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3 Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik, 2017 yılı 
itibari ile TARSİM’in kapsamının 
genişletildiğini belirterek, 
"Çiftçilerimiz sigortaları yaptırırken 
büyük bedellerde ödemeyecekler. 
60 dekar için çifti kardeşlerimizin 
ödeyeceği sigorta bedeli 330 TL’dir. 
2017’den sonra artık doğal afetlerle 
ilgili herhangi bir desteği başka 
bir kanaldan almak söz konusu 
olmayacak" dedi. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Çelik, birilerinin Suriye'de yaşananlara 
menfaat gözüyle baktığını belirterek, 
“Bazı uluslararası kuruluşlar da ölüleri 
saymakla meşgul. Ama biz Türkiye 
olarak bütün dünyaya bu süreçte 
insanlık dersi verdi ve vermeye de 
devam edeceğiz" dedi.

Haberi 5. Sayfada

Haberi 3. Sayfada

Tarım Kredi 
olmasa tefecinin 

eline düşerdik

2017 yılında kuraklık ile ilgili 
sigortalılık süreci başlıyor

"İnsanlık dersi vermeye 
devam edeceğiz"

6'da
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Bakan Çelik, Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği tara-
fından düzenlenen "Halep'e Yardım 

Kampanyası" töreninde yaptığı konuşma-
da, Türkiye'nin etrafının uzunca bir süredir 
sorunlar yumağı ile çevrili olduğunu söy-
ledi.

Suriye'de olup bitenlerin büyük bir 
vahşet olduğunu vurgulayan Çelik, "Su-
riye'de yalnız insan değil, insanlık da 
ölüyor. Dünyada insan çok ama insan-
lık kıt. Bizi millet yapan para, pul değil, 
vicdanımızdır. Bu vicdanlı duruşumuz-
dan dolayı evimizi, gönlümüzü, komşu 
ülkedeki bütün vatandaşlara açtık. On-
ları bağrımıza bastık. Allah kimseyi va-
tansız bırakmasın, vatansızlığın ne oldu-
ğunu 79 milyon olarak görme imkanını 
elde ettik." diye konuştu.

Çelik, Türkiye üzerinde hesapları 
olanların esas hedeflerinin milleti va-
tansız bırakmak olduğunu belirterek; bu 
bilinçle geleceğe daha güçlü yürüyüşü 
sürdüreceklerini dile getirdi.

Yardım tırlarının "insanlık ölmedi" 
diye haykırdığını belirten Çelik, "Sade-

ce Tarım Kredi'den değil, ülkenin dört 
bir yanından tırlar mağdur kardeşleri-
mize sahip çıkalım diye yola çıkıyor. 
Birileri Suriye'de yaşananlara menfaat 
gözüyle bakıyor, bazı uluslararası kuru-
luşlar da ölüleri saymakla meşgul. Ama 
biz Türkiye olarak bütün dünyaya bu 
süreçte insanlık dersi verdik ve vermeye 
de devam edeceğiz. Bu gün buradan 100 
ton gıda maddesi yola çıkıyor. Bu yar-
dımda emeği olan Tarım Kredi yönetici 
ve personeline de teşekkür ediyorum." 
değerlendirmelerinde bulundu.

"Yardım kampanyası ile 4 tır 
malzeme tedarik edildi"

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Ayhan Karayama da Suriye'de-
ki iç savaş neticesinde yüzbinlerce insa-

nın hayatını kaybederken, milyonlarca 
insanın da ülkelerini terk etmek zorunda 
kaldığını belirtti.

Türkiye'nin bu süreçte bir çok göç-
mene ev sahipliği yaptığını kaydeden 
Karayama, "2016 yılının Kasım ayından 

itibaren Halep'te bir kuşatma gerçek-
leştiren rejim güçlerinin zulmüne karşı 
memleketimizde oluşan hassasiyet, ku-
rumumuz personelinde de kendini gös-
terdi. Düzenlenen yardım kampanyası 
ile bugün 4 tır yardım malzemesi tedarik 
edildi. Bugün bu tırları uğurlayacağız 
ve orada zor durumdaki kardeşlerimize 
böyle bir hizmetin adımını atmış olaca-
ğız." ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların ardından 4 tır yardım 
malzemesi dualarla yola çıktı.

100 ton gıda malzemesi Halep'e 
gönderiliyor 

Halep'te meydana gelen olaylar ne-
ticesinde düzenlenen kampanya çerçe-
vesinde 130 bin lira yardım toplanırken, 
söz konusu meblağ karşılığında 3 ton 
sıvı yağ, 12 ton pirinç, 15 ton makarna, 
2 ton salça, 15 ton pilavlık bulgur, 53 
ton patates temin edildi. Gıda maddele-
rinin bulunduğu 4 tır, Türkiye Diyanet 
Vakfı aracılığıyla Hatay Reyhanlı'daki 
Cilvegözü sınır kapısındaki vakıf depo-
larına ulaştırılmak üzere yola çıktı.

 Çelik: "İnsanlık dersi vermeye devam edeceğiz"
Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Çelik, birilerinin 
Suriye'de yaşananlara 
menfaat gözüyle 
baktığını belirterek, “Bazı 
uluslararası kuruluşlar da 
ölüleri saymakla meşgul. 
Ama biz Türkiye olarak 
bütün dünyaya bu süreçte 
insanlık dersi verdik, 
ders vermeye de devam 
edeceğiz" dedi.
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"Köylüye daha yakın olduğunu 
hissediyoruz”

Yayladalı Köyü Muhtarı Mustafa Al:
“Çok daha kaliteli olduğunu düşün-

düğüm yem başta olmak üzere Tarım 
Kredi Kooperatifinden zirai ilaç, fidan, 
gübre ve sigorta gibi konularda da fay-
dalanıyoruz. Köylüye daha yakın oldu-
ğunu hissettiğimiz için de Tarım Kre-
diyi tercih ediyoruz. Bankada günlerce 
uğraştığımız işlerimizi son derece hızlı 
hallediyoruz. Faiz oranlarında da dü-
şüşler olmasına bağlı, kredi noktasında 
buranın imkanlarından yararlanıyoruz. 
Ben yem ve zirai aletler üzerine kredi 
aldım. Hayvancılık, süt sığırcılığı üze-
rinde de ipotek noktasında biraz daha 
kolaylıklar sağlanmasının işimizi kolay-
laştıracağını düşünüyorum.” 

“Çiftçinin en yakınında 
ulaşabileceği yer”

Yelpe Köyü Muhtarı Şevki Çelik:
“Kooperatiften gübre, ilaç, yem, ma-

zot anlamında faydalanıyoruz. Benim 
köyümde seracılık yapılıyor ve fideleri 
buradan temin ediyoruz. Ayrıca; yonca 
tohumu, nohut, üzüm bağı fidanı anla-
mında da Tarım Kredinin katkıları var. 
1993 yılından beri üyeyim çok faydasını 
gördük. Köylümüzün çoğunun koopera-

tife üye olmasına vesile oldum. Çiftçi-
nin en yakınında ulaşabileceği, hemen 
faydalanabileceği yer burası. Koopera-
tifin kapsamı biraz daha genişletilirse 
daha iyi olur. Mesela mazot geldi fay-
dalandık çok iyi oldu. İlçelerde vardı 
burada yoktu. Ama biz merkez köyler 
olarak şu anda faydalanabiliyoruz. Ça-
lışanlarından da son derece memnunuz. 
Her konuda üreticilere bilgilendirme-
lerde bulunuyorlar. Çok faydası oluyor. 
Öyle ki ineğine aldığı yemi koyununa 
yem olarak verenler vardı.”

“Burası aynı bizim evimizin 
bakkalı gibi”

Çelik, “Sigorta konusunda 7 koyun 
ölecek ondan sonra sigorta ödeme ya-
pıyordu. Ama şimdi ilk koyunun ölü-
münde sigorta devreye giriyor. Bu iyi 
oldu. Çilek yarılma kapsamında yoktu 
onu almışlar oda güzel oldu. Üzüm bağı 
yaprağının yırtılması ve hastalıkları si-
gorta kapsamına alındı. Bu anlamda 
çiftçiler açısından iyi oldu. Ben bura-
dan traktör pullukları, bağ germe maki-
nesi aldım. Burası aynı bizim evimizin 
bakkalı gibi. Bir ihtiyacımız olduğunda 
başka yere gitmiyorum. Bir sıkıntı ya-
şadığımızda muhatap olacak kişiler var. 
Birçok yeni uygulama var. Hayvan alı-
mında yüzde 10 peşin ödenecek denili-
yor.” dedi.

“Kredi kullandırılmasında daha 
büyük kolaylıklar arzu ediyoruz”

Dereyaka Köyü Muhtarı Seyfettin 
Arslan:

“Yem, mazot, gübre, buğdaydan 
faydalanıyoruz. Geçen seneye göre bu 
yıl yemlerden daha çok memnunuz. 
Traktörümüze lastiği buradan alıyo-
ruz. Köyümüz kırsalda olduğu için 
fideden yararlanamıyoruz. Gübreyi 
senelik aldığımız için sorun yaşamı-

yoruz. Herkes borcunu, senesini bili-
yor. Daha önceden gübreyi dışardan 
aldığımızda sıkıntılar yaşayabiliyor-
duk. Bir iki aylığına alıyorduk öde-
yemiyorduk ama burası yıllık olduğu 
için senelik taksitle ödeme yapıyoruz. 
Zirai don olayına karşı sigorta işlem-
lerinden faydalanıyor, kredi konusun-
da ise sisteme göre destek alıyoruz. 
Kredi kullandırılması konusunda daha 
büyük kolaylıklar sağlanmasını arzu 
ediyoruz.”

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 
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Baskı:
Semih Ofset
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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
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SAKARYA Hüseyin SAVAŞÇI
İZMİR Kadir ARIOĞLU 
KÜTAHYA Korhan ÖZDEMİR 
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SAMSUN Tayfun KAÇAR Burak ÇALIK
TRABZON Murat MERT  
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MALATYA E.Ömer ÇETİNKAYA 
G.ANTEP Hikmet DEMİREL Ceyhan KUZAYTEPE
MERSİN Mert Can YILMAZ

BÖLGE BİRLİĞİ MUHABİRLERİ

Pantone 137 C Pantone 3425 C

Tokatlı Üreticilerin Tarım Krediye Bakışı…
Tokat ilinde 
çiftçilikle uğraşan 
bazı ortaklarımız, 
Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin 
faaliyetleri 
konusundaki 
görüşlerini bizlerle 
paylaştılar.  

Mustafa AL Şevki ÇELİKSeyfettin ARSLAN
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanı Faruk Çelik, Tarım Sigor-
taları Havuzu’nun (TARSİM) 

2017 yılı uygulamaları konusunda 
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünde 
basın toplantısı düzenledi. Toplantıda 
konuşan Bakan Çelik, tarımsal üreti-
min başta iklim şartları olmak üzere 
pek çok riske açık olduğuna değinerek, 
"Tarımsal faaliyetler insanoğlunun 
kontrol edemediği afetlere karşı koru-
maya muhtaçtır. Dünya ülkeleri tarım 
sektörünü sigorta kapsamına almış bu-

lunmaktadırlar." ifadelerini kullandı.
Bakan Çelik, TARSİM yasasının 

yürürlüğe girmesinin ardından 10 yıl 
geçtiğini belirterek; bu 10 yıl içerisinde 
ise toplamda 5 milyar TL. prim üreti-
minin gerçekleştirildiğini ve 5 milyarın 
2.3 milyarının üretici tarafından öden-
diğini 2.7 milyarın ise devlet tarafından 
karşılandığını kaydetti.

Üreticilere ödenen toplam hasar 
miktarının ise 3.1 milyar civarında 
olduğunun altını çizen Bakan Çelik, 
"Tarım sigortacılığında ürünler azami 

bir yıl yani süreli sigortalılık söz konu-
sudur. 2016 yılında 2.1 milyon hektar 
alan, 1 milyon 124 bin küçükbaş, bü-
yükbaş hayvan, 19 bin 500 sera ve 1 
buçuk milyon arı kovanı sigorta kapsa-
mına alınmış." diye konuştu.

Bakan Çelik, 2017 yılında gerçek-
leştirilecek çalışmalar hakkında bilgi 
vererek, "Doğal afetlerden kaynaklı 
tüm tarımsal riskleri sigorta kapsamı-
na almış bulunuyoruz. Bunlar ülkemiz 
tarımı ve üreticisine çağ atlatacak dev-
rim niteliğindeki sigortacılık açısından 

2017 yılında kuraklık ile ilgili sigortalılık süreci başlıyor
Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik, 2017 yılı 
itibarı ile TARSİM’in kapsamının 
genişletildiğini belirterek, 
"Çiftçilerimiz sigortaları 
yaptırırken büyük bedellerde 
ödemeyecekler. 60 dekar için 
çifti kardeşlerimizin ödeyeceği 
sigorta bedeli 330 TL’dir. 
2017’den sonra artık doğal 
afetlerle ilgili herhangi bir desteği 
başka bir kanaldan almak söz 
konusu olmayacak" dedi. 

yaklaşımlardır. Tüm Türkiye’de buğday 
kuraklık karşısında güvence altına alı-
nıyor. 2017 yılında kuraklık ile ilgili si-
gortalılık süreci başlıyor. 81 ilde buğday 
kuraklık karşısında güvence altına alını-
yor. Ürünleri ile birlikte meyve ağaçları-
nı teminat kapsamına alıyoruz. Kirazda 
yağmur kaynaklı miktar kaybını teminat 
kapsamına alıyoruz. Asma yapraklarını 
da risklere karşı teminat kapsamına almış 
bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Çelik, küçükbaş ve büyükbaş 
hayvanlara yönelik hırsızlığa karşı za-
rarların da teminat kapsamına alındığını 
duyurdu. Bakan Çelik, söz konusu temi-
natlar ile risklerin güvence altına alındı-
ğını, meyve ağaçları ile hayvanların rehin 
ettirilerek kredi kullanma imkanlarının 
oluştuğuna değindi.

"60 dekar için çifti 
kardeşlerimizin ödeyeceği 
sigorta bedeli 330 TL’dir"

Çiftçilerin bir an önce tarım sigortala-
rını yaptırması yönünde çağrıda bulunan 
Bakan Çelik, "Çiftçilerimiz sigortaları 
yaptırırken büyük bedellerde ödemeye-
cekler. Çiftçiye çok büyük maliyetler mi 
geliyor şeklindeki bu yaklaşım yanlış 
bir yaklaşımdır. Bizim ortalama parsel 
büyüklüğümüz yani işletmedeki arazi 
büyüklüklerimiz 60 dekar civarındadır. 
60 dekar için çiftçi kardeşlerimizin öde-
yeceği sigorta bedeli 330 TL’dir. Buna 
karşı bir afetle karşılaştıkları zaman 10 
bin TL’ye kadar hasar bedeli alabilecek-
lerdir. 01.01.2017’den sonra artık doğal 
afetlerle ilgili herhangi bir desteği başka 
bir kanaldan almak söz konusu olmaya-
cak çünkü TARSİM’in kapsamı genişle-
miş bulunuyor. Muhtemel bütün zararları 
karşılamaya dönük bir yaklaşım içerisin-
de olan TARSİM’den karşılayacaklarına 
göre bununda çıkış yolu çiftçilerimizin 
sigortalarını yaptırmaktan geçtiğini de 
belirtmek istiyorum" dedi.

Çalışma kapsamında daha ürün-
ler dikilmeden çiftçiye para 

vererek bunu satın alan ve ürünün 
fiyatını kendi belirleyen aracılara 
bütünüyle sistemden el çektirile-
cek.

Buradaki finansman açığı tarım 
birlik ve kooperatifleri aracılığıyla 
karşılanacak. Bu birlikler vasıta-

sıyla çiftçiye kredi muslukları so-
nuna kadar açılacak.

Üreticilerden tüketicilere te-
darik zincirinin kısaltılarak sek-
tördeki aracıların azaltılmasını ve 
fiyatların düşürülmesini sağlayıcı 
düzenlemeler kapsamında üretici-
ler ve üretici örgütlerinin piyasada 
etkin bir şekilde yer alabilmesini 

teminen vergisel avantajlar da sağ-
lanacak. Burada bir takım teşvik 
mekanizmaları da hayata geçiri-
lecek. Tüketici aynı anda ürünün 
tarla çıkış fiyatı ve satış fiyatını 
görebilecek. Yanlış hasat, nakliye 
ve paketleme uygulamaları da bi-
tirilerek bu konuda standartlar ge-
tirilecek.

En çok vatandaşa yarayacak! Sistem değişiyor
Hükümet 
sebze-meyve 
fiyatlarının 
tarladan 
tüketiciye 
kadar olan 
yolculukta 
fahiş oranlarda 
artmasını 
önleyecek yeni 
yol haritasını 
belirledi.
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Adana’da, topraksız tarım teknikleri 
kullanılarak domates üretimi yapılan 

serada hasat şenliği düzenlendi. 
Davut ve Sezi Dağdemir çifti 

tarafından, Yüreğir ilçesi Abdioğlu 
mahallesinde 10 dönüm arazi üzeri-
ne kurulan serada, Adana’da ilk kez 
topraksız tarım uygulamaları kulla-
nılarak domates üretimi yapıldı. Son 

sistem tarım teknolojileri ile donatı-
lan serada, ilk hasat dolayısıyla ha-
sat şenliği gerçekleştirildi.

Davetlilere serayı gezdiren Dağ-
demir çifti, serada topraksız tarım 
teknikleri ile üretilen domatesin, 
insan sağlığı ve gıda güvenliği açı-
sından standartlara uygun olduğunu 
belirtti.

'Tarım Kredi olmasa tefeci eline düşerdik'

Adana’da ilk topraksız 
domates hasadı 

Türkiye'nin en önemli havuç 
üretim alanlarından olan Bey-
pazarı'nda üretilen havuçlar, 

ilçenin tarım alanlarındaki toprak ya-
pısı dolayısı ile lezzet ve kalite bakı-
mından farkını ortaya koyuyor. Ürü-
nün kendisi, lokumu ve suyu ilçenin 
geçim kaynakları arasında başı çeki-
yor. Bu ürünlerin yanı sıra havuç dö-
neri ve havuçlu dondurma da tüketi-
cilerin beğenisini kazanmış durumda.

Yukarı Ulucak Mahallesi'nde 700 
dönüme yakın alanda ekim yapan 
üretici Süleyman Akkaya, "Havuç 
üretiminde geçen yıllara nazaran be-
reketli bir yıl geçiriyoruz. Tarım Kre-
di Kooperatiflerinden tohum, güb-
re, mazot, nakit para, tarım ilacı ve 
sera için gerekli malzemeler, sulama 
ekipmanlarına kadar çeşitli destekler 
aldık. Eskiden bu işler çok zor ve me-
şakkatliydi. Tarım Kredi'nin bizlere 
verdiği bu destekler sayesinde elimiz 
güçlendi. Daha fazla üretime yönel-
dik. Tarım Kredi Kooperatiflerinden 

50-60 ton civarı kimyasal gübre al-
dık. 40 kilo civarı havuç tohumu, 20 
paket ıspanak tohumu ve domates 
tohumu aldık. TARSİM'den  yüzde 
50 hibe desteği aldık, bunun yanı sıra 
ürünlerimizi de sigortalattık. Daha 
önce 50 dönüm civarı bir alandaki 
ekili ürünümüz doludan zarar gördü, 
yaptırdığımız bu sigortalar çıkageldi. 
Tarım Kredi olmasa tefeci eline düş-
müştük." dedi.

350 dönüm alanda havuç üret-
tiklerini ifade eden üretici Erdoğan 
Orhan ise, “Kış şartlarında işçi mali-
yetleri, girdi maliyetleri yüksek. Ka-
lite açısından ürettiğimiz ürüne güve-
niyoruz. Ancak sebze hallerinde kış 
şartlarından dolayı satışlar bekledi-
ğimiz ölçüde değil. Her alanda Tarım 
Kredi'den yararlanıyoruz. Tohum, 
gübre, mazot, nakit para olarak çok 
fayda gördük. Zaten Tarım Kredi ol-
masa halimiz harap. Çiftçimizin yüz-
de 80’i Tarım Kredi'nin destekleriyle 
ayakta. Tohumluk ve gübre desteği 
aldık. Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kay-

Türkiye'nin havuç üretiminin yaklaşık  yüzde 50'sinin 
gerçekleştirildiği Beypazarı'nda her yıl 25 bin dekara 
ulaşan alanda 100 bin tondan fazla havuç üretiliyor.

dı olan üreticimize devlet yüzde 50 des-
tek veriyor. Bu, üretimin devamı için çok 
önemli bir adım. Ancak tarlayı kiralayan 
üretici de çoğunlukta, onlar bu destekler-
den yararlanamıyor.” ifadelerini kullandı.

Beypazarı'nda havuç üretimi çok eski 
yıllara dayanıyor.  Bir yıl havuç ekilen tar-
laya, kalitenin düşmemesi için iki yıl aynı 

ürün ekilmiyor. Bünyesinde bol miktarda 
A, B, C, D ve E vitaminlerini bulunduran 
havuç;  demir, fosfor, kalsiyum, sodyum, 
potasyum, magnezyum açısından zengin 
bir sebze türü. Bağırsakları çalıştırarak 
sindirime yardımcı olmasının yanı sıra, 
bitkinliğe ve kansızlığa iyi geldiği gibi cil-
de de canlılık veriyor.

Süleyman Akkaya

Erdoğan Orhan





OCAK 2017HABER 8

Başbakan Yardımcısı Mehmet 
Şimşek, fuarın açılışında 
yaptığı konuşmada, Gazian-

tep'in Türkiye'nin en önemli sanayi 
ve ticaret üssü olduğunu ve fuarlar-
da da bu başarıyı güçlü bir şekilde 
ortaya koyduğunu belirtti.

Tarımın, ülke ve küresel öl-
çekte kritik öneme sahip bir sektör 
olduğunu vurgulayan Şimşek, “Ül-
kemiz aslında tarımda çok büyük 
bir potansiyele sahiptir. Bu potan-
siyelin gerçekleştirilmesi için de 
son yıllarda Türkiye çok da mesafe 
kat etti. Avrupa'da bugün Türkiye, 
tarımsal hasılada birinci, dünyada 
da 7. sıradadır. Bu çok önemli bir 
pozisyondur. Tabii ki önemli ilave 
çabalar gerekiyor. Performans ve 
güçlü olmakla birlikte bunu nasıl 
güçlendirebiliriz ona bakıyoruz.” 
diye konuştu.

Tarımda iki temel sorun bulun-
duğunu, bunlardan birinin ölçek di-
ğerinin de verimlilik olduğunu ak-
taran Şimşek; hem ölçeğin hem de 
verimliliğin artırılması gerektiğini 
söyledi. Dünyadan ürünleri toplayıp 
paketleyip ihraç eden Hollanda'nın 
gıda ihracatının 100 milyar dolara 
çıktığını, Gaziantep'in de benzer 
şekilde çevreden toplanan ürünleri 
ihraç ettiğini belirten Şimşek, “İn-
şallah önümüzdeki dönemde hem 
Gaziantep, hem Türkiye olarak 
yakın coğrafyamızın tarım potan-
siyelini harekete geçirip buradaki 

ürünleri de alacağız, işleyeceğiz ve 
bütün dünyaya satacağız. Bu müm-
kündür. Yeter ki biz bilgiye ve tek-
nolojiye dayalı bir üretim modeliyle 
güçlü bir şekilde devam edelim.” 
ifadelerini kullandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kan Yardımcısı Mehmet Daniş de, 
“Türk tarımının bütün problemleri-
ni sahada gerçekten toprağı işleyen 
çiftçilerimizle tartışmış, konuşmuş 
olacağız. Yani atalarımızın dediği 
gibi tarlada iziniz varsa ambarda 
yüzünüz olur. Malumunuz önceden 
tarlada izi nasıl bırakıyorduk kara 
sabanla bırakıyorduk, çapa ile bı-
rakıyorduk. Şimdi çok teknolojik 
tarım makineleri ile tarım yapmak 
durumundayız. Bereket hikmetten 
doğar. Hikmet de bilgidir. Eğer siz 
zamanın en teknolojik aletine, bilgi-
sine ve tecrübesine sahip olabilirse-
niz daha fazla daha kaliteli ürün elde 
edebilirsiniz” dedi.

Milli Tarım Projesi kapsamında 
Ar-Ge desteklerini 10 kat artıra-
caklarını ifade eden Daniş, “Bu yıl 
3 kat artıracağız. Tohumdan baş-
lamak üzere yeni tohumlar, yeni 
çeşitler geliştirmek zorundayız ve 
ürettiğimiz ürünleri de bu gibi orga-
nizasyonlarla üreticimize, çiftçimize 
ulaştırmaya çalışıyoruz. Türkiye'yi 
941 havzaya paylaştırdık. Bundan 
sonra hangi havzada hangi ürünle-
rin ekileceğini ilan ediyoruz. Üretici 
ekilecek ürünlere göre destekleme 
alacak. Hayvancılık noktasında da-
mızlık, yetiştiricilik ve mera bölge-
leri düzenledik. TMO 500 bin ton 
olan depolama kapasitesini 2018 yılı 
geldiğinde 3 milyon tonun üzerine 
taşıyacak. Bu da üreticiye nefes al-
dıracak. Yine ilk kez üretime yüzde 
50 mazot desteği açıkladık. Burada 
da alan bazında belirlediğimiz ürüne 
göre üreticimize destekleme sunaca-
ğız.” diye konuştu.

Gaziantep'te 
8. Tarım Fuarı

Kış aylarının uzun ve sert geçtiği Hakkari’de tarım 
ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, yazın hay-

vanlardan elde ettikleri süt mamullerini soğutucu görevi 
yapan toprak altından çıkarmaya başladılar. Yaklaşık 5 
ay boyunca toprak altında bidonlar içerisinde muhafaza 
edilen süt mamulleri, kar yığınlarının altından kazma ve 
kürek yardımıyla çıkarılıyor. Köylüler kar ve toprak al-
tından çıkar-
dıkları peynir 
ve yoğurt do-
lusu bidonları 
Zap Suyu’nda 
yıkadıktan 
sonra eve gö-
türüyor.

Annesine 
yardım eden 
Servet Kurt 
isimli genç, yazın hayvanlardan elde ettikleri süt ma-
mullerini bozulmaması için toprağa gömdüklerini 
belirterek, kış mevsimiyle de toprak altından çıkar-
dıklarını söyledi. Kurt, “Burada tarım ve hayvancı-
lıkla uğraşıyoruz. Yazın yüksek rakımlı yaylalarda 
annelerimiz peynir ve yoğurt yapıyor. Bunları güneş 
ışınından korumak için de toprağa gömüyoruz. Yak-
laşık 5 ay toprak altında kaldıktan sonra çıkarıyoruz. 
Tabi yoldan geçenler bizi kazma kürekle görünce ha-
zine aradığımızı zannediyor. İşte görüldüğü gibi top-
rak altından peynir ve yoğurt çıkardık. Bunları artık 
kahvaltıda tüketeceğiz” diye konuştu.

6 çocuk annesi Hamide Kurt ise yazın yaylalarda 
berivanlık yaptıklarını ifade ederek, orada elde et-
tikleri sütlerden peynir, yoğurt ve cacık yaptıklarını 
ve bozulmamaları için toprak altına sakladıklarını 
söyledi. Kurt, “Tek geçim kaynağımız tarım ve hay-
vancılıktır. Yazın bahçelerde çalışıyoruz. Öte yandan 
hayvanlarımız olduğu için yaylaya çıkıyoruz. Bu 
karlı havada yazın çocuklarımız için emek verdiği-
miz peynir ve yoğurtları çıkarıyoruz. Kahvaltılığımız 
bitmişti. Çocuklarımla beraber bunları kahvaltıda tü-
keteceğiz” şeklinde konuştu.

Hakkari’nin Çimenli köyü sakinleri, 
yaz aylarında toprak altına gömdükleri 
kahvaltılıkları kar altından çıkarmaya başladı. 

Gaziantep’te 8. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı’nın (GAP 
TARIM) açılışı Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş’in katılımıyla yapıldı. 

Kışlık tatlar kar 
altından çıkarıldı 
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı 
tarafından ortaklaşa yürütülen 'Okul Üzümü' 
projesiyle hem öğrenciler sağlıklı besleniyor, 
hem de çiftçinin üzümü değerleniyor. 

Okul Üzümü' projesinde okullara 
kuru üzüm temini ve dağıtımı Tür-
kiye Tarım Kredi Kooperatifleri 

Merkez Birliği tarafından sağlanıyor. İlk 
olarak 2014 yılında başlanan uygulamanın 
çiftçinin elindeki üzümünün değerlendiril-
mesi açısından büyük bir katkısı olduğunu 
belirten Saruhanlı Tarım Kredi Kooperati-
fi Müdürü Harun Akdemir, "Okul üzümü 
projesi, çiftçinin üzümünü değerlendirme 
aşamasına baktığımızda çok faydalı. En 
azından bunun tedarikçisi olarak Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin devreye girmesi 
çiftçimizin elindeki mahsulün fiyatının 
artmasına sebebiyet verdi. Bu konuda da 
çiftçimizi fiyat yönünden desteklemiş ol-
duk. Diğer yandan okullarda çocuklarımı-
za; beslenme, enerji ve dayanıklılık konu-
sunda çok büyük bir faydası var" dedi.

"50 kuruşluk artış yaşandı"
Tarım Kredi Kooperatiflerinin üzüm 

alımına girmesiyle birlikte piyasada kuru 
üzümün fiyatında yükselme yaşandığını 
belirten Akdemir, "Tarım Kredi Koopera-
tifleri bu aşamada alıma girdiğinde piya-
sada 50 kuruş civarında bir artış yaşandı. 
Bu da Tarım Kredi Kooperatiflerinin proje 
kapsamında çiftçiden üzümü alarak işle-
me konusunda piyasada aktif bir rol oyna-
masından kaynaklandı" diye konuştu.

Üreticilerin Tarım Kredi Kooperatif-
lerinden her anlamda faydalanabildiğinin 
altını çizen Akdemir, "Çiftçimize tohum, 
gübre, motorin, nakit kredi, zirai makine 
yanında gıda, kömür gibi tüketim kredileri 
konusunda hizmet vermekteyiz. Kısacası 
çiftçimizin A'dan Z'ye bütün ihtiyaçları 
kurumumuza girdiğinde bizden karşıla-
nabiliyor. Çiftçilerimiz bizim üzerimizden 
devlet destekli kredilerden de faydalana-
biliyor. Bunlar da çok çok uygun. Çiftçi-
mizin girdi maliyetini azaltmakta, ödeme 
gücü kazandırmakta ve ilerideki borç yü-
künü azaltmaktadır” dedi. 

"Üzüm çiftçisine destek"
Tarım Kredi Kooperatiflerinin günden 

güne büyüdüğünü ve çiftçiye daha büyük 
destekler verdiğini dile getiren Akdemir, 
"Tarım Kredi Kooperatifleri gün gün bü-
yümektedir. Buna iki yıldır 'Üzüm Alım 
Projesi'ni eklemiştir. Daha önceki yıllar-
da mısır, incir, zeytin alımı ve zeytinyağı 
konusunda hizmet vermekteydi. Ancak 
yıllardır üzüm konusunda bir beklenti var-
dı. Bu konuda da 2016 yılında faaliyete 
geçilmesi çiftçimizde büyük bir sevinç ya-
şattı. Girdi bakımından kendilerine hizmet 
veren kurum artık onların ürününü alıp 
pazarlama konusunda da destek olmakta. 
Bu da çiftçimize bütün geliri ve gideriyle 
Tarım Kredi Kooperatifinden faydalanma 
imkanını sağladı.” diye konuştu.

Çiftçiler projeden memnun
Tarım Kredi Kooperatiflerinin üzüm 

alımlarıyla birlikte mahsulleri değerlenen 
üzüm üreticileri de projeden memnun 
kaldı. ‘Okul Üzümü Projesi'nin piyasa-
da olumlu bir etki yürüttüğünü söyleyen 
üzüm üreticisi ve aynı zamanda emek-
li öğretmen olan Argun Hamret, "Tarım 
Kredi piyasaya olumlu etki yaptı. Diğer 
firmalar da o fiyatlara yaklaşmak duru-
munda kaldı. Dolayısıyla bu durum biz 
çiftçileri memnun etti. Elimdeki üzümleri 
kooperatife vermekle ben 13 bin lira gibi 
bir para kazandım. Tüccara vermiş olsay-
dım 13 bin lira zarar edecektim. Dolayı-
sıyla her zaman 'evimiz' diye baktığımız 
Tarım Kredi Kooperatifimiz, böyle bir 
uğraşın içine girerek bizi memnun etmiş-
tir. Önümüzdeki yıl tüm çiftçiler adına 
daha iyi bir fiyat politikasıyla bizi daha da 
memnun etmelerini canı gönülden bekli-
yoruz" dedi.

Okul Üzümü Projesiyle birlikte ço-
cukların beslenme ve enerji kazanma ih-

tiyaçlarının da giderildiğini dile getiren 
Hamret, "Çocuklarımızın en büyük so-
runu beslenme. Çok iyi biliyorum birçok 
öğrencimiz sağlıklı beslenmiyor. Buna 
bağlı olarak da birçoğunda kansızlık var. 
Bu proje ile daha dinamik bir nesil yetişe-
ceğine inanıyor, sürekli olmasını temenni 
ediyorum" diye konuştu. 

"Orası bizim evimiz"
Tarım Kredi Kooperatiflerini evleri 

gibi gördüklerini belirten Hamret, "Ma-
zot,  kömür, gübre, para gibi bütün imkan-
lardan yararlanıyoruz. Orası bizim evimiz. 
Destursuz girip, ne derdimiz varsa çözülür 
öyle çıkarız. Sigorta yaptırıyoruz. Sigorta 
çıktığı andan itibaren öncelikle kendim 
yaptırıyorum. Artık bu bizde bir adet ha-
line geldi. Her sene zamanı geldiğinde 
yönetici arkadaşlarımız telefon ediyor. İki 
gün sonra gidip yaptırıyoruz. Bütün arka-
daşlara da sigorta yaptırmalarını öneriyo-
rum" dedi. 

Okul Üzümü Projesiyle öğrencile-
rin doğal gıdalarla beslendiğini söyleyen 
üzüm üreticisi ve emekli öğretmen Hü-
seyin Yaralı, "Bu proje öğrencilere sağlık 
çiftçilere de maddi yönden destek sağla-
mıştır. Bunu sağlayan en alt birimden en 
üst birime kadar herkese teşekkür ediyo-
rum. En azından üreticinin ürünü tüccar-
ların değil devletin belirlediği fiyatla de-
ğerlendirildi. Gübreden, kömüre, mazota, 
parasal desteklere kadar her türlü imkan-
dan faydalanıyoruz. Diğer kuruluşlar da 

keşke bu şekilde çalışsa. Çiftçiye sahip çı-
kacak kuruluşlar, çiftçiler kendi aralarında 
bir birlik oluştururlarsa ürünleri, değerinin 
üzerinde bir fiyatla satılabilir." dedi. 

"Piyasa fiyatının da üzerinden 
satın alındı"

Okul Üzümü Projesi kapsamında pi-
yasadaki kaliteli üzümlerin piyasa fiyatı 
üzerinden alındığını söyleyen Tarım Kredi 
Kooperatifleri İzmir Bölge Müdürü Tev-
fik Ongun ise, kuru üzümlerin kontrolleri 
yapılarak paketleme işlemlerinin devam 
ettiğini belirtti.

Ongun şöyle konuştu: "Manisa ve De-
nizli’deki yaklaşık 50 kooperatifte kuru 
üzüm tarımı yapılıyor. Bu kuru üzümler 
kooperatiflerimiz aracılığı ile piyasa fiya-
tının üzerinde bir fiyatta satın alındı. Kuru 
üzümlerin bütün kontrolleri yapıldı. Alımı 
yapılan üzümlerin paketleme işlemi de-
vam ediyor. Hijyenik şartlarda yapılan pa-
ketleme işleminin ardından bu kuru üzüm-
ler, haftanın belirli günleri 25’er gramlık 
paketler halinde öğrencilerin sıralarında 
olacak. Tarım Kredi Kooperatifleri Tür-
kiye’deki 1. sınıftan 4. sınıfa kadar olan 
öğrencilere bu kuru üzümlerin dağıtımını 
sağlayacak. Kuru üzümler, 2016-2017 yı-
lının ikinci dönemi ve 2017-2018 yılının 
ilk döneminde dağıtılacak. Hem üreticile-
rin ürünleri değerlendirilecek hem de öğ-
rencilerimizin sağlıklı şekilde beslenmele-
ri sağlanmış olacak" diye konuştu.

Çiftçinin yüzü 'Okul Üzümü'yle güldü
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Toplantının birinci oturumunda; 
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü tarafından “Kırsal Kalkınma 
Destekleri Kapsamında Bireysel Sula-
ma Sistemlerinin Desteklenmesi Tebliği 
ve Uygulama Rehberi” ve GAP Tarım-
sal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tara-
fından yayınlanan tebliğe göre “Güneş 
Pilli Sulama Sistemleri” hakkında eği-
tim düzenlendi. 

Öğleden sonraki oturumda ise Mer-
kez Birliği Genel Müdür Yardımcısı ve 
aynı zamanda İmece Plastik A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Güneş’in mode-
ratörlüğünde  Merkez Birliği, Bölge Bir-
likleri, Şirket ve Kooperatif Yetkililerinin 
katılımıyla; “Sulama Sistemleri satışla-
rında İmece Plastik A.Ş.’nin payı, bayilik 
sistemiyle ilgili sorunlar ve beklentiler ile 
satış öncesi ve sonrası hizmetler” üzerine 
değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda Genel Müdür Yardımcısı 
Mehmet Güneş; “Ülke olarak kullandığı-
mız toplam suyun yüzde 73’ünün tarımsal 
sulamada kullanıldığı düşünüldüğünde, 
basınçlı sulama sistemleri ile sağlanacak 
su tasarrufunun ne denli önemli olduğu 
görülecektir. Karık sulama yöntemine 
oranla, damla sulama yüzde 60, yağmur-
lama sulama sistemi yüzde 30 civarların-
da su tasarrufu sağlıyor. Bu denli tasarruf 
sağlayan basınçlı sulama sistemlerinin 

kurulmasında faizsiz kredi uygulamaları 
olmasına rağmen sistem maliyetinin yük-
sek olması, çiftçilerimizin basınçlı sulama 
sistemi kurmalarını engelliyordu. Burada 
hükümetimiz yüzde 50 oranında hibe des-
teği sağlayarak çiftçinin üzerindeki yükü 
hafifletmeyi planlamaktadır. Tarım Kre-
di olarak bizlerde her zaman olduğu gibi 
Hükümetimizin bu projesinde yer alaca-
ğız. Modern sulama sistemlerinin satış ve 
pazarlamasından başlayarak kredilendi-
rilmesinde, hibe desteğinin alınmasında, 
proje çiziminde, kurulumunda, satış son-
rası teknik destek sağlanmasında, yedek 
parça temininde Tarım Kredi olarak yer 
almamız gerekiyor. Ülke tarımının geliş-
mesinde ve ortaklarımızın kalkınmasında 
üstümüze düşen vazifeyi hep beraber layı-
kıyla yerine getireceğimize inanıyor, başa-
rılar diliyorum.” dedi. 

Toplantıda, Merkez Birliğinden Kre-
diler ve Mali İşler Daire Başkanı Yahya 
Altınkaya, Pazarlama Daire Başkanı Gök-
türk Hakan Şahin, Konya Bölge Birliği 
Müdürü Mustafa Odabaşoğlu, Tarımsal 
Mekanizasyon ve Enerji Müdürü Erol 
Apaydın ve Konya Bölge Birliği ile İmece 
Plastik A.Ş. Yetkilileri hazır bulundu. 

Toplantı sonrasında İmece Plastik A.Ş. 
Yöneticileri tarafından Bölge Birliği ve 
kooperatif yetkililerine fabrika sahası, üre-
tim bandı ve Kalite-Kontrol Laboratuvarı 
gezdirilerek üretime ve kalite politikasına 
ilişkin tanıtım yapıldı. 

İmece Plastik’te “Sulama Sistemleri” Toplantısı   

Yığınlı’da Yeşil Altın Gübresi dağıtımı

Aksaray ilinde bulunan İmece Plastik fabrikasında Merkez Birliği ve 16 Bölge Birliğinden Bölge ve 
Kooperatif temsilcilerinin katıldığı “Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı” düzenlendi.  

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşil Altın 
Gübre Bilgilendirme ve Dağıtım toplantısı düzenlendi.

Gaziantep Bölge Müdürü 
Mehmet Aksoy, “Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesinin Gazi-
antep’in tarımına ve çiftçilerine 
yapmış olduğu destek projelerinin 
bir tanesini daha burada gerçek-
leştirmek üzere toplanmış bulun-
maktayız. Burada kiraz üreticile-
rinin oluşturmuş olduğu birliğin 
kimyevi gübre desteklemesi ko-
nusunda Büyükşehir Belediyesi 
bünyesindeki Tarımsal Hizmetler 
Daire Başkanlığı tarafından bu 
projeye paydaş ve tedarikçi olarak 
tercih edildik. Tarım Kredi Koo-
peratiflerinin şirketi olan Gübretaş 
Firmasınca toprak analizi gerçek-
leştirilerek, kirazda kullanılacak 
olan Yeşil Altın Gübresi belirlendi 
ve tedariği yapıldı.” dedi.

Bitkinin gelişebilmesi için top-
raktan gerekli mineralleri almasının 
önemli olduğuna bunun için de top-
rak ve bitki analizi yapılması gerek-

tiğine vurgu yapan Mustafa Kemal 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak 
Bilimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ke-
rim Mesut Cimrin, Tarım Kredi Ko-
operatifleri aracılığıyla Gübretaş ta-
rafından yapılan toprak analizlerini 
yorumladı. “Esas olarak yaptığımız 
işlem şu; bitki nerden alacak besin 
elementlerini, - topraktan, toprakta 
ne var? Tabi toprakta bunların mik-
tarları farklı farklı total miktarlar 
var birde bitkinin alabileceği mik-
tarlar var. İşte bu analizlerde biz bit-
kiyi taklit ediyoruz. Başka bir ifade 
ile bitkinin topraktan aldığı alabile-
ceği miktardaki besin elementlerini 
belirliyoruz.” diyerek analizle ya-
pılan işi özetleyen Cimrin, bitkinin 
ihtiyacı olan besin elementlerinin 
ihtiyacı kadar verilmesi gerektiğini 
belirtti.

Plaket takdiminin ardından top-
lantı ‘Yeşil Altın Gübresi’nin dağıtı-
mı ile sona erdi.
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Fuarın açılışına; İzmir Valisi Erol 
Ayyıldız, Tarım Kredi Koopera-
tifleri Merkez Birliği Yönetim 

Kurulu Başkanı Selahattin Külcü, Baş-
kan Vekilleri Mesut Ölmez ve Veli Sar, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Yaşar Terzi, 
İbrahim Ethem Üstüner, Mehmet Şahin, 
Ahmet Yoncacı, İrfan Karakaya, Dene-
tim Kurulu Üyeleri İsmail Daşdelen ve 
İlhan Saltık, Yönetim Kurulu Büro Mü-
dürü Özkan Yıldırım ile Bölge Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim 
Güleş, Bölge Müdürü Mehmet Tevfik 
Ongun ve çok sayıda davetli katıldı. 

Türkiye’nin en modern ve en büyük 
fuar alanında düzenlenen Agroexpo’da 
tarım makineleri, sera ve ekipmanları, 
tohum, fide, gübre, ilaç sanayi, sula-
ma ve plastik sektörü, ambalaj, tarım-
sal enerji, hayvancılık ve ekipmanları, 
arıcılık sektörü, traktör, veterinerlik 
hizmetleri ile daha birçok teknoloji ku-
ruluşu yer aldı.

Açılışta yaptığı konuşmada ülkenin 
en büyük tarım ve hayvancılık fuarın-
da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu 
ifade eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, “Ül-
kemiz, aynı anda farklı iklim şartlarının 
görülebildiği bir coğrafyada bulunuyor. 
Tarım da geçmişten günümüze kültürel 
bir miras olmanın ötesinde ciddi bir kat-
ma değer sağlayan ve istihdam oluştu-
ran, ekonomik, stratejik bir sektör haline 
geldi. Ülke olarak 24 milyon hektarlık 
tarım alanında 115 milyon ton bitkisel, 

24 milyon ton hayvansal üretim gerçek-
leştiriyoruz. 2015 yılından itibaren ta-
rımsal hasıla bakımından Avrupa’da 1. 
sıradayız, dünya genelinde ise ilk 10’da 
yer alıyoruz” dedi.

2002 yılında 3,2 milyar TL olan ta-
rımsal ihracatın 2015 yılında 16,8 mil-
yar TL’ye yükseldiğini açıklayan Bakan 
Yardımcısı Daniş, “Bu rakamların ye-
terli olmadığını, çok daha fazla potansi-
yele sahip olduğumuzu biliyoruz. 2023 
hedeflerimize ulaşmak için çok çalış-

mamız gerekiyor. Bakanlık olarak tarihi 
bir karar aldık ve Milli Tarım Projemizi 
açıkladık.” ifadelerini kullandı.

Daniş, 15 Temmuz’da yaşanan hain 
darbe girişiminin ardından Avrupa’nın 
4 büyük tarım ve hayvancılık fuarı ara-
sında yer alan Agroexpo Uluslararası 
Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın Türki-
ye’de yapılıyor olmasının önemli oldu-
ğunun da altını çizdi.

Türkiye’deki tarımsal ürün artışı-
nın, beraberinde tarımda makineleşmeyi 

getirdiğini ve bunun kendilerini mutlu 
ettiğini ifade eden Avrupa Tarım Maki-
ne Sanayicileri Birliği Başkanı Richard 
Markwell, “Türkiye’nin tarımsal alanda 
daha ileriye gitmesini olumlu karşılıyo-
ruz. Modern teknolojiyi kullanmak biz-
lerin performansını olumlu yönde etki-
liyor.” dedi.

Fuarda bulunan Tarım Kredi standı-
nı ziyaret eden Merkez Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Selahattin Külcü ile 
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri 
stantta görevli personel, şirket temsil-
cileri ve standa gelen ziyaretçilerle bir 
süre görüştüler.

Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin 
Külcü; “Ülkemizin birçok yerinde ta-
rım fuarları yapılmaktadır. İzmir fuarı, 
bu fuarların en büyüklerinden biridir. 
Kurum olarak şirketlerimizle tek çatı 
altında bu fuara da iştirak etmekteyiz. 
Kurumun tanıtımı için fuarlar önemli 
bir fırsattır” şeklinde değerlendirmeler-
de bulundu.

Fuarla ilgili açıklamalarda bulunan 
Bölge Müdürü Mehmet Tevfik Ongun;  
Merkez Birliği Yönetim Kurulu Baş-
kanı Selahattin Külcü ile Yönetim ve 
Denetim Kurulu Üyelerinin fuar ziya-
retlerinden duyduğu memnuniyeti ifade 
ederek, fuarın; ziyaretçilere Tarım Kredi 
Kooperatiflerini, şirketleri ile birlikte ta-
nıtmak için iyi bir fırsat ve ziyaretçi ka-
tılımı açısından ise memnuniyet verici 
olduğunu söyledi.

İzmir Tarım Fuarı ziyaretçileriyle buluştu…
12. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, İzmir’de düzenlendi. Açılışını Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş’in gerçekleştirdiği fuara Tarım Kredi Kooperatifleri, 
iştirakleri ile birlikte tek çatı altında katıldı. 
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TAREKS, tohumculuk sektöründe büyüyor
Türkiye’nin makine 
ile açılan ilk yer altı 
deposuna sahip olan 
TAREKS yapmış 
olduğu yatırımlar ile 
büyümeye devam 
ediyor.

TAREKS Nevşehir Şube Müdürü Se-
mih Saygın, konu ile ilgili yaptığı de-
ğerlendirmede; “Nevşehir’in merkez 

ilçeye bağlı Kavak kasabasında TAREKS 
Tarım Ürünleri Araç Gereç İthalat İhracat 
Ve Ticaret A.Ş’ne ait 8 bin 600 m2 arazi al-
tında 1992 yılında hizmete açılan doğal yer 
altı deposu, ülkemizin makine ile açılan ilk 
doğal yer altı deposudur. Depo; 128 m uzun-
luğunda bir koridor ve 35-50m boylarında 
21 odadan oluşmaktadır. 4 bin 500 m2 taban 
alana sahiptir. 7 adet havalandırma mazga-
lı 120 adet baca mevcuttur. Patates olarak 
hammadde kapasitesi 5 bin tondur. Yapı 
Erciyes Dağının püskürmesi sonucu oluşan 
volkanik tüftür. Patates depo dönemi olan 
Eylül ve Nisan aylarında depo +4 derece sı-
caklıkta olmakta bu da patates tohumu depo-
lamak için en ideal sıcaklıktır” dedi.

Patates Deposunda 21 Kişi 
Çalışıyor

Depoda 21 kişi ile çalıştıklarını ifa-
de eden Saygın, “Tesisimizde patates 
tohumluğu hazırlama döneminde 1 şube 
müdürü, 1 teknik personel, 1 depo so-
rumlusu, 2 geçici forklift operatörü ve 
16 geçici işçi olmak üzere 21 çalışan 
bulunmaktadır.  Patates tohumluğu üre-

tim döneminde 1 Şube müdürü, 1 teknik 
personel, 1 depo sorumlusu olmak üzere 
3 çalışan bulunmaktadır ifadelerini kul-
landı.

Depoda Sertifikalı Patatesler 
Türkiye’ye Sevk Ediliyor

Depoda bulunan patateslerin 25 ki-
logramlık ambalajlarda sevk edildiğini 
ifade eden Saygın, “Şirketimiz yıllık 
üretim programına uygun olarak Kayse-
ri’de yapılmakta olan patates tohumlu-
ğu, hasat sonrası Nevşehir’in Kavak ka-
sabasında bulunan tesise sevk edilerek, 
sertifikalı patates tohumluğu hammadde 
olarak tesiste stoklanmaktadır. Serti-
fikalı tohumluk mevzuatı kapsamında 
belirlenen teknik standartlara uygun ka-

liteli tohumluğun hazırlanması amacıyla 
otomatik patates boylama, 25 kg amba-
lajlarda otomatik tartım, 1.000 - 1.250 
Kg otomatik paletli paketleme işlemleri 
yapılarak depo içinde istife alma ve to-
humluk sevkiyat aşamasında forklift ile 
araç yüklemesi yapılarak sevk işlemleri 
yürütülmektedir” şeklinde konuştu.

Tesisin Maliyeti 2 Milyon Lira
Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı 

Kavak kasabasında bulunan TAREKS 
A.Ş.’ye ait olan yer altı deposunun bu-
günkü hesaplamalar ile 1 milyon lira, 
tesiste bulunan alet makinelerinin de 1 
milyon lira olduğunu belirten Saygın 
yer altı deposunun toplam maliyetinin 2 
milyon lira olduğunu kaydetti.

1982 Yılından Beri Hizmet 
Veriyoruz

TAREKS Nevşehir Şubesinin 1982 
yılından beri hizmet ettiğini ifade eden 
Şube Müdürü Saygın şunları kaydetti; 
“4 bin ila 5 bin ton sertifikalı tohumluk 
patates üretim kapasitesine sahip olan 
şirketimiz, tohum üretim faaliyetine 
1982 yılından beri devam etmekte olup, 
Ülkemiz tohumculuk sektöründe Tarım 
Kredi Kooperatifi ortakları ve diğer çift-
çilerin ihtiyacı olan sertifikalı/kaliteli 
patates tohumluğunu piyasa koşulların-
da en uygun fiyatla üretim yaparak, en 
sağlıklı şartlarda muhafaza ederek, to-
humlukların en kaliteli şekilde istenildi-
ği dönemde çiftçilerimizin kullanımına 
sunmaktır.”

Aydın’ın Karpuzlu İlçesinde patates 
üretimi yapan Nihat Akpınar, aşırı 

sıcaklar nedeniyle sıkıntılı bir yaz döne-
mi geçiren patates üreticisinin kış dönemi 
hasadı ile hem rekolte hem de fiyat artışı-
nın yüzlerini güldürdüğünü söyledi.

Evliya Çelebi’nin ‘Gök kubbenin al-
tındaki en güzel yeryüzü’ diye tarif etti-
ği Aydın’da çay ve muz gibi özel iklim 
şartları gerektiren tarım ürünleri dışın-
da onlarca çeşit tarım ürünün yetiştiğini 

belirten Karpuzlulu Nihat Akpınar, “Bir 
zamanlar karpuz üretimindeki önceliği 
nedeniyle adı Karpuzlu olan ilçemizde de 
her çeşit tarımsal faaliyet yapılıyor. Yer 
fıstığı, zeytin, pamuk ve diğer ürünlerin 
yanında Karpuzlu önemli bir patates üre-
tim merkezi idi. Pek çok kişi bıraktı ama 
bizim gibi patates üretimine devam eden-
ler de var. Kış dönemi hasadını tamam-
ladık. Hem rekolte hem de fiyatlardan 
memnunuz” diye konuştu.

Patates, üreticisini sevindirdi 
Türkiye’nin en önemli tarım şehirleri arasında yer alan 
Aydın’da patates hasadı başladı. Yaz döneminde tarlada 
toptan kilosu 10 kuruşa satılan patatesin bu dönem 10 
kat artarak 1 TL’ye satılması üreticileri sevindirdi. 
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Finike’de DSİ 13. Bölge Müdürlüğü, çiftçilerin su-
lama sorunu çözmek için başlattığı Kapıçay Bara-
jı’nda sona geliniyor. DSİ, 126 640 metrekarelik 

gövde hacmi ile temelden yüksekliği 50 metre olan baraj 
gövde dolgusunu tamamladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan DSİ Genel Mü-
dürü Murat Acu, turizmin yanı sıra tarımda da önemli 
yeri olan Antalya’nın, birçok ülkenin meyve ve sebze 
ambarı olduğuna dikkat çekti. Tarım için DSİ olarak mo-
dern sistemler ve projeler gerçekleştirdiklerini kaydeden 
Acu, “Bunun için bir tarım şehri olan Antalya’da Göl 
Su projeleri ile zirai üretimi artırarak çiftçimize büyük 
kazanç sağlamak, Antalya’da sulanmadık toprak bırak-
mayarak topraklarımızı daha verimli hale getirmek için 
DSİ Genel Müdürlüğü olarak Antalya İli Finike İlçesi, 
Gökbük Köyü sınırlarında Başgöz Çayı üzerinde ve Fi-
nike-Elmalı karayolunun 25’inci kilometresinde yaptı-
ğımız Finike Kapıçay Barajı’nın gövde dolgusu tamam-
lanmıştır” dedi.

18 bin dekarlık tarım alanı sulanacak
Acu, baraj ile birlikte 18 bin 700 dekar tarım arazi-

sinin sulama ihtiyacının karşılanacağına dikkat çekerek, 
“1,00 MW kurulu gücündeki santral ile yıllık 4,87 GWh/
yıl enerji üretilerek ülke ekonomisine katkı sağlanacak-
tır. Gövdede Silindirle Sıkıştırılmış Beton Dolgu ve Ön 
Yüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu tiplerinin birlikte uygu-
landığı barajın temelden yüksekliği 50 metredir” diye 
konuştu.

Yıllık ekonomiye katkısı 47 milyon
Genel Müdür Acu ayrıca, Finike Kapıçay Barajı’nın 

çiftçiye ve ekonomiye büyük katkıda bulunacağını be-
lirterek, ‘’Baraj inşaatında tamamına yakını yerleştiri-
len baraj ölçüm cihazlarının kontrolü devam etmekte-
dir. Finike Kapıçay Barajının fiziki gerçekleşmesi % 
99.00’dur. 18 bin 700 dekar tarım alanını sulayacak ve 
bölgeye ciddi katkı sağlayacak olan barajın sulama inşa-
atında ise regülatör memba kısmında yer alan fore kazık 
çalışmaları tamamlanmış olup diğer çalışmalar devam 
etmektedir. Bu projenin tamamlanması ile 2016 yılı bi-
rim fiyatları ile dekar başına 2 milyon 536 bin TL gelir 
artışı, ülke ekonomisine yıllık 47 milyon 423 bin 200 TL 
katkı sağlanması hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı.

 Finike'de 18 bin 
dekarlık tarım 

alanı sulanacak 

Antalya’nın 
Finike ilçesinde 
Devlet Su İşleri 
(DSİ) tarafından 
başlatılan 
Finike Kapıçay 
Barajı’nın 
gövde dolgusu 
tamamlandı. 
Barajla birlikte 
ilçedeki çiftçilerin 
sulama sorunu 
tarihe karışacak. 
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı tarafından 2016 yılında-

ki bitkisel üretime ait veriler payla-
şıldı. Verilere göre tahıllar ve diğer 
bitkisel ürünlerdeki üretim miktarı 
önceki yıllara göre yüzde 0,2, sebze-
lerde yüzde 2,4, meyvelerde ise yüz-
de 6,8 oranında artış gösterdi. 2016 
yılında 65 milyon 184 bin ton tahıl 
ve diğer bitkisel ürünler, 30 milyon 
267 bin ton sebze ve 18 milyon 972 
bin ton meyve üretimi gerçekleştiril-
di.

Tahıl Üretimi Yüzde 9 Geriledi
2016 yılında tahıl üretimi bir 

önceki yıla göre yüzde 8,7 oranın-
da azalarak 35 milyon 281 bin ton-
da kaldı. Buğday üretimi yüzde 8,8 

oranında, arpa üretimi de yüzde 16,3 
oranında azalarak önceki yılın geri-
sinde kaldı. Tütün üretimi 2015 yı-
lına göre yüzde 3 oranında artarak 
70 bin tona çıkarken, şeker pancarı 
üretimi de yüzde 21,5 gibi yüksek 
bir oranda artarak 19 milyon 485 bin 
tona çıktı.

Sebze ve Meyve Üretiminde 
Artış Sürüyor

Sebze ürünlerindeki üretim bir 
önceki yıla göre yüzde 2,4 oranında 
artarken, meyve ürünlerinde bu oran 
yüzde 6,8 olarak gerçekleşti. Sebze 
ürünlerindeki en büyük üretim artışı 
kuru soğanda olurken, meyve ürün-
lerinde liderliği yüzde 13,9 artış ile 
elma aldı.

Kuru soğan üretim rekoru kırdı
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı 
tarafından 
açıklanan 
2016 yılındaki 
bitkisel üretim 
verilerine 
göre en fazla 
üretim kuru 
soğanda 
yaşandı.

Kayserili çiftçilerin her türlü 
ihtiyacını karşılayan Tarım Kredi 
Kooperatifi, nohut tohumu satışını 
da başarıyla gerçekleştiriyor.

Çiftçilerin her türlü ihtiyacını kar-
şıladığı Tarım Kredi Kooperatifi, 
nohut tohumunda da aynı faaliyeti 
gerçekleştiriyor. 27 yıldır çiftçilik-

le uğraşan ve hububat yetiştiriciliğinden 
iki yıl önce nohut ekimine geçtiğini an-
latan Turanlı Köyü Çiftçisi Şevki Utkan, 
“2 yıldır yöremizde nohut ekimi yapıyo-
ruz. Hububata göre yüzde 30 daha fazla 
verimle daha kısa vadede alıyoruz.” dedi. 

Türkiye'de sertifikalı bakliyat tohum-
larının yetersiz üretimi sebebiyle teda-
rikinde yaşadığı sorunları dile getiren 
Utkan, “Nohut ekimini 2 yıldır gerçek-
leştiriyoruz. Tarım Kredi Kooperatifimiz 
de bize sertifikalıyı iki yıldır getirebiliyor, 
bizim için sıkıntı yok” diye konuştu. Ta-
rım Kredi aracılığıyla, nohutta sertifikalı 
tohum tedarik etmeden memnun olduğu-
nu ifade eden Çiftçi Şevki Utkan sözlerini 
şöyle sürdürdü; Askan ve çağatay şeklin-
de çeşitlerimiz var. Yöremizde de askanı 

ektik ve gördük. Ürün yetiştirmede sıkıntı 
olmadı. O yüzden askanı tercih ettik ve 
Tarım Kredi Kooperatifimiz de getirdi.”

“Tarım Kredi                              
ülke genelinde çok büyüdü”

Tarım Kredi Kooperatifi’nin alanı-
nı çok genişlettiğini vurgulayan Utkan, 
“Tarım Kredi alanını çok genişletti ve 
aile olarak Türkiye genelinde çok büyü-
dü. Çiftçiye büyük alanda destek veriyor. 
Tomarza çiftçilerinde sulu tarıma da ge-
çiş başladı. Sulu tarımla ilgili tezgahları 
ve bizim ekipmanlarımızla ilgili hiçbir 
sıkıntısı yok, getiriyor. Tohum konusunda 
da hububatı ve yeterli tohumluğu Tarım 
Kredi’den alabiliyoruz. Kredi ve sigorta 
konusunda Tomarza’da kanayan büyük 
bir yara var. Bu da çiftçinin ÇKS kaydının 
düşük olması. ÇKS kaydı düşük olduğu 
zaman kredi limiti artırmada ve TARSİM 
konusunda sıkıntılar çekiyoruz” şeklinde 
konuştu.

“Ne kadar ihtiyacımız varsa 
Tarım Kredi karşılıyor”

37 yıldır çiftçilikle uğraşan Alaybeyli 
çiftçisi Elim Sancak ise hububatın ma-
liyetinin fazla olmasından dolayı nohut 
üretimine geçtiklerini söyleyerek, “İki 
senedir bu işlerle uğraşıyoruz. Bu sene 
hububat maliyetinin fazla olması, buna 
karşın nohuttan da erken verim alınması 
dolayısı ile nohuda döndük” dedi. Bü-
tün ihtiyaçlarının Tarım Kredi tarafından 
karşılandığını kaydeden Sancak, “Tarım 
Kredi’ye ne kadar ihtiyacımız varsa bil-
diriyoruz, onlar da ihtiyacımızı karşılıyor. 
Çiftçiliğin her alanında Tarım Kredi Ko-
operatifi’nden yararlanabiliyoruz” diye 
konuştu. Çiftçi Elim Sancak, kredi ve si-
gorta konusunda Tarım Kredi’den destek 
alabildiklerini de sözlerine ekledi.

Nohut tohumu Tarım Kredi Kooperatifinden
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Genç çiftçi projelerinin destek-
lenmesi programı kapsamın-
da Kilis İli Beşenli köyünde 

tarımsal malzemeleri Kilis Tarım 
Kredi Kooperatifince tedarik edilen; 
yumurta tavukçuluğu üretimi yapan 
Filiz Doğanyılmaz, kültür mantarcılı-
ğı yapan Gülperi Helvacı ve arıcılık 
yapan Ömer Can'ın projeleri yerinde 
görüldü.

Kilis İlinde 3 kooperatif ve bir 
şubeyle çiftçilere en iyi hizmeti gö-

türme çabası içerisinde olduklarını 
kaydeden Gaziantep Bölge Müdürü 
Mehmet Aksoy, Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı tarafından yapı-
lacak tüm projelerde Tarım Kredi 
Kooperatifleri ailesi olarak gerek 
ürünlerin tedariği gerekse her türlü 
teknik desteğin sağlanması konu-
sunda katkılarını esirgemeyecekle-
rini belirterek genç çiftçilere proje-
lerinin hayırlı olması temennisinde 
bulundu.

Genç çiftçiler 'projeleriyle' kazanıyor...

Eynesil'de hibe desteğiyle Eynesil'de hibe desteğiyle Eynesil'de hibe desteğiyle 
tavuk çiftliği kurdutavuk çiftliği kurdutavuk çiftliği kurdu

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 
yürütülen "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 
köylerdeki genç çiftçiler para kazanmaya başladı.

Giresun’un Eynesil ilçesinde ‘Genç Çiftçilere Destek Projesi’ 
kapsamında yumurta tavukçuluğu projesi uygulanıyor. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uy-
gulamaya koyduğu ‘Genç Çiftçi’ projeleri-

nin desteklenmesi kapsamında Eynesil ilçesinde 
genç girişimci Özgen Somuncuoğlu, yumurta 
tavukçuluğu projesine hibe desteği alarak tavuk 
çiftliği kurdu. Aldığı hibe yardımıyla otomatik 
yemlik, nipel suluk, aydınlatma, folluk, fan gibi 
makine ekipmanların yanı sıra kümes inşaat gi-
derlerini de karşılayan Somuncuoğlu, ayrıca 16 
haftalık tavuklarını alarak üretime başladı. 5G 
sloganıyla, girişimci, güvenilir, güçlü, gönüllü 
ve genç bireyler arasından başvurular değer-
lendirilerek hibe almaya hak kazanan Özgen 
Somuncuoğlu, hayvan refahının esas alındığı 
modern işletmelerin küçük bir modelini gerçek-

leştirerek, yöre halkına örnek olmanın yanı sıra 
kendisinin de gelir sağlayıcı bir iş sahibi olduğu-
nu söyledi.

Projeye girmesindeki amacının aile büt-
çesine katkı sağlamak olduğunu belirten So-
muncuoğlu, “Hem genç girişimci bayanlara 
örnek olmak istedim hem de bölgemizde 
doğal yumurta eksikliğini gidermeyi amaçla-
dım. Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi 
programına 40 yaşın altındaki herkesin baş-
vurması ve devletimizin bu imkanından ya-
rarlanması gerek. Doğal, kaliteli hayvan refa-
hını da dikkate alan girişimci genç nesillerin 
tarımsal üretimde daha fazla yer alması ge-
rektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Dalaman 
ve Köy-

ceğiz ilçele-
rinde “Genç 
Çiftçi Proje-
si” kapsamın-
da büyükbaş 
hayvan dağı-
tımı yapıldı. 

Genç çift-
çilerin gelir 
düzeyinin 
yükseltilmesi 
ve kırsalda genç nüfus istihda-
mı sağlanması amacıyla Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığınca 
uygulamaya konulan ‘Genç 
Çiftçi Projesi’ kapsamında, 
Köyceğiz ve Dalaman’da 
genç çiftçilere hibe desteği 
sağlandı.

Düzenlenen törende, genç 
çiftçilerin ve kadınların des-
teklenmesinin önemini vur-
gulayan Dalaman Kaymakamı 
Ali Güldoğan dağıtımı yapılan 
hayvanların, İlçeye ve üretici-
lere hayırlı olmasını diledi.

Kaymakam Güldoğan; 
“Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığının “Doğduğum 
yerde doymak istiyorum.” 
felsefesi ile hareket edilen bu 
projesiyle; tarımda sürdürü-
lebilirliğin sağlanması, genç 
çiftçilerin girişimciliğinin 
desteklenmesi, gelir düzeyinin 
yükseltilmesi, alternatif gelir 
kaynaklarının oluşturulması 
ve genç kırsal nüfusun istihda-
mına katkı sağlayacak kırsal 
alandaki tarımsal üretime yö-
nelik projelerin desteklenmesi 
amaçlanmaktadır.” dedi.

Genç çiftçiler 
düveleri ile buluştu
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İlçeye kurdukları jeotermal sıcak su 
kaynağıyla ısıtılan serada domates 
üretimi gerçekleştiren firmanın sahi-

bi Hakan Kozan, serada yapılan domates 

üretimini anlattı. Özellikle kışın domates 
üretiminin zor olduğunu ifade eden Ko-
zan, “Seramız yaklaşık 8 ay önce kuru-
lan yeni bir sera. Dışarıda ısı eksi 20-21 

Eksi 20 derecede domates üretiyorlar 

derece civarında iken burada ısıyı 19-20 
derecede tutarak domates üretiyoruz. Se-
ramızın özelliği şu: Jeotermal su, şehri 
ısıttıktan sonra dönüş suyu ile üretim ya-
pıyoruz. Biz aynı zamanda sera ısıtma sis-
temleri de kuruyoruz. Van, Çaldıran ilçe-
sindeki serayı firmamız kurdu. Serada eksi 
40 derecede üretim yapılıyor. Afyonkara-
hisar jeotermal seracılığın merkezi olmaya 
aday. Şu an da Sandıklı’da 13, Afyon’da 
da 20 sera var. Bölgemizde jeotermal to-
najımız fazla, ısıtma maliyetimiz düşük 
oluyor. Dışarıda kar var ama domates üre-
timimiz devam ediyor” diye konuştu.

“Bir kaç aya kadar fiyatların 
düşeceğini tahmin ediyorum”

‘Kışın domates yenilmez’ anlayışının 
seralarda yapılan üretim ile değiştiğini 
kaydeden Kozan, açıklamasında şunları 
söyledi:

“Seramız 17 bin metrekare. 25 kişi 
istihdam ediyoruz. Daha önce ‘kışın do-
mates yenilmez’ diye bir düşünce vardı, 
jeotermal seracılığa başladıktan sonra iyi 
tarım sertifikası aldık. Üretimimiz tarım 
bakanlığı kontrolünde yapılmakta. Hiç 
bir şekilde kimyasal ve hormon içeren 
madde kullanmıyoruz. Kullanmamız da 
zaten yasak, kullanırsak üretim belge-
miz iptal olur. Domates fiyatları konusu-
na gelince; çeşitli duyumlar var. 10 lira 
olduğu yönünde. Biz şu anda İstanbul, 
Bayrampaşa haline 5,7-5,8 liraya doma-
tes gönderiyoruz. Komisyon ve nakliye-
den sonra bizim elimize 4,5-5 lira gibi 
rakamlar geçiyor. Tabi ki bu ürün tüke-
ticiye 10 liraya kadar yansıyor. Bölge-
mizde şu anda kış üretimi olmadığı için 
fiyatlar yüksek. Şu anda ısıtma ve elekt-
rik masrafları çok ama bir kaç aya kadar 
fiyatların düşeceğini tahmin ediyorum.”

Öte yandan serada üretilen doma-
tesler renkleri ve kokuları ile görenlerin 
iştahını kabartırken, lezzetleri ile de ken-
dine hayran bırakıyor.

Kütahya’nın Simav Eynal Kaplıcaları bölgesinde, 
jeotermal su kaynaklarıyla ısıtılan seralarda üretilen 
domatesler, ilçede yüzlerce kişinin geçim kaynağı 
haline geldi.

Hava sıcaklığının özellikle geceleri eksi 20 
dereceleri bulduğu Afyonkarahisar’ın Sandıklı 
ilçesinde jeotermal sıcak su kaynağı kullanılarak 
sıcaklığın 40 derecelere kadar yükseltildiği 
seralarda üretilen domatesler, Türkiye ile birlikte 
dünyanın bir çok noktasına gönderiliyor. 

Simav'da son 2 yıldır uygulanmakta olan 
topraksız seranın, üretimi; yüzde 30 ora-
nında artırdığı açıklandı. 100 dekarın 

üzerindeki topraksız alanda üretim yapılan se-
ralarda, dönüm başına üretimin 20 tondan 30 
tona çıktığı belirtildi.

Simav Eynal 4 Eylül Tarımsal Kal-
kınma Kooperatifi Başkanı Hakan Öz-

türk, (35) yaklaşık 350 dekar sera alanı 
üzerinde 110 seracı ortak ile tarımsal 
üretim yaptıklarını ifade etti. 

Öztürk, “Özellikle domates ve sa-
latalık ağırlıklı üretimden bir yılda 7 
bin ton civarında ürün alıyoruz. Bunun 
karşılığında 11 milyon TL kazancımız 
oluyor. Topraksız tarım uygulamalarını 

daha da yaygınlaştırarak rekolte ve ka-
zancı iki katına çıkarabiliriz. Topraksız 
tarım üretimiyle birim alana daha sık 
bitki dikilebiliyor, ürünlerde kanserojen 
nitrat birikimi olmadığı gibi, sulama işi 
de oldukça kolaylaşıyor” dedi. 

Organize seracılık bölgesi kurulması 
için taleplerinin göz önüne alınmasını 
isteyen üreticiler, yurt dışı ihracatına 
yönelik üretim de yapabileceklerini dile 
getirdiler. Üreticiler, "Eğer Organize 
sera bölgesi kurulursa, bir çok avantajlar 
elde edeceğiz. Sağlıklı büyüme için bu 
kaçınılmaz. Simav'da organize seracı-
lık bölgesi kurulursa hem üretici sayısı, 
hem de üretim miktarı artacaktır" diye 
konuştular.

Eynal domatesi ve salatalığının İs-
tanbul, Bursa, İzmir, Balıkesir ve Anka-

ra gibi şehirlere toptan olarak satıldığını 
ifade eden Simav, domatesin toptan fi-
yatının 3 TL'den başladığını söyledi.

Topraksız sera nedir?
Dünyada en sık tercih edilen üretim 

şekli olma yolundaki topraksız tarımda 
ürün, zemindeki toprak içinde değil, fi-
delere özel kaplarda yetiştiriliyor. Fide, 
kaya yünü adlı bir maddenin içine diki-
liyor. 

Kaya yünü, suyu tutma özelliğine sa-
hip bir malzeme. Bununla birlikte kabın 
içine perlit adı verilen madde ekleniyor. 
Bu madde de ısı yalıtımı sağlama özel-
liğine sahip olduğu için bitkinin sıcak-
lık değişimlerinden etkilenmesini asgari 
düzeye indiriyor.

Jeotermal su kaynaklarıyla ısıtılan seralar geçim kaynağı oldu
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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde emekli çift, kurduğu 
hobi bahçesinde Türkiye'nin ilk çikolata meyvesini 

yetiştirdi. 'Sabota' adlı ağacın meyvesi, çikolataya benzer-
liğiyle dikkat çekiyor.

Birisi eğitim camiasında birisi de sağlık sektörün-
de uzun yıllar hizmet veren Öğretmen İzzet Akyol ve 
eşi hemşire Nalan Akyol emekli olunca hobi amaçlı 
tropikal bir bahçe kurdu. 5 yıl önce kurdukları bah-
çede bugün onlarca çeşit tropikal ağaç bulunan çift, 
bahçenin ilk zamanlarında diktikleri Sabota ağacın-
dan bu yıl bol meyve aldı. Dışı sert ve yeşil olan an-
cak içi çikolata renginde, kıvamında ve tadında olan 
meyve görenleri hayrete düşürdü. Özellikle çocuk-
ların çok beğendiği çikolata meyvesi Türkiye'de ilk 
olma özelliğini de taşıyor.

Gazipaşa'nın eşsiz ikliminde her çeşit ağacın ra-
hatlıkla yetiştiğini ve bu nedenle 12 ay boyunca için-
de meyvelerinin olduğu bir bahçe kurmak istedikle-
rini belirten emekli eğitimci İzzet Akyol, bahçesinde 
mango, pepinoya, pejoya, çerimaya, liçi, altın çilek, 
şatok, kamkata, layn limonu, guavaya, hurma ve si-
yah sabota ağaçlarının bulunduğunu söyledi.

İlçede ilk kez sabota meyvesini diktiğini, daha 
sonra bu ağacın Türkiye'de de ilk kez yetiştiğini öğ-
rendiğini söyleyen Akyol, "Bu ağaç Doğu Meksika, 
Orta ve Amerika ile Kolombia'nın  güneyinde  ye-
tişen bir ağaç. Bu meyve Gazipaşa ortamına uyum 
sağladı ve geçen yıl birkaç tane olmasına rağmen bu 
yıl bolca meyve aldım. Meyvenin görüntüsü ve tadı 
aynen çikolatayı andırıyor. Çocukların çokça tüketti-
ği çikolatanın alternatifi olarak bu meyve sağlıklı bir 
şekilde çocuklarımıza tükettirilebilir. Bunun için bu 
meyvenin ülkemizde yetişmesinin önemli olduğunu 
düşünüyorum" dedi.

Bir ağaçta yaklaşık 250 adet olan çikolata mey-
vesinin ekiminin ve bakımının kolay olduğunu, her-
hangi bir zahmeti bulunmadığını belirten Akyol, Sa-
bota ağacının ayrıca döllenmek için başka bir ağaca 
ihtiyaç duymadığını söyledi. Yıl boyunca yeşil kalan 
Sabota'nın Akdeniz bölgesinin kıyı kesimlerinde ra-
hatlıkla yetişebildiğini belirten Akyol, tüm üreticilere 
bu ağacı tavsiye etti.

Emekli hemşire Nalan Akyol ise özellikle annele-
re seslenerek çocuklarına çikolata yerine bu doğal ve 
besin değeri yüksek meyveyi yedirmelerini tavsiye 
etti.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi'nde emekli 
çift kurdukları tropikal hobi bahçesinde 
çikolata meyvesi 'Sabota' yetiştiriyor.

Çikolataya alternatif ağaç yetiştiriliyor
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Gümüşhane’de etkili olan yoğun kar yağışı ve 
yağmur nedeniyle Manisa’da birçok üzüm 
bağı ve tarım arazisi sular altında kaldı. Bu 

durum üreticiyi endişelendirmek yerine yüzünün gül-
mesine neden olurken, zamanında yağan kar ve yağ-
murun afet değil bereket olduğu vurgulandı. 

Son yılların en şiddetli kar yağışı ve yağmurlarına 
tanıklık eden Manisa’da tarım alanları ve üzüm bağ-
ları adeta suya doydu. Birçok üzüm bağı sular altında 
kalırken üreticiler bu durumu memnuniyetle karşıladı. 
Çok yağışın da çok kuraklığın da bir afet olduğunu 
dile getiren Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı 
Mustafa Kaçire, “Bunu her zaman dile getiririz ama 
eskiden beri atalarımızın da dediği gibi kar olan yer-
de mikrop diye bir şey kalmaz. Bizim çiftçi için bu 
durum bilhassa bitirimdir. Yerinde ve zamanında ol-
duğunda her zaman için berekettir. Şu an gördüğümüz 
kar, yeri ve zamanında yağan bir kardır. Afet konu-
munda değildir. Çiftçimiz bundan çok mutlu. Toprak-
larımız üzerindeki mikroplar gitti, yenilendi. Yer altı 
sularımız oldukça zenginleşti. Gayet güzel bir durum. 
Bazen duyuyoruz, ‘Bağlarda su var’ deniliyor. Bu kar 
ve yağmur zamanında yağdığı için hiçbir şey ifade 
etmiyor afet anlamında. Tam bizim bağlarımız için, 
mahsullerimiz için elverişli bir durum” dedi.

Bağlar göle döndü üreticinin yüzü güldü 
Manisa’da son etkili olan kar ve 
yağmur üreticilerin yüzünü güldürdü.

Baraj ve diğer nedenlerle köyü taşınan çiftçilere 
devlet tarafından hem ev hem de tarım arazisi 

veriliyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKTC'ye içme ve 

kullanma suyu temin etmek amacıyla yapılan Ana-
mur'da bulunan Alaköprü Barajı nedeniyle köyü ta-
şınanlara her türlü imkânı sundu. Barajın yapımından 
etkilenen Sarıağaç, Akine ve Ormancık köylerinden 
326 aile için 208 milyon TL proje bedeliyle 326 ko-
nut, 3 adet köy konağı, 3 adet 300 kişilik cami, 1 adet 
16 derslikli okul, arıtma tesislerini yaparak hak sahip-
lerine dağıtımını gerçekleştirdi. Bakanlığa bağlı Yapı 
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma-
lar kapsamında hak sahibi ailelerin geçimlerini temin 
etmek amacıyla tarımsal iskân projesi de hazırlandı 
ve ihalesi yapıldı. 

Hak sahibi her vatandaşa yaklaşık 4,5 dönüm çilek 
üretimine uygun tarım arazisi verilecek.

Köyünü taşıyana 4.5 dönüm 
çilek arazisi verilecek






