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Çankaya-Ankara

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bulunan Bölge 
Birliğine ait 550 dekar arazide Danelik Mısır 
Tarla Günü Etkinliği düzenlendi.

Tarım Kredi Kooperatifleri ile Türkiye Ma-
karna Sanayicileri Derneği arasında ma-
karnalık buğday alımı ve satışına yönelik 
ticari işbirliği protokolü imzalandı.
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Hasat sonrası çiftçinin ilk 
adresi Tarım Kredi oldu

Tarım Kredi Kooperatifleri, yurt genelinde bağlı 
bölge birlikleri aracılığıyla yürüttüğü ürün 
değerlendirme faaliyetleri ile üreticilerin ilk 
adresi olmaya devam ediyor.
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Haberi 6. Sayfada

Kütahya'da danelik mısır 
tarla günü etkinliği

Haberi 12. Sayfada

Haberi 5. Sayfada

Tarım Kredi ve TMSD 
arasında 
iş birliği 
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Tarım ve Orman Bakanlığı ile 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
işbirliğinde hazine arazilerinin 

çiftçilere kiralanmasına ilişkin yürütü-
len projede başvuru süresi 19 Kasım’da 
sona erdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli henüz başvuru yapmayan 
çiftçilere seslenerek, hazine arazilerini 
neredeyse bedavaya kiralayabilecekle-
rini belirtti. Pakdemirli, Tarım sektörü 
ve çiftçiler için büyük bir önem taşıyan 
proje ile yaklaşık 3 milyar 400 milyon 
metrekare tarım arazisinin 10 yıla kadar 
çiftçilere kiralanabileceğini kaydetti. 
Konuya ilişkin bilgi veren Pakdemirli, 
"Söz konusu arazilerin kiralanması ile 
10 yıllık bir sürede çiftçilere ilave ola-
rak 600 milyon liradan daha fazla bir 
gelir sağlanmış olacak. Proje sonucun-
da hazineye ait olan ancak izinsiz ve 

sözleşmesiz kullanılan tarım arazileri 
kayıt altına alınarak, kira bedelleri öde-
nerek ekilip biçilecek. Ayrıca kiralama 
işlemi ile Çiftçi Kayıt Sistemine kaydı 
olmayanlar da kayıt olacak. Böylece 
tarımsal destek, düşük faizli kredi ve 
tarım sigortaları gibi konulardan da ya-
rarlanabilecek" diye belirtti. 

Proje sonucunda kiralanacak ara-
zilerin toplam tarım arazilerinin yüz-
de 5’ine denk geldiğini ifade eden 
Pakdemirli, Eylül ayında Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile 
projeyi tanıtarak start verdiklerini 
anımsattı. 19 Kasım tarihi itibariyle 
başvuruların sona erdiğini vurgula-
yan Pakdemirli, şu ana kadar 90 bin 
civarında çiftçinin hazineye ait tarım 
arazisini kiralamak için başvuruda 
bulunduğu bilgisini verdi. 

Çiftçiye 600 milyon TL gelir 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yaklaşık 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisi 10 yıla kadar 
çiftçilere kiralanabilecek. Söz konusu arazilerin kiralanması ile 10 yıllık bir sürede çiftçilere ilave olarak 600 
milyon liradan daha fazla bir gelir sağlanmış olacak" dedi. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tarıma 
dayalı sektör ihracatçılarına verile-

cek ilave kredi desteğine ilişkin açık-
lamada bulundu. İstihdam ve sanayide 
stratejik öneme sahip olan tarım sektö-
rünün Türkiye dış ticaretinde önemli bir 

paya sahip olduğunu 
ifade eden Pekcan, tarım 
sektörüne ve ihracata 
artı değer kazandırılma-
sı amacıyla Türk Exim-
bank’ın tarıma dayalı 
ürün ihracatının finans-
manında daha etkili 
olmasının kararlaştırıl-
dığını belirtti. Bu kap-
samda sektörde özellikle 
mevsimsel alımlar ve 
alım dönemleri itibarıy-
la finansmana ihtiyacın 

yoğun olduğu dönemler için “Mevsimsel 
Kredi Destek Programı”nın uygulamaya 
alındığını aktaran Pekcan, "Türk Exim-
bank, yeni başlattığı mevsimsel kredi 
destek programı uygulamasıyla 2018 
sonuna kadar pamuk, incir, üzüm, zey-

tin, fındık, kayısı ve diğer tarım ürünleri 
ihracatı yapan firmalarımıza 200 milyon 
dolar ilave finansman sağlayacaktır. Bu 
kapsamda tarım ürünleri ihracatçıları-
mızın Türk Eximbank’tan kredi talep-
lerine öncelik verilecek ve önümüzdeki 
yıllarda mevsimsel kredi destek progra-
mı uygulamasına devam edilerek, tarım 
sektörüne kullandırılan kredilerin toplam 
krediler içindeki payı artırılacaktır. Ülke-
miz ihracatçılarına 12 şube ve 14 irtibat 
bürosuyla hizmet veren Türk Eximbank, 
tarım sektöründe faaliyet gösteren ihra-
catçıların uygun finansman olanakların-
dan azami bir şekilde faydalanmasına 
büyük önem vermektedir" dedi. 

Pekcan, gerçekleştirilen firma zi-
yaretleri, toplantı, seminer, eğitim gibi 
faaliyetleriyle Eximbank'ın desteklerini 
firmalara etkin şekilde tanıttığını belirtti. 

Türk Eximbank 200 milyon 
dolar finansman sağlayacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank yeni başlattığı ‘mevsimsel 
kredi destek programı’ uygulaması ile bu yıl sonuna kadar tarıma dayalı 
sektör ihracatçılarına 200 milyon dolarlık ilave finansman sağlayacak” dedi.  
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Toplantılara; Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli, Ak 
Parti Genel Başkan Yardımcısı 

Kahramanmaraş Milletvekili Mahir 
Ünal, Kahramanmaraş Valisi Vah-
dettin Özkan, Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği Yöne-
tim Kurulu Üyesi Yaşar Terzi, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge 
Müdürü Mehmet Aksoy, sivil toplum 
kuruluşları ile kamu kurum ve kuru-
luşların temsilcileri katıldı.

‘EXPO 2023 Kahramanmaraş Tanı-
tım Toplantısı’nda gerçekleştirilen açılış 
konuşmalarının ardından söz alan Tarım 
ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli 
“Kahramanmaraş’ta Doğa Dostu Şehir 
ve Duyarlılık Teması” ile düzenlenecek 
olan EXPO 2023’ün Kahramanmaraş’a 
hayırlı olmasını diledi

Daha sonra, Tarım ve Orman sek-
törü temsilcilerinin bir araya geldiği 
‘Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı  Tarımsal 
Enstitüsünde gerçekleştirilen Kahra-
manmaraş Tarım ve Orman Sektörü ile 
Buluşma Toplantısı’na katılan Bakan 
Pakdemirli, ‘Enflasyonla Topyekün 
Mücadele’ kapsamında Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin gübrede yuzde 15’e 
varan indirim yaparak tarım sektörüne 

destek sağladığını, gelecek dönemler-
de Tarım Kredi Kooperatifleriyle ya-
pacakları çalışma ile aynı indirimlerin 
yemde de olacağını söyledi. 

Kooperatifler içerisinde Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin 900  bin çiftçiye hitap 
ederek en büyük çiftçi kuruluşu oldu-
ğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, El-

bistan ilçesinde 4 milyon m2 alanda 
60 bin büyük baş kapasiteli 300 adet 
besi işletmesi olacak şekilde Organi-
ze Sanayi Bölgesinin kurulacağının, 
ayrıca Kahramanmaraş'ı Doğuak-
deniz kırsal Dezavantajlar Kalkın-
ma Projesi kapsamına aldıklarının 
ve böylece küçük ölçekli çiftçilerin 
özellikle gençlerin ve kadınların 
gelir seviyelerini arttıracaklarının, 
piyasaya entegrasyonlarını sağlaya-
caklarının müjdesini de verdi.

Kahramanmaraş'a 500 bin TL ma-
liyetli Yavşan Yaylası tesisi kazan-
dırılacağını ifade eden Pakdemirli, 
Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) 
kapsamında 15 aileye 390 bin TL fa-
izsiz mandacılık kredisi verileceğini 
ayrıca IPARD 3. çağrı döneminde 
yatırım tutarı olan 36 milyon TL hi-
benin de verileceğini belirtti.

Toplantı, katılımcıların soruları-
nın yanıtlanması ile son buldu.

Mizanpaj    Haber Sorumluları
İbrahim BİDAV   Funda SADAY - Firuze SUGEL TÜRKEROĞLU

Reklam Sorumlusu  İstihbarat     
Taner LAKERTA   Harun ÇELİK   

2018 KASIM 
SAYI 556

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:
İhlas Gazetecilik A.Ş.

Merkez M. 29 Ekim C. İhlas 
Plaza No:11/A    4134197 

Yenibosna / İstanbul
0 (212) 454 30 00

Merkez Birliği Adına Sahibi      Selahattin KÜLCÜ
Genel Yayın Yönetmeni      Fahrettin POYRAZ
Yazı İşleri Müdürü       Cenk ESEN
web adresi       www.tarimkredi.org.tr
e-mail        basin@tarimkredi.org.tr
İletişim hattı       444 4 855

TEKİRDAĞ Zeki YILDIRIM
BALIKESİR Zekeriya SAYAR 
SAKARYA Hüseyin SAVAŞÇI
İZMİR Kadir ARIOĞLU 
KÜTAHYA İsmail UYGUN  Emrah BASTI 
ANTALYA U.Furkan ULUTAŞ
KONYA Mehtap SUCU  
ANKARA İbrahim ÖZDEMİR

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

BÖLGE BİRLİĞİ MUHABİRLERİ

Pantone 137 C Pantone 3425 C

Kahramanmaraş’ta Tarım Çalıştayı

EXPO 2023 Tanıtım Toplantısı ve Tarım ve Orman Sektörü ile Buluşma Toplantısı 8 
Kasım’da Kahramanmaraş’ta gerçekleştirildi.
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Tarım Kredi Kooperatifleri tarafın-
dan yürütülen ürün değerlendirme 
faaliyetleri kapsamında yapılan iş 

birliği protokolü ile iç pazarda makarna 
üretimi için ihtiyaç duyulan buğdayın it-
halinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Makarnalık Buğday İthalinin 
Önüne Geçilecek

Tarım Kredi Genel Müdürü Dr. Fah-
rettin Poyraz, imza töreninde yaptığı 
konuşmada, Tarım Kredinin 23 milyar 
liralık aktif büyüklüğüyle 80 milyon in-
sanı kendisine paydaş gören bir kurum 
olduğuna dikkati çekti. Poyraz, Tarım 
Kredinin yıllık 9 milyar lira kredi hacmi 
olduğunu belirterek, "Bu paranın yakla-
şık yüzde 80'i ortaklara ayni kredi olarak 
kullandırılmakta. Yani ortağımız bize gel-
diğinde üretim için ihtiyacı olan ürünleri 
bizden alabilmekte. Esas amacımız piya-
sada fiyat istikrarının korunmasını sağla-
mak“ ifadelerini kullandı.

Poyraz, söz konusu protokol ile söz-
leşmeli üretim modelinde önemli bir 
adım attıklarını belirterek, "Protokolle 
TMSD üyesi firmaların ham madde ih-
tiyacının kooperatif ortaklarımızca 2019 
yılı ekim ayından itibaren sözleşmeli 
üretim modeliyle karşılanması amaçlan-
maktadır. Ayrıca halihazırda önümüz-
deki hasat sezonunda da konvansiyonel 

yöntemle kooperatiflerimiz ortaklarınca 
üretilen makarnalık buğdayların TMSD 
üyesi firmalarca alımı planlanmaktadır." 
diye konuştu. Poyraz, imzalanan proto-
kolle makarnalık buğdayın ithalinin önü-
ne geçilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Poyraz, 2017'de ortaklarından 450 mil-
yon lira bedelle 450 bin ton tarımsal ürün 
aldıklarına işaret ederek, "Bu miktarın 40 
milyon liralık kısmı sözleşmeli üretimle 
çiftçilerimize ürettiğimiz ürünlerden oluş-
maktaydı. 2018'de ise Kasım ayı itibarıyla 
750 milyon lira bedelle 600 bin ton tarım-
sal ürün değerlendirmesi yaptık. Bu tutarın 
150 milyon liralık kısmı sözleşmeli üretim 
modeli ile gerçekleştirildi." diye konuştu.

"Türkiye, Makarnalık Buğdayın 
Anavatanı"

TMSD Yönetim Kurulu Başkanı Ab-
dülkadir Külahçıoğlu da dünyada kaliteli 
makarnalık buğday üretebilecek en uygun 
ekolojik bölgelere sahip olan Türkiye'nin, 
makarnalık buğdayın anavatanı olduğunu 
belirterek, "Yurt içi ve dışında büyük bir ma-
karnalık buğday ürünleri pazarına ve dünya-
nın üçüncü büyük makarna üreticisi ve ikin-
ci büyük ihracatçısı durumuna ulaşmış bir 
sanayi sektörüne sahibiz." ifadesini kullandı.

İç tüketim ve ihracattaki artışa bağlı ola-
rak makarnalık buğday ihtiyacının arttığını 
dile getiren Külahçıoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle dış pazarlarımızın korunma-
sı açısından sektörümüzün ihtiyaç duyduğu 
miktar ve kalitede buğdayın iç piyasadan 
karşılanması büyük önem arz etmektedir. 
Tarımsal gelişme ve gıda güvenliği için 
dayanak olan Tarım Kredi ile yapacağımız 
iş birliğiyle çiftçi ve sektörümüz arasında 
aracılık yapan tüccar etkisinin azalacağına, 
verimlilik ve kalitenin artacağına, üreticiye 
sürdürülebilir gelir sağlayacağına, lisanslı 
depoculuğu istenilen seviyeye getirmede 
etkili olacağına ve sektörümüzün ihtiyacı 
olan hammaddenin garantili olarak üretile-
ceğine inancımız tamdır."

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Mü-
dür Yardımcısı Özgür Güven, Pazarlama 
Daire Başkanı İlyas Kılıç, Türkiye Makar-
na Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu 
Üyesi Muhittin Aykut Göymen ile kurum 
yöneticilerinin de katıldığı törende konuş-
maların ardından protokol imzalandı.

Oba Makarnacılık ile Kütahya 
Bölgede Pilot Çalışma

Tarım Kredi Kooperatifleri ile Türki-
ye Makarna Sanayicileri Derneği arasın-
da imzalanan makarnalık buğday alımı 
ve satımına yönelik iş birliği protokolü, 
sözleşmeli üretim modeli için örnek bir 
çalışma oldu. Bu protokol öncesi, Oba 
Makarnacılık San. ve Tic. AŞ. ile Kütah-
ya Bölge Birliği’ne bağlı kooperatif or-

taklarınca yaklaşık 20 bin dönüm alanda 
sözleşmeli üretim modeli ile makarnalık 
buğday alımı için protokol imzalandı. Ta-
rım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü 
Dr. Fahrettin Poyraz ve Oba Makarnacılık 
Yönetim Kurulu Başkanı Musa Özgüçlü 
tarafından imzalanan protokol ile Kütahya 
Bölge Birliği’nde pilot çalışma yapılacak. 
Kütahya, Eskişehir, Afyon, Uşak’ta çift-
çilerin ürettiği makarnalık buğdaylar ko-
operatiflerin üzerinden alınarak makarna 
üretiminde kullanılacak.

Genel Müdür Poyraz, “Oba Makarna 
ile imzaladığımız işbirliği protokolü çok 
önemli. Bizim zaten yapmaya çalıştığımız, 
Tarım Kredi Kooperatifleri olarak hedefle-
rimize yaklaşma noktasında bizi daha güç-
lü kılacak. En başta da bir taraftan Tarım 
Kredi bir taraftan da ilgili firma kendini bu 
konuda rahat hissederken, esas kazançlı 
çıkacak olan çiftçilerimiz olacak. Çünkü 
çiftçilerimiz dönem sonunda ürettiği ürü-
nünü satma noktasında, pazara ulaştırma 
noktasında herhangi bir kaygı yaşamaya-
cak. Zaten tarım sektöründe sözleşmeli 
üretim modeli geliştikçe, yani tüketim ta-
rafı ile üretim tarafı arasındaki bağ güçlen-
dikçe hem arz talep dengesi noktasındaki 
dengesizliklerin giderilmesi hem de tarım 
sektöründeki fiyatlandırma dengesizlikleri 
giderilmesi noktasında önemli bir sorunu 
da çözmüş olacağız” diye konuştu.

Tarım Kredi ve TMSD arasında iş birliği

Yargıtay Başkanlığı ile imzala-
nan protokol, Yargıtay meslek 

mensupları ve Yargıtay çalışanları 
ile tüm bu sayılan kişilerin eşleri-
ni, birinci dereceden yakınlarını ve 
onursallarını/emeklilerini; Sayıştay 
Başkanlığı ile imzalanan protokol 
ise, Sayıştay üye ve denetçileri, 
memurları, sözleşmeli personeli ve 
işçileri ile tüm bu sayılan kişilerin 

eşlerini ve birinci dereceden yakın-
larını, emeklilerini kapsamaktadır.

Yargıtay Genel Sekreteri Yusuf 
Z. Cenik ve Sayıştay Bölüm Baş-
kanı Üzeyir Gülcan ile imzalanan 
protokol esnasında konuşan Bere-
ket Sigorta Genel Müdürü Mahmut 
Güngör yapılan bu anlaşmanın üç 
kurum adına da hayırlar getirmesi 
temennisinde bulundu.

Yargıtay ve Sayıştay Başkanlığı ile Bereket Sigorta 
arasında Kasko Sigortası poliçeleri başta olmak üzere 
sigortacılık hizmetlerinin özel koşullarla sağlanması 
hususunda protokol imzalandı.

Tarım Kredi Kooperatifleri 
ile Türkiye Makarna 
Sanayicileri Derneği 
arasında makarnalık 
buğday alımı ve satışına 
yönelik ticari iş birliği 
protokolü imzalandı.

Yargıtay ve Sayıştay Başkanlığı ile protokol imzalandı
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Artvin ve Rize’de üretilen kivide 
şeker oranının 6.5 düzeyine ulaş-
ması ile kivi hasadına başlanıldı.

Kivi hasadının başlaması ile Tarım 
Kredi Kooperatifi de alımlara başladı. 
Artvin’e bağlı Hopa ve Arhavi ilçeleri 
ile Rize’ye bağlı Fındıklı, Ardeşen, Pa-
zar ve Çayeli ilçelerinde başlayan kivi 
alımlarını yerinde takip eden Trabzon 
Bölge Müdürü Süleyman Eğilmez, 10. 
yılda yine kivi alımı yaptıklarını söyle-
yerek; belirlenen taban fiyat ile piyasa-
daki alım fiyatlarını regüle ettiklerini 
böylelikle üreticinin herzaman yanında 
olduklarını kaydetti.

Eğilmez, ayrıca bu yıl kivi rekol-
tesinin iyi olduğunu, bin 200 ton kivi 
alımı yapıldığını ifade ederek; “Bu yıl 
üreticilerimizden 90 gram ve üzerin-
deki kivilerin kilosunu 3,20 TL, 60-90 
gram arası kivileri 2,20 TL, 60 gram 
ve altındaki kivilerin kilosunu ise 0,90 
TL’den aldık.” dedi.

Ayrıca, Türkiye Tarım Kredi Koo-
peratifleri Merkez Birliğinden Pazar-
lama Daire Başkanı İlyas Kılıç, Söz-
leşmeli Üretim ve Ürün Geliştirme 
Müdürü Mehmet Erol alım merkezleri-
ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında 
bilgi aldılar.

Doğu Karadeniz’de 10 yıldır Tarım Kredi Kooperatifleri 
üreticilerden kivi alımı yapıyor.

Doğu Karadeniz'de kivi alımı

Tarım Kredi Kooperatiflerinin, ko-
operatiflerin hizmet alanlarının 

genişletilmesi, gelirlerinin artırılma-
sı, iştiraklerinin ve iş birliği kurulan 
özel sektör firmalarının hammadde 
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 
yürüttüğü ürün değerlendirme faali-
yetleri artarak devam ediyor. Ortak-
larının üretim öncesi ihtiyaçlarının 
karşılanması yanında, piyasada fiyat 
dengesinin sağlanması ve ürünlerin 
pazara ulaştırılması konusunda da so-
rumluluk alan Tarım Kredi Koopera-
tifleri, ürün alımları ile yine çiftçilerin 
ilk adresi oldu.

2017 yılında başta arpa-buğday 

olmak üzere 143 milyon TL bedel-
le 165 bin ton hububat alan Tarım 
Kredi Kooperatifleri, yine aynı yıl 
içerisinde 82 milyon TL bedelle 172 
bin ton mısır, 100 milyon TL bedel-
le 55 bin ton ayçiçeği, 45 milyon 
bedelle 16 bin ton bakliyat, 21 mil-
yon TL bedelle 13 bin ton yaş seb-
ze-meyve olmak üzere tüm ürünler 
dahil toplamda 450 milyon TL be-
delle 447 bin ton ürün satın alımı 
gerçekleştirdi.

Özellikle sözleşmeli üretim 
modelini yaygınlaştırarak üretici-
lerin emeklerinin korunmasını he-
defleyen Tarım Kredi Kooperatif-

leri, pazar oluşturmak amacıyla da 
iş birlikleri oluşturmayı ve alımını 
yaptığı ürün yelpazesini genişlet-
meyi sürdürüyor. Yapılan çalışma-
lar doğrultusunda 2018 yılı kasım 
ayı itibariyle başta arpa-buğday 
olmak üzere 199 milyon TL bedel-
le 226 bin ton hububat, 150 mil-
yon TL bedelle 226 bin ton mısır, 
120 milyon TL bedelle 50 bin ton 
ayçiçeği, 144 milyon TL bedelle 
41 bin ton bakliyat, 38 milyon TL 
bedelle 19 bin ton yaş sebze-mey-
ve olmak üzere toplamda 752 mil-
yon TL bedelle 600 bin ton ürün 
alımı gerçekleştirildi.

Söz konusu rakamlar ele alındı-
ğında 2018 yılında bir önceki yıla 
göre miktar bazında yüzde 35, tu-
tar bazında ise yüzde 67 oranında 
artış kaydedildi. Sene başında 558 
milyon TL olarak belirlenen ürün 
değerlendirme hedefi 752 milyon 
TL’lik alım tutarı ile Kasım ayı 
sonu itibariyle geçilmiş oldu. Yapı-
lan çalışmalar, doğru planlama, ge-
liştirilen ortaklıklar ile 2018 yılında 
rekor düzeyde ürün değerlendirme-
si yapan Tarım Kredi Kooperatif-
lerinin, bu rakamları önümüzdeki 
yıllarda çok daha yukarı çıkarması 
bekleniyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri, yurt genelinde bağlı bölge 
birlikleri aracılığıyla yürüttüğü ürün değerlendirme 
faaliyetleri ile üreticilerin ilk adresi olmaya devam ediyor.

Hasat sonrası çiftçilerin ilk adresi 
Tarım Kredi Kooperatifleri oldu
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Çin heyetinden bölge birliklerine ziyaret
Çin Uluslararası Tarım Araştırma Merkezi (CIAR) heyeti Kütahya 
Bölge Birliğine bağlı kooperatiflere ziyarette bulundu. 

Çin Halk Cumhuriyeti Guizhou 
Bölgesel Yönetimi Tarım Ko-

misyonu delegasyonu bir dizi ince-
lemede bulunmak üzere ülkemizi 
ziyaret etti. Ziyaret kapsamında 
tarım sektörü temsilcilerinin katı-
lımıyla İstanbul’da bir konferans 
düzenlendi.

Türkiye ile sağlam temelle-
re dayalı deneyim paylaşımının 
amaçlandığı konferansa Tarım 
Kredi Kooperatiflerini temsilen 
katılan Tekirdağ Bölge Müdürü 
Ergin Çubukcu konferansta, tarım 
sektörü içerisinde Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin yeri, önemi ve 
çalışma koşulları konularında bilgi 
paylaşımında bulundu.  

Konferansa sağladığı katkıdan 
dolayı Guizhou Bölgesel Yöne-

timi Vali Yardımcısı Wu QIANG 
tarafından kendisine katılım pla-
keti verilen Çubukcu, “Siz değerli 
misafirlerimizi ülkemizde ve böl-
gemizde ağırlamaktan onur duyu-
yoruz. Dileğimiz odur ki tarımsal 
faaliyetler konusunda önemli işbir-
liklerine imza atarız.” dedi.

Konferans bitiminde Çatalca 
Tarım Kredi Kooperatifini ziya-
ret eden Çin Heyetini Tekirdağ 
Bölge Müdürü Ergin Çubukcu, 
Bölge Müdür Yardımcısı Neşe 
Sarılgan, kooperatif çalışanları 
ve çok sayıda üretici karşıladı. 
Çin heyetine kooperatifçilik fa-
aliyetleri,  kooperatiflerin fiziki 
ve idari yapısı, kooperatif ortak 
ilişkileri, pazarlama ve satış ko-
nularında bilgi verildi.

Çin Uluslararası Tarımsal Araştırma 
Merkezinden gelen heyet, İzmir 

Bölge Birliği faaliyet alanında bulunan 
ve kiraz üretimi ile öne çıkan Denizli, 
Irlıganlı ve Kemalpaşa ilçelerinde ince-
lemelerde bulunarak kiraz yetiştiriciliği 
hakkında bilgi aldı. Heyete ziyaretlerde; 
Merkez Birliği Pazarlama Daire Başkanı 
İlyas Kılıç, İzmir Bölge Müdürü Müca-
hit Asalıoğlu, Merkez Birliği Sözleşmeli 
Üretim ve Ürün Değerlendirme Müdürü 
Mehmet Erol, Bölge Müdür Yardımcısı 
Adnan Yusuf Güney ile kooperatif mü-
dürleri eşlik ettiler. Denizli, Irlıganlı ve 
Kemalpaşa Tarım Kredi Kooperatifleri-

nin faaliyet alanlarında yoğun bir şekilde 
kiraz üretiminin gerçekleştirildiğini ifade 
eden Bölge Müdürü Asalıoğlu, yetiştiri-
len ürünlerin dış pazara ihraç edildiğini 
söyledi. Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
de ihracat noktasında girişiminin olduğu-
na dikkat çeken Asalıoğlu, Bölge Birliği 
olarak ihracatçı firmalarla görüşmeler 
yaptıklarını, CIAR heyetine de kiraz ye-
tiştiriciliği konusunda her zaman destek 
verebileceklerini iletti.

CIAR Ofisi Direktörü kendilerine ki-
raz yetiştiriciliği konusunda yapılan bil-
gilendirmeden duydukları memnuniyeti 
dile getirerek teşekkür etti.

Türkiye’den Çin Halk 
Cumhuriyetine tarımsal 
ürünler ihracına iliş-

kin Çin Uluslararası Tarımsal 
Araştırma Merkezi (CIAR)’n-
den gelen heyet, Kütahya Böl-
ge Birliği faaliyet alanında bu-
lunan ve kiraz üretimi ile öne 
çıkan Kütahya Pazarlar-Şap-
hane yöresi ve Afyonkarahisar 
Sultandağı ilçelerinde incele-
melerde bulundu.

Kiraz bahçelerine gerçek-
leştirilen ziyaretlerde heyete; 
Bölge Müdürü Özkan İnci, 
Merkez Birliği Sözleşmeli 
Üretim ve Ürün Değerlen-
dirme Müdürü Mehmet Erol, 
bölge birliği ve kooperatifler-
de görev yapan ziraat mühen-
disleri, Tarım ve Orman Ba-
kanlığı ilçe müdürleri ve kiraz 
bahçesi sahipleri eşlik ettiler. 

Ziyaretlerde Çin heyetinde bu-
lunan akademisyenlerin soru-
ları yanıtlandı.

CIAR heyetinin Kütahya 
Bölge Birliğine gerçekleştirdiği 
ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Bölge Müdürü 
İnci, Afyonkarahisar’ın Sultan-
dağı, Kütahya’nın Pazarlar ve 
Şaphane ilçelerinde üretilen ki-
razların büyük oranda yurtdışı-
na ihraç edilen ürünler olduğu-
nu belirtti. Sultandağı, Pazarlar 
ve Şaphane ilçelerinde ziyaret 
edilen kiraz bahçelerinin bir 
kısmının organik sertifikalı 
bahçeler olduğunun da altını 
çizen İnci, ilaç kalıntılarının ve 
Akdeniz meyve sineğinin (Ce-
ratitis capitata) bulunmadığı 
bu kirazların özellikle Avrupa 
ülkelerinden büyük talep gör-
düğünü söyledi.

İLK ZİYARET KÜTAHYA BÖLGEYEİLK ZİYARET KÜTAHYA BÖLGEYEİLK ZİYARET KÜTAHYA BÖLGEYE

Çin Uluslararası Tarım Araştırma Merkezi (CIAR) 
heyeti İzmir Bölge Birliği faaliyet alanında bulunan 
bazı kooperatifler ile Tarım Kredi Yem Denizli 
Şubesinde de incelemelerde bulundu.

İZMİR BÖLGEDE YEM TESİSLERİNE İZMİR BÖLGEDE YEM TESİSLERİNE İZMİR BÖLGEDE YEM TESİSLERİNE 
ZİYARETZİYARETZİYARET

Çin Halk Cumhuriyeti Guizhou Bölgesel 
Yönetimi Tarım Komisyonu Delegasyonu, 
Türkiye'deki ziyaretlerini İstanbul’da 
gerçekleştirilen konferans ile sonlandırdı.

İSTANBUL'DA KONFERANSİSTANBUL'DA KONFERANSİSTANBUL'DA KONFERANS
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Konu ile ilgili değerlendirmede bu-
lunan İzmir Bölge Müdürü Müca-
hit Asalıoğlu, “Ortak ürünlerinin 

değerlendirilmesi kapsamında Donduran, 
Yenipazar, Hamzabali ve Çakırbeyli koo-
peratiflerimizin ortaklarından alımı yapılan 
soğuk sütlerin, oluşturulan üretim – tedarik, 
satış – pazarlama zinciri sayesinde Tarım 
Kredi Birlik’e satışı gerçekleştirilmektedir.

Ankara Bölge Bir-
liğine bağlı Su-

başı Tarım Kredi Ko-
operatifine ziyarette 
bulunan Bölge Müdü-
rü Veli Altunkaş koo-
peratifin faaliyetlerini 
yerinde inceledi.

Bölge Müdürü Al-
tunkaş ziyaret sırasın-
da “Büyükbaş hayvan 
yetiştiricileri için son 
derece önemli olan 
kaba yem ihtiyaçla-
rının karşılanması ve 

silajlık mısır üreten ye-
tiştiricilerin ürünlerinin 
değerlendirilmesi faaliye-
tini yürüten kooperatifi-
mizin bu faaliyeti üyeler 
tarafından memnuniyetle 
karşılanmaktadır.” dedi.

Çevre kooperatif or-
taklarının taleplerinin de 
hazırlanan bu paketlerden 
karşılandığını ifade eden 
Altunkaş, “Bu tür örnek ça-
lışmalar diğer kooperatif-
lerde de yaygınlaştırılacak-
tır.” ifadelerini kullandı.

Soğuk çiğ süt alımına başlandı
Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri 
pilot bölge seçilen 
Aydın'da, kooperatif 
ortaklarından soğuk  
çiğ süt alımına başladı.

Bu sayede alımı yapılan süt-
lerden üretilen peynir ve benzeri 
mamullerin, başta Kredi Yurtlar 

Kurumu (KYK) olmak üzere di-
ğer kamu kurum ve kuruluşlarına 
satışı yapılarak üreticiden tüke-

ticiye aracısız, uygun fiyatlarla 
ulaştırılması sağlanmış olacak-
tır.” dedi.

Hasar Ödemesi esnasında konu-
şan Ankara Bölge Müdürü Veli 

Atunkaş, tarımla uğraşan çiftçilerin 
tabii afetlere karşı korunmada tek 
yolunun sigorta olduğunu, tüm çift-
çilerin ürünlerini sigortalatması ge-
rektiğini söyledi.

Ürün sigortası yaptırdığı için mutlu 
olduğunu belirten ortak Cemile Müh-
sür, bundan sonra tüm arazilerindeki 
ürünleri sigortalatacağını belirterek, 
kooperatif yetkililerine teşekkür etti.

Kooperatif binasında yapılan ha-
sar ödemesinde, Seydiler Tarım Kre-
di Kooperatifi Yetkilisi Caner Sal-
man'ın yanı sıra kooperatif ortakları 
da hazır bulundu.

Hasar ödemeleri 
yüz güldürüyor...

Gaziantep'in Şahinbey Be-
lediyesi tarafından Tarım 

Kredi Kooperatiflerinden te-
darik edilen 2 bin ton gübre 
ilçe çiftçilerine dağıtıldı.
Gübre dağıtım törenine; AK 
Parti Gaziantep Milletvekili 
Mehmet Erdoğan, Şahinbey 
Belediye Başkanı Mehmet 
Tahmazoğlu, Tarım ve Orman 
İl Müdürü Mehmet Karayı-
lan, Şahinbey İlçe Tarım ve 
Orman Müdürü Mustafa Gü-
zel, Tarım Kredi Kooperatif-
leri Gaziantep Bölge Müdürü 
Mehmet Aksoy, Şahinbey Zi-
raat Odası Başkanı Ali Çolak 
ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Seydiler Tarım Kredi 
Kooperatifi ortağı Cemile 
Mühsür'ün siyez buğdayı 
üretimi yaptığı tarlasının 
doludan hasar görmesi 
nedeniyle tarım sigortası 
kapsamında hasar 
ödemesi yapıldı.

Subaşı Tarım Kredi Kooperatifinden örnek faaliyet

Gaziantep’te gübre dağıtımları sürüyor
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Etkinliğe; Kütahya Valisi Dr. 
Ömer Toraman, Altıntaş Kay-
makamı M.Sait Arcaklıoğlu, 

Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Ka-
rabulut, Türkiye Tarım Kredi Koope-
ratifleri Merkez Birliği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Selahattin Külcü, Genel 
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz,  Tareks 
A.Ş. Genel Müdürü Burhanettin Top-
sakal, Tarım Kredi Yem A.Ş. Genel 
Müdürü Hasan Fehmi Kinay, Kütah-
ya Bölge Müdürü Özkan İnci, Bölge 
Müdür Yardımcıları Mehmet Şeker, 
Halil Oyan, Mesut Özgür, Kütahya 
İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa 
Kurt, Kütahya Ticaret Borsası Başka-
nı Necati Gültekin, Kütahya TKDK 
İl Koordinatörü Ahmet Yazar, Bölge 
Birliği personeli ile çok sayıda yöre 
çiftçisi katıldı.

Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman 
yaptığı konuşmada, “Tarım bizim için 
çok önemli bir alan. Çiftçilerimizden en 
çok dinlediğimiz hususlardan bir tane-
si girdi maliyetleri. Maliyetler aşağıya 
çekildiği takdirde fiyatlarda bir istikrar 
olur. Girdi maliyetleri düşecek ki çift-
çimiz de kazanç elde edebilsin. Ölçek 
de beni heyecanlandıran bir diğer husus 
oldu. 550 dekar alana tek parça ekim 
yapılmasını çok önemsiyorum.  Çünkü 

bizim ülkemizdeki tarımın temel prob-
lemlerinden bir tanesi ölçek problemi. 
Bir işletmeniz varsa çok büyük ölçekte 
faaliyet göstermeniz lazım eğer ufak öl-
çekli işletmelerseniz bir araya gelip tek 
bir işletme gibi çalışmanız lazım. Bunu 
kooperatif başarılı şekilde icra ediyor. 
Dolayısıyla ölçek büyüdüğü zaman ve-
rimlilik ve kar artıyor. İnşallah bereketli 
bir hasat olur.” dedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Mer-
kez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Selahattin Külcü de şunları kaydetti: 
“Bende bir çiftçiyim bende sizlerden 
biriyim. Tarım Kredi Kooperatiflerine, 
kendi tohumumuza, ürünlerimize sahip 
çıkmamız gerekiyor. Bizler kooperatif-
lere sahip çıkarak ilerleyebiliriz. Böyle 
güzel projelerle hizmetlerimize devam 
edeceğiz. Tarım ülkemiz için en az milli 
savunma kadar önemlidir.’’

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ise, “Kü-
tahya Bölge Birliği ve iştirakimiz Tareks 
A.Ş. iş birliği ile 550 dekar arazi üzerin-
de üretimi gerçekleştirilen, tohumdan 
gübreye, ilaçtan mısır kurutma ve depo-
lama işlemlerine kadar nakış nakış işle-
nen ve gönül rahatlığı ile ekim yapıla-
bilmesi hedeflenen bu örnek çalışmada 
emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşek-

Kütahya Bölgede Danelik Mısır Tarla Günü Etkinliği

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bulunan 
Bölge Birliğine ait 550 dekar arazide Danelik 
Mısır Tarla Günü Etkinliği düzenlendi.
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Kütahya Bölgede Danelik Mısır Tarla Günü Etkinliği
kür ediyor, ülkemize ve ortaklarımıza 
hayırlı olmasını temenni ediyorum.” 
ifadelerini kullandı.

Poyraz, “Tarım Kredi Kooperatif-
leri olarak dokuz yüz bin ortağımız ve 
iki buçuk milyon çiftçimizin yanısıra 80 
milyon vatandaşımızın sorumlulukları-
nın omuzlarımızda olduğunun bilincin-
deyiz. Kooperatifçiliği ilerletmek için 
sürekli olarak çalışmalar yapıyoruz. Ta-
rım Kredi Kooperatifleri olarak her za-
man çiftçimizin yanındayız. Ekip olarak 
uygulamalarımızla çiftçilerimize öncü 
olmaya devam edeceğiz. Tüm gayemiz 
vatandaşımıza hizmet etmektir.” diyerek 
sözlerini sonlandırdı.

Kütahya Bölge Müdürü Özkan İnci, 
“Bugün Kütahya için önemli bir gün, 
Tarım Kredi Yem fabrikası bünyesin-
de 2018 yılında hizmete alınan Mısır 
Kurutma Ünitesi Tesisi sayesinde daha 
önce Kütahya da üretilen fakat Danelik 
Mısır 14 rutubet altında depolanamadığı 
ve Kütahya ilinde mısır kurutma tesi-
si olmadığı için danelik mısır ekimleri 
küçük denemeler halinde kalmıştı. Bu 
büyüklükte bir arazi ekilişi daha önce 
olmamıştı. Danelik mısır ekilişi Kü-
tahya ürün yelpazesine bugün itibariyle 
kazandırıldı. Bölge Birliğimize ait 550 
dekarlık arazimizde üreticilerimize ve 
ortaklarımıza öncülük etme politika-
mız gereği alternatif ürün olarak dane-

lik mısır ekimi yapıldı. Bu arazide ön-
ceki yıllarda tohumluk buğday ve arpa 
yetiştirilirken, iştirakimiz Tareks A.Ş. 
tarafından üretilen Danelik OSSK 625 
ve slajlık olmasına rağmen daneliğe bı-
rakılan TK6063 Mısır çeşitlerinin ekimi 
gerçekleştirildi.” dedi.

Ayrıca yine Tareks’in ürünü olan 
Gerdano ve TK Doruk Danelik Mısır 
denemelerinin yapıldığını belirten İnci, 
“17 Haziran 2018’de mısırların 30-40 
cm olduğu dönemde meydana gelen 
dolu yağışından dolayı bazı mısırlar 
tamamen ölmüş, bazı mısırların yap-
rakları hasar gömüş, bir kısmı da aşırı 
yağış nedeniyle meydana gelen su bi-
rikmesi sonucu su kesiklerinden çürü-
müştü. Ancak tohumun gücü, yapılan 
besleme ve bakım uygulamaları, dam-
la sulama sisteminin verdiği avantajla 
tüm bu olumsuzluklar bertaraf edilerek 
ürünler mevcut durumlarına gelmiştir.” 
şeklinde konuştu.

İnci sözlerine şöyle devam etti: “Bu 
üretimde iştirakimiz Tareks A.Ş.  tarafın-
dan üretilen mısır çeşitleri kullanılmıştır. 
Gübrelemede Gübrataş ürünleri, zirai 
ilaçlamada Tarkim A.Ş. ilaçları, sulama 
sistemlerinde İmece Plastik A.Ş. ürünleri 
kullanılmıştır. Bu Projenin hayata geç-
mesinde en başından beri emeği geçen 
ve bizlere destek olan başta Merkez Bir-
liğimize, Kütahya Valiliğimize, Kütahya 

İl Tarım Orman Müdürlüğüne katkıların-
dan dolayı teşekkürlerimi sunarım.”

Tareks A.Ş. Genel Müdürü Burha-
nettin Topsakal yaptığı konuşmada: 
tohumculuk alanında yapılan çalışma-
lardan bahsederek, bu projenin hayata 
geçmesinden dolayı duyduğu memnuni-
yeti dile getirdi.

Yapılan konuşmaların ardından 
çiftçiler ve protokol heyeti danelik 
mısır hasadını başlatmak üzere tarla-
ya geçtiler. Burada Kütahya Valisi Dr. 
Ömer Toraman ve Tarım Kredi Koo-
peratifleri Genel Müdürü Dr. Fahret-
tin Poyraz, biçerdövere binerek ilk 
hasadı birlikte gerçekleştirdiler.
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Amasya'da hasadından sonra uzun 
süre muhafaza edilirken parasal 

değerini hiç kaybetmemesi ve çiçeğinin 
sarı renginden dolayı yöre halkı tara-
fından 'çeyrek altın' olarak adlandırılan 
çiçek bamyasından bu yıl 2 bin tondan 
fazla üretim gerçekleşti. 

Amasya Tarım ve Orman İl Müdürü 
Zekeriya Şeker, 5 bin 760 dekar alanda 
ekimi yapılan bamyadan 2 bin 258 ton 
üretim sağlandığını açıkladı. 

Altın gibi değer kazanmakta 
Taşova ve Göynücek ilçelerinin 

üretimde başı çektiği ilde yaz boyunca 
sabah erken saatlerde çiçeğiyle birlikte 
toplanmaya başlanan minik bamyalar 
iğne yardımıyla tek tek ipe dizilerek 
kurumaya bırakılıyor. İç piyasanın yanı 
sıra Türkiye’nin dört bir yanına 120 
TL’ye kadar varan fiyatlarla satışı yapı-
lan bamyanın kurusu kış boyunca hatta 
bir sonraki yıla kadar saklanabiliyor. 
Hiçbir suretle değer kaybetmeyen bam-
ya altın gibi değer kazanıyor. Bu yıl da 
coğrafi işaret tescili yapılan Amasya çi-

çek bamyasının böylelikle kalite, üretim 
ve pazarlama nitelikleri arttırılmış ola-
cağını dile getirildi. 

Çiçek bamyası onlar 
için 'çeyrek altın'  

İyi Pamuk Uygulamaları Derneği 
(İPUD) tarafından 2013 yılından 
bu yana Aydın’da uygulanmakta 

olan İyi Pamuk (Better Cotton) proje-
si bu yıl WWF-Türkiye’nin Uygulama 
Ortağı olarak katılmasıyla kapsamını 
genişleterek büyüyor. Sürdürülebilir 
pamuk üretimini hedefleyen İyi Pa-
muk projesi kapsamında 2018 yılı pa-
muk sezonunda Aydın’da toplam 10 
bin 282 hektar alanda 474 çiftçi ile 
çalışıldı. Projenin uygulanması süre-
cinde, Pakistan’dan bir sürdürülebilir 
pamuk uzmanın da desteğiyle gelinen 
nokta ümit verici bir başlangıç olarak 
değerlendiriliyor. Pakistan, 9 yıllık sü-
recin sonunda halen 350 bin çiftçi ile 
sürdürülebilir pamuk üretiyor. 

2020 hedefi 3 bin çiftçi 
Çiftçiye pilot alan uygulamaları, 

ücretsiz toprak analizleri, uzman ziraat 
mühendisi desteği gibi çeşitli olanaklar 
sunan proje, Tariş kooperatifleri, Zira-
at Odaları, İlçe Tarım Müdürlükleri ve 
Aydın Tarım Orman İl Müdürlüğü’nün 
desteği ve gittikçe büyüyen bir ekiple 

2018-19 pamuk sezonunda bin, 2019-
20 pamuk sezonunda ise 3 bin çiftçiye 
ulaşmayı hedefliyor. 

Program kapsamında çiftçiler, doğru 
zirai ilaç uygulama yöntemlerinin kul-
lanılması, suyun etkin ve verimli kulla-

nımı, toprak sağlığına uygun gübreleme 
ve toprak işleme, doğal yaşamın korun-
ması, lif kalitesini koruyacak uygulama-
lar, çalışanların haklarının korunması ve 
çalışma şartlarının uygunluğu ve pamuk 
üretiminde maliyet-kazanç takibi gibi 
konularda eğitim alacaklar. Ayrıca ken-

di ihtiyaç duydukları diğer konularda 
gruplar oluşturup bilgi talep edebile-
cekler. Katılımcı yerel pamuk üreticileri 
böylece dünyada giderek yaygınlaşan 
‘İyi Pamuk’ standardı hakkında bilgi sa-
hibi olacak ve edindikleri bilgileri haya-
ta geçirebilecek. 

Tarsus'ta istiridye mantarı 
hasadı yapıldı  

Pamuk üretiminde yeni bir sayfa açılıyor 
Çiftçiler ile 

sektörün 
uzmanlarını 
‘İyi Pamuk’ 

standartları ile 
doğa dostu pamuk 
yetiştiriciliğinin püf 

noktaları için bir 
araya getirecek 
bilgi paylaşımı 

günleri 15 
Kasım’da başladı.

Mersin’in Tar-
sus ilçesinde 

belediye tesislerin-
de kurulan mantar 
atölyesinde ilk isti-
ridye mantarı hasa-
dı yapıldı.  

Çukurova’da 
tarım sektörüyle il-
gilenen girişimci-
lere yeni iş imkanı 
sağlayan istiridye 
mantarı kursunun 
hasadını Belediye 
Tesislerinde bulu-
nan Mantar Atöl-
yesinde, Tarsus 
Belediye Meclis 
Üyesi Ali Şim-
şek, Halk Eğitim 
Müdür Yardımcısı 
Muhammet Gül, 
Sosyal İşler Mü-
dürü Hakan Uyan, 
Kurs Hocası Sibel 
Güvençli ve kur-
siyerler birlikte 
yaptı. 
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28 Kasım’da 23 kişilik Güney Kore çiftçi heyetince 
gerçekleştirilen ziyarette yaptığı açılış konuşma-

sında Bölge Müdürü Mücahit Asalıoğlu, Güney Kore 
halkı ile Türk halkının birbirine gönülden bağlı olduğu-
nu vurguladıktan sonra  Güney Koreli çiftçilere, Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin ülke çapındaki tarımsal faali-
yetlerdeki rolünü anlattı.

Asalıoğlu, Tarım Kredi Kooperatiflerince üretici-
lerin,  tarımsal faaliyetlerinde kullanmak üzere; nakit 
para kredisi ile ayni olarak gübre, mazot, zirai ilaç, yem, 
traktör, zirai alet, makine, birçok tüketim malları  yanın-
da her türlü girdi ihtiyaçlarının karşılandığını, ortaklara 
verilen ayni ve nakdi her türlü kredi borçlarının öden-
mesi noktasında ortakların yetiştirdikleri ürünlerin ko-
operatiflerce satın alınarak değerlendirildiğini belirtti.    

Asalıoğlu’nun konuşmasının ardından Bölge Müdür 
Yardımcıları Adnan Yusuf Güney ve Mustafa Önol ta-
rafından  Tarım Kredi Kooperatiflerini anlatan kısa bir 
tanıtım sunumu yapıldı.

Güney Koreli üreticilere yapılan tanıtım ve bilgi-
lendirme sonrası Koreli üreticilerin  soruları yanıtlandı. 
Daha sonra  ziyaretin anısına  Federasyon yetkilisine ve 
diğer heyet üyelerine hediyeler verildi.

Polonya Kredi Birlikleri ve Ulusal Birliğinden Tarım Krediye ziyaret 

Güney Kore Cumhuriyetinden Ulusal 
Çiftçi Dernekleri Federasyonu heyeti 
İzmir Bölge Birliğini ziyaret etti.

Polonya Kredi Birlikleri ve Ulusal Birliği 
Direktörü Powel Gızesık, Ankara Bölge 
Birliğine bağlı Ayaş ve Beypazarı 
Tarım Kredi Kooperatiflerine ziyaret 
gerçekleştirdi. 

Güney Kore 
Ulusal Çiftçi Dernekleri 
Federasyonu İzmir’de... 

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Kredi-
ler Daire Başkanı Yahya Altınkaya, Kredi Takip 
Müdürü Sinem Tokat ve Ankara Bölge Müdürü 

Veli Altunkaş, Polonya Kredi Birlikleri ve Ulusal Birli-
ği Direktörü Powel Gızesık ile birlikte kooperatiflerde 
incelemelerde bulundu.

Heyet; Tarım Kredi kooperatiflerinin saha çalışma-
ları, ortak kooperatif ilişkileri ve bunların dünyadaki 
uygulamaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.





KASIM 2018HABER 18

Dik dağ zirvelerinin ara-
sında ve mevsim itiba-
riyle yüksek zirveleri 

karla kaplı Torul Baraj gölünde 
üretilen somon balıkları önce 
Karadeniz’deki tuzlu su ka-
feslerine oradan da belirli bir 
büyüklüğe gelince çok sayıda 
ülkeye ihraç ediliyor. 

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde 
elektrik üreten Torul Baraj Gölü'n-
de faaliyet gösteren kafes balıkçılı-
ğı işletmeleri burada yetiştirdikleri 
somon balığını dünyada en fazla 
balık tüketen ülkelerden biri olan 
Japonya başta olmak üzere ABD 
ve Vietnam’a ihraç ediyor. 

Baraj gölünün 3,86 kilomet-
rekarelik yüzeyinde yürütülen 
kafes balıkçılığı önemli bir nok-
taya ulaşırken, Karadeniz böl-
gesinin en önemli alabalık ve 
Karadeniz somonu üretim saha-
larından birisi olan Torul Baraj 
gölünde somon balığının hasat 
ve nakil dönemi başladı. 

Yılda bin 800 ton balık üreti-
len Torul Baraj Gölünde belli bir 
büyüklüğe ulaşan somonlar deniz 
suyu sıcaklığının düşmesinin ar-
dından Karadeniz’de bulunan tuz-
lu su çiftliklerine sevk ediliyor. 

Torul Baraj Gölü'ne 7 ay önce 
2 gramlık yavru olarak gelen ve 

250 gramlık seviyeyi aşan balıklar, motorlarla 
kıyıya çekilen kafeslerden vinçle kamyon üze-
rindeki oksijenli tanklara yüklenerek 2 saatlik 
mesafedeki Trabzon’a, Karadeniz üzerindeki 
büyük tuzlu su kafeslerine naklediliyor. 

Torul İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su 
ürünleri mühendisleri Volkan Karakullukçu 
ve İrem Arıcı gözetiminde gerçekleşen nakil 
işleminin ardından bu mevsimde soğuyan 
deniz suyunda iyice lezzetlenen somon 2,5-3 
kilograma ulaşınca ihraç ediliyor. Soğuk suyu 
seven somon balığı için yazları soğuk suyu 
olan Torul Baraj gölünü tercih eden üretici-
lerden İsmail Şahin, bir ay sürecek olan nakil 
sürecine başladıklarını söyledi. 

“250 gramlık seviyeye gelmesi için  
7 aylık bir süreçten geçiyor” 

Torul barajında 8 aktif balık işletmesinden bi-
risi olduklarını kaydeden Şahin, yıllık bin 800 ton 
üretim kapasitesine sahip baraj gölünde kendilerine 
ait 3 çiftlik bulunduğunu belirterek, “Her çiftlikte 
15’er tane kafesimiz var. 
Bu kafeslerin kimisi 16’lık, 
kimisi 22’liktir. 16’lık da 
daha az, 22’lik de daha çok 
balık üretiyoruz. Balık bize 
kuluçkahaneden 2 gramlık 
yavru olarak geliyor. Yak-
laşık 250 gramlık seviye-
ye gelmesi için 7 aylık bir 
süreçten geçiyor. Ortalama 
250 gramlık balığı denize 
indiriyoruz. Denizden de 
2,5-3 kilogram olunca ihraç 
ediyoruz” dedi. 

Balığı denize aktardık-
tan sonra oradan da Japon-
ya’ya, ABD’ye, Vietnam 
ve bazı ülkelere ihraç ede-
ceklerini ifade eden Şahin, 
kıyıya yaklaştırılan kafes-
lerin her birinde yaklaşık 
20 ton somon balığı bulun-
duğunu söyledi. Torul baraj 
gölünden aldıkları balıkları 
denizde 2 katı büyüklü-

ğündeki kafeslere aktardıklarını ve orada da her 
kafeste yaklaşık 100 ton balık yetiştirdiklerini dile 
getiren Şahin, “Geçen yıl bin 500 ton balık ihraç 
ettik, bu yıl hedefimiz 2 bin 500, 3 bin ton balık 
ihraç etmektir” diye konuştu. 

“Somon balığı da soğuk suyu 
sevdiği için yazları soğuk suyu 

olan baraj suyunda, kışları da deniz 
suyunda yetiştiriyoruz” 

Somon balığının en büyük özelliğinin hem 
tatlı hem de tuzlu suda yaşayabiliyor olması ol-
duğunu belirten Şahin, “Bu da büyük bir avantaj 
sağlıyor. Tatlı su olduğu için 24 dereceye kadar 
bu suda yaşıyor. Yazın denizde su sıcaklığı 27-
28 dereceyi bulduğu için yaşamıyor. En büyük 
avantajı bu. Denizde yaz aylarında sıcak suyu 
sevdiği için en çok levrek yetiştiriyoruz. Somon 
balığı da soğuk suyu sevdiği için yazları soğuk 
suyu olan baraj suyunda, kışları da deniz suyun-
da yetiştiriyoruz. Buna biz Norveç Somonu di-

yoruz. Eti kırmızı oluyor. Lezzeti 
de denize inince değişiyor” şeklin-
de konuştu. 

“Torul barajında su gayet 
kaliteli” 

Trabzon’da üretim yaptıkları 
için kendilerine en yakın ve taşınır-
ken mesafesi en kısa olan Torul Ba-
rajını seçtiklerini kaydeden Şahin, 
Torul Baraj gölünün suyunun gayet 
iyi olduğunu, balık yetiştiriciliği açı-
sından suyunun kaliteli olması ne-
deniyle burayı seçtiklerini söyledi. 

Balığın denize nakil sürecini de 
aşama aşama anlatan Şahin, şöyle 
konuştu: “Balığı önce roşi dediği-
miz ağa alıyoruz. Kepçeye alabil-
mek için balığı bir yere topluyoruz. 
Kepçeye doldurup vinç aracılığıyla 
kamyon içinde oksijeni olan taşıma 
tanklarına canlı bir şekilde koyuyo-
ruz. Buradan denize götürüp boru 
yardımıyla kafeslere aktarıyoruz. 
2 saatte balığı denize indiriyoruz.” 

12 bin nüfuslu ilçeden dünyaya 
balık ihraç ediliyor  ABD başta olmak üzere Japonya ve 

Vietnam’a yılda bin 500 ton balık ihraç 
eden 12 bin nüfuslu Gümüşhane'nin 
Torul ilçesindeki somon üreticileri, 
dünyanın tüm pazarlarında söz sahibi 
olmak istiyor. 

Vinçle kamyonlara yüklenen balıklar 
2 saatte denize ulaştırılıyor

Fransa'ya ihracat ağırlıkta olan fabrikada, kara salyangozu işle-
me ünitesi olarak çalışmakta olduğunu anlatan Yılmaz, 70 ka-

lifiye personele istihdam sağladıklarını söyledi. Yılda 90 milyon 
salyangozun işlendiği bu tesislerde üretilen ürünlerden Fransa'ya 
5 milyon dolar tutarında ihracat yapıldığını söyleyen Yılmaz söz-
lerine şöyle devam etti; 

"Bize gelen salyangozlar son ürüne çevriliyor. Burada pişiril-
mesi, kalibre edilmesi, daha sonradan tekrar etin kabukla birleşti-
rilip içine özel tereyağlı sosunun da konulup yurt dışına ihracatını 
gerçekleştiriyoruz. İşimiz çok meşakkatli olmakla birlikte keyifli. 
Ürettiğiniz üründen başarı almak ve Türkiye için faydalı olmak se-
vindiriyor. Yılda 45 tır gibi bir ihracat gerçekleştiriyoruz" dedi. 

Fabrikayı ziyaret ederek Müdür Yılmaz'dan bilgi alan Bilecik İl 
Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ise; "Bakanlığımızca 
uygulamaya konulan Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteklenmesi 
Programı Ekonomik Yatırımlar 9'uncu etabından yararlanan ilimiz 
1. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren kara salyangozu 
dolması üreten et işleme tesisi ziyaret ettik. İlimizde yapılan tarım-
sal yatırımları her zaman destekledik. Kırsal Kalkınma Yatırımları 
Desteklenmesi Programı Ekonomik Yatırımlar Kapsamında Tekno-
loji Yenilemesi, Kapasite Artırımı ve Soğuk Hava Deposu Projesi 
ile 2010 yılında 5'inci etapta ve 2015 yılında 10'uncu etapta hibe 
ödemesi yapıldı" dedi. 

Fransa'ya
5 milyon 
dolarlık 

salyangoz 
ihracatı   
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Gıda sanayinde, et yemek-
lerinde, balık konservele-
rinin yanında ve daha bir-

çok yemek içerisinde tercih edilen 
defne yaprağı, kurutulup bazı iş-
lemlerden geçmesinin ardından 
yurt dışına gönderiliyor. 

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde köy 
halkının belli başlı geçim kaynakla-
rından olan defne yağı ve defne yap-
rağı çok amaçlı değerlendiriliyor. 
Yağından sabun, yaprağından ise 
çeşitli dertlere deva baharatlar elde 
edilen defne, ilaç ve kozmetik sek-
törlerinde kullanılmak üzere dünya-
nın birçok ülkesine gönderiliyor. 

Yayladağı çiftçilerinden Mehmet 
Ali Ballı, ilçede yaklaşık 50 binin 
üzerinde defne ağacı bulunduğuna 
dikkat çekerek “İlçemizin önem-
li geçim kaynaklarından bir tanesi 
defne yağı ve yaprağıdır. İlçemiz-
de özellikle defne üzerine geçimi-
ni sağlayan yaklaşık 40 köyümüz 

bulunmaktadır. Bu köylerimizde 
Orman İşletme Müdürlüğü’nden 
almış olduğumuz bilgilere göre 50 
binin üzerinde defne ağacı bulun-
maktadır. Odamıza kayıtlı 426 dö-
nümde arazi bulunmakta. Bu ara-
zilerde defnenin hem yaprağından 
hem de tohumundan faydalanan 
çiftçilerimiz var. Defne yaprağı 
kurutularak iç piyasa sunulmakta. 
Tabi bunun kozmetik sanayinde de 
yağını kullanmaktalar” dedi. 

"Defne ağaçları tarım ürünü 
olmalı" 

Ballı, defne arazilerinin ve 
defne ağaçlarının özellikle orman 
vasfından alınması ve tarım ürünü 
olarak desteklemeye geçmesinin en 
büyük talepleri olduğunu dile getirdi. 

15 seneden beri kurduğu tesi-
sinde bölgeye iş istihdamı sağladı-
ğını ifade eden Abdullah Taşkıran, 
şöyle devam etti: 

Hatay'da ormanlardan elde edilen binlerce 
ton defne yaprağı, ilaç ve kozmetik 
sanayinde kullanılmak üzere çeşitli 
ülkelere ihraç ediliyor.  

İlaç ve kozmetik sanayinin İlaç ve kozmetik sanayinin İlaç ve kozmetik sanayinin 
defne yaprağıdefne yaprağıdefne yaprağı   Hatay'dan...Hatay'dan...Hatay'dan...

Yerli tohumun merkez üssünden 
yurt dışına tohum ihracatı... 

Türkiye’de yerli sertifikalı tohu-
mun ‘merkez üssü’ olma yolunda 

ilerleyen Adıyaman’dan birçok ülke-
ye tohum ihraç ediliyor. 

2014 yılından beri Adıyaman’da ki 
firmalar yurt dışına sertifikalı yerli to-
hum ihraç ediyor. Daha önce ki yıllar-
da Adıyaman’da gümrük Müdürlüğü 
olmadığı için çevre illerden gönderi-
len sertifikalı tohumlar bu yıl Adıya-
man’dan gönderilmeye başlandı. 

Adıyaman’da bulunan bir fir-
ma 3 bin ton nohut tohumu ihra-
catıyla Türkiye birincisi oldu. Bu 
firma sertifikalı nohut tohumunu 
İran’a ihraç ediyor. Firma, KK-
TC’nin sertifikalı tohumunun yüz-
de 100’ünü karşılıyor. Türkiye’de 
Adıyaman, sertifikalı nohut ve 
mercimek tohumunda 1’inci, arpa 
tohumunda 3’üncü, buğday tohu-
munda ise 7’nci sırada yer alıyor. 

Firma sahibi Mehmet Fatih 
Olgun ise, yerli tohum ihracatının 

yüksek katma değere sahip ol-
duğunu kaydederek, “Adıyaman 
merkeze bağlı eski Hısnı Mansur 
köyümüzde üreterek yetiştirdiği-
miz tohumları şuanda İran İslam 
Cumhuriyetine ihraç ediyoruz. 
Katma değeri yüksek olan bakliyat 
tohumunda ülkemize büyük katma 
değer sağladığımız için mutluyuz, 
gururluyuz. Firma olarak 2015’ten 
bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyetinin yüzde 100 bütün to-
humunu Olgunlar Tohumculuk 
olarak biz veriyoruz. Şuan İran’a 
tohum gönderiyoruz. Bulgaristan, 
Ukrayna’ya tohumluk veriyoruz. 
Cumhurbaşkanımızın güzel bir 
sözü var. ‘Yerli tohum üretimini, 
yerli tank, yerli silah kadar önemli 
görüyoruz.’ Bizde bu sözün üzeri-
ne yerli tohumculuğun büyümesi 
için elimizden gelen bütün çabayı 
ve gayreti gösteriyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

“Yaklaşık olarak 15 seneden bu yana 
bu işi yapıyoruz. Bölgeye iyi bir istihdam 
da sağlamış olduk. Orman köylüleri de 
alıştı ve defnenin sezonu geldiğinde tabi 
ki Orman İşletme Müdürlüğü’nden izinli 
olarak ne kadar tonaj izni verilmişse o ka-
dar alıyoruz, ilerleyen seneler içinde dü-
şünüyoruz, fazlasını keserek defneyi yok 
etmeye uğraşmıyoruz.” 

Defne yapraklarını kurutup balyalayarak 
yurt dışında ki birçok ülkeye gönderdiklerini 
belirten Abdullah Taşkıran “Yaş defne bura-
ya geldikten sonra tesisimiz de kurutuyoruz, 
sonrasında çırpılıyor, tesisimizde işleniyor, 
balya haline getirdikten sonra yurt dışına 
gönderiyoruz. Bu defne yaprağını kozme-
tikte, ilaç sanayisinde bir kısmı da baharat 
olarak kullanılıyor” diye konuştu. 

Adıyaman’dan 
İran, Irak, KKTC, 
Romanya, 
Bulgaristan’a 
yerli sertifikalı 
tohum ihraç 
ediliyor.



KASIM 2018HABER 20

Aileden gelen tarım sektörüne 
adım atan Açıksöz, Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı Destek-

leme Kurumu’ndan (TKDK) aldığı 
hibe desteği ile bugün tıpta çare olan 
ve kilosu perakende 50 TL olan yaban 
mersini yetiştiriciliği yapıyor. Açıksöz 
toptan olarak kilosunu 25 liradan satıp 
taleplere yetişmeye çalışıyor. 

72 adet tıbbi aromatik bitki çeşidin-
den biri olan yaban mersini yetiştirici-
liğini araştıran Açıksöz, yetiştirilmesi 

özen isteyen ve özel toprak isteği olan 
bu bitkinin ekonomik getirisi ve tıpta 
birçok hastalığa iyi gelmesi sebebiy-
le bu bitkinin üretimini yapmaya karar 
verdi. Hazırladığı projeyle TKDK’dan 
destek aldı. 

İnşaat mühendisi Özgür Açıksöz, 
bugün o hayaline kavuştu. Toplam ya-
tırım bütçesi 563 bin 750,5 TL olan 
projesinin yaklaşık yüzde 65 hibe kar-
şılığı olan 366 bin 437,825 TL’sini TK-
DK‘dan alarak yaban mersini üretimine 

başladı. Candarlı köyünde geniş bir ara-
ziye kurulan tesiste soğuk hava deposu, 
kurutma sistemi ve kuru şekilde AB 
standartlarına uygun paketleme sistemi 
bulunuyor. 

Açıkgöz, "Yaban mersinini yurt dı-
şındaki eğitimim de takip ediyordum. 
Değerli bir bitki olduğunu öğrendim. 
İznik’in yüksek kesimlerinde bulunan 
Candarlı köyünde yetiştiğini öğrenin-
ce de işe koyuldum. Tamamen organik 
olarak yetiştiriyoruz . Verimi çok ol-
mayan, nadide bir meyve çeşidi. Yaban 
mersini başta şeker, kalp-damar hasta-
lığına iyi gelmekle beraber gözün gör-
me kabiliyetini güçlendiriyor. Bugün 
kilosu 25 TL’den alıcı buluyor" dedi. 

860 metre yükseklikte yetişiyor 
Tıbbi aromatik alanında yaban 

mersini yetiştiriciliğinde soğuk hava 
deposu için Özgür Açıksöz’e destek 
verdiklerini söyleyen TKDK Bursa 
İl Koordinatörü Ömer Berksun, "72 
aromatik adet bitki çeşidini İPARD 
programında destekliyoruz. Bunlardan 
önemli kısmı katma değer katan, ihra-
cata yönelik bitkilerden yaban mersi-
ni. Özellikle Bursa’da rakımı yüksek 
olan, pH’şı düşük toprak yapısına uy-
gun. Piyasada çok fazla arzı olmayan 
ama buna karşılık çok fazla talebi olan 
bir meyve. Biz burada örnek bir yatı-
rım gerçekleştirdik. 563 bin TL’lik so-
ğuk hava deposu ile makine ekipman 
projesi uygun harcamasıyla beraber 
gerçekleşti. Yakında 363 bin TL’lik bir 
hibe desteğini sunacağız. Böylelikle 
kırsal alanlarımız da nüfusun azalma-
sını engelleyecek şekilde üretimin ya-
pılmasına, istihdamın oluşmasına katkı 
sağlayacağız" dedi. 

Hayallerinin peşinden koşup yaban mersini 
yetiştirmeye başladı 

Sınırda cennet hurması 
hasadı...  

Çukurca'da kurulan örnek bahçede 
elde edilen cennet hurması, 
çiftçilerin yüzünü güldürdü.  

Bursa’nın İznik 
ilçesinde, inşaat 
mühendisi Özgür 
Açıksöz, hayallerinin 
peşinden koştu. İnşaat 
mühendisi Açıksöz, 860 
metre rakımda yaban 
mersini yetiştiriyor.

Kuzey Irak sınırında 
bulunan Hakkari'nin 

Çukurca ilçesinde ilk defa 
yetiştirilen cennet hurma-
sı çiftçilerin yüzünü gül-
dürdü.  

Çukurca İlçe Tarım 
ve Orman Müdürlüğü ta-
rafından ilçe merkezi ve 
köylerde 3 dekarlık alan 
üzerinde 'Trabzon Hurma-
sı' olarak da bilinen cennet 
hurması yetiştiriciliği için 
4 örnek bahçe kuruldu. 
Deneme amaçlı 3 yıl önce 
dikilen fideler, bu yıl mah-
sul vermeye başladı. Bek-
lentinin üzerinde bir verim 
elde edilirken, önümüz-
deki yıllarda tüm bölgeye 
yetecek kadar verim elde 
edilmesi bekleniliyor. 

Örnek bahçe sahiple-
rinden Şaban Taş, Çukurca 
Tarım ve Orman Müdür-
lüğünün destekleriyle kur-
dukları bahçede bu yıl ürün 
elde ettiklerini söyledi. 

Taş, “Çok şükür diktiğimiz 
ağaçlarda oldukça iyi ve-
rim aldık. Ortalama her bir 
ağaçtan 5 kasa ürün aldık. 
Bakımı oldukça rahat bir 
ağaç. Zahmeti yok denecek 
kadar az. Hem ailemiz için 
hem de satacak kadar ürün 
elde ettik. Ben diğer boş 
kalan arsamıza da hurma 
ağaçlarını dikmeyi düşü-
nüyorum. Biz çiftçilere 
yardımlarını esirgemeyen 
başta tüm yetkilere teşek-
kür ediyorum” dedi. 

Bahçe sahiplerinden 
Eyüp Sevmiş ise, ilçede 
cennet hurması yetişeceği-
ne ilk başlarda inanmadık-
larını belirterek, “Bizim 
buranın kışları çetin geç-
tiği için olacağına ihtimal 
vermedik. Fakat 3. yılda 
bizlerde şaşırdık. Çok gü-
zel mahsul aldık. Bu imka-
nı bizlere sağlayan bütün 
yetkililere teşekkür ediyo-
rum” ifadelerini kullandı. 
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Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat 
Fakültesinde özellikle sebze ve meyve 
ağaçları ile ürünlerine zarar veren 
organizmaların başında gelen yaprak biti 
ile mücadele kapsamında halk arasında 
uğur böceği olarak da bilinen ‘gelin böceği’ 
üzerinde bilimsel çalışmalar yapılıyor.  

Yozgat Bozok Üni-
versitesi Ziraat Fa-
kültesi’nde tarım 

ilacı tüketiminin azalarak, 
daha katma değeri yüksek 
ve çevreci bir biyolojik mü-
cadelenin yaygınlaşmasına 
katkı sağlaması amacıyla 
zirai gübre, tarım ilacı gibi 
kimyasalların yaptıkları 
vazifeleri uğur böcekleri 
ile doğal yoldan yapılması 
deneniyor. Uğur böcekleri 
ile tarım ilaçlarının neden 
olduğu olumsuz etkile-
rin önemli ölçüde ortadan 
kaldırılması amaçlanıyor. 
Zararlı organizmaların ba-
şında gelen yaprak biti 
ile mücadelede çiftçilerin 
umudu günde ortalama 300 
yaprak biti yiyen uğur böce-
ği olacak. 

Bozok Üniversitesi Zi-
raat Fakültesi Bitki Koruma 
Bölümü Dr. Öğretim Üyesi 
Ali Kayahan, biyolojik mü-
cadele alanında çalışmala-
rın devam ettiğini belirte-
rek, “İlk üretimlerimizden 
bir tanesi uğur böceği dedi-
ğimiz gelin böceği diye de 
bilinen yararlı bir organiz-
ma ile yap-
rak biti 
de-
di-

ğimiz zararlı organizma. İlk 
olarak burada üretim aşa-
masına geldiğimizde bitki-
leri üretiyoruz. Daha sonra 
üzerinde zararlı olan orga-
nizma dediğimiz yaprak bi-
tini üretiyoruz. Ardından 
ise doğadan topladığımız 
uğur böceklerini bunlarla 
mücadelede kullanmaya ça-
lışıyoruz. Buradaki amacı-
mız daha az kimyasal kulla-
nımı ve çevreye olan zararı 
en aza indirmektir. Uğur 
böcekleri biyolojik müca-
delede özellikle çiftçilere 
büyük fayda sağlayacak. İlk 
başta çiftçilere çok yararlı 
bir yöntemmiş gibi gelmi-
yor çünkü biraz doğada geç 
etki gösteriyor. Ancak genel 
açıdan düşündüğümüzde 
doğada sürekli uğur böcek-
leri bulunduğu için yararlı 
bir yöntem” dedi. 

Bir uğur böceğinin ta-
rımsal zararlı olarak ka-
bul edilen yaprak bitinden 
günde ortalama 300 civarı 
tükettiğini söyleyen Kaya-
han, “Çiftçinin dostu uğur 
böceği özellikle yaprak bit-
leriyle besleniyor. Yaprak 
biti dediğimiz organizma-

lar, özellikle sebzelerde 
meyve ağaçlarında 

oldukça zarar ve-
ren organizma-

lardan bir tane-
sidir. Bunlarla 
mücadele de 
uğur böcek-
leriyle ya-
pılabiliyor. 
Biz de la-
boratuvarda 
gerekli be-
sini sağlaya-

bilirsek eğer 
uğur böcek-

lerini çoğaltıp 
doğaya salmayı 

düşünüyoruz” şek-
linde konuştu. 

Uğur böceği çiftçinin yüzünü güldürecek  

Çiftçiler buğday ve arpa gibi ürünlerin eki-
minde kullanılan mibzer makinesi yerine, 

tohumları tarlaya el yardımıyla serpiyor. Bu 
sene yağışların iyi olmasından dolayı yüzü gü-
len çiftçilerden Süleyman Şimşek, "Yamanlar 
köyündenim şuan arpa ekimini yapıyorum, gör-
düğünüz gibi elle tohumu dağıtıyorum, dede-
lerimizden kalan eski geleneklerimizin devam 

etmesi için bunu yapıyorum ve daha sonra da 
traktörle çift süreceğim. Biz genelde burada elle 
tohumlarımızı tarlaya atıyoruz. Aslında mibzer-
le tohumu tarlaya dağıtmak daha rahat ama elle 
attığımız zaman daha güzel oluyor. Bu sene yağ-
mur çok güzel yağdı gecen sene bu zamanda tar-
lalar çok kurak olduğundan dolayı tarlalarımızı 
bile süremiyorduk. Toprak çok sert olduğundan 

dolayı bir verim 
alamadık geçen 
sene. Bu sene ise 
yağışların fazla ol-
ması hem toprağı 
yumuşattı hem de 
attığımız tohum 
bir kaç gün sonra 
filizlenecek ve in-
şallah iyi bir verim 
alacağımızı düşü-
nüyorum. Bu sene 
yağışların fazla 
olması yüzümüzü 
güldürdü" dedi. 

Süleyman Şim-
şek tarlasına el 
marifetiyle arpa 
tohumu serpmek 
için çalışmalarını 
sürdürdü. 

İlkel yöntemlerle tarım  
Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Yamanlar köyünde tarımda alıştıkları 
yöntemlerden vazgeçemeyen ve modern tarımın sunduğu imkanları 
kullanamayan çiftçiler, ilkel yollarla tarım yapmaya devam ediyor. Çiftçiler 
bilek gücüyle arpa ekimi yapıyor. 



MS 250
Silindir hacmi 45,4 cm3

Motor gücü 2,3 kW / 3,1 BG

Ağırlık 4,6 kg*

Pala uzunluğu 45 cm

Zincir tipi 1,6 mm .325” RSC 34 Diş

* Zincir ve pala hariç, depo boş durumda

MS 230
Silindir hacmi 40,2 cm3

Motor gücü 2,0 kW / 2,7 BG

Ağırlık 4,6 kg*

Pala uzunluğu 45 cm

Zincir tipi 1,6 mm .325” RSC 34 Diş

* Zincir ve pala hariç, depo boş durumda

Silindir hacmi 30,1 cm3

Motor gücü 1,3 kW / 1,8 BG

Ağırlık 3,9 kg*

Pala uzunluğu 40 cm

Zincir tipi 1,3 mm 3/8” P PMC 27,5 Diş

* Zincir ve pala hariç, depo boş durumda

MS 170

STIHL 1 Litre motor yağı alana

YIL GARANTİ4

MS 361
Silindir hacmi 59,0 cm3

Motor gücü 3,4 kW / 4,6 BG

Ağırlık 5,6 kg*

Pala uzunluğu 50 cm

Zincir tipi 1,6 mm 3/8” RSC 36 Diş

* Zincir ve pala hariç, depo boş durumdaPazarda gücünü ve güvenilirliğini ispat ederek isim yapmış, ağır işlerin vazgeçilmez 
yardımcısı. Konvansiyonel motorlara kıyasla %20’ye varan yakıt tasarrufu.

Kompakt, denenmiş ve test edilmiş temel ekipman ile giriş seviyesi modeli. 
Budama, yakacak odun kesimi ve kereste işlerinde kullanılabilir.

Örnek güç-ağırlık oranı. Kereste işlerinde, yakacak odun 
ve küçük ağaçların kesilmesinde kullanılabilir.

Düşük titreşimli, kompakt motorlu testere. Uzun ömürlü hava filtresi ve 
STIHL anti-vibrasyon sistemi.Yüksek kesim performansı ve kullanıcı konforu. 
Yakacak odun ve küçük ağaçların kesilmesinde kullanılabilir.
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Tüm Bayilerimizde 
Banka Kredi Kartlarına 

Peşin Fiyatına 12 Taksit




