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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 

3 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "25 gramlık paketler 
halinde toplam 4 bin 200 ton okul üzümünün 14 hafta boyunca dağıtımı yapılacak. 
Uygulamadan; anaokulu, uygulama sınıfı, ana sınıfı ve temel eğitim birinci kademede 
81 ildeki 32 bin okulda öğretim gören yaklaşık 6 milyon öğrencimiz yararlanacak" dedi. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eş-
ref Fakıbaba, okullarda dağıtımına başlanılan 

okul üzümü ile ilgili açıklamalarda bulundu. 
Fakıbaba, "Bakanlığımız koordinasyonunda, Milli 

Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ortak-
laşa yürütülen 'Okul Öncesi ve Temel Eğitim Birinci 
Kademe Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı' 

6 milyon öğrenciye 
kuru üzüm dağıtacak

Öğrencilerimizin yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz

Ahmet Eşref 
FAKIBABA

uygulanmaya devam ediyor. Uygulama 
ile öğrencilerimize kuru meyve tüketim 
alışkanlığı kazandırmayı, öğrencilerin 
yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda 
bulunmayı amaçlıyoruz. İlk olarak 2015 
yılı şubat-haziran döneminde Tariş Tarım 
Satış Kooperatifleri Birlikleri kanalıyla 
temin edilen kuru üzümlerin dağıtımı ile 
başlanan uygulamayla yaklaşık 604 ton 
kuru üzüm dağıtımı yapılmıştı. Daha son-
ra 2016 yılı içerisinde TMO kanalıyla 2 
bin 606 ton kuru üzüm dağıtımını gerçek-
leştirdik. 2017 yılı içerisinde ise okullarda 
kuru üzüm dağıtım görevi Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine ve-

rildi. Bu kapsamda 2017 yılı Şubat-Hazi-
ran döneminde 4 bin 121 ton kuru üzüm 
dağıtımı yapıldı. Yeni başlayan 2017/2018 
eğitim döneminin ilk bölümü için de Tür-
kiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 
Birliği ile gerekli planlamaları yaptık. Bu 
kapsamda okul sütü dağıtılmayan diğer iki 
günde 25 gram paketler halinde toplam 4 
bin 200 ton okul üzümü dağıtımı yapıla-
cak. Okullarda dağıtımına başlanacak olan 
bu uygulamadan, anaokulu, uygulama sı-
nıfı, ana sınıfı ve temel eğitim birinci ka-
demede (ilkokul) 81 ildeki 32 bin okulda 
öğretim gören yaklaşık 6 milyon öğrenci-
miz yararlanacak." diye konuştu.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Fakıbaba, Ankara Ticaret Odasının 

(ATO) düzenlediği “Sürdürülebilir Be-
sicilik Paneli”ne katıldı. Konuşmasında 
Fakıbaba, “İthalat hepimizi üzüyor. Biz 
2002 yıllarında birbirimize yeterken 
niye 2017’lerde yetmemeye başladık. 
O zaman nüfusumuz azdı, kişi başına 
düşen kırmızı et kilogramı azdı. Refah 
seviyesi ve nüfus arttıkça yetmemeye 
başladı. Aynı oranda üretim de olmadı. 
Et ve Süt Kurumunun sadece düzenleme 

ve denetleme görevi yap-
ması doğrudur. Besilik 

hayvanı bence Et ve 
Süt Kurumunun ge-

tirmemesi lazım. 
Elinde karkas et 
olması lazım ve 
gerektiğinde pi-
yasaya hızlı bir 
şekilde karkas 

etle müdahale etmesi lazım. Müdaha-
le etmesi gerekir mi? Gerekmez. Etik 
kurallar içerisinde üretici ile sanayici 
birbirleriyle iyi anlaştıkları takdirde, 
et fiyatları iyi olduğu takdirde Tarım 
Bakanlığının başka işi yok mu, niye et 
alsın, et satsın? Tarım Bakanlığı, bir 
üniversite gibi sanayicisine öğretmesi 
lazım. Bunu diğer ülkeler nasıl yapıyor-
lar” dedi. 

“Tarım Bakanlığı olarak hiçbir za-
man ete, süte, buğdaya müdahale etme 

niyetinde değiliz” diyen Fakıbaba, 
fındıkta yeni bir düzenleme yapıldığı 
müjdesini vererek, “Geldiğim günden 
beri etle ve fındıkla uğraşıyorum. Ben 
isteyerek mi uğraşıyorum? Bunların 
artık normal piyasada yerine oturması 
lazım. Fındıkla ilgili bugün yeni bir 
düzenleme yapıyoruz. Fındıkta 40 ve 
40’ın üzerindeki randıman alınıyor. 
Fırsatçılar, açık ve net konuştuğum za-
man ‘sen niye böyle konuşuyorsun’ di-
yorlar. Şimdi 39-38 olunca 6-7 liradan 
üreticinin elinden alıyorlar. Bu adam 
bu kadar emek vermiş, alın teri dök-
müş. TMO yüzde 40’ın altında almıyor 
diye üreticinin elinden 6-7 liraya mal 
toplamak vicdanen senin işine geliyor 
mu? 7 liraya alıyor, Giresun fındığını 
karıştırıyor ve tekrar onu TMO’ya 10 
liraya satıyor. Bugün karar aldık. Artık 
40’ın altındaki randımanlı fındıkları da 

alacağız. Üreticinin hep yanında olaca-
ğız. Samimi ve dürüst iş adamı benim 
canımdır, onun yanında olacağım üre-
ticinin, tüketicinin, 80 milyon ailemin 
yanında olacağım” diye konuştu. 

Tarımda sulamanın önemine dikkat 
çeken Fakıbaba, suyun iyi kullanılma-
sı gerektiğini, suyla ilgili çalışmaların 
devam ettiğini söyledi. Su olmadığı 
takdirde otun olmayacağını, otun ol-
madığı takdirde ise etin ve sütün ol-
mayacağını belirten Fakıbaba, “Suyu 
akıllı bir şekilde toprakla buluşturacak-
sınız. Eğer bir işi yapıyorsak en iyisini 
yapacağız, işimize aşık olacağız. O su-
yun eğitimini biz vermemişiz. Çiftçiye 
bilgiyi verdikte çiftçi mi kullanmadı. 
Biz suçlu değil miyiz? Bu konuda sivil 
toplum örgütleri, DSİ, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı ve üniversiteler 
suçludur” diye konuştu. 

‘Bursa İli 
Tarım Sektörü 
Değerlendirme 
Toplantısı’na katılan 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Dr. Ahmet Eşref 
Fakıbaba; “Toprağın 
olduğu yerde 
insanların kalmasını 
sağlayacağız” dedi.

Bakan Fakıbaba Bursa’da STK’lar ile buluştu

Fakıbaba, "Üreticinin hep yanında olacağız" 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanı Dr. Ahmet Eşref Fakıba-
ba, “Bursa İli Tarım Sektörü 

Değerlendirme Toplantısı”nda mesleki 
ve sivil toplum kuruluşlarının temsilci-
leri ile bir araya geldi.

Toplantıya, Tarım Kredi Kooperatif-
leri adına Merkez Birliği Genel Müdür 
Yardımcısı Mehmet Güneş katıldı. Gü-
neş’e, Balıkesir Bölgeden Yönetim Ku-
rulu Başkanı Sefer Pullu, Bölge Müdürü 
Vedat Altın ve Bölge Müdür Yardımcısı 
İdris Ceylan eşlik etti.

 “Toprağın olduğu yerde 
insanların kalmasını 

sağlayacağız”
Bakan Fakıbaba; “Göreve ilk baş-

ladığım gün yardımcılarımız ve da-
nışman arkadaşlarımızın dediği ilk 
şey ‘Sayın Bakanım bizim görevimiz 
toprağı bilgiyle suyla ve çiftçiyle bu-
luşturmak.’ dediler. Biz toprağı suyla 
buluşturduğumuzda, toprağın olduğu 
yerde insanların kalmasını sağlaya-
cağız ve orada kalacaklar.” dedi.

“Kadınlarımız tarım ve 
hayvancılıkta ön plana çıksın”

Fakıbaba; “Şehirlerde toprak ve 
üretim bitti. Artık koca koca beton-
lar var. Hayvancılıkta da şunu söy-
lüyoruz; ‘Ana olmazsa dana olmaz, 
dana olmazsa et ve süt olmaz’ Bu 
çok önemli. Kadın kardeşlerimizi, 
bacılarımızı tebrik ediyorum. Pırıl 
pırıl bacılarımı görüyorum, ne kadar 
mutlu oluyorum. Erkek kardeşlerim 
beni bağışlasınlar ama kadınların 
daha başarılı olduğunu görüyorum. 

Allah'ın da verdiği annelik özelliği 
bakımından bence çok daha başarılı-
lar. Tarım Bakanlığı olarak kadınları 
elimizden geldiği kadar destekleye-
ceğimizden emin olsunlar.” ifadele-
rini kullandı.

Toplantı için Bursa’da bulunan 
Genel Müdür Yardımcısı Mehmet 
Güneş toplantı öncesi Bursa ilindeki 
Barakfakıh ve Gürsu kooperatiflerini 
ziyaret ederek faaliyetler hakkında 
bilgi aldı. Bölge Müdürü Altın da 
Balıkesir Bölge Birliğinin faaliyetle-
ri hakkında Güneş’e bilgi sundu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Bir karar aldık.
Artık 40’ın altındaki randımanlı fındıkları da alacağız. Üreticinin hep yanında 
olacağız” dedi. 
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G ıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanı Ah-
met Eşref Fakıbaba 

Türkiye-Katar Tarım İş Foru-
mu kapsamında düzenlenen 
eylem planı imza törenine 
katıldı. Foruma Tarım Kredi 
Kooperatiflerini temsilen de 
Genel Müdür Ayhan Karaya-
ma iştirak etti.

İş forumuna ilişkin de-
ğerlendirmelerde bulunan 
Bakan Fakıbaba, ekonomik 
ilişkilerin yanında iki ülke-
nin birbirini kardeş olarak 
gördüğünü söyledi.

Bakan Al Ruhaihi'nin ül-
kesindeki imkânları anlattı-
ğını dile getiren Fakıbaba, 
şöyle devam etti:

"Türkiye'nin yapmış oldu-
ğu iyiliği hiçbir zaman unut-
madıklarını, Türkiye'ye te-
şekkür ettiklerini bildirdiler. 
Türk iş adamlarının çok kali-
teli işler yaptığını söylediler. 
Sadece sebze, meyve, tarım, 
gıda, hayvancılık, süs bitki-
si değil, inşaatlar, stadyum, 
yollar her türlü imkânları 
olduğunu, Türk iş adamları 
geldiğinde gerekli her türlü 
desteği vereceklerini bildir-
diler. Özellikle park-bahçe 

konusunda Türkiye'nin çok 
başarılı olduğunu ve bunun 
için destek beklediklerini, 
yatırım yapmak ve Türk iş 
adamlarına istihdam sağla-
mak istediklerini belirttiler. 
Ocak ayında Katar'da ger-
çekleştirilecek fuar (Expo 
Turkey by Qatar) çok önem-
li. İş adamlarımızın kendi-
lerini biraz daha tanıtması, 
öne çıkması gerektiğine ina-
nıyorum."

Fakıbaba, Katar'da tarım 
alanında geniş bir iş forumu 
düzenlenebileceğine işaret 
ederek, "Katar'daki Türk fir-
malarının çok beğenildiğini 
Bakan'dan ve görüştüğüm 
Katarlı arkadaşlardan duy-
muştum. Bu, Türk yatırım-
cılar için de iyi bir fırsattır. 
Eğer uygun olursa ya TOBB 
yapsın ya da biz bu konuya 
öncülük yapalım. Türk-Katar 
İş Forumu'nu düzenleyelim. 
Masa başında bu işi birebir 
halletmenin daha doğru ola-
cağına inanıyorum." dedi.

İş forumunda Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve bağlı şir-
ketlerin kısa bir tanıtımını 
yapan Genel Müdür Kara-
yama, yardımlaşma ve da-
yanışma temelinde kurulan 

kooperatifçilik kavramına 
vurgu yaptı.

Karayama, Türkiye-Katar 
tarım işbirliği kapsamında 
atılan önemli adımlardan biri 
olan, Agriteq Katar 5. Ulus-
lararası Tarım Fuarı’na 4 şir-
ket ile katılım sağladıklarını 
belirterek;  fuarın, işbirliği 
fırsatlarının değerlendirilme-
si bakımından oldukça ve-
rimli geçtiğini kaydetti.

Fuar sonrasında Katarlı 
firmalarla ticari ilişkilerin 
kurulduğunu ve ilk sevki-
yatların gerçekleştiğini ifa-
de eden Karayama, iki ülke 
arasında tarımsal ilişki po-
tansiyelinin arttırılması ve 
gıda konusunda işbirliği im-
kânlarının değerlendirilmesi 
gerektiğini vurguladı.

Başarılarından dolayı Ta-
rım Kredi Kooperatiflerini ve 
yöneticilerini kutlayan Katar 
Belediye ve Çevre Bakanı 
Muhammed Bin Abdullah Al 
Ruhaihi, Katar’daki firmalar 
ile Tarım Kredi Kooperatif-
leri arasında her türlü bilgi 
alışverişine ve ticarete açık 
olduklarını belirterek; Tarım 
Kredi yetkililerini işbirliği 
imkânlarını görüşmek üzere 
Doha’ya davet etti.

Mizanpaj    Haber Sorumluları
İbrahim BİDAV   Funda SADAY - Firuze SUGEL TÜRKEROĞLU

Reklam Sorumlusu
Taner LAKERTA

2017 EYLÜL 
SAYI 542

Yayınlanan köşe yazıları, 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği için bağlayıcı özellik 

taşımaz.

 Mizanpaj: 
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

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

Baskı:
İhlas Gazetecilik A.Ş.

Merkez M. 29 Ekim C. İhlas 
Plaza No:11/A    4134197 

Yenibosna / Ankara
0 (212) 454 30 00

Merkez Birliği Adına Sahibi      Selahattin KÜLCÜ
Genel Yayın Yönetmeni      Ömer EKŞİ
Yazı İşleri Müdürü       Cenk ESEN
web adresi       www.tarimkredi.org.tr
e-mail        basin@tarimkredi.org.tr
İletişim hattı       444 4 855

TEKİRDAĞ Fatih DURAN
BALIKESİR Zekeriya SAYAR Kahraman TOY
SAKARYA Hüseyin SAVAŞÇI
İZMİR Kadir ARIOĞLU 
KÜTAHYA İsmail UYGUN  Emrah BASTI 
ANTALYA U.Furkan ULUTAŞ
KONYA Mehtap SUCU  
ANKARA İbrahim ÖZDEMİR

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

BÖLGE BİRLİĞİ MUHABİRLERİ

Pantone 137 C Pantone 3425 C

Tarım Krediye Katar daveti
Türkiye-Katar Tarım 
İş Forumu, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Ahmet Eşref 
Fakıbaba'nın katılımıyla 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) 
İkiz Kuleleri'nde 
gerçekleştirildi.

Muş’un Malazgirt ilçesinde hayvan üreticilerinin Ta-
rım Kredi Kooperatifi (TKK) tarafından satışa su-

nulan kaliteli yemleri tercih ettikleri bildirildi. 
İlçede yeni açtığı işyerinde Malazgirtli çiftçilerin ter-

cihleri olan Tarım Kredi Kooperatifi (TKK) yemleri ile 
gübrelerini satan Öner Ergün, ilçedeki çiftçilere en iyi 
hizmeti sunmak için böyle bir yer açtığını belirtti. Gübre 
alan vatandaşın toprak analizini uzman ekipleri ile üc-
retsiz yapacaklarını ifade eden Ergün, "İlçemiz tarım ve 
hayvancılıkla geçinen bir ilçedir. Biz de ilçemizdeki çift-
çilerimizin en çok tercih ettiği Tarım Kredi Kooperatifi 
yemleri ile gübrelerini getirerek halkımıza en iyisini sun-
mak istedik. Bu getirdiğimiz gübrelerle ilçedeki çiftçile-
rimiz daha iyi ve bereketli ürünler üretebilecek. Ayrıca 
bizden gübrelerini alan tüm çiftçilerimizin toprak analizi-
ni ücretsiz yapacağız. Bunun için uzman ekip oluşturduk. 
Tüm Türkiye’de satış rekorları kırmış Tarım Kredi Koo-
peratifi ve Gübretaş yem, gübre ve  ürünlerini Malazgirt 
ilçesine bayilik alarak getirmenin mut-
luluğunu yaşıyoruz” dedi.

Geçimlerini tarım ve hayvan-
cılıkla sağlayan vatandaşlar ise; 
"Yeni açılan iş yerinde bizlerin 
en çok tercih ettiği gübreler ve 
yemler satılmaktadır, bu bizleri 
hayli memnun ediyor." ifadele-
rini kullandılar.

TARIM KREDİ YEM VE 
GÜBRELER TERCİH EDİLİYOR
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İnegöl Belediyesi öncülüğünde MO-
DEF Fuarcılık organizasyonu ile 
6'ncısı düzenlenen İnegöl Tarım Fu-

arı kapılarını açtı. Merkez Pazaryerinde, 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yar-
dımcısı Mehmet Daniş ve Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Selahattin Külcü’nün 
açılış kurdelesini kestiği İnegöl Tarım 
Fuarı 13 Eylül’e kadar açık kaldı. 

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ 
FUARA 5 ŞİRKETİ İLE KATILDI
Tarım Kredi Kooperatifleri Balı-

kesir Bölge Birliği organizasyonun-
da iştirakler Gübretaş, Tarım Kredi 
Yem, Tareks, İmece Plastik ve Tar-
kim stant açarak ziyaretçilerine firma 
faaliyetleri hakkında bilgi verdiler. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kan Yardımcısı Mehmet Daniş, İne-
göl Merkez Pazar Yerindeki fuarın 
açılış töreninde yaptığı konuşmada, 
toprağı, üretimi ve tarımı ihmal ede-
meyeceklerini belirtti.

“İNEGÖL’ÜN YAZDIĞI BİR     
TARİH VAR”
Gıda Bakan Yardımcısı Daniş, 

İnegöl'de 2016 yılında 24 tane tarım-
sal tesisi desteklediklerini belirterek, 
tarımın daha fazla uğraş isteyen, fe-
dakarlık isteyen ve daha fazla riske 
maruz kalan alan olduğunu ifade etti. 
Daniş "İşte bunu sanayide görüyor-
sunuz, mobilyada görüyorsunuz; İne-
göl'ün yazdığı bir tarih var. Ama hep 
ne diyoruz: ‘Topraktan geldik, topra-
ğa gideceğiz.’ Toprağı ihmal edeme-

yiz. Üretimi ihmal edemeyiz, tarımı 
ihmal edemeyiz.” dedi.

Türkiye'nin 2016'da 11 milyar do-
larlık tarımsal ithalat, 16 milyar dolar 
da ihracat yaptığını ifade eden Daniş, 
"Bakıldığında tarım konusunda ihra-
catçı ülkeyiz. Aynı şeyi tohumda ve 
şeyi tarımın alt sektörlerinde de göre-
bilirsiniz. Yine hem bitkisel üretimde 
hem hayvansal üretimde ciddi artış-
ların olduğunu ifade edebilmemiz 
mümkün. Birçok üründe dünyada 
birinci sıradayız." şeklinde konuştu.

Daniş, Türkiye'de kişi başı yıllık 
25 kilogram kırmızı et tüketildiğini 
vurgulayarak, "Kırmızı et tüketimin-
de Avrupa ortalamasını neredeyse 
yakaladık. Ülkeler zenginleştikçe, 
milli gelirleri arttıkça kırmızı et tü-
ketimi artmaktadır. Bu bir gerçek. 
Coğrafyamız, iklim şartlarımız ye-
terli derecede büyükbaşı yetiştirme-
ye uygun olamadığı için zorlandığı-
mız bir gerçektir. Niçin? Hepimiz 
yiyoruz. Biz daha çok koyun ve keçi 
üreten ve bunu tüketen bir toplum-
duk." ifadelerini kullandı.

Hayvancılık alanında ciddi anlam-
da hibe destekleri verdiklerini belirten 
Daniş, şunları söyledi: 

"Son döneme bakıldığında sana-
yileşmeyle toplu yemek tüketimi alış-
kanlıklarının ve ihtiyacının artmasıyla 
beraber daha fazla büyükbaşa yönelmiş 
durumdayız. Ancak bunun da tedbirle-
rini aldık. Bakanımız Sayın Fakıbaba, 
'3 yıl içinde biz canlı hayvan ithalatını 
minimuma indireceğiz' dedi. Bununla 
ilgili tedbirlerimizi aldık. Doğu Anado-
lu'yu yetiştirici bölgesi ilan ettik. Bur-
sa'nın da içinde olduğu bölgeyi üretici 
bölgesi ilan ettik. Hem yetiştiricilik an-
lamında damızlığa her anlamda yüzde 
30 destek, batıda da damızlık düve çift-
liklerine yüzde 50 hibe desteği verecek 
hayvancılık seferberliği başlattık. Yine 
hayvan hastalıklarıyla mücadele anla-
mında bir seferberlik başlattık. Buzağı 
ölümleriyle ilgili bir seferberlik başlat-
tık. Allah nasip ederse 3 yıl içinde bü-
yükbaş hayvancılığımızı daha verimli, 
kendi kendine yeterli hale getireceğiz."

BAKAN YARDIMCISI MEHMET 
DANİŞ’TEN TARIM KREDİ    
STANTLARINA ZİYARET
Konuşmaların ardından bütün 

stantları ziyaret ederek üreticiler-
le görüşen Bakan Yardımcısı Da-
niş, Tarım Kredi Kooperatiflerinin 

standını da ziyaret etti. Daniş’i 
Yönetim Kurulu Başkanı Külcü 
karşıladı. Külcü, ziyaret sonrası 
Bakan Yardımcısı Daniş’e plaket 
takdim etti.

Fuar açılışında, İnegöl Kayma-
kamı Ali Akça, Doğubayazıt Kay-
makamı Ulaş Akhan, Bursa Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, İnegöl Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Gürsu Belediye 
Başkanı Mustafa Işıkda yer aldı. 
Ayrıca, Tarım Kredi Kooperatif-
leri Balıkesir Bölge Birliği Yöne-
tim Kurulu Başkanı Sefer Pullu, 
Balıkesir Bölge Müdürü Vedat 
Altın, Bölge Birliği Müdür Yar-
dımcıları İdris Ceylan ve Selçuk 
Yavuz, İmece Plastik Genel Mü-
dürü Vedat Yenidünya, Gübretaş 
Genel Müdür Yardımcısı Metin 
Özyürek, Gübretaş Ankara Bölge 
Müdürü Fuat Kalkan, çevre koo-
peratif yetkilileri ile vatandaşlar 
katıldı.

Tarım ürünleri, zirai alet ve 
mekanizasyonlar, sulama sistem-
leri ile fide-fidan konusunda 76 
firmanın ürünlerinin tanıtıldığı 
fuar, 13 Eylül'de sona erdi.

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bu yıl 6'ncısı 
düzenlenen İnegöl 
Tarım Fuarı (İNTARF) 
ziyaretçileriyle buluştu.

İnegöl Tarım Fuarı (İNTARF) ziyaretçileriyle buluştu
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Balıkesir Bölge Birliğine bağlı koopera-
tiflerin silaj paketleme ve işleme, arpa 
kırma ve paketleme tesislerini denetleyen 

Bölge Müdürü Vedat Altın hizmetlerin aksatıl-
maması yönünde çalıştıklarını kaydetti.

Bölge Birliğine bağlı 151 birim Tarım Kredi 
Kooperatifi ile 80 bin üreticiye hizmet verdikleri-
ni kaydeden Altın; “Üreticimize ihtiyaç duyduğu 
krediyi sağlıyoruz. Bunun yanında onlardan aldı-
ğımız silajlık mısırları, kurmuş olduğumuz tesis-
lerde paketleyerek hayvanları için yine üreticileri-
mize sunuyoruz.” dedi.

Altınova, Gömeç, Yenişehir, Bigadiç, Salur, 
Kulaca, Gökçalı, Koşuboğazı Kooperatiflerindeki 
mısır silaj paketleme tesislerinde incelemelerde 
bulunan Bölge Müdürü Altın; “Kooperatiflerimiz 
sezon öncesinde makinalarımızın bakımını yap-
tırarak işlemeye hazır hale getirdiler. Biz işlerin 
aksamaması için denetimlerimizi yapıyoruz ki 
üreticimiz bu işletmelerden faydalansın ve üreti-
cilerimizin ürünleri işlensin. Bölge Birliğimizde 8 
yerde silaj paketleme ve 5 yerde arpa ezme ma-
kinamız kurulu. Ortak ürünlerinin değerlendiril-
mesi kapsamında ortaklarımızın ürünlerini alarak 
işliyor ve sonra da pazarlıyoruz. Onun için bu iş-
letmeler hem kurumumuzun faaliyetlerinin geniş-
lemesinde hem de kooperatif ortaklarına hizmet 
götürme noktasında çok faydalıdır.” dedi.

Balıkesir Bölge Müdürü Vedat Altın 
üretim ve hasat sezonu olması 
dolayısı ile Bölge Birliğine bağlı 
kooperatiflerde faaliyet gösteren 
işletmeleri denetledi.

Silaj üretimi devam ediyor

Samsun Bölge’de çeltik alımına başlandı

Samsun Bölge Birliği yetkilileri, çeltiğin ortaklardan alınması ve 
pazarlanması konularında Samsun ili Bafra ve Alaçam ilçelerinde 
bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri yetkilileri ile değerlendirme ve 
istişare toplantısı düzenledi. 

Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İs-
tanbul Milletvekili Mustafa Şentop’un kinoa 

tarlasında gerçekleştirilen hasada; Tekirdağ Tarım 
İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, Tarım Kredi Koope-
ratifleri Tekirdağ Bölge Müdürü Ergin Çubukcu, 
Bölge Müdür Yardımcısı Neşe Sarılgan, Türkiye 
Kinoa Üretim Derneği Başkanı Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve üreticiler katılım sağladı. 

50 dekar alanda gerçekleştirilen hasatta 
konuşan Bölge Müdürü Çubukcu, alternatif 
olarak farklı üretim modelleri arayan üretici-
lere sözleşmeli üretim modelini önerdi. Pazar 
durumunun da dikkate alınması gerektiğine 
dikkat çeken Çubukcu, Bölge Birliği olarak 
üretimin her aşamasında üreticilerin yanında 
olacaklarını söyledi.

Kinoa hasadı tarla gününde, Tarım Kredi 
Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği ve Tür-
kiye Kinoa Yetiştiricileri Derneği arasında bir 
de ürün alım sözleşmesi imzalandı.

Samsun Bölgede düzenlenen 
toplantıda kooperatif yet-

kililerine; ürün alım politikası 
yanında kooperatiflerce uygu-
lanması gereken satış, kredi ve 
tahsilat stratejileri hakkında 
bilgi verilerek yaşanan sorun-
lar istişare edildi.

Toplantıya Bölge Müdürü 
Mustafa Doyurucuoğlu, Böl-
ge Müdür Yardımcısı Şemis 
Kalem ve Bafra ile Alaçam il-
çelerinde bulunan Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin yetkilileri 
katıldı.

Toplantıda ürün alımının 
önemine vurgu yapan Bölge 
Müdürü Doyurucuoğlu, “Ta-
rım Kredi Kooperatifleri ola-
rak, tarımsal üretimle ilgili 
tüm ihtiyaçlarını karşılayarak 
üreticimizin her zaman yanın-

dayız. Desteğimiz sadece hasat 
sonuna kadar değil. Ürünlerin 
pazarlanması sürecinde de or-
taklarımızın yanlarında olmak, 
piyasayı onların lehine regüle 
ederek ürünlerini değerlen-
dirmek amacındayız. Kurum 
olarak piyasada olmamız, 
çiftçinin ürününün değerini 
bulması, ürün bedelini hemen 
tahsil etmesi ve borcunu zama-
nında ödemesi anlamına gel-
mektedir.” dedi.

Ürün alımı yerinde 
incelendi

Toplantının ardından, 
Doyurucuoğlu ve Kalem ta-
rafından Bafra Tarım Kredi 
Kooperatifince tedariki ger-
çekleştirilen kapya biberlerin 
alım yeri ziyaret edildi.

Trakya’da Kinoa Bereketi
Tekirdağ Bölge Birliği ve Kinoa Derneği işbirliğinde Tekirdağ’ın Süleymanpaşa 
ilçesinde ‘kinoa hasadı tarla günü’ yapıldı.
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Tareks tarafından ıs-
lah edilen ve 2017 
yılında Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından tescili yapılan 
hibrit mısır çeşitleri, Berga-
ma Tarım Kredi Kooperatifi 
ortağı İsmail Gediz’in tar-
lasında, tarla günü etkinliği 
çerçevesinde tanıtıldı. 

“TOHUMLARIMIZA SAHİP 
ÇIKALIM”
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 

Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Se-
lahattin Külcü konuşmasında, Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin 12 şirketiyle 

çiftçiye kaliteli girdileri uygun fiya-
ta sağladığını kaydetti. Külcü, Tarım 
Kredi şirketlerinin sadece satış yap-
madığını, çiftçilerin ürünlerini de de-
ğerlendirdiğini söyledi.

Şirketlerin piyasada regüle görevi 
gördüğünü kaydeden Külcü, artık ko-

operatif kapatılmayacağını, hatta yeni-
lerini açarak daha çok çiftçiye hizmet 
verebilmeyi planladıklarını ifade etti.

Başkan Külcü, ülkenin tohumcu-
lukta dışa bağımlılığını azaltmasına 
katkıda bulunan çalışmaları, ülke tarı-
mı için önemli bulduğunu belirterek; 
Tareks’in ıslah ettiği ve tescil edilerek 
üretimine başla-
nan bu çeşitlere 
sahip çıkılması-
nı istedi. 
"TAREKS 
36 YILDIR 
ÜRETİCİNİN 
HİZMETİNDE"

Tareks Genel 
Müdürü Burha-
nettin Topsakal 
da Tareks hak-
kında bilgi ve-
rerek; 36 yıldır 
çiftçilerin en 
uygun maliyet 
ile en kaliteli to-
huma ulaşması 
için neler yapıl-
dığını anlattı. 

Buğday, 
arpa, patates ve 
hibrit mısırda 
ülkeye çok sa-
yıda üstün ve-
rimli, kaliteli ve hastalıklara dayanıklı 
çeşit kazandırdıklarını ifade eden Top-
sakal,  Tareks’in 1999 yılından itiba-
ren hibrit mısır tohumu çalışmalarına 
başladığını kaydetti.

2009 yılında ıslah istasyonunun, 
2010 yılında ise mısır tohum işleme 
ve paketleme fabrikasının kurulduğu-
nu hatırlatan Topsakal, 2014 yılında 

yerli silajlık mısır tohum çeşitlerinin, 
2017 yılında da yerli danelik çeşitlerin 
tescil edildiğini söyledi.

Artık uluslararası şirketlerle reka-
bet edebilecek seviyeye geldiklerini 
vurgulayan Topsakal, “Geleceğine sa-
hip çıkmak istiyorsan kendi tohumuna 
sahip çık.”  dedi.

Tareks Ge-
nel Müdür Yar-
dımcısı Kamil 
Yılmaz da, ülke 
tohumculuğunda 
ve küresel tohum 
pazarında yer al-
mak ve uluslara-
rası firmalarla re-
kabet edebilmek 
için, Tareks’in 
son yıllarda araş-
tırma ve alt yapı 
geliştirme faali-
yetlerini artırdı-
ğını belirtti.

Konuşma-
ların ardından 
katılımcılar,  Ta-
reks tarafından 
üretilen Albay-
rak mısırın ekili 
olduğu tarlada 
incelemelerde 
bulundular. 

Tarla gününe Bergama Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık İlçe Müdürü 
Adem Aklar, Tarım Kredi Koopera-
tifleri Merkez Birliği Tedarik Daire 
Başkanı İlyas Kılıç, Balıkesir Bölge 
Müdürü Vedat Altın, İzmir ve Balı-
kesir Bölge Birliklerinin yöneticile-
ri, kooperatif yetkilileri, Tareks per-
soneli ve 300 çiftçi katıldı.

Tareks’in yeni 
ürünü “Albayrak” 
ve “Lila”  danelik 
mısır çeşitlerinin 
tanıtımı tarla 
günü etkinliği ile 
gerçekleştirildi. 

TAREKS’ten üreticiye yeni danelik mısır çeşidi  

Malatya Bölge Birliği 
faaliyet alanındaki 
dane mısır üretimi 
yapılan Diyarbakır ili ve 
bağlı kooperatiflerde 
mısır alımına başlandı.

Malatya
Ortak ürünlerin değerlendirilmesi 

kapsamında mısır alımı yapılan 
kooperatifleri yerlerinde ziyaret eden 
Malatya Bölge Müdürü Mustafa Altu-
nok; ortak ürünlerin değerlendirilme-
si kapsamında arpa alımından sonra 
dane mısır alımına da başlandığını 
kaydederek; bunun yanında alımı ya-
pılan ürünlerin çeşitliliğini artırmak 
için de çalışmaların devam ettiğini 
söyledi.

Tarım Kredi Kooperatifleri olarak üre-
ticilerin tarımsal girdilerini karşılamanın 
yanında üretmiş oldukları ürünlerin de 
imkanlar ölçüsünde alınması ve değer-
lendirilmesiyle piyasa fiyatlarının regüle 
edildiğini ifade eden Altunok, “Bu saye-
de ortaklarımız ürettikleri ürünleri değeri 
fiyata satarken; kooperatiflerimizden kul-
lanmış oldukları kredileri de vadesinde 
ödeyerek, her türlü ihtiyaçlarında tekrar 
kredi kullanabilecekler.” dedi.

Altunok, ayrıca hafta sonu olmasına 
rağmen ürün alımı yapılan kooperatiflerin 
açık olması ve tüm personelinin görevle-
rinin başında olmasından dolayı duymuş 
olduğu memnuniyeti dile getirdi.

dane mısır 
alımı başladıBÖLGE BİRLİĞİ
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Dünyada ilk defa Hindistan'da 
uygulanan sulama kanalları 
üzerine güneş paneli konma 

uygulaması, Şanlıurfa'da hayata geçi-
rildi. Hindistan’da kurulan sistemden 
birçok farkı bulunuyor. Hindistan’da 
kurulan sistem kanala sabitlenirken, 
Şanlıurfa’daki sistem ise kuzey-güney 
yönünde hareket ederek güneş ışınla-
rını takip edebiliyor. Bu sayede güneş 
ışınlarından yüzde 30 daha fazla fayda 
sağlanabiliyor. Sistemin bir diğer özel-
liği ise şehirdeki elektrik kesintilerinde 
güneş panellerinden elde edilen elekt-
riğin, enerji hattına aktarılacak bu sa-
yede şehrin bir kısım enerji ihtiyacının 
karşılanabilecek olması. 

Bakan Eroğlu ve Fakıbaba 
sistemin kurulacağının 

sinyallerini vermişti
Türkiye’de yılda yaklaşık 300 gün 

güneş gören Şanlıurfa’da, tarım arazi-
lerinin sulanmasında kullanılan kanallar 
üzerinde kurulan güneş enerjisi panel-
leriyle hem elektrik üretilecek hem de 
buharlaşma sonucu yaşanan su kaybının 
önüne geçilecek. Türkiye’de ilk defa 
Şanlıurfa’da uygulamaya başlanan ça-
lışmayla boğulma vakalarının da engel-
lenmesi amaçlanıyor. Orman ve Su İşle-
ri Bakanı Veysel Eroğlu ile Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fa-
kıbaba, Şanlıurfa’ya gerçekleştirdikleri 
ziyaretlerde bu projenin hayata geçiril-
mesi konusunda girişimlerin olduğunu 
dile getirmişlerdi.

Paneller kanalların üzerine 
yerleştirilmeye başlandı

Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü (GAPTAEM) tarafın-
dan hayata geçirilen proje, Koruklu Mahal-
lesi'nden geçen ve Harran Ovası'na 
su taşıyan kanallar-
da uygulamaya 
konuldu.İş 
makine-
leriyle 
kanalla-
rın 

üze-
rine 
yerleştiri-
len paneller, 
işçiler tarafından 
monte ediliyor. Bunun 
bir örnek çalışma olduğunu 
dile getiren GAPTAEM Müdürü İbrahim 
Halil Çetiner, bu çalışmayla birlikte birçok 
projenin önünün açılacağını belirtti.

Çetiner, "Yapmış olduğumuz bu 
proje ile sulama kanallarının üzerleri-
ni güneş panelleri ile kapatıyoruz. Bu 
çalışma ile hem boğulmaların önüne 
geçmeyi hem de suyun buharlaşma-
sını engellemeyi amaçlıyoruz. Ayrıca 

özel olarak bir yer tahsis edil-
meden mevcut olan 

yere güneş ener-
jisi panelle-

rini ko-
yarak 

ve-

rim-
li-

liğini 
kontrol 

edeceğiz. Bu 
çalışma bir pilot ça-

lışma, örnek olacak. Ülke-
mizde bu çalışmanın bir örneği yok. 
Biz de Şanlıurfa’da hem elektrik üre-
timi hem de işletmemizin 500 dekar-

lık alanının kendi elektriğini karşıla-
masını hedefliyoruz. Bu proje başarılı 
olursa, buradan elde edeceğimiz so-
nuçlar büyük çalışmalara da öncülük 
edebilir. Örneğin Mardin kanalı 220 
kilometre ve bazen 35-36 metre enin-
de olabiliyor. Bu da büyük bir alan 
demek. Bu alanın güneş enerjisi ile 
değerlendirilmesi önemli. Bölgemiz 
güneş enerjisinin verimli olduğu böl-
gelerden biri. İlimiz yılda 300 günden 
fazla güneş alan bir il. Bu anlamda 
faydalı bir çalışma olacağını ümit edi-
yorum" dedi.

Birkaç gün içinde testler 
başlayacak

Kurulan sistemin birkaç gün 
içinde tamamlanacağını dile getiren 
GAPTAEM Müdürü İbrahim Halil 
Çetiner, "Birkaç güne kadar kuru-
lumu tamamlanacak, test aşaması 
bitecek. Burada gündüzleri kendi 
elektriğimizi kendimiz üretmiş ola-
cağız, geceleri ise sistemden alaca-
ğız. Gündüzleri fazla elektriği ise 
sisteme satacağız. Sistemle bağlantı-
lı bir oluşum olacak. Alanın büyük-
lüğüne göre, 700 metre uzunluktaki 
alanı kaplayacak şekilde yapıldı. Her 
gün biraz daha ilerleyen teknoloji ile 
metrekareden elektrik üretimi daha 
çok yapılıyor. Ama bu bir örnek ça-
lışma. Bu örnek çalışmayla birçok 
projenin önü açılmış olacak" ifade-
lerini kullandı.

Güneşli gün sayısının en çok yaşandığı illerden biri olan Şanlıurfa’da, sulama kanallarının üzerine güneş 
panelleri kuruluyor. İlk etapta sulama kanallarının 700 metrelik bölümü üzerine kurulan güneş enerjisi 
panelleri sayesinde üretilecek elektrik, yine tarım arazilerinin sulanması için kullanılacak. 

Tarımsal sulamada
çığır açacak
proje hayata 
geçirildi

Sulama kanallarının üzerine güneş panelleri kurulmaya başlandı
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Çiftçilerin sertifikalı tohumluk 
kullanarak sadece verimi de-
ğil, kaliteyi de artıracağını be-

lirten Yılmaz, "Bunun sonucu olarak 
da çiftçimizin geliri artar. Üreticimiz 
ürününü pazar ve borsalarda yüksek 
fiyatla satmak istiyorsa mutlaka serti-
fikalı tohumluk kullanmalı" dedi.

Yılmaz, sertifikalı tohum kullanma-
nın avantajlarını şöyle sıraladı; "Her 
aşaması yetkili kuruluşlar tarafından 
tarlada ve laboratuvarda kontrol edilen 
sertifikalı tohumların içerisinde yaban-

cı madde ve yabancı tohum olmadığı 
için hangi ürünü ekmişseniz onu alır-
sınız. Ürün kuvvetli gelişme gösterir. 
Çimlenme oranı yüksek olduğundan 
dekara ekilecek tohum miktarında 
yüzde 25’e varan tasarruf sağlanır. 
Tohum maliyeti düşürür ve üretici-
mize kazanç sağlar. Sertifikalı tohu-
mun, toprak neminden ve bitki besin 
elementlerinden yararlanma kabi-
liyeti sertifikasız tohumlara oranla 
çok daha yüksektir. Bitkilerin tümü-
nün gelişmesi aynı dönemdedir. 
Böylece; bakım, çapala-
ma, sulama, ilaçlama 
gibi işlemlerin yararı 
tam olarak kendi-
ni gösterir. Bu da 
üreticiye zaman, 
kazanç ve hasat 
kolaylığı sağ-
lar.’’

"Sertifikalı 
tohum, 
fidan  
ve fide      
kullanın, 
devlet 
desteği alın’’

Sertifikalı to-
humluk kullanan çift-
çilerin belirli türlerde 

devletten destek aldığını da vurgula-
yan Yılmaz, ‘’Dekar başına buğday ve 
arpada 8.5 TL, patateste 80 TL, kuru 
fasülye, mercimek, nohut ve soyada 
20 TL, çeltikte 8 TL, çavdar, tritikale 
ve yulafta 6 TL, aspir, kanola (kolza) 
ve susamda 4 TL, fiğ, korunga ve yem 
bezelyesinde 10 TL, yer fıstığı ve yon-
cada 15 TL destek var" dedi.

Sertifikalı fidan, fide ve standart 
fidan kullanım desteğine de değinen 
TÜRKTOB Başkanı Yılmaz, serti-

fikalı bodur ve yarı bodur fi-
danlarla bahçe kuracak ve 

sertifikalı çilek fidesi 
ile üretim yapacak 

çiftçilerin dekar 
başına 400 TL, 
bağ ve nar hariç 
diğer sertifikalı 
meyve fidan-
larıyla üretim 
yapacak çift-
çilerin ise de-
kar başına 280 
TL destek ala-
caklarını ifade 

etti. 

"Mahsülden 
tohumluk 

ayırırken çok 
dikkatli olunmalı’’

Yılmaz, sertifikasyon sisteminin 
sertifikanın tohumlukta devlet gü-
vencesi anlamına geldiğini hatırlat-
tığı açıklamasına şunları belirtti; ” 
Hububat ekiminde mahsulden veya 
ambardan tohumluk kullanılması 
bazı sakıncaları da beraberinde ge-
tirebilir. Bunların başında tohumun 
yozlaşması genetik özgünlük ve çe-
şit safiyetini kaybetmesi gelir. Ayrıca 
tohumluğun içerisine zamanla başka 
tür ve yabani ot tohumları karışabi-
lir. Tohumda hastalıklı ve bulaşık da-
nelerin oranının artması ise bir başka 
sakıncalı durumdur. Gıda güvenliği 
için, çiftçimiz mahsulden tohumluk 
kullanırken bile çok dikkatli olmalı, 
temiz tohumluk kullanmalıdır. Hu-
bubat ekim alanlarında her iki yılda 
bir mutlaka tohumlarını yenilemesi, 
mümkünse her yıl verim, kalite ve 
kazancını düşünerek sertifikalı to-
hum kullanarak tohumluğunu yeni-
lemesi yararlı sonuç verir.’’

Verim ve kaliteli ürün için sertifikalı 
tohum şart 

Türkiye Tohumcular 
Birliği (TÜRKTOB) 
Başkanı Kamil 
Yılmaz, çiftçilerin 
sertifikalı tohumluk 
kullanmaları halinde 
yerine göre verimin 
yüzde 25’e kadar, 
hibrit tohumlarda ise 
yüzde 100 oranında 
artabileceğini dikkat 
çekti.

Yılmaz, 
Sertifikalı to-

hum kullanmakla 
üreticilerin; kimliği 

belirlenmiş, daha kaliteli 
ve üstün verimli bir to-
hum kullanmış olacak-

larını ve buna bağlı olar-
ak hasatta daha kaliteli 

ve daha bol ürün 
alacaklarını 

söyledi.
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Türkiye’nin ev sahipliğinde 10 
ülkenin katılımı ve “Sürdürü-
lebilir Tarım” temasıyla ger-

çekleştirilen uluslararası fuara Tarım 
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 
ve bağlı şirketlerinden Tarım Kredi 
Birlik, Tarkim, Bereket Sigorta ve 
Bereket Emeklilik katıldı. Fuarda Ba-
kan Yardımcısı Daniş, Tarım Kredi 
standını ziyaret ederek Genel Müdür 
Ayhan Karayama’dan faaliyetler hak-
kında bilgi aldı.

Fuarın açılış konuşmasını yapan Da-
niş, Türkiye’de  150 tarımsal ürünün eko-
nomik olarak üretilebildiğini ifade etti. 
Türkiye'nin fındık, kiraz, incir, kayısı, 
ayva, kestane, kavun, karpuz, salatalık, 
fasulye, Antep fıstığı, biber, elma ve mer-
cimekte dünya üretiminde ilk 3'te oldu-
ğunu dile getiren Daniş, şunları kaydetti: 

"Günümüzde ülkemiz; meyve üreti-
minde dünya 5'incisi, sebze üretiminde 
ise 4'üncü konumda. Çiftçiyi bilgiyle, 
topraklarımızı suyla buluşturmamız la-

zım. Desteklerimiz ve yatırımlar devam 
ediyor. Meyve ve sebze üretiminin çok 
daha yukarılara taşınacağını söyleyebi-
lirim. Üretmek yetmiyor. Pazara ulaştır-
mamız lazım Dış Ekonomik İlişkiler ile 
birlikte dış ticaretin geliştirilmesi ve ih-
racatın artırılması için 9 ülkede tarımsal 
iş forumları ve toplantıları gerçekleş-
tirdik. Çin hedef pazarlarımızdan biri. 
Mayıs ayında Çin’de yine büyük bir 
iş forumu yapacağız. Ekim ayında Tu-
nus’ta yapacağız. Bakanlık olarak  Afri-
ka açılımımıza da devam edeceğiz."

“İstanbul çok büyük bir pazar"
Türkiye'nin çok büyük,  İstanbul’un 

da önemli bir pazar olduğunu ifade eden 
Daniş, "FAV TURKEY ürünlerimizin 
yeni pazarlara açılmasına ve mevcut 
pazarlardaki payımızın artmasına katkı 
sağlayacaktır" değerlendirmesinde bu-
lundu.

Üreticilerimizin ürünlerini 
aracısız bir şekilde tüketicilere 

ulaştırmayı hedefliyoruz”
FAV TURKEY Sebze Meyve, 

Kuru Gıda, Kesme Çiçekçilik Zir-
vesi’nde Tarım Kredinin faaliyet-
leri hakkında yerli ve yabancı katı-
lımcılara bilgi veren Genel Müdür 
Karayama ise “Yaş sebze ve meyve 
kategorisi içerisinde yer alan birçok 
üründe çiftçilerimizce üretilen yakla-
şık 50 ürünü, ülke genelinde yaklaşık 
350 adet üretici örgütü belgesi sahibi 
kooperatifimiz vasıtasıyla alıyoruz. 
Aldığımız ürünlerin nihai tüketici-
ye doğrudan ulaştırılması amacıyla 
Tarım Kredi, son yıllarda ülkemizin 
yaygın market zincirleri ile sözleşme-
ler yaparak önemli işbirliklerine imza 
attı. Bu proje ile ülkemizde yer alan 

önemli market zincirlerinin yaş mey-
ve sebze ihtiyacının Kurumumuz ara-
cılığıyla karşılanmasını hedefliyoruz. 
Bu sayede üreticilerimizin ürettiği 
ürünler doğrudan aracısız bir şekilde 
tüketiciler ile buluşacaktır. Ayrıca bu 
işbirliği ile özellikle küçük ölçekte 
üretim yapan çiftçi ve ortaklarımı-
zın pazar kaygısını azaltarak, pazara 
ulaşmasına katkı sağlayacağız. Diğer 
yandan da tüketicilerimizin daha uy-
gun koşullarda kaliteli ve ekonomik 
ürün tüketmelerine aracılık etmiş ola-
cağız.” ifadelerini kullandı.

“2016 yılında 20 ülkeye toplam 
4,5 milyon dolar İhracat 

gerçekleştirdik”
Tarım Kredinin ve 12 şirketinin 

yurtdışındaki fuar, iş forumu gibi or-
ganizasyonları takip ettiğini vurgula-
yan Karayama, ürünlerini yurtdışında 
tanıttıklarını ve yeni pazarlar açarak 
çiftçilerin ürünlerine katma değer ka-
zandırılması için çalıştıklarını belirtti. 
Karayama, “Tarım Kredi, 12 şirketiy-
le 2016 yılında 20 ülkeye toplam 4,5 
milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştir. 
Bu şirketlerimizin bir kısmı Fas, Tu-
nus, Cezayir, Hırvatistan, Mısır, Libya, 

Suriye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti  gibi Akdeniz Ülkelerinde de 
faaliyet göstermektedir. Tarkim bitki-
sel ilaç üreten bir şirketimizdir.  2016 
yılında Mısır, Suriye ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ne yaklaşık 750 bin 
dolarlık satış gerçekleştirilmiş olup, 
yıllık 1 milyon dolarlık satış hedefine 
ulaşmak ve arttırarak devam ettirmek 
arzusundadır.  İmece Plastik şirketi-
mizin İran, Cezayir ve Libya ile tica-
reti bulunmakta olup, şirketimizin bu 
ülkeler ile işbirliğinin arttırılması için 
gerekli görüşmeleri yapmaktayız. Bu-
nun dışında TAREKS Tohumculuk ve 
GÜBRETAŞ gibi şirketlerimiz ile de 
söz konusu ülkelerde faaliyet gösteren 
muhataplarımızla yeni işbirliği arayış-
larını da sürdürüyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından Tarım 
TV’nin canlı yayın konuğu olan Kara-
yama, Tarım Kredi ve bağlı şirketleri-
nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

“Afrika ülkelerine                  
Tarım Kredi modeli”

Zirve konuşmalarının ardından Ta-
rım Kredi standını ziyaret eden Kame-
run Tarım İşletmeleri Uluslararası İlişki-
ler Başkanı Nkwah Akongnwi NGWA,  
Etiyopya Tarım Vakfı Uluslararası Ko-
ordinatörü Mohamed ABAOLI,  Sene-
gal Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı ve 
İktisadi Ofis Şefi, Cheikh DIALLO, 
Cezayir Depolama Kooperatif İşletmesi 
Direktörü Tarik BOUKLI Genel Müdür 
Ayhan Karayama ile görüş alışverişinde 
bulundu. Kaliteli tarımsal girdiye ulaş-
ma konusunda sıkıntılar yaşadıklarını 
belirten yabancı ülke temsilcileri Tarım 
Kredi modeline benzer bir yapılanmayı 
kendi ülkelerinde de kurmak istedikleri-
ni belirttiler. Genel Müdür Karayama da 
Tarım Kredi olarak her türlü işbirliğine 
hazır olduklarını dile getirdi.

FAV TURKEY Sebze Meyve, Kuru 
Gıda, Kesme Çiçekçilik Fuarı ve Zir-
vesi’nin açılışına Tarım Sigortaları Ha-
vuzu (TARSİM) Genel Müdürü Yusuf 
Cemil Satoğlu, İDTM Genel Müdürü 
Rüştü Argıt ile çok sayıda davetli ve ba-
sın mensubu da katıldı.

Tarım Kredi, FAV Turkey’deki yerini aldı

Tarım Kredinin zirve 
ana sponsoru olduğu 
FAV TURKEY Sebze 
Meyve, Kuru Gıda, 
Kesme Çiçekçilik 
Fuarı ve Zirvesi’nin 
açılışı Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakan 
Yardımcısı Mehmet 
Daniş’in katıldığı 
törenle gerçekleştirildi.
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GÜBRETAŞ toplantısı Antalya’da yapıldı
GÜBRETAŞ’ın Türkiye 
genelindeki bayileri 
ve Tarım Kredi 
Kooperatifi yetkililerinin 
katılımıyla düzenlenen 
değerlendirme 
toplantısı, Antalya’da 
gerçekleştirildi.

Sektöründeki liderliğini ve büyü-
mesini sürdüren GÜBRETAŞ, 
satış rekoruyla tamamladığı 

2016 yılı ile 2017 ilk yarısının sonuç-
larını değerlendirmek, başarılı bayii 
ve kooperatiflere ödüllerini vermek, 
ayrıca şirketin yeni hedefleriyle ilgili 
karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak 
üzere kapsamlı bir değerlendirme top-
lantısı organize etti. 

Üç yıl aradan sonra gerçekleşti-
rilen değerlendirme toplantısı, üçer 
günlük programlarla iki ayrı grup ha-
linde Antalya’da gerçekleştirildi. “Bu 
toprağın renklerinde biz varız” kon-
septiyle hazırlanan organizasyonun 
25-28 Eylül arasındaki ilk bölümünde, 
geçen dönem satış başarısına ulaşan 
GÜBRETAŞ bayileri ile beraber faa-
liyetler değerlendirildi.

Organizasyonun 28 Eylül - 1 Ekim 
arasındaki bölümüne ise gübre satışında 
başarı sağlayan Tarım Kredi Koopera-
tifleri’nden yetkililer ile Tarım Kredi 
Kooperatifleri Merkez Birliği ve GÜB-
RETAŞ Yönetim Kurulu üyeleri ile yö-
neticiler katıldı.

Toplantıda bir selamlama konuşma-
sı yapan Türkiye Tarım Kredi Koope-
ratifleri Merkez Birliği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Selahattin Külcü, Tarım 
Kredi ve iştiraklerinin mevcut duru-
mundan duyduğu memnuniyet ile çok 
daha büyük başarılara olan inancını 
dile getirdi. Ülke tarımının gelişmesi 
için çalışan büyük bir aile olduklarını 
vurgulayan Külcü, çiftçiye hizmet an-
layışı ile ekonomik başarının birbirini 
tamamladığını söyledi. 

“Çiftçimize nasıl daha 
kaliteli ve daha iyi hizmet 
verebileceğimizin gayreti 

içerisinde olmalıyız”
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 

Birliği Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Ka-
rayama toplantıda yaptığı konuşmada, 
tüm dünyada gıda güvenliği açısın-
dan tarımın öneminin her geçen gün 
arttığına dikkat çekti. Türkiye’nin en 

büyük tarım ailesi Tarım Kredi Koo-
peratifleri ile bu ailenin önemli şirketi 
GÜBRETAŞ’ın sektörde öncü bir rol 
üstlendiğini vurgulayan Karayama, 
“Şirketin son yıllardaki başarılarında 
Tarım Kredi Kooperatiflerinin büyük 
payı var. Ancak bu başarılarla yetinme-
meliyiz. Çiftçimize nasıl daha kaliteli 
hizmet verebileceğimizin gayreti içeri-
sinde olmalıyız” dedi. Tarım Kredi ile 
kurum çatısı altındaki şirketlerin faa-
liyetleri ve hedefleri hakkında da bil-
gi veren Karayama, “Sektördeki öncü 
rolümüzü sürdürmeye yönelik yeni 
projelerimiz ve yatırımlarımız devam 
ediyor. Bu toplantılarda yapılan bilgi 
paylaşımı ve fikir alışverişinin sağlaya-
cağı enerjiyle önümüzdeki dönem yeni 
başarılara hep birlikte ulaşacağımıza 
inanıyorum” dedi.

“Hedef 2 milyon ton”
GÜBRETAŞ’ın başarılı faaliyetleri-

ne vurgu yapan Karayama, “GÜBRE-
TAŞ’ın 2000’li yılların başında 600 bin 
ton satış miktarı geçen yıl 1,8 milyon 
ton seviyelerine gelmiş durumda. Son 
15 yıldaki büyüme çizgisiyle Türki-
ye’nin en büyük şirketleri arasında en 
üst sıralara yükselen GÜBRETAŞ, For-
tune 500 listesinde 56. sırada yer alır-
ken, aynı zamanda İSO 500 listesinde 
de 49 yıldır sürekli yer almayı başara-
bilen 13 şirketten biridir.  GÜBRETAŞ, 
gübre konusunda kooperatiflerimizin 
de katkısıyla bu yıl için 2 milyon tona 
yakın satış hedeflemektedir. Bu başarı 

Tarım Kredi ailesinin ortak başarısıdır. 
Bu birliktelik, işbirliği ve sinerji devam 
ettiği sürece başarı da artarak devam 
edecektir" dedi.

Toplantılarda açılış konuşmasını 
yapan GÜBRETAŞ Genel Müdürü İb-
rahim Yumaklı da katılımcılara GÜB-
RETAŞ’ın faaliyetleri, yatırımları ve 
kurumsal hedefleri hakkında bilgi ver-
di. Türkiye’de öncü ve dünyada marka-
laşmış bir şirket olma hedefine doğru 
ilerlediklerini kaydeden Yumaklı, “Bu 
hedefe ulaşma yolunda ana hissedarı-
mız Tarım Kredi Kooperatifleri ve 
diğer satış paydaşlarımızla bir-
likte büyük bir aile duygusuyla 
hareket ediyoruz. Bu aile ruhu 
ve birlikteliği bize güç veri-
yor. Oluşan bu sinerji sayesin-
de önümüzdeki dönemde de 
GÜBRETAŞ’ın, tarım sektö-
rünün ve Türkiye’nin bü-
yümesine hep birlikte 
katkı vermeye de-
vam edeceğiz” 
dedi.

Konuşma-
ların ardından 
gerçekleştiri-
len oturumda 
ise Yumaklı, 
kooperatiflerin 
ve bölgelerin; 
talep, sorun 
ve önerilerini 
dinledi.

GÜBRETAŞ Genel Müdür Yardım-
cısı Metin Özyürek ise , “Dünyada ve 
Türkiye’de Gübre Sektörü” başlıklı su-
numuyla sektördeki gelişmeler, sorunlar 
ve hedefler hakkında katılımcılara bilgi 
verdi.

Daha sonra ortak faaliyetlerle  ilgili       
sorunların tespiti ve çözüm    önerileri 
konusunda karşılıklı değerlendirmeler 
yapıldı. Öğleden sonraki bölümde ise 

geçtiğimiz son 3 yılda katı, sıvı ve toz 
gübre satışlarında en 

yüksek başarıya 
ulaşan satış 
noktalarına 

plaketleri 
takdim 
edildi.

Ayhan 
KARAYAMA
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Nebyan Dağı eteklerinde bulunan 
Aydınpınar ve Kösedik Mahallele-
rinden Nebyan Dağı'na kadar uza-

nan arazilerde yetiştirilen Nebyan fasulyesi, 
tüketici talebi fazla olunca yok satıyor.

19 Mayıs ilçesinde, hasadı yapılan 
Nebyan fasulye satışları başladı. Neb-
yan fasulyesi, içerdiği protein miktarı 
ve lifli yapısı ile oldukça değerli besin 
olarak kabul ediliyor. Nebyan fasulye-
nin kırmızı etin karşıladığı protein mik-
tarı kadar proteine sahip olduğu belir-
tiliyor.

Nebyan fasulyesi protein ve sağlık 
açısından oldukça zengin olduğunu ifa-
de eden Ziraat Mühendisi Halit Kıvanç 
Sekban, fasulyenin fiyatının, talebin 
karşılanamaması nedeniyle sürekli ar-
tığını ifade etti. Sekban, “Nebyan fa-
sulyesini diğerlerinden ayıran özellik, 
suni gübre kullanılmaması ve dolayı-
sıyla sahip olduğu lezzettir. Nebyan 
fasulyesinin kalp sağlığını koruduğu, 
kemik yapısının güçlenmesine yardım-
cı olduğu, kan şekerini kontrol altında 
tuttuğu, sinir sistemine iyi geldiği, mide 
ve bağırsak sağlığını koruduğu bilini-
yor. Nebyan fasulyesi doğal yollardan 
üretilmeye çalışılıyor. Fasulyenin üreti-
minde hayvan gübresi ile doğal Nebyan 
suyu kullanılıyor. Lezzet ve pişme sü-
resi olarak, diğer fasulye çeşitlerinden 
farklılık gösteriyor. Tüketiciler tara-

Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık İl Müdürü İbrahim 

Sağlam, merkeze bağlı Cev-
detiye beldesindeki Yağlı To-
humlar Araştırma Enstitüsü 
arazisinde düzenlenen yer-
fıstığı hasadında basın men-
suplarıyla bir araya geldi. 
Sağlam, yerfıstığının sana-
yileşme ve ekonomiye kat-
kı bakımından Osmaniye'yi 
sektörün merkezi konumuna 
getirdiğini söyledi. 

Bu sektörden yaklaşık 
10 bin ailenin geçimini sağ-
ladığını, irili ufaklı yaklaşık 
350 işletmede 3 bin 500 ai-
lenin çalıştığını ifade eden 
Sağlam, “2016 yılında 126 
bin 665 dekar alandan 48 
bin 573 ton ürün elde edildi. 
Birinci üründe dekarda 434 
kilo, ikinci üründe dekar-
da 341 kilo ortalama verim 
alındı. Yapılan bu üretimden 

çiftçilerimiz yaklaşık 151 
milyon 118 bin 820 TL gelir 
elde ediyor. İlimizde 1. ve 2. 
ürün olarak tarımı yapılan 
yerfıstığının, 2017 yılındaki 
toplam ekim alanının 126 
bin 140 dekar olduğu ve 47 
bin 933 ton yerfıstığı üretimi 
yapılacağı tahmin edilmek-
tedir. İlimizde 'Kırsal Kal-
kınma Yatırımların' Destek-
lenmesi Programı Ekonomik 
Yatırımlar kapsamında yer-
fıstığının işlenmesi, paket-
lenmesi ve değerlendirilmesi 
gibi konularda hibe desteği 
verilmektedir. 2006-2017 
yılları arasında bu kapsamda 
23 adet yerfıstığı işletmesine 
toplam 5 milyon 599 bin 480 
TL hibe ödemesi yapılmış-
tır” dedi.

Açıklamanın ardından 
Osmaniye Valisi Ömer Faruk 
Coşkun, traktörle ilk yer fıs-
tığı hasadını yaptı.

Nebyan fasulyesi pazara inmeden satılıyor

fından lezzetin beğenilmesi nedeniyle, 
üretim sezonu geldiğinde ürünler pazara 
bile inmesine gerek kalmadan satılıyor. 
Nebyan bölgesi yüksek rakamı, temiz 
havası, suyu ile fasulyeye ayrı bir lezzet 

katıyor. Fasulye, iriliğinden ülkemizin 
farklı illerindeki pazarlarda satılmakta 
ve tüketiciler tarafından tercih edilmek-
te. Bölgede yaşayan yerli halkın gur-
betteki yakınlarına Nebyan fasulyesini 

göndermeleri, fasulyenin yurt dışında 
talep görmesine olumlu katkı sağlıyor. 
Üreticiler yoğun talebi karşılamak için 
her gecen yıl daha fazla alanda üretime 
yöneliyor" dedi. 

Osmaniye'de 
bu yıl 47 bin 
933 ton yer 
fıstığı rekoltesi 
bekleniyor. 
Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık 
İl Müdürü 
İbrahim 
Sağlam, 
yerfıstığından 
Osmaniye’de 
yaklaşık 10 
bin ailenin 
geçimini 
sağladığını 
ifade etti. 

Osmaniye'de 47 bin 933 ton yerfıstığı rekoltesi bekleniyor

Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Nebyan bölgesinde yetişen fasulyeler pazara inmeden 
müşteri buluyor. 
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Isparta’nın merkeze bağlı Deregümü köyünde örtü 
altında 500 dönüm arazide yılda 130 bin dal kesme 
çiçek üretimi yapılan bin 974 nüfuslu köyde üretilen 

kesme çiçek, başta Romanya ve İngiltere olmak üzere 
Rusya, Ukrayna, Hollanda gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Deregümü köyünde 12 yıl önce başlayan kesme çi-
çek üretiminde hasat 3 ay sürüyor. Bu süre içinde her 
dönüm başına bir aile çiçek kesiyor ve toplanan çiçekler 
soğuk hava deposuna taşınıyor. Burada paketlendikten 
sonra da Antalya’da ihracatçı firmalara gönderiliyor. 
Dekar başına ortalama 125 dal çiçek alınırken, dal başı-
na satış fiyatı 6-7 sent arasında değişiyor

130 bin dal kesme çiçek üretiliyor
Kesme çiçek üreticisi Kamil Bayram, serada üreti-

len kesme çiçeğin soğuk hava deposunda saklandıktan 
sonra paketlenerek ihraç edildiğini aktardı. İhraç edilen 
kesme çiçeğin tomurcuk halde olması gerektiğini belir-
ten Bayram, “60 santimetre şeklinde kesilerek düzelti-
liyor. Naylona geçirilip paketleniyor ve çeşitli ülkelere 
ihraç ediliyor” diye konuştu. Deregümü köyünde 130 
bin dal kesme çiçek üretimi yapıldığını aktaran Bayram, 
“8-10 çeşit renk zaten 10 çeşitten az olursa ihracat ya-
pılmıyor. Pazarlama şansınız düşer. Çeşit çok önemli” 
dedi. En az 10 dekarlık alanda üretim yapılması gerekti-
ğinin altını çizen Bayram, dönüm başına bir ailenin kes-
me çiçek üretiminde istihdam edildiğini de anlattı. Az 
yapıldığından dolayı piyasası olan bir bitki olduğunu 
aktaran Bayram, “Biz seracılığı çiçek sayesinde öğren-
dik. Dışarıdan firma geldi. Çiçek dikti. Köy halkı orada 
çalışıyordu. Zamanla bu işi öğrendik. Birkaç arkadaş 
sera yaptı, domates ve çiçek üretimine başladı” dedi.

Yetiştirdikleri 
çiçekleri ihraç 

ediyorlar
Isparta’nın Deregümü köyünde 
500 dönüm arazide üretilen 
kesme çiçekten yılda 20 milyon 
TL kazanç sağlanıyor.

Bin 974 nüfuslu köy, 

kesme çiçekten yılda 

20 milyon TL kazanç 

sağlıyor
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Türkiye’de 
ekonomiye 
sağladığı katma 
değer sebebiyle 
“Beyaz altın” 
olarak nitelendirilen 
pamukta hasat 
dönemi yaklaşırken, 
Manisalı üreticiler 
fiyatların 3 liranın 
altında olmamasını 
istedi.

Son yıllarda ülkemizde üretimi düşen 
ve bu yıl devlet tarafından destekle-
me kararı alınmasının ardından üre-

ticinin yeniden tercih ettiği pamukta hasat 
dönemi yaklaşıyor. Manisa’da üreticiler 
ekim ayının ilk haftası hasadını yapacak-
ları pamuğun fiyatlarından umutlu olduk-
larını vurguladılar. 

Çiftçiye ve ekonomiye sağladığı 
katma değer sebebiyle “Beyaz altın” 
olarak da nitelendirilen pamuk için bu 
yıl devlet tarafından destekleme kararı-
nın alınması, ekim alanlarını da arttırdı. 
Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde de nisan 
ayında ekimi yapılan pamukta hasada 
sayılı günler kaldı. 26-27 Nisan’da 110 
dönüme pamuk ektiğini belirten üretici 
Nurettin Yavaş, “2008-2009 yıllarında 
ekime ara vermiştim. En randımanlı ola-
rak şu an pamuğu görüyoruz. Ben geç-
tiğimiz Mart ayında 3,10 kuruşa pamuk 
sattım. Bu yıl da aynı fiyatları bekliyo-
rum. Bugün ilaç attım, 12-15 gün ara-
sında toplamaya başlayacağım. Ektiğim 
alandan 500 kilogram kadar pamuk bek-
liyorum” dedi.

8 ila 10 bin dönüm arasında 
pamuk ekimi yapıldı

10 sene öncesine kadar Saruhanlı’da 
120 bin dekara yakın pamuk arazisinin 
bulunduğunu aktaran Saruhanlı Ziraat 
Odası Başkanı Aydoğan Okur, çiftçile-
rin o dönemlerde işçilik ve girdi mali-
yetlerinden dolayı alternatif ürünlere 
geçtiğini söyledi. Okur, “Saruhanlı il-
çemizin yetiştirmiş olduğu pamuk, lif 
bakımından Bergama’dan sonra ikinci 
gelmekteydi. Artık yeni teknolojinin 
gelmesiyle beraber ekimden hasada 
kadar her şeyini makine ile yapabili-
yoruz. Eskiden toplama zamanı geldi-
ği zaman işçilik maliyetleri çok yük-
sekti. Biz çoğu zaman işçiyle ortak 
yarı yarıya çalışıyorduk. Şimdi pamuk 

toplama makineleri çıktı. Bu makine-
ler biraz olsun çiftçinin maliyetini dü-
şürdü. O yüzden çiftçimiz bu yıl 8 ila 
10 bin dönüm arasında bir pamuk eki-
mi yaptı. Önümüzdeki yıl bu rakamın 
daha da artmasını bekliyoruz. Çünkü 
insanlar artık mısırdan kazanamamaya 
başladı” diye konuştu.

“3 liradan aşağıya 
düşmemesi lazım”

Pamuk eken 
çiftçilerin fi-
yat konu-
sunda 
bek-

lentilerinin olduğunun altını çizen Okur, 
konuşmasına şöyle devam etti: 

“En azından fiyatların 3 liradan aşa-
ğıya düşmemesi lazım. Buna destekle-
melerinde ilavesiyle çiftçimiz bir nebze 
olsun para kazanabilir. Duyduğumuz 
kadarıyla bir haftadan beri pamuk fiyat-
ları gerilemeye başlamış. Hasat zamanı 
sürekli bu tür döngüler yaşanır. Unutul-

masın geçmiş yıllarda da bu 
fiyat oyunları oynan-

dı ve bu yüzden 
ilçemizde 5 

tane 
çır-
çır 

fabrikası kapandı. Ekim alanları artarsa 
önümüzdeki yıllarda tekrar faaliyete ge-
çeceğine inanıyoruz.”

“Yeniden pamuğa yönelinecek”
Mısırın pamuğa göre bakımının daha 

zor olduğuna vurgu yapan Okur, “Mısı-
ra 7-8 defa su veriyoruz ancak pamukta 
öyle değil. Pamukta en fazla 3 defa su 
verilir. Bazı çiftçiler pamuk için dam-
lama sulama sistemi kurdu. Bu yer altı 
kaynaklarını rahatlatacak. Devlet mısır 
ekilmesin diye primi düşürdü. İlerleyen 
günlerde mısırı tamamen kaldırıp, pamu-
ğa yönelineceğini düşünüyorum” dedi.

“Sarı altınımız var bir de beyaz 
altınımız olsun”

Tarımsal üretimin önemine de dikkat 
çeken Okur, tüketicinin ucuz ve kaliteli 
ürün kullanabilmesi için herkesin elini 
taşın altına koyması gerektiğini söyledi. 
Okur, “Sarı altınımız (üzüm) var bir de 
beyaz altınımız olsun. Biz üreteniz, biz 
üretmezsek hiçbir şey olmaz. Biz ürete-
ceğiz ki tüketici de bu malı ucuz ve kali-
teli yesin. Pamukta en son kilogram ba-
şına 75 kuruş bir destekleme vardı. 500 
dönümü geçtikten sonra dekar başına 50 
kuruş prim var. İnşallah bu destekleme-
ler artar. Devlet böyle pamuğa destek 
verdiği sürece ilçemizdeki ekim alan-
larının 80 bin dekara kadar çıkacağını 
tahmin ediyoruz. Çiftçi arkadaşlarımı-
zın önümüzdeki yıl mısır yerine alterna-
tif olarak pamuk ekimini denemelerini 
istiyorum” ifadelerini kullandı.

 ‘Beyaz altın’ hasada hazırlanıyor  
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Türkiye genelin-
de organik bal 
yetiştiriciliği 

yapan 364 üreticinin 
123’ü Adıyaman’da 
bulunurken, bu üre-
ticiler Türkiye gene-
linde üretilen 35 bin 
871 kilo organik balın 
7 bin 695’ini üretiyor. 
Organik bal yetiştiri-
ciliğinde 2016 veri-
lerine göre ilk sırada 
yer alan Adıyaman’da 
hedef Cumhuriyet'in 
100. yılında 100 bin 
arı kovanı ile arıcılık 
yapmak.

Adıyaman’da 
polenin çok olduğu 
verimli arazilere ve 
yaylalara yerleştiri-
len arı kovanlarından 
Türkiye’nin en kalite-
li balı üretiliyor. Gıda 
Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından 
desteklenen organik 
bal üreticiliğine soyu-
nan çiftçilerin verim-
leri 3-4 kat arttı. Adı-
yaman’da çiftçilere 
verilen eğitimler son-
rasında artan verim 
ile çiftçiler organik 
bal yetiştiriciliğine 
geçiş yapıyor. Adıya-
man’da şu an 30 ton 
olan üretim miktarı-

nın 100 tona çıkarıl-
ması hedefliyor.

Organik bal üre-
ticisi Abdullah Çatlı 
ise “Konvansiyonel 
arıcılıkta biz bilinçsiz 
ilaç kullanıyorduk. 
Organik arıcılıkta 
hiçbir ilaca, hiçbir 
katkı maddesine ge-
reksinim duyulmu-
yor. Herkese daha 
temiz daha hijyenik 
bal sunmaktayız. Or-
ganik arıcılıkta ve-
rim konvansiyonele 
göre daha fazla, yani 
içinde kuluçkalığı 
süzmüyoruz. Kuluç-
kalıkta tamamen bal 
bırakıyoruz. Bahara 
daha güçlü çıkıyor ve 
daha güzel bir potan-
siyele sahip oluyor. 
Şu anda tam organik 
arıcı olarak faaliyet 
göstermekteyiz. Bu 
yıl 1 tonun üzerin-
de organik bal aldık. 
Konvansiyonel ko-
vanlarımız şu an 270 
tane, onları da or-
ganiğe geçiriyoruz. 
Devletimiz bize 48 
adet organik kovan 
ve ana arı vermişti. 
3 yıl içerisinde bu 
sayıyı 75’e çıkardık” 
diye konuştu. 

Türkiye’nin balık yetiştiriciliği tecrübesi 
kardeş ülke Pakistan’a aktarılıyor 

Pakistan’ın Khayber Pakhtunkhwa eyaleti Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı yetkilileri, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) 
desteği ile Türkiye’ye çalışma ziyareti gerçekleştirerek, balıkçılıkla 
ilgili bilgi aldı. 

3 Adıyaman balının, 
Türkiye’nin en yüksek 
değerlere sahip balı olduğu 
laboratuvar sonucuyla 
belgelendi.

Resmi temaslarına TİKA’yı ziya-
ret ederek başlayan Pakistan he-

yetini, TİKA Başkan Yardımcısı Prof. 
Dr. Birol Çetin ve Doğu ve Güney 
Asya, Pasifik ve Latin Amerika Da-
ire Başkanı Dr. Rahman Nurdun ka-
bul etti. Heyet üyelerinden Khayber 
Pakhtunkhwa Eyaleti Başbakanı Özel 
Asistanı ve Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanı Mohibullah Khan, “Türkiye’de 
olmaktan büyük onur duyuyoruz. 
Kendi bölgemizde Türklerden 'kuzen-
lerimiz' şeklinde bahsederiz. Khayber 
Pakhtunkhwa Eyaleti, Pakistan’da 
balıkçılık konusunda elverişli iklim 
şartlarına sahip nadir bölgelerden. 
Bazı üretim tesisleri olmakla birlikte 
bu alanda yeni olduğumuzu belirtmek 
isterim. Saklama koşulları ve işleme 
tesislerinin bulunmaması gibi neden-
lerden üretimin büyük bir oranı zayi 
oldu" diye konuştu. 

Türkiye'de kullanılan ve balık 
üretiminde belirgin artış sağlayan 
kafes sisteminin ülkelerinde bulun-
madığını vurgulayan Bakan Khan, 
"Ülkenizin balıkçılık konusundaki 
tecrübelerinden yararlanarak kendi 
ülkemizde de benzer bir model uygu-
lamak istiyoruz” dedi.

"Pakistan, Türkiye ve 
Türkler için çok özel bir 

yere sahip"
Pakistan’ın Türkiye ve Türk-

ler için çok özel bir yeri olduğunu 
belirten TİKA Başkan Yardımcı-

sı Prof. Dr. Birol Çetin ise, gerek 
ülkemizin balıkçılık konusundaki 
tecrübelerinin paylaşımı, gerekse 
teknik altyapı desteği konusunda 
işbirliğine açık olduklarını belirtti. 

Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve 
Latin Amerika Daire Başkanı Dr. Rah-
man Nurdun ise ülkemizdeki ilgili ku-
rum ve kuruluşlarla işbirliğinde gerek-
li desteğin verilebileceğini ifade etti.

TİKA’daki temaslarının ardından 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığını ziyaret eden Pakistan heyeti, 
Pakistan ve özelde Khayber Pakh-
tunkhwa Eyaleti'nin balıkçılık konu-
sunda mevcut durumunu anlatan bir 
sunum gerçekleştirdi. Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık 
ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünde 
balıkçılık sektörünün son yıllarda gös-
termiş olduğu gelişmeler ve ulaşmış 

olduğu seviye hakkında bilgilendiri-
len heyet, sonrasında Fethiye ve Bod-
rum’u ziyaret ederek tatlı ve tuzlu su 
balığı yetiştiriciliği tesislerini yerinde 
görme imkanı buldu. Heyet, İstan-
bul'daki kültürel programın ardından 
geri döndü.

Heyette Pakistan’ın Khayber 
Pakhtunkhwa Eyaleti Başbakanı Özel 
Asistanı ve Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanı Mohibullah Khan, Müsteşar Yar-
dımcısı Shaukat Ali, Hayvancılık ve 
Mandıracılık Gelişimi Genel Müdürü 
Mohammad Sher, Balıkçılık İşleri 
Genel Müdürü Mohammad Diyar, Ba-
lıkçılık İşleri Genel Müdür Müşaviri 
Syed Hidayat Shah, Balıkçılık İşleri 
Genel Müdür Yardımcısı Mohammad 
Arshad Aziz ve Balıkçılık ve Peşaver 
Kooperatifler Bölümü Birim Sorumlu-
su Ahmad Mir yer aldı. 

Adıyaman 
organik 
balda lider
Cumhuriyet'in 100. yılında 
100 bin arı kovanı 
hedefleniyor!
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Sungurlu'ya bağlı Tokullu 
köyünde 30 yıldır çiftçi-
likle uğraşan ve kavun 

yetiştiren Haydar Uzunkaş, 
tarlasına meşhur 10 dilim ka-
vunundan ektiğini ama hepsini 
satamadığı için pekmez yap-
maya karar verdiğini söyledi. 
‘Üzümden pekmez olur da 
kavundan niye olmaz’ diyerek 
eşiyle birlikte kavunun pek-
mezini yapmaya başladığını 
belirten Uzunkaş, “Gerçekten 
çok güzel oldu. Üzüm pekme-
zi kadar tatlı oldu” dedi.

Kavunu satarken ucuza 
sattıklarını ve zarar ettiklerini 
söyleyen Uzunkaş, “İthal ka-
vun, karpuz 2 lira. Biz burada 
tonunu 300 liraya satamıyoruz. 

Zaten toplama parası bile değil. 
Bu yüzden kavun pekmezine 
dönmeye karar verdim. Uğraş-
lar sonunda pekmezimizi yap-
mayı tamamladık. Üzüm pek-
mezi tadı gibi rengi de kırmızı. 
İlçe tarımdan müdürümüzle 
birlikte arkadaşlar geldi. Eli-
mizde kalan kavunları değer-
lendirmek için pekmez fabrika-
mızı kurmak istiyoruz. İnşallah 
fabrikamızı kurup yaptığımız 
pekmezleri fabrikamıza vere-
ceğiz” diye konuştu.

“Kavunları satmakta 
sıkıntı yaşıyoruz”
Köylerinde yıllık 3 bin de-

kar 10 dilim kavun ekildiğini 

belirten Tokullu köyü Muhtarı 
Ergülü Aşan, köyde yetiştiri-
len kavunları satmakta sıkıntı 
yaşadıklarını söyledi. 

Haydar Uzunkaş’ın, elde 
kalan kavuna bir çare ola-
rak kavun pekmezi yapmaya 
başladığını ve tadının da çok 
beğenildiğini belirten Aşan, 
“Köyümüzde 10 senedir 10 
dilim kavunu ekmekteyiz. Bu 
zamana kadar değerlendire-
miyorduk. Şimdi de kavu-
numuzu değerlendirmek için 
pekmezini yapmaya başladık. 
İnşallah Türkiye genelinde 
bu kavun pekmezi tutulur. 
Müşterisini bulur. İthalat ve 
ihracat yapmak için çalışıyo-
ruz” diye konuştu.

Çorum’da 
kavun 
pekmezi 
yapıldı 

Aydın’da geçtiğimiz yılda 
yaşanan Rusya krizinin 

aşılmasının ardından iyi bir 
sezon geçiren çilek üreticileri 
bu yılın hazırlıklarına erken 
başladı. Aydın’da çilek tarla-
larında hummalı çalışma de-
vam ederken, üretici Zeki Sa-
rıoğlu, bu yıl çilekten umutlu 
olduklarını belirtti. Sarıoğlu, 
“Geçtiğimiz yıl Rusya krizi-
nin aşılmasından sonra zor 
durumda kalan çilek üretici-
sinin yüzü gülmüştü. Krizin 
aşılmasının ardından çilek 
üreticisi güzel bir sezon geçir-
di. Bu yıl çilek üreticilerimiz 
hazırlıklarına erken başladı. 
Üreticilerimizin önümüzdeki 
sezondan beklentileri yüksek. 
Aydın’da üretilen çileklerimiz 
oldukça tatlı ve güzel. Aydın 
çileğine rağbet oldukça fazla 
oluyor. İnşallah bu sezonda 
çilek üreticilerimizin beklen-

tileri gerçekleşir. Herhangi bir 
aksilik olmazsa bu yılda güzel 
bir sezon geçireceğimizi umu-
yorum” dedi.

Çilek’ten beklenti, tarım 
işçilerine yaradı

Aydınlı çilek üreticileri 
sezon hazırlıklarına devam 
ediyor. Yeni sezonda çilek-
ten beklentiler yüksek olun-
ca tarım işçilerini de olumlu 
yönde etkiledi. Çilek tarlala-
rının işlenmesinde önemli rol 
üstlenen işçiler durumdan ol-
dukça memnun. Aydın’daki 
pek çok tarım işçisine de bu 
sayede gün doğdu. İş sıkıntısı 
nedeniyle bu günlerde geçim 
derdine düşen pek çok kişi, 
çilek üretiminde beklentinin 
yüksek tutulması ile birlikte iş 
bulup çalışmanın mutluluğu-
nu yaşıyor.

Çilekte sezon hazırlıkları 
erken başladı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kavun üreticisi Haydar Uzunkaş, 
satamadığı kavunlardan pekmez yaptı. 

Aydın’da geçen yıl güzel bir sezon geçiren çilek üreticisi, 
bu yılın hazırlıklarına erken başladı. Üreticiler, çilek 
tarlalarını işlemeye devam ederken, hasat döneminde 
verimli bir yıl geçirmeyi bekliyor. 

Ağrı’da tarım alanlarının bi-
çilmesinin ardından elde 

edilen arpa, buğday ve samanla-
rın kantarlarda tartılması yoğun-
luğa neden oldu. 

Ağrı’da her yıl olduğu gibi 
bu yılda ot, saman, arpa ve buğ-
day gibi tarım ürünlerinin kentin 
farklı yerlerinde bulunan kan-

tarlarda tartılması yoğunluğa 
neden oldu. Yaşanan yoğunluk-
tan dolayı kantarcı esnaflarının 
yüzü gülüyor. Her gün yüzlerce 
kamyon ve traktörlerin yükünün 
tartıldığı kantarlarda yaşanan 
yoğunluk dikkat çekiyor.

Eski Van Caddesi’nde yıl-
lardır kantarcılık yapan Vefa 

Selçuk adlı vatandaş kantarının 
83 tonluk olduğunu söyledi. Yaz 
mevsiminde işlerinin iyi gitti-
ğini belirten Selçuk, “Köylerde 
ve yaylalarda tarım ekili tarım 
alanlarının bitmesi nedeniyle 
elde edilen saman ve ot başta 
olmak üzere hemen hemen her 
gün traktör ve kamyonlar gelip 
yüklerini tartıyorlar. Yaşanan 
yoğunluktan memnunuz, çok 
şükür bizde buradan ekmek yi-
yoruz. İşlerimiz bu mevsimde 
çok iyi, ama kışın azalıyor. Yol 
üzeri olduğumuz için ulaşımda 
kolay oluyor. Çoğu zaman köy-
lerden değirmenlere götürülen 
arpa ve buğdayların tartılması 
yoğunluğa neden oluyor, buda 
bizi mutlu ediyor. Kantarımız 
83 tonluk olduğu için her şeyi 
tarta biliyoruz” dedi.

Ağrı’da kantarcıların yüzü gülüyor
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Şekil olarak elmaya benzeyen tadı ise kavun 
ve elma karışımını andıran Japon armudu, 
Konya'nın Ereğli ilçesinde yaklaşık bin de-

karlık bir alanda yetiştiriliyor. Hasadı başlayan Ja-
pon armudu başta Ukrayna ve Rusya olmak üzere 
birçok ülkeye ihraç ediliyor. Kendi bahçesinde bu 
armut türünü yetiştiren Şeref Doğan, “Son 5-6 yıl-
dır üretiyoruz. Bölgede çok ciddi bir talep var. Son 
3-4 yılda bin dekar civarına ulaştık, bahçe varlığı 
olarak söylüyorum. Aynı armutlar kendi anava-
tanlarında tat olarak bu bahçedeki kaliteyi ve tadı 
vermiyor. Burada yetişen armutların şeker oranı, 
gevreklik ve su oranları Doğu Türkistan’dakine 
göre çok daha mükemmel. Tüketicilerimizden çok 
ciddi talep var. Bu da bizi heyecanlandırıyor. Ereğ-
li bölgesinde bu armudun varlığının ciddi anlamda 
genişleyeceğini düşünüyoruz. Bölgemiz için yeni 
bir ümit oluşturacak” diye konuştu.

Eylül’ün sonuna kadar hasadı devam edecek 
olan bu armut türünün başta Ukrayna ve Rusya ol-
mak üzere birçok ülkeye ihraç edildiğini kaydeden 
Doğan, her geçen yıl üretim sahalarının genişlediğini 
sözlerine ekledi.

Konya’da çiftçinin yeni umudu ‘Japon armudu’
Konya'nın Ereğli ilçesinde çiftçiler, halk 
arasında ‘Japon armudu’ olarak bilinen 
ve elma ile kavun arasında bir tada 
sahip ‘Naşhi’yi yetiştirmeye başladı. 

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bu sene ilk kez ger-
çekleştirilen ‘Domates Günü’ renkli görüntülere 

sahne oldu. Bir günde 3 ton domates toplayan Seyide 
Yaman ile en iyi salça yapan kadınlar ödüllendirildi. 

Karacabey Belediyesi ilçenin tanıtımına yöne-
lik bu yıl ilk kez ‘Domates Günü’ düzenledi. En iyi 
domates salçası yapan Zeynep Sevim ile Asiye Kun-
dakçı’nın yanı sıra günde 3 ton domates ile en çok 
domates toplayan Seyide Yaman, protokol tarafından 
çeyrek altınla ödüllendirildi.

Bursa'da domates günü






