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Tarım Kredi Kooperatifleri ve 
CarrefourSA'nın dev işbirliği

3 Deneyimli ve uzman kadrosu ile sigortacılık sektöründe 
öne çıkan Bereket Sigorta, başarıyla yönettiği hasar süreçleri 
neticesinde tazminatların hızlı bir şekilde ödenmesini sağlayarak 
sigortalıları desteklemeye devam ediyor. 

Sigortacılıkta BEREKET farkı

3 Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA ile Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri arasında geliştirilen “Yerli Tohum 
Taze Mahsul” projesi, 18 Temmuz Salı günü Bursa Yenişehir’de 
gerçekleştirilen toplantı ile tanıtıldı. Haberi 12. Sayfada

3 Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığına getirilen Ahmet 
Eşref Fakıbaba, görevi 
Faruk Çelik'ten devraldı. 
Bakanlık görevini devralan 
Ahmet Eşref Fakıbaba 
sözlerine; hem Türkiye'ye 
hem de Şanlıurfa'ya yaptığı 
katkılardan dolayı Çelik'e 
teşekkür ederek başladı. 

Bakanlıkta 
devir teslim 

töreni 
yapıldı

Haberi 3. Sayfada
Haberi 14. Sayfada
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığında devir teslim töreni 
düzenlendi. Bakanlık maka-

mında yapılan törene, eski Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müez-
zinoğlu, AK Parti Çevre Şehir ve Kül-
türden Sorumlu Genel Başkan Yardım-
cısı Çiğdem Karaaslan, milletvekilleri, 
sektör temsilcileri ve bakanlık çalışan-
ları katıldı.

Bakanlık görevini devralan Ahmet 
Eşref Fakıbaba sözlerine hem Türki-
ye'ye yaptığı hizmetler, hem de Şanlıur-
fa'ya yaptığı katkılardan dolayı Çelik'e 
teşekkür ederek başladı. Kendisine duy-
duğu minnettarlığı ifade eden Fakıbaba, 
hem belediye başkanlığı hem de millet-
vekilliği döneminde Çelik ile çalışma-
nın bir gurur olduğunu belirtti.

Fakıbaba, “Bu bir nöbet değişikli-
ği, Allah inşallah bana da alnım açık, 
kendisi gibi yüzü ak bir şekilde nöbeti 
başka bir arkadaşa vermemi nasip eder. 
Allah'ın izniyle, kendilerinin desteğiyle, 
beraberce bu bayrağı alıp Türkiye için, 
Allah rızası için ve partim için daha ile-
riye götüreceğime inancım sonsuz.” ifa-
desini kullandı.

Görevinin ne kadar önem arz ettiği-
nin farkında olduğunu dile getiren Fakı-
baba, şunları kaydetti:

“Bürokrat arkadaşlarımla, sivil 
toplum örgütleriyle, basınımızla, 
esnafımızla, halkımızla, üreticiy-
le, tüketiciyle el ele vereceğiz. İn-
şallah duanızla bu işin üstesinden 
gelmek için Cumhurbaşkanı'mıza, 
Başbakan'ımıza, halkımıza layık 
olabilmek için elimizden gelen 
gayreti göstereceğiz. Çok çalışa-
cağız, çünkü AK Parti'nin düsturu 
budur, 'Üreteceğiz, üreteceğiz, üre-
teceğiz'. Bir hekim, bir genel cer-
rahi uzmanı olarak yeni bir branşa 
başlıyorum, ama inanıyorum, çok 

değerli Bakan'ımız ve bürokrat 
arkadaşlarımız, üniversiteden ho-
calarımız, sivil toplum örgütleri 
var, sizler varsınız, ben evelallah 
bu yükün altından kalkacağımıza 
yürekten inanıyorum. Amacımız 
Allah rızasıdır, halkımızın, gariban 
insanların mutluluğudur. İnşallah 
bu konuda başarılı olacağız."

"Bütün taraflarla diyalog 
halinde çalışma yürüttük"

Törende konuşan Çelik, 10 yılı 
bakanlık olmak üzere yaklaşık 18 
yıldır parlamenter olarak millete, 
devlete hizmet etme onurunu ya-
şadığını söyledi.

Bakanlık görevinde bulunduğu 
10 yıllık süre içinde milletin kro-
nik sorunlarına çözüm üreten pek 
çok icraatı gerçekleştirdiklerini 
belirten Çelik, sosyal güvenlik re-
formu ve genel sağlık sigortasın-
dan istihdam paketlerine, çalışma 
hayatında birçok önemli düzenle-
menin, bakan olduğu dönemde ha-
yata geçtiğini kaydetti.

Çelik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığına atandığı ilk günden itiba-
ren de bütün taraflarla diyalog halinde 
çalışma yürüttüklerini, ülkenin gele-
cekte tarımda ve hayvancılıkta ken-
di kendine yeterli olması için Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
himayesinde Milli Tarım Projesi'ni 
başlattıklarını hatırlatarak, tarım ve 
hayvancılığı popülist ve politik yak-
laşımlarla değil, gerçekçi politikalarla 
ele aldıklarını vurguladı.

"Fakıbaba'nın bayrağı daha 
yükseklere taşıyacağına 

inanıyorum"
Tarım ve hayvancılığın gıda arz 

güvenliği sağlanması için olmazsa 
olmaz bir alan olduğunun altını çizen 
Çelik, Milli Tarım Projesi'yle 3 yıl 
gibi orta vadede Türkiye'nin hayvan-
cılık başta olmak üzere birçok alanda 
kendi kendine yeter hale geleceğini 
söyledi. Çelik, şu değerlendirmelerde 
bulundu:

"Tarladaki çiftçimizin, fabrikadaki 
işçimizin ve tezgâhı başındaki esnafımı-

zın hizmetkârı olmaya devam edeceğiz. 
Onur duyarak ve alnımın akıyla taşıdı-
ğım bakanlık bayrağını bu asil millete 
ve bu kadim devlete hizmet etmenin ra-
hatlığıyla, AK Parti'ye geçmesinde eme-
ğim olan, kendisiyle çalışmaktan onur 
duyduğum Sayın Eşref Fakıbaba'ya 
devrediyorum. Bu bayrağı kendisinin 
çok daha yükseklere taşıyacağına inanı-
yorum, güveniyorum."

Fakıbaba'ya yeni görevinde başarı-
lar dileyen Çelik, "Milli tarım ve hay-
vancılık projesinin hayata geçmesi için 
bizimle gece gündüz demeden çalışan 
sivil toplum kuruluşlarımıza, üniversi-
tedeki hocalarımıza, bakanlığımızın fe-
dakâr ve cefakâr personeline, bu milleti 
doyuran üreticilerimize ve bu görevleri 
bize layık gören başta Sayın Cumhur-
başkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ol-
mak üzere, Sayın Başbakan'ımıza teşek-
kür ediyorum." dedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri ailesi 
olarak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanımız Sayın Ahmet Eşref Fa-
kıbaba’ya yeni görevinde başarılar 
diliyoruz. 

Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığına getirilen 
Ahmet Eşref 
Fakıbaba, görevi 
Faruk Çelik'ten 
devraldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevini 

Fakıbaba devraldı 
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 
Polatlı'da çiftçilerle bir araya 

geldi. Bakanlık olarak üreticinin ve tü-
keticinin emeklerinin ve haklarının ko-
runmasına yönelik çalışmalar hakkında 
açıklamalar yapan Fakıbaba, "Kendi 
gıdasına üretemeyen ülkeler hiçbir za-
man bağımsız olduğunu iddia edemez" 
diyerek bu ilke çerçevesinde çalışmalar 
başlattıklarını vurguladı. Tarım ve hay-
vancılık alanında var olan sorunları sa-
mimi bir şekilde çalışarak çözeceklerini 
belirten Bakan Fakıbaba, "Ben bu işin 
bakanı olarak sorunları çözmekten zevk 
alıyorum ve çözeceğiz. Ama hep birlikte 
taşın altına elimizi koyarak. Siz elinizi, 
biz gövdemizi koyacağız" dedi.

YILDA İKİ KEZ DESTEK 
VERECEĞİZ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bakanlık 
olarak üretimde dengeyi sağlayacak 
bir politika izleyeceklerini vurguladı. 
Tarımsal destek ödemelerini yılda iki 
kez yapacaklarını söyleyen Fakıbaba, 
Desteklemeleri ürünü ekmeden önce 
size vereceğiz, yılda bir kez  değil iki 

kez vereceğiz. Bir sonbaharda bir ilkba-
harda. Niye? Tefecilerin eline çiftçiler 
düşmesin" diye konuştu.

BUĞDAY İTHAL EDİLMİYOR
Polatlı Ziraat Odası Başkanı Zekai 

Köseoğlu buğday ithalatında verginin 
düşürülmesiyle piyasaların olumsuz 
etkilendiğini ve üreticinin zarar ettiği-
ni gündeme getirdi. Bakan Fakıbaba  
ise, "Buğday ithal eden var mı? Yok.. 
Olduğu zaman biz ne güne duruyoruz. 
Bizim duruşumuz belli, biz her zaman 
üreticinin tüketicinin  yayındayız. Den-
ge olmak için zaten piyasada varız" ifa-
delerini kullandı.

ET İTHAL ETMEYECEĞİZ
Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıba-

ba, hayvancılık sektörüyle ilgili olarak 
dersini iyi çalıştığını, yeni bir çalış-
ma içinde olduklarını ve önümüzdeki 
2,5 - 3 yıl içinde et ithal etmeyecek 
duruma geleceklerini vurguladı. Hay-
vancılık sektörünün desteklenmesiyle 
birlikte kırsaldaki nüfusu korumayı 
ve artırmayı amaçladıklarını söyle-
yen Fakıbaba, Üretmeyen ülkeler ba-
ğımsız olamaz, üreten insanların elini 

öpeceğiz, desteğimiz mutlaka ve mut-
laka devam edecektir" dedi.

Konuşmasının son bölümünde 15 
Temmuz darbe girişimine vurgu ya-
pan Fakıbaba, "Rahat ve sakin olun, 
kolay değil. Dünya bizimle uğraşıyor. 
15 Temmuz'u yaşadık, sizin gibi kah-
raman insanlarımız olmasaydı burada 
olmayacaktık. AB ülkeleri Türkiye'yi 
nasıl zor duruma düşürürüz diye çalı-
şıyorlar. Başka ülke olsaydı  bu kadar 
saldırıyı atlatamazdı. Onun için bera-
ber olacağız. 2023'e kadar çok büyük 
çalışmalara imza atacağız. Biz 80 mil-
yonluk bir aileyiz" diye konuştu.

MEVSİMLİK İŞÇİLER TALEPTE 
BULUNDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka-
nı Jülide Sarıeroğlu ve Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fa-
kıbaba, Ankara Valisi Erdal Topaca ile 
birlikte çeşitli temaslarda bulunmak 
üzere geldikleri Polatlı'da, çiftçiler ve 
mevsimlik tarım işçileri ile sohbet etti, 
onların sorunlarını dinledi. 

Sarıeroğlu ve Fakıbaba, mevsimlik 
işçilerin talebi üzerine yaşam standartla-
rının daha üst seviyeye çıkartılması için 

içinde mutfak, tuvalet ve banyo olan 
çadırların yapılacağının sözünü verdi. 
Ziyaretlerin ardından Fakıbaba ve Sa-
rıeroğlu basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, 
"Şu anda Ankara'mızda halihazırda 9 
bin 266 mevsimlik tarım işçisi bulunu-
yor. Bunun 3 bin 677'si Polatlı ilçemiz-
de farklı mahallelerimizde halihazır-
da çalışmalarına devam ediyor. Bizler 
mevsimlik tarım işçilerimizi yerinde zi-
yaret ederek hem çalışma hem de yaşam 
şartları ile ilgili bazı değerlendirmelerde 
bulunduk. Biliyorsunuz, Nisan ayında 
çok önemli Başbakanlık Genelgesi çık-
tı. Şanlıurfa milletvekili Mahmut Kaçar 
tarafından kapsamlı değerlendirmelerin 
yapıldığı, onlar tarafından revize edilen 
bir Başbakanlık Genelgesi'dir. Bizler de 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
olarak mevsimlik işçiler ile ilgili çalış-
malar yapmaktayız. Bakanlığımız tara-
fından 96 milyon TL ödenek ayrılmış ve 
bizler ülkemizin hemen birçok yerinde 
projelerimizi gerçekleştirmeye başladık. 
Biz bu genelgenin kağıt üstünde kalma-
ması için tam olarak sahada uygulana-
bilir hale gelmesi için Tarım Bakanımız 
ile birlikte aslında bir başlangıç yaptık. 
Çalışan çocuk meselesi hem dünyanın 
hem de ülkemizin gündemi. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın da 
en önemli mücadele alanlarından bir 
tanesi. Biz buna imkan vermeyeceğiz. 
Bu bağlamda çocuklarımızın eğitimden 
uzaklaşmaması adına bazı önlemleri 
tekrardan gözden geçirdik. Diğer taraf-
tan da su, elektrik, alt yapı çalışmalarıy-
la ilgili neler yapabileceğimizi konuştuk 
ve bir görev dağılımı yaptık. İlaçlama 
ile ilgili talepleri de bir takvime bağla-
dık. Yerleşim yerlerinin çadır mı yoksa 
konteyner mı olacağını mevsimlik tarım 
işçilerimizle istişare ederek onların gö-
rüşleri doğrultusunda belirlemek gibi 
usulleri ortaya koyduk ve önümüzdeki 
dönemde bugün konuştuğumuz bütün 
konularla ilgili bütün adımları hızlı bir 
şekilde atacağız. Duyarsız kalamayaca-
ğımız bir konudur" ifadelerini kullandı.

Mizanpaj    Haber Sorumluları
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Bakan Fakıbaba: Yılda iki kez destek vereceğiz
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Ahmet Eşref Fakıbaba, 
hayvancılık sektörüyle 
ilgili olarak yeni bir 
çalışma içinde olduklarını, 
üreticiye yılda iki kez 
destek vereceklerini ve 
önümüzdeki 2,5 - 3 yıl 
içinde et ithal etmeyecek 
duruma geleceklerini 
açıkladı.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 
Türkiye Koyun Keçi Yetişti-

ricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) 
Olağanüstü Genel Kurulu'na katıldı. 
Fakıbaba, üretici ve tüketici arasındaki 
dengeyi kuracaklarını belirtirken, “Ye-
tiştirici, çoban arkadaşım emek verir-
ken, birileri parasının varlığına güvenip 
stok yapacak, ondan sonra gariban adam 
da ezilecek, yok öyle bir şey. Bu Fakı-
baba'nın kitabında yazmaz, stokçuluk 
yaparak bedavadan para kazanmak yok” 
diye konuştu.

‘KOLUMUZU DEĞİL 
CANIMIZI ORTAYA 

KOYACAĞIZ'
Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Tayyip 

Erdoğan'ın da kendisine, “Fakir fuka-
raya gerekli desteği vereceksin Fakı-
baba” dediğini belirterek, “Kurbanlık 
fiyatlarını rahatlatmak için kolumuzu 
değil, vücudumuzu, canımızı ortaya ko-
yacağız.

Yeter ki hem üreticimiz hem tüketici-
miz kazansın. Havadan para kazanmak 
isteyenler, hayal kırıklığına uğrayacak, 
buna müsaade etmeyeceğiz” dedi. Stok 
yaparak vatandaşı zor durumda bırakan-
ların malının elinde kalacağını vurgula-
yan Fakıbaba, tüketici hak ettiği fiyata 
ürün alırken, üreticinin de kazanacağını 
söyledi.

Bakan Fakıbaba, Türkiye'nin tarım 
ve hayvancılık ülkesi olduğunu ve çok 
kaliteli tarım ürünleri yetiştirildiğini, 
ülkeyi bu anlamda daha ileriye taşımak 

için gayret göstereceklerini söyledi.
Rusya ile domates ihracatı konu-

sunda olumlu gelişmelerin yaşanmasını 
beklediklerini işaret eden Fakıbaba, bu 
konuda yalnızca belirli ülkelere bağımlı 
olmamak gerektiğini, alternatif pazarla-
ra açılmanın önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin tarım ve hayvancılık 
ülkesi olduğunu, yal-
nızca Şanlı-
urfa'nın 

bile 
sa-
hip oldu-
ğu imkanlar ve bu 
alandaki altyapısıyla  
Türkiye'yi besleyecek potansiyeli bu-
lunduğuna işaret eden Fakıbaba, şunları  
kaydetti:

"Maalesef sıkıntılarımız var. Bazı 
bizden de kaynaklanan şeyler var,  hal-
kımızla daha çok buluşacağız ve bu 
sorunları inşallah çözeceğiz. Bunlar  
çözüldüğü zaman daha çok ihracat ya-

pacağımıza inanıyorum ama tabii ki 
elimizde  sihirli bir değnek yok. Yavaş 
yavaş inşallah Allah'ın yardımı, halkı-
mızın  desteğiyle bunu başaracağımıza 
inanıyorum. Rusya ile domates ihraca-
tının  gerçekleşmesi yüksek ihtimal ama 
benim görevim bundan sonra alterna-
tifler  hazırlamak. Bizim ürünlerimiz 

gerçekten dünya kalitesinde 
ürünler bunların  

değerini bi-
lip, di-

ğer 
ülkele-

re tanıtımı-
nı yapmamız 

lazım."

KURBANLIK FİYATLARI
Ahmet Eşref Fakıbaba, kurbanlık 

fiyatlarının normalleşmeye başladığını  
da dile getirdi.

"Fiyat söylemiyorum ama yavaş ya-
vaş piyasanın oturduğunu görüyorum.  
Kurban Bayramı'nda hem üreticinin 

hem tüketicinin memnun olacağı bir 
şey  planlıyoruz." diyen Fakıbaba, bu 
konuda da ciddi bir çalışma içerisinde  
olduklarına değindi.

Bakan Fakıbaba, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

"Ben istiyorum ki hem üreten hem 
tüketen hem esnaf hem kasap hem bu  
işle uğraşan insanlar, gerçekten mutlu 
olsun ama bu işi bilmeyen, sadece para-
sı  olduğu için bu işe girip para kazan-
mak isteyenleri mutlaka elimine etmek  
zorundayız. Bu işi babadan, atadan 
meslek olarak yapan, sanayisini yapan, 
eti  satan, tüketen insanlara saygımız 
var. İnanıyorum piyasa mutlaka otura-
caktır."

Ahmet Eşref Fakıbaba, ayrıca 
mevsimlik tarım işçilerine yönelik  
projeler gerçekleştirdiklerini dile geti-

rerek, bu anlamda da ilgili bakanlarla  
söz konusu işçileri yerlerinde ziyaret 
edip, problemlerini çözmeye  çalışacak-
larını anlattı.

"HALKIN İÇİNDE OLACAĞIM"
Belediye başkanlığı döneminde 

olduğu gibi bakanlığı süresince de  
mümkün olduğunca problemleri halk-
tan öğrenip, ona göre çözüm üretmeyi  
amaçladığını aktaran Fakıbaba, "Yine 
halkın arasında olacağız, mutlaka ahır-
lara  gireceğim, çamur tarlalara basaca-
ğım. Tarım ve hayvancılık bakanı olup, 
sadece  yansılarda onları seyretmek, 
algılamak mümkün değil. Onun için 
halkın problemi  ancak onların arasında 
çözülür." şeklinde konuştu.

Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Ahmet Eşref Fakıbaba, 
kurbanlıklarla ilgili, "Fiyat 
söylemiyorum ama 
yavaş yavaş piyasanın 
oturduğunu görüyorum. 
Kurban Bayramı'nda hem 
üreticinin hem tüketicinin 
memnun olacağı bir şey 
planlıyoruz." dedi.

Bakan Fakıbaba'dan flaş kurban fiyatı açıklaması: 
Havadan para kazanmaya 
izin vermeyiz
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Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Ayhan Karayama’dan 
kurumla ilgili bilgi alan Kova-

lova, Tarım Kredi Kooperatiflerinin ör-
gütlenme yapısına hayran kaldığını dile 
getirdi. Kurumun çok akıllıca kurulmuş 
bir organizasyon yapısına sahip olduğu-

nu belirten Kovalova çiftçinin bütün ih-
tiyaçlarını karşıladığı gibi aynı zamanda 
pazarı regüle etmesiyle de çok önemli bir 
görevi üstlendiğini kaydetti. Tarım Kre-
di benzeri yapıların ülkesinde de bulun-
duğunu kaydeden Ukrayna Tarım Bakan 
Yardımcısı Olena Kovalova “Bununla 

beraber sizin buradaki yapınız; başarılı 
iştirakleriniz ile kendine özgü etkileyici 
bir profil ortaya koyuyor.” dedi.  

Başarılarından dolayı Tarım Kredi 
Kooperatiflerini ve yöneticilerini kut-
layan Ukrayna Tarım Bakan Yardım-
cısı, Ukrayna’daki kooperatif örgütleri 

ile Tarım Kredi Kooperatifleri arasın-
da, yardımlaşma ve dayanışma esasları 
çerçevesinde yapılacak her türlü bilgi 
alışverişine açık olduklarını belirterek 
Tarım Kredi yetkililerini ülkesindeki 
tecrübeleri aktarmak üzere Ukrayna’ya 
davet etti.

Ukrayna Tarım Bakan Yardımcısı Olena Kovalova Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 
Birliğini ziyaret etti. 

Ankara Bölge Birliği faaliyet alanında bulunan 
Ahi Köyü’nde düzenlenen hac yemeği ve 

Mevlid-i Şerife katılan Tarım Kredi Kooperatifleri 
Genel Müdürü Ayhan Karayama, Hüseyin Anar’a, 
görselde 15 Temmuz Şehidi Ali Anar’ın da yer al-
dığı bir hediye sundu.

Genel Müdür Ayhan Karayama, Anar Köyü’n-
de düzenlenen; 15 Temmuz Şehidi Ali Anar’ın 
babası Hüseyin Anar ve annesi Yurdagül Anar’ın 
hac yemeği ile Şehit Muhtar Ali Anar’ın Mevlid-i 
Şerifine katılmak üzere Anar Köyü’ne gitti.

Karayama, hac 
yemeği ve Mevlid-i 
Şerifte görüştüğü 
Hüseyin Anar’a 
15 Temmuz anı-
sına hazırlatılarak 
Tarım Kredi Koo-
peratifleri Merkez 
Birliği binasına 
asılan ve görselde 
Şehit Ali Anar’ın 
da yer aldığı afişin 
çerçeveli halini he-
diye etti.

Ukrayna Tarım Bakan Yardımcısı Olena Kovalova: 
Tarım Kredinin iştirakleriyle birlikte başarılı bir yapısı var

Şehit Babası Hüseyin Anar’a anlamlı hediye

Kahramankazan Belediye Başkanı 
Lokman Ertürk, Genel Müdür Ayhan 
Karayama'yı  makamında ziyaret etti.
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Dağıtım esnasında süreçle ilgili 
açıklamalarda bulunan Bölge 
Müdürü Ergin Çubukcu; “Or-

taklarımızın, üyesi oldukları Koopera-
tifler vasıtasıyla et ve verimi yüksek İl 
De France ırkı koyunlar ithal edilmiş 
ve Tarım Kredi Kooperatifleri Kuru-
luşu olan Tareks Hayvancılık tarafın-
dan Lüleburgaz Karantina Merkezine 
getirilmiştir.  Teslimini gerçekleştir-
diğimiz hayvanların sahiplerine ve ül-
kemize bereketli kazanç getirmesini 
diliyorum.” dedi. 

Bölge Birliği olarak 2017 yılının 
ilk dört ayında ithal ve iç piyasadan 
olmak üzere yaklaşık;  30 milyon lira 
tutarındaki 2 bin 500 adet büyükbaş ve 
2 bin adet küçükbaş hayvanı iç ve dış 
piyasadan tedarik ederek ortaklara tes-
lim ettiklerinin altını çizen Çubukcu, 
“2017 yıllında da ortaklarımızın hay-
van ihtiyaçlarını karşılamaya devam 
ediyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri 
olarak kuruluşumuz Tareks Hayvan-
cılık vasıtasıyla damızlık küçükbaş ve 
büyükbaş ithalatı gerçekleştirmenin 

yanında Trakya’daki diğer çiftçilerden 
ve çiftliklerden küçükbaş ve büyükbaş 
hayvan tedariki yapmaktayız. Ayrıca 
ortaklarımızın her türlü tarımsal gir-
dileri yanında hayvancılık için gerekli 
olan karma hayvan yemi ve her türlü 
yem hammaddelerini uygun fiyat-
la kaliteli bir şekilde sağlamaktayız. 
Trakya’da hayvancılığın geliştirilmesi 
adına üzerimize düşen hey şeyi yap-
maya hazırız.”  ifadelerini kullandı.

Koyunlarını teslim alan Silivri Ta-
rım Kredi Kooperatifi ortağı ve aynı 

zamanda tiyatro, sinema sanatçısı Yö-
netmen İlyas İlbey, kendilerine teslim 
edilen hayvanların beklentilerinin çok 
üzerinde ve özenle seçilmiş oldukla-
rını beyan ederek kendilerine bu hiz-
meti sunan Bölge Müdürü Ergin Çu-
bukcu başta olmak üzere emeği geçen 
herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Koyun teslim törenine Tareks 
Hayvancılık Lüleburgaz Şube Müdür 
Vekili Ferdi Aydın, Kooperatif Müdü-
rü İzzettin Esin ve çiftlik çalışanları 
katıldı.

Tekirdağ Bölge Birliğine 
bağlı; Silivri Tarım Kredi 
Kooperatifinin talebi olan 
ithal İl De France ırkı 
koyunların dağıtımı Bölge 
Birliği yetkililerinin de katılımı 
ile Tareks Hayvancılığın 
Lüleburgaz karantina 
merkezinde gerçekleştirildi.

Tekirdağ Bölgede ithal koyun teslimleri 
başladı

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma 
Enstitüsünce İkizce Araştırma ve Uygulama 
Merkezinde “Tarla Günü” etkinliği 
düzenlendi. Etkinliğe Ankara Bölge Müdürü 
Veli Altunkaş da katıldı.

İkizce’de Tarla Günü Etkinliği

Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı Tarla 

Bitkileri Merkez Araştırma 
Enstitüsü Müdürü İlhan Su-
başı, etkinlikte yaptığı ko-
nuşmada, enstitünün yeni 
vizyonunun ‘özel sektöre 
destek’ olduğunu belirtti. 

Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık İl Müdürü Bülent 
Korkmaz da dünya nüfu-
sunun artışına bağlı olarak 
gıda ihtiyacının yükseldi-
ğini anımsatarak; “Tarım-
da verimliliği artırmanın 
yolu dünyadaki bilgi ve 

teknolojiyi çiftçi ile buluş-
turmadan bwunun yolu da 
tarla günleri benzeri orga-
nizasyonlardan geçiyor.” 
dedi.

Konuşmaların ardından 
etkinliğe katılanlar, arpa ve 
buğday çeşitlerinin olduğu 
tarlaları gezdiler.

Programa, Tarım Kredi 
Kooperatifleri Ankara Böl-
ge Müdürü Veli Altunkaş 
Ziraat Odaları Başkanları, 
Enstitü çalışanları, tohum 
şirketi temsilcileri ve çiftçi-
ler katıldı. 
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Samsun Bölge Birliği tarafından tedariki gerçek-
leştirilen arıcılık hibe projelerinin teslimine Çar-
şamba Tarım Kredi Kooperatifinden başlandı. 

Yapılan hibe teslim törenine; Samsun Bölge 
Müdürü Mustafa Doyurucuoğlu, Çarşamba Tarım 
Kredi Kooperatifi Müdürü Mahir Işıtan, Koopera-
tif Yetkilisi Esra Akın Berber ve arıcılık destekle-
mesinden faydalanan genç çiftçiler katıldı.

Törende konuşan Bölge Müdürü Mustafa Do-
yurucuoğlu, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığımızın genç çiftçilerimizin desteklenmesine yö-
nelik uygulamaya koyduğu projelerin amacı kırsal 
kalkınmaya destek olmaktır. Kurumumuzun da en 
önemli görevi üreticilerimizin gelir seviyelerine 
ve ekonomik refahlarına katkıda bulunmaktır. Bu 
bakımdan hibe destek programı kapsamında olan 
projelere destek olmaya çalışmaktayız. Projelerin 
gerçekleşmesi akabinde de yatırımlarının devam-
lılığının sağlanması ve sürdürülebilir olması için 
teknik elemanlarımızla çiftçilerimizin yanında 
olacağız. Bakanlığımız desteklerinin genç çiftçile-
rimize ve ülkemiz tarımına hayırlı olmasını diliyo-
rum.” şeklinde konuştu.

Hibe desteğinden faydalanan genç çiftçilere hayır-
lı olsun dilekleri ile arıcılık ekipmanları teslim edildi. 

SAMSUN'DA ARPALAR     
TARIM KREDİYE TESLİM

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Veli Sar, Samsun Bölge Müdürü 
Mustafa Doyurucuoğlu ve Bölge Müdür Yardımcısı Şe-
mis Kalem tarafından ürün alım merkezlerine yapılan 
ziyaretlerde arpa alımları yerinde takip ediliyor.

Bölge Müdürü Mustafa Doyurucuoğlu ürün alım 
merkezlerinde kooperatif yetkilileri ve çiftçilerle yap-
tığı görüşmelerde; “Tarım Kredi Kooperatifleri olarak 
varlık sebebimiz olan üreticilerimizin her zaman ya-
nındayız. Üreticilerimizin; tarımsal üretimle ilgili tüm 
girdileri ile ihtiyaç malzemelerini karşılamak yanında, 
ürünlerinin  pazarlanması sürecinde de yanlarında ol-
mak, piyasayı çiftçilerimizin lehine regüle etmek en 
önemli görevlerimizdendir. Kurum olarak piyasada ol-
mamız, çiftçinin ürününün değerini bulması, ürün bede-
lini hemen tahsil etmesi ve borcunu zamanında ödemesi 
anlamına gelmektedir.” şeklinde konuştu. Doyurucuoğ-
lu ayrıca, Samsun Bölge Birliği olarak arpa alım hedef-
lerinin 5 bin ton olduğunu da söyledi.

‘Genç Çiftçi Projelerinin 
Desteklenmesi 
Programı’ kapsamında 
hibe desteğinden 
faydalanacak üreticilerin 
projeleri Tarım Kredi 
Kooperatifleri tarafından 
faaliyete geçirilmeye 
başlandı. 

Arıcılık Hibe Desteği dağıtımına 
start verildi
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2016 yılında Tarım Kredi Koo-
peratifleri ortaklarının sebze, 
meyve, hububat, dane mısır 

ve slajlık mısır ürün alımında 60 
bin tonun üzerinde ürün alarak pi-
yasada denge oluşturduklarını kay-
deden Balıkesir Bölge Birliği Mü-
dürü Vedat Altın, 2017 yılında da  
Tarım Kredi'nin çeşitli ürün alım-
ları yapacağını ve bu sayede üreti-
cinin cebine yaklaşık 35 milyon TL 
gireceğinin bilgisini verdi.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
piyasada hem üreticiyi koruyan, 
hem de denge oluşturan yönüne de-
ğinen Altın: “Balıkesir Bölge Birli-
ği olarak özellikle Bursa bölgesin-
de kiraz, elma, ayva, armut, şeftali, 
bezelye, fasulye, kereviz, hıyar, ka-
bak, karnabahar gibi sebze ve mey-
ve grubunda bu yıl bu güne kadar 
1300 ton alım yapıp Migros ve Car-
refoursa gibi büyük marketlere pa-
zarlayarak üreticimizi rahatlattık. 
Böylece hiç aracısız, üreticimizin 
ürettiği ürünler birinci elden tüke-
ticimize ulaştırılmış oldu. Sadece 
meyve ve sebze grubunda Tarım 
Kredi Kooperatifi ortaklarının cebi-
ne de yaklaşık 10 milyon TL girmiş 
oldu.” dedi.

Buğday ve arpa gibi hububat 
grubunda da bu yıl 10 bin ton ürün 
aldıklarını kaydeden Altın, bu alım-
lara da üreticinin cebine 7 milyon 
TL girdiğini kaydetti. 

Altın “Bu üreticilerimizin üret-
tikleri ürünlerin değerlendirilmesi 
yönünde daha fazla çalışıyoruz. Ge-

nel Müdürlüğümüz de ürün değer-
lendirilmesi konusunda yeni pro-
jeler üretip bizlere destek oluyor. 
Geçtiğimiz hafta, Sabancı Holding 
ve Carrefour iştiraki CarrefourSA 
ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatif-
leri arasında geliştirilen “Yerli To-
hum Taze Mahsul” projesi Bursa’da 
hayata geçirildi. Tarım Kredi olarak 
amacımız ürün alımı ile hem üreti-
cimizi rahatlatmak, hem de daha az 
maliyetle tüketiciye de taze ürünün 
ulaşmasını sağlamak.” şeklinde ko-
nuştu.

“15 bin ton dane mısır alımı ile 
üreticimizin cebine yaklaşık 13 mil-
yon TL girecek”

Dane mısır alımı ve silajlık mısır 
alımında da üreticiye büyük destek 
olduklarını kaydeden Vedat Altın, 
2017 yılında 15 bin ton dane mısır 
alımı yapmayı hedeflediklerini, sa-
dece dane mısır alımında da üreti-
cinin cebine yaklaşık 13 milyon TL 
gireceğini kaydederek; alımın sezo-
nu geldiğinde zeytin ve  silajlık mı-
sır alımı da gerçekleştireceklerinin 
altını çizdi.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
ortak ürünlerinin alımında piyasa-
da olmasının üreticiler tarafından 
memnuniyetle karşılandığını ifade 
eden Altın şunları kaydetti: ”So-
nuçta bir üretim sezonunda üretim 
yapan insanlar emeğinin karşılığını 
Tarım Kredi Kooperatifleri sayesin-
de alıyor ve satış kaygısı duymuyor. 
Bu iş de bize daha fazla mutluluk ve 
çalışma isteği veriyor” 

Balıkesir Bölge Birliği, Tarım Kredi Kooperatifi ortaklarının hububat, sebze ve meyve grubundaki ürün 
alımlarıyla üreticilerin yanında yer alıyor.

Balıkesir Bölgede üreticilere büyük destek

S ivas Bölge Birliğine bağlı 
Niksar Tarım Kredi Koope-

ratifince Niksar yöresi çiftçile-
rinden alınan patatesler, Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Carre-
fourSA işbirliği ile raflarda ye-
rini aldı. 

Alım merkezlerini ziyaret ede-
rek patates alımı hakkında görüşle-
rini dile getiren Sivas Bölge Müdü-
rü İsmail Köse; “2017 yılında ortak 

ürünlerini değerlendirmek önem ve 
öncelik verdiğimiz bir alan olup, 
diğer ürünlerde de çiftçi ürünlerini 
pazara taşıyacak işbirliği arayışı içe-
risindeyiz. Bu konudaki çalışmaları-
mız artarak devam edecek.”

Sivas Bölge Birliğinde 2017 yılı 
ortak ürünlerinin değerlendirilmesi 
kapsamında yemlik arpa, dane mı-
sır, yağlık ayçiçeği, patates ve bal 
alımının da yapılması planlanıyor.

Sivas Bölge Birliğine bağlı Niksar Tarım Kredi Kooperatifinde, 
ortak ürünlerinin değerlendirilmesi kapsamında yapılan 
patates alımlarında CarrefourSA’ya sevkiyat başladı.

Patates alımları başladı
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Kayseri ilinde bu-
lunan seralarda 
üretilen salkım 

domatesler, kooperatifçi-
lik ilkelerine uygun olarak 
üreticisinden alınarak tü-
keticinin kullanımına su-
nulmak üzere CarefourSA  

mağazalarına sevk edildi. 
Yeşilhisar Tarım Kredi 
Kooperatifi ortakları, yaş 
sebze meyve sektöründeki 
aracıların devreden çıkarıl-
masıyla gerek üreticilerin 
yaşadığı mağduriyetlerin 
giderilmesi, gerekse tüke-

ticilerin kaliteli ürünlere 
daha uygun fiyatlarla ulaşa-
bilmesi bakımından her iki 
tarafın da kazançlı çıktığına 
inandıklarını ifade ederek 
Kooperatifler vasıtasıyla 
ürün satmaktan duydukları 
memnuniyeti dile getirdiler.

E tkinliğe Tarım Kredi Ko-
operatifleri Genel Müdür 
Yardımcısı İ. Hakkı Bü-

cük, Pazarlama Daire Başkanı 
G.Hakan Şahin, Tareks Genel 
Müdürü Burhanettin Topsakal, 
Tareks Genel Müdür Yardımcı-
sı Kamil Yılmaz, Konya Bölge 
Birliği Yönetim Kurulu Başka-
nı Dede Kartbaba, Konya Bölge 
Müdürü Mustafa Odabaşoğlu, 
Bölge Müdür Yardımcıları Ya-
kup Kasal, Seyithan Kartbaba 
ve Mehmet Uzun, Konya İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Seyfettin Baydar, Karaman İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürü Orhan Özçalık, Uluslarara-
sı Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürü Fatih Özdemir, Konya 
Hububat Konseyi Başkanı Öz-

kan Taşpınar, bazı kamu kurum-
larının yöneticileri, sivil toplum 
örgütlerinin temsilcileri, basın, 
bölge ve kooperatif personeli ile 
üreticiler iştirak etti.

Tareks Genel Müdürü Burhanet-
tin Topsakal etkinlikte yaptığı konuş-
mada, üretim hakkı Tareks’e ait olan 
Glosa ekmeklik buğday çeşidinin 
çok verimli ve kaliteli olduğunu, Ta-
reks’ in bu ve benzer çeşitleri sadece 
hububat alanında değil diğer ürünler 
içinde geliştirmeye ve sektöre kazan-
dırmaya devam edeceğini belirtti.

Hububat Konseyi Başkanı Öz-
kan Taşpınar da; bu tür etkinlikleri 
çok önemsediklerini, Tareks’i sektö-
re yapmış olduğu katkılardan dolayı 
tebrik ettiğini ve devamını bekledik-
lerini ifade etti.

Merkez Birliği ile CarrefourSA arasında yapılan 
yaş meyve sebze alım protokolü kapsamında 
Kayseri Bölge Birliğine bağlı Yeşilhisar Tarım 
Kredi Kooperatifi tarafından ortaklardan domates 
alımına başlandı.

Konya Bölge Birliği ile Tareks Tohumculuk’un birlikte 
düzenlemiş oldukları, “Glosa Ekmeklik Buğday Çeşidi 
Tanıtımı ve Tarla Günü” etkinliği Konya’nın İçeriçumra 
mahallesinde gerçekleştirildi.

Kayseri Bölge Birliğinde domates alımı 

Konya’da Glosa Ekmeklik Buğday çeşidi tanıtıldı

Son olarak Konya Bölge Müdürü 
Mustafa Odabaşoğlu ise; Konya Bölge 
Birliğinin 2000 yılından itibaren sertifi-
kalı hububat tohumu üretimi sektöründe 
yer aldığını, bugüne kadar bir çok çeşidin 
geliştirilmesinde, sektöre ve üreticilere 
kazandırılmasında aktif rol üstlendiğini, 

bundan sonrada aynı misyonla çalışma-
lara devam edeceklerini söyleyerek, katı-
lımcılara teşekkür etti.

Etkinlik Glosa Ekmeklik Buğday 
çeşidi eken çiftçilerin açıklamaları, 
yapılan röportajlar ve yemek ikramı 
ile sona erdi.
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Sabancı Holding ve Carrefour iş-
tiraki CarrefourSA ile Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri ara-

sında geliştirilen “Yerli Tohum Taze 
Mahsul” projesi, 18 Temmuz Salı 
günü Bursa Yenişehir’de gerçekleşti-
rilen toplantı ile tanıtıldı.

Basın toplantısına; AK Parti Bursa 
Milletvekili Hüseyin Şahin, Yenişehir 
Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Tür-
kiye Tarım Kredi Kooperatifleri Mer-

kez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Selahattin Külcü, Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri Genel Müdürü Ayhan 
Karayama,  CarrefourSA Genel Müdürü 
Z. Hakan Ergin, Merkez Birliğinden Pa-
zarlama Daire Başkanı Göktürk Hakan 
Şahin, Balıkesir Bölge Müdürü Vedat 
Altın, Sözleşmeli Üretim ve Ürün Ge-
liştirme Müdürü Mehmet Erol, Tareks 
Genel Müdürü Burhanettin Topsakal ve 
CarrefourSA Gıda Kategori Direktörü 
Ayşin Işıkgece katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada 
AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin 
Şahin, bu gibi projelerin ekonomiyi 
canlandırıp hız verdiğini belirterek, 
“Hem üretici kazanacak hem ürünler 
en az maliyetle tüketiciye ulaştırılmış 
olacak. Tüketici aynı zamanda tarla-
dan doğrudan kendisine ulaştırılmış 
ürünleri tüketecek. Son derece kali-
teli ürünler yetiştirilen bu bölgeleri-
mizde canlanma görülecek” dedi.

Bu çalışmanın CarrefourSA ile 
aslına uygun çalışmaya dönen Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin büyük bir ba-
şarısı olduğunu ve bu nedenle her iki 
tarafın yetkililerini de yürekten kutla-
dığını ifade eden Şahin, konuşmasını 
şu şekilde sürdürdü: “Önceden Tarım 
Kredi Kooperatifleri; genel müdürün 
makam odasıyla, bindiği lüks makam 

aracıyla ve aldığı maaşla gündeme 
geliyordu. Şimdi Sayın Genel Müdür 
çizmelerini giymiş toprağa basıyor, 
ürünü eken ve elde eden insanlarla 
çalışıyor, Tarım Bakanımız ve Yöne-
tim Kurulu Başkanımız da destekle-
riyle onun arkasında duruyor” dedi. 

Yenişehir Belediye Başkanı Süley-
man Çelik ise üreticinin pazar soru-
nuna çözüm getirmesinden ürününü 
değerinde satabilmesine kadar birçok 
alanda yararlı buldukları bu projeye 
katkı sağlayanlara teşekkür etti. 

CarrefourSA'nın projesini çok 
önemsediklerini ifade eden Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Se-
lahattin Külcü, göreve geldiklerinden 
bu yana ortak ürünlerinin değerlendi-
rilmesi kapsamında çiftçi ortaklardan 
alınan ürün miktarının katlanarak art-
tığını söyledi. Ortaklardan aldıkları 
ürünü, üzerine hiç kar koymadan an-
laştıkları firmalara verdiklerine dikkat 
çeken Külcü, bu konuda çalışmaları-
nın ve desteklerinin her zaman sürece-
ğini söyledi.

Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi ola-
rak; tarımsal üretimin, değerini bularak, 
tüketiciye ulaştırılması için kurumsal iş-
birliklerine gittiklerini belirten Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Mü-

dürü Ayhan Karayama, “Bu çerçevede; 
şeftaliden karpuza, domatesten kabağa, 
patatesten marula kadar çiftçilerimizce 
üretilen yaklaşık 50 çeşit yaş meyve ve 
sebzenin ülke genelinde Üretici Örgütü 
Belgesi sahibi 344 kooperatifimiz va-
sıtasıyla alınarak nihai tüketiciye doğ-
rudan ulaştırılması amacıyla ülkemizin 
yaygın market zincirlerinden biri olan 
CarrefourSA ile önemli bir işbirliğine 
imza attık. Bu proje sayesinde Carre-
fourSA'nın yaş meyve sebze ihtiyacının 
kurumumuz aracılığıyla karşılanmasını, 
bu sayede de üreticilerimizin ürettiği 
ürünlerin doğrudan tüketicimizle bu-
luşmasını hedefledik. Bu işbirliği ile bir 
yandan özellikle küçük ölçekte üretim 
yapan çiftçi ve ortaklarımızın pazar kay-
gısı taşımadan pazara ulaşmasına katkı 
sağlarken, diğer yandan tüketicilerimi-
zin de daha uygun koşullarda kaliteli ve 
ekonomik ürün tüketmelerine aracılık 
edeceğiz. Bu vesile ile böylesi önemli 
bir projeyi hayata geçirmemizde desteği 
olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız 
ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığımız ve CarrefourSA yetkililerine te-
şekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

CarrefourSA Genel Müdürü Z. Ha-
kan Ergin de, Türkiye Tarım Kooperatif-
leri ile çok anlamlı bir işe başladıklarını 
belirterek, “Özellikle küçük üreticilerin 

Tarım Kredi Kooperatifleri -  CarrefourSA Dev İşbirliği 

CarrefourSA ile 
Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri 
arasında 
gerçekleştirilen 
işbirliği 
çerçevesinde "Yerli 
Tohum-Taze Mahsul" 
Projesi ilk yerli 
tohumların Bursa 
Yenişehir'de toprağa 
ekilmesiyle başladı.
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sorunlarına çözüm getirerek, elleri ile 
büyüttükleri ürünlerine gözümüz gibi 
bakarak, taze taze marketlerimize ulaş-
tıracağız. Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı'nın politikaları doğrultusunda 
Milli Tarım projesine destek sağlamaya 
devam edeceğiz”dedi.

Sertifikalı yerli tohumlar ile yetişe-
cek ürünleri tüketici ile buluşturacakları 
için bu projenin kendilerini daha faz-
la motive ettiğine dikkat çeken Ergin, 
“Tüm paydaşların avantajına olacak bu 
projeyle beraber herkes kazanç sağlaya-
cak. Ürünlerin henüz toplanma ve depo-
lama aşamasında büyük bir kayba uğ-
radığını biliyoruz. En uygun koşullarda 
reyonlarımıza taşınacak ürünlerde ürün 
kaybını da minimuma indireceğiz ve 
yaklaşık yüzde 40'ı bulan atıkların önü-
ne geçeceğiz. Üreticiden tüketiciye olan 
süreçte yapılan iyileştirmeler ve düzen-
lemeler ile reyon satış fiyatlarımıza ser-
best piyasa koşulları elverdiği sürece en 
az yüzde 20 oranında bir indirim yansı-
masını hedefliyoruz” sözlerini kaydetti.

“Kooperatiflerimizce yaklaşık 2 ay-
dır ürün değerlendirme kapsamında yaş 
sebze ve meyve alınarak CarrefourSA 
aracılığıyla nihai tüketiciye ulaştırıl-
maktadır.” diyen Tarım Kredi Koopera-
tifleri Merkez Birliği Pazarlama Daire 
Başkanı Göktürk Hakan Şahin; sözlerini 
şu şekilde sürdürdü: “Bu işbirliği ile bir 
yandan üreticilerimizden alım fiyatları 
üzerinden yapılan kesintileri azaltarak 
üretici kazancını artırmayı, diğer yan-
dan da tüketicilerimizin daha uygun 
fiyata meyve sebze tüketmelerine katkı 

sağlamayı hedeflemekteyiz. Geçtiğimiz 
yıl Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı tarafından ilan edilen Milli Tarım 
Projesi çerçevesinde Tarım Kredi Ko-
operatifleri olarak yürüttüğümüz Söz-
leşmeli Bakliyat Üretimi Projemizde de 
CarrefourSA ile işbirliği içerisinde ola-
cağız. Sözleşmeli Bakliyat Üretimi Pro-
jesi çerçevesinde sahadaki tecrübeli per-
sonelimizin rehberliği ile üreticilerimize 
üretimini yaptıracağımız fasulye, nohut, 
mercimek, çeltik gibi ürünleri Tarım 
Kredi markasıyla ilerleyen günlerde 
CarrefourSA marketlerinde tüketicile-
rimiz ile buluşturacağız. Bu bakış açısı 
ile Tarım Kredi ile CarrefourSA olarak 
ortak üretici eğitimleri de planlanmak-
tadır. Tohumculuk şirketimiz Tareks ile 
öncelikli olarak yerli tohumda sözleş-
meli üretim modelini yaygınlaş-
tıracağımız bu birlikteliğin ülke 
üreticisine ve tüketicisine hayırlı 
olmasını temenni ederim.”

Proje ile küçük üreticilere 
sahip çıktıklarını vurgulayan 
CarrefourSA Gıda Kategori Di-
rektörü Ayşin Işıkgece de “Kü-
çük üreticiler, bin bir emekle 
yetiştirdikleri ürünleri, profes-
yonel olmayan koşullarda ma-
liyetli bir şekilde sunuyorlardı. 
Uzun zaman uğraş verdikleri 
ve yetiştirdikleri ürünler daha 
ilk aşamada büyük bir kayba 
uğruyordu. Özellikle domates, 
salatalık, patlıcan ve yeşillik 
grubunda tüm süreci en başın-
dan itibaren kontrol edebile-

ceğimiz bir model oluşturduk. Küçük 
üreticilerimizden aldığımız ürünleri, 
kendi personelimizle elleçliyor böyle-
likle atığı azaltıyoruz. Ürünlerin depo-
da elleçlenmesinde ve paketlenme aşa-
masında 140 kişiye istihdam sağlanmış 
olacak. Gözümüz gibi baktığımız bu 
ürünleri paketledikten sonra soğuk zin-
ciri bozmadan marketlerimize getiri-
yoruz. Böylece reyonlardaki ürünlerin 
raf ömürlerini de artırıyoruz. Ayrıca 
üreticilere ve kendi marketlerimizdeki 
personelimize, üretim-gıda güvenliği 
ve muhafaza konusunda eğitimler veri-
yoruz” sözlerini kaydetti.

Işıkgece, Türkiye Tarım Koopera-
tifleri ile Antalya Kumluca ve Bursa 
Yenişehir'de başlattıkları projeyi Tür-
kiye'nin farklı illerinde sürdürecekle-

rini ayrıca ilerleyen dönemde ekilecek 
ürünün lezzetini de tüketicilerin belir-
leyeceğini belirten Işıkgece, “Tohum 
şirketlerine tüketicilerimizden gelen 
istek doğrultusunda talepte bulunaca-
ğız. Üreticilerimize de bu doğrultuda 
yerli tohumlar vereceğiz. Yakın bir za-
manda çocukluğumuzdan bildiğimiz 
lezzette domatese, bibere veya patlı-
cana kavuşabileceğiz” dedi.

CarrefourSA ve Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri işbirliği ile ger-
çekleştirilen projede, küçük çiftçilerin 
desteklenmesi amaçlanıyor. Yeni pro-
jeyle, ekimden hasada, muhafazadan 
lojistiğe kadar üretim aşamalarının 
kontrollü olarak yapıldığı taze mahsul 
ürünler, daha uygun fiyatlar ile raflar-
daki yerini alacak.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve CarrefourSA arasında gerçekleştirilen işbirliği, Ge-
nel Müdür Ayhan Karayama tarafından medyaya tanıtıldı.
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Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık 
Bakanlığınca 
uygulamaya konulan 
Genç Çiftçi Projeleri 
kapsamında Büyükbaş 
ve Küçükbaş tesis 
ile hayvan alımı 
uygulamalarına 
Erzurum ve Trabzon 
bölgelerinden 
başlamak üzere    
start verildi. 

Bakanlığın en zor proje-
leri arasında yer alan 
ve Bakanlıkla  birlik-

te Tarım Kredi Kooperatifle-
rince de prestij projesi olarak 
görülen  bu proje, hatasız  şe-
kilde devam ederek kurulum 
aşamasına geldi. 

Trabzon Bölge Birliğine bağ-
lı Trabzon, Artvin, Rize, Bayburt 
ile Erzurum Bölgesine bağlı Er-
zurum, Kars, Ardahan ve Iğdır 
illerinde yapımına  başlanan pro-
jeye ilgi ise çok büyük oldu. 

Konuyla ilgili değerlendir-
melerde bulunan Tarım Kredi 
Kooperatifleri Genel Müdürü  
Ayhan Karayama, Büyükbaş ve 
Küçükbaş tesis ve hayvan alımı 
projelerinin Bakanlık ve Tarım 
Kredi Kooperatifleri açısından 
prestij projeleri olduğunu, bu 
bakımdan kurum olarak gerekli 
hassasiyeti gösterdiklerini, genç 
çiftçilere tesis ve hayvanların en 
iyisini vermek için tüm imkânla-
rın seferber edildiğini belirtti.

Bu projelerin dışında ka-
natlı, arıcılık, kültür mantarı, 
ipekböcekçiliği, kapama mey-
ve bahçesi gibi projelerde de 
genç çiftçilere destek verildi-
ğini açıklayan Karayama, bu 
desteğin önümüzdeki yıllarda 
da devam edeceğini kaydetti.

Prestij projelerinin startı-
nı  Ankara ili Haymana ilçesine  
bağlı Karasüleymanlı köyünde 
veren Karayama, projenin seri 
kurulumunun Erzurum ve Trab-
zon Bölgesine bağlı illerde aksa-
madan devam etmesi nedeniyle 
memnuniyetini dile getirerek; 
amaçlarının önümüzdeki yıldan 
itibaren  Bakanlıkça verilecek 
olan tüm hibe konularının Tarım 
Kredi güvencesiyle çiftçilere 
sağlamak olduğunu vurguladı. 

Tarım Kredi Kooperatifleri 
olarak her zaman çiftçilerin ya-
nında olduklarını belirten Ka-
rayama,  Bakanlık destekli tüm 
projelerin genç çiftçilere hayırlı 
olmasını diledi.

18 ve 27 Temmuz 2017 tarihle-
rinde İstanbul’da yaşanan ve 

doğal afet olarak nitelendirilen sel 
felaketlerinin bilançosunu Türkiye 
Sigorta ve Reasürans Birliği yak-
laşık 150-200 milyon TL olarak 
açıkladı. 

Sel ve dolu kaynaklı hasarlar se-
bebi ile Bereket Sigorta, deneyimli 
ve uzman kadrosu ile hasar dosyala-
rını inceleyip, en kısa sürede tazminat 
ödemesi gerçekleştirerek sigortalıla-
rın yanında olmaya devam ediyor. Ha-
sar süreçlerinin yönetilmesi ve tazmi-

natların hızlı bir şekilde ödenebilmesi 
için sigortalıların Bereket Sigortanın 
(0216 633 71 00) nolu telefonundan 
ihbarda bulunması yeterli oluyor.

Ayrıca sigortalılar; fırtına, dolu 
ve aşırı yağışlar nedeni ile araçla-
rında oluşan hasarların "boyasız gö-
çük düzeltme" veya "cam kırılması" 
olması halinde kendilerine en yakın 
hasar onarım merkezini arayarak iş-
lemlerini gerçekleştirebilmekte ve 
anlaşmalı servis ağına www.bereket-
sigorta.com.tr web sitesinden ulaşa-
bilmektedirler.

Sigortacılıkta 
Bereket Farkı

Genç Çiftçi Projelerine start verildi

Deneyimli ve uzman kadrosu ile sigortacılık sektöründe öne 
çıkan Bereket Sigorta, başarıyla yönettiği hasar süreçleri 
neticesinde tazminatların hızlı bir şekilde ödenmesini 
sağlayarak sigortalıları desteklemeye devam ediyor. 
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Siirt şehir merkezine bağlı İkizbağlar köyünde ken-
disine ait 30 dönümlük bağda yaklaşık 220 adet 
yetişkin ağaçtan fıstık üreten Süleyman Aslan, 

ilerleyen yaşına rağmen küçük yaşlarda başladığı tarım 
üretimini sürdürüyor. İkizbağlar bölgesinde fıstık üre-
timinin babası tarafından yaygınlaştırıldığını aktaran 
Aslan, bundan yarım asır önce babasının teşvikiyle ek-
tikleri fıstıktan büyük gelir elde ettiğini, yaşamını ihya 
eden fıstık bahçelerini şimdi de çocuklarına miras ola-
rak bırakacağını aktardı.

BİR AVUÇ TOPRAKLA HAYATI DEĞİŞTİ
1959 yılında tarlayı çabaladığı sırada babası Muhit-

tin Aslan'ın 4 çocuğunu da çağırarak, 'Fıstık ekerseniz 
altın alırsınız' sözlerini geç algıladığını belirten Süley-
man Aslan, "1972 senesinde fıstık üretimine başladım. 
Yalnız 1959 yılında 30 dönüm bağımız vardı. Rahmetli 
babam biz dört kardeşi çağırarak 'ekinlerin arasına fıstık 
ekin' dedi. Büyük ağabeyim 'baba biz zaten kocaman 
ağaçları kesiyoruz geç verim verdi diye, ne yapacağız, 
hem 50 sene geçiyor ancak fıstık oluyor, uğraşamayız' 
diye karşılık verdi. Babam da iki eliyle toprağı avuçla-
yarak, 'vallahi bu kadar fıstık ekerseniz, bu kadar altın 
alırsınız' dedi. Ben 1972 yılında ekmeye başladım. Ve 
şu ana kadar da 10 kilodan fazla altını bu tarladan aldım. 
Keşke babam yaşasaydı bu bahçeyi görseydi. Babamın 
dediği fazlasıyla çıktı. Şimdi bir sezonda bu bahçeden 
bir kilo altın alıyorum. Şimdi bunları çocuklarıma miras 
olarak paylaştıracağım" dedi.

SİİRT'İN 336 KÖYÜNÜN 276'SINDA FISTIK 
ÜRETİLİYOR

Siirt Fıstık Üreticiler Birliği Başkanı Şuayip Aslan 
ise Siirt genelinde bu yıl 45 bin ton dolayında fıstık 
rekoltesi beklediklerini belirterek, Gaziantep ve Şan-
lıurfa'yı da geçerek Türkiye'de en fazla fıstık üreten il 
konumuna geldiklerini söyledi. Aslan, "İlimizde ilk kez 
bu kadar bir rekolteye ulaştık. Elde ettiğimiz bilgilere 
göre Gaziantep'te 20 ile 25 bin ton, Şanlıurfa'da 30 bin 
ton, ilimizde ise 40 ile 45 bin ton fıstık rekoltesi bekle-
niyor. Yıllar önce devletin verdiği teşvikle rekolte bu 
seviyeye geldi. Artık devlet elini teşvikten çekmesine 
rağmen vatandaşlar anladı ki fıstığın iyi bir getirisi var 
ve iyi para ediyor. Artık devlet teşvik vermese de çiftçi 
fıstık ekiyor, hatta çiftçi olmayanlar da fıstık ekmeye 
başladı. Çünkü fıstık üç ülkenin birer bölgesinde yetişti-
ği için çok değerlidir ve getirisi var. Bundan sonra artık 
fıstığın ilimizde işlenmesi paketlenmesi için sanayi alt 
yapısı oluşturuldu. Siirt'in 336 köyünden 276 köyünde 
fıstık üretiliyor. Üreticiler bununla para kazanıyor" diye 
konuştu.

Babasının bir sözünü dinledi 
her yıl bir kilo altın alıyor

Siirt'te ikamet eden 77 yaşındaki 
Süleyman Aslan, 58 yıl önce 
babası Mühittin Aslan'ın 'fıstık 
ekersen altın alırsın' sözünü 
yerine getirdi, her yıl toprağa 
ektiği fıstıktan bir kilo altın alıyor.
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Besin değerinin yüksek olmasının yanı 
sıra aroması ve lezzeti ile de tüm dün-
yanın ilgisini çeken Malatya kayısısı 

bin bir türlü emek ve işlemden geçtikten sonra 
naylon üzerine serilerek kurumaya bırakılıyor. 
Sabahın ilk ışıkları ile birlikte tarlaya giden mev-
simlik işçiler hasada ilk olarak silkeleme işlemi 
ile başlıyor. Ağacın her iki tarafına serilen çadır-
lara dökülen kayısı daha sonra toplanıp kasalara 
dolduruluyor. Kasalarla tarladan taşınan bazı ka-
yısılar toprağa serilirken bazıları da kükürtlü is-
lime konuluyor. Toprağa serilen kayısı yaklaşık 
1 hafta kurutulduktan sonra toplanıp çuvallara 
doldurulurken islime sokulan kayısı 4 günlük is-
lim işleminin ardından kurutulması için toprağa 
seriliyor.

Kayısı geçirdiği bu uzun yolculuğun 
ardından meşrubattan sabuna, reçelden par-
füme kadar birçok üründe değerlendiriliyor 
ve insan hayatının hemen her alanında ye-
rini alıyor.

“BUNU DÜNYAYA TANITMAMIZ 
GEREKİYOR”

Kayısıda çalışmak için ailesiyle birlikte 
Şanlıurfa’dan Malatya’ya gelen mevsimlik 
işçi Mehmet İpeksatan, kayısının dalından 
silkelenip, pazara gidene kadarki serüve-
niyle ilgili yaptığı açıklamada, “İlk önce 

Zonguldak Alaplı ilçe-
sinde balıkçılar, kom-

presörden sağlanan havay-
la 12 metre derine dalarak, 
Karadeniz'in diplerinden 
balık adamlarıyla tonlarca 
deniz salyangozu çıkara-
rak geçimlerini sağlıyor. 
Deniz salyangozu yurt dı-
şına ihraç edilmek üzere 
kilolarca toplanıyor. Batı 
Karadeniz sahillerinde  
salyangoz alım satımı ya-
pan Bülent Taşar, balıkçı 
esnafının yaz döneminde 
bir numaralı geçim kay-
naklarının deniz salyango-
zu olduğunu söyledi.

Dalgıçlar tarafından 
çıkarılan deniz salyango-

zunun çuvallara dolduru-
larak Uzak Doğu ülkeleri-
ne gönderildiğini belirten 
Bülent Taşar "Balıkçılar 
av yasağının başlamasıy-
la birlikte denizlerimize 
zarar veren deniz salyan-
gozunu dip avcılarıyla çı-
karıyorlar. şu an Alaplı Li-
manından alıp, Samsun 
ve Sinop'ta bulunan Fab-
rikalara getirip orada işle-
tiyoruz. Başta Çin, Güney 
Kore, Tayland, Japonya ve 
ABD olmak üzere pek çok 
ülkeye deniz salyango-
zu oradan ihraç ediliyor" 
dedi. Salyangoz etinin ki-
logramının yaklaşık 5 do-
lar, kabuğu ise 50 sentten 
satılıyor...

Malatya sarıya boyandı
Dünyada kayısının 
başkenti olarak bilinen 
Malatya’da kurutulmak 
amacıyla serilen kayısılar 
şehri sarıya boyarken, 
ortaya çıkan görüntü 
tabloları aratmıyor.

naylon muşambalar seriyoruz. Sonra 
kızlar dökülen kayısıyı kasalara dol-
duruyor, oradan sergiye getiriyoruz. 
Burada islime atıyoruz, islimde 1 ge-
ceden fazla kalıyor. Daha sonra sa-
bahın serinliğinde çıkarıp seriyoruz. 
Bu işlem sıcak sıcak yapılmaz. Hava 
ısınınca tekrar silkelemeye gidiyoruz. 
Bir sonraki sabah ise daha önce serdi-
ğimizi topluyoruz ve patik aşamasına 
geçiliyor. Tabi patik aşamasından son-
ra da kayısıyı bir kez daha kurumaya 
bırakıyoruz. Dünyada ve Türkiye’de 
tek olan bu kayısı için Malatya’da bir 
meyve suyu fabrikası bile olmadığını 
öğrendiğimde çok şaşırdım. Dedim ki, 
başbakanı görsem ben söyleyeceğim. 
Yani nasıl Malatya kayısının diyarı da 
burada bir meyve suyu fabrikası olmaz 
hayret ettim. Bunu dünyaya tanıtma-

mız gerekiyor. Böyle güzel, Allah bize 
vermiş ve hiçbir yerde yok. Bence şim-
diye kadar gerektiği değeri almamış 
kayısı” ifadelerini kullandı.

“BURAYA GELENE KADAR 10 
ELDEN GEÇİYOR”

Çiftçi İbrahim Karatepe de kayı-
sının sergiye gelene kadar 10 elden 
geçtiğini ifade ederek, “Tek bir kayısı 
buraya gelene kadar 10 elden geçiyor. 
İlk önce tek tek silkelenir, kasalara ko-
nulur. Oradan islime, islimden sergiye, 
sergiden tekrar patiğe, ondan sonra 
tekrar sergiye gider. Toplandıktan son-
ra ambara, orada da kurumaya bırakı-
lır. En son da pazara gider. Şu andaki 
tabloya baktığımızda kayısı çok ama 
para etmiyor. İhracat yok, dışarıya git-
miyor. El atan da yok. Dediğim gibi 

kayısının dalda çürüyeni de çok. Yani 
adamlar dalında bırakıp gittiler. İnanın 
emeğini kurtarsa yine iyi, işçi parasını 
çıkarsa razıyız. Bir işçi günde 30 kilo 
kayısı yapsa, bu kayısının kilosu da 3 
lira veya 5 liradan gitse kurtarmıyor. 
Hesap belli, bir işçinin yevmiyesi 75-
80 lira” diye konuştu.

Halk dilinde kül tablosu olarak bilinen deniz salyangozu, Batı Karadeniz 
bölgesinde balıkçıların geçim kaynaklarından biri oldu.

Karadeniz 
dibinden 
toplayıp 

Uzakdoğu'ya 
satıyorlar



TEMMUZ 2017HABER 18

Ejder meyvesinin tanesi 15 lira

Çukurova'da 
dikenli incirle serinliyorlar

ANTALYA'nın Gazipaşa 
İlçesi'nde üretici 59 yaşındaki 
Mahmut Yüksel, 3 yıl önce 
kurduğu bahçesinden ejder 
meyvesi hasadına başladı. 
Tanesi 15 liraya alıcı bulan 
ejder meyvesinden bu yıl 
kasım ayına kadar sürecek 
hasat dönemi boyunca 
toplam 25 bin adet ürün elde 
edilmesi planlanıyor.

Adana'da sıcaktan bunalanlar, doğada kendiliğinden yetişerek seyyar 
tezgahlarda buz kalıpları arasında soğutularak satılan dikenli incirle 
serinlik arıyor.

Anavatanı Güney 
Afrika olan ve kı-

raç- kireçli topraklarda 
yetişen küçük saksılar-
da kaktüs olarak yetiş-
tirilen, doğal ortamda 
dev ağaçlar şeklinde 
büyüyen dikenli incir, 
Çukurova Bölgesi'nde 
büyük ilgi görüyor. Vü-
cut direncini artırıp sin-
dirim sistemini çalıştır-
dığına inanılan ve 'Hint 
inciri' olarak da adlan-
dırılan bir çeşit kak-
tüs meyvesi dikenli 
incir, ta-
nesi 

1 liradan satılıyor. Üzerindeki dikenli kabuk ta-
bakası temizlenip seyyar tezgahlarda buz kalıp-
ları arasında soğutularak satılan organik dikenli 
incir, serinlemeye çalışan kişilerce tüketiliyor. 

Dikenli incirin sağlığa yararları ise şöyle an-
latılıyor:

"İshal ve dizanteriye karşı, sindirim 
sistemini rahatlatıcı ve kabızlığı giderici, 
kan şekeri düzenlemesi, kolesterol ora-
nını düşürme, tok tutma ve yemeklerden 
alınan yağın vücut tarafından emilimini 
azaltma gibi özelliği bulunuyor. C vita-

mini yönünden oldukça zengin olan di-
kenli incirin vücut direncini arttırıp güç ve 

zindelik sağladığına inanılıyor. Ayrıca aşırı 
kilolarından kurtulmak isteyenler için de fayda-
lı bir besin olarak biliniyor."

Gazipaşa'ya bağlı Beyrebucak Mahallesi'nde oturan 
Mahmut Yüksel, 3 yıl önce 6 dekar alanda ejder mey-
vesi üretimi için çalışmalara başladı. Oluşturduğu 

bahçede ilk yıl yetiştirdiği meyveleri mahalleliye ikram eden 
Mahmut Yüksel, ikinci yıl ise ürünleri süpermarketlere sat-
maya başladı. Bu yıl bahçenin 3 dekarından ürün alan Yüksel, 
800 adet ejder meyvesi hasat etti ve tanesini 15 liradan süper-
marketler ve pazarlara sattı. Her bir dekardan 4 hasat periyodu 
boyunca toplam 6 bin meyve elde edilmesi ve toplam hasat 
dönemi boyunca yaklaşık 25 bin ejder meyvesi elde edilmesi 
planlanıyor.

Üretici Mahmut Yüksel, "İlk bahçemizi 2015'te oluştur-
duk, 2016'da ilk hasadımızı yaptık ve dekardan 70 bin lira 
kazandık. Bu yılın ilk hasadını yaptık. Tanesini kalite ve 
iriliğine göre 14-15 lira arasında veriyoruz. Bu işi yapmak 
isteyenler için örtü altı ve fidan maliyetiyle dekar olarak 
55 bin lira gibi bir maliyeti var. Dekara 680 ile 720 fidan 
dikiliyor. İşçiliği çok kolay olan bu ürün haftada 1 gün işi 
var, o da sulama. Gübre ve ilaçlaması yok, tamamen organik 
yetişiyor. 1 dekardan hasat ortalama 4 peridotta tamamlanı-
yor. İlk hasatta 700, ikicisinde 1200, üçüncü periyotta 2 bin, 
son periyotta ise 2 bin 500 civarında hasat yapıyoruz. Hava 
sıcaklığına göre değişiyor. Dekardan ortalama 4 periyotta 
yaklaşık 6 bin meyve toplanıyor" dedi.

"ÜRETİMDEN, ÜRÜNLERDEN MEMNUNUZ"
Mahmut Yüksel'in damadı 39 yaşındaki Özgür Bilgili, "2 

yıldır bu işi yapıyoruz. Üretimden, ürünlerden memnunuz. 
Sebze üreticisiyim, getirisi tatmin etmiyor. Bu yüzden deği-
şik ürünlere yöneldik. Satışta bir problemimiz yok. Ülkemi-
ze, bölgemize yeni bir meyve kazandırdık. Bundan dolayı 
memnunuz. Diğer üretici arkadaşlara da tavsiye ediyoruz. 
Tanesini toptan 15 liraya satıyoruz" diye konuştu.

Mahmut Yüksel'in 
kızı 36 yaşındaki 

Pınar Bilgili, 
fazla 

işçiliği 
olama-

yan 
ürün-

den 
çok 

mem-
nun 

olduklarını 
vurguladı.
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İZMİR'in Ödemiş İlçesi'ne 
40 kilometre uzaklıktaki 
Bıçakçı Mahallesi'nde 
bulunan 1170 rakımlı Ovacık 
Yaylası, kiraz üretimindeki 
artışla rakiplerini geride 
bıraktı. Avrupa'daki birçok 
ülkeden talep edilen organik 
kirazlar, üreticisinin yüzünü 
güldürdü.

Ödemiş'in Bıçakçı 
Mahallesi Ovacık 
Yaylası'nda yetişen 

organik kirazlar, Almanya, 
Fransa, Amerika, Rusya ve 
İngiltere gibi birçok ülkeye 
ihraç ediliyor. Ovacık Yay-
lası'nın ismini tüm dünyaya 
duyuran kirazın kilosu 3-10 
lira arasında satılıyor. Kira-
zın üreticiliği ve satışını ya-
pan Metin Yağcı, Ovacık'ta-
ki kirazların dayanıklılık ve 
lezzet bakımından kalitesini 
kanıtladığını belirterek bir-
çok ülkeden alıcı bulduğu-
nu kaydetti. Yağcı, ayrıca 
şunları söyledi:

"Kirazlarımız gübre ve 
ilaç kullanmadan yani orga-
nik olarak yetişip piyasaya 
sürülüyor. Kirazlar toplan-
dıktan sonra, Alaşehir'de 
bulunan ihracatçı firmalara 
teslim ediliyor. Kirazlarımız 
Almanya, İngiltere, Rusya, 
Amerika ve 
Fransa sofra-
larında yer al-
ması Bıçakçı 
köylüleri ola-
rak bizleri son 
derece gurur-
landırıyor."

İTALYA 
KİRAZINA 

RAKİP
Yağcı, 

Ovacık Yay-
lası'nın kiraz 
üretimin ya-
nında, yılda 
2 bin ton kes-
tane, 2 bin 
ton barbunya 
üretimiyle 
bölgenin en 
önemli üretim 

merkezlerinden biri haline 
geldiğini belirtti. Ürün fiyat-
larının çiftçilerin alın terini 
karşıladığını kaydeden Yağ-
cı, Dünyada kaliteli kiraz 
denince akla İtalya'nın gel-
diğini ifade etti.

Yağcı, "Artık Türk kiraz-
larının dünya piyasalarında 
en iyiler arasında gösterili-
yor olmasının mutluluğunu 
yaşıyoruz. İtalya'da kiraz 
başlıyor ve 1 ayda bitiyor. 
Ama bizde, bu süre 3 ay 
devam ediyor. Kirazlarımız 
dünya kirazlarına taş çıkar-
tacak durumda. Avrupa bi-
zim kirazımızı tercih ediyor. 
Kiraz üretimi katma değeri 
de arttırdığı için ülkemize 
büyük bir gelir kaynağı ha-
line gelmiştir. Bu yıl hava 
muhalefetine rağmen, Ova-
cık'tan 500 ton kiraz ihraç 
edildi. Üretimde altın yılı-
mızı yaşıyoruz." dedi. 

Ovacıklı kiraz üreticisi altın yılında

Sultandağı İlçesi'nde yetiştirilen ve büyük 
bölümü Avrupa ülkelerine ihraç edilen 

Napolyon cinsi kiraz hasadında sona gelindi. 
Almanya, Rusya ve Irak başta olmak üzere 
dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen kirazda 
bu yıl oluşan 9- 10 liralık alım fiyatı üretici-
nin yüzünü güldürdü. Sultandağı'na bağlı Ya-
kasenek Köyü'ndeki kiraz üreticisi Ali Yıldız, 

sabahın ilk ışıklarıyla baş-
lanan kiraz hasadının zorlu 
olduğunu söyledi. Yıldız, 
"Bölgemizde bu yıl kiraz 
rekoltesi oldukça iyi oldu. 
2001- 2002 yılından bu 
yana ilk kez yüzümüz gül-
dü ve ürettiğimiz kirazdan 
para kazandık. Bazı 
bölgelerde rekolte 
düşüktü ancak bu 
yıl alım fiyatları 
9- 10 liraya kadar 
yükseldi. Hasadın 
sonuna gelmemize 
rağmen alımlar 10 
liradan devam edi-
yor" dedi.

DİREKT İHRAÇ 
EDİLİYOR
Yakasenek So-

ğuk Hava Tesisleri 

işletmecisi Mevlüt Kurtulmuş, Sultandağı böl-
gesindeki kirazın organik olduğunu anlatırken, 
50 kişinin çalıştığı tesiste yapılan şoklama ve 
paketlemenin ardından kirazların direkt ihraç 
edildiğini kaydetti. Bahçelerden toplanarak 
gelen kirazların tesislerde anında 2 dereceye 
kadar soğutulduğunu belirten Kurtulmuş, "Bu-
rada hazırlanan kirazlarımızı başta Almanya ve 
Rusya olmak üzere Irak'a gönderiyoruz. Burada 
yapılan şoklamanın ardından kirazlarımız dere-
celere ayrılarak paketliyor ve direkt sevkiyatını 
gerçekleştiriyoruz" diye konuştu. Ünlü Napol-
yon kirazlarının bahçelerinde toplama işlemle-
rini yapan işçiler ise günlük 60 lira yevmiyeyle 
çalışıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan kiraz 
toplama işlemi gün batımına kadar sürüyor.

Kiraz üreticisinin yüzü 
15 yıl sonra güldü

AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı İlçesi'ndeki kiraz üreticisinin 
yüzü, 15 yıl aradan sonra ilk kez güldü. Bu yıl hasat sezonu sonuna 
gelinmesine rağmen kilosu 10 liradan alıcı bulan Napolyon kirazı ve 
yüksek rekolte üreticiyi mutlu etti.
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Muş'un Hasköy ilçesinde tandır yapma gelene-
ğini sürdüren vatandaşlar, killi topraktan üret-
tikleri tandırları satarak evlerini geçindiriyor. 

İlçede üretilen tandırlar, başta İstanbul olmak üzere An-
kara, İzmir, Bursa Adana ve Mersin gibi büyükşehirler-
den de talep görüyor.

ÖZELLİKLE YAZ AYLARINDA YAPIYORLAR
Eşi ile tandır yapan Hadi Gürkan, yaptığı açıklamada, 

killi topraktan ürettikleri tandırların, ilçede çok sayıda ai-
lenin geçim kaynağı olduğunu söyledi. Ailelerin özellik-
le yaz aylarında tandır yaptığını dile getiren Gürkan, 16 
yıldır eşiyle killi topraktan yaptıkları tandırları satarak 
evlerinin ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti. Gürkan, 
tandır yapımının Sosyal Destek (SODES) Programı kap-
samına alınmasını istediklerini kaydetti.

16 YLDIR DEVAM EDİYORLAR
Tandır yapmayı evlendikten sonra kayınvalidesinden 

öğrendiğini ve bunu eşine de öğrettiğini anlatan Nurcan 
Gürkan ise, "16 yıldan beri eşimle tandır yapmayı sürdü-
rüyoruz. Bu yıl havaların sürekli yağışlı geçmesi nedeniyle 
tandır yapımına geç başladık. 6 çocuğum var. Eşim işsiz 
olduğu için beraber tandır yaparak ailemizi geçindiriyoruz. 
Tandırdan başka bir gelirimiz olmadığı için bu işi kızlarıma-
da öğretiyorum." dedi.

"FİYATLAR 350 İLE 400 LİRA ARASINDA 
DEĞİŞİYOR"

Tandır yapımında kullanılan killi toprağı, Elmabudak, 
Yerkaya ve Dağdibi köylerinin kırsal bölgelerinden temin 
ettiklerini dile getiren Gürkan, toprağı önce elekten ge-
çirdiklerini, sonra uzun süre ayaklarıyla yoğurarak tandır 
haline getirdiklerini söyledi. Sipariş olduğunda eşi ve kız-
larıyla sabahın erken saatlerinden başlayarak akşam geç 
saatlere kadar çalıştıklarını anlatan Gürkan, "Tandır fiyat-

ları 350 ile 400 
lira arasında 
değişiyor. Bü-
yük, küçük ve 
orta ölçekte 
tandır yapıyo-
ruz. Yaptığı-
mız tandırları 
sipariş üzerine 
büyük şehir-
lere gönderi-
yoruz."  diye 
konuştu.

Muş'un Hasköy 
ilçesinde 
vatandaşlar killi 
topraktan ürettikleri 
tandırlarla 
geçimlerini 
sağlıyor. Tandırlar, 
350 - 400 lira 
arasında satışa 
sunuluyor.

Belli bir altyapı 
eğitimi ve elde 
edilecek olan 
tecrübe sonrası 
yapılabilen arıcılık, 
istikrarlı bir şekilde 
bu işe yönelenlere 
ciddi kazançlar 
sağlıyor.

Ekmeklerini topraktan çıkarıyorlar! 

Tanesi 400 lira…

Arıcılık yapan vatandaşlar, 
yaz aylarında çalışıp kış 

aylarında ise bal satışı yapa-
rak geçimini sağlıyorlar. Bu işi 
profesyonel olarak yapanlar ise 
200 arı ile yılda 100 bin liraya 
kadar kazanç elde edebiliyor. 
6 yaşından itibaren arıcılık 
mesleğinin içinde olan, bugün 
ise bir işletmede bu meslekle 
alakalı araç gereç satışı yapan 
Faruk Çengel, arıcılıktan ve-
rim alabilmek için özel bir yere 
ihtiyaç olmadığını belirterek, 
disiplinli bir çalışmanın vatan-
daşlara büyük kazançlar sağla-
dığını ifade etti.

ALTYAPI ÖNEMLİ
Her işte olduğu gibi arıcılı-

ğın da belli zorlukları olduğunu 
vurgulayan Faruk Çengel, "Bu-
rada asıl mesele altyapı. Altya-

pıyı bildikten sonra gerisi man-
tığa kalıyor. Arının kovanını ev 
olarak düşünürsek, kendimize 
istediğimiz her şeyi arı için de 
düşünürsek gerisi kolay. Bize 
danışanlara elimizden geldiğin-
ce yardımcı oluyoruz. Eskişe-
hir’de arıcılar dayanışma için-
de, gücenme ve kıskanma yok. 
Bilgi paylaşımı çok sağlam. Bu 
işe ciddi şekilde yönelen biri-
sinin yılda 2 aylık bir çalışma 
ile neredeyse bir doktor kadar 
kazanç sağlaması mümkün" 
şeklinde konuştu.

"ARICILIKTAN 
HERKES KAZANÇ 
SAĞLAYABİLİR"

 Arıcılığa yaklaşık 700 lira-
lık bir araç gereç takımı ile baş-
lanabileceğini belirten Faruk 
Çengel, meslek hakkındaki de-

tayları şu ifadelerle dile getirdi:
"Arıcılıkta en önemli konu-

lardan birisi arıyı yönlendire-
bilmek. Bu da bir tecrübe sü-
reci demek. Arıcılıktan herkes 
kazanç sağlayabilir.  İşi bileni 
zengin de edebilir, acemice 
davranana zarar da ettirebilir. 
Bu işe hiç başlamamışlar için, 
kış günlerinde İlçe Tarım Mü-
dürlüğünden, Eskişehir Arıcılar 
Birliğinden, İş-Kurdan kurslar 
veriliyor. Bir aylık bir kurs ve 
ücretsiz. Herkes gidebiliyor. 
Bu, işin teorik kısmı. Onun ha-
ricinde bize gelen meraklılara 
zaten ‘Kovanlarınızın, arıları-
nızın videosunu çekin fotoğ-
rafını çekin biz size yardımcı 
olalım’ diyoruz. Söylemek iste-
diğimiz; bu iş yapılsın mı, evet 
yapılsın. Arıcılık, ciddi olarak 
bu işi yapanı ihya eder."

2 ay çalışarak yılda 
100 bin lira kazanıyorlar
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Kafkas Irkı Ana Arı Üretimi Projesi’ne 
2000 yılında başvurduğu kursu başarıy-
la tamamlayarak başladığını söyleyen 48 

yaşındaki Melehat Gülbin, "2001'den itibaren ana 
arı yetiştiriciliği yapıyorum.Daha önce hayvancı-
lık yapıyordum. Eşim mevsimlik işçi, gelirimiz 
çok fazla olmuyordu. Arıcılıkla uğraştığımdan 
beri kazancım arttı” ifadelerini kullandı.

Arıların bakımlarıyla her gün ilgilendiğini ifa-
de eden Gülbin, "Ana arı yetiştirmek için günlük 
larva transferi yapıyoruz. Larvadan sonra gözle 
yumurta atıp atmadığını kontrol ediyoruz. Satışa 
hazır olan ana arıyı işaretliyoruz. Yeni doğan ana 
arıyı ayrı işaretliyoruz. İnsan severek yapınca her 
işten zevk alıyor. Yörede arıcılık ciddi bir gelir 
kaynağı oldu. Eskiden köy halkı bir araya gel-
diğinde hayvancılık konuşulurdu, şimdilerde ana 
arı üretimi konuşuluyor. Türkiye’nin birçok böl-
gesine, çevre köylere ana arı gönderiyoruz. Saf 
Kafkas arısı sadece bu bölgede var. Çok değerli 
arılar, üretilen bal, diğer arıların neredeyse iki 
katı daha verimli ve kaliteli" şeklinde konuştu.

ÜNIVERSITE MEZUNU KIZI DA ARICI OLDU
Üniversiteyi bitirince annesi gibi arıcılık yap-

maya karar verdiğini belirten 27 yaşındaki Filiz 
Gülbin ise şunları söyledi:

  "Anneme yardım ederken `Ben de arıcılık 
yapabilirim diye düşündüm. Yaklaşık iki yıl arı-
cılık yaptıktan sonra köyümüzde kurulan ana 
arı üretim merkezinde tarımsal laboratuvarında 
suni tohumlamadan sorumlu olarak çalışıyorum. 
Laboratuvar ortamında mikroskopla yapay to-
humlama yapıyorum. Arıcılık sadece erkeklerin 
yapabileceği iş olmaktan çıktı. Kadın elinin arı-
cılığa daha yatkın olduğunu söyleyebilirim. Bir-
çok kadın, annem ve benim gibi aile bütçesine 
katkı sağlayabilir" diye konuştu.

Ana kız kraliçe yetiştiriyor
Artvin’in Borçka ilçesi Camili 
bölgesinde Melahat Gülbin ve kızı Filiz 
Gülbin, Gürcistan sınırına 500 metre 
mesafede Kafkas ırkı kraliçe olarak da 
anılan ‘ana arı’ yetiştiriyor.






