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Trakya'da 
670 baş düve 
dağıtıldı                                  D
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"İş başa 
düştü çiftçiliği 
öğrendim"
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Ejder 
meyvesi 
Adana'da

Haberi 12. Sayfada

İrfan GÜVENDİ
Genel Müdür

Türkiye'nin, tarımda 2023 
vizyonuna doğru ilerlerken; 
nüfusunu yeterli, kaliteli ve güvenilir 
gıda ile besleyen, tarım ürünlerinde 
net ihracatçı konumunu daha da 
geliştiren, rekabet gücünü artırmış, 
bölgesinde ve dünyada tarım 
alanında söz sahibi ülke olmak gibi 
stratejik ve temel bir hedefi de var.

Başlarken…
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Yazısı 3. Sayfada

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı olarak, kırsal alanda 
yaşam standardını yükseltmek 
amacıyla politika belirlemek ve 
uygulamak bizim temel görevi-
mizdir. Tarımdaki modernizas-
yonun ve yeniliklerin çiftçileri-
mize duyurulması, uygulanması 
ve anlatılması kırsal kalkınma 
açısından son derece önemli. 
153 yıllık bir geçmişe sahip 
Tarım Kredi Kooperatifleri çift-
çilerimize bırakılmış önemli bir 
mirastır. Kurum ile çiftçilerimiz 
arasında güçlü bir bağ oluştu-
rulmuş durumda. Tarım Kredi 
bu güçlü bağ ile bünyesinde 
onlarca hikaye barındırıyor. 33 
yıldır yayın hayatını sürdüren 
Tarım Kredi Gazetesi ise bu 
hikayeleri paylaşarak geleceğin 
arşivini hazırlıyor. 
Yenilenen yüzü, tasarımı ve 
logosuyla 2016 Ocak sayısıyla 
birlikte yeni yayın dönemine gi-
recek olan Tarım Kredi Gazetesi 
çiftçilerimizin doğru bilgilendiril-
mesi konusunda da önemli bir 
görev üstlenmiş durumda. 
Tarım Kredi Gazetesinin hazır-
lanmasında emeği geçen her-
kesi tebrik ederim. Yeni yayın 
döneminde başarılar dilerim. Bu 
vesile ile çiftçilerimizi de en kal-
bi duygularımla selamlarım…
Saygılarımla…

Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik

Hükümetin 2016 yılı eylem planı çerçevesinde yemde yüzde 
8, gübrede yüzde 18 olan KDV’nin yüzde 1'e indirmesi 
çiftçilerin yüzünü güldürdü. Tarım ve hayvancılık ile uğraşan 
vatandaşlar, gübrede ve yemde KDV’nin indirilmesinden 
dolayı oldukça memnun olduklarını ifade etti.
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Çiftçiyi sevindirdi
Gübre ve yemde yüzde 1'lik KDV
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Türkiye'nin tarımda 2023 vizyonuna 
doğru ilerlerken; nüfusunu 
yeterli, kaliteli ve güvenilir gıda 
ile besleyen, tarım ürünlerinde 
net ihracatçı konumunu daha da 
geliştiren, rekabet gücünü artırmış, 
bölgesinde ve dünyada tarım 
alanında söz sahibi ülke olmak gibi 
stratejik ve temel bir hedefi de var.

Tarım sektörünün artan stratejik 
önemine paralel yapılan 
çalışmaların toplum tarafından 
doğru algılanması için iletişim 
kanallarını açık tutmak, tarımsal ve 
kırsal alanların geliştirilmesine katkı 
sağlarken diğer yandan araştırma, 
geliştirme, eğitim ve yayım 
çalışmalarını da yürütmeliyiz. 

Tarımın daha fazla gelişmesi için 
bilim tek yoldur.
Bununla birlikte bizim en temel 
zenginliğimiz; Anadolu’dur. 
Anadolu, tarımın yapılabilmesi 
için Allah’ın bir lütfudur. Bu lütfun 
hakkını verebilmek için ise tam 153 
yıldır çalışan bir kurum var;
Tarım Kredi Kooperatifleri …

Yeni yılla birlikte 2014-2023 stratejimiz kap-
samında yeni projeleri başlatmanın heye-
can ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tarım Kredi, 

mevcut potansiyeli ile tarımsal pazardaki büyü-
meye paralel, önümüze müthiş bir fırsat çıkarıyor. 
Bu hakiki büyüme fırsatı, sadece işimizin çapını 
büyütmeye zemin sağlamayacak, halihazırda yü-
rüttüğümüz hizmeti; maliyet yönüyle daha uygun, 
kalite yönüyle de daha ileri bir seviyeye taşıyacak. 

Gerek ortak sayımız gerekse şirketlerimizle 
gerçekleşen fiziki büyümenin yanında hizmet kali-
tesini de yükselten Tarım Kredi, sektörünün global 
şirketlerinden biri olacak Tarım Kredi Şirketler 
Topluluğu(TKŞT)’nu kurdu. TKŞT ile ortaklarımıza 
yeni hizmet fırsatları sunabilmek için profesyonel 
bir ekip oluşturduk.  13 farklı şirketi bir araya geti-
rerek kurduğumuz TKŞT sadece Türkiye’de değil 
kısa sürede uluslararası alanda da saygınlık ve 
güven kazanacaktır. 

Tarım Kredi ailesi olarak büyüme ve hizmet 
kalitesini yükseltmeye dönük çalışmalarımızın hız 
kaybetmeden sürdüğünü belirtmek istiyorum.

Ortaklarımızın hayatını kolaylaştırmak en temel 
hedefimizdir. Ortaya koyduğumuz her bir yenilik, 
gelişme ve üslubumuz hedefe yaklaşma amacımı-
zın ta kendisidir.

Yoğun rekabete rağmen, sunduğumuz hizmet 
kalitesinin oluşturduğu yüksek ortak memnuni-
yetinin bir sonucu olarak 2015 yılında ortaklara 
kullandırdığımız kredi miktarını yüzde 7,7 artırarak, 
6,4 milyar TL’ye ulaştırdık. 

2016 yılında ise değerli çiftçilerimizin desteği 
ve katkısıyla bu rakamı 7 milyar TL’ye çıkarmayı 
hedefliyoruz. 

Tarım Kredi olarak çalışmalarımızın ve gay-
retlerimizin sonuçlarını almak ve bu çabanın bir 
çıktısı olarak tüm çiftçilerimizi Tarım Kredi çatısı 
altında görmek istiyoruz. 

Ne mutlu bize ki yeni yıl ile birlikte çiftçilerimiz 
için hükümetimizden Ocak ayında müjde üstüne 
müjde geldi. Çiftçiler için ciddi bir maliyet oluştu-
ran gübre ve yem de KDV oranları değişti. KDV 
indirimi, sadece çiftçiye satılan ürünlere sınırlı 
tutulmayıp, üreticinin kullandığı hammaddeye de 
uygulandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara 
göre, yem ve gübre üreticilerinin kullandıkları 
hammadde de KDV oranları yüzde 1'e indirildi.

Belki bu durum birçok yerde çiftçi lehine yan-
sımadı ancak bir çiftçi kuruluşu olan Tarım Kredi, 
gübre ve yem fiyatlarındaki bu avantajı ortakları-
mız lehine anında yansıttı. 

Ayrıca seraların modernizasyonunun önünü 
açan ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal 
Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredi-
si Kullandırılmasına İlişkin Karar 16 Aralık 2015 
tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlü-
ğe girdi. Seraların düşük teknolojili yapısı, üretim 
kalitesi ve verim üzerine olumsuz etki ettiği için 
seraların modernize edilebilmesi büyük önem ta-
şıyor. Yürürlüğe giren karar ile seraların moderni-
zasyonu için kapı açılmış oldu. Tarım Kredi olarak 
gerek finans desteği ile gerekse İmece Plastik 
şirketimiz tarafından üretilen son teknoloji sera 
malzemeleri ile ortaklarımızın hizmetindeyiz.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız süt 
sektöründeki her iki kesimi temsil eden süt 
üreticileri ve de süt sanayicileriyle görüşmelerde 
bulundu. Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik 
Destekleme ve Uygulama Esasları Tebliği'nde-
ki değişiklikler nihai şeklini alarak önümüzdeki 
günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu tebliğin 
hem sanayiciler hem de üreticiler açısından yararlı 
neticelere vesile olacağı kanısındayım.

Hayvan üreticilerimiz için son günlerde en çok 
duyduğumuz konuların başında şap hastalığı ge-
liyor. Hastalık hem ekonomik boyutuyla, hem de 
hayvan sağlığını etkilemesi nedeniyle çok sayıda 
ülkenin gündemini oluşturmaktadır. Gerekli tali-
matların uygulanması durumunda üreticilerimizin 
canını sıkan bir problem olmayacaktır.

İnanan için başlangıçlar yeni sayfa ve kapılar 
açar.

Bu nedenle Tarım Kredi olarak son bir yıldır 
yaptığımız yeniliklere şimdi de Tarım Kredi Gaze-
tesini ekliyoruz. 

Yenilikçi ve modern bir yaklaşımla tasarlanan 
Tarım Kredi Gazetemiz; Ocak ayı itibariyle yenile-
nen yüzünü yansıtmaya başlıyor. Okuyucularımızı 
daha yeni ama her zamanki gibi samimi bir Tarım 
Kredi Gazetesi bekliyor. İçerik ve okuyucu ara-
sında kuvvetli bir bağ oluşturmak için yola çıkan 
ve logo dahil yeni bir yapılanma içinde olan Tarım 
Kredi Gazetesi görsel ve içerik bütünlüğüne sahip 
tarımsal bir marka olacak. Yeni gazetemiz bütün 
unsurlar değerlendirilerek katılımcı bir yaklaşımla 
hazırlanmıştır.

Gazetemiz için yapılan hazırlıklara ortakları-
mızın ve çalışanlarımızın katkısı da bizleri mutlu 
edecektir.

Okuyucularımıza daha güzel haberler vermek 
dileğiyle, saygılar sunarım.

İrfan GÜVENDİ
Genel Müdür

Başlarken…
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“Devletimize güveniyoruz”
Rusya’nın Türkiye’den gelen ürünlere ambargo koyması en 
çok meyve ve sebze üreticilerini etkiledi. Sebzeler içinde ise 
domates başta geliyor. Antalyalı domates üreticileri mevcut 
duruma rağmen, hiçbir şekilde tedirgin olmadıklarını söylediler.

Hava sıcaklığının akşam saatlerinde eksi 2-3 dereceye düşmesi, örtü altı üreticisini 
olumsuz etkiledi. Fethiye’de örtü altı domates üreticisi, sıfırın altına düşen hava 
sıcaklığının ürünlerine zarar vermemesi için seralarda soba yakıp, don nöbeti tuttu.

Fethiyeli domates üreticileri hava kararınca 
sera içinde nöbet tutmaya başladılar. Sera-

nın içine astıkları termometrelerde sıcaklığın 2 
dereceye düştüğünü gören üreticiler, sobaları 
ateşleyerek sıcaklığın düşmemesi için sabaha 
kadar nöbet tutular. 

Fethiye’nin Karaçulha ve Çamköy mahallele-
rinde bazı üreticiler saat 19.00’dan itibaren sera-
larında sobaları yakmaya başladı. Üreticiler don 
almaması için sabaha kadar seralarda nöbet tuttu-
lar. Üretici Doğan Divarcı; "Şu anda hava sıcaklı-

ğında düşüş var. Sabah 8'e kadar soba yakacağız. 
3-4 gündür yakıyoruz. Akşam 19:30 sıralarında 
yakmaya başladık. Gecede en az 100 kilogram 
odun yakıyoruz" dedi. Neşet Kaban; "30 yıldır 
domates işi ile uğraşıyorum. Bu domates bir gün 
güldürüyor, bir gün üzüyor, yoruyor. Ekmek ka-
pısı. Başka yapacak iş yok. Hava sıcaklığı her gün 
değişiyor - 2'ye kadar düşüyor. Domates 1.2 lira 
civarı şu an. Odun fiyatları pahalı ama şu odun 
kara borsa metre ile alıyorlar, kilo ile satıyorlar 3 
serada 9 soba var, böyle erkenden sobaları yakar-
sak bir ton odun yakıyoruz” dedi.

Uçak krizi sonrası Rusya’nın seb-
ze-meyve alımını durdurması, 
iç piyasada fiyatları yüzde 40’a 

yakın düşürdü. Özellikle Antalya’da 
ihracata yönelik üretim yapan domates 
yetiştiricileri mevcut durumdan etkile-
nirken, iç piyasada fiyatların daha da 
düşmesinden endişe ediliyor. 

1993 yılından itibaren domates üreti-
mi yaptığını belirten Antalyalı domates 
üreticisi Mehmet Kırıt, pazar konusunda 
tedirginliklerinin bulunmadığını belirte-
rek,  ürünlerinin ihracata yönelik oldu-
ğunu ifade etti.

Rusya krizinden sonra domatesle-
rinin ellerinde kalacağı gibi bir endişe-
lerinin olmadığını belirten Kırıt, “Do-
mateslerimiz organik şartlara uygun ve 
son derece sağlıklıdır. Bu ürünlere pazar 
bulma diye bir sıkıntı olacağını sanmı-
yorum” dedi.

Fiyatlarda bir düşüşün söz konusu 
olduğunu hatırlatan Kırıt, “Devletimize 
güveniyoruz” diye konuştu.

BAŞBAKANIMIZ RAHATLATTI
Kırıt, açıklamasını şu şekilde sürdür-

dü: “Biz devletimize ve hükümetimize 

güveniyoruz. İnancımız tamdır. Sıkın-
tı olacağını sanmıyoruz. Sağlık olsun. 
Önce milli değerlerimiz var ve Rus-
ya’ya satmasak da olur. Hükümetimiz 
bizi yalnız bırakmaz. Biz kaliteli üretim 
yapıyoruz. Rusya olmazsa başka ülke 
olur. Ürünlerimize güveniyoruz. Milli 
gururumuz önemli. Antalya güneşi çok 
aldığı için bizim domatesteki aroma-
yı kimse bulamaz. Yetiştirmeye devam 

edeceğiz. 10 yıldır gönderiyoruz. Son 
2 yıldır daha fazla gönderiyorduk. İlk 
zamanlar tedirginlik oldu. Ancak Baş-
bakanımızın açıklamaları bizi rahatlattı. 
Ürünlerin başka yerlere satılabileceği 
belirtildi. Burada önemli olan fırsatçıla-
ra gün doğmasın. Bizden ucuz alıp hal-
kımıza pahalıya satıyorlar. Biz bunun 
olmasını istemiyoruz. Halkımız da uy-
gun fiyatla bu ürüne ulaşabilmeli.”

Antalyalı domates üreticileri Rusya ile yaşanan uçak krizinde net tavır ortaya koydu:

Domateste 
don nöbeti 
başladı

İstihbarat Şefi   Haber Sorumluları
İsmail ÖNDER   Funda SADAY - Taner LAKERTA
Mizanpaj    Reklam Sorumlusu
İbrahim BİDAV   Taner LAKERTA
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Yayınlanan köşe yazıları, 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği için bağlayıcı özellik 

taşımaz.

Mizanpaj: 
Kurumsal İletişim Müdürlüğü 

0.312. 216 42 62 - 68 - 70 
Faks: 0.312.216 42 69

Baskı:
Semih Ofset

Büyük Sanayi Çilingir Sk. No:26 
İskitler / Ankara

0 (312) 341 40 75

Merkez Birliği Adına Sahibi      Murat KUMAŞ
Genel Yayın Yönetmeni      Fikret DOĞAN
Yazı İşleri Müdürü       Murat YILMAZ

web adresi       www.tarimkredi.org.tr
e-mail        basin@tarimkredi.org.tr
İletişim hattı       444 4 855

TEKİRDAĞ Tamer FIRAT  Fatih DURAN
BALIKESİR Zekeriya SAYAR
SAKARYA Hüseyin SAVAŞÇI
İZMİR Kadir ARIOĞLU Oktay KAZANCI
KÜTAHYA Korhan ÖZDEMİR A.Furkan ACET
ANTALYA U.Furkan ULUTAŞ
KONYA Niyazi SARAÇ  Ercan AYDIN
ANKARA İbrahim ÖZDEMİR

KAYSERİ Semih Salih ÖZER Hasan ŞENTÜRK
SiVAS Şemis KALEM M. Cebrail KEKEÇ
SAMSUN Tayfun KAÇAR Burak ÇALIK
TRABZON Murat MERT  Çetin ÇOLAK
ERZURUM Sırrı GÜL  Erol UTGULU
MALATYA E.Ömer ÇETİNKAYA Hüseyin YÜCEL
G.ANTEP Hikmet DEMİREL Ceyhan KUZAYTEPE
MERSİN Aytaç ONKUN

BÖLGE BİRLİĞİ MUHABİRLERİ

Pantone 137 C Pantone 3425 C



OCAK 2016HABER 5

7. Enerji Verimliliği Forumu ve Fu-
arı’nda konuşan Genel Müdür Gü-
vendi, tarımda enerji verimliliğinin 

önemine işaret etti. Tarımın, enerji tüke-
timindeki payının yüzde 5,35 olduğu-

nu söyleyen 
Güvendi, 

enerji 

kullanımı kadar enerjinin etkin ve ve-
rimli kullanılmasının da büyük önem 
taşıdığını vurguladı. 

YAKIT YÜZDE 65 ARTIYOR
Enerji Verimliliği Haftası kapsa-

mında düzenlenen 7. Enerji Verimliliği 
Forumu ve Fuarı’nda konuşmacı olarak 
yer alan Genel Müdür İrfan Güvendi, 
tarımda enerji verimliliğinin önemine 
dikkat çekti. Tarımdaki modern tekno-
lojik uygulamaların enerji tüketimini 
artırdığını, enerji ihtiyacının da ağırlık-
lı olarak fosil yakıtlardan sağlandığını 
söyleyen Güvendi, tarımda tüketilen bi-
rincil enerjiler arasında petrol, elektrik, 
doğal gaz, jeotermal ve diğer ısıların 
bulunduğunu ifade etti. Tarımın enerji 
tüketimindeki payının yüzde 5,35 oldu-
ğunu söyleyen Güvendi, “Örneğin, bir 
traktörü çalıştırmak için mazot ve yağ 
gereklidir. Bir araştırma sonucuna göre, 
Orta Anadolu şartlarında 18-20 santi-
metre derinden sürüm yeterli oluyor ve 
daha derinden sürümün verime etkisi 
yok. Ancak tarımsal ekipmanların yanlış 
kullanımı enerji tüketimini çoğaltıyor. 
Sürümde 20 santimetre yerine 25 santi-
metreye inilmesi gibi doğru olmayan bu 
uygulama üretimin artmasına katkı sağ-
lamadığı gibi, yakıt masrafını da yüzde 
65 arttırıyor. Meselenin özeti; masrafları 
azaltırken, üretimi arttırmanın yollarını 
bulabilmek” diye konuştu.

TÜKETİM PLANLANMALI
 Enerji kullanımı kadar enerjinin 

etkin ve verimli kullanılıp kullanılma-
dığının da önemli olduğunu söyleyen 

İrfan Güvendi, daha az enerji kullan-
mak ve olumsuz çevre etkisini 

minimize etmek için sistem 
etkinliğinin artırılması 
gerektiğini kaydetti. Gü-
vendi, “Enerji kaynakla-

rının kıtlığının yanında, 
enerjinin dikkatsiz 
kullanılması sonu-
cunda oluşan iste-

nilmeyen yan etkiler, enerji tüketimini 
doğru bir şekilde planlamayı ve dikkatli 
bir şekilde değerlendirmeyi gerektir-
mektedir” dedi. 

TEKNOLOJİDEN 
YARARLANILMALI

Tarımda enerjinin etkin kullanılabil-
mesi için yapılması gerekenler ile ilgili 
bilgi veren İrfan Güvendi, işletmelerin 
mekanizasyon altyapısı için enerji ve-
rimliliği yüksek olan teknolojilerden 
yararlanması gerektiğini söyledi.  Daha 
az güç gerektiren işlemlerin daha güçlü 
tarımsal makine ve ekipmanlarla ger-
çekleştirilmemesi gerektiğini ifade eden 
Güvendi, uygun yalıtımla ısı kaybının 
en aza indirilmesi, atık ısı geri kazanı-
mı uygulamalarının yaygınlaştırılması, 
elektrik enerjisi tüketiminde kayıpların 
önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Güvendi, “Ana maddesi petrol tü-
revleri olan gübre etkin ve tasarruflu 
kullanılmalıdır. Tarımsal ilaç uygula-
maları için, kalibrasyonu yapılmış alet/
makinalar ile etkin ilaçlama programları 
uygulanmalıdır. Tarımda yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımı mutlaka 
artırılmalıdır” dedi. 

TARIMDA YENİLENEBİLİR 
ENERJİ KAYNAKLARI

Tarım sektöründe etkin olarak yarar-
lanılabilecek başlıca yenilenebilir enerji 
kaynaklarının güneş, rüzgar, jeotermal 
ve bioenerji olduğunu kaydeden Gü-
vendi, yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanılmasıyla işletme giderlerinin, dış 
alım yapılan fosil enerjilere olan ge-
reksinimin, elektriksel güce olan aşırı 
talebin ve çevre kirliliğinin azalacağı-
nı, ekonomik gelişmenin sağlanacağını 
söyledi. 

Tarımda enerji kullanımında verim-
liliğin, etkinliğin ve duyarlılığın arttırıl-
masında en önemli kurumların başında 
Tarım Kredi’nin geldiğini belirten Gü-
vendi, enerji verimliliğine ilişkin yü-

rüttükleri faaliyetlere değindi. Tarla İçi 
Modern Basınçlı Sulama Sistemi kurul-
ması amacıyla sıfır faizli ve 5 yıla kadar 
vadeli tarımsal sulama kredisi kullandır-
dıklarını aktaran Güvendi, son 6 yılda 
200 milyon lira tutarında 23 bin adet su-
lama projesinin kooperatif aracılığıyla 
ortak çiftçilere ulaştırıldığını ve onların 
ürettiği ürünlerde gerek kalite gerekse 
verim açısından artış sağlandığını kay-
detti. 

VERİMLİLİK ARTIYOR
Toprak analizleri yapılarak, ürüne 

özel gübre ile gübrenin doğru ve tasar-
ruflu kullanımının sağlandığını da söy-
leyen İrfan Güvendi, yılda yaklaşık 1 
milyon 500 bin ton gübrenin üreticilere 
Gübretaş aracılığı ile ulaştırıldığını dile 
getirdi. Güvendi, sözlerine şöyle devam 
etti: “Türkiye’deki 1 milyon 400 bin 
traktörün 700 bini, 25 yaşın üzerindeki 
ekonomik ömrünü doldurmuş traktör-
lerdir. TÜVTÜRK işbirliğiyle traktör-
lerin rutin muayeneleri yapılmaktadır. 
Böylelikle muayeneden geçen ve ba-
kımları sağlanan traktörlerin tarımsal 
üretimde verimliliği arttırılırken, enerji 
verimliliğine de katkıda bulunulmuştur. 
Nadasa bırakılan alanlarda biyodizel 
üretimi amacıyla, çiftçiler sözleşmeli 
üretimle aspir ekimine yönlendirilmekte 
ve arazilerin daha verimli kullanılması 
sağlanmakta olup, bu konudaki projeler, 
üniversite, özel sektör ve kamu kuru-
luşlarından oluşan paydaşlar ile yürü-
tülmektedir. Üreticilerimizin tarımsal 
mekanizasyon aracı ihtiyaçları; güneş 
paneli ve güneş enerji sistemleri ile ça-
lışan tarımsal mekanizasyon araçlarının 
imalatını veya ithalatını yapan firmalar 
ile anlaşmalar yapılarak, ortaklarımız 
için 3 yıla kadar indirimli faiz oranları 
ile, diğer üreticiler için ise peşin şekilde 
karşılanmaktadır. Bu kapsamda Tarım 
Kredi, 2015 yılında 500 milyon liralık 
tarımsal mekanizasyon aracı sağlamış-
tır.”

Yenilenebilir Enerji Genel 
Müdürlüğü tarafından 
35. Enerji Verimliliği 
Haftası etkinlikleri 
kapsamında, 14- 16 
Ocak 2016 tarihleri 
arasında İstanbul WOW 
Convention Center’de 7. 
Enerji Verimliliği Forumu 
ve Fuarı düzenlendi.

Genel Müdür İrfan Güvendi

7. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı
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Dünya bakliyat yılı Mersin’de kutlandı 
Birleşmiş Milletler 
(BM) ‘2016 Dünya 
Bakliyat Yılı’ 
kutlamaları, çorbadan 
ana yemeğe, yöresel 
tatlardan mezelere, 
salatalardan yeni 
akım ürünlere, 
zeytinyağlılardan 
pasta ve tatlılara 
kadar bakliyat 
ürünleriyle yapılan 
120 çeşit yemeğin 
sunumuyla Mersin’de 
gerçekleştirildi. 

BM’nin, Türkiye’nin büyük çaba-
larıyla 2016 yılını ‘Dünya Bakli-
yat Yılı’ ilan etmesinin ardından, 

bakliyatın tanıtımı ve tüketiminin yay-
gınlaştırılması amacıyla dünyada çeşitli 
etkinlikler düzenlenmeye başlandı. Kut-
lamaların Türkiye ayağı ise bugün bak-
liyatın merkezi konumundaki Mersin’de 
yapıldı. Mersin Ticaret Borsası’nın, 
Uluslararası Bakliyat Konfederasyonu 
ve Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Fede-
rasyonu işbirliğiyle HiltonSA Oteli’n-
de düzenlediği etkinliğe, Mersin Valisi 
Özdemir Çakacak, Kanada Büyükelçisi 
John Holmes, Mersin Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 
Uluslararası Bakliyat Konfederasyonu 
(CICILS) Başkanı Hüseyin Arslan ile 
çok sayıda davetli katıldı.

Baklagillerin tüketimini artırmak ve 
halkı özendirmek amacıyla düzenlenen 
etkinlikte, Türkiye Aşçılar ve Pastacılar 
Federasyonu’na üye, Türkiye’nin çeşitli 
illerinden gelen 20 aşçının hazırladığı, 
nohut, fasulye, mercimek, kuru bak-
la gibi bakliyat ürünlerinden yapılmış, 
çorbalar, yöresel ürünler, mezeler, zey-
tinyağlılar, salatalar, yeni akım ürünler, 
pastalar ve tatlılardan oluşan 120 çeşit 
yemek sergilendi.

İHRACATIN YÜZDE 80’İ
Sergiyi gezen Mersin Valisi Özdemir 

Çakacak, bakliyat ürününü kullanarak 
yapılan 120 çeşit yemeği görmekten bü-
yük memnuniyet duyduğunu belirterek, 
aşçıları kutladı. Bakliyatın sadece Türk 
toplumunda değil, dünya gıda ihtiyacı 
açısından da son derece önemli bir gıda 
maddesi olduğunu belirten Çakacak, 
“Hem ülkemiz hem de dünya yiyecek 
ihtiyacında bakliyatın çok büyük yeri 
var. Ülkemizde de Mersin’in bakliyat 
ticaretinde büyük bir yeri var. Mersin, 

bakliyat ihracatının yüzde 80’ine hakim. 
Yine Mersin’in 1,5 milyar dolara yakın 
2015 yılı ihracatında 1 milyar dolarlık 
tarım ürünleri ihracatı var. Bunun için-
de de 444 milyonluk bakliyat, hububat, 
yağlı tohumlar mamullerinin ihracatı 
var. Hem Mersin hem ülke ekonomi-
sinde son derece önemli bir yer tutuyor. 
Gıda açısından da bakliyat, toplumun 
tüm kesimleri tarafından tüketilen bir 
yiyecek. Aynı zamanda bir protein kay-
nağı. Bakliyattan böyle çeşit çeşit ürün-
ler üretilmesi çok önemli” dedi.

HERKESİN GIDASIDIR
Yemek sergisinin gezilmesinin ar-

dından davetlilere yine bakliyat ürünle-
rinden yapılmış bir menüden oluşan ye-
mek ikramı yapıldı. Yemeğin ardından 
bir konuşma yapan Mersin Ticaret Bor-
sası Başkanı Abdullah Özdemir, bakli-
yatın zengin veya fakir, bilinçli beslen-
mek isteyen herkesin gıdası olduğunu 
vurguladı. Bakliyatı böylesine değerli 
yapan şeyin besin değeri olduğuna işaret 
eden Özdemir, “Bakliyat, yüksek besin 
değeri dolayısıyla çağımızın hastalıkla-
rı olan obezite, diyabet, kalp ve damar 
hastalıklarıyla mücadele eden en güve-
nilir besin kaynakları arasında gösteril-
mektedir. Bakliyatın ana vatanı, içinde 
bulunduğumuz coğrafyadır. Bu ürünler 
bizim mutfak kültürümüzün ayrılmaz 
bir parçasıdır. Bu etkinliği düzenleme-
mizin ana amacı, bakliyatı tanıtmak ve 
özellikle genç nesillere benimsetmektir. 
Bakliyatın ne kadar geniş ve zengin bir 
kullanım alanı olduğunu göstermek için 
bir yemek sergisi düzenledik ve bakliyat 
ürünleri kullanılarak yapılan 120 çeşit 
ürün sunduk. Sunulan bu yemeklerin 
tariflerini hem kitap haline getireceğiz 
hem de web sayfamızda yayınlayaca-
ğız” diye konuştu.

Mersin için bakliyatın özel bir öne-
mi olduğunu dile getiren Özdemir, Mer-
sin’in sadece Türkiye’nin değil, dün-
yanın sayılı bakliyat merkezlerinden 
birisi olduğunun altını çizdi. Türkiye’de 
bakliyat ürünlerinin işlenmesine dayalı 
sanayinin yaklaşık yüzde 70’inin Mer-
sin’de bulunduğuna dikkat çeken Özde-
mir, şöyle devam etti:

“Kentimizde yaklaşık 200 firma bu 
sektörde çalışmaktadır ve bu firmalar-
da çalışan insan sayısı 10 binlerle ifade 
edilmektedir. Bakliyat ürünleri her ne 
kadar Mersin’de üretilmese de Mersin 
bakliyat ürünleri merkezi haline gel-
miştir. Mersin’de 1 milyon ton kırmızı 
mercimek işleme kapasitesi, 1,5 milyon 
ton da nohut, fasulye ve yeşil mercimek 
eleme-çuvallama kapasitesi mevcuttur.

Geçen yıl borsamızda işlem gö-
ren bakliyat miktarı 877 bin tondur. 
Bu ürünlerin yaklaşık değeri 2 milyar 
TL’dir.”

BAKLİYAT, ÖKSÜZ ÇOCUK
Dünya bakliyatını temsil eden 

Uluslararası Bakliyat Konfederasyo-
nu Başkanı Hüseyin Arslan ise 3 yıldır  
2016’nın Dünya Bakliyat Yılı ilan edil-
mesi için çok çabaladıklarını, bununla 
ilgili en büyük desteği ve yardımı dün-
yada Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’n-
den aldıklarını anlattı.

“Dünyada maalesef bakliyat, öksüz 
çocuk muamelesi görüyor” diyen Ars-
lan, oysa bakliyatın hem çevreci hem 
antialerjik olduğunu dile getirdi. Bak-
liyat ekilen arazilerde daha az kimyasal 
ve gübre ihtiyacı duyulduğunu aktaran 
Arslan, “Gluten yok. Herhangi bir aler-
jik faktör de şu ana kadar dünyada tespit 
edilmedi. Bazı profesörlerin televizyon-
larda iddia ettikleri gibi dünyada GDO 

ile üretilmiş hiçbir mercimek yoktur. 
GDO yediğimiz hiçbir bakliyatta yok-
tur. Bu bilimsel olarak ispatlanmış. Biz 
federasyon olarak deneysel bir GDO 
çalışması yapılmasına bile karşıyız 
ve dünyada da bunun ticari olarak bir 
üretimi yok. Bunların hepsi uydurma. 
Bakliyat niye öksüz çocuk oldu? Bizim 
yaptığımız araştırmalarda 13 bakliyat 
türü için araştırma ve geliştirmeye sade-
ce yıllık 117 milyon dolar ayrılırken, bir 
tek mısır için dünyada araştırma ve ge-
liştirme için milyar dolarlar harcanıyor. 
Bu da bakliyatla ilgili gelişmelerin önü-
nü tıkıyor. Fakat Türkiye’de ilk defa, 
belki de dünyada ilk kez Ticaret Borsası 
tohumculuk araştırma geliştirme şirketi 
kurdu ve buna 1 milyon lira sermaye ya-
tırdı. Bunun ne kadar kıymetli ve önemli 
olduğunu ileriki dönemde Türkiye’deki 
çiftçiler ve tüketiciler gayet iyi anlaya-
caklar” ifadelerini kullandı.

 BÜYÜK GELİŞMELER VAR
Dünyada özellikle Kuzey Ameri-

ka’da bakliyat tüketimiyle ilgili çok 
büyük gelişmeler olduğunu da belirten 
Arslan, “ABD’de şu anda en çok tüketi-
mi artan ürün humus. Çok sağlıklı oldu-
ğu konusunda da herkes hemfikir. Yine 
Amerika ve Kanada’da yapılan çalışma-
larda bakliyattaki proteini, nişastayı ve 
lifi ayırarak, bisküvilerde kullanımında 
çok ileri gelişmeler oldu. Türkiye’de de 
biz önemli bisküvi ve şekerleme şirket-
leriyle bu çalışmaları yapıyoruz. Yani 
önümüzdeki yıllarda gördüğümüz kada-
rıyla dünyadaki gidişat bakliyatı bir şey-
de yiyeceğiz ama içinde olduğunu ancak 
içindekiler kısmında göreceksiniz. Bu 
bakliyatın gideceği dünyada ikinci aşa-
ma olacak” şeklinde konuştu.    
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Şanlıurfa’da 45 tesisin açılışı yapıldı 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
(TKDK), Kırsal Kalkınma 
Programı (IPARD I) kapsamında 
Şanlıurfa’ya kazandırılan ve 
toplam bin 489 kişiye istihdam 
sağlayan 45 tesisin toplu açılışı ve 
IPARD II tanıtım toplantısı yapıldı. 
Toplantıda konuşan Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 
bölgede toprağa silah değil tohum 
ekilmesi çağrısında bulundu.

Bakan Çelik’le birlikte toplantı-
ya Şanlıurfa Milletvekili Kasım 
Gürpınar, Vali İzzettin Küçük, 

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat 
Çiftçi, TKDK Başkanı Ali Recep Naz-
lı, ilçe belediye başkanları, sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar ka-
tıldı.

Toplantının açılış konuşmasını 
TKDK Başkanı Ali Recep Nazlı yap-
tı. Nazlı, “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu Şanlıurfa’da ilk 
defa böyle büyük bir toplantı yapıyor. 
Bakanımız Faruk Çelik IPARD II pro-
jesinin startını Şanlıurfa’dan yapacak. 
Bugün IPARD II’nin tanıtımını da yapı-
yoruz. Şanlıurfa’da güzel projeler haya-
ta geçti. Bakanımızın talimatları doğrul-
tusunda çalışmalarımız devam edecek” 
diyerek Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumunun çalışmaları 
hakkında bilgi verdi.

Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ka-
sım Gürpınar ise, “Sizleri bu güzel gece-
de Şanlıurfa’da ağırlamaktan mutluluk 
duyuyorum. İşin Avrupa Birliği kısmı 
olması da ayrıca beni mutlu ediyor. Ba-

kanımıza desteklerinden dolayı teşekkür 
ediyorum. Bizlerden hiçbir zaman des-
teklerini esirgemediler” şeklinde konu-
şarak IPARD’ın kırsal kalkınmadaki 
rolüne değindi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Baka-
nı Faruk Çelik ise, “Şanlıurfa’da çok 
yoğun bir şekilde gıda ile tarımla, hay-
vancılıkla ilgili çok önemli değerlendir-
meler yaptık. IPARD’da emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. Şanlıurfa 
tarıma elverişli arazileri olan adeta bir 
ambar gibi. Devir bilgi çağı, atalardan 
kalanlarla tarımda var olmak mümkün 
değil. Hükumetimiz de bunu göz önün-
de bulundurarak yatırımlar yapmıştır. 
Burada su var, toprak var, insan kaynak-
ları var. Devletimiz bu potansiyele de 
desteklerini sürdürüyor. Tüm tarımsal 
desteklemelerimiz 10 milyar dolarken 
1 milyar dolarının Şanlıurfa’ya gelme-
si çok ciddi bir değerdir. Tarıma bakış 
açımızda mutlak bir değişim yapmamız 
gerekiyor. Tarım ve kırsal kalkınma için 
her türlü kaynağı seferber ettik. Şanlıur-
fa’ya 110 milyon hibe ettik” ifadelerini 
kullandı.

Hibelerle yaklaşık 6 milyar lira des-
tek sağlandığını belirten Çelik, “Şan-
lıurfa’da yapılan projeler sayesinde 
bin 489 kişiye istihdam sağlandı. 2020 
yılına kadar sürecek bu projeyle istih-
damda da ciddi bir katkı sağlanacak. Bu 
da Şanlıurfa için başka bir anlam ifade 
ediyor. IPARD kapsamında 2020 yılına 
kadar 100 bin kişinin istihdamı sağlana-
cak” dedi.

Şanlıurfa’da tarımın gelişmesi için 3 
gündür aralıksız olarak çalışmalar yap-
tıklarını söyleyen Çelik, başkalarının ise 
bölgenin kalkınmasının önüne geçmek 
için çalışma yaptıklarını belirtti. Terör 
örgütünün kandırdığı gençleri de uyaran 
Çelik, toprağa silah değil tohum ekilme-
si çağrısında bulundu.

Çelik’in konuşmasının ardından 
IPARD II projesinin kurdelesi kesilerek 
projeden dolayı hibe alan girişimcilere 
sembolik çekleri verildi. 

225 PROJE HAYATA GEÇİRİLDİ

Şanlıurfa’da 2013 yılından itibaren 
çıkılan çağrı ilanları sonucunda 225 pro-
je ile sözleşme imzalandı. Bu 225 proje-
nin toplam yatırım tutarı 124,2 milyon 
Türk Lirası, ödenecek destek miktarı ise 
64 milyon Türk Lirası. 2015 yıl sonu 
itibariyle 46 milyon Türk Lirası hibe 
ödemesi gerçekleştirilerek, geriye kalan 
miktar ise projelerin bitmesiyle birlikte 
yatırımcıların hesabına aktarılacak.

BİN 489 KİŞİYE İSTİHDAM     
225 proje içerisinde süt hayvancı-

lığından, kırsal turizme kadar toplam 
8 sektörden projeler hayata geçirildi. 
Özellikle yerel ürünler ve mikro iş-
letmelerin geliştirilmesi kapsamında 
Şanlıurfa’ya, 12 Milyon lirası hibe, 36 
milyon Türk Lirası değerinde yatırım 
kazandırıldı.

TKDK hibeleri ile genç ve kadın gi-
rişimcilerin proje yapması teşvik edili-
yor. Bugüne kadar Şanlıurfa’da yapılan 
yatırımlar için 104 genç girişimci ve 16 
kadın girişimci TKDK’dan hibe alarak 
kendi işletmesini kurdu.

IPARD II PROGRAMI LANSMANI
TKDK, 2020 yılına kadar uygula-

nacak olan IPARD II Programının ilk 
başvuru çağrı ilanına 18 Aralık 2015 ta-
rihinde çıktı. Yatırımcıların yeni destek 
alanları ve daha yüksek hibe oranları ile 
destek alacağı IPARD II Programının 
tanıtımı amacıyla TKDK’nın 42 il ko-
ordinatörlüğünde lansman çalışmaları 
düzenleniyor.

IPARD II Lansman toplantılarından 
biri de Şanlıurfa’da düzenlendi. Avru-

pa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
eş finansmanıyla Türkiye’nin 42 ilinde 
uygulanacak olan IPARD II Programı 
kapsamında, faydalanıcılara uygun har-
camalar karşılığında yüzde 50 ile yüzde 
70 arasında hibe desteği sağlanacağı öğ-
renildi. IPARD I Programında destekle-
nen et ve süt besiciliği, et süt su ürünleri 
işleme tesisleri, kesimhaneler, meyve ve 
sebze paketleme ve depolama tesisleri, 
arıcılık, süs bitkisi yetiştiriciliği, tıbbi ve 
aromatik bitkiler, yerel ürünler, el sanat-
ları, kırsal turizm ve kültür balıkçılığına 
yeni dönemde manda sütü, manda eti, 
yumurta tavukçuluğu, kaz yetiştiriciliği 
ve mantar üretimi eklendi. Ayrıca ye-
nilenebilir enerji yatırımları ile makine 
parkları da yeni sektörler olarak destek 
kapsamına alındı.

HİBE MİKTARLARI ARTIRILDI
IPARD II programında et ve süt 

üretiminde hibe oranı üst sınırı yüzde 
65’ten yüzde 70’e, arıcılık, bitkisel üre-
tim, yöresel ürünlerin işlenmesi, kırsal 
turizm ve kültür balıkçılığına verilen 
hibe oranı ise yüzde 50’den yüzde 65’e 
çıkarıldı.

IPARD II DÖNEMİ BAŞLIYOR

18 Aralık 2015 tarihinde çıkılan 
IPARD II Programı Birinci Başvuru 
Çağrı İlanı kapsamında, proje başvuru-
ları, et ve süt üretimi ile yumurta tavuk-
çuluğu için 25 Ocak - 26 Şubat 2016 ta-
rihlerinde, et ve süt ürünlerinin, meyve 
ve sebze ile su ürünlerinin işlenmesi ve 
pazarlanmasına yönelik yatırımlar için 
29 Şubat - 25 Mart 2016 tarihlerinde ka-
bul edilecek.

Arıcılık, bitkisel üretim, yerel ürün-
ler, kırsal turizm, kültür balıkçılığı, 
makine parkları ve yenilenebilir enerji 
alanlarına yönelik yatırımlarda ise 28 
Mart - 22 Nisan 2016 tarihlerinde kabul 
edilecektir.
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Uluslararası Kooperatifler Birliği 
(ICA) ve Bölgesel Örgütlerinin 
toplantı ve etkinlikleri, Başkan 
Murat Kumaş’ın katılımıyla Merkez 
Birliği’nde düzenlenen toplantıda 
konuşuldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Murat 
Kumaş, “ Özellikle 10-13 Kasım 2015 tarihleri ara-
sında Antalya’da düzenlenmiş olan Milletlerarası 

Kooperatifler Birliği’nin genel kurulunda bir kez daha şa-
hitlik ettiğimiz kooperatifçilikle ilgili gelişmeler ve yakla-
şık 76 ülkenin bir araya gelmesi hepimizi onurlandırdı. Bu 
sayede kooperatifçiliğin dünyada ne denli önemli olduğunu 
anlamış olduk. Ülkemiz kooperatifçiliğinin gelişmesi ve 
Dünya’daki temsilinin daha güçlü hale getirilmesi için bu 
tür toplantılar mutlak surette gereklidir. Çok büyük öneme 
haiz yerli - yabancı kooperatif kuruluşlarının, ülkemizde ve 
ülkemiz dışında düzenlediği veya düzenleyeceği her etkin-
liğe tarım sektörünü finanse eden bir kredi kuruluşu olarak 
katılım sağlamak ve bu etkinliklerden bir şeyler almak ül-
kemiz tarımına büyük katkı sağlayacaktır.” açıklamaların-
da bulundu.

Başkan Kumaş sözlerini; Uluslararası Kooperatifler 
Birliği ve Bölgesel Örgütlerinin düzenleyeceği toplantı ve 
etkinliklere, gereken her konuda destek vermeye hazır ol-
duklarını belirterek noktaladı.  

Başkan Kumaş’ın konuşmasının ardından Milli Koope-
ratifler Birliği Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Profesör 
Hüseyin Polat, Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) ve 
Bölgesel Örgütlerinin toplantı ve etkinliklerini anlatan bir 
sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından katılıcımlar koo-
peratifçilik ve Türkiye’de yapılabilecek uluslararası toplan-
tı ve konferanslar hakkında fikir alış verişinde bulundular.

Toplantıya, Köy-Koop Merkez Birliği Genel Müdürü 
Turgay Solmaz, Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği Ge-
nel Müdürü Vesile Nur Güven,  Tarım Kredi Kooperatif-
leri Strateji Geliştirme ve Teşkilatlandırma Daire Başkanı 
Fikret Doğan, Kurumsal İletişim Müdürü Murat Yılmaz, 
Or-Koop Eğitim Araştırma  ve Projeler Koordinatörü Ünal 
Örnek, Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği ve Güm-
rük ve Ticaret Bakanlığı’nın temsilcileri katıldı.

Merkez Birliği’nde
 ICA Toplantısı
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Sigorta faaliyetleri değerlendirildi
Tarım Kredi 
Sigortacılık Faaliyetleri 
Değerlendirme 
Toplantısı, Genel Müdür 
İrfan Güvendi’nin 
katılımıyla Ankara 
Kâhya Otel’de 
düzenlendi.

TARSİM, güvenli ortak kaza si-
gortası ve elementer branşlarda 
16 Bölge Birliği ve kooperatifle-

rin 2015 yılı poliçe ve prim üretimle-
rini incelendiği, 2016 yılı hedeflerinin 
masaya yatırıldığı toplantıda, Bölge 
Birliği Sigortacılık Sorumluları ile koo-
peratif temsilcilerinin soru ve sorunları 
konuşuldu. Toplantının sonunda tarım 
sigortaları, güvenli ortak kaza sigorta-
ları, trafik-kasko ve zorunlu deprem si-
gortası branşlarında başarılı olan bölge 
birlikleri ve kooperatiflere ödül ve pla-
ketleri verildi.

Toplantıda konuşan Genel Müdür 
Güvendi, “Tarım sektörünün önemli bir 
yere sahip olduğu Türkiye’de, sektörün 
ve tarımsal üreticilerin, üretim periyo-
dunda ve hasat sonrasında, karşılaşa-
bilecekleri risklere karşı korunmaları 
büyük önem arz etmektedir.  Dünyada 
son yıllarda daha fazla hissedilen kü-
resel ısınma ve sera etkisi sonucu me-
teorolojik karakterli doğal afetlerin sayı 
ve şiddetlerinde önemli artışlar olduğu 
gözlenmektedir. Dünyada ve AB ülkele-
rinde olduğu gibi Türkiye’de de kurak-
lık, don, sel, dolu, fırtına gibi meteorolo-
jik karakterli doğal afetler çiftçilerimize 
önemli ölçüde zarar vermektedir. Bir-
birinden farklı ekolojik koşullarda çok 
çeşitli tarım ürünlerini yetiştirme po-
tansiyeline sahip olan Türkiye’de doğal 
risklerin etkileri aynı anda ve değişik 
yörelerde son derece olumsuz sonuçlar 
vermektedir. Tarım Kredi olarak çiftçi-
lerimizin riskler, bunların yönetimi ve 
sigorta konularında bilgilendirilmeleri-
nin yanısıra; teknik ve kültürel önlem-
lerin alınması yönünde faaliyetlerimizi 
yürütüyoruz.  Son yıllardaki veriler ışı-
ğında, çiftçilerimizde sigorta bilincinin 
oluştuğunu görüyoruz. Tarım Kredi ola-
rak 1800’ü aşkın noktada ortaklarımıza 
sigorta yapıyoruz ve mutlak suretle si-
gorta yaptırmalarını tavsiye ediyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

425 MİLYON TL PRİM

Tarım Kredi’nin sigortacılık faali-
yetleri hakkında bilgi veren Güvendi, 

“ Tarım Kredi Kooperatifleri olarak ge-
ride bıraktığımız 2015 yılı kurumumuz 
sigortacılık faaliyetleri açısından yoğun, 
ancak sonuçları bakımından güzel bir 
yıl oldu. 2016 yılının da benzer biçimde, 
hatta daha yoğun bir şekilde geçmesini 
bekliyoruz.  Bu açıdan öncelikle 2015 
yılını teşkilatımız açısından değerlen-
dirmemiz ve eksik yönlerimizi tespit 
ederek gerekli tedbirleri almamız büyük 
önem arz etmektedir.  Tarım sigortaları-
nın son altı yıllık seyri incelendiğinde, 
2009 yılında 24 milyon 277 bin TL si-
gorta prim üretimi gerçekleşirken 2015 
yılsonu itibariyle tarım sigortası üretim-
lerimiz on kat artarak 242 milyon 495 
bin TL tutarında poliçe üretimi gerçek-
leştirilmiştir. Poliçe adedi olarak sektör 
incelemesi yapıldığında, tüm sektör 1 
milyon 375 bin 390 adet poliçe üretmiş-
tir. Bu poliçe üretiminin 621 bin adedi 
Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 
yapılmış olup sektörden aldığımız pay 
yüzde 45 olarak gerçekleşmiştir. Tarım 
sigortalarında poliçelerin yüzde 50’sini 
üreterek ve 310 milyon TL prim üre-

timine hep birlikte ulaşacağız. Diğer 
branşlarla birlikte toplam prim üretimi 
hedefimiz ise 425 milyon TL’dir.” açık-
lamalarında bulundu.

HAYATLARINA DOKUNMALIYIZ

Sigortacılığın Tarım Kredi için çok 
büyük önem arz ettiğini hatırlatan Genel 
Müdür Güvendi, “Sigortacılık, faiz dışı 
gelir kalemlerimiz arasında etkin bir iş 
kolumuz. Ayrıca çapraz satışa ve köprü 
satışa çok müsait bir sektör. Burada gi-
debilecek çok yolumuz var. Özellikle ta-
rım sigortaları gibi sigortalılık oranının 
% 14 olduğu bir sektörde kat edeceği-
miz çok yol var. Rekabet edecek çok bü-
yük bir pazar var bu pazarda daha etkin 
olmaya, daha aktif olmaya, daha sonuç 
alıcı olmaya ihtiyacımız var.  Her zaman 
söylediğimiz gibi ortaklarımızın hayatı-
na dokunacak işler yapmalıyız. Onların 
yaptıkları işten gelir elde edebilecekleri, 
sürdürülebilir bir ekonomik refaha ka-
vuşmalarının vesile olacak bir görev ifa 
etmemiz lazım. Bu konuda çok olumlu 
adımlar attık ve her geçen gün bu hede-

fimize daha fazla yaklaşıyoruz.” diyerek 
sözlerini sona erdirdi.

Groupama Genel Müdürü Ramazan 
Ülger ise, “Tarım Kredi Kooperatifle-
ri’nin en önemli dağıtım kanallarından 
biri olduğunu, Tarım Kredi acentele-
rinin eğitim çalışmalarına çok önem 
verdiklerini, acentelere yönelik proje 
çalışmaları yaptıklarını ve Sigortacılık 
Müdürlüğü ile koordineli bir biçimde 
hareket ettiklerini ifade etti. Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin 2015 yılı sonuçlarının 
kendilerini de memnun ettiğini belirte-
rek, daha iyi sonuçlar almak ve istikrar-
lı bir biçimde büyümek için çalışmalar 
yaptıklarını, 2016 yılının daha rekabetçi 
bir yıl olacağını, ancak bu yıl da istik-
rarlı bir biçimde büyüyeceklerine inan-
dığını söyledi. Ülger, krize dönüşen tra-
fik sigortaları hakkında da bilgi vererek, 
sorunun sigortacılık sektörünün sorunu 
olmaktan çıkarak ülke sorunu haline 
geldiğini, bu krizden dağıtım kanalı 
olan Tarım Kredi'nin de etkilenmesinin 
kaçınılmaz olduğunu ve çözüm arayış-
larının sürdürüldüğünü dile getirdi. 

Başarılı olan kooperatif ve bölge birlikleri 
temsilcilerine plaket ve ödülleri Genel Müdür 
İrfan Güvendi, Groupama Genel Müdürü Ra-
mazan Ülger, Genel Müdür Yardımcısı Hüsa-
mettin Gülhan, Groupama Genel Müdür Yar-
dımcısı Hakan Muştu tarafından takdim edildi.

Toplantıya Samsun Bölge Müdürü Abidin 
Cüneyt Erdoğan, İzmir Bölge Müdürü Mehmet 
Tevfik Ongun, Kayseri Bölge Müdürü Fatih Öz-
demir, Sigortacılık ve Risk Yönetimi Müdürü 
Yahya Altınkaya, Sigortacılık Müdürlüğü yetkili-
leri ve ödül almaya hak kazanan kooperatiflerin 
temsilcileri katıldı.
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Tohumculuk masaya yatırıldı
Tarım Kredi Şirketler 
Topluluğu bünyesinde 
yer alan Tareks 
Tohumculuk A.Ş. 
tarafından “Tohumculuk 
Değerlendirme ve Çeşit 
Tanıtım Toplantısı” 
düzenlendi.

Aydın Kuşadası’nda 7-10 ve 
10-13 Ocak 2016 tarihleri 
arasında iki grup halinde ger-

çekleştirilen toplantıya Tarım Kredi 
Kooperatifleri Genel Müdürü İrfan 
Güvendi, Genel Müdür Yardımcıları 
Sefa Çağlayan, Kazım Çalışkan ve 
Mahmut Güngör katıldı.

Toplantının ikinci gününde Mer-
kez Birliği Genel Müdürü İrfan Gü-
vendi katılımcılara Tarım Kredi Ko-
operatifleri’ndeki çalışmalar, yeni 
politikalar ve projeler hakkında kap-
samlı bilgi verdikten sonra tohum-
culuğun ülkemiz ve kooperatifler 
açısından stratejik önemini anlattı. 
Tareks’in Tarım Kredi için çok önem-
li olduğunu vurgulayan Güvendi, 
yüksek verimli, kaliteli yeni çeşit ge-
liştirilmesi ve çiftçi gelirinin artırıl-
ması için daha fazla Ar-Ge çalışması-
na ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

İlk grup toplantıda Genel Müdür 
Yardımcısı Mahmut Güngör; Tarım 
Kredi Kooperatifleri çalışmalarının 
ve iştiraklerin kooperatif ortakları 
açısından önemini vurgularken 10-13 
Ocak tarihleri arasında gerçekleşti-
rilen ikinci grup toplantıda da Genel 
Müdür Yardımcıları Kazım Çalışkan 
ve Sefa Çağlayan; Tarım Kredi Ko-
operatifleri’nde yeni kurumsal geliş-
meler ile tedarik ve pazarlama politi-
kaları hakkında bilgi verdiler.

Tareks Genel Müdürü Burhanettin 
Topsakal’ın şirketin faaliyetleri hak-
kında katılımcıları bilgilendirdiği ve 
teknik sunumların yapıldığı toplan-
tıda Tareks Genel Müdür Yardımcısı 
Kamil Yılmaz da Dünya ve Türkiye 
tohumculuk endüstrisindeki gelişme-
ler, şirketin tohumculuk çalışmaları, 
Ar-Ge, deneme faaliyetleri, son yıl-
larda yapılan teknik alt yapı yatırım-
ları ve hedefleri hakkında bilgi verdi. 

Diğer yandan şirket yetkilileri ve 
uzmanlar tarafından da üretim, ıslah 
ve bitki türü bazında çeşit tanıtımları 
yapıldı.

İlk grupla yapılan toplantının 
sonunda Genel Müdür Yardımcısı 

Mahmut Güngör, 2.grupla yapılan 
toplantının sonunda ise Genel Müdür 
Yardımcısı Sefa Çağlayan moderatör-
lüğünde soru-cevap şeklinde tohum-
culuk konusunda genel bir değerlen-
dirme yapıldı. 

YENİLERDE YÜKSEK VERİM
Toplantıda, Tareks tarafından ge-

liştirilen yeni danelik ve silajlık hibrit 
mısır çeşitleri, yüksek verim ve geniş 
adaptasyonları ile dikkat çekerken bu 
çeşitlerin uluslararası küresel şirket-
lerin çeşitleri ile rekabet edebileceği 
katılımcılar tarafından da görüldü. 
Toplantıya ülkemizin farklı bölgele-
rinden katılan kooperatif müdür veya 
yetkililerinin şikayet, talep ve sıkın-
tıları dinlenerek gerekli çalışmalar 
yapıldı.

Toplantıda Strateji Geliştirme ve 
Teşkilatlandırma Daire Başkanı ve 
Tareks Yönetim Kurulu Başkanı Fik-
ret Doğan, Başkan Vekili Mücahit 
Çetin, İzmir Bölge Müdürü M.Tevfik 
Ongun, Balıkesir Bölge Müdürü Ve-
dat Altın, Üretim ve Değerlendirme 
Müdürü Muammer Alay, Tedarik ve 
Pazarlamadan Sorumlu Bölge Müdür 
Yardımcıları, Bölge ve kooperatifler-
den ilgili çalışanlardan oluşan yakla-
şık 450 kişi hazır bulundu.

Toplantının sonunda Genel Müdür 
Yardımcıları Kazım Çalışkan ve Sefa 
Çağlayan’ın da katılımıyla katılımcı-
lar şirketin Balıkesir/Altınova’da yer 
alan Mısır Tohum İşleme ve Paket-
leme Tesislerini ziyaret ederek faali-
yetler hakkında bilgi aldılar. Ziyarette 
katılımcılara Ar-Ge çalışmaları so-
nucu geliştirilen hibrit mısır çeşitleri 
tanıtılırken özellikleri üzerine de bilgi 
verildi.

Gübrelerin stokta bekleme süresi-
nin 4 aya yakın olduğunu ve bu 
durumun şirkete her yönden zarar 

verdiğini söyleyen Kutlu, “GÜBRETAŞ, 
sektörünün amiral gemisidir. Talep edil-
diğinde “yok” dememek için depolarında 
sürekli opsiyonel ürün bulunduruyordu. 
Ürettiğimiz gübrenin hammaddesi yurtdı-
şından geliyor. Ayrıca kendi tesislerimiz-
deki üretim kapasitesinin tüketim talebini 
karşılamaması nedeniyle emtia olarak da 
ithalat yapıyoruz. Gübreyi yurtdışından 
döviz cinsinden alıp depoluyoruz ama çift-
çiye satarken TL olarak veriyoruz. Bu bir 
handikap… Üstelik bu arada döviz kurları 

değişiyor. Siz malı alırken 
belli bir fiyattan satmayı 
planlıyorsunuz. Ancak 
aradan geçen sürede kur 
farkı nedeniyle bırakın 

kâr yapmayı, zarar 
eder pozisyona 
düşebiliyorsunuz. 
Artık stoklama 
süresini azalta-
rak bu riskleri 
minimize ede-
ceğiz ve bu-
nunla birlikte 
çiftçimizin 

her türlü gübre ihtiyacını zamanında karşı-
lamaya devam edeceğiz.” dedi.

Bu sorunu çözmek için bir yazılımla 
stok, sipariş, üretim ve ithalat hareketleri-
ni birbirine entegre bir şekilde yönetmeye 
başladıklarını söyleyen Kutlu, “Şimdi han-
gi bölgede ne kadar sipariş var,  stokta ne 
kadar ürünümüz var hepsini online olarak 
anlık görebiliyoruz. Buna göre eksilen ve 
ihtiyaç olan yerlere uygun zamanda ürün 
gönderiyoruz. Bu yöntemle 2016 içinde 
gübrenin stoklama süresini ortalama 3 ay-
dan 1,5 aya indirmeyi hedefliyoruz. Sadece 
sipariş, üretim ve ithalatı birbirine entegre 
ederek 2016 yılında 80 milyon TL tasarruf 
etmeyi planlıyoruz. Nihai hedefimiz ise 
stoklama süresini bir aya indirebilmek... 
Bu operasyon sadece tasarruf değil,  aynı 
zamanda Türkiye’de gübre fiyatlarının da 
düşmesini sağlayacak. Sektör lideri oldu-
ğumuz için fiyatlar bize göre belirleniyor. 
GÜBRETAŞ’ın azalan maliyetlerle fiyat-
larını aşağı çekmesiyle Türkiye’de gübre 
fiyatları ucuzlayacak. Nihai hedefimiz 
böylece çiftçiye ve tarıma fayda sağla-
mak... Aynı zamanda satış karlılığımızın 
artmasıyla yatırımcımıza da kazandırmak 
istiyoruz” açıklamasını yaptı.

GÜBRETAŞ Genel Müdürü Şükrü Kutlu, “Gübrede 
stoklama süresini 3 aydan 1,5 aya indirerek 80 milyon 
TL tasarruf yapmayı hedefliyoruz. Amacımız, Türkiye’de 
gübre fiyatlarının ucuzlamasına katkıda bulunmak” dedi.

Gübre fiyatları ucuzlayacak
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Gübredeki yüzde 18’lik verginin 
düşürülmesini değerlendiren 
Konya Tarım Kredi Kooperatifi 

Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Ra-
mazan Yiğit, çiftçi ve kendileri açısın-
dan oldukça doğru bir karar olduğunu 
belirterek, “Geç kalmış ama çok doğru 
bir karar. Öyle ki piyasayla artık reka-
bet edebilme şansımız daha da yüksel-
di. KDV’nin yüzde 18’den yüzde 1’e 
indirilmesi bizim için, çiftçimiz için çok 
olumlu bir karar. Bundan sonra gübre 
kullanacak olanlar daha iç huzuruyla ve 
düşük fiyatla gübre kullanacaklar inşal-
lah” dedi.

“KDV MİKTARI KADAR 
RAKAMLARI AŞAĞIYA ÇEKTİK”

Dolar kuru arttıkça gübre fiyatlarının 
da artmaya devam etmesi ve hükümetin 
KDV oranını düşürmesinin zamanlama-
sı ile ilgili de konuşan Ramazan Yiğit, 

“Yaklaşık 30 küsür çeşit kategra-
nül gübresinde 100 ila 300 lira 
arasında ciddi rakamlar, KDV 
miktarı kadar rakamları biz aşa-
ğıya çektik.  Bu, piyasaya tabii 
ki olumlu yansıdı. Tahmin edi-
yoruz, programlarımız içinde 
bu da var, 2016 yılı içerisinde 
kullanılacak gübre miktarında 
ciddi bir artış olacak” şeklinde 
konuştu.

Ramazan Yiğit, hükümetin 
yaptığı KDV oranının düşü-

rülmesi zamanlamasının doğru oldu-
ğunu belirterek, “Yeni yıl yeni bir ka-
rar getirdi. Bence çok doğru bir karar. 
Bu KDV piyasa ile aramızdaki makası 
açıyordu. Piyasadaki kayıt dışılığın da 
önüne geçmiş oldu” ifadelerini kullandı.

Yapılan indirimle ilgili konuşan 
çiftçi Bayram Korkmaz da, “Bana göre 
gübre lüks bir tüketim değil, düşürül-
mesi tabii ki uygundu. Bu sayede daha 
sağlıklı ve daha uygun gübre alma im-
kanımız oldu” dedi. Kararın biraz geç 
alındığını belirten Korkmaz, gübre ih-
tiyaçlarının karşılanmasında bu kararın 
biraz daha faydalı olacağını düşündü-
ğünü ve KDV’nin düşmesinden dolayı 
daha sağlıklı gübre kullanabileceklerini 
ifade etti.

 “DAHA FAZLA GÜBRE 
ALACAĞIZ”

KDV indirimi ile ilgili konuşan çift-
çi Sadık Koyuncu ise, “Geç kalınmış 
bir olay ama iyi oldu. Daha fazla gübre 
almamız için elverişli oldu” ifadeleri-
ni kullandı. Yapılan indirimden sonra 
gübreye ödedikleri tutarın bir hayli de-
ğiştiğini belirten Koyuncu, “Daha önce 
yüksekti gübre. Dapta, ürede gübre başı 
200 TL, 300 TL düşüş oldu. Daha fazla 
gübre alacağız. Gübretaş’ın gübrelerini 
kullanıyoruz. Daha kaliteli, daha iyi” 
şeklinde konuştu.

“GÜBREYİ GÖNÜL 
RAHATLIĞIYLA 
ATABİLECEĞİZ”

Çiftçi Mustafa Erol ise, “KDV’nin 
yüzde 18’den yüzde 1’e inmesi halkı-
mız için, çiftçimiz için çok güzel bir ka-
rar oldu. Yalnız geç kalınmış bir karardı. 
Toprak analizlerimize göre daha önceki 
senelerde gerekli gübreyi almakta zor-
lanıyorduk. Maddi olarak sıkıntıya dü-
şüyorduk. Gerekli gübreyi atamıyorduk. 
Şimdi, toprak analizimizin verdiği güb-
reyi gönül rahatlığıyla atabileceğimizi 
umut ediyorum” ifadelerini kullandı.

Toprak analizi sonucunda toprağın 
ihtiyacı olan gübreleri 2015 yılından ön-
ceki dönemlerde uygulamaya çalıştık-
larını belirten Mustafa Erol, “2016’da 
bunları daha gönül rahatlığıyla uygu-
layacağımızı yani maddi anlamda daha 
rahat hareket edeceğimizi düşünüyo-
rum” dedi. 

Hükümetin 2016 
yılı eylem planı 
çerçevesinde gübredeki 
yüzde 18’lik KDV 
oranını yüzde 1’e 
indirmesi çiftçinin 
yüzünü güldürdü.

Gübre ve yemde yüzde 1'lik KDV
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Kayseri'nin Develi ilçesine bağ-
lı Satı Köyü Muhtarı Selim 
Çalışkan; yemleri hayvanları-

na yediremeyecek duruma gelmişken 
KDV’nin düşmesinin çok iyi olduğunu 
söyledi. Çalışkan, “KDV’nin düştüğü 
çok iyi oldu. Biz bu yemleri hayvan-
larımıza yediremeyecek durumdaydık. 
KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e düş-
mesi bizi bir nebze rahatlattı. Hayvan-
cılık yapan çiftçilerimizin yem maliyet-
lerinin düşmesi ile hayvancılık daha iyi 
yapılabilme imkanına kavuşabilir diye 
ümit ediyoruz. Bir torba yemde 3 - 4 
TL civarında fiyat düşüşü yaşadık. Bu 
da bin 500 - 2 bin TL civarında paranın 
yılda 25 ton yem tüketen bir üreticinin 
cebine girmesi demektir. Karma hay-
van yemlerinde Tarım Kredi ile diğer 
firma yemleri arasında fark görüyoruz. 
Tarım Kredi yemlerinin diğer firmala-
rın yemlerine göre besin değerleri ve 
protein değerleri daha yüksek. Hayvan-
larımıza Tarım Kredi yem yedirdiğimiz 
zaman daha fazla verim aldığımızı gö-
rüyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri'n-
den aldığımız yemleri gönül rahatlığı 
ile hile hurda olmadığını düşünerek 
hayvanlarımıza yediriyoruz. İhtiyaç 
duyduğumuz yemleri anında tedarik 
edebiliyoruz. Ben büyükbaş ve küçük-
baş hayvan yetiştiriciliği yapmakta-
yım. Kooperatifimizden talep ettiğimiz 
kuzu, toklu buzağı büyütme, düve, besi 
süt yemleri hizmet araçları ile kapımı-
za kadar getirilmektedir” diye konuştu. 
Tarım Kredi Kooperatifi çalışmaların-
dan oldukça memnun olduklarını dile 
getiren Muhtar Çalışkan, Kooperatifi-
mizden memnunuz. Ancak her zaman 
veteriner hizmeti alabilme şansımız 

yok. Hayvanlarımıza ne kadar, hangi 
yemin yedirileceği konusunda koope-
ratif yetkilileri bizleri bilgilendiriyor-
lar” ifadelerini kullandı.

"ÇİFTÇİ, KALİTELİ YEME 
ULAŞABİLECEK"

KDV’nin düşmesi ile birlikte çift-
çinin kaliteli yeme daha kolay erişe-
bileceğini belirten Selim Çalışkan; 
“Kooperatifimizden aldığımız yemle-
rin zaten kaliteli olduğuna inanıyoruz. 
KDV’nin düşmesi ile kayıt dışı satılan 
yemlerle aradaki fiyat farkının kal-
kacağını düşünüyoruz. Merdiven altı 
yemlerin hammaddelerinin ne olduğu-
nu bilemiyoruz. Dolayısı ile bu türlü 
yemleri hayvanlarına yediren çiftçiler 
istedikleri verimi alamamaktadırlar. 
Merdiven altı yemleri yediren çiftçile-
rin hayvan ölümleri, yavru atma, hay-
vanların kısır kalması, ayak hastalıkları 
gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığını 
biliyoruz. Biz proteinden, kaloriden 
fazla anlamayız. Tarım Kredi’den aldı-
ğımız yemlere güveniyoruz. Bizim için 
önemli olan yedirdiğimiz yemin karşı-
lığında aldığımız süt ve et miktarıdır. 
Tarım Kredi yem torbalarındaki etiket-
lerde yazılan değerlerle yemin içindeki 
değerlerin aynı olduğuna adımız gibi 
eminiz” dedi.

Köylerinin orman köyü olmasına 
rağmen ormancılıktan herhangi bir fay-
da sağlayamadıklarını kaydeden Satı 
Köyü sakinlerinden Muhsin Kör; “Kö-
yümüz orman köyü olmasına rağmen 
ormancılıktan herhangi bir fayda sağ-
layamamaktayız. Köylümüz genellikle 
tarım ve hayvancılıkla geçimini sağla-
maktadır. Köyümüz dağ köyü olması 

nedeniyle göç vermekte kalanlar da 
eski düzende 1-2 büyükbaş, 40- 50 kü-
çükbaş hayvan üretimi ve bunun yanın-
da da tarım yapmaktadır. Hayvancılık 
ve tarım küçük ölçekli yapıldığı için de 
ekonomimiz gelişememektedir” dedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri saye-
sinde işlerini geliştirdiğini kaydeden 
Kör, “Ben de çocuklarımın geleceğini 
bu şartlarda sağlayamayacağımdan göç 
etmeyi düşünüyordum. Ancak Tarım 
Kredi Kooperatifle-
ri’nin hayvan kredisi 
verdiğini duyduğum-
da kooperatifimize 
müracaat ettim. Ta-
rım Kredi Koope-
ratifi’nden 100 baş 
koyun aldım. Aldı-
ğım bu koyunlar sa-
yesinde elde ettiğim 
gelirle evimi, ahırımı 
yaptırdım, traktörü-
mü aldım. En önem-
lisi de koyunlardan 
elde ettiğim gelirle 
çocuklarımı okuttum, 
üniversite masrafları-
nı karşıladım. Tarım 
Kredi'ye olan bütün 
borçlarımı da öde-
dim Şu anda kapımda 
200 baş koyun bulun-
makta. Allah Tarım 
Kredi'nin yokluğunu 
göstermesin. İhtiyaç 
duyduğum her şeyi 
kooperatifimizden 
gönül rahatlığı ile 
alıyorum” şeklinde 
konuştu.

Çiftçiyi sevindirdi
Hayvancılık 
ile uğraşan 
üreticiler, 
yemde KDV’nin 
yüzde 1’e 
indirilmesinden 
dolayı oldukça 
memnun 
olduklarını ifade 
ettiler. 
Çiftçiler KDV'nin 
düşmesi ile 
birlikte kaliteli 
yeme daha kolay 
ulaşabileceklerini 
söylediler.
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Türkiye'nin yaklaşık 10 yıl önce tanıştığı topraksız tarım üreticilerin gözdesi haline gelmeye başladı. Adana’nın Karagöçer 
Köyü’nde çiftçilik yapan Kemal Girmez 35 dönüm arazide topraksız tarım için 1 trilyon lira yatırım yaptı.

Toprak yerine volkanik kayala-
rın kullanıldığı, bitkinin ihtiyaç 
duyduğu minerallerin ise bil-

gisayar sistemiyle verildiği topraksız 
tarım kültürü, Türk tarım sektöründe 
yeni bir sayfa açtı. 

Topraksız tarım yöntemi, yüksek 
kalitede ve normal tarıma göre 2-3 
kat verim artışı sağlıyor. Hormon 
kullanılmayan, kalıntı içermeyen ve 
yüksek fiyattan alıcı bulan ürünlerin 
yetiştiği topraksız seraların başarısı, 
geleneksel seracıları da harekete ge-
çiriyor.

Adana’da 35 yıldır çiftçilik yapan 
Kemal Girmez, bölgede ilk defa top-
raksız tarıma başlanacağını söyledi.

Daha öncede ilk defa Adana bölge-
sinde kendisinin sebze yetiştiriciliğine 
başladığını hatırlatan Girmez, “Antal-
ya’da topraksız tarım yapan üretici-
lerimizle görüştüm ve Adana’da da 
bunu yapabileceğime inandım. 3 bin 
dönüm arazide çiftçilik yapıyorum. 
Topraksız tarım için 35 dönüm sera 
yaptırıyorum. Bin kamyondan fazla 
deniz kumu çektim seranın içine. Di-
ğer malzemeler de sırasıyla gelecek. 
Şu ana kadar 1 trilyon lira harcama 
yaptım. Salatalık ve domates yetişti-
receğim. Eğer bu sene başarılı olur-
sam, seneye en az 300 dönüm arazide 
uygulamaya geçeceğim” dedi.

Risk almayı sevdiğini belirten Gir-
mez, “Bölgede ilk kez sebze yetiştir-
diğim zaman benimle dalga geçmiş-
lerdi. Şimdi herkes bu bölgede sebze 
yetiştiriyor. Topraksız tarım için yap-

tığımız yatırımın sonucunu bekleyip 
göreceğiz” diye konuştu.

TOPRAKSIZ TARIM NASIL 
YAPILIYOR?

Normal tarıma göre verimlilik iki 
üç kat daha yüksek. Topraksız tarım 
tekniğinde verimli toprak arazisine 
ihtiyaç duyulmuyor. Toprak yerine 
perlit ya da kaya yünü gibi volkanik 
materyallerden yararlanılıyor. Hiçbir 
içeriği olmayan tamamen nötr denile-
bilecek bu maddelerin tek işlevi bitki 
kökünün su tutmasını sağlamak. Do-
layısıyla çok verimsiz alanlarda bile 
rahatça tarım yapılabiliyor. Hormon, 
kimyasallar ve gübreye ihtiyaç du-
yulmuyor. Toprak kullanılmadığı için 
toprak bakterileri ya da hastalıklarının 
yol açtığı riskler bu sistemde söz ko-
nusu değil. Ayrıca nadas uygulaması-
na da ihtiyaç yok. Tam otomasyonlu 
ve kontrollü üretim imkanı tanıması 
sayesinde ürün kalitesi yükseliyor. 
Normal seralara göre 2 ila 3 kat daha 
fazla verim elde ediliyor.

Seranın ilk yatırım maliyeti olduk-
ça yüksek çıkıyor. Diğer yandan bit-
kilerin gereksinim duyduğu mineral-
ler topraksız tarımda özel bir sulama 
yöntemiyle bitkiye aktarılıyor. Bu sis-
tem bilgisayar kontrollüdür. Hatta se-
ranın ısınması, nem, buhar düzeyi de 
bilgisayar kontrolüyle yapılıyor. Tüm 
bunlar maliyeti artıran etkenleri oluş-
turuyor. Bu seraları kurmak için gere-
ken tek şey sermaye de değil. Ekip-
manların kullanımı, bilgi birikimine 
sahip uzman personel gerektiriyor.

TARSİM'den yapılan açıklama-
da, üreticiler sigorta hususun-
da uyarıldı. Üreticilerin kayısı 

ürünü için biran önce sigorta yaptır-
maları gerektiği vurgulanan açıklama-
da, Bitkisel Ürün Sigortaları branşında 
sigorta yaptırılabilmesi için öncelikle 
Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt 
olunması ya da kaydın güncellenmesi 
gerektiği, sonrasında ise tarım sigorta-
sı poliçesi düzenlemeye yetkili sigorta 
şirketlerinin dağıtım kanalları aracılı-
ğıyla sigortanın kolaylıkla yaptırılabi-
leceği bildirildi. Açıklamada, frekansı 
ve şiddeti artan doğal riskler ve yıllar 
itibarıyla değişen iklim şartlarının 
tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de tarımsal faa-
liyetleri doğru-
dan ve olumsuz 
yönde etkilediği 
belirtildi. Açıkla-
manın devamın-
da, “Nitekim geç-
tiğimiz yıllarda 
Malatya’da etkili 
olan don, dolu ve 
fırtına gibi doğal 
afetler sonucun-
da başta kayısı 
olmak üzere pek 

çok ürün zarar görmüş ve bu durum 
sigortası olmayan üreticilerimizin 
boynunu bükmüştür. Sistemin başlan-
gıcından 2015 yılı sonuna kadar yal-
nızca kayısı ürünü için Malatya üreti-
cilerimizden başta don ve dolu afetleri 
olmak üzere 100 bin adede yakın ha-
sar ihbarı alınmıştır. Bu nedenle üre-
ticilerimizin yine olası mağduriyetler 
yaşamaması için zaman kaybetmeden 
poliçelerini yaptırmaları gerekmekte-
dir. Aksi halde son pişmanlıklar hiçbir 
derde çare olmuyor. TARSİM üretici-
mizin geleceğini garanti altına alması 
için yegane sistemdir. Şimdi gelin va-
kit kaybetmeden sigortanızı yaptırın” 
denildi.

TARSİM'den kayısı 
için sigorta uyarısı

Çukurova’da topraksız tarım…
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Türkiye’de çok fazla bilinmeyen ancak Avru-
pa’da tanesi 15 dolara alıcı bulabilen ejder 
meyvesi Adana’da da yetiştirilmeye baş-

landı. Çiftçiler için alternatif bir ürün olan ejder 
meyvesi yavaş yavaş narenciye bahçelerinin yeri-
ni almaya başladı. Türkiye’de tanesi 10-15 liradan 
satılan meyveden bir dönümlük alanda üreticiye 
yaklaşık 100 bin lira kazanç sağlanabilmektedir. 
Meyvenin anavatanı Tayland ve Vietnam. Ejder 
meyvesi bu ülkelerin milli meyvesi olarak geçi-
yor. Yakın zamanda bu üründen Türk çiftçisi de 
para kazanma şansına sahip olacak.

Adana’nın Mercimek kasabasında çiftçilik 
yapan İbrahim Bozkuş da 900 fide ile ejder mey-
vesi yetiştirmeye başlayan isimlerden biri. Yeni 
bir şeyler üretmek isterken Mercimek Tarım Kre-
di Kooperatifi tarafından kendisine önerilen bu 
ürüne kayıtsız kalmayan Bozkuş, “Ben sürekli 
yeni bir şey yetiştirmek için arayış içindeydim. 
Farklı bir şey arıyordum. Mercimek Tarım Kre-
di Kooperatifi'nde Ziraat Mühendisi Elif Hanım 
ejder meyvesinden bahsetti. Sadece bölgede de-
ğil Türkiye’de bile bilinmeyen bir meyveydi bu. 
Antalya’da bir üretici tarafından yetiştirildiğini 
öğrendim. Hemen girişimlere başladık ve fide-
leri diktik. Ekim veya Kasım’da meyveyi alaca-
ğız. Pazarlama konusunda ilk defa diktiğimiz bir 
ürün olduğu için belki sıkıntı yaşayacağız. Ama 
çok umutluyum ben. Genelde Antalya’da oteller 
alıyor bu meyveyi. Bir dönüm üzerinde başladım 
şu ana kadar 35 bin lira masraf yaptım. 900 fide 
aldım. Eğer kazanç sağlarsam artırarak devam 
edeceğim.”dedi. 

Ziraat Mühendisi Elif Tarhan ise Ejder meyve-
si hakkında bilgi verdi ve meyvenin yetiştirilmesi 
konusunda her türlü teknik yardımı yaptıklarını 
söyledi. 

Tarhan, “Ejder meyvesi tropikal bir meyve 
olup anavatanı Vietnam’dır. Güney Amerika’da, 
Tayland’da da yetişiyor. Sıcaklığı seven bir mey-
ve. İlaca ve gübreye gerek görmüyor. Haftada 
bir kez sulama işlemi yapılarak yetiştirilebiliyor. 
Bölgemizin iklimi bu meyvenin yetişmesi için 
oldukça uygun. Çimlenme ve köklenmesinde hiç-
bir sıkıntı olmayacağı için garanti bir bitki olarak 
önerdim. Büyük oteller, Metro ve Migros gibi 
alışveriş merkezlerinde alıcısı var olan bir mey-
ve.” diye konuştu.

Anavatanı Vietnam 
olan ve ejder meyvesi 
olarak da bilinen 
tropikal meyve, 'Pitaya’ 
üretimi Mersin ve 
Antalya’dan sonra 
Adana da başladı.

Ziraat Mühendisi 
Elif Tarhan ejder 

meyvesinin 
yetiştirilmesinde 

hertürlü teknik 
yardımda 

bulunuyor.

Ejder Meyvesi Adana’da
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Antalya Bölge Müdürü İbrahim 
Kamil Kabalar, "Resmi Gaze-
te’de 16 Aralık 2015 tarihinde 

yayımlanan kararla birlikte seralarını 
modernleştirmek isteyen çiftçilere Ta-
rım Kredi Kooperatifleri tarafından 100 
bin TL’ye kadar, yatırım dönemi için 
sıfır faizli, işletme dönemi içinde yüzde 
50 faiz indirimli kredi imkanı sağlana-
cağını bildirdi. Kararı büyük sevinçle 
karşılayan çiftçiler seralarını modern-
leştirmek ve modern tarımla daha az 
maliyetle daha çok verim alarak gelir ar-
tışı sağlamak için harekete geçti." dedi. 

Türkiye’de örtü altı 
tarım alanlarının yüz-
de 38’ine sahip olan 
Antalya’da seraların 
modernizasyonu ile 
üretim kalitesi ve ürün 

verimliliğinin cid-
di anlamda artış 
göstereceğini 
ifade eden 
Bölge Müdü-
rü Kabalar, 
Tarım Kre-
di Koopera-
tifleri olarak 

en önemli 
amaçlarının or-

tak gelir seviyelerinin artırılmasına kat-
kıda bulunmak olduğunu söyledi.

“ANTALYA’DAKİ SERALARIN 
YÜZDE 85’İ GELENEKSEL”
Antalya’daki seraların yüzde 85’inin 

modern olmadığını ancak sigorta güven-
cesi almak isteyen ve modern seralarda 
tarım yapmak isteyen çiftçilerin sera 
modernizasyonu kredisine başvurmaya 
başladığını da ifade eden Kabalar, “An-
talya ilimizde seraların yüzde 85’i gele-
neksel sera. Seraların düşük teknolojik 
yapısı üretim kalitesi ve verim üzerine 
olumsuz etkiliyor. Modern seraların ya-
pılması ve mevcuttaki seraların moder-
nize edilmesi halinde çiftçilerin ısıtma, 
sulama, gübreleme ve zirai mücadelede 
maliyetleri azalacak. Dolayısıyla çiftçi-
miz daha çok ve kaliteli ürün elde ede-
rek daha çok gelir kazanacak. 2015 yılı 
ve 2016 yılının ilk günlerinde sel, fırtına 

ve hortum gibi doğal afetler nedeniyle 
seralarda ciddi hasarlar meydana gel-
di. Sigorta şartlarına uygun olmayan, 
seralarını tarım sigortası yaptıramayan 
üreticiler mağdur oldu. Sigorta yaptıran 
üreticilerin ise hasarları Tarsim tarafın-
dan karşılandı” dedi. 

Ayrıca Kabalar, seraların standartla-
rının uygun hale getirilmesi ve moderni-
ze edilmesi ile ürünlerin devlet destekli 
tarım sigortası güvencesine kavuşabile-
ceğini ve doğal afetlere karşı korunma 
imkanına sahip olacağını belirtti.

“SERA MODERNİZASYONU 
İÇİN KOOPERATİFLERİMİZ 

HAZIR” 
Sera modernizasyonu hakkında ya-

pılan yasal düzenleme ile Tarım Kredi 
Kooperatifleri’nin görev ve sorumluk-
larına bir yenisinin daha eklendiğini 
kaydeden Kabalar, “Çiftçilerimizin 
sera kurulumu ve modernizasyonu ile 
ilgili tüm taleplerine hızlı ve güvenilir 
çözümler üretmek için çalış-
maktayız. Kooperatiflerimiz 
tarafından çiftçilerimizin 
ekimden hasada kadar 
tüm tarımsal girdi ih-
tiyacını karşılıyoruz. 
Ziraat Mühendis-
lerimizle teknik 
destek sağlıyoruz, 
devlet destekli 
düşük faizli kredi 
kullandırıyoruz, 
çiftçilerimizin 
kalkınması ve 
ülkemiz tarımı-
nın gelişmesi için 
çalışıyoruz. Tarım 
Kredi Kooperatifleri 
hizmetlerinden fayda-
lanmak için üreticileri-
mizi ortak olmaya bekli-
yoruz” dedi. 

“KREDİ OLMASAYDI SERA 
KURAMAZDIM, CEBİMDEN 1 TL 

BİLE ÇIKMADI” 
Kredi miktarlarının ve faizlerinin 

çok uygun olduğunu belirten çiftçiler 
ise sağlanan kolaylıklardan oldukça 
memnun. Özellikle sıfırdan başlaya-
rak kredi sayesinde sera kurup çiftçilik 
yapan üreticiler kredisiz bu işi başara-
mayacaklarını belirttiler. Antalya’da 2 
dönümlük seranın sahibi Mehmet Soy-
demir, sera kurmaya karar verdiğinde 
hiç parasının olmadığını belirterek şöy-
le konuştu: “Tarım Kredi Kooperatifi’n-
den aldığımız krediyle serayı kurduk. 
Sera için gerekli olan her şeyi krediyle 
karşıladık. Fidandan sulama hortumuna, 
sera naylonundan demirine kadar hep-
sini krediyle ödedim. Kredi olmasaydı 
sera kuramazdım. 75 bin TL’lik krediyi 
harcadık, cebimizden 1 TL bile çıkmadı. 
Ürünlerimi bu yıl Tarsim’den sigortala-
yabildim. Bu yıl hasat sonunda seramı 
yine krediye başvurup modernleştirece-

ğim. Çiftçilikte verim alabilmek 
için modern sera şart. Sera-

larını modernleştirmeleri-
ni tüm çiftçilere tavsiye 

ediyorum” dedi. 

“HASADIN 
ARDINDAN 
MODERN 
SERAYA 

GEÇECEĞİM”
Bir başka çift-

çi Ceyhun Basa 
ise 4 dönüm se-
rasının olduğunu 

ve hasadın ardın-
dan serasını mo-

dernleştirmek için 
başvuracağını söyledi. 

Modern serada 4’te 1 
oranında verim artışı ola-

bileceğini de tahmin ettiğini 

belirten Basa “Tarım Kredi Kooperatif-
lerinden verilen kredilerle sera sahibi 
oldum. Sıfırdan başladım. Bir yerden 
miras kalmadan bu işleri yapmak çok 
zor. Şu anda seramda ürünüm var. Hasa-
dın ardından krediyle modernleştirmek 
istiyorum. Modern seralar lodostan ve 
benzeri zararlardan daha az etkilenir. 
Modern seralarda ısı farkı en az 4 derece 
olur. Ürün verimi de daha iyi olur. Se-

ram modern olursa şu anda dönümden 8 
ton ürün alıyorum o zaman 13 ton alaca-
ğımı tahmin ediyorum” dedi.

Modern sera sahibi Halil Örgen de 
serayı modernleştirmekle çok doğru bir 
karar verdiğini söyledi. Özellikle yeni 
seranın daha dayanıklı olduğunu belirten 
Örgen “5 dönüm arazim var. Tesisimi yeni 
kurdum. Seram havalandırmalı ve biraz 
daha diğer seralara göre sağlam. Demir-
leri ve kemerleri daha sağlam inşa edildi. 
Sağlam olması nedeniyle fırtınalara daha 
dayanıklı. Tarım Kredi Kooperatifi’nden 
150 bin TL kredi kullanarak imal ettim. 
Teşvikler çok etkileyiciydi. Krediler de fa-
izleri de uygundu. Seram modern olunca 
sigortadan da yararlandım. Bazı çiftçi ar-
kadaşlarımız fırtınadan olumsuz etkilendi 
kara kara düşünüyorlar” dedi. 

Seraların yüzde 85’i modern değil 
Tarım Kredi Kooperatifleri, 
çiftçilerin daha modern 
seralarda verimli üretim 
yapabilmeleri için kredi 
imkanlarını düşük 
faizle sunuyor.
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Dondurucu soğuk ve kar yağışı Erzurum'un Oltu ilçesinde 
yaban hayatı da olumsuz etkiliyor. Oltulu doğaseverler, 
aşırı soğuklar nedeniyle aç kalan yaban hayvanları için 
doğaya yem bıraktı.

Oltulu bir grup doğasever, her haf-
ta sonu yaptıkları doğa gezisinin bu 

haftaki etabını Oltu'daki yaban hayatına 
ayırdı. Yaban hayatının sürdürülebilmesi 
için Oltu'daki Yaban Hayatını Koruma Sa-
hasına düzenlenen yürüyüşte, doğaseverler 
yanlarında getirmiş oldukları 50 kilo yemi 
doğaya bıraktı. Bayat ekmek ve yemleri 
doğadaki ağaç dipleri ve taş oyuklarına 
özenle bırakan doğaseverler, vatandaşları 
duyarlı olmaya davet etti.  Doğaseverler 
grubundan Osman Aslan, ağır kış şartları 

nedeniyle doğada aç kalan yaban hayatına 
destek olmak amacıyla bu haftaki yürüyüş 
programlarını Yaban Hayatını Koruma Sa-
hasına yönelik gerçekleştirdiklerini söyle-
di. Aslan, "Evlerimizdeki bayat ekmekleri 
topladık. Bunun yanı sıra arkadaşlarımızın 
da katkısıyla 50 kilo kadar bir yem alarak 
doğada aç kalan keklik ve diğer kuşların 
yemesi için bıraktık. Bu faaliyetimiz bizleri 
mutlu etti. Oltu'daki tüm hemşehrilerimizi 
bu anlamlı faaliyetimize ortak olmaya, des-
tek vermeye çağırıyoruz" dedi. 

Tekirdağ Bölge Müdürü Rifat 
Aktürk, 2015 yılında Tekirdağ 

Bölge Birliği'ne bağlı kooperatif 
ortaklarına 670 baş simental 

gebe düve dağıtıldığını söyledi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Te-
kirdağ Bölge Birliği'nin, 2015 
faaliyetleri kapsamında bitkisel 

üretimde ihtiyacı olan üyelerine gübre, 
mazot, tohum, zirai ilaç, alet ekipman 
gibi her türlü girdi ihtiyacının yanında 
hayvansal üretim faaliyetlerini ve ge-
lirlerini arttırmak amacıyla büyükbaş 
ve küçükbaş hayvan ile yem tedariki de 
yaptığı bildirildi. 

Tarım Kredi Kooperatifleri şirketi 
olan Tareks Hayvancılık tarafından it-
hal edilen simental cinsi gebe düvele-
ri uygun kredi imkanları ile üyelerine 
dağıttıklarını söyleyen Tekirdağ Bölge 
Müdürü Rifat Aktürk, "2015 yılı içeri-

sinde Tekirdağ Bölge Birliği'ne bağlı 
kooperatif üyelerinin taleplerine istina-
den 670 baş simental gebe düve Tareks 
Hayvancılık tarafından Almanya'dan 
ithal edilerek teslimi yapıldı. Ayrıca 
200 baş simental gebe düve de tedarik 
sürecinde olup önümüzdeki dönemde 
sahiplerini bulacaktır. Bizler, üyeleri-
mize her türlü konuda yardımcı olmaya 
çalışıyoruz" dedi.

Simental ırkı düveler hakkında da 
bilgi veren Bölge Müdürü Aktürk, "Si-
mental hem süt hem etçi olmasından 
dolayı kombine bir sığır ırkıdır. Simen-
tal ırkı sığırlar döl verimi yüksek, uzun 
ömürlü, sıcak ve soğuğa çabuk adepte 

olurlar. Anavatanı İsviçre olan ve her 
türlü iklim şartında yetiştirilebilen si-
mental ırkı havyanlar, hastalıklara kar-
şı dirençli bir sığır ırkı olarak bilinir. 
Bunun yanında Trakya üreticisinin besi 
danası ihtiyacı, Avrupa'dan ithalat yo-
luyla tedarik edilmektedir. Önümüzdeki 

ay teslimine başlanacak olan besi dana-
ları için Tarım Kredi Kooperatifi üye-
lerinin 720 baş talebi oluşmuştur. Biz, 
bu talebi karşılamak için Tarım Kredi 
Kooperatifleri olarak elimizden geleni 
yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuşlar için doğaya yem bıraktılar

Trakya'da 670 baş düve dağıtıldı
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Sizi  tanıyabilir miyiz?
Adana Yumurtalık’ta çiftçilik ya-

parak geçimimi sağlıyorum. 9 karde-
şiz. Diğer kardeşlerim kendi ayakla-
rının üzerinde duruyorlar. Ben iki kız 
kardeşim ile yaşıyorum.

Geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz?
Çiftçilik ve hayvancılık yapıyoruz. 

Elde ettiğim sütü peynir yapıyoruz ve 
isteyenlere satıyoruz. Önce eş dost 
alıyordu şimdi ise özellikle memurlar 
bana sipariş veriyor ve bidonlara pey-
nir yapıp satıyorum. Terayağ, çökelek 
gibi talepler geliyor ve kardeşimle 
bu talepleri yerine getiriyoruz. Artık 
talep fazla geldiği için inek sayısını 
artırmayı planlıyorum. Tavuklarımız 
var. Yumurta isteyenler oluyor, civ-

civ isteyenler oluyor. Biz 
veriyoruz kiminin duası, 
kiminin de parası oluyor. 
Bunların fiyatı yok. Ne 
verirlerse alıyoruz. 

Çiftçiliği nasıl         
yapıyorsunuz?

Buğday ve ayçiçeği 
ekiyoruz. Şimdi tarlala-
rın hazırlanma zamanı 
ve ayçiçeği tarlasını ha-
zırlayacağız. Hayvanla-
rımız içinse yem almak 

yerine sürekli ot topluyoruz. Hem ma-
liyetinden kazanıyoruz hem de daha 
sağlıklı oluyorlar. Buğday ve ayçiçe-
ğinden elde ettiğimiz gelirlerin büyük 
bir bölümü borçlara gidiyor. Ekerken 
borçlanıyoruz, ürün elde edince borç-
ları kapatıyoruz, devir yapıyoruz. 
Kalan kısmı geçimimiz için kullanı-
yoruz.

Neden çiftçilik yapıyorsunuz?                
Babam ölünce ailenin en büyü-

ğü bendim ve bütün işler bana kaldı. 
9 kardeştik ve 8 kardeşime bakmak 
zorundaydım. Babam devlet memu-
ruydu ve aynı zamanda çiftçilik ve 
hayvancılık yapıyordu. Bende kar-
deşlerime bakmak zorunda kaldım ve 

okuyamadım. Fedakarlık 
yapmak bana kaldı. Kar-
deşlerime bakabilmek 
için hem okuldan hem 
de kendi hayatımdan fe-
dakarlık yaptım. Hiç ev-
lenmedim ve yaşım 53 
oldu. Şimdi 3 kardeş kal-
dık diğerleri kendi yuva-
larını kurdular ve çoluk 
çocuğa karıştılar. Kız 
kardeşimle beraberiz ve 
14 yıldır bu şekilde. 

Alışmanız kolay 
oldu mu?

Ben hiçbir şey bilmi-
yordum bu işe başlarken. 

Traktör sürmesini bile bilmiyordum. 
Ancak traktörün üzerine çıktım ve 
bunu başarabilirim dedim kendi ken-
dime. Sonra bastım gaza ve o gün 
bugündür sürüyorum. Geçim insanın 
boynunda olunca öğrenilmeyecek şey 
yoktur. 

Çiftçilik yapmak bir bayan için 
zor mu?

Ben erkeklerden fazla çalışıyo-
rum. Genelde çiftçiliği erkekler yapı-
yor, bana da kolay kolay yapamaya-
cağımı söylemişlerdi. Ancak iş başa 
düşünce her şey yapılabiliyor. Benim 
için zorluğu kalmadı, her şeyi öğren-
dim artık ve severek yapıyorum. Ye-
nilikler olduğu zaman takip etmeye 
çalışıyorum. Örneğin hayvan sayısını 
artırıp bir tesis haline getirmeyi düşü-
nüyorum. Gelirimiz fazla olursa daha 
rahat oluruz. Sosyal çevremizi de 
daha büyütmüş oluruz. 

Peki bundan sonrası için ne    
düşünüyorsunuz?

Artık ölene kadar Allah sağlık verdi-
ği sürece bu işi yapmaya devam edece-
ğim. Kendi çocuklarım olmadı ama ye-
ğenlerimin okuması için uğraşıyorum. 
Onların mutlu olmasını istiyorum. 

Büyük bir fedakârlık örneği gösteren kadınlarımızdan 
birini de Adana Yumurtalık’ta bulduk... Mukaddes 
Seyhan(53) 9 kardeşli ailenin en büyüğü. Babası 
vefat ettikten sonra hiç bilmediği çiftçiliğe başlayarak 
kardeşlerinin geçimini üstlenmiş. 6 kardeşin tamamı 
ya evlenmiş ya da iş-güç sahibi olmuş. İki kardeşi ile 
yaşayan Mukaddes Seyhan’ın hayat hikayesini siz 
okuyucularımıza aktarıyoruz.

"14 yıldır 
traktörün 

üzerindeyim ve 
bir kadın olarak 
çalışmak daha 

da zor.  Tarlada 
ayrı, evde ayrı 

çalışıyorsun. 
Su getir, yemek 
yap, yatak yap 

herşeyi sen 
yapıyorsun."

Son rakamlara göre, tarımda çalışan 5 
milyon 998 bin kişinin yüzde 47’si olan 2 

milyon 842 binini kadınlar oluşturuyor. Buna 
rağmen, tarımda çalışan kadınların yüzde 
70’i ücretsiz aile işçisiyken, sadece yüzde 

17’si kendi nam ve hesabına çalışıyor. 

Tarımdaki kadınların yüzde 93’ten fazlası 
kendi adına sosyal güvenlik sistemine 

kayıtlı değil. Erkeklerden çok daha fazla 
kadın, hemen her gün 16-17 saat, evdeki 

işlerinin yanı sıra tarlada, bahçede, ahırda, 
ağılda çalışıyor. Kırsalda bu kadar büyük bir 
fonksiyon üstlenen kadın çiftçilerimiz, çoğu 
zaman geçmişten öğrendikleri geleneksel 

yöntemlerle üretime katkı sağlıyor.

Bugün dünyada tarımsal işgücünün en 
önemli kaynağını kadınlar oluşturuyor. 

Gerek küresel ölçekte, gerekse Türkiye`de 
tarımsal üretimin ve kırsal hayatın 

sürekliliğinin sağlanmasında kadınların rolü 
gerçekten çok büyük. Bu yüzden kadınların 
tarımsal üretimdeki yerleri özellikle Anadolu 

coğrafyasında büyük bir öneme sahip.

"İş başa düştü çiftçiliği 
öğrendim"
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Ülkemiz dünyanın 7. Büyük tarım üreticisidir. Ülkemizde çalışan nü-
fusun % 21,5 i (5.825.000) kişi tarımla uğraşmaktadır. Tarım sek-
törü iş kazası ve meslek hastalığı riskleri yüksek olmasına rağmen 

sağlık ve güvenlik açısından koruma kapsamında değildir. Yani 6331 sa-
yılı İSG kanuna tabi değildir. Ülkemizde tarımsal üretimde hala gelenek-
sel çalışma yöntemleri uygulanması eğitimin yetersiz olması ve çeşitli 
riskler ve tehlike karşısında önlem alınmadan çalışılması bu iş kolunda iş 
sağlığı ve güvenliğinin yeterli seviyede olmadığını göstermektedir.

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği denildiğinde ilk akla gelen baret iş 
ayakkabısı vb kişisel koruyucu donanımlar gelmektedir.  Bireylerin bilinç 
düzeyinin ve güvenlik kültürünün istenilen düzeyde olmadığı görülmek-
tedir. Bu nedenle de iş sağlığı ve güvenliğinde eğitim, denetim ve göz-
den geçirme temel faktörlerdir.

Tarım çalışanlarını etkileyen riskler; hava çevre barınma koşulları, 
tarımsal makine ve aletlerle çalışmalar, ergonomik riskler,  tarımda kim-
yasal kullanımı, tozlar diğer tanecikler ve biyolojik maruziyet, olarak sıra-
lanabilir. Şimdi bunları ayrı ayrı açacak olursak;

1-Hava çevre ve barınma koşulları: Tarım çalışanlarının çalıştıkla-
rı ve dinlendikleri ortamlarda hava sıcaklığı, nem, rüzgar, toz fırtınaları 
yağışlar ve zararlı güneş ışınlarından kaynaklanan riskler bulunmakta-
dır. Çalışacak kişinin sıcak-soğuk havalarda çalışabilmesi için herhangi 
bir sağlık sorununun olmaması gerekir. İşçiler hava koşullarına uygun 
olarak giyinmelidir. İşçilerin çalıştıkları yerlere yakın bol miktardan içme 
suyu bulundurulmalı ve çok sıcak havalarda sık sık su içilmelidir. Beslen-
meleri dengeli olmalıdır. Çalışırken sigara içilmemelidir. 

2-Tarımsal Makine ve Aletlerle çalışmalar: Bilinçsiz ve emniyetsiz 
olarak kullanılan tarım makinaları ölümlü ve yaralanmalı kazalara neden 
olmaktadır. En fazla kazalar traktör ile meydana gelmektedir. Tarım ma-
kinaları ile çalışırken güvenli çalışmayı sağlayacak önlemler alınmalıdır. 
Bu önlemler şöyle sıralanabilir.

 Traktör biçerdöver gibi araçları yalnızca yetkili kişiler kullanmalı ve 
operatörden başka kimse araca binmemelidir. Özellikle çocuklar bu 
araçlara bindirilmemelidir.

Traktörler roolbar denilen devrilmeye korumalı yapı ile donatılmalı 
veya emniyet kabinli olmalı. Operatör koltuğunda emniyet kemeri bu-
lunmalıdır. Emniyet kabinlerinin kapı pencereleri ve roolbar kesinlikle 
sökülmemelidir.

Kabinde gürültü önlenemiyorsa KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) 
kullanılmalıdır. Tarım arabası takılıysa yokuş inerken aşırı hız yapılmamalı 
tarım arabası tonajından fazla yüklenmemelidir.

Traktör kuyruk mili (PTO) ile çalışan makinalarda koruyucu kılıflı olan 
mafsallı miller koruyucu ile kullanılmalı ve koruyucu kılıflar kesinlikle kırıl-
mamalıdır. Miller makinaya ve işe uygun, bakımlı olmalıdır. Makinalar ile 
çalışırken bol elbise giymekten kaçınılmalıdır. Çocuklar makinaya yak-
laştırılmamalı ve çevresinde oyun oynamaları engellenmelidir.

Makinalar üzerinde koruyucu aksesuar gibi parçalar kesinlikle yer-
lerinden sökülmemeli, eğer sökülmesi gerekiyorsa makine durdurulup 
sabitlendikten sonra işlem yapılacaktır. Uyarı etiketleri ve kullanma kıla-
vuzunda belirtilen talimatlar doğrultusunda makinaların çalıştırılmasına 
özen gösterilecektir.

Çalışan makinalar üzerine kesinlikle çıkılmamalı, elle ayakla malze-
me yüklemesi yapılmamalıdır. Unutulmamalı makineye kapıldığınız anda 
ölüm w. Makinalar ile çalışmalar bittikten sonra mutlaka bakımları yapı-
lacak temiz bir şekilde park edilecektir. 

3-Ergonomik riskler ve korunma: Tarım bedeni zorlayan işleri kap-
sar. Bunlar; Eğilme, çömelme, sabit pozisyonda çalışmayı gerektiren 
işler, sürekli tekrar eden oluşan hareketlerden oluşan işler, tarım alet ve 
makinalarının aşırı soğuk ve sıcakta sürekli kullanılmasıdır. Bu tür tekrar-
lanan ve bedeni zorlayan hareketler için uygun tarım aletleri kullanmak 
ve çalışma ortamını düzenlemek tarım çalışanlarının sağlığı açısından 
önemlidir.

Vücudun titreşime maruz kalması titreşim şiddeti ve süresine bağlı 
olarak sinir sistemi ve kas iskelet sistemi hastalıklarına yol açmaktadır. 
Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ve yinelenen zorlamalar özellikle ka-
dınlarda eklemlerde kireçlenmeye neden olmaktadır. Elle yapılan işlerde 
aşırı derecede titreşime maruz kalmak kan dolaşımının bozulmasına ke-
mik ve eklem rahatsızlıklarına ve özellikle de beyaz parmak hastalığına 
sebep olmaktadır.

Sürekli eğilerek yapılan işlerde (tarımsal ürünlerin ekimi, bakımı ha-
sadı) kramplar boyun omuz ve sırtta hasara yol açmaktadır.

Gürültülü işlerde risk ortadan kaldırılamıyorsa KKD kullanılmalıdır.
4-Tarımda kimyasal kullanımı: Zirai mücadele ilaçları çalışanlar ve 

genel halk sağlığı için ciddi riskler oluşturmaktadır. Tarımda iş sağlığı ve 
güvenliği açısından en tehlikeli kimyasallar pestisitlerdir. Bunun dışın-

da kimyasal gübre, bazı veteriner ilaçları, ahır ve ağıllarda biriken gazlar 
(amonyak metan gibi) sayılabilir. Bu kimyasalların bulundukları yerler sü-
rekli havalandırılmalı ve maruziyet önlenemiyorsa KKD kullanımı sağlan-
malıdır. 

Zirai mücadele ilaçları cilt teması solunum ve ağız yoluyla vücuda gi-
rer. İnsanda kısa ve uzun süreli etkiler bırakır. Kısa süreli etkiler baş ağrısı 
baş dönmesi mide bulantısı, deride karıncalanma ve batmalar, yutulması 
halinde ciğerlerde ve sindirim sisteminde kalıcı hasarlar ve ölüm.

Uzun süreli etkiler ise kanser (lenf, kemik iliği, akciğer kanserleri), 
kadınlarda ve erkeklerde cinsel işlev bozuklukları, üreme ve doğurganlık 
üzerindeki etkiler, kalıcı sinir sistemi bozuklukları sayılabilir. Risk grupları 
çocuklar genç işçiler doğurgan kadınlar ve gebeler daha çabuk etkilen-
dikleri için tarım ilaçlarından uzak tutulmalı ve özel olarak korunmalıdırlar.

Çalışanlar eldiven ayakkabı koruyucu iş elbisesi yüz ve solunum ko-
ruyucuları kullanılmalı ve çalışırken çıkarılmamalıdır.

İlaçlama bittikten sonra ilaçlama ekipmanları bol deterjan ve su ile 
yıkanmalı, atıklar gelişi güzel çevreye atılmamalıdır. Unutulmamalı zirai 
mücadele ilaçları çevreye de zararlıdır. Boş ambalajlar imha edilmeli 
başka amaçla kullanılmamalı. İlaçlama tamamlandıktan sonra el yüz bol 
sabunlu su ile yıkanmalıdır. Atık ve bulaşık su kanatlı hayvanları dolaştığı 
yerlere hayvan otlaklarına ve akarsu ve göllere dökülmemeli, artık ve bu-
laşık su bir çukura boşaltılmalı ve üzeri toprakla kapatılmalıdır.

5-Tozlar diğer tanecikler ve biyolojik maruziyet: Tarım ve hayvancılık 
yapılan yerlerde tozlar ve havada asılı kalan tanecikler solunum yoluyla 
vücuda girmekte ve çalışanların hastalanmasına sebep olmaktadır. Bu 
hastalıkları önlemek için işçiler tozdan korunma konusunda eğitilmeli, 
tozlu işlerde maruziyet süresi azaltılmalı bunlar önlenemiyorsa çalışanlara 
KKD dağıtılarak kullanılması ve kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi 
gerekir.

Çalışma alanlarında ve özellikle kapalı yerlerde, hayvansal gübrelerin 
zehirli gaz yaymasını önlemek için hayvanların tutulduğu yerler çok iyi 
havalandırılmalıdır. Hayvan atıkları kanalizasyona atılmamalıdır. 

Hayvanlardan bulaşan hastalıklara karşı; su ve besin kaynakları te-
miz tutulmalıdır. Hayvanlar aşılanmalı hasta olanlar ayrılmalı, Çalışanlar 
aşılanmalı ve çalışanlar hastalıklar konusunda uyarılıp eğitilmelidir. Bula-
şıcı hastalıklar (Şap, şarbon gibi) ortaya çıktığında derhal ilgili makamlara 
haber verilmelidir.

Sonuç olarak tarım sektörü dünyada maden ve inşaat sektöründen 
sonra en çok iş kazalarının meydana geldiği sektördür. Ancak ülkemiz-
de tarım alanlarında meydana gelen kazaların herhangi bir istatistiği bu-
lunmamaktadır. En çok tarımsal iş kazası traktörle yapılan kazalar olup 
bunlarda trafik kazası olarak değerlendirilmektedir. İster kendi nam ve 
hesabına çalışan çiftçi kesim isterse tarım işçisi olarak kesimin iş sağlığı 
ve güvenliği konusunda eğitilmesi gerekmektedir. 

Özcan DEMİR
Ziraat Mühendisi

A Sınıfı İSG Uzmanı

Tarımda iş sağlığı 
ve güvenliği



GÜBRETAŞ olarak, tam 64 yıldır bu topraklara değer katmak için 
durmadan çalışıyoruz. Bugün, bitki besleme alanında edindiğimiz 

tüm tecrübemizi GÜBRETAŞ BAHÇEM markası altında süs 
bitkileri sektörüne taşıyoruz. 

GÜBRETAŞ BAHÇEM’in zengin ürün portföyü ile artık şehri 
renklendiren bitkileri de biz besleyeceğiz.

Gübretaş Bahçem bir Gübretaş markasıdır.

www.gubretasbahcem.com.tr
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Nijeryalıları 
yoksulluktan kurtarma

Afrika’nın Devi Nijerya, kıtanın en büyük ekonomisine ve en 
yoğun nüfusuna sahiptir. Petrol rezervleri sayesinde 500 
milyar doları aşan ekonomisine rağmen Nijerya’da yoksul-

luk ve işsizlik öne çıkan sorunlardandır. Nijerya nüfusunun %60’ı 
oldukça yoksul iken gençler arasındaki işsizlik oranı ise %80’e 
yaklaşmıştır. De Parach Kooperatifi’nin Başkanı Peter Obiorah, 
ülkedeki bu sorunların tarım ile çözülebileceğini düşünmektedir.

“Tarım sayesinde yoksulluk ve açlık genç Nijeryalılar için 
geçmişte kalan sorunlar haline gelebilir. Çünkü tarım gençler ara-
sında yaygın olan işsizlik sorununu ve dolayısıyla gençlerin suça 
karışma oranını azaltacaktır,” diyen Peter tarım sektörünün petrol 
sektörüne kıyasla gençlerin başarılı olabilmesi için daha çok fır-
sat sunduğuna inanmaktadır. Peter bu inancını “Tarım ile gençler 
potansiyellerini keşfedebilir ve ülkemizi ve çevremizi koruyabilir.” 
sözleri ile ortaya koymaktadır.

Ne yazık ki Nijerya’daki tarım sektörü birçok köklü zorlukla 
karşı karşıyadır. Bunlardan biri de imaj sorunudur. Peter gençle-
rin tarım sektörüne ilişkin görüşlerini şu şekilde açıklamaktadır; 
“Gençler, tarımın hayatta başarısız olan kişilerin ya da fakirlerin 
işi olduğunu düşünmekte ve çiftçileri alt sınıfın mensubu olarak 
görmektedir. Bu nedenle de beyaz yakalı işleri tercih etmektedir.” 
Tarım sektöründe imaj soruna ek olarak finansman, icar, altyapı 
ve ulaşım, yetersiz depolama ve işleme tesisleri, kaçakçılık, yeter-
siz alet ve makine, eğitimsizlik, kaliteli tohum ve gübre gibi pahalı 
girdi, sınırlı pazarlama kanalları gibi pek çok sorun bulunmaktadır.

Henüz yeni olsa da De Parach Kooperatifi bu sorunların çözü-
mü için çalışmaktadır. 2012 yılında kurulan kooperatif Mart 2013’te 
tam olarak tescillenmiştir. Kooperatifin 255 ortağından 137’sini 
maddi durumu yetersiz olan, bu nedenle de ücretsiz olarak ortak-
lığa kabul edilen gençler oluşturmaktadır. Kooperatifin misyonu, 
Nijeryalı gençlerin ekonomik durumlarını iyileştirmek ve kendi ken-
dilerine yetebilir hale gelmelerini sağlayabilmek için gençler ara-
sında tarımı tanıtmak ve yaygınlaştırmaktır. Kooperatifin bir diğer 
amacı da yalnız anneler ya da dullar gibi çok az geliri olan ya da 
hiçbir gelire sahip olmayan kadınlara çeşitli programlar aracılığı ile 
destek olmaktır.

Kooperatifin ana faaliyet alanları eğitim (kurslar ve yönetim 
programı), krediye erişim (ortaklarına iş kurmaları için küçük kre-
diler verme), pazarlamadır (ortakların pazar hakkında bilgi sahibi 
olması ve ürünlerini satabilmesi). Kurulduğu günden bu yana De 
Parach gençlerin ve yalnız annelerin tavuk çiftliği kurmasına, tarım 
okuluna katılmasına, bilişim ve iletişim teknolojileri hakkında bilgi 
sahibi olmasına ve tarımsal girdileri uygun fiyatla almasına yardım-
cı olmuştur.

Peter, Nnenna Ann Eguatu isimli bir ortaklarının hikayesinden 
bahsetmiştir. Bayan Eguatu’nun otobüs şoförü olan eşi 2012 yı-
lında geçirdiği bir kaza sonucunda hayatını kaybetmiştir. 4 ve 6 
yaşlarında olan iki çocuğu ile bir başına kalan Eguatu için hayat 
şartları kocasının ölümü ile daha da zorlaşmıştır. Peter, su satarak 
geçimini sağlamaya çalışan ve 2013’te De Parach Kooperatifi’ne 
başvuran Bayan Eguatu’nun kooperatife gelişini şu şekilde aktar-
mıştır; “Kooperatife ortak olacak gücü yoktu. Bu nedenle de kredi 
kullanması mümkün değildi ama hikayesini anlattıktan sonra ona 
ve okula gidemeyen çocuklarına yardım etmekten başka şansımız 
yoktu. Bayan Eguatu’ya ancak 20,000 Nijerya nairası (122$) kredi 
verebildik ve o da tatlı patates, sarı ve beyaz mısır unu, buğday unu 
satmaya başladı. Artık Bayan Eguatu geçimlerini sağlayabiliyor ve 
çocuklarını okula gönderebiliyor.”

Fon bulmanın kooperatifin en büyük sorunu olduğunu dile ge-
tiren Peter, fon yaratma girişimlerinin hayal kırıklığı ile sonuçlandığı-
nı anlatmıştır. Bankaların faiz oranlarının çok yüksek olması nedeni 
ile tek fon kaynaklarının ortaklarının katkısı olduğunu söyleyen Pe-
ter tüm bu zorluklara rağmen gelecek için umutlu;  “Her ne kadar 
finansal açıdan zayıf olsak da ne zaman Bayan Eguatu ve diğer 
ortaklarımızı, özellikle de gençleri görsem amacımıza ulaştığımızı 
hissediyorum.”

Yazan: Carla Ranicki      Çeviri: Burçak Akansel






