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EXPO kapılarını açtı
Türkiye’de ilk kez Antalya’da 
düzenlenen EXPO, devletin 
zirvesinin katıldığı görkemli      
bir törenle kapılarını açtı.

Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi
Yukarı 

Bahçelievler Mah.
Wihelm Thomsen Cad.

No: 7      06490 
Çankaya-Ankara

3 Cumhurbaşkanı Erdoğan, EXPO 
2016 Antalya’nın Osaka’dan sonra 
en yüksek katılımlı 2’nci EXPO 
olduğunu hatırlatarak, çiçek ve çocuk 
temasına vurgu yaptı ve “Bu temanın 
seçilmiş olması ülkemizin hem yeşilin 
ve çevrenin, hem de geleceğimizin 
teminatı olan yeni 
nesillerin korunmasına 
verdiği önemin bir 
ifadesidir.” dedi.

3 Başbakan Ahmet Davutoğlu 
da son yıllarda her alanda büyük 
ilerlemeler kaydeden Türkiye'nin, 
uluslararası çapta düzenlenen 
organizasyonları da yüz akıyla 
gerçekleştirdiğini söyledi. Haberi 12-13. sayfalarda

Osaka’dan sonra en 
yüksek katılım

Türkiye her alanda büyük 
ilerlemeler kaydetti

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan
Ahmet DAVUTOĞLU

3 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, gübredeki KDV indiriminin 
ardından Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 
Birliği Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla 
gübre fiyatlarında yüzde 10 -16,5 arasında 
bir indirime daha gidildiğini açıkladı. 

Haberi 3. Sayfada

Bakan Çelik'ten 
gübre müjdesi
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Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, gübredeki 
KDV indiriminin 
ardından Tarım 
Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği 
Yönetim Kurulu'nun 
aldığı kararla gübre 
fiyatlarında yüzde 
10 -16,5 arasında 
bir indirime daha 
gidildiğini açıkladı. 

G ıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanı Faruk Çelik’ten çiftçiye 
gübre müjdesi geldi. Üretici-

nin en büyük girdi maliyeti olan güb-
rede, fiyatlar KDV’nin kaldırılması 
sonrası yüzde 10-16.5 arasında indi-
rildi. 

Tarım Kredi Kooperatifleri Mer-
kez Birliğinde düzenlenen basın top-
lantısında Bakan Çelik, Bakanlık ve 
Tarım Kredi bünyesindeki çalışma-
ların ahengi ve hedefleri konusunda 
değerlendirme yapmak üzere kuruma 
ziyarette bulunduğunu söyledi. Ku-
rumun Yönetim Kurulunun bazı şir-
ketlerin birleştirilmesi, bazılarının da 
lağvedilmesi yönündeki kararlarının 
neticesinde Tarım Kredi’nin 17 şirke-
tinin bugün 8'e düştüğünü kaydeden 
Çelik, buradaki amaçlarının keyfi bir 
idari yapılanma olmadığını, özellikle 
verimliliğe dayalı bir idari yapılanma 
olduğunu belirtti. Çelik, verimliliğin 
yanında tasarruf boyutunun, israftan 
kaçınmanın da önemli olduğunun altı-
nı çizerek, şöyle konuştu:

“Gerek Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanlığı, gerek Tarım Kredi ola-
rak hitap ettiğimiz kitle milli gelirden 
en düşük pay alan kesim. Amacımız 
bu kesimin milli gelirden aldığı payı 
yükseltmek olmalıdır. Bu çerçevede 9 
genel müdür artık olmayacak. Bunla-
ra bağlı genel müdür yardımcıları ol-
mayacak. Yaklaşık 45 yönetim kurulu 
üyeliği bu karar neticesinde olmaya-
cak. Bunlar idari yapıdaki son derece 
önemli tasarruflar. Tümüyle dikkate 
aldığımızda idari yapıdaki bu değişik-
likten yaklaşık 1,5 milyon liralık tasar-

ruf sağlandığını çok rahat bir şekilde 
söyleyebilirim. Onun için gerek Genel 
Müdür Ayhan Bey'e gerekse Yönetim 
Kurulu üyesi arkadaşlarıma çok teşek-
kür ediyorum. Kısa zaman içerisinde 
önemli adımlar atmış oldular.”

Bakan Çelik, gerçekleştirdikleri bir 
önceki toplantıda Tarım Kredi Koope-
ratiflerinin yurt sathına yayılmış olan 
ağının parayla ya da maaşla anılması-
nın doğru olmadığını ifade ettiklerini 
hatırlatarak, kurumun yönetim kuru-
lunun gerekli çalışmaları yaptığını, 
idari kadroların maaşlarında yüzde 
30-70 arasında indirim gerçekleştiril-
diğini kaydetti. Yönetim Kurulu üye-
liklerinde de tek görevlendirme alması 
yönünde bir iradenin ortaya çıktığına 
dikkati çeken Çelik, eğer birden faz-
la yönetim kurulu üyeliği söz konusu 
olursa o üyelikle ilgili tahakkuk ede-
cek ücretlerin kurum hesabına yatırıl-
ması kararının da uygulamaya geçtiği-
ni söyledi. 

Çiftçiye Gübre Müjdesi 
Gübrede, KDV'nin sıfırlanmasının 

hükümetin vaatlerinde yer alan önemli 
bir başlık olduğunu hatırlatan Çelik, 
hükümetin yüzde 18'lik KDV'yi vaat 
ettiği tarihte sıfırladığını söyledi. Ba-
kan Çelik, şunları kaydetti: “Yüzde 
18'lik KDV'den sonra yüzde 10 -16,5 
arasında gübrede bir indirime gidilmiş 
bulunuyor. Çiftçilerimiz için hayırlı 
olmasını diliyorum. Bu önemli bir ka-
rardır. Aralık ayında KDV indirilme-
den 99,5 lira olan DAP gübresi, KDV 
indiriminden sonra 84-85 liraya iniyor. 
Şimdi de yüzde 16,35'lik bir indirimle 

DAP gübresi 68 liraya Türkiye'de çift-
çimiz tarafından alınabilir.” 

Küçük üreticilerin, aile işletmeleri-
nin güçlendirilmesiyle ilgili de çalış-
ma yaptıklarını anlatan Çelik, "Küçük 
işletmelerin krediye erişiminde bazı 
zorluklar yaşanıyordu. Özellikle hay-
vansal üretimde bulunan aile işletme-
lerimiz 10 büyük baş hayvana sahip 
iseler krediden yararlanma imkanları 
vardı, bunu Ziraat Bankası ile yaptı-
ğımız görüşmede 5 büyükbaş hayvana 
indirmiş bulunuyoruz" dedi.

28 bin ton süt alımı 
gerçekleşti

Süt fiyatlarıyla ilgili yaşanan so-
runları anımsatan Çelik, bu sorunlara 
Et ve Süt Kurumu’nun piyasayı regüle 
etme amacıyla bugüne kadar 28 bin ton 
süt alımı gerçekleştirdiğini bildirdi. 
Böylece kurumun, piyasada üreticinin 
aleyhine muhtemel süt fiyatlarında-
ki düşüşü engelleyici görevini yerine 
getirmiş olduğunu kaydetti. Çiftçilere 
25 Nisan itibarıyla 3,4 milyar lira des-
tekleme ödemesi yapıldığını hatırlatan 
Çelik, Mayıs ayı itibarıyla da 1 milyar 
450 milyon lira destekleme ödemesi 
yapılacağını bildirdi. Çelik, alınan bir 
diğer kararla, gerek Ziraat Bankası ge-
rekse Tarım Kredi Kooperatiflerince 
ikinci el traktör alımında yüzde 50 faiz 
indirimli kredi kullandırma  imkanının 
sağlandığını belirtti.

“Fındık alımı yapma 
konusunda yetki aldık”

Basın toplantısında Bakan Çelik’e 
göreve başladıkları tarihten bu yana 

kendilerine verdikleri desteklerden 
dolayı teşekkür eden Genel Müdür 
Ayhan Karayama, “Biz bu desteği ve 
gücü arkamızda bulduğumuz sürece 
Bakanlığımızın politikalarının sahada 
hayata geçirilmesi ile ilgili bütün koo-
peratiflerimiz ve iştiraklerimiz ile se-
ferber olmuş durumdayız. Hedefleri-
mize ulaşabilmek için üreticilerimizin 
maliyetlerini düşürebilmek, üretimin 
sürdürülebilirliği, köyden kente göçün 
durdurulması, sahada insanlarımızın 
barındırılması, hayvancılıkta üretimin 
daha rekabetçi hale getirilmesi ile ilgi-
li biz de üzerimize düşen faaliyetleri 
gece gündüz yapmaya çalışıyoruz.” 
dedi.  

“Biz 1,1 milyon ortağımızın koy-
duğu sermayelerle bir güç oluşturmuş 
durumdayız. Dolayısıyla ortaklarımı-
za hizmet de bizim için çok önemli.” 
diyen Karayama sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: “Bu ortaklarımızın 200 bini 
Karadeniz Bölgesi’nde yaşıyor. Aynı 
zamanda fındık üreticisi. Fındıkla il-
gili zaman zaman spekülatif söylemler 
oluyor. Ama biz ortaklarımıza fiyat 
düşüşlerinden olumsuz etkilenmeme-
leri için sahip çıkmak durumundayız. 
Bu sebeple dün yönetim kurulumuzda 
gerekirse fındık alımı konusunda ça-
lışmalar yapabilmek için yetki aldık. 
Piyasadaki gelişmelere göre üretici-
mizi mağdur edecek bir fiyat gelişme-
si devam ederse TMO ve diğer ilgili 
kuruluşlarla işbirliği içerisinde fındık 
alımı konusunda yetkiliyiz. İnşallah 
önümüzdeki dönemde üreticilerimizin 
bu sorununa da çözüm olacak bir ça-
lışma içerisinde olacağız.” 

Bakan Çelik’ten gübre müjdesi 
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İstihbarat Şefi   Haber Sorumluları
İsmail ÖNDER   Funda SADAY - Firuze SUGEL 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

GÜBRETAŞ’ın 64. 
Olağan Genel Kurul 
Toplantısı, Şirketin 
İstanbul-Kadıköy’deki 
Genel Müdürlük 
binasında ana 
hissedar Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez 
Birliği ve GÜBRETAŞ 
yöneticileri ile hissedarlar 
ve yatırımcıların 
katılımıyla yapıldı.. 

Yönetim Kurulu Baş-
kan Vekili Kazım 
Çalışkan’ın Divan 

Başkanlığı’nda yapılan top-
lantıda, gündem maddeleri 
değerlendirilerek oylamaya 
sunuldu. Genel Kurul top-
lantısında bu yıl 33,4 mil-
yon TL temettü dağıtılması 
kararı da onaylandı. Temettü 
gelirleri pay sahiplerine 29 
Temmuz 2016’dan itibaren 
ödenecek.

Genel Kurul’da Yönetim 
Kurulu üyeliklerine Ayhan 
Karayama, Kazım Çalışkan, 
Hüsamettin Gülhan, Mah-
mut Güngör, Ferhat Şenel, 
Tahir Okutan ile Bağımsız 
Yönetim Kurulu üyesi ola-
rak Ali Yekta Sunar, Bahattin 
Yıldız ve İsmet Su seçildi. 

Genel Kurul’da selam-
lama konuşmasını yapan 
ana hissedar Tarım Kredi 
Kooperatifleri Genel Müdü-

rü Ayhan Karayama, Tarım 
Kredi’nin en büyük şirketi 
olan GÜBRETAŞ’ın köklü 
tecrübesiyle büyük bir başarı 
ivmesi yakaladığını belirtti. 
Şirketin son yıllarda oluşan 
güçlü vizyonu sayesinde 
Türkiye’nin büyük markala-
rı arasında üst basamaklara 
yükseldiğini kaydeden Kara-
yama, önümüzdeki dönemde 
gerçekleştireceği yurtiçi ve 
yurtdışı yatırımlarla GÜB-
RETAŞ’ın istikrarlı büyüme-
sini sürdüreceğini söyledi.

Toplantıda şirketin 2015 
faaliyetleriyle ilgili bir su-
num yapan Genel Müdür Ve-
kili Ferhat Şenel de, geride 
kalan yılı üretim ve konsoli-
de ciro rekorlarıyla tamam-
layan GÜBRETAŞ’ın, Tür-
kiye’nin en hızlı büyüyen ve 
yatırımcısına da kazandıran 
şirketlerinden biri haline gel-
diğini vurguladı. GÜBRE-

TAŞ’ın 2015 yılındaki 1,65 
milyon ton satış neticesinde 
%30 pazar payıyla sektör-
deki liderliğini koruduğunu 
belirten Ferhat Şenel; 2016 
yılında ise 2 milyon ton üze-
rinde satış, 4 milyar TL kon-
solide ciro ve 234 milyon TL 
ile yeni rekorlara ulaşılması-
nın hedeflendiğini açıkladı.

Genel Kurul sonrası yapı-
lan Yönetim Kurulu toplan-
tısında ise Ayhan Karayama 
GÜBRETAŞ Yönetim Ku-
rulu Başkanı olurken, yeni 
dönemde Kazım Çalışkan 
Başkan Vekilliği görevini 
sürdürecek. Yönetim Ku-
rulu’nda ayrıca Hüsamettin 
Gülhan, Mahmut Güngör, 
Ferhat Şenel ve Tahir Oku-
tan üye olarak yer alırken Ali 
Yekta Sunar, Bahattin Yıldız 
ve İsmet Su ise Bağımsız 
Yönetim Kurulu Üyesi ola-
rak görev yapacak.

Ayhan Karayama Gübretaş
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesi Tektek dağları köyleri civarında 
sezonun ilk arpa hasadı yapıldı. Hasat edilen arpa Şanlı-
urfa buğday pazarında 770 TL/ton fiyattan alıcı buldu. İlk 

arpa hasadını yapan çiftçi Şanlıurfa Ticaret Odası Başkanı 
Mehmet Kaya tarafından cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi. 
50 da.kıraç arazide üretilmiş  olan söz konusu arpadan, top-
lam 2 bin 500 kg verim alındı.

İlk arpa hasadı Şanlıurfa'da
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Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) 
Genel Müdürlüğü; 2016 yılın-

da anaokulu, uygulama sınıfı ve te-
mel eğitim birinci kademe(ilkokul) 
öğrencilerine kuru meyve tüketimi 
alışkanlığının kazandırılması ve öğ-

rencilerin yeterli, dengeli beslenme-
sine katkıda bulunmak üzere kuru 
üzüm temini ve dağıtımıyla görev-
lendirildi.

Kuru üzümlerin ilk etapta tüm 
okullarda eğitim gören yaklaşık ola-

8 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete'de Okullarda Kuru Üzüm Dağıtımına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı. Buna göre 
TMO'ya üzüm temini ve dağıtımı yetkisi verildi. 6 milyon öğrenciye mayıs ayında üzüm dağıtımı yapılacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Burdur 2. Teke Yöresi 
Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışını yaptı ve burada düzenlenen 
"11. Damızlık İnek Yarışması"nda dereceye giren ineklerin sahiplerine 
ödüllerini verdi.

rak 6 milyon öğrenciye, Milli Eğitim Ba-
kanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlıklarının ortak işbirli-
ğiyle kuru üzümün dağıtılması planlanıyor. 

Kuru üzümün okullar kapanmadan önce 
dağıtılması ve okulların kapanış tarihine 
kadar haftada bir defa 25 gramlık paketler 
halinde öğrencilere verilmesi düşünülüyor. 

Kuru üzüm çalışmasında açıklama ya-
pan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
dağıtımın okul öncesi ve temel eğitim gö-
ren birinci kademe okullarda okuyan öğren-
cilerin yararlanacağı belirtildi. Kuru üzüm 
dağıtımı 81 ilin tamamında yapılacak olup 
toplamda bin ton kuru üzümün öğrencilere 
dağıtılması hedefleniyor.

Kuru üzüm temini, lojistik ve dağıtımı 
işini ise Tarım Kredi Kooperatifleri şirketi 

olan TAREKS yapacak. Tarım Kredi Ko-
operatifleri İzmir Bölge Müdürlüğü koor-
dinasyonunda İzmir ve Manisa illerinde 
bulunan ortaklardan kuru üzüm temini 
yapılmaya başlandı. Bu proje ile hem or-
takların ürünleri değerlendirilecek hem de 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri aracılı-
ğı ile çocuklara kaliteli ve sağlıklı ürünler 
ulaştırılacak. 

TAREKS tarafından her partiden analiz 
raporları alınarak sağlıklı kuru üzümün da-
ğıtımı sağlanmış olacak.

81 ilde 957 ilçede yer alan 35 bin okula 
mayıs ayının ikinci haftasına kadar 650 ton 
kuru üzüm üreticilerden tedarik edilecek, 
paketlenecek, ambalajlanacak, kolilenecek, 
lojistik ve dağıtım işlerinin organizasyonu 
yapılacak.

Kuru üzüm için gün sayılıyor...

Bakan Çelik, Burdur'da...

G ıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanı Faruk Çelik, "Şu anda 
tarıma elverişli 24 milyon 

hektar arazimiz var. Bunun 19 milyon 
hektarını ancak kullanabiliyoruz. Eğer 
şu anda olduğu gibi her yıl 100 bin 
hektar araziyi kaybedersek, tam 200 
yıl sonra çocuklar toprağı saksıda gö-
rürler." dedi.

Burdur programı kapsamında Vali 
Hasan Kürklü'yü ziyaret eden Bakan 
Çelik, kentteki tarım ve hayvancılı-
ğın durumu hakkında bilgi aldı.Daha 
sonra Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğü Hizmet Binası açılış tö-
reni ile Tarımsal ve Kırsal Kalkınma-
yı Destekleme Kurumu çek törenine 
katılan Bakan Çelik, burada yaptığı 
konuşmada, Burdur'un tarım, birlik, 
beraberlik ve Mehmet Akif Ersoy'un 
şehri olduğunu hatırlattı. Tarımın stra-
tejik bir sektör olduğunu ve öneminin 
her geçen gün arttığını belirten Çelik, 
"İnsanlık sanayi devrimiyle pek çok 

şeyi ortaya çıkardı, dünyayı avuç içi-
ne aldık, bu da çok güzel. Ufacık bir 
telefonun içerisinde dünya var ama bu 
telefon karın doyurmuyor. Teknoloji 
karın doyurmuyor. Açlığımızı gider-
miyor. Dolayısıyla tarım her geçen 
gün daha da önemini ortaya koyuyor." 
diye konuştu.

Bakan Çelik, teknolojisiz yaşana-
bileceğini ancak tarımsız yaşamanın 
mümkün olmadığını dile getirdi.

"Hayvancılık yoksa, toprak yoksa, 
aslında hayatınıza da son veriyorsu-
nuz demektir" diyen Çelik, "Dünyada 
yaklaşık 1 milyar aç insan var. 1 mil-
yar da yoksul insan var. Şimdi eğer bu 
gidişat devam ederse, yani dünyanın 
tarıma hayvancılığa ilgisizliği... 'Köy-
lü nedir ya, çoban nedir ya, bu ahır' 
eğer çiftçimize üreticimize böyle ba-
karsak vay halimize. Bu alanda çalı-
şan çiftçinin başımızın üzerinde yeri 
var. Üreticimizin başımızın üzerinde 
yeri var." dedi. Bakan Çelik, dünya-

da tarım arazilerinin 
bir bir elden çıktığı-
nı belirterek, şunları 
kaydetti: 

"Sanayi adına toprağı, tarımı, 
hayvancılığı yok ettiler"

Bugün gelişmiş ülkelerin Afrika ül-
kelerinden arazi satın aldığını veya ki-
raladığını anlatan Çelik, "Türkiye'nin 
3 misli büyüklüğündeki araziyi Afrika 
ülkelerinden kiralamış ya da satın al-
mış bulunmaktadırlar. Sudan'dan Mo-
zambik'e Etiyopya'ya varıncaya kadar, 
bu ülkelerden arazi kiralıyorlar ve 
garip bir şey bu ülkeler açlıkla karşı 
karşıya ama arazileri, toprakları var. 
Gelişmiş ülkelerde toprak kalmadı. 
Sanayi adına toprağı, tarımı, hayvan-
cılığı yok ettiler." diye konuştu. Bakan 
Çelik, 2050 yılında dünya nüfusunun 
10 milyar olmasının öngörüldüğünü 
kaydetti.Bugün dünyada 1 milyar aç 
insan varsa, 2050'de aç insanların sa-

yısının da artacağını ifade eden Çelik, 
şöyle konuştu: "Bu insanların gidişatı, 
gıda savaşları gidişatıdır. Tarım ve ta-
rım ürünlerine ulaşma savaşlarının ya-
şanabileceği bir sürece giriyoruz. İşte 
Türkiye bu tabloyu bugünden görmeli 
ve buna göre adımlarını atmalı. Ta-
rım alanlarını korumak, geliştirmek, 
hayvancılığını geliştirmek durumun-
dadır." Bakan Çelik, törenin ardından 
Burdur 2. Teke Yöresi Tarım ve Hay-
vancılık Fuarı'nın açılışını yaptı ve 
burada düzenlenen "11. Damızlık İnek 
Yarışması"nda dereceye giren inekle-
rin sahiplerine ödüllerini verdi.

Burdur'daki programa Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği Yöne-
tim Kurulu Üyesi İbrahim Ethem Üs-
tüner de katıldı.
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Genç çiftçilere 
sağlanacak 30 
bin TL hibe ve 
100 bin TL faizsiz 
kredi imkanı, genç 
çiftçi sayısında 
artış sağlayacağı 
gibi, köylere geri 
dönüş fırsatı da 
doğuracak.

Besicilik yapmak için Tarım Kre-
di Kooperatifinden kredi aldığı-
nı söyleyen 39 yaşındaki Zeynel 

Aslan, Nurdağı ilçesi, İkizkuyu Mahal-
lesinde yaşıyor. Projenin kendisine çok 
fayda sağladığını belirten Aslan, “ Tarım 
Kredi Koperatifimizden kredi aldım. O 
kredi ile besi hayvanı aldım. Hayvancı-
lık yapmaya başladım. Kendi işimi yap-
maktan dolayı da şu anda çok memnu-
num. Ayrıca ben bu şekilde işimin daha 
iyi olduğunu görünce Gaziantep merke-
zinde oturan kardeşime önerdim.  Dev-
letimizin bize sağladığı böyle bir imkan 
var, gel sen de köyümüze, senin için de 
kredi talebinde bulunalım, sen de kendi 
işini kurmuş olursun dedim. Kardeşim 
de geldi köye yerleşti. Hatta komşu köy-
lerden de beni örnek alanlar oldu’’ dedi.

Gaziantep’te ikamet eden Zeynel 
Aslan, aldığı besi hayvanlarıyla şu anda 
geçimini de sağladığını belirtti. Ayrıca 
Gaziantep merkezinde oturan kardeşi 
Bilal Aslan'ı da Nurdağı İlçesi Sakça-

gözü köyüne getirdiğini ve bu hibe des-
teğinden faydalanması için öneride bu-
lunduğuna dikkat çeken Aslan, projede 
emeği geçenlere teşekkür etti.

  Proje hakkında bölgedeki çiftçile-
ri bilgilendirmek ve görüş alışverişinde 
bulunmak üzere Sakçagözü Tarım Kredi 
Kooperatifi Müdürlüğü’ne bir ziyaret 
gerçekleştiren Tarım Kredi Kooperatif-
leri Gaziantep Bölge Müdürü Mehmet 
Aksoy, tarlalarında çalışan çiftçileri de 
ziyaret etti.

  Kentten köylere geri dönüş için bu 
projenin faydasına dikkat çeken Tarım 
Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge 
Müdürü Mehmet Aksoy, “Tarımsal bir 
işletmeye sahip olamayan vatandaşları-
mız genelde köylerden kente göç ettiği 
için, bu proje ile ana sebep ortadan kal-
dırılacak, göçün önüne geçileceği gibi 
kentten köye dönüşün de temelini oluş-
turacaktır’’ dedi.

  Bu destek projesinin bölgenin en te-
mel sorunu olan işsizliğin ve terörün çözü-

mün-
deki 
etkisine 
değinen Ak-
soy, “Eğitimsiz-
lik ve ekonomik yetersizlik, fertleri 
toplumun kabul etmeyeceği farklı dav-
ranış kanallarına yönlendirmektedir. Bu 
kitleye eğitim ve ekonomik destek ile 
iyileşmeyi sağlarsınız terörün kayna-
ğını da yok etmiş olursunuz’’ şeklinde 
konuştu.

  Geniş yüz ölçümüne sahip olan 
bölgedeki arazilerin daha etkin kullanı-
mı için gerekli olan kaynak sorununun 
bu proje ile giderilebileceğini belirten 
Bölge Müdürü Mehmet Aksoy konuş-
masının devamında “Hükümetimizce 
2002 yılında başlayan tarıma destek 
2004 yılında indirimli faiz oranları ile 
kredi desteği gibi kesintisiz devam et-
mektedir. Sağlanan bu desteklere ilave 
hibe ve faizsiz desteklerde de kaynak 
oluşumuyla tarım desteklenecek ve 
buna bağlı olarak ta ülke ekonomimizin 
büyümesine müspet yönde etki sağlaya-
caktır’’ dedi.

330 bin kişiyi ilgi-
lendirecek ve 18-
40 yaşındaki genç 
çiftçiler; başvuru-
larını 13 Nisan 
- 12 Mayıs 2016 
tarihleri arasında 
Gıda Tarım ve 

Hayvancılık İlçe 
Müdürlüklerine ya-

pabilecek. 
Tarımda sürdürü-

lebilirliğin sağlanması, 
genç çiftçilerin girişimciliğinin 

desteklenmesi, gelir düzeyinin 
yükseltilmesi, alternatif gelir 
kaynaklarının oluşturulması ve 
kırsalda genç nüfusun istihda-
mına katkı sağlamak amacıyla 
oluşturulan 'genç çiftçilere hibe 
desteği' başlıyor. Tebliğ kapsa-
mında kırsal alanda yaşayan 
genç çiftçilerin mahallinde uy-
gulayacağı bitkisel, hayvansal, 
yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve 
aromatik bitki üretimi, işlenme-
si, depolanması ve paketlen-
mesi kısımları yer alıyor.

Bu kapsamda toplamda pro-
jelere yönelik 30 bin liralık hibe 
ödemesi gerçekleştirilecek.

Hibe krediler çiftçilerin yüzünü güldürdü

BAŞVURULAR 
BAŞLADI



Topra¤›
      uyand›r›r.

%100 Yerli
Motor
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Karapınar Tarım Kredi Kooperati-
fi Müdürü Yusuf Bayır, Süne ile 
mücadele kapsamında Tarım Kredi 

olarak ortaklarına destek sağladıklarını söy-
leyerek, “Ortaklarımız bize müracaat ettik-
lerinde ziraat mühendislerimiz tarlalarına 
bakar. Eğer süne varsa ilaçlarının tamamını 
biz temin ediyoruz. Sabah ve akşam serin-
liklerinde tarlalar gezilerek süne görülen 
yerlerde mücadelesini yapıyoruz” dedi.

Süneyle mücadelenin önemine vurgu 
yapan Bayır, “Çiftçiler 1 yıl boyunca tarla-
dan alacakları hasada bakıyor. Zamanında 
mücadelesi yapılmazsa 1 yıllık emekleri 
boşa gider. Bunun içinde günlük tarlaları 
gezmeleri lazım” diye konuştu.

Süneyle toplu mücadele gerektiğini 
kaydeden Yusuf Bayır, “Süne için ilaçla-
mayı kendi yapıp komşu tarladaki yap-
mazsa hiçbir faydası olmaz. Biz devamlı 

tarlaları gezemediğimiz 
için iş burada çiftçide biti-
yor” şeklinde konuştu.

Çiftçilerin bu konuda ekonomik 
kayıplarıyla ilgili olarak Bayır, “Çiftçile-
rin kendilerinin gidip tarlalarını görmeleri 
lazım. Süne indiği takdirde ilacını yapma-
ları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kooperatif Müdür Yardımcısı ve Zi-
raat Yüksek Mühendisi Ayşe Uzunlu, 

ortaklara 
yaptıkları des-

tekten bahsederek, “Ortaklarımız önce-
likle tarlalarında gördükleri sıkıntıları fark 
ettiklerinde beraber geziyoruz. İl ve ilçe 
müdürlükleri düzenli olarak süneyle ilgili 
çalışmalar yapıyorlar. Onların çalışmala-
rı neticesinde eğer zarar eşiğine ulaşmış 
bölgelerdeler ise gerekli olan ilaçlama-
lar hakkında yönlendirmeler yapıyoruz” 
açıklamasında bulundu.

Süneyle mücadeleye yeterince önem 
verilmediği zaman ürünün verim ve ka-
litesinde kayıplar yaşandığını ifade eden 
Uzunlu, “Süneyle mücadele hem verim 
hem de kalite kaybına sebep oluyor. Kış-
ladıkları yerden arazilere inen süneler 
kurtboğazı dediğimiz şekilde buğday, yu-
laf ve arpanın başak bağlamasını önlüyor. 
Ondan dolayı verim kaybı oluyor. Ekmek-
lik ve makarnalık olan buğdaylar ekmek-
lik ve makarnalık özelliğini kaybediyor” 
yorumunda bulundu.

Süneyle etkin bir mücadele için kültü-
rel önlemlere dikkat çeken Ayşe Uzunlu, 
“Kültürel önlem olarak, erkenci seçimle-
rin belirlenmesi, hasatların erken yapıl-
ması gerekiyor. Bir de yumurtaların kış-
ladıklar yabancı otlarla etkin bir mücadele 
edilmesi önemli” dedi.

Çiftçilerin ekonomik kayıplarını ön-
lemek için, süneyle mücadelede geç kal-
mamaları gerektiğinin altını çizen Uzun-
lu, “Verim kaybı olması demek yeterince 
mahsul alamaması demektir. Kalite kay-
bından dolayı fiyat düşeceği için çiftçile-
rin bu konuda hassas olmaları gerekiyor” 
şeklinde konuştu.

Konya'nın Karapınar 
ilçesi Karapınar Tarım 
Kredi Kooperatifi 
Müdürü Yusuf Bayır, 
süneyle mücadelede 
çiftçilerin tarlalarını 
günlük gezerek süne 
görülen yerlerde 
kendilerine haber 
vermelerini ve 
gerekli mücadeleyi 
başlatmaları gerektiğini 
söyledi. 

Süne mücadelesi başladı

Genellikle Şanlıurfa bölgesin-
de yetişen yer alması, lezzet 

açısından bölge halkı tarafından 
beğeniyle tüketilen ve besin de-
ğeri yüksek yabani yiyeceklerin 
başında geliyor. Ceylanpınar 
halkı tarafından kıraç bölgeler-
de yerin altından çıkartılmaya 
başlanan Keme'nin fiyatı ise etle 
yarışıyor. 

Keme satışlarından memnun 
olduğunu dile getiren Keme sa-
tıcısı Salih Çiftçi, “Keme besin 
değeri yüksek bir yiyecek oldu-
ğundan bölge halkı tarafından 
tercih edilmektedir. Keme'yi 
genellikle bölge halkı kızartarak 
tüketmektedirler. Fiyatı ile du-
dak uçuklatan kemenin kilogram 
fiyatı 35 ile 40 TL. arasında alıcı 
buluyor” diye konuştu.

Fiyatı etle yarışıyor

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde toprağın 
yaklaşık 10-15 santim altında yetişen 
Keme’nin (Yer Elması) fiyatı etle yarışıyor. 
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Ortak akıl toplantısı Erzurum’da

Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanı Faruk Çelik 
Erzurum'da düzenlenen 

ve Tarım Kredi Genel Müdürü 
Ayhan Karayama’nın da katıldığı 
toplantıda; “Dayanışmadan, huzuru-
muzdan vazgeçmeyeceğiz. Kardeşliği-
mizden, birliğimizden taviz vermeden 
yolumuza devam edeceğimizi, bu dört 
önemli kuraldan vazgeçmeyeceğimi-
zi dost-düşman Erzurum'dan duysun.” 
dedi.

Bakan Çelik, Bakanlığının tarım ve 
hayvancılık desteklemeleri hakkında da 

bilgi vererek, yeni doğan buzağı-
lara 4 aylık oluncaya kadar 350 lira, soy 
kütüğü olan buzağıya 450 lira ve yerli 
sperm kullanılan buzağıya da 500 lira 
destek verileceğini belirtti. Besi hay-
vanı kesime götürülürken verilen 200 

lira desteği yerli üretici açısından de-
vam ettireceklerini kaydeden Çelik, 
şunları söyledi: “Koyun, keçi için şu 
an itibarıyla 22 lira veriliyordu. Bunu 
25 liraya çıkarıyoruz. Çoban desteğini 
devam ettiriyoruz. Buradaki alt sınırı 

250'ye indirdik. Yani 250 koyunu olana 
yılda 5 bin lira çoban desteği sağlaya-
cağız. Sütte yaşanan iniş çıkışlarla ilgili 
sorunu Et ve Süt Kurumu üzerine aldı. 
Süt desteğinde kaliteyi esas alacağız. 
Bu konuda 650 milyon lira kaynak ayır-
dık. Sütte kalite desteğini öne çıkaracak 
şekilde desteğimizi sürdüreceğiz. Birlik 
mensubu üretici kardeşlerimiz, bu ko-
nudaki destekleri direk Bakanlık hesa-
bından alacaklardır.”

Çiftçilerden gelen sorular üzerine 
açıklamalarını Tarım Kredi Kooperatif-

leriyle sürdüren Bakan Çelik, "Tarım 
Kredinin genel müdürlüğüne çok 

güvenilir ve tarımı bilen bir isim 
olan Ayhan Bey atandı. Kendi-
si son derece tecrübeli bir bü-
rokratımızdır ve başarılı hiz-
metlerini yakında kamuoyuda 

duyacaktır. " dedi.

BAKAN ÇELİK                    
TARIM KREDİ STANDINDA 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-

kanı Çelik ve beraberindeki Bakanlık 
üst düzey heyeti, Atatürk Üniversitesi 
Nenehatun Kültür Merkezi Konferans 
salonunda, Tarım Kredi şirketlerine ait 
ürünlerin sergilendiği standı ziyaret etti. 

Beytüşşebap 
ilçesine bağlı 
başaran köyünde 
ikamet eden 
Hurşit Uçuş ve 
İsmail Uçkan, 
atalarının 
geleneğini 
yaşatmak için ilkel 
yöntemlerle tarım 
yapıyor.

Irak'ın sıfır noktasında bulunan 
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 
iki köylü, geleneklerini yaşatmak 

için ilkel yöntemlerle tarım yapıyor. 
Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran 
köyünde ikamet eden Hurşit Uçuş ve 
İsmail Uçkan, atalarının geleneği olan 

ilkel yöntemlerle tarım uygulamasını 
sürdürüyor. Ata bağlanan tahta ve ça-
lılarla tarlasını düzelten vatandaşları 
gören köylüler ise futbol maçı izler 
gibi saatlerce yapılan çalışmayı izle-
di. Tarımsal alanda yapılan çalışmalar 
gün gittikçe teknoloji ile birlikte iler-

lerken, Hurşit Uçuş tarım arazisine 
yonca ekmek için atalarının uygula-
dığı yöntemi kullanmaya karar ver-
di. Atına bağladığı tahta ve çalılarla 
tarlasına yonca ekmek için düzeltme 
işlemi yapan Uçuş, bu sayede toprağı 
düzeltip temizlediğini söyledi. Hurşit 

Uçuş, geleneklerini yaşatmak için bu 
yöntemi kullandığını belirterek, "Çok 
eskiden traktör ve kazıcı iş makinele-
ri olmadığından köylerde hep bu işleri 
yapıyorduk. Babam her gün bize an-
latırdı, dedelerimizden kalan bu güzel 
geleneği yaşatmak zorundayız diyordu. 
Şimdi traktörle kazmış olduğum yonca 
ektiğim arazimde akrabam olan İsmail 
Uçkan ile beraber sabahın ilk ışıkların-
da tarlamıza gelerek tarlamızı düzelti-
yoruz. Bunu yaparken hem tarlamızı 
düzeltiyoruz, hem eski geleneğimizi 
yaşatıyoruz hem de bu geleneği köy-
deki gençlere göstermiş oluyoruz. Yo-
rucu bir iş olmasına rağmen mecburuz 
bu işi yapmaya. Atımızın yorulmaması 
ve eziyet görmemesi için çok çaba sarf 
ediyoruz. Fazla ağırlık taşımaması için 
de bir arkadaş arkasında durduğu çalı-
lara ağırlık yaparak düzelme çalışmala-
rı yapıyor. Daha sonra sulayıp bırakı-
yoruz, tarlamızda yoncaların yetişmesi 
için çaba sarf ediyoruz. Dedelerimizin 
geleneğini yaşatmak çok güzel bir duy-
gu’’ dedi.

Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk 
Çelik'in katılımıyla 
“Doğu Anadolu 
Bölgesi Bakanlık 
Koordinasyon ve 
Sektörel Ortak 
Akıl Toplantısı” 
Erzurum'da yapıldı. 

Sınırda ilkel yöntemlerle tarım
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Bitkisel ürün istatistikleri açıklandı

2015 yılının bitkisel ürün 
istatistiklerine göre incir yüzde 720 
yeterlilik oranıyla dikkat çekti. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılı bitkisel 
ürün istatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, toplam ta-
hıl ürünlerinde 2014-2015 piyasa döneminde yurt içi 

üretimin yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 86,4 olarak 
gerçekleşti. En yüksek yeterlilik derecesi yüzde 101,4 ile Pa-
muk'ta (çiğit) gerçekleşti.Toplam tahıl üretiminde en büyük 
paya sahip olan buğdayın yeterlilik derecesi yüzde 89,2, yem 
sanayinin en önemli girdilerini oluşturan arpanın yeterlilik 
derecesi yüzde 80,6, mısırın ise yüzde 84,4 olarak gerçekleşti.

Kuru baklagillerden kendine yeterlilik oranının en yük-
sek olduğu ürün yüzde 96,5 ile nohut oldu. Tüketimin fazla 
olduğu kırmızı mercimeğin yeterlilik derecesi de yüzde 74,7 
olarak gerçekleşti. Yenilebilir kök ve yumrular grubundan pa-
tateste yeterlilik derecesi yüzde 97,4, yurt içi talebin büyük 
kısmının ithalat ile karşılandığı yağlı tohumlar ürün grubun-
dan ayçiçeğinde yüzde 73,4, soyada yüzde 6,5 ve kolzada 
yüzde 21,3 düzeyinde oldu. Toplam şeker üretiminin büyük 
kısmı yurt içinde tüketilmiş olup, yeterlilik derecesi yüzde 
99,4 olarak gerçekleşti.

Sert kabuklu meyvelerde, 2014-2015 piyasa döneminde 
en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 523 ile fındıkta gerçek-
leşti. Sert kabuklular grubunda yer alan ve kendine yeterli 
olan diğer ürünler ise yüzde 120 ile kestane ve yüzde 106,7 ile 
antep fıstığı oldu. Turunçgiller grubunda yer alan meyvelerin 
tamamında kendine yeterliliğin olduğu görülmektedir. Grey-
furdun yeterlilik derecesi yüzde 297,3 olurken, limon yüzde 
261,9, mandalina yüzde 235,1 ve portakal yüzde 118,2 olarak 
gerçekleşti. Diğer meyveler grubunda yer alan, kendine yeter-
liliğin oldukça yüksek olduğu ürünlerden incirin yeterlilik de-
recesi yüzde 720,6, kayısının yüzde 525,8, narın yüzde 158,7, 
üzümün yüzde 145,8, elmanın yüzde 130,7 ve muzun yüzde 
53,1 olarak gerçekleşti. Toplam çay arzının büyük bir kısmı 
kendi üretimimizden karşılanmakta olup, çayın yeterlilik de-
recesi yüzde 99,8 oldu.w

Toplam sebze ürünlerinde, 2014-2015 piyasa döneminde 
yurt içi üretimin, yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 106,7 
olarak gerçekleşti. Toplam sebze arzının büyük bir kısmı yurt 
içinde tüketilirken sadece yüzde 6,6’lık bölümü ihraç edildi. 
Kök ve yumru sebzeler grubundan taze soğan yüzde 126,2 ile 
en yüksek yeterlilik derecesine sahip iken  bunu yüzde 107,7 
ile havuç ve yüzde 104,5 ile kuru soğan izledi. Meyvesi için 
yetiştirilen sebzeler grubunda, toplam sebze üretiminde en 
büyük paya sahip domatesin yeterlilik derecesi yüzde 110,8 
olarak gerçekleşti. Bunu yüzde 109,1 ile hıyar, yüzde 108,4 ile 
biber takip etti. Baklagil sebzeleri grubunda, yeterlilik derece-
si baklada yüzde 102 ve bezelyede yüzde 101,2 iken en düşük 
yeterlilik derecesi yüzde 100,3 ile taze fasulyede gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı 
Şubat ayı 'Kümes Hayvancılığı Üretimi İs-

tatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; tavuk yumur-
tası üretimi Şubat ayında bir önceki aya göre 
yüzde 4,9 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 0,8 arttı.

Kesilen tavuk sayısı 86 milyon adet, kesi-
len hindi sayısı ise 287 bin adet oldu. Kesilen 
tavuk sayısı Şubat ayında bir önceki aya göre 
yüzde 2,2 artarken, bir önceki yılın aynı ayı-
na göre yüzde 2,1 azaldı. Şubat ayında kesilen 
hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 9,1 
artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüz-

de 22,2 azaldı. Tavuk eti üretimi 146 bin 493 
ton, hindi eti üretimi ise 2 bin 702 ton olarak 
gerçekleşti. Tavuk eti üretimi Şubat ayında bir 
önceki aya göre yüzde 2,3 artarken, bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azaldı. Şubat 
ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre 
yüzde 6,8, bir önceki yılın aynı ayına göre yüz-
de 22,2 azaldı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış 
seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya 
göre yüzde 2,3 arttı. Takvim etkisinden arındı-
rılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önce-
ki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 azaldı.

Tavuk yumurtası 
üretimi 1 milyar 
400 milyon adet 

olarak gerçekleşti.

3 Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), 2015 yılı bitkisel ürün ile kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini 
açıkladı.

üretimi, talebin yüzde 86,4'nü karşıladı.
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Antalya’nın Aksu ilçesinde 1.121 
dönüm alan üzerine kurulu 
Türkiye’nin ilk EXPO’su olma 

özelliği taşıyan EXPO 2016 Antalya, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan 
Yardımcısı Lütfi Elvan, Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Ha-
bercilik Bakanı Binali Yıldırım, Kültür 
ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, İçişleri 
Bakanı Efkan Ala, Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanı ve EXPO 2016 Antalya 
Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk 
Çelik, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkçi, Antalya Valisi ve EXPO 2016 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili, millet-
vekilleri, Antalya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Menderes Türel, Tarım Kre-
di’yi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı 
Selahattin Külcü, Genel Müdür Ayhan 
Karayama, Merkez Birliği Yönetim Ku-
rulu Üyesi İbrahim Ethem Üstüner, Ge-
nel Müdür Yardımcısı Mahmut Güngör, 
Gübretaş Genel Müdürü Ferhat Şenel, 
Gübretaş Genel Müdür Yardımcısı Tahir 
Okutan, İmece Plastik Müdürü Mustafa 
Koray Yaşar,  Antalya Bölge Müdürü 
İbrahim Kamil Kabalar, Bölge Müdür 
Yardımcıları Sezai Yıldırım, Mustafa 
Doyurucu, Kurumsal İletişim Müdürü 
Murat Yılmaz ve ilgili personel, yaban-
cı misyon temsilcileri, sivil toplum ku-
ruluşlarının temsilcileri ve davetlilerin 
katıldığı törenle açıldı.

Expo 2016’yı Milli Bir Proje 
Olarak Gördük

EXPO 2016 Antalya sergi alanı içe-
risinde yer alan Türkiye’nin en büyük 
kongre merkezinde düzenlenen törende 
konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “Başından beri bu projeyi milli 
bir proje olarak gördük. Bugün açılışını 

yaptığımız EXPO 2016 Antalya, sadece 
Antalya'nın değil tüm Türkiye'nin ortak 
iradesinin, kamu ve özel sektörümüzün 
işbirliğinin bir ürünüdür.” dedi.

Sergi Alanındaki Her Unsurun 
Ayrı Bir Anlamı Var

Sergi alanının sadece katılımcı ülke-
lerin bahçe kültürlerini tanıttığı büyük 
bir park olmadığını belirten Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Sergi alanımızda-
ki her unsurun çok özel anlamları var. 
Örneğin EXPO Kulesi, Antalya'nın 
simgelerinden tarihi Hadrianus kapısını 
simgeliyor. Tarım ve biyoçeşitlilik mü-
zesi Türkiye'nin bu alandaki ilk müzesi. 
6 bin 500 kapasiteli bu kongre merkezi 
Türkiye'de bir ilk ve bu büyüklükte bi-
zim bu şekilde kapalı kongre merkezi-
miz yok. Ve iki amfi tiyatro. Antalya'nın 
zaten canlı olan kültür ve eğlence dün-
yasına yeni bir zssenginlik katacaktır. 
Çocuk adası, biyoçeşitlilik tema parku-
ru, Osmanlı bahçesi, EXPO gölü, EXPO 
tepesi, EXPO ormanı, kültür ve sanat 
sokağı gibi alanların her biri ziyaretçi-
lerin farklı zevklerine hitap edecek im-
kanlar sunuyor" diye konuştu.

Osaka’dan Sonra                      
En Yüksek Katılım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EXPO 
2016 Antalya'nın 1990 yılında Osaka'da 
düzenlenen EXPO'dan sonra kendi ala-
nında 53 ülkeyle en yüksek katılımlı 
sergi olarak tarihe geçtiğini belirterek 
ziyaretçi sayısı bakımından da benzer 
bir rekorun kırılacağına inandığını ifade 
etti. 

Antalya’nın EXPO 2016 ile başa-
rıyla yaptığı uluslararası etkinliklere bir 

yenisini daha eklemiş olduğunu söyle-
yen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle ko-
nuştu;

“Bugün açılışını yaptığımız EXPO 
için çiçek ve çocuk temasını tercih ettik. 
Amacımız; tarih, biyoçeşitlilik, sürdü-
rülebilirlik ve yeşil şehirler perspektifi 
üzerinden güçlü bir diyalog platformu 
oluşturmak. Çocuklarla, çiçekler arasın-
daki saflık, güzellik ve masumiyet iliş-
kisi bu sergi için bizim de ilham kayna-
ğımız oldu. Bu temanın seçilmiş olması 
ülkemizin hem yeşilin ve çevrenin, hem 
de geleceğimizin teminatı olan yeni ne-
sillerin korunmasına verdiği önemin bir 
ifadesidir. Biz, tabiatı bizden öncekiler-
den miras olarak değil gelecek nesiller-
den emanet olarak aldığımızın bilincin-
deyiz. Sadece bugünleri değil yarınları, 
sadece kendimizi değil çocuklarımızı 
da düşünmeli, adımlarımızı buna göre 
atmalıyız. Emaneti sahibine teslim edin-
ceye kadar onu en iyi şekilde korumak, 
kollamak, muhafaza etmek görevimiz-
dir. Biz bu görüşleri sadece soyut dü-
şünceler olarak ifade etmekle kalmadık, 
somut çalışmalara da dönüştürdük.”

Antalya Bildirgesi Ortak          
Bir Tavrı İfade Edecek

EXPO 2016 Antalya süresince, Tür-
kiye'nin botanik zenginliğinin küresel 
çapta tanıtımının yanı sıra yapılacak 
akademik çalışmalar ve toplantılarla da 
ülkelerin bu çerçevede ortak bir plat-
formda buluşmasını hedeflediklerini 
kaydeden Erdoğan, sergi süresince ya-
pılacak çalışmalar sonunda bu alanda 
ortak bir tavrı ifade eden Antalya Bil-
dirgesi'ni uluslararası topluma armağan 
edeceklerini söyledi.

Türkiye’de ilk 
kez Antalya’da 
düzenlenen 
EXPO, devletin 
zirvesinin katıldığı 
görkemli bir 
törenle kapılarını 
açtı. 

‘EXPO 2016 ANTALYA’ 

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip ERDOĞAN
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KAPILARINI AÇTI...
Başbakan Davutoğlu Katılımcı 

Ülkelere Teşekkür Etti
Başbakan Ahmet Davutoğlu da son 

yıllarda her alanda büyük ilerlemeler 
kaydeden Türkiye'nin, uluslararası çap-
ta düzenlenen organizasyonları da yüz 
akıyla gerçekleştirdiğini söyledi. NATO 
Zirvesi, G20 Zirvesi gibi uluslararası or-
ganizasyonların bir kısmının Antalya'da 
gerçekleştirildiğini anımsatan Davutoğ-
lu, bu uluslararası organizasyonlardan 
bir olan EXPO 2016 Antalya'ya 53 ül-
kenin katıldığını belirterek, katılımcı 
ülkelerin temsilcilerine teşekkür etti.

Çocuklarımızı Birer Çiçek     
Gibi Yetiştireceğiz 

Türkiye'nin EXPO 2016 Antalya 
hedefine ilişkin açıklamalarda bulunan 
Başbakan Davutoğlu, şunları söyledi;

“Çocuk teması ve geleceği yeşert-
mek sloganıyla tarım, bahçecilik alan-
ları ile şehirlerdeki çevresel yapıyı 
iyileştirmeyi, bu çevrelerdeki yeşillen-
dirmelere katkıda bulunmayı, sağlıklı 
bir çevre için gerekli bilinci oluşturup, 
bu deneyimleri paylaşmayı, bütün bun-
ların toplamında da kalkınmaya katkıda 
bulunmayı amaçlıyoruz. 'Çocuk ve çi-
çek' ne güzel bir tema, çünkü her çocuk 
bir çiçektir, her çiçek şefkat bekleyen 
bir çocuktur. Çocuklarımızı birer çiçek 
gibi gelecek nesillere yetiştireceğiz.”

Başbakan Davutoğlu, EXPO alanı-
nın ilerleyen yıllarda da hizmet vermeyi 
sürdüreceğini, çevre, botanik ve orga-
nik tarım gibi disiplinlerde uluslararası 
bir merkez olma özelliğini koruyacağını 
söyledi.  

Expo 2016 Ortak Bir            
Bilinç Oluşturacak

EXPO 2016 Antalya Yönetim Kuru-
lu Başkanı ve Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Bakanı ve Faruk Çelik ise 1960'dan 

bu yana düzenlenen uluslararası bahçe-
cilik sergilerinin 20'ncisinin açılışının 
yapıldığını belirterek, 53 ülke ile son 
dönemdeki en geniş katılımcı sayısına 
sahip EXPO'yu hayata geçirdiklerini 
ifade etti.

Bakan Çelik, törenin yapıldığı 
kongre merkezinin Türkiye'nin en bü-
yük, dünyanın da sayılı büyük kongre 
merkezlerinden biri olduğunu vurgula-
yarak,  “EXPO Kulesi, Tarım ve Biyo-
çeşitlilik Müzesi, Türkiye Biyoçeşitlilik 
Tema Parkuru, Çocuk Bilim ve Tekno-

loji Merkezi, EXPO Gölü, Çocuk Adası, 
Şakayık Terası, Restoranlar sokağı, Os-
manlı Bahçesi, EXPO Serası, 120 türde 
25 bin ağaç, 5 milyon çiçek, 700 bin 
bitki kullanılarak yapılan bitki heykel-
ler, ülke bahçeleri ve illerin oluşturduğu 

kurumsal bahçeler, EXPO 2016 Antal-
ya'da ziyaretçilerini bekliyor.” dedi. 

Bu alanın 6 aylık sergi süresi so-
nunda da üreticiler için sürekli eğitim 
merkezi, turizmciler için bir cazibe 
merkezi ve çocukları geleceğe, tabia-
ta hazırlayacak bir okul olarak işlevini 

sürdüreceğini anlatan Çelik, tabiata dö-
nük kayıtsızlığa karşı EXPO 2016 An-
talya olarak ortak bir bilinç oluşturmayı 
hedeflediklerini vurguladı. 

Çiçekler Baharın, Çocuklar 
Barışın Müjdecisi

Ana tema olarak “Çiçek ve Ço-
cuk”un seçildiğini ifade eden Bakan 
Çelik şunları söyledi; “İnanıyoruz 
ki çiçekler baharın, çocuklar barışın 
müjdeleridir. Çiçekler arının, çocuk-
lar yarının umut kaynağıdır. Çiçekler 
açtıkça bahardan, çocuklar büyüdük-
çe yarından umudumuzu kesmeyece-
ğiz. Bu nedenle ülke bahçelerini, ülke 
çiçeklerini ve 23 Nisan dolayısıyla 
ülke çocuklarını Antalya'da buluştu-
ruyoruz. Biz bu anlamlı buluşmayı 
gerçekleştirirken yanı başımızdaki 
Akdeniz, sahillerine çocuk cesetleri 
vuran büyük bir mezarlığa dönmüş 
durumda. Bu utanç tablosu karşısında 
emanet aldığımız bu dünyayı çiçek-
lerle değil, bombalarla dolduranların 
tüm çocuklara bir değil, binlerce özür 
borcu olduğunu ifade etmek istiyo-
rum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan     
Türk Bahçesini Açtı

Açılış konuşmalarının ardında 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan ve beraberindeki heyet, ülke 
bahçelerini gezdi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı ve EXPO 2016 Antalya Ajan-
sı Yönetim Kurulu üyesi Faruk Çelik 
ile birlikte “Gelenekten geleceğe” te-
masıyla oluşturulan Türkiye bahçesi-
nin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan; 
“Türk bahçesi tüm EXPO 2016 An-
talya’yı ziyaret edecekler için hayırlı 
olsun diyorum ve yapımında emeği 
geçenleri kutluyorum” dedi. 

Açılış töreninden önce Tarım Kredi standını ziyaret eden
 Genel Müdür Ayhan Karayama, görevlilerden bilgi aldı.

Çiçek ve 
çocuk temalı 
Expo 2016 
Antalya’da, 
Tarım Kredi 
bahçesini 

ziyaret eden 
çocuklara 

günün 
anısına çiçek 

dikimi de 
yaptırıldı.

Bakan 
Faruk ÇELİK

Başbakan 
Ahmet DAVUTOĞLU
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Balıkesir Bölge 
Birliği'ne bağlı 
Gökçalı Tarım Kredi 
Kooperatifi'nin 
iki ortağına 80 
baş damızlık 
etçi dana teslimi 
gerçekleştirildi.

Sivas Bölge Birliğine 
bağlı Suşehri Tarım 
Kredi Kooperatifi alet 
makine teslim töreni ve 
çiftçi eğitim toplantısı 
yapıldı.

Üreticilere 80 baş dana teslim edildi

Suşehri Kooperatifinde alet makina dağıtımı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal 
Hizmetler ve Jeotermal Kaynakları 

Daire Başkanlığı, Kırsal Kalkınma Desteği 
Projesi kapsamında tarım ve hayvancılığı ge-
liştirmek için Ankara İli Haymana İlçesinde 
silajlık mısır tohumu dağıtımı yaptı.

Tedariki Tarım Kredi Kooperatifi tarafın-
dan yapılan silajlık mısır tohumlarının dağı-
tım törenine Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Kırsal Kalkınma ve Jeotermal Kaynaklar Da-
ire Başkanı Özgür Güven, Ankara Bölge Mü-
dürü Veli Altunkaş ile Yönetim Kurulu Üyesi 
İsmail Can ve çok sayıda yöre çiftçisi katıldı. 

Ankara Büyükşehir 
Belediyesi ile Tarım 

Kredi el ele 

Sivas Bölge Birliği’ne bağlı Suşehri 
Tarım Kredi Kooperatifi’nin or-

taklarına ve ilçedeki Sezai Karakoç 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne 
alet makine dağıtım töreni yapıldı. 
Törende sulama sistemi, 4 adet jet su 
tabancası, pnömatik havalı mibzer, 
gübre tanklı çapa makinesi ve merda-
ne çiftçilere teslim edildi. Tören son-
rasında çiftçi bilgilendirme toplantısı 
yapıldı. Yapılan toplantılarda toprak 

yapısı, uygulanabilecek gübre çeşit-
leri, ürüne özel gübreleme, sıvı-toz 
gübre kullanımı ve faydaları, zirai 
ilaçların hazırlanması ve kullanılması, 
bitkisel üretimde verimlilik ve kalite-
nin arttırılması, bitki sağlığı, sigorta-
cılık, hayvan yetiştiriciliği ve yem ile 
ilgili çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Yapılan teslim töreni ve çiftçi 
bilgilendirme toplantısında konuşan 
Bölge Müdürü İsmail Köse çiftçilere 

kooperatiflerde yemden alet makina-
ya, gübreden gıda ürünlerine sigor-
tacılık hizmetlerinin yanı sıra birçok 
tarımsal girdiyi bulabileceklerini ha-
tırlattı.

Köse çiftçileri kooperatiflere da-
vet ederek bu büyük ailenin birer fer-
di olmaları halinde bu işten kazançlı 
çıkacaklarını ifade ederek katılımdan 
dolayı yöre çiftçilerine ve saha perso-
neline teşekkür etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
Haymana’da tedariki Ankara 
Bölge Birliği’nce yapılan silajlık 
mısır tohumlarının dağıtımını 
yaptı.

Tareks firması tarafından 
yurtdışından ithal edilen 80 
baş Simental, Limuzin ve 

Brown Swiss cinsi damızlık etçi 
danaların teslimi; Balıkesir Bölge 
Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nec-
mi Mutlu,  Bölge Müdürü Vedat Al-
tın, Müdür Yardımcısı İlyas Kılıç, 
Kooperatif Yönetim Kurulu üyele-
ri, Kooperatif Müdürü ve ortakların 
katılımı ile gerçekleştirildi.

Balıkesir Bölge Müdürü Vedat 
Altın, Tarım Kredi Kooperatifleri-
nin en temel vazifesinin üreticinin 
kalkınması olduğuna dikkat çeke-
rek; ortakların talepleri doğrultu-
sunda her türlü ihtiyaca cevap ve-
rildiğini kaydetti.

Altın, “Gökçalı Tarım Kredi 
Kooperetifimizin ortaklarına dü-
şük faizli kredi kapsamında 80 baş 
damızlık etçi dana teslim ediyoruz. 
Aynı zamanda düşük faizli kredi 
kapsamında hayvanların barınak, 
yem hazırlama ünitesi, işletme ile 
ilgili altyapı ve alet-ekipman ihti-
yaçları da kooperatifimiz tarafın-
dan karşılanmaktadır. Ayrıca üre-
ticilerimizin elektrik ihtiyaçlarını 
yenilenebilir enerji kaynaklarından 
karşılamak için gerekli tesis, alet 
ve ekipman alımını da Tarım Kredi 
Kooperatifleri olarak sağlayabili-
yoruz.” dedi.

Üreticileri korumak adına hay-
vanları her türlü rizikoya karşı 

sigortaladıklarını belirten Altın, 
“Üreticimiz kalkınırsa ailesi kalkı-
nır, aile kalkınırsa ülke kalkınır. Bu 
sebeple 80 baş damızlık etçi dana-
nın ortaklarımıza hayırlı olmasını 
diliyorum” şeklinde konuştu.

80 baş damızlık etçi danayı tes-
lim alan ortaklar Zekeriya Doğan 
ve Vahit Aslan da Tarım Kredi Ko-
operatifleri yetkililerine teşekkür 
ederek, şunları söylediler; “Sağol-
sunlar varolsunlar. Tarım Kredi 
Kooperatifleri yetkilileri bir dedi-
ğimizi iki etmedi. Bu hayvanlar sa-
yesinde hem üretimimiz artacak, 
hem işletmemiz güçlenecek. Düşük 
faizli kredi kapsamında kredi kul-
landığımız için de mutluyuz.” 
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Atayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer, iyi tarım 
uygulamaları sayesinde ihracata uygun üretim 
yapıldığını belirterek, “Silifke’de üretilen do-

mates, iç piyasa taleplerini karşıladığı gibi Irak, başta 
olmak üzere dış piyasanın da ihtiyacını karşılıyor. Bu 
yıl domateslerimizde önemli ölçüde bir kalite yakala-
dık" dedi. 

Irak’a Silifke’den günlük 250 ton domates ihraç 
edildiğini vurgulayan Türer, arılarla döllenen doma-
tesin Atayurt Belediyesi tarafından yaptırılan tesiste 
özel olarak paketlendikten sonra Irak’a sevk edildiğini 
söyledi. Türer, Doğu illeri başta olmak üzere iç piya-
saya da Atayurt’tan önemli ölçüde ürün gönderildiğini 
kaydetti.

Şuanda domatesin kilosunun 1 lira 20 kuruş ol-
duğunu belirten Türer, “Irak’a ihracatımız başlarken 
üreticiden gelen domatesleri, paketleme işleminin ar-
dından Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyar-
bakır, Malatya başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’ndeki illere gönderiyoruz. Ürünün 
kalitesi bu yıl önemli ölçüde arttı, Batı illeri ve Kara-
deniz Bölgesine de sevkiyat yapılabilir” dedi.

Örtü altında 4 bin dönüm araziden 50 bin ton do-
mates üretildiğini vurgulayan Türer, ilçe genelinde ise 
yıllık 14 bin 500 dönüm araziden, 175 bin ton domates 
üretimi yapıldığını söyledi.

Ali Türer, Atayurt Halinde çileğin 2 lira 60 kuruş, 
eriğin 7 lira, kayısının 12 lira, nektarinin 8 lira, yeni-
dünyanın 4 lira domatesin ise 1 lira 20 kuruştan işlem 
gördüğünü kaydetti.

Mersin’in 
Silifke ilçesine 
bağlı Atayurt 
beldesinden Irak’a 
günlük 250 ton 
domates ihraç 
edildiği bildirildi.

Dünya fındık üretim ve ihracatının büyük kısmını 
elinde bulunduran Türkiye, 2015-2016 fındık ih-

raç sezonunun 7 ayında 1.6 milyar dolar gelir elde etti. 
Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Bir-

liği'nin yazılı açıklamasında, 1 Eylül tarihinde baş-
layan 2015-2016 fındık ihraç sezonunun ilk 7 aylık 
döneminde standart naturel iç fındığın kentalinin (100 
kilogramı) ortalama 854 dolardan işlem gördüğü be-
lirtildi.

Açıklamada, 1 Eylül-31 Mart 2016 tarihleri ara-
sında Türkiye'nin 168 bin 292 ton fındık ihraç ederek 
karşılığında 1 milyar 610 milyon 212 bin dolar gelir 
sağladığı vurgulandı.

İhracatın 131 bin 132 tonunun AB ülkelerine ya-
pıldığı aktarılan açıklamada, AB dışındaki Avrupa 
ülkelerine 9 bin 893, denizaşırı ülkelere 18 bin 439, 
diğer ülkelere ise 8 bin 824 ton fındık ihracatı gerçek-
leştirildiği ifade edildi.

Türkiye, 2014-2015 sezonu aynı dönemde 144 bin 
111 ton fındık ihracatı gerçekleştirmiş, 1 milyar 782 
milyon dolar döviz girdisi elde etmişti. Ancak o dö-
nemde zirai don şartlarından dolayı standart naturel iç 
fındığın kentalinin (100 kilogramı) ortalama bin 353 
dolardan işlem görmüştü.

Fındık ihracatı 1.6 milyar 
doları geçti

Irak’a domates ihracatı başladı
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Mersin Bölge Sulama Koope-
ratifleri Birliği Başkanı Ersin 
Akdoğan, Silifke’de çilek 

üretimine 1960’lı yılların başında ziraat 
mühendisi olan ve yörede “Arife abla” 
ismiyle bilinen Arife Karcıoğlu tarafın-
dan başlandığını söyledi. İstanbul’dan 
gelerek yerleştiği Silifke’de toprak tah-
lili yapan Arife Karcıoğlu'nun toprağın 
uygun olduğunu görerek çilek ekimine 
başladığını anlatan Akdoğan, “Yörede 
ilk kez çilek ekimi yapıldığını gören 
diğer çiftçiler ‘burada çilek yetişmez, 
boşuna yorulma’ diyerek Arife abla ile 
adeta dalga geçmişler. İnatçı Arife abla 
eleştirilere kulağını tıkayıp 4 dönümlük 
tarlasında çilek üretimini 
başlatmış. Ertesi yıl 6 
dönüm daha ki-
ralayıp çilek 
üretimini 
10 dö-
nü-

me çıkartmış. Arife ablanın yaptıklarını 
ilgi ile izleyen ve para kazandığını gö-
ren Silifkeli çiftçiler de çilek ekimine 
yönelmeye başlamışlar. Her yıl artan 
üretim alanıyla Silifke, çilek üretiminin 
en önemli merkezlerinden biri olmuş-
sa bunu bugün hayatta olmayan ‘Arife 
abla’ya borçludur. Dünyanın en kaliteli 
çeşitlerinin yetiştiği Silifke’de çilek ge-
nel olarak ‘Arife abla çileği’ olarak da 
bilinir” dedi.

Bu yıl 20 bin dönüm araziden 65 bin 
ton çilek hasadının beklendiğini belirten 
Akdoğan, “İlçemizde çilek hasadının 
başlamasıyla birlikte Doğu ve Güney-
doğu Anadolu bölgelerinden ve özel-

likle Suri-

ye’deki savaştan kaçarak ilçemize gelen 
tarım işçileri gün boyu çilekte çalışarak 
geçimlerini sağlıyorlar. Yaklaşık 10 bin 
tarım işçisi çilekte çalışarak aile büt-
çelerine katkı sağlıyorlar. İlçeye bağlı 
Atayurt, Arkum, Atakent, Taşucu bel-
deleri ile Bahçeköy, Sökün, Kurtuluş 
köylerine Suriyeli, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinden gelip çadırlarda 
yaşayan işçiler, gün boyu tarlada çalışıp 
yorulmalarına rağmen zor koşullara gü-
lümseyerek bakıyorlar” dedi.

Silifke’de çilek tarlalarında çalışan 
ev kadınlarının ev ekonomilerine katkı-
da bulunduklarını, genç kızların ise çe-
yiz parası biriktirdiğini söyleyen Akdo-
ğan, “Özellikle kadınlar ve genç kızlar 
çilek tarlalarında kavurucu sıcak ve zor 
şartlara karşı verdikleri mücadelede ge-
çimlerine katkı sağlamak amacıyla can-

la başla çalışıyorlar. Sabahın erken 
saatlerinde uyanan emektar kadın-

lar ve genç kızlar ev işlerini biti-
rip daha sonra tarlaların yolu-

nu tutuyor. Tarlalarda çilek 
toplayan ve gün içerisinde 
sadece 1 saat mola verip 
dinlenen kadınlar geçim 
sıkıntısı çektiklerini ve 
bundan dolayı çalışmak 
zorunda olduklarını dile 
getiriyor. Ev kadınları 
ev ekonomisine katkıda 
bulunmak için tarlalarda 
çalışırken, genç kızlar ise 

çeyiz parası biriktirmek 
için çalışıyor. Aralarında 

yaşlı kadınların da bulun-
duğu kadın işçiler çilek tarla-

larında sıcak havada çalışmanın 
zor olduğunu dile getiriyor. Tarla-

larda zor şartlar altında çalışan kadın-
ların birçoğu kazandıkları para ile okul 
okuyan çocuklarına destek olmaya çalı-
şıyor” diye konuştu.

Yaklaşık 50 yıl 
önce ilk kez 
başlanan çilek 
üretiminde 
büyük mesafe 
alan Mersin'in 
Silifke ilçesi, 
bugün Türkiye 
ekonomisine 
gelir getiren ilçe 
konumuna geldi.

Çilek, bölge ekonomisini canlandırdı

Çilek tarlalarında , genel ola-
rak genç kadınlar, erkekler ve 
çocuklar çalışıyor. Toplanan 
çilekler kasalara doldurulduk-
tan sonra araçlarla komisyon-
culara satılıyor. Bazı çocuklar 
ise yol boylarında çilek sata-
rak harçlıklarını çıkardıklarını 
belirtiyorlar. 
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İzmir'in Ödemiş 
ilçesinde, geçen yıllarda 
yaşadığı sıkıntılara 
rağmen umudunu 
kaybetmeyen üreticiler 
karpuz ekimine başladı.

Ödemiş ilçesinde, Şubat ayında 
sera içerisinde çekirdekleri ta-
baklara diken üreticiler karpuzları 

fide haline getirdi. Geçen yıllarda fiyat 
nedeniyle bir takım olumsuzluk yaşayan 
üreticiler, buna rağmen karpuzların ekim-
lerini gerçekleştirmeye başladı. Karpuzda 
geçen yıl yaşanan zararın bu yıl yaşanma-
masını umut ettiklerini belirten Ödemiş-
li karpuz üreticileri, karpuz üretiminde 
dönümde en az bin bin 500 TL’ye yakın 
masrafları olduğunu belirtti. Üreticilerden 
Mehmet Afyonlu, yaşadıkları sıkıntı hak-
kında bilgi vererek, "Bundan 3-4 yıl ön-
cesine kadar Ödemiş’te karpuz üretimi en 
az patates üretimi kadar önemli ve popü-
lerdi. Her dönem patatesten sonra ikinci 
sırada yerini alan Ödemiş karpuzu üretimi 
son yıllarda para etmemesi, piyasaların 
bozulması, hayvancılığın olağanüstü art-
masıyla gerilere gitti. Bugün ovada pata-
testen sonra silajlık mısır ikinci sırada yer 
alıyor" dedi.

"KARPUZ MAALESEF 
ÜRETİCİSİNİ ÜZDÜ"

Ödemiş’te, karpuz üretiminin böyle 
giderse önümüzdeki yıllarda tütün, pa-
muk gibi üretimi kaybolan ürünler liste-
sine gireceğini anlatan Afyonlu, sözlerine 
şöyle devam etti:

"Geçen 2-3 yıldır bir türlü para etme-
yen karpuz maalesef üreticisini yıldırdı, 

üzdü. En son geçen yıl sezonda tarlalarda 
tonlarca karpuz yerde kaldı. Bazı üretici-
ler karpuzları hayvanlara yedirdi. Maddi 
ve manevi tüm masraflar heba oldu git-
ti. Yeni dönemde yine umutluyuz. Şubat 
ayında çekirdek olarak sera içinde tabak-
lara diktiğimiz karpuzlarımızı fide haline 
getirdik. Şimdi de havanın ısınması ve 
dikim sezonunun gelmesi ile birlikte fide-
leri tarlaya dikiyoruz. Şuan fideler tarlada 
naylonun altına dikiliyor. Mayıs ayında 
havaların tamamen ısınmasıyla naylonları 
sökeceğiz. Eğer hava şartları uygun gider 
herhangi bir afat, hava muhalefeti yaşan-
maz ise Haziran ayı sonlarında hasat se-
zonu açılır. Karpuz çekirdekten dikiliyor, 
fide haline geliyor, tarlaya aktarılıyor, 
çapası yapılıyor, gübre ve ilaç atılıyor, 
hastalıklardan korunuyor, yetiştiriliyor, 
dönümde bin 500 TL para harcanıyor, rö-
morka sarılıyor pazara getiriliyor. Ancak 
geçen yıllarda bir römork karpuzun 100 
liraya düştüğünü herkes biliyor."

Karpuz üreticisi yeni sezondan 
umutlu
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Mersin’in Silifke ilçesinde, örtü 
altında kavun hasadı başladı. 
Üreticinin beklentilerini karşı-

layan fiyatlar ise yüzleri güldürdü.
Silifke’de Abdullah Dursun Oğuz 

isimli çiftçinin ektiği kavunun hasadına 
başlanırken, kilosu 4,5 TL’den satılıyor. 
Üretici Oğuz, serada daha önce doma-
tes üretimi yaptıklarını, birkaç yıldır ise 
domatese alternatif olarak kavun üretimi 
yapmaya karar verdiklerini söyledi. 

Bu yıl birkaç serada üretimi yaptık-
ları 2 dönümlük kavun serasından 25 ton 
ürün beklediklerini belirten Abdullah Dur-
sun Oğuz, ürettikleri kavunların tüccarlar 
aracılığıyla yurt içinde tüketildiğini, hatta 
komisyoncuların da sırada beklediğini ve 

kendi aralarında kavunları almak için ya-
rıştıklarını kaydetti. 

Bir kavunun ortalama 1,5 ila 4 kilo 
geldiğini vurgulayan Oğuz, fiyatların da 
iyi olmasıyla yüzlerinin güldüğünü ve tüm 
çiftçilere serada kavun üretimi yapmaları-

nı tavsiye ettiğini söyledi. Talebin lezzetli 
aroması ve cinsi nedeniyle büyük önemi 
olduğunu vurgulayan Abdullah Dursun 
Oğuz, Galia cinsi kavunun birinci hasa-
dının nisan ayı başında başladığını, ikinci 
hasadının ise 1 Haziran’da yapılacağını 

kaydetti. Domates kadar büyük dalları 
olan kavunun kaliteli olması için bir fi-
dandan üç kavun alındığına dikkat çeken 
Oğuz, kavunun biraz küçük olduğunu 
fakat lezzeti ve aromasında bir değişiklik 
olmadığını belirtti.

Silifke ilçesinde 
örtü altında 
hasadına 
başlanan kavunun 
kilosu 4,5 liradan 
satılıyor.

Bahar geldi hasat başladı...

Mersin’in Silifke ilçesinde örtü 
altının ardından açık arazide 

yetiştirilen kayısı bahçesinde de 
hasat başladı. Açık alandaki kayı-
sı bahçesinde yapılan ilk hasattaki 
ürünler ise 25 TL’den satıldı. 

Silifkeli üretici Mehmet Ali 
Güngör’ün 4 dönümlük bahçesin-
de yapılan hasatta toplanan 1 ton 
ürün büyük şehirlere gönderildi. Bu 
yıl 5 dönümlük kayısı bahçesinden 
12 ton ürün beklediklerini belirten 

Mehmet Ali Güngör, “Türkiye’nin 
ilk turfanda eriğini çıkaran Silifke 
ilçemiz ilk açıkta kayısı hasadını 
yapmaktadır. Havaların güzel git-
mesi nedeniyle normalde Mayıs 
ayının ilk haftası açıkta kayısı ha-
sadı yapılırken, biz Nisan ayının 
ortasında açıkta kayısı hasadına 
başladık. İtalyan Matador cinsi 
kayısılarımızdan bugün 1 ton top-
ladık. 25 TL’den büyük şehirlere 
gönderdik. Çiftçinin yüzü kayısı 
hasadında gülmüştür” dedi. 

Açıkta kayısının bu yıl havaların 
iyi olmasından dolayı rekor denile-
bilecek erken bir tarihte olgunlaş-
tığını belirten üretici Mehmet Ali 
Güngör, ilk kayısı hasadını yapmış 
olmanın mutluluğunu yaşadığını 
söyledi. 

Silifke Kayısı Üreticileri Birliği 
Başkanı İsmail Gürses ise, Türki-
ye genelinde açık arazide ilk kayı-
sı hasadının Silifke’de başladığını 
kaydetti. Bin 200 dönüm kayısı 
bahçesinden yaklaşık 11 bin ton 
kayısı hasadının yapılacağını ifade 
eden Gürses, erkenci çeşit olarak 
bilinen ve 2003 yılında İtalya’dan 
getirttikleri Matador çeşidinden 
elde edilecek ürünlerin kaliteli ve 
verimli olduğunu belirtti. Gürses, 
“Kayısılarımızı talebe göre Ankara, 
İstanbul, İzmir ve Bursa başta ol-
mak üzere Türkiye'nin diğer farklı 
illerine de gönderiyoruz. İlçemizde 
kayısı yetiştiriciliği 2003 yılında 
başladı. Bu yıl dört dekarlık alan-
dan 12 tonluk hasat yapmak istiyo-
ruz” diye konuştu.

3 Mersin'de kavun ve kayısı hasadı üreticinin yüzünü güldürdü.

Silifke ilçesinde açık alandaki bahçede yapılan 
ilk hasatta kayısının kilosu 25 TL'den satıldı.



Orman Genel Müdürlüğü, 2013 yılından itiba-
ren baraj ve göletlerin su toplama havzaların-
da ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mera ıs-

lahı çalışmalarına yeni bir ivme kazandırarak başarılı 
çalışmalar gerçekleştirdi.

Ülkemizde işletmeye açılan, inşa halinde veya 
proje safhasında olan 427 adedi baraj, 650 adeti de 
gölet olmak üzere toplam bin 77 adet tesis bulunuyor. 
2013-2014-2015 yıllarında 200 baraj ve gölette çalış-
ma yapılması planlanırken, belirlenen hedef aşılarak 
212 adet baraj ve gölette yani toplam 288 bin 350 de-
kar sahada çalışma gerçekleştirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Baraj 
Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Eylem Planı kapsamında 2017 
yılına kadar 400 baraj ve gölette ağaçlandırma çalışması yapacak. 

400 baraj ve gölette ağaçlandırma yapılacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2016 
yılında ise 100 baraj ve gölet çalışması-
nı programa aldı. Baraj Havzaları Yeşil 
Kuşak Ağaçlandırma Eylem Planı çer-
çevesinde 2017 yılına kadar 400 baraj 
ve göletin göl aynası çevresindeki havza 
koruma alanlarında ağaçlandırma çalış-
malarının tamamlanması planlanıyor.

50 BİN YAVRU KALKAN 
DENİZLE BULUŞTU

Kalkan balığıyla ilgili başlatılan proje 
kapsamında bugüne kadar yaklaşık 50 bin 
yavru kalkanın denize bırakıldığı belirtildi. 

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Trab-
zon Su Ürünleri Merkez Araştırma Ensti-

tüsü Müdürü Doç. Dr. İlhan Aydın, önümüzdeki 
yıllarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğı'nın başlattığı program kapsamında yıllık ola-
rak 10 bin üzerinde yavru kalkanın doğaya bıra-
kılacağını söyledi. Aydın, “Su Ürünleri Merkez 
Araştırma Enstitüsü olarak Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’nın destekleriyle 1998 
yılından itibaren Japonya Uluslararası İşbirliği 
(JICA) ile birlikte bir program başlatıldı. 1998-
2007 yılları arasında bu proje farklı fasıllarda 
yürüdü ve biz kalkan balığı üretmeye başladık. 
Ürettiğimiz kalkan balıklarının bir kısmını özel-
liklerini öğrenmek amacıyla belli dönemlerde 
markalayarak doğaya bıraktık. Bir süre sonra da 
özellikle işletmelerin tecrübe kazanması ama-
cıyla yaklaşık 125 bin adet balığı işletmelere 
verdik. 50 bini aşkın balığı da o günden bugüne 
doğaya bıraktık. Önümüzdeki yıllarda bakanlı-
ğın başlattığı bir programla artık yıllık olarak 10 
bin üzerindeki kalkan balığını doğayla buluştu-
racağız. Kalkan balığı üretimi zordur, kültürü 
zor bir balıktır. Özellikle yavru alım sistemi bi-
raz zahmetli ve bilimsel teknik gerektiriyor. Biz 
bu konuda oldukça birikimliyiz. Çok kıymetli 
bir balık, 4-5 yılda artık yumurta verip yavru 
üretebilecek duruma geliyor. Bu balığın doğaya 
bırakıldıktan sonra korunması gerekiyor” diye 
konuştu.
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Bihu Kooperatifi 
ile daha iyi bir 

yaşam

Şanghay’dan birkaç yüz kilometre uzaklıkta 
olmalarına rağmen, küçük bir tarım ken-
ti olan Bihu’da yaşayan çiftçiler ürünlerini 
satmak için bir pazar bulmakta uzun süre 

güçlük çekmişti. Kötü yol şartları ve küçük ölçekli 
kişisel üretim ticareti imkansız kılmıştı. 1999 yılı, 
çürümekte olan kuşkonmaz, fasulye, mantar, 
patlıcan gibi ürünlerini Oujiang Nehri’ne dökmek 
zorunda kalan çiftçilerin gözyaşlarına sahne ol-
muştu. O gün bir şey yapmaya karar veren Xiong 
Jinping Bihu Kooperatifini kurdu.

Bihu Kooperatifi, 21 köyden 328 çiftçi ailesi-
nin katılımı ile kurulmuş. Kooperatif, ortaklarına 
merkezi bir pazar alanı, eğitim ve yüksek ve-
rimli tohum çeşitleri sunmakta. Bunun ötesinde 
Bihu Kooperatifi ortaklarına tarım sektöründe 
pek rastlanmayan bir şeyi garanti ediyor. Bu da 
ekonomik güvence. Ortaklar ürünlerini doğrudan 
komisyonculara satabilmekte. Ancak kooperatif, 
ortaklarına ürünlerini kooperatif aracılığıyla sat-
masını destekliyor. Kooperatif aracılığıyla ürün-
lerini satmak isteyen çiftçilerin ürünleri için Bihu 
taban fiyatı belirlemekte ve ürünleri daha yüksek 
fiyattan satması halinde karı ortakları ile paylaş-
makta.

Ancak kooperatif için işlerin oturması kolay 
olmamış. Çiftçilere verilen eğitimler için en iyi 
yöntemleri geliştirmek kooperatifçilerin zamanını 
almış. Yeni ürünler ve gelişmekte olan teknikler 
ile ilgili tüm ortakların eğitimi yerine uzmanlar 
her köyden daha eğitimli olan ortaklara eğitim 
vermiş. Bu eğitimlere katılan ortaklar köylerine 
döndüklerinde öğrendikleri bilgileri diğer çiftçiler 
ile kendi lehçelerinde paylaşmış. Böylece çeviri 
ile oluşabilecek bilgi kayıpları önlenmiş olmakta-
dır. Ortak ürünlerinin satışı ile ilgili de farklı bir yol 
izlenmektedir. Ürünlerini satmak için uğraşmaya 
alışkın olan ortaklar, artık komisyoncuları ikna 
etmesi için satış temsilcilerini göndermekte. Ko-
operatifin ortakları için oluşturduğu pazar hakkın-
daki haberler hızla yayıldığı için komisyoncuların 
peşinden koşmak yerine ortaklar komisyoncula-
rın gelmesini bekliyorlar.

Eğitim, yeni tohum çeşitleri ve ürünlerin top-
lu satışı ile kooperatif ortaklarının yıllık gelirinde 
muazzam artış görülmüş. Bihu Kooperatifi ortak-
larının çoğu şehirde çalışanların maaşlarının iki 
katı kadar kazanç elde etmeye başlamış. Bu de-
ğişim sanayi toplumunda yeni bir olgunun ortaya 
çıkmasını sağlamış: Eskiden tarımla uğraşan ve 
geçinemedikleri için büyük şehirlere göç etmiş 
olan fakir gençler bugün tekrar köylerine dönü-
yor. Bir zamanlar coğrafya ve yanlış iş modeli 
nedeniyle yalnızlaşan Bihu halkı, kooperatif sa-
yesinde ürünlerini nehre dökmek zorunda kaldığı 
günleri çoktan geride bırakmış ve pazara erişim 
sağlamıştır.
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