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250 Bin Düve Projesi Erzincan'da başladı

İLK DÜVELER 
DAĞITILDI

Tarım Kredi ve KYK 
arasında işbirliği 

protokolü

Hububat alım fiyatları 
açıklandı Başbakan Binali Yıldırım 

Erzincan'da Kırsal Kalkınma Projesi 
Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı 
konuşmasında çiftçiye müjde verdi. 

Başbakan Yıldırım geçen sene ton 
başına 940 lira olan buğday alım 
fiyatının yüzde 12 zamla bin 50 liraya 
çıkarıldığını açıkladı.

Yıldırım, "Buğday alım fiyatları gözden 
geçirildi ve yüzde 12 artış ile bin 50 TL'ye 
çıkarıldı. Ek ödemeler ile bu rakam bin 
110 liraya çıkacak. Ton başına 145 
lira destek ile bu rakam bin 200 lirayı 
aşacak. Yeni hasılat dönemimizin 
milletimize, üreticimize, çiftçimize hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Et ithalatını önlemek ve 
Türkiye'nin büyükbaş 
hayvan varlığını artırmak 
amacıyla başlatılan 250 
Bin Düve Projesi'nde ilk 
hak sahipleri düvelerini 
düzenlenen törenle 
aldılar.

m

Haberi 5. Sayfada

m

m

m

Haberi 12. Sayfada
Haberi 6. Sayfada





MAYIS 2018HABER 3

Şanlıurfa-Akçakale'de bulunan 
GAPTAEM Talat Demirören 
Araştırma İstasyonu'nda 25 Ni-
san’da ‘3.Yerel Tohum Buluş-

maları’ etkinliği düzenlendi. 
Etkinliğe Tarım Kredi Kooperatifle-

rini temsilen Genel Müdür Yardımcısı 

M. Fevzi Yücetepe ile TAREKS Tarım 
Ürünleri Genel Müdürü Burhanettin 
Topsakal katıldı.  

Moritanya Cumhurbaşkanı'nın eşi 
Meryem bint Ahmed Tıkbır’ın da iştirak 
ettiği etkinlikte Emine Erdoğan, toprak 
ile tohumun birbirinin ayrılmaz parçası 

olduğunu belirterek; “Tohum toprağa 
emanettir. Her ikisi de milli serveti-
mizdir. Bu bilinci ne kadar yaygınlaş-
tırır, ata tohumlarımıza ne kadar sahip 
çıkarsak yeni nesillerin geleceğini de o 
kadar garanti altına almış oluruz.” diye 
konuştu.

Bakan Fakıbaba ise, “Yerel tohum-
larımızın hem şifa hem de bir ekonomik 
değer olarak geleceğe aktarılması, korun-
ması ve yaygınlaştırılması için Bakan-
lığımızın çok özel görevleri olduğunun 
bilincindeyiz. Tür çeşitliliğimizin muha-
faza edilmesi geçmişte hiç olmadığı kadar 
önemli hale gelmiştir. Gelecekte ihtiyaç 
duyacağımız gıda için kendine yeterli bir 
ülke olmamızın ana hatları, tarımsal öne-
mi olan türlerin tohumlarını uygun şartlar-
da muhafaza etmemize bağlıdır.” dedi. 

Fakıbaba sözlerini şu şekilde sürdür-
dü: “Son on yılda sertifikalı tohum, fidan 
ve fide kullananlara ve üreticilerimize 
toplam 1,7 milyar lira destekleme ödeme-
si yaptık. Bu desteklerimizle tohumculuk 
üretiminin verim, kalite ve ihracatında 
ciddi artışlar gerçekleştirdik. 2002 yılın-
da 145 bin ton olan sertifikalı tohumluk 
üretimi, 7 kat artış göstererek 2017 yılın-
da 1 milyon 50 bin tona çıktı. Bugün artık 
Türkiye, tohum, fide, fidan ve süs bitkisi 
üreten ve ihraç eden bir ülkedir. 79 ülkeye 
tohumluk ihracatı yapıyoruz."

Yerel çeşitlerin adıyla ve tadıyla Tür-
kiye'ye özgü olduğunu belirten Fakıba-
ba, bu türleri korumak için destekleri ar-
tırarak sürdüreceklerinin de altını çizdi.

Erdoğan ve Fakıbaba daha sonra Doğu 
ve Güneydoğu illerine ait stantları ziyaret 
ettiler. Tarım Kredi ve iştiraklerinin standını 
ziyaret eden ve TK BİRLİK ürünlerini be-
ğendiğini ifade eden Emine Erdoğan’a Ge-
nel Müdür Yardımcısı Yücetepe ve Topsa-
kal tarafından ürünlerle ilgili bilgi verildi. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba; 

“79 Ülkeye tohumluk ihraç ediyoruz”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Şanlıurfa’da düzenlenen "3. Yerel Tohum 
Buluşmaları” etkinliğinde konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, "Bugün artık Türkiye, 
tohum, fide, fidan ve süs bitkisi üreten ve ihraç eden bir ülkedir. 79 ülkeye tohumluk ihracatı yapıyoruz." dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Ahmet Eşref Fakıbaba, fıstık fiyat-

larına değinerek, bu işin stokçuluğunu 
yapanlara izin vermeyeceklerini, lisans-
lı depoculuğu geliştireceklerini söyledi.  

Gaziantep’te bir dizi ziyarette bu-
lunan Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, 
AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını 
ziyaret ederek, fıstık fiyatlarıyla ilgili 
açıklamalarda bulundu. Baklavacıların 
şikayet ettiği yüksek fıstık fiyatlarına 
değinen Fakıbaba, stokçulara izin ver-
meyeceklerini ve lisanslı depoculuğu 
arttıracaklarını belirtti. 

“Stokçulara izin vermeyeceğiz” 
Stokçulara asla izin verilmeyeceği-

nin altını çizen Bakan Fakıbaba, “Üre-
tici arkadaşların para kazanmasının 
hep yanındayım. Ama sadece parası 
olup bu işle alakası olmayan, sadece 
stokçuluk yapan ve stokçuluktan para 
kazanmaya çalışan insanlara karşıyım. 
Bu konuda gerekli önlemleri alacağız. 
İnsanların stokçuluk yapmasına izin 
vermeyiz. 81 milyonun alım gücünü 
azaltanların karşısında biz varız. Bu 
bağlamda piyasayı gözetliyoruz. Eğer 

fiyatların düşmediğini görürsek gerekli 
tedbirleri alırız. Lisanslı depolarımız 
var zaten. Bunların sayısını da arttıra-
cağız” dedi. 

“Çeşitlilik artmalı fındık da 
kullanılmalı” 

Baklavada çeşitliliğin artmasını is-
teyen Bakan Fakıbaba, “Baklavacıların 
fıstık lezzetli demesini anlıyorum. An-
cak bu işin çeşitliliği artmalı fındık da 
kullanılmalı, ceviz de kullanılmalıdır” 
diye konuştu. 

Bakan Fakıbaba, “Fıstık stokçularına izin vermeyeceğiz” 
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Genel Kurula Tarım Kredi Ko-
operatiflerini temsilen Yö-
netim Kurulu Başkan Vekili 

Veli Sar ile Yönetim Kurulu Üyesi 
İbrahim Ethem Üstüner katıldı.

Kooperationen Yönetim Kurulu 
Başkanı Carsten Varneskov ve Avrupa 
Kooperatifleri Başkanı Jean-Louis Ban-
cel’in açılış konuşmalarının ardından 
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Ku-
rulu Eski Başkanı Mogens Lykketoft, 

BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma He-
defleri konusunda bir sunum yaptı.

Genel kurul kapsamında kooperatif 
modelinin uluslararası kalkınma üze-
rindeki etkisi ve Avrupa Kooperatifleri-
nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine 

ulaşma konusundaki katılımı ile aradaki 
boşluğu kapatmanın yollarının tartışıldı-
ğı çalıştaya Tarım Kredi Kooperatifleri 
de katıldı. 

Çalıştay sonrası heyet, Avrupa Ko-
operatifleri tarafından, Danimarka’nın 

kooperatifçilik alanlarıyla ilgili daha ge-
niş bilgi sahibi olunması amacıyla ger-
çekleştirilen saha incelemesi kapsamın-
da “Danimarka Kürk Üretim Birliği’nde 
(KOPENHAGEN FUR)” incelemelerde 
bulundu.

Mizanpaj    Haber Sorumluları
İbrahim BİDAV   Funda SADAY - Firuze SUGEL TÜRKEROĞLU

Reklam Sorumlusu
Taner LAKERTA

2018 MAYIS 
SAYI 550

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

Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin 
de üyesi olduğu 
Avrupa Kooperatifleri 
(Cooperatives Europe) 
Genel Kurulu 16-18 
Mayıs 2018 tarihleri 
arasında Danimarka’da 
gerçekleştirildi.

Fas'ta düzenlenen ve Afrika Kıtası'nın en büyük tarım fuarı 
olma özelliğine sahip 13. Uluslararası Tarım Fuarı (SIAM), 
üreticilerden büyük ilgi gördü.

Avrupa Kooperatifleri Genel Kurulu 
Danimarka’da yapıldı

Fas’ın Meknes kentinde 24-29 Nisan 
tarihleri arasında düzenlenen SIAM 

2018 Fuarının açılış törenine katılan T.C. 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yar-
dımcısı Mehmet Daniş ve Türkiye Cum-
huriyeti Fas Büyükelçisi Ethem Barkan 
Öz hem Bakanlık standı hem de milli ka-
tılım iştiraki olarak fuarda yer alan Tarım 
Kredi Kooperatifleri standını ziyaret etti.

Bin 350 firmanın katıldığı fuarda, 
yaklaşık 90 metrekarelik alanda Tür-
kiye’nin temsil edildiği Türk pavilyo-
nunda Bakanlık bünyesinde ve Tarım 
Kredi Kooperatifleri tarafından yapı-
lan çalışmalar, destekler ve faaliyet-
ler anlatıldı. Ayrıca iki ülke arasında 
ticaret hacminin artmasında yapı taş-
ları olacak Gübretaş, İmece Plastik ve 
Tarkim temsilcileri de açılan stantlar-
da yerini aldı.

Yaklaşık 180 bin metrekare alan-
da 66 ülkenin katıldığı fuar, gerek Ta-
rım Kredi şirketleri ve Fas firmaları 
arasında gerekse diğer bölge ülkele-
rine yönelik işbirliği fırsatlarının de-
ğerlendirilmesi bakımından oldukça 
verimli geçti.

Başta Afrika ülkelerinden olmak 
üzere diğer ülkelerden gelen firma-
larla da bir araya gelme fırsatı elde 
eden Tarım Kredi Kooperatifleri ve 
şirketleri açısından Afrika pazarında 
ortak hareket etme imkânı sağlayarak 
önemli bir adım atıldı.

Fuarda, Fas Başbakanı Saadettin 
Osmani tarafından “En İyi Katılımcı”  
ödülü takdim edilen Türkiye, 2019 
yılı Fas Tarım Fuarının onur konuğu 
olacak.

Afrika kıtasının en büyük fuarı Fas'ta düzenlendi
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Erzincan’ın Akyazı ilçesinde dü-
zenlenen 10 Adet Kırsal Kalkın-
ma Projesi Toplu Açılışı ve 250 

bin Düve Projesi İlk Teslim Törenine; 
Başbakan Binali Yıldırım, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref 
Fakıbaba, Sağlık Bakanı Ahmet Demir-
can, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 
Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye 
Başkanı Cemalettin Başsoy, milletve-
killeri, Tarım Kredi Kooperatifleri Mer-
kez Birliği Genel Müdür Dr. Fahrettin 
Poyraz ve çok sayıda vatandaş katıldı.  

Tarımda İşletme Anlayışına 
Geçildi

Kırsal kalkınma destekleriyle ya-
pılan tesislerin açılışı dışında Tarım 
Bakanlığının iki önemli faaliyetini de 
gerçekleştirdiklerini anlatan Başbakan 
Yıldırım, “250 bin düve projesi. 500 bin 
koyun projesi vardı. Şırnak’ta başlatıl-
dı. 250 bin düve projesi Erzincan’dan 
başlatılıyor. Dalga dalga diğer illerimi-
ze dağılacak. Hayvan varlığımız artmış. 
Küçükbaş 30 milyondan 44 milyona, 
büyükbaş 10 milyondan 15 milyona 
çıkmış. Hayvan varlığımızda yüzde 50 
artış var. Yıllık tüketim 6.7 idi. Şimdi 
15 kiloyu buldu. Hayvan varlığımızın 
artışı ile et tüketimi artışı aynı değil. 
Bu neyi gösteriyor refahı gösteriyor. Et 
tüketimi de aynı şekilde büyümüş oldu. 
Hayvancılıktaki artış aynı hızla olmadı-
ğı için bir müddet daha ithalat yapaca-
ğız. Bu projeler de amaç ithalatı azalt-
mak ithalatı hatta tamamen bitirmek, 
yerli ürünlerimiz yerli hayvancılığımızı 
geliştirmek. Tarımda aile köy hayvancı-
lığından işletme anlayışına geçildi. Bu 
artık ticari bir iş olarak görülmeye baş-
landı. Ölçek büyüdü.” dedi.   

Hedef 7 Yılda 1,5 Milyon 
Damızlık

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanı Ahmet Eşref Fakıbaba, tarım ve 
hayvancılığa yönelik desteklemeleri-
ne ilişkin, "Bu projeleri yaptığımızda 
artık et ithal eden değil, hayvan ihraç 
eden ülke konumuna geleceğiz. Bu 
projeler hemen netice verecek pro-
jeler değil. İnşallah 3 sene içerisinde 
bunları halledeceğiz.     

Son 15 yılda hayvancılığa toplam 25 
milyar destek vermişiz. Bugüne kadar 
425 bin üreticiye 10,7 milyar Türk Li-
rası faizsiz kredi kullandırdık. Böylece 
2002 yılında büyükbaş hayvan sayımız 
10 milyon iken 2017 yılında 16 milyo-
na, küçükbaş hayvan sayımız 32 milyon 
iken bugün 44 milyona çıktı. Büyükbaş 
hayvan varlığımızı daha da fazla art-
tırmayı hedeflediğimiz 250 bin düve 

projesiyle Tarım Kredi Kooperatifleri 
aracılığıyla toplam 250 bin düveyi üre-
ticilerimize üç yıllık dönemde teslim 
edeceğiz. Proje kapsamında 7 yılda 1,5 
milyon damızlık hayvan sayısına ulaş-
mayı hedefliyoruz.

Kırsal kalkınma olmadan, şehirler 
kalkınamaz ve dolayısıyla ülke kalkına-
maz. Verdiğimiz düvelerle kırsalda bir-
çok kişinin hayatı değişiyor, kadınları-
mız iş kuruyor, istihdama katkı sağlıyor. 
Dünyada kırsal kesimin başlıca geçim 
kaynaklarından birisi tarım ve hayvan-
cılıktır. Bundan dolayı hükümetlerimiz 
2002 yılında 1,9 milyar olan tarımsal 
destekleri 2018'de 15 milyara çıkar-
mıştır. Yani 7 buçuk kat artmış. Allah'ın 
izniyle bundan sonra bu desteklerimiz 
devam edecektir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 250 Bin 
Düve Projesi kapsamında ilk hak sahip-
lerine düveleri teslim edildi.

Et ithalatını önlemek ve Türkiye'nin büyükbaş hayvan varlığını artırmak amacıyla 
başlatılan 250 Bin Düve Projesi'nde ilk hak sahipleri düvelerini düzenlenen törenle aldılar.

250 Bin Düve Projesi 
Erzincan’da başladı 

Tarım 
Kredi 

standına 
yoğun ilgi

TMO’nun “Hububatta Li-
sanslı Depoculuk Hamlesi 

ve 80.Yıl Etkinlikleri” kapsa-
mında düzenlediği fuarda Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve iştirak-
leri de yerini aldı. Tarım Kredi 
hizmetlerinin tanıtımının yapıl-
dığı etkinliğe Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Ahmet Eş-
ref Fakıbaba, Tarım Kredi Ge-
nel Müdürü Dr. Fahrettin Poy-
raz, TMO Genel Müdürü İsmail 
Kemaloğlu, birçok kamu kurum 
ve kuruluşlarının yetkilileri ile 
çok sayıda vatandaş katıldı. 

Tarım Kredi Kooperatifle-
ri standı katılımcılardan yoğun 
ilgi görürken, ziyaretçilere, 
Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
kredi imkanları, satışı yapılan 
ürünler, sigorta ve iştirak ürün-
leri hakkında detaylı bilgi veril-
di. Poyraz, standı gezen Deme-
tevler Abdi İpekçi İlköğretim 
Okulu 4. sınıf öğrencileriyle de 
hatıra fotoğrafı çektirdi.

Toprak Mahsulleri 
Ofisi’nin 80’inci kuruluş 
yıl dönümü nedeniyle 

düzenlenen “Hububatta 
Lisanslı Depoculuk ve 80. 
Yıl Etkinlikleri”nde Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin 
standı ziyaretçilerden 

büyük ilgi gördü.
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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu (KYK) Genel Müdü-
rü Sinan Aksu, Türkiye Tarım 

Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. 
Fahrettin Poyraz arasında imzalanan 
protokol ile yurt öğrencileri için yemek 
üretiminde gereken gıda maddeleri Ta-
rım Kredi tarafından temin edilecek. 

Aksu, protokol imza töreni önce-
sinde yaptığı açıklamada “Kurumumuz 
bünyesinde kalan öğrencilerin ihtiyacı-
na yönelik günde 1 milyon öğün yemek 
veriyoruz. İki kurum arasında imzala-
nan protokolle, yemekhanelerimizde 
üretilen yemek için ihtiyaç duyulan gıda 
maddelerini Tarım Kredi Kooperatifle-
rinden karşılayacağız. Bu protokol ile 

üreticiden hiçbir aracı olmadan direkt 
olarak öğrenciye kaliteli, sağlıklı ve 
uygun fiyatlı gıda ürünleri ulaştırılmış 
olacak” dedi.

Tarım Kredi Genel Müdürü Dr. Fah-
rettin Poyraz ise kurum olarak üretici-
den tüketiciye aracı olmadan kaliteli 
ve sağlıklı gıda ulaştırmanın öncelikli 
hedefleri arasında olduğunu belirterek, 
“Daha önce TSK ve Ege Üniversitesi 
ile benzer işbirliği protokolleri yap-
tık. Böylece hem üretici ortaklarımızın 
ürünlerini değerlendiriyoruz, hem bü-
yük miktarda gıda ihtiyacı olan kurum-
larımıza aracısız uygun fiyatla hizmet 
sunuyoruz. Hem de vatandaşlarımıza 
bu yolla kaliteli ve sağlıklı gıda sunmuş 

oluyoruz. Bu işbirliğinin ileride yapıla-
cak benzer çalışmalara örnek olmasını 
dilerim. Kurumlarımız, öğrencilerimiz 

ve çiftçilerimiz için hayırlı olsun” diye 
konuştu. Konuşmaların ardından Poyraz 
ile Aksu işbirliği protokolünü imzaladı. 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu arasında 
öğrenci yurtlarının gıda temini hususunda işbirliği protokolü 
imzalandı.

Tarım Kredi ve KYK arasında işbirliği protokolü

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Ku-
rumundan (TKDK) aldığı 1 milyon lira hibe 

desteğiyle organize sanayi bölgesinde süt işletme 
tesisi kuran Erdal Rençber, günde 8 ton süt alarak 
peynir üretimi yapıyor. Gazetecilere açıklamalarda 
bulunan işletme sahibi Erdal Rençber, 2015 yılında 
TKDK'dan 1 milyon TL hibe desteği aldığını ve süt 
işleme tesisinde açık sistemle teknolojik altyapı sa-
yesinde kaliteli hizmet verdiklerini söyledi. 

Eski kaşar başta olmak üzere birçok çeşit peynir 
üretimi yaparak, bunları İstanbul piyasasında pa-

zarladıklarını ifade eden Rençber, "Devlet destekli 
olarak ilimiz merkezinden yaklaşık 25 kilometre 
uzaklıktaki organize sanayi bölgesinde kurduğum 
süt işletme tesisinde, günde 8 ton süt alıyorum. Bu 
tesisimizi TKDK sayesinde yüzde 50 hibe proje ile 
yaptırdık. 1 milyon lira hibe aldık. Diğer 1 milyon 
lirayı de kendi imkanlarımızla temin ederek işlet-
meyi faaliyete soktuk. Devlet desteği olmasaydı bu 
tesisi kurmam mümkün değildi. Her gün tankerler-
le köy köy dolaşarak süt alıyoruz. Ağırlıklı olarak 
keçi ve inek sütünden eski kaşar peyniri yapıyoruz. 
Tesisimiz 12 ay boyunca sürekli olarak çalışıyor. 
Burada taze kaşar, örgü peyniri, alt mamulleri, te-
reyağı, lor ürünlerinin imalatını yapıyoruz. Günde 
yaklaşık 8 ton süt alıyoruz. Ancak Varto ve Erzurum 
Hınıs'taki bölgelerimizde daha süt alımına başlama-
dık. Oralarda kısa sürede süt alımına başlayacağız 
ve günlük 10 ton süt alımı yapacağız. Kalite bakı-
mından birinci sınıf natürel üretim ve içerisinde hiç-
bir katkı maddesi yok. Tamamen doğaldır. Şu anda 
işletmemizde 7 kişi çalışıyor" dedi. 

İşletme Ustası Hüseyin Altıntaş ise, sütün sabah 
09.00-11.00 saatleri arasında geldiğini ifade ederek, 
"Sütü 15 derece sıcaklıkta ısıtıp mayalayıp yaklaşık 

bir saat bekletiyoruz. Daha sonra baskıya alıyoruz. 
Bu aşamada günde ortalama 6 ton peynir üretimi 
yapıyoruz. Mevsim itibariyle bu artacaktır" diye 
konuştu. 

Muş'ta devlet desteğiyle 2 milyon TL'ye mal olan süt işletme tesisinde günde 8 
ton süt işlenerek peynir üretimi yapılıyor.  

Devlet desteğiyle kurulan tesiste 
günde 8 ton süt işleniyor  
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Bereket Emeklilik, İstanbul Beşik-
taş’ta düzenlenen bir basın toplan-
tısıyla çiftçilerin ihtiyaçlarını göz 

önüne alarak özel tasarlanan ‘Çiftçi Hayat 
Arkadaşı’ ve ‘Bereket Hayat Arkadaşı’ ha-
yat sigortası ürünlerini tanıttı. Sigortalının 
vefatı durumunda aile bireylerine toplu 
ödeme yapan ‘Çiftçi Hayat Arkadaşı’ ha-
yat sigortası; sigortalının ailesinin taksit, 
fatura, mutfak, eğitim ücretlerini karşı-
lamanın yanı sıra çiftçilik giderlerini dü-
şünerek farklı teminat paketleri sunuyor. 
Prim ödemelerinde vergi avantajı sunan 
‘Bereket Hayat Arkadaşı’ hayat sigortası 
da çok sayıda asistans hizmetiyle beraber 
geliyor. Anlaşmalı sağlık kurumlarında in-
dirim, diş paketi, diyetisyen ve psikolojik 
danışmanlık hizmetlerinin yanında, anlaş-
malı istasyonlarda akaryakıt indirimi, spor 
salonları ve otel konaklamalarında indirim 
bulunuyor. 

“İnşallah çiftçilerimiz için yararlı 
bir hizmet vermiş olacağız” 
Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik 

Genel Müdürü Mahmut Güngör, çiftçile-
re fayda sağlayabilmek ve çeşitli riskleri 
teminat altına alabilmek için hayat sigor-
tası ürünleri geliştirdiklerini söyledi. Ge-
nel Müdür Güngör, şu ifadeleri kullandı: 

“Tarımsal faaliyet emek yoğun bir 
faaliyet, tarımsal faaliyet diğer üretim 
faaliyetlerinde olduğu gibi herhangi bir 
aksama durumdan ürün ve üretim kay-
bı, bunun önüne geçmek adına traktör 
bakımı, veterinerlik hizmeti, ziraat mü-
hendisliği hizmeti, aracın bozulması 
halinde çekme hizmeti ve bunun dışın-
da vefat ve geçici iş göremezlik ile il-
gili riskleri teminat altına alan bir ürün 
çıkardık. Bu tarımsal faaliyetin devamı 
esas, bunun önündeki engelleri bir neb-
ze de olsa nasıl aşabiliriz diye bu bah-
settiğim listeleri teminat altına almaya 
yönelik çıkardığımız ürünün çiftçinin 
kaygılarını giderecek şekilde izale edil-
diğini düşünüyoruz. İnşallah hayırlı 
olur. Diğer ürünümüz de çiftçi dışındaki 

emekçiler için. Geçici iş göremezlik-
te veya işsizlik halinde altı aya kadar 
işsizlik ödemesi yapan ürünümüzle de 
bu tarz riskleri teminat altına aldık ve 
Dünya Çiftçiler Günü’ne denk getirdik. 
İnşallah çiftçilerimiz için yararlı bir hiz-
met vermiş olacağız.” 

“Çiftçilere özel bir ürün yaptık” 
Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik 

Genel Müdür Yardımcısı Somer Orhan 
ise çiftçilerin yarınlarını da düşünmek 
istediklerine vurgu yaparak, “Çiftçilere 
özel bir ürün yaptık. Sadece çiftçilerimi-
zin kendileri değil, ailelerini, çocukları-
nı, yarınlarını da düşündük. Bu yüzden 
çiftçilerin gündelik hayattaki ihtiyaçları-
nı belirledik. Ne ihtiyacı var; akaryakıt, 
ziraat mühendisi, verimi artırma ihtiyacı 
var. Maddi zorluklar çerçevesinde kas-
kosu, trafik sigortası yapılamayabilir. 
Bunlara karşı bir önlem aldık. Akarya-
kıt indirimi verdik. Yaşarlarsa hayatla-
rını kolaylaştıralım, Allah korusun vefat 
ederlerse ailelerini ve çocuklarını dü-
şünmek istedik. Sadece çiftçi hayat ile 
kalmadık şehirlerde yaşayan insanları 
da düşündük. Bunun adına da ‘Bereket 
Hayat Arkadaşı’ koyduk. Akaryakıt indi-
rimi olmak üzere çeşitli indirimlerle yine 
onların hayatlarını, çocuklarını, eşlerini 
düşünmek istedik” diye 
konuştu. 

Uzman 
danışmanlardan 

canlı destek 
Sigortalının vefatı 

durumunda aile bireyle-
rine toplu ödeme yapan 
‘Çiftçi Hayat Arkadaşı’ 
hayat sigortası; sigortalı-
nın ailesinin taksit, fatu-
ra, mutfak, eğitim ücret-
lerini karşılamanın yanı 
sıra çiftçilik giderlerini 
düşünerek farklı teminat 
paketleri sunuyor. Çiftçi-

ler için özel olarak hazırlanan ürünün fark 
oluşturduğu bir diğer nokta ise sağladığı 
asistans hizmetleri. ‘Çiftçi Hayat Arkada-
şı’ hayat sigortası, sigortalının, uzman ve 
konusunda lisanslı danışmanlar ile tele-
fon üzerinden alabileceği veteriner deste-
ği, besicilik teknikerliği desteği ve ziraat 
mühendisliği desteği hizmetlerini de kap-
sıyor. Bunun yanında, ürünle beraber si-
gortalıya sunulan traktör bakım paketi ile 
sigortalılar, garanti süresi dolmuş traktör-
lere yapılacak yağ, yağ filtresi ve hava filt-
resi değişimi gibi işlemlerde yüzde 10’luk 
indirimden faydalanıyor. 

Anlaşmalı istasyonlardan 
akaryakıt indirimi 

‘Çiftçi Hayat Arkadaşı’ hayat sigor-
tası yaptıranlar, anlaşmalı olan istas-
yonlardan indirimli akaryakıt alabiliyor. 
Bunun yanında, araç lastiğinin patlama-
sı, araç aküsünün ya da yakıtının bitmesi 
sonucu aracın yolda kalması durumunda 
sigortalı yılda bir defaya mahsus olarak 
ücretsiz çekici hizmetinden yararlana-
biliyor. Ürün ile beraber verilen diş pa-
keti ise, anlaşmalı kurumlarda yılda bir 
defaya mahsus olmak üzere diş hekimi 
muayenesi, diş taşı temizliği, diş rönt-
gen filmi hizmetlerinden ücretsiz fayda-
lanılmasını sağlıyor. 

‘Bereket Hayat Arkadaşı’ hayat 
sigortası 

Bereket Emeklilik’in sunduğu bir 
diğer ürün de ‘Bereket Hayat Arkadaşı’ 
sigortası oldu. Sigortalının hem kendisini 
hem de ailesini beklenmedik risklere kar-
şı güvence altına alan ürün, bordrolu ve 
özel sektör çalışanı sigortalının issiz kal-
ması durumunda maksimum 6 ay olmak 
üzere, issizlik durumu sona erene kadar 
teminatta belirtilen tutar kadar işsizlik 
ödemesi sağlıyor. Sigortalının bu süre-
de iş bulması durumunda eğer yeni işte 
alınan maaş bir önceki işten yüzde 20 ya 
da daha düşükse, aylık maksimum 2 bin 
liraya kadar her yıl en fazla 6 ay olmak 
üzere maaş farkı ödemesi yapıyor. 

Prim ödemelerinde vergi avantajı su-
nan ‘Bereket Hayat Arkadaşı’ sigortası 
da çok sayıda asistans hizmetiyle beraber 
geliyor. Anlaşmalı sağlık kurumlarında 
indirim, diş paketi, diyetisyen ve psiko-
lojik danışmanlık hizmetlerinin yanında, 
anlaşmalı istasyonlarda akaryakıt indi-
rimi, spor salonları ve otel konaklama-
larında indirim bulunuyor. Sigortalının 
aracının yolda kalması durumunda çekici 
hizmeti, oto bakım indirimleri, vale, araç 
kiralama, taksi ve seyahat asistans hiz-
metleri de paket içinde bulunuyor. 

Çiftçiler günü ‘Bereket’ getirdi  
Bereket Emeklilik,        

14 Mayıs Dünya Çiftçiler 
Günü dolayısıyla 

çiftçilerin ihtiyaçlarına 
özel tasarlanan ‘Çiftçi 

Hayat Arkadaşı’ ve 
‘Bereket Hayat Arkadaşı’ 

hayat sigortası 
ürünlerini tanıttı.  
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Araban Ovası'nın bereketli 
topraklarında yetişen ve 
kalitesiyle ünü ülke sınır-

larını aşan meşhur Araban sarım-
sağının yeşil firik hasadı devam 
ediyor. Alanları gezerek tarım 
işçileri ve işçi çavuşlarıyla görü-
şen Araban Ziraat Odası Başkanı 
Mehmet Doğan, "Araban Ova-
sı'nda 20 bin dönümü aşkın alan-
da sarımsak dikimi yapılmaktadır. 
Yaklaşık 10 bin dönüm civarın-
daki alanda geçtiğimiz günlerde 
yeşil firik sarımsak hasadı başla-
dı. Araban Ovasındaki sarımsak 
hasadı ile günlük taşımalı olarak 
gelen 15 bin civarında tarım işçi-
sine iş imkanı sağlanıyor" dedi. 

Başkan Doğan, sarımsak 
hasadında yevmiyenin geçen 
yıl 32 lira olduğunu belirterek, 
"Araban Ovası'ndaki sarımsak 
hasadında geçmiş yıllarda oldu-
ğu gibi bu yıl yeşil firik sarım-
sak hasadında ve önümüzdeki 
günlerde başlayacak olan kuru 
sarımsak hasadında da bölge-
deki tarım işçilerine iş imkanı 

sağlanıyor. Hatta, üreticilerimiz 
zaman zaman tarım işçisi sıkın-
tısı yaşıyor" şeklinde konuştu. 

Arabanlı sarımsak üretici-
lerinden Tahir Öztürk, "2018 
yılı sarımsak dikimi dönemin-
de Araban Ovası'nda Kaba Sa-
kız mevkiindeki 230 dönüm 
şahsıma ait tarlamda dikimini 
yaptığım sarımsağın yeşil firik 
sarımsak olarak hasadına baş-
ladım. Sarımsak tarlalarımda 
çalıştırmak üzere Araban ilçe 
merkezi ve kırsalında yolcu 
dolmuşları kiralayarak günlük 
taşımalı olarak getirttiğim yak-
laşık 175-200 civarında tarım 
işçisinin yetersiz olduğu zaman-
larda yine çevre il, ilçe ve kırsa-
lından da taşımalı olarak günlük 
150-160 civarında tarım işçisi 
getirterek çalıştırıyorum. Bu yıl 
tarım işçilerinin günlük yevmi-
yesi 40 lira civarında gerçekle-
şecek. 2018 yılı yeşil firik sa-
rımsak hasadına başladığım bir 
dönüm arazide yaklaşık 6-7 ton 
civarında ürün alıyorum. Sabah 
saat 07.00’da işbaşı yapan tarım 
işçilerim, saat 17.00'de işlerini 
bırakıp, servis olarak kiraladı-
ğım yolcu dolmuşu ile evlerine 
dönüyor. İşçilerimin servis üc-
retlerini de günlük yevmiyeleri 
ile birlikte her gün peşin olarak 
ödüyorum. Araban Ovası'ndaki 
sarımsak dikimi ve hasadı dö-
nemlerimizde her yıl binlerce 
tarım işçisine iş imkanı sağlaya-
rak bölge ekonomisine önemli 
katkı sağlıyoruz" ifadelerini 
kullandı. 

Gaziantep Araban 
Ovası, yeşil firik 
sarımsak hasadında 
15 bin civarında 
tarım işçisine günlük 
peşin yevmiye ile iş 
imkanı sağlayarak 
bölge ekonomisine 
önemli katkı sağlıyor. 

Sarımsak hasadında 15 bin 
tarım işçisine iş imkanı   

Aydınlı çiftçiler asırlar öncesinde olduğu 
gibi arazilerini karasabanla sürüyor. At ve 

öküzlerin faal olarak kullanıldığı Aydın dağla-
rında çiftçiler engebeli arazi yapısı nedeniyle 
bahçeleri at ve öküzlerle sürmek zorunda ol-
duklarını belirttiler. 

Aydın’ın kaliteli incir üretimi ile ünlü dağ 
köylerinde çiftçiler karasabandan vazgeçmiyor. 
Arazinin yapısı, incir ve zeytin ağaçlarının du-
rumu nedeniyle gelişen teknolojiye rağmen ka-
rasabandan vazgeçemeyen köylülerin en önemli 
yardımcıları asırlar öncesinde olduğu gibi atlar 
ve öküzler. 

Gelişen teknoloji Ünlü Seyyah Evliya 
Çelebi’nin ‘Dağlarından yağ, ovalarından 
bal akar’ sözleriyle tasvir ettiği verimli Ay-
dın dağlarında karasabana çözüm bulamadı. 
Çiftçiler, asırlar önce olduğu gibi arazileri-
ni öküz ve atlarla işlemeye devam ediyor. 

Köylerde at ve öküzlerle çiftçilik yapabilen 
çok az insan kalırken yeni neslin bu meşak-
katli işi yapmak istemediği belirtildi. 

Aydın’ın Köşk İlçesi’ne bağlı Uzundere 
Mahallesi’nde yaşayan Sait Dağ, ekonomik 
nedenlerden değil, arazinin yapısından dolayı 
mecburiyetten hayvanlarla çift sürmek zorunda 
kaldıklarını belirtti. Dağ, “Traktör ve diğer araç-
lar incir ve zeytin bahçelerinde iş görmediği için 
mecburen öküz ve atlarla çift sürüyoruz. Zor olu-
yor ama başka bir alternatifimiz yok. Tek sıkıntı 
yeni nesil at ve öküzlerle çift sürmesini bilmiyor. 
Öğrenmek de istemiyorlar. Herkes şehirde yaşa-
mak istiyor. Bir çift at ya da öküze sahip olup ta 
dağlık arazilerdeki incir ve zeytin bahçelerinde 
çift sürenler günlük 300 TL yevmiye alıyor. Se-
zonda bir mühendisten daha fazla para kazanma-
larına rağmen eskisi gibi kimse at ve öküzlerle 
çift sürmek istemiyor." dedi.

Aydın’da çiftçiler karasabandan 
vazgeçemiyor  

Aydın’da engebeli arazi 
sebebiyle karasabanla tarım 

devam ediyor . 
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Başbakan Binali Yıldırım'ın 
Erzincan'da Kırsal Kalkınma 
Projesi Toplu Açılış Töreni'nde 

yaptığı konuşmasında çiftçiye müjde 
verdi. Başbakan Yıldırım geçen sene 
ton başına 940 lira olan buğday alım 
fiyatının yüzde 12 zamla bin 50 liraya 
çıkarıldığını söyledi.

Başbakan Yıldırım'ın teslim töreninde 
yaptığı konuşmasından satır başları şöyle;

"Türkiye'de hayvancılık yapma an-
layışı değişti. Eskiden besi çiftlikleri 
yoktu. Herkes 3-5 tane beslediği mal 
ile idare ediyordu. Tarımda da hayvan-
cılıkta da işletme anlayışına geçildi. Bu 

artık ticari bir iş olarak görülmeye baş-
landı. Ölçek büyüdü. Sonunda artı ger-
çekleşmiş oldu. 16 yıldır kalkınmamızın 
anahtarı olarak tarımı ve hayvancılığı 
gördük ve desteklerimizi de kendimize 
hedef olarak koyduk.

15 MİLYARLIK DESTEK
Tarım ve hayvancılığa 15 milyar li-

ralık destek sağlıyoruz. 4-5 milyarı hay-
vancılığa 10 milyarını da tarıma veriyo-
ruz. Bizde hükümet olarak toprağımızın 
zenginliklerini ülkemizin geleceği oldu-
ğunu iyi biliyoruz. Bu yüzden hayvancı-
lık ve tarımın gelişmesine büyük önem 
veriyoruz. 3.7 milyar dolar olan tarım-
sal ihracatımız 2017'de 17 milyar dolara 
çıktı. Bunu yaptığımızdan dolayıda Av-
rupa'da 2005'ten beri Türkiye tarım üre-
timinde 1 numara. Tüm bunları nasıl ba-
şardık? Çiftçilerimizle ve hayvancılıkla 
uğraşan vatanşdaşlarımızla başardık. 
Hep yanınızda olduk, olmaya da devam 
edeceğiz. Geçen yıl başlattığımız yeni 
bir uygulama var. Bu destekleri parça 
pinçik vermek yerine toplu halde mart 
ve ekim aylarında verelim dedik. Mazot 
desteğini de uygulamaya başladık. Yarı-
sı bizden yarısı sizden.

7 KAT ARTTIRDIK
Bu sene bir uygulama daha yaptık. 

Hayvanların takibi için küpeleme siste-
mi var. Bu küpelemeden ve aşıdan para 
alınmayacak. Bunu tamamen Tarım Ba-
kanlığı karşılayacak. 2002'de 145 bin 

ton sertifikalı tohum üretimi yapılıyor-
du, bugün bunu 7 kat artırdık. Sertifi-
kalı tohumda Türkiye ihracatçı konuma 
geldi. 79 ülkeye tohum ihracatı yapıyo-
ruz. Yeter mi? Yetmez. Türkiye tarımda, 
hayvancılıkta lider ülke oluncaya kadar 
durmak yok, yola devam.. Son 16 yılda 
tarımda nereden nereye geldiğimizi siz 
biliyorsunuz. Biz hiçbir zaman Anka-
ra'da duvarlar arasında oturan çiftçinin 
üreticinin halinden bir haber olan bir ik-
tidar olmadık.

195 PROJEYE DESTEK
Geçen yıl genç çiftçilerimizin 195 

projesine destek yapmışız. Bugün bere-
ketli topraklar üzerinde gözünü gelece-
ğe çeviren çiftçilerimiz var. 

Milletimizi günlük hayatını bile sür-
düremediği temel sorunlardan kurtar-
dık. Sağlık, güvenlik adalet bunların en 
önemlileri. Refahtan zarar gelmez, fa-
kirlikten zarar gelir. Onun için yoksullu-
ğu ortadan kaldırmak adına gayret ettik 
çalıştık bugünlere geldik. Yeni bir döne-
me geçiyoruz. Bu yeni dönem nedir. Yö-

netim sisteminde değişiklik yapıyoruz. 
Son 60 yılda bu ülkenin başına gelme-
dik kalmadı, sürekli milli iradeye saldırı 
oldu. Bu seçimin bir özelliği var. Burada 
ilk defa hükümet seçimi yapılacak. Hem 
hükümet seçimi hem de milletvekili se-
çimi yapılıyor. Vatandaş milletvekilini 
seçiyor, bir türlü hükümet kurulamıyor-
du. Sistem cumhurbaşkanlığına geçti. 
Şimdi hem hükümet hem de milletvekili 
seçimi yapılacak.Bugünlerde "tamam" 
diye bir kampanya yapıyorlar. Sanalla, 
yalanla, dolanla bu işler olmaz, sonuç 
sanal alemde alınmaz. İktidarın adre-
si sandıktır, sanal alem değildir. Sanal 
alemle iktidar olunmaz.

ÇİFTÇİYE MÜJDE
Buğday alım fiyatları gözden geçi-

rildi ve yüzde 12 artış ile bin 50 TL'ye 
çıkarıldı. Ek ödemeler ile bu rakam bin 
110 liraya çıkacak. Ton başına 145 lira 
destekler ile bu rakam bin 200 lirayı aşa-
cak. Yeni hasılat dönemimiz milletimi-
ze, üreticimize, çiftçimize hayırlı uğurlu 
olmasını diliyorum."

Başbakan Binali 
Yıldırım'dan çiftçiye 
müjde geldi. 
Başbakan Yıldırım 
geçen yıl 940 lira 
olan hububat 
alım fiyatının bu 
sene yüzde 12 
artış ile bin 50 
liraya çıkarıldığını 
açıkladı.

Hububat alım fiyatları 
bin 50 liraya çıkarıldı

Turizmin başkenti olduğu ka-
dar tarımı ile de adından söz 
ettiren Antalya’da bu yılın 

ilk buğday hasadı yapıldı. Havala-
rın mevsim normallerinin üzerin-
de olması, buğday hasatını 20 gün 
öne çekti. Normal şartlarda Haziran 
ayında başlaması gereken hasat bu 
yıl Mayıs ayı başlarında start aldı. 

Antalya’da tarımın önemli mer-
kezleri arasında sayılan Aksu ve Se-
rik ilçelerinde bu yılın ilk buğday 
hasatları yapılmaya başlandı. Hava 
sıcaklığının normal değerlerinden 
yüksek seyrettiği Antalya’da bu yıl 
buğday hasadı erken yapıldı. Normal 
şartlarda Haziran başlarında yapılan 
buğday hasatı sıcak hava sebebiyle 
bu yıl 20-25 gün öne alınarak Mayıs 

ayının başlarında yapılmaya başlan-
dı. Bu yıl buğday eken çiftçiler ise re-
kolteden ve kaliteden oldukça mem-
nun. Buğday hasatını yapan çiftçiler 
bir an önce sıcak havalardan yüksek 
kesimlerinde bulunan yaylalara kaç-
mak istiyor. 

Türkiye’nin ilk buğday 
hasatı Antalya’dan 
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 
Lisanslı Depoculuk ve 80. Yıl 
Lansman toplantısına katılan 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Ahmet Eşref Fakıbaba, yaptığı ko-
nuşmada, “Dünyada tarıma yönelişin 
arttığı bir zamanda yaşıyoruz. İnsan 
neslinin devamı, dengeli, sağlıklı ve 
yeterli beslenme için tarım olmazsa 
olmazımızdır. Dolayısıyla tarım, sa-
dece üreticileri değil, tüketicileri de 
doğrudan ilgilendiren bir sektör du-
rumundadır. Gıda temini ve tedariki 
kadar, güvenilir ve kaliteli gıdaya eri-
şimde önemli bir hale gelmiştir. Sos-
yal ve siyasal istikrar gıda güvenliği 
ile doğrudan ilişkilidir. Bu bakımdan 
TMO ülkemizdeki gıda güvenliğinin 
sağlanmasında etkin bir rol oyna-
maktadır. 1938 yılında kurulmuş olan 
TMO ülkemizin en büyük ölçekli 
kamu iktisadi teşekküllerinden birisi-
dir. İlk kurulduğunda buğday üreticisi 
çiftçilere destek olması amaçlanmış, 
zamanla ürün yelpazesi genişlemiş-
tir. Zaman içerisinde hububat, mısır, 
çeltik, haşhaş ve fındık ürünlerinde 
de alıma başlamıştır. TMO’nun te-
mel görevleri; gerektiğinde piyasaya 
müdahale ederek piyasalarda istikra-
rı sağlamak, üretici ve tüketicilerin 
menfaatini korumak ve yurt içi ve 
yurt dışı piyasaları yakından takip 
ederek politikalar üretmektir. TMO, 
ülkemizde bitkisel ürünlerin ÇKS’ye 
kayıtlı üreticilerin yüzde 82’sine, 
ekim alanının yüzde 67’sine, üreti-
minin yüzde 31’ine doğrudan etki et-
mektedir. Öte yandan TMO, bin 500 
sanayi işletmesiyle doğrudan ilişki 
içerisindedir. TMO, ülkemizin tüm 
illerine, faaliyet alanına giren ürünler 

itibariyle temas etmektedir” ifadele-
rini kullandı. 

Üreticiyi koruyan ve üreten Türki-
ye’nin yanında olduklarını bir kez daha 
gösterdiklerini vurgulayan Bakan Fakı-
baba, “Bu kapsamda 2017 yılında 162 
bin üreticiden 2,4 milyon ton ürün alımı 
gerçekleştirdik. Üreticilerimize toplam 
3,4 milyar TL ödeme yaptık. Piyasaları 
yakından izledik. Spekülatif hareketle-
ri engelledik. Yaklaşık 2,5 milyon ton 
hububat, 23 bin ton kabuklu fındık sa-
tışı yaptık. Ürün alımlarının finansmanı 
amacıyla, ülkemizde bir ilk niteliğinde 
tarımsal emtia (buğday) kullanılarak 
100 milyon TL tutarında Kira Sertifi-
kası (SUKUK) ihracı gerçekleştirilmiş-
tir. AFAD ve Kızılay ile işbirliği içeri-
sinde ihtiyaç sahibi ülkelere (Pakistan, 
Filistin, Somali, Yemen ve Suriye vb.) 
toplam 275 bin ton un, 2 bin ton pirinç 
yardımı yaptık” şeklinde konuştu. 

“Üreticilerimiz Ziraat Bankası ve 
TKK aracılığıyla şartsız, kefilsiz 

kredi kullanabilecek” 
Lisanslı depoculuk faaliyetleri ile 

ilgili son duruma da değinen Bakan 
Fakıbaba, “Ülkemiz depo açığının gi-
derilmesi amacıyla 2005 yılında TMO 
tarafından 'Özel Sektöre Uzun Süreli 
Kiralama Yöntemiyle Lisanslı Depo 
Yaptırılması' süreci başlatılmıştır. Bu 
kapsamda ülke genelinde 90 noktada 
4,2 milyon ton kapasiteli depo yapımı 
hedeflenmiştir. İhtiyaç görülen nokta-
lara depo yapımı faaliyetlerine devam 
edilecektir. 2018 yılında 2,5 milyon ton-
luk kısmı, 2019 yılı sonunda ise tama-
mı devreye girmiş olacaktır. Bu sistem 
tamamlandığında ülkemize, 1,5 milyar 

TL’lik yatırım yapılarak, bin kişiye is-
tihdam sağlanacaktır. Üreticilerimiz 
ürününü lisanslı depoya teslim ettikleri 
takdirde, 2018 yılında depo kira ücreti 
ödemeyecek, biz karşılayacağız, ürün 
teslim ederken 25 TL analiz ücretini 
ödemeyecek, biz karşılayacağız, ton 
başına 25 TL nakliye desteği alacak. İlk 
kez bu yıl uyguluyoruz. Ürününü sattı-
ğında yüzde 2 stopaj vergisi ve yüzde 2 
SGK bedeli ödemeyecek, Ziraat Banka-
sı ve TKK aracılığıyla şartsız, kefilsiz 
kredi kullanabilecek, kredinin tüm faizi-
ni biz karşılayacağız. Uzun kuyruklara 
maruz kalmadan kısa sürede ürünlerini 
teslim edecekler. Tüm bu desteklerimiz 
ile örneğin lisanslı depoya 20 ton ürü-
nünü getiren bir üretici, bu ürünü ister 
TMO’ya ister tüccara veya sanayiciye 
satsın bin 450 TL’ye kadar kazanç sağla-
yabilecek. Üretici olmayanları da unut-
madık. Lisanslı depo yapmak isteyen 
yatırımcılara, 20 milyon TL’ye kadar 
kredi kullanabilme imkanı verdik, kre-
di faizinin yüzde 75’ine kadarını da biz 
karşılıyoruz. Ürününü lisanslı depoya 
teslim eden üretici dışındaki kesimlerin 

depo kira ücretlerinin yaklaşık yarısını 
da biz karşılayacağız. Tüccar/Sanayici 
lisanslı depolar üzerinden Elektronik 
Ürün Senedi ticareti yaptığında yüzde 1 
KDV ve yüzde 20 oranındaki gelir ver-
gisini ödemeyecek” diye konuştu. 

Bakan Fakıbaba, konuşmasının de-
vamında şunları kaydetti: 

“Lisanslı depoculukla üreticimiz, 
faizsiz kredi ile nakit ihtiyacını karşıla-
yacak, ürününü hasat döneminde düşük 
fiyatlardan satmak zorunda kalmayacak, 
depo kirası ödemeden ürününü beklete-
bilecek, sonuçta ürününün değerinde sa-
tabilecektir. Böylelikle fiyat istikrarı da 
korunacaktır. Depolama, bankacılık ve 
sigorta sektörü açısından yeni iş alanları 
oluşacak. Rekabet ortamı sağlanacak. İh-
tiyaç duyulan miktarda, tür ve kalitedeki 
ürün kısa zamanda temin edilebilecek. 
Sözlerime son verirken yaptığımız çalış-
maların çiftçimize, üreticimize ve ülke-
mize hayırlara vesile olmasını temenni 
ediyorum. Bu çalışmalarda emeği ge-
çenlere ve mesai arkadaşlarıma teşekkür 
ediyor, katılımlarınızdan dolayı hepinize 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” 

Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba: 
Üretici 

kefilsiz 
kredi 

kullanacak

Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Ahmet Eşref Fakıbaba, 
dünyada tarıma yönelişin 
arttığını belirterek, 
“Üreticilerimiz Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatifleri aracılığıyla 
şartsız, kefilsiz kredi 
kullanabilecek, 
kredinin tüm faizini biz 
karşılayacağız” dedi. 

Bakan 
Fakıbaba: 

“Üreticilerimiz 
Ziraat Bankası 

ve TKK 
aracılığıyla 

şartsız, 
kefilsiz kredi 

kullanabilecek, 
kredinin tüm 

faizini biz 
karşılayacağız” 
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Muğla’nın Menteşe ilçesi Bayır 
Mahallesinde uygulanacak 
olan Basınçlı Elektronik Su 

Yönetim ve Denetim Otomasyon siste-
mi, tarımsal sulamalarda anlık, sezon-
luk ve uzun vadeli planlamaların yapıl-
masına imkan tanıyacak.  

Planlamalar doğrultusunda siste-
min otonom olarak işletilmesi sağlan-
dı. Sistem her parsele 1 adet ultraso-
nik tarımsal sulama sayacı ile uzaktan 
kontrol ve otomasyon imkanı sağlıyor. 
Bu şekilde vana seti ile birlikte gerekli 
otomasyon (SCADA) sistemi takılarak 
tüm sulama şebekesi çiftçiler tarafın-
dan (parsel bazında takip edilerek) 
uzaktan kontrol ve kumanda edilebile-
cek. Bu proje çerçevesinde kullanılan 
otomasyon sistemi dahilinde elektro-
nik yönetim ve iletişim cihazları başta 
olmak üzere kullanılan tüm yazılımlar, 
ölçüm ve kontrol ekipmanları yerli ve 

milli imkanlarla üretilerek vatandaşla-
rın hizmetine sunuldu. 

Çevre ve Orman Bakanlığı yetkili-
leri yaptığı açıklamada, “Çiftçilerimi-
zin tarlasına gitmek zorunda kalmadan 

evinden mobil cihazlar ile rahatlıkla 
sulama yapabilme imkanı sağlayan bu 
sistem, sulama planlamasında da siste-
me girişi gerçekleştirilerek çiftçilerin 
su alma dönemi ve kullanım hakları, 

mobil cihazlar üzerinden veya SMS ile 
çiftçilerimize ulaştırılacaktır. Yapılan 
bu modern sulama sistemi ile çiftçile-
rimiz daha az su kullanarak daha fazla 
verim elde etmiş olacaktır” dedi. 

Çiftçiler, tohumluk buğday için 
tarlasındaki çavdarı temizliyor  

Çiftçi tarlasını evden sulayacak  

Türkiye’nin önemli tarım 
bölgelerinden biri olan Yozgat’ta, 
Ekim ayında tarlasına ekecekleri 
buğdayı şimdiden temin etmek 
için buğday ekili tarlalardaki 
çavdarı tek tek toplayarak 
tohumluk hazırlıyor. 

Türkiye de ilk defa 
Muğla'nın Bayır 

Mahallesinde 
uygulanacak olan 

Basınçlı Elektronik 
Su Yönetim ve 

Denetim Otomasyon 
sistemi ile çiftçi 
mobil cihazlarla 
tarlasını evden 
sulayabilecek.  

Tohumluk buğday fiyatlarının yüksek 
olması dolayısıyla çiftçiler ektikleri 

buğday tarlalarında çavdar temizliği yap-
maya başladı. Çiftçiler şimdiden Ekim 
ayında ekecekleri tarlalarının tohumluk 
buğday teminini karşılama yoluna gitti. 
Çiftçiler bu yaptıkları çavdar temizleme 
çalışması ile hem daha kaliteli tohumluk 
hazırlamak hem de ürününü daha yüksek 
fiyata satabilmek için buğdayı diğer bitki 
türlerinden arındırmış olacak. 

Yerköy’ün Orhan Köyünde çiftçilik 
yapan Cemil Acer, hububat fiyatlarının 
2000 yılından beri aynı oranda seyret-
tiğini, buna rağmen mazot ve gübre fi-
yatlarının sürekli arttığını belirtip; “Biz 
çiftçiler olarak maalesef emeğimizin 

karşılığını alamıyoruz. Büyük zahmet 
ve zorluklarla ürettiğimiz ürünümüz dü-
şük fiyata satılıyor. Devletimiz mazot ve 
gübre desteği veriyor fakat yeterli değil. 
Şuan tarlalarımızdaki çavdarı temizli-
yoruz. Çünkü tohum pahalı, 80 kuruşa 
buğday satıyoruz. Ekim için aynı buğ-
dayı tohumluk olarak 2 lira ve üzerinde 
geri almak zorunda kalıyoruz. Biz de bu 
yüzden kendi ekeceğimiz tarlamızın to-
humunu kendimiz üretiyoruz” dedi. 

Nihat İnan’da benzer ifadeler kul-
lanarak, tarımdaki girdi maliyetlerinin 
yüksek olmasından yakındı. Geçen yıl 
ekim ayında yaklaşık 300 dekarlık tar-
lasına sertifikalı tohum ektiğini belirten 
İnan, 30 dekarlık tarlanın çavdar temizli-
ğini ancak yapabildiğini söyledi. 

Elazığ’da “Kadın Eli Değ-
di Sebze Kurudu Do-

mates Un Oldu” pro-
jesi kapsamında 
çiftçilere 60 bin 
domates fidesi 
dağıtıldı.  

Elazığ’da 
hazırlanan “Ka-
dın Eli Değdi 
Sebze Kurudu Do-
mates Un Oldu” pro-
jesinin 2018 yılında da 

uygulama alanı arttırılarak 
devam ettirilme kara-
rı alındı. Bu kapsamda 

Hankendi’de 20 kadın 
çiftçiyle uygu-
lanan projeye 
İçme köyün-

den 19 çiftçi 
daha dahil 

edildi. Çift-
çilere yüz-
de 70 hibe 
destekli 60 

bin domates 
fidesi verildi. 

Çiftçiye 60 bin 
domates fidesi
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Ordu'da, yüksek derece sıcakta çalışan demirci usta-
ları, Ramazan ayının gelmesiyle zorlansalar dahi 

ibadetlerini yapmaktan vazgeçmiyor.  Ramazan ayının 
başlaması ile birlikte oruçlar tutulurken, çalışanlar da iş-
lerine devam ediyor. Bu yıl Ramazan'ın yaz ayına denk 
gelmesi, oruç tutma süresinin uzunluğu ve yüksek hava 
sıcaklığı, insanları zorlasa da ibadeti gerçekleştirmek için 
engel olmuyor. Özellikle ağır işte çalışanlar, işlerini din-
lenerek yapmak zorunda kalıyor. 

Ordu’da sıcak demir ustası 33 yaşındaki Samet Gü-
ner, çocukluğundan beri içerisinde olduğu baba mesle-
ğini yaklaşık 10 yıldır devam ettiriyor. Yeni Mahalle’de 
bulunan sıcak demir atölyesinde tarımsal aletler ve yö-
resel malzemeler üreten Güner, demirin ısıtılıp döverek 
şekillendirilmesiyle ürünleri ürettiklerini söyledi. 

“Sıcaklık 700 dereceye kadar ulaşabiliyor” 
Sıcak demir ustası Güner, yaklaşık 700 dereceye 

kadar ulaşan sıcaklıkta özellikle Ramazan ayında ça-
lışmanın kolay olmadığını belirterek, “Demirin dövme 
sıcaklığı 600-700 derece arasındadır. Ocağımızın ulaş-
tığı sıcaklık bin derce civarındadır. Bizim ısıya maruz 
kaldığımız sıcaklık ise 700 dereceye kadar ulaşabiliyor. 
Ramazan ayında bu mesleği yapmanın kolay olduğu-
nu söyleyemem ama Allah onun da bir şekilde sabrını 
veriyor diye düşünüyorum. Zaman zaman bunaldığımız 
günler oluyor ama o zaman da ona göre çalışmaya gay-
ret gösteriyoruz. Ramazan öncesi hazırlıklarımızı ya-
pıp, bu ayda daha sakin çalışıyoruz” şeklinde konuştu. 

“Ocağın ateşi, cehennemi hatırlatıyor” 
Geçmişte olduğu gibi oruç tutmaya devam edeceğini ak-

taran Güner, “Bu günde de orucumuzu tutacağız ve geçecek, 
Allah onun sabrını veriyor. Serinlemek için bazen vantila-
tör kullanıyoruz, çok bunalınca da suyun içerisine kafamı 
sokuyorum. Ateşi görünce aklıma cehennem ateşi geliyor, 
sonuçta inançlı insanlarız. Öyle bir ateşin varlığını düşün-
düğümüz zaman, bu ateşin sıcağı bizi bunaltıyorsa, öyle bir 
ateşin sıcağını düşünemiyorum” ifadelerini kullandı. 

Demircilerin sıcak ve oruçla imtihanı 

Ordulu demir ustası, 700 
dereceye kadar ulaşan ateşin 

karşısında mesleğini sürdürüyor.

Siirtli çocuklar 
tarımla buluştu  

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve 
Yayınlar Dairesi Başkanlığı tarafından çocuklara doğa bi-
linci ve çevre farkındalığını kazandırmak, tarladan sofraya 
gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi 
vermek amacıyla düzenlenen "Lider Çocuk Tarım Kampı" 
etkinliği, Siirt’te bu yıl da çocukları tarımla buluşturdu.  

3 gün süren ve tarımın birçok 
alanında bilgi ve deneyim sunan 
kampta öğrenciler, tarım yapılan 
alanlarda uygulamalı olarak bil-
gilendirildi. Bu yıl "Beslenme 
ve Gıda İçin Biyoçeşitlilik, 
Biyokaçakçılık ve Yenilebilir 
Otlar" temasıyla gerçekleş-
tirilen kampa, merkez ilçede 
yer alan Fatih ve TOKİ İlko-
kulu’ndan 48 öğrenci ve sınıf 
öğretmenleri katıldı. 
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Alaplı'da bir çilek üreticisi, üret-
tiği çilekleri tezgahta satmanın 

yanı sıra isteyen müşterilerine tar-
ladan toplatıyor. Çilek Bahçe Tarım 
danışmanı Nurten Uzunoğlu, müşte-
rilerine tarladan çilek toplatma saye-
sinde işlerinin iyi olduğunu söyledi. 
Uzunoğlu, "Hergün buraya 5 tarım 
danışmanı olarak kontrol etmeye ge-
liyoruz. Dışarıdan buraya çilek top-
lamak için günde 15-20 aile insan 
geliyor. Bu çilek toplama mevsime 
göre insan sayısı daha artmaktadır" 
diye konuştu. 

İnsanların eskiye özlem duyduğunu 
belirten ve çilek toplamaya gelen İbra-
him İnce ise, "Bizim böyle çilek bahçe-
miz olmadığı için buraya doğal ortam-
da çilek toplamaya geliyorum. Buraya 
geldiğimizde çocukluk hayalimize gi-
diyoruz. Buradaki çilekler organik ve 
aynı zamanda lezzetli oluyor. Sağlık 
bakımından sıhhatli oluyor. Buraya her-
kesin gelip görmesini isterim. Dün bu-
radan 20 kilo kadar çilek kendi ellerimle 

topladım. Bunların bir kısmını reçel ve 
komposto yaptırdım. Şimdi tekrar gele-
rek biraz daha çilek toplayayım dedim. 
Kışın sağlık bakımından komposto ya-
pılması çok iyi oluyor." dedi. 

Ramazan'ı Türkiye'de geçirmek 
için Alaplı ilçesine gelen gurbetçi 
Ayfer Yılmaz, tarladan çilek topla-
mayı çok özlediğini söyledi. Yılmaz, 
"Evime giderken buradaki tarladan 
kendim çilekleri toplayarak satın al-
dım. Bu beni çok mutlu etti. Çocuk-
luk yıllarımı hatırladım. Önümüzdeki 
yıllar içerisinde Türkiye'ye dönünce 
bunun gibi bir çilek tarlasını kendi 
arazime kurmak istiyorum" diye ko-
nuştu. 

Tarlaya her gün yüzlerce müşteri-
nin geldiğini, dalından meyve kopar-
manın günümüzde tüketiciler için çok 
cazip bir seçenek olduğunu belirten 
yetkililer, gelen vatandaşların önce 
tarlayı gezdiğini sonrasında ise satın 
alacakları çilekleri kendi elleriyle top-
layarak satın aldıklarını söylüyor. 

Gölpazarı Meyve Üreticileri Bir-
liği Başkanı Murat Er, kiraz 
pazarının bu yıl bereketli ola-

cağını ve üreticinin kazanacağını ifade 
ederek, “Ülkemizde kiraz üretiminde 
önemli merkezlerinden olan ve özellik-
le lezzetli kirazı ile meşhur Gölpazarı 
ilçemizde kiraz hasat mevsimine sayılı 
günler kadı. İlçemizden ilk kez bu yıl 
Çin'e kiraz ihraç edilecek olup, bu kap-
samda kiraz alımı yapacak firmalarla 
görüşmelerimiz devam etmektedir. 
Geçmiş yıllara kıyasla bu yıl talep ol-
dukça fazla. Önümüzdeki hafta birkaç 
firma ile daha görüşmelerimiz olacak 
olup, iç piyasadan da talepler gelmeye 
devam etmektedir. Birçok firma ilçe-
mizdeki meyve-sebze halimizde ihale 
ile dükkan kiralamış. İyi bir tozlanma 
dönemi geçiren Gölpazarı kirazımız bir 
haftadır devam eden yağışlarla da daha 
kaliteli hale geldi, rekolte bu yıl olduk-
ça iyi’’ şeklinde konuştu. 

“Türk kirazı bu yıl Çin'e 
uçmaya hazırlanıyor” 

Er, Türk kirazının bu yıl Çin’e 
uçmaya hazırlandığını ifade ederek, 
“Lezzetiyle dünya markası olma yo-
lunda ilerleyen Türk kirazı, Avru-
pa ve ABD pazarının ardından hava 
kargo yoluyla Çin pazarında da boy 
gösterecek. Kiraz üretiminde dünya 
lideri, ihracatında ise üçüncü olan 
Türkiye, en büyük tüketim pazarla-
rından Çin'de de pay sahibi olmak 
istiyor. Kirazda alternatif pazarların 
geliştirilmesi için bir süredir çalış-
ma yürütülüyor. Bu kapsamda kira-
zın bilinen pazarları AB, Rusya ve 
ABD'nin ardından Çin'e de ürün gön-
dermek için geçen yıl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı ile Ekonomi 
Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar 
sonucu Çin hükümeti 9 Türk şirke-
tine kiraz ithalat iznini verdi. İhracat 

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde üretilen kiraz 
ve çilek bu yıl Çin’e ihraç edilecek.  Gölpazarı 
Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Murat Er, 
“Türk kirazı bu yıl Çin'e uçmaya hazırlanıyor. 
Çinliler zenginliklerini Türk kirazıyla 
anlatacak.” dedi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir çilek üreticisi, 
müşterilerine kendi beğendiği çileği tarladan 
toplama imkanı sağlıyor. 

Müşteriler çileği dalından satın alıyor 

önümüzdeki günlerde başlayacak. Ha-
sat sezonu başladığında ilk sevkiyatlar 
yapılacak” dedi. 

“Çinliler zenginliklerini Türk 
kirazıyla anlatacak” 

Er, Çinlilerin zenginliklerini Türk 
kirazıyla anlatacaklarını belirterek, 
“Türk kirazı, özellikle Gölpazarı kira-
zımız inşallah bu sezon Çin pazarında 
boy gösterecek. Çin'de kiraz çok kıy-
metli bir meyve. Bu kültürde sofrada 
kirazın bulunması zenginlik göster-
gesi. Çinliler zenginliklerini Türk ki-
razıyla anlatacak. Türkiye'de satılan 

fiyatın yaklaşık 5 katına orada alıcı 
bulabiliyor, ayrıca ürün orada kiloluk 
olarak değil, yarım kiloluk veya daha 
az miktarlarda satılıyor. Çin’de kiraz 
ithalatında ilk sırada ABD yer alıyor. 
Eğer Gölpazarlı olarak, ülke olarak iyi 
tarım uygulamalarına ağırlık verirsek, 
ilaçlama konusunda biraz daha has-
sasiyet sahibi olursak Çin'de en çok 
tüketilen kiraz Türk kirazı olabilir, 
bizim kirazımız olabilir. Bu konuda 
üreticilerimizle görüşüp sorunları çö-
züme kavuşturacağız. Kiraz üretici-
lerimize bereketli, kazançlı bir hasat 
sezonu diliyoruz” dedi. 

Bilecik ilk kez Çin'e kiraz ihraç edecek   
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Kuşadası ilçesi Davutlar 
Mahallesinde üreticilerin 
önemli bir gelir kaynağı 

olan ve Aydın Gıda Tarım Hay-
vancılık İl Müdürlüğü tarafından 
21 üretici ile 63 bahçede 1216 
dekarlık alanda yürütülen ‘Şeftali 
Entegre Mücadele’ proje çalışma-
ları kapsamında proje bahçelerin-
de elde edilen erkenci şeftalinin 
hasadına başlandı. 

Gıda Tarım Hayvancılık Ba-
kanlığı, Gıda Kontrol Genel 
Müdürlüğü tarafından 2018 Yılı 
Bitki Sağlığı Uygulama Prog-
ramına göre Kuşadası Davut-
lar Mahallesinde 1216 dekarlık 
alanda yürütülen “Şeftali Enteg-
re Mücadele’ projesi ile kaliteli 
ve verimli üretim gerçekleştiril-
mesi amaçlanıyor. 

Erkenci ve orta geçici şeftali 
bahçelerinde görülen başta yaprak 
bitleri, doğu meyve güvesi, şeftali 

filiz güvesi, kabuklu bitler, yaprak 
kıvırcıklığı ve külleme hastalığı 
ile sezon süresince karşılaşabi-
lecekleri diğer şeftali hastalık ve 
zararlıların kontrolleri yapılıyor. 
Böylece zararlıların mevsim için-
deki ilk çıkışları ve mücadele se-
zonu boyunca oluşan populasyon 
yoğunlukları fenoloji ile uyumlu 
olacak şekilde izlenerek, üretici-
lere mücadeleye başlama, devam 
etme ve son verme zamanları ko-
nularında bilgiler veriliyor. Ayrıca 
bahçelere asılan şeftali filiz gü-
vesi ( Anarsia lineatella) ve doğu 
meyve güvesi ( Cydia molesta ) 
zararlılarının monitör tuzakları 
da asılarak populasyon takip ça-
lışmaları yapılıyor.Yapılan uy-
gulamalarda öncelikle kültürel 
önlemler, biyolojik ve biyoteknik 
mücadele önerilmekte olup son 
çare olarak kimyasal mücadeleye 
başvuruluyor. 

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 1216 dekarlık 
proje bahçelerinde üretilen erkenci şeftali 
hasadı başladı.  

Aydın’da proje bahçelerinde şeftali 
hasadı başladı  

Su borusunda çilek yetiştiriyor Kargı ilçesinde işletmecilik yapan 
Mustafa Akpınar, hobi olarak ta-

rımla ilgili bir proje yapmayı düşün-
dü. İlçedeki tarım ürünlerinin aksine 
daha değişik bir ürün yetiştirmek is-
teyen Akpınar çilek yetiştirmek için 
çalışmalarına başladı. 

Uzman kişilerden de yardım alan 
Akpınar kendine ait 250 metrekare 
büyüklüğündeki bahçesine yerleştir-
diği plastik boruların içerisine ektiği 3 
bin çilek fidanını damlama su yönte-
mi ile suluyor. Akpınar ilk ektiği çilek 
fidanlarından verim almaya başladı. 

Hobi amaçlı başladığı çilek yetiş-
tiriciliğini geliştirmeyi planladığını 
belirten Akpınar, "İlk hobi olarak yap-
mayı planladım. Kargı’da çiftçilerimiz 
genelde çeltik, bamya gibi ürünleri 
tercih ediyor. Bu ürünleri yılın sadece 
belli aylarında alabilirsiniz. Ben yılın 
her ayı verim alabileceğim bir ürün 
yapmak istedim. Araştırmalarım sonu-
cunda da çilek yetiştirmeye karar ver-
dim. 250 metrekare büyüklüğündeki 
bahçeme yerleştirdiğim su borularına 

kurduğum damlama yönetimi ile çi-
leklere nemli bir ortam sağlıyorum’’ 
dedi. 

Kış aylarında kuracağı bir meka-
nizma ile bahçesinin üzerini kapatarak 
seracılıkla yılın her ayı çilek yetiştir-
meyi planlayan Akpınar, "Bahçemizin 
üzerini yazın açılır, kışın kapanır bir 
mekanizma ile kapatacağız. Kuraca-
ğımız ısıtma sistemi ile aynı sıcaklığı 
sağlayarak kışında aynı verimi almayı 
planlıyorum’’ şeklinde konuştu. 

İlçedeki çiftçilerinde meyveciliğe 
yönelmelerini tavsiye eden Akpınar, 
meyveciliğin diğer ürün gruplarına 
göre yılın daha çok ayı üretildiğini ve 
gelirinin daha fazla olduğunu hatırla-
tarak amacının Kargı’da çilek yetişti-
riciliğini arttırmak olduğunu söyledi. 

3 bin adet çilek fidanı ektiğini, 
bunu önümüzdeki günlerde 5 bine 
tamamlayacağını belirten Mustafa 
Akpınar, önümüzdeki yıldan itibaren 
fide sayısını çoğaltmak istediğini söz-
lerine ekledi. 

Çorum’un Kargı ilçesinde bir vatandaş kendi 
imkanlarıyla geliştirdiği proje ile yılın her ayı 
çilek yetiştirmeyi hedefliyor.  
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Huzur ve güvenliğin sağlan-
dığı Şırnak'ın Beyteşşebap 
ilçesinde köylüler Kato Da-

ğı'ndaki yaylaya çıktı. Yıllarca terör 
örgütünün üs olarak kullandığı Kato 
Dağı'nda sağlanan huzur ile birlikte 
yaylaya çıkan vatandaşlar, Kato'nun 
zirvesinde süt sağdı. Terörden tama-
men arındırılan Kato Dağı'na yıllar 
sonra huzur gelmesi bölge halkında 
sevince neden oldu. 

Terör örgütü PKK'nın 'Türki-
ye'deki Kandil' olarak adlandırdığı 
ve 'Girilmez' denilen Kato Dağı'na 
yönelik 19 Nisan 2017'de başlatılan 
Tümgeneral Aydoğan Aydın operas-
yonunda onlarca sığınak imha edi-
lirken, tonlarca patlayıcı ve binlerce 
silah ele geçirilerek bölge tamamen 
teröristlerden temizlendi. Bölgeyi 
teröristlerden temizleyen güvenlik 
kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde bulunan 
terör kamplarından Türkiye'ye geçiş-
leri önlemek için de Kato Dağı'nın 
önemli noktalarında karakollar kura-
rak bölgeyi tamamen kontrol altına 
aldı. Güvenlik kuvvetlerinin sağladı-
ğı huzur bölge halkına rahat bir nefes 
aldırdı. Vatandaşlar yaylaya gidişle-
rin serbest olmasıyla birlikte yıllar-
dır mahrum kaldıkları Kato Dağı'na 
çıktı. Hayvanları ile dağın zirvesine 
çıkan Berivanlar, zirvede süt sağma-
nın keyfini çıkardı. 

Köylüler yıllar sonra Kato'nun 
zirvesine çıktı 

Beytüşşebap ilçesinde yıllar-
dır terör olayları yüzünden yay-
laya çıkamayan vatandaşlar 
huzur ve güvenliğin sağlandı-
ğı Kato Dağı zirvesine kadar 
çıkmanın mutluluğunu yaşadı. 
Hayvancılıkla uğraşan vatan-
daşlar Feraşin, Kato ve Laleş 
yaylalarına çıkmaya başladı. 
İlkbahar aylarında hayvanlarını 
yaylalara çıkaran köylüler ve Be-
rivanlar gönül rahatlığıyla yaylalarda 
kalabiliyor. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Edoğan’ın verdiği müjde ile 
yaylaların serbest olacağını öğrenen 
köylüler ve Berivanlar günler önce-

sinden hazırlıklarını yaptıkları yol-
culuğa başladı. Feraşin Yaylası ve 2 
bin 900 rakımlı Kato Dağı zirvesine 
kadar çıkan göçerler ve yöre halkı, 
yıllardır tahrip olan yolların onarıl-
masını istiyor. Laleş Yaylası'na çıkan 
Berivanlar süt sağıp akşam vakitle-
rinde evlerine dönüyor. Dört koldan 
başlatılan operasyonlar sayesinde 
bölge teröristlerden temizlenirken, 
huzur ile birlikte yaylalara akın eden 
köylüler, teröristlerin yıllarca kan 
döktüğü dağlarda farklı bir görüntü 
oluşturdu. 

Vatandaşlar yaylalara daha 
rahat ulaşmak için destek 
bekliyor 

Yetkililere çağrıda bulunan va-
tandaşlar yolların temizlenmesi ve 
yağmurlar nedeniyle zarar gören 
yerlerin onarılmasını talep etti. 
Kemal Durmuş, "Koyun sahibiyim 
kaç senedir çok eziyet çektik. Allah 
razı olsun bu sene meralar serbest 
oldu. Çok memnun olduk. Yalnız 
bizim sorunlarımız var. Yollarımız 
çok kötü bir durumda. Yollarımız 
açılırsa daha iyi olur. Arabalarla 
koyun sağmaya gidiyoruz. Geçen 
sene mazotun litresi 4 liraydı, bu 
yıl 6 lira oldu. Çok pahalıdır. Yay-
laların serbest edilmesinden bu 
yana çok memnun kaldığımızı söy-
leyebilirim. İnşallah daha iyi ola-

cak" dedi. 
Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık 
Beytüş-

şe-

bap İlçe Müdürü Salih Aktaş ise 
yaylaya gidişin serbest olduğu gün-
den beri göçer sayısında artış ya-
şandığını söyledi. Aktaş, "Cumhur-
başkanımızın talimatıyla bu sene 
yaylalar mera alanları kullanıma 
açıldı. Bununda etkisiyle dışarı-
dan özellikle Silopi, Cizre, Şırnak, 
Siirt’ten göçer hayvanlar geliyor. 
Bu noktada şu ana kadar bir sıkıntı 
yaşamadık. Vatandaşlarımız resmi 
evraklarını bize teslim ediyor. Ve 
biz takibini yapıyoruz. Şu anda bir 
sıkıntımız yok’’ diye konuştu. 

Binlerce küçükbaş hayvanın 
geldiği Beytüşşebap ilçesinde gö-
çerler yaylaya çıkarılıp eskisi gibi 
yeniden hayatın canlanmasına or-
tam oluşturdu. Bu durumun pey-
nir, yoğurt ve et fiyatlarında düşüş 
sağlayacağını belirten göçerler, 
bunun da hem bölge hem de ülke 
ekonomisine ciddi katkısı olacağı-
nı dile getirdi. 

Terör bitti, dağlar şenlendi 
Yıllardır yaylalara gönül ra-

hatlığıyla çıkamayan Beytüşşe-
baplılar Kato Dağı'nın terörden 
temizlenmesi ile birlikte dağla-
rı şenlendirdi. Huzur ve güven 
ortamının oluşmasının ardından 

bölge halkı hayvanları ile dağla-
ra, yaylalara çıkmaya başladı. Bu 

durum da yıllardır bölgede hasret 
olunan görüntüyü ortaya çıkardı. 
Yaylalara çıkan göçerler hayvanla-
rının rahat edeceği bölgelerde ol-
maktan büyük mutluluk duydukla-
rını belirtti. 

Dağlara terör yerine huzur geldi Dağlara terör yerine huzur geldi Dağlara terör yerine huzur geldi 
Huzurun hakim 
olduğu Kato Dağı'nda 
Berivanlar yaylaya 
çıktı. Yaylaya çıkan 
köylüler Kato Dağı'nın 
zirvesinde süt sağdı. 
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Türk salatalık ve kornişonu 88 ülkenin 
iştahını açıyor  

Türkiye’nin salatalık ve kornişon ihracatı 
2017 yılı sonunda 77 milyon dolara ulaştı. 62 
milyon dolarlık salatalık ve kornişon ihracatı 
ile Türkiye’nin ihracatının yüzde 80’lik dilimini 
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 
üyesi firmalar gerçekleştirdi. 

Türk kornişonu ve salatalı-
ğı dünya sofralarını süs-
lüyor, 88 ülke insanının 

iştahını açıyor. Türk çiftçisinin 
ürettiği yıllık 100 bin tonluk 
salatalık ve kornişonun 75 bin 
tonluk büyük dilimi başta Avru-
pa Birliği olmak üzere dünyanın 
dört bir tarafına ihraç ediliyor. 

Türkiye’nin salatalık ve 
kornişon ihracatının yüzde 
80’ini gerçekleştiren Ege Yaş 
Meyve Sebze İhracatçıları Bir-
liği ile İzmir Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü işbir-
liğinde Türkiye’nin en önemli 
salatalık ve kornişon üretim 
merkezlerinden Ödemiş’te 
bulunan salatalık ve kornişon 
üreticilerine yönelik bilgilen-
dirme toplantısı düzenlendi. 

Ege Yaş Meyve Sebze İh-
racatçıları Birliği Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Murat 
Ödül, üreticilerin sektördeki 
güncel gelişmelerden ve sektö-
rel düzenlemelerden haberdar 
olarak bilinçli bir şekilde ürün-
lerini yetiştirmelerini son dere-
ce önemsediklerini belirtti.

 

Salatalık ve kornişon 
ihracatının yüzde 83’ü 

AB ülkelerine 
2017 yılında ihraç edilen 

77 milyon dolarlık salatalık 
ve kornişon turşusunun yüz-
de 83’ünün Avrupa Birliği 
ülkelerine ihraç edildiği bil-
gisini veren Ödül, “Avrupa 
Birliği mevzuatında yaşanan 
gelişmelerden üreticilerimi-
zin anında haberdar olmala-
rı için eğitim düzenliyoruz. 
Bu eğitimlerde bizimle iş-
birliklerinden dolayı İzmir 
Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Müdürlüğü ile Ödemiş 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

İlçe Müdürlüğü’ne teşek-
kür ediyoruz. Salatalık ve 
kornişonda Metalaxyl aktif 
maddesinin maksimum ka-
lıntı limiti binde 5’ten binde 
bire indirildi. Bu oran ölçü-
lebilen en küçük değer. Üre-
ticilerimiz dikkat etmezlerse 
sektörümüz büyük kayıplara 
uğrayacak. O nedenle, üreti-
cilerimizi bilgilendirme top-
lantıları hayati öneme sahip” 
şeklinde konuştu. 

Ödemiş ilçe Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü İbrahim 
Altıntaş, Türkiye’de 100 bin 
ton salatalık ve kornişon üreti-
mi olduğunu ve bunun 30 bin 
tonunun Ödemiş’te üretildiğini 
belirterek bölgenin potansiye-
lini ortaya koydu. 

İzmir Tarım ve Hayvancı-
lık Müdürlüğü temsilcileri ise, 
üreticilere mildiyö hastalığı 
için kullanılan metalaxyl ak-
tif maddesini içeren ilaçların 
kullanılmaması ve alternatif 
mücadele yöntemlerine ilişkin 
bilgilendirmede bulundular. 

Türkiye, 2016 yılında 72 
milyon 78 bin dolarlık, sala-
talık ve kornişon turşu ihraç 
etmişken, 2017 yılında yüzde 
7’lik artışla 77 milyon 123 bin 
dolara yükseldi. 2017 yılında 
88 ülkenin sofralarına Türk 
salatalığı ve kornişonu lezzet 
kattı, iştah açtı. 

Hollanda 24 milyon 327 
bin dolarlık salatalık ve kor-
nişon turşu ihracatı ile ilk sı-
rada yer alırken, Almanya 17 
milyon 635 bin dolarlık Türk 
kornişonu ve salatalığı tercih 
etti. İngiltere’ye ise; 6 milyon 
536 bin dolarlık salatalık tur-
şusu ihraç ettik. Bu ülkeleri 5 
milyon 552 bin dolarlık tutarla 
İsviçre, 2 milyon 744 bin do-
larla İtalya izledi. 

Avrupa’da yok satıyor  

Denize kıyısı olmayan ve bozkırın or-
tasında yer alan Yozgat’ın Çekerek 

ilçesinde bulunan Süreyyabey Barajı’nda 
avlanan gümüş balığı, Türkiye’de rağbet 
görmeyince yaklaşık 400 ton balık don-
durulup paketlendikten sonra Almanya, 
Fransa, Hollanda olmak üzere birçok Av-
rupa ülkesine ihraç edildi. 
Çekerek Süreyyabey Barajı'nda balıkçı-
lık bölge halkının geçim kaynağı haline 
geldi. Bölge halkı, balık sezonunda ton-
larca gümüş balığı ve alabalık üreterek 
Avrupa ülkelerine ihraç ediyor. Bozkırın 
ortasında denizi olmayan Yozgat’ta üre-
tilen gümüş balığı, Avrupa ülkelerinin 
vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Tür-
kiye’de vatandaşların çok fazla ilgi gös-
termediği gümüş balığı, Sarıkaya’da ku-
rulan bir tesiste dondurulup paketlenerek 
Avrupa’ya kilosu 1,5 euroya satılıyor. 
Avrupalılar gümüş balığını yağda patates 
kızartması gibi kızartıp tüketiyor. 
Gölet ve barajlardan getirilen tonlarca 
gümüş balığını 20 çalışanla işleyerek ih-
racata hazır hale getirdiklerini söyleyen 
fabrika çalışanı Gülbahar Kaymaz, “Bu-
rada balıkları işliyoruz, yurt dışına poşet-
leyip ihraç ediyoruz. Bize de bir ekmek 
kapısı açıldı, burada çalışıyoruz. Gümüş 

balıklarını işleyip hazır hale getirerek 
Avrupa ülkelerine gönderiyoruz” dedi. 
İşletme sahibi Bedri Kaymaz ise yaptı-
ğı açıklamada firmalarına gelen tonlarca 
gümüş balığını ihracata hazır hale getir-
diklerini anlatarak, “Biz önceden Orta 
Doğu’ya çalışıyorduk. Barajlarda gümüş 
balığının Avrupa’ya gittiğini başka fir-
maların bu işi yaptığını görünce biz de 
tekrardan gümüş balığıyla ilgili çalışma 
yaptık. Bozkırda neden olmasın dedik. 
Makine ve ekipman tesisatını devletin 
desteğiyle aldık. Tarım İl Müdürlüğü 
bize yardımcı oldu, tesisimizi kurduk ve 
bu ürünü barajlardan depomuza kadar 
getirip, burada dondurduk. Ve gümüş ba-
lıklarını Avrupa’ya da şu an ihraç ediyo-
ruz. İspanya, Fransa, Hollanda, Almanya 
gibi Avrupa’nın bütün ülkeleri bu ürünü 
yiyor. Avrupa’ya senede 400 ton gümüş 
balığı gönderiyoruz. Bu kapasitemizi ge-
lecek sene 800 ton yapmayı düşünüyo-
ruz” şeklinde konuştu. 
Türkiye’de gümüş balığı tüketiminin 
çok az olduğunu ve diğer su ürünlerinin 
Türkiye’de daha cazip olduğunu söyle-
yen Kaymaz, gümüş balığının kilosunu 
Avrupa ülkelerine 1,5 euroya sattıklarını 
söyledi. 

Bozkırın ortasında denizi olmayan Yozgat’ta üretilen gümüş balığı 
Avrupa ülkelerine satılıyor.






