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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik:

14 YILDA 90 MİLYAR TL DESTEK VERDİK

147 milyar tarımsal 
hasılamız var

3  24 milyon ton hayvansal üretim...  
3 16.8 milyar dolarlık ihracat...

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, “24 milyon 
ton hayvansal üretim gerçekleştiriyoruz. 16.8 milyar dolarlık 
ihracatın 147 milyar TL’lik tarımsal hasılamız var.  AK Parti 
hükümetleri döneminde 90 milyar TL destek verdik” dedi. 

Bakan
Faruk ÇELİK

10'da

TBMM Genel Kurulunda bütçe 
görüşmeleri sırasında konuşan 

Bakan Çelik, Türkiye’de 24 milyon 
hektar tarıma elverişli arazi oldu-
ğunu belirterek, “14 milyon hektar 
meramız var, bir milyon hektar su 
alanımız var, iki milyonun üzerinde 
ÇKS’ye (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıt-
lı çiftçimiz var ve bunun neticesinde 
115 milyon ton bitkisel üretimimiz 
var. 24 milyon ton hayvansal üretim 
gerçekleştiriyoruz. 147 milyar TL’lik 
tarımsal hasılamız var. 16.8 milyar 
dolarlık ihracatımızı gerçekleştiriyo-
ruz. AK Parti hükümetleri dönemin-
de 90 milyar TL destek verdik” dedi.
Bakan Çelik, Türkiye’de bir milyon 
150 bin ton et üretildiğini kaydetti. 

Çelik, “Biz diyoruz ki, milli tarım 
projesi çerçevesinde 30 ilde mera 
hayvancılığını teşvik ediyoruz. Çok 
ciddi destekler var. 30 ilde düve mer-
kezleri oluşturuyoruz. Hayvancılık 
yapmak isteyen vatandaşlarımız bu 
merkezlerden dilediği cinsten hayva-

nı aracısız ve çok uygun fiyatla ala-
cak” diye konuştu.

Tarımsal desteklerin gayri safi 
milli hasılanın yüzde birinin altın-
da olduğu iddialarına ilişkin olarak 
Bakan Çelik, “Bizim 12.8 milyarlık 
desteğimizin yanında ihracat teşvik-
leri, kredi sübvansiyonları, Toprak 
Mahsulleri Ofisi, Et ve Süt kurumu 
alımları, arazi toplulaştırma ve tarla 
içi geliştirme gibi bir çok kaleme dik-
kat ettiğiniz zaman, 2015 yılında bir 
trilyon 953 milyar TL olan gayri safi 
yurtiçi hasıla karşısında 19 milyar 
592 milyon TL’lik tarımsal destek 
yüzde bire tekabül etmektedir” şek-
linde konuştu.

Tarımda dışa bağımlılığa ilişkin 
olarak Çelik, “Tarımda ülkemiz net 
ihracatçıdır. Buğday dış ticaretinde 
7.5 milyar lira net ihracatımız var. 
Hollanda’nın tarımsal hasılası 14.5 
milyar dolar. Tarımsal ithalatı 62.5 
milyon dolar, ihracatı 92.5 milyon 
dolar” ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi tecrübelerini 
Bulgaristan'a aktaracak

Bulgaristan-Türkiye ilişkilerini geliştirmek adına Ankara’ya 
gelen Bulgar Şehirler ve Bölgeler Derneği heyeti Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliğini ziyaret etti. Haberi 6. Sayfada

Işık Sigorta’nın İhalesinde Sona Gelindi…
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, "2018'de sertifikalı 
tohum kullanmayan destek ala-

mayacak. Yağmurlama ve damlama siste-
mi kurmayanlara da destek verilmeyecek. 
Çünkü kaynaklarımızı en verimli şekilde 
kullanmak zorundayız." dedi.

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri 
Alt Birliği (TSÜAB) tarafından An-
talya'daki bir otelde gerçekleştirilen 
"Milli Tarımda Tohumculuğun Rolü ve 
Geleceği" konulu çalıştaya katılan Ba-
kan Çelik, yaptığı konuşmada, tohum 
çalıştayının, turizm kadar tarım şehri 
de olan Antalya'da düzenlenmesini an-
lamlı bulduğunu söyledi.

Dünyanın, bölgenin ve ülkenin son 
derece önemli süreçlerden geçtiğini, 
küresel hesaplaşmaların olduğunu be-
lirten Çelik, şöyle konuştu:

"Küresel hesaplaşmaların terör ör-
gütü elleriyle gerçekleştirildiğini gö-
rüyoruz. Orta Doğu'da yaşananları ke-
limelerle izah etmenin zor olduğu bir 
süreçten geçiyoruz. Medeniyetimizin 
kardeş şehirleri Bağdat, Şam ve Ha-
lep'in ihtişamından geriye hiçbir şeyin 
kalmadığı, perişan edildiği bir süreçten 
geçiyoruz. Çağdaşlıktan ve özgürlük-
ten bahsedenlerin, kişi başına milli ge-
lirleri gibi egoları da gelişiyor ama in-
sanlık karnelerine baktığınız zaman her 
gün zayıflarla dolduğunu görüyoruz. 

Küresel barış için kurulan Birleşmiş 
Milletler ne iş yapıyor diye bakıyoruz. 
Ölenleri saymakla meşguller. Temenni 
mesajlarıyla süreci geçiştirmeye çalışı-
yorlar."

Uluslararası kuruluşların bu işin 
ağırlığını çekemediğine işaret eden 
Çelik, çıkarlar üzerine kurulu düzenin 
artık gitmediğini, değerler üzerine inşa 
edilmiş bir bina kurulması gerektiğini 
vurguladı.

Çelik, tüm bu vahşi gidişata Türk 
milleti dışında "dur" diyen başka bir 
sesin çıkmadığını ifade etti.

Son dönemde 73 şehit verildiğini ve 
bir büyükelçinin katledildiğini anlatan 
Çelik, "Büyükelçiyi katleden sanık, bu 
cinayeti Halep için işlediğini söylüyor. 
Oysa bu cinayetler Halep'in geleceğini 
daha büyük açmazlara sokuyor." değer-
lendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bölgesinde özne olma-
sının istenmediğini belirten Çelik, şöy-
le devam etti:

"100 yıl önceki gibi masa başında 
taksimatlar yapalım görmeyin, diyor-
lar. Bu mümkün değil. 3 milyon mül-
teciye Türkiye ev sahipliği yapıyor. 
Nasıl uzağında kalacaksınız? Türki-
ye'nin kalkınması ve gelişmesi birileri-
ni rahatsız ediyor. Onların rahatsızlık-
larını artırdığımızda yolumuzun doğru 
olduğunu unutmayalım. Onların amacı 
kalkınmamamızı ve geri adım atmamı-
zı sağlamak. Onlara verilecek en güzel 
cevap, daha fazla çalışmak ve gayret 
göstermek."

TOHUM MASAYA YATIRILIYOR
Bu bağlamda "Milli Tarım" projesi-

nin önemine değinen Çelik, onun için 
bugün tarımın temel konularından bi-

risi olan tohumu masaya yatırdıklarını 
söyledi.

"Tohum yoksa tarımdan bahse-
dilemez, işin başlangıç noktası to-
hum." diyen Çelik, stratejik bir alan 
olan tarımda, tohumun en önemli 
stratejik unsur durumunda bulundu-
ğunu kaydetti.

Bu bilinçle hareket edilmesi ge-
rektiğini dile getiren Çelik, "Günü-
müzde gerek gıda güvenliği gerek 
üretim alanlarının daralması, iklim 
değişikliği, hızlı nüfus artışı netice-
sinde tohumculuk sektörü daha da 
önem kazandı. Türkiye, 147 milyar 
liralık tarımsal hasılaya ulaştı, 16,8 
milyar dolarlık tarımsal ihracat ger-
çekleştirdi. Bunlar önemli başarılar. 
2050 yılında yüzde 60 daha tarımsal 
hasıla artışı gerekiyor. Bunun için 
daha çok işler yapmalıyız." diye ko-
nuştu.

Çelik, bunu başarabilmek için ta-
rım alanlarının korunması, daha çok 
toprağın suyla buluşturulması gerek-
tiğine dikkati çekti.

"TOHUM OLMAZSA            
TARIM DA OLMAZ"

Tohum olmazsa tarımın da olma-
yacağını anlatan Çelik, şu ifadeleri 
kullandı:

"Her dönemde tarım arazileri-
mizin daraldığını görüyoruz. Bu-
nun için kalan ovalarımızı koruma 
konusunda çalışma yapıyoruz. 136 
ova, tarımsal sit alanı ilan ediliyor. 
Araştırmalar devam ediyor. Koruma 
altına alınan ova sayısı 200'ü aşacak. 
2018'de sertifikalı tohum kullanma-
yan destek alamayacak. Yağmurlama 
ve damlama sistemi kurmayanla-

ra da destek verilmeyecek. Çünkü 
kaynaklarımızı en verimli şekilde 
kullanmak zorundayız. Her karış 
toprağı ekeceğiz. Gerekli yasal dü-
zenleme Bakanlar Kurulundan çı-
kıyor. 'Arazi benim, ekmiyorum' 
demek yok. Ekilecek arkadaş. Bu 
senin değil, 79 milyonun yeri. Bu 
araziyi keyfi kullanma şansına sahip 
değilsin. Her karış toprağı ekeceğiz, 
değerlendireceğiz."

Türkiye'de son dönemde tohum 
konusunda önemli mesafeler alındı-
ğını vurgulayan Çelik, 2015'ten bu 
yana yaklaşık 1,4 milyar liralık ser-
tifikalı tohum, fide ve fidan desteği 
verdiklerini bildirdi.

Bu destekler sayesinde, 2002'de 
145 bin ton olan sertifikalı tohum 
üretiminin 2015'te 896 bin tona çık-
tığını belirten Çelik, "Sertifikalı fide 
ve fidan üretimimiz 2002'de 4 mil-
yon adetken, bugün 132 milyon ade-
de yükseldi. 70 ülkeye tohum ihraç 
ediyoruz. Tohum konusunda önemli 
bir ithalatçı ülke olduğumuzu bile-
rek, bu konuda daha fazla çalışma 
yapmalıyız. Geldiğimiz nokta ye-
terli değil. Tohumculukta hedefimiz 
özel sektörün de çalışmasıyla ilk 5 
ülke arasında yer almak." dedi.

TSÜAB Başkanı Burhanettin 
Topsakal ise ülke güvenliği gibi 
vatandaşların gıda güvenliğini sağ-
lamanın da önemli olduğunu ifade 
etti.

"Milli Tarım" projesinin önemli 
ayaklarından birinin de tohumcu-
luk olduğuna işaret eden Topsakal, 
tohumculuğun bütün ülkeler tarafın-
dan stratejik bir sektör olarak değer-
lendirildiğini kaydetti.

Sertifikalı tohum kullanmayan destek alamayacak
Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Çelik "2018'de 
sertifikalı tohum 
kullanmayan destek 
alamayacak. Yağmurlama 
ve damlama sistemi 
kurmayanlara da destek 
verilmeyecek. Çünkü 
kaynaklarımızı en verimli 
şekilde kullanmak 
zorundayız. Her karış 
toprağı ekeceğiz. Gerekli 
yasal düzenleme Bakanlar 
Kurulundan çıkıyor. 
'Arazi benim, ekmiyorum' 
demek yok. Ekilecek 
arkadaş. Bu senin değil, 
79 milyonun yeri. Bu 
araziyi keyfi kullanma 
şansına sahip değilsin. 
Her karış toprağı ekeceğiz, 
değerlendireceğiz" dedi.
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Toprağı Sev, Geleceğini Koru" 
sloganıyla düzenlenen organizas-
yonda,  konuşmaların ardından 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Müsteşarı Nusret Yazıcı ve beraberinde-
kiler Tarım Kredi ve şirketlerinin stand-
larını ziyaret ederek, faaliyetler ve 
ürünler hakkında Genel Müdür Ayhan 
Karayama’dan bilgi aldı. 

Törende konuşan Yazıcı, dünyada 
her yıl 75 milyar ton toprağın erozyona 
uğradığını bildirdi. Erozyonla kaybolan 
her toprak parçası ve yükselen her be-
ton yığının, gelecek nesiller açısından 
büyük bir kayıp olduğuna işaret eden 
Yazıcı, insanlığın geleceğinin büyük bir 
tehditle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Yazıcı, FAO verilerine göre, 2050 yı-
lında dünya nüfusunun 9,7 milyara ula-
şacağına dikkati çekerek, "Bu nüfusun 
sağlıklı beslenebilmesi için tarımsal ha-
sılanın yüzde 60 artırılması mecburiyeti 
vardır." diye konuştu.

Toprakları kendi kaderine terk et-
menin, vatanseverlik olamayacağının 
altını çizen Yazıcı, toprakların yağma-
lanmasına, talan edilmesine ve denizle-
re akmasına müsaade etmeyeceklerini              
vurguladı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğı, Tarım Reformu Genel Müdür Vekili 
Abdullah Burak Keser ise FAO verile-

rine göre, her 5 saniyede 1 çocuğun aç-
lıktan öldüğünü, her yıl milyonlarca in-
sanın açlık sorunuyla mücadele ettiğini 
aktardı. Toplulaştırma çalışmaları kap-
samında 2003-2016 arasında 5 milyon 
arazinin toplulaştırıldığını kaydeden 
Keser, 2023 yılına kadar 14 milyon hek-
tar alanı toplulaştırmaya çalışacaklarını 
dile getirdi.

"4,5 İstanbul büyüklüğünde  
alan kaybedildi"

Türkiye Eroz-
yonla Mücadele 
Ağaçlandırma ve 
Doğal Varlıkla-
rı Koruma Vakfı 
(TEMA) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Deniz Ataç da bu-
günün kendileri için 
çok önemli olduğu-
nu söyledi.

Ataç, toplum-
da toprakla ilgili 
farkındalığın art-
masından duyduğu 
memnuniyeti dile 
getirerek, "Toprak 
olmadan sürdürüle-
bilirliği sağlamanız 
mümkün değil. Gı-

danın yüzde 95'i topraktan geliyor. Top-
rağı görmezden gelmeye, hafife almaya 
hakkımız yok. Toprak bizim hayatımız 
için elzem." dedi.

TEMA'nın çalışmaları hakkında bil-
gi veren Ataç, "2023 yılına gelindiğinde 
Türkiye nüfusu, 84 milyona ulaşacak. 
2023 yılındaki Türkiye'yi besleyebil-
mek için Karabük kadar bir tarım arazi-
sine ihtiyacımız var. Son 13 yılda, Tür-
kiye'de 4,5 İstanbul büyüklüğünde alan 
kaybedildi." diye konuştu.

FAO Türkiye Temsilci-
si Yuriko Shoji ise sağlıklı toprakların, 
tarımın ve gıda üretiminin temelini 
oluşturduğunu söyledi. Toprağın sürekli 
artan bir tehdit altında bulunduğuna dik-
kati çeken Shoji, küresel toprak kaynak-
larının yüzde 33'ünün bozulmuş durum-
da olduğunu bildirdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı'nın 5 Aralık Dünya Toprak Günü 
dolayısıyla yaptığı programa çok sayıda 
davetli, sivil toplum kuruluşu  ve basın 
mensubu katıldı.

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 

taşımaz.

 Mizanpaj: 
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

0 (312) 216 42 68-70 
 Faks: 0 (312) 216 42 69

Baskı:
Semih Ofset

Büyük Sanayi Çilingir Sk. No:26 
İskitler / Ankara

0 (312) 341 40 75

Merkez Birliği Adına Sahibi      Selahattin KÜLCÜ
Genel Yayın Yönetmeni      İsmail Hakkı BÜCÜK
Yazı İşleri Müdürü       Murat YILMAZ
web adresi       www.tarimkredi.org.tr
e-mail        basin@tarimkredi.org.tr
İletişim hattı       444 4 855

TEKİRDAĞ Fatih DURAN
BALIKESİR Zekeriya SAYAR Kahraman TOY
SAKARYA Hüseyin SAVAŞÇI
İZMİR Kadir ARIOĞLU 
KÜTAHYA Korhan ÖZDEMİR 
ANTALYA U.Furkan ULUTAŞ
KONYA Ersin ŞENOL  
ANKARA İbrahim ÖZDEMİR

KAYSERİ Semih Salih ÖZER 
SiVAS Şemis KALEM M. Cebrail KEKEÇ
SAMSUN Tayfun KAÇAR Burak ÇALIK
TRABZON Murat MERT  
ERZURUM Sırrı GÜL  Erol UTGULU
MALATYA E.Ömer ÇETİNKAYA 
G.ANTEP Hikmet DEMİREL Ceyhan KUZAYTEPE
MERSİN Mert Can YILMAZ

BÖLGE BİRLİĞİ MUHABİRLERİ

Pantone 137 C Pantone 3425 C

Yazıcı: “Topraklarımızın talan edilmesine 
müsaade etmeyeceğiz” Gıda 

Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı’nın 
ev 
sahipliğinde, 
"5 Aralık 
Dünya Toprak 
Günü" töreni 
düzenlendi.
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı, Ekonomik ve Ticari 
İşbirliği Daimi Komitesi (İSE-

DAK), İİT Araştırma ve Eğitim Merke-
zi (SESRIC) ve Ankara Ticaret Borsa-
sının (ATB) katkılarıyla gerçekleştirilen 
Çalıştay 21 Aralık tarihinde sona erdi. 
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ül-

kelerde bulunan küçük ölçekli çiftçiler 
ve kooperatifler arasındaki ticareti ge-
liştirmeye yönelik atılan adımların tanı-
tıldığı toplantıda konuşan Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Meh-
met Daniş ve beraberindeki heyet Tarım 
Kredi ve Tarnet standını ziyaret ederek 
yetkililerden bilgi aldı.

"İslam ülkeleri arasındaki 
ticaret yeterli değil"

Bakan Yardımcısı Daniş, çalıştay-
da İslam ülkeleri arasındaki ticarete 
ilişkin bilgiler verdi.

Ticaretin üretimden daha önemli 
bir noktaya geldiğine işaret eden Da-

İslam ülkeleri arasında ticaret geliştirilecek  

"İslam Ülkeleri 
İşbirliği ile e-ticaret 
Portalının Tanıtımı 
ve Geliştirilmesi 
Uluslararası 
Çalıştayı’nın”  açılışı 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakan 
Yardımcısı  Mehmet 
Daniş’in katılımı ile 
Ankara’da düzenlendi.

niş, İslam ülkeleri arasındaki ticaretin 
yeterli olmadığına dikkati çekti. Daniş, 
"İslam ülkelerinin kendi aralarındaki ti-
caret hacmi bugün itibarıyla 132 milyar 
dolar. Yani dünya tarımsal ihracatının 
yüzde 11'ine tekabül ediyor. Nüfus an-
lamında bakıldığında ise yüzde 21'lik 
bir nüfusu kapsıyoruz. Buna rağmen 
aynı oranda ticaretimizin olmadığını 
görüyoruz." dedi.

E-ticaret sektörünün dünya genelin-
de büyüdüğünü söyleyen Daniş, "Bizim 
de yeni kurallara uygun şekilde ticare-
timizi geliştirmemiz gerekmektedir. 
Bunun için de hazırlanan bu projenin 
İslam ülkeleri arasında hızla yayılması 
gerektiğini düşünüyorum." değerlen-
dirmesinde bulundu.

Daniş, ticareti artırmanın yolunun 
ticaret yapanların birbirlerini daha iyi 
tanımasından ve ticaret yapılan yolların 
güçlendirilmesinden geçtiğini belirtti.

"Platformla iş birliği ve 
dayanışma artacak"

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Faik 
Yavuz da söz konusu platformla İslam 
ülkeleri arasındaki iş birliğinin ge-
lişmesinin yanı sıra dayanışmanın da 
artacağını vurguladı. İslam ülkeleri-
nin potansiyeline vurgu yapan Yavuz, 
"Aynı anda dört ayrı mevsimi yaşayan 
ülkelere sahibiz. Her türlü ürünü, her 
mevsimde üretecek bir potansiyelimiz 
var. Bu potansiyeli ortaya koymamız 
gerekiyor" dedi.

İSEDAK Koordinasyon Ofisi Di-
rektörü Selçuk Koç ise farklı alanlar-
dan uzmanları çalışma gruplarında bir 
araya getirdiklerini belirterek, "Ortak 
bir anlayış ortaya koymak, İslam ülke-
leri arasındaki politikaları yakınlaştır-
mak istiyoruz." diye konuştu.

Merkez Birliği kampanyayı persone-
le yolladığı maille duyurdu. Mail-

de şu ifadelere yer verildi:
“Şu an evinizde misiniz? Ya da 

işyerinizde mi? Çocuklar okulda 
mı?  Halep'teki çocuklar da 5 sene 
önce sıcacık evlerinde ve okulların-
daydı...  

Şimdi evsiz-barksız ve en kötüsü 
de ümitsizler. Dünya'nın en büyük 
katliamı aslında   umutları öldür-
mek…

Dışarıda yağan kara bakıp 'yarın 
kartopu oynarız' diyor musunuz? Bu 
kar Halepli çocukların üzerine yağı-
yor. Türkiye'den başka kimsenin ha-
tırlamadığı Halepli çocuklar... 

Hani fotoğraflarda görünce üzül-
düğünüz, içinizin sızladığı ama son-
rasında hayat koşuşturmacasında 
unuttuğunuz çocuklar. Ege Denizi 
kıyısına minicik bedeni vuran Aylan 
ve Esad'ın bombalarıyla yaralanan 
Ümran'ı biliyorsunuz… 

Geleceğe umutla bakmak için bir 
yardım eli bekleyen binlerce yavru 
var. Onları yalnız bırakmamak in-
sanlık görevi. Hadi bugün başınızı 
yastığınıza koyduğunuzda “Ben bir 
çocuğa umut verdim” deyin...  

Ülke olarak zor bir dönemden 
geçiyoruz. Belki yardıma muhtaç bir 
yavrunun o güzel dilekleri, duaları 
bizi güzel günlere çıkaracak. Tarım 
Kredi ailesi olarak gelin o duaların 
yolunu birlikte açalım...”

 “Halep’teki Çocuklar Aç, Çaresiz ve Üşüyor”
Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri, 
Suriye halkına 
destek vermek 
için bünyesinde 
bulundurduğu 
bölge birlikleri, 
birim kooperatifler 
ve şirketlerde görev 
yapan personelini 
kapsayan bir 
yardım kampanyası 
başlattı.
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Türkiye Sulama Kooperatifleri 
Merkez Birliği (TÜS-
KOOPBİR) tarafından “Arazi 
Toplulaştırmasının Sulamaya 
Etkileri” sempozyumu düzenlendi. 
Sempozyumda Tarım Kredi 
Kooperatiflerini, Merkez Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Selahattin Külcü temsil etti.

Antalya Side’de gerçekleştirilen sem-
pozyuma; Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığının ilgili birimlerinden yetkililer, 
sulama kooperatifleri, yönetim ve denetim 
kurulları, Türkiye Ziraat Odalari Birliği, 
sulama birlikleri, Köy - Koop, Or - Koop, 
Tarım Koop, Sür-Koop, TESKOMB, 
Türkiye Ziraat Mühendisleri Odalari, 
Hay-Koop, Pankobirlik, Türkiye Damizlik 
- Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği, Tür-
kiye Manda ve Arı Yetiştiricileri Merkez 
Birlikleri, Türkiye üretici birlikleri, Türki-
ye Milli Kooperatifler Birliği ile tarıımsal 
amaçlı çiftçi kuruluşları temsilcileri katıldı. 
Sempozyum’da Tarım Kredi Kooperatifle-
rini Merkez Birliği Yönetim Kurulu Baş-
kanı Selahattin Külcü ile Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Veli Sar ve Yönetim Kurulu 
Üyesi İbrahim Ethem Üstüner temsil etti.

Sempozyumda Tarım Kredi    
Kooperatifleri hakkında katılımcıla-

ra bilgi vererek konuşmasına başla-
yan Merkez Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Selahattin Külcü, ülkemiz-
de hızlı nüfus artışı ve bu doğrul-
tuda miras yasalarındaki hükümler 
nedeniyle tarımsal üretimi artırmak 
amacıyla tarımsal arazilerin küçük 
parsellere bölündüğünü ve verimsiz 
biçimde kullanıldığını söyledi.

“Tek çözüm yolu arazi 
toplulaştırma çalışmaları”

Buna bağlı olarak toprakla uğra-
şan kişilerin yeterli gelir elde edeme-
melerinin de kaçınılmaz olduğunu 
ve bu sorunun tek çözüm yolunun 
parçalanmış mülklerde yapılacak 
olan arazi toplulaştırma çalışmaları 
olduğunu ifade eden Külcü, “Yaşa-
dığımız bölgedeki tarım arazilerinin 

düzenlemesiyle tarımsal verim ar-
tırılarak, daha kaliteli ürünler elde 
etmenin yanında, toplumun her kesi-
minde çağdaş  bir yaşam sürdürme 
imkânı sunmak, ayrıca son yıllarda 
etkileri daha çok beliren küresel 
ısınmayla meydana gelecek iklim 
değişikliklerinden daha az etkilen-
me ve doğanın korunması yine arazi 
toplulaştırma çalışmaları sayesinde 
mümkün olacaktır.” dedi.

Yıllar içerisinde devlet eliyle hız-
la sürdürülen çalışmalar neticesinde 
tarım arazilerinin toplulaştırılması 
çalışmalarında önemli mesafeler 
alındığına dikkat çeken Başkan Kül-
cü, “Günümüzde tarımsal arazilerin 
sulanmasında genel eğilim, suyun 
asgari kayıplar ile modern sulama 
tekniklerinin uygulanabileceği, dre-
naj, alkalilik ve tuzluluk problemi 

oluşturmayan boyutta teknolojileri 
kullanarak; sulama suyunu mümkün 
olabilecek en az miktarda ve kültürü 
yapılacak bitkiler için en yüksek ye-
terlilik derecesinde kullanılmasına im-
kan oluşturmak. Bunun sonucunda da 
doğal kaynaklara zarar vermeden en 
yüksek verimin elde edilmesini sağla-
maktır.” sözlerini kaydetti.

Sempozyumun sonunda Türkiye 
Sulama Kooperatifleri  Merkez Birliği 
tarafından 15. kuruluş yılı olan bu yıl, 
belirli alanlarda toprağa ve suya gönül 
ve emek vererek  uzun süreli başarı gös-
teren  kişi ve kurumlara TÜS-KOOP-
BİR 15. Yıl Başarı Ödülleri de takdim 
edildi. Yapılan değerlendirmeler neti-
cesinde başarılı bulunan Tarım Kredi 
Kooperatifleri adına ödülü Merkez Bir-
liği Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin 
Külcü aldı.

Tarım Kredi tecrübelerini Bulgaristan’a aktaracak

“Arazi Toplulaştırmasının Sulamaya Etkileri” sempozyumu yapıldı

Yapılan görüşmede Tarım Kre-
di Kooperatifleri ve iştirakleri 
hakkında bilgi alan heyet, Ta-

rım Kredi’nin deneyimlerinden yarar-
lanmak istediklerini ve Tarım Kredi 
iştirakleri ile ticari ilişkileri geliştirme 
hususundaki taleplerini dile getirdiler. 

Daha sonra AK Parti Karaman 
Milletvekili, TBMM Tarım, Orman 
ve Köyişleri Komisyonu Başkanı 
Recep Konuk’u makamında ziyaret 
eden heyet, Bulgaristan Cumhuriyeti 
Ankara Büyükelçiliği’ne geçerek bu-
rada Büyükelçi Nadezhda Nikolova 
Neynsky ile görüştü.

Ayrıca, heyet Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanı Faruk Çelik ile bir 
toplantı gerçekleştirdi. Tarım Kredi 

Kooperatifleri Yönetim Kurulu Baş-
kanı Selahattin Külcü ve Genel Mü-
dür Ayhan Karayama’nın da hazır bu-
lunduğu toplantıda; iki ülke arasında 
tarım alanında iş birliğini arttırmaya 
yönelik girişimler ve Tarım Kredi ile 
gerçekleştirilebilecek çalışmalar gö-
rüşüldü. Bulgaristan coğrafyasının 
hayvancılık için uygun olduğuna de-
ğinen Bakan Faruk Çelik üretimi des-
tekleyecek her türlü iş birliğine açık 
olduğunu ifade etti. 

Bulgaristan Milletvekili Valentin 
Nikolov ise konuşmasında Tarım Kre-
di’nin tecrübelerinden faydalanmak 
istediklerini belirtip gerçekleştirile-
cek iş birliği ile iki ülke arasındaki dış 
ticaretin de artacağını söyledi. Heyet, 

Bulgaristan-Türkiye ilişkilerini geliştirmek adına Ankara’ya 
gelen Bulgar Şehirler ve Bölgeler Derneği heyeti Tarım 
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğini ziyaret etti. 

Bakan Çelik’in ardından Bakan Danışma-
nı ve Bakanlık Müşaviri Ali Koyuncu ile 
bir araya geldi. Bulgaristan’da genç nüfu-
sun tarımdan uzaklaştığına dikkat çeken 

Koyuncu, Bulgaristan tarımının geleceği 
için Türk pazarının önemini vurguladı ve 
pilot projeler gerçekleştirilebileceğinden 
bahsetti. 
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93 bin 10 ton üretim yaparak 
aylık bazda tarihinin en yük-
sek üretim rekorunu kıran 

Tarım Kredi Yem toplamda 673 
bin ton üretim yaparak 2016 yılını 
başarılı bir şekilde kapattı. 

Tarım Kredi Yem, bu başa-
rısını 2017 bütçe koordinasyon 
görüşmelerinde; Tarım Kredi 

Kooperatifleri Merkez Birliği 
Genel Müdürü Ayhan Karayama, 
Genel Müdür Yardımcıları Mah-
mut Güngör, F.Zekeriya Yerlika-
ya, Mehmet Güneş ve İ.Hakkı 
Bücük, Daire Başkanları G.Ha-
kan Şahin ve A.Cüneyt Erdoğan, 
Tarım Kredi Yem Genel Müdürü 
Bülent Akça, Tarım Kredi Yem 

Genel Müdür Yardımcıları Do-
ğan Erdoğan ve Ömer Musa ile 
birlikte kutladı. 

Yetkililer, 2017 yılının önce 
vatanımıza ve milletimize ar-
dından Tarım Kredi ailesine ve 
üreticilere hayırlı olması ve be-
reketli geçmesi temennisinde bu-
lundular.

Tarım Kredi Yem 
rekora doymuyor!

Tarım Kredi Birlik 2017 yılı 
hedeflerini belirledi

2016 yılı faaliyet sonuçlarının değerlendirildiği top-
lantıya; Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 
Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Güngör ve 

Mehmet Güneş, Tarım Kredi Birlik Yönetim Kurulu 
Başkan ve Üyeleri: Fatih Zekeriya Yerlikaya, Abidin 
Cüneyt Erdoğan, Göktürk Hakan Şahin, Nurettin Çam 
ve Mahmut Candan ile Muhasebe - Finans Koordinatö-
rü Burhan Kılıç ve Kalite – Sistem Danışmanı Veysel 
Karafilik katıldı.

Tarım Kredi Birlik Genel Müdürü Mahmut Candan, 
Genel Müdür Yardımcıları Faruk Koyuncu ve Orhan 
Duran’ın sunum yaptıkları toplantıda, 2017 yılı üretim, 
satış, yatırım ve kâr hedefleri görüşülürken, 2017 için 
planlanan yatırımların, elde edilecek kârdan karşılan-
ması da öngörüldü. 

Tarım Kredi Birlik Hakkında
2010 yılında Mersin’de kurulan ve Ankara – Eti-

mesgut’ta faaliyet gösteren Bakliyat İşleme Tesisi ile 
Samsun Terme’deki Çeltik İşleme Tesisini bünyesine 
katarak, 2016 Temmuz ayında birleşme sürecini tamam-
layan Tarım Kredi Birlik, Balıkesir Gömeç’teki Zeytin 
ve Zeytinyağı Üretim Tesisi ile Uzunköprü ve Kırklare-
li’de faaliyet gösteren Ayçiçek Yağı Üretim Tesislerini 
kiralama işlemlerini de Ağustos 2016’da tamamladı.

Bakliyat, ayçiçek ve zeytinyağı ile ticari ürünlerin, 
Tarım Kredi Kooperatifleri eliyle satışını gerçekleştiren 
Birlik, Vakıflar, Belediye, Cezaevi, Kaymakamlık ve 
benzeri kurum ve kuruluşların, koli ambalajlı gıda ih-
tiyaçlarını karşılamayı, yeni marketler aracılığı ile de, 
perakende satışı artırmayı planlıyor. 

Ayrıca Resmi Gazetede yayınlanan ‘okullara kuru 
üzüm dağıtım’ kararnamesinde, organizasyonun ‘Tarım 
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ üzerinden yapılma-
sının öngörülmesiyle; 2016 hasat yılında, İzmir – Mani-
sa Bölgesindeki Tarım Kredi Kooperatifi Ortaklarından 
satın alınan, ‘Sultani – 1nci Sınıf çekirdeksiz kuru üzü-
mün’; işlenip, ambalajlanıp, 25’er gramlık paketler ha-
linde, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek okullarda 
2017 yılında her öğrenciye haftada 2 gün dağıtılması 
işlemlerini Tarım Kredi Birlik gerçekleştirecek.

Tarım Kredi Birlik aylık yönetim kurulu 
toplantısı Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Ayhan Karayama başkanlığında 
gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından, Tarım Kredi 

Kooperatiflerinden tedarik edilip 
daha önce dağıtımı gerçekleştiri-
len; 13 adet süt soğutma tankı, 8 
adet selektör makinesi ve sulama 
ekipmanlarının sertifikaları tören 
ile çiftçilere verildi.

Balıkesir Balkonuk Cen-
ter’de düzenlenen sertifika 
dağıtım törenine; Balıkesir 
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Ahmet Edip Uğur’un yanı 
sıra ilçe belediye başkanları, 
Tarım Kredi Kooperatifleri 
Balıkesir Bölge Müdürü Vedat 

Altın, DSİ Bölge Müdürü Erol 
Şenöz, Gıda Tarım ve Hay-
vancılık İl Müdürü Zekeriyya 
Erdurmuş, TKDK Balıkesir İl 
Koordinatörü Mehmet Zahid 
Döğdü, üretici birlikleri ile ko-
operatif yöneticileri, muhtarlar 
ve çiftçiler katıldı. 

Tarım ve Hayvancılığa Dev Destek
“Türkiye’yi doyuran il” ve “Tarımın Başkenti” olan Balıkesir’de 
Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere destekleri ile çiftçinin rekabet gücü 
artıyor.

2016 yılı Kasım 
ayını 80 bin 860 ton 
üretim rekoruyla 
kapatan Tarım Kredi 
Yem Aralık ayında 
da kendi rekorunu 
egale etti. 
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Işık Sigorta'nın Bank Asya’ya ait hisselerinin satışı için yapılan ve 
başka katılımcının olmadığı ihalede Tarım Kredi Kooperatifleri 34 
milyon 500 bin TL nihai teklifi sundu. 

Işık Sigorta'nın Bank Asya’ya ait 
hisselerinin satışı için 4 Ocak’ta 
gerçekleştirilen açık ihale ve pa-

zarlık sürecinde Tarım Kredi Koopera-
tifleri 34 milyon 500 bin TL nihai fiyat 
teklifini sundu. İhale komisyonu başka 
bir katılımcının olmadığı ihale sonucu-
nu TMSF fon kuruluna sundu. Fon ku-
rulunun 05.01.2017 tarihli ve 2017/2 
sayılı kararıyla ihale onaylandı. 

Bundan sonra Asya Katılım Ban-
kası AŞ Yönetimi ile hisse devir söz-
leşmesi müzakere edilecek. Hisse 
devir sözleşmesinin imzalanmasına 
müteakip 5 gün içerisinde Hazine 
Müsteşarlığı ve Rekabet Kurumundan 
izin almak İçin başvurular yapılması 
gerekiyor. İzin taleplerinin olumlu so-
nuçlanmasına müteakip hisseler Tarım 
Kredi Kooperatifleri lehine devr ola-
cak.  

Işık Sigorta A.Ş. Hakkında: 
Işık Sigorta, 1995 yılında 200.000 

TL ödenmiş sermaye ile kurulmuştur. 
Kuruluşunun ilk gününden itibaren 
sigorta bilincinin daha geniş kitleler 
tarafından algılanmasını, böylece sek-
törün büyümesine katkıda bulunmayı 
ve fayda oluşturmayı misyon olarak 
benimsemiştir. Işık Sigorta, kurulu-
şundan itibaren sigorta sektörünün en 
önemli oyuncuları arasına girmeyi ba-
şarmıştır. Devam eden yıllarda serma-
ye artırımına gidilerek, şirketin öden-
miş sermayesi 1997 yılında 1 milyon 
TL’ye, 2001 yılında 4 milyon TL’ye, 
2002 yılında 6 milyon TL’ye, 2004 
yılında 12 milyon TL’ye, 2005 yılın-
da 15 milyon TL’ye, 2006 yılında 20 
milyon TL’ye, 2007 yılında 40 milyon 
TL’ye ve en son olarak 2008 yılında 
yapılan Olağan Genel Kurul toplan-
tısında şirketin sermayesi 60 milyon 
TL'ye çıkarılmıştır. 

Işık Sigorta yurt ça-
pında 601 yetkili acente, 
Albaraka Türk Katılım 
Bankası Genel Müdür-
lük ve 213 şube, Türkiye 
Finans Katılım Banka-
sı Genel Müdürlük ve 
287 şube, Anadolubank 
Genel Müdürlük ve 118 
şube ve 23 broker olmak 
üzere toplam 1242 nok-
tada müşterilerine hiz-
met vermektedir.

Müşterilerine ve acentelerine 
daha kolay hizmet verebilmek ve 
ulaşılabilirliği sağlamak amacıyla 
İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve 
Antalya' da Bölge Müdürlükleri, 
Bursa ve Trabzon' da Bölge Temsil-
cilikleri bulunan şirketimizde 111 
personel çalışmaktadır.

Şirketi reasürans işlemlerini is-
tikrarlı ve finansal yönden güvenilir 
reasürans şirketleri ile yapmaktadır.  
Milli Reasürans’ın liderliğinde Milli 
Re, CCR, Mapfre Re, Odyssey Re, 
Scor, Helvetia, Arig Re, Malaysian 
National Re, Labuan Re, Assurances 
Mutuelles de France, DEVK, Trust, 
Polish Re  ve G.I.C. Of India  gibi 
mali açıdan dünyanın en güçlü rea-
sürörleri ile çalışmaktadır.

Kasko, trafik, yangın, mühendis-
lik, tarım, sağlık, ferdi kaza, nakli-
yat, hukuksal koruma, oto dışı kaza, 
DASK ve sorumluluk sigortaları da 
dahil tüm branşlarda faaliyet göste-
ren şirket, kurulduğu günden itiba-
ren teknolojiyi en iyi kullanan şir-
ketlerden biri olmuştur. 

Şirket gerek teknolojik anlamda, 
gerekse de ürün bazında sektörün 
birçok ilklerine imza atmıştır. Bir 
aracıya bağlı olmaksızın internet 
sistemi üzerinden online poliçe satın 
alınabilmektedir. 

Sektörün ve müşterilerin ihtiyaç-
larına en uygun ürünleri oluşturmak 
ve acentelerinin güvenebilecekleri, 
ticari hayatları boyunca iş ortaklı-
ğı yapabilecekleri bir kurum olmak 
öncelikli hedefleri arasında olan 
Işık Sigorta, gelecek yıllarda da ye-
nilikçi ve kaliteli hizmet anlayışıyla 
sigorta sektörüne değer katmaya de-
vam edecektir. 

Işık Sigorta’nın ihalesinde sona gelindi…

2016 yılının Temmuz ayında bakli-
yat üretimi üzerine başlatılan proje, 

Milli Tarım Projesi’nin 2016 yılı Ka-
sım ayında T.C. Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı tarafından yapılan 
lansmanının ardından revize edilerek 
‘Havza Bazlı Üretim Modeli’ne uygun 
hale getirildi. 

Tarım Kredi Kooperatiflerince 
konu ile ilgili yapılan yazılı açıkla-
mada; “Bakanlığın destek progra-
mına uygun olarak hangi bakliyata 
hangi havzada destek veriliyor ise o 
havzada ilgili bakliyatı ortaklarımıza 
sözleşmeli olarak ektiriyor olacağız.

Bu çerçevede Kütahya, Konya, 
Ankara, Kayseri ve Gaziantep Bölge 
Birliğimiz bilgilendirilmiş olup; 2017 
yılı bakliyat ekim dönemi için Bölge 
Birliklerimizce faaliyet alanı içerisin-
de bulunan illerde ekim alanları ve 
ekim yapacak üreticilerimiz belirlen-
miş, tohum tedarikine başlanmıştır.

Öte yandan ‘Sözleşmeli Bakliyat 
Üretimi Projesi’ndeki iş ortağımız 
Tarım Kredi Birlik ile de belirlenen 
ekim alanları üzerinde görüşülmüş ve 
mutabakat sağlanmıştır. Şirketimiz 
ortaklarımızca belirtilen bakliyat tür-
lerinde hangi cins tohum-
lukların kullanılacağını 
da Bölge Birliklerimize 
bildirmiştir. Projemiz 
2017 Şubat-Mart dö-
neminde tamamlanarak 
sahada uygulanabile-
cek hale getirilecektir. 

‘Sözleşmeli Bakli-
yat Üretimi’ kapsamın-
da Kütahya, Konya, 
Ankara, Kayseri ve Ga-
ziantep olmak üzere 5 

Bölge Birliğimizde şirketimiz Tarım 
Kredi Birlik işbirliği ile başta nohut, 
kuru fasulye, kırmızı mercimek ve 
çeltik olmak üzere toplam 11 bin ton 
bakliyat üretimi planlanmaktadır.

Ayrıca Tekirdağ Bölge Birliğimiz-
de 2017 yılı hasat döneminde şirke-
timiz Tarım Kredi Birlik tarafından 
ürün değerlendirme kapsamında alımı 
yapılacak 60 bin ton ayçiçeğinin aza-
mi ölçüde ‘Sözleşmeli Üretim Mode-
li’ ile ürettirilmesi ve Samsun Bölge 
Birliğimizde sözleşmeli çeltik üretimi 
yaptırılması planlamaları da hayata 
geçirildiğinde de projenin kapsamı 
genişletilmiş olacaktır. Proje kapsa-
mında 2 bin ton nohut, 3 bin ton kuru 
fasulye, 1000 ton kırmızı mercimek 
ve 5 bin ton çeltik üretimi hedeflen-
mektedir.  

Tarım Kredi Kooperatifleri ola-
rak Milli Tarım Projesi kapsamında 
uygulayacağımız ‘Sözleşmeli Üretim 
Modeli’ ve yapacağımız rehberlik ile 
üreticilerimizin, ‘Havza Bazlı Üretim 
Modeli’ne geçişini ve planlı tarımsal 
üretimi teşvik ederek geçmişten gü-
nümüze olduğu gibi ülkemiz tarımı-
na katkı sağlamaya devam edeceğiz.” 
ifadelerine yer verildi. 

Tarım Kredi Kooperatifleri, üreticilerle yapacağı işbirliği ile Milli 
Tarım Projesi kapsamında faaliyete geçirilecek olan ‘Havza Bazlı 
Üretim Modeli’ne entegre olacak şekilde, sözleşmeli bakliyat 
üretimi yapacak.    

Milli Tarım Projesine İlk 
Destek Tarım Kredi’den
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Bakan Çelik'in Balıkesir ziyaretin-
de; Bakan Yardımcısı Mehmet 
Daniş, Müsteşar Dr. Nusret Yazıcı, 

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye Ta-
rım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Kül-
cü, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Mü-
dürü Ayhan Karayama, Balıkesir Büyük-
şehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, 
Balıkesir Bölge Müdürü Vedat Altın, çok 
sayıda kamu kurum ve kuruluşunun yetki-
lileri, üretici birlik temsilcileri ile üreticiler 
de hazır bulundular.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik önce Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi’nin katkıları ile TCDD tarafın-
dan yapılacak olan kentin 3. kavşak proje-
si olan Doğumevi Kavşağı’nın temel atma 
törenine katıldı. Bakan Çelik daha sonra 
Balıkesir Balkonuk Center'de düzenlenen 
"Genç Çiftçi Projesi Hibe Dağıtım Töreni 
ve ardından “Balıkesir İli Tarım Sektörü 
Ortak Akıl Toplantısı”na katıldı.

“Tarım alanında kararlı 
yürüyüşümüzü sürdürüyoruz”

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, bütün dünyanın hem fikir 
olduğu konulardan birisinin tarım ve hay-
vancılık olduğunu ve herkesin gelecekte 
gıdaya nasıl erişileceği ve protein ihtiya-
cının nasıl karşılanacağı konusunda kara 
kara düşünmeye başladığını belirterek; 
“Bunun neticesinde tarıma çok ciddi des-
tekler vermeye başladılar. Avrupa Birliği 
ülkeleri bütçelerinin yüzde 40'ını tarım ve 
hayvancılığa ayırmaya başladı. Türkiye 
de, gelecekte sıkıntı yaşamamak için ge-
rekli tedbirleri alma yolunda bir ülke. Tüm 
sorunlar karşısında Türkiye dikkatli bir şe-
kilde planını, programını yaparak tarım ve 
hayvancılık alanında kararlı yürüyüşünü 
sürdürüyor.” dedi.

“Sertifikalı gübre dönemi”
Artık sertifikalı tohum kullanmayı öne 

çıkaran ve sertifikalı tohum kullanımını 

destekleyen bir sürecin başladığına dik-
kati çeken Çelik, bunun da birileri tara-
fından yanlış aktarıldığını ifade etti. 

Birilerinin “Sertifikalı tohum kul-
lanmayan ekim yapamayacak” aktarım-
larında bulunduğunu kaydeden Çelik, 
“Öyle bir şey yok. Sertifikalı tohum 
kullanan, 2018'den sonra destek alacak. 
Neden? Çiftçi daha fazla ürün elde etsin, 
daha fazla gelir elde etsin. 'Aynı toprak-
tan daha fazla verimi nasıl elde ederizin 
hesaplarını konuşuyoruz. Toprak, gübre, 
tohum iyi, çiftçi de iyi olacak o zaman. 
Bu derece açık ve net.” ifadelerini kul-
landı. 

Çelik, yaptıkları çalışmalarda ürün 
desteklemelerinde soğan ile patatesin 
olmadığını gördüklerini, söz konusu 2 
ürünü de ekleyerek desteklenen ürün 
sayısını 21'e çıkartma kararı aldıklarını 
belirtti. 

“Benim çiftçim kendi toprağında 
kendi hayvanını yetiştirecek”

Çelik, Türkiye'nin kendi hayvanını 
üretmesinin şart olduğunu belirterek, 
şunları söyledi: “Hayvancılıkta şunu 
ifade edeyim, biz hayvanı ithal edelim, 
300 bin ithal ediyormuşuz, bu 500 bine 
çıksın. Seneye de 700 bine çıksın. 3 sene 
sonra 1 milyon hayvan ithal edelim. El 
alemin çiftçisinin büyüttüğü hayvanı 
getirelim burada 6 ay da biz besleyelim, 
sonra keselim, milletin sofrasına koya-
lım. Bu iş ise buna devam ederiz. Ben 
böyle tarım bakanlığı yapmam karde-
şim. Şehit kanlarıyla sulanmış olan bu 
mübarek topraklarda benim çiftçim ken-
di toprağında kendi hayvanını yetiştire-
cek, besleyecek. İthalat ihtiyacı var mı? 

Her üründe ithalat ihtiyacı var. Belli bir 
oranda ithal edersiniz ama mahkum ol-
mak, bize yakışmaz kardeşim. Biz ken-
di hayvanımızı üretmek durumundayız. 
Yeteri kadar küçükbaş, büyükbaşı biz 
üretmek durumundayız.” 

“Memleket meselesinde tavan-
taban yok”

Salonda gerçekleştirilen ortak akıl 
toplantısında herkesten hiç çekinmeden 
rahat bir şekilde soru sormasını isteyen 
Çelik, sözlerini şöyle tamamladı: “Biz 
hepimiz aynıyız kardeşim. Bu mem-
leket meselesi. Memleket meselesin-
de tavan-taban yok. Beraber yürümek 
durumundayız. Biz, sizin dertlerinizle 
dertlenmek için bu koltuklarda oturu-
yoruz. Sizin sorunlarınızı çözmek için 
burada oturuyoruz. İşte, Ankara buraya 
geldi. Bütün bakanlığın yetkilileri bura-
da. Niye buraya geliyor? Hesap ver kar-
deşim. Ankara'da genel müdür olarak 
oturacaksın, telefona çıkmayacaksın. 
Yok öyle yağma. Vatandaşın ayağına 
gideceksin, hesap vereceksin, hesap. Bu 
konuda samimiyim. Benim telefonumu 
da alırsınız, o arkadaşların da telefon-
larını alın. Çıkmayan olursa hemen ya-
zarız tezkere, 'Güle güle' deriz. Bu, çok 
ciddi bir iş. Herkes sorumluluğunun bi-
lincinde olacak.” 

Konuşmasının ardından Bakan Çe-
lik, hibe desteğiyle girişimcilik yapanla-
ra da çeklerini verdi. 

Konuşmaların ardından soru cevap 
bölümünde Tarım Kredi Kooperatifleri 
adına Genel Müdür Ayhan Karayama 
da, kendisine yöneltilen soruları yanıt-
ladı.

Bakan Çelik, Balıkesir'de ortak akıl toplantısına katıldı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, bir dizi açılış ve temel atma töreni için Balıkesir'e 
gitti. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Ayhan Karayama da ziyaret kapsamında Balıkesir’de 
yapılan “Balıkesir İli Tarım Sektörü Ortak Akıl Toplantısında” Tarım Kredi Kooperatifleri ile ilgili 
soruları cevaplandırdı. Toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Külcü de yer aldı.



ARALIK 2016HABER 13

Tarım Kredi Kooperatifleri strate-
jilerini, toplu iş sözleşmesini ve 
personelin beklentilerini içeren 

çalıştayda konuşan Tarım Kredi Ko-
operatifleri Merkez Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Selahattin Külcü, ko-
operatiflerin önemine değinerek; çalış-
maların hız kesmeden devam ettirilme-
si gerektiğine vurgu yaptı. 

Külcü, “Kooperatifçilerimizin köy 
toplantılarını artırarak daha çok ortağa 

ulaşmaları gerekiyor. Böylelikle daha 
çok çiftçi Tarım Kredi faaliyetlerinden 
haberdar olup, kooperatiflerimize ortak 
olacaktır.” dedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Ayhan Karayama da  “Çiftçi-
mize daha iyi hizmeti nasıl götürürüz 
mantığıyla hareket ederek; yol haritası 
belirlemeye çalıştık. Bu kapsamda ça-
lışmalarımız da devam ediyor. Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin karşılaşmış 

olduğu sıkıntıları bertaraf etmek için 
elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. 
Artık herkes Tarım Kredi’yi yaptığı iş-
lerle anıyor.” şeklinde konuştu.

Gübre fiyatlarındaki indirime de-
ğinen Karayama, “Esas olan ortakları-
mızdır. Bu yüzden gübre fiyatlarında 
yaptığımız revize ile çiftçimizi koru-
duk. Ortaklarımız artık gönül rahatlı-
ğıyla kooperatifinden alışveriş yapı-
yor. Bizim görevimiz emanete sahip 

çıkmak.” dedi. Ayrıca toplantılarda 
personelin eğitim, insan kaynakları, 
disiplin ve özlük işleri konularındaki 
kurumdan beklentileri dinlenerek; ko-
nular ile ilgili genel değerlendirmeler-
de bulunuldu. 

Çalıştaya, Genel Müdür Yardımcısı 
Mehmet Güneş, İnsan Kaynakları Mü-
dürü Reyhan Çelik, Eğitim Müdürü 
E.Alparslan Ulu, Disiplin ve Özlük İş-
leri Müdürü Yusuf Karabatak katıldı. 

Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı, 

Milli Eğitim Bakanlığı ve 
Sağlık Bakanlığının or-
taklaşa yürüteceği prog-
ram kapsamında gelecek 
yıl anaokulu, uygulama 
sınıfı, temel eğitim bi-
rinci kademe (ilkokul) 
öğrencilerine kuru mey-
ve tüketim alışkanlığının 
kazandırılması ile sağlıklı 
büyüme ve gelişmeleri-
nin sağlanması amacıyla 
kuru üzüm temini ile da-

ğıtımına ilişkin esaslar 
belirlendi. Karara göre, 
ilgili okullara kuru üzüm 
temini ve dağıtımını Tür-
kiye Tarım Kredi Koope-
ratifleri Merkez Birliği 
sağlayacak. 

Bu kapsamda gerekli 
eğitim ve tanıtım etkinlik-
leri ile materyallerinin te-
mini, dağıtımı, yayım ve 
iletişim faaliyetleri Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
Milli Eğitim Bakanlığı ve 

Türkiye Tarım Kredi Ko-
operatifleri Merkez Birli-
ği tarafından yapılacak.

Ayrıca dağıtımı yapı-
lacak kuru üzüm ambalaj-
larının şekli ve üzerinde 
yer alması gereken husus-
lar Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığının ko-
ordinasyonunda, Sağlık 
Bakanlığı ve Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından be-
lirlenerek, Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri Mer-
kez Birliğine bildirilecek.

Karayama, “Herkes Tarım Kredi’yi yaptığı işlerle anıyor”
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından Kızılcahamam da İnsan Kaynakları Çalıştayı 
düzenlendi. Çalıştaya, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Selahattin Külcü ve Genel Müdür Ayhan Karayama katıldı.

Tarım Kredi, 
Öğrencilere 
Kuru Üzüm 
Dağıtacak

Tarım Kredi Kooperatifleri 
tarafından Milli Eğitim 
Bakanlığınca belirlenecek 
okullarda 2017 yılında her 
öğrenciye haftada 2 gün, 
25'er gramlık paketler 
halinde, 9 numara 
kalitede olmak üzere 
sultani çekirdeksiz kuru 
üzüm dağıtımı yapılacak. 
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Kestane hasatı çiftçilerin yüzünü güldürdü
Ödemiş kestaneleri 
10 liradan en 
çok İtalya'ya 
ihraç ediliyor. 
Kestanede bu yıl 
yüzler gülerken, 
ağaçlardaki hastalık 
korkutuyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kestane sezonu 
sona ererken, 2016 yılında yüzü gülen 
üretici, kestanenin kilosunu 10 liradan 

en çok İtalya'ya ihraç etti. Kestane üreticileri 
ise bu yıl en çok ağaçlarda meydana gelen 
hastalıklarla boğuştu. 

Ödemiş ilçesinde Ekim ayında başlayan 
kestane sezonu sona erdi. Hasatlar üreticileri 
bu yıl memnun ederken, 2016 yılında yüzü 
gülen üretici, kestanenin kilosunu 10 liradan 
İtalya’ya ihraç etti. Üreticiler kestane ağaç-
larındaki hastalıklarla mücadele ederken, 
ağaçlardaki kurumanın önüne geçilemediği 
takdirde 5 yıl içerisinde kestane ağaçları-
nın birçoğunun kaybedilebileceği söylendi. 
Üreticilerden Özcan Akman, sezonun yüz 

güldürdüğünü ancak sıkıntıların da devam 
ettiğini söyledi.

Akman, "Bölgemizin en önemli gelir 
kaynaklarından biri olan kestanenin sezo-
nunu yüzlerimiz gülerek kapatıyoruz. Bu 
yıl Ekim ayı başlarında başladığımız kesta-
ne hasadımızın sonuna geldik. Ürünü hasat 
ettikten sonra dökeklere indirmiştik. Daha 
sonra da Kasım ayı ortalarından bu yana 
dökeklerimizden ürünü çıkarıp işleyerek 

satışlarımızı yaptık. Bölgemizin kestanesi, 
kestane türleri içinde en iyisi ve kaliteli-
si, ayrıca doğal ürün olarak geçiyor. Bizim 
ürünümüzü en çok yurt dışı talep ediyor. Bu 
sezonda ürün en çok İtalya’ya ihraç edildi. 
Türkiye’nin de her bölgesine Bıçakçı’dan 
kestane gönderdik. Pazar böyle olunca fiyat-
larımız da güzel oldu. En kötü ürün 5 liradan 
en iyi ürün 10 liradan alıcı buldu. Hasadımız 
geçen yıllara göre iyiydi, yüzümüz güldü. 

Ancak sorunlarımız da elbette var. En önem-
li sorunlarımızdan biri ağaçların kuruması. 
Uzun zamandır bu sorun var ancak gerek 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetki-
lilerinin çalışmaları, bizleri yönlendirmeleri, 
kurumanın önüne geçemedi. Bir takım çalış-
maların devam ettiğini biliyoruz ama kuru-
ma devam ediyor. Bu şekilde devam ederse 
önümüzdeki 5 yıl içinde ciddi düşüşler yaşa-
yabilir, ağaçları kaybedebiliriz" dedi.

Rus hükümeti, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren 
ülkeye girişi yasaklanan bazı Türk meyveleri 

üzerindeki ambargoyu parça parça kaldırmıştı.
Antalya’da çiftçilerin üretimlerinin büyük 

çoğunluğunu oluşturan domates ve salatalık üze-
rindeki kısıtlamanın kalkmaması ise endişe uyan-
dırıyordu. Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesi 
(Rosselkhoznadzor) Başkan Yardımcısı Aleksey 
Alekseenko’nun, Türk sebzelerine ithalat yasağı-
nın kaldırılmasına yönelik kararın açıklanacağını 
bildirmesi Antalyalı üreticileri sevindirdi.

"Ürünün değeri artar" 
15 bin metrekare domates ekili serasının ol-

duğunu ifade eden Ali Kesen, ürünleri satmakta 
sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Çiftçiye de mazotun 
indirimli verilmesini isteyen Kesen, “ Yaklaşık 
1 yıldır Rusya’ya ürün gönderemiyoruz. Sıkın-
tılarımız büyük. Bu yasak kalkarsa 
ihracatımız artar. Yasağın kalkması 
halinde ürünümüzün değeri daha 
fazla artar” diye konuştu.

"İhracat olursa yüzler 
güler" 

Mustafa Yılmaz, 7 bin metreka-
re serasının domatesle ekili olduğu-
nu ifade ederek, yavaş yavaş ürünle-
rinin değerini almaya başladıklarını 
kaydetti. Rusya’nın ihracat kapıları-
nı açtığı yönündeki söylemlerin bile 
pazarı hareketlendirmeye yettiğini 

dile getiren Yılmaz, “ Birkaç gün önce fiyatlar 
düşüktü. Biz üreticiyiz ve ürettiğimizi satmak 
zorundayız. İhracat olduğu sürece çiftçinin yüzü 
gülecektir. Beklentimiz yüksek, devletimiz Rusya 
pazarının tamamen açılması için çalışmalarını hız-
landırdı. Umutluyuz” diye konuştu.

"Her şey ihracata bağlı" 
19 yıldır domates üretimi yaptığını belirten 

Ahmet Şerif, girdilerin artmasına rağmen, doma-
tesin satış fiyatının ise yükselmemesinden yakın-
dı. Çiftçiye daha fazla değer verilmesini isteyen 
Şerif, “ Bize sahip çıksınlar. Domatesin kilogramı 
90 kuruştan gidiyor. Masrafımızı karşıladıktan 
sonra cebimize para kalmıyor. İhracat kapımız 
Rusya’nın yeniden açılmasını istiyoruz. Bizim 
için her şey ihracata bağlı, çünkü iç piyasa malı 
bitirmiyor” dedi.

Çiftçi Rus pazarının
açılmasını bekliyor 

Türkiye’nin en önemli örtü altı sebze 
üretim üssü Antalya’da çiftçiler, 
Rusya’nın sebze ambargosunu 
kaldıracağı günü dört gözle bekliyor.
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Ağrı’nın Diyadin ilçesinde jeotermal ısı sayesinde eksi 40 
derecelere varan hava soğukluğunda seralarda domates 

üretimi yapılıyor.
Diyadin’de 2014 yılında yüzde 90’ı özel sektör, yüz-

de 10’u da devlet destekli olmak üzere 40 dekar üzerinde 
kurulan 2 ayrı domates serasında yılda bin 600 ton do-
mates üretiliyor. İlçeye 7 kilometre uzaklıkta kaplıcalara 
yakın alanda jeotermal ısı destekli kurulan seralarda so-
ğuk havalara aldırış edilmeden topraksız tarım yapılıyor. 
İşsizliğin yoğun olduğu ilçede kurulan domates seraları 
sayesinde işsizlik azalırken, Diyadinli gençler için iş 
sahası açıldı. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu se-
ralarda şimdilik 50 kişi çalışırken ilerleyen dönemlerde 
üretimin arttırılacağı ve çalışan sayısının 2 bin kişiye 
çıkarılacağı öğrenildi. Burada üretilen domatesler İstan-
bul, Ankara, Antalya başta olmak üzere Türkiye’nin bir 
çok iline ve yurt dışına gönderiliyor. 

Serada çalışan ve Diyadinli olan ziraat mühendi-
si Eyyüp Işık: "Mezun olduğum gibi kendi ilçemde, 
bölgemde iş buldum. Bu benim için bulunmaz bir ve-
linimettir. Bütün çalışanlar, okuyanlar Diyadin gibi bir 
yerde iş bulma ihtimalini hiç düşünmesinler. Bende hiç 
düşünmedim; ama gelip seraları gördüğümüz zaman 
burada ciddi bir emeğin olduğunu gördük. Burada üre-
tilen domates tadıyla, kalitesiyle kendini kabul ettirdi. 
Yıllık bin 600 ton domates üretiyoruz. Domateslerimizi 
ilk etapta bölgeye, daha sonra diğer illere ve yurtdışına 
göndermeye başladık. Şu anda bizde 50 kişi çalışıyor. 
Yeni seraların yapımıyla çalışan kişi sayısı 2 bine ula-
şacak İnşallah. Burada tamamen topraksız üretim yapı-
yoruz. Jeotermal kaynaklı suyun bulunması üretimimizi 
kolaylaştırmıştır" dedi.

Eksi 40 derecede 
domates üretiliyor 

Jeotermal ısı 
sayesinde eksi 40 
derecelere varan 
hava soğukluğunda 
seralarda domates 
üretimi yapılıyor. 
Çoğunluğunu 
kadınların 
oluşturduğu 
seralarda şimdilik 50 
kişi çalışırken, yılda 
bin 600 ton domates 
üretiliyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde üzümler buz tuttu. İznik’in 
tarım bölgesi olan Ömerli ovasında üzüm bağların-

daki asmaların üzerinde 7 santim kalınlığında buz ta-
bakası oluştu. Çiftçiler dondan korumak için asmaların 
üzerini naylonla sarıyor. 

Gece başlayan dondurucu soğuk, sabah bağlarına 
giden çiftçileri şaşkına çevirdi. İsmail Karabulut adlı 
çiftçi, “Bizim bu yöredeki üzümler kışa dayanıklı. An-
cak bağı don tehlikesinden korumak için her bir asma 
ağacını naylonla örttüm. Sabah bağa üzüm bozmaya git-
tiğimde naylonların 7 santim kalınlığında buz ile kaplı 
olduğunu görünce şaşırdım. Daha evvel bu kalınlıkta bir 
buz tabakasıyla karşılaşmamıştım” dedi.

Asmaların üzeri 
7 santim buz oldu
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Manda sayısı Dünya genelinde 
artarken artarken Türkiye'de 

ise 2011 yılına kadar azalma gös-
terdi. Göç nedeniyle kırsal nüfusun 
azalması, ekolojik dengede meyda-
na gelen değişiklikler, sığır eti ve 
sığır sütü ile ürün verimi yönünden 
rekabet düşüklüğü, ürünlerin satışın-
da yaşanan tanıtım problemleri gibi 
nedenlerden dolayı düşüş gösteren 
manda sayısı 2012 yılından sonra 
destek ve tanıtımlarla artışa geçti. 
Dünyaca ünlü peynirlerin yapımın-
da kullanılan manda sütü verimi ba-
kımından ise Türkiye, ileri ülkelere 
göre düşük seviyelerde. 1980-2011 
döneminde dünyada manda sayısı 
yüzde 60,8 artarken, Türkiye’de yüz-
de 91,9 azaldı. 2012 yılından sonra 
Bakanlığın yürütmüş olduğu projeler 

ve destekleme programları sayesinde 
yüzde 26,8 arttı. Dünyadaki manda 
popülasyonuna bakıldığında Hin-
distan 105 milyon manda sayısı ile 
birinci sırada yer alıyor. Hindistan’ı, 
29 milyonla Pakistan, 23 milyonla 
Çin takip ediyor. Türkiye ise 134 bin 
mandayla dünyada 11'inci sırada yer 
alıyor. Samsun, manda sayısı yönün-
den 17 bin mandayla Türkiye’de ilk 
sırada yer alıyor.

Türkiye’de manda sütü üretimi 
yılda 54 bin 687 ton. Samsun, yıllık 
8 bin 874 ton manda sütü üretimi ile 
ilk sırada yer alıyor. Manda popü-
lasyonunun Türkiye'de coğrafi dağı-
lımına bakıldığında yüzde 37 ile en 
fazla manda Karadeniz Bölgesi'nde. 
En az mandanın bulunduğu bölge ise 
Akdeniz Bölgesi.

En fazla manda Samsun'da
Dünya 
genelinde 
177 milyon 
manda olduğu 
belirtilirken, 
Türkiye'nin 
134 bin 
mandayla 
dünyada 
11'inci sırada 
yer aldığı 
ifade edildi.

Sulanabilir tarım 
alanlarının sulamaya 
açılmasıyla tarımsal 
gelirde, ekilecek ürüne 
göre 21-22 milyar liraya 
kadar ek gelir elde etmek 
mümkün olacak. Her yıl 
Hollanda kadar bir alan 
nadasa bırakılıyor. Suyla 
buluşturulan alanlardaki 
tarımsal gelir 5-6'ya 
katlanabilecek. 

Kuru tarım yapılan 2,27 milyon 
hektar alanın sulamaya açılma-
sıyla tarımsal gelirde, ekilecek 

ürüne göre 21-22 milyar TL'ye kadar ek 
gelir elde etmek mümkün olabilecek.

Türkiye, çayır ve mera alanları hariç, 
23 milyon 933.9 bin hektar alanın 3 mil-
yon 283.8 bin hektarı meyve içecek ve 
baharat bitkileri, 808.5 bin hektarı sebze 
bahçeleri, 4.6 bin hektarıda süs bitkileri 
için ayrılırken; kalan 19 milyon 837 bin 
hektar alanın 15 milyon 723 bin hekta-
rı ekiliyor. Geriye kalan 4 milyon 114 
bin hektar ise nadasa bırakılıyor. Çayır 
ve mera alanları hariç tarım alanlarının 
6 milyon 230 bin hektarı sulanıyor. Su-
lanan alanlarının büyük bölümünü de 
ekilen alanlar oluşturuyor. 

Sebze, meyve bahçeleri, içecek ve 
baharat bitkileriyle süs bitkileri alanları-
nın dışında kalan tahıllar ve diğer bitki-
sel ürünlerin alanının yüzde 20.7 nada-
sa ayrılıyor. Teknik ve ekonomik olarak 
sulanabilir alanların yüzde 70 den fazla-
sı da ekilen alanlardan oluşuyor. 

KURUDA TARIMSAL GELİR
Alt yapıları tamamlanamadığı için 

sulanamayan alanlar 2 milyon 270 bin 
hektarı buluyor. Bu alanın yaklaşık 6 
bin hektarı nadasa bırakılıyor ve kalan 
1 milyon 670 bin hektar alanda ise kuru 
tarım yapılıyor. 

Sulanamayan alanlarda buğday, 
arpa, baklagil gibi ürünler yetiştiriliyor. 
Kuruda buğday ekimini esas alarak ya-
pılacak bir hesaplamaya göre, ülke or-
talamasında kuruya ekmeklik buğday 
verimi dekara 244 kilogram. Nadas dı-
şında ekim yapılan 1.67 milyon hektar 
alanda 4 milyon 75 bin ton ekmeklik 
buğday elde etmek mümkün. Halen 

serbest fiyatlara göre ekmeklik buğday 
fiyatı 95 kuruş. Sonuç olarak ekmeklik 
buğday ile yapılan hesaplamaya göre bu 
alanlardan yılda 3,87 milyar liralık ürün 
alınıyor. 

KURUDA VE SULUDA ÜLKE 
ORTALAMA VERİMİ

Sulama, verimi doğrudan ve büyük 
oranlarda etkiliyor. Ülke ortalamasına 
göre, kuruda ekmeklik buğday veri-
mi dekara 244 kilogram iken, suluda 
412 kilograma yükseliyor. Yine aynı 
şekilde durum buğdayında kuruda 247 
kilogram, suluda 466 kilogram; arpa-
da kuruda 268 kilogram, suluda 400 
kilogram verim alınıyor. Yağlık ayçiçe-
ğinde birinci ekim, ikinci ekim ağırlıklı 
ortalamalarına göre, kuruda ve suluda 
verim 228 kilogramdan 368 kilograma, 
baklagillerden yeşil mercimekte 121 
kilogramdan 159 kilograma, kırmızı 
mercimekte 159 kilogramdan 194 ki-
lograma, nohutta 126 kilogramdan 211 
kilograma, kuru fasulyede 145 kilog-
ramdan 266 kilograma, soya fasulyesin-
de ise 399 kilogramdan 444 kilograma 
çıkıyor. Kuruda üretimi yapılmayan 
pamukta suluda birinci ekim, ikinci 
ekim ağırlıklı ortalamalarına göre 473 
kilogram; mısırda ise birinci ekim, ikin-
ci ekim ağırlıklı ortalamalara göre 933 
kilogram verim elde ediliyor. 

Ülke ortalamasına göre, kuruda ve 
suluda soya fasulyesinde yüzde 11,3, 
kırmızı mercimekte yüzde 22, yeşil 
mercimekte yüzde 31,4, arpada yüzde 
49,3, yağlık ayçiçeğinde yüzde 61,4, 
nohutta yüzde 67,5, ekmeklik buğdayda 
yüzde 68,9, kuru fasulyede yüzde 83,4, 
durum buğdayında yüzde 88,7 verim 
farkı bulunuyor. 

Suyla  gelecek bereket
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Türkiye’nin önemli çilek üretim 
merkezlerinden birisi olan Antal-
ya’nın Gazipaşa ilçesinde kış dö-

nemi çilek hasadı başladı. Sıcak geçen 
sonbahar mevsimi nedeniyle erken ol-
gunlaşmaya başlayan çileğin üreticisini 
hasat heyecanı sardı. Açık alanda yetişen, 

kokusu ve tadıyla ilgi çeken çileğin hasa-
dı üreticiyi de güldürüyor.

İlk çilek hasadını yapan çilek üre-
ticisi Yaşar Çağlar, bu yıl çilek üreti-
minin iyi olduğunu söyledi. Yağmurun 
yağmaması nedeniyle kuraklık yaşandı-
ğını ancak kış güneşinin çileklerin ol-

Antalya'da kış dönemi çilek hasadı başladı 

Sinop'tan Uzak Doğu'ya 
deniz salyangozu ihracatı 

gunlaşmasını hızlandırdığını, lezzetini 
ise arttırdığını söyleyen Çağlar, "Çile-
ğin fiyatı da güzel. Tarlada çilek 6-7 li-
radan alıcı buluyor. Böyle giderse çilek 
üreticisinin yüzü gülecek" dedi.

Çiftçi Güler Çağlar ise 5 dönüm çilek 
bahçelerinin olduğunu belirterek "Kendi 
işimizi yapıyoruz. Bazen komşularımıza 
da iş imkanı sağlıyoruz. Kendi işimizde 
çalıştığımız için mutluyuz" diye konuştu. 

Hasat zamanı en çok da çocukları se-
vindiriyor. Anne ve babalarıyla birlikte 
çilek hasadına katılan çocuklar bol bol 
çilek yiyerek hasadın tadını çıkarıyor. 

7 bin dekar alanda 23 bin ton 
çilek üretimi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Gazi-
paşa İlçe Müdüründen alınan bilgiye 
göre, ilçede 7 bin dekar alanda 23 bin 
ton çilek üretimi yapılıyor. Yüzlerce 

kadın çilek bahçelerinde ekimden hasa-
da kadar yaklaşık 4 ila 8 ay çalışarak 
ev ekonomisine katkıda bulunuyor. 
Gazipaşa'da tarladan 6-7 TL'ye alınan 
çileğin fiyatı pazar ve manavda 10 TL 
'ye kadar çıkarken İstanbul'da bu rakam 
daha da yükselebiliyor.

Tarlada 6-7 liraya alıcı bulan çilek, üreticinin yüzünü 
güldürdü. 7 bin dekarda 23 bin ton çilek üretiliyor.

Bir senede 550 ton işlenmiş ve şoklanmış deniz 
salyangozu ihraç edildi.

Sinop’un Dikmen ilçesinden Çin, 
Kore, Tayland ve Japonya gibi Uzak 

Doğu ülkelerine deniz salyangozu ihraç 
ediliyor.

Bir senede 550 ton işlenmiş ve şok-
lanmış deniz salyangozu Uzakdoğu’ya 
gönderiliyor. 

Gıda amaçlı kullanılan salyangozla-
rın iri olanlarının kabukları da ihraç edi-
liyor. Ayrıca, kabuğun haricinde küçük 
tırnaklar da ihraç listesinde. Sadece bu 
yıl takribi değeri 3-4 milyon dolar ci-
varında ihraç yapıldı. Ürün Türk Lirası 
karşılığında alınıp dolar olarak satılıyor. 
Sinop'a döviz getiren tek ürün ve direkt 

ekonomiye katkı yapıyor. İşletmede 
Dikmen'e bağlı çevre köylerdeki vatan-
daşlar çalışarak istihdam oluşturulmuş 
durumda. Yaz döneminde 100 kişinin 
üzerinde işçi çalıştırılırken, Karadeniz 
Bölgesi’nin Sarp Sınır Kapısı’ndan, 
Çanakkale ve Marmara Bölgesi ile Bul-
garistan sınırına kadar olan bütün böl-
gelerden deniz salyangozu alınıyor. 

Özellikle Uzak Doğu ülkelerinin 
Karadeniz'den çıkan ürünleri çok sev-
dikleri belirtilirken, Diğer ülkelerde de 
bu işi yapanlar olmasına rağmen önce-
likli tercihlerinin Türkiye ve Karadeniz 
salyangozu olduğu ifade ediliyor.
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Samsun’da şu anda uzunluğu 10 
metreye kadar olan 310, 10 metre-
den 12 metre uzunluğuna kadar 31, 

12 metreden 15 metre uzunluğuna kadar 
8 ve 15 metreden büyük 125 olmak üzere 
toplam 474 gemi denizlerde, iç sularda 
ise uzunluğu 10 metreye kadar olan 112 
tekne balıkçılık yapıyor. Samsun sınırla-
rı içerisinde Terme Balıkçı Barınağı, 19 
Mayıs Dereköy Balıkçı Barınağı, Canik 
Balıkçı Barınağı, Alaçam Toplu Göçkün 

Balıkçı Barınağı ve Yakakent Balıkçı Ba-
rınağı olmak üzere toplam 5 balıkçı barı-
nağı bulunuyor. Ayrıca her barınakta su 
ürünleri kooperatifi yer alıyor.

Geçen sene 172 tonu iç su ürünü ol-
mak üzere toplam 67 bin 234 ton deniz 
ürünü avlandı. Bunun yanında denizler-
de 2 ton 251 kilo ve iç sularda da 4 ton 
338 kilo olmak üzere toplam 6 ton 589 
kilo su ürünleri yetiştiriciliği yapıldı. 
Su ürünleri üretimi kapsamında avcılık 

Samsun'da yılda 14 bin tondan fazla sofralık balık yetiştiriliyor 

ve 
yetiş-
tiricilik 
genel toplamın-
da ise 73 bin 824 ton su ürünleri üretildi. 
2016 yılı üretimi verileri ise Ocak ayının 
ortalarında belirlenecek.

58 işletmeye 57 bin TL idari 
para cezası uygulandı

Avcılık düzenlemeleri ve avcılığın 
kontolü kapsamında ise 10 kez deniz-
de, 220 kez iç sularda, 176 kez kara-
ya çıkış noktasında, 7 kez soğuk hava 
depolarında, 7 kez balıkhanelerde, 775 
kez perakende satış yerlerinde ve 3 kez 
de işletme tesislerinde olmak üzere 
toplam bin 198 kontrol gerçekleştirildi. 
Bu denetimlerde 58 işletmeye toplam 
57 bin 172 lira idari para cezası uygu-

landı.

Yılda 14 bin 154 ton balık 
yetiştiriliyor

Samsun’da şu anda sofra-
lık balık üretimi kapsamında 
gökkuşağı alabalıkçılığı ya-
pan 28 üretici bulunuyor. Bu 
üreticiler yılda toplam 9 bin 

708 ton balık üretiyor. Levrek 
üreten 8 üretici yılda 4 bin 337 

ton, sazan üreten 4 üretici yılda 
108 ton, 32 üretici de yılda toplam 

14 bin 154 ton sofralık balık üretiyor.
Bunların haricinde yılda 3 bin adet 

akvaryum balığı ve yılda 1 ton kara sal-
yangoz üreten birer tesis bulunuyor. Üre-
tilen kara salyangozları yurt dışına ihraç 
ediliyor.

Samsun’da bulunan 32 sofralık balık üreticisi 1 yılda 
toplamda 14 bin 154 ton balık yetiştiriyor. 

Muş’un Bulanık ilçesinde erken 
gelen kar yağışıyla birlikte so-

ğuk havada işçiler büyük zorluklarla 
pancar sökümü yapıyor. Bulanık’ta 
yağan kar tarım arazilerini beyaza 
bürürken, pancar işçisini ise zora 
soktu. Kar nedeniyle pancar söküm 
makineleri kullanılamayınca tarla-
daki pancarı çıkartmak işçilere kaldı. 
Sabahın erken saatlerinde eksi 3 de-

receyi bulan soğukta çalışmaya baş-
layan işçiler, gün boyu 50 TL yevmi-
ye ile çalışıyor. Çiftçiler de Aralık'ta 
bitecek olan kampanya dönemi için 
fabrikaya pancar yetiştirmeye çalışı-
yor. Pancar tarlası kar altında kalan 
Aydın Sarıkaya, “Kar yağmadan 
önce pancarı makine ile çıkartıyor-
duk. Fakat karla birlikte makine tarla 
kenarında kaldı. Yine eski yöntemle 
işçi desteği ile pancar çıkartıyoruz. 
Zamanında da çıkarıyorduk ve kan-
tarda kuyruklar oluşuyordu. Şu anda 
kar yağınca pancar çıkarmamamız 
hepten kaldı." dedi.

Yetkililer ise, Bulanık ilçesinde 
daha 3 bin 700 ton pancarın yerin al-
tında olduğunu söylediler. 14 köyde 
pancar üreticisi olduğunu ve bin 400 
çiftçinin kayıtlı bulunduğunu söyle-
yen yetkililer, pancarın hava şartları 
nedeniyle bugüne kaldığını, pancar-
lar çamurlu geldiği için makinelerin 
çalışmadığını belirttiler. Günde yak-
laşık bin ila bin 500 ton alım yaptık-
larını ifade eden yetkililer, hava şart-
larından dolayı sıkıntıların olduğunu 
dile getirdiler. 

Kar altında pancar sökümü Geçtiğimiz Temmuz ayında 2016’nın ikinci 
ürünü olarak ekimi yapılan güz patateslerin-

de, ilk hasat Ödemiş ilçesine bağlı Yeniköy Ma-
hallesinde yapıldı. Yapılan güz patatesi hasadında 
dönümde 4-5 ton arası ürün alındı. Taze turfanda 
ürün olarak adlandırılan patatesler, kasalama yön-
temi ile kamyonlara yüklendi ve İzmir haline gön-
derilmeye başlandı. 

Hasat ile ilgili olarak bilgi veren üretici 
Ali Birlik, önümüzdeki günlerde sökümlerin 
artacağını belirterek, "Geçtiğimiz Temmuz, 
Ağustos ayında ekimi yapılan güz patatesle-
rimiz her geçen gün hasada yaklaşıyor. Bugün 
hasadını yaptığımız ürünümüz ise ilk ekilen-
lerden biri. Bundan sonraki günlerde hasat 
artarak devam eder. Aralık ayında ise Ödemiş 
Ovası'nda hasat hareketliliği üst düzeye çı-
kar." dedi.

Birlik, fiyatın henüz belli olmadığını da aktara-
rak, "Bu durumlara bağlı olarak patatesin fiyatının 
güz döneminde daha iyi olacağı tahminlerinde bu-
lunuyoruz. Şuan için hasat yaptık; ancak fiyat önü-
müzdeki günlerde belli olacak. Ben taban fiyatla-
rın tarlada toprak altı 50 kuruş, kamyon üzerinde 
70 kuruş olacağını düşünüyorum. Üreticilerimizin 
tüm umutları yeni sezon güz patatesi dönemidir. 
Patates para ettiğinde Ödemiş ve Küçükmenderes 
Havzasında her alanda canlılık yaşanıyor, piyasa-
ların, esnafın yüzü gülüyor" şeklinde konuştu.

Güz patatesi 
hasadı başladı, 
ürünler hallere 

gönderildi
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İstiridye 
mantarı 
yetişti-

ricili-
ğiyle 
ilgili 
1 yıl 
yap-
tığı 

araş-
tırmalar 

sonucu 
eşi Mesu-
de Baş ile 

birlikte Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kırsal 
Kalkınma Desteklemeleri kapsamında Genç Çiftçi prog-
ramına proje sunan Mustafa Baş'ın projesi kabul edildi. 
Baş çifti, aldıkları 30 bin TL'lik devlet hibesiyle Avdan 
Mahallesi'nde kurdukları tesiste ilk ürünlerini aldı. 

İstiridye mantarı ile ilgili birçok araştırmalar 
yaptığını dile getiren Mustafa Baş, tesisin 100 met-
rekarelik alandan oluştuğunu belirterek, "Yaklaşık 1 
komposun başlaması ve toplanacak hale gelmesi 2 
ayı buluyor. Yani 60 günde başlangıç ve bitiş oluyor. 
Yılda 6 defa ürün alınıyor. Bu tesisten yılda yaklaşık 
4 ila 5 ton arası ürün alacağım. Kompost denilen çu-
vala benzer alanın içinde çeşitli materyaller var. Sa-
man, darı küspesi, pamuk küspesi ve kayın talaşının 
karışımıyla elde edilen bir üründür" dedi.

“İstiridye mantarının protein değerlerinin 
kırmızı et ile eşdeğer olduğu sonucunu 

gördük”
İzmir Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yük-

sek Okulu Mantarcılık Programı tarafından tesisten 
numune alındığını söyleyen Baş, "Tesis kurulduk-
tan sonra İzmir Ege Üniversitesi Bergama Meslek 
Yüksek Okulu Mantarcılık Programından numuneler 
aldılar. İstiridye mantarının protein değerlerinin kır-
mızı et ile eşdeğer olduğu sonucunu gördük. İstiridye 
mantarı yetiştiriciliğini herkese öneriyorum. Bu ko-
nuda da tecrübelerimi paylaşırım" diye konuştu.

İşlerini daha büyütmeyi planladığını söyleyen 
Baş, "İşimi daha da büyütmeyi planlıyorum. İstirid-
ye mantarının kompostunun yetiştirilmesiyle alakalı 
çalışmalarımız var. Burada Soma İlçe Tarım Müdür-
lüğünün destekleri çok büyük. Hedef 2017 yılına ka-
dar tesisin alanını 300 metrekarelere kadar çıkarmak. 
Şu ana kadar 45 bin liralık yatırım yaptım" şeklinde 
konuştu.

Talebi karşılamakta zorlandığını dile getiren 
Mustafa Baş, ilk ürünlerinden sonra aşırı talep yaşa-
dığını belirterek, "Kilogramı 7 lira ile 10 lira arasında 
değişiyor. Büyük alışveriş marketleri de talepte bu-
lundu" ifadelerini kullandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan 
Mustafa Baş, besin değeriyle kırmızı 
ete rakip olan 'istiridye mantarı' 
yetiştiriciliğinde devletin hibe desteğiyle 
kendi tesisini kurdu. İstiridye mantarı, 
kilosu 7 ile 10 TL arasında alıcı buluyor.

Devlet desteğiyle kurduğu tesiste 'istiridye mantarı' yetiştiriyor 
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Gümüşhane’de yılda 5 bin ton üretilen ve şehrin en 
önemli tarımsal sanayi girdisi olan pestil-köme 

üretiminin standartlara kavuşması noktasında tebliğ 
hazırlanması için Bakanlığa yazı yazıldı. 

Vali Okay Memiş’in girişimleriyle başlatılan ça-
lışma sonucu hazırlanan rapor tebliğe dönüştürülmek 
üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gönde-
rilirken, ARGE çalışmaları proje dahilinde devam eden 
pestil ve köme üretimiyle ilgili il genelinde 27 firma 
üretim gerçekleştiriyor.

Türk Patent Enstitüsünden Gümüşhane Dut Pestili 
ve Gümüşhane Kömesine 2004 yılında Coğrafi İşaret 
Tescil Belgesi alınırken, Türkiye’de en fazla kayıtlı iş-
letme ve filli kapasitede Gümüşhane’de bulunuyor.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, hızlı bir şekilde 
büyüyen sektörün geleceği açısından, haksız rekabe-
tin önlenmesi, üründe standardizasyonun ve kalitenin 
sağlanması için pestil köme ürün tebliğinin oluşması 
hususunun çok önemli olduğunu söyledi.

Pestil-köme’nin standardını Gümüşhane belirleyecek
Yılda 5 bin ton üretilen pestil ve 
kömeyle ilgili ceviz eylem planı 
kapsamında 50 bin ceviz fidanın 
dikileceğini kaydeden Vali Memiş 
“Fidanlarımızın çoğu geldi. Bu 
fidanları ferro-fernette denilen Mayıs 
ayından sonra çiçek açan fidanların 
30 bini hazır, 2017 Kasım’da da 20 bin 
dikeceğiz." dedi. 

Hakkari’de etkili olan kar yağışı en çok kırsal ke-
simde hayvancılıkla uğraşan çiftçileri sevindirdi. 

Hakkari’nin değişik bölgelerinde tarım ve hayvan-
cılıkla uğraşan çiftçiler yağışların en çok kendilerini 
sevindirdiğini belirttiler. Yağışların beraberinde bere-
ket getireceğini umut ettiklerini belirten çiftçiler, kar 
kalınlığının yer yer iki metrenin üzerine çıkmasının 
ise açıkta hayvanlarını otlatan çiftçileri de memnun 
ettiğini söylediler. Çiftçiler, ”Geçen yıllara oranla bu 
yıl daha çok kar yağdı. Yağışlar inşallah beraberinde 
bereket getirecek. Küçükbaş hayvan sürüsünü her gün 
düzenli bir şekilde ahırdan alıp dışarıda ot veriyoruz. 
Fazla kar olmayınca da hayvanların ot verdiğimiz ala-
nın etrafını tel örgü ile kapatıyorduk. Ancak 2 met-
renin üzerinde kar yağması sonucu artık tel örgüye 
gerek kalmadı. Tek isteğimiz 2017 yılının bereket ve 
huzur yılı olmasıdır” şeklinde konuştular.

Tel örgü yerine kar 
örgü kullanıyorlar






