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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakde-
mirli, temaslarda bulunmak için gel-
diği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı 

İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Tarım 
sektörünün gelişmesine büyük önem verdik-
lerini, bunun ekonominin çeşitlendirilmesi 
açısından önemli olduğunu vurgulayan Ali-
yev, Türkiye'nin tarım sektöründeki kaza-
nım ve tecrübelerinin Azerbaycan'da ciddi 
ilgiyle karşılandığını kaydetti.

Bakan Pakdemirli, temasları kapsa-
mında Azerbaycan Çevre ve Doğal Kay-
naklar Bakanı Muhtar Babayev ile bir 
araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında 
ormancılık, orman yangınlarına karşı mü-
cadele, balıkçılık gibi konularda iş birli-
ği ve tecrübe paylaşımı olanakları ko-
nuşuldu. Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin 
ormancılık ve orman yangınlarına karşı 
mücadele konusunda büyük tecrübeye sa-
hip olduğunu, bu tecrübeyi Azerbaycan'la 
paylaşmaya hazır olduklarını belirtti.

Türk Şehitliğine Ziyaret
Bakan Pakdemirli, Bakü temasları kap-

samında şehitlikleri de ziyaret etti. Bakan 
Pakdemirli ilk önce merhum Cumhurbaş-
kanı Haydar Aliyev'in mezarına ziyarette 

bulundu. Daha sonra 20 Ocak Şehitleri'nin 
bulunduğu Bakü Şehitler Hıyabanı'nda 
şehit mezarlarına karanfil bırakan Pak-
demirli, Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk sun-
du. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan 
Özoral'ın eşlik ettiği Dr. Pakdemirli, Bakü 
Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitlik 
anıtına çelenk bıraktı. Bakü'yü Ermeni çe-
teleri ve Bolşevik birliklerinden kurtaran, 
"Kafkas İslam Ordusu" ismi verilen Os-
manlı ordusunun şehit askerlerinin temsili 
mezarlarına çiçek bırakan Bakan Pakde-
mirli, şehitler için dua etti.

Dünyayı doyuran lider olacak
Bakan Pakdemirli, Azerbaycan'ın 

başkenti Bakü'de, ADA Üniversitesin-
de düzenlenen Tarımsal Teknolojiler ve 
Yeşil Enerji Forumu'na katıldı. Forumda 
yaptığı konuşmada, tarımın savunmadan 
daha önemli olduğunu vurgulayan Dr. 
Pakdemirli, her ülkenin tarım alanında 
kendi kendine yeterliliğinin bulunma-
sı gerektiğini kaydetti. Dünyadaki nüfus 
artışı ve iklim değişikliği dolayısıyla ya-
şanabilecek sıkıntılara dikkati çeken Dr. 
Pakdemirli, "Dünyada 1 milyar insan aşırı 
yoksul, 800 milyon insan aç, 600 milyon 
insan ise obez. Yanlış beslenmeye 3,5 tril-

"Tarımda en önemli şey: PLANLAMADIR"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Azerbaycan’a gitti. Bakanlık 
bürokratları ve iş insanlarının eşlik ettiği ziyaretlere, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Selahattin Külcü ve Genel Müdür Yardımcısı M. Okan Ateş de katıldı. 

yon dolar harcanıyor. Her yıl 1,4 mil-
yar ton gıda israfı yapılıyor. Dünyayı 
doyuran dünyanın lideri olacak. Tarı-
mı olmayan ülke de mutfağı olmayan 
eve benzer. Tarımda çok önemli bir 
şey de planlamadır. Planlamada da 
teknolojiyi kullanmamız lazım.” ifa-
delerini kullandı.

Türkiye tarımda Avrupa 
birincisi

Bakan Pakdemirli, resmi temas-
larda bulunmak için geldiği Bakü'de 
Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Keri-
mov'la görüştü. Görüşmede, iki ülke 
arasında tarım alanındaki iş birlikle-
rinin mevcut durumu ele alındı, iliş-
kilerin daha da geliştirilmesi konu-
sunda fikir alışverişinde bulunuldu. 
Görüşme sonrasında Dr. Pakdemirli 
ve Kerimov, "Tarım Sigortaları Ala-
nında İş Birliği Protokolü"ne imza 
attı. Türkiye'nin tarım sektörü açı-
sından Avrupa'da birinci, dünyada 
ise 7'nci ülke olduğunu hatırlatan Dr. 
Pakdemirli, "Tecrübemizi kardeşimiz 
Azerbaycan'la paylaşmak istiyoruz. 
Aramızdaki tarımsal ticaretimiz iste-
nilen seviyede değil. Bunu artırma-
mız gerekiyor. Artırmamız için de 
mevkidaşımla daha çok bir araya gel-
me kararı aldık ama özel sektör fir-
malarının bir araya gelmesi ve daha 
çok ticaret yapması bu işe daha çok 
renk katacaktır." diye konuştu.

Azerbaycan Tarım Bakanı Keri-
mov da her alanda olduğu gibi tarım 

alanında da Azerbaycan ve Türkiye 
arasında örnek bir iş birliğinin bulun-
duğunu söyledi. Kerimov, Türkiye ile 
tarımsal eğitim, tarım sigortası, ekim 
ve hayvancılık alanlarında iş birliği 
yönlerinin belirlendiğini kaydetti.

Türkiye, tarımda itici güç
Bakan Pakdemirli, Azerbaycanlı 

mevkidaşı İnam Kerimov'la Bakü'de 
düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Ta-
rım İş Forumu'na katıldı. Toplantıda, 
Türkiye'nin tarım sektöründe elde 
ettiği başarıları anlatan Bakan Pak-
demirli, "Bugün Türkiye 3 milyonun 
üzerinde tarımsal işletmesi tarımda 5 
milyon istihdamı, 38 milyon hektar 
tarım arazisi, 52,2 milyar dolar tarım-
sal hasılası ve 17 milyar dolar tarım-
sal ihracatı ile Avrupa'nın itici gücü. 
Avrupa'da tarımsal hasılada birinci, 
dünyada yedinciyiz. Türkiye tarımda 
iyi bir noktada ve kaynaklarını iyi de-
ğerlendiren bir ülke.” diye konuştu.

Tarım ve gıda endüstrisi alanında 
faaliyet gösteren yaklaşık 100 Türk iş 
adamının katıldığı forum, iş insanla-
rının ikili görüşmeleriyle devam etti.  
Bakan Pakdemirli, temasları kapsamın-
da mevkidaşı Kerimov'la TİKA Bakü 
Koordinatörlüğünü ve Yunus Emre 
Enstitüsü Bakü Türk Kültür Merkezi-
ni ziyaret etti. Ayrıca Dr. Pakdemirli, 
DEİK Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi 
Genişletilmiş Yürütme Kurulu Toplan-
tısı'na da katılarak iş insanlarının sorun 
ve önerilerini dinledi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz, ticari işbirliği konusunda 
temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 
SOCAR Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev’e ziyarette bulundu. 
Ziyarette Genel Müdür Poyraz’a; Genel Müdür Yardımcısı Ahmet 
Bağcı ve Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı eşlik etti.
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Ankara'da gerçekleştirilen imza 
töreninde Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Toprak Ürünleri 

Kurumu’nu (TÜK) temsilen Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mustafa Hadımcı, Yönetim 
Kurulu Üyesi Doğan Beyatlı ve TÜK Mü-
dürü Mehmet Savaş Arkut ile Tarım Kredi 
Yem Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay, 
Genel Müdür Yardımcısı Ömer Musa, 
Satış ve Pazarlama Müdürü Muhammet 
Çığ’da hazır bulundu.

Törende konuşan Genel Müdür Dr. 
Fahrettin Poyraz “Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti vatandaşı çiftçi kardeşlerimi-

zi kendi çiftçimiz gibi değerlendiriyoruz. 
Yapılan bu sözleşme ile yavru vatanımız 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çiftçisine 
hem yem ve yem hammaddeleri desteği 
hem de çiftçi eğitimi desteği vereceğiz. 
Bu nedenle kendimizi mutlu hissediyoruz. 
Böylece Tarım Kredi’nin ülkemizdeki 
çiftçilerimize kaliteli ürün temini ve piya-
sa regülasyonu ile çiftçimizin korunması 

misyonumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti’nde de sağlanmış olacaktır. Ayrıca 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çiftçisine 
Tarım Kredi ve iştiraklerinin her türlü mal 
ve hizmet desteğini de vermek istiyoruz. 
Bu işbirliğinin hayırlı olmasını diliyo-
rum.” ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi Yem Genel Müdü-
rü Hasan Fehmi Kinay ve KKTC 

Tarım Ürünleri Kurumu yetkilileri 
de Genel Müdür Dr. Fahrettin Poy-
raz’ın temennilerine katıldıklarını 
ve güzel bir başlangıç yapıldığını, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti Tarım Ürünleri Kurumu ile tüm 
alanlarda işbirliklerini geliştirerek 
KKTC çiftçisine destek olacaklarını 
beyan ettiler.

Mizanpaj    Haber Sorumluları
İbrahim BİDAV   Funda SADAY - Firuze SUGEL TÜRKEROĞLU

Reklam Sorumlusu  İstihbarat     
Taner LAKERTA   Harun ÇELİK   
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Tarım Krediden Yavru Vatan Kıbrıs’a 
yem ihracatıKuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti (KKTC) 
çiftçisinin ucuz ve kaliteli 
yem ile yem hammaddeleri 
ihtiyacının karşılanması 
hedefiyle, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Toprak 
Ürünleri Kurumu (TÜK) ile 
Genel Müdür Dr. Fahrettin 
Poyraz’ın katılımıyla "Yem 
Satış Sözleşmesi" imzalandı.

Tarım Kredi Kooperatif-
leri Merkez Birliği bina-
sında imzalanan protokol 

kapsamında, TK Taşımacılık ve 
Lojistik tarafından, 2019 yılı 
içinde Tarım Kredi Yeme ait 10 
fabrikada üretilen yemlerin lojis-
tik hizmetlerinin sağlanması hu-

susunda anlaşmaya varıldı. Ta-
rım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz’ın 
da katıldığı törende protokolü, 
Tarım Kredi Yem Genel Müdürü 
Hasan Fehmi Kinay ile TK Taşı-
macılık ve Lojistik Genel Müdü-
rü Faruk Koyuncu imzaladı.

TK Yem ve TK Lojistikten iş birliği protokolü
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri şirketlerinden 
Tarım Kredi Yem ile TK Taşımacılık ve Lojistik, 
nakliye hizmetleri konusunda protokol imzaladı.





ARALIK 2018HABER 6

Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği Genel Müdü-
rü Dr. Fahrettin Poyraz, Ge-

nel Müdür Yardımcıları Muaz Saka, 
Özgür Güven, Ahmet Bağcı, M. 
Okan Ateş, Tarım Kredi Birlik Genel 
Müdürü Hasan Hüseyin Demiröz ve 
Merkez Birliği idarecilerinin katıldığı 
açılışa vatandaşlar da büyük ilgi gös-
terdi. Marketten ilk alışverişi yapan 
Genel Müdür Poyraz, açılışa gelen 
vatandaşlarla da sohbet etti. Poyraz, 
çiftçi ürünlerinin tüketiciyle buluş-
masında önemli rol oynayacak Tarım 
Kredi Kooperatif Marketine bereket-
li kazançlar temennisinde bulundu. 
Yüksek kalite ve özenle seçilmiş 

ürünlerin yer aldığı Tarım Kredi 
Kooperatif Markette, doğrudan çift-
çilerden alınan doğal ürünler halkla 
buluşurken, bir çok yeni çeşitle ürün 
gamı genişletildi. Tarım Kredi Koo-
peratif Markette, et ve süt ürünleri, 
bakliyat çeşitleri, zeytin, zeytinyağı 
ve ay çiçek yağı, bal, pekmez ve ta-
hin çeşitleri, temizlik ve kişisel ba-
kım ürünleri başta olmak üzere pek 
çok ürün tüketiciyle buluşacak.

Açılışa gelen vatandaşlar, mar-
ketin Ulus gibi merkezi bir konum-
da yer almasından dolayı mutluluk 
duyduklarını belirterek, Tarım Kredi 
kalitesiyle güvenle alışveriş yapacak-
larını söylediler.

Ankara Ulus’ta bulunan Melike Sultan Cami yer altı 
çarşısında hizmet verecek Tarım Kredi Kooperatif 
Market, hizmete açıldı.

Tarım Kredi Kooperatif Market Ulus Şubesi açıldı

Türkiye Tarım Kredi Koopera-
tifleri şirketi olan Tarım Kredi 

Yem, bünyesindeki 10 fabrikası ile 
2018 yılında ‘Karma Hayvan Yemi’  
üretim ve satışını 1 milyon tonun 
üzerine çıkararak, tarihinin en yük-
sek seviyesine ulaştı.

Tarım Kredi Yem Genel Müdürü 
Hasan Fehmi Kinay, konuyla ilgili ola-
rak açıklamasında; “Şirket olarak 2018 
yılını, gerek fabrikalarımızda yaptığı-
mız revizyonlar gerekse yeni fabrika-
lar için yaptığımız yatırımlar açısından 
verimli geçirdiğimiz kanaatindeyim. 

Zira şubelerimizin kapasite artışı için 
gerçekleştirdiğimiz revizyon çalışma-
ları ile yem üretimimizi toplamda 1 
milyon ton rakamının üzerine çıkar-
mış bulunmaktayız. Bu noktada üstün 
gayretlerinden dolayı çalışan ve emeği 
geçen tüm personelimizi ve ekip arka-
daşlarımızı kutluyorum.

Tarım Kredi Yem bünyesinde,  
2018 yılında yatırım planlamalarımız 
arasında yer alan Şanlıurfa’da yeni 
bir fabrikanın temeli atılmış, makine 
alım sürecine başlanmıştır. Erzurum, 
Tire ve Ödemiş’te yapacağımız fabri-
kalar için arsa alımları tamamlanmış, 
Aksaray ve Kırklareli’nde arsa alım 
işlemlerine devam edilmektedir” diye 
konuştu. Şirket olarak Türkiye'nin 
birçok yerinde yatırımlara devam et-
tiklerini aktaran Kinay, “Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti (KKTC) çiftçisinin 
ucuz ve kaliteli yem ile yem hammad-
deleri ihtiyacının karşılanması hede-
fiyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) ile 
Yem Satış Sözleşmesini geçtiğimiz 

günlerde imzalayarak bir başka ilki 
de gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

Şirketimiz  bünyesindeki Eskişe-
hir Beylikova’da  40 bin metrekarelik 
alanda kurulu  Eskişehir Süt Fabri-
kamızda üretim kapasitesi ve toplam 
kalite artışı amacıyla 4 milyon TL 
tutarında tevsii yatırımı  gerçekleşti-
riyoruz.  İhalesi tamamlanan yatırım 
neticesinde var olan 130 ton günlük 
süt işleme kapasitemizi 180 tona çı-
kararak bölgedeki hayvancılık yapan 
çiftçilerimizin ürünlerini daha fazla 
değerlendirme imkanı bulacağız.

Bir yandan sürdürdüğümüz AR-
GE ve eğitim çalışmaları ile diğer 
yandan devam eden yatırımların önü-
müzdeki süreçte tamamlanması ile 
birlikte hem kapasite hem de kalite 
anlamında  daha güçlü bir şirket ol-
mayı hedefliyoruz. Bu vesile ile des-
teklerinden dolayı Tarım Kredi Ko-
operatifleri Yönetimi ve ortaklarına 
teşekkür eder tüm çiftçi kardeşlerimi-
ze kazasız belasız bereketli kazançlar 
dileriz” ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi Yem A.Ş Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay 2018 
yılı içerisinde yem üretim ve satışında 1 milyon ton sınırının 
aşıldığını ve tarihi rekora imza atıldığını ifade etti.

Tarım Kredi Yem, 1 milyon ton 
satış rakamını aştı
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Poyraz’dan Sırbistan ve Hırvatistan ziyaretleri
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz, ticari 
işbirliği konusunda temaslarda bulunmak üzere Sırbistan, Osijek Tarım Enstitüsü kuruluşlarının 140. Yılı 
kutlamalarına katılmak için de Hırvatistan’a ziyarette bulundu.

Ürünleri (Antep Fıstığı) zarar 
gören ortaklara 2 milyon 950 

bin TL tutarındaki tazminat; Bölge 
Birliği yetkilileri, kooperatif yöne-
tim kurulu üyeleri ve personelin 
katılımıyla hak sahiplerine ödendi.

Tazminat töreninde konuşan 
Gaziantep Bölge Müdürü Meh-
met Aksoy, sigortanın önemine 
dikkat çekerek; “Bilindiği gibi ta-
rım sektörü, üretime dönük faali-
yet gösteren sektörler arasında en 
riskli olanıdır. Tarımsal ürünlerde 
herhangi bir doğal afet sebebiyle 
meydana gelecek olan hasar çiftçi-
lerimizi çok ciddi maddi sıkıntıyla 

karşı karşıya bırakacaktır. Çiftçile-
rimizin sigortadan en üst düzeyde 
istifade etmeleri için kurum olarak 
yoğun bir çalışma içerisindeyiz. 
Tüm üreticilerimiz mutlaka Tarsim 
sigortasını yaptırmalı.” dedi.

Tazminatını alan üreticiler 
ise,  Kooperatif aracılığı ile yap-
tırdıkları Tarsim sigortası saye-
sinde ürünlerinde oluşan don/
dolu hasarı sonrası yaşadıkları 
mağduriyetlerinin giderildiğini 
belirterek; Tarım Kredi Koopera-
tiflerine ve çalışanlarına teşekkür 
etti. Yapılan tören temsili çekle-
rin takdimi ile sona erdi.

Batman’da meyve bahçesi sayısını 
artırmak, çiftçilerin tarımsal geliri-

ni yükseltmek, meyveciliğin gelişmesini 
sağlamak ve ekonomiye katkıda bulun-
mak amacıyla Meyveciliğin Geliştirilme 
Projesi” kapsamında çiftçilere 160 bin 
adet fıstık fidesi, 6 bin adet badem fidanı 
ile hayvan üreticilerine modern süt sağ-
ma makinelerinin dağıtımı yapıldı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi tara-
fından yüzde 70 hibe desteğiyle finanse 

edilip Tarım Kredi Kooperatiflerince te-
darik edilen 110 adet süt sağım makinesi 
ve 5 adet süt soğutma tankı ile 160 bin 
adet fıstık fidesi, 6 bin adet badem fida-
nı düzenlenen törenle çiftçilere teslim 
edildi.

Ayrıca Süt Hijyeni Projelerini Des-
tekleme Programı kapsamında çiftçilere 
eğitim verildi. Sınavda başarılı olan 110 
çiftçiye süt sağma makinesi ve 5 çiftçiye 
süt sağım tankı dağıtıldı.

Ziyaretlerde Genel Müdür Poyraz’a; Genel Mü-
dür Yardımcısı Muaz Saka, Özel Kalem Müdü-
rü Sinan Baysal, Tareks Tarım Ürünleri Anonim 

Şirketi Genel Müdürü Burhanettin Topsakal eşlik etti.

Poyraz öncelikle Gübretaş’ın, konumu gereği 
özel ürünlerde önümüzdeki dönemde potansiyel 
alanlarda ticari ilişkilerini geliştirilebileceği Sırbis-
tan’ı ziyaret etti.

Sırbistan’ın ardından Poyraz, Tareks yetkilileri ile 
uzun yıllardır güvene dayanan teknik ve ticari iş bir-
liğinin sonucu olarak davet edildikleri Osijek Tarım 
Enstitüsü kuruluşlarının 140. yılı kutlamalarına katıldı.

 30 Kasım’da gerçekleştirilen kutlamalarda yap-
tığı konuşmada Poyraz, “Şirketlerimizden Tareks ile 
Osijek Enstitüsünün 20 yıllık iş birliğini başladığı 
ilk günden bu yana destekliyor ve yaşanan olumlu 
gelişmeleri takdirle karşılıyoruz. Bu 20 yıllık sü-

reçte iki kıymetli kurum arasındaki teknik ve ticari 
iş birliği, Altınova'da Mısır Islah İstasyonu'nun ku-
rulmasıyla daha da ileriye taşınmıştır. Geldiğimiz 
noktada Mısır Islah İstasyonunda Osijek Enstitüsü 
ve Tareks araştırmacıları her sene yüzlerce çeşit de-
neyip en iyi sonuç verenlerin bölgesel denemeleri 
yapılarak tescil başvuruları yapılıp Türkiye pazarına 
sunulmaktadır.” dedi.

Bugün Tarım Kredi Kooperatiflerinde satılan mı-
sır tohumluklarının önemli bir kısmını bu çeşitlerin 
oluşturduğuna dikkat çeken Poyraz, “Hem Osijek 
Enstitüsü hem Tareks bu iş birliğinde son derece 
şeffaf ve dürüst bir şekilde ilerlemektedirler. Osijek 
Enstitüsü ve Tareks'i bu iş birliğindeki başarılardan 
dolayı kutlar, bu mutlu günlerinde Osijek Enstitüsü 
ailesini kuruluşlarının 140. Yıllarından ötürü tebrik 
eder, nice uzun yıllar başarılarının devamını dilerim.” 
ifadelerini kullandı.

Batman'da çiftçilere süt sağım makineleri, fıstık ve 
badem fidesi dağıtıldı.

Doğanpınar ve Nizip Tarım Kredi Kooperatifleri 
ortaklarına, yaptırmış oldukları Tarsim poliçeleri 
kapsamında yörede meydana gelen dolu ve don 
hasarlarından dolayı toplam 2 milyon 950 bin TL 
tutarında tazminat ödendi.

Çiftçilere Tarsim hasar ödemesiÇiftçilere Tarsim hasar ödemesiÇiftçilere Tarsim hasar ödemesi

Çiftçilere alternatif tarım fırsatı
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Aydın Valiliğinin himayesi ve 
Aydın Ticaret Borsasının ev 
sahipliğiyle düzenlenen top-

lantıya, 58 ve 59.Hükümet Turizm ve 
Devlet Bakanı Sayın Güldal Akşit, Ak 
Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Sa-
vaş, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz, 
Rıza Posacı, Aydın Valisi Yavuz Selim 
Köşger ve eşi Fatma Köşger, ATB Baş-
kanı Fevzi Çondur, ATB Meclis Başkanı 
Bahri Erdel, MİSSDER Başkanı Fadime 
Toğaç Arslan, Başkan Yardımcısı Nur-
ten Poyraz, Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği Kredi Takip Müdürü Si-
nem Tokat, Teşkilatlandırma Yönetmeni 
Belma Gültop ile sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri ve kadınlar katıldı.

Kadın kooperatiflerin önemine dikkat 
çekilen toplantının açılış konuşmasını yapan 
MİSSDER Yönetim Kurulu Başkanı Fadime 
Toğaç Arslan, kadınların da iş sahibi olabile-
ceği ve kendi ayakları üzerinde durabileceği 
duygusundan hareket ederek bu derneği kur-

Aydınlı kadınlara kooperatifçilik anlatıldı
Müstakil İş Sanayici 
ve Sanatçı Kadınlar 
Derneğinin (MİSSDER) 
Kadın Kooperatifçiliğinin 
Güçlendirilmesi ve 
Yaygınlaştırılması 
projesi kapsamında 
ilki Aksaray’da 
gerçekleştirilen 
toplantının ikincisi 
Aydın’da düzenlendi.

duklarını ve 7 yıldır çeşitli alanlarda faa-
liyet yürüttüklerini kaydetti. Dernek ola-
rak kadın ve erkeğin dayanışma içinde 
yaşaması gerektiğini düşündüklerini dile 
getiren Toğaç, “Rekabetçi veya karşı du-
ran bir tavır içinde değiliz. Eğer yan yana 
olabilirsek, dayanışma içinde olabilirsek 
bu hayatı daha kolay hale getirebiliriz. 
Bu konuda kadın kooperatifçiliğinin 
geliştirilmesi konusunda çalışmalarımı-
za devam ediyoruz.” ifadesini kullan-
dı. “Bir kadının ne kadar zor iş sahibi 
olduğunu biliyorum. Kadınların kendi 
doğalarına uygun nasıl bir iş yapabilirler 
diye düşündük ve kadın kooperatiflerine 
değindik. Bir kadın başka birine muhtaç 
olmadan kendi çocuklarına bakabilme-
lidir. Bu hayatın büyük yükünü yüklen-
miş kadınlar, para kazanmak ve muhtaç 
olmadan yaşamak için kendi kurdukları 
kooperatiflerini geliştirmemiz lazım. El 
ele verirsek hayatımızı daha güzel bir 
noktaya getirebiliriz” dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili 
Mustafa Savaş, kadınlar için çok 
önemli bir projeye adım attıklarını 
belirterek, “Kadınlarımızı üreten 
kesime dahil ettiğimizde ülkemiz 
daha iyi bir konuma gelecektir. Ka-
dınlarımızın ekonomik bağımsızlı-
ğını kazanması ve üretimin içinde 
yer alması çok önemlidir. Aydın’da 
kadın eliyle kooperatifçiliğin geliş-
mesini istiyoruz. Aydın’da birçok 
alanda yürüttüğümüz projelerin 
içinde kadınlarımızın olmasını çok 
önemsiyoruz” diye konuştu.

58. ve 59. Hükümet eski Turizm 
Bakanı Güldal Akşit, Aydın’da ka-
dın kooperatifçiliği konusunda gü-
zel bir amaç konusunda yola çıkıl-
dığını anımsatarak, “Bugün burada 
bölgedeki kadın kooperatifleri kur-
mak isteyen arkadaşlarla yola çıkıl-
dı. Ben bu işin destekçisi olacağım, 
her zaman yanlarındayım. Kadınla-

rımız üretim yaparak hem ailelerinin 
geçimlerini, hem de ülke ekonomi-
sine katkı sağlıyorlar. Bu bölgede 
üretilebilecek çok ürün ve imkan 
var. Neden biz kadınlar bu imkanları 
değerlendirmeyelim ki” dedi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger 
ise, “Bizim ülke olarak gelişmemi-
zi tamamlamamız için her bir bireyi 
kendi kabiliyeti doğrultusunda daha 
huzurlu bir hale getirebilmemiz la-
zım. Kooperatifçilik dalında yeterin-
ce başarılı olamamamızın nedenleri 
arasında, kadınlarımızı bu işin içine 
yeterince katmamış olmamız var. 
Bugüne kadar kadın kooperatifçili-
ği konusunda bize başvuran herkese 
destek olduk, olmaya da devam ede-
ceğiz” diye konuştu.

Programda AK Parti Aydın millet-
vekilleri Rıza Posacı ve Bekir Kuv-
vet Erim de birer konuşma yaptı. Ko-
nuşmaların ardından, AK Parti Eski 
Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu 
Kurt, kooperatifçilik tecrübelerine 
dair sunum yaptı. Çorum’da kurmuş 
oldukları Kadın Kooperatiflerinin 
çalışmalarından bahsetti. Daha sonra 
Ticaret Bakanlığı’ndan 2 uzman Ka-
dın Kooperatifçiliğinin geldiği nok-
tayı ve nasıl kooperatif kurulacağına 
dair bilgilendirmeyi yaptı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürlüğünden Kredi Takip Müdürü 
Sinem Tokat ile Teşkilatlandırma Yö-
netmeni Belma Gültop, Tarım Kredi 
Kooperatiflerine nasıl üye olunaca-
ğı  ve Tarım Kredi tarafından verilen 
destekler hakkında bilgi verdi.

Toplantının sonunda MİSSDER 
Başkanı Fadime Togaç Arslan, Aydın 
Valisi Yavuz Selim Köşger’e, Başkan 
Yardımcısı Nurten Poyraz da Aydın 
Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çon-
dur’a desteklerinden dolayı teşekkür 
plaketi takdim etti. Toplu fotoğraf çe-
kimi ile program sona erdi.
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Tarım Kredi Kooperatifleri tara-
fından, 850 bin ortağı ile çiftçile-
rin finansal ürünler ve kavramlar 

hakkında bilgilendirilmesi, finansal risk 
ve alternatifler arasında tercihte buluna-
bilecek farkındalığa sahip olmasını te-
min ederek çiftçinin finansal refahının 
artırılması amacıyla Haziran ayında ha-
yata geçirilen “Bütçesini Bilen Çiftçi” 
projesi devam ediyor. Projenin yaygın-
laştırılması ve bu konudaki farkındalı-
ğın artırılması amacıyla Borsa İstan-
bul'da Gong Töreni düzenlendi. Törene, 
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Bir-
liği Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin 
Külcü, Genel Müdür Dr. Fahrettin Poy-
raz, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet 
Bağcı, FODER Yönetim Kurulu Baş-
kanı Özlem Denizmen, Borsa İstanbul 
AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet 
Gönen, Tarım Kredi Kooperatiflerine 
ait şirketlerin genel müdürleri, kurum 
yöneticileri ve FODER idarecileri ile 
finansal okuryazarlık eğitimi alan çift-
çiler katıldı.

Üreticilere katkı sağlayacak
Tarım Kredi Kooperatiflerinin çift-

çilere ekim döneminden hasat sonrasına 

kadar tüm üretim ve ürün değerlendirme 
aşamalarında destek verdiğini ifade eden 
Genel Müdür Poyraz, tohum, gübre, yem, 
mazot, tarım alet ve makine, sulama sis-
temleri, sera örtüsü ve sigorta gibi girdi-
lerin tamamını temin ettiklerini anlattı. 
Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenle-
nen Tarımsal Finans Çalıştayı'nda finan-
sal okuryazarlık eğitimi düzenlenmesi 
kararı alındığını, bu projenin üstlenilmesi 
konusunda Tarım Kredi Kooperatifleri-
nin sorumluluk aldığını aktaran Poyraz, 
"Yaptığımız ön çalışma sonucunda saha-
da böyle bir ihtiyacın olduğunu ve üreti-
cilere bu anlamda katkı sağlayabileceği-
mizi gördük." diye konuştu.    

Çiftçi parasını hasatta alıyor
Poyraz, daha önce yapılan Çiftçinin 

Nabzı Araştırması'nın sonuçlarına göre, 
üreticilerin yüzde 56'sının maliyet hesabı 
tutmadığını, girdilerini peşin olarak alan 
çiftçilerin oranının yüzde 29 seviyesin-
de olduğunu, bir başka deyişle çiftçilerin 
yüzde 71'inin girdilerini vadeli şekilde 
tedarik ettiğini ve en erken hasatta öde-
yebildiğini söyledi. Poyraz, "Çiftçilerin 
yüzde 70'i parasını hasatta alıyor. Her 4 
çiftçiden 3'ü lisanslı depoları hiç duyma-
mış, ELÜS kullananların oranı ise yüzde 

Borsa İstanbul’da Gong Tarım Kredi için çaldı

Genel Müdür 
Dr. Fahrettin Poyraz

Tarım Kredi Kooperatiflerinin, 1 milyon 
çiftçiye finansal okuryazarlık eğitimi 
verilmesini hedefleyen "Bütçesini Bilen 
Çiftçi Projesi" için Borsa İstanbul’da Gong 
Töreni düzenlendi.
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Borsa İstanbul’da Gong Tarım Kredi için çaldı

2’yi geçmiyor. Araştırma, üreticilerin 
yüzde 84'ünün para biriktiremediklerini 
ve tarlaları için yeni yatırım yapmadık-
larını ortaya koydu. Yani sulama, traktör 
ile diğer ekipman ve alanlarda tarlasına, 
bahçesine yatırım yapabilen çiftçinin 
oranı sadece yüzde 32 seviyesinde." şek-
linde konuştu.    

100 personele eğitim verildi
Araştırmaya göre, üreticilerin işini çok 

sevdiğini ve çiftçilik yapmaktan gurur duy-
duğunu ifade eden Poyraz, şöyle devam etti:    

"Ancak finansa erişimi, devletin fi-
nansa ve üretime dair verdiği destekleri, 
tasarruf etmeyi, yatırım yapmayı, dola-
yısıyla finansal okuryazarlığı bilmiyor. 
Üreticilerimize tarımsal işletmelerinin 
bütçelerinin ayrı, aile bütçelerinin ise 
ayrı olduğunu anlatmamız, bütçelerini 
yönetmeyi ve bütçe planlamasını nasıl 
yapmaları gerektiğini öğretmemiz gerek-
mektedir. Tarımsal Finans Çalıştayı Ey-
lem Planı ve Strateji Eylem Planı kapsa-
mında, finansal okuryazarlık, yani kredi 
ve tasarruf bilinci konusunda öncelikle 
ortaklarımıza ve diğer üreticilere eğitim 
vermek üzere haziranda 100 personelimi-
ze eğitmen eğitimi verildi."    

Poyraz, eğitmenlerin, Finansal Okur-
yazarlık ve Erişim Derneği (FODER) iş 
birliğiyle finansal okuryazarlık konusun-
da eğitildiğini bildirdi.    

Hedef 1 milyon çiftçiye eğitim
Poyraz, haziran ayından bu yana söz 

konusu eğitmenler vasıtasıyla 10 bin çift-
çiye finansal okuryazarlık eğitimi veril-
diğini belirterek, "Hedefimiz, kooperati-
fimize kayıtlı yaklaşık 850 bin ortağımız 
ile birlikte 1 milyon çiftçiye ulaşmak. 10 
bin sayısını önümüzdeki dönemde 1 mil-
yon çiftçiye çıkaracağız." dedi.    

Tarım üreticilerinin; finansal konula-
rın yanı sıra bütçe yönetimi, planlaması 
ve tasarruf konularında da bilgi sahibi 
olmasının çok önemli olduğunu vurgula-
yan Poyraz, şunları kaydetti:    

"Tarımsal işletmelerde üretimin 
verimliliği ve sürdürülebilir olmasın-
da finansman koşullarının rolü ve yö-
netimi oldukça önemli olmakla birlik-
te, tarımsal işletme sahiplerinin kredi 
kullanırken nelere dikkat edeceğini 
bilmesi de önemlidir. Finansman ma-
liyeti konusunda sorgulayıcı olabilen 
üretici, kredi kullanırken de daha bi-
linçli olacaktır. Çiftçile-
rimizin tasarruf bilin-
cinin artırılması için 
bilinçlendirme akti-
viteleri, eğitim, semi-
ner, gezi ve ziyaretler 
kooperatifçi arkadaş-
larımız ve iş birliği 
içinde olduğumuz üni-
versiteler aracılığıy-
la gerçekleştirilme-
ye devam edecektir. 
Bütçesini Bilen Çiftçi 
Proje'mizle paralel 
olarak sürdürdüğümüz 
çalışmalar ile hem 
eğitim faaliyetlerimiz 
desteklenmekte hem 
de ortaklarımızın ihti-
yaçlarının karşılanma-
sında kalite ve zaman 
verimliliğini artırmayı 
hedeflemekteyiz."  

Gıdanın 3’te 1’i 
israf oluyor

FODER Yönetim 
Kurulu Başkanı Özlem 
Denizmen ise ülke insa-
nını hak ettiği finansal 
bilince ulaştırmak üze-
re FODER'in 6 yıl önce 
kurulduğunu, bu süreç-
te gençler, kadınlar ve 

emekliler gibi birçok çevreden 2 milyon 
kişiye ulaştıklarını bildirdi.      

Denizmen, "Bugün de bu rakama 1 
milyon çiftçi dostumuzu eklemekten gu-
rur ve mutluluk duyuyoruz. Çiftçilerimiz; 
masamıza ekmeği, soframıza bereketi 
getiriyorlar. Ancak dünyada gıdanın 3'te 
biri israf oluyor. İsraf büyük bir sorun ve 
tasarruf dönemindeyiz. Finansal okurya-
zarlık ise tasarrufun temelidir, davranış 
ve tutumların altyapısıdır." diye konuştu.    

Çiftçilerin çok çalışıp az kazandığını 
dile getiren Denizmen, "Biz çiftçileri-
mizin, onlar da alın teri ile kazandıkları 
paralarının değerini ve kıymetini bilsin-
ler diye düşünüyoruz. FODER olarak 
Tarım Kredi ile bir hayal kurduk. Bu 
hayalimiz, çiftçilerimizin finansal okur-
yazarlık seviyelerinin hak ettiği yere 
gelmesi, onların ekonomik durumların-
da olumlu gelişmeler olması, finansal 
huzur ve özgürlüğe doğru bir geleceği 
inşa etmekti." ifadelerini kullandı.

ELÜS ile teminat değeri artacak
Törende konuşan Borsa İstanbul AŞ 

Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen, 
Borsa İstanbul'un tarım için de ürünleri 

olduğunu belirterek, "Çok kafa yorduğu-
muz, gelişmesi için uğraştığımız ürünler 
var. Bunların başında ELÜS (Elektronik 
Ürün Senedi) geliyor. Ben bunu bilmeyen 
arkadaşlara, 'Buğdayın hisse senedi hali' 
diye anlatıyorum." ifadelerini kullandı.    

Tüm Türkiye'nin hisse senedinin 
Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda (MKK) 
saklandığını, tarım ürünlerinde de 
ELÜS haline getirildiğinde MKK'de 
saklanabildiğini, burasının çok güveni-
lir olduğunu kaydeden Gönen, bunun 
çok büyük bir avantajı bulunduğunu, 
çiftçinin kaynağa ulaşmasında çok bü-
yük kolaylık sağladığını anlattı.    

Gönen, ELÜS'lerin daha çok alınıp 
satılabilmesi, tüm Türkiye'den izlenen 
ve daha şeffaf bir piyasası olmasını 
amaçladıklarını, bunun için Ürün İhti-
sas Borsası kurulduğunu hatırlatarak, 
"ELÜS piyasasının büyümesi için eli-
mizden geleni yapıyoruz. Bunu yaptı-
ğımız ölçüde bence sizin ürünlerinizi 
teminat değeri artacak ve kaynağa ulaş-
manız kolaylaşacak." dedi.    

Konuşmaların ardından projenin yay-
gınlaştırılması ve farkındalığın artırılması 
amacıyla Gong Töreni düzenlendi.

Borsa İstanbul 
AŞ Genel Müdür 
Yardımcısı 
Mehmet Gönen



ARALIK 2018HABER 14

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde çiftçi-
lerin tarlasında yetiştirdiği 75 kiloluk 

kabağı görenler şaşırıyor. Büyükorhan il-
çesinde yaşayan yıllardır üretim yapan 
çiftçi Yusuf Bozkuş (65), kendi tarlasın-
da yetiştirdiği kabağı ilçe merkezine sat-
maya getirdiğinde, vatandaşlar gördükle-
rine inanamadı 

Kendi tarlasında kabak,çilek, patates, 
fasulye üretimi yapan çiftçi Yusuf Boz-
kuş 15 yaşından beri tarım faaliyetleri 
içinde olduğunu ifade ederek, "Bu yıl 
kabaklar hayli bereketli. Bu büyüklük-
teki mahsulü görenler şaşkınlığını giz-

leyemiyor. Bu büyüklükteki ürün çevre 
üreticiler için de merak ve hayret konusu 
olmayı sürdürüyor" dedi. 

Kesinlikle kimyasal madde kullanma-
dığını dile getiren Bozkuş,”Ben bu yaşıma 
kadar bundan daha büyük doğal üretilen 
bir kabak görmedim. Bu ürünümüzde ke-
sinlikle kimyasal madde veya ithal gübre 
bulunmamaktadır. Tamamen tarlamızdaki 
suyumuzdan ve hayvanlarımızın gübre-
sinden üretiyoruz. Ben buradan Bursa’da, 
İstanbul’da yaşayan buradan göç eden 
gençlerimize sesleniyorum. Bizim toprak-
larımızda her şey oluyor, yeter ki mücade-

leden vazgeçme-
yelim. Şehirlerde 
hayat yok, çok 
az para karşılı-
ğında şehirlerde 
ömürlerini geçi-
riyorlar. Gelin; 
kendi toprakları-
mızda üretelim, 
hem kendimize 
hem de ülkemize 
üreterek destek 
olalım” diye ko-
nuştu. 

Bu kabakların bir tanesi 
köyü doyuruyor  

İklim özellikleri ve verimli toprak-
larıyla birçok ürün çeşidinin yetiş-
tirilebildiği Muğla'da son turfanda 

üretimi yapılan Datça güz domatesi, 
ürün bolluğu ile yüksek gelir sağlıyor.  

Datça, iklimiyle Türkiye’de bu mev-
simde tarla domatesi hasadı yapılan tek 
yer. 120 üretici, 5 bin dekar üretim ala-
nında tarla domatesi yetiştiriciliği yapa-
rak ekonomik anlamda ciddi gelir elde 
ediyor. Üreticiler burada tarla doma-
tesinde dönüme ortalama 7-8 ton ürün 
elde edebiliyor. Datça'da bu mevsimde 
tarlada hasat edilen domatesler Muğla 
ve ilçelerinin yanı sıra Aydın, Denizli, 
İzmir, İstanbul ve Ankara'ya da gönde-
riliyor. Güz domatesine birçok ilden ta-
lep yağıyor. Yakın illerden tüccarlar da 
gelip kamyonlarla tarladan ürünleri alıp 
gidiyor. Tüccar aracılığıyla buradan ih-
racata da ürün gidiyor. 

Başka yerde bulamazsınız" 
Datçalı çiftçilerden Hasan Arıpçı 

ise, 50 yıldır tarımla uğraştığını ve böl-

gede güz domatesi yetiştirmeye başla-
yan ilk çiftçilerden olduğunu belirterek, 
üretimden mutlu olduğunu söyledi. Güz 
domatesi ekimini temmuz sonunda yap-

tıklarını anlatan Arıpçı, "Ekim ayının 
ilk haftasından ocak ortalarına kadar 
güz domatesi hasadı yapıyoruz. Ürün-
lerimizi yerli tohumla üretip tüketiciye 

sunduğumuz için ayrı bir lezzeti var ve 
bu nedenle tercih ediliyor. Aynı zaman-
da bu mevsimde ülkede başka bir yerde 
tarlada domates bulamazsınız" dedi. 

Kadın çiftçiler salep 
üretecek 

Datçalı domates üreticisinin yüzü güldü
Türkiye'de 

gerek konumu, 
gerekse iklimi 
nedeniyle kış 
aylarında son 

turfanda domates 
yetiştirilen tek yer 

olan Datça’da 
verimlilik 
üreticileri 

sevindirdi. 

Kahramanmaraş'ta Dul-
kadiroğlu İlçe Tarım ve 

Orman Müdürlüğü tarafından 
salep yetiştiriciliği ile ilgili 
başlatılan çalışma kapsamında 
kadın çiftçiler 2 dekar alanda 
salep üretecek. Ekonomik de-
ğeri yüksek ve gelecek nesil-
lere aktarılması amaçlanan ça-
lışma kapsamında Osmanbey 
Mahallesi’nde 15 kadın çift-
çinin katılımıyla 2 dekar alana 
deneme amaçlı salep üretim 
yeri kuruldu. 

Salebin pazarda büyük bir 
açığı olmasından dolayı don-
durma, gıda ve tatlı firmala-
rının Türkiye’den yeterince 
temin edemedikleri için üre-
timin dondurmanın başkenti 
sayılan Kahramanmaraş’ta ar-
tırılması hedefleniyor. 

Salep üretiminde başarılı 
olacaklarını, üretimlerini ar-
tırmak istediklerini söyleyen 
çiftçi Memduha Simsar, “Bu 
yıl ilk defa salep işine başla-
dık. Deneme amaçlı projemiz-
de başarılı olursak daha bü-
yük yapmak istiyoruz" dedi. 
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12 ay dünyaya kiraz ve üzüm ihracatı yapılacak  
Türk ve Güney Afrikalı kiraz ve üzüm ihracatçıları, önümüzdeki 
süreçte satış ve pazarlama konusunda ortak hareket ederek 12 
ay boyunca dünya geneline kiraz ve üzüm ihraç etmek istiyor.  

Türkiye’nin üretiminde dünya lideri olduğu kiraz ve 
taze üzümde, ihraç pazarlarının çeşitlendirilmesi ve 
üretimden sonra ihracatta da dünya lideri olması ama-

cıyla Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından 
yürütülen URGE Projesi’ne katılan kiraz ve üzüm ihracatçı-
ları Güney Afrika’nın “Ana Şehri” Cape Town’da inceleme 
ve görüşmelerde bulundu.

2017 yılında start alan URGE Projesi kapsamında Şili, 
Almanya, Malezya ve Vietnam’dan sonra Güney yarıkü-
rede bulunan Güney Afrika’yı ziyaret eden heyet üyeleri, 
ülkemizde üretimin olmadığı dönemde dünya pazarlarına 
işbirliği halinde birlikte girme imkanı olan ülkedeki üzüm, 
incir, kiraz, şeftali, kayısı, yaban mersini gibi çok sayıda 
ürünün üretildiği Cape Town çevresinde 3-6 Aralık 2018 
günlerinde bağ ve bahçelerde incelemeler yaptı ve üretici 
ve ihracatçılarla görüşmelerde bulundu.

URGE Projesi kapsamında açıklamalarda bulunan 
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hayrettin Uçak, “Güney Afrika her ne kadar 
üzüm, kiraz ve diğer bazı yaş meyvelerde rakibimiz olarak 
görünse de zıt mevsimsellik nedeniyle iş birliği yapabilece-
ğimiz bir ülke. Ortak çıkarlarımızı öne çıkaran bir anlayışla 
hareket edeceğiz. Bizde yaz iken onlarda kış mevsimi ya-
şanıyor. Biz Avrupa ve diğer pazarlara mal verirken, onlar 
boşta kalıyor ve bizde ürün yokken onlar pazara girebili-
yor. Önümüzdeki dönemde ihraç pazarlarında işbirliği ya-
pacağız” dedi. 

"Uçak Kargo ile Asya-Pasifik ülkelerine 12 ay 
ihracat yapacağız" 

Güney Afrika Ticaret Heyeti kapsamında toplam 58 ikili 
görüşmesi gerçekleştirildiği bilgisini veren Uçak, çok verimli 
ikili iş görüşmeleri olduğunu ifade etti. Uçak şöyle devam etti; 
“Güney Afrika’da kışın yaşandığı Haziran-Ağustos dönemin-
de uçak kargo ile bu ülkeye ve bu ülke üzerinden Sahra altı 
ülkelere ürün gönderme imkânlarının yanı sıra, başta son yıl-
larda yükselen pazarlar olan Asya-Pasifik ülkelerine yılın 12 
ayı boyunca birlikte satış yapma imkânlarını masaya yatırdık.” 

Uçak, “Son dönemde dünyada Helal Gıda Ticareti hız 
kazanıyor. Yüzde 40’ını Müslümanların oluşturduğu Cape 
Town ve çevresindeki nüfusa ve yine Cape Town merkez 
olmak üzere yüzde 70’i Müslüman olan Afrika coğrafya-
sına yönelik helal gıda ticaretinden ülke ve sektör olarak 
pay alma amacına yönelik olarak bu yönde çalışmaları olan 
Cape Town yerel Kalkınma ve Turizm Bakanlığı yetkililer-
le uzun dönemde verimli sonuçları olacağına inandığımız 
faydalı görüşmelerde bulunduk.” diye sözlerini tamamladı. 

Yaş meyve sebze ihracatı 2 milyar doları aştı 
Türkiye, 2018 yılının 11 aylık döneminde 2 milyar 45 

milyon dolarlık yaş meyve sebze ürünleri ihraç etti. 2017 
yılının aynı dönemindeki yaş meyve sebze ihracatı ise; 1 
milyar 871 milyon dolar olmuştu. Yaş meyve sebze ihracatı 
yüzde 9,3 artış gösterdi. 

Rusya, 566 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı 
ile ilk sıradaki yerini korurken, ikinci sırada 212 milyon 
dolar ile Irak yer aldı. Almanya 192 milyon dolarlık Türk 
meyve sebzelerini tercih ederken, Romanya’ya 143 milyon 
dolarlık, Ukrayna’ya ise 110 milyon dolarlık meyve sebze 
gönderildi. 
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Üç yıldır uygulanmakta olan 
Genç Çiftçi hibe destek 
projesi kapsamında 2018 

yılı içinde yer alan projede Çaycu-
ma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 
tarafından  8 genç çiftçiye 256 adet 
koyun, 16 adet koç olmak üzere top-
lam 272 adet küçükbaş dağıtımı ger-
çekleştirildi. 

Proje hakkında bilgi veren yetkili-
ler "Çaycuma ilçesinde üç yıl boyunca 
uyguladığımız projelerle toplam 136 
genç çiftçimize 4 milyon TL tutarında 

tamamı hibe sığır, manda, koyun, arı-
lı kovan, gezen tavuk, seracılık, çilek 
üretim tesisi desteği sağlanmıştır. Bu 
üç yıllık projenin son dilimi adet koyun 
dağıtımımız ile bugün  8 genç çiftçi-
mize daha hibe destek sağlamış 
oluyoruz. Devletimizin genç 
üreticilere yönelik destek-
leri artarak sürmektedir. 
Bu destekten yararlanan 
çiftçilerimize hayırlı olsun 
diyor ve başarılı üretimler, 
bol kazançlar diliyoruz" dedi. 

Genç çiftçilere koyun dağıtıldı  
Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde genç çiftçilere koyun dağıtımı yapıldı. 

Tarımsal üretimi ve tarımda 
istihdamı arttırmak ama-

cıyla 2016 yılında Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı ta-
rafından başlatılan genç çiftçi 
projeleri kapsamında üreticile-
re verilen hayvanlar birçok aile 
için adeta umut kapısı oldu. 
Batman Merkeze bağlı Yeşilöz 
Köyü’nde çiftçilikle geçimini 
sağlayan 27 yaşındaki 4 çocuk 
annesi Feride Yıldız daha önce 
başvurduğu genç çiftçi projesi 
kapsamında Clavel ırkı hay-
van almaya hak kazandı. Evi-
nin bahçesinde kurduğu ahırda 
hayvanlarını yetiştiren Feride 
Yıldız, “Eşim inşaatlarda çalı-
şıyordu. Sosyo-ekonomik an-
lamda sıkıntılar yaşıyordum. 
Çocuklarımın bakım ve eğitim 
masraflarını karşılamada zor-

luk çekiyordum. Köyde ça-
lışma imkanım olmadığı için 
yetiştiricilik yapmayı düşün-
düm. 2016 yılında devletimizin 
açıkladığı genç çiftçi projesini 
duydum ve başvurdum. Genç 
çiftçi projem onaylandı ve hibe 
desteğiyle 5 dişi 1 erkek olmak 
üzere 30 bin TL değerinde 6 
adet büyükbaş hayvan aldım. 2 
yıl boyunca hayvanlarıma çok 
büyük emekler harcadım ve 
her şeyleriyle ilgilendim. Hay-
vanlarımın ilk doğumlarından 
5 yavru aldım. Şuan hayvan-
larım tekrardan gebe ve yakın 
zamanda 5 yavru daha bekliyo-
rum. Yaptığım işle çevremdeki 
kadınlara örnek olmak istiyo-
rum ve kadınları bu işe teşvik 
etmek istiyorum” dedi. 

Genç Çiftçi desteği ile 
aldığı ineklerin sayısını 

3’e katladı 

2016’da Genç Çiftçi başvurusu yapan 
Feride Yıldız’ın aldığı 5 dişi ve 1 erkek 
Clavel cinsi inek 2 yılda 3’e katlandı.  

İznik-Osmaneli sınırında kurduğu mantar 
üretim tesisi ile âdetâ hayatı değişen Ka-

dir Poyraz’ı (28) ziyaret eden Başkan Os-
man Sargın, genci tebrik etti. 2016 yılında 
genç çiftçi projesi ile hayata geçirdiği tesis 
hakkında bilgi veren Kadir Poyraz, “2016 
yılında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kır-
sal kalkınma destekleri ile hayata geçirdiğim 
tesis 150 metrekarelik. Üretimlerimize baş-
ladık. Kurduğumuz sistem ile tek seferde 13 
ton tohum ile üretime başladık. Senede 4 kez 
tohumları yenileyerek her yenileme süresi 
arasında yaklaşık 4 ton mantar topluyoruz. 
Bu da senede yaklaşık 16 ton gibi bir rakama 

tekâbül ediyor. Tesisimiz klima sisteminden, 
buhar ve su püskürtmesine kadar, ışık ve ısı 
sisteminden elektronik sistemine kadar ta-
mamen otomatiktir. Tohumların büyüdüğü 
her bir komposto içerisi tamamen doğaldır. 
Hiç bir kimyevî ilaçlamaya mâruz kalmadan 
üretilen mantarlarımızın bulunduğu tesisi-
miz bölgemizde tek taşımaktadır” dedi. 

Belediye Başkanı Osman Sargın da açık-
lamasında, “Gençlerimizi devletimiz üretimi 
teşvik ediyor. Bölgemize ve gençlerimize ör-
nek olacak bu çalışmayı hayata geçiren kar-
deşimizi kutluyor, bol ve bereketli kazançlar 
diliyorum” dedi. 

Manisa’nın Demirci ilçe-
sinde 13 genç çiftçiye 

65 adet büyükbaş hayvan ve-
rildi. 

Hayvan dağıtım töre-
ninde ilçeye bağlı Esenyurt, 
Azizbey, Çanakçı, Durhasan, 
Güveli, İcikler, Kerpiçlik, 
Kışlak, Kulalar, Kuzeyir ve 
Sayık mahallelerindeki 13 
üreticiye toplam 65 büyükbaş 
hayvan hibe olarak dağıtıldı. 

Genç çifti projesiyle 
hayatı değişti

İznik Belediye Başkanı 
Osman Sargın, Tarım 
ve Orman Bakanlığı’nın 
genç çiftçi projesinden 
yararlanarak mantar 
üretimine başlayan 
genci ziyaret etti. 

Demirci’de genç çiftçiler 
hayvanlarına kavuştu
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Korel Thermal Resort Ho-
tel’de gerçekleşen eğitime 
Bölge Birliği ve kooperatif 

personeli katıldı. Açılışta yaptığı 
konuşmada, Merkez Birliğine dü-
zenlenen bu eğitimden ve destekle-
rinden ötürü teşekkür eden Kütahya 
Bölge Müdürü Özkan İnci, bu tür 
eğitimlerin personelin motivasyo-
nunu ve kaynaşmasını arttırdığını, 
ekip ruhunu geliştirdiğini ve sahaya 
olumlu yansıdığını söyledi. Katı-
lımcılara bugüne kadarki çalışma-
larından dolayı teşekkür eden İnci; 
“Eğitimlerin kurumumuza ve sizle-
re faydalı olmasını diliyorum.” di-
yerek sözlerini sonlandırdı.

Eğitimlerde, Uzman Eğitim-
ciler Hakan Turgut ve Canten 
Kaya tarafından Pazarlama, İle-
tişim ve İkna Teknikleri eğitimi, 
Ahmet Özkan tarafından İş Gü-
venliği Yenileme eğitimi, Bölge 
Birliği Yönetmen Yardımcıları 
Emrah Bastı ve Fatih Kara tara-
fından da Finansal Okur Yazarlık 
eğitimleri verildi.Ayrıca dört gün 
süren eğitimlerde, tahsilat ve ik-
razaat çalışmaları başta olmak 
üzere, performans, satış, pazarla-
ma ve sahada karşılaşılan sorun-
lar ve çözüm önerileri hakkında 
istişarelerde bulunuldu.

Kütahya Bölge Birliğine bağlı kooperatiflerde görev yapan personele yönelik “Pazarlama, İletişim ve İkna Teknikleri, 
İş Güvenliği Yenileme ve Finansal Okur Yazarlık” eğitimleri Afyonkarahisar ilinde düzenlendi.

Kütahya Bölgede eğitim rüzgârıKütahya Bölgede eğitim rüzgârıKütahya Bölgede eğitim rüzgârı

Arılar Ölmeyecek Son yıllarda büyük arı ölümlerine neden 
olan zira ilaçlar Tarım ve Orman Bakanlı-

ğı tarafından yasaklandı. Dünyanın en önemli 
bal üretim merkezlerinden birisi olan Türki-
ye’de bu yıl yaşanan arı ölümlerinin küresel 
iklim değişikliğinin yanı sıra, zirai ilaçlama-
lardan kaynaklandığı açıklanmış, Tarım ve 
Orman Bakanlığı’nın bu ilaçların kullanımını 
yasaklaması istenmişti. 

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Biri-
lik Başkanı Ziya Şahin, arı ölümleri ile ilgili 
alanında uzman Üniversite hocalarına saha 
çalışması yaptırdıklarını, ortaya konulan ra-
porları Tarım ve Orman Bakanlığı’na sun-
duklarını açıkladı. Şahin, Tarım ve Orman 
Bakanlığı’nın konuya duyarsız kalmadığını 
belirterek 21 Aralık Cuma günü arıların ölü-
müne neden olan zirai ilaçların kullanımının 
yasaklandığını açıkladı. 

Arılar ölmeyecek 
Türkiye Merkez arı Yetiştiricileri Birliği 

Başkanı Şahin, “Zirai ilaçlamalar Türkiye’de-
ki arıcılığın kanayan yarasıydı. 3 yıldır bu 

konu üzerinde çalışıyorduk. Arıların ölümüne 
neden olan zirai ilaçlar geçmiş yıllarda ya-
saklanmıştı. Özellikle Trakya’daki Ayçiçeği 
ve Çukurova bölgesinde de Mısır ve pamuk 
ilaçlamalarında kullanılan zirai ilaçlar büyük 
arı ölümlerine neden oldu. Biz konunun uz-
manı Üniversite hocalarımızı saha çalışması 
yaptırdık ve bunu raporları Tarım ve Orman 
Bakanlığımıza ilettik. Gelinen noktada bu 
ilaçların yasaklanmasında başta Tarım ve Or-
man Bakanımız olmak üzere konuya duyarlı-
lık gösteren herkese teşekkür ediyorum” dedi. 

“Bal kalitesi yükselecek” 
Şahin, arıların ölümüne neden olan zirai ilaçla-
rın yasaklanması ile balın kalitesinin de artaca-
ğına dikkat çekerek, “Bu ilaçlar Avrupa Birliği 
ülkelerinde mahkeme kararı ile yasaklandı. Şim-
di Türkiye’de de yasaklandı. Bu karar ile Türk 
arıcısı kazanacak, Türkiye kazanacak. Bu ilaç-
ların balın kalitesine de çok büyük etkisi vardı. 
Ballarda ilaçlamalar nedeniyle Pestisit (ilaç ka-
lıntısı) vardı. Artık bu kalıntılar bertaraf edilecek 
ve balın kalitesi de artacak” dedi. 

Ülke genelinde yoğun arı ölümlerine neden 
olan zirai ilaçlar Tarım ve Orman Bakanlığınca 
yasaklandı.

Bursa'nın İznk ilçesinde çiftçiler meyve 
ağaçlarını budamaya törenle başladı. Tar-

lada kurdele kesilerek budama dönemi açıldı. 
Güney Marmara'nın tarım ambarı olan İznik 

ovasında nektar (şeftali) bahçelerinde budama 
dönemi başladı. İznikli çiftçiler, alışılmışın dı-
şında bir uygulamaya imza atarak, tarlada kur-
dele kesti. Çiftçi İbrahim Bektaş, "Market, ma-
ğaza açılışlarını görüyoruz. Kurdele kesiyorlar. 
Biz de yeni sezona başlangıç için tarlada kurde-
le keselim istedik. Güzel de oldu. Bir ilke imza 
atmış olduk" dedi.

Budama dönemini tarlada kurdele keserek başlattılar
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Bu yıl 820 dekar alanda 700 ton 
kestane çıkan ilçede, kilosu 
20 TL’den üreticiden çıkan 

kestanenin fiyatları üreticinin yüzünü 
güldürüyor.  

Denizli Buldan’da kestane hasadı 
devam ediyor. İlçenin yüksek kesim-
lerinde bulunan mahallelerde yaşayan 

vatandaşların önemli geçim kaynak-
larından olan kestane, kabuklarından 
ayrılıyor. Toplandıktan sora üzeri ör-
tülen ve birkaç ay bekletilen kestane-
lerin harmanı yapılıyor. Geçtiği son 
aşamanın ardından piyasaya sürülen 
kestanelerin fiyatı ve rekoltesi bu yıl 
üreticinin yüzünü güldürüyor. Bul-

dan’a bağlı Alandız Mahallesi’nde 
150 ton olmak üzere bu yıl ilçede 820 
dönüm alanda 700 ton kestane üretil-
diği belirtildi. Buldan’ın 1000 rakım-
lı köylerinden üretilen ve özellikle 
kestane şekeri yapmada kullanılan 
kestaneler, iç piyasada olduğu gibi 
dış piyasada da ilgi görüyor. Tadının 

kıvamı ve kalitesiyle ilgi gören Bul-
dan kestanesi, Suudi Arabistan ve 
Orta doğu ülkelerine ihraç ediliyor. 

“Arabistan ve Katar olmak üzere 
birkaç tane daha ülkeye ihracatımız 
devam ediyor” 

Ürettikleri kestaneyi Suudi Arabis-
tan ve Katar başta olmak üzere Arap 
ülkelerine ihraç ettiklerini ifade eden 
Alandız Mahalle Muhtarı ve kestane 
üreticisi Ali Salgın, “Kestane yetiş-
tirmenin zor bir işçiliği var. Özellikle 
kestanenin dalından silkilmesi çok 
zor, silkme işini herkes yapamıyor. 
Silkiciler yevmiye hesabı çalışıyor ve 
bu sene 400 liradan çalıştılar, bu fiyat 
her yıl 100’en lira artıyor. Bu sene ma-
hallemizde rekolte 150 ton civarında, 
diğer Kaşıkçı, Yayla ve Kurudare ma-
hallelerimizle birlikte 700-750 ton ci-
varında. Ayrıca, ihracat olarak da Arap 
ülkelerine ve Bursa Kafkas ilçesine 
ihraç ettik bu sene. Arabistan ve Katar 
olmak üzere birkaç tane daha ülkeye 
ihracatımız devam ediyor. Bölgemizde 
yetişen kestanenin aroması çok güzel, 
kestanenin bizden çıkışı bu sene 20 
TL” diye konuştu. 

Alandız köyünden Arap ülkelerine 
kestane ihracatı  

Ispanak üreticisinin 
yüzü güldü    

Ülke genelinde kış şartları etkisini 
arttırırken, Aydın’da ılıman hava 
ıspanak üreticisinin yüzünü güldürdü. 

Denizli’nin Buldan 
ilçesine bağlı bin 
rakımlı Alandız 
köyünde üretilen 
kestaneler Suudi 
Arabistan’a ve 
Ortadoğu ülkelerine 
ihraç ediliyor. Kilosu 
20 lira olan kestanede, 
üretici fiyattan 
memnun. 

Büyük Menderes Ova-
sı’nda ıspanak üreti-

mi hem üreticiyi hem de 
tarım işçilerini mutlu etti.  

Geçimini pazarcılık 
ve sebze üretimi ile sağ-
layan İncirliova Acarlar 
Mahallesi’nden her gün 
tonlarca ıspanak hasadı 
yapılmaya başlandı. Bu 
yıl kalite ve rekoltenin 
oldukça iyi olduğunu 
belirten ıspanak üreti-
cileri, kilosu 3 TL’den 
satılan ıspanağın hem 
üreticinin hem de tarım 
işçilerinin yüzünü gül-
dürdüğünü belirttiler. 

“Bilinçli kişiler daha 
çok tüketiyor” 

Bu yıl ıspanağın ge-
çen yıllara göre daha faz-
la ilgi gördüğünü belirten 
Nazmiye Özcan, kadınlar 
tarafından daha çok rağ-
bet gören ıspanağın, böl-

gede kadın istihdamını 
arttırdığını söyledi. Acar-
larda her gün kadınların 
gündeliği 60 TL’den ıs-
panak toplamaya gittiğini 
belirten Nazmiye Özcan, 
“Özellikle kadınlar dok-
tor tavsiyesi ile organik 
üretim ıspanak tüketme-
ye başladı. Demir eksik-
liğinden cilt kuruluğuna 
kadar birçok faydası olan 
ıspanak yiyene şifa bizim 
gibi işsiz olanlara da iş ve 
ekmek oluyor” dedi. 

Askeri birlikler, ya-
tılı okullar ve ev yemeği 
yapan lokantaların bu yıl 
daha çok ıspanak tüketti-
ğini belirten üretici Aydın 
Çetin ise, “Bu yıl mevsim 
ıspanak üretimi için ol-
dukça iyiydi. Ürün de iyi 
oldu. Bu sezon ıspanak 
üreticisini, tüketicisini ve 
işçisini mutlu etti” diye 
konuştu. 
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Gaziantep'in Araban ilçesinde Antepfıstı-
ğına tekrar yönelen çiftçiler, yeni bahçeler 
tesis ederek ilçede antepfıstığı üretimini 
arttırmaya başladı.  

Araban ilçesinde 
pamuk, sarımsak, 
karpuz, kavun, 

mısır, bakliyat ve hububat 
üretimindeki girdilerin son 
yıllarda yükselmesi nede-
niyle kazanç sağlayamayan 
çiftçiler Araban Ovası’nda-
ki tarlaları tekrar antepfıstı-
ğı üretimi için kullanmaya 
başladı. 

Antepfıstığı üretimi için 
yeni bahçe tesis eden Ziya-
ret kırsal mahallesi çiftçisi 
ve aynı zamanda mahalle 
muhtarı olan Sıttık Turan, 
antepfıstığı üretimine yö-
nelmeleri ile ilgili açıklama-
larda bulundu. Turan, "Ben, 
20 yıldır çiftçilik yapmak-
tayım. 20 yıldan beri yap-
tığım çiftçiliği kuru tarım 
olarak yapmaktayım. Bugü-
ne kadar yaptığım kuru ta-
rımda kazanç sağlayıp gelir 
elde edemediğimden dolayı 
bu sene tekrar antepfıstığına 
yöneldim. Antepfıstığı sula-
nırsa 3-5 yılda aşı atılıyor. 
5 yıl aşıdan sonra da yak-
laşık 10 yıl içinde mahsul 
veriyor. Kuru 
tarımda 
mazot 
ve 

gübre fiyatlarıyla birlikte 
derin sulama sondajlarında 
elektrik gücü ile yeryüzü-
ne çıkardığımız su ile sulu 
tarım yapıyorduk. Elektrik 
fiyatlarının yüksekliğinden 
dolayı yüksek maliyetlerle 
ürettiğimiz ürünlerimizde 
para kazanamadığımız için 
de çiftçiler olarak bu sene 
ekip biçtiğimiz tarlaları-
mızda yeniden antepfıstığı-
na yöneldik. Ben de Ziyaret 
Mahallesi'ndeki Karaçalı 
mevkindeki şahsıma ait 33 
dönümlük tarlama antepfıs-
tığı dikimi yapıyorum. Be-
nim gibi kuru tarım yapan 
çiftçi arkadaşlarımın çoğu 
da tarlalarına antepfıstığı 
dikimi yapıyor" diye ko-
nuştu. 

Araban Tarım ve Orman 
İlçe Müdürlüğünden de 
Arabanlı üreticilerin antep-
fıstığı üretimine yöneldik-
lerini belirten bir açıklama 
yapıldı. Açıklamada, "Ge-
çen yıl bin 50 dönüm ola-
rak gerçekleşen antepfıstığı 
fidanı dikimi bu yıl henüz 

bahçe tesis etmelerin 
yeni başlamış ol-

ması nedeniyle 
tespit çalış-

malarının 
tamam-
lanma-
mıştır. 
Bu 
sene 
yak-
laşık 
bin 
ile 2 
bin 
dö-
nüm 

civa-
rında 

gerçek-
leşmesini 

tahmin edi-
yoruz" ifade-

lerine yer verildi. 

Arabanlı çiftçiler Antepfıstığı üretimine 
yöneldi...  

Van Gölü’ne kıyısı bulanan Erciş ilçesine 
bağlı Kasımbağı Mahallesi’ndeki vatan-

daşlar, gölün etkilediği arazilerinde yeniden 
tarım yapmanın sevincini yaşıyorlar. Yıllarca 
göl suyunun altında kalan yaklaşık 3 bin dekar 
alanda inci kefal avlayan mahalle sakinleri, bu 
kez toprağın sodalı sudan tamamen arınması ile 
birlikte yeniden tarım yapmaya karar verdiler. 

Alanda 400 dekar 
araziyi traktörle sür-
düren Vedat Kasımoğ-
lu, göl suyunun sodalı 
olması nedeniyle ara-
ziyi şimdiye kadar ça-
yır olarak kullandık-
larını, ancak toprağın 
geçen sürede özüne 
dönmesi ile birlikte 
yeniden tarım yapma-
ya karar verdiklerini 
söyledi. Yetkililerden 
çayır alanı olarak gö-
rülen arazilerinin in-
celenerek tarlaya dö-
nüşmesini ve verilen 
tarımsal desteklerden 
yararlanmak istediğini 
belirten Kasımoğlu, 
“Allah nasip ederse 

400 dekar alana ilk etapta silaj mısır, yonca, la-
hana ve patates gibi ürün ekimi gerçekleştirerek 
ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyoruz’’ dedi. 

25 yıl önce göl sularının altında kalan ara-
zilerinde kayıkla balık avladığını anımsatan 
traktör sürücüsü Seyfullah Kasımoğlu ise, ye-
niden arazilerinde tarım yapmanın mutluluğu-
nu yaşadığını ifade etti. 

Van Gölü’nün etkilediği araziler 
yeniden tarıma kazandırılıyor  
Van'ın Erciş ilçesinde 25 yıl önce Van Gölü suları altında kalan 3 bin dekar 
alanda inci kefal balığı avlayan mahalle sakinleri, yıllar sonra kavuştukları 
topraklarını yeniden tarıma kazandırıyor.  



MS 250
Silindir hacmi 45,4 cm3

Motor gücü 2,3 kW / 3,1 BG

Ağırlık 4,6 kg*

Pala uzunluğu 45 cm

Zincir tipi 1,6 mm .325” RSC 34 Diş

* Zincir ve pala hariç, depo boş durumda

MS 230
Silindir hacmi 40,2 cm3

Motor gücü 2,0 kW / 2,7 BG

Ağırlık 4,6 kg*

Pala uzunluğu 45 cm

Zincir tipi 1,6 mm .325” RSC 34 Diş

* Zincir ve pala hariç, depo boş durumda

Silindir hacmi 30,1 cm3

Motor gücü 1,3 kW / 1,8 BG

Ağırlık 3,9 kg*

Pala uzunluğu 40 cm

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

* Zincir ve pala hariç, depo boş durumda

MS 170

STIHL 1 Litre motor yağı alana

YIL GARANTİ4

MS 361
Silindir hacmi 59,0 cm3

Motor gücü 3,4 kW / 4,6 BG

Ağırlık 5,6 kg*

Pala uzunluğu 50 cm

Zincir tipi 1,6 mm 3/8” RSC 36 Diş

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

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

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

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

Peşin Fiyatına 12 Taksit




