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"Başbakanımız 
sayesinde balımız 
değerlendi"

Ramazanda 
gıda fiyatları 
artmayacak   
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Karayama, 
"Tek hedefimiz 
ortağa hizmet" 

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı 
65. Hükümet'in Bakanlar Kurulu listesini 
açıkladı. Yeni kabinede Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı görevini yine 
Faruk Çelik yürütecek. 1 Kasım'da 
Şanlıurfa'dan yeniden milletvekili seçilen 
Çelik, 64. Hükümet'te Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı olarak görev almıştı.
Çelik, 65. Hükümet'te yine Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığına getirildi.

Hayırlı olsun
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13Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi

Yukarı 
Bahçelievler Mah.

Wihelm Thomsen Cad.
No: 7      06490 

Çankaya-Ankara

65. Hükümet kuruldu
3 Başbakan Binali Yıldırım'ın 
kurduğu 65. Hükümet için 
güven oylaması yapıldı. Hükü-
met 315 oyla güven oyu aldı.

3 Başbakan Binali Yıldırım, 
"65. Hükümet icraatta kalite 
ve hızın artacağı, halkımızın 
beklediği çalışmaların gecik-
tirilmeden yapılacağı, gerekli 
adımların atılacağı bir hükü-
met olacak. Yeni dönemde de 
reformcu bakış açımızı aynen 
devam ettireceğiz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, 65. 
hükümet programını TBMM 

Genel Kurulu'nda sundu. Yıldı-
rım, tarımsal destekleri şekillendi-
rirken Türkiye'nin arz dengesi ve 
dış ticaret politikalarının dikkate 
alınacağına işaret ederek, tarımsal 
desteklemelerde ürün desteği, su 
potansiyeli uyumunu gözeterek 
sertifikalı üretim yöntemine geçi-
leceğini, tarım sigorta kapsamını 
daha da yaygınlaştıracaklarını 
kaydetti. Binali Yıldırım, sulanan 
arazi varlığının nihai hedef olan 
8,5 milyon hektara ulaştırılması-
nın sağlanacağını, özellikle su ta-
sarrufuna imkan sağlayan basınçlı 

ve modern sulama sistemlerinin 
hızlandırılacağını ifade ederek, su 
yönetimi ve fiyatlandırma sistemi-
ni tasarrufu artırıcı bir yaklaşımla 
yeniden ele alacaklarını, sulama 
birliklerinin sorunlarının kökten 
çözecek tedbirlerin hayata geçiri-
leceğini bildirdi. 

10.5 milyon dekar alan 
sulanacak

Başbakan Yıldırım, sözlerini 
şöyle sürdürdü: "GAP'ta büyük 
oranda tamamlamış olduğumuz 
ana kanallar ve su dağıtım şebeke 
inşaatlarına devam edeceğiz. Orta 
vadede GAP sulamalarının tama-

mı olan 10 milyon 580 bin dekar 
sulanmış hale gelecek. Sulamalar 
tamamlandığında GAP gıda üreten 
ve dünyaya ihraç eden üretim ve 
ihracat merkezine dönüşecek. 
Konya Ovası Projesi malum oldu-
ğu üzere Mavi Tünel ile birlikte 
başlamış durumda ve dağıtım 
şebekeleriyle Konya Ovası'nda 
şu ana kadar 9 milyon 240 bin 
dekar arazi sulanır hale gelmiştir. 
2019 yılına kadar 11 milyon dekar 
arazinin tamamı sulanmış olacak. 
14 ili kapsayan Doğu Anadolu 
Projesi, 2019 yılında 2,3 milyon 
dekar araziyi daha su ile buluştu-
racaktır."
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, genç 
çiftçilere 30 bin liraya kadar hibe desteği sağlayacak 
programa gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, 
desteklerden faydalanmak için 378 bin genç çiftçinin 
başvuruda bulunduğunu söyledi. 

Bakan Çelik, genç çiftçi projeleri-
nin desteklenmesi ile ilgili yaptığı 
açıklamada, “Genç Çiftçi Projele-

rinin Desteklenmesi Programı kapsamın-
da 13 Nisan itibariyle başlayan başvu-
rular 12 Mayıs’ta sona erdi. 1 aylık süre 
zarfında 378 bin genç çiftçimiz bu proje 
kapsamında il/ilçe müdürlüklerimize dos-
ya teslimi yaptılar. Bu rakam, genç çift-
çilerimizin söz konusu programdan ya-
rarlanmak için yoğun ilgisinin olduğunu 
gösteriyor. Genç çiftçilerimiz proje kapsa-
mında ana hatlarıyla büyükbaş ve küçük-
baş hayvan yetiştiriciliği, arıcılık, kanatlı 
hayvan ve ipekböceği yetiştiriciliği, mey-
vecilik, seracılık ile tıbbi ve aromatik bitki 
yetiştiriciliği konularında müracaatlarını 
gerçekleştirdiler" dedi. 

Ülke genelindeki tüm başvuruların, 
değerlendirme ve uygulamaların, yazılım 
sistemi üzerinden anlık olarak Bakanlık 
merkezinden izlendiğini vurgulayan Ba-
kan Çelik şunları dedi:

"Yapılan başvuruların 370 bini hay-
vansal üretim, 8 bini de bitkisel ve diğer 
üretim kapsamında yapıldı. Başvuru dos-
yaları illerde oluşturulacak Genç Çiftçi 
Proje Değerlendirme Komisyonları ta-
rafından 21 Mayıs 2016-3 Haziran 2016 
tarihleri arasında değerlendirilecek. Bu 
değerlendirmelerde şehit, gazi, engelli, 
kadın ve eğitimli genç çiftçilerimize po-
zitif ayrımcılık yapılacak. Değerlendirme 
sonunda asil ve yedek listeler belirlenecek 
olup, bu listeler 4 Haziran ile 10 Haziran 
tarihleri arasında ilan edilecek. 11 Hazi-
ran ile 17 Haziran tarihleri arasında genç 
çiftçilerimizle hibe sözleşmeleri il ve ilçe 
müdürlüklerimizde imzalanacak ve proje-
lerin uygulanmasına başlanacak. 3 yıllık 
bir süreci kapsayan hibe destek programı 
kapsamında kabul edilen projeler için bu 
yıl itibariyle 450 milyon liralık bir kaynak 
kullandırılacak. Projeler, uygulamanın her 
aşamasında Bakanlığımızın ilgili birimle-
ri tarafından takip ve kontrol edilecek.” 

Bakan Faruk Çelik, gıda güvenliği 
ve sağlığı konusunda denetimlerin 

yoğun şekilde yürütüldüğünü belirterek 
“Ramazan ayı dolayısıyla en ufak bir fiyat 
artışını gerektirecek durumun olmadığını 
açıkça ifade etmek istiyorum” dedi.

Ramazanda gıda tüketiminin çok 
önemli olduğuna işaret eden Çelik, gıda 
güvenliği ve sağlığı konusunda denetim-
lerin yoğun şekilde başladığını söyledi.

Türkiye'de şu anda yaklaşık 1 milyon 
300 bin besi hayvanı bulunduğunu ve bu 
hayvanların yıl sonuna kadar piyasaya arz 
edileceğini bildiren Çelik, “Enflasyon-gı-

da fiyatları ilişkisi çok yoğun şekilde de-
ğerlendiriliyor. Türkiye'nin kırmızı etle 
ilgili bir açığının olduğu gerçek, 100-150 
bin ton kırmızı et açığı söz konusu. Bunu 
ithalatla, özellikle büyükbaş hayvanla gi-
dermeye çalışıyoruz. Bu konuda ramazan 
ayı dolayısıyla en ufak bir fiyat artışını 
gerektirecek durumun olmadığını açıkça 
ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Yerli üreticileri, sıkıntıya sokacak hiç-
bir kararın altına imza atmayacaklarını da 
vurgulayan Çelik, yurt dışından hazır et 
de getirilse yurt içindeki üreticiyi rahatsız 
edecek bir noktada olmayacağını kaydetti.

İstihbarat Şefi   Haber Sorumluları
İsmail ÖNDER   Funda SADAY - Firuze TÜRKEROĞLU
Mizanpaj    Reklam Sorumlusu
İbrahim BİDAV   Taner LAKERTA
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Yayınlanan köşe yazıları, 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği için bağlayıcı özellik 

taşımaz.

Mizanpaj: 
Kurumsal İletişim Müdürlüğü 

0 (312) 216 42 62 - 68 - 70

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      Fikret DOĞAN
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
SAKARYA Hüseyin SAVAŞÇI
İZMİR Kadir ARIOĞLU Oktay KAZANCI
KÜTAHYA Korhan ÖZDEMİR A.Furkan ACET
ANTALYA U.Furkan ULUTAŞ
KONYA Ersin ŞENOL  Ercan AYDIN
ANKARA İbrahim ÖZDEMİR

KAYSERİ Semih Salih ÖZER Hasan ŞENTÜRK
SiVAS Şemis KALEM M. Cebrail KEKEÇ
SAMSUN Tayfun KAÇAR Burak ÇALIK
TRABZON Murat MERT  Çetin ÇOLAK
ERZURUM Sırrı GÜL  Erol UTGULU
MALATYA E.Ömer ÇETİNKAYA Hüseyin YÜCEL
G.ANTEP Hikmet DEMİREL Ceyhan KUZAYTEPE
MERSİN Aytaç ONKUN

BÖLGE BİRLİĞİ MUHABİRLERİ

Pantone 137 C Pantone 3425 C

378 bin genç başvuruda bulundu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Ramazan 
ayı dolayısıyla gıda fiyatlarında herhangi bir artış olmayacağı 
müjdesini verdi.

Ramazanda 
gıda fiyatları 
artmayacak
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Bakanlar Kurulu'nun "2016 Yılında 
Yapılacak Tarımsal Desteklemelere  
İlişkin Karar"ı Resmigazete'de ya-

yımlandı. Buna göre çiftçilere, bu yıl  veri-
lecek tarımsal destekler belirlendi.

ÇKS'ye dahil olan çiftçilere dekar başına 
11 lira mazot ve gübre  destekleme ödemesi 
yapılacak. Kilogram başına yapılan fark öde-
mesi desteği,  yağlık ayçiçeğinde 40 kuruş, 
kütlü pamukta 75 kuruş, soya fasulyesinde 
60 kuruş,  kanolada 50 kuruş, dane Mısırda 
2 kuruş, aspirde 55 kuruş, zeytinyağında 80  
kuruş, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale-
de 5 kuruş, çeltikte 10 kuruş, kuru  fasulye, 
nohut ve mercimekte 30 kuruş, çayda ise 13 
kuruş olarak belirlendi.

Organik Tarım Bilgi Sistemine ve Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığının ilgili 
sistemlerine kayıtlı olarak organik arı yetiş-
tiriciliği  yapanlara da kovan başına 10 lira 
destek verilecek.

İyi tarım uygulamaları yapan çiftçile-
re dekar başına meyve, sebze için  50 lira, 
örtü altı için 150 lira ve süs bitkileri, tıbbi 
aromatik bitkiler için  de 100 lira destekleme 
ödemesi yapılacak.

Bu yıl Dağıtım Sistemindeki Kayıpların 
Azaltılmasına Dair Tedbirler  Yönetmeliğin-

de belirtilen yüksek kayıplı elektrik dağıtım 
şirketleri kapsamına  giren ve Diyarbakır, 
Şanlıurfa, Mardin,Batman, Siirt ve Şırnak'ta 
tarımsal  amaçlı sulamada kullanılan elektrik 
için fark ödemesi desteklerine konu ürünler-
de  çiftçinin alacağı bitkisel üretime konu 
destek ödemelerine ödeme zamanında bloke  
konulacak ve çiftçinin muvafakatı ile dağı-
tım şirketine aktarılacak. Kalan kısım  ise 
çiftçiye ödenecek.

TARIM HAVZALARI
Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen 

tarım havzalarında 2016 üretim  sezonunda 
üretilen ve satışı yapılan ürünlere fark öde-
mesi desteği yapılacak.  Yapılacak ödemeler, 
her bir havza için belirlenen ürünlerle sınırlı 
olacak.  Ayrıca bu yıl, sözleşmeli yağlık ay-
çiçeği, aspir, kanola ve soya fasulyesi  üre-
timi yapanlara fark ödemesine ilave olarak 
kilogram başına belirlenen  miktarlarda des-
tekleme yapılacak.

Yeraltı suyu kullanılan ve su kısıtı oldu-
ğunun tespit edildiği  yerlerdeki parsellerde 
ekimi yapılan dana mısır alanları, fark ödemesi  
desteğinden yararlandırılmayacak. Söz konusu 
alanlarda mercimek ve nohut için  fark ödeme-
si desteğinde yüzde 50 ilave destek ödenecek.

Patates siğili hastalığı görülen 14 ilde ve 
güvenlik kuşağında  alternatif ürün olarak 
aspir, kanola, soya fasulyesi ve yağlık ay-
çiçeği üretimi  yapan üreticilerin aldığı fark 
ödemesi desteğine yüzde 50 ilave yapılacak.

Yaş çay üreticilerine yapılacak fark öde-
mesi desteği Bakanlar Kurulu  kararı ile 
belirlenen ve üretime izin verilen çay alan-
larında Çay İşletmeleri  Genel Müdürlüğü 
(ÇAYKUR) tarafından düzenlenip, kontrol-
leri yapılan çay  ruhsatları üzerinden yapı-
lacak.

HAYVANCILIK DESTEKLERİ
Buzağı/malak desteği, aşıları tamam-

lanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri  buzağı/ma-
laklara 350 lira, soy kütüğü desteği 500 lira 
olarak ödenecek. Döl  kontrolü kapsamında 
testlerini tamamlamış boğaların buzağılarına 
ise ilave 50  lira verilecek.

Belirli şartları taşıyan süt üreticilerine 
Bakanlığın belirleyeceği  dönemler ve bi-
rim fiyatlar üzerinden ödeme yapılabile-
cek, ayrıca ıslah amaçlı  kalite standardına 
ilave ödeme gerçekleştirilecek. Ürettiği çiğ 
sütü üretici  örgütleri aracılığıyla Et ve Süt 
Kurumuna satan veya bu kurum ile yapılan  
sözleşme çerçevesinde süt tozuna çevirten 
üreticiler, çiğ süt desteklemesinden  yarar-
landırılacak.

Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurt 
içinde doğmuş, besi süresini  tamamlamış 
erkek sığırlarını, mevzuata uygun kesimha-
nelerde kestiren ve  sözleşmeli besicilik ya-
panlar 1-300 baş arası kestirdikleri hayvan 
başına 200  lira destekleme ödemesi alabi-
lecek.

Çoban desteği kapsamında 250 küçük-
baş ve üzeri anaç hayvan varlığına  sahip 
işletmelere 5 bin lira ödenecek. Damızlık 
koyun-keçi yetiştiriciliği yapan,  damızlık 
koyun-keçi yetiştiriciliği birliklerine üye, 
hayvanları kayıt  sistemlerine kayıtlı yetişti-
riciler anaç hayvan başına 25 lira ile destek 
alacak.

Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edil-
mesi için tiftik  üreticilerine belirli şartlar 
çerçevesinde kilogram başına 22 lira ödene-
cek.  Ayrıca, arılı kovan ve İpekböceği yetiş-
tiriciliği de desteklenecek.

 YEM BİTKİSİ DESTEĞİ
ÇKS'ye kayıtlı araziler üzerinde kaba 

yem üretmek amacıyla yem  bitkileri ekimi 
yapan üreticilere, yapay çayır mera için üre-
tim yaptıkları ilk  yıl, çok yıllık yem bitkile-

rinden yonca için 4 yıl ve korunga için 3 yıl 
süreyle,  tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde 
ise üretim yaptıkları yıl için belirlenen  des-
tekleme birim fiyatları üzerinden dekar başı-
na destek verilecek.

Hayvan hastalıkları ile mücadele çerçe-
vesinde Bakanlıkça belirlenen  programlı 
aşılamalar için uygulayıcılara 75 kuruş ile 
1,5 lira arasında değişen  miktarlarda ödeme 
yapılacak.

Zararlı organizmalara karşı biyolojik ve 
biyoteknik mücadelenin  yaygınlaştırılması 
ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması 
amacıyla örtü  altında ve açık alanda dekar 
başına 35 lira ile 460 lira arasında değişen  
biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği 
ödemesi gerçekleştirilecek.

Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara, su 
ürünleri kayıt sistemine  kayıtlı olmak şartıy-
la kilogram başına doğrudan üreticiye olmak 
üzere destekleme  ödemesi yapılacak.

Balıkçı gemisi desteği, su ürünleri kay-
naklarının korunması,  sürdürülebilir işle-
tilmesi ve stoklar üzerindeki av baskısının 
azaltılması  amacıyla su ürünleri ruhsat 
tezkeresine sahip 10 metre ve üzerindeki 
balıkçı  gemisi sahiplerine gemilerinin avcı-
lıktan çıkarılması karşılığında gemi boyuna  
göre 10 bin lira ile 35 bin lira arasında ola-
cak. Hayvan genetik kaynaklarının yerinde 
korunması ve geliştirilmesi  amacıyla Ba-
kanlıkça uygulanan proje kapsamındaki ye-
tiştiricilere de birim başına  40 lira 850 lira 
arasında destekleme ödemesi verilecek.

45 MİLYON LİRAYA KADAR EK 
İhtiyaç duyulması halinde Et ve Süt Ku-

rumu Genel Müdürlüğünün piyasaya  mü-
dahale amacıyla yaptığı alımların bedelinin 
Hayvancılık Genel Müdürlüğünce  ödenme-
si için 2016 tarımsal destekleme bütçesine 
"müdahale alımları desteği" adı  altında 45 
milyon liraya kadar ek ödenek verilecek.

Patates siğili görülen alanlar ile patates 
siğili için oluşturulan  güvenlik kuşağındaki 
alanlarda, karantina önlemi olarak alternatif 
ürün  yetiştirilmesi veya nadasa bırakılması 
durumunda ÇKS'ye kayıt olan çiftçiler,  de-
kar başına 110 lira ile desteklenecek.

Tohumculuk sektörünün uluslararası 
rekabete uygun bir şekilde  gelişmesini sağ-
lama noktasında da ÇKS'ye kayıtlı gerçek 
ve tüzel kişilere de  belirli şartlar dahilinde 
destek verilecek. Ayrıca, adet bazında aşılı 
fidanlara  1 lira ve aşısız fidanlara ise 0,5 lira 
destek sağlanabilecek.

 

Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) 
dahil olan çiftçilere bu yıl dekar 
başına 11 lira mazot ve gübre 
destekleme ödemesi yapılacak.

Çiftçilere tarım destekleri belli oldu

Kaçak elektrik kullanmayan çiftçinin 
elektrik faturasına dönüm başına destek 
formülü masada yer alıyor. Buna göre dö-
nüm başına dikilen ürünün sulamasında 
harcanan elektriğin bedelinin bir bölümü-
nü devlet ödeyecek. Abone olmayanların 
herhangi bir şekilde destekten faydalan-
ması düşünülmüyor. Örneğin 100 dönüm 
tarlası olan bir çiftçinin pamuk ektiğinde 
ne kadar sulama için elektrik faturası öde-
yeceği belirlenecek. O elektriğin bir bölü-
müne gübrede olduğu gibi destek sağlana-
cak. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı’ndan edinilen bilgilere göre konuya 
ilişkin hazırlıklar başladı. Ancak henüz 

detaylar tam olarak netleşmedi. Tarımsal 
sulamada kullanılan elektrik meskene göre 
dört kuruş daha ucuz. Bir kilowatt saat için 
meskende 41 kuruş ödeme yapılırken, ta-
rımsal sulamada aynı rakam 37 kuruş.

Tarımsal sulamanın desteklenmesi ça-
lışmasında dönüm başına verilecek mik-
tarın ürün tipine göre olacağı belirtiliyor. 
Üzerinde çalışılan sistemde abone olma-
yanların destekten yararlanamayacağına 
dikkat çeken Bakanlık kaynakları “Dönüm 
başına diktiği ürünün tipine göre devlet 
destek sağlar. Örneğin pamuk ekti ise sula-
mada kullanılacak motorun ne kadar elekt-
rik tüketeceği belli. Elektrik faturasının bir 
bölümü karşılanacak” diye konuştu.

Çiftçiye müjde! 
Artık o da 
desteklenecek
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Tarım Kredi Genel Değerlendirme 
Toplantısı Genel Müdür Ayhan 
Karayama’nın katılımıyla Anka-

ra’da gerçekleştirildi.
Tarım Kredi’nin ve bağlı şirketle-

rin genel faaliyetleri masaya yatırıla-
rak, veriler ışığında değerlendirmele-
rin yapıldığı toplantıda yeni dönemde 
nasıl bir strateji izleneceği ve hedefler 
konusunda görüşüldü. Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’nın birimleriyle 
koordineli çalışmak ve üreticiye pozi-
tif katkı sağlayabilmek adına, Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kuru-
mu (TKDK)  Başkanı Ahmet Antalyalı, 
Gıda ve Kontrol Genel Müdür V. Mu-
harrem Selçuk, Et ve Süt Kurumu Genel 
Müdürü Mehmet Ünal Yılmaz, Tarım 
Reformu Genel Müdür V. Metin Türker, 
Tarsim Yönetim Kurulu Başkanı İsma-
il Kemaloğlu,  Bitkisel Üretim Genel 
Müdür Yardımcısı Muhsin Temel, İç 
Denetim Başkanı Adem Aksoy’un da 
katıldığı toplantıda işbirlikleri ve çözüm 
önerileri konularında istişare edildi.

Genel Müdür Ayhan Karayama top-
lantıda yaptığı konuşmada bundan böy-
le; genel müdürlük, bölge müdürlükleri, 
kooperatifler ve iştiraklerden oluşanTa-
rım Kredi ailesi olarak üreticilere ve or-
taklara daha iyi nasıl hizmet götürülece-
ğinin arayışı içinde olacaklarını söyledi. 
Karayama; “Bundan sonra iştirakleri-
mizin ya da bölge birliklerimizin tatmi-
ninden ziyade ortaklarımızın tatminine 
yönelik çalışma yapacağız. Bu amacı 
gerçekleştirmek için çalışacağız.” dedi.

Göreve başladıkları günden beri ku-
rumları, iştirakleri tanımaya çalıştıkları-

nın altını çizen Genel Müdür Karayama 
sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Baka-
nımız kurumumuz hakkında söyle bir 
ifade kullanmıştı: ‘Tarım Kredi, ma-
aşlarla gündeme gelen değil, üreticiye, 
ortaklarına hizmet götüren bir teşkilat 
olacak. Şirketlerin daha verimli hale ge-
tirilmesi, birleştirilmesi gibi yeni hedef-
lerle yola çıkacak.’ Aldığımız kararlarla 
bunları gerçekleştirmeye çalıştık. Hem 
ücretlerle, hem huzur haklarıyla ilgili 
düzenlemelerde, tasarruflarda bulun-
duk. Son yönetim kurulu toplantısında 
17 olan şirket sayımızı 8’e düşürdük. 2 
tane pasif şirketimiz var. Bunları da iler-
leyen günlerde düzenleyeceğiz. 8 şirket 
ile faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. 
Ortaklarımız dönemsel ürün pazarlama-
da sıkıntılar yaşıyorlar. Bu dönemlerde 
hiçbir organizasyon çiftçimize yardımcı 
olamaz. Buğdayda, arpada, mısırda, çel-

tikte bu ürünlerin alımı yapılıyor. Fakat 
bütün ürünler için bu maalesef söz ko-
nusu değil. Dönemsel olarak ortakları-
mızın sıkıntılı olduğu ürünlerde çalışma 
yapma imkanımız var. Bu teşkilatın bu 
tür işleri yapabilecek potansiyeli oldu-
ğunu düşünüyorum. Bu büyük ailenin 
daha da büyüme kapasitesi olan bir aile.  
Bu potansiyeli arttırabilmek için de bi-
zim aslında devletten ortakların bekle-
dikleri faaliyetleri gerçekleştirmemiz 
lazım. Girdi maliyetlerini düşürmek,  
minimum maliyetle, ürettiği ürünün de 
değeriyle piyasada yer bulması. Hem 
girdi tedariki, hem de ürün değerlendir-
mesi yapabilecek başka bir teşkilat daha 
yok. Bizim bunu yerine getirmemiz la-
zım.”  

Kurumuma yeni bir şeyler katmak ve 
hedefler belirlemek gerektiğine dikkat 
çeken Genel Müdür Karayama, “O za-
man varlığımızın bir anlamı var. İştirak-
lerimizi ve bölgelerimizi yakından tanı-
yacağız. Bakanlığımız, Ziraat Bankası 
ve Tarım Kredi Kooperatifleri üreticiye 
hizmette ciddi bir partner olacağız. Ba-
kanlığımızın açıkladığı gibi üçlü güçlü 
bir işbirliği içinde üreticiye hizmet nok-
tasında çalışma ve gayret göstereceğiz. 
Bu amaç doğrultusunda gübreyle ilgili 
ciddi fiyat değişiklikleri yaptık. 1 mil-
yon 100 bin ortağın muhatabı olan bir 
teşkilat olarak gübre fiyatlarını minimi-
ze edecek bir çalışma içinde olmamız 
gerekiyordu.  Ciddi bir çalışma yürüttük 
ve bundan sonra da buna benzer faaliyet-
lerimiz devam edecek.  Girdi maliyetle-
rini düşürecek, gübre fiyatlarını aşağı 
çekecek faaliyetler içinde olacak karlı 
ve verimli çalışacağız. Kendi maliyetle-
rimizi karşılayacak gelirlerimiz olacak. 
Ama esas olan ortağa hizmet. Bütün 
bölgelerimizin tek hedefi var ‘ORTAĞA 
HİZMET’. Bu kooperatiflerin varlık se-
bebi o ortaklardır. Onlar yoksa ticari bir 

bakkaldan farkımız kalmaz. Bizim ortak 
gayemiz tüm teşkilatımızın ortak gayesi 
ortağa hizmet, tarıma hizmet, üretici-
ye hizmettir. ÇKS’ye kayıtlı 3 milyon 
ortak potansiyelden, ne kadarını daha 
teşkilatımızın içine katarız, daha fazla 
üreticinin memnun olmasını sağlarız, o 
zaman başımızı rahatça yastığa koyarak 
vicdanımız rahat şekilde uyuyabiliriz. 
Bu görevde olduğum sürece hedefim bu 
olacak. Sizlere de bunu tavsiye ederim.” 
dedi.

Genel Müdür Karayama, sözlerini; 
“Bakanlığımızın ve çiftçimizin biz-
den ve teşkilatımızdan beklentisi var. 
Bu beklentiyi karşılayabilmek adına 
Bakanlığımızın tüm birimleriyle ortak 
çalışmalar yapacağız.  Neler yapabile-
ceğimiz konusunda fikir alışverişinde 
bulunacağız. TAREKS ve TMO’nun 
okullara üzüm dağıtımında işbirliği 
oldu. Sera örtüsü konusunda da işbirli-
ğimiz oldu.  Bundan sonra da bu işbir-
liklerinin geliştirilmesi için çabalarımız 
olacak. Yem fabrikalarımızı daha efektif 
hale getireceğiz. Daha yüksek kapasite-
li, daha modern fabrikalar haline getire-
ceğiz. Hayvancılıkta Et Süt Kurumu ve 
Tigem ile birlikte Tarım Kredi Koope-
ratifleri de ithalatın bir parçası olacak. 
Toplantımızın hayırlara vesile olmasını 
diliyorum.” şeklinde noktaladı.

Genel Müdür Yardımcısı  Hüsamet-
tin Gülhan ve  bölge müdürlerinin su-
numlarının ardından kooperatiflerin ve 
bölgelerin sorunları, planlanan faaliyet-
ler, görüş ve önerileri çözüm önerileri 
ve üzerinde çalışılan projeler üzerin-
de tartışıldı. Toplantıya Genel Müdür 
Yardımcıları Kazım Çalışkan, Mahmut 
Güngör, Rehberlik ve Teftiş Kurulu 
Başkanı Ali Erdem Saatçi, I.Hukuk Mü-
şaviri Mücahit Çetin, bölge müdürleri, 
daire başkanları ve şirket müdürlerinin 
tamamı katıldı.

Karayama, “Tek hedefimiz ortağa hizmet”

Genel Müdür Ayhan Karayama, değerlendirme 
toplantısında yaptığı konuşmada tek hedeflerinin ortağa 
hizmet etmek olduğunu söyledi.
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Erzincan’ın Refahiye 
ilçesinde üretilen 
organik Refahiye Balı 
Anzer Balına rakip 
oldu. Bölgede 30 yıldır 
arıcılık yapan Eyüp 
Palut, kooperatiflerinin 
Başbakan Binali 
Yıldırım’ın destekleri ile 
kurulduğunu ifade etti.

Refahiye balının astıma, mideye, 
kansere, böbrek rahatsızlıklarına 
iyi geldiğini belirten üreticiler, 

pazar konusunda kooperatiflerinin ken-
dilerine her türlü desteği sağladığını dile 
getiriyorlar.

Refahiye’de arıcılık yapan çiftçiler, 
ıslah edilmiş bir bölgede arıcılık yaptık-
ları için balında kalitesinin en üst düzey-
de olduğunu söylüyorlar,

Bal üreticilerinden Kemal Diyaroğ-
lu, arıcılığın aile mesleği olduğunu be-
lirterek, “Çocukluğumuzdan beri devam 
etmekteyiz. Yaklaşık 15 yılda profesyo-
nel olarak devam etmekteyiz. İlçemizde 
bulunan tarım kredi kooperatifinde bu-
lunan bir bal işletmemiz var. Bundan do-
layı bize büyük bir katkısı var. Bütün çı-
kan ürünlerimizde kooperatif nazarında 
değerlendirilmektedir. O konuda koope-
ratifin büyük bir desteği vardır. Arıcılık 
bağlamında pazar olması bu konumda 
bizler için iyidir. Refahiye balının şöyle 
bir genetik özelliği var. Doğası hemen 

hemen yüzde 90 organiktir. Islah edil-
miş bir bölgedir. Bölgemizde bağ bahçe 
tarım olmadığı için zirai konumda ilaç 
kesinlikle kullanılmamaktadır. Ayrıca 
tamamı ile özü kekik ve gevenden oluş-
maktadır. Bir çok konuda da faydaları 
olduğu söyleniyor. Bal çocuklar için bir 
nevi ilaç zaten. Ülser için çok iyi olduğu 
araştırılmıştır zaten” diye konuştu.

  Bölgede 30 yıldır arıcılık yapan 
Eyüp Palut ise, kooperatiflerinin Baş-
bakan Binali Yıldırım’ın destekleri ile 
kurulduğunu ifade ederek, “Ulaştırma 
Bakanımız şu anda Başbakanımızdan 
Allah razı olsun. Bize katkılar yaptı. Bu 
tesisi kurdu. Bu tesisi kuruldu kurulalı 
balımızı bu tesise veriyoruz. Tesisimizin 
kurulmasından bugüne üründe biraz ar-
tış oldu. Tüm arıcı arkadaşlarda eskiden 
az koloni yapıyorlardı şimdi çok oldu. 
Refahiye balı kekik geven balı, Türki-
ye’de ki en iyi bal. Bütün hastalıklara 
karşı dirençli. Bizim balımız hanzer ba-
lından daha iyi. Bal mide ülserine, kan-

sere, bronşit, astım, ciğer hastalıklarına 
iyi geliyor” dedi.

Refahiye’de uzun yıllardır bal üre-
timi yapan Seçim Sert ise Bu yörede 
arıcılığın yoğun olması nedeniyle böyle 
bir tesisimizin buraya yapılmasından 
çok memnunuz. Bu sayede 
kendi yöremizin balı di-
ğer yörelere rağmen 
tanıtılmamış şuana 
kadar. Şimdide 
Anzer balı ile 
bizim yöre-
nin balı daha 
üstün sevi-
yede oldu-
ğunu biz 
biliyoruz. 
Ama rek-
lamı ol-
mamıştır. 
Yöremiz-
de böyle 
imkanlar 
olduğu için 
gayet mem-
nunuz. Bu tesis 
bize ayrıca bir 
imkan sağlıyor. Bu 
tesiste emeği geçen 
gelmiş geçmiş herkese 
teşekkür ediyoruz. Koopera-
tif sayesinde bu tesis buraya yapıldı. 
Arıcılara da büyük bir nimet oldu. Her 
türlü arı malzemesi olsun arı besleme 
yemi olsun bu gibi şeyleri buradan va-
tandaşlar temin ediyor. Bu konuda her 
türlü desteği alıyoruz kooperatiften. Bu-
nun sayesinde 20-30 arı yapanlar şuan-
da 150-300 arı yapıyor. Buda büyük bir 
velinimet bizim için” diye konuştu.  

  30 senedir Erzincan’da arıcılık ya-
pan Ali Naçar da, Refahiye balının her 
hastalığa şifa olduğunu öne sürdü.

Murat Naçar da 15 yıldır arıcılık 
yaptığını anlatarak, “Tesisimiz, kaliteli 
ürün üretmekte Türkiye'nin en önemli 

tesisidir. Bizim bu tesisimizin genel ola-
rak verdiği gelir çok büyük. Bal üreti-
mimiz eskiden çok düşüktü. Şimdi baya 
büyüdü. Bal satışımızda sıkıntı yok. 
Refahiye balı astıma, mideye, kanse-

re, böbreğe faydası vardır” 
şeklinde konuştu.

'Başbakanımız sayesinde balımız değerlendi'

Erzin-
can’ın 

Refahiye 
ilçesinin yüksek 

rakımlı dağlarında yetişen 
kıymetli kır çiçeklerinden 
derlenen ve çok özel bir 
bal olan Kayı Balı, en son 
teknoloji ile üretiliyor. Arı 
ve çiçek balı üretimi için en 
uygun yerlerden olan Erzin-
can yaylaları ve dağlarında 
üretilen doğal Kayı Balının, 
tamamen organik şartlarda 
üretilerek bir çok hastalığa 
iyi geldiği belirtiliyor.



Topra¤›
      uyand›r›r.

%100 Yerli
Motor
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Türk çiftçisinin bir yıl boyunca ver-
diği emeğinin karşılığını almak için 

beklediği hububat hasadı Anadolu’da 
başladı. Genel olarak Haziran ayında 
sonlarına doğru başlayan hasat bu yıl ik-
lim koşulları nedeniyle daha erken baş-
ladı. İlk olarak arpaların hasat edildiği 
Anadolu topraklarında buğday hasadı da 
start aldı. Bir yıllık emeklerinin karşılı-
ğını almak isteyen çiftçiler ‘Bismillah’ 
diyerek tarlalara girdiler. 

Hasat mevsiminin başlamasıyla 
birlikte Tarım Kredi Kooperatifleri de 
hazırlıklarını sürdürüyor. Ortaklarla 
yapılan sözleşmeli tohumluk üretimi 
kapsamında  hasat yapılan buğdayın se-
lektörleme işlemlerine başlandı. Bölge 
Birliği yetkilileri kooperatiflere gide-
rek incelemelerde bulundu. Yetkililer, 
tohum üretimine Bölge Birliği olarak 
önem verdiklerini kaydederek tohumun 
tarımda geleceğin en önemli kalemi ola-

rak görüldüğünü, tohum üretiminin bun-
dan sonraki dönemlerde de mutlak gö-
revleri arasında olacaklarını söylediler.

Çiftçiliğin en güzel yanlarından bi-
rinin de hasat zamanı olduğunu belirten 
ortaklar ise, "Hasat zamanı emeklerin 
karşılığının alındığı zamandır. Tamamen 
doğa şartlarına bağlı olarak üretim yap-
tığımız için zaman zaman sıkıntı yaşı-
yoruz. Yine de her zaman umuduğumuz 
var. Yağmur olmadığı zamanlarda ürün-

lerimizi sulayarak yetiştirmeye çalışıyo-
ruz. İnşallah emeklerimizin karşılığını 
alırız." dediler. 

Özellikle Tarım Kredi Kooperatifle-
rinden aldıkları ürünlerden son derece 
memnun olduklarını belirten ortak çift-
çiler, hizmetlerin artarak devam etmesi-
ni istediler.

Temmuz ayı itibariyle tahıl deposu 
olarak görülen İç Anadolu Bölgesinde 
de hububat hasadının başlaması bekle-
niyor. 

Anadolu’da bazı 
bölgelerde hububat 
hasadı başladı. İklim 
koşulları nedeniyle 
Çukurova gibi 
bölgelerde erken 
hasada başlayan 
çiftçiler ‘Bismillah’ 
diyerek tarlalara 
girdiler. Tarım Kredi 
Kooperatifleri hasatta 
da ortağını yalnız 
bırakmadı.

Anadolu'da 'Hasat' zamanı...

Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği'nin 
9. Olağan Genel Kurul toplantı-
sında, Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı BÜGEM Genel Müdürü Mev-
lüt Gümüş, Tarım Kredi Kooperatifleri 
Genel Müdürü Ayhan Karayama, TİGEM 
Genel Müdürü Mehmet Taşan, TÜRK-

TODAB Genel Kurulu yapıldı
Tohum Dağıtıcıları 
Alt Birliği'nin 9. 
Olağan Genel Kurul 
Toplantısı farklı 
illerden yaklaşık 
300 üye bayinin 
katılımıyla 
gerçekleştirildi.

TOB Yönetim Kurulu Başkanı Yıl-
dıray Gençer ve TODAB Yönetim 
Kurulu Başkanı Ayhan Bilgin birer 
konuşma yaptı. Oylamanın sonun-

da seçilen asil üyeler ilk toplantıda 
görev dağılımı yaptı. Buna göre; 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Şahin, Başkan Yardımcısı Aykut 

Hacıoğlu, Sayman Hüseyin Koyun-
cuoğlu, Üyeler; Ömer Güney, Aytaç 
Atay, Lokman Aydeğer, Emre Özer 
oldu.
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Tarım Kredi şirketlerinde yeniden yapılanma

Tarnet ve Tarım Kredi Yem’e taze kan
Tarım Kredi Kooperatifleri 
iştiraklerinden Tarnet Genel Müdürlüğü 
görevine Tolga Gönenli; Tarım Kredi 
Yem Genel Müdürlüğü görevine ise 
Bülent Akça atandı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Mer-
kez Birliği tarafından alınan ka-
rar doğrultusunda gerçekleştiri-

len birleştirmeler şu şekilde:

İmece Plastik, Tarım Kredi 
Plastik İle Birleşti

Plastik sektöründe faaliyet gösteren, 
Antalya’da sera örtüsü imalatı gerçek-
leştiren İmece Plastik ile Aksaray’da 
sulama borusu imalatı gerçekleştiren 
Tarım Kredi Plastik’in birleştirilmesine 
karar verildi. 

Birleşme işlemi sonrasında Tarım 
Kredi Plastik tüzel kişiliği sona erecek 
ve İmece Plastik’in şubesi olarak faali-
yetlerine devam edecek.

Tarnet, İmece Tahmil İle Birleşti
Bilişim, yazılım ve bilgisayar do-

nanımı alanlarında faaliyet gösteren 
Ankara’da bulunan Tarnet ile Merkez 
Birliği, Bölge Birliği ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine Hizmet Alım Sözleş-
mesi kapsamında personel sağlayan 
İmece Tahmil’in birleşmesine karar ve-
rildi. Birleşme işlemi sonrasında İmece 
Tahmil şirketi şube olarak devam ede-
cek ve şirket merkezi Ankara, unvanı 
Tarnet olacak.

Tarım Kredi Birlik, Tarım Kredi En-
düstriyel Pazarlama, TKŞT Holding, 
Tareks Bakliyat Bölümü ile Tarım Kre-
di Gıda Zeytin ve Zeytin Yağı Bölümü 
aynı çatıda toplandı. 

Tarım Kredi Birlik çatısı altında, Ta-
rım Kredi Endüstriyel Pazarlama’nın ve 
TKŞT Holding’in birleştirilmelerine ve 
Tareks’in bakliyat paketleme faaliyetleri 
ile Tarım Kredi Gıda’nın ayçiçek yağı, 
zeytin ve zeytinyağı işletmelerinin yine bu 
çatı altında faaliyetlerini sürdürmelerine 
karar verildi. Bu şirket ortakların ürününü 
doğrudan tüketiciye ulaştırma misyonunu 
üstlenecek.

Tareks’in Tohumculuk Bölümü ile 
Tarkim Birleşti

Tareks’in bakliyat bölümü kısmı bö-
lünme yoluyla Tarım Kredi Birlik’e dev-
redildikten sonra, şirketin tohumculuk bö-
lümü dikey entegrasyon avantajlarından 
yaralanarak rekabet gücünün artırılması 

amacıyla bitki koruma ve besleme ala-
nında faaliyet gösteren Manisa Merkezli 
Tarkim ile birleşecek. 

Tarım Kredi Lisanslı Depoculuk 
Faaliyetine Başladı

5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanlı 
Depoculuk Kanununa göre Türk çiftçisi-
nin ürünlerinin sağlıklı bir ortamda muha-
faza edilmesini ve ürün borsasında işlem 
görmesini sağlayarak üreticinin zarar et-
mesinin önüne geçmek amacıyla Çankırı 
Lisanslı Depoculuk’a ortak olundu. Bu 
şekilde Çankırı yerelinde edinilen tecrü-
beyi Türkiye’nin dört bir yanına yaymak 
amaçlanıyor. 

Tarım Kredi Yem,                    
Tarım Kredi Süt İle Birleşti

Yem ve süt sektöründe son yıllarda 
yaşanan tedarikçinin üretim ihtiyaçlarının 
karşılanması ve takibi sayesinde istenen 
kalitede hammadde tedarikinin sağlan-
ması sistemi çerçevesinde Tarım Kredi 
Yem’in Tarım Kredi Süt’ü devralmasına 
karar verildi. Ayrıca Tarım Kredi Yem’in, 
Tarım Kredi Gıda’nın sahip olduğu Kırk-
lareli Yem Fabrikası’nı kiralayarak kapa-
sitesini artırması hedefleniyor. 

Bu birleşmeler ile; hammadde temi-
ni, ortak pazarlama stratejisi ve ağı ile 
sektörlerinde güçlü şirketlerin oluşması 
hedefleniyor. Güçlü yapılar ve oluşan si-
nerji ile satışların artması yanında idari 
ve organizasyonel giderlerden tasarruf 
edilmesi, maliyetlerin düşmesi, gerek 
şirket karlılığına gerekse de ortakların 
menfaatlerine olumlu yansıyacak.  

Tarnet eski Genel Mü-
dürü Batuhan Akyalçın 

görevini Tolga Gönenli’ye 
devretti. 

Gönenli, “Verilen bu gö-
revi layıkıyla yapmaya ve 
şirketimizi daha ileriye taşı-
maya çalışacağım. Hem Ta-
rım Kredi Kooperatifleri’ne 
hemde Tarnet’e hayırlı ol-
masını temenni ediyorum.” 
dedi.

Diğer taraftan Tarım 
Kredi Yem eski Genel Mü-
dürü Ahmet Diler de göre-
vini Bülent Akça’ya dev-
retti. Akça, hizmetlerinden 
ötürü Ahmet Diler’e te-
şekkür ederek; “Aldığımız 
bu bayrağı var gücümüzle 
taşımak ve başarılarımıza 
başarı eklemek için bura-
dayız. İnşallah herkes için 
hayırlı olur.” diye konuştu. 

Tarım Kredi 
Kooperatiflerince, 
yeniden yapılandırma 
çalışmaları 
çerçevesinde 
kurumun %50’den 
fazla payla 
hissedar olduğu 
17 şirketten 9’unun 
tüzel kişiliğinin 
sonlandırılması 
yönünde karar alındı.

Bülent AKÇATolga GÖNENLİ
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Tarım Kredi, organizasyon şeması değişti
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, organizasyon şemasında değişikliğe gidilirken yeni kurulan daire 
başkanlıkları ile birlikte 6 daire başkanlığına ve birim müdürlüklerine görevlendirme yapıldı. 

Yeni kurulan daire başkanlıkla-
rı; Krediler ve Mali İşler Da-
ire Başkanlığı, Tedarik Daire 

Başkanlığı, Pazarlama Daire Başkanlı-
ğı, Teşkilatlandırma ve Halkla İlişkiler 
Daire Başkanlığı, İştirakler Daire Baş-
kanlığı, İnsan Kaynakları ve İdari İşler 
Daire Başkanlığı oldu. 

Krediler ve Mali İşler Daire Başkan-
lığı altında; Krediler, Kredi Takip, Mali 
İşler ve Muhasebe, Bütçe ve Finansman, 
Sigorta ve Risk Yönetimi Müdürlükleri 
oluşturulurken, Tedarik Daire Başkanlı-
ğı; Hayvansal Üretim, Bitkisel Üretim, 
Mekanizasyon ve Enerji ile Satın Alma 
Müdürlüklerini içine alıyor. Pazarlama 
Daire Başkanlığı; Pazarlama ve Saha 
Yönetimi, Lojistik ve Operasyon, Söz-
leşmeli Üretim ve Ürün Geliştirme Mü-
dürlüklerinden meydana gelirken, Teş-
kilatlandırma ve Halkla İlişkiler Daire 
Başkanlığı; Teşkilatlandırma, Strateji 
Geliştirme ve Koordinasyon, Basın ve 
Halkla İlişkiler, Gayrimenkul Yönetim, 
Bilgi Teknolojileri Müdürlüklerinden 
ihdas edildi. İştirakler Daire Başkanlığı; 
İştirakler Raporlama, İştirakler Kontrol 
ve İştirakler Organizasyonel Gelişim ve 
Koordinasyon Müdürlüklerinden olu-
şurken, İnsan Kaynakları ve İdari İşler 
Daire Başkanlığı içinde; İnsan Kaynak-
ları, Disiplin ve Özlük İşleri, Eğitim ile 
İdari İşler Müdürlükleri yer aldı. 

Ayrıca, yeni ihdas edilen birim mü-
dürlükleri arasında şunlar yer alıyor; 

“Hayvansal Üretim Müdürlüğü, Bit-
kisel Üretim Müdürlüğü, Mekanizas-
yon ve Enerji Müdürlüğü, Satın Alma 
Müdürlüğü, Pazarlama ve Saha Yöne-
timi Müdürlüğü, Lojistik ve Operas-
yon Müdürlüğü, Sözleşmeli Üretim ve 
Ürün Geliştirme Müdürlüğü” Yeni ku-
rulan Mali Mesuliyet Tespit Kurulu ve 
birimlerin görev alanları ise şu şekilde 
olacak; 

HAYVANSAL ÜRETİM 
MÜDÜRLÜĞÜ

Büyük ve küçükbaş hayvancılık, 
arıcılık, balıkçılık gibi faaliyet alanları-
nın piyasa araştırmaları, üretim (arz) ve 
tüketim (talep) yönlerinin incelenmesi, 
ihtiyaç ve fazlalıkların belirlenmesi, 
Bakanlık ile koordineli çalışılarak, han-
gi alanlarda hangi ırkların teşvik edile-
ceğinin belirlenerek o bölgelere uygun 
ürünlere yönelik yatırımların desteklen-
mesi, Bakanlığın hibelerinden ortakla-
rın yararlandırılması için işin takibi gibi 
araştırmaları yapacaktır. 

BİTKİSEL ÜRETİM 
MÜDÜRLÜĞÜ

Her türlü bitkisel ürünlerin piyasa 
(dünyadaki ve Türkiye’deki) araştır-
maların yapılarak, stok, üretim tüketim, 
fiyat analizlerinin yapılması, ihtiyaç 
ve fazlalıkların belirlenmesi; Bitkisel 
ürünlerin girdilerinin çeşitlendirilmesi, 
kalite artışının sağlanması, fiyat avan-
tajlarının araştırılması, yeni ürünlere 
yönelik tespitler; Bitkisel ürünlerin gir-
dilerini üreten üretici firmalar ile söz-
leşmelerin imzalanması, bu sözleşme-
lerin standartlarının belirlenmesi, firma 
analizlerinin yapılması, ürün kalite de-
ğerlendirmelerinin yapılması görevleri-
nin üstlenecektir.

MEKANİZASYON VE ENERJİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

Tarımda kullanılan mekanizasyon 
araştırmalarının yapılarak ihtiyaçların 
belirlenmesi, yeni ürünlerin tarıma ka-
zandırılması, Bakanlık ile koordineli 
çalışılarak teşvik edilen makine alet-
lerin ortaklarımıza hibeli olarak ka-
zandırılması yollarının araştırılması 
ve bölgelere/kooperatiflere bu konuda 
bilgilendirme, Ucuz ve yenilenebilir 
eneji alanlarının araştırılarak üretici-
lerin kullanımını sunulması yollarının 
belirlenmesi, motorin, kömür gibi gir-
dilerin anlaşmalarının yapılması, Gir-
dileri üreten üretici firmalar ile sözleş-
melerin imzalanması, bu sözleşmelerin 
standartlarının belirlenmesi, firma ana-
lizlerinin yapılması, ürün kalite değer-
lendirmelerinin yapılması görevlerinin 
üstlenecektir.

SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ
Hayvansal ve Bitkisel üretim ile 

Mekanizasyon/Enerji Müdürlükleri-
nin yaptığı sözleşmeler kapsamındaki 
girdilerin ortaklarımıza daha ucuza te-
min edilmesi için ihalelerin yapılarak, 
satış tekniklerinde standardizasyonun 
sağlanması görevlerini üstlenecektir. 
Kuvvetler ayrılığı sistemi gözetilerek 
çalışacaktır. 

Daha önceki modelde sözleşmeyi 
yapan birim ile pazarlıkları yapıp satın 
alan birim aynı iken, yeni modelde satın 
alan birim ile sözleşmeyi yapan birim 
ayrılmış ve hem fiyat avantajları göze-
tilmesi ve hem de şaibelerin önüne ge-
çilmesi hedeflenmiştir.

PAZARLAMA VE SAHA 
YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ
Önceki modelde hem pazarlama ve 

hem de operasyon birimleri aynı yerde 
toplanmış ve gerçek anlamda pazarlama 
ve pazar araştırması yapılamamaktaydı. 
Yeni modelde, bu birim sadece pazar-
lama/satış,  CRM gibi tamamen sahaya 
odaklanacaktır. 

Bölgelerde oluşturulacak saha yö-
neticileri ile kooperatifler sürekli izle-
necek ve onların satışlarına destek olu-
nacaktır. Kooperatiflerin satışlarında 
karşılaştıkları sorunların giderilmesi, 
yeni satış teknikleri ve yeni ürünlerin 
geliştirilmesi gibi çok önemli görevleri 
ifa edeceklerdir.

LOJİSTİK VE OPERASYON 
MÜDÜRLÜĞÜ

Başta gübre olmak üzere tüm girdi-
lerin firmadan üreticiye kadar taşınması 
ve teslimini takip edecek olan bu birim 
aynı zamanda fatura düzenlemek gibi 
pazarlamanın tüm operasyonel yükünü 
üstlenecektir.

Bu birimin en önemli görevlerin-
den biri de stok yönetimi olacaktır. Zira 
Teşkilatımızdaki en önemli sorunlardan 
biri stokların yönetilmesi ve stok mali-
yetinin azaltılmasıdır.

SÖZLEŞMELİ ÜRETİM 
VE ÜRÜN GELİŞTİRME 

MÜDÜRLÜĞÜ
Temel görevi, ortaklarımızın ürünle-

rinin satın alınm ası ve değerlendirilme-
si olan bu müdürlüğümüz, sözleşmeli 
üretim tekniklerini araştırıp uygulama-
ya koyacaktır. Kendi şirketlerimiz ve/
veya özel firmalar ile karşılıklı alım/
satım sözleşmeleri ile ortaklarımızın 
ürünlerinin değerlendirilmesi yeni dö-
nemde en önemli görevlerimiz arasında 
olacaktır. 

Ortaklarımızın ürünlerinin değerin-
den alınarak piyasada korunması en te-
mel amaçlarımızdan biri olmaya devam 
edecektir.

MALİ MESULİYETİ TESPİT 
KURULU

İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 
48. Maddesine işlerlik kazandırabilmek 
bakımından kusur derecelerine göre 
kast dışındaki iş ve işlemler neticesin-
de oluşan kurum zararlarının Koope-

ratif işletme riski kapsamında ve/veya 
oluşturulacak kurulun takdirinde olmak 
üzere işletme riski sayılarak uygulama-
ya konulması amacıyla Mali Mesuliyeti 
Tespit Kurulu oluşturulmuştur.

Kurul, zararın hangi oranda / mik-
tarda dâhili sigorta fonundan ya da 
personelden karşılanacağına ve/veya 
işletme riski sayılıp giderleştirileceğini 
karar verecektir. Amaç tamamen perso-
nelin gerektiğinde risk alarak satış ve 
pazarlama odaklı çalışmasının önünü 
açmaktır.

İŞTİRAKLER DAİRE 
BAŞKANLIĞI

Kurumumuzun en önemli parça-
sı olan, ancak şimdiye kadar İştirakler 
Müdürlüğü eliyle yürütülen işlemler, 
şirketlerimize derinlemesine nüfüs et-
meye imkan vermediğinden İştirakler 
Başkanlığı kurulmuş ve altında İştirak-
ler Raporlama Müdürlüğü, İştirakler 
Kontrol Müdürlüğü ve İştirakler Orga-
nizasyonel Gelişim ve Koordinasyon 
Müdürlüğü’nden oluşan üç müdürlük 
oluşturulmuştur. 

Bu yeni yapı ile; 

• Şirketlerin birbirleri ve kooperatif-
lerimiz arasında gerekli koordinasyon 
sağlanarak aynı stratejik hedeflere yö-
nelik faaliyet göstermeleri sağlanacak, 

• Merkezden belirlenecek strateji- 
maliyet-kar-satış hedeflerine göre tüm 
şirketler ve kooperatifler yönlendirile-
cek, takip edilecek, hesap sorulabile-
cek,

• Şirketlerimizin verimliliğini arttı-
rarak sürdürülebilir optimum kar elde 
eden iktisadi değerler olacak,

• Merkezden her bir şirket için satış 
arttırıcı ve maliyet azaltıcı önlemler ve 
eylem planları sektör özelinde hedefle-
necek, tanımlanacak ve takip edilecek,

• Maliyet azaltıcı , satış arttırıcı ey-
lemler neticesinde daha çok çiftçimize 
daha ucuz ve kaliteli ürün temin edece-
ğiz,

• Merkezi finansal kayıt, raporlama , 
vergi ve kar planlaması ile aylık perfor-
manslara zamanında ulaşma ve analiz 
edebilme yeteneğine kavuşacak, 

• Merkezden belirlenecek İstihdam 
stratejisine göre şirketlerin tüm işe 
alım-işten çıkarmalar  fiilen kontrol 
edilip, onaylanabilecek.
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Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi 
Bağcılar İhsaniye Mahallesi’nde 
üretim yapan çiftçiler, 8-10 yıldır 

üzüm bağları ile zeytin ve şeftali bahçele-
rinde uyguladıkları modern Basınçlı Sulama 
sistemiyle hem verimde hem ürün kalitesin-
de büyük başarı sağladılar.

Uzun yıllardır Türkiye’de uygulanan 
vahşi ya da salma sulama yöntemiyle tarla 
ve bahçelerinde sulama yapan çiftçiler, sal-
ma sulamanın zamanla toprağı verimsizleş-
tirmesi, ürünlerin yeterince su alamaması, 
eğimli arazilerde erozyona neden olması ve 
su israfı nedeniyle yaşadıkları sıkıntılara, 
son yıllarda Modern Basınçlı Sulama sis-
temlerini kullanarak son verdiler. Mersinli 
çiftçiler de hem verimi hem kaliteyi artıran, 
zamandan ve maliyetten kazandıran bu yön-
temi benimseyerek uygulamaya başladılar.

Özellikle Mersin’in merkez Akdeniz 
ilçesine bağlı Bağcılar İhsaniye Mahalle-
si’nde üretim yapan çiftçiler, 2000’li yılların 
ortalarında yaşadıkları kuraklık nedeniyle 
kaybettikleri bahçelerine ve ürünlerine dam-
lama sulamayı kullanarak yeniden kavuştu-
lar. İhsaniye Mahallesi Muhtarı ve İhsaniye 
Sulama Birliği Başkanı Rıza Yıldız ile çiftçi 
Ali Tunalı, üzüm bağları ve zeytin bahçele-

rinde kullandıkları Modern Basınçlı Sulama 
sistemleri sayesinde verimi yüzde 100’ün de 
üzerinde artırmanın yanı sıra elde ettikleri 
kaliteli ürün, maliyetlerinin düşmesi, su ve 
zaman tasarrufuyla kazançlarını da artırdılar. 
İhsaniye Mahallesi’ndeki bağ ve bahçelerin-
de basınçlı sulamanın faydalarını anlatan 
çiftçiler, tüm çiftçilere de bu sistemi kullan-
maları çağrısında bulundular.

“VERİMDE YÜZDE 100 ARTIŞ 
SAĞLADIK”

İhsaniye Mahallesi’nde 40 dönüm üzüm 
bağı olan Mahalle Muhtarı ve İhsaniye Sula-
ma Birliği Başkanı Rıza Yıldız, Modern Ba-
sınçlı Sulama sistemini üzüm bağında kul-
landığını ve çok memnun olduğunu söyledi. 
Mahallenin bulunduğu bölgenin biraz kıraç 
olduğunu belirten Yıldız, “Geçmişte kurak-
lık yıllarında suyumuz olmadığı için zarar 
gördük, sulama yapamadık, ağaçlarımız ku-
rudu. Bizim bölgemiz meyilli bir yapıda ol-
duğu için zaten salma sulama kullanamayız. 
Ama son iki yıldır Mersin Bölge Birliği’ne 
bağlı Evci Tarım Kredi Kooperatifi ile Evci, 
Sarıibrahimli ve İhsaniye mahallelerinin 
çiftçileri olarak ortaklaşa yaptığımız bir su-
lama şebekesi sayesinde iki yıldır köyümde 
çok büyük bir hareketlilik var. Artık yeni 
çeşit zeytin, şeftali bahçeleri, yeni bağlar ve 
her türlü sebze meyve ekilmeye başlandı. Şu 
anda Modern Basınçlı Sulama kullanıyoruz” 
dedi.

Kendisine ait 40 dönümlük üzüm ba-
ğında 8-10 yıldır Modern Basınçlı Sulama 
sistemini kullandığını dile getiren Yıldız, 
“Doğal yolla sulamada 1 dönümden 1 ton 
ürün alırken, Modern Basınçlı Sulama sis-
temiyle 1 dönümden 2-3 tona kadar çıkan 
ürün elde ediyoruz. Bakımını iyi yaparsanız 
verim yüzde 100, hatta daha fazla artıyor. 
Çünkü basınçlı sulamada bitki ihtiyacı kadar 
suyu alıyor. Su israf olmuyor. Dönümünden 
800 kilogram üzüm kesen bir çiftçi, bu sis-
teme geçtikten sonra şu anda 2 ton, 2,5 ton 

kesebilir. Ayrıca ürün kalitesinde de farklılık 
oldu. Salma sulama veya yağmurlamayla 
suladığınız zaman araziye girip tekrar ça-
lışma şansınız yok. Ama basınçlı sulamada 
sadece hortumun yani damlamanın olduğu 
yer ıslanıyor. Bitkinin kökleri suyu alıyor. 
Diğer tarafta arazide yapmanız gereken işle-
ri yapabiliyorsunuz, sizi engellemiyor. Yani 
meyvenizi de topluyorsunuz, ilacınızı da atı-
yorsunuz. Diğer türlü hem israf hem toprağı 
çoraklaştırıyor hem de işçilik yönünden 3-5 
gün beklemeniz lazım toprağın kuruması 
için” diye konuştu.

“TARIM KREDİ BİZİM İÇİN 
BİR DOST KAPISI, ÇİFTÇİNİN 

KARDEŞİ”
Bu sistemle maliyetlerinin de düştü-

ğünü vurgulayan Yıldız, “Yağmurlama ve 
salma suda maliyet yüksek. İşçilik maliyeti 
var, arazide çalışamıyorsunuz ama bunda 
bir defa masraf ediyorsunuz, o da çok bü-
yük bir maliyet değil. İşçi parasına bir yılda 
kendini amorti ediyor basınçlı sulama. Daha 
güzel, daha sağlıklı bir verim alıyoruz” ifa-
delerini kullandı.

Modern Basınçlı Sulama sistemini yap-
tırırken Tarım Kredi Kooperatifi’nin ola-
naklarından yararlandığını da ifade eden 
Yıldız, şunları söyledi: “Tarım Kredi bize 
4 yıl sıfır faizli kredi veriyor. O çok iyi bir 
uygulama. En azından sıkıntımız olmuyor, 
parayı gününde ödüyoruz. Boruları da piya-
sadan daha kaliteli. Tarım Kredi bizim için 
bir dost kapısı, çiftçinin kardeşi gibi, hatta 
kardeşten daha öte bence. Çünkü kimse şu 
dönemde beleş hiçbir şey vermez. Şu anda 
biz beleş gibi alıyoruz basınçlı sulama siste-
mini veya gübremizi, ilacımızı. Bir yıl sonra 
ödüyoruz ama en azından bu bir yıllık süre-
de bir kazanç elde ediyoruz ve onunla ödü-
yoruz. O yüzden Tarım Kredi Kooperatifi 
iyi bir dost. Türkiye’deki tüm çiftçilerimiz 
bence bu sistemi kullanmalı, bundan vaz-
geçmemeli.”

“MALİYETİMİZ OLDUKÇA 
DÜŞTÜ, VERİMDE DE ARTIŞIMIZ 

OLDU”
Uzun yıllardır İhsaniye Mahallesi’nde 

çiftçilik yapan Ali Tunalı da 60 dönüm zeytin 
bahçesi ve 40 dönüm üzüm bağında sulama-
yı Tarım Kredi kanalıyla gelen sudan dam-
lama usulü yaptıklarını söyledi. Zeytin bah-
çesini 9 yıl önce diktiklerini anlatan Tunalı, 
“İlk bir yıl tankerle suladık ama onunla başa 
çıkamadık. Çünkü çok fazla su harcıyorduk. 
Ayrıca işçilik ve maliyet de çok fazla oldu. 
Bir yılın ardından basınçlı sulama sistemini 
kurdurduk. O dönemden bu yana damlama 
yöntemiyle suluyoruz. Damlamada bir kez 
boruları döşediğimizde yaklaşık 10 yıl aynı 
boruları kullanabiliyoruz. Bu bahçede biz dö-
şediğimizden bu yana 8 yıldır aynı damlama-
yı kullanıyoruz. Ayrıca zamandan da kazanı-
yoruz. Bahçeyi damlamayla sularken başka 
işlerini yapabiliyoruz. Maliyetimiz oldukça 
düştü, verimde de artışımız oldu. Damlama 
olmayan bahçelerle bizim bahçemiz arasında 
çok fark var. Damlama olmayan yerde çoğu 
zeytin bahçeleri bir yıl ürün verir, bir yıl ver-
mez. Ama biz her yıl aynı meyveyi alıyoruz. 
Ürünümüzün kalitesi de çok arttı. Biz hem 
siyah hem yeşil zeytin olarak her yıl kaliteli 
ürün satıyoruz” şeklinde konuştu.

 “TARIM KREDİ BİZİM İÇİN 
BÜYÜK BİR AVANTAJ”

Bu sistemi Tarım Kredi Kooperatifinden 
yararlanarak kurdurduğunu belirten Tunalı, 
şöyle devam etti: “Bize Tarım Kredi diğer-
lerinden daha cazip geliyor. İlacımızı, güb-
remizi, damla sulamamızı hep Tarım Kre-
di’den alıyoruz. Hem bağımıza hem zeytin 
bahçemize 4 yıl sıfır faizle Tarım Kredi’den 
kredi aldık ve çok memnunuz. Çiftçilerimi-
zin Tarım Kredi’yi kollaması lazım, çünkü 
olanakları çok fazla. Yılda bir ödeme yapıyo-
ruz. Tarım Kredi bizim için büyük bir avan-
taj.”

Mersin’in İhsaniye 
Mahallesi’nde üretim 
yapan çiftçiler, 
8-10 yıldır üzüm 
bağları ile zeytin ve 
şeftali bahçelerinde 
uyguladıkları modern 
basınçlı sulama 
sistemiyle hem verimde 
hem ürün kalitesinde 
büyük başarı sağladılar.

Basınçlı sulamayla verim yüzde 100 arttı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde 
hasadına başlanan turfanda 
kiraz, üreticinin yüzünü gül-

dürüyor. Sezonundan çok önce olgun-
laşan kirazın kilosu, cinsi ve özelliğine 
göre 6 ila 10 lira arasında değişiyor.

İlçeye bağlı Esenpınar'da üreticiler 
imece usulüyle kiraz hasadına başladı. 
Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi ki-
raz mayıs ayı başında verimiyle üreti-
ciyi mutlu etti, albenisiyle göz okşadı.

Bu yılki verimden memnun olduk-
larını söyleyen üretici Mustafa Yıldız, 
"Bu yıl kirazlarımız çok iyi, verim 
yüksek, kaliteli de. Geçen yıllara göre 
20 gün erken olgunlaştı. Fiyatların çok 
fazla düşmeyeceğini tahmin ediyoruz. 
Çin'e ihracatla ilgili bir anlaşma yapıl-
dığı söyleniyor. Verim iyi, mahsul iyi 
Allah sonunu hayır getirsin" dedi.

Hasada yardım eden vatandaşlar-
dan Şükran Gürsoy da, "Mevsimin ilk 
turfanda kirazı çıktı. İmece usulü top-
luyoruz. Fiyatlar şu an için üreticinin 
yüzünü güldürüyor. İnşallah böyle de-
vam eder" diye konuştu.

İmeceye katılıp kiraz toplayan üni-
versite öğrencisi ise, "Yöremizde kiraz 
hasadı başladı. Toplamaya yardım için 
geldim. Hem kiraz topluyoruz, topladı-
ğımız kirazlardan da yiyoruz. Tadı da 
oldukça lezzetli" şeklinde konuştu.

İlçede toplanan ilk kirazların İstan-
bul ve Ankara'ya sevk edileceği ve iç 
piyasada değerlendirileceği öğrenildi.

VİTAMİN VE MİNERAL DEPOSU
Çıkması heyecanla beklenen mey-

velerin başında gelen kiraz, antioksi-

dan bakımından zenginliği ile tüketil-
mesi gereken meyveler sıralamasında 
ilk sıralarda yerini alıyor. C, A ve K vi-
taminleri açısından zengin olan kiraz; 
fosfor, demir ve kalsiyum mineralleri 
bakımından önemli bir kaynak olarak 
dikkat çekiyor.

Kiraz, üreticisini güldürüyor 
Mersin'in Erdemli ilçesinde üretilen turfanda 
kirazın kilosu, cinsi ve kalitesine göre 6 ila 10 lira 
arasında değişiyor.

Bu durumdan memnun 
olan çiftçi Ümit Erdem hem 
yonca üretimi hem de toplan-
masında tarım araç gereçle-
rinde gelişen teknoloji ile in-
san gücünün azalması, bunla 
birlikte maliyetlerin aşağı 
düşmesi ve alım maliyetinin 
sabit olmasından memnun 
olduğunu ifade ederek, ”yon-
canın 3-4 yıldır aynı mali-
yette olmasından memnunuz 
bunun sebebi ise bir defa di-
kimini yaptıktan sonra 5 yıl 
boyunca mazot, gübre mali-
yeti olmadan biçiyoruz. Çi-
lek, karpuz ve domates olsa 

hep insan gücü, hasat zamanı 
işçi bulması, yemeği, taşı-
ması hepsi maliyet ama biz 
yoncayı bir günde biçiyor, 
bir günde de 3 kişiyle top-
luyoruz. Satışa geldiğimizde 
paketi aşağı yukarı 10-11 tl 
arasında yerini koruyor. Biz 
çileğin karı kötü demiyoruz 
onun getirisi kadar zarara uğ-
radığın da götürüsü de bir o 
kadar yüksek, yonca ise uzun 
yıllardır sabit bir maliyette 
fazla bir maliyette kaybına 
uğratmaz, yani standarttır ve 
sezon sonunu çok rahat göre-
bilirsiniz” dedi.

Gelişen teknoloji çiftçinin işini kolaylaştırdı
Aydın’da son yıllarda tarımsal alanda 
gelişen teknoloji ile birlikte yonca üretiminde 
insan gücünün azalması ve maliyetlerin 
sabit kalması çiftçinin yüzünü güldürdü. 
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Ceviz Yetiştiriciliği Geliştirme 
Projesi’ kapsamında 770 bin TL 
değerindeki 4 bin dekar ceviz ve 8 
bin dekar badem fidanı Diyarbakır 
Tarım Kredi Kooperatifi tarafından 
tedarik ediliyor.

Van’ın Özalp 
ilçesinde 
yaşayan 
Rıfat Baltacı, 
elli yıldır 
yaşanan 
tarla otlatma 
sorununa 
hendek 
kazarak 
çözüm 
buldu.

Dağıtımın ilk etabı olan 24 bin 
adet sertifikalı chandler cinsi 
ceviz fidanı Diyarbakır ili Eğil 

ilçesinde düzenlenen törenle çiftçilere 
dağıtıldı.

Törende konuşan Diyarbakır Valisi 
Hüseyin Aksoy şunları söyledi: “Çiftçi-
lerimize fidan dağıtımı gerçekleştiriyo-

ruz. Bunların yetiştirilmesi ve üretime 
kazandırılması adına örnek bir çalışma-
yı bugün köyümüzde gerçekleştiriyo-
ruz. 12 ilçemizde bu projenin çalışma-
ları devam edecek. Amacımız bölgedeki 
tarımsal üretimin daha iyi bir noktaya 
taşınması ve üreticimizin daha fazla bir 
gelire sahip olmasıdır. Burada emeği ge-

çen GAP İdaresi Başkanımıza ve işleri 
takip ederek buraya kadar taşınmasına 
katkısı olan başta Tarım İl Müdürümüz 
olmak üzere Tarım Kredi Kooperatifine,  
iş birliği yapan köy muhtarlarımıza, çift-
çilerimize, üreticilerimize teşekkür edi-
yorum. Hayırlı olmasını ve bol kazanç 
getirmesini diliyorum.”

Diyarbakır çiftçisine 
ceviz fidanı

Tarlalara hendekli çözüm!

Gümüşhane’de bazı vatandaşlar kışın 
yaktıkları kömürlerin çuvallarını at-

mayarak yaz aylarında tarımsal amaçlı 
kullanıyor. 

Hasanbey Mahallesinin kayalık olan 
bölgelerinde vatandaşlar yaptıkları evlerde 
bahçe kültürüne yeni bir teknik ekleyerek 
boş kömür çuvallarında marul, domates ve 
kara lahana yetiştiriyor.

Tamamıyla kayalık olan bölgede top-
rak ve alan kıtlığı yaşanması nedeniyle 
böyle bir girişimde bulunduklarını kayde-
den mahalle sakinleri, herkesin kolaylık-
la yapabileceği uygulamayla hem yerden 
tasarruf ettiklerini, hem de çuvalın hava 
alması nedeniyle biraz daha verimli ürün 
aldıklarını söyledi.

Hava ve güneş durumuna göre çuval-
ların yerinin değiştirilebilir olmasının ayrı 
bir avantaj olduğunu dile getiren vatandaş-
lar, sulamanın da kolay olduğu sistemin 
herkesin evinin balkonunda da yapabile-
ceğini dile getirdi.

Çuvalda Tarım

Özalp ilçesinin Emek mahalle-
sinde yeri olan ve Muğla’nın 
Fethiye ilçesinde yaşayan iş 

adamı Rıfat Baltacı, koyun sürüleri 
nedeniyle mahsul alamaması üzerine 
çareyi hendek kazmakta buldu. Kö-
yün elli yıllık kanayan yarası haline 
gelen tarım arazilerini otlatma soru-
nuna hendek formülü ile çözüm üret-
tiğini belirten Rıfat Baltacı, “Yıllardır 

arazilerimize buğday ekiyoruz. Arazi-
lerin verimsiz olmasının yanı sıra en 
büyük sorun olan koyun sürülerinin 
rastgele tarlalara girerek otlatılması. 
Koyunlar ektiğimiz tarlada otluyor, 
bu sorunla baş edemiyoruz. Ne yap-
tıysak olmadı. Bekçi tuttuk ama çö-
züm olmadı. Ben kendimce en son 
çözüm olarak tarlanın etrafına hendek 
kazmakta buldum. Bir metre genişli-

ğinde, bir metre derinliğinde hendek 
kazarak koyunlar bu hendekten karşı-
ya atlayamıyor. Ben rahat ettim, ko-
yunlarda rahat etti, köylümüzde rahat 
etti. Bunu ilk kez ben yapıyorum. İn-
şallah çözüm olur herkes yapar. Şu an 
kazdığımız hendekten koyunlar karşı-
ya atlayamıyor. Tarlaya kadar geliyor, 
geri dönüyor. Biz de mahsulümüzü 
rahatlıkla alıyoruz” dedi.
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Razi'ye 53 
milyon TL'lik 
yatırım...

Razi Petrokimya'da 53 
milyon TL değerinde yeni 
yatırımlar açıldı.

GÜBRETAŞ’ın liderliğindeki konsorsiyum tarafın-
dan 2008 yılında “Türkiye’nin yurtdışındaki en 
büyük sanayi yatırımı” olarak satın alınan İran’daki 

Razi Petrokimya, bu dönemde gerçekleştirilen tesis yatırım-
larıyla kapasite kullanım oranını ve verimliliğini artırmaya 
devam ediyor. Bu hedef kapsamında toplam 16,3 milyon 
Euro (yaklaşık 53 milyon TL) değerinde bir yatırım bütçe-
siyle 2012 yılında başlanan yeni Amonyak Depolama Tankı 
ve Kazan inşaları tamamlanarak, 16 Mayıs’ta düzenlenen 
törenle hizmete alındı.  İran’ın Mahşehr kentindeki tesislerde 
düzenlenen açılış törenine GÜBRETAŞ ve Razi Petrokimya 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karayama, GÜBRETAŞ 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kazım Çalışkan, GÜBRE-
TAŞ Genel Müdür Vekili ve Razi Petrokimya Yönetim Ku-
rulu Üyesi Ferhat Şenel ile Razi Petrokimya Yönetim Kuru-
lu Başkanvekili Sadık Kayıkçı ve Genel Direktör Aliekber 
Ahmadi Dashti’nin yanı sıra tesisteki yöneticiler ve çalı-
şanlar katıldı. İnşasına Nisan 2012’de başlanan 30 bin ton 
kapasiteli yeni Amonyak Depolama Tankı, Razi’de üretim 
verimliliğini artırmayı amaçlıyor. Çift duvarlı dış cephesiyle 
birlikte 45,8 metre çapında ve 32,5 metre yüksekliğe sahip 3 
numaralı Amonyak Tankı, 110 milyar İran Riyali (yaklaşık 
13 milyon Euro)  değerinde bir bütçeyle gerçekleştirildi.

Razi Petrokimya’da tesis renovasyon çalışmaları kapsa-
mında eski buhar kazanlarının yerine amonyak tankıyla aynı 
dönemde inşa edilen 10 numaralı kazan da düzenlenen tören-
le hizmete girdi. İran’ın ve Ortadoğu’nun en büyük kimyevi 
gübre tesislerinden olan Razi Petrokimya, yıllık 3,7 milyon 
ton üretim kapasitesine sahip GÜBRETAŞ’ın bağlı ortaklı-
ğında 2800’e yakın çalışan istihdam ediliyor.

Amonyak depolama tankı ve kazan inşaatları tamamlandı.
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Genel Müdür Ayhan Karayama’yı 
makamında ziyaret eden Hırvatis-
tan OSİJEK Enstitüsü Genel Mü-

dürü Zvonimir Zdunic, Üretim Müdürü 
Luka Andric, Buğday Islahçısı ve Bölüm 
Başkanı Georg Drezner, Arpa Islahçısı 
Alojzije Lalic’den oluşan heyet; Hırva-
tistan, TAREKS ve Tarım Kredi Koope-
ratifleri arasındaki güçlü teknik ve ticari 
işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla 
çalışmaların artırılması konusunu dile ge-
tirdiler.

2016 yılında Hırvatistan’a 3 bin tor-
ba yaklaşık 40 ton hibrit mısır ihracatının 
TAREKS A.Ş. tarafından gerçekleştirildi-
ğini hatırlatan Karayama, Balıkesir/Altıno-
va’da yapılan ıslah çalışmalarında bugüne 
kadar silajlık, tanelik, cin mısırı ve şeker 
mısırı olmak üzere 8 çeşit tescil edilip üre-

timi ve ticaretinin yapıldığını belirterek; 
“Ayrıca buğdayda 3, arpada 3 ve yoncada 
2 olmak üzere toplam 16 çeşit bu işbirliği 
içinde tescil edilerek üretimleri ve ticareti 
yapılmaktadır.” dedi. 

Geçmişten günümüze değin başarılı bir 
şekilde devam eden işbirliğinin değerlendi-
rildiği ziyarette; hibrit mısır, buğday, arpa, 
yonca, soya, yem bezelyesi ve ayçiçeği gibi 
türlerde Ar-Ge çalışmalarının geliştirilme-
si, üretimin artırılması ve çeşitlendirilmesi 
hususlarında kapsamlı görüşmeler yapıla-
rak; teknik personelin eğitimi konularında 
da işbirliği yapılmasına karar verildi.

Genel Müdür Karayama ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek; önü-
müzdeki dönemde de Hırvatistan OSİJEK 
Enstitüsüne iadeiziyarette bulunacağını 
kaydetti.

Hırvatistan OSİJEK Enstitüsü, heyeti Tarım Kredi 
Kooperatifleri Genel Müdürü Ayhan Karayama’ya nezaket 
ziyaretinde bulundu.

Hırvatistan Heyeti'nden, Karayama’ya ziyaret

Tohumculuk sektörünün yerli şirketi TAREKS
Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri tarafından 
1981 yılında kurulan Tareks 
A.Ş., kooperatif ortakları 
ve çiftçilerin kaliteli ve 
sertifikalı tohumluk ihtiyacını 
karşılayarak, ülke tarımına 
katkı sağlamaya devam 
ediyor.

Türkiye’de sektörünün lider fir-
maları arasında yer alan Tareks, 
Balıkesir, Çorum, Nevşehir, 

Tekirdağ’da 26 bin dekar arazide ser-
tifikalı tohum üretimi yapıyor. Yeni 
bir yatırıma imza atmaya hazırlanan 
Tareks, bu yatırımla birlikte yıllık 20 
bin ton olan üretim kapasitesini 30 bin 
tona çıkaracak.

Tareks A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 
Kamil Yılmaz, tohumculuk sektöründe 
yerli bir şirket olan Tareks A.Ş.’nin her 
geçen gün büyüyemeye devam ettiğini 
söyledi. 1981 yılında kurulan şirketin 
1992 yılında hububat üretimine başla-
dığını açıklayan Yılmaz, Tekirdağ, Ba-
lıkesir, Çorum ve Amasya’da 26 bin de-
kar arazide sertifikalı tohumluk üretimi 
yaptıklarını açıkladı.

Nevşehir’de de 5 bin tonluk yer altı 
depolarının bulunduğunu hatırlatan Yıl-
maz, “Burada da her yıl 3 bin ton civa-
rında sertifikalı tohumluk üretimi ya-
pıyoruz. En az 3-4 bin ton civarında da 
diğer üreticilerden tedarik ederek Türki-

ye genelinde Tarım Kredi Kooperatifle-
rinin sertifikalı patates tohumu ihtiyacını 
karşılıyoruz. Balıkesir Altınova’da 2010 
yılında kurulan son sistem mısır tohum 
işleme tesislerimiz var. Orada da yıllık 
2 bin ton üretim kapasitemiz var. Aynı 
zamanda Tohum Islah Araştırma İstas-
yonumuz var. Burada hibrit mısır ıslah 
çalışmaları yapılıyor. Burada ıslah edi-
len çeşitler tohumluk üretim programına 
alınıyor. Üretilen tohumluklarda tohum 
işleme tesislerinde boylaması prosesten 
geçtikten sonra ambalajlama ve paketle-
mesi yapılarak Türkiye’nin her tarafına 
çiftçilerin tohumluk taleplerinin karşı-
lanması için gönderiliyor. Bunun dışında 
yem bitkilerinde, soyada, ayçiçeğinde, 
yonca tohumunda da AR-Ge çalışmala-
rımız var. Amacımız, Tarım Kredi Koo-
peratiflerinin ortağı olan çiftçilerimizin 
tohumluk ihtiyaçlarını uygun fiyattan 
karşılamak ve sertifikalı tohumluklara 
ulaşmalarını sağlamak” dedi.

Tareks’in sertifikalı tohum üretimini 
her yıl artıracağını anlatan Yılmaz, “Şu-

anda 17 ila 20 bin ton üretim potansiye-
limiz var. Tekirdağ’da yeni bir yatırıma 
başlayacağız. Bu yatırım tamamlandığın-
da 20 bin tonluk potansiyelimiz 30 bin 
tona çıkacak. TAREKS her geçen gün 
tohumculuk sektöründe yerli ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin bir şirketi ola-
rak büyümeye devam ediyor. Tek başına 
üretim yetmiyor. Ar-Ge olmadan gelişme 
olmaz. Öncelikle Ar-Ge çalışmalarına 
önem veriyoruz. Birim alandan yüksek 
verimi elde etmeye çalışıyoruz” ifadele-
rini kullandı.

4 YENİ BUĞDAY ÇEŞİDİ     
TESCİL EDİLDİ

Seçilmiş bitki türlerinde verim ve 
kaliteyi esas alarak, yeni teknolojiler 
kullanarak üretim yapan Tareks; hibrit 
mısır, patates, buğday, arpa, yonca, no-
hut türlerinde Ar-Ge, üretim, tedarik ve 
pazarlama faaliyetleri ile öne çıkan Ta-
reks, un sanayinin talebi doğrultusunda 
da buğday çeşitlerini geliştirmeye de-
vam ediyor.

Tareks A.Ş. Genel Müdür Yardım-
cısı Kamil Yılmaz, sertifikalı tohumluk 
üretiminin yanı sıra buğdayda un sana-
yinin talep ettiği kaliteli tohumlukları 
ve çeşitleri geliştirmeye çalıştıklarına 
dikkat çekerek, “Bunda da epey başa-
rılı olduk. Ar-Ge çalışması yaptığımız 
alanlardan bir tanesi Çorum. Alaca’da 
da bir lokasyonumuz var. Eski ve yeni 
çeşitleri yan yana ekerek denemele-
rini yapıyoruz. Özellikle geçen yıl 
‘Glosa’ isminde yeni bir çeşit tescil 
ettirdik. Deneme şartlarında bir tona 
kadar verim veriyor. Çiftçi şartlarında 
700 ila 750 kilo kilogramlar aldık. Bu 
yıl Çorum’daki denemelerde ‘Bravo’, 
‘Maxsim’ ve ‘İzvor’ adını verdiğimiz 
üç yeni çeşidimiz daha oldu. Bunlarda 
verimi ve kalitesi yüksek çeşitler. Dün-
yada araziler genişlemiyor. Sınırlı bir 
arazimiz var ancak nüfusumuz artıyor.
Temel amacımız birim alanından daha 
yüksek verim alarak çeşitleri ıslah ede-
rek insanların ihtiyacı olan gıda mikta-
rını karşılamak” ifadelerini kullandı.
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Türkiye’nin karpuz üretiminin önemli 
bir bölümünü karşılayan Çukuro-

va’da, meyve olgunlaşmadan yapılan 
hasadın önüne geçmek amacıyla “ham 
karpuz timleri” oluşturuldu. Hasat boyun-
ca ekim alanlarını tarayacak timler, ham 
karpuz hasadını engelleyerek, dünyaca 
ünlü Adana karpuzunun imajının zede-
lenmesini de önleyecek. Olgunlaşmadan 
hasat edilen karpuzlar, Valilik kararınca 
imha edilecek. 

Ülkenin en erken karpuz hasadının 
yapıldığı Çukurova’da, kokusu, lezzeti 
ve rengiyle ünlü Adana karpuzunun ima-
jını bozan ham karpuz hasadına karşı bir 

takım önlemler alındı. Karpuz ekiminin 
yoğun olarak yapıldığı Adana’nın Yüre-
ğir, Seyhan, Ceyhan, Yumurtalık ve Kara-
taş ilçelerinde, gıda tarım ve hayvancılık 
müdürlükleri bünyesinde “ham karpuz 
timleri” oluşturuldu. Timler, karpuz ekim 
alanlarını tarayarak, erken hasadın önüne 
geçmek için çalışmalara başladı.

Üretici ve tüketicilerin zarar görme-
sinin önlenmesi amacıyla başlatılan ça-
lışmalar kapsamında, İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğünce bilgilendir-
me afişleri hazırlandı. Hazırlanan afişler, 
karpuz ekimi yapılan köylerde kahveha-
nelere asılarak, üreticiler uyarıldı.

Türkiye'nin yüzde 20'sinin karpuz ihtiyacını karşılayan 
Adana'da ilk hasat heyecanı başladı. Tarlada kilosu 90 
kuruş ile 1 lira arasında alıcı bulan karpuzlar, kamyonlarla 
Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Sezonun ilk turfanda karpuz hasadı, 
Adana’nın sahil kesimlerinde baş-
ladı. Tarlada kilosu 90 kuruş ile 1 

lira arasında satılan karpuzlar kamyonla-
ra yüklenip Türkiye’nin dört bir yanına 
gönderiliyor. 

Dünyada karpuz üretiminde Çin’den 
sonra ikinci sırada olan Türkiye’nin yüz-
de 20’sinin karpuz ihtiyacını karşılayan 
Adana’da ilk hasat heyecanı başladı. 
Karataş ilçesindeki Tuzla’da deniz ku-
munda yetişen ve kilosu 90 kuruş ile 1 
lira arasında satılan karpuzlar kamyonlar 
aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanına 
gönderilmeye başladı.

Kapı Mahallesi’nde karpuz üreten 
Hüseyin Aslan Giray, bu yıl çiftçilerin 
yer fıstığı ve başka ürünlere yönelmesi 

nedeniyle tonajda yüzde 10-20 azalma 
olduğunu kaydetti. Havanın da bir süre 
soğuk olması nedeniyle karpuzlarda dö-
küm yaşandığını belirten Giray, bunun 
da tonaj ve verim düşüklüğüne sebep 
olabileceğini söyledi. Kumsal alanlar 
daha sıcak olduğu için verimin arttığına 
dikkat çeken Giray, turfanda karpuz ha-
sadının Türkiye’de ilk kez Kapı Mahal-
lesi’nde yapıldığını ve iç pazara gönde-
rildiğini ifade etti.

Güntaş Yurtseven isimli başka bir 
çiftçi ise hasatla birlikte piyasanın yeni 
oluşacağını söyledi. Geçtiğimiz yıllarda 
dönüm başına 8-9 ton ürün aldıklarını 
ancak bu sene bu rakamın 5-6 tona düş-
tüğünü kaydeden Yurtseven, karpuzun 
kilosunun tarlada 900 kuruş ile 1 lira ara-

sında değiştiğini söyledi. Şu anda Ada-
na’da, Türkiye’ye 1.5-2 ay yetecek kadar 
karpuz bulunduğunu ifade eden Yurtse-
ven, ürünlerin kalitesine ve ihracata yö-
nelik ise, “Çiftçimiz artık bilinçlendi. 
Mahsule ne vereceğini biliyor. Hormon 
yok. Eskiden aşılı dedikleri olaylar var 
ama artık anaçlar orjinale en yakın şe-

kilde değişti. Mahsullerde lezzet, kalite 
düzgün. Halkımızın ağzına layık. Türk 
halkı tatlıyı sever. İhracat başlangıcı var 
dediler ama daha turfanda olduğu için bu 
10-15 gün sonra netleşir. Fransa’da Av-
rupa Futbol Şampiyonası var. Ağızları-
nın tadını biliyorlarsa Adana karpuzunu 
yiyecekler” ifadelerini kullandı.

"Ham Karpuz Timi" kuruldu

Ham hasa-
dın önüne 
geçmek 
amacıyla 
oluşturu-
lan ekip-
ler, hasat 
süresince 
karpuz 
ekili alan-
ları denet-
leyecek. 
Olgunlaş-
madan ha-
sat edilen 
karpuzlar 
imha edi-
lecek. 

Adana'da karpuz hasadı başladı 
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Adana'da patates hasadında 
çalışan tarım işçileri 40 
lira yevmiye için 12 saat 

çalışmak zorunda kalıyor. 
Çukurova'nın bereketli 

topraklarında turfanda soğan 
ve patates hasadı başladı. Hasat 
sayesinde Adana'ya Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu'dan göç eden, 
Suriye'den iç savaştan kaçan çok 
sayıda vatandaş iş bulup evine 
ekmek götürüyor. Ancak çalışma 
şartları çok ağır, kazanılan para 
ise çok düşük. Sabah saat 04.00'da 
yollara düşüp tarlalara giden akşam 
da saat 18.00'da iş bırakıp günde 12 
saat çalışan tarım işçileri sadece 40 
lira yevmiye alabiliyor. 

Adana'nın yakıcı sıcağında 
çalışmak zorunda kalan çoğu 
okul çağındaki tarım işçileri bu 
durumdan çok memnun değil ama 

mecbur oldukları için çalıştıklarını 
söylüyor. 

İbrahim Topkaya, ilkokulu 
bitirdikten sonra tarlalarda çalışmaya 
başladığını, okumak istemediğini 
belirterek, "Okuyup ne olacaktım 
böyle para kazanıyorum. Sabah 
04.00'da kalkıp tarlaya geliyoruz 40 
lira para kazanıyorum. Zor ama ne 
yapalım para kazanıyoruz" dedi. 

Mehmet Erbil ise ailesinin en 
büyük çocuğu olduğunu babasının 
çalışmasına rağmen yetmediğini bu 
nedenle kardeşlerine bakabilmek 
için okulu bırakıp çalışmaya 
başladığını söyledi. Erbil, "Ben 
okuyup memur olmak isterdim ama 
çalışmak zorunda olduğum için 
okulu bıraktım. Burada çalışmak 
çok zor. 40 lira para veriyorlar 
akşama kadar 12 saat çalışıyoruz. 
Buna mecburuz" diye konuştu.

Adana'da 
patates 
hasadında 
çalışan tarım 
işçileri 40 lira 
yevmiyeye 12 
saat çalışmak 
zorunda 
kalıyor. 

Tarımda teknoloji her geçen gün gelişmesine 
rağmen, Gaziantepli fıstık üreticileri karasa-

bandan vazgeçmiyor. Sabahın erken saatlerinde 
atına yüklediği karasaban ile yollara düşen Ya-
vuzelili çiftçiler, eski usulle sürülen çiftin fıstık 
ağaçlarına iyi geldiğini söyledi. 

Teknolojiye direnen ve birçok çiftçi tarafın-
dan halen vazgeçilmeyen karasabanın arazi ya-
pısını bozmadığını belirten çiftçiler, traktörü olan 
birçok vatandaşın bu yönteme geri dönmeye baş-
ladığını belirttiler.

Asırlardır süren klasik tarım yöntemlerinin 
vazgeçilmez aracı olan karasaban sayesinde ye-
tişmesi uzun yıllar alan fıstık ağacının zarar gör-

mediğini savunan çiftçiler, daha uzun yıllar bu 
gelenekten vazgeçmeyeceklerini belirttiler.

Kullandığı karasaban sayesinde tarladaki 
ürününün kalitesinin arttığını söyleyen 21 yaşın-
daki İsmail Yaşar, "Taşlı arazide traktör kullan-
mıyoruz. Çünkü ağaç köklerini kopartıp tarlada 
taşın çoğalmasına sebep oluyor. Bu nedenle ge-
nelde bu tarlaları atlarla sürüyoruz. Hem ağaçları 
koruyor hem de ürünün kalitesini arttırıyor" dedi. 

10 kardeşten en küçüğü olan 21 yaşındaki 
Yaşar, Gaziantep fıstık üreticisinin karasaban  
kullanmaktan kolay kolay vazgeçmeyeceğini 
belirterek, emektar atı ile birlikte günde 2,5-3 
dönüm arazi sürdüğünü söyledi. 

40 Lira için 12 saat çalışıyorlar 

475 bin ton fındık pazara indi
Fındık üretiminin yapıldığı 14 

ilde bulunan ticaret borsalarının 
‘müstahsilden tacire satış’ rakamları-
na göre, 15 Ağustos-16 Mart tarihleri 
arasında üretici serbest piyasaya 475 
bin 203 ton kabuklu fındık satışı ger-
çekleştirdi. Bu rakam 16 Şubat tari-
hinde 441 ton, 15 Ocak tarihinde 404 
bin tondu.

Rakamlara göre, üreticiden tüc-
cara en fazla fındık satışı Ordu ve 
Düzce’de gerçekleşti. Ordu’da üre-
ticiler 15 Ağustos-16 Mart tarihleri 
arasında tüccara 82 bin 757 ton, Düz-
ce’de ise 73 bin 931 ton kabuklu fın-
dık satışı gerçekleştirdiler. Ordu’da 
16 Şubat tarihine kadar müstahsilden 

pazara indirilen fındık miktarı 77 bin 
ton, Düzce’de ise 71 bin tondu.

Yine 15 Ağustos-16 Mart tarih-
leri arasında Sakarya’da üreticiden 
tüccara 68 bin 528 ton fındık satışı 
gerçekleşirken, Giresun’da 52 bin 
731 ton, Çarşamba’da 44 bin 665 
ton, Ünye’de 32 bin 459 ton, Trab-
zon’da 28 bin 31 ton, İstanbul’da 26 
bin 126 ton, Fatsa’da 24 bin 357 ton, 
Samsun’da 15 bin 795 ton, Terme’de 
13 bin 372 ton, Akyazı’da 9 bin 997 
ton, Rize’de Bin 942 ton ve Kasta-
monu’da 399 ton satış gerçekleşti.

Buna göre sezonun ilk 8 ayında 
serbest piyasaya toplam 475 bin 203 
ton kabuklu fındık indirildi.

Tarım teknolojisi her geçen gün gelişmesine rağmen, fıstık 
üreticileri karasabandan vazgeçmiyor. Taşlı ve engebeli arazide 
karasabanla daha rahat çift sürebilen çiftçiler, bu sayede fıstık 
veriminin daha fazla olduğunu söylediler.

Karasaban fıstığa güç katıyor
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Ödemiş ilçesine bağlı Bademli Mahallesi'nde, üreti-
cilerin meyve fidanı çalışmaları devam ederken, ih-
racattaki rakamlarda sevindirdi. Bademli Fidancılık 

Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, özelikle Kazakistan, Azer-
baycan, Özbekistan ve diğer Türki Cumhuriyetlere ihracat 
yaparken, kooperatif yılda 500 ile 600 bin meyve fidanını 
ülkelere gönderiyor. Soğuk hava tesisleri sayesinde ihracat 
yapılan ülkenin üretim sezonuna göre sevkiyatın mümkün 
olduğunu açıklayan Bademli Fidancılık ve Tarımsal Kalkın-
ma Kooperatifi meyve fidanı ve süs bitkilerinden sorumlu 
Müdürü Olgun Ballı, “Yılda 500 ila 600 bin arasında meyve 
fidanını Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan ve diğer Türki 
Cumhuriyetlerimize ihraç ediyoruz. Daha önce Makedonya 
ve Rusya Federasyonu’na ürün sevkiyatımız oldu. Meyve 
fidanlarının bekletilmesi amacıyla kurulan soğuk hava te-
sisleri sayesinde hiçbir kayıp yaşanmadan fidanların diki-
leceği bölgeye göre sevkiyat sağlanabiliyor. Yurt içinde de 
Edirne’den Kars’a dek ürün göndermediğimiz ilimiz yok. 
Bu alanda kendimizle rekabet ediyoruz. Ödemiş’te meyve-
ye dönen bir fidanı gideceği ülkenin süs bitkileri alanında 
da üreticilerimizin ürünlerini gerek yurt içi gerekse yurt dışı 
pazarlarda alıcı ile buluşturuyoruz. Yurt dışından ortak ça-
lışmalarla özellikle tarım girdileri konusunda ortaklarımıza 
uygun şartlarda malzeme ve ekipman desteği sunuluyor. Ör-
neğin Torfu Kooperatif Litvanya’dan getirtip uygun şartlar-
da üreticiye sunuyor. Üreticimiz kooperatif çatısı altında bu 
tarım girdilerini ucuza mal edip üretirken kazanıyor. Küçük 
üreticinin tarım sanayisini oluşturması çok zor olduğu için 
kooperatifin bu alanda sağladığı destek çok önemli. Ortakla-
rımız üretirken de pazarlarken de bu birlikteliğin avantajını 
yaşıyor. Tesisleşmeyle de üründe en az kayıp yaşanarak böl-
gemiz üreticisinin refah seviyesi artırılıyor" dedi.

İzmir Ödemiş ilçesinde faaliyetlerini 
sürdüren Bademli Fidancılık Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi, Kazakistan, 
Türkmenistan, Azerbaycan gibi 
ülkelere yönelik meyve fidanı 
ihracatını sürdürüyor.

Meyve fidanı ihracatında Türki Cumhuriyetleri 
başı çekiyor...

Soğuk hava tesisleri 
sayesinde ihracat 
yapılan ülkenin üre-
tim sezonuna göre 
sevkiyatın mümkün 
olduğunu açıklayan 
bademli fidancılık ve 
tarımsal kalkınma 
kooperatifi sorumlu 
Müdür Olgun Ballı, 
“yılda 500 ila 600 
bin arasında meyve 
fidanını Kazakistan, 
Azerbaycan, Özbe-
kistan ve diğer Türki 
Cumhuriyetlerimize 
ihraç ediyoruz" dedi.
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Burdur Lisinia Yaban Hayatı Koruma ve Re-
habilitasyon Merkezi tarafından Lisinia Proje 
kapsamında Burdur merkez Karakent köyü ya-

kınlarında 4 bin metrekarelik alana parfümeri sektö-
ründe kullanılan Şakayık bitkisi dikimi yapıldı.

Merkezin Kurucusu Veteriner Hekim Öztürk Sarı-
ca, Lisinia Doğa Projesi, Burdur Valiliği, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinin 
proje ortaklığını yaptığı Şakayık Projesi ile kozmetik 
ürünlerinde kimyasal ürünlerin bileşikleriyle kullanı-
lan şakayık bitkisinin, yağı ve suyu ile bitkisel ürünler 
elde edeceklerini açıkladı. 

İLK HASAT YAPILDI
Şakayık bitkisinin ilk hasadını Karakent köyündeki 

kadın çiftçiler ile birlikte yapan Öztürk Sarıca, Burdur 
merkez Karakent köyünde bulunan 4 bin metrekarelik 
alana 4 bin adet beyaz şakayık bitkisi diktiklerini ve 400 
kilogram verim elde etmeyi beklediklerini vurguladı.

ÜÇ YILDAN SONRA SU İSTEMİYOR
Şakayık bitkisinin Göller Yöresi ikliminde yetiş-

tirilmeye uygun olduğunu söyleyen Sarıca, Burdur 
Gölü’ne dikkat çekerek, Şakayık’ın üç yıldan sonra su 
tüketmediğini, damla sulama yöntemi ile su tasarrufu 
edileceğini belirterek, bölge çiftçilerinin şakayık üre-
timine başlamasını istediklerini belirtti.

ŞAKAYIK PROJESİ EXPO 2016’DA
Şakayık bitkisinin Expo 2016’nın tanıtım çiçeği 

olduğunu işaret eden Öztürk Sarıca, Şakayık Proje-
si’ni EXPO’ya yazdırdıklarını söyledi. Sarıca, “Biz 
EXPO'dan önce bu çalışmalara başlamıştık. Bizim için 
tamamen tesadüf oldu. Şakayık projemizi EXPO'ya 
yazdırdık çünkü ekonomik getirisi yüksek, bu bitkiyi 
eğer Göller Yöresi'ne kazandırabilirsek bölge halkına 
kazanç kapısı açacağız.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından alanda şakayık bitkisi di-
kildi.

Kadın çiftçiler parfümeri sektörüne el attı

İlk hasadı yapılan şakayık bitkisi, 3 yıldan sonra 
su tüketmeden yeniden ürün verebiliyor. İlk 
ekilen bitkiden 400 kilogram verim elde edildi.

Burdur’da parfümeri 
sektörü için doğal şakayık 
ürünleri üretilecek. Lisinia 
Yaban Hayatı Koruma 
ve Rehabilitasyon 
merkezi tarafından 4 
bin metrekarelik alana 
şakayık dikimi yapıldı.






