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Bakan Pakdemirli ve Bakan Yardım-
cısı Tunç, Yönetim Kurulu Başkanı 

Selahattin Külcü ile Genel Müdür Dr. 
Fahrettin Poyraz’dan Tarım Kredi Koo-
peratifleri ve ülke tarımının desteklenme-

si için yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
aldı. Bakan Pakdemirli’ye, Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve şirketleri hakkında su-
num eşliğinde bilgilerin aktarıldığı top-
lantıda; Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri 

Mesut Ölmez ve Veli Sar, Denetçi İsma-
il Daşdelen, Genel Müdür Yardımcıları 
Muaz Saka, Özgür Güven, Ahmet Bağcı 
ve M. Okan Ateş, daire başkanları ve ilgili 
birim müdürleri de hazır bulundu.

Tarım Kredi ile 
Türk Patent arasında 

işbirliği
Türkiye’de coğrafi işaret 
ve geleneksel ürün adı 
korunmasının etkin hale 
getirilmesi için iki kurum 
arasında protokol imzalandı. 

Buhara’ya 50 bin dekar 
sera Antalya’dan
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1. Seracılık Çalıştayı kapsamında 
Özbekistan'dan gelen heyet Antalya’da 
İmece Plastik’e ait üretim tesislerinde 
incelemelerde bulundu.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü 
Dr. Fahrettin Poyraz, TAREKS’e ait 
‘Sarayönü Tohum Hazırlama Tesisi’nin 
açılışını gerçekleştirdi.

GÜBRETAŞ, fındık tarımında kalite ve 
verimliliği artırmak amacıyla yaptığı örnek 
uygulamanın sonuçlarını, düzenlediği bir 
‘Bahçe Günü’ etkinliğiyle paylaştı.

Haberi 4. Sayfada

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN 
TARIM KREDİYE ZİYARET
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Bakan Yardımcısı Mehmet 
Hadi Tunç, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğini ziyaret etti.
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Türkiye-Özbekistan arasında dü-
zenlenen 1. Seracılık Çalıştayı 
kapsamında Özbekistan’dan bir 

heyet Buhara Zirai Serbest İktisadi 
Bölgesi’nin hayata geçirilmesi için te-
maslarda bulunmak üzere Antalya’ya 
geldi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şav-
kat Miramonoviç, Buhara Zirai Serbest 

İktisadi Bölgesi’nin kurulması ve sü-
recin Türk özel sektörüyle yürütülmesi 
yönünde bir kararname yayınlamıştı. 
Söz konusu projede Tarım Kredi Ko-
operatifleri iştiraki İmece Plastik A.Ş.
nin yatırımcı olması planlanıyor. Bu 
kapsamda Buhara Eyalet Valisi Öktam 
Barnoyev ve Buhara Eyalet Cumhuri-

yet Savcısı Bahriddin Veliyev ile bera-
berindeki heyet seracılık faaliyetlerini 
öğrenmek için Antalya’ya geldi. Heyet, 
İmece Plastik A.Ş.’ye ait üretim tesis-
lerinde incelemelerde bulundu. İmece 
Plastik A.Ş. Antalya İşletme Müdürü 
A.Samed Çiftçi, Özbek heyete şirket ve 
faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Özbek heyetin ziyaretinden önce  
30 Nisan tarihinde İmece Plastik A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Gü-
ven, İmece Plastik A.Ş. Genel Müdür 
Vekili Mustafa Koray Yaşar, İmece 
Plastik A.Ş. Antalya İşletme Müdürü 
A.Samed Çiftçi, Valilik Görevlisi Ra-
himjon Ruziyev katılımıyla farklı ülke-
lerin yaptığı 2 adet sera yerinde incele-
me bulunmuştu. 

Söz konusu Kararname ile Buhara 
bölgesinde çağdaş bir seracılık faali-
yetinin oluşturulması için, depolama, 
lojistik ve enerji yatırımları ile 2018-
2022 yılları arasında 50 bin dekar sera 
alanı yapılması ön görülüyor. 

Buhara’ya 50 bin dekar 
sera Antalya’dan Türkiye-Özbekistan 

arasında düzenlenen 
1. Seracılık Çalıştayı 
kapsamında 
Özbekistan'dan gelen heyet 
Antalya’da İmece Plastik’e 
ait üretim tesislerinde 
incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Ku-

rumu (TKDK) aracılığıyla bin 274 projeye 245 
milyon lira hibe desteği sağlanacağını bildirdi. 

Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Katılım Ön-
cesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Programı 
(IPARD)-II kapsamında sektörü desteklediklerini 
belirterek, TKDK aracılığıyla bin 274 projenin 
onaylandığını, işletmelere 245 milyon lira hibe 
desteği sağlanması kararı alındığını ifade etti.

IPARD-II kapsamında 21 Aralık 2017 tarihin-
de 3. başvuru çağrısı yapılan ilk gruptaki proje-
lerin Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu 
tarafından değerlendirildiğini aktaran Pakdemir-
li, programın, "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendi-
rilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri" kapsamında 7 alt 
sektörü içerdiğini dile getirdi.

Pakdemirli, bu sektörler arasında, süs bitkile-
ri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar, fide ve fi-
dan üretim tesisleri, arıcılık ve arı ürünleri üretim 
tesisleri, zanaatkarlık ve yöresel ürün işletmeleri, 

kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, kültür 
balıkçılığı, makine parkları, yenilenebilir enerji 
tesisleri yatırımları gibi birçok sektörün yer aldı-
ğını belirterek, Bakanlık olarak 2011'den bu yana 
AB kırsal kalkınma hibelerini 42 ilde yatırımcı-
larla buluşturduklarını söyledi.

Tarım sektörüne 3,6 milyar lira hibe
Bugüne kadar 12 bin 377 projeye 3,6 milyar 

lira hibe desteği sağladıklarını aktaran Pakdemir-
li, "Bu hibeler sayesinde kırsalda 9 milyar lira-
lık yatırım yapıldı. Böylece 60 bin yeni istihdam 
oluşturduk. Daha çok projenin desteklenmesi 
hedefi çerçevesinde 3. çağrıda TKDK'ye sunulan 
projelerin tamamını destekleme kapsamına alma-
yı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, bakanlık olarak kırsalda yatırım-
ların artması ve istihdamın güçlendirilmesi için 
projeleri desteklemeye ve Türkiye'nin büyümesi-
ne katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Tarıma yeni destekler geliyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Bakanlığımız tarafından 
TKDK aracılığıyla onaylanan bin 274 projeye 245 milyon lira hibe desteği 
sağlayacağız. Bugüne kadar 12 bin 377 projeye 3,6 milyar lira hibe desteği 
sağladık. Bu hibeler sayesinde kırsalda 9 milyar liralık yatırım yapıldı. 
Böylece 60 bin yeni istihdam oluşturduk" dedi.

TKDK'nin internet sayfasında (www.tkdk.gov.tr) ka-
muoyuyla paylaşılan projeler, yatırımcıların TKDK il 
koordinatörlüklerinde hibe sözleşmesini imzalamasıyla 
uygulamaya konulacak.
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Türkiye’de coğrafi işaret ve ge-
leneksel ürün adı korunmasının 
etkin hale getirilmesi için toplu-

mun her kesiminde bu konuda farkında-
lık oluşturulması ile ilgili çalışmaların 
yürütülmesi amacıyla iki kurum arasın-
da protokol imzalandı. 

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ile Türk 
Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. 
Dr. Habip Asan tarafından imzaların 
atıldığı törene; Tarım Kredi Koopera-
tifleri Genel Müdür Yardımcıları Özgür 
Güven ve M. Okan Ateş, Pazarlama Dai-
re Başkanı İlyas Kılıç, Pazarlama Müdü-
rü E. Gaffar Ateş, Türk Patent ve Marka 
Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet 
Duyar, Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanı 
Hakan Kızıltepe, Yenilik ve Tanıtım Da-
iresi Başkanı Salih Koca katıldı.

Mizanpaj    Haber Sorumluları
İbrahim BİDAV   Funda SADAY - Firuze SUGEL TÜRKEROĞLU

Reklam Sorumlusu  İstihbarat     
Taner LAKERTA   Harun ÇELİK   

2018 AĞUSTOS 
SAYI 553

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 Fatih DURAN
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

Tarım Kredi ile Türk Patent arasında işbirliği  

Tarım Kredi Kooperatifleri ile Türk Patent ve Marka 
Kurumu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Erzurum Bölge Birliği, her yıl olduğu gibi bu yıl da 
ortak ürünlerinin değerlendirilmesi kapsamında, 

kooperatiflerce ortak borcuna mahsuben hasat döne-
minde ürün alımlarını sürdürüyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da çiftçinin yanında 
olarak, kooperatiflerce ortak borcuna mahsuben ürün 
alımlarının devam ettiğini ifade eden Bölge Müdürü 
Ali Karaarslan bu alımlarla Bölge Birliğine bağlı Er-
zurum, Ağrı, Kars ve Ardahan illerine bağlı koopera-
tiflerce kullandırılan kredilerin tahsilatını sağlamayı 
amaçladıklarını söyledi. Karaarslan alımların, koo-
peratiflerin faaliyet ve gelirlerinin artırılması, ortak 
ürünlerinin değerinde alınarak ortakların emeklerinin 
zayi olmaması gibi faydalarının olduğunun da altını 
çizdi.

Ürün alımıyla ilgili kalite kriterleri göz önünde 
bulundurularak, ürünün durumuna göre fiyatlandırma 
yapıldığına vurgu yapan Bölge Müdürü Karaarslan, 

“Üretici memnuniyetini ön planda tutarak ürünleri 
değerinde alıp çiftçi ve ortaklarımıza yardımcı olmak-
tayız.” dedi.

Ortak ürünleri değerlendiriliyor
Genel Müdür Poyraz, Tarım Kredinin sahip 

olduğu potansiyeli daha verimli kullanabilmek 
amacıyla böyle işbirliklerinin önemli olduğunu 
belirterek, “Tarım Kredi Kooperatifleri bir buçuk 
asırlık tecrübesi ve Türkiye’nin dört bir yanında 
teşkilatlanmış 1625 kooperatifi ile ülke tarımı 
açısından önde gelen kuruluşlardandır. Ancak za-
man zaman potansiyelimizi kullanmak konusun-
da sıkıntı yaşıyoruz. Bu nedenle gerek üreticile-
rimizin haklarını koruyabilmek, gerekse pazarda 
fiyat dengesini koruyabilmek amacıyla hayata 
geçireceğimiz bu proje bizim için çok önemli. Bu 
protokol ile ortaklarımızın ürettiği ürünlerin belli 
standartlara sahip olması ve bu standartların Türk 
Patent ve Marka Kurumu ile Tarım Kredi Koope-
ratifleri aracılığı ile tüketicilere sunulması güven-
ce altında olacaktır” dedi.

Türkiye genelinde 356 tane tescilli markanın 
var olduğuna işaret eden Prof. Dr. Asan da, “Yak-
laşık 402 tane de işlemleri devam eden markamız 
var. Bu markaların ticarileşerek ekonomiye kat-
kıda bulunması ve tarımsal üretimde standardın 
korunması amacıyla Tarım Kredi Kooperatifleri 
ile bir işbirliğinde bulunacağız. Ülkedeki coğrafi 
işaret ve geleneksel ürün adı korunmasının etkin 
hale getirilmesi ile toplumun her kesiminde coğ-
rafi işaret ve geleneksel ürün adı farkındalığının 
artırılması sağlanacaktır.” ifadelerini kullandı.

Erzurum Bölge Birliği, ortak ürünlerinin değerlendirilmesi 
kapsamında, ürün alımlarına devam ediyor.
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Manisa Ticaret Borsasında 
Manisa sultani çekirdeksiz 
üzümünde yeni sezon açılı-

şı ve geleneksel ilk çekirdeksiz kuru 
üzüm törenine katılan Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli, "2018 rekol-
temizde, aşağı yukarı yüzde 14 kayıp 
olacak gibi gözüküyor. 2017’deki 310 
bin ton kuru üzüme karşılık, aşağı yu-
karı 261 bin ton olacak gibi gözükü-
yor. 1 milyon 45 bin ton civarında da 
üzümümüz var gözüküyor" dedi. 

Bir dizi ziyaret nedeniyle Manisa’da 
bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, Manisa Ticaret Borsasında 
Manisa sultani çekirdeksiz üzümünde 
yeni sezon açılışı ve geleneksel ilk çe-
kirdeksiz kuru üzüm törenine katıldı. 
Törene Bakan Pakdemirli’nin yanı sıra 
22. Dönem TBMM Başkanı Bülent 
Arınç, Manisa Valisi Mustafa Hakan 
Güvençer, AK Parti Manisa Milletve-
killeri Murat Baybatur, Uğur Aydemir, 
Semra Kaplan Kıvırcık, İsmail Bilen ve 
Mehmet Ali Özkan ile üreticileri katıldı. 
Bakan Pakdemirli törende üzüm rekol-
tesini açıkladı. 

"Pamukta da ithalata 
bağımlılığımız azalıyor" 

Çekirdeksiz kuru üzümde, dünyada 
saygın bir yerimizin olduğunu vurgula-
yan Bakan Pakdemirli, "Manisa toplam 
alanın yüzde 20’sine sahip. Toplam yaş 
üzümün 3’te 1’ini üretiyor. Kuru üzüm-
de yüzde 87’si buradan çıkıyor. Dünya-
da 77 milyon ton var. Türkiye bağ alanı 
olarak 5. sırada, rekolte olarak 6. sırada. 
Toplam 4 milyon ton üretiyoruz. Bu da 
aşağı yukarı dünya üretiminin yüzde 
5’ine denk geliyor. 2017’de yaş üzümü-
müz 4,2 milyon ton, kuru üzümümüz de 
310 bin ton civarında. Fındıktan, zeytin-
den sonra üzüm 3. sırada geliyor. Üzü-
mün dışında pamukta da iyi gidiyoruz. 
Onda da ithalata bağımlılığımız azalı-
yor. Manisa’da epey bir alanda pamuk 
da ekilmeye başlandı" diye konuştu. 

"Üzüm fiyatlarında dengesizlik 
olursa müdahale edeceğiz" 
Kuru üzümde ihracatın geçen yıl 270 

bin ton, yaş üzümde 2 bin 786 ton oldu-
ğunu hatırlatan Bakan Pakdemirli, yine 
geçen yıl 604 milyon dolar ihracat ya-
pıldığını belirterek sözlerini şöyle sür-
dürdü: 

"2017'nin 7. ayında 4,1 olan fiyat, 
bugün Rabbim'e şükürler olsun 6,9 TL. 
Yani şu an iyi bir noktadayız. Üzümde 
fiyatımız yüzde 68 artmış. 2018 rekol-
temizde, aşağı yukarı yüzde 14 kayıp 
olacak gibi gözüküyor. 2017’deki 310 
bin ton kuru üzüme karşılık, aşağı yu-
karı 261 bin ton olacak gibi gözüküyor. 
1 milyon 45 bin ton civarında da üzü-
mümüz var gözüküyor. Fiyatlar normal 
ve iyi. Üreticiyi tatmin eder vaziyette. 
2017'de fiyatlar 3,7 iken fiyatlara mü-
dahale etmişiz. 2018’de fiyatta düşüş 
yok. Bugün fiyat 7,20’ler civarında ama 
herhangi şekilde üretici aleyhine durum 
olursa üzüme Toprak Mahsulleri Ofisi 
ve Tarım Kredi Kooperatifi vasıtasıy-
la müdahale ederiz. Üzüm fiyatlarında 
dengesizlik olursa bu işe müdahale ede-
ceğiz. Her daim hazır bekliyoruz. Fiyat 
dengesini mutlaka koruyacağız. Destek-
leri sürdüreceğiz." 

"Kedi buysa ciğer nerede?" 
Törende konuşan 22. Dönem TBMM 

Başkanı Bülent Arınç da, şöyle konuştu: 
"2009’dan 2016’ya kadar başbakan 

yardımcısı olarak bulundum. Tarım Ba-
kanlığı konusunda zaman zaman ben 
tarımı temsil eden büyük bir nüfus yo-
ğunluğunun, ihracatımızda önemli yer 
tutan sektörümüzün temsilcisi olmak 

durumundaydım. Tarım bakanları ile 
Manisa’ya çok geldim. Ürün bazlı havza 
planlaması hepsinin açıklamasını Ma-
nisa’da yaptırdım. 2013 veya 2014’te 
tarım bakanımız Bakanlar Kurulunda 
sunum yaptı. Ben soru sordum. Ortada 
bir paradoks var. Ben Manisa’ya geliyo-
rum, başka şehirlere gidiyorum, tarım 
sektöründen şikayetler alıyorum. O za-
manki hesapla 12 milyar tarıma destek 
vermişiz bir yılda. ‘Bakanım, 12 milyar 
destek veriyorsak Nasreddin Hoca fık-
rasını hatırlayın; kedi buysa ciğer nere-
de, ciğer buysa kedi nerede? Bu kadar 
destek verdiysek neden çiftçi mutlu de-
ğil? Yanlış mı verdik acaba? Bana göre 
çelişki olan bu konu izah edilemedi." 

259 bin ton ihracatıyla 417 
milyon dolar kazanıldı 

2017-2018 sezonunda Temmuz 
sonu verilerine göre Ege Bölgesi’nde 
toplam 349 bin ton çekirdeksiz kuru 
üzüm üretimi tescil edildiğini kayde-
den Manisa Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, "4 
Ağustos tarihli son ihracat raporuna 
göre gerçekleştirilen 259 bin ton ih-
racat ile ülkemize 417 milyon dolar 
kazandırılmıştır. Manisa’da Temmuz 
raporlarına 325 bin ton çekirdeksiz 
kuru üzüm üretimi tescil edilmiş. Bu 
miktarla da Ege Bölgesi’nde yapılan 
üretimin yüzde 93’ü gerçekleştiril-
miştir. Yani ülkemize her yıl yaklaşık 
500 milyon dolar gelir kazandıran, 
üretiminin yüzde 90’dan fazlasının, 
ihracatının ise yüzde 85’ten fazlasının 
Manisa’da gerçekleştirildiği bu milli 
gelir kaynağının alt yapısında; Mani-
salı üreticilerimizin, tüccarlarımızın, 
ihracatçı işletmelerimizin ve ilgili ku-

rumlarımızın yoğun emek ve ortak ça-
baları yer alıyor" diye konuştu. 

İki talebini söyledi 
Özkasap, Bakan Pakdemirli’den 

iki talepleri olduğunu belirterek, 
şöyle konuştu: 

"Birincisi Okul Üzümü Proje-
si'nin uygulanabilir hedeflerle de-
vam ettirilmesi. Kısaca; iç tüketim 
alışkanlığının artırılması ve sağlıklı 
yeni nesiller yetiştirilmesi amaçla-
rıyla Manisa’daki pilot uygulama 
sonrasında ülkemiz geneline yayılan 
projenin, kamu spotları ve diğer far-
kındalık oluşturma çalışmaları da ye-
niden devreye alınarak sürdürülme-
sini talep ediyoruz. İkinci talebimiz 
ise Manisa sultani çekirdeksiz üzü-
mü adıyla coğrafi işaret tescili alın-
ması için Türk Patent ve Marka Ku-
rumu nezdinde borsamız tarafından 
başlatılan ve önümüzdeki aylarda 
sonuçlanacak olan sürece Bakanlığı-
mızın da katkı sağlamasıdır. Çünkü 
yüzde 90 oranındaki üretimin; tatil 
nedir bilmeden, kışın soğukta, yazın 
40 derece sıcakta emek ve alın teri 
buradayken, Manisa sultani üzümü 
artık bölgesel bir isimle ya da farklı 
şehir isimleriyle anılmamalıdır." 

Bakan Pakdemirli, Başkan Özka-
sap'ın talepleriyle ilgili bürokratları-
na talimat verdiğini ifade etti. 

Konuşmaların ardından ilk kuru 
üzüm satışı açık artırma usulüyle 
gerçekleştirildi. İlk üzümü kilosu 
300 lirayla Manisa Ticaret Borsası 
aldı. Daha sonra ilk üzüm hasadını 
borsaya getiren üretici Ahmet Kara-
bacak’ın ürünleri sergilendi. 

Bakan Pakdemirli: "2018 
rekoltemizde, aşağı yukarı 
yüzde 14 kayıp olacak gibi 
gözüküyor. 2017’deki 310 
bin ton kuru üzüme karşılık, 
aşağı yukarı 261 bin ton 
olacak gibi gözüküyor. 
1 milyon 45 bin ton 
civarında da üzümümüz var 
gözüküyor"  

Bakan Pakdemirli, üzüm rekoltesini açıkladı 
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Hamidiye Tarım Kredi Koope-
ratifinin yeni hizmet binasını 
ziyaret eden Başkan Külcü,  

Tarım Kredi Kooperatiflerinin ortak-
larına hizmetlerini aksatmadan devam 
ettirdiğini kaydederek, “Üreticimiz ye-
ter ki üretsin. Biz onların yanındayız, 
destekçisiyiz. Bu vesile ile Hamidiye 
Tarım Kredi Kooperatifimize yeni yap-
tırılan bu hizmet binasının ortaklarımıza 
ve tüm üreticilerimize hayırlı olmasını 

diliyorum. Allah üreticimizin bereketini 
arttırsın diyorum” dedi. Külcü, Bölge 
Müdürü Vedat Altın ile inşaatta emeği 
geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Külcü daha sonra, Balıke-
sir Bölge Müdürü Vedat Altın, Bölge 
Birliği Yönetim ve Denetim Kurulu 
Üyeleri ile Hamidiye mahallesinde 
faaliyette bulunan domates ve biber 
salçası fabrikasında incelemelerde bu-
lundu.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Külcü Balıkesir 
Bölge Birliğine bağlı Hamidiye Tarım Kredi 
Kooperatifine yeni yaptırılan hizmet binasında 
incelemelerde bulunarak bazı işletmeleri de ziyaret etti. 

Başkan Külcü üreticinin yanındayız

Ziyaretler gerçekleştirmek 
ve incelemelerde bulun-

mak üzere Konya Bölge Bir-
liğine giden Tarım Kredi Ko-
operatifleri Genel Müdürü Dr. 
Fahrettin Poyraz, ziyaret kap-
samında öncelikle Tarım Kre-
di Kooperatifleri iştiraki TA-
REKS’e ait ‘Sarayönü Tohum 
Hazırlama Tesisi’nin açılışını 
gerçekleştirdi.

Poyraz, daha sonra Konya 
Bölge Birliği faaliyet alanın-
da bulunan Sarayönü Tarım 
Kredi Kooperatifinde incele-
melerde bulunarak kooperatif 
yetkililerinden bilgi aldı.

Kooperatif ziyaretinin aka-
binde Genel Müdür Poyraz, 
Konya Bölge Birliğine bağlı 
birim kooperatiflerdeki per-
sonele yönelik olarak gerçek-
leştirilen ‘Pazarlama ve Per-
formans İstişare Toplantısı’ 
eğitiminin açılışına katıldı. 

Poyraz burada yaptığı ko-
nuşmada eğitimin önemine 
vurgu yaparak, Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin köklü bir 
geçmişe ve geleneğe sahip 

bir kuruluş olduğunu söyledi. 
Öğrenmenin yaşı olmadığına 
dikkat çeken Poyraz, ister yö-
netici ister yönetilen, ister pa-
zarlayan, isterse bu pazarlanan 
malı alan müşteri konumunda 
olunsun, konusu farklı kav-
ramlarla anlatılsa da bu eğitim 
sürecinin konusunun insan ol-
duğunu kaydetti.

Bilgi ve davranışların göz-
den geçirilmesi noktasında bu 
tip çalışmaları bir fırsat olarak 
değerlendiren Poyraz, karşı-
lıklı iletişimin kurulduğu bu 
tarz toplantıların çok faydalı 
olduğunun da altını çizdi.

Eğitim toplantısı kapsa-
mında Konya Bölge Birliği-
ne ve Konya Bölge Birliğine 
bağlı birim kooperatiflerden 
çeşitli faaliyet konularında 
başarı gösteren kooperatif yet-
kililerine plaket ve teşekkür 
belgeleri verildi.

Toplantı sonrası Konya 
Bölge Birliğini ziyaret eden 
Genel Müdür Poyraz ser-
visleri gezerek personel ile 
sohbet etti. 

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü 
Dr. Fahrettin Poyraz, TAREKS’e ait 
‘Sarayönü Tohum Hazırlama Tesisi’nin 
açılışını gerçekleştirdi.

Genel Müdür Poyraz’dan Konya’da açılış...
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Yeşil Altın alım fiyatı açıklandı
Tarım Kredi 

Kooperatifleri 
tarafından 

gerçekleştirilecek 
Antep fıstığı alımı 

için fiyat 36 TL 
olarak belirlendi.

9 yıldır organik bitkisel üretim ve 
organik hayvan yetiştiriciliği 

yapmakta olan ve 1990 yılından beri 
de faal kooperatif ortağı Mehmet 
Ziya Günal’dan organik buğday alı-
mı yapıldı.

Ankara Bölge Müdürü Veli Al-
tunkaş; “Organik tarım, ekimden 
tüketiciye ulaşıncaya kadar üreti-
min her aşamasının kontrol edildiği 
güvenli bir üretim şeklidir. Bölge 
Birliğimiz faaliyet alanında gerçek-
leştirilen örnek tarımsal faaliyetler 

Birliğimizce desteklenerek yaygın-
laştırılması konusunda üreticilerimi-
ze destek sağlanacaktır.” dedi.

Ortak Mehmet Ziya Günal ise; 
her zaman ürünleri değerinde alan 
ve üreticilerinin yanında olan Ta-
rım Kredi Kooperatiflerine teşek-
kür etti. 

Alım esnasında Ankara Bölge 
Müdür Yardımcısı Abdurrahman 
Saka, T.K. Birlik Alım Yetkilileri 
ve Kooperatif Müdür Yardımcısı 
Erdal Erçoban da hazır bulundu. 

Tarım Kredi 
organik tarımda da 
ortağının yanında
Ankara’ya bağlı Çayırhan’da çiftçilik yapan çiftçinin 
organik buğdayı Ankara Bölge Birliği tarafından 
satın alındı.

Gaziantep Bölge Birliğin-
de, Antep fıstığının Tarım 
Kredi Kooperatifleri tara-

fından yapılacak alımı için basın 
açıklaması yapıldı. 

Çiftçinin lehine olacak bir fiyat 
oluşturmaya çalıştıklarına dikkat çe-
ken Bölge Müdürü Mehmet Aksoy, 
“Hepimiz aynı gemide gidiyoruz. 
Geminin su almadan yüzmesini sağ-
lamalıyız. Bugün itibariyle 425 gr+% 
30 kırmızı iç fıstığı 36 TL/Kg’dan 
müstahsil makbuzu ile alacağız. Pi-
yasayı dengelemek ve çiftçimizin 
lehine fiyat oluşturmak için Yavuzeli 
ve Araban ilçelerimizde ürün alımı 
için start verilmiştir. Fiyatımız, fıstık 
borsası ve piyasa gözetilerek 
belirlenmiş- tir. Bu-
gün olduğu gibi 
bundan 
sonra da 
çiftçi-

mi-
zin yanında 
olaca- ğız. Açıkladığı-
mız fiyatın çiftçimize hayırlı olma-
sını diliyorum.” ifadelerini kullandı. 

Gaziantep Fıstıkçılar Odası Baş-
kanı Hasan Karaoğlan, “Ürün alım-
ları bizim için çok önemlidir. Ürün 
alım müstahsillerimiz bugün perişan 
bir durumda olup, Tarım Kredi Ko-
operatiflerinin açıklayacağı fiyatlar 
çiftçimizi rahatlatacaktır. Biz de oda 
olarak böyle bir çarkın içinde olmak-
tan mutluluk duyarız. Hiçbir üretici-
mizi, kırmadan incitmeden yolumu-
za devam edeceğiz.’’ dedi.

“Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
ürün alımını destekliyor ve teşekkür 
ediyoruz” diyen KATEM Fıstıkçılar 
Sitesi Dernek Başkanı Ali Demir, 
Antep fıstığı üretiminin dünyada en 
fazla Türkiye’de, Türkiye’de ise en 
çok Gaziantep ilimizde gerçekleşti-
rildiğini belirterek, bu yıl yaklaşık 
200 bin ton Antep fıstığı üretimi bek-
lediklerini kaydetti. 

Gaziantep Ticaret Borsası Fıs-
tık Komite Başkanı Müslüm Kılınç, 
Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçi 
lehine yapmış olduğu bu girişimleri 
takdir ederek çalışmalarında başarı-
lar dilerken Şehitkamil Ziraat Odası 
Başkanı Cuma Yiğit de, “Piyasada 
hasat zamanında genel olarak ürün 
alım fiyatları aşağıya çekilmektedir. 
Ancak, bugün Tarım Kredi Koopera-
tiflerinin ürün alımı için gerçekleştir-

diği bu girişim bizi çok sevindirdi. 
Zaten Tarım Kredi 

Kooperatif-
lerini sahada 
çiftçinin ya-
nında görü-

yor ve oda 
olarak 
çalış-
malarını 

takdir edi-
yoruz. Üreti-

cimiz Antep fıstığından 2 yılda bir 
ürün almaktadır. Biz de çiftçimizin 
bu emeğinin karşılığını en iyi şekil-
de almasını istiyoruz. Bütün girdiler 
artarken ürün hasat zamanında hep 
alım fiyatları düşüyor. Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin ürün alımı ger-
çekleştirmesi ile çiftçimizin nefes 
alacağına inanıyoruz. Emeklerinden 
dolayı Tarım Kredi Kooperatiflerine 
başarılar diliyorum.” dedi.

Son olarak Yavuzeli Ziraat Odası 
Başkanı Bekir Sakar da, “Tarım Kre-
di Kooperatiflerinin ürün alımı ile 
çiftçilerimiz rahatlayacak ve emeği-
nin karşılığını görecektir.” ifadeleri-
ni kullandı.



HUSQVARNA 445 II
45.7cc , 2.8hp , 4.9kg , 45cm kılavuz , .325 / 36 diş zincir

Testerede profesyonel kalite arayanlar için yeni, güçlü, tüm yıl boyunca 
kullanılabilen bir testeredir. X-Torq® motoru yakıt tasarrufu sağlar ve 

emisyon seviyesini düşük tutar.  Kolay çalıştırma için Smart Start® özelliği 
bulunmaktadır. 

Husqvarna aksesuarları ve yağları ile makinelerinizin performansını 
artırabilir, bakım maliyetlerinizi ve sarf malzeme giderlerinizi 

azaltabilirsiniz. 

Türkiye Distribütörü 
ÇULLAS ORMAN BAHÇE TAR. MAK. SAN. TİC. A.Ş.

Suadiye Mah. Bağdat Cad. No:455/3 Kadıköy / İstanbul
0216 519 8882 / 0216 519 8878

www.cullas.com.tr www.husqvarna.com.tr / 
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Kiraz üretiminde dünya liderleri ara-
sında yer alan ve 2018 yılında 76 
bin ton karşılığı 161 milyon dolar-

lık kiraz ihracatı gerçekleştiren Türkiye, 
dünyanın en büyük kiraz ithalatçılarından 
Çin’e kiraz ihraç etmek için yoğun mesai 
harcıyor. Türk kirazının Çin pazarına giri-
şinin yolunu açacak proje Demirci’de start 
alırken, projeyle Türk kirazında Akdeniz 
meyve sineği olmadığı ortaya konulacağı 
belirtildi. 

Dünyanın en büyük kiraz ithalatçıların-
dan Çin, Türkiye’den kiraz ithalatına izin 
verirken, Türk kirazında Akdeniz meyve 
sineği riskini ortadan kaldırmak için 16 
günlük soğuk zincir şartı getirdi. Tarım ve 
Orman Bakanlığı Bornova Zirai Mücadele 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Manisa 
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde 
Manisa’ya bağlı Demirci ilçesi ve çevre-
sinde Akdeniz meyve sineğinin olmadığını 
ortaya koymak üzere 'Akdeniz Meyve Si-
neğinden Ari Alan Tahsis Edilmesi' projesi 
başlatıldı. Projenin açılış toplantısı Demirci 
ilçesinde gerçekleştirildi. 

Demirci ilçesinin yüksek rakımda olma-
sı ve ağırlıklı olarak kiraz yetiştiriciliği ya-
pıldığından diğer meyve türlerinin bulun-
madığı bir bölge olması nedeniyle avantajlı 
olduğunu belirten Ege Yaş Meyve Sebze 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hayrettin Uçak, Akdeniz Meyve Sine-
ğinden Ari Alan Tahsis Edilmesi projesinin 
Türk kirazının kalitesini ortaya koyacağını 
ve ihracatta Çin başta olmak üzere yeni pa-
zarların yolunu açacağını kaydetti. Uçak, 
"Bu proje başarıya ulaştığında Demirci 
çevresindeki bir çok kiraz üretim bölgesi de 
ari alan statüsünde değerlendirilecek. Ege 
Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ola-
rak projenin en büyük destekçisiyiz” dedi. 

Uzak Doğu pazarı heyecan veriyor 
Kiraz ihracatında Uzak Doğu ülkelerine 

ihracatı hedeflediklerini kaydeden Uçak, 
"Uzak Doğu pazarı yükselen alım gücü ve 
kiraza olan büyük ilgileri nedeniyle Türk 
kiraz ihracatçılarına heyecan veren bir pa-
zar konumunda. 2018 yılında 76 bin ton 
ihracat karşılığı 161 milyon dolarlık kiraz 
ihraç ettik. 'Akdeniz Meyve Sineğinden Ari 
Alan Tahsis Edilmesi Projesi' ile Türk ki-
razının kaliteli ve sağlıklı olduğunu ortaya 
koyduğumuz takdirde Çin ve Uzak Doğu 
pazarı kiraz ihracat rakamlarımızı rahatlık-
la ikiye katlayabileceğimiz bir potansiyeli 
barındırıyor. Turkish Cargo ile yakaladığı-
mız sinerjiyle de kiraz ihracatında uzak pa-
zarları yakınlaştıracağız. Dünya sofralarını 
Türk kirazı tatlandıracak" şeklinde konuştu. 

Kalp ve dolaşım sistemine fayda-
lı, gıda endüstrisinde taze salata 

meyvesi olarak tüketilmesinin yanın-
da yağ içeriklerinden dolayı 
kozmetik endüstrisinde güneş 
koruyucu ve güzellik kremleri, 
sağlık sabunları ve kozmetik 
içerikli şampuanlar yapılarak 
kullanılan avokado üretiminin 
Antalya'da 10 yılda 12 kat arttı-
ğı bildirildi. 
Dünya üzerinde 5 kıt'ada 50’ye 
yakın ülkede tarımı yapılan avo-
kado her zaman yeşil, subtropik 
bir meyve türü olarak biliniyor. 
"Ekolojik koşullardaki seçiciliği 

nedeniyle yetiştirilen alanların sınır-
lı olmasından dolayı sadece Akdeniz 
sahil şeridinde ticari amaçla avokado 

yetiştiriciliği yapılırken Türkiye’de 
avokado üretiminin 4 bin 705 da alan-
da 2 bin 242 ton ile yaklaşık yüzde 

81’i Antalya'da gerçekleşiyor. 
Antalya'da ise en fazla üretim 
Alanya, Gazipaşa, Manavgat 
ve Aksu İlçelerinde yapılıyor. 
2017 yılı TUİK verilerine göre 
Türkiye’de avokado üretimi 
1997 yılında 225 ton iken bu 
rakam 2017 yılında yaklaşık 12 
kat artarak 2 bin 765 tona ulaştı. 
Dünyada ortalama ağaç başına 
verim yaklaşık 40-45 kilogram 
iken Türkiye’de bu değer 50-60 
kilogramlara kadar çıkabiliyor. 

Avokado üretimi 10 yılda 12 kat arttı 
Üretimin yüzde 81'i Antalya'da yapılıyor. 

Kiraz ihracatı 161 milyon dolara ulaştı 
Türk kirazının Çin pazarına 
girişinin yolunu açacak 
proje Demirci’de start aldı. 

"Çin Başkonsolosu Türk 
kirazına hayran kaldı" 

2017 yılında Çin’e kiraz ihracatı-
nın önünün açıldığını ancak 16 günlük 
soğuk işlem uygulama süresinin çok 
uzun olmasının ihracatı fiilen tıkadığı-
nı dile getiren Uçak şöyle devam etti: 

"Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Baş-
konsolosu Liu Zengxian’ı Kemalpaşa 
kiraz bahçelerinde ağırladık. Başkon-
solos, Türk kirazına hayran kaldı, ka-
liteli kirazımızı en yakın zamanda Çin 
pazarında görmek istediğini ifade etti 
ve bunun için tüm desteği vereceği-
ni söyledi. Çin’deki müşavirlikleri-
miz aracılığıyla da Çin tarafında bir 
baskı unsuru yaratmaya çalışıyoruz. 
Akdeniz Meyve Sineğinden Ari Alan 
Tahsis Edilmesi projesinin çıktıları ile 
Akdeniz meyve sineğinden ari alan-

lar oluşturmaya başladıkça bizim Çin 
karşısındaki elimizin güçleneceğine ve 
bu bölgenin ihracatta öncü bölgelerden 
olacağına inanıyorum." 

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları 
Birliğinin temel görevlerinden birinin 
ihracatçılara yeni pazarlar açmak oldu-
ğuna işaret eden Uçak, "Nitekim bu yıl 
Vietnam’a yaş meyve sebze ihracatının 
açılmasına vesile olduk. Hem bu tarz 
projelerin artmasıyla hem de önümüz-
deki engellerin kalkmasıyla 2019 yılı-
nın kiraz açısından çok daha verimli bir 
yıl olacağına inanıyoruz" diye konuştu. 

Manisa Demirci Ticaret ve Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen Demirci ilçe-
si Akdeniz Meyve Sineğinden Ari Alan 
Tahsis Edilmesi projesi toplantısında 
proje sorumlularından Bornova Zirai 
Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdür-

lüğünde görevli Dr. Mehmet Fatih Tol-
ga tarafından sunum yapılırken, Ege 
Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Vural 
Güleç, birliğin çalışmaları hakkında 
katılımcılara bilgi verdi. 

Kiraz ihracatında Almanya 
zirvede, Rusya takipçisi 

Türkiye, 2018 yılında 76 bin ton 
karşılığı 161 milyon dolarlık kiraz ih-
racatı gerçekleştirdi. Kiraz ihracatında 
85 milyon dolarla Almanya zirvede 
yer alırken, zirvenin ortağı 31,5 mil-
yon dolar ile Rusya oldu. 8,5 milyon 
dolarlık kiraz ihracatıyla Norveç zirve-
nin üçüncü basamağına adını yazdırdı. 
Özellikle Rusya, Danimarka, İngiltere, 
Singapur gibi ülkelere yapılan kiraz ih-
racatı 2017 yılına göre önemli oranda 
artış gösterdi. 



ÜSTÜN TEKNOLOJİNİN VAZGEÇİLMEZ ÜRÜNLERİ

Üstün motorlu testere teknolojisi ile dizayn edilmiş olan efsane ürün Oleo-Mac 941 C,

budama ve ağaç kesme işleri için tasarlanmış olup hafif ergonomik yapısı ve pratikliği

sayesinde kullanım kolaylığı sağlar.

TÜM OLEO-MAC 
TESTERE MODELLERİ
YELEK HEDİYELİDİR.

TÜM OLEO-MAC 
TESTERE MODELLERİ
YELEK HEDİYELİDİR.

TÜM OLEO-MAC 
TESTERE MODELLERİ
YELEK HEDİYELİDİR.

TÜM OLEO-MAC 
TESTERE MODELLERİ
YELEK HEDİYELİDİR.

3,0 hp - 2,2 kW
50,9 cm³
45 cm
.325’’ - 36
5,3 kg

GSH 51 MOTORLU TESTERE
Güç
Silindir Hacmi
Kılavuz Uzunluğu
Zincir Ölçüsü/Diş
Ağırlık

2,5 hp - 1,8 kW
39 cm³
41 cm
.325’’ - 33
4,2 kg

941 C MOTORLU TESTERE
Güç
Silindir Hacmi
Kılavuz Uzunluğu
Zincir Ölçüsü/Diş
Ağırlık

3,5 hp - 2,6 kW
54,5 cm³
50 cm
.3/8’’ - 34
5,4 kg

GSH 56 MOTORLU TESTERE
Güç
Silindir Hacmi
Kılavuz Uzunluğu
Zincir Ölçüsü/Diş
Ağırlık

1,3 hp - 1 kW
25,4 cm³
25 cm
1/4’’ - 29
2,7 kg

GST 250 MOTORLU TESTERE
Güç
Silindir Hacmi
Kılavuz Uzunluğu
Zincir Ölçüsü/Diş
Ağırlık

Oleo-Mac’ın en yeni ürünlerinden GSH 51 motorlu testere hafif yapısı, hızlı kesim

performansı ve düşük devirlerde dahi yüksek tork üretebilen güçlü motoru ile budama

ve ağaç kesme işleri için idealdir. Kullanım konforu ile fark yaratır.

Oleo-Mac’ın yeni piyasaya sürdüğü profesyonellerin tercihi GSH 56 motorlu testere; zor

koşullarda yapılan, ağır ve uzun süreli çalışmalar için tasarlanmıştır. Farklı devirlerde

dahi yüksek tork üretebilen eşsiz motor teknolojisi ile her türlü çalışma koşulunda gücü 

ve kaliteyi yaşatır.  

“GIUGIARO DESIGN” firması tarafından tasarlanmış ilk ve tek motorlu testere olma özelliğini 

taşımaktadır. Güç, hafiflik ve kullanım kolaylığı özelliklerini, mükemmel bir kombinasyon ile 

kullanıcının hizmetine sunar. Bu özelliklerin yanı sıra, tek elle kullanılabilir olması, son 

teknoloji yenilikleri sayesinde; zeytin, meyve vb. ağaçlarınızdaki profesyonel bakım ve 

budama işlemlerinizdeki en büyük yardımcınızdır.
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Son yıllarda yaptığı ar-ge çalış-
maları sonucu geliştirdiği “bit-
kiye ve bölgeye özel” gübre 

çeşitleriyle ülke tarımının geleceği 
için katma değer üretmeye devam 
eden GÜBRETAŞ, Türkiye’nin 
farklı illerinde yaptığı deneme ekim-
leriyle de bilinçli tarım konusundaki 
çalışmalarını yaygınlaştırıyor.

Fındıkta kalite ve verimliliği artır-
mak amacıyla GÜBRETAŞ’ın Türki-
ye’de bir ilk olarak geliştirdiği fındığa 
özel taban gübresi için bu yıl Ordu’daki 
bir önder çiftçinin bahçesinde deneme 
uygulaması yapıldı.

Perşem-
be ilçesine 
bağlı Do-
ğanköy’de 
gerçekleş-
tirilen bu 
örnek çalış-
mada top-
rak analizi 
sonuçları, 
arazi yapı-
ları ve ik-
lim şartları 
gibi tarım-
sal üretimi 
etkileyen 
faktörler 
dikkate alı-
nacak geliş-
tirilen bitki 
besleme 

ve koruma programları uygulandı. Bu 
uygulamaların sonucunda arazide hem 
verim hem de kalite açısından bölge ve 
Türkiye ortalamasına göre oldukça yük-
sek verimler elde edildi.

Toplam 45 dekarlık bir bahçede uy-
gulanan bu deneme ekiminin sonuçla-
rını bölgedeki fındık üreticileriyle pay-
laşmak için bir 'Bahçe Günü Etkinliği 
'düzenlendi. Ordu’daki toplantıya Ordu 
Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Ordu Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Enver Yıl-
maz, Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü 
Kemal Yılmaz, Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan 
Soydan, Fiskobirlik Genel Müdür Yar-
dımcısı Salih Öğütgen ile organizas-
yonu yapan GÜBRETAŞ adına Tarım 
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Ge-
nel Müdürü ve GÜBRETAŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz 
ve GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim 
Yumaklı’nın yanı sıra bölge müdürleri, 
kooperatif ve bayilerden yetkililer ile 
200 civarında fındık üreticisi katıldı.

“Doğru uygulamaları ve ürünleri 
kullanırsanız, verimi fark 

edeceksiniz”
Etkinlikte konuşan Tarım Kredi Ko-

operatifleri Merkez Birliği Genel Mü-
dürü ve GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz, “GÜB-
RETAŞ iştirakimizin öncülüğünde ve 
katkısıyla başlanılan bir iyi tarım uy-
gulaması örneğinin, kamuoyuna payla-

şımını yapmak üzere burada toplandık. 
Karadeniz bölgemizde temel 2 tane 
ürünümüz var; biri fındık, diğeri çay. 
Dolayısıyla buraya özel ve buraya özgü 
birtakım çalışmalar yapılması gereki-
yordu. Bu arazideki örnek uygulama ve 
düzenlenen bahçe günü etkinliği ile in-
sanlarımıza ulaşarak, ‘Eğer siz gelenek-
sel üretimleri bırakıp onun yerine doğru 
uygulamaları ve ürünleri kullanırsanız, 
hasat zamanı verimin ne kadar arttığını 
göreceksiniz’ diyoruz. Buradaki örnek-
le böyle iyi bir sonuç almanın mümkün 
olduğu ispat edilmiş oldu. Tarımda ve-
rimlilik ve kalite artışı örneklerini yay-
gınlaştırmak için bu gibi çalışmaların 
ziyadesiyle önemi var” dedi.

“Verimliliğin yolu, bilinçli 
tarımdan geçiyor”

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim 
Yumaklı ise, Türkiye’nin, yılda ortalama 
600 bin ton üretimle dünyadaki toplam 
fındık üretiminin %75’ini tek başına kar-
şılayarak bu alanda dünya lideri olduğu-
na dikkat çekti. En önemli tarımsal ihra-
cat ürünümüz olmasına rağmen fındıkta 
bazı verim ve kalite sorunları da yaşandı-
ğını belirten Yumaklı, “Türkiye’de dekar 
başına ortalama 84 kg olan fındık verimi-
nin, deneme yaptığımız bu bölgede yıl-
dan yıla dekar başına ortalama 100-120 
kg arasında değiştiği ifade edilmektedir. 
Fakat biz bu yılki uygulamalar sonucu, 
uzmanların tespitine göre araziden 300 
kg üzerinde hasat bekliyoruz” dedi.

GÜBRETAŞ, fındık 
tarımında kalite 
ve verimliliği 
artırmak amacıyla 
Ordu’da yaptığı 
örnek uygulamanın 
sonuçlarını, 
düzenlediği bir 
‘Bahçe Günü’ 
etkinliğiyle paylaştı. 

GÜBRETAŞ’tan, Ordu’da Bahçe Günü Etkinliği 
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GÜBRETAŞ’tan, Ordu’da Bahçe Günü Etkinliği 
GÜBRETAŞ’ın Türkiye genelinde 

farklı tarımsal ürünler için yürüttüğü 
model tarla ve bahçe uygulamalarında 
optimum gübre kullanımına da dikkat 
edildiğini belirten İbrahim Yumaklı, 
“Bu bahçe için oluşturulan bitki bes-
leme programına göre normalden %20 
daha az gübre kullanımına rağmen böl-
ge ortalamasının en az 3 katı ve Türki-
ye ortalamasının yaklaşık 4 katı verim  
elde edilmesi, doğru gübre kullanımı-
nın sağlayacağı sonuçları göstermesi 
açısından da önemlidir” diye konuştu.

Genel Müdür Yumaklı, “Yakla-
şık aynı emek ve hatta daha az girdi 
maliyetiyle daha kaliteli ve verimli 
fındık üretiminin elde edilmesi saye-
sinde, üreticilerimizin kazançları da 
yükselmiş oluyor. Fındık gibi milli 
ekonomi açısından stratejik bir ürün-
de böyle güzel sonuçların elde edil-
mesi, ülke tarımı açısından mutluluk 
ve umut verici” dedi.

Bu örnek çalışmalardaki yüksek ve-
rim ve kalitenin, GÜBRETAŞ uzman 
ziraat mühendisleri danışmanlığındaki 
bilinçli tarım ve kullanılan özel fındık 
gübresi sonucunda elde edildiğini be-
lirten Genel Müdür İbrahim Yumak-
lı, şirket olarak özellikle son 10 yılda 
geliştirdikleri bitkiye ve bölgeye özel 
gübreler ile tarıma önemli katma de-
ğerler sağladıklarını söyledi.

İbrahim Yumaklı, “Bu konuda üre-
ticilerimiz il-ilçe tarım müdürlükleri, 
Tarım Kredi Kooperatifleri ve GÜBRE-
TAŞ bünyesindeki ziraat mühendisle-
rinden her zaman teknik destek alabilir-
ler. Bizim Türkiye genelindeki 60’dan 
fazla uzman saha ekibimiz, ücretsiz ta-
rımsal danışmanlık için her zaman üre-
ticilerimizin hizmetindedir” dedi.

Programda, Ordu Vali Yardımcısı 
Ekrem Ballı ile Ordu Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Enver Yılmaz da birer ko-
nuşma yaptı. Ardından bölgedeki önder 
çiftçilerden olan bahçe sahibi Mehmet 
Zafer Ak ile GÜBRETAŞ ziraat mü-
hendisi Selçuk Yılmaz, fındık deneme 
bahçesinde yapılan uygulamalar ve so-
nuçları hakkında bilgiler verdi.

Üretici sonuçlardan çok memnun
Bahçe günü etkinliğinde, deneme-

nin yapıldığı arazinin sahibi Mehmet 
Zafer Ak da görüş ve gözlemlerini 
paylaştı. 28 yıl önce kurulmuş bah-
çede, önce toprak analizi yapıldığını 
ve buna göre kendilerine bir program 
sunulduğunu belirten Mehmet Zafer 
Ak, “2015 yılında bir uzman arkadaşın 
tavsiyesi üzerine fındığa özel geliştiril-
miş bu gübreyi kullanmaya başladım. 
Ondan önce ortalama 120 kg verim 
alıyordum. Geçen yılki uygulamada 
bu oran 250 kiloya çıkmıştı. Bu yıl da 
sonbahardan itibaren mühendislerin 

verdiği programa uygun şekilde bahçe 
bakımı tamamlandıktan sonra gerek-
li gübreleme ve ilaçlamaları yaptık. 
GÜBRETAŞ’taki ziraat mühendisleri-
nin yakın ilgisiyle fındık ocaklarındaki 
güzel değişimi de kendi gözlerimizle 
gördük. Ağaçlar daha canlı ve dirençli 
hale gelirken, yeni sürgün sayısının ve 
çotanakların arttığını gördük” dedi.

İl Tarım Müdürlüğü’nden gelen zi-
raat mühendislerinin yaptığı inceleme 
ve sayıma göre bu yıl bahçeden dekar 
başına 300-330 kg verim beklendiğini 
ifade eden Mehmet Zafer Ak, “Tüm 
çiftçi arkadaşlara da bilinçli tarım 
yöntemlerini kullanmalarını ve yeni-
liğe açık olmalarını tavsiye ediyorum. 
Böyle başarılı fındık verimine katkıla-
rından dolayı emeği geçenlere de te-
şekkür ediyorum” dedi.

Uzman ekipten üreticiye 
sürekli teknik destek

Etkinlikte, denemenin planlanması 
ve takibinde görev yapan GÜBRETAŞ 
ziraat mühendisleri Selçuk Yılmaz ve 
İsmail İlaslan, model bahçede yapı-
lan çalışmalar hakkında katılımcılara 
bilgiler verdi. Araziden alınan toprak 
numuneleri GÜBRETAŞ Yarımca La-
boratuvarı’nda analiz edildikten sonra 
bir gübreleme program oluşturup bunu 
üretici ile paylaşan ziraat mühendis-

leri, uygulamaların her aşamasında 
bahçe sahibinin yanında olarak teknik 
desteği sürdürdü.

Uzman ziraat mühendislerinin 
önerdiği bu bitki besleme (gübreleme) 
ve bitki koruma (ilaçlama) programı, 
fındık bahçesindeki verimi artırdı. 
Dane sayısı arttı, ikili-üçlü çotanak 
yerine dörtlü-altılı çotanaklar oluştu. 
Dolu ürün sayısı artarken, boş ürün 
sayısının çok azaldığı gözlemlendi. 
Ocaktan dökülen ürün sayısı azaldı. 
İyi bakım sayesinde bahçedeki kalite 
de artarak ince kabuklu, iri ve içleri 
dolu fındıklar oluştu.

Tüm üreticilere mutlaka toprak 
analizi yaptırmalarını öneren uzman 
GÜBRETAŞ ziraat mühendisleri, ya-
pılan analiz sonucunda verilen gübre-
leme tavsiyelerine uyulması ve güb-
re tedariklerinin ona göre yapılması 
gerektiğini belirttiler. Doğru zaman-
da, doğru miktarda, doğru uygulama 
yöntemiyle bitki beslemesini gerçek-
leştirerek hastalık ve zararlılara karşı 
uygun ilaçları doğru zaman ve dozda 
uygulandığında yüksek kalite ve veri-
min sağlanabileceğini belirttiler.

Daha sonra katılımcılar, arazideki 
verimi incelemek üzere fındık bahçe-
sini gezdi ve üreticilerin konuyla ilgili 
soruları uzman ziraat mühendisleri ta-
rafından cevaplandırıldı.
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Kahramanmaraş’ta modern ba-
dem üretimi kapsamında tarla 
günü düzenlendi.  

Kahramanmaraş’ta tarıma elverişli 
olmayan araziyi 49 yıllığına kiralayan 
çiftçi, yaklaşık 5 bin 600 adet badem 
ağacı dikerek teknolojik üretim yapmaya 
başladı. Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğ-
lu ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde Meh-
met Yüzbaşıoğlu tarafından kiralanan 
200 dönümlük arazi teknolojik tarım sa-
yesinde bahçeye dönüştürüldü. 10 yılda 
bahçe haline getirilen yerde, 5 bin 600 
adet badem ağacından 10 ton kabuklu 
badem üretiminin alınması bekleniyor. 

"Kahramanmaraş’ta bulunan alın 
teri sahibi çiftçilerimizi tebrik ediyoruz" 
diyen Vali Vahdettin Özkan, öncelikli 
hedefin tarım olduğunu söyledi, Özkan 
“Bugün değil geçmişten beri gelen bir 
durum vardır, tarımsal ve toprak verim-
liliği artırmak hepimizin ittifak ettiği bir 
konudur. Kırsal alanda yaşam kalitesin 
artırmaya yönelik hedefler hepimizin 
birinci önceliğidir. Bu durum hem parla-
mentomuz, hem hükümetimiz milli he-
defleri arasında yer alıyor. Bu bağlamda 
Kahramanmaraş’taki alın teri sahibi çift-

çilerimizi tebrik ediyoruz” diye ko-
nuştu. Badem ağaçlarının bulunduğu 
bahçede düzenlenen tarla günü kapsa-
mında konuşan Mehmet Yüzbaşıoğ-
lu, “Çiftçi bir aileden gelmiyorum ve 
çiftçiliği de sonradan öğrendim. Fa-
kat tarım insanı çok mutlu ediyor. Bu 

ülke bizim ülkemiz ve üretim, yatırım 
yapmak zorundayız. Toprağa yapılan 
yatırım ise geleceğimize yapılan yatı-
rımdır” diye konuştu. 

Konuşmaların ardından katılımcılar 
badem bahçesini gezerek çiftçilerden bil-
gi aldı. 

Karpuz üretiminde Adana birinci oldu

Badem üretiminde teknolojik tarım

Türkiye’de geçen yıl ekilen 904 bin 884 dekar alanda 4 milyon 
11 bin 313 ton karpuz üretildi. Karpuz üretiminde ilk sıralarda 
Adana, Antalya, İzmir ve Diyarbakır yer aldı.  

Tarla günü 
kapsamında 

5'inci sınıf tarım 
arazileri 49 

yıllığına çiftçilere 
verildi. Mehmet 

Yüzbaşıoğlu 
tarafından 

kiralanan 200 
dönümlük arazi 
teknolojik tarım 

sayesinde 
bahçeye 

dönüştürüldü. 

Türkiye İstatistik Kurumundan 
(TÜİK) alınan verilere göre, Tür-
kiye’de 2017 yılında ekilen 904 

bin 884 dekar alanda 4 milyon 11 bin 
313 ton karpuz üretildi. Adana 831 bin 
684 ton karpuz üretimiyle ilk sırada yer 
alırken, Adana’yı 487 bin 794 bin ton ile 
Antalya, 196 bin 544 ton ile İzmir ve 163 
bin 218 ton ile Diyarbakır izledi. 

Karpuzu ile meşhur Diyarbakır 
üretimde geriledi 

TÜİK verilerine göre Diyarbakır 
üretimde dördüncü sırada yer aldı. Kar-
puzu ile meşhur Diyarbakır'da üretimin 
gerilemesinin çiftçilerin daha fazla gelir 
getiren ürünlere yönelmesine bağlan-
dı. Çiftçiler, iklim şartlarından dolayı 
Ağustos ve Eylül aylarında hasadı ya-

pılan Diyarbakır karpuzu yerine daha 
fazla gelir getiren tarım ürünlerine yö-
nelince, üretimin de düştüğü kaydedildi. 

74 ilde karpuz üretimi yapıldı 
Türkiye’de 74 ilde karpuz üretimi 

gerçekleşirken, 7 ilde ise karpuz üre-
tilmedi. En az karpuz üretimi 64 ton ile 
Bayburt, 96 ton ile Karabük ve 162 ton 
ile Ağrı’da gerçekleşti. Diğer illerin ton 
bazlı üretim rakamları şöyle: 

"Adana 831 bin 684, Antalya 487 
bin 794, İzmir 196 bin 544, Diyarbakır 
163 bin 218, Bursa 156 bin 970, Mer-
sin 148 bin 914, Samsun 145 bin 675, 
Şanlıurfa 130 bin 957, Ankara 128 bin 
863, Manisa 108 bin 74, Adıyaman 96 
bin 891, Muğla 96 bin 876, Mardin 93 
bin 139, Karaman 85 bin 345, Denizli 
78 bin 440, Konya 76 bin 886, Balıkesir 
76 bin 423, Bilecik 69 bin 916, Tekirdağ 
64 bin 911, Edirne 63 bin 746, Aydın 61 
bin 255, Muş 56 bin 691, Tokat 52 bin 

560, Gaziantep 42 bin 956, Çanakkale 
34 bin 360 Uşak 33 bin 154, Burdur 31 
bin 644, Batman 31 bin 530, Sakarya 29 
bin 366, Iğdır 28 bin 250, Osmaniye 21 
bin 888, İstanbul 21 bin 320, Kırklareli 
17 bin 741, Elazığ 17 bin 644, Erzincan 
17 bin 599, Kocaeli 14 bin 811, Niğde 
14 bin 12, Kahramanmaraş 13 bin 954, 
Kilis 12 bin 720,Isparta 12 bin 637, Ma-
latya 12 bin 221, Eskişehir 11 bin 113, 
Hatay 10 bin 241, Sinop 9 bin 275, Bin-
göl 8 bin 872, Aksaray 8 bin 385, Kütah-
ya 7 bin 949, Çorum 7 bin 472, Bitlis 6 
bin 466, Afyonkarahisar 6 bin 312, Yoz-
gat 6 bin 254, Kırşehir 6 bin 113,Kayse-
ri 6 bin 69, Amasya 5 bin 827,Şırnak 4 
bin 801, Van 4 bin 326, Siirt 3 bin 651, 
Tunceli 3 bin 526, Hakkari 2 bin 896, 
Kırıkkale 2 bin 738, Düzce bin 955, Si-
vas bin 304, Nevşehir bin 155, Erzurum 
954, Yalova 943, Çankırı 909, Bartın 
754, Kastamonu 405, Zonguldak 366, 
Artvin 193, Bolu 188, Ağrı 162, Kara-
bük 96, Bayburt 64". 
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Yüreğir ilçesine bağlı Gökçeli Mahallesi'nde baş-
layan mısır hasatında bu yıl Adana’da 1 milyon 
500 bin ton rekolte bekleniyor.

Seyhan, Yüreğir ve Ceyhan’ın köylerinde ortalama 
bin 500-bin 800 arası verim bekleyen yetkililer, mısırda 
geçen seneye göre durumun daha iyi olduğunu belirttiler. 

"Mısır Türkiye'de joker ürün" 
Adana mısır üretiminde Türkiye’de birinci sırada 

yer alıyor.  Mısır hasadı 1-1,5 ay sürdükten sonra böl-
gede 2. ürün hasadı başlıyor. Ayrıca mısır Türkiye’de 
kullanıldığı alanlar açısından joker bir ürün olarak de-
ğerlendiriliyor.  Tarım ve Orman Bakanlığı mısır üre-
ticilerine kilogram başına 3 kuruş desteği verirken, 23 
lira da dekar başına mazot ve gübre desteği veriyor. 
Geçen yıla oranla mısırın kilo fiyatı artarken kilo fiyatı 85 
ile 88 kuruş arasında değişiyor. Çiftçi açısından fiyatların bu 
aralıkta olması iyi bir hasat yılı geçirileceği anlamına geliyor.

Adana’da mısır hasatı başladı  

Akseki ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 
tarafından hibe desteği alan genç kadın çiftçiye 
arılı arı kovanı ve arıcılık malzemesi desteği 

verildi. 30 bin TL hibe desteği alan üretici Zeynep Yıl-
dırım'a malzemeleri teslim edildi. Genç çiftçiye Genç 
Çiftçi Projesi kapsamında 40 adet arılı kovan ve malze-
meleri teslim edildi. 

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, 
projeye katılarak arıcılık hibe desteklemesinden ya-
rarlanmaya hak kazanan kadın çiftçiye, Akseki İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 40 adet arılı 
kovan ve malzemelerinin verildiğini söyledi. Nasır, 
"Kadın çiftçimizin arıcılık ile uğraşması bizi çok mut-
lu etti. Çiftçimiz ilerleyen yıllarda ürettikleri ballarla 
ekonomiye katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı. 

Desteklemeden yararlanan, arı kovanlarını ve mal-
zemelerini yetkililerden teslim alan Kuyucak Mahal-
lesi'nde yaşayan Zeynep Yıldırım, "Devletimizin genç 
çiftçilere teşvik verdiğini öğrendim ve Tarım ve Orman 
İlçe Müdürlüğüne müracaat ettim. Müracaatım kabul 
edildi. En doğal, katkısız, şeker ve glikoz olmadan do-
ğal bal üretimi yapacağım" dedi. 

Türkiye'nin 6 milyon tonu aşan mısır 
üretiminin yaklaşık yüzde 18’sini 
karşılayan Adana’da mısır hasadı 
başladı.  

 Genç kadın çiftçiye 
arılı arı kovanı  
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45 gün önce 2050 rakımlı 
Çaldıran’ın Ayrancılar ve 
Üçgözler mahallesinde 10 

dekar alan da çilek dikimi yapıldı. 
Yeni istihdam alanı oluşması için 
45 gün sonra çilekler görücüye 
çıktı. Gençlik Hizmet Merkezinde 
yapılan tanıtım toplantısına Çaldı-
ran Kaymakamı ve Belediye Baş-
kanı Tekin Dundar, İlçe Emniyet 
Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jan-
darma Komutanı Binbaşı Mehmet 
Diki, muhtarlar ve STK temsilci-
leri çilek yetiştiriciliği konusunda 
slayt gösteriler eşliğin de ziraat 
mühendisleri tarafından bilgiler 
verildi. Burada amaçlarının bu 
bakir topraklarda çiftçilere yeni 
istihdam alanlarının açılması ol-
duğunu belirten Belediye Başkan 
Vekili Tekin Dundar, ”Türkiye’nin 
en soğuk ilçelerinden biri olan 
2050 rakımlı Çaldıran’da deneme 
amaçlı örnek bahçe oluşturduk. 
Üçgözler ve Ayrancılar mahallele-

rimizde deneme amaçlı 10 dekar-
lık alanda çilek dikimini gerçek-
leştirdik. Çaldıran’da ki topraklar 
çok bakir ve özellikle çilek yetiş-
tiriciliği için önem arz eden güneş 
radyasyonunun yüksek olmasını 
fırsata çevirmemiz gerekiyor. 45 
gün önce dikimi yapılan çilek-
lerimiz bu gün yemiş vermeye 
başladı. Burada ziraat mühendis-
lerimiz sizlere çilek yetiştiriciliği 
konusunda bilgilendirdi. Burada 
sadece hayvancılık ve buğday 
ekimleri yapılmaktadır. Amacımız 
çiftçilerimize daha çok gelir kapısı 
olabilecek iş alanlarının açılması-
dır. İlçemizin tüm sebze ve meyve 
ihtiyacımız başka illerden buraya 
getirilerek karşılanmaktadır. Ne-
den bizlerde burada ürünler yetiş-
tirerek başka il ilçelere gönderme-
yelim. Devletimiz, bahçe kurma 
gibi iş alanlarının açılması için 
DAKA destekli projelere büyük 
hibe katkısı sunmaktadır” dedi. 

S iirt'in Kurtalan ilçesi Yunus-
lar köyünde ilk kez ürettiği 
böğürtlenden iyi verim alan 

bir girişimci, üretimin ikinci se-
nesinde Türkiye'nin iç pazarıyla 
yetinmeyip Ortadoğu'ya açılarak 4 
ülkeye ürün ihraç etmeye başladı.  

Geçen yıl uygulama sahasında de-
neme üretimi yapılan böğürtlenden 
başarılı sonuç alan firma, köyde 70 
dönüm alan üzerinde Türkiye'nin en 
büyük toplu böğürtlen alanını oluştur-
du. Gündelik 150 işçiyi istihdam eden 
firma, günde 2 ton üretimini yaptığı 
böğürtleni iç piyasaya sattı. Bununla da 
yetinmeyen firma, Ortadoğu'ya açıla-
rak Suudi Arabistan, Hong Kong, Du-
bai ve Katar'a ürün gönderdi. 

Türkiye'nin en büyük toplu böğürt-
len alanının Kurtalan'da olduğunu ak-
taran firma sorumlusu ve ortaklarından 
Kasım Ceylan, dikensiz chester türü 
böğürtlenden iyi verim alındığını söy-
ledi. Yunuslar köyünde 70 dönüm alan 
üzerinde üretim yapıldığını belirten 
Ceylan, "Şuanda içinde bulunduğumuz 
böğürtlen bahçesi 70 dekardır. Burası 
Türkiye'nin en büyük toplu böğürtlen 

alanına sahiptir. Bu sene ikinci sene-
sidir, geçen sene bakım yapılmadığı 
halde iyi verim alındı. Bu yılda iyi ve-
rim aldık, asıl verim yılı gelecek sene 
ve ondan sonraki senelerde olacaktır. 
Böğürtlen çok değerli ve katma değe-
ri olan bir üründür. Biz bu ürünü hem 
ihracat hem de iç pazara sofralık olarak 
pazarladık. Bir altyapı oluşturduk. Ge-
lecek sene verim artışı ile ürünü nihai 
tüketiciye daha rahat ulaştıracağımıza 
inanıyoruz" dedi. 

100 ile 150 işçi istihdam 
ediliyor 

Ceylan, yaklaşık 100 ile 150 iş-
çinin gündelik olarak çalıştırıldığını 
söyledi. Tesisin bölgedeki işsizliğe 
de neşter olduğunu ifade eden Cey-
lan, "Tam kapasite çalışması duru-
munda bu sayı 200'ün üzerine çı-
kacak. Ürünü büyük şehirlerde ve 
market zincirlerine veriyoruz. Dünya 
piyasasında rekabet edebilirlik açı-
sından ülkeye daha çok döviz ka-
zandıracağına inanıyoruz. Hem yurt 
içinden hem de yurt dışından ciddi 
talep var" diye konuştu. 

Türkiye’nin en soğuk ilçesinde çilek yetişti  

Kurtalanlı girişimci Faruk Minas 
da, böyle güzel bir üretim sahasının 
ilçede olmasından duyduğu memnu-
niyeti dile getirerek, bölgede tarımın 
önemine dikkat çekti. Minas, "Ben 
şahsen bir Kurtalanlı olarak gurur duy-
dum böyle bir bahçede üretim yapıla-
rak istihdam olanağı sağlandığı için. 
Maalesef bizim bölgede insanlarımız 
nasıl bir çalışma yapacaklarını bilmi-
yorlar. Kasım Ceylan'ın yaptığı bir ön-
cülük oldu. Bölge için örnek bir bahçe 

oldu. Böğürtlen, kayısı, elma, fıstık, 
şeftali ve bir sürü ürün bölgemizde ye-
tişiyor. İş adamlarımıza çağrımız gelip 
buraya yatırım yapsalar, insanlarımız 
da batıya çalışmaya gitmesin. Çünkü 
buranın bereketi bütün bölgeyi, hatta 
Ortadoğu'yu doyurabilecek bir kapasi-
tededir" ifadelerini kullandı. 

Böğürtlenler tesiste kurumaya 
bırakıldıktan sonra paketlenerek 
iç piyasaya ve yurt dışına gönde-
riliyor. 

4 ülkeye böğürtlen ihraç ediliyor  
Siirt'te ilk kez böğürtlen üreten bir girişimci, 
iç piyasanın yanı sıra Ortadoğu'ya ihracata 
başladı.

Van’ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili 
Tekin Dundar’ın talimatı doğrultusunda Tarım ve Orman 
İlçe Müdürlüğü tarafından ekilen çilekler görücüye çıktı.  
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Geçimlerini sürdürebilmek için 
ekim ve hasat zamanı Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu Böl-

gesi’nden eşleri ve çocuklarıyla Yoz-
gat’a çalışmaya gelen 4-5 bin tarım 
işçisi kavurucu güneş altında patates, 
pancar, nohut, soğan sökerek ekmek 
mücadelesi veriyor. 

Yozgat’ın Aydıncık ilçesine gelen ta-
rım işçileri, günün ilk ışıkları ile birlikte 
tarlada çalışmaya başlarken akşam saat 
17.00 sıralarında tekrar çadırlarına dönü-
yorlar. Memleketlerinden uzakta yaklaşık 
6 ay boyunca Yozgat’ta tarlalarda çalışan 
tarım işçileri hem ailelerinin rızıklarını 
çıkarıyorlar hem de çocuklarının eğitim 
masraflarını çıkarıyorlar. 

Şanlıurfa’dan okul harçlığını çıkar-
mak için Yozgat’a gelen Adem Akbulut, 
“Şanlıurfa'dan geliyoruz. Yozgat’ta ekme-
ğimizi çıkartıyoruz. Şu an soğan ve pata-
tes topluyoruz ve ailemle geldim. Günlük 
65 liraya çalışıyoruz. Denizli Spor Bilim-
leri Fakültesi Spor Yöneticiliği bölümü 
okuyorum. Yazları tarlalarda çalışarak 
okul harçlığımı çıkarıyorum” dedi. 

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden Yoz-
gat’ta çalışmaya geldiğini söyleyen Yu-
suf Uyan ise, “Burada soğan topluyoruz, 
kesimini yapıyoruz. Burada ekmeğimizi 
kazanıyoruz, güneşin altında sıcakta ça-
lışıyoruz. Ailemle birlikte 5 kişi geldik 
ve rızkımızı arıyoruz” şeklinde konuştu. 

Yozgat’a çalışmak için gelen Melek 
Zincirkıran, “Şanlıurfa’dan buraya ça-
lışmaya geldik. Her yıl geliyoruz. 3 ay 
patates, soğan sökmeye geliyoruz. Ek-
mek paramızı tarlalarda kazanıyoruz” 
şeklinde konuştu. Zeki Baş ise 3 aydır 
Yozgat’ta tarlalarda çalıştığını söyleye-
rek şu ifadelere yer verdi: 

“Yozgat’a çalışmaya Şanlıurfa’dan 
geldik. 3 aydır buradayım. Bizim ora-
da hiçbir şey yok. Her şey pahalı biz de 
gurbete geliyoruz. Yozgat’ta rızkımızı 
kazanıyoruz, onun için buraya geldik. 
Güneşin altında çalışmak çok zor.” 

Lise öğrencisi Remziye Polat okul 
harçlığı için Yozgat’a geldiğini belir-
terek, “Hatay Dörtyol’dan geliyorum. 
Lise 3 öğrencisiyim. Harçlığımı çı-
karmak için soğan topluyorum. Soğan 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 
yaşayan aileler, ekmek paralarını kazanmak için 
yüzlerce kilometre uzaklıktan Yozgat’a gelip hem 
tarlalarda çalışıyor, hem de kurdukları çadırlarda 
yaşamlarını sürdürüyor.  

Ekmeklerini topraktan çıkartıyorlar 

Aromatik bitkilerin yağı çıkartılıyor  Burdur Gölü kıyısındaki Li-
sinia’da aromatik bitkilerin 

yağı çıkartılıyor. Lisinia Doğal 
Yaşam Merkezi Sorumlusu Öz-
türk Sarıca, tarımın aromatik bit-
ki türüne yönelmesi gerektiğini 
belirtti.  
Burdur Gölü kıyısında yer alan 
Lisinia’da yetiştirilen adaçayı 
ve kekik hasadı yapıldı. Akça-
köy Lavanta Deresi'nde 500 de-
kar alanda yetiştirilen adaçayı 
ve kekikler köylüler ve Lisinia 
gönüllüleri tarafından toplandı. 
İki gün bekledikten sonra traktör 
yardımıyla Lisinia’ya getirtilen 
aromatik bitkiler özel olarak ha-
zırlanan kazanlarda kaynatıldık-
tan sonra yağı çıkartıldı. Lavanta 
kadar adaçayının da çok önemli 
olduğunu ve 500 dekar alanda 
Adaçayı dikimi yapıldığını açık-
layan Lisinia Doğal Yaşam Mer-
kezi Sorumlusu Veteriner Öztürk 
Sarıca, her kesimin lavantaya 
yöneldiğini belirterek, lavanta 
kadar adaçayının da önemli ol-

duğunu vurguladı. Sarıca, “La-
vanta deresinde 500 dekara ya-
kın Adaçayı yetiştirdik, aromatik 
bitkilerin özellikle yağları çok 
değerli, Lavanta, adaçayı, Ke-
kik ve kantron yağlarını doğal 
olarak çıkartıp ülke ekonomisine 
katkı sağlıyoruz” dedi. 

“Tarımda az su ile 
üretim yapılmalı” 

İklimlerde değişiklik olduğunu 
aktaran Sarıca, “Tarımda su kul-
lanımın en az ürünlerin yetişti-
rilmesi gerekir. Lisinia da hem 
Lavanta hem de Adaçayı bitki 
türünün az su ile yetiştirilebildi-
ği Akçaköy Lavanta Deresi'nde, 
300 dekar da kekik üretimimiz 
var. Bu ürünler suya ihtiyaç duy-
madan hatta bölgemizde mey-
dana gelen dolu afetinden en 
az etkilenen bir bitki türüdür. 
Kekik üretiminin lavanta kadar 
gelişmesi ve özellikle tarımın bu 
aromatik bitti türüne yönelmesi 
gerekiyor” diye konuştu. 

Lisinia’da yetiştirilen adaçayı ve kekik hasadı 
yapılarak yağları doğal olarak çıkartılıp ülke 
ekonomisine kazandırılıyor. 

toplamak okumaktan zor. Okumak her 
şeyden daha önemlidir, herkes okusun. 
Şu an çalışıyoruz okul yok, ev ekono-
misine katkı da bulunuyorum. Günlük 
60 liraya çalışıyoruz. Okul açılana ka-
dar çalışacağız” dedi. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl-
gesi’nden rızıklarını kazanmak için Yoz-
gat’a gelen tarım işçilerinin olduğunu 
söyleyen Tarım ve Hayvancılık İl Mü-
dürü Ziyaattin Özdemir ise yaptığı açık-
lamada, “Yozgat’a gelen tarım işçileri, 

kendi üreticilerimize de büyük destekte 
bulunuyorlar. Üretimde ülke ekonomi-
sine destek sağlıyorlar. Yozgat’a 4-5 bin 
tarım işçisi geliyor. 6 ay boyunca mayıs 
ayından başlamak üzere pancar, fasulye 
çapası olsun daha sonra patates, soğan ha-
sadı ve şeker pancarı hasadı olmak üzere 
ilimize katkı sağlamaktadırlar. Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgesinden gelen 
tarım işçileri Yozgat’ta çalışarak tarım 
işçiliği yaparak rızıklarını Yozgat’tan ka-
zanmaktadırlar” şeklinde konuştu. 
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Anadolu Bacıları 
Kadın Kooperatifi, 
‘’Anadolu Bacıları 
Güçleniyor’’ isimli 
projede başarılı 
görülerek destek 
sunulacak projeler 
arasında yerini aldı.  

Ankara Kalkınma Ajansı’nın 
2018 yılı teklif çağrısı kap-
samında açtığı Yerel Ürün 

Ticarileştirme Mali Destek Programı 
sonuçları açıklandı. Polatlı Ticaret 
Odasının sunduğu Anadolu Bacıları 
Kadın Kooperatifi, Polatlı İlçe Tarım 
ve Orman Müdürlüğü ve Polatlı Ta-
rih ve Kültür Araştırma Derneği’nin 
proje ortağı olduğu "Anadolu Bacıla-
rı Güçleniyor" isimli projede başarılı 
görülerek destek sunulacak projeler 
arasında yerini aldı. Taşrada yaşayan 
kadınları harekete geçirerek hepsini 
girişimci yaptıklarını belirten Anado-
lu Bacıları Kadın Kooperatifi Başkanı 
Zeynep Gökçe, '' 2016 yılında Polat-
lı'da kurulan Anadolu Bacıları Kadın 
Kooperatifini daha da güçlendirmek 
adına sunulan projeye Ankara Kalkın-
ma Ajansı yaklaşık 500 bin TL mali 
destek vermeyi kabul etti. Proje süresi 

ise 18 ay olarak belirlendi. Kuruldu-
ğundan bu yana Pancar Pekmezi başta 
olmak üzere Portakallı Havuç Reçeli, 
Polatlı Eriştesi, Kavun Reçeli, Kar-
puz Reçeli gibi birçok yerel ürünün 
imalatını yapıyoruz. Anadolu Bacıları 
Kadın Kooperatifi olarak bu proje ile 
atölyelerini büyüterek güçlendirecek 
ve yerel ürünlerin üretimini daha da 
artıracağız. Bizler güçlü kadınlarız. 
Türkiye'nin dört bir yanından destek 
alıyoruz. Büyük markalar bizlere des-
tek olmak için neler yapabiliriz diyor-
lar” şeklinde konuştu. 

Gökçe, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Anadolu Bacıları Güçleniyor, isimli 
projenin amacı: Polatlı’da marka değeri 
taşıyan yerel ürünlerin geliştirilmesi ve 
ticarileştirilmesi, ulusal ve uluslarara-

sı düzeyde markalaşmanın sağlanması, 
pazar ağının genişletilmesi ve Polatlı 
ilçesinin geleneksel ürünü olan Pancar 
Pekmezinin yenilikçi yöntemlerle kat-
ma değerinin arttırılması olarak belir-
lendi. Projenin ilk faaliyetleri Ağustos 
ayı sonunda başlayacak. Ankara Kalkın-
ma Ajansı her daim arkamızda durdu. 4 
projemize mali destek sağladılar. Kendi-
lerine teşekkür ediyorum. Bu kooperati-
fin kurulmasında büyük emekleri var.” 

Proje sonuçları açıklandıktan sonra 
açıklama yapan Polatlı Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Sakar-
ya, ’’Yerel ürünlerde markalaşmanın 
önemini biliyoruz ve önemsiyoruz. Bu 
bakımdan ilk olarak Pancar Pekmezi 
için coğrafi işaretli ürün başvurumuzu 
tamamladık. Tamamen doğal ve katkı-

sız olan Pancar pekmezinin üretimini 
endüstriyel anlamda yapan tek nokta 
şuan da bizim kurduğumuz Koope-
ratiftir. Önümüzdeki aylarda Pancar 
Pekmezinin coğrafi işaretini alacağız. 
Sonrasında da diğer yerel ürünlerimiz 
içinde başvurularımızı yapacağız. İl-
çemizi birçok Ulusal fuarda temsil 
eden Anadolu Bacıları Kadın Koope-
ratifi internet üzerinden satış yapmakta 
olup, bunun yanı sıra Big Chefs Res-
taurant mağazalarına ayda 300-400 kg 
arası ürün üretmektedir. İnşallah bu 
proje ile çatımız altında emeklemeye 
başlayan kooperatif, Kalkınma Ajansı 
projesi ile koşmaya başlayacaktır. İl-
çemize ve Kooperatifimize şimdiden 
hayırlı olsun” diye konuştu. 

Kadın kooperatifine destek  

Kadın Çiftçiler Tarımsal 
Yeniliklerle Buluşuyor 

programı kapsamında 2018 yı-
lında uygulanmak üzere İl Ta-
rım ve Orman Müdürlüğü ve 
Geçit Kuşağı Tarımsal Araş-
tırma Enstitüsü Müdürlüğü iş-
birliği ile "Kadın Eliyle Çörek 
Otu Yetiştiriciliği" projesi uy-
gulaması sonucu hasat sevinci 
yaşandı. 

Proje ile kadın çiftçilerin 
yeni bir ürün ile tanışması ve 
bölgede yaygınlaştırılması 
amaçlanırken, proje kapsa-
mında Mahmudiye ilçesi Şe-
refiye Mahallesinde 12 dekar 
alanda çörek otu ekilişi ya-
pıldı. 27 Mart 2018 tarihinde 
ekilişi yapılan çörek otunun 
hasadına kadar olan sürede 
İl Tarım ve Orman Müdürlü-
ğü ve Geçit Kuşağı Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü Müdür-

lüğü uzmanları tarafından ta-
kibi ve denetimi gerçekleşti-
rildi. Yetiştiriciliğinin yöreye 
uygun olduğu görülen çörek 
otunun hasadında dönümün-
den 100-120 kilogram ürün 
alınması bekleniyor. 

Düzenlenen tarla gününe; 
İl Tarım ve Orman Müdürü 
Erkan Alkan, Geçit Kuşağı 
Tarımsal Araştırma Enstitü-
sü Müdürü Dr. Sabri Çakır 
ve yöre çiftçisi katıldı. Tarla 
gününde İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü ve Araştırma Ens-
titüsü Müdürlüğü çörek otu 
ve tarımsal yeniliklerle ilgi-
li açıklamalarda bulundular. 
Çörek otu tarlasını gezen zi-
yaretçilere yapılan teknik bil-
gilendirmenin ardından kadın 
çiftçimizin kullandığı biçer-
döverle hasat yapılarak tarla 
günü sona erdi. 

Kadın çiftçilerin hasat sevinci
Çörek otunu hem yetiştirdiler, hem de biçerdöveri 
kullanıp hasat ettiler.
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Terör yerini huzura bıraktı 

Terörün yerini huzura bıraktığı Şırnak'ın 
Silopi ilçesi Cudi Dağı eteklerindeki Birlik 
köyünde, 10 dönümlük arazide yetiştirilen 
biber ve patlıcanın kalitesi çiftçiyi 
sevindirdi.

Terör olaylarının 
sona ermesiyle Si-
lopi ilçesinde çift-

çilere yönelik uygulanan 
programlar yoğunluk ka-
zandı. Tarla günü nedeniy-
le, Cudi Dağı eteklerinde 
ilçeye bağlı Birlik köyünde 
program düzenlendi. Bir-
lik köyünde damla sulama 
sistemiyle yetiştirilen bi-
ber ve patlıcanlar yerinde 
incelendi. İstihdam edilen 
çiftçinin 10 dönümlük tar-
lasına yaklaşık 2 ay önce 
dikilen kapya biberi ve 
f1 patlıcanlarını yakın-
dan gözlemleyen çiftçiler, 
ürünlerin hem kalitesine 
hem de tadına baktı. Proje 
kapsamında, bölgede seb-
zecilik üretimini artırmak, 
birim alanda daha fazla 
verim elde etme yöntem-
leri, bakım, ilaçlama ve 
damlama sulama sistemi 
ile iyi yetiştirme teknikleri 
konuları mühendisler tara-
fından çiftçilere anlatıldı. 
Örnek tarlayla çiftçilere 
sebze yetiştiriciliğinin ya-
pılabileceğini kanıtlayan 
mühendisler, bu kez de 
çiftçileri sebze yetiştirici-
liği konusunda ikna yoluna 
gitti. Biber ve patlıcan ye-
tiştiriciliği ekimini yerinde 
gören çiftçiler, tarladan ve 
yetişen sebzelerden olduk-
ça memnun kaldı. 

“Yetiştirilen ürünler 
kaliteli” 

Silopi Ziraat Odası'n-
da tarım danışmanı olarak 
görev yapan Hanım De-
mir, deneme ekimi yapılan 
ve yetişen sebzelerin ka-
liteli olduğunu belirterek, 
"Bugün bulunduğumuz 
bölgede demonstrasyon 
çalışmasını yaptık. Tarla 
günü oldu. Demonstrasyon 
çalışması ile birlikte Silopi 
bölgesinde sebzeciliğin ya-
pılabileceğini kanıtlamaya 
çalıştık. Biber ve patlıcan 
ekimini yaptık ve hasadını 
gerçekleştirdik" dedi. 

Bölgede biber ve patlı-
canın yetiştirilebileceğini 
çiftçilere göstermek için tar-
la günü gerçekleştirdiklerini 
anlatan GAP TEYAP Mar-
din-Şırnak İl Koordinatörü 
Şahin Karahan ise, "Bugüne 
kadar teknik destek sağla-
dık. GAP idaremizin bit-
kisel üretim bitki besleme 
uzmanı arkadaşlarımızın da 
tavsiyesi ile burada danış-
man arkadaşlarımıza bunu 
anlattık. Dikiminden şim-
diye kadarki aşamaları, su-
laması olsun, birim alanda 
daha iyi bir verim alabilmek 
adına çiftçilerimizi buraya 
topladık. Yaptığımız bu de-
monstrasyonu görmelerini 
sağladık. Çünkü bölgede-

ki çiftçilerimiz görmeden herhangi bir üretime 
geçemiyorlar. Biz bunu sağladık. Bölgede istih-
damın artması için gençlerimizi, çiftçilerimizi 
teşvik etmek için daha iyi bir uygulama yapaca-
ğımıza inandık" diye konuştu. 

“Devlet destek verdi mühendisler 
liste yaptı” 

Tarlada çalışan 18 yaşındaki genç çifti Hay-
ran Saloci de 2 aydan beri tarlada sebze yetiş-
tirdiğini ifade ederek, "Çapa yapıyorum, sulama 
yapıyorum. Gereken tüm işçiliğini yapıyorum. 
Devlet bize destek verdi. Mühendisler bize liste 
yapıyor. İlaç, gübre, su zamanını saat saat yazı-
yorlar. Biz de uyguluyoruz. Yetişen sebzeler çok 
iyi oldu” dedi. 






