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250 Bin Düve Projesi'nde geri sayım başladı

HAYVAN VARLIĞI 
ARTACAK

Haberi 13. Sayfada

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat 
Bankası arasında imzalanan protokol 
ile yürürlüğe giren, '250 Bin Düve 
Projesi'nde başvurular başladı. 
Projede amaç; et ithalatını önlemek 
ve Türkiye'nin büyükbaş dişi hayvan 
varlığını artırmak.
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Haberi 5. Sayfada

Bereket Sigorta ve 
Bereket Emeklilik 
Sigorta Çalıştayı

Bereket Sigorta ve Bereket 
Emekliliğin düzenlediği Sigorta 
Çalıştayı, Kızılcahamam’da 
yapıldı. Çalıştay kapsamında 
Genel Müdür Dr. Fahrettin 
Poyraz başkanlığında 
şirket genel müdürlerinin 
de katılımıyla 2018 yılı ilk 
çeyreğine ilişkin faaliyetler ele 
alınarak değerlendirildi.

m

Türkiye ile İran arasında 
tarım ve gıda ortaklığı  

İki ülke arasında tarım  
ve gıda işbirliğini geliş-
tirecek protokol, Türkiye 
Tarım Kooperatifleri Genel 
Müdürü Dr. Fahrettin 
Poyraz ve İran Gıda ve 
Sanayi Birliği Başkanı 
Hüseyin Pir Muezzin 
tarafından imzalandı. 

Haberi 4. Sayfada
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Türkiye’de Tarım Politikaları ve 
Ülke Ekonomisine Katkıları 
Uluslararası Sempozyumu de-

ğerlendirme oturumuyla sona erdi. 
Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve 

Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştır-
ma Merkezi Başkanlığı ve Harran Üni-
versitesi iş birliğiyle 12-14 Nisan 2018 
tarihlerinde Şanlıurfa’da Türkiye’de 
Tarım Politikaları ve Ülke Ekonomisi-
ne Katkıları Uluslararası Sempozyumu 
gerçekleştirildi. Sempozyuma katılan 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ah-
met Eşref Fakıbaba, milli ekonominin 
temelinin ziraat olduğuna değinerek, ta-
rımı stratejik ve iktisadî bir sektör haline 
getirdiklerini ve çiftçiyi de bu stratejinin 
tam merkezine alarak projeler belirle-
diklerini söyledi. 

81 milyonluk ülke nüfusumuzun ya-
nında ağırlanan misafirlerle de nüfusun 
90 milyona ulaştığını belirten Fakıbaba, 
zaman zaman gündeme gelen et ithala-
tıyla ilgili de önemli açıklamalarda bu-
lundu. “Türkiye et ithal etmeyecek ve 
kendine yetecek” diyen Fakıbaba, şu an 
et ihraç eden ülkelere bakıldığında 15 
yıl öncesine kadar bizim gibi et ithalat-
çısı olduklarını; onlar başardılarsa bunu 
bizim de başarabileceğimizi kaydetti. 

250 bin damızlık projesi ile hay-
vansal ürünler ithalatını yakın zamanda 
bitireceklerini söyleyen Fakıbaba, ilk 
olarak 26 Nisan’da Şanlıurfa’dan baş-
lattıklarını 300 damızlık koyun proje-
si ile orta ve uzun vadede hayvan ithal 
eden değil ihraç eden ülke konumuna 
geleceğimizi söyledi. 

Bakan Fakıbaba’nın teşrifinin ar-
dından devam eden oturumlarda top-
lam 40 bildiri sunularak Türkiye’de 
tarım çeşitli yönleri ile bilimsel olarak 
tartışıldı. 

Bildiri sunumlarının ardından ger-
çekleşen değerlendirme ve kapanış otu-
rumunda Atatürk Araştırma Merkezi 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, 
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Turan Binici, Atatürk Araştırma 
Merkezi Başkan Yardımcısı Dr. Nihat 
Büyükbaş ve Harran Üniversitesi’nden 
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Müjde Sakar de-
ğerlendirmelerde bulundu. 

Beyhan yapmış olduğu değerlen-
dirmede, sempozyuma konu olan tarım 
politikaları ve ülke ekonomisine katkı-
larının da Atatürk Araştırma Merkezi 
Başkanlığı’nın inceleme ve araştırma 
alanı içerisine girdiğini belirterek, sula-
madan tohum ıslahına pek çok hadise 
ile karşı karşıya olunduğunu dile getir-
di. Sempozyumda sunulan 40 adet bil-
diriden 26’sının tarihle ilgili ve zama-
nımıza ulaşan bilgi ve belgeler ışığında 
toparlanıp tahlil edilen bildiriler oldu-
ğunu da sözlerine ekleyen Beyhan, geç-
mişi geleceğe taşımak açısından bunun 
önemli olduğunu vurguladı. Beyhan 
sözlerine şöyle devam etti: “Akademi 
dünyası bilgi üretir, yegane işi odur. 
Bilgi üretir, problemleri tespit eder, bu 
problemlere yönelik çözüm önerilerini 
geliştirir. Uygulayıcılar, devlet adam-
ları, siyasetçiler de bu bilgiden yararla-
nırlar. Bu bilgiler üzerine siyasetlerini 
inşa ederler.” 

Binici, tarım politikasının sadece 
statik bir politika olmadığını dinamik 
bir yapıya da sahip olduğunu belirtti. 
Tarım ekonomistleri açısından alışıldık 
olmayan bir sempozyum gerçekleştiği-
ni belirten Binici, tarım 
ekonomistleri-
nin, bir tarım 
politikası 
uygulandı-
ğında bunun 
kimi ve hangi 
kesimleri etkilediği-
ni, sürecin nasıl işlediğini 
ve sonuçta bundan kimlerin 
faydalanacağını göz önünde 
bulundurduklarını fakat ger-
çekleşen bu sempozyumla bir-
likte tarım politikalarına tarihsel 

açıdan bakıldığını ve bunun da farklı bir 
bakış açısı getirdiğini ifade etti. 

Büyük ve bereketli bir ovaya ve en 
köklü ziraat fakültesine sahip ilimizde 
bu sempozyumu gerçekleştirmenin isa-
betliliğine değinerek sözlerine başlayan 
Dr. Nihat Büyükbaş, Atatürk Araştırma 
Merkezi olarak kurumsal anlamda ilk 
defa Şanlıurfa’da bir sempozyum ger-
çekleştirdiklerini belirtti. Büyükbaş, iş 
ve işlemlerimizde ve stratejilerimizde 
kullanmaya çalıştığımız bilgiyi başka-
ları ürettiği için yerel meselelerimize 
yerli bilgi arayışı içerisinde olduklarını 
sempozyumun bu alandaki bilgi üreti-
mi açısından önemli olduğunu bildirdi. 
Türkiye’nin eğitim yoluyla pek çok şeyi 
başarmak üzere yola çıktığını söyleyen 
Büyükbaş, bugün bir dünya markası ha-
line gelen Malatya kayısısının dönemin 
bir eğitim kurumunun ziraat dersleri 
vasıtasıyla yöreye geldiğini, eğer ziraat 
ve veterinerlik fakülteleri bu yönde ça-
lışmalara öncülük edebilirlerse eğitimin 
amacına ulaşabileceğini de sözlerine 
ekledi. 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Müjde Sakar, 
bildirilerini sunan değerli bilim insanla-
rından önemli bilgi ve değerlendirmeler 
aldıklarını ifade etti. 

İleriye yönelik vizyon geliştirici 
sunumlar yapıldığını belirten Sakar, 
sempozyumda tarımın dünü ve bugünü 
ile tarımın ortaya çıkış noktası, uygu-
lamaları, problemleri, siyasi, sosyal ve 
ekonomik hayattaki yeri, tarım politika-
larının değişim nedenleri, tarım potansi-
yeli gibi önemli konulara değinildiğini 
belirtti. 

Sempozyumda sunulan bildiriler 
2018 yılı içerisinde kitaplaştırılıp e-ya-
yın olarak Başkanlığın genel ağ sayfa-
sından kamuoyunun istifadesine ücret-
siz olarak sunulacak. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba: 
“Türkiye et ithal etmeyecek ve kendine yetecek”  

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, yakın zamanda Türkiye'nin et ithal etmeyeceğini, 
kendisine yeteceğini söyledi. 
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Fuara, Bakan Fakıbaba’nın yanı 
sıra Ukrayna Devlet Başkanı Pet-
ro Poroşenko, Katar Başbakanı ve 

İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır 
bin Halife Al Sani, Katar Belediye ve 
Çevre Bakanı Muhammed bin Abdullah 
er-Rımeyhi, Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Selahattin Külcü, Genel Müdür Dr. Fah-
rettin Poyraz, Genel Müdür Yardımcısı 
Özgür Güven ve Bakanlık bürokratları 
iştirak etti.

Fuarda, yaklaşık 240 metrekarelik 
alanda Gıda, Tarım Hayvancılık Bakan-
lığı ve Türkiye Tarım Kredi Koopera-
tifleri Merkez Birliği ortak altyapısı ile 

Türkiye’nin temsil edildiği Türk pavil-
yonunda Bakanlık bünyesinde ve Tarım 
Kredi Kooperatifleri tarafından yapılan 
çalışmalar, destekler ve faaliyetler an-
latıldı. Ayrıca iki ülke arasındaki ticaret 
hacminin artmasında yapı taşları ola-
cak Gübretaş, İmece Plastik, Tarkim ve 
Tarım Kredi Birlik temsilcileri de fuar 
standlarında yer aldı.

Fuarda  Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığı ve Bakanlık birimleri için 
özel bir alan ayrıldı.  Fuara; Türkiye'den 
yaklaşık 40, 36 ülkeden 313 şirket katıl-
dı. Bakan Fakıbaba, açılış öncesinde iş 

adamlarıyla toplantı gerçekleştirdi. Açı-
lış töreninin ardından standları ziyaret 
eden Fakıbaba, kurum ve firma temsil-
cileri ile sohbet etti.

Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba kardeş 
iki ülke olan Türkiye ile Katar'ın şimdi 
olduğu gibi gelecekte de tüm alanlarda 
iş birliği yapmaya devam edeceğini be-
lirterek, "Türkiye ile Katar arasındaki ti-
caret hacminin yakın gelecekte 5 milyar 
dolara ulaşmasını bekliyorum" dedi.

Etkinlikte iş adamlarıyla toplantı 
gerçekleştiren Fakıbaba, açılış sonrası 
Katar Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı 

Şeyh Halife bin Casim bin Muhammed 
Al Sani ile görüştü. Görüşmede, tarım 
ve gıda güvenliği alanlarında iki ülke 
arasındaki ticari ve ekonomik iş birliği 
ilişkilerini güçlendirmenin yolları ve 
Türkiye-Katar ortak projelerinin hayata 
geçirilmesi ele alındı.

6. Uluslararası Katar Tarım Fuarı 
"Agriteq 2018" kapsamında Doha'da 
bulunan Fakıbaba, yaklaşık 8 bin bü-
yükbaş hayvanı barındıran Baladna Süt 
Üretim Tesisi ve çiftliğini ziyaret etti. 
Fakıbaba'ya, Yönetim Kurulu Başkanı 
Selahattin Külcü eşlik etti.

Mizanpaj    Haber Sorumluları
İbrahim BİDAV   Funda SADAY - Firuze SUGEL TÜRKEROĞLU

Reklam Sorumlusu
Taner LAKERTA
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Yayınlanan köşe yazıları, 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği için bağlayıcı özellik 
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Merkez Birliği Adına Sahibi      Selahattin KÜLCÜ
Genel Yayın Yönetmeni      Fahrettin POYRAZ
Yazı İşleri Müdürü       Cenk ESEN
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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

Katar'ın başkenti 
Doha'daki Doha Sergi ve 
Kongre Merkezi'nde 6. 
Kez düzenlenen "Agriteq 
2018" fuarına Dr. Ahmet 
Eşref Fakıbaba katıldı.

Türkiye ile İran arasında tarım ve gıda işbirliğini 
geliştirmek üzere protokol imzalandı.

Katar Tarım Fuarı kapılarını açtı

Mutabakat, Türkiye Tarım Kooperatifleri 
Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ve 

İran Gıda ve Sanayi Birliği Başkanı Hüseyin 
Pir Muezzin tarafından imzalandı. Poyraz, 
imza töreni sonrasında yaptığı açıklamada, 
anlaşmanın iki ülke arasında tarım ve gıda 
endüstrisinde yapılacak uzun vadeli iş birlik-
lerinin başlangıcı olduğunu kaydetti. Poyraz, 
“İran Gıda ve Sanayi Birliğinin ihtiyaç duydu-
ğu ürünler en iyi ve kaliteli şekilde temin edile-
cek. Benzer şekilde ülkemizin de ihtiyacı olan 
ürünler, İran’dan protokol kapsamında karşı-
lanması mümkün ise temin edilecek” dedi.

Batı'nın haksız yaptırımlar uyguladığı 
bir dönemde İran ve Türkiye arasında ta-

rım ve gıda sanayisi sektörlerinde iyi iliş-
kiler kurulduğunu belirten Pir Muezzin, 
sanayi siteleri tesisi için İran tarafından 
öneri yapıldığını ve Türk tarafınca bunun 
incelendiğini ifade etti. İran Gıda Sanayi 
Derneği Merkezi Başkanı Muhammedrıza 
Mürtezevi de imza töreninin ardından yap-
tığı açıklamada; İran'ın Türkiye'nin tek-
noloji, sulama ve modern tarımcılıkta son 
yıllardaki ilerlemelerinden faydalanabile-
ceğini, İran'ın da Türkiye'de üretilmeyen 
kimyasal gübre gibi ziraatta kullanılması 
gereken maddeler ile fıstık ve safran gibi 
ürünlerin tedarikinde etkin rol ifa edebile-
ceğini söyledi.

Türkiye ile İran arasında tarım ve gıda ortaklığı
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı, Tarım Kredi Koope-
ratifleri ve Ziraat Bankası ara-

sında imzalanan protokol ile yürürlüğe 

giren '250 Bin Düve Projesi'nde başvu-
rular başladı. Projede amaç et ithalatını 
önlemek ve Türkiye'nin büyükbaş dişi 
hayvan varlığını artırmak.

Proje hakkında değerlendirmede bu-
lunan Tarım Kredi Kooperatifleri Mer-
kez Birliği Genel Müdürü Dr. Fahrettin 
Poyraz, “Ahırlardaki eksik kapasiteyi 

tamamlayacağız. Örneğin 15 hayvan-
lık kapasitesi olan bir üreticinin 5 baş 
hayvanı varsa 10 daha vereceğiz." diye 
konuştu.

Projeye katılım için çeşitli kriterler 
belirlediklerini ifade eden Poyraz, "Hali 
hazırda hayvancılık yapanlar ve kurulu 
altyapısı olanlar bu projeden yararlana-
bilecek. Geçmişte dişi hayvanların kesi-
me gönderilmesi sorununu çok yaşadık. 
Bu nedenle 2 Nisan 2018 ve öncesinde 
büyükbaş hayvancılığı yapıyor olma 
şartımız var. Tarım Kredi Kooperatifi 
üyesi olunması gerekiyor. Başvuru ta-
rihine kadar kooperatif üyesi olup, mü-
racaat edebilirler. Bu imkanı da tanıdık. 
En az 15 baş kapasiteli ahır şartımız 
var. Üreticinin, ahırın bulunduğu yerde 
ikamet etmesi gerekiyor. Proje için kre-
di kullanmaya uygun mali durumda da 
olunmalı. 3 yıllık bir proje." dedi.

Proje kapsamında üreticilerin Ziraat 
Bankasından ortalama 100 bin liralık 
kredi kullanacağını vurgulayan Poyraz, 
“Kredi, damızlık düve tedariki için ilk 
2 yılı ödemesiz 5 yıl vadeli olacak. Üre-
tici isterse kredinin yüzde 80'ini hayvan 
alımında, yüzde 20'sini yem alımında 
kullanabilecek. Yem için de 18 ay vadeli 
işletme kredisi kullanabilecek.  Üretici, 
yakın coğrafyadan, Avrupa ülkelerinden 
tedarik edilecek hayvanları, veteriner 
kontrolünden geçtikten sonra kendisi 
seçebilecek. Mağduriyet olmaması için 
seçim hakkı getirdik. Hayvan tedariki 
için çalışmalara başladık. İki aylık ka-
rantina süreçleri sonrasında en erken 
haziran ayında hayvan teslimini hedef-
liyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Poyraz, üreticilere veterinerlik, aşı 
ve küpeleme hizmetinin Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı tarafından veri-
leceğini sözlerine ekledi.

250 Bin Düve 
Projesi kapsamında 
başvurular alınmaya 
başladı. Geçtiğimiz 
Mart ayında Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Ziraat 
Bankası arasında 
imzalanan protokol ile 
yürürlüğe giren projede 
başvurular Mayıs 
ayında son bulacak.

'250 Bin Düve Projesi'nde geri sayım başladı...

Projeden sadece Tarım Kredi Ko-
operatifi ortakları yararlandırılacak 
olup, projeye başvuruda bulunacak 
ortaklarda;

- Projeye başvuru tarihi itibariyle 
Tarım Kredi Kooperatifi ortağı ol-
mak.

- 02.04.2018 ve öncesi tarihlerde 
büyükbaş süt hayvancılığı yapıyor 
olmak.

- En az 15 (on beş) baş kapasiteli 
ve hayvancılık yapmaya elverişli ahı-
ra sahip olmak.

- Ahırın bulunduğu yerde ikamet 
ediyor olmak.

- Kredi kullanmaya uygun mali 
durumda olmak.

Şartları aranacaktır.

BAŞVURU YERİ 
VE ZAMANI

Başvurular, 24.04.2018 tarihinde 
Tarım Kredi Kooperatiflerine yapıl-
maya başlanacak olup, 07.05.2018 
tarihinde sona erecektir.

Başvuru şartlarından herhangi bi-
rini taşımayanların başvuruları Koo-
peratifçe alınmayacaktır.

Başvuru sahipleri, başvuru belge-
leri ile birlikte bağlı veya üyesi oldu-
ğu Tarım Kredi Kooperatifine müra-

caatta bulunacaktır.
Kooperatife üyelik kaydı bulun-

mayan üreticiler, hayvancılık işlet-
mesinin bulunduğu yerdeki Tarım 
Kredi Kooperatifine başvuru yapa-
rak, üyelik işlemlerini gerçekleştire-
bileceklerdir.

BAŞVURULARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Ziraat Bankasınca kredi limiti tahsisi 
yapılacak ortaklara, işletme kapasite-
lerinin 15 (on beş) başa tamamlana-

bilmesi amacıyla;
- Damızlık gebe düve tedariki için 

7 yıllık yatırım kredisi (İlk 2 yıl öde-
mesiz, sonraki 5 yıl ödemeli),

- Yem tedariki için en fazla 18 ay 
vadeli işletme kredisi,

Kullandırılacaktır.

GEBE DÜVE VE YEM 
TEDARİKİ

- Ziraat Bankasınca yatırım kredi-
si tahsisi yapılan ortaklara Tarım Kre-
di Kooperatiflerince damızlık gebe 
düve teslimi yapılacak.

- Damızlık gebe düve teslimi ya-
pılan ortakların yem ihtiyaçları Tarım 
Kredi Kooperatiflerince karşılana-
caktır.

ALINABİLECEK 
HAYVAN IRKLARI
- Simental
- Holstein
- Esmer (Montafon)
- Montbeliard

KARŞILANACAK 
HİZMETLER

- Tarım Kredi Kooperatiflerince 
ortaklara teslimatı yapılacak düveler 
ile ilgili olarak ihtiyaç duyulacak;

- Veterinerlik hizmeti,
- Aşı ve küpeleme hizmeti,
- Hayvan hayat sigortası (dar kap-

samlı),
- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-

kanlığı ve Tarsim (Tarım Sigortaları 
Havuzu) tarafından ücretsiz karşıla-
nacaktır.

BAŞVURULARDA ARANACAK ŞARTLAR
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Toplantı kapsamında yönetim ku-
rulu üyeleri ve üye örgütlerin 
temsilcilerinin yer aldığı “Ko-

operatifler Arası Ticaret” Forumu’nda 
Tarım Kredi Kooperatiflerini temsilen 
Genel Müdür Yardımcısı Özgür Güven, 
kurumun faaliyetlerini ve şirketlerini ta-
nıtan bir sunum yaptı.

Sunumların ardından Güney Kore 
Tarım Kooperatifleri Federasyonu 
(NACF) Başkan Yardımcısı Heo Sik ve 
Genel Müdürü Yong Khang ile yapılan 
ikili görüşmede Güven; kurum olarak 
Kuzey Afrika, Merkez Asya, Ukrayna, 
Sudan, Rusya, Tanzanya gibi bölgelerde 
özellikle hammadde güvenliğinin sağ-
lanması açısından yatırım yapmak ve 
ticareti geliştirmek ile ilgili planlamala-

rının olduğunu söyledi. Gü-
ven, ilerleyen süreçte Güney 
Kore’de NACF ile partner-
lik ve tecrübe paylaşımı ko-
nularında işbirliğinde istekli 
olduklarını da ifade etti. 

NACF Başkan Yar-
dımcısı Heo da; kurumlar 
arası işbirliği konularının 
genişliğine dikkat çekerek 
iki kardeş ülkenin gele-
cekte yapacağı ortak yatı-
rım ve işbirliklerinin dünyaya katkıda 
bulunacağına inandıklarını belirtti.

Yönetim Kurulu Başkanı Sela-
hattin Külcü’nün katılımı ile gerçek-
leştirilen resepsiyonda Genel Müdür 
Yardımcısı Güven, ICAO Başkan 

Yardımcısı ve Norveç Tarım Koope-
ratifleri (NAC) Başkanı Ola Hedste-
in’e katılımlarından ötürü bir hediye 
takdim etti.

Program kapsamında ICAO 
Heyeti, Tarım Kredi Birlike ait 

Etimesgut Bakliyat İşleme Tesi-
sinde incelemelerde bulunduktan 
sonra Ankara Bölge Müdürü Veli 
Altunkaş’ın ev sahipliğinde Bey-
pazarı Tarım Kredi Kooperatifini 
ziyaret etti.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin de üyesi olduğu 
Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin (ICA) sektör 
örgütü olan Uluslararası Tarım Kooperatifleri Örgütü 
(ICAO), 2018 yılı ilk yönetim kurulu toplantısı 5-7 
Nisan tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi.

ICAO, 2018 yılının ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı             

Kırsal kalkınmaya destek olmak adına, Ta-
rım Kredi Kooperatiflerince tedarik edi-

len ve yaklaşık 4 bin çiftçiye ulaştırılacak yem 
bitkisi tohumu desteğinin dağıtımı, Ayaş Ta-
rım Kredi Kooperatifince gerçekleştirilecek.

Yüzde 25 çiftçi katkı payı ve yüzde 75 hi-
beyle sağlanan yem bitkisi tohumu desteğinin 
dağıtımına; Ayaş Kaymakamı Fatih Özdemir, 
İl Tarım Müdürü Bülent Korkmaz, Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve 
Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslan, Ayaş 
Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Ankara Bölge Müdürü 
Veli Altunkaş ve Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı per-
soneli ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal 
Hizmetler ve Mezarlıklar Daire 
Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 
yem bitkisi tohumu desteği dağıtımı 
Ankara Bölge Birliğine bağlı Ayaş 
Tarım Kredi Kooperatifinde başladı. 

Tohum desteği dağıtımı 
Ayaş Tarım Kredide başladı
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Çamurhamamı Mahallesi’nde gerçekleş-
tirilen yerli tohum ve takas şenliğinde 
üreticiler ise stant açarak, yerel ürünleri 
satışa çıkardı. GEMA Vakıf Başkanı 

Şener Kilimcigöldelioğlu, Salihli Belediyesinin 
katkılarıyla yerli tohum ve takas şenliğinin bu 
yıl ikincisini düzenlediklerini belirterek “Şenli-
ğe İzmir ve Manisa başta olmak üzere çevre il 
ve ilçelerden tohum dernekleri katılıyor. Bizim 
amacımız yerel tohumu korumak ve geliştir-
mektir. Biz hibrit ve GDO’lu tohumlara karşıyız. 
Vakıf olarak yerel tohumlara destek veriyoruz. 
Bu şenlikte on binlerce tohum takas edilecek. 
Takas yapılan tohumlarda halkımıza dağıtılacak. 
Burada biz GEMA Vakfı olarak yerli 
domates, biber, patlıcan, 
fasulye, karnabahar 
başta olmak 
üzere 70 
çeşit yerel 
tohum 
ve 3 bin 
paket 
yerel 
tohum 
dağı-
tıyoruz. 
Amacımız 
halkımızın 
yerel tohuma sa-
hip çıkmasıdır” dedi. 

Ülkemiz ve Salihli için tarım ve hayvancılığın 
önemli olduğuna vurgu yapan Salihli Belediye Baş-
kanı Zeki Kayda “Çamurhamamı Mahallemizde 
gerçekleştirmiş olduğumuz ikinci yerel tohum ve 
takas şenliği çok çok önemlidir. İnşallah atalarımız-
dan kalan o domatesin, patlıcanın, biberin çekirdek-
lerini gerçek anlamda buluruz.” diye konuştu. 

Yerel tohum ve takas şenliğine öncülük eden 
Salihli Belediyesi ve GEMA Vakfına teşekkür 
eden Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu ise 
“Her bölgesi dört mevsimi ayrı güzellikte ya-
şayan ülkemizin yerli tohum konusunda da çok 
büyük imkanlara sahip olduğunu düşünüyorum. 
GEMA Vakfı gerek ilçe içerisindeki faaliyetleri, 
gerekse çevre il ve ilçeler ile Türkiye’nin dört bir 
yanında yapılan şenliklere katılma noktasında 
büyük bir çaba sarf ediyor. Kendilerine teşekkür 
ediyorum” ifadesini kullandı. 

Yerli tohumların yok olmaması için çalıştıkları-
nı vurgulayan Meral İçlek “Bu yıl kendimiz doma-
tes, börülce, bamya gibi fideleri yetiştirdik, onları 
dağıtacağız. Çünkü hibrit tohumlardan önümüzde-
ki yıl için tohum alamıyorsunuz, ama yerel tohum-
dan, çok yıl tohum üretebiliyorsunuz. En azından 

genetiği bozulmamış tohumlardan 
dengeli beslenmeye çalışı-

yorsunuz” dedi. 
Salihli’ye Baf-

ra’dan 45 çeşit 
tohum ile gel-

diğini vurgu 
yapan Öz-
türk Ortaç 
“Amacımız 
ata tohum-

larımızın 
Türkiye’nin her 

bölgesine ulaştırıl-
masını sağlamaktır” 

şeklinde konuştu. 

Binlerce tohum, Manisa’da 
takas edildi  

Binlerce yerli tohum, 
Manisa’nın Salihli 

ilçesi Çamurhamamı 
Mahallesi’nde Salihli 

Belediyesi ve Gediz Havzası 
Erozyonla Mücadele Çevre 

ve Ağaçlandırma Vakfı 
(GEMA) tarafından bu yıl 

2’cisi düzenlenen Yerli 
Tohum ve Takas Şenliği’nde 

takas edildi.  Manisa'nın Sarıgöl ilçe-
sinde bağlarda rekolte 

kaybına yol açan salkım gü-
vesi zararlısına karşı çiftçiler 
Japon tuzağı adı verilen yön-
temle önlem almaya başladı. 

Sarıgöl'de yaz mevsimi 
öncesi üzümlerin korunma-
sı için önlemler alınmaya 
başlandı. Bağlarda özellikle 
üzüm salkımlarına büyük za-
rarlar veren ve rekolte kaybı-
na yol açan salkım güvesine 
karşı Japon tuzağı adı verilen 
tuzaklar kurulmaya başlandı. 
Feromon tel ve kapsüllerden 
yayılan koku nedeniyle sal-
kım güvesinin dişisi ve erke-
ği birbirini bulamadığı için 
üzüm salkımlarının içine yu-
murta bırakmalarının önüne 
geçiliyor. Kurulan tuzaklar 
hakkında bilgi veren Ziraat 
Teknikeri Himmet Sarıhan, 
"Salkım güvesine önlem ola-
rak, feromon tel ve kapsüller 
ile mücadele başladı. Salkım 
güvesi için kullanılan fero-
mon tel ve kapsüllerin üze-
rinde kaplı olan maddenin 
kokusuyla zararlı kelebekle-
rin dişisi ile erkeği birbirle-

rini bulamıyor ve çiftleşme 
olmadığı için üründe zarara 
yol açan yumurtlama olayı 
gerçekleşmiyor. Bu teknoloji-
ye üzüm üreticilerimiz ’Japon 
tuzağı’ ya da ’Feromon Tuza-
ğı’ demekteler. Bu sistem çok 
yararlı. Ancak feromon siste-
mi yapan bağın komşuları da 
aynı uygulamayı yaptıkların-
da uygulama daha başarılı so-
nuçlar veriyor" dedi. 

Üzüm bağlarında Salkım 
güvesine karşı yapılan uy-
gulamanın ayrıca, devlet ta-
rafından da dekar başına 35 
TL destekleme yapıldığını 
belirten Sarıhan "Üzüm üre-
ticilerimiz, teknolojik uygula-
manın desteklendiğini öğrenir 
öğrenmez bağında uygulama-
yı yapmaya başlıyor" diye 
konuştu. 

Salkım güvesine 
karşı Japon tuzağı  
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Kuzey Yarımküre'de ilk olarak 
Manisa'da yetişen erkenci ki-
raz türü pazardaki yerini aldı. 

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 
üzerinde seyrettiği ilde kiraz da pazara 
erken düştü. Bu yıl rekolteden mem-
nun olan çiftçiler ve tüccarlar, erkenci 
kirazı ihraç ediyor. Manisa Şehzadeler 
Belediyesi tarafından Sancaklıboz-
köy'de kurulan kiraz pazarına ürünleri-
ni getiren çiftçiler, buradaki tüccarlara 
rahatça satış yapabiliyor. 

Bu yıl erkenci çeşitlerde kendi 
rekorlarını kırdıklarını söyleyen Ma-
nisa Kiraz Üreticileri Birlik Başkanı 
Suphip Kocagöbek, bu yıl Avrupa 
ve Rusya pazarının yanında Uzak 
Doğu'ya da ihracat yapılacağını be-
lirterek, "Biz normalde Nisan'ın 2., 
3. haftası kirazımızı çıkarıyorduk. 
Ama bu sene kendi rekorumuzu kır-
dık. 6 Nisan itibariyle ilk kirazımı-
zı çıkardık. Bu sene rekoltemiz çok 
güzel. Bunlar erkenci çeşitler. Ama 
bundan sonra da patentli bir çeşit 
olan 0900 çeşidi var. O daha güzel 

bir ürün. İhracata yönelik bir ürün. 
Bu seneki rekolte hedefimiz 120 bin 
ton. Kirazlar başta Avrupa, Rusya ve 
yeni olarak da Uzak Doğu'ya, Çin'e, 
Tayvan'a göndermeye başladık. Şu 
an 30 ila 50 lira arasında satışı ya-
pılıyor. İlk çıkardığımızda kilogra-
mı 150 lira gibi bir temsili rakamla 
satıldı. Ama mal çoğaldıkça fiyatlar 
düşecek. Sofralarda bir hafta, 10 gün 
sonra 15-20 lira gibi bir fiyatla yer 
alır" dedi.

"Avrupa da, Türkiye de kiraza 
doyacak" 

Bu yıl rekoltenin yüksek oldu-
ğunu söyleyen kiraz tüccarı Celil 
Görmez, "Bu sene mahsul bol. Fi-
yatlar yüksek gidiyor ama ucuz-
layacağını düşünüyoruz. İnşallah 
çiftçinin yüzü güler. Afetsiz bir yıl 
geçiririz inşallah. Bu sene mahsul 
bol. Avrupa da doyar, Türkiye'de 
doyar" diye konuştu. 

Öte yandan çiftçilerin kiraz ha-
sadı da sürüyor. Kiraz bahçelerinde 
hareketliliğin yaşandığı Manisa'da 
kiraz işçileri dallardaki kirazları 
özenle topladıktan sonra kirazlar 
sepetlere doldurularak pazara gön-
deriliyor. Bu yıl mahsulden mem-
nun olduklarını söyleyen kiraz 
üreticilerinden Ahmet Kabasakal, 
"Allah'a şükür kirazlarımız, mah-
sulümüz güzel. Allah afet vermez-
se güzel bir yıl geçireceğiz. Salihli 
kirazlarımız, Napolyonlarımız gü-
zel. Geçen seneki mahsullere göre 
bu yıl daha güzel. Toplama 35-40 
gün sürüyor. Yağış olursa daha 
fazla sürüyor. Hava şartlarına göre 
topluyoruz" ifadelerini kullandı. 

Manisa yöresine özgü 
bir tür olan erkenci 
kiraz bu yıl pazara 
beklenenden erken 
geldi. Rekoltenin 
yüksek olduğu kiraz, 
başta Avrupa ve 
Rusya olmak üzere 
Uzak Doğu'ya da 
ihracat edilecek.

Manisa kirazı 
pazardaki 
yerini aldı 

Hava sıcaklıklarının yıl boyu yüksek 
seyretmesiyle birlikte önümüzdeki 

günlerde toplanacak olan karpuzlar, va-
tandaşın sofrasında önceki yıllara göre 
daha erken yer alacak. 

Aksu ilçesinde çiftçiler yılın ilk kar-
puz hasadına hazırlık yapıyor. Ocak ayın-
da toprak ile buluşan fidanların meyvesi 
olan karpuzlar, önümüzdeki günlerde 
toplanarak vatandaşın sofrasında yerini 
alacak. Aksu ilçesi Hacıaliler Mahalle-
si’nde bulunan çiftçiler seralarında bu-
lunan karpuzlara özenle bakıyor. Bu yıl 
Antalya’da turizmde beklenen rekor sa-
yının karpuz fiyatlarını etkilediğini ifa-
de eden çiftçiler, gece gündüz serada ve 
çevresinde nöbet tuttuklarını ifade etti. 

Aksu ilçesinde 20 yıldır çiftçilik 
yaptığını kaydeden Mehmet Saçıkara, 

"Bu yıl ikinci defa karpuz ektim, fiyat-
lar daha iyi. Bunda turizm beklentile-
rinin yüksek olması da önemli oldu. 
Hava sıcaklıklarının yüksek olması 
bu yıl karpuzu erken çıkardı. Bir haf-
ta içerisinde toplamaya başlayacağız. 
Kapuzlarımın alıcısı çıktığı anda vere-
ceğim. Müşteriyi tarlada bekliyorum. 
Şu an fazla kişide karpuz olmadığı için 
gece gündüz bekliyorum. Bu durumda 
biraz daha riskli oluyor. Fiyatlar yük-
sek olunca ister istemez istenmeyen 
olaylar oluyor. Karpuz için arayan çok 
oluyor" dedi. 

Serada eşine yardım eden Hatice 
Korkut ise, "Karpuzlarımız hazır. Alıcı-
sını bekliyoruz. Kapuz fiyatları pahalı 
olduğu için çalınmaması için serada 
bekliyoruz" açıklamasını yaptı. 

Seralarda karpuz bereketi
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Turizmde dünya çapında bilinen Mar-
maris, çilek üretimiyle de adından söz 
ettirmeye başladı. Başta Karaca Ma-

hallesi olmak üzere seralarda üretilen çilek-
te hasat başladı. Yaklaşık 3 ay hasadı devam 
edecek çilekte fiyatın yüksek olması üretici-
nin yüzünü güldürüyor. Pazarda 10 liradan 
alıcı bulan çilekte fiyatın, kiraz hasadının 
başlamasıyla düşeceği tahmin ediliyor. 

Çilek üretimi yapılan seralarda inceleme-
lerde bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe 
Müdürü Nejmettin Kaya, açıklamalarda bu-
lundu. İlçede 50 dekarlık bir alanda çilek üre-
timi yapıldığını belirten Kaya, "Çilekte hor-
mon kullanılmaz. Çünkü, çilek dişi organların 
kullanılmasıyla oluşan bir meyvedir. Tüketi-
cilerimiz, gönül rahatlığıyla çilek yiyebilirler. 
Üreticilerimize, üretici kayıt defteri veriyoruz. 
İlacı ne zaman vermişse bilgilerde yazan hasat 
zamanına uymak zorunda. Bizim hormon açı-
sından bir sıkıntımız yok“ dedi. 

"Marmaris’te yıllık 220 ton çilek 
üretimi yapılıyor" 

İlçede üretilen çilek miktarı hakkında da 
bilgi veren Kaya, “Marmaris’te yıllık 220 ton 
çilek üretimi yapılıyor. En çok çilek üretimi 
Karaca mahallesinde kısmen de Orhaniye, 
Turgut gibi mahallelerimizde yapılıyor. Bizde 
çilek üretiminin yapıldığı 50 dekarlık bir alan 

var. Türkiye’de ilçe bazında baktığınızda bu 
oran çok büyük bir oran. Sadece çilek üretimi 
yapan çiftçilerimize değil, diğer ürünleri üre-
ten çiftçilerimizi de hafta en az bir defa ziya-
ret ediyoruz. Hangi sorunlarla karşılaştıklarını 
tespit edip, birlikte çözüm üretiyoruz" şeklin-
de konuştu. 

Karaca Mahallesi’nde çilek üretimi yapan 
ve ürünlerini aracısız halka ulaştırdıkları için 
mutlu olduklarını belirten Mehmet Tosun, 
"Üreticiyiz, kendi ürettiğimiz malları satıyo-
ruz. Çileklerimiz gördüğünüz gibi İlçe Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün deneti-
mi altında. Onların sayesinde verimli bir şe-
kilde üretimimize devam ediyoruz. Arada bir 
komisyoncu olmadan ürünlerimizi satıyoruz, 
bu çok güzel bir şey. Çileğin kilogramını 10 
liradan satıyoruz. Bundan aşağısı kurtarmıyor. 
Fiyatlar bu şekilde giderse çok memnunuz" 
diye konuştu. 

Çilek üretiminin baba meslekleri olduğunu 
söyleyen Nahit Uysalcan ise şu ifadeleri kul-
landı: 

"Çilek üretimi zor ve masraflı bir şey. 
Ürünlerimizi pazarda satıyoruz. Kilogram fi-
yatını 10 liradan satıyoruz. Fiyatlar şu anda 
normal. Ancak kiraz hasadının başlamasıyla 
birlikte çilek fiyatları da düşecektir. Kiraz ha-
sadı 1 ay gibi kısa bir süre devam ettiği için 
halkımız kiraza yöneliyor" 

Turizm kenti Marmaris’te yılda 220 ton 
çilek üretiliyor Muğla’nın Marmaris ilçesinde yılda 220 ton çilek üretimi 

yapılırken, pazarda kilogramı 10 liradan satılan çilek, üreticinin 
yüzünü güldürüyor.  

Sultanhisar Kaymakamı Turgay Hakan 
Bilgin’in girişimleriyle başlatılan ça-
lışmalar kapsamında tanıtım atağının 

yanısıra çilekle ilgili sorunların çözümleri 
de masaya yatırıldı.  

Markalaşmanın önemine dikkat çeken 
Kaymakam Bilgin, çilek sezonunun başla-
ması ile birlikte öncelikli olarak tanıtım ve 
markalaşmaya önem verdiklerini belirtti. 
Kaymakam Bilgin, “Aydın 300 bin tonu 
aşan çilek üretimi ile Türkiye dünyada en 
fazla çileğin üretildiği üçüncü ülke haline 
geldi. Dünya çileğinin yaklaşık yüzde 7'si 
ülkemizde yetişiyor. Avrupa'da ise İspanya 
ile en fazla çilek üreten ülke konumunda-
yız. Dünyada Amerika 1 milyon 312 bin 
ton ile birinci sırada yer alıyor. Türkiye’de 
142 bin ton çilek üretimi ile Mersin ilk sıra-

da yer alıyor. Biz ise Aydın olarak yılda 60 
bin ton civarında çilek üretiyoruz. Sultanhi-
sar ise çileğin en fazla üretildiği ilçe konu-
mundadır. Yılda yaklaşık 20 bin ton çilek 
de ihraç edilmektedir. Çilek, Milli ekono-
mimize katkının yanısıra 2 bin ailemize de 
ekmek kapısıdır. İlçemiz ekonomisi açısın-
dan çok değerli olan bu çileğin bilinirliğini 
artırmak, Sultanhisar çileği olarak marka-
sını korumak, benzerlerinden ayırmak için 
coğrafi işaret tescil belgesi alarak kanuni 
koruma sağlamak amacıyla çalışma başlat-
tık” dedi. 

Çilek üreticisi Nihat Özyiğit, ilçedeki 
çilek üretiminin 1960’lı yıllarda başladığını 
kendisinin de 1973 yılında ilk hasadını ger-
çekleştirdiğini ifade ederek, “O yıllarda de-
karda bir ton bile alınamayan çilekte bugün 

iyi çilek uygulaması yapan yetiştiriciler de-
karda 5 tona ulaşırken ben kendi yöntemle-
rimle 2013 yılından bu yana dekarda 8 bin 
600 kilo ile üretim yapmaktayım. Kök ba-
şına bin 460 gram üretim düşmektedir. Tabi 
bu üretim her çilek türü için geçerli değil. 
Bizim amacımız çilek üretimini bütün bir 
yıla yaymak ve vatandaşın istediği lezzet 
ve aromada çilek sunmak. Bunun yanı sıra 

uzun yıllar dedikodu şeklindeki ‘çilekte 
hormon kullanılıyor’ sözlerine kesin ve net 
olarak şunu belirtmek istiyorum; Çilekte 
döllenme sorunu yoktur. Bu nedenle de 
zaten hormona da ihtiyacı yoktur. Bizler 
büyüklerimizin başlattığı çilek üretimini en 
sağlıklı şekilde devam ettiriyoruz. Bölge-
mizde 16 bin dekar alanda yaklaşık 60 bin 
ton çilek üretilmektedir” dedi. 

Türkiye’de çilek üretiminde Antalya ile ikinci sırada yer alan 
Aydın’da en fazla çilek üretimi yapılan yer olan Sultanhisar, 
çileğini markalaştırmak ve coğrafi işaret için çalışma başlattı.

‘Sultanhisar Çileği’ne coğrafi işaret başvurusu  
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Tarımda Engel Yok protoko-
lü Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği Yönetim Ku-

rulu Başkanı Selahattin Külcü, Aile 
ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 
Tarım Kredi Kooperatifleri Balıkesir 
Bölge Birliği, Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü Hamidiye Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi ile Bursa Engel-
liler Federasyonu arasında Bursa’da 
imzalandı.

Bursa Valisi İzzettin Küçük konu 
ile ilgili olarak; engelli vatandaşlara 
yönelik hassasiyete dikkati çekerek, 
bu proje ile Bursa'da yaşayan engelli 

vatandaşlara tarım alanında uygula-
malı mesleki eğitim verilerek, rehabi-
litasyonlarının amaçlandığını söyledi.

Engelli vatandaşların tarımla, top-
rakla buluşmasını sağlayacak ve ken-
dilerini daha iyi hissetmelerine imkan 
sunacak “Tarımda Engel Yok” proto-
kolüne imza atan Başkan Selahattin 
Külcü, tarımla uğraşmanın, üretmenin 
ve üretimde katkım olsun düşüncesi-
nin her kesimi mutlu ettiğine dikkat 
çekti.

“Farkındalık oluşturacak”
Bursa Büyükşehir Belediye Başka-

nı Alinur Aktaş, Bursa Valiliği ön-
cülüğünde imzalanan protokolün 
kentte yaşamını sürdüren engelli 
bireylere yeni birer hobi kazandıra-
cağını ifade etti. 

Türkiye'nin, güçlü bir ülke ol-
duğunu söyleyen Başkan Aktaş, 
“Güçlü bir ülke olmak, her alanda 
güçlü olmak demektir. Farkındalık 
oluşturan güzel bir projeye daha 
imza atılıyor. Bu protokolle, engel-
li vatandaşlarımızın tarımla uğra-
şabilecekleri bir ortam sağlanıyor” 
diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak 
projeye destek vermekten dolayı 
mutlu olduklarını söyleyen Aktaş, 
“Tarım, bu şehrin ve bu ülkenin bir 
gerçeğidir. Engelli kardeşlerimizin 
engelleri aşabilmesi adına da ta-
rımla ilgilenmelerinin önemli oldu-
ğunu düşünüyorum” dedi.

Projenin engelli vatandaşların 
tarımla, toprakla buluşmasını sağ-

layacağını ve kendilerini daha iyi 
hissetmelerine imkan sunacağını 
belirten Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık İl Müdürü Hacı Dursun Yıldız 
ise engelli bireylerin burada öğre-
necekleriyle, ilerleyen dönemlerde 
istihdama katkı sağlayacağını kay-
detti. Bursa Engelliler Federasyonu 
Başkanı Ayhan Zenbilci de projenin 
engelli vatandaşlar için çok önemli 
olduğunu söyledi.

Proje hakkında…
Büyükşehir Belediyesinin destek 

verdiği projede, Hamidiye Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesinde 100 metre-
karelik tarımsal alan, projede kullanıl-
mak için engelli vatandaşlara tahsis 

edilirken, 320 metrekare alanda kuru-
lumu yapılan sera sayesinde çalışma-
lar kış şartlarında da sürecek. Balıke-
sir Bölge Birliğinin ilaç, gübre, fide 
ve tohum, Hamidiye Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesinin de alet ekipman 
desteği vereceği projede Engelliler 
Federasyonu da engelli vatandaşların 
projeden faydalanmasını sağlayacak.

Nisan ayında başlayıp Kasım ayı-
na kadar sürecek eğitimler Çarşamba 
günleri 09.00-12:00 saatleri arasında 
Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesinde verilecek. Programın sonun-
da katılımcılara sertifika verilecek ve 
ilk etapta 20 – 25 engelli vatandaşın 
faydalanacağı projenin ilerleyen dö-
nemlerde daha fazla engelli bireye 
ulaşması hedefleniyor.

“Tarımda Engel 
Yok” protokolü 
başta Tarım Kredi 
Kooperatifleri 
Merkez Birliği 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Selahattin 
Külcü olmak 
üzere ilgili kurum 
ve kuruluşların 
yetkililerinin 
katılımıyla 
imzalanarak hayata 
geçirildi.

“TARIMDA ENGEL YOK” 
protokolü hayata geçirildi

Kilis’in Akıncı (Seve) köyünde 
her yıl geleneksel olarak düzen-

lenen “mera açılışı ve buzağı yarış-
ması”, renkli görüntülere sahne oldu. 
Buzağı yarışmasında ilk 3’e giren-
lerin sahiplerine Cumhuriyet altını, 
yarışmaya katılan bütün çiftçilere de 
Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep 
Bölge Birliği tarafından 40 adet Ta-
rım Kredi Yem markalı buzağı yem-
leri hediye edildi.

Kilis Valisi Dr. Mehmet Tekinars-
lan, meraların tarlalar kadar değerli 
olduğunu belirterek, “Meraların, tar-
lalar, bahçeler kadar değerli olduğu-
nu bilmemiz gerekiyor. Mera deyip 
geçemeyiz. Eğer meralar yok olursa 
ne hayvancılık kalır ne de doğanın 
dengesi kalır. Şehrimizde tarım adı-
na, çiftçilik adına faaliyet gösteren 
herkese Allah’tan kolaylıklar, bol ve 
bereketli bir yıl diliyorum. Ben bu 
programı sadece mera ıslahı için de-
ğil, Suriye sınırının sıfır noktasında 
hepimizi bir araya getirmesi açısın-
dan da önemsiyorum” dedi.

Çobanlara çeşitli hediyelerin 
verilmesinden sonra 38 buzağı ara-
sında ilk 3’e girenlerin sahipleri-
ne Cumhuriyet altını verildi. Halk 
oyunları gösterisinin ardından ko-
yun ve keçiler meraya otlamaya çı-
karıldı. Protokol üyeleri de meraya 
çıkarak koyun ve keçilerin geçişine 
eşlik etti.

Kilis’te mera açılışı 
ve buzağı yarışması
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Ç alıştaya, Tarım Kredi Koo-
peratifleri Genel Müdürü Dr. 
Fahrettin Poyraz, Tarım Kre-
di Genel Müdür Yardımcıları 

Ahmet Bağcı ve Özgür Güven, Be-
reket Sigorta ve Bereket Emeklilik 
Genel Müdürü Mahmut Güngör ile 
diğer şirket genel müdürleriyle, bölge 
birliği yetkilileri katıldı. 

Çalıştayın açılış programında ka-
tılımcılara hitap eden Genel Müdür 
Poyraz “Tarım Krediyi, herkes farklı 
şekilde görüyor, farklı şekilde tanıyor. 
“Tarım Kredi nedir?” sorusunun ce-
vabı herkeste farklı bir şekilde ortaya 
çıkıyor. Önce bizim kendi potansiye-
limizi, kendi değerimizi anlamamız 
gerektiğini söylüyorum. İnanın bu an-
lamda bizler bile her gün yeni şeyler 
öğreniyoruz. Aslında çalışmamız ge-
reken, işlememiz gereken çok alanla-
rımız olduğunun da farkına varıyoruz. 
Ve bu potansiyeli mümkün olduğu ka-
dar nasıl harekete geçirebilirizin gay-
reti içinde oluyoruz. Çok fazla imkan-
larımız var. Bir kere en başta köklü bir 
kültürümüz var. Bu çok önemli. Böyle 
ağızdan çok kolay çıkıyor ama bir ya-
pıyı inşa etmek, o kültürü ve geleneği 
oluşturmak, teamülleri oturtmak kolay 
bir şey değil. Tarım Kredi, bu anlam-
da köklü bir geçmişi olan, teamülleri 
olan bir kurum. Dolayısıyla bu temeli 
iyi bilerek, bunun üzerine bir takım 
şeyler geliştirmemiz gerekiyor. Ben, 
benden önce görev alan genel müdür 
düzeyinde ve diğer düzeylerde bütün 
arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. 
Biz bugün bir takım projeleri böyle ra-
hat rahat konuşabiliyorsak, geçmişte-
ki arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar 
neticesindedir. Vizyonumuzu geliştir-
me noktasında da bu temele basarak 
rahat konuşabiliyoruz.” dedi.

Önümüzdeki dönemde Tarım Kre-
dinin daha farklı alanlarda da görüle-
ceğini belirten Poyraz “Bir takım çalış-
malarımız var. Bir tarafta Tarım Kredi 
merkez ve bölge birliklerimiz, koope-
ratiflerimiz, bir tarafta şirketlerimiz ve 

bir tarafta çiftçimiz demeyeceğiz. Şu 
anda 80 milyon yurttaşımız, insanımız 
da demeyeceğiz. Bizim şu anda pa-
zarımız aslında tüm dünya. Olaya bu 
boyutta bakmamız gerekiyor. Yeni bir 
yapılanma içine girdik. Şu anda Tarım 
Kredi şirketlerinin üzerinde bir Tarım 
Kredi Şirketler Topluluğu ya da Tarım 
Kredi Holding A.Ş. diye bir yapılanma 
yapıldı. Bu yapılanmayı harekete ge-
çiriyoruz. Buradaki amacımız olayları 
daha geniş perspektifte değerlendirmek. 
Sadece Türkiye ölçeğinde değil, önce-
likle yakın coğrafyamız ve tüm dünya 
düzeyinde projeler geliştirmek. Buna 
göre şekillendirmek. Tarım Kredinin 
gelecek vizyonunu da sınırların ötesine 
taşımak. ‘Sigorta konusuyla bunun nasıl 
bir alakası var’ denebilir. Şöyle alakası 
var. Bir kere Bereket Sigorta, önümüz-
deki dönemde sadece Tarım Kredinin 
kendi çalışmalarını artı Tarım Kredinin 
ve şirketlerinin çalıştığı diğer şirketleri 
takip etse bile inanılmaz bir pazarımız 
var. Özellikle diğer şirketlerdeki arka-
daşlarımıza da biz bunu işleyeceğiz. 
Yani diğer şirketlerimizin sigortacılık 
anlamında bir şey yapmaları gereki-
yorsa, adres belli. Diğer şirketlerimizin 
çalıştığı şirketlerin de sigortacılık işlem-
leri noktasında bir şey yapmaları gereki-
yorsa, onlara da bu anlamda biraz adres 
göstermemiz gerekecek. Orada da yine 
adresimiz belli, Bereket Sigorta olmak 
durumunda.” diye konuştu.

Bereket Sigortanın sene sonunda 
devralacağı portföyün yanı sıra, kendi 
çalışma alanlarında gelişmesi gerektiği-
ni ifade eden Poyraz, “Bereket Sigorta-
nın gelişmesinde sadece Bereket Sigorta 
değil, Tarım Kredi Kooperatiflerinin, 
bölge birlikleri ve kooperatiflerinin yanı 
sıra diğer şirketleri de aktif sorumluluk 

üstlenecek. Hareketli, karşılıklı bir et-
kileşimin olduğu ve birbirimizden güç 
aldığımız, birbirimize güç verdiğimiz, 
koordineli bir yapı oluşturacağız. Bu 
şirketler topluluğunun bu anlamda 
önemli bir katkısının olacağını düşü-
nüyorum. Bereket Sigorta olarak şöyle 
düşünmüyoruz. TMSF’den devraldık, 
işte yeni bir yapı oluşturuyoruz. Hayır. 
Bizim Tarım Kredi olarak köklü bir geç-
mişimiz var, kültürümüz, geleneğimiz 
ve teamüllerimiz var. Aslında sigorta-
cılık yapılacaksa da, en başta tarımsal 
alanlar olmak üzere, bu işi en iyi şekilde 
yapabilecek bir kurum varsa, o da Be-
reket Sigortadır. Dolayısıyla bu köklü 
mirasımızı şu anda tekrar ayağa kaldır-
mamız lazım. Her alanda da önümüzde-
ki dönemde Bereket Sigortanın ilklerin 
arasında yer alması gerekiyor. Olacak 
da. Bundan zerre kadar şüphemiz yok. 
Sorunlarımız olmayacak mı, olacak. 
Mutlaka uygulamaya geçiş aşamasın-
da, başlangıç aşamasında bir takım so-
runlar yaşanacak. Önemli olan, sizin bu 
sorunları hızlı bir şekilde, konunun mu-
hataplarına aktarabilmeniz. Bu konuda 
özellikle teknik arkadaşlara yaşadığınız 
sorunları aktarın. Biz de elimizden gel-
diği kadar sorun çözme noktasında gay-
ret edelim.” şeklinde konuştu. 

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan 
Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik 
Genel Müdürü Güngör, yeniden yapı-
lanma sürecinde bir yıl içinde sistem 
geçişi yapıldığını, 3 ay gibi kısa bir 
sürede analizlerin tamamlandığını be-
lirterek, “Bereket Sigorta olarak yöne-
tim kurulumuz bu geçiş süreci ile çok 
yakinen ilgileniyor. Öte yandan tekafül 
konusunda da yoğun bir çalışma yaptık 
ve yeni geçilen vizyoneks sistemine şu 
anda Groupama’nın da geçmek olduğu 
sisteme entegre ettik. Bu sistemi tercih 
ettik. Bu süreç tamamlandıktan sonra 
iki konuya fokuslanacağımızın bilgisi-
ni vereyim. Birincisi hepinizin malum 
olduğu üzere tarımsal sigortacılık. Sek-
törde boş bırakılan alanlara  yoğunla-
şacağız. Zaten çalıştay süresince de bu 
konuları konuşacağız. İkincisi de biraz 
önce ifade ettiğim gibi tekafül. İnşallah 
bu iki konuda Türkiye’de, sektörde ör-
nek şirket haline geleceğiz” dedi. 

Konuşmaların ardından, çalıştay 
kapsamında Genel Müdür Poyraz 
başkanlığında şirket genel müdürleri-
nin de katılımıyla 2018 yılı ilk çey-
reğine ilişkin faaliyetlerin ele alındı-
ğı değerlendirme toplantısı yapıldı. 
Toplantıda karşılıklı görüş alışveri-
şinde bulunuldu.

Bereket Sigorta ve 
Bereket Emekliliğin 
düzenlediği 
Sigorta Çalıştayı, 
Kızılcahamam’da 
yapıldı.

Bereket Sigorta ve Bereket Emeklilik 
Sigorta Çalıştayı
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Haşhaş tohumu ihracatındaki 2 yıllık 
krizin aşılması sonrasında haşhaş 
tohumu ihracatı 2018 yılının Mart 

ayında; 27 milyon 780 bin dolar olarak ger-
çekleşti. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine 
göre; Türkiye’den yapılan 27 milyon 780 
bin dolarlık haşhaş tohumu ihracatında Hin-
distan 25 milyon 720 bin dolarlık tutarla, 
toplam ihracatın yüzde 93’ünün yapıldığı 
ülke konumunda. 

Hindistan Merkez Narkotik Büro-
su’nun, dağıtım sistemine açılan dava-
lar nedeniyle 1 Temmuz 2016 tarihin-
den beri ithalat lisansları kotalarının 
dağıtımını durdurduğuna dikkati çeken 
Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar 
ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yö-
netim Kurulu Başkanı Moiz Hemsi, 2 
yıllık çaba sonrasında Hindistan’a haş-
haş tohumu ihracatının önünün açıldı-
ğını kaydetti. 

Türkiye’nin haşhaş tohumu ihraca-
tında Hindistan’ın en büyük ihraç paza-
rı olduğuna dikkati çeken Hemsi, “İh-
racatçılarımızın 2 yıllık bekleyişi sona 
erdi. Hindistan’dan şu anda 18 bin 500 
ton kota tanımlandı. Kotanın yarısını 
Mart ayında ihraç ettik. Haziran sonuna 

Rusya Federal Veteriner 
ve Bitki Sağlığı Gö-

zetim Servisi'nin, Türkiye 
Tarım, Gıda ve Hayvancılık 
Bakanlığı garantisi altında 
Rusya'ya domates gönder-
me iznini vermesinin ardın-
dan, Salihli’deki topraksız 
serada domates üreten Li-
der Gıda ve Bostan Tarım, 
domates ihracatına başladı.

Salihli’den, Rusya’ya 
domates ihracatının baş-
ladığını ifade eden Gıda 
Tarım ve Hayvancılık İlçe 
Müdürü Ali Demir, "Rusya 
Federasyonu’na domates 
ihracatı konusunda Bakan-

lığımız ve Rusya Federas-
yonu Federal Veterinerlik 
ve Bitki Karantina Servisi 
yetkililerince daha önce Li-
der Gıda ve Bostan Tarım’a 
ait ilçemizdeki domates se-
ralarında yapılan denetim-
lerin ardından, iki seraya 
Türkiye Cumhuriyeti'nden 
Rusya Federasyonu'na do-
mates ihracatına izni veril-
miş olup, Müdürlüğümüz 
İnspektörlerince kontrol 
ve denetimleri yapılan do-
mateslerin Rusya Federas-
yonu'na ihracatları başla-
mıştır. İhracat başta Salihli 
olmak üzere, tüm ülkemize 
hayırlı olsun" dedi. 

kadar 50 milyon dolarlık ihracat gerçek-
leşmesini bekliyoruz” diye konuştu. 

“Online sistem kurulacak kota 
dağıtımı Türkiye’den olacak” 
Türkiye’nin haşhaş tohumu ihracatı-

nın kesintiye uğramadan devamlılığı açı-
sından, Yeni Delhi Ticaret Müşavirliği, 
Ekonomi Bakanlığı ve Toprak Mahsul-
leri Ofisi nezdinde temaslarda bulunduk-
larını anlatan Hemsi şöyle devam etti: 
“Hindistan’a yönelik Türkiye menşeli 
haşhaş tohumu ihracatının kayda tabi ih-

racat kapsamına alınması yönünde giri-
şimde bulunduk ve ilgili tebliğ 11 Mart 
2016 tarih, 29650 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak ülkemizden haşhaş tohu-
mu ihracatı kayda bağlı ihracat kapsa-
mına alındı. Hindistan’a yönelik haşhaş 
tohumu ihracatı kayıt işlemlerinde birli-
ğimiz yanında ülkemiz ilgili kuruluşları 
olan Ekonomi Bakanlığı, Toprak Mah-
sulleri Ofisi (TMO) ve Hindistan Mali-
ye Bakanlığına bağlı Narkotik Bürosu 
(CBN) yetkilileri tarafınca uygulanacak 
izin/onay aşamalarına ilişkin oluşturulan 

online sistem çalışmaları yapıldı. Konu-
nun en kısa sürede çözüme ulaşması için 
koordineli bir şekilde ilgili makamlar 
nezdinde girişimler sürdürüldü. Kayıt 
sisteminin yürütülmesi amacıyla bir on-
line sistem oluşturulması için bir yazılım 
programı yaptırıldı. Hindistan makamla-
rınca onayının ardından bu sistemin dev-
reye girmesi bekleniyor. Bu kapsamda 
ihracatçı firmalar Ege İhracatçı Birlik-
lerine kontratları dahilinde başvuracak, 
online sistemle kontrol yapılarak ülke 
kotasının aşmaması sağlanacak.” 

Rusya'ya domates ihracatı başladı  

Haşhaş tohumu ihracatında Hindistan 
bereketi  

Manisa’nın Salihli ilçesinde topraksız iki 
serada üretilen domateslerin Rusya'ya 
ihracatı başladı. 

Türkiye’nin 
ihracatta önemli 

tarım ürünleri 
arasında yer 
alan haşhaş 

tohumunun en 
büyük alıcısı 

Hindistan’da 2 
yıldır yaşanan 

ithalat krizi 
çözüme kavuştu. 
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Muş merkeze bağlı Özdilek köyünde ge-
çimlerini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar, 
buğday ekimlerini bir ay öncesinden ger-

çekleştirdi. Bu yıl ekimlere bir ay öncesinden başla-
yan çiftçiler, mahsullerin yağmurlarla geçen yıllara 
oranla daha iyi olacağını ifade ettiler. Kar yağışının 
olmaması sebebiyle buğday ekimlerinin randıman-
sız olacağını düşündüklerini ifade eden çiftçi Yunus 
Baytak, "Şimdi baktığımız zaman buğday ekimle-
ri diğer yıllara göre çok farklı, çok daha iyi. İyi bir 
verim bekliyoruz. Kar yağışı olan senelerden daha 
ziyade farklı bir ürün beklentimiz var. Bu sene 200 
dönüm civarı buğday ektik" dedi. 

Muş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Er-
gün Çolakoğlu ise, bu yıl kente çok fazla kar yağ-
madığını belirterek, “Geçen yıl ilimizin merkezine 
yağan kar miktarı meteorolojinin resmi verisine göre 
4 metre 10 santimetre olarak geçiyordu. Ancak bu yıl 
yağan kar miktarı 40-50 santimetreyi geçmedi. Karın 
yağmaması yetiştirici ve çiftçilerimizde endişeye yol 
açtı. Çok şükür yağan yağmurlar, ilimizi rahatlattı. 
Şu ana kadar yağan yağışlarla beraber ürünlerimiz-
de çok fazla sıkıntı yaşanmayacağı kanaatindeyiz. Şu 
ana kadar hububatımız, meralarımız ve yem bitkisi 
ekilen alanlarımızda ürünlerimiz çok güzel yetişmiş. 
Bundan sonra yağışlar beklediğimiz oranda yağarsa, 
inşallah herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. Bu yıl 
ilimizde şu an itibari ile zirai kuraklık gözükmüyor. 
İnşallah meteorolojik kuraklığı da yaşamayız. Şimdi-
ye kadar yağan yağmur bundan sonra devam ederse 
inşallah çok bereketli bir yıl olacağını düşünüyorum" 
ifadelerini kullandı. 

Türkiye'de tahıl ambarı olarak bilinen illerin başında gelen 
Yozgat'ta çiftçiler, ekim ayında ekecekleri nadas alanla-

rının sürümüne başladı. Yerköy’e Bağlı Orhan Köyü çiftçile-
rinden Necati Özer, baharın gelmesiyle birlikte nadas alanlarının 
yabani otlarla kaplandığını belirterek, bu aylarda sürülmemesi 
halinde tarlanın gelecek yıl verimini de düşüreceğini söyledi. 

Özer, “Bölgemizde sulanabilir tarım arazisi fazla olmadı-
ğından dolayı her yıl arazimizin bir kısmını ekiyor bir kısmını 
da nadasa bırakıyoruz. Baharın gelmesiyle birlikte sürümüne 
başladık. Şuan nadas alanlarının üzeri geçen yıldan kalan ve 
farklı bitki türleri ile kaplı olduğu için sürülmesi gerekiyor. 
Sürmediğimiz ya da geciktirdiğimiz takdirde bu otlar tarladan 
beslenir ve 2019 yılının da verimini düşürür. Nisan ve Mayıs 
aylarında yağan yağmurlarla tekrar yaban otlar çıksa da tar-
laya o kadar zarar vermez. Şuan pullukla sürüyoruz. Tekrar 
otlanması halinde kazayağı ile tekrar sürerek ekime hazırlamış 
oluruz.”diye konuştu. 

Benzer ifadeler kullanan Hacı Özbek de bölgede ekim 
yapılan arazi kadar nadas alanlarının bulunduğunu belirterek, 
“Her yıl tarlalarımızın bir kısmını ekiyor diğer bir kısmını 
nadasa bırakıyoruz. Nadasa bırakmadığımız, üst üste ekim 
yaptığımız zaman yarı yarıya verim kaybına uğruyoruz. Bu 
yüzden 600 dekar arazinin 300 dekarını bu yıl 300 dekarını ise 
önümüzdeki yıl ekiyoruz.”diye konuştu. 

Ekimi yapılan buğdaylar yeşerdi  

Muş'ta bu yıl beklenen kar yağışının gelmemesiyle buğday 
ekimini bir ay öncesinden gerçekleştiren çiftçilerin yüzü 
gülerken, ekimi yapılan buğdaylar ise yeşerdi.  

Yerköy'de 200 bin 
dekar alanda anız 
sürümü başladı...
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TAREKS, Tarım Kredi Ko-
operatifleri iştiraki olarak 

1987 yılında başlatmış olduğu 
Ar-Ge faaliyetleri ile ülke çift-
çisine her yıl bir birinden farklı 
özelliklerde ve farklı türlerde 
yeni çeşitleri kazandırmaya 
devam ediyor. 

2017 yılında, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı tarafından 
ana ürün tanelik ALBAYRAK ve 
LİLA mısır çeşitleri tescil edilen 
TAREKS’in 2018 yılında da yeni 
mısır çeşidi “TK DORUK” tescil 
edildi. TK DORUK’la birlikte TA-
REKS’in tescilli çeşit sayısı 60’a 
ulaştı. Tescil süreci devam eden 
14 çeşidin de önümüzdeki yıllarda 
çiftçi ile buluşması bekleniyor.

Başlatmış olduğu yerli mısır 
çeşitlerinin ıslahı programında 
farklı olum guruplarında (FAO 
550 -  FAO 700) çalışmalar yü-
rüten TAREKS, bu çalışmalar 
doğrultusunda ana ürün grubunda 
(FAO 650) tanelik ve silajlık mı-
sır çeşitleri ıslah ederek tescil et-
tirdi. Orta erkenci olum grubunda 
(FAO 600) yer alan TK DORUK 
ise ikinci ürün tanelik mısır çeşidi 
olarak tescil edildi.

TK DORUK; ikinci ürün tane-
lik mısır çeşidimizin resmi tescil 
denemeleri iki yıl boyunca Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından Şanlıurfa, Kahraman-
maraş, Mardin, Sakarya Manisa 
lokasyonlarında yürütülmüştür. 
TK DORUK, iki yıl süren tescil 
denemeleri sonucunda standart 
çeşitlerin verim ortalamalarının 
yaklaşık % 3 – 4 üstünde verim 
vermiştir. İkinci ürün tescil de-
nemelerinde çeşidin verdiği en 
yüksek verimi 1.720 kg/da ile 
Kahramanmaraş lokasyonunda 
ölçülmüştür. Çeşidin ortalama 
verimi ise ikinci ürün şartlarında 
1.316,7 – 1.361,6 kg/da arasın-
dadır. Hasat tane nemi ise lokas-
yonlara göre değişmekle birlikte 
%16 – 20 arasında olup, piyasada 
yaygın ekilen diğer çeşitlerle eş-
değer hasat tane nemine sahiptir. 

TK DORUK, İkinci ürün 
olarak Güneydoğu bölgesine, 
geç ana ürün veya Haziran ayı 
ekimleri için Ege ve Güney 
Marmara Bölgelerine, ana ürün 
olarak iç bölgeler ile Trakya 
Bölgesine tanelik mısır olarak 
önerilmektedir.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 
hasadı başlayan asma yapra-
ğını toplayan kadınlar, aile 

bütçesine katkı sağlıyor. 
İlçeye bağlı pek çok köyde üreti-

len yaprağın hasadı genellikle kadınlar 
tarafından yapılırken yaprak toplama 
işinde erkeklerin sayısının az olması 
dikkat çekiyor. Nisan ayında başlayıp 
ağustos ayına kadar devam eden asma 
yaprağı hasadı, kadınlar için de gelir 
kapısı oldu. Evlerinde çocuklarına ba-
kan, ev işlerini yapan kadınlar, aynı 
zamanda bağda yaprak toplayarak aile 
bütçesine katkı sağlıyor. 

Alaşehir'de yaprak sezonunun 
başladığını belirten tarım işçisi Gö-
nül Uçar, "Alaşehir'de yaprak sezonu 
başladı. Yaprak toplayarak, üzümlerin 
daha iyi hava ve güneş ışığı almasını 

sağlıyoruz. Yetişmekte olan üzümle-
rin çevresindeki yaprakları toplayarak 
önümüzdeki süreçte atılacak olan zirai 
ilaçların üzüme daha iyi etki etmesini 
de sağlamış oluyoruz. Ayrıca, toplamış 
olduğumuz yaprakları satarak ek gelir 
elde etmiş oluyoruz" dedi. 

Yaprak toplayarak öncelikle kışlık 
salamura yaptıklarını dile getiren tarım 
işçisi Ayşe Türk ise "Yaprak toplamaya 
genelde erken saatlerde başlıyoruz ve 
öğle saatlerinde toplamayı bitiriyoruz. 
Yaprakları genelde kadınlar topluyor. 
Erkekler ise başka işlerle uğraşıyor. 
Topladığımız yapraklardan öncelikle 
kışın yemeklik ve dostlarımıza gönder-
mek için salamura bastırıyoruz, yaprak 
sarması yapıyoruz, aynı zamanda sata-
rak da aile ekonomimize katkı sağlıyo-
ruz" diye konuştu. 

Asma yaprağı kadınların geçim kapısı oldu 
Üzümün yanında asma yaprağının da önemli 
bir gelir kaynağı olduğu Manisa'nın Alaşehir 
ilçesinde üzüm üreticileri asma yaprağı 
toplamaya başladı. 

Yeni çeşitleri ile ülkenin tanelik mısır tohum üretiminde dışa 
bağımlılığının azaltılmasına katkı sağlamayı hedefleyen 
TAREKS’in Altınova Araştırma İstasyonunda ıslah edilen TK 
DORUK mısır çeşidi tescil edildi.

‘TK DORUK’ mısır çeşidi tescil edildi

Üzüm bağlarından toplanan taze asma yaprakları 
pazara çıktı. 
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Hazırlanan 'Edirne Lavanta Koka-
cak' isimli proje hayata geçiril-
di. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığının 2018 yılı yatırım programı 
kapsamında ‘Edirne Lavanta Kokacak’ 
projesi eğitimine başvuran 60 kadın 
çiftçiye ilk olarak Trakya Tarımsal Araş-
tırma Enstitüsü'nde görevli Ziraat Yük-
sek Mühendisi Merve Güzel tarafından 
4 günlük lavanta yetiştiriciliği eğitimi 
verildi. Teorik eğitimin ardından tarla-
ya inen 60 kadın çiftçi bin adet lavanta 
fidanını tarlaya ekti. Proje kapsamında 
2018’in Haziran ayında lavanta hasat 
döneminde de tarla günü yapılması plan-
landığı belirtildi. 

“Edirne lavanta kokacak” 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Edirne 

İl Müdür Vekili Atilla Bayazıt, ‘Edirne 
lavanta kokacak’ projesi kapsamında 
60 kadın çiftçiye hem sahada hem de 
teorik eğitimlerin verildiğini belirterek, 
“Edirne Lavanta Kokacak Projesiyle 
60 kadın çiftçimize il müdürlüğümüzde 

4 gün eğitim vereceğiz. Bu 4 gün bo-
yunca kadınlarımız lavanta yetiştiricili-
ği konusunda eğitim alacak. Bugün de 
uygulamalı olarak lavantanın dikimini 
görecekler. Daha sonra bir gün de Halk 
Eğitim Müdürlüğü tarafından lavanta çi-
çeği, tohumu ve sanatıyla ilgili 1 günlük 
eğitim verilecek” dedi. 

“Lavanta özellikle Bulgaristan 
ve Avrupa'da çok yaygın” 

Trakya Bölgesi’nde Lavantanın ca-
zibesinin özellikle son yıllarda yaygın-
laşmaya başladığına değinen Bayazıt, 
“İlk defa tarımsal araştırma enstitüsü 
bununla ilgili deneme yaptı. O da gayet 
başarılı oldu. Lavanta özellikle Bul-
garistan ve Avrupa'da çok yaygın. Biz 
de bir alternatif ürün olarak lavantayı 
Edirne’mizde yaygınlaştırmaya çalışı-
yoruz. Biliyorsunuz hem yağından hem 
de çiçeğinden yararlanılıyor lavantanın. 
Parfüm konusunda, kozmetikte ve aynı 
zamanda ilaç sanayinde kullanılabiliyor. 
Yine çiçeklerinden çeşitli sanatlarda 

kullanılabiliyor. Birçok alanı var. Çok 
değerli bir ürün. Bu nedenle lavantanın 
yaygınlaşması için bu konuyu, tarımsal 
araştırma enstitüsüyle destekliyoruz” 
şeklinde konuştu. 

“Verimin düşük olduğu, kırsal 
yerler için öneriyoruz” 

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürü Adnan Tülek de lavantayla ilgi-
li çalışmalara Edirne'de 5 yıl önce baş-
ladıklarını hatırlatarak, “Daha önce de 
ifade ettik. Biliyorsunuz yanı başımızda 
Bulgaristan çok önemli üretim yapıyor 
lavanta konusunda. Onlarda çalışmalara 
baktığınızda 1906'lı yıllarda başlamış. 
Nereden baksanız 100 yıldan fazla bir 
gelenekleri var. Sonuçta bizim de önem-
li bir mesafe kat ettiğimizi düşünüyo-
rum. Bulgaristan'dan gelen türlerle ilgili 
yaptığımız adaptasyon çalışmalarından 
gayet olumlu sonuç alıyoruz. Sizler de 
belki görüyorsunuz Karaağaç'taki üre-
tim alanımızı. Orada da bu yıl bir tar-
la günü yapacağız Haziran'da. Sonuçta 
bu ürünü biz özellikle marjinal, Balkan 
bölgesine yakın, verimin düşük olduğu, 
kırsal yerler için öneriyoruz. Burası da 
takdir ederseniz demonstrasyon için 
önemli bir bölge. Umuyorum bu örnek 
bahçe bir başlangıç olur ve bu köy başta 
olmak üzere diğer köylerde de ekim ala-
nı genişler” dedi. 

“Üreticimiz için önemli bir gelir 
kaynağı olacağı kanaatindeyiz” 

Tülek, lavanta üretiminin ardından 
yapılacak işlemlerin önemine deği-
nerek, “Biz lavantayı üretiyoruz ama 

ürettikten sonraki aşama çok önemli. 
Şu anda son 2-3 yıldır yaptığımız ana-
liz değerlendirmelerine baktığımızda 
ana amacımız uçucu yağ elde etmek. 
Baktığımızda uçucu yağ oranları açı-
sından uluslararası referans değer-
leriyle örtüşüyor. Dolayısıyla bu da 
olumlu bir gelişme. Yakın süreçte 
belki de bir Bulgaristan gibi potansi-
yelimiz olmayabilir ama bu süreç hızlı 
bir şekilde işlerse ekim alanları arttı-
ğı takdirde üreticimiz için önemli bir 
gelir kaynağı olacağı kanaatindeyiz” 
ifadelerini kullandı. 

“1 litre lavanta yağı 100 euro" 
Dekar başına 6-12 kilogram lavanta 

yağı elde edilebileceğini dile getiren Tülek, 
“Bir dekara minimum 6-12 kilogram yağ 
alma olasılığınız var. Bunun 1 litre yağının 
ortalama 100 euro civarında olduğunu bili-
yoruz. En düşüğünü bile düşündüğünüzde 
gerçekten karlı bir ürün. Bunun yanında 
lavanta yetişme periyodu boyunca çiçek 
açan ve dolayısıyla arılar tarafından çok 
tercih edilen bir bitki. Dolayısıyla dünya-
da çok kıymetli durumda olan lavanta balı 
üretimide üreticimiz için ikinci ürün yani 
yan gelir olarak düşünülebilir” dedi. 

Lavanta üreticisi kursiyerlerinden 
olan ve Havsa ilçesinin Kuzucu köyün-
de yaşayan Nermin Çetin (58), “Lavanta 
ekicisi olmak istiyorum. Bu konuda çok 
heyecanlıyım. Torunlarıma bir miras bı-
rakmak istiyorum lavanta için. Geçen yıl 
ilk denememi yaptım. 3 dönüm ektim 
tarlama. Güzel sonuç aldım. Çiçeklerin-
den toplayıp sattım. Bu sene de ekeceğim 
bakalım” diye konuştu. 

Bulgaristan başta olmak üzere Fransa gibi 
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde kozmetik, ilaç ve 
temizlik sanayinde kullanılan lavanta, Trakya’da 
çiftçi kadınların yeni gözdesi olma yolunda ilerliyor.  

Trakyalı kadınların yeni gözdesi: 
L A V A N T A

Edirne’de 60 kadın çiftçi lavanta üreticisi olacak  

Avrupa’da litresi 
100 euroya satılıyor 
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Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), 2016 yılı tarımsal iş-
letme yapı araştırması sonuç-

larını açıkladı. Buna göre; toplam 
işletmenin yüzde 5,3'ü sadece bü-
yükbaş ya da küçükbaş hayvan yetiş-
tiriciliği yapmaktadır. Tasarrufunda 
arazi olan işletmelerin yüzde 25,9’u 
20-49 dekar işletme büyüklük gru-
bunda yoğunlaşmakta, tarımsal işlet-
melerin tasarrufunda bulunan arazi 
ise yüzde 24,5 ile en fazla 200-499 
dekar işletme büyüklük grubunda yer 
almakta. Tarımsal işletmelerin yüzde 
80,7'si 100 dekardan küçük işletme 
büyüklük gruplarında yer alırken, bu 
işletmelerin tasarrufunda bulundur-
duğu arazi ise toplam arazinin yüzde 
29,1’ini oluşturmakta. 

2016 Tarımsal İşletme Yapı Araştır-
masında (TİYA), tarımsal işletmelerin 
fiziksel büyüklüklerinin belirlenmesi, 
tarımsal işletmelerin tip ve ekonomik 
büyüklüğü temel alınarak sınıflandırıl-
ması ve işletmelere ait temel yapısal is-
tatistiklerin derlenmesi amaçlandı. 

Tarımsal işletmelerin 
tasarrufundaki arazinin yüzde 

97,1'i tarım arazisi 
Tarımsal işletmelerin tasarrufunda 

bulunan arazinin; yüzde 69,3'ü ekilen 
tahıl ve diğer bitkisel ürün, yüzde 9,7'si 
nadas, yüzde 11,9'u meyve ve diğer 
uzun ömürlü bitkiler ile içecek ve baha-
rat bitkileri (fidanlık ve örtüaltı dahil), 
yüzde 2,2'si sebze ve çilek alanı ile çiçek 
bahçeleri (fidelik ve örtüaltı dahil), yüz-
de 2,4'ü daimi çayır, yüzde 1,3'ü otlak 
(mera), yüzde 0,3'ü sadece hanehalkı-
nın kendi tüketimi için kullanılan 
(mutfak bahçesi) alan, yüzde 2,9'u 
diğer araziler oldu. Buna göre, ta-
rımsal işletmeler tasarrufundaki 
arazinin yüzde 97,1'ini tarımsal 
amaçlı kullandı. 

Tarımsal işletmelerin tasar-
rufunda bulunan arazinin yüzde 
31,4'ü sulandı. Arazinin kullanım 
şekline göre sulanan alan oranları 
incelendiğinde, ekilen tahıl ve diğer 
bitkisel ürün alanının yüzde 34,7'si, 
sebze ve çilek alanı ile çiçek bahçe-
lerinin (fidelik ve örtüaltı dahil) yüzde 
84,1'i, meyve ve diğer uzun ömürlü bit-
kiler ile içecek ve baharat bitkilerinin 
kapladığı alanın (fidanlık ve örtüaltı da-
hil) yüzde 37,8'i, daimi çayır arazisinin 

yüzde 29,8'i, kavaklık-söğütlük arazinin 
yüzde 41,5'inin sulandığı görüldü. 

Tarım arazisinin yüzde 59,9’u 
yalnız kendi arazisini işleten 

işletmelerin tasarrufunda 
Tarımsal işletmelerin tasarrufunda-

ki tarım arazisinin tasarruf şekli ince-
lendiğinde, yalnız kendi tarım arazisini 
(zilyetlik dahil) işleten işletmelerin top-
lam işletme içindeki oranı yüzde 79,5, 
işledikleri tarım arazisinin toplam tarım 
arazisi içindeki oranı ise yüzde 59,9 
olarak belirlendi. Tarımsal işletmelerin, 
yüzde 17,1’i hem kendi arazisini hem de 
başkasının arazisini işletti. Ken-
di arazisi olmayan 
işletmelerin 
yüzde 

3,3'ü yalnız kira ve yalnız ortakçılıkla 
tuttuğu araziyi, yüzde 0,1'i ise iki ya da 
daha fazla tasarruf şekli ve diğer tasar-
ruf şekilleri ile arazi işlediği tespit edil-
di. İşletmelerin tarım arazisi parça sayı-
sı incelendiğinde, işletme başına düşen 
tarım arazisi parça sayısı 5,9 adet olup 
tarım arazisi ortalama parça büyüklüğü 
ise 12,9 dekar oldu. 

Büyükbaş hayvanı olan 
işletmeler yüzde 44,5 ile 1-4 

baş işletme büyüklük grubunda 
yoğunlaştı 

Büyükbaş hayvanı (sığır ve manda) 
olan tarımsal işletmelerin, büyük-

baş hayvan sayısına 
göre işletme 

büyüklüğü 
grubu 

in-

celendiğinde, işletmeler yüzde 44,5 ile 
1-4 baş hayvanı olan işletme büyüklüğü 
grubunda, hayvan sayısı ise yüzde 24,8 
ile 20-49 baş hayvanı olan işletme bü-
yüklüğü grubunda yoğunlaştı. 

Küçükbaş hayvanı olan 
işletmeler yüzde 28,5 ile 50-149 
baş işletme büyüklük grubunda 

yoğunlaştı 
Küçükbaş hayvanı (koyun ve keçi) 

olan tarımsal işletmelerin, küçükbaş 
hayvan sayısına göre işletme büyüklüğü 
grubuna bakıldığında, işletmeler yüzde 
28,5 ile 50-149 baş hayvanı olan işletme 
büyüklüğü grubunda, hayvan sayısı ise 
yüzde 36,3 ile 300+ baş hayvanı olan iş-
letme büyüklüğü grubunda yoğunlaştığı 
belirlendi. 

İşletmelerin yüzde 36,3'ü 6 660- 
<26 640 TL ekonomik büyüklük 

grubunda 
Tarımsal işletmelerin ekonomik bü-

yüklüklerine göre dağılımı incelen-
diğinde, işletmelerin en fazla yüzde 
36,3 ile 6 660 - < 26 640 TL ve yüzde 
27,5 ile 26 640- < 83 250 TL ekono-
mik büyüklük gruplarında yoğunlaş-
tığı belirlendi. Hanehalkı fertlerinin 
yüzde 37,4'ü yılda ortalama 225 gün 
ve daha fazla kendi tarım işletmesin-

de çalıştı. Tarım işinde çalışma süresi 
gruplarına göre hanehalkı fertlerinin 

kendi tarım işletmesinde çalışma süre-
leri incelendiğinde yüzde 37,4'ü yılda 
ortalama 225 gün ve daha fazla çalıştı. 
Kendi tarım işletmesinde tarım işinde 
56 günden az çalışan hanehalkı ferdinin 
oranı ise yüzde 20,9 olarak tespit edildi. 

Tarımsal işletme yapı araştırması Tarımsal işletme yapı araştırması Tarımsal işletme yapı araştırması 
sonuçları açıklandısonuçları açıklandısonuçları açıklandı      Tarımsal işletmeler, 

yüzde 25,9 ile 20-49 
dekar işletme büyüklük 
grubunda yoğunlaştı.  
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70 aile kendilerine tahsis edilen arazilerden 
2,5 milyonluk 
gelir elde edecek  

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 
belediyenin kendilerine tahsis ettiği 
ve giderleri belediyeye ait olan 
arazileri eken ihtiyaç sahibi 70 aile, 
hasat sonunda yaklaşık 2,5 milyon 
liralık bir gelir elde edecek. 

Bismil Belediyesince geçen yıl başlatılan, bu yıl 
genişletilerek devam edilen ve yoksul vatandaş-
lara yönelik “Gelir getirici ve meslek öğretici 

çalışmalar” kapsamında oluşturulan “Benim de bir bah-
çem olsun” projesi ile 70 aileye yaklaşık 450 dönüm-
lük arazi tahsis edildi. Çoğu hazineye ait, geri kalanı da 
belediye tarafından kiralama yöntemiyle tahsis edilen 
arazilerde fidesinden, gübresine kadar bütün ihtiyaçlar 
belediye tarafından karşılanıyor. Aileler belediye zira-
at mühendisleri tarafından eğitilerek aynı zamanda bir 
meslek sahibi oluyor. Ziraat mühendisleri kontrolünde 
ekilen domates, biber, patlıcan gibi ürünlerden hasat so-
nunda elde edilecek gelir geri ödemesiz bir şekilde aile-
lere verilecek. Elde edilecek gelirin yaklaşık 2,5 milyon 
TL olacağı tahmin ediliyor. 

“Giderler belediyeye gelir ailelere ait” 
Bismil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlü-

ğünde görevli Ziraat Mühendisi Ceylan Atak, tahsis 
edilen arazilerde bütün giderlerin belediyeye ait ol-
duğunu ifade ederek, “450 dönüm arazi üzerinde 70 
yardıma muhtaç aileye yer verdik. Fide, ilaç, gübre, 
sulama, elektrik ve benzeri giderleri belediye olarak 
bize ait, gelirleri de ailelere ait olacak. Dolmalık bi-
ber, patlıcan yetiştiriyoruz. Aile başına kazancın tah-
mini olarak 30-35 bin TL arasında olacağını düşünü-
yoruz. Bazı aileler damlama yapıyor, bazıları normal 
sulama yapıyor” dedi. 

“Bilmeyen ailelere çiftçilik öğretiliyor” 
Ailelerin yarısının daha önce çiftçilik yaptığı için 

bu işi bildiğini geri kalan ailelere de kendilerinin eği-
tim verdiğini dile getiren Atak, “Bu proje geçen yıl 
Kaymakamımız Turgay Gülenç tarafından 14 aile ile 
başlatılmıştı. Bu yıl bunu 70 aileye çıkardık. Tahsis 
edilen yerlerin bazıları devletin, bazılarını da kirala-
dık” diye konuştu. 

“Tarlayı ekip çocuklarımı okutacağım” 
5 çocuk annesi Fatma Ergun, elde edilecek gelirle 

çocuklarını okutacağını vurgulayarak, “Burada tarla 
ekiyoruz. Kaymakam tahsis etti. Allah ondan razı ol-
sun. 5 çocuğum var. Maddi durumum olmadığı için 
onları okutamıyordum. Tarlayı ekip para kazanaca-
ğım ve çocuklarımı okutacağım” ifadelerini kullandı. 

8 kişilik bir ailenin mensubu olan 29 yaşındaki Cafer 
İlhan ise “Belediyenin bize sağladığı imkanla meslek 
sahibi olduk. Biber, patlıcan, domates ekiyoruz” dedi. 

Tarım Krediden üreticiye arı kovanı

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
bahçesinde gerçekleştirilen programda Ki-

lis Valisi Dr. Mehmet Tekinarslan, projede 
emeği geçen herkese teşekkür ederek üretici-
lere bereketli yıllar diledi.

İl, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Songül Kadıoğlu da, “Valiliğimiz ve GAP 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında 
imzalanan iş birliği protokolü kapsamında 

100 üreticimize bin adet arı kovanı dağıtı-
yoruz” dedi. Kadıoğlu, bin adet arı kovanını 
tedarik eden, sağlam ve güvenilir bir kuruluş 
olan Tarım Kredi Kooperatifleri ile çalışılma-
sından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Tören sonunda Kilis Valisi Mehmet Te-
kinarslan ve protokol üyelerinin katılımı ile 
100 arı yetiştiricisine bin arı kovanının dağı-
tımı gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi (GAP) tarafından finanse edilen 
ve Kilis İl, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Arı Üreticileri Birliğinin 
ortaklaşa yürüttükleri “Arıcılığı Geliştirme Projesi” kapsamında 100 birlik 
üyesine toplam bin adet arılı kovan dağıtıldı.






