklemek için COEXPHAL 2007 yılında 
Endülüs bölgesinde meslekler arası bir grup oluşturulmasına da 
yardım etmiştir. 

• Avrupa Örgütsel Entegrasyonu: Ortak Pazar Örgü-
tü’nün öneminin bilincinde olan COEXPHAL’ın önündeki en büyük 
zorluk meyve ve sebze üretici birliklerinin daha çok bölgesel veya 
ulusal düzeyde faaliyet gösterme eğilimidir. Bu birliklerin kıta düze-
yinde faaliyet gösteren kurumlara entegrasyonu ile birlik temsilci-
leri, ortaklarının çıkarlarını Avrupa’da da koruyabilecek ve çiftçiler 
ile kooperatiflerinin rekabet gücünü Avrupalı rakiplerine karşı arttı-
rabilecektir. 

Kooperatifçilik hareketinin başlangıcından beri kooperatifler 
ortaklarının çıkarlarını korumak için faaliyet göstermektedir. CO-
EXPHAL da çiftçiler ile birlikte, çiftçilerin çıkarlarını gözeterek faali-
yetlerini sürdürmektedir. 

Yazan: COEXPHAL
 Çeviri: Burçak Akansel






