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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tek tek açıkladı:

3 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre 
Merkezi'nde  "Çiftçilerimiz Milletin Evinde, Cumhurbaşkanımız ile Buluşuyor." programında konuştu. 

HAYVANCILIKTA 
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

 Tarım Kredi Kooperatifleri, uygula-
nacak proje kapsamında özel des-
teklerle ve 2 yıla kadar ödemesiz, 

5 yıl faizsiz kredi imkanlarıyla, ortak-
larına toplamda 250 bin damızlık düve 
dağıtımı yapacak. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Teşvik Sistemi'nin detaylarını paylaştı:

Y1
"Sığır yetiştiriciliğini geliştirmek, 
damızlık sığır sayısını artırmak ve 
kırmızı et ihtiyacının karşılanması-

na katkı sağlamak üzere yetiştiricile-
rimize hayvan ve yem temini için sıfır 
faizli kredi sağlıyoruz"

Y2
Haberi 12. Sayfada

Mazot 

maliyetinin 

yarısı ödenecek
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bü-
lent Tüfenkci, kooperatifleri 
ekonominin bir unsuru haline 

getirmek istediklerini belirterek, “Mev-
zuatsal anlamda yeniden bir çalışmaya 
ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Eğer biz 
kooperatiflerimizi ekonominin unsurları 
haline getireceksek, işi bu noktadan baş-
latmamız lazım” dedi.  

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, 
Kooperatifçilik E-Sertifika (Koop-Es) 
programı tanıtım toplantısına katıldı. 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığında ger-
çekleşen toplantıda konuşan Tüfenkci, 
“Bir yandan terör örgütleriyle mücade-
le ederken, bir yandan da ekonomimizi 
güçlendirmeye, ticaretimizi geliştir-
meye çalışıyoruz. Türk milletinin çok 
büyük hasretleri vardır. Bizler bunu 
Çanakkale’de, İstiklal Harbi'nde, 15 
Temmuz’da gösterdik. Bizim için vatan 
her şeyden önemlidir. Bu emaneti her 
Türk vatandaşı canı pahasına korur” ifa-
delerini kullandı.

Kooperatifleri ekonominin bir un-
suru haline getirmek istediklerini her 
platformda dile getirdiklerini söyleyen 
Tüfenkci, “Güçlü Türkiye için güçlü 
bir şekilde kooperatifleri ekonominin 
unsurları haline getirmeye çalışıyoruz. 

Kooperatiflerin önünde bulu-
nan rekabet engellerini kaldırma 
noktasında bir takım düzenleme-
ler yaptık. Bu hafta Plan Bütçe 
Komisyonunda görüşülen torba 
yasada kooperatiflerimiz ile il-
gili bir takım yeni düzenleme-
ler var. Tarım satış kooperatif-
lerimizi tıpkı tarımdaki üretim 
kooperatifleri gibi hazineye ait 
arazilerin tahsisi noktasında ön-
celikli ve avantajlı hale getirecek bir ta-
kım düzenlemeler var. Hem üretim hem 
de tarım satış kooperatifleri ile koopera-
tifçiliği biraz daha avantajlı hale getir-
dik. Kooperatifçilik mevzuatını yeniden 
çalışmamız gerektiğini görüyoruz. Koo-
peratif üyesi olmasına rağmen ürününü 
kooperatife teslim etmeyenler var. Bu-
nun nedenlerini çift yönlü araştırmamız 
lazım. Kooperatifçiliği ve kooperatif-
çilik bilincini özendirmemiz gerekiyor. 
Epeydir kooperatiflerde denetim boşlu-
ğu vardı ve çıkarttığımız düzenlemeyle 
o boşluğu gidermeye çalıştık. Mevzu-
atsal anlamda yeniden bir çalışmaya 
ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Eğer biz 
kooperatiflerimizi ekonominin unsurları 
haline getireceksek, işi bu noktadan baş-
latmamız lazım” diye konuştu.

Kooperatiflerin hem dünya eko-
nomisinde hem de ülke ekonomisinde 
önemli bir yere sahip olduğunu vurgu-
layan Bakan Tüfenkci, “Kooperatifler, 
tarımdan krediye, sigortadan enerjiye, 
eğitimden sosyal ihtiyaçlara, konut-
tan taşımacılığa kadar hemen hemen 
ekonominin her sektöründe faaliyet 
gösterebilmektedir. Kooperatifler tüm 
dünyada kamu sektörü ve özel sektö-
rün yanında üçüncü bir sektör olarak 
görülebiliyor. Bana göre kamudan da 
ziyade özel sektör girişimleridir. Do-
layısıyla, özel sektör bağlamında ko-
operatifçiliğin ayrı bir mevzuatı, ayrı 
bir etik değeri ve ayrı bir sorumluluğu 
var. Biz bunun bilinci içerisindeyiz. 
Özel sektörün girişimleri ile büyüyen 
bir yapısı olması gerekir. Kamunun da 

önündeki engelleri kaldırarak koopera-
tifçiliğin önünü açması lazım. Koope-
ratifçilik bizim geleneklerimize, me-
deniyetlerimize uygun, imece ruhunun 
bir başka yansıması olarak söylenebilir. 
Kooperatifler bir anlamıyla da serma-
yenin tabana yayılması noktasında ye-
rel kalkınmanın önemli unsurlarından 
birisidir. Kooperatiflerin büyüyerek 
Türkiye’nin ilk 500 işletmesi arasında 
yer aldığını görüyoruz. Bu sayılar ye-
terli değil. Bu işletmelerin bir kısmının 
bizim mevzuatımızdan kaynaklanan re-
kabetçi yapılar oluşmasını engelleyen, 
onları kurumsallaştırma noktasında ek-
siklikler olduğunu görüyoruz. İlk önce 
Türkiye’de eğer kurumsallaşacaksa 
kooperatiflerin oluşturduğu şirketlerin 
kurumsallaşması lazım” dedi.

İthal etin Türkiye’ye girmesi sonu-
cu zarar eden hayvan üreticileri, 

fiyatların eski seviyelere gelmesin-
den memnun.

Türkiye’de tarım ve hayvancılı-
ğın önemli yerleşim birimlerinden 
birisi olan Bursa’nın Yenişehir il-
çesinde hayvan kesim fiyatlarının 
normale dönmesi üreticilerin yüzü-
nü güldürdü. Yenişehir’de hayvan 
üreticiliği ve kasaplık yapan Selçuk 
İşsever, “2,5 ay önce ithal etin Tür-
kiye’ye girmesi ile kuzu etinin ke-
sim fiyatı 30 ila 32 lira arasına kadar 

düşmüştü. Şu anda ithal etin girme-
yişi ile kuzu kesim fiyatları 37-38 
lira arasında değişiyor. Üretici mem-
nun, para kazanıyor. Tezgâhta ke-
mikli kuzu eti 45, kemiksiz kuzu eti 
65 liradan satılıyor” diye konuştu.

İthal edin piyasaya girmesi ile 
büyük baş hayvan kesim fiyatları-
nın da 23 liraya kadar düştüğünü 
belirten İşsever, “Büyük baş hayvan 
bugün itibarı ile 26-26,5 lira arasın-
dan kesiliyor. Fiyatlar oturdu. Dana 
kıyma 40 lira, kuş başı 42 liradan sa-
tılıyor” dedi.

Plan Bütçe Komisyonunda görüşülen torba 
yasada kooperatiflerle ilgili bir takım yeni 
düzenlemeler var. 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:
“Kooperatifleri ekonominin bir unsuru haline 
getirmek istiyoruz”  

Et fiyatlarının artması üreticiyi sevindirdi  
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Fuarın açılışı, başta Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Ahmet 
Eşref Fakıbaba olmak üzere İz-

mir Valisi Erol Ayyıldız, Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliğinden 
Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin 
Külcü, Genel Müdür Fahrettin Poy-
raz, Yönetim Kurulu Başkan Vekille-
ri Mesut Ölmez ve Veli Sar, Yönetim 
Kurulu Üyeleri İbrahim Ethem Üstü-
ner, İrfan Karakaya, Yaşar Terzi, Meh-
met Şahin ve Ahmet Yoncacı, Denet-

çiler İsmail Daşdelen ve İlhan Saltık, 
Merkez Birliği Genel Müdür Yardım-
cısı Özgür Güven, Merkez Birliği üst 
düzey yöneticileri, İzmir Bölge Birli-
ğinden Yönetim Kurulu Başkanı Halil 
İbrahim Güleş, Bölge Müdürü Meh-
met Tevfik Ongun, Yönetim ve Dene-
tim Kurulu Üyeleri, çeşitli ülkelerden 
gelen sektör temsilcileri ve çok sayıda 
davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Fuarda Tarım Kredi Kooperatifleri 
ve iştiraki 8 şirketin bulunduğu standı 

ziyaret eden Genel Müdür Fahrettin 
Poyraz; “Açılıştan itibaren yoğun ilgi 
gören standımız ortaklarımız yanında 
diğer yerli ve yabancı üreticilerin de 
ilgisini çekmekte. Fuar vesilesiyle ku-
rumumuzun ve iştiraklerinin tanıtımını 
gerçekleştirmenin onur ve gururunu 
yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde Ta-
rım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri 
olarak sadece iç pazara değil uluslara-
rası pazarlara yönelik çalışmalarımızı 
da arttıracağız.” dedi. 

Fuarda İzmir Bölge Birliği koordi-
nasyonunda, Tarım Kredi Kooperatif-
leri iştiraklerinden; Gübretaş, Tarkim, 
İmece Plastik, Tarım Kredi Yem ve 
Tareks Hayvancılık, Bereket Sigorta, 
Tareks Tohumculuk, TK Birlik ve TK 
Yem şirketlerinin ürünleri ve faaliyetle-
ri tanıtıldı.

Merkez Birliği Yönetimi İzmir’de 
toplandı

Ayrıca, Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği Yönetim Kurulu Ocak 
ayı toplantısı İzmir Bölge Birliğinde 
gerçekleştirildi. Genel Müdür Poyraz 
toplantıda; “Kurumumuzu tarım sektö-
rünün cazibe merkezi haline getirmek 
gayretindeyiz. Türk bayrağının çekil-
diği her yerde  faaliyetlerini yürüten 
Tarım Kredi Kooperatifleri, ülkemiz 
ekonomisine ve çiftçilere katkı sağla-
maktadır. Önümüzdeki dönemde yeni 
bir anlayışla çalışmalarımıza hız verip 
ortaklarımıza sunduğumuz hizmet ka-
litesini arttırmak mecburiyetindeyiz. 
Değişen ve gelişen Türkiye’de tarım 
sektöründeki değişim ve gelişmelere 
paralel kurumumuzu yeniden yapı-
landırmak ve hizmet standartlarımızı 
arttırmak zorundayız. Bunu başaracak 
birikimimiz, güçlü teşkilat yapımız 
daha da önemlisi tecrübeli ve kalifi-
ye çalışanlarımız mevcuttur. Yeter ki 
buna inanalım.” ifadelerini kullandı. 

Mizanpaj    Haber Sorumluları
İbrahim BİDAV   Funda SADAY - Firuze SUGEL TÜRKEROĞLU

Reklam Sorumlusu
Taner LAKERTA

2018 ŞUBAT 
SAYI 547

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 / Ankara
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 Kahraman TOY
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

Türkiye’nin en 
büyük tarım fuarı 
olma özelliğini 
taşıyan “Agroexpo 
Uluslararası Tarım 
ve Hayvancılık 
Fuarı” bu yıl 13. 
kez kapılarını 
ziyaretçilerine açtı.

Agroexpo, tarım sektörünü İzmir’de buluşturdu
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Tarım Kredi Kooperatifleri Ge-
nel Müdürü Dr. Fahrettin Poy-
raz, bölge birliği ziyaretlerine 

Ankara’dan başladı. Ziyaret esnasın-
da Ankara, Kastamonu, Kırıkkale, 
Çorum ve Çankırı kooperatif yetki-
lilerinin de katıldığı değerlendirme 
toplantısında Genel Müdür Poyraz 
şunları kaydetti: "Göreve başladı-
ğımız günden bu yana kurumuzu ve 
kurumumuzun değerli personelini ta-
nımaya çalışıyoruz. Diğer taraftan da 

bizden hizmet ve üretim bekleyen eli 
nasırlı çiftçilerimiz var. Onların ihti-
yaçlarını karşılayacak projeler üret-
meye çalışıyoruz. İlk geldiğimiz gün 
de söylediğimiz gibi Tarım Kredi Ko-
operatifleri, bir milyon çiftçi ortağı, 
1625 kooperatifi ve 17 bölge birliği 
ile muhteşem bir yapı ve bu yapı hak 
ettiği yere mutlaka gelecektir.  Tarım 
Kredi bir milyon üyesi olan ve onlar 
tarafından yönetilen çok büyük bir 
sivil toplum kuruluşu. Bu kurumu 

gerçek anlamda bir kooperatif gibi 
yönetme mecburiyetimiz var.” 

Tarım Kredinin sahip olduğu po-
tansiyelin büyüklüğünün kelimeler ile 
anlatılamayacağına dikkat çeken Poy-
raz, “Bütün çiftçilerimize ve ailelerine 
doğrudan doğruya ulaşma imkanımız 
var. Bunun da ötesinde yapılan üretimin 
değerlendirilmesiyle 80 milyona ulaşma 
imkanımız var. Eğer Türkiye’de ülke ta-
rımı ile alakalı bir şey yapılacaksa biz-
den başka adres yok. Tarımda bir sıçra-

ma yapılacak ise bunu yapabilecek tek 
kuruluş Tarım Kredi Kooperatifleridir. 
Bunu herkesin böyle bilmesi gerekir. 
Ama biz ilk önce kendi kendimizin far-
kına varmamız lazım. Bu söylediğim id-
dialı söylemleri yapabilecek, muazzam 
bir yetişmiş personelimiz var. Ben buna 
güveniyorum. Bu bizim en büyük artı-
mız. 13 tane şirketimiz var ve bunların 3 
tanesi, Türkiye’deki ilk beş yüz şirketin 
arasında. Bu yapı bir orkestra biçiminde 
çalıştırılırsa izlemekten ve dinlemekten 
herkes keyif alacaktır.” ifadelerini kul-
landı.

Bölge Müdürü Veli Altunkaş ise, 
“Bölge Birliğimiz faaliyet alanında bu-
lunan illerde kooperatiflerimizin etkin 
bir şekilde çalışması, üreticilerin ta-
rımsal faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu 
girdileri tedarik etmek, ürün değerlen-
dirmesinde etkin bir rol almak ve Genel 
Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu 
projelerin sahada uygulamalarını yap-
mak temel görevlerimiz arasındadır. 
Pasif durumda olan ve kooperatifimize 
ortak olmayan çiftçilerimizi Tarım İl 
ve İlçe Müdürlükleri ile koordinasyon 
yaparak kooperatiflerimize yeniden ka-
zandırmak için çalışmalarımız devam 
etmektedir. Temel hedefimiz çiftçi kayıt 
sistemine kayıt olan her üreticiyi koo-
peratiflerimize ortak yapmaktır. Bölge 
Birliğimiz faaliyet alanında kullanılan 
kimyevi gübrenin yüzde 37’sini biz te-
darik ediyoruz. Çiftçilerimizin yapmış 
olduğu üretimde gerek ürün verimi ge-
rekse ürün kalitesinin artırılmasında iş-
tiraklerimiz ile saha çalışmalarına önem 
veriyoruz. ” dedi.

Toplantının sonunda 2017 yılı per-
formans değerlendirmesinde başarılı 
olan kooperatiflerin yetkililerine ödül-
leri, Genel Müdür Poyraz tarafından 
takdim edildi.

Ankara Bölge Birliğinde 
2017 yılı değerlendirme 
toplantısı, Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Dr. Fahrettin 
Poyraz’ın katılımıyla 
gerçekleştirildi. Toplantının 
sonunda performans 
ödülü almaya hak kazanan 
kooperatifçiler hediyelerini 
Genel Müdür Poyraz’ın 
elinden aldı.

Ankara Bölgede 2017 performans 
ödülleri verildi

Samsun Bölge Birliğine bağlı Suluo-
va, Merzifon, Alıcık ve Sarıbuğday 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin talebi 
olan toplam 560 adet besi danası, Bölge 
Müdürü Mustafa Doyurucuoğlu, Tareks 
Hayvancılık A.Ş. Genel Müdür Yrd. Ali 
Akkaşoğlu, ilgili kooperatif yetkilileri ve 
ortakların katılımıyla Amasya ili Suluova 
ilçesinde teslim edildi. 

Bölgede hayvancılığın geliştirilme-
sine büyük önem verdiklerini kaydeden 
Samsun Bölge Müdürü Mustafa Do-
yurucuoğlu, ilk kez bu ölçekte hayvan 
teslimatı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Doyurucuoğlu, “Hayvancılığın stra-
tejik bir faaliyet olarak giderek önem 
kazanmasından dolayı bölge birliği-
miz, kooperatiflerimiz ve şirketlerimiz-
le işbirliği içerisinde, üzerimize düşen 
sorumluluğun bilinciyle hareket edi-
yoruz. Bakanlığımızın hayvancılığın 
geliştirilmesi amacıyla yapmış olduğu 
desteklerden azami ölçüde çiftçilerimizi 
faydalandırmaya çalışıyoruz. Bugünde 
teslimini gerçekleştirdiğimiz hayvanla-
rın sahiplerine ve ülkemize hayırlı ka-
zanç getirmesini diliyorum.” dedi.

İthal edilen besi danaları kura çekile-

rek sahiplerine teslim edildi. Kooperatif 
ortakları, teslim aldıkları besi danala-
rından memnun olduklarını söyleyerek; 
yetkililere teşekkür ettiler.

Teslim törenin ardından Samsun 
Bölge Müdürü Mustafa Doyurucuoğlu, 
Tareks Hayvancılık A.Ş. Genel Müdür 
Yrd. Ali Akkaşoğlu ve Tarım Kredi 
Taşova Yem Fabrikası Yetkilisi Anıl Ak 
ve ilgili kooperatif yetkililerinin katılı-
mıyla Suluova ilçesinde besicilik yapan 
örnek çiftçilerle eğitim ve istişare top-
lantısı gerçekleştirildi. Toplantı da koo-
peratif faaliyetleri, hayvan yetiştiriciliği 
ve besleme konularında üreticilere bilgi 
verilerek, soruları cevaplandırıldı.

Samsun Bölge Birliğince, 
Tareks Hayvancılık 
tarafından tedarik edilen 
Avrupa menşeli 560 adet 
besi danası ortaklara 
teslim edildi.

Suluova’da hayvan dağıtımı yapıldı
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Akdeniz Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Mustafa Ünal, 
tarım alanlarının daralma-

sıyla tohumculuk sektörünün daha 
da önemli hale geldiğini, güçlü ve 
istikrarlı bir tohum politikasına sa-
hip ülkelerin tarımda dönüşüm ya-
pabildiğini ifade etti. Türkiye'nin 
tohum ihtiyacının karşılanması ve 
küresel piyasalarda rekabet edebilir 
hale gelmesi için üniversiteler, kamu 
kurumları ve özel sektörün güçlü bir 
iş birliği yapması gerektiğini belirten 
Ünal, yerli tohumu artırmak adına 
yapılan çalışmaların önemine işaret 
etti. Türkiye tarımına yeni projelerin 
kazandırılması ve uygulamaya dö-
nük projeler üretilmesi için öğretim 
üyelerine her türlü desteği sağladık-
larını ifade eden Ünal, Ar-Ge altya-
pılarını sektörle paylaşmaya hazır 
olduklarını da kaydetti.

Karayel: “145 bin ton olan 
tohum üretimi 1 milyon tona 

yaklaşmıştır”
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Davut Karayel ise sanayileşmenin 

gelişmesi ve çarpık yapılaşma ile 
birçok alanın tarımsal kullanımdan 
çıktığına, tarımsal üretimi artırma-
nın tek yolunun verimlilik oldu-
ğuna değindi. Tarımsal faaliyette 
ilaçlama, gübreleme ve sulama gibi 
girdilerin yanında tohumculuğun 
da üretimi artıran önemli bir girdi 
olduğuna işaret eden Karayel, eski-
den sadece bitkisel üretim materyali 
olarak bilinen tohumun artık gıda 
güvenliğinin temel noktası haline 
geldiğini vurguladı.

Türkiye'de son yıllarda tohum-
culuk sektöründe sıçrama yaşandı-
ğını belirten Dekan Karayel, "Son 
yıllarda bitki ıslahında, biyotekno-
loji alanındaki gelişmelerle sektö-
rün önemi daha da artmıştır. Tohum 
artık endüstriyel bir ürün haline 
dönüşmüştür. Tohumculuk artık 
ülkelerin milli gelirine katkı sağlı-
yor, rekabet gücünü artırıyor. Kamu 
tekelinde olan tohumculuk sektö-
rünün 2004'te çıkarılan kanundan 
sonra özel vizyon kazanmasıyla 
ciddi bir sıçrama yapmış, üretim 
ve gelir miktarı önemli artış gös-

termiştir. 145 bin ton olan tohum 
üretimi 1 milyon tona yaklaşmıştır. 
Türkiye'de 2004'te 100 civarında 
olan firma sayısı, günümüzde 700'ü 
aşmıştır. Bu sektörde önemli bir ge-
lişme olduğu açıktır. Özellikle sek-
törün daha da gelişmesi, ülkemizin 
uluslararası piyasada rekabet gücü-
nün daha da artırılması için Ar-Ge 
yatırımları önemlidir. 2016 yılında 
tohum ithalatımız hala 240 milyon 
dolar civarındaydı. Bunun yüzde 

57'sini sebze tohumu oluşturuyor" 
diye konuştu. Panele katılan sektör 
çalışanları, yetişmiş personel ih-
tiyacı konusunda öğrencilerin staj 
sürelerinin uzatılması gerektiğine 
değinerek, Ziraat Fakültesi öğren-
cilerinin okul yıllarını fırsat bile-
rek, kendilerini iyi yetiştirmeleri, 
yabancı dil öğrenimine ağırlık ver-
meleri mezuniyet sonrası kendile-
rine büyük avantajlar sağlayacaktır 
şeklinde görüş belirttiler.

Akdeniz Üniversitesinde (AÜ) ‘Tohumculuk Sektörünün 
Üniversitemizden Beklentileri ve İşbirliği Olanakları’ konulu 
panel düzenlendi. 

Akdeniz Üniversitesinden Tohumculuk Paneli

Şanlıurfa Bölge Birliği ve Harran Üniversitesi arasında 
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerine yönelik  
“İş Başı Eğitimi” protokolü imzalandı.

Harran Üniversitesi İle 
“İş Başı Eğitimi” Protokolü 

Şanlıurfa Bölge Müdürü Ve-
kili Mustafa Önol, “İş Başı 

Eğitimi” protokolü ile Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin öğren-
ciler nezdinde bilinirliğini artır-
manın; bu öğrencilerin mezun 
olduktan sonra tanıdıkları bir 
kurumda meslek hayatına atıl-
maları, ortak olmaları ve tarımla 
uğraşan çevrelerine kurumu an-
latmaları açısından önemli oldu-
ğunu belirtti. 

Tarım Kredi Kooperatifleri-
nin 150 yıllık bir geçmişe sahip, 
çiftçilerin her türlü ihtiyacını; 
güvenilir, kaliteli ve zamanında 
karşılayan çiftçi dostu bir kuru-
luş olduğunu dile getiren Mus-
tafa Önol, protokolün amacının; 
öğrencilerin teorik bilgilerini 
Tarım Kredi Kooperatiflerin-
de çalışan ziraat mühendisleri 
eşliğinde sahada kullanması ve 
sahadan edinecekleri tecrübeyi 
de bilgi birikimlerine katması 
olduğunu belirterek taraflara 
hayırlı olmasını diledi. 

Harran Üniversitesi Zira-
at Fakültesi Dekanı  Prof. Dr. 

Recep Gündoğan, “Bu yeni 
uygulama ile öğrenciler teorik 
bilgilerin yansıra pratik  olarak 
öğreneceklerini,  fiili olarak uy-
gulayıp üretim yapacaklar ve 
okula devam ederken gelir elde 
edecekler. Diğer yandan  koope-
ratifçilik ve tarım sigortacılığı 
gibi konularda da beceri kaza-
nacaklar.” dedi.

Ayrıca bu yıldan itibaren öğ-
rencilerin bir yarıyıl işbaşı eğiti-
mi yapacaklarını belirten Dekan 
Gündoğan, öğrencilerin 4-6 ay 
süreyle  ücretli ve sigortalı  ola-
rak   çalışacaklarını böylece iş 
ve işyeri tecrübesi kazanacakla-
rını da söyledi. Bu tür yeni uy-
gulamalarla ziraat fakültesinin 
daha cazip hale geleceğine de 
dikkat çeken Gündoğan, bu sene 
tercih yapacak öğrencilere Har-
ran Üniversitesi Ziraat Fakülte-
sini tercih etmeleri tavsiyesinde 
bulundu.

Tarım Kredi Kooperatifleri 
ile Harran Üniversitesinin taraf 
olduğu protokol kapsamında öğ-
rencilerin ücretleri Harran Üni-
versitesi tarafından ödenecek.
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Milli Eğitim Bakanlığınca belir-
lenecek anaokulu, uygulama 
sınıfı ve ilkokullardaki tüm 

öğrencilere haftada 2 gün, 25'er gramlık 
paketlerle sultani çekirdeksiz kuru üzüm 
dağıtılacak. 

Bakanlar Kurulunun, "Okullara Kuru 
Üzüm Dağıtımı Programı Uygulama 
Esasları Hakkında Kararı" Resmi Gaze-
te'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
ile Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarınca 
yürütülecek Okullara Kuru Üzüm Dağıtı-
mı Programı kapsamında bu yıl anaokulu, 
uygulama sınıfı, ilkokul öğrencilerine sul-
tani çekirdeksiz kuru üzüm dağıtımı yapı-
lacak. Programla öğrencilere kuru meyve 
tüketim alışkanlığının kazandırılması, ço-
cukların yeterli ve dengeli beslenmesine 
katkı sağlanması amaçlanıyor.

Eşdeğer kuru üzüm tüketmesi sağlanan 
öğrenciler, velilerin isteğiyle program dışı 
tutulabilecek. Ayrıca aile hekimleri, öğ-
retmenler ve/veya veliler tarafından kuru 
üzüme karşı duyarlılığı tespit edilen ve 
kuru üzüm tüketimini kabul etmeyen öğ-

renciler de okul yönetimlerince program 
dışı bırakılacak. Kurum üzümün temini ve 
dağıtımı için Türkiye Tarım Kredi Koope-
ratifleri Merkez Birliği görevlendirildi.

Birlik, yapılacak alım, muhafaza, nak-
liye, paketleme, kiralama ve ilgili bakan-
lıkların görüşünü alarak dağıtıma ilişkin 
usul ve esasları belirlemeden sorumlu 
olacak.

Karar kapsamında gerekli eğitim ve ta-
nıtım etkinlikleriyle materyallerinin temi-
ni, dağıtımı, yayım ve iletişim faaliyetleri 
söz konusu üç bakanlık ve Birlik tarafın-
dan yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığınca 
belirlenecek okullarda yıl içinde haftada 
2 gün, 25'er gramlık paketlerle 9 numara 
kalitede kuru üzüm dağıtımı gerçekleşti-
rilecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğı, programın koordinasyonundan sorumlu 
olacak. Program süresince kuru üzümün 
teslim alınması, muhafazası ve tüketimiy-
le ilgili kayıtların tutulması, oluşturulacak 
modüle kaydedilmesi, verilerin düzenli ve 
erişebilir olması Milli Eğitim Bakanlığın-
ca sağlanacak. Dağıtılacak üzümün orta-
lama ürün alım maliyeti, ürün işleme-pa-
ketleme, dağıtım, depolama, stok maliyeti, 
tanıtım masraflarıyla diğer işletme gider-
leri toplamına yüzde 8 oranında hizmet 
bedeli eklendikten sonra oluşan tutar üze-
rine katma değer vergisi ilave edilerek fa-
turalandırılan toplam tutar, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığınca genel bütçeden 
tahsis edilen ödenekten karşılanacak.

Söz konusu karara ilişkin denetimler Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapıla-
cak. Gerekli hallerde, bakanlığın talebi üzeri-
ne ilgili diğer bakanlıkların denetim personeli 
de incelemelerde görevlendirilebilecek.

Okullarda 
kuru üzüm 
dağıtılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca 
belirlenecek anaokulu, 
uygulama sınıfı ve 
ilkokullardaki tüm 
öğrencilere haftada 
2 gün, 25'er gramlık 
paketlerle sultani 
çekirdeksiz kuru üzüm 
verilecek.

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı 
Bademli Mahallesi'nde faaliyet 

yürüten Bademli Fidancılık ve Ta-
rımsal Kalkınma Kooperatifi, çıta-
yı yükseltiyor. Kooperatif Başkanı 
Selçuk Bilgi, bu yıl Türki Cum-
huriyetlere 1 milyon fidan satışı 
gerçekleştirdiklerini ifade ederek, 
"Ürünlerimizin ihracatı için gerek-
li uğraşı vermekteyiz. 1984-1990 
yılları arası 3 milyon adet muhtelif 
meyve fidanının satışını Suriye ve 
Orta Doğu ülkelerine gerçekleştir-
miş olup, son 4 yıldır Türki Cum-
huriyetleri ile ilişkilerimizi geliş-
tirmekteyiz. Azerbaycan’da 5 bin 
dönümlük bir arazide fidan yetiş-
tirme işine girdik. Özbekistan’da 
da süs bitkileri alanında faaliyet 
yürüt-

mek adına bir şirketimiz var. Ti-
cari faaliyetlerimizi bundan sonra 
daha rahat bir şekilde sürdürece-
ğiz. Bu yıl Türki Cumhuriyetlere 1 
milyon adet meyve fidanı ihracatı-
mız oldu. Bunu artırmak için çalış-
malarımıza devam ediyoruz” dedi. 

"Ülke ekonomisine katkı"
Bademli Fidancılık ve Tarımsal 

Kalkınma Kooperatifi'nin özelikle 
Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, 
Özbekistan ve diğer Türki Cum-
huriyetlere ihracat yaptığını belir-
ten fidan üreticisi Sedat Dereli ise, 
beldenin ülke ekonomisine önemli 
bir katkı sağladığını söyledi. Dere-
li, 20 milyon civarında fidan üreti-
mi yaptıklarını belirterek, “Rusya 
ve Orta Asya ülkelerine meyve fi-
danı üretimi yapıyoruz. Beldede 

yapılan üretim, ülke ekono-
misine olduğu kadar bölge 

ekonomisine de önemli 
katkılar sağlıyor. Çev-
re köylerden beldemize 
işçi geliyor. Beldemizde 
yapılan fidan üretiminde 

günde yaklaşık bin kişi-
nin çalıştığını tahmin edi-

yorum" diye konuştu.

Türki Cumhuriyetlere 
1 milyon meyve fidanı
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Marmaris’te kent merkezinde 
yer alan pazar yerinde ku-
rulan Yerel Tohum Temiz 

Gıda Üretici Pazarı’nda, ilçenin uzak 
mahallelerindeki çiftçiler eski yön-
temlerle ve tarım ilacı kullanılmadan 
ürettikleri ürünleri satıyorlar. 4 yıllık 
bir çalışmanın ürünü olan proje Yerel 
Tohum Derneği, Marmaris Belediyesi 
ve Marmaris Kent Konseyi’nin katkı-
larıyla hayata geçti. İncir, bal, yerfıstı-
ğı, yeşillikler, sebze, zeytin, zeytinya-
ğı, tarhana, köy ekmeği ve daha birçok 
ürünün satıldığı pazar, her hafta pazar 
günü kuruluyor. Geleneksel yöntem-
lerle üretim gerçekleştiren şimdilik 8 
üreticinin yer aldığı pazarın müdavim-
leri gün geçtikçe artıyor.

Projenin hayata geçirilmesinde aktif 
rol alan Yerel Tohum Derneği Marmaris 
Temsilcisi Pınar Ünlü yürüttükleri ça-
lışmalar hakkında bilgi verdi. Yerel To-
hum Derneği Temsilcisi olduktan sonra 
çalışmalarına hız verdiklerini aktaran 
Ünlü şunları söyledi, “Bu pazarı kurmak 
bayağı zamanımızı aldı. Burada şuan 8 
üretici bulunuyor. Bu sayının artma-
sını, tüketicinin de bilinçlenmesini ve 

pazarımıza daha fazla ilgi göstermesini 
istiyoruz. Bunun için de çeşitli semi-
nerler düzenliyoruz. Ürünlerin fiyatları 
oldukça makul. Büyükşehirlerde bulu-
nan organik pazarlardaki gibi fiyatlar 
yüksek değil. Diğer ürünlerle 1-2 TL’lik 
fark oluyor. Bunun sebebi ise üretici ve 
tüketici arasında aracı yok. Üreticile-
rimizi dernek olarak biz denetliyoruz, 
üreticilerimiz de kendilerini denetliyor. 
Dernek olarak ürünlerin laboratuvar 
testlerini yaptırtıyoruz. Bu çalışmadan 
dolayı üreticilerin organik sertifika alma 
ihtiyaçları yok. Bu da fiyatların makul 
olmasına katkı sağlıyor.”

Ürünlerini tüketici-
lere gönül rahatlığıyla 
sunduklarını söyle-
yen Erol Demircan, 
”Ürünlerimizin hiçbi-
rinde bir gram zehirli 
madde yok. Herkes 
ürünlerimizi rahatlıkla 
çocuklarına yedire-
bilir. Biz de gönül ra-
hatlığıyla ürünlerimizi 
evlatlarımıza yediriyo-
ruz.” dedi.

Kendi ürettikleri 
ürünleri aracı olmadan 
üreticiyle buluşturan 
Safiye Gezer şöyle ko-
nuştu: “Kışın yeşillik 
ağırlıklı ürünler üretip 
satıyoruz. Yaz mev-
siminde ise domates, 
biber, kabak, fasulye 

gibi ürünlerin üretimini yapıyoruz. Bü-
tün ürünleri hayvan gübresi ile yetiştiri-
yoruz."

Üretici Ayşe Özdemir ise şunları 
söyledi, “ Ürünlerimizi hayvan gübresi 
ile yetiştiriyoruz. Tohumlar kendi to-
humlarımız. Merak eden tüketicilerimiz 
gelip görebilir. Müşterilerimiz ürünleri-
mizin değerini biliyor. Gelen gidenimiz 
çok oluyor.”

Temiz gıdayla beslenmeyi önemse-
yen tüketiciler pazarı çoktan keşfetmiş. 
11 yıldır Marmaris’te yaşayan Seda 
Karabenli, “Normalde de bu şekilde 
tüketmeye özen gösteriyorduk. Başka 

yerlerden doğal ürünler getirtiyorduk. 
Yaşadığımız yerde böyle bir pazarın 
açılması bizler ve çocuklarımız için çok 
iyi oldu.” dedi.

İlçe sakinlerinden Yoga Eğitmeni 
Elif Akalan ise şunları söyledi, “ Mar-
maris yerel tohum pazarının açılmasın-
dan dolayı çok mutlu ve gururluyum. 
Sağlık çok önemli, daha da önemli olan 
hasta olmadan temiz besinlerle sağlığı-
mızı devam ettiriyor olmamız. Her hafta 
buradayım. Mümkün oldukça pazarla 
ilgili bilgileri çevremle de paylaşmaya 
gayret ediyorum. Doğal beslenme tar-
zının yaygınlaşmasını istiyorum.” dedi.

Muğla’nın Marmaris 
ilçesinde kurulan 
pazarda yerel 
tohumdan üretilen ve 
ilaçsız doğal üretim 
ürünler satılıyor.  

Bu pazara ithal tohumdan üretilen 
ve ilaçlı ürünler giremiyor... 
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70 yılı aşkın bir süredir gelişmiş tarım ülkelerinde 
kullanılan solucan gübresinin kullanımı ve üretimi, 
İzmir'in Çeşme ilçesinde de yaygınlaşmaya başladı. 

Köyden kente göçü önlemek için 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-

kanlığı tarafından verilen teşviklere bir 
yenisini daha eklendi. Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fa-
kıbaba’nın, çiftçi ailelere 300 damızlık 
koyun, koyunlara bakanlara ise asgari 
ücret üzerinden maaş verileceğini açıkla-
masının ardından üreticiler yeni projeye 
başvuruya hazırlanıyor.

Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiş-
tiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, 
projenin hayvancılık sektörü için önemli 
bir proje olduğunu belirterek, “Buğday 
ile koyun, gerisi oyun’ sözünün ne kadar 
doğru olduğunu bir kez daha görmüş ol-
duk. Türkiye’deki et açığının kapatılması 
için küçükbaş hayvancılığın kullanılması 
gerektiğini biz birçok kez söyledik. Bu 
yüzden koyun sayısının artırılması, ve-
rimliliğin ve üretimin artırılması için çok 
önemli bir proje. Sayın bakanımıza çok 
teşekkür ediyoruz. İnşallah 1-2 ay içeri-

sinde de bununla ilgili uygulama esasları 
yayınlanır, hangi şartlarda, kimlere veri-
leceği belirlenir. Muhakkak bununla ilgi-
li kriterler de vardır. Köyde oturma şartı, 
mandıra şartı, ipotek tarlası ve yaş gibi 
şartları da olacak. Bunların kesinleşmesi 
ile projenin Türkiye hayvancılığına çok 
ciddi katkı sağlamacağını düşünüyoruz. 
Ama hayvanlarımızın Türkiye içinden 
yerli ve milli hayvanlardan dağıtılması 
yönünde talebimiz olacaktır. İthal hayva-
nın Türkiye’ye geldiğinde uyum sorunu 
çektiğini hepimiz biliyoruz. O yüzden 
Türkiye hayvancılığı için hayırlı uğurlu 
olsun” dedi.

Üretici Yasin Üçkulak ise, “Ülkemiz 
için çok iyi olacak. Şu anda Türkiye es-
kisi gibi değil. Koyun eti tüketiliyor ar-
tık. O yüzden bir et açığı oluştu. Bu da 
tabi ki yetmiyor. Bizim binin üzerinde 
koyunumuz var. Bu 2-3 yıldır satışta ve 
et fiyatlarında sıkıntı yaşamıyoruz. Ama 
daha önceki yıllarda sıkıntı yaşıyorduk. 

Tarım Bakanımızın, hükümetimizin aldı-
ğı karar çok doğru ve biz de destekliyo-
ruz. Ama verilecek koyunların ithal değil 
de yerli ırk olması tabi ki tercihimizdir” 
diye konuştu.

Üretici Taner Üçkulak, projenin çok 
güzel bir proje olduğunu ifade ederek, 
“Ben daha önce bir fabrikada çalışıyor-
dum. Hükümetin hayvancılığa verdiği 

destekleri görünce çalıştığım işi bırakıp 
geldim burada abilerimle birlikte hay-
vancılığa başladım. Hükümetin verdiği 
desteklerden de çok memnunuz. Bu veri-
lecek 300 koyunun da daha da bir artı sağ-
layacağını düşünüyorum. Bende bundan 
faydalanmak istiyorum. Sosyal medyada 
projeyi paylaştım. Bütün arkadaşlarım 
arayıp soruyorlar” ifadelerini kullandı.

Üreticiler ‘kendi işinin patronu ol’ projesine hazırlanıyor  

Amerika Birleşik Devletleri başta 
olmak üzere, Avrupa'da ve dün-
yanın birçok gelişmiş tarım ül-

kesinde, her türlü sebze, meyve, ağaç ve 
bitki türlerinin yetiştirilmesinde yaygın 
olarak kullanılan solucan gübresi, Çeş-
me'de de üretilmeye başlandı. Besleyici, 
köklendirici, güçlendirici, verim arttırıcı 
ve erkencilik sağlayan özellikleri ile gi-
derek daha fazla tercih edilmeye başla-
yan solucan gübresi, ayrıca sinek, böcek 
gibi bitki zararlılarını da tarımsal ilaç 
kullanmadan bitkilerden uzak tutması 
nedeniyle çok tercih ediliyor. 

"Bir yılda 8 ton gübre elde 
ettim"

Çeşmeli üreticilerden Kemal Keklik 
de yaklaşık bir yıl önce 250 bin kırmızı 
Kaliforniya solucanı ile gübre üretimine 
başladığını belirterek, şu anda 7 milyon 
solucan sayısına ulaştığını söyledi. So-
lucanların doğru bakımla hızla çoğaldı-
ğını anlatan Keklik, "Bir yıl içinde 8 ton 
solucan gübresi elde ettik. Büyük verim 
sağlayan solucan gübresini, Çeşme pa-
zarındaki tezgahımda satıyorum" dedi.

Solucan gübresinin Çeşmeli üreticiler 
arasında hızla yaygınlaşmaya başladı-
ğını ifade eden Kemal Keklik, "Solucan 
nüfusu, doğru bakımla hızla arttırılabi-
liyor. Üreticilerimiz, yapacakları basit 
seralarda solucan gübrelerini kendileri 
rahatlıkla üretebilirler. Kendi tarlalarının 
gübre ihtiyaçlarını karşılayacakları gibi, 
organik bir gübreyle verimde de ciddi 
artış yaşayacaklar. Yıllarca suni gübre-
lerle zehirlenmiş olan topraklarımız, do-
ğanın hediyesi olan solucan gübresi ile 
üç yıl gibi kısa bir sürede temizlenecek. 
Solucan gübresi ile toprağa doğal ihti-
yaçlarını kazandırmak mümkün. Sadece 
tarla bitkilerine değil, saksıdaki çiçeğe, 
bahçenizdeki çime, meyve ağaçlarına, 
kısaca toprakta saçağı olan her çeşit bitki 
ve ağaca verim sağlayan solucan gübresi, 
tek başına çok büyük faydalar sağlıyor" 
diye konuştu.  

"Yediğinin yüzde 95'ini gübre 
olarak veriyor"

Kırmızı Kaliforniya solucanının obur 
bir hayvan olduğunu belirten Çeşmeli 
üretici Keklik, "Kaliforniya solucanı, 7 

gün 24 saat yer ve yediğinin yüzde 95'ini, 
kendi vücudunun kattığı enzimlerle dış-
kılayarak, kendi vücudunda bulunan sö-
lom sıvısı sayesinde güçlü bir gübre elde 
edilmesine yol açar. Patates, pancar, turp, 
havuç gibi ürünlerde yüzde 77'ye varan 
verim artışı sağlamaktadır. Ayrıca diğer 
bitkilerde de yüzde 20 ile yüzde 40 ci-
varında verim artışı mümkün. Solucan 
gübresi, toprakta üç yıl etkili. Sulama-
da da tasarruf sağlıyor. Ayrıca, solucan 
gübresinin yapısı sayesinde sinek, böcek 
gibi bitki zararlıları da uzak duruyor. Bu 
da tarım ilaçları ile toprağın ve bitkinin 
zarar görmesini engelliyor" diye anlattı. 

Organik tarım için solucan gübresi-
nin kullanımın yaygınlaşması gerekti-

ğini söyleyen Keklik, "Solucan gübresi 
üretimi Türkiye'de çok yeni. Daha işin 
başındayız. Türkiye'nin yıllık gübre ih-
tiyacı 13 milyon ton. Solucan gübresi 
bu ihtiyacın sadece yüzde 5'ini karşıla-
yabiliyor. Solucan gübresi üretenlerin 
bir bölümü yurt dışına satış yapınca ih-
tiyaç daha da artıyor. Çeşmeli üreticiler 
olarak, 'Üretirsem kime satarım' diye 
düşünmesin ve korkmasın. Solucan 
gübresi, dünyada oldukça rağbet gö-
rüyor. Üretilecek solucan gübresi, hem 
Çeşmeli üreticinin ihtiyacını karşılaya-
cak, hem de rahatlıkla satılabilecek bir 
gübre. Solucan gübresi üretmek isteyen 
Çeşmeli üreticilerimize, her türlü ko-
nuda yardımcı olmaya hazırım" dedi.

Çeşmeli çiftçiler solucan gübrelerini 
kendileri üretiyor...
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Çiftçilerimiz Milletin Evinde Cumhurbaşkanı-
mız ile buluşuyor programında konuşmasını 
yapmak üzere kürsüye giderken Erdoğan'a, sa-
londaki çiftçiler tarafından zeytin dalı verildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasına başlamadan 
önce zeytin dallarını kürsüye iliştirdi. Ülkenin 81 vila-
yetinden gelerek Külliyeyi onurlandıran çiftçilere te-
şekkürlerini ileten Erdoğan, şöyle konuştu:

YÜREK SİZDE KÜREK ONLARDA
Siz çiftçi kardeşlerimi Cumhurbaşkanlığı Kül-

liyesinde, gazi mekanda ağırlamaktan büyük gu-
rur duyuyorum. Bu gazi mekanın çevresinde 29 
şehidimiz var. Buralarla ilgili birileri "niçin ya-
pıldı?" dedi. Birileri yargıya gittiler, ama avuçla-
rını yaladılar.

Sözlerimin hemen başında, sizlerin vasıtasıyla 
çiftçilerimize minnetarlığımızı iletiyorum. Ak koyun 
ile kara koyunun belli olduğu 15 Temmuz gecesinde 

çiftçilerimiz en önde mücadele ettiniz. Bir dönem sırf 
kasketinden, kılık kıyafetinden dolayı Kızılay'a alın-
mayanlar, 15 Temmuz gecesi Kızılay Meydanı'nda 
demokrasi destanı yazdılar. "Benim oyumla dağdaki 
çobanın oyu bir mi?" diyenlere büyük bir ders verdi-
niz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır sözünü ete 
kemiğe büründürdünüz.

Rabbim sizlerden razı olsun. Yürek sizde kürek 
onlarda. Rabbim yol arkadaşlığımızı, muhabbeti-
mizi daim eylesin. Tarım ve hayvancılık konusunda 
hayata geçireceğimiz projeleri paylaşmak için bura-
dayız. Açıklayacağımız yeni teşviklerin ülkemizdeki 
hayvan yetiştiriciliğine yeni bir soluk getireceğine 
inanıyorum. Bir millet stratejik konularda üstünlük 
sağlamadan geleceğine bakamaz. Bir devlet için yerli 
savunma sanayii ne kadar önemliyse, gıda sanayii de 
o denli önemlidir. Nüfus, silah ve asker bakımından 
güçlü olduğu halde, gıda açısından yetersiz olduğu 
için yeryüzünden silinen devletler olduğunu biliyoruz.

ANADOLU'DA TUTUNMAMIZIN SIRRI İŞTE 
BURADADIR

Açıklanacak yeni teşviklerin, ülkedeki hayvan 
yetiştiriciliğine yeni bir soluk ve ivme kazandıraca-
ğına inandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
"Zira günümüzde, şu gerçeği artık hepimiz net bir 
şekilde görebiliyoruz. Bir millet stratejik önemi yük-
sek alanlarda başarı sağlamadan, geleceğine ümitle 
bakamaz. Güçlü ülke, sadece ordusu, ekonomisi, dip-
lomasisi güçlü olan ülke değildir. Güçlü ülke, tarım, 
hayvancılık ve gıda alanlarında da kendini ispatlamış 
ülkedir." dedi.

TIMAR SİSTEMİNİN ÖNEMİ
Biz toprağa sevdalı, toprağı gönülden seven bir 

milletiz. Toprak bizde nedir? Anadır ana. Toprak 
ana. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Toprak o 
kadar önemlidir. En güçlü olduğumuz zamanlarda 
bile topraktan kopmadık. Ülkelerin yükselişi de çö-
küşü de tarımla başlıyor. Güçlü Türkiye'nin, güçlü 
tarımdan geçtiğini unutmayalım. Tımar sisteminin 
iyi işlediği dönemlerde Osmanlı Devleti'ni asırlar 

boyunca ayakta tuttuğunu, sistemin zayıflaması ile 
çöktüğünü tüm tarihçiler söylüyor.

Son 15 yıldır olduğu gibi sizlerin yanında olma-
ya çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. İn-
şallah hep birlikte ülkemizi 2023, 2053 ve2071 viz-
yonuna kavuşturacak hamleleri gerçekleştireceğiz.

BAŞBAKAN: ÇİFTÇİMİZ ÜLKE 
SEVDALISIDIR

Kürsüye çıkan Başbakan Binali Yıldırım, 
"Çiftçimizin köylümüzün hep yanında olduk. 
Çiftçiye verilen destekleri tam 7 kat arttırdık" 
dedi.  Başbakan Yıldırım konuşmasında şun-
ları söyledi: 

Memleket kokan ellerinizle topraklarımızın 
bereketine bereket katıyorsunuz. Hain saldırıla-
ra karşı canınızı da, malınızı da feda etmekten 
çekinmediniz. Kahramankazanlı kardeşlerim, 
15 Temmuz'da destan yazdılar. Uçaklar kalk-
masın diye yetişmiş tarlalarını yaktılar. Anado-
lu çiftçisi ülke sevdalısıdır yiğittir, cömerttir. 
Bizim köylümüzün, çiftçimizin sofrası, birlik 
ve dirlik sofrasıdır. Allah hepinizden razı olsun.

Bir köyde hangi kapıyı çalsanız sizi baş tacı 
yapar. Yemez yedirir. Hane halkından biri olarak 
görülür ve hemen sofraya davet edilir. Allah ne 
verdiyse paylaşılır. Köylerimizin içme sularını 
temin ettik. Yolu olmayan köy kalmasın dedik. 
Köylerimizin bir çoğunda internet bile var.

ÇİFTÇİYE VERİLEN DESTEK 7 KAT ARTTI
Çiftçimizin köylümüzün hep yanında olduk. 

Çiftçiye verilen destekleri tam 7 kat arttırdık. Ta-
rım arazilerine beton dikerek değil fidan dikerek 
bakacağız. Kadın çiftçilerimize özel destek ver-
meye devam edeceğiz. Tarım ve hayvancılık Tür-
kiye'nin vazgeçilmezidir. Hükümet tarıma hak et-
tiği önemi vermektedir. Toprağımızı koruyacağız.

Çiftçinin alın terine sahip çıkmak en temel gö-
revimiz. Emeklerin zayi olmasına asla izin ver-
meyeceğiz.

Külliyede çiftçilerle 
buluşmasında konuşan 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Yeni Teşvik 
Sistemi'nin detaylarını tek tek 
paylaştı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
"Kırmızı et ihtiyacını 
karşılamak için adım atıyoruz. 
300 küçükbaş hayvana 
kadar faizsiz kredi veriyoruz. 
Doğacak kuzulara da alım 
garantisi veriyoruz" dedi.

Mazot maliyetinin yarısı ödenecek

Çiftçilere 

müjde üstüne 

müjde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıkladı! 
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Beştepe Millet Kültür ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen top-
lantıda Türkiye’nin 81 ilinden 

gelen yaklaşık 2 bin çiftçiye hitap eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Tarım ve hay-
vancılık alanında yeni bir dönemin ka-
pılarını aralayacağını düşündüğüm bir 
projeyi bugün hayata geçiriyoruz. Ülke-
mizde hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek, 
damızlık koyun ve sığır sayısını artırmak 
ve kırmızı et ihtiyacının karşılanması-
na önemli katkı sağlanmak üzere bugün 
önemli bir adım atıyoruz. Bu proje ile 
talep eden yetiştiricilerimize TİGEM ara-
cılığı ile Ziraat Bankasından kredi kullan-
dırılarak 300 başa kadar damızlık koyu-
nu ve yemini temin ediyoruz. Üreticinin 
bakım, hizmet bedeli ve sigortasını avans 
olarak ödüyor, doğacak kuzulara da alım 
garantisi veriyoruz. Bunlara evlatlarınız 

gibi bakacaksınız. Yetiştiriciye verilen 
avansları da üreticilerden alınacak kuzu-
ların bedelinden mahsup edeceğiz. Sığır 
yetiştiriciliğini geliştirmek, damızlık sı-
ğır sayısını artırmak ve kırmızı et ihti-
yacının karşılanmasına katkı sağlamak 
üzere Tarım Kredi Kooperatifleri üyesi 
yetiştiricilerimize Ziraat Bankası kanalı 
ile hayvan ve yem temini için sıfır faiz-
li kredi sağlıyoruz. Yetiştiricimiz kredi 
borcunu ilk 2 yılı geri ödemesiz, 7 yılda 
bankaya ödüyor. Böylece hem yatırımın 
başlangıcında faizsiz kredi imkanı sağla-
yarak hem de yetiştiriciye alım garantisi 
vererek hayvancılıkta yeni bir dönemin 
kapılarını aralıyoruz. Her köy bir işlet-
me mantığı ile bitki üretimini de farklı 
bir vizyon kazandırıyoruz. Tarım Kredi 
Kooperatifleri aracılığı ile üreticilerimi-
zin girdi teminlerini kolaylaştırıyor, elde 

ettikleri ürünlere yine alım garantisi ve-
riyoruz. Bakanlık ve çiftçinin üretimin 
her aşamasında birlikte hareket ettiği bir 
sistemi hayata geçiriyoruz. Girdi temini 
ile çiftçilerimizin ekim sezonu öncesin-
deki finans problemini çözüyor, aracı-
lara olan bağımlılığı azaltıyoruz. Bizim 
en önemli geleneklerimizden olan ime-
ce sistemini geliştireceğiz. Tüm bu yeni 
hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum” 
ifadesini kullanmıştı.

Tarım Kredi Kooperatifleri ziyare-
tinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açık-
lamış olduğu teşviklerin, ülke tarımı 
için yeni bir devrin başlangıcı olduğunu 
belirten Bakan Fakıbaba, “Bizim esas 
amacımız insanlarımızın doğduğu yerde 
doymasını, huzurlu yaşamasını sağla-
maktır. Bunu sağlayabilmenin yolu da; 

kadınıyla, erkeğiyle, genciyle çiftçimi-
zin refahını artırmak ve onları toprağın-
da, köyünde tutabilmektir. Bunun için 
de Bakanlığımız ve ilgili kurumlar ko-
ordineli şekilde iş bölümü yapıp en kısa 
zamanda çalışmalarımızı tamamlayarak 
icraata geçireceğiz” diye konuştu.

İstişare toplantısı sonrası değerlen-
dirmede bulunan Genel Müdür Poyraz, 
Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu ol-
duklarının bilinciyle, taşıdıkları sorum-
luluğun farkında olduklarını belirterek, 
“Tarım Kredi, bu sorumluluk ve bilinçle 
ülke tarımının gelişmesi için geçmişten 
gelen tecrübesi ve bakanlığın desteği 
ile projenin gerekliliklerini yerine geti-
recektir. Projenin ülke tarımına hayırlı 
uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifa-
delerini kullandı.

Bakan Fakıbaba, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Dr. Fahrettin 
Poyraz ve Bakanlık 
Bürokratları ile istişare 
toplantısı yaptı. Toplantıda 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından 
açıklanan, çiftçilere 
yönelik yeni teşviklerin 
en hızlı şekliyle hayata 
geçirebilmesi için atılacak 
adımlar ele alındı.

Sığır yetiştiriciliğini geliştirmek, damızlık sığır sayısını 
artırmak ve kırmızı et ihtiyacının karşılanmasına katkı 
sağlamak üzere yetiştiricilerimize hayvan ve yem temini 
için sıfır faizli kredi desteği sağlıyoruz.
Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla damızlık düve 
veriyoruz.
Yetiştiricimiz kredi borcunu, ilk 2 yılı geri ödemesiz 7 
yılda bankaya ödüyor. Böylece hem başlangıçta imkan 
sağlayarak hem de üretime alım garantisi vererek 
hayvancılıkta yepyeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz.

Üç dönem halinde uygulanacak proje kapsamında 
üreticilere toplamda 250 bin damızlık düve dağıtılması 
planlanıyor. 

Proje kapsamında veterinerlik hizmetlerine, Bakanlık ve 
Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından destek verilecek.
(Aşı, Küpeleme, Hayvan Sağlığı) 

Yetiştiricilere 100 bin TL faizsiz kredi verilecek. Bu 
kredinin yaklaşık yüzde 80'ine kadar ki kısmı damızlık 
düve alımına, kalan kısmı yem teminine ayrılacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine ziyarette bulundu.

Bakan Fakıbaba, "İCRAATA GEÇECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından Tarım Kredi Kooperatifleri 
üyesi yetiştiricilere sağlanan imkanların satırbaşları:
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Dünya bal üretiminde Türkiye, 
Çin’in ardından dünya ikincisi 
olurken, Türkiye’de ise Ordu ili en 

fazla bal üretimiyle birinciliğini sürdürüyor.
İstatistiklere göre, yılda 1,5 milyon 

tondan fazla gerçekleşen dünya bal üre-
timinin yüzde 30’unu Çin elinde bulun-
dururken, Türkiye yüzde yaklaşık 7’lik 
pay ile ikinci sırada bulunuyor. Türki-
ye’yi yüzde 5,35 ile ABD, yüzde 5,03 
ile İran, yüzde 4,96 ile de Rusya izliyor.

Türkiye’de arıcılıkla uğraşan 84 bin 
işletmede yaklaşık 8 milyon kovanda 
yılda ortalama 105 bin ton bal üretiliyor. 
Türkiye’nin arıcılığa her yönden uygun 
olması, arıcılığın gelişimini olumlu 
yönde etkilerken; 2000-2016 dönemin-
de kovan sayısı 4,3 milyondan 7,9 mil-
yona, bal üretimi ise 61 bin tondan 105 
bin tona yükseldi. Ancak buna karşın, 
kovan başına bal verimi ortalama 13,4 
kilogramla düşük kalırken Çin’de bu 
rakam 50 kilogram olarak belirlendi.

Bal ihracatında da Çin önde
Dünya bal ihracatında ise yüzde 

12,9 ile Çin ilk sırayı alırken bunu yüz-
de 8,95 ile Yeni Zelanda, yüzde 7,31 ile 
de Arjantin izledi. Türkiye, ürettiği ba-
lın sadece yüzde 3,4’ünü ihracat olarak 
yurt dışına pazarlıyor. Aynı zamanda 
dünyada 33 ülkeye bal ihraç eden Tür-

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Patates 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-

ne giderek tescil edilen yerli patates çe-
şitlerini inceledi. Enstitü Müdürü Uğur 
Pırlak'tan patatesler hakkında bilgi alan 
Şimşek, yaptığı açıklamada, geliştirilen 
yerli patates çeşitlerinden 4'ünün piya-
saya sürüleceğini belirtti. Böylece pata-
teste dışarıya bağımlılıktan kurtulmayı 
hedeflediklerini dile getiren Vali Şim-
şek, "Hepimizin de bildiği üzere patates, 

dünyada ve ülkemizde üretimi yapılan 
önemli tarımsal ürünlerden bir tanesidir. 
Üretim ağırlıklı olarak İç Anadolu Böl-
gesinde yapılmakla birlikte, ülkemizin 
hemen hemen tamamında patates tarımı 
yapılabilmektedir. Niğde ilimiz ise pata-
tes üretiminde Türkiye’de 1'inci sırada 
yer almaktadır. Tarım kenti olan ilimiz 
Niğde’nin ekonomisine büyük bir katkısı 
olan ve çiftçimizin büyük çoğunluğunun 
yine geçim kaynağını oluşturan patates 

üretiminde, en önemli girdi tohumluk-
tur. Ancak patates tohumluğunda büyük 
oranda dışa bağımlı olmamız, üretimde 
yerli çeşitlerimizin olmaması problem 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu soru-
nun çözümü için Patates Araştırma Ens-
titüsü Müdürlüğümüzce 2005 yılından 
buyana yürütülen ıslah çalışmaları neti-
cesinde 8 adet yerli patates çeşidi tescil 
ettirilmiştir" diye konuştu. 

İlk etapta 4 çeşidin ihaleye çıkaca-
ğını ifade eden Şimşek, "Tescil edilen 8 
adet yerli patates çeşidinden ilk etapta 
4 tanesinin Türkiye’de bir ilk olarak 'to-
humluk üretim ve pazarlama hakkı' ihale 
yoluyla satışa çıkartılmıştır. Yapılacak 
olan bu satışın; yerli patates tohumluk-

larının kıymetli üreticilerimize en kısa 
sürede ulaşacağına ve dışa bağımlılıktan 
kurtulmada atılan en önemli adımlardan 
biri olacağına inanıyorum. Önümüzde-
ki dönemde ithal tohumluk yerine ken-
di yerli ve milli çeşitlerimizi kullanarak 
üretim yapılması, tarımsal anlamda milli 
bir duruş göstermemizi sağlayacaktır. Bu 
konuya patates sektöründeki tüm paydaş-
ların gösterecekleri hassasiyete yürekten 
inanıyorum. Bu vesileyle geliştirilen yer-
li patates çeşitlerimizin ülkemiz tarımına 
ve tüm üreticilerimize hayırlı olmasını 
diliyorum. Ayrıca yaptıkları çalışmalar-
dan dolayı Enstitümüzdeki tüm persone-
limize emek ve gayretleri için teşekkür 
ediyorum" ifadelerini kullandı.

kiye, bu ihracatın yüzde 81’ini ABD, 
Almanya ve Suudi Arabistan’a yapıyor. 
Türkiye’nin bal ihracatında ilk sırayı 
yüzde 36,75 ile ABD alırken, bunu yüz-
de 36,5 ile Almanya, yüzde 7,73 ile de 
Suudi Arabistan izliyor.

Ordu, birinciliği bırakmıyor
2017 yılı sonuçlarına göre, iller 

arasında bal üretiminde ilk sırayı ge-
çen yılın birincisi Ordu ili aldı. 2016 
yılında 16 bin 280 ton bal üretimi ger-
çekleştirilen Ordu’da 2017 yılında 16 

bin 799 ton bal üretimi gerçekleştiril-
di. Ordu’nun ardından Muğla 15 bin 
500 tonla ikinci, Adana 9 bin 500 ton-
la üçüncü oldu. Toplam bal üretiminin 
yüzde 40’ı Ordu, Muğla ve Adana’da 
üretildi.

Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu ilinde 
2017 yılında 16 bin 799 ton bal üretimi 
gerçekleştirildiğini söyledi. Türkiye 
bal üretiminin yüzde 15’inin Ordu’da 
üretildiğini belirten Yılmaz, “Ülkemiz 
dünya bal üretiminde Çin’den sonra 

ikinci sırada yer alıyor. Balın ülkemiz 
ekonomisine ciddi bir katkı sağladığı-
nı söyleyebiliriz. Ordu ilinde fındık-
tan sonra en fazla ekonomiye katkısı 
olan ürün bal oldu. Yıllık bal satışla-
rından Ordu ekonomisine yılda 200-
220 milyon lira arasında bir ekonomik 
katkı sağlanıyor. Biz bu katkıyı daha 
da arttırmayı hedefliyoruz. Arıcılığın 
gelişmesi ve arı ürünlerinin gelişti-
rilmesiyle beraber bu sektörün ilimiz 
ekonomisine faydasını arttırmaya ça-
lışıyoruz” dedi.

Yerli patates üreticiyle buluşacak  

Dünya bal 
üretiminde 
Türkiye, Çin’in 
ardından ikinci 
sırada yer 
alırken Ordu 
ili Türkiye 
birinciliğini 
kaptırmıyor.

Bal üretiminde Türkiye dünya ikincisi

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü, geliştirdiği 8 patates 
çeşidinden 4’ünün satışına başlayacak. Onaran 2015, 
Nahita, Nam ve Ünlenen isimli yerli patates çeşitleri 8 
Mart’ta ihaleye çıkacak. İhale sonrası yerli tohumlar 
çiftçinin eline daha az maliyetle geçecek.
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Aziziye ilçesine bağlı Atlıkonak Mahalle-
sinde yaşayan 25 yaşındaki Demet Çimen, 
hayvancılık yapabilmek için bakanlığın aç-

tığı projeye başvurdu. Başvurusu kabul edilen Çi-
men, hibe olarak et verimiyle dikkat çeken 40 adet 
cins koyun aldı.

Projenin sadece genç işsizler için değil hayvan-
cılığın geleceği için de çok önemli olduğunu dile 
getiren Demet Çimen, "Devletimiz bu destekle beni 
iş sahibi yaptı. Hükümetimizden Allah razı olsun. 
Çobanlık zaten peygamber mesleği. Koyunlarıma 
gözüm gibi bakıyorum. Köyünde hayvancılık yap-
mak isteyen gençlere bu projeye başvurmalarını 
tavsiye ediyorum." dedi.

Erzurum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Osman Akar ve beraberindekiler, proje kapsamın-
da genç çiftçiye verilen küçükbaş hayvanların bu-
lunduğu işletmede incelemelerde bulunarak, sahip 
olduğu koyunların mevcut durumları hakkında bil-
giler aldı.

Demet Çimen'e koyunculukla ilgili teknik bilgi-
ler aktaran Akar, ağıl koşullarının ve hayvan besle-
menin önemine dikkat çekerek; genç çiftçinin işlet-
mesindeki bazı küçük eksikliklerini de gidereceğini 
bu konuda ilçe müdürlüğü tarafından sürekli teknik 
destek verilmeye devam edileceğini belirtti.

Demet Çimen ise, "Çevremden duyarak Genç 
Çiftçi Projesine başvurdum. Koyunculuk yapmaya 
başladım. Proje kapsamında 40 adet koyun aldım. 
24 adet koyunum doğum yaptı ve 24 tane kuzum 
var. Doğumlar devam ediyor. Şu anda çok mutlu-
yum. Bu işi devam ettirip daha da geliştirmek isti-
yorum. Bu iş sayesinde evimizde huzur ve mutluluk 
var. Bu sayede köyümüzde kalabilmemizi de sağla-
yan devletimizden ve devlet büyüklerimizden Allah 
razı olsun. Müdürümün de verdiği bilgilerle inşallah 
daha iyi şeyler yapacağım. Bilmediğim şeyler çok. 
Öğrenmek istediğim şeyler vardı. Bunları da öğren-
dim, öğrenmeye devam ediyorum" dedi.

Genç çiftçi projesi ile hayaline kavuştu
Erzurum’da düzenli bir işi olmayan, 
çiftçilik yapan ailesine yardım ederek 
geçimlerini sağlamaya çalışan Demet 
Çimen, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi 
kapsamında hibe olarak aldığı 
koyunlarla iş sahibi oldu.  





ŞUBAT 2018HABER 18

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı kö-
yünde ikamet eden Maşallah Erbay, kentin 

ilk hindi çiftliğini kurdu.  
Köyünde çiftlik kuran Erbay, hayvancılık 

alanında daha büyük yatırımlar yapmak istiyor. 
40 taneye yakın mandasının olduğunu belirten 
çiftçi Erbay, ahır projesinin onaylanmasının ar-
dından hayvan sayılarını arttıracağını ifade etti. 
Maşallah Erbay, devletin vermiş olduğu hibeler 
sayesinde Bitlis’in ilk hindi çiftliğini kurduğu-
nu belirterek, “Bizim bir genç çiftçi projemiz 
olmuştu. Kanatlı hayvan olarak projemiz onay-
landı. Biz zaten genel anlamda da hayvancılıkla 
uğraşıyoruz. Şu anda kurmuş olduğumuz hindi 
çiftliğimizi çok güzel bir şekilde ilerletiyoruz. 
Benim 35-40 tane mandam var, bundan sonraki 
projem de bunların üzerine olacak. Bu işimi bü-
yütmek amacıyla ahır projesinin onaylanmasını 

bekleyeceğim” diye konuştu.
Hindilerin periyodik bakımlarının aylık ola-

rak hem kendilerinin hem de Gıda Tarım ve Hay-
vancılık İlçe Müdürlüğü tarafından görevlendi-
rilen veterinere hekimler tarafından yapıldığını 
sözlerine ekleyen Erbay, “Aylık olarak iğneleri 
ve ilaçları var bunları belli aralıklarla veriyoruz. 
Bazen çok nadirde olsa hasta oldukları zaman 
hemen müdahalede bulunuyoruz ki diğer hindi-
lere bulaşmasın. İlk etapta biz hibe olarak 450 
tane hindi aldık. Yılbaşı nedeniyle yaklaşık 300 
tane sattık, şu anda elimizde 150 tane hindi kal-
dı. Yaz aylarında bu sayıyı daha da fazlalaştıra-
cağız. Satışlarımız ise kilosu ve boyuna göre 80 
ile 120 TL arasında oluyor. Hindi sayısını en az 
bine çıkartarak sadece Bitlis değil, bölge illerine 
de hitap etmeyi düşünüyorum” dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri üyesi 
ihracatçılar, 2017 yılında 170 
ülkeye gıda ve tarım ürünleri 

ihraç etmeyi başarırken, Türkiye’nin 
gerçekleştirdiği 14 milyar 935 milyon 
dolarlık tarım ürünleri ihracatının yüz-
de 27’sine imza attı. 

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında-
ki tarım ürünleri ihraç eden ihracatçı bir-
liklerinin 2017 yılı ihracat performansına 
bakıldığında, Ege Su Ürünleri ve Hay-
vansal Mamuller İhracatçıları Birliği 935 
milyon 618 bin dolarlık ihracat rakamıy-
la ilk sırada yer aldı. 

Ege Tütün İhracatçıları Birliği 928 
milyon 556 bin dolarlık dövizi Türki-
ye’ye kazandırırken, Ege Kuru Meyve ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği 784 mil-
yon 194 bin dolarlık ihracata imza attı. 

Ege Bölgesi’nden 2017 yılında 
740 milyon dolarlık yaş meyve seb-
ze ve mamulleri ihraç edilirken, Ege 
Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği 292 
milyon 710 bin dolarlık gıda ürünleri 
ihracatı gerçekleştirdi. 

2017 yılında her ay ihracat rekorları 
kıran Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracat-
çıları Birliği 251 milyon 774 bin dolarlık 
ihracatı hanesine yazdırdı. Ege Mobilya 
Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları 
Birliği ise; 94 milyon dolarlık odundışı 
orman ürünleri ihracatını kayda aldı.

Türkiye’nin gıda ihracatında 
Irak, Ege’nin gıda ihracatında 

ABD zirvede
Türkiye; 2017 yılında, 215 ülkeye 

gıda ürünleri ihraç etme başarısı göste-
rirken, Irak 3 milyar 21 milyon dolarlık 
gıda ihracatı ile zirvede yer aldı. Alman-
ya, 916 milyon dolarlık ihracatla ikinci 
sırada yer alırken; 814 milyon dolarlık 
gıda ürünleri ihraç ettiğimiz Amerika 
Birleşik Devletleri üçüncü ülke oldu. 

Gıda ihracatında öne çıkan diğer ül-
keler ise; 804 milyon dolarlık ihracatla 
Rusya, 569 milyon dolarlık dışsatımla 
Suriye, 505 milyon dolar ile Suudi Ara-
bistan, 474 milyon dolar ile Hollanda, 
438 milyon dolar ile İngiltere, 354 mil-
yon dolar ile İtalya ve 257 milyon dolar 
ile İsrail olarak sıralandı. 

Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin 
Amerika Birleşik Devletleri’ne yaptığı 
gıda ihracatı 419 milyon dolar olurken, 
Almanya 374 milyon dolarlık tutarla 
gıda ürünleri ihracatında zirve ortağı 
oldu. Irak’a Egeli ihracatçılar 286 mil-
yon dolarlık gıda gönderirken, İngilte-
re’ye 276, Hollanda’ya 270 milyon do-
larlık ihracata imza attılar. 

“2023 yılı hedefimiz 10 milyar 
dolar”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordina-
tör Başkan Yardımcısı Nurettin Tarak-

çıoğlu; “Ege Bölgesi, Türkiye’nin gıda 
ürünleri ihracatının hem başladığı yer, 
hem de en önemli merkezlerden biri ko-
numunda. Organik ürün ihracatının ise; 
yüzde 74’ünü tek başına yapan bölge-
yiz. Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vererek 
bu konumumuzu güçlendirmek istiyo-
ruz. Türkiye 2023 yılında 40 milyar do-
lar gıda ürünleri ihracatı hedefliyor. Bu 
ihracata Ege Bölgesi olarak 10 milyar 
dolarlık katkı sağlamayı hedefliyoruz. 
2018 yılında Japonya, Amerika Birleşik 
Devletleri, Almanya ve Katar’da düzen-
leyeceğimiz gıda fuarları ve Japonya, 
Güney Kore ve Amerika Birleşik Dev-
letleri’nde 5 gıda birliğimizin katılımıy-
la sürdürdüğümüz Turquality Projesi ile 
bu hedefe ulaşmak için çaba gösterece-
ğiz” dedi.

“2018 yılı, zeytin ve zeytinyağı 
ihracatının altın yılı olacak”
Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçı-

ları Birliği Başkanı Davut Er’de; “2017 
yılında ihracatımızı yüzde 102 arttırarak 
251 milyon dolara ulaştık. 2018 yılında da 
benzer bir ihracat artış başarısı bekliyoruz. 
Ocak ayında yakaladığımız yüzde 180’lik 
ihracat artışı bunun en önemli göstergesi. 
2017/18 sezonunda 285 bin ton zeytinya-
ğı ve 450 bin ton sofralık zeytin rekoltesi 
bekliyoruz. Bu tarihi rekolte sayesinde 
zeytinyağı ihracatında 100 bin ton, sofra-
lık zeytin ihracatında ise 80 bin ton hedefi-
miz var. Kutulu ve katma değerli ihracatla 
tarihimizde ilk kez 500 milyon doların 
üzerinde ihracat rakamına ulaşacağımıza 
inanıyoruz” dedi.

Tarım ürünleri ihracatı 15 milyar dolara ulaştı 
Türkiye’nin tarım ürünleri üretim ve ihracatında önemli 
merkezlerinden Ege Bölgesi’nden yapılan tarım ürünleri 
ihracatı 2017 yılında yüzde 4’lük artışla 4 milyar dolara 
ulaştı. Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatının yüzde 
27’sini Egeli ihracatçılar gerçekleştirdi.

Bitlis’in ilk hindi çiftliği kuruldu  
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Türk su ürünleri sektörü, Turkish 
Cargo ile İzmir-New York hava 
kargo seferleri koymaya hazırla-

nırken, Luftansa, Atlas Global ve Pega-
sus Havayolları kargo fiyatlarını düşürdü. 
Emirates Havayolları ve UPS ise Türkiye 
için rekabetçi fiyat vermeye hazırlanıyor.

Türkiye'nin su ürünleri ihracatının 
yüzde 73'ünü üyelerinin gerçekleştirdiği 
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 
İhracatçıları Birliği, balıkçılığın başkenti 
Bodrum'da "Su Ürünleri Sektör Değer-
lendirme Toplantısı"nda bir araya geldi. 

Hava kargo ile taşıma 
seçenekleri artıyor

Türkiye'nin su ürünleri ihracatında 
hava kargonun payının her geçen yıl ar-
tarak 2017 yılı sonunda toplam ihracatta 
yüzde 10 paya ulaştığını belirten Ege Su 
Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhra-
catçıları Birliği Başkanı Sinan Kızıltan, 
hava kargo ile ilgili yürüttükleri çalış-
maları şöyle özetledi; "Turkish Cargo 
yeni uçaklar alıyor. Yeni destinasyonlar 
devreye girecek. İzmir - New York ara-
sında hava kargo seferlerinin başlaması 
için görüşüyoruz. Önümüzdeki dönem-
de bu seferler başlayacak. Bunun yanın-
da Luftansa, Atlas Global ve Pegasus 
Havayolları kargo fiyatlarını düşürdü. 
Emirates ile toplantı yaptık. Türkiye 
planları olduğunu söylediler, UPS Tür-
kiye için rekabetçi fiyat vermek istiyor. 
Hava kargo sayesinde Amerika Birleşik 
Devletleri'ne ihracatımız 2013 yılında 
11 milyon dolar iken, 2017 yılında 35 
milyon dolara yükseldi."

Su ürünleri sektörü 1 milyar 
dolar ihracat hedefliyor

Türkiye'nin ihracatta yıldız sektörle-
rinden biri olan su ürünleri sektörü 2018 
yılında 1 milyar dolar ihracat hedefliyor. 
2000 yılında 60 milyon dolar olan ihra-
catını her yıl düzenli olarak arttırarak 
2017 yılında 856 milyon dolara yüksel-
ten su ürünleri sektörü, 2018 yılında 1 
milyar dolar barajını geçmek için güçle-
rini birleştirdi.

Su ürünleri yetiştiriciliğinin, en genç, 
en hızlı büyüyen ve en dinamik sektör-
lerden biri olduğunu bilgisini veren Ege 
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İh-
racatçıları Birliği Başkanı Sinan Kızıl-
tan, 2017 yılında ICCAT (Uluslararası 
Atlantik Okyanuslarını Koruma Komis-
yonu) Toplantısında Türkiye'nin orkinos 
kotasının yükseldiğini artış olduğunu bu 
sayede 100 milyon dolarlık artış bekle-
diklerini kaydetti. 

Alabalık için Avrupa Birliği'nden 
heyet geliyor

Türk balıkçılık sektörünün Avrupa 
Birliği nezdindeki alabalık soruşturma-
sının olduğunu hatırlatan Kızıltan şöyle 
devam etti: "Yüzde 8.5 verginin kaldı-
rılması için nisan ayında Avrupa Birli-
ği'nden heyet gelecek, firmaları ziyaret 
edecek. tezlerimizi kabul ettirirsek ver-
ginin kaldırılması ya da oranın düşmesi 
mümkün olacak."

Türk balıklarının Norveç 
somonundan üstün olduğu 

anlatılacak
Türk balıkçılarının somon ile müca-

delesini devam ettirdiği bilgisini payla-
şan Kızıltan, "Norveç'in somon ile ilgili 
çok büyük propagandası var. Televiz-
yonda, sinemalarda, bizim balıklardan 
daha üstün olduğu algısı yaratılmak is-
teniyor. Biz de buna karşı Türk balıkla-
rının başta omega3 olmak üzere besinsel 
değerlerinin somunun gerisinde olmadı-
ğını paylaşan tanıtan kampanyalar ya-
pacağız. Bilim adamlarından ve popüler 
isimlerden yararlanacağız" şeklinde ko-
nuştu. 

Atalay: "Su ürünleri sektörü tam 
bir başarı öyküsü"

Türkiye'de su ürünleri sektörünün ge-
lişimini başarı öyküsü olarak tanımlayan 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü 
Mustafa Altuğ Atalay, 2018 için ortaya 
konulan 1 milyar dolar ihracat hedefinin 
önemli bir rakam olduğunu kaydetti. Ata-

lay, "Dikkat çekme açısından çok önemli. 
Türkiye'de 1 milyar dolar üzerinde ihra-
cat yapan sektör 30'un altında. Dikkat çe-
kici bir noktaya geldiğiniz için sorunların 
çözümü ve geniş kitlelere hitap etmek 
için çok önemli" dedi. 

130 bin tonluk deniz alanı açıldı 
2017 yılında büyük alabalık üreten-

lere 25 kuruş destek verdikleri ifade 
eden Atalay, balık üretim alanlarının art-
ması için yaptıkları çalışmaları ise şöyle 
özetledi: "Samsun - Sinop arasında 30 
bin ton yeni üretim alanı tespit ettik ve 
üretim başladı. Didim'de yaklaşık 40 
bin tonluk üretim alanı açıldı. Mersin'de 
çalıştık 60 bin tonluk bir potansiyel, ön 
izinler verilme aşamasında 130 bin ton-
luk deniz alanı açıldı. Bu üretimin ihra-
cata yansıması beklentimiz var." 

İç tüketimi arttıracak tanıtım 
projelerine destek vermeye 

hazırız
Türkiye'de su ürünlerinde iç tüke-

timi arttırmak için tanıtım projelerine 
kaynak bulunabilineceğini dile geti-
ren Atalay, Türkiye'nin 81 milyonluk 
çok büyük bir ülke olduğunu kişi başı 
tüketimin 1 kg arttırılması halinde 81 
bin ton tüketim artışı olacağını, tüke-
timin kişi başı 2 kg arttırılması ha-
linde ise üretilen balığın yetmez hale 
geleceğini söyledi. 

Balık çiftliklerinin kiralamalarının 
2011 yılından beri Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı tarafından yapıldığı 
bilgisini paylaşan Atalay, "Kiralama 
2019 yılına kadar Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı tarafından yapıla-
cak. Sonrasında kiralama Özel İdare ve 
Büyükşehir Belediyelerine geçebilir. 
Bu konuda başvurularımızı yaptık ka-
nun çıkmasını bekliyoruz. Bu kanunun 
çıkması için desteğinizi bekliyoruz" 
şeklinde konuştu. 

Demir; "Dünya su ürünleri 
ihracatında payımızı yüzde 2-3'e 

çıkarmalıyız"
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel 

Müdür Yardımcısı Musa Demir, Tür-
kiye'nin dünya su ürünleri pazarında 
yüzde 1'in altında pay aldığını, bu pa-
yın yüzde 2-3'e çıkarılması gerektiğini 
dile getirdi. Demir, "Su ürünlerinde 
dünya genelinde avlanma azalıyor, 
yetiştiricilik artıyor. Türk ihracatçıla-
rımız çok yetenekli, ihracatımıza bu 
sektörün katkılarının artacağına inanı-
yoruz" dedi. 

Sektör toplantıları ile ihracatçıların 
sorunlarını çözdüklerini ifade eden De-
mir, Ekonomi Bakanlığı olarak firmaları 
ziyaret ederek sorunlarını çözme yoluna 
gittiklerini bu ziyaretler sayesinde hem 
Ekonomi Bakanlığı'nın faaliyetlerini 
anlattıklarını, hem de sektörlerin faali-
yetleri hakkında bilgi sahibi olduklarını, 
saha çalışmasından çıkan sorunları ve 
sonuçları diğer bakanlıklara gönderdik-
lerini ve takip ettiklerini anlattı. 

"Devlet yardımlarında çok reviz-
yonlar yaptık. gerek istenen belgelerin 
azaltılması, gerekse ödemelerin hız-
landırılması yönünde son 1 yılda iyi-
leştirmeler yapıldı" şeklinde konuşan 
Demir, "Su ürünleri sektörü çok önemli 
bir sektör. Temel protein kaynağı oldu-
ğu için su ürünleri, sektörünün deniz 
ürünleri sağlıklı ürünler olarak tüm 
dünyada revaçta. İhracat 1 milyar dola-
ra yaklaşmış durumda. Ben Japonya'da 
görev yaptım. Su ürünlerini tanıma fır-
satı buldum. Japonya su ürünleri tüke-
timinde başta geliyor. Biz de haftada 2 
kez mutfakta tüketilirken, onlarda gün-
de iki kez tüketiliyor. ICCAT'ta kota 
artması su ürünleri sektörü açısından 
çok önemli bir gelişme. Bu ihracatta 
bir ivme meydana getirecektir" diyerek 
sözlerini tamamladı. 

Hava kargo ile ihracat, Türk su ürünleri sektörünün 
ihracatında 7 yılda yüzde 10 paya ulaşınca dünya devi 
havayolu şirketleri Türk balığını indirimli fiyatlarla 
taşımak için sıraya girdi. 

Balıkçılık sektörü 1 milyar dolar 
ihracata koşuyor

Dünya devi havayolu şirketleri Türk balığını hava kargo ile taşımak için yarışıyor
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Avustralya’da bulunan Qu-
eensland Üniversitesinden 
Dr. Lee Hickey tarafından 

NASA’nın uzayda bitki yetiştirme 
çalışmalarından esinlenerek gelişti-
rilen hızlı ıslah yöntemi (speedbre-
eding), ülkemizde ilk kez Karama-
noğlu Mehmetbey Üniversitesinde 
uygulandı. KMÜ Mühendislik Fa-
kültesi Biyomühendislik Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Ay-
dın'ın başkanlığında TÜBİTAK tara-
fından 1005-Ulusal Yeni Fikirler ve 
Ürünler Araştırma Destek Programı 
kapsamında desteklenen projeyle, 
buğdayda bir yetiştirme döneminin 
60 gün gibi kısa bir sürede tamam-
lanması sağlandı. Projenin yürütücü-
lüğünü yapan Prof. Dr. Nevzat Aydın, 
projeye 2017 yılında başladıklarını 
ve projeden elde edilen ilk sonuçlara 
göre buğdayın bir yetiştirme dönemi-
ni 60 gün gibi kısa bir süreye indir-
diklerini belirterek, "Hızlı ıslah yön-
temiyle yazlık buğdayda bir yılda altı 

generasyon ürün alınabiliyor. Başka 
bir ifadeyle bu yöntem kullanılarak 
buğdayda açılan generasyon dediği-
miz ıslah süreci bir yıl gibi kısa bir 
sürede tamamlanabilecek. Hızlı ıslah 
yönteminin ülkemizdeki tohumculuk 
firmalarının ve araştırma kuruluşla-
rının Ar-Ge çalışmalarına büyük bir 
katkı ve hız kazandıracağını düşün-
mekteyiz" dedi.

Prof. Dr. Aydın, hızlı ıslah yön-
teminin Dr. Lee Hickey ve arka-
daşları tarafından Nature Plants 
dergisinde yayınlanmasıyla yön-
teme olan ilginin bütün dünyada 
arttığını ve yöntemin, bitki ıslahı 
konusunda çalışan önemli kuruluş-
lar tarafından kullanılmaya başlan-
dığını da sözlerine ekledi.

"Tarım sektörü ve bölgesel 
kalkınma adına önemli bir 

gelişme"
Karamanoğlu Mehmetbey Üniver-

sitesinde uygulanmaya başlanan hız-
lı bitki ıslah yönteminin gerek bilim 
camiası adına gerekse tarım sektörü 
ve bölgesel kalkınma adına önemli 
bir gelişme olduğunu söyleyen KMÜ 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ise 
proje sayesinde artık tohumculuk 
sektöründe faaliyet gösteren firma-
ların tohum geliştirme konusunda-
ki taleplerinin üniversite tarafından 
bir-iki yıl gibi çok kısa bir sürede 
karşılanabileceğini belirtti. Rektör 
Akgül, "Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi, bugün gelinen noktada 
sanayicilerimiz ve araştırmacılarımı-
zın pek çok konuda araştırma, tetkik 
ve ölçüm yapabilecekleri Ar-Ge alt-
yapısına ve teknolojik donanıma sa-
hip bir üniversitedir. Nevzat hocamı-
zın yürüttüğü hızlı bitki ıslah projesi 
de dünyada bir süredir uygulanırken 
birlikte ülkemizde ilk kez uygulanan 
bir projedir. Proje yürütücümüz Prof. 
Dr. Nevzat Aydın hocamıza ve proje 
ekibine bu vesileyle teşekkür ediyo-
rum. Son olarak tüm sanayicilerimiz, 
Ar-Ge kuruluşlarımız ve üniversite-
lerimizle her türlü işbirliğine hazır 
olduğumuzu belirtmek istiyorum" 
açıklamasında bulundu.

Türkiye’de ilk hızlı bitki ıslahı, KMÜ’de 
hayata geçirildi  Karamanoğlu 

Mehmetbey 
Üniversitesi (KMÜ), 
bitki ıslahında yeni 
bir uygulama olan 
hızlı ıslah yöntemini 
Türkiye’de ilk kez 
hayata geçiren 
üniversite oldu.  

KMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM 
ÜYESİ PROF. DR. NEVZAT AYDIN, 2017 
YILINDA BAŞLADIKLARI PROJEDEN 

ELDE EDİLEN İLK SONUÇLARA GÖRE 
BUĞDAYIN BİR YETİŞTİRME DÖNEMİNİ 

60 GÜN GİBİ KISA BİR SÜREYE 
İNDİRDİKLERİNİ SÖYLEDİ.
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Çiftçi, gübreleme çalışmalarına 
başladı...  

Bahar aylarının yaklaşmasıyla 
birlikte Yozgat'ta çiftçiler hububat ekili 
tarlalarda gübreleme çalışmalarına 
başladı.  

Tarlalarına gübre atan çiftçiler, yaklaşık 20 
gün içerisinde ekinlerin yağış alması gerek-
tiğini belirterek, aksi takdirde gübre atılan 

ekinlerin yanma riski ile karşı karşıya kalacağını 
ifade ettiler.

Yerköy’ün Orhan Köyünde çiftçilik yapan Ne-
cati Özer, kurak bir kış mevsimi yaşadıklarını be-
lirterek, bu yıl önceki yıllara göre biraz daha erken 
gübre atımına başladıklarını söyledi.

Özer, “Bahar ayının gübresini atmaya başladık. 
Attığımız bu gübre hem toprağı serinletiyor, hem 
de ekinlerin daha çok büyümesini sağlıyor. Gübre 
atma işlemi bittikten birkaç hafta sonra ekinlerin 
arasındaki yabancı otların yeşermesini önlemek için 
ilaçlama işlemi yapacağız." dedi.

Bu yılın önceki yıllara göre daha da kurak geçti-
ğini vurgulayan Necati Özer, kış mevsiminin kurak 
geçmesinin tarla farelerinin daha da çoğalmasına 
sebep olacağını ifade etti.

Özer, “İklim bakımından her yıl bir önceki yılı 
arar olduk. Bu yıl bölgemize kar yağışı olmadığı 
gibi yağmurda yağmadı. Son 40 yılın en kurak kış 
mevsimini yaşıyoruz. Yağış olmaması sebebiyle 
köy çeşmelerimizin suyu kesilme noktasına geldi. 
Buda su seviyesinin oldukça derinlere düştüğünü 
gösteriyor. Eskiden tarlalarımızın üzerinde en az 
yarım metre kar olurdu. Kar ve tipiden dolayı kom-
şu komşuya gitmekte zorlanırdı. Şimdi bakıyoruz, 
kış mevsimi sanki yaz havasında geçiyor. İklimler 
de değişti. Ayrıca kar olmaması sebebiyle tarla fare-
lerinin üremesinde de bu yıl daha fazla artış olabilir. 
Çünkü uzmanlar karla kaplı alanlar ve sisin tarla fa-
relerinin üremesini engellediğini ifade ediyor. Bu-
gün gübre atmaya geldiğimizde farelerin tarlalara 
zarar verdiğini gördük, tekrar ilaçlama yapmak zo-
runda kalacağız."diye konuştu.

Yerköy çiftçilerinden Bahri Yılmaz’da ilçele-
rinde çiftçilerin gübre atımına başladıklarını belir-
terek, bu yıl bölgelerinde yaklaşık 500 bin dekar 
alanda gübre atımının yapılacağını söyledi.

Yılmaz, “Ülke genelinde olduğu gibi bölgemiz-
de de son yılların en kurak kış mevsimini yaşıyoruz. 
Mevsimin kurak geçmesi sebebiyle çiftçimiz hubu-
bat ekili tarlalarının gübre atımına biraz daha erken 
başladı. İlçemiz genelinde yaklaşık 500 bin dekar 
ekili alanda gübreleme çalışması yapılacak. Bunun 
yanı sıra normalde Mart ayının sonlarında yapılan 
nohut ekimine de kuraklık nedeniyle bu yıl erken 
başlanıldı. Temennimiz biran önce yağışların iste-
nilen seviyede olmasıdır. Aksi takdirde kurak geçen 
mevsim çiftçimizi her anlamda büyük sıkıntılarla 
karşı karşıya bırakacaktır.”ifadelerini kullandı.

Malatya ekonomisinin can damarlarından biri 
olan kayısıda, ilkbahar ilaçlama programı 

açıklandı.  İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür 
Vekili Tahir Macit, konuyla ilgili yaptığı yazılı 
açıklamada dünyaca tanınmış ve milli ekonomi-
ye katkısı olan kayısının Malatya çiftçilerinin en 
önemli gelir kaynağı olduğunu ifade etti. Kayısı 
ağaçlarında her yıl görülen hastalık ve zararlılar-
la bilinçli ve etkili mücadele yapılması gerektiği-
ni belirten Macit, “İlkbaharda yaprak delen (çil), 
bakteriyel kanser zamklanma hastalığı ve monilya 
hastalığına karşı koruyucu olarak mücadele yapıl-
malıdır. Mücadeleye pembe tomurcuk döneminde 
başlanmalıdır.” dedi.

Kayısıda görülen hastalıklar hakkında da geniş 
bilgiler sunan Macit, özellikle kayısı bahçelerinde 
görülen Monilya hastalığına karşı çiçeklere 2 kez 
ilaçlama yapılması gerektiğini söyledi. Ancak üre-
ticilerin bazen ekonomik bazen de iş yoğunluğu 
nedeniyle tek ilaçlama yaptığını ifade eden Macit, 
“İlimizde içinde bulunduğumuz Şubat-Mart ayla-
rı nem ve sıcaklık değerleri açısından büyük de-
ğişiklik gösterebilir. İklimde yaşanabilecek hızlı 
değişim meyve bahçelerinde görülen hastalıkları 
tetiklemektedir. Bundan dolayı üreticilerimizin ka-
yısı bahçelerinde çiçek monilyası hastalığının ol-
maması için 2 defa ilaçlama yapmaları büyük önem 
arz etmektedir. Yine aynı şekilde meyvemizde çil 

hastalığının oluşmaması için de 
üreticilerimizin meyvenin kürkten 
sıyrılma dönemini takip etmeleri 
ve mücadele için geç kalmamaları 
gerekir. Ancak mevsim yoğun ya-
ğışlı geçerse üreticilerimiz "Çil ila-
cını mutlaka tekrarlamalıdır" ifade-
lerine yer verdi.

Macit, çiftçilerin konu hakkın-
da daha geniş bilgi için Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık il yada ilçe müdür-
lüklerine başvurmalarını istedi.

Sarıgöl ve çevresinde 2017 yılı ürünü tütünlerin 
alımlarına başlandı. Özel firmalar tarafından 

önceden sözleşmesi yapılan tütünlerin alımları kilo 
başına 13-19 TL arasında yapılıyor.

Alımların bu yıl kalitesine göre fiyatlandırıldığı 
belirtilirken, Sarıgöl ve çevresinde bu yıl ortalama 
olarak 12-15 bin ton tütün alımı yapılacağı belir-
tildi.

Üretici Ali İhsan Ülgen, "Tütün üreticilerimiz, 
teslim sırasında verilen fiyattan memnun değiller-
se, anında İlçe Gıda-Tarım ve Hayvancılık Müdür-
lüğüne veya Ziraat Odasına itirazda bulunabilirler. 
İtiraz halinde bir hafta içinde atanacak olan eksper-
lerin vereceği fiyat esas olacaktır" dedi.

Kayısıda ilkbahar ilaçlaması  

Sarıgöl’de tütün alımlarına başlandı 






