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Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar 
ve Politikalar Genel Müdürlüğü(TAGEM) ile Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri şirketlerinden Tareks Tohumculuk 
arasında Ar-Ge projeleri ve tohumculuk faaliyetleri ala-
nında işbirliği protokolü imzalandı.
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Tarım Kredi Kooperatifleri, ortak ürünlerinin değerlendirilmesi, üretici ve tüketicilere kaliteli 
ve yerli tarımsal ürünlerin tedariki ve piyasa dengesinin kurulması amacıyla 2018 yılında pek 
çok projeye imza attı. Sözleşmeli üretim, öncelikli politika haline gelirken 2019 yılı, mevcut 
projelerin hızla ilerlediği ve yeni projelerin şekillendiği atılım yılı olacak.
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Haberi 12. Sayfada

Ticarileştirmede Tarım 
Krediye güveniyoruz

Haberi 4. Sayfada

Tarım Kredi Kooperatifleri 2018 yılı içinde sözleşmeli 
üretim modelini temel alan pek çok projeye imza attı
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19 TARIM KREDİNİN 

ATILIM YILI OLACAK

3 Türkiye Milli Kooperatifler Birliği (Türkiye Koop.) 
Olağanüstü Genel Kurulu, Başkan Muammer Nik-
sarlı’nın çağrısı üzerine toplandı. Olağanüstü Genel 
Kurulda Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, Türki-
ye Koop. Başkan Yardımcılığına seçildi.
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu Başkanlığın-

da düzenlenen Smartcon 2019 Ankara 
Teknoloji Zirvesi'nin açılışına katıldı. 
İş ve teknoloji dünyasını bir araya ge-
tiren zirvede teknolojinin sürekli ge-
lişen ve değişen dönüşümünün tarıma 
etkileri masaya yatırıldı. Programda 
konuşan Bakan Pakdemirli, Meteorolo-
ji ile yürütülen proje sayesinde tarımda 
üretimin ve fiyatların öngörülebilir ola-
cağının altını çizdi. Son 15 yılda Türki-
ye'de hayvancılığın büyük oranda artış 
gösterdiğini belirten Bakan Pakdemirli, 
buna karşılık tarımın düşük oranda artış 
gösterdiğini söyledi. Gelişen teknoloji 
içerisinde tarımda robotlara yer veril-
mesinin verimlilik artışı sağlayacağını 
ifade eden Pakdemirli, "Bugün itibariyle 
Türkiye, 941 tane ilçede neyi üreteceği-
ni, neyi üretmemesi gerektiğini çok iyi 
biliyor. Bununla ilgili havza bazlı çalış-
malar yapılmış durumda. Son 15 yılda 
hayvancılık alanında 2-2,5 misli bir artış 
söz konusu. Bitkisel üretim ise yüzde 20 
ile 25 oranında artmış desteklemelere 
rağmen. Bu da çok önemli bir ev öde-
vimiz olduğunu gösteriyor. Biz bakanlık 
olarak değil, tüm paydaşlarımızın da 
birlikte çalışıp üretiyor olması gereki-
yor. Makineler dünyayı ele geçirecek 
gibi felaket senaryoları çiziliyor. Bunla-
rı iyi kullanmayı becerebilirsek burada 
inanılmaz fırsatlar yatıyor. İnsan hata-
sından arınmış bir şekilde çok daha iyi 
yarınların bizi beklediğinin göstergesi. 
İşin olumlu tarafından bakıyorum ben. 
İnsanların yaptığı bir takım işleri robot-
ların yapmasını biz bakanlığımızda da 
konuşuyoruz. Dertsiz tasasız çalışanları-
mızın her birinin kendine göre sıkıntısı, 
aile sorunları olabiliyor. Bunlardan çok 
yüksek verim almak mümkün değil. İşin 
sosyolojik boyutu da var robotlar devre-
ye girerse insanlar ne yapacak diye ama 
ilerlemiş ülkelerde insanların aç kalma-
dığını, daha nitelikli işlerde çalıştığını 
görüyoruz" dedi. 

"Biz kendimizi tarladan çatala 
kadar sorumlu görüyoruz" 
Hollanda'da kimyasallarda robot 

püskürtme sayesinde yüzde 90 azalma-
ya varan verimler yakalandığını belirten 

Pakdemirli, "Tohumdan sofraya kadar 
izleme. Bu sorumluluk tamamen ba-
kanlığımızda olmamasına rağmen biz 
kendimizi tarladan çatala kadar sorumlu 
görüyoruz. Tohumdan çatala kadar yü-
rüyen bu zinciri mutlaka takip edebili-
yor olmamız lazım. Bugün geldiğimiz 
teknoloji ile beraber aslında biz bunu 
takip edebiliyoruz. Sadece gıda içerisin-
deki nano partiküllerle takip değil. Onun 
ötesinde gübreyi, ilacı takip edebilmek, 
nerede nasıl atılmış bunları takip etmek 
söz konusu. GSM sektörü Türkiye'de de 
otomatik sulama hizmeti verebilmekte" 
diye konuştu. 

"Biz e-Devlet üzerinden 
işlemleri ücretsiz hale getirelim 

istiyoruz" 
Bakanlık olarak dijital olgunluk se-

viyesini arttırdıklarını söyleyen Pakde-
mirli, bakanlığa yapılan başvuruların 
e-Devlet üzerinden yapılması için alt 
yapı çalışmalarının sürdüğünü ifade 
ederek, "Ortak bir veri merkezi kuruyo-
ruz. 9 kurumun 10 bilgi işlem merkezini 
tek merkezde topluyoruz. Tek merkeze 
toplanınca tekrar eden yatırımlardan 
kurtulmuş olduk. Etkinliğimiz, tasar-
rufumuz artıyor. Bizim bakanlığımız 
iki bakanlığın bir araya gelmesinden 
oluştu. Vatandaşımız bize başvurduğu 
zaman biz başka bir birimden evrak is-
teyip, vatandaşı oraya yönlendiriyoruz. 
Halbuki onu yapmamamız gerekir. Biz-
de olan bir bilgi için vatandaştan bilgi 
istemeyip vatandaşa eziyet etmememiz 
gerekiyor. Bu anlamdaki sadeleşme ve 
veri merkezlerinin birleşmesi bu alana 
ciddi hizmet vermeye başladı. Amacı-
mız tüm hizmetlerimizi e-Devlet'e ta-
şımak. Genel bir şikayet var; vatandaş 
bizimle ilgili işlemlerini yaparken diğer 
kurumlara başvuru yapıyor. Onlara baş-
vurduğu zaman da bazen almış olduğu 
faydanın önemli bir kısmına tekabül 
eden bir ücret ödemek zorunda kalıyor. 
Biz e-Devlet üzerinden işlemleri ücret-
siz hale getirelim istiyoruz. Çiftçi ve ta-
rım kesiminde internet kullanımı az da 
olsa bugün herkes cep telefonunu kulla-
nıyor. Kendisi yapamazsa oğluna, oğlu 
yapamazsa torununa verip mutlaka işini 
yaptırır dedik ve yavaş yavaş tüm işle-
rimizi, vatandaşa değen tüm işlerimizi 

internet üzerinden yaptırmak amacımız. 
Mevcut olan iş gücümüzü de daha ve-
rimli alanda kullanmak istiyoruz. Perso-
nelimizin çok ciddi evrak görevleri var. 
Bundan dolayı asıl görevlerini sahada 
yapamıyorlar" şeklinde konuştu. 

"Tarımda fiyatlar öngörülebilir 
olacak" 

Meteoroloji ile ortak yürütülen çalış-
malarla tarımda fiyatların öngörülebilir 
olacağının altını çizen Bakan Pakdemir-
li, "Meteoroloji tarıma gelen en büyük 
hediyelerden bir tanesi. Meteoroloji son 
derece önemli tarım için. Tarımda inanıl-
mayacak kadar önemi var. Açık tarım ya-
pılıyorsa hava şartları çok önemli. Bugün 
itibariyle meteorolojide bu tarz hizmet-
lere yönelme, rekolte tahminlerine doğ-
ru gitmeye başladık. Arkadaşlar limonla 
başladılar. Limonun mesela önümüzdeki 
aylardaki fiyatlarını tahmin etmeye başla-
dılar. İleriye yönelikte nasıl bu tahminle-
ri daha çok üründe gerçekleştiririz ve bu 
tahminler sayesinde de çiftçiye, üreticiye 
nasıl bilgi veririz ve fazla üretimin nasıl 
önüne geçeriz, üretim olduğu zaman na-
sıl tedbir alacağız bununla ilgili planlama 
yapacağız. Hava tahminleri de önemli. 
Burada da yüzde 90 üzerinde bir verim-
liliğimiz var. Bu çıtayı yüzde 95 koyduk, 
biraz zor bir çıta ama arkadaşlar bunun 
üzerinde çalışmasına devam ediyor. Coğ-
rafi bilgi sistemleri tarımdaki parselleri 
bir dijitize etme sürecindeyiz. Bununla 
ilgili önemli bir mesafe aldık. Uydu va-
sıtasıyla parsellerin renk, kot farklılıkla-
rından parsellerde ne ekilip dikildiğini 
biliyoruz. Parseli takip edebildiğiniz 
zaman teşviki doğru yere verip verme-
diğinizi görmüş oluyorsunuz. Alan bazlı 
teşvikler Türkiye gerçeği. Dünya Ticaret 
Örgütü bunu çiftçiye verin diyor. Alan 
bazlı teşviklerden teknolojiyi kullanarak 
vazgeçip, hangi parselde ne üretildi bunu 
görebiliyor olacağız. Sadece uydu değil 
droneları da kullanarak bu verileri tahmin 
etmek söz konusu" ifadelerini kullandı. 

Hayvanlara GSM'li küpeler 
geliyor 

Hayvanlar için geliştirilen küpe 
sistemiyle ülkedeki hayvan varlığına 
ve sağlığına dair önemli bilgilere ulaş-
manın mümkün olabileceğini söyleyen 
Pakdemirli, "Veterinerlikle ilgili de 
hayvanlarımız ile ilgili ilaç reçete takip 
sistemi var. Bizim hayvanları sayma-
ya ihtiyacımız var dedim. Nasıl sayım 
yapacağız diye düşündük. Bu elimdeki 
küpe içinde bir GSM telefon var. Bunun 
mucidi benim. Bunun üzerinde yerli ve 
yabancı firmalar çalışıyor. Hayvan iki 
üç günde uyanacak ve 'merhaba benim 
adım sarıkız diyecek.' Bugün yaşadığı-
mız problemlerden biri hayvan kesilin-
ce küpeleri toplanıp hayvan envante-
rinden düşülmüyor, düşülmesi gerekli. 
Bu anlamda Türkiye'de hayvan varlı-
ğını takip ediyor olmamız önemli. Bir 
planlama yapmak için doğru bilgiye 
ulaşmamız lazım" diye konuştu. 

"Verim ve rekolte tahminleri 
yapılabilecek" 

Tarımda teknoloji kullanmanın bü-
yük önem taşıdığını sözlerine ekleyen 
Pakdemirli, "Üzerinde çalıştığımız bir 
traktör var. Seri üretime geçirmeye 
hazır olan bir prototip. Bunu yapabi-
lirsek karbon ayak izimizi düşürmüş 
olacağız. Bugün devlet olarak mazo-
tu çok ciddi bir şekilde destekliyoruz. 
Bu traktör ulaşılabilir fiyatlarla ola-
cak. Hedeflerimiz de var. Bu çalışma-
lara başladık ama bu çalışmalarda en 
ileri noktada değiliz. Verim ve rekol-
te tahminlerinde tüm ürünlere yayma 
amacımız var. Yapay zeka ürünleriyle 
de bunu yapmayı düşünüyoruz. Me-
teorolojik, jeolojik ve ekonomik ve 
tarımsal veriler bir araya gelerek mo-
dellemeleri hayata geçirip tarıma op-
timize edilmesini istiyoruz. Tarımda 
teknolojiyi kullanmak ihtiyarıi değil 
mecburidir" ifadelerini kullandı. 

Bu projeyle tarımda fiyatlar öngörülebilir olacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoro-
loji ile yürütülen proje ile tarımda rekolte ve fiyatla-
rın belirlenmesinde önemli bir mesafe katedildiğini 
belirtti. Bakanlıkla ilgili tüm işleri e-Devlet'e taşı-
mayı hedeflediklerini ifade eden Bakan Pakdemir-
li, vatandaşların evraklar için ödediği ücretlerin de 
kaldırılacağı müjdesini verdi.  
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Ticarileştirmede Tarım Krediye güveniyoruz 

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü(TAGEM) ile 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri şirketlerinden Tareks Tohumculuk arasında Ar-Ge projeleri ve 
tohumculuk faaliyetleri alanında işbirliği protokolü imzalandı.

TAGEM ile Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatiflerine bağ-
lı Tareks Tohumculuk ara-

sında işbirliği protokolü imzalan-
dı. İmzalanan protokolle Ar-Ge 
projeleri ve tohumculuk faaliyet-

leri alanında işbirliği yapılması 
hedefleniyor. Düzenlenen imza 
törenine TAGEM Genel Müdü-
rü Özkan Kayacan, Tarım Kredi 
Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. 
Fahrettin Poyraz ile Tareks To-

humculuk Genel Müdürü Burha-
nettin Topsakal katıldı.

İmza töreninde konuşan Tarım 
Kredi Kooperatifleri Genel Müdü-
rü Dr. Fahrettin Poyraz, protokol 
ile uzun soluklu bir süreç başla-
tıldığını söyledi. Tohumculuğun 
yılları aşan bir süreç olduğunu 
belirten Poyraz, "Tohumculuk de-
diğiniz zaman bugünden yarına 
sonuç alınan bir süreçten bahset-
miyoruz. Tarım Bakanlığımızın, 
TAGEM olarak bu konuda ciddi 
bir tecrübesi, alt yapısı var ve to-
hum ıslahı konusunu önemsedik-
lerini biliyoruz. Biz bu anlamda 
üretilen tohumların ülke çiftçisiyle 
buluşturulması noktasında elimiz-
den gelen çabayı göstereceğiz. Bu 
işbirliğinin ülkemize, tarım sektö-
rüne hayırlar getirmesini temenni 
ediyorum. Ayrıca emeği geçen ve 

geçecek olan tüm arkadaşlarıma da 
teşekkür ediyorum" dedi.

TAGEM Genel Müdürü Özkan 
Kayacan ise, "Islah zor bir süreç, 
bazı bitkilerde 10 yıla yakın ıslah 
süreci var. Bunun sonrasında tica-
rileştirmede çok büyük sıkıntılar 
yaşıyoruz, ticarileştirme noktasın-
da Tarım Kredi’ye güveniyoruz. 
Bu çalışmaların çok daha seri ol-
ması adına, ticarileşmesi adına 
5-6 aydır görüşmelerimiz devam 
etmekteydi. Bugün nihai nokta-
yı koyuyoruz. Islah zor bir süreç, 
bazı bitkilerde 10 yıla yakın ıslah 
süreci var. Bunun sonrasında tica-
rileştirmede çok büyük sıkıntılar 
yaşıyoruz, ticarileştirme noktasın-
da Tarım Kredi’ye güveniyoruz" 
şeklinde konuştu. Konuşmaların 
ardından işbirliği protokolü imza-
landı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan'ın talimatıyla 15 Şubat'ta 
başlatılan tanzim satış uygula-

masında bugüne kadar 3 bin ton uygun 
fiyatlı ürün Bursalılara satıldı. Tarım 
Kredi Kooperatifleri tarafından oluş-
turulan tanzim satışlarda 1300 ton ile 
patates en çok rağbet gören ürün olur-
ken, 594 ton ile domates ikinci sırayı, 
272 ton ile salatalık üçüncü sırayı aldı. 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, ilk günlerde 3 noktada 
başlayan tanzim satış uygulamasını 10 
noktaya ulaştırdıklarını, 2 mobil satış 
aracının da önceden belirlenmiş farklı 
mahallelerde vatandaşlara hizmet ver-
diğini söyledi. Olayın ticari bir boyuta 
taşınmaması için bir kişiye en fazla 3’er 
kilo sınırlaması getirdiklerini hatırlatan 
Başkan Aktaş, "Amacımız halkımızın 
kendi ihtiyacını buradan temin etmesi. 
Bu uygulamada amacımız, sıkıntılı dö-
nemlerde halkımızın aile ekonomisine 
destek sağlamak. Bu bir kıtlıktan ziya-

de spekülatif fiyat artışlarının bir nebze 
de olsa tolere etmek için başlatılmış bir 
uygulama.” diye konuştu. 

Ürünlerin Tarım Kredi Koopera-
tiflerinden temin edildiği tanzim sa-
tışlarda; Türkiye genelinde uygulanan 
fiyatlar geçerli. Buna göre vatandaş-
lar domatesi 3, soğan ve patatesi 2, 
patlıcanı 4.50, biberi 6 ve salatalığı 
4 liradan, kabak, elma ve ıspanağı 3 
liradan alabiliyor. 

Saat 10 ile 19 arasında; Arabaya-
tağı, Emek, Mihraplı, Soğanlı, Fatih 
Sultan Mehmet Bulvarı, Teleferik, 
Millet Mahallesi, Beşevler, Demir-

taş ve Emirsultan'da 10 noktada sa-
bit tanzim satış noktası kurulurken, 
bugüne kadar tanzim aracılığıyla 
yapılan satışların istatistiği ise şöyle 
açıklandı: "Patates 1,3 ton, domates 
594 bin kilogram, salatalık 272 bin 
kilogram, soğan 205 bin kilogram, bi-
ber 122 bin kilogram, kabak 150 bin 
kilogram, patlıcan 124 bin kilogram, 
elma 145 bin kilogram, ıspanak 12 
bin kilogram" 

Öte yandan tanzim satış uygula-
masına Besaş bayileri de katıldı. Be-
saş aracılığıyla temin edilen kaliteli 
bakliyat ve zeytin müşterilerini bek-

liyor. Besaş'ta, 2 kilogram Marmara-
birlik zeytini 20 lira, yeşil mercimek 
4,5 lira, nohut 5,5 lira, baldo pirinç 
ise 6 liradan satılıyor. 

Bursa'da en çok patates satıldı 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
talimatıyla 15 
Şubat'ta Bursa'da 
başlatılan tanzim satış 
uygulamasında bugüne 
kadar 3 bin ton indirimli 
ürün satılırken, 1300 ton 
ile patates en çok satılan 
ürün oldu. 

Sözleşmeli üretim modelinin ön-
celikli politika haline gelmesiy-

le birlikte ürün çeşitliliği, miktarı 
ve ürün alımı yapan kooperatiflerin 
sayısı da artış göstermekte. Bu çer-
çevede Tarım Kredi Kooperatifleri 
Pazarlama Daire Başkanlığı tara-

fından kooperatif çalışanlarına yö-
nelik 14 farklı ürün grubunda eği-
tim verilmeye başlandı. İlki TMO 
Güvercinlik tesisinde düzenlenen 
ve 38 personelin katıldığı eğitimde 
TK Birlik Fabrika Direktörü Kök-
sal Yanlıç tarafından “Bakliyat Alı-
mı Bilgilendirme” eğitimi verildi.

Söz konusu eğitimler kapsa-
mında 2019 yılı ve önümüzdeki 
yıllarda kooperatif ortaklarından 
sağlıklı ve uygun kriterlerde ürün 
alımı yapılabilmesi, fiziki/teknik 
işlemlerden kaynaklanan olum-
suzlukların ortadan kaldırılması, 
fiyatlandırmada istikrarın sağlan-
ması ve nihayetinde ürünlerimizin 
tüketicilerimize kaliteli ve güvenli 
olarak arz edilmesi amacıyla Böl-
ge Birliklerine bağlı kooperatifler-
de görev yapan personele yönelik 
bilgilendirmeler yapılacak.

Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri 
Pazarlama Daire 
Başkanlığı 
tarafından Bölge 
Birliklerine bağlı 
kooperatiflerde 
görev yapan 
personele “Ürün 
Alım Eksperlik 
Eğitimi” verildi. 

Kooperatif çalışanlarına 
ürün alım eğitimi...
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Rize’de emekli Beden Eğitimi Öğretmeni Recep Kaya 
hobi olarak başladığı hayvancılığı geliştirerek şimdi 
hayvanları için yem üretmeye başladı. Yem üretirken 
aşamalarını kayıt ederek video olarak sosyal medya 
hesabından paylaşan Kaya, şimdi paylaşımını görüp 
kendisini arayanlara nasıl yapılacağını anlatıyor. 

Yem üretiminde yeni yöntem 

Yem ücretlerinin fiyatından şi-
kayetçi olan Kaya araştırarak 
maliyeti düşürmenin yollarını 

aradı ve 15 metre karelik hobi atölye-
sinde yem için bir sistem kurdu. Önce 
karanlık alanda yemleri ortalama 24 
saat ile 48 saat arasında suyun içerisinde 
bekleten Kaya daha sonra yemleri çıkar-
tarak hazırladığı tepsiye seriyor. Tepsiyi 
yine karanlıkta 24 saat boyunca bekle-
tiyor ama bu kez 24 saatte 3 veya 4 kez 
su veriyor. 24 saat daha bekleyen yem 

tohumları yeşermeye hazır oluyor ve 
raflardaki yerini alıyor. Raflar ise gün-
lerine göre kısımlara ayrılıyor. 10 günü 
dolduran yemler artık hayvanlar için ha-
zırlanmış oluyor. 

İneklerin süt verimi iki katına 
çıktı 

Kurduğu yem atölyesi sayesinde 
yüzde 60 kar ettiğini ve yemlerin otlara 
oranla daha fazla protein verdiğini dile 
getiren Recep Kaya, aynı zamanda hay-
vanlardan aldığı sütün de arttığını dile 
getirdi. Kaya “Son zamanlarda ülkede 
hayvancılık ve tarım alanında biraz sı-
kıntı gördüğüm için böyle bir yola baş-
vurdum. Kendi otumu, kendi yemimi 
kendim üretmeye başladım. Herkese 
şiddetle tavsiye ediyorum. Örneğin 100 
liraya mal ettiğiniz bir yemi bu şekilde 
40 liraya mal edersiniz. Yani yüzde 60 
kazancınız var. 100 liraya mal ettiğiniz 
bir yemden, atıyorum birim olarak 100 
protein alıyorsanız, 40 liraya ürettiği-
niz bu yemden 600 protein alıyorsu-
nuz. Burası işin en can alıcı noktası. 

Daha önce ben ahıra inekleri sağmaya 
giderken 1 kap süt alıp geliyorduk. Bu 
yemi yedikten sonra ikinci kap ta dola-
maya başladı. Herhalde bu gidişle bizi 
üçüncü kaba da getirecek” dedi. 

"İlk önce karanlık bir yerde 
tohumlamaya bırakıyoruz" 
Sistemin çok basit olduğunu dile ge-

tiren Kaya “Bunun yapımı çok kolay, 
çok basit. İlk önce karanlık bir yerde 
tohumlamaya bırakıyoruz. 25-30 saat 
suda bekledikten sonra bunları tavala-

ra dizip karanlık bir yerde 24 saat daha 
bekletmek zorundayız. Bu arada 3 veya 
4 kez de ıslatıyoruz. Daha sonra raflara 
diziyoruz, onlar kendi kendine büyüyor 
zaten. Serada da 3-4 bölüm olacak. Ör-
neğin burada 10 günlük var, 5 günlük 
var, 4 günlük var, 1 günlük var. Bir ta-
raftan bitiyor, diğer taraftan yenisi yeti-
şiyor” ifadelerini kullandı. 

15 Metrekare alanda 1 ayda 2 
ton yem üretti 

Küçücük hobi atölyesini bir üre-
tim haneye çevirdiğini sözlerine ek-
leyen Kaya “15 metre kare yerde ben 
yarısını kullanarak ayda 2 ton yem 
elde ediyorum. 6 tane hayvanım var, 
yemler terekte kaldı. Bekliyorum 
hayvanlara verdiğim bitsin de bunları 
da onlara vereyim diye. Zaten fazla 
bile gelse 10 günden sonra herhangi 
bir yere serince orada gelişimine de-
vam eder. Raflarınızı her zaman dolu 
tutun. Ülkenin hayvancılığının ve ta-
rımının bununla gelişeceğine inanı-
yorum ben” dedi. 

Sosyal medyada gören Kaya’yı 
aradı 

Sosyal medyada yem yetiştirirken vi-
deolar paylaşan, gören herkesin kendisine 
ulaşarak nasıl yapıldığını sorduğunu ve 
herkesi yem yetiştirme noktasında teşvik 
ettiğini dile getiren Kaya “Özel eğitimini 
veriyorum artık bunun. Günde 3-4 kişi ge-
lip nasıl yapıldığını öğreniyor. Arayanlar 
var onlara anlatıyorum, motorumun arka-
sına koyuyorum gidiyorum gördüğüme 
anlatıyorum. Bir şekilde bu tutacak yani, 
tutmaması için hiçbir sebep yok. Aksine 
tutması için çok sebep var. Devletten iş 
beklemeyin, kendi işinizi kendiniz ku-
run” şeklinde konuştu.  

Sarıgöl'de üzüm bağları doluya karşı örtülüyor

Üzüm bağlarında en fazla zarara yol 
açan doludan ürünlerini korumak 

isteyen üreticiler dolu file sistemi ile 
bağlarını koruma altına almaya başladı. 
Sarıgöl Ovası'nın en önemli tarımsal 
ürünü olan sofralık Sultaniye üzüm bağ-
larında üreticilerin üzümlerini örtü altına 

alma çalışmaları aralıksız sürüyor. Üzüm 
üreticisi Zekeriya Akat, "Ovamızın ge-
çim kaynağı olan çekirdekli, çekirdeksiz 
üzümlerimizi doludan, aşırı yağışlardan 
korumak için file örtüsü yapmaya baş-
ladık. Çareyi bunda buluyoruz. Bu file 
örtüsü yazın Temmuz ayına kadar dura-

cak. Temmuz ayında bu örtüler toplanıp, 
yağmur örtüsü örtülecek. Masraf üstüne 
masraf yapıyoruz. Ben ilk kez kullanı-
yorum ama bu örtülerin 5-6 sene kadar 
kullanımı olduğunu duydum" dedi. 

"Dolu koruma örtüsü 2 bin 
dekarı buldu" 

Sarıgöl ve çevresinde 117 bin de-
karlık alan üzerinde çekirdekli ve dün-
yaca ünlü sofralık Sultaniye üzümle-
rinin yetiştirildiğini belirten Sarıgöl 
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet 
Akar ise "Sarıgöl’de üzüm üreticileri-
miz dolu ve iri yağmura karşı en etkili 
önlem olan tülü örtü sistemini son yıl-
larda giderek daha fazla kullanmaya 
başladı. Sarıgöl’de bu yıl yaklaşık iki 
bin dekarlık üzüm bağı doluya ve iri 
yağmura karşı tülü örtü sistemiyle ko-
ruma altına alındı. Bu örtüler temmuz 
ayında diğer örtüler ile birlikte sezon 
sonuna kadar bağların üzerinde örtülü 
olarak kalır" ifadelerini kaydetti. 

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yetişen dünyaca ünlü 
çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzüm bağları dolu 
yağışına karşı önlem amacıyla örtü altına alınıyor.
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Kayısının yoğun olduğu 
Akçadağ ve Darende il-

çelerindeki kayısı bahçele-
rinde incelemelerde bulunan 
Bölge Müdürü Altunok, hasar 
tespiti yapan eksperlerden ve 
Akçadağ ile Darende Tarım 
Kredi Kooperatifi yetkililerin-
den bilgi aldı.

Bölge Müdürü Altunok, ko-
nuyla ilgili olarak; “2019 yılın-
da Akçadağ ve Darende Tarım 
Kredi Kooperatifleri tarafın-
dan Tarsim kapsamında tanzim 
edilen dolu ve don sigortası 
poliçeleri kapsamındaki kayısı 
bahçelerinde hasar olduğu ve 
ilgili üreticilerin kooperatifle-

rimize müracaat ederek hasar 
kayıtlarını yaptırdıkları tespit 
edilmiştir. Bu aşamada yapıla-
bilecek fazla bir şey yoktur. Si-
gorta yaptırarak tedbirini alan 
üreticilerimizin kafaları daha 
rahat. Tek tesellimiz ortakları-
mızın Tarsim Sigortası yaptıra-
rak riskleri minimize etmeleri-
dir.” dedi.

Kayısı bahçeleri zarar gö-
ren çiftçilerin ziyaretine Böl-
ge Birliğinden ilgili personel,  
Akçadağ ve Darende Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin yetki-
lileri ve Bereket Sigorta Saha 
Sorumlusu M.Uğur Danacı da 
eşlik etti.

Malatya'da yağan dolu birçok kayısı bahçesine 
zarar verdi. Tarım Kredi Kooperatifleri Malat-
ya Bölge Müdürü Mustafa Altunok, doludan ve 
dondan zarar gören kayısı üreticilerine geçmiş 
olsun ziyaretinde bulundu.

Kayısının başkentinde dolu hasarı

Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Olağanüstü 
Genel Kurulu yapıldı

Türkiye Koop. Olağanüstü Ge-
nel Kurulu 25 Nisan 2019 tari-
hinde Ankara’da King Otel’de 

yapıldı. Olağanüstü Genel Kurul 
Divan Başkanlığı’nı Haci Mehmet 
Aksoy, Başkan Yardımcılığını Meh-
met Muhittin Bıyıklıoğlu, Yazman-
lıkları da Ali Sarı ve Hasan Yaşar’ın 
yaptığı Genel Kurula Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatiflerini temsilen Mer-
kez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 

Türkiye Milli Koope-
ratifler Birliği (Türki-
ye Koop.) Olağanüstü 
Genel Kurulu, Başkan 
Muammer Niksarlı’nın 
çağrısı üzerine toplan-
dı. Olağanüstü Genel 
Kurulda Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği Yöne-
tim Kurulu Başkanı 
Köksal Kacır, Türkiye 
Koop. Başkan Yardım-
cılığına seçildi. Köksal Kacır, Başkan Vekili Musa Takım-

cı, Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Can, 
Ali Çoban ve Mustafa Şenol katıldı.

Türkiye Milli Kooperatifler Birliği 
Başkanı Muammer Niksarlı, genel ku-
rulda yaptığı konuşmada birlik ve bera-
berlik çağrısında bulunarak, “Ülkemizde 
iyi kooperatif örnekleri vardır. Başka 
arayışlar içerisinde olmamıza gerek yok-
tur. Çözüm az sayıda çok ortaklı ve çok 
amaçlı kooperatiflere sahip olmaktır. 
Kooperatiflerin başarılı olması ancak 
kurumsallaşma ve profesyonellik olursa 
mümkündür. Temel çözüm güçlü birlik-

ler oluşturmaktır. Birleşin ve güçlü olun. 
Genel kurul sonuçlarının tüm kooperatif-
ler ve kooperatifçiler için hayırlı ve uğur-
lu olmasını dilerim.” şeklinde konuştu.

Niksarlı konuşmasında Yönetim Ku-
rulunun 7 kişiye indirilmesinin sebep ve 
faydalarından bahsetti. Toplam 42 tem-
silciden 26’sının hazır bulunduğu genel 
kurulda yeni Yönetim ve Denetim Ku-
rulu üyeleri 2 yıllığına oy birliği ile se-
çildi. Olağanüstü Genel Kurulda; Genel 
Başkanlığa Muammer Niksarlı, Genel 
Başkan Yardımcılığına Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Baş-

kanı Köksal Kacır, Türkiye Esnaf ve Sa-
natkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 
Birlikleri Merkez Birliği Başkanı Bahri 
Şarlı, Türkiye Ormancılık Kooperatifleri 
Merkez Birliği Başkanı Cafer Yüksel, Su 
Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği 
Başkanı Ramazan Özkaya, Pancar Ekici-
leri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı 
Mehmet Muhittin Bıyıkoğlu ve Tüm Ec-
zacı Kooperatifleri Birliği Başkanı Nevzat 
Ergen seçildi. Ayrıca Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği Başkan Ve-
kili Musa Takımcı, Türkiye Koop. Genel 
Başkan Yardımcı Vekili olarak seçildi.
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Genel Müdür Dr. Fahret-
tin Poyraz, KKTC'de 
yayın yapan BRT tele-

vizyonuna açıklamalarda bulun-
du. Poyraz, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC) Süt ve Sıvı 
Yağ Üretim ve Pazarlama Koo-
peratifi (Koop-Süt) ile imzalanan 
anlaşma kapsamında Türkiye'de 
hellim peyniri satışına başlandı-
ğını belirterek, "Hem anlaşmalı 
olduğumuz ve talep eden market 
zincirlerine hem de Tarım Kre-
di Kooperatif Marketlerine bu 
ürünü vermekteyiz. Ürünün üze-
rinde hem Koop-Sütün hem de 
Tarım Kredinin adı ve amblemi 
yer alacak. Ürün, uygun fiyatla 
satılmakta ancak daha da önem-
lisi en üst seviye kalitede. Türk 
damak tadı daha az tuzlu ürünle-

re uygun. Hellimin tuzlu çeşitleri 
de bulunuyor. Getirilecek ürün 
de damak tadımıza uygun. Türki-
ye’de maalesef daha az süt, daha 
çok katkı maddesi ile üretilerek 
Hellim adıyla satılan ürünler var. 
Biz Koop-Süt ile yaptığımız bu 
çalışma ile hem Hellim peyniri 
kültürünün korunmasını hem de 
vatandaşlarımızın kaliteli ürüne 
uygun fiyatla ulaşmasını temin 
ediyoruz." şeklinde konuştu.

Poyraz, hellimin ihraç edil-
mesine yönelik çalışmalar ko-
nusunda ise "Uluslararası pazar-
da çalışmalarımız devam ediyor. 
O noktada görüşmemiz de var. 
Talep buldukça hellimi o pazar-
lara da taşıyacağız. Birlikte bir 
strateji geliştireceğiz." ifadeleri-
ni kullandı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, Kıbrıs’ta 
üretilen hellim peynirinin TK Birlik ara-
cılığıyla Türkiye’de satışına başlandığını 
söyledi.

Hellim peyniri market raflarında

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
tarafından ortak ürünlerinin değer-

lendirilmesi kapsamında her yıl yaklaşık 
100 çeşit tarımsal ürün alınmakta. Ortak 
ürünleri değerlendirilmesi ve sözleşmeli 
üretim öncelikli politika haline gelmekle 
birlikte ürün çeşitliliği, miktarı ve aynı 
oranda da ürün alımı yapan kooperatif-
lerin sayısı da günden güne artmakta. 

Bu çalışmalar çerçevesinde 2018 yılın-
da Tarım Kredi Kooperatifleri ile Meyve 
Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) ara-
sında endüstriyel (suluk) meyve alımı 
ile ilgili protokol imzalandı.

Yapılan çalışma sonucu ülke gene-
linde ilk kez Kütahya Bölge Birliği fa-
aliyet alanında 6 Kooperatif tarafından 
MEYED üyesi 6 firmaya 25 Haziran 

– 23 Temmuz 2018 tarihleri arasın-
da yaklaşık 4 bin 700 ton endüstriyel 
vişne alımı gerçekleştirildi. Çalışma-
nın sektör firmalarınca başarılı olarak 
değerlendirilmesi sonucu projenin tüm 
bölgeleri kapsayacak şekilde genişletil-
mesine karar verildi. Şubat ayında Ta-
rım Kredi Kooperatifleri ile MEYED 
arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokolün imzalanmasından 
bu yana MEYED üyesi şirketler ile 
muhtelif dönemlerde görüşmeler 
gerçekleştirildi. 2019 yılında üreti-
cilerden alınarak MEYED üyesi fir-
malara satışı yapılacak endüstriyel 
vişne ile ilgili sektör paydaşları, üye 
firmalar ile “Ürün Alımı ve Tecrübe 
Paylaşımı” toplantısı düzenlendi. 
Toplantıya Tarım Kredi Kooperatif-
leri Merkez Birliği Yönetim Kuru-
lu Başkanı Köksal Kacır, Kütahya 
Bölge Müdürü Özkan İnci, Antalya 
Bölge Müdürü Yakup Kasal, Konya 
Bölge Müdürü Mustafa Odabaşoğlu, 
Ankara Bölge Müdürü Veli Altun-
kaş, Pazarlama Daire Başkanı İlyas 
Kılıç ile Bölge Birlikleri yetkilileri 
de katıldı.

MEYED üyesi firmalarca alımı 
yapılacak şeftali, kayısı, kiraz vb. 
ürünler için de Tarım Kredi Koope-
ratifleri Pazarlama Daire Başkanlı-
ğınca toplantı takvimi oluşturuldu.

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) ve Tarım Kredi Kooperatifleri arasında imzalanan 
endüstriyel meyve alım protokolü kapsamında sektör paydaşları, üye firmalar ile "Ürün Alımı 
ve Tecrübe Paylaşımı” toplantısı Kütahya’da düzenlendi.

Endüstriyel meyve alım hazırlıkları başladı
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Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, ortak 
ürünlerinin değerlendirilmesi kap-

samında her yıl yaklaşık 100 çeşit tarım-
sal ürünün ortaklardan alındığını söyledi. 

Kalite "sözleşmeli üretim" ile 
artacak

Poyraz, “Kurumumuz için ürün de-
ğerlendirme ve sözleşmeli üretim, ön-
celikli politika haline gelmekle birlikte 
ürün çeşitliliği, miktarı ve aynı oranda 
da ürün alımı yapan kooperatiflerimi-
zin sayısı günden güne artmaktadır. 
Sözleşmeli üretim modeli ile üretici 
satış kaygısından kurtulduğu zaman 
sadece kaliteli üretime odaklanacak. 
Üretici diyor ki, 'Ben vişneyi üretip 1 
liraya satıyorum.' Sanayici, 'Ben bunu 
3 liraya alıp meyve suyu üreterek kaç 
liradan satacağım ki ihracatta pazar 
rekabetimi koruyayım?' diye soruyor. 
Bir ortak proje geliştirdik ve 'Piyasa 
fiyatının bir tık üstünde yapalım ama 
fiyatı aşağı düşürmeyelim.' dedik. Sa-
nayicimiz bu formüle razı oldu. Piyasa 
fiyatı 1,5 liraydı, '1,6 liradan sanayi-
ciye teslim edelim.' dedik. Böylelikle 
hem sanayici hem de üreticinin kaza-
nacağı bir model geliştirildi. Bu çerçe-
vede, vişnenin yanı sıra kiraz, kayısı 

ve şeftalide de üreticimizden bu sene 
yaklaşık 200 bin ton alım yapıp sana-
yicimize teslim edeceğiz" dedi.

Endüstriyel meyve alımı 
hazırlıkları başladı

Poyraz, Meyve Suyu Endüstrisi Der-
neği (MEYED) ve Tarım Kredi arasın-
da imzalanan endüstriyel meyve alım 
protokolü kapsamında sektör paydaşla-
rı, üye firmalar ile ürün alımı ve tecrü-
be paylaşımı toplantısı düzenlendiğini 
belirterek; “2018 yılında MEYED ile 
endüstriyel (suluk) meyve alımı ile il-
gili protokol imzaladık. Kütahya Böl-
ge Birliği faaliyet alanında bulunan 6 
Kooperatif tarafından MEYED üyesi 6 
firmaya 25 Haziran – 23 Temmuz 2018 
tarihleri arasında yaklaşık 4 bin 700 ton 
endüstriyel vişne alımı yapıldı. Sektör 
firmaları bu çalışmayı faydalı bularak 
devamını talep ettiler. Biz de projenin 
tüm bölgeleri kapsayacak şekilde geniş-
letilmesine karar verdik. Şubat ayında 
yeni bir işbirliği protokolü imzalandı. 
Üreticilerden alınarak MEYED üyesi 
firmalara satışı yapılacak endüstriyel 
vişne ile ilgili sektör paydaşları, üye 
firmalar ile “Ürün Alımı ve Tecrübe 
Paylaşımı” toplantısı düzenledik. Yol 
haritamızı belirledik” şeklinde konuştu.

Makarna sanayicileriyle buğday 
protokolü

Çiftçiyle kurulan doğru ilişki sayesinde 
pazarın ihtiyacı olan ürünü bir sonraki se-
zon için ürettirmeyi hedeflediklerini vurgu-
layan Poyraz, bu şekilde makarna sanayici-
leriyle de protokol imzaladıklarını söyledi.

Poyraz, sanayicinin ürün talebine göre 
üretim planı yapılmasına engel bulunma-

dığını belirterek, "Biz ortaklarımıza şunu 
söyleyeceğiz, 'Buğday üreteceksin ama 
şu gübreyi, şu tohumu kullan. Ürünle il-
gili satış kaygın olmasın, gel ben senden 
alacağım.' Böylece sağlıklı üretim garan-
tilenmiş oluyor. Üretici arkadaşlarımızın, 
ürettikten sonra 'kaça satarım, nasıl sata-
rım' kaygısını ortadan kaldırmamız lazım. 
Bunun yolu da kooperatif örneklerinde 
olduğu gibi, diğer aktörlerin talebine bağ-

Tarım Kredi Kooperatifleri, ortak ürünlerinin değerlendirilmesi, üretici ve tüketicilere kaliteli ve yerli tarımsal ürünle-
rin tedariki ve piyasa dengesinin kurulması amacıyla 2018 yılında pek çok projeye imza attı. Sözleşmeli üretim önce-
likli politika haline gelirken 2019 yılı, mevcut projelerin hızla ilerlediği ve yeni projelerin şekillendiği atılım yılı olacak.

2018 yılı içinde 'sözleşmeli üretim' projelerine imza atıldı
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lı olarak ürün planlaması çerçevesinde, 
üreticiden alacağı ürünleri öncesinden 
sipariş edip ürettirmekten geçiyor. Söz-
leşmeli üretimle tarımda kalite artacak. 
Üretici satış kaygısından kurtulduğu za-
man sadece kaliteli üretime odaklanacak. 
Bu, Tarım ve Orman Bakanlığının havza 
bazlı üretim projesiyle de örtüşüyor. Söz-
leşmeli Üretim Projesi, çiftçinin yanında 
sanayicinin de işine geliyor" ifadelerini 
kullandı.

Makarnalık buğday alım 
eğitimleri yapılacak

Türkiye Makarna Sanayicileri Derne-
ği (TMSD) ile makarnalık buğday alımı 
konusunda işbirliği protokolü imzalan-
dığını kaydeden Poyraz, “TMSD’ye üye 
şirketlere 2019 yılı hasat dönemi ma-
karnalık buğday tedarikinin dinamik ve 
planlı bir şekilde sağlanması amacıyla 
Gaziantep’te toplantı yaptık. Kurum yö-
neticileri ve TMSD temsilcilerinin katıl-
dığı toplantıda makarnalık buğday alımı-
na ilişkin sevk, depolama ve fiyat konuları 
görüştük. Ayrıca alım gerçekleştirilecek 
Bölge Birlikleri ve Kooperatiflerin teknik 
personelinin makarnalık buğday alımında 
daha donanımlı hale gelmesi amacıyla 
TMSD üye şirketleri teknik elemanların-
ca eğitim verilmesi planlandı. İlerleyen 
yıllarda yapılacak işbirliğine yönelik stra-
teji ve yapılması gerekenleri konuştuk” 
diye konuştu.

Kooperatif çalışanlarına ürün 
alım eğitimi

Sözleşmeli üretim modelinin öncelik-
li politika haline gelmesiyle birlikte ürün 
çeşitliliği, miktarı ve ürün alımı yapan 
kooperatiflerin sayısının artış gösterdiği-
ni kaydeden Poyraz, “Bu nedenle Pazar-

lama Daire Başkanlığı tarafından Bölge 
Birliklerine bağlı kooperatiflerde görev 
yapan personele 'Ürün Alım Eksperlik 
Eğitimleri' düzenlenmekte. 14 farklı 
ürün grubunda eğitim verilmesi plan-
lanıyor. Bunların ilki, 38 personelin 
katılımı ile “Bakliyat Alımı Bilgilen-
dirme” konusunda yapıldı. Eğitimler ile 
2019 yılı ve önümüzdeki yıllarda koo-
peratif ortaklarından sağlıklı ve uygun 
kriterlerde ürün alımı yapılabilmesi, 
fiziki/teknik işlemlerden kaynaklanan 
olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını 
hedefliyoruz. Bununla birlikte fiyatlan-
dırmada istikrarın sağlanması ve niha-
yetinde ürünlerimizin tüketicilerimize 
kaliteli ve güvenli olarak arz edilmesi 
amacıyla Bölge Birliklerine bağlı koo-
peratiflerde görev yapan personele yö-
nelik ürün alım eksperlik eğitimleri de 
verilecek” dedi.

2019 atılım yılı olacak
Tarım Kredi Kooperatiflerinin Tür-

kiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu oldu-
ğunu vurgulayan Poyraz, “Tarım Kredi, 
155 yıllık geçmişi, 1 Merkez Birliği, 17 
Bölge Birliği, ülkenin dört bir yanında 
teşkilatlanmış 1625 Kooperatifi, 207 
hizmet noktası, her biri alanında öncü 
13 şirketi ve 850 bin ortağı ile ülke eko-
nomisi ve tarımı için çok büyük anlam 
ifade etmekte. Tarım Kredi olarak, üze-
rimizdeki emanetin bilincindeyiz. Tarım 
sektörünün riskli, ancak stratejik öne-
mini bilerek; doğru planlama ve emekle 
her türlü zorluğun üstesinden geldiğimiz 
bir yılı daha geride bıraktık. Biz Tarım 
Kredi ailesi olarak çalışmalarımızın mer-
kezine talebe bağlı üretim planlamasını 
koyduk ve başarılı olabilmek için özel-
likle talep kısmında yer almamız lazım 
dedik. Ürünlerimizi hangi pazarlara han-
gi miktarda taşıyabiliriz diye yola çıka-
rak kendi pazarımızı oluşturalım, pazar-
da tutunalım, ondan sonra ortaklarımıza 
bu pazarlara yönelik üretim yaptıralım 
ve onlardan bu ürünleri alalım dedik. 
Büyük miktarlı gıdayla uğraşan yerel ve 
ulusal marketler ya da ihracatçıların doğ-
rudan çiftçiyle muhatap olması için bir 
rol model oluşturmaya çalışıyoruz. 2018 
yılında ortaklarımızdan 772 milyon TL 
değerinde 620 bin ton tarımsal ürün al-
dık. Bu rakamın yaklaşık 150 milyon 
lirasını sözleşmeli üretim modeli oluştu-
ruyor. Biz bu rakamı önce 1.5 milyar TL, 
sonrasında ise 5 milyar TL’lik bir hacme 
taşımak istiyoruz. Bunu yapacak tecrübe 
ve birikime sahibiz. Yaptığımız örnek 
çalışmalar da bunun en büyük gösterge-
si” ifadelerini kullandı.

2018 yılı içinde 'sözleşmeli üretim' projelerine imza atıldı
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Bahar ayının gelmesiyle Rize’de çay 
bahçesi sahipleri tarlalarına girme-

ye başladı. İlk olarak çiftçiler çaylıkla-
rını budayarak işe başladı. Çaylıkları 
yaprak kalmayacak şekilde ortalama 
topraktan yüksekliği 20 santime kadar 
budayan çiftçiler daha sonra üst taraf-
tan kesilen kısmı çaylıkların üzerinden 
kaldırarak çaylıkları temizliyor. Daha 
sonra çaylığın otunu temizleyen çiftçi-
ler yağmursuz günlerde ise gübrelerini 
çaylıklarına serpmeye başlıyor. Her 
taraf budanmış çaylık olmadığı için 
çaylıklara gübreler dipten veriliyor. 
Eğer serpilen gübre yaprakların üzerin-
de kalırsa çaylığa ciddi anlamda zarar 
vererek yaprakları yakıyor ve çayın 
verimini azaltıyor. Çay üreticileri tarım 
arazilerinde budama gerçekleştirmezse 

çayını o yıl içerisinde ÇAYKUR’a sata-
mıyor. Böylelikle özel sektöre çay sat-
mak zorunda kalıyor. ÇAYKUR böy-
lelikle çaylıklarda budamayı zorunlu 
kılarak, çay bitkilerinin tazelenmesini 
sağlamış oluyor. 

Çay kırma işlemi olarak bilinen bu-
dama işlemini gerçekleştirdiklerini şim-
di ise sıranın gübrelemeye geldiğini dile 
getiren Mükremin Çetinoğlu “Önce çay 
kırdık, şimdi gübre veriyoruz. Her yıl 
çaylıklarımızın 5’te 1’i kırılıyor. Böyle-
likle çay arazileri 5 yılda bir yenilenmiş 
oluyor. İşte önce çaylar kırıldı, şimdide 
gübreleme işlemi başladı. Mayıs ayı 
gibi de çaya başlarız inşallah. Havalar 
bugünlerde iyi Allah’a şükürler olsun. 
Soğuktu ama son zamanlarda daha iyi 
oldu. Rizelilerin deyimiyle bu havalar 

tam gübre havası. Bu yıl çay iyi olacak 
gibi görünüyor” ifadelerini kullandı. 

Çay tarım arazilerinin bakımları-
nın yavaş yavaş bittiğini ve şimdi sıra 
çayın toplanmasına gelindiğini dile 
getiren Nermin Çetinoğlu hükümetin 
çay fiyatına yapacağı zammında iyi bir 
miktarda olmasını temenni ettiklerini 
dile getirdi. Çetinoğlu “Çaya başladık. 
Çayı kırdık. Şimdi gübre veriyoruz. 
Ondan sonra toplayacağız. Gübreyi 
üstten verirsen, gübre dalında kalır, çay 
yanar. Rizeli olup da bunu bilmeyen 
yok. Havalar soğuktu. Bir-iki gündür 
havalar biraz daha iyi. İnşallah da böy-
le gider. Güzel bir çay alırız. Güzel de 
bir para alırız. İnşallah da devletimiz 
güzel bir para verir. Verirse seviniriz” 
şeklinde konuştu.

Halk arasında şalgam otu veya 
yemlik kolza olarak da bili-
nen lenox bitkisine Tarım ve 

Orman Bakanlığı tarafından da destek 
veriliyor. 

Sinop Demirci köyünde çiftçilik ile 
uğraşan Ümit Yerli, Demirci köyündeki 
10 dönüm arazisine ekti ve Sinop’ ta le-
nox bitkisini ilk üreten kişi oldu. 

Bazı bölgelerde ilk defa geçen yıl 
yetiştirilen bitki, hayvancılık sektörü-
nün kaba yem ihtiyacını giderecek al-
ternatif yem bitkisi özelliğine sahip. 

Konu ile ilgili açıklamada bulunan 
Ümit Yerli, “Birçok Avrupa ülkesinde 
çok önceden yetiştirilmeye başlandı fa-
kat ülkemizde pek yaygın değildi. Hele 
Sinop’ ta bunu yapan hiç kimse yoktu. 
Biraz araştırma yaptıktan sonra bu bit-
kinin değerinin olduğunu fark ettim ve 
ekmeye karar verdim. Lenox bitkisi 
hayvancılık yemlerinde mısır ve yonca-
ya göre daha az bir maliyetle yetiştirile-
biliyor” dedi. 

Açıklamalarına lenox bitkisinin 
özelliklerini anlatarak devam eden 

Ümit Yerli, “Sulu alanlarda dekar ba-
şına; 10 - 15,5 ton yeşil ot verir. Yeşil 
olarak verildiği gibi silaj(hayvan yemi) 
yapılabilir. Kuru maddesindeki protein 
yüzde 18 - 22 değerleri arasında. Silaj 
yapılırken 1 ton yeşil şalgam içine 40 
- 50 kg. buğdaygil karışımı katılabilir. 
Küçükbaş hayvan beslemesinde koyun 

ve kuzular çok beğenerek yer bu bit-
kiyi. Büyükbaş hayvan beslemesinde, 
günlük hâsıl olarak verilebilir. Kışlık 
ve yazlık olarak yetiştirilebilmekte-
dir. Eksi 15 dereceye kadar dayanıklı 
bir bitkidir. Kumlu ve hafif topraklar 
dışında hemen hemen her toprakta ye-
tişebiliyor. Araştırmalarıma göre eki-

Sinop’ta 'lenox' bitkisi üretilmeye başlandı  
Sulama ihtiyacı 

olmadan 
yetiştirilen ve 
dekar başına 
10 tona yakın 

ürün veren lenox 
bitkisi Sinop’ ta 

ilk kez üretilmeye 
başlandı ve 
hayvancılık 

sektörünün yeni 
umudu oldu.  

leceği aylar bölgesine göre değişiklik 
göstermekte. Trakya, Marmara, Ege, 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 15 
Eylül-15 Ekim, Karadeniz Bölgesi’nde 
sahil kuşağında en uygun ekim zama-
nı 15 Eylül-20 Ekim, iç kesimlerde 20 
Eylül- 10 Ekim tarihleri en uygun ekim 
zamanıdır” dedi. 

Çay üreticileri 
çay hasadına 
hazırlanıyor 

Muş’ta serada yetiştirilen ve satışa 
sunulan çiçekler, üreticilerin yüzü-

nü güldürdü. Muş-Bitlis karayolu Kültür 
Merkezi yakınındaki 10 dönümlük alanda 
yetiştirilen çiçekler, vatandaşların beğe-
nisine sunuluyor. Emekli olduktan sonra 
kardeşleriyle birlikte çiçek yetiştiriciliğine 
başladığını ifade eden üretici Çaçan Algan, 
yılda yaklaşık 40 bin çiçek ürettiğini söy-
ledi. Çiçek yetiştirmenin zor olduğu kadar 
zevkli bir iş olduğunu dile getiren Algan, 
“Burada süs bitkileri, çam, park, bahçe, la-
din, yapraklı tür ağaçlar, gül, karaçam, sa-
rıçam, iç mekân süs bitkileri yetiştiriyoruz. 
Bunun yanında seralarımızda asma petun-
ya güllerimiz başta olmak üzere kadife, 
aslan ağzı, sardunya, petunya gibi 40 bin 
civarında mevsimlik çiçek var. Bir kısmını 
kendimiz yetiştiriyoruz. Mevsimlik çiçek-
leri ise İzmir’in Ödemiş ilçesinden ya da 
Yalova’dan getiriyoruz. Burada sezon kısa 
olduğu için mevsimlik çiçekler yetişmiyor. 
Yılda ortalama yaklaşık 30 bin civarında 
çiçek satıyoruz. Vatandaşlar ise en fazla 
papatyaya rağbet gösteriyor” dedi. 

Muş'ta sera çiçekleri 
satışa sunuldu
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Mersin’de açıkta çilek hasadı başladı, 
Rusya talebi arttırdı  

Silifke ilçesinde açıkta hasadı 
yapılan çilekler, kilosu 8,5 liradan 
Rusya’ya ihraç ediliyor. Bu yıl 
Silifke'de 60-70 bin ton çilek 
rekoltesi bekleniyor.

Mersin’in meyve üretim merkezi konumun-
daki Silifke ilçesinde açıkta hasadı yapılan 
çilekler, Rusya’ya ihraç ediliyor. 

Türkiye’de birçok meyvenin ilk hasadının ya-
pıldığı yer olmasıyla dikkat çeken Silifke’de çilek 
üretimi ilçe ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Açık 
alanda yapılan üretim çok sayıda kişiye istihdam 
sağlarken, Aralık ayından bu yana hasadın sürdüğü 
seralardan toplanan ürünler yurdun çeşitli noktala-
rına ulaştırılıyor. Mart ayından itibaren Irak’a çilek 
ihracatına başlayan üreticiler, Nisan ayı itibariyle 
açık alandaki ürünlerin de çıkmasıyla daha yoğun 
bir ihracat dönemine hazırlanıyor. Ürünlerin topla-
nıp getirildikten sonra yurt içi ve yurt dışına gönde-
rildiği Atayurt Hal Tesisleri’nde de hareketlilik var. 
Atayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer, havaların 
ısınmasıyla ilçedeki çilek tarlalarında hummalı bir 
çalışma başladığını söyledi. Silifke’de 17 bin dönüm 
araziden 60 ile 70 bin ton arasında çilek rekoltesi 
beklediklerini belirten Türer, “Bunun bin dönümü-
nü topraksız tarım ile, 3 bin dönümünü örtü altın-
da, geriye kalanını ise açıkta üretiyoruz. Şu an açık 
alanda çilek hasadı başladı. İhracat başlayınca talep 
de arttı. Fiyatlarımız da buna bağlı olarak bir miktar 
artış gösterdi. Çilek iç piyasada 5 lira 50 kuruş ile 
6 lira 50 kuruştan, Rusya’ya ihracatta ise çileğimizi 
8 lira 50 kuruştan gönderiyoruz. Çiftçilerimiz fiyat-
tan memnun. Çilek hasadımız Mart ayında başladı, 
Haziran ayının sonuna kadar devam edecektir” dedi.  

Türer, çileğin ekonomiyi canlandırdığını belir-
terek, “Silifke’de 3 bin aile çilek üretimi yapıyor. 
Çileğin dikiminden budanmasına, bakımından ha-
sadına kadar olan 10 aylık süreçte de 10 bin kişi 
bu işte çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyor” 
ifadelerini kullandı. 
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Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 1 
Şubat’ta Türkiye’nin en önemli kiraz üre-
tim merkezlerinden İzmir Kemalpaşa’da 

düzenlediği Kiraz Üreticileri ve İhracatçıları Sek-
törel Değerlendirme Toplantısının ikincisini Tür-
kiye’nin kiraz üretiminde güçlü bir başka yöresi 
Afyonkarahisar Sultandağı’nda gerçekleştirdi. 

İhracata uygun ürün seferberliği 
Açılış konuşmasını yapan Ege Yaş Meyve 

Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hayrettin Uçak, kiraz ihracatında mevcut 
pazarları korumak ve uzak doğu gibi yeni pazar-
lara girilmesi için ihracata uygun kalitede ürün 
üretiminin şart olduğunu ifade ederek, bu konu-
da sektörün tüm paydaşları ile birlikte çalıştıkla-
rını söyledi. Uçak, “Göreve geldiğimizden beri 
tüm üreticilerin ayağına gidiyoruz. Sadece kiraz 
değil, diğer meyve sebze üreticilerimizi de kendi 
bölgelerinde ziyaret ediyor ve gerekli bilgilen-
dirmeleri sağlıyoruz” şeklinde konuştu. 

Üreticilerin ve ihracatçıların birbirinden ayrı 
düşünülemeyeceğini söyleyen Uçak, üreticinin 
emeğinin çok önemli olduğunu; ancak onların ih-
racata yönelik kalitede ve verimde ürün üretmesi 
ile ihracatın gerçekleştirilebildiğinin altını çize-
rek, "Üretici, tüccar, ihracatçı, sektörün tüm pay-
daşları aynı gemideyiz. Birbirimize destek olarak 
ihracatımızı artırabilir, mevcut pazarlarımıza ye-
nilerini ekleyebiliriz" dedi. 

"Rusya 31,4 milyon dolarlık Türk kirazı 
tercih etti" 

Türkiye’nin kiraz ihracatında Almanya’nın 84,4 
milyon dolarlık payla birinci ülke konumunda oldu-
ğu bilgisini veren Uçak, "Rusya 31,4 milyon dolar-
lık Türk kirazı tercih etti. Üçüncü sırada ise; 8 mil-
yon dolarlık tutarla Norveç yer aldı. 2018 yılında 52 
ülkeye kiraz ihraç ettik. Çin ile Türkiye arasındaki 
Zirai Karantina Anlaşmasındaki prosedürler tamam-
landığı takdirde Türk kirazı Çin’de büyük bir pazar 
payına ulaşabilecek" şeklinde konuştu. 

"200 milyon doları aşmasını 
hedefliyoruz" 

Kiraz rekoltesinin önümüzdeki bir-iki haftada 
hava şartlarında olağanüstü bir gelişme olmadığı 
takdirde iyi olacağına işaret eden Uçak, “Kiraz hasat 
döneminde hava koşullarında bir olumsuzluk yaşa-
mazsak çok verimli bir sezon bizi bekliyor, 2019 yı-

lında kiraz ihracatımızın 200 milyon doları aşmasını 
hedefliyoruz” diye düşüncelerini ifade etti. 

Ziraat Yüksek Mühendisi Hüseyin Gültekin, 
kirazın kalite ve verimliliği için birinci kuralın iyi 
budama olduğunu söyledi. Bornova Zirai Araştır-
ma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli Ziraat Mü-
hendisi Dr. Mehmet Fatih Tolga de, “İklimdeki 
deşiklikler nedeniyle zararlılar artıyor. Kanadı 
noktalı sirke sineği kirazda en büyük sorunumuz-
dur. Bu sineğin varlığı ihracatta en büyük engel. 
Sadece kiraza değil, her türlü meyveye zarar ve-
rebilir. Olgunlaşmış meyveye yumurta bırakır. 
Bundan dolayı hasadı geciktirmemek çok önem-
lidir. Olgunlaşmış meyveler ağaçta bırakılmayıp 
toplanmalı, toplama işlemini ağacın tepesinden 
aşağıya ürün olgunlaştıkça kademeli olarak yap-
malıyız. Kirazda birden fazla delik görüyorsak 
kanadı noktalı sirke sineği olma ihtimali yüksek-
tir" şeklinde konuştu ve en önemli silahın elma 
sirkeli tuzak olduğunu ifade etti. 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Daire 
Başkanı Dr. Neslihan Alper ise şöyle devam etti: 

"Çok ufak nedenlerle güzel ürünlerimiz, kirazı-
mız ihraç edilen ülkelerde kapıdan döndürülebili-
yor. Bu nedenle hep birlikte çalışmalıyız ve uygun 
kalitede kalıntı içermeyen ürünleri sağlamalıyız." 

Türkiye’nin 2018 yılındaki 600 bin tonluk 
kiraz üretiminde en büyük payı 55 bin 657 ton 
ile Isparta alırken, Konya 55 bin 426 ton ile zir-
venin ortağı oldu. Manisa, 46 bin 648 ton ile 
üçüncü sırada yer alırken, İzmir 46 bin 574 ton 
ile listenin dördüncü sırasına adını yazdırdı. Af-
yonkarahisar ise 40 bin 387 ton kiraz üretimine 
imza attı. 

Kiraz ihracatında hedef 200 milyon dolar  
Türkiye'nin üretiminde dünya birincisi, 
ihracatında ise üçüncü sırada yer aldığı 
kirazda yeni sezon heyecanı yaşanıyor. 
Kiraz üreticileri ve ihracatçıları güçlerini 
birleştirerek, 2019 yılında Avrupa Birliği 
(AB), Orta Doğu gibi mevcut pazarlardaki 
payı artırırken, üretici ve ihracatçılar 
yeni pazarlara girmeyi hedefliyor. Kiraz 
ihracatında ise hedefin 200 milyon dolar 
olduğu belirtildi. 

İlk kiraz 250 
TL'den satıldı 
Kuzey yarım kürenin ilk kirazının yetiştiği Mani-
sa'da erkenci kirazın hasadına başlandı. 

Kuzey yarım kürenin ilk kiraz hasadının yapıldığı Manisa'da ilk er-
kenci kirazın kilosu sembolik olarak 250 TL'den satıldı. Üreticiler 

bu sene verimin ve rekoltenin iyi olduğunu belirtirken, üretim arttıkça 
fiyatların da düşmesi bekleniyor.  Mikroklima iklim özelliğine sahip 
olan Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesin-
de erkenci kiraz Cristobalina'nın hasadı başladı. Hasadına başlanan ilk 
erkenci kiraz ise kilosu 250 TL'den satıldı. Kiraz hasadının başlaması ve 
ilk erkenci kirazların satışı mahalle meydanında düzenlenen törenle ger-
çekleştirildi. Üreticilerin 250 TL istemesine tüccarlar 200 TL teklif verse 
de sezonun ilk kirazı sembolik olarak kilosu 250 TL'den satılmış oldu. 

İlyas Coşkuner ve Metin Koyuncu isimli üreticiler tarafından 10'ar 
kilo olmak üzere toplam 20 kilo hasat edilen kirazı ise İstanbullu tüc-
carlar Celil Görmez ve İbrahim Bodur yapılan pazarlığın ardından sem-
bolik bir rakamla kilosunu 250 TL'den satın aldı. Üreticilerden Metin 
Koyuncu ise şunları söyledi: 

"Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sancaklıbozköy Mahallesinde çı-
kan erkenci kirazımızın çeşidi Cristobalina'dır. En erkenci kiraz budur. 
Bundan erkenci kiraz şuan yoktur. Bu yöre erkenci olduğu için de ilk 
kirazlar bizim bölgeden çıktı. Bugün için 10 kilo getirdim ama diğer 
üreticilerle beraber 20-30 kilo civarında hasat yapıldı. Bu yıl rekoltemiz 
çok yüksek. İnşallah fiyat olarak da yüksek olur. Güzel paralar kazanı-
rız. Temennimiz bu. Rekoltemiz çok güzel, ağaçlarımız da çok güzel." 
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Proje kapsamında akvaryum ba-
lığı yetiştirme konusunda 10 
kadına eğitim verildi. Eğitimin 

ardından kadınların evlerine akvar-
yum kuruldu ve her birine Japon, le-
pistes, kılıç ve melek türlerinden anaç 
balıklar verildi. 

Ayda 2 bin 500 TL katkı 
Adana Tarım ve Orman Müdürü 

Muhammet Ali Tekin, kadın çiftçile-
re yönelik Akvaryum Balığı Yetişti-
riciliği Projesiyle 10 kadına gerekli 
eğitimleri verdiklerini belirterek, 
“Eğitimlerin sonunda 10 kadın çift-
çimize gerekli sistem kuruldu. Bu 
sistemin kurulması da tamamen il 
müdürlüğümüz ve bakanlığımız des-
teğiyle gerçekleşti. Şuan her kadın 
çiftçimizin akvaryumlarında 1 se-
zonda yaklaşık 3 bin 400-4 bin ara-
sında balık üreteceğiz. Sonrasında 
bu balıklar tanesi 1,5-2 TL arasında 
satılacak. Yaklaşık bir işletmeden 
bir sezonda 4 bin balığı 1,5 TL’den 
hesap ettiğimizde 6 bin TL’den bir 
kısmı masraf bir kısmı gelir dersek 2 
bin 500-3 bin TL arasında gelir elde 
etmeyi hedefliyoruz. Kadın çiftçi-
mizin aile bütçesine aylık 2 bin 500 
TL katkıda bulunmuş olacağız” diye 
konuştu. 

Bir işletmenin maliyetinin yak-
laşık 10 bin TL olduğunu söyleyen 
Tekin, “10 bin TL ile ayda 2 bin 
500 TL kazanıyorsunuz. Bu iyi bir 
rakam. Biz bu projeyi sürdürmek is-
tiyoruz. Bu işi yapmak isteyen daha 
10-15 civarında kadın çiftçimiz var.
Onlarında talebini aldık eğitimlerini
yapacağız” dedi.

Yılda 1 milyarlık tüketim 
Bulunduğu tesiste yaklaşık bin 

civarında balığın hasat edildiğini ifa-
de eden Tekin, şunları söyledi: 

“Bunları satarak kadın çiftçimiz 
ilk gelirini elde etti. Satılma boyutu-
na gelenlerde yavaş yavaş satılacak. 4 
bin tane hasat yapılacak buradan bin 
tanesini sattı. Aile bütçesi de bu saye-
de rahatlamış olacak. Bizim buradaki 
temel hedefimiz kadınları ekonomiye 
kazandırmak. Aile bütçesine, milli 
ekonomiye katkı sağlamalarını amaç-
lıyoruz. Ülkemizde süs balığı olarak 
1 milyar dolayında yıllık tüketim var. 
Bu balıkların yüzde 80-90’ı yurt dı-
şından ithal edilmekte. Bu projeyle 
hedefimiz ithalatı da en aza indirmek 
ve dışa bağımlılığı azaltmak.” 

"Bebek gibi bakıyorum" 
İki katlı evinin alt katında ku-

rulan akvaryumlarda balık üreten 
Selma Özdemir de Akvaryum Ba-
lığı Yetiştiriciliği Projesinin eşinin 
bahsetmesiyle dikkatini çektiğini ve 
hemen başvurduğunu söyleyerek, 
“Eğitime başladıktan sonra bizlere 
250 balık verildi. Deposu olan depo-
da olmayan da evinin odasını boşal-
tıp yapıyor bu işi. Çok güzel geliri de 
var. Yorucu tarafı var ama çok zevkli 
de bir iş” dedi. 

Özdemir, ilk satışını yaptığını 
kaydederek, “Şuanda yavru topluyo-
rum. Ortalama 5 bin tane yavrumuz 
oldu. 250 balıkla başlamıştım şuan 5 
bin yavrumuz var. Bakıma muhtaç-
lar. Bir bebek gibi bakıyorum onlara. 
Severek de yapıyorum bunu. Zaten 
ev hanımlarımızın böyle bir işe ihti-
yacı vardı” diye konuştu. 

katkı sağlıyor...
Adana’da ev kadınlarını ekonomiye ka-
zandırmak ve dışa bağımlılığı en aza in-
dirmek için hayata geçirilen Akvaryum 
Balığı Yetiştiriciliği Projesi kapsamında 
kadınlar evlerine kurulan akvaryumlarda 
süs balığı yetiştiriyor. 

İki arkadaş azmetti, 
mağazayı mantar 
tarlasına çevirdi  

Kadirli ilçesinde yaşayan Resmiye
Gültekin çocukluk hayalini ger-

çekleştirmek için Kadirli Halk Eğitim 
Müdürlüğünün düzenlediği mantar ye-
tiştiriciliği kursuna katıldı. Kursu başa-
rılıyla tamamlayan Resmiye Gültekin 
arkadaşı Sibel Gonca ile kolları sıva-
yarak çocukluk hayalleri olan mantar 
üretim işine girmeye karar verdi. Ser-
mayeleri olmayan iki kadın mahalle 
içerisindeki borç parayla kiraladıkları 
75 metrekarelik mağazada istiridye 
mantarı işine girdi. Mağazayı mantarın 
yetişeceği uygun bir ortama getiren iki 
kadın kurdukları tezgahlarda 400 torba 
ile mantar üretimine başladılar. Yakla-
şık 5 bin TL sermaye ile işe başlayan iki 
kadın 75 metre kare mağazada aylık 1 
buçuk ton istiridye mantarı yetiştiriyor. 

Kilosunu 15 TL’den mantarı satışa 
sunan kadınlar pazar sıkıntısı çekme-
diklerini söyledi. Mantar üretim işinin 
yıllardır hayali olduğunu söyleyen Res-
miye Gültekin, “Bir vesile ile halk eği-

tim merkezinin açtığı mantar yetiştirme 
kursuna katıldım. İlçe tarımında ziraat 
mühendisleri yardımcı oldular. Bu şe-
kilde öğrenme babında küçük bir atölye 
açtık kendimize. Burada işi öğrendikten 
sonra daha da büyütmeyi düşünüyo-
rum. Arkadaşım da en büyük destekçim 
oldu. Ben çalışan bir insanım. Gündüz-
leri ilgilenme imkanım yoktu. Bu işe 
girerken paramda yoktu. Eşimizin dos-
tumuzun destekleriyle kurduk. Şu anda 
üretimini yaptığımız mantarı toptan 
satış şeklinde bir pazarımız yok. Ama 
mahalleli veya bizim bu işi yaptığımızı 
bilenler alıyorlar. Satış konusunda sı-
kıntı çekmiyoruz” dedi.  

Arkadaşıyla birlikte istiridye man-
tar yetiştiriciliği yapan Sibel Gonca ise, 
“Arkadaşım sayesinde başladım bende. 
Mantar yetiştiriciliği konusunda hiçbir 
bilgim yoktu. Beraber başladık ve bura-
da öğrendim. Tüm kadınlara da tavsiye 
ederim. En azından kendilerine ek bir 
gelir olur” şeklinde konuştu.

Osmaniye'de 
iki kadın, borç 
alarak girdikleri 
istiridye mantar 
işinden aylık 
1 buçuk ton 
mantar üretimi 
gerçekleştiriyor
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2016 yılında Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığı ile Doğu Anadolu Projesi 
(DAP) tarafından sağlanan krediye baş-

vuran 12 kadın, Hakkari-Van karayolu üzerin-
de bulunan 2. Tünel mevkiinde bin metrekare 
alana 250 bin TL maliyetinde iki sera kurdu. 
Günlerinin önemli bir kısmını seralarda geçiren 
kadınlar, ellerinde kazma, kürek ve el arabala-
rıyla saksılara tohum ekiyor. Toprakla bütün-
leşen kadınlar, tohum ekimi yaparken hep bir 
ağızdan Kürtçe şarkılar söyleyerek, çeşitli süs 
bitkileri ile domates, biber, salatalık ve soğan 
gibi sebze tohumlarını saksılara ekiyor. İyi bir 
dayanışma örneği sergileyen kooperatif üyesi 
kadınlar, yaptıkları işten memnun ve aile büt-
çesine katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyor. 

Çiçeklerin Özü Kadın Kooperatifi Kurucu 
Başkanı Sevda Keskin, kooperatifin bölgede 
bir ilk olduğunu ifade ederek, amaçlarının 
kırsaldaki kadınların aile ekonomisine katkı 
sağlamalarının önünü açmak olduğunu belirt-
ti. Keskin, “Kooperatifimiz bölgenin ilk kadın 
kooperatifidir. 12 üye ile oluşan bir koopera-
tif. Burada kadın emeğini değerlendirme adı-
na çalışmalar yürütüyoruz. İki seramız var ve 
bu seralarda süs bitkileri yetiştiriyoruz. Aynı 
zamanda sebze yetiştiriciliği de yapıyoruz. 
Burada kadınlar toprağa hayat veriyor. Çünkü 
biz biliyoruz ki çok bereketli ve verimli top-
raklarımız var. Kadın eli ile buluşunca bunun 
bereketi katbekat artıyor. Amacımız hem top-
rağa hayat vermek hem de bölgede ilk olan 
kadın kooperatifimizi güçlendirmektir” dedi. 

“Çok yoğun bir emek ve özveri var” 
Bahar aylarının gelmesiyle beraber 

ekimlere başladıklarını ifade eden Keskin, 
“3 hafta sonra da biz bu süs bitkilerini alıp 
kent merkezinde satışa sunacağız. Süs bit-
kileri ile domates, biber, salatalık ve soğan 
gibi değişik sebze tohumları da ekiyoruz. 
Burada yaptığımız düzenli sulamanın ar-
dında üç hafta gibi kısa bir sürede filizlenen 
fideleri satışa sunuyoruz. Kadınlar günleri-
nin önemli bir kısmını burada geçiriyor. Çok 
yoğun bir emek ve özveri var. Amacımız kır-
saldaki kadınların aile ekonomisine katkıda 

bulunmalarını sağlamaktır. İki seramızdan 
biri çetin geçen kış aylarında hasar görmüş. 
Onarım yapılması içinde yetkililerden des-
tek bekliyoruz. Tabi bizlere ilk günden beri 
desteklerini esirgemeyen Hakkari Valiliğine 
ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teşekkür 
ederiz” diye konuştu. 

“Çok zorlu şartlar altında bu işi 
yapıyoruz” 

Kooperatifin başkan yardımcısı Sibel Adı-
yaman ise baharla birlikte seralarda süs bitki-
si ve sebze tohumu ekimi yaptıklarını söyledi. 
Adıyaman, “Seralarımızda yaklaşık iki hafta-
dır tohum ekimi yapıyoruz. İki veya üç hafta 
sonra bu tohumlarımız çimlenmeye başlaya-
cak. Çeşitli süs bitkilerimiz kurumların pey-
zaj çalışmalarında kullanılacak, sebzeler ise 
vatandaşlarımız için satışa sunulacaktır. Çok 
zorlu şartlar altında bu işi yapıyoruz. Çünkü 
tohumlarımızı Antalya’dan alıyoruz. Bunun 
da bize maliyeti pahalıya patlıyor. Toplu iş-
lerde sabah 09.00’dan akşam 17.00’ye kadar 
çalışıyoruz. Sulama çalışmalarında görev da-
ğılımı yapıyoruz. Tabi bunu hava durumuna 
göre belirliyoruz” şeklinde konuştu. 

Kadınlardan türkülü tohum ekimi
Hakkari'deki Çiçeklerin Özü Kadın Kooperatifi üyesi 12 kadın çiftçi, kurdukları seralarda türküler eşliğinde hem süs bitkileri 
hem de sebze yetiştiriyor. 

Trakya çiftçisinin ayçiçeğinden sonra alternatif ürün olarak 
gördüğü ve son yıllarda ekimini arttırdığı kanola tarlaları, 

Edirne’de görsel şölen sunuyor. Sarının her tonunu yansıtan eşsiz 
manzarayı fırsat bilen vatandaşlar, ‘sarı gelin’ tarlalarını fotoğraf 
stüdyosuna çevirdi. 

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ekim alanında oluşturulan 
kanola tarlaları Edirnelilere görsel şölen sunuyor. Trakya çiftçisi-
nin özellikle son yıllarda ayçiçeğine alternatif olarak gördüğü ve 
rekolte artırımı için çalışmalar yapılan kanola tarlaları, bu yıl ayçi-
çeği tarlalarından önce Edirne’yi sarıya boyadı. 

Sarının her tonunu doğayla buluşturan eşsiz manzarayı fırsat 
bilen Edirneliler, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsüne ait kanola 
ekim alanlarını adeta fotoğraf stüdyosuna çevirdi.

Trakya’nın yeni 
‘sarı gelini’ kanola
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Yeni açıklanan çiğ 
süt tavsiye fiyatı-

nı olumlu bulduklarını 
açıklayan Manyas Süt 
Üreticileri Birliği Baş-
kanı Fevzi Karakaş, süte 
verilen devlet desteğinin 
devam etmesi halinde 
bu fiyatların iyi olduğu-
nu söyledi. Fevzi Kara-
kaş yaptığı açıklamada, 
"Ulusal Süt Konseyi çiğ 
sütün tavsiye fiyatını 
2018 Temmuz ayında 
litre başı 1,7 TL olarak 
belirlemişti. Geçen sü-
reç içerisinde Tarım ve 
Orman Bakanlığınca 
üretimde sürdürebilirlik 
ile arz/talep dengesinin 
sağlanması için süt des-

tek prim fiyatları 2018 
yılı son dört ayında 15 
kuruş, 2019’un ilk 4 ayı 
için ise 25 kuruş olarak 
belirlenmişti. Açıklanan 
yeni çiğ süt tavsiye fi-
yatlarında devlet desteği 
devam ederse bu iş olur. 
Geçmiş aylardan gelen 
bir mağduriyetimiz söz 
konusu. Çiğ süte uygu-
lanacak 2 lira ve devle-
timizin desteği sürerse, 
süt sığırcılığında sürdü-
rebilirlik devam eder” 
dedi. 

Manyas Süt Üretici-
leri Birlik Başkanı Ka-
rakaş, ilçede günlük süt 
üretiminin 140 ton civa-
rında olduğunu açıkladı. 

Çiğ süte verilen 2 lira süt üreticisini 
memnun etti      Ulusal Süt Konseyi 

tarafından geç-
tiğimiz günlerde 

açıklanan litrede 2 
lira çiğ süt tavsiye 

fiyatını Manyaslı 
süt üreticileri olum-

lu buldu.     

Binlerce tohum 
Salihli’de takas edildi
Manisa'nın Salihli 

ilçesine bağlı Ça-
murhamamı Mahallesi'n-
de düzenlenen şenlikte 
çiftçiler kendi yetiştir-
dikleri yerli ürünlerin 
tohumlarını takas ederek 
gelecek nesillere taşın-
masını sağladı.

Yerli tohum ve takas 
şenliğinin bu yıl üçün-
cüsünü düzenlediklerini 
ifade eden GEMA Vakfı 
Başkanı Şener Kilimci-
göldelioğlu, vakıf olarak 

seralarda 100 çeşit yerel 
tohum ektiklerini söyledi. 
Kilimcigöldelioğlu "Bi-
zim kadar Türkiye’de ye-
rel tohum eken kimse yok. 
Şimdi seralarda ürettiği-
miz fideleri arazilere ekip, 
bu ürünlerin takibini ya-
pıp, elde ettiğimiz ürün ta-
kibi ile beraber çiftçimize 
tohum olarak dağıtacağız. 
Çünkü biz vakıf olarak 
yerel tohumların gelişme-
si için çaba gösteriyoruz" 
diye konuştu.
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Muş’ta çetin geçen kışın ar-
dından küçük ve büyükbaş 
hayvanlar meralarda otlatıl-
maya başladı.  

Karların erimesiyle birlikte Bayburt’ta küçük-
baş ve büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin 

mera için hayvanlarını hazırlamaya başladıklarını 
belirten İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, 
bu hazırlıkların nasıl olması gerektiği hususunda 
şu açıklamada bulundular: "Meraya çıkış sürele-
ri hayvanların uzun süredir, ahırlarda ve ağıllarda 
kapalı kaldıkları düşünülerek alıştıra alıştıra yapıl-
malıdır. Çünkü birden meraya çıkan hayvanlarda 
özellikle tırnak ve ayak hastalıkları gibi hastalıkla-
rın hızlı bir şekilde oluşması mümkündür. 

Mevsim geçişlerinden dolayı meralardaki kıra-
ğı kalkmadan hayvanlar meraya çıkarılmamalıdır. 
Bu hususun özellikle sindirim sistemi hastalıkları 
gibi verim kaybına hatta ölüme sebep olabileceğini 
yetiştiricilerimizin unutmaması gerekmektedir. 

Meraya çıkacak hayvanların yedikleri yemler 
gibi beslenme alışkanlıkları bir anda değiştiril-
memeli ve alıştırma yöntemi ile meraya hazır 
hale getirilmeliler. 

Güçlü sürüler elde edebilmek için sağlıklı 
hayvanlara ihtiyacımız vardır. Bunun için hay-
vanların kayıt altına alınmasından, aşılanmala-
rına kadar birçok önemli konuya dikkat etme-
miz gerekmektedir.” 

Bayburt’ta küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricileri meralara çıkmaya hazırlanıyor. Bayburt’ta küçükbaş ve 
büyükbaş hayvan yetiştiricileri meralara çıkmaya hazırlanırken hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi 
yönetmeliği kapsamında tüm köylerde ve mahallelerde güncelleme, aşılama çalışmaları yapıldı. 

Kentte ilkbaharın gelmesiyle inek, ko-
yun ve kuzuların mera hasreti son bul-
du. Havaların ısınmasıyla birlikte hay-

vanlarını meralara çıkaran besicilerin de yüzü 
gülmeye başladı. Kışın çetin geçtiği ve yılın 
büyük bir bölümünde soğuk hava ve kar yağı-
şının etkili olduğu kentte, meraların yeşerme-
ye başlaması üzerine besiciler, hayvanları daha 
sağlıklı beslenmesi için meralara saldı. 

Merkeze bağlı Aşağı Yongalı Köyünde 20 
yıldır küçükbaş hayvan yetiştirdiğini belirten 
Menduh Demir, Ekim ayından itibaren hayvan-
larını ahırlarda beslediğini söyledi. Havaların 
ısınması ve ilkbaharın gelmesiyle hayvanları 
meraya çıkarmaya başladıklarını ifade eden 
Demir, “Kış boyunca ahırlarda kalan hayvan-
lar ve bizler bu durumdan bıktık. İlkbaharın 
gelmesiyle hayvanlarımızın da bizim de mera 
hasretimiz sona erdi. Yaklaşık 5 aydır ahırlar-
da ot ve saman verdik. Bu yıl çok fazla kar 
yağdı. Havaların ısınması ve karların erimesi 
ile birlikte hayvanlarımı hemen meralara sal-
dım. Kar altından kurtulduğum için hayvanla-
rımla birlikte baharın keyfini yaşıyorum” dedi. 

Hayvanları kışın ahırda beslemenin çok 
zor olduğunu kaydeden besici Şakir Tür-
ker de, “Kış aylarında hayvan bakımı ve 
yemlenmesi ağır maliyet getiriyor. 300 kü-
çükbaş hayvana 60 ton saman, 15 ton arpa 
verdik. Koyunlarımızı bu yıl ilk kez meraya 
çıkarmaya başladık. Merada otlakma gerek 
süt üretiminde gerekse hayvan sağlığı açı-
sından önemlidir ve verimi artırmaktadır" 
diye konuştu. 

Besiciler, çetin kış sonrası meraya indi  

MUŞ

BAYBURT






