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GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz ve Katarlı Al Baida Grubunun Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Al-Misnad, distribütörlük anlaşmasına imza attı. Poyraz, "Al Baida şirketiyle 
satış hacmini, birkaç yıl içinde 10 milyon dolara ulaştırma hedefi koyduk." diye konuştu.

GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı ise "Benzer çalışmalar, Katar'daki tarımsal 
arazilerin toprak analizi ve bilinçli tarım çalışmalarına katkı şeklinde devam edecek" dedi.

Bölge gençlerini sanat, spor 
ve eğlenceyle buluşturmanın 
amaçlandığı, Ziraat Bankası 
Diyarbakır Gençlik Festivali 
kapsamında gerçekleştirilen 
“Şöhretler Karması” maçının 
başlama vuruşunu Başkan 
Erdoğan yaptı. Tarım Kredi 
Kooperatifleri Genel Müdürü 
Fahrettin Poyraz da takımda-
ki yerini aldı.
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'Aşure' 
ile zeytin 

verimi arttı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 
GÜBRETAŞ'ın zeytin hasadın-
daki kalite ve verimi artırmak 
amacıyla karışımlı olduğu için 
"aşure" adı verilen gübrenin kul-
lanıldığı deneme bahçesinin so-
nuçları paylaşıldı.
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Bursa'da, GÜBRETAŞ tarafından 
zeytin hasadındaki kalite ve veri-
mi artırmak amacıyla karışımlı ol-

duğu için "aşure" adı verilen gübrenin uy-
gulama sonuçları, "Zeytin Bahçe Günü" 
etkinliğinde paylaşıldı.

Gemlik ilçesindeki Cihatlı Mahalle-
si'nde gerçekleştirilen etkinliğin açılışında 
konuşan GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı Fahrettin Poyraz, maliyetleri aşa-
ğı çekmenin arayışı içinde olunması ge-
rektiğini söyledi.

Bundan sonra daha önemli ikinci bir 
aşama olduğunu belirten Poyraz, "Üret-
tiğimiz ve emek harcadığımız bu ürünü 
piyasaya arz ederken de değerinde ulaş-
tırmamız gerekiyor. Eğer biz bunu birlikte 
başarabilirsek o zaman dönem sonunda 
'Allah bereket versin, uğraştım, çabala-
dım, gayret ettim ama sonuçları uğraştığı-
ma değdi' deriz." ifadelerini kullandı.

Çiftçilere seslenen Poyraz, şöyle konuştu:
"'Döviz arttı, akaryakıt fiyatları arttı, 

buna bağlı olarak da girdi maliyetleri arttı 
ben ne yapayım?' diyebilirsiniz. Bu sizin 
dışınızda olan bir şey. Ama bugün burada 
örneğini sunduğumuzun benzerini Ordu'da 
yaptık. Geçen hafta Ödemiş'te yaptılar. 
Mümkün olduğu kadar Türkiye'nin dört 
bir tarafında bu ve buna benzer iyi örnek 
uygulamaları vatandaşlarımızla yapmaya 
çalışıyoruz. Burada göstermeye çalıştığı-
mız şu, arkadaşlar aynı işi yapabiliriz, aynı 
emeği harcayabiliriz, aynı masrafı yapabi-
liriz ama biraz daha titiz, biraz daha usulü-
ne uygun yapabilirsek o zaman alacağımız 
ürün daha fazla ve kaliteli olacaktır."

Poyraz, bilinçli tarımı yapma noktasın-
da biraz daha hassas davranılması gerekti-
ğine dikkati çekerek, "Elbette atadan, dede-
den öğrendiklerimiz, gelenek haline gelmiş 
o tecrübelerimiz değerli ama yeterli mi? İşte 
bugünkü örnekte görüyoruz, yeterli değil. 
Rakamlar ortada, 5,6 kilogram 16 kilogra-

ma çıktı. Bu rakam böyle artıyorsa benim 
burada oturup düşünmem lazım." dedi.

Geçen yıl yağlık ve sofralık 2 bin 500 
ton zeytin aldıklarını ifade eden Poyraz, 
"Bu sene tam 6 kat artırıyoruz. Bu sene 
hedefimiz 15 bin ton yağlık ve sofralık 
zeytin. Bu şimdilik. Yurt içi ve yurt dışı 
pazar oluştukça bu rakam daha da yukarı 
çıkacak." diye konuştu.

"Türkiye'nin 18 ayrı noktasında 
deneme ekim alanları 

oluşturduk"
GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim 

Yumaklı da son yıllarda hızla gelişen Tür-
kiye tarımının, milli ekonomiye katkısını 
artırmak için mutlaka daha yüksek verim 
elde edilmesi ve kalitenin artırılması ge-
rektiğini söyledi.

Bu kapsamda birçok çalışma yürüt-
tüklerine değinen Yumaklı, 2006 yılında 
başlattıkları Türkiye Toprak Verimliliği 
Haritası Projesi'nden elde ettikleri veri-
lerle bir yandan Ar-Ge yönüyle sektöre 
öncülük eden, yüksek kalite ve verimli-
lik artışı sağlayan bitkiye ve bölgeye özel 
gübreler geliştirirken diğer yandan sosyal 
sorumluluk yönüyle çiftçi eğitim toplantı-
ları, arazide ücretsiz tarımsal danışmanlık 
hizmetleri ve toprak analiz çalışmaları ile 
bilinçli tarım uygulamalarının yaygınlaş-
masına katkılar sağladıklarını ifade etti.

Yumaklı, ülkedeki başlıca tarımsal 
bitkilere yönelik geliştirilen bu özel 
ürünlerin bilinçli gübreleme programıy-
la sağlayacağı faydalı sonuçları gös-
termek için 2017 yılına kadar her yıl 
Türkiye'nin birkaç yerinde model tarla 
konseptiyle deneme ekimleri gerçekleş-
tirdiklerini anlattı.

Geçen yıl bu uygulamalara ağırlık 
vererek "bilinçli tarımı yaygınlaştırma" 
misyonunu bir üst seviyeye taşıdıklarını 
belirten Yumaklı, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede pamuktan ayçiçeğine, 
fındıktan zeytine, çeltikten şeker pan-
carına kadar çeşitli tarımsal ürünler için 
Türkiye'nin 18 ayrı noktasında deneme 
ekim alanları oluşturduk. Bu çalışmaların 
sonuçlarını ise bugün burada olduğu gibi 
hasat dönemlerinde düzenlenen tarla ve 
bahçe günü etkinlikleriyle o bölgedeki ön-
der çiftçilerimizle de paylaşarak sonuçlara 
birlikte şahitlik ediyoruz. Örneğin bu yıl 
Türkiye Ordu'daki fındık hasadından Tür-
kiye ortalamasının 3 katı üzerinde verim 
aldık. Geçtiğimiz hafta Edirne'deki çeltik 
hasadında yüzde 20'nin üzerinde ve pa-
zartesi günü Aydın'daki pamuk hasadında 
ise ortalamanın yüzde 30 üzeri verimlere 
ulaştık. Diğer deneme ekimlerinden de 
güzel sonuçlar bekliyoruz."

"Deneme bahçesinden verimli 
hasat elde edildi"

Bu yıl zeytin yetiştiriciliği konusun-
daki örnek deneme bahçesi uygulaması-
nı Gemlik'te yapmaya karar verdiklerini 
anımsatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Sizlerin de malumunuz, bazı mey-
velerde olduğu gibi zeytinde de var yılı 
ve yok yılı olmakta. Zeytin ağaçları ge-
nelde bir yıl bol verim verirken, ertesi 
yıl dinlenip güç toplarken verimleri ne-
redeyse yarı yarıya düşmektedir. Bu yıl 
deneme yaptığımız bahçenin 'yok yılı' 
idi. Bu bahçede ve bölgede 2017 veri-
lerine göre 'var yılı'nda ağaç başına or-
talama 8-10 kilogram verim alınırken, 
'yok yılı'nda 5-6 kilogram verim alındı-
ğını ifade ettiler. Nitekim geçen yıl res-
mi verilere göre sofralık zeytinde Bursa 
ortalaması 8 kilogram/ağaç ve Türkiye 
ortalaması 10 kilogram/ağaç olarak 
gerçekleşmiş. Dün yapılan son hasat 
ölçümlerine göre bu araziden ağaç başı-
na 16,5 kilogramın üzerinde verim elde 
edildiği tespit edildi. Yani bu deneme 
bahçesinde yok yılı olmasına rağmen 
yüksek verim elde edildi."

Yumaklı, bahçedeki verimin yanı sıra 
zeytinlerin kalibresinin de üst sevide göz-
lemlendiğini aktardı.

"Bu gübreyle başardık"
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 

Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selahat-
tin Külcü de söz konusu gübreyle tanışalı 
10 yıl olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ben meyve üreticisiyim. Armut-
ta da rotasyon vardı, bir yıl bahçelerde 
armutlar tam dolu 100 kilo çıkıyor, ge-
lecek sene bu 25-30 kilograma düşüyor. 
Aslında armudun veya zeytinin çeşidi 
bu değil. Eğer hakikaten bilimsel güb-

relemeyi, ilaçlamayı ve sulamayı doğru 
yaparsak rotasyon yok. Bugün gördüğü-
müz gibi 5,5-6 kilogram beklenirken 16 
kilogram elde ediyorlar. Bu müthiş bir 
şey. Var yılı, yok yılı olan benim bil-
diğim bir Amasya elması var, ona ne 
yaparsan yap 2 senede bir verir. Ama 
zeytin ve meyve ağaçları buna mahkum 
değil. Eğer iyi bakarsak ki bunu deve-
ci armudu ve Santa Maria'da başardık... 
İnanın bu gübreyle başardık. Onun için 
bugün burası çok önemli."

"Biz bir hasta olarak baktık 
buraya"

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakül-
tesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Alper Kumral ise GÜB-
RETAŞ ile güzel bir çalışma yürüttük-
lerini ifade etti.

Çalışmanın yapıldığı bölgede 
zeytine zarar veren bazı hastalıklar-
la ilgili sorunları olduğunu belirten 
Kumral, "Zeytin güvesi, zeytin pa-
muklu biti, halkalı leke gibi hastalık-
lar var. Biz kendilerine bu konuda bir 
danışmanlık desteği sağladık ve on-
ların yetiştirdiği bitkileri zararlılara 
kaptırmadık." dedi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
veren Kumral, "Hasta bir insana ye-
terli besini vermeden sadece ilaç ve-
rerek iyileştiremeyiz. Bu ağaçlara bir 
hasta gözüyle bakacağız. Geçen sene 
bu bahçede verim oldukça düşüktü. 
Biz bir hasta olarak baktık buraya. 
Ancak önce iyi beslenmesi gerekiyor-
du. GÜBRETAŞ'ın kullandığı ürün ve 
yaptığı uygulamalarla önce bir ayağa 
kaldırdık. Sonra da parazitlerle müca-
dele ettik. Sadece ilaca bel bağlarsanız 
bu ağaçlardan bir şey bekleyemeyiz. 
İkisini birlikte değerlendirmemiz gere-
kiyor. Sulamanın ne zaman yapılacağı, 
toprak işleme bunlar da çok önemli ve 
ziraat bir bütün. Ayrı ayrı değerlendi-
remezsiniz." ifadelerini kullandı.

Cihatlı Mahallesi'nde zeytin üreticisi 
Erkan Özel de bölgede yapılan analizle 
bahçede aslında "yok yılı" olduğunun 
tespit edildiğini belirterek, "Bahçede 
yapılan toprak tahlili, yaprak tahlili ve 
diğer uygulamalarla güzel bir verim 
oldu. Normalde 'yok yılı'nda bir ağaçtan 
ortalama 3-4 kilogram zeytin alıyorduk. 
Şu anda 16-17 kilogram zeytin aldık. 
Seneye 'var yılı'nda 30 kilogram zeytin 
elde etmeyi umuyoruz." dedi.

Gübre karışımlı olduğu için "aşure" 
adını verdiklerini anlatan Özel, sonuçtan 
memnun kaldıklarını sözlerine ekledi.

'Aşure' ile zeytin verimi arttı   
Bursa'nın Gemlik ilçesinde GÜBRETAŞ'ın zeytin hasadındaki kalite ve verimi artırmak amacıyla karışımlı 
olduğu için "aşure" adı verilen gübrenin kullanıldığı deneme bahçesinin sonuçları paylaşıldı. 
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Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen’in 200. 
doğum gününün 

kutlandığı genel kurula 
Tarım Kredi Kooperatif-
lerini temsilen Merkez 
Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Selahattin Kül-
cü, Başkan Vekili Mesut 
Ölmez, Yönetim Kurulu 
Üyeleri İrfan Karakaya, 
Mehmet Şahin ve Denetçi 
İlhan Saltık katıldı.

Yapılan genel kurul-
da Franky Depickere IRU 
başkanı olarak seçilirken, 
Merkez Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Selahattin 
Külcü de, 33 ülkeden 53 
üyeye sahip Uluslararası 
Raiffeisen Birliği (IRU) 

yönetim kurulu üyeliğine 
yeniden seçildi.

IRU Yönetim Kurulu 
Başkanı Franky Depickere 
ve Alman Kooperatifleri ve 
Raiffeisen Konfederasyo-
nu (DGRV) Genel Müdürü 
Dr. Eckhard Ott’un açılış 
konuşmalarının ardından 
IRU Genel Sekreteri ve 
DGRV Uluslararası İlişki-
ler Dairesi Başkanı Andre-
as Kappes 2016'dan günü-
müze IRU’nun faaliyetleri 
hakkında bir sunum yaptı.

Genel kurul esnasında 
Külcü, Tarım Kredi Ko-
operatifleri şirketleri ile 
ilgili katılımcılara bilgi 
vererek bir sunum gerçek-
leştirdi.

Mizanpaj    Haber Sorumluları
İbrahim BİDAV   Funda SADAY - Firuze SUGEL TÜRKEROĞLU

Reklam Sorumlusu  İstihbarat     
Taner LAKERTA   Harun ÇELİK   

2018 EKİM 
SAYI 555

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 / İstanbul
0 (212) 454 30 00

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

TEKİRDAĞ Zeki YILDIRIM
BALIKESİR Zekeriya SAYAR 
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 
MERSİN Mert Can YILMAZ
ŞANLIURFA Ceyhan KUZAYTEPE Nurcihan İPEKÇİ

BÖLGE BİRLİĞİ MUHABİRLERİ

Pantone 137 C Pantone 3425 C

IRU 19. Genel Kurulunu yaptı

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun’un açılışını yaptığı 
ve Ankara Lojistik Üssü'nün uluslararası tır parkında yaklaşık 6 bin metreka-

relik bir mekânda düzenlenen fuar organizasyonuna, 104 kurum ve kuruluş ile 5 
bin ziyaretçi katıldı. Ankara’da ilk defa düzenlenen fuarda bir araya gelen lojistik 
firmaları, yük taşıyıcıları, kargo firmaları, kara-
yolu, demiryolu, hava, denizyolu yolu taşımacı-
lığı yapan firmalar ve liman işletmecileri; yeni 
servis ve hizmetlerini tanıtma, iş bağlantıları 
kurma, tüm taşımacılık modları ve sektördeki 
yatırımlar gibi konuları değerlendirme imkanı 
buldular.

 TK Taşımacılık ve Lojistik… 
Ülkemiz; Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika ara-

sında bir aktarma merkezi ve köprü oluşturur-
ken bu denli avantajlı ülkenin merkezinde yer 

alan bir şehir olan Ankara, demir yolu ve karayolu ağı ile lojistik sektöründe de 
Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı olma yolunda ilerlerken TK Taşımacılık ve Lo-
jistik de bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmaktadır.

Fuar organizasyonunun gerçekleştirildiği 
"Ankara Lojistik Üssü", 700 bin m2 yer-
leşim alanı üzerine kurulu, Avrupa stan-
dartlarında hedeflenen ve gerçekleştirilen, 
Türkiye'nin ilk Uluslararası Taşımacılık Üs-
südür. Üs merkezinde ofis ve ticari faaliyet 
alanları, tamir-bakım ve akaryakıt istasyonu, 
araç muayene istasyonu, Gümrük idaresi ve 
denetimi altındaki antrepo ve depolar, tır ve 
kamyon parkları bulunmaktadır. İleriki gün-
lerde de Ankara Lojistik Üssü’nde TK Ta-
şımacılık ve Lojistik’e ait bir irtibat bürosu 
açılacak olup lojistik faaliyetler daha verimli 
ve etkin bir şekilde buradan takip edilecektir.

Ankara’da Lojistik Zirvesi ve Fuarı..
TK Taşımacılık ve Lojistik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği denetiminde 11-13 Ekim tarihlerinde Ankara-
Kazan Lojistik Üssü’nde düzenlenen “Ankara Lojistik Zirvesi ve Fuarı”na katıldı.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin de üyesi olduğu Uluslararası Raiffeisen Birliği 
(IRU) 19. Genel Kurulu & Uluslararası Konferans ve IRU’nun 50. yıl kuruluş 
etkinlikleri Almanya’da gerçekleştirildi.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 
Diyarbakır’da 18-21 Ekim tarih-
lerinde düzenlenen Ziraat Ban-

kası Diyarbakır Gençlik Festivalinin 
açılış konuşmasında organizasyonun 
gerçekleşmesinde emeği geçen herkese 
teşekkürlerini sunarken “Birçok etkinli-
ğin içerisinde yer aldığı bu festivalin Di-
yarbakır’ın gelişen ve değişen yüzünün 
sembolü olacağına inanıyorum” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
vuruşuyla başlayan ‘Şöhretler Maçı’nı 

Kırmızı takımı 5-3 mağlup eden ve ka-
lede Tarım Kredi Kooperatifleri Genel 
Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz’ın olduğu 
Beyaz takım kazandı.

Müsabaka sonrası açıklamalarda 
bulunan Poyraz “Bu organizasyon, şu 
anda Genel Müdürlüğünü yapmakta 
olduğum Tarım Kredi Kooperatifle-
rimizin Diyarbakır ve çevre illerinde 
bulunan genç çiftçi üyelerimiz ve diğer 
gençlerle bir araya gelmemizi sağladı. 
Başkanımız Sayın Erdoğan’ın festivali 

sahiplenmesi ise gençlere verdiği değe-
ri bir kere daha gösterdi. Bizler, koope-
ratif üyelerimiz ile sadece üreten değil, 
her alanda olduğu gibi aynı zamanda 
böyle güzel spor ve sosyal aktiviteler-
de de bir araya gelen büyük aileyiz ve 
inşallah daha çok projede birlikte ola-
cağız” dedi.

Başkan Erdoğan’ın tribünden izle-
diği maçta forma giyen isimler:

Beyaz Takım:
Fahrettin Poyraz, Mehmet Kasa-

poğlu, Yıldırım Demirören, Fatih Şa-
hin, Alpay Özalan, Hakan Ünsal, Mus-
tafa Varank ve Ahmet Büyükgümüş, 
Semih Şentürk, Hamit Altıntop, Hasan 
Kabze, Ali Tandoğan.

Kırmızı Takım:
Serdar Kulbilge, Fikret Orman, Ca-

hit Turhan, Osman Çakmak, Tuncay 
Şanlı, Hamza Dağ, Haydar Ali Yıldız, 
Süleyman Soylu, Tuncay Şanlı, Yattara, 
Ayhan Akman, Serdar Kulbilge, Tolu-
nay Kafkas, Faruk Atalay, Fettah Can.

Diyarbakır'da gençlik festivali...

16'ncı Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidan-
cılık ve Süt Endüstrisi Fuarı' ve 'Bursa 11'inci 

Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fua-
rı', TÜYAP Bursa Fuarcılık ile Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası organizasyonunda, TÜYAP Bursa 
Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzen-
lenen törenle açıldı.

Türk tarım sektörünün önemli buluşmaların-
dan olan fuarların açılış törenine; Bursa Valisi İz-
zettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 

Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Kül-
cü, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. 
Fahrettin Poyraz, Balıkesir Bölge Birliği Yönetim 
ve Denetim Kurulu Üyeleri, Bölge Müdürü Vedat 
Altın ile Bölge Müdür Yardımcıları, Tarım Kredi 
Kooperatifleri İştiraklerinin yetkilileri katıldı.

Fuarda, Tarım Kredi Kooperatifleri Balıkesir 
Bölge Birliğinin yanı sıra Tarım Kredi Koopera-
tifleri iştiraklerinden; Tareks, Tarım Kredi Yem, 
Tarkim ve İmece Plastik de stant açarak ziyaret-
çilerini ağırladı.  

Tarım ve hayvancılık 
sektöründen önemli firmaların 
yetkililerinin buluştuğu 'Bursa 
Tarım ve Hayvancılık Fuarları'  
BURTARIM 2018 törenle açıldı.

“Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt En-
düstrisi Fuarı” ve “Hayvancılık ve Ekipmanları 
Fuarına” 20 ülkeden 365 firma ve firma tem-
silciliğinin katılımında 7 salon ve açık alanda 
toplam 75 bin m2’de, 300 binden fazla ziya-
retçi  geldi.

Merkez Birliği Yetkilileri Balıkesir’deki 
Yatırımları İnceledi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Mer-
kez Birliği yetkilileri, Balıkesir Bölge Bir-
liğindeki bazı yatırımları yerinde inceledi. 
Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sela-
hattin Külcü, Genel Müdür Dr. Fahrettin Poy-
raz, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri önce  
Balıkesir Bölge Birliğine bağlı Kulaca Tarım 
Kredi Kooperatifi slaj işleme tesisinde incele-
melerde bulundular.

Burtarım 2018'i, 300 bin kişi ziyaret etti
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Açılış töreni Eskişehir Vali 
Yardımcısı Aslan Avşar, 
İnönü Belediye Başkanı Ve-

kili Tahsin Çelik, Tarım Kredi Ko-
operatifleri Merkez Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Selahattin Külcü, 
Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri 
Mesut Ölmez, Veli Sar, Genel Mü-
dür Dr. Fahrettin Poyraz, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Murat Kumaş, İbra-
him Ethem Üstüner, İrfan Karakaya, 
Yaşar Terzi, Mehmet Şahin, Ahmet 
Yoncacı ve Denetim Kurulu Üyeleri 
İsmail Daşdelen, İlhan Saltık,  Kü-
tahya Bölge Müdürü Özkan İnci, 
Balıkesir Bölge Müdürü Vedat Al-
tın, Eskişehir ve Bilecik İlinde bu-
lunan Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
yetkilileri ve yöre çiftçisinin katılı-
mı ile yapıldı.

Merkez Birliği Yönetim Kuru-
lu Başkanı Selahattin Külcü açılış-
ta yaptığı konuşmada, “Bende bir 
çiftçiyim. Çiftçinin ürettiği ürünleri 
değerlendirebileceği, piyasaya süre-
bileceği tesislerin yapılıyor olması 

sevindirici bir durum. Mısır üretici-
sinin ürününü değerlendirebilmesi 
bunun yanında hayvancılık yapan 
çiftçinin silajı rahat temin edebil-
mesi memnuniyet vericidir. Tesisin 
kurumumuza ve çiftçilerimize ha-
yırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Genel Müdür Dr. Fahrettin Poy-
raz ise, “Tarım Kredinin çiftçi ku-
ruluşu olarak daha çok alanda aktif 
olmasını istiyoruz. Çiftçinin üretti-
ği ürünlerin değerlendirilmesi için 
daha çok çalışmamız gerekiyor. 
Milli Savunma Bakanlığı, Adalet 
Bakanlığı, Üniversiteler ve Kredi 
Yurtlar Kurumu gıda ihtiyaçlarının 
karşılanması için Tarım Kredi ürün-

lerini tercih etti. Biz bunu daha da 
artırmak için elimizden geleni yap-
maya hazırız. Tarım Kredi olarak 
piyasayı regüle etme, istikrarı sağ-
lama konusunda tüm ürünlerimizde 
indirime gidilerek enflasyonla top-
yekün mücadele kampanyasına des-
tek verilmiştir ” ifadelerini kullandı.

İnönü Kooperatif Müdürü Ha-
san Yamaç’ın kooperatif ve tesis 
hakkında bilgi verdiği konuşması-
nın ardından Kütahya Bölge Müdü-
rü Özkan İnci de şunları kaydetti: 
“Bölge Birliği olarak bu tesisle silaj 
üretim kapasitemizi üretime aldı-
ğımız Afyonkarahisar ve Aslana-
pa tesislerimizle birlikte yirmi bin 

tona çıkarmayı hedefliyoruz. Ortak 
ürünlerinin değerlendirilmesi konu-
suna çok önem veriyoruz. Koopera-
tiflerimizce yeni alımına başlanan 
ürünlerle birlikte ürün alım sayımız 
21 çeşite çıkardık. Ortaklarımızdan 
alımı yapılan ürünler iştiraklerimize 
ait fabrika ve tesislerde işlenmek-
tedir. 2019 üretim sezonu için or-
taklarımıza Sözleşmeli Makarnalık 
Buğday üretimi yaptırarak kaliteli 
makarnalık buğday alımını gerçek-
leştireceğiz.”

Protokol tarafından yapılan 
açılış kurdele kesiminden sonra 
yapılan tesis incelemesi ile tören 
sona erdi.

Kütahya Bölge Birliğine 
bağlı İnönü Tarım 
Kredi Kooperatifi 
bünyesinde Kırsal 
Kalkınma Yatırımlarının 
Desteklenmesi Programı 
11. Etap kapsamında 
yapılan Mısır Silajı 
Paketleme Tesisinin açılışı 
gerçekleştirildi.

İnönü Ovasına yeni nefes
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Katar'a 10 milyon dolarlık ihracat hedefi

GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz ve Katarlı 
Al Baida Grubunun Yönetim Kurulu Başkanı Ali Al-Misnad, 
distribütörlük anlaşmasına imza attı. Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB), bağlı alt 

birlikleri ve üyelerinin destekleriyle Hazine ve 
Maliye Bakanlığınca başlatılan 'Enflasyonla Topye-
kün Mücadele Programı' kapsamında ülke genelinde 
tohum, fide, fidan ve süs bitkileri fiyatlarında indirim 
yapma kararı aldı. 

TÜRKTOB Başkanı Kamil Yılmaz, Hazine ve Ma-
liye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflas-
yonla Topyekün Mücadele Programı'nı desteklediklerini 
belirterek, "7 alt birliğimiz ve üyelerimizle birlikte enf-
lasyonla mücadeleyi sahipleneceğiz ve firmalarımızın 
en geniş şekilde katılımı için çalışacağız” dedi. 

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı makro-
ekonomik istikrar için son derece önemli bulduklarını 
ve desteklediklerini söyleyen Yılmaz, "Artan enflas-
yon, tüm sektörlerde olduğu gibi çiftçimizin de girdi 
ve finansman maliyetlerini artırmakta, tarımsal üretimi 
olumsuz etkilemektedir. Enflasyonla mücadeleyi ne tek 
başına kamu ne de tek başına özel sektör yapabilir. So-
rumluluk ve görev hepimizindir. Enflasyonla mücadele 
aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi ma-
liyetleriyle mücadeledir. Türkiye tohumculuk sektörü, 
devletimizle birlikte topyekûn bir duruş sergileyecek, 
elini taşın altına koyacaktır’’ ifadelerini kullandı. 

Alt birliklerle birlikte faaliyet gösterilen tohum, 
fide, fidan ve süs bitkilerinde değişen oranlarda indirim 
yapma kararı aldıklarını açıklayan Yılmaz, "Sektörde 
bitkisel üretim amacıyla çok fazla sayıda ve kalite-
de çoğaltım materyali var. Özelliklerine ve kullanım 
amaçlarına göre değişen fiyatlarla satılan tohum, fide 
ve süs bitkilerinde tek bir indirim oranı vermek müm-
kün değil. Ancak her ürün grubunda indirimler yapa-
cağız. İnanıyoruz ki bu indirimler çiftçimiz için yeni 
bir can suyu olacaktır. Türk ekonomisine, tarımına ve 
çiftçimize hayırlı olsun’’ diye konuştu. 

Tohumculuk sektöründen Tohumculuk sektöründen Tohumculuk sektöründen 
Enflasyonla Mücadele Enflasyonla Mücadele Enflasyonla Mücadele 
Programı'na destek Programı'na destek Programı'na destek 

Poyraz, GÜBRETAŞ Ankara Bölge Birliğin-
de, Katar Büyükelçisi Salim bin Mübarek 
el-Şafi'nin katılımıyla gerçekleşen imza tö-

reninde yaptığı konuşmada, distribütörlük anlaş-
masının iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının 
gelişmesi ve tarım açısından önemli bir kilometre 
taşı olduğunu söyledi. 

Türkiye'de bitki besleme sektörünün en geniş 
ürün çeşidi yelpazesine sahip GÜBRETAŞ'ın son 
yıllarda ihracata yöneldiğini belirten Poyraz, mil-
li ekonomiye katma değer sağlamak için ulusla-
rarası alanda neler yapabileceklerini değerlendir-
diklerini bildirdi.

Poyraz, GÜBRETAŞ'ın 10 yıl önce Türki-
ye'nin yurt dışındaki en büyük sanayi yatırımı-
na imza attığını hatırlatarak, "2017'den itibaren 
ağırlık verdiği ihracat çalışmalarıyla sektördeki 
Ar-Ge birikimini katma değere dönüştürerek, 
yurt dışına gübre satmaya başlayan GÜBRETAŞ, 
bu çalışmalarla 1 yıl içinde 10'dan fazla ülkeye 
gübre ihracatı gerçekleştirdi. Al Baida şirketiyle 
satış hacmini, birkaç yıl içinde 10 milyon dolara 
ulaştırma hedefi koyduk." diye konuştu.

GÜBRETAŞ'ın Al Baida Grubu ile başlattığı 
ticari iş birliğinin sadece gübreyle sınırlı kalma-
masını ve iki ülke tarım sektörlerinin farklı alan-
larını da kapsayacak hızla büyüyen bir sinerjiye 
dönüşmesini arzu ettiklerini vurgulayan Poyraz, 
bu kapsamda Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
ile bitki koruma, gıda tedariki, sulama ve sera sis-
temleri, tohumculuk gibi alanlarda faaliyet göste-
ren diğer şirketlerle ilgili tarımsal iş birlikleri de 
gerçekleştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

"GÜBRETAŞ bizim için                      
önemli bir fırsat"

Al Baida Grubunun Yönetim Kurulu Başka-
nı Ali Al-Misnad da geçen yıl bölge ülkelerinin 
ambargosunun Katar'da gıda ve tarımın ne kadar 
önemli olduğunu gösterdiğini anlattı. Ambargo 
sırasında ülke olarak karşılaştıkları gıda sıkın-
tısıyla birlikte kendi tarımsal ürünlerini üretme 
kararı aldıklarına işaret eden Al-Misnad, "Bu 
dönemde tanıştığımız GÜBRETAŞ'ın, Türkiye 
tarımındaki köklü kurumsal tecrübesiyle oluştur-
duğu bitkiye özel gübreler önemli bir fırsat olarak 
karşımıza çıktı. Bu gübreleri kullanarak, Al Baida 
Grubuna ait 6 bin dönümlük arazide verimlilik ve 
kaliteyi artırmaya başladık." ifadesini kullandı.

GÜBRETAŞ ve Al Baida Grubu arasında ya-
pılan distribütörlük anlaşması sayesinde, ürünle-
rin Katar'daki diğer tarım arazilerinde de kullanıl-
dığını aktaran Al-Misnad, böylece ülkelerindeki 
tarımsal üretimin artmasına katkılar sağlayacak-
larını söyledi.

Al-Misnad, şirket olarak ticari faaliyet gös-
terdikleri Umman ve Kuveyt'te de GÜBRETAŞ 
ürünlerinin satışını gerçekleştireceklerine dikkati 
çekerek, "Tarımsal üretim alanındaki bu iş bir-
liğini kısa sürede büyüterek, Türkiye ile Katar 
arasındaki kardeşliğin ortak faydalar üretmesine 
katkı sağlayacak olmaktan mutluluk ve onur du-
yuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim bin Müba-
rek el-Şafi de anlaşmaya şahitlik etmekten duy-
duğu mutluluğu dile getirdi. GÜBRETAŞ ve Al 

Baida Grubu arasında yapılan 
distribütörlük anlaşmasının 
iki ülke arasındaki ilişkileri 
güçlendireceğini vurgulayan 
el-Şafi, şirketlere çalışmala-
rında başarılar diledi.

Bilgi birikimimizi 
yurtdışına taşıdık

GÜBRETAŞ Genel Mü-
dürü İbrahim Yumaklı ise 
“Öncelikle Al Baida Group 
ile yaptığımız distribütörlük 
anlaşmasının iki ülkenin tarım 
sektörleri açısından güzel bir 
işbirliği olduğunu ve faydalı 
sonuçlar doğuracağını düşü-
nüyorum. 2017 yılının ikin-
ci yarısında yoğunlaştığımız 
farklı ülkelerde gübre ihracat 

alanları oluşturmayı, bu yıl ar-
tırarak sürdürmekteyiz” dedi.

Konuşmaların ardından, Poy-
raz ve Al-Misnad tarafından dist-
ribütörlük anlaşması imzalandı.

GÜBRETAŞ ve Al Baida 
distribütörlük anlaşması

Al Baida Grubu ile başla-
tılan ticari ilişki kapsamında, 
halen Katar'da pazar oluşturma 
çalışmaları devam ediyor. Tür-
kiye, yılın 9 aylık döneminde 
Katar'a 485 ton sıvı-toz gübre 
ihracı gerçekleştirdi. Katar'da 
GÜBRETAŞ ve Al Baida Gru-
bu arasındaki ticari hacmin 
hızla artırılması ve birkaç yıl 
içinde 10 milyon dolara ulaştı-
rılması hedefleniyor.





EKİM 2018HABER 10

Tarım ve Orman Bakanlığının ‘Bit-
kisel Üretim Geliştirme Projesi’ 
kapsamında özelikle pamuk ekimi 

yapılan arazilere yönelik gerçekleştirilen 
ve yüzde 75’i devlet tarafından karşıla-
nan yem bitkisi tohum dağıtımı töreni 
Aydın’ın Söke ilçesinde yapıldı.

Düzenlenen törenle üreticilere teslim 
belgeleri takdim edilirken; Tarım Kredi 

Sivas Bölge Birliği 
faaliyet sahasında 

‘Nadas Alanlarının Da-
raltılmasına Yönelik 
Bitkisel Üretimi Geliş-
tirme Projesi’ kapsamın-
da çiftçilere buğday ve 
arpa tohumu dağıtımı 
gerçekleştirildi.

Yapılan dağıtım tö-
reninde konuşan Bölge 
Müdürü İsmail Köse; 
“Bakanlığımızca uygu-
lanan proje kapsamında 
tedarikçi olarak görev aldık. Sivas ili ve ilçelerinde ekil-
mek ve 20 birim kooperatifimizce dağıtılmak üzere tedarik 
ettiğimiz 66 bin 900 kg Tarım 92 arpa tohumluğunun 49 

çiftçiye, 153 bin 750 kg 
Nacibey buğday tohumu-
nun da 151 çiftçiye tesli-
mini gerçekleştirdik. Be-
reketli bir üretim dönemi 
diliyorum.”

 Törene; Bölge Mü-
dürü İsmail Köse, Si-
vas İl Tarım ve Orman 
Müdürü Seyit Yıldız, 
Ticaret Borsası Başkanı 
Abdülkadir Hastaoğlu, 
Bölge Müdür Yardım-

cıları Orhan Yıldız, Mustafa Kaya, Sivas Tarım Kredi 
Kooperatifi Müdürü Mutlu Pekpazar, protokol üyeleri 
ve çiftçiler katıldı.

Çiftçiye tohumlar TARIM KREDİDEN...
Tarım Kredi Kooperatifleri 
tarafından yapılan çiftçilere 
yönelik hibe tohum 
dağıtımı devam ediyor. 
Bölge Birlikleri çiftçilerin 
talepleri doğrultusunda 
çeşitli bitkilerin tohum 
dağıtımlarını yapıyor.

Kooperatifleri İzmir Bölge Birliği-
ne bağlı Söke Tarım Kredi Koope-
ratifine ait depolarda hibe tohum-
larının dağıtımı yapıldı. Törene; 

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşker, 
Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurt-
beyoğlu, Tarım Kredi Bölge Müdü-
rü Mücahit Asalıoğlu, Aydın Tarım 

ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem 
başta olmak üzere çeşitli kurum ve 
kuruluşların temsilcileri ile üretici-
ler katıldı.

AYDIN-SÖKE

Hayvancılığın gelişmesi, yem bit-
kisi ekim alanlarının arttırılması 

amacıyla Ankara Bölge Birliği tara-
fından tedarik edilen Macar Fiği (Yem 
Bitkisi) tohumu Polatlı Tarım Kredi 
Kooperatifinde dağıtıldı.

Tarım Kredi Kooperatifleri An-
kara Bölge Birliği tarafından tedarik 
edilen ve Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi Kırsal Hizmetler ve Mezar-
lıklar Daire Başkanlığınca %75’i 
hibeli olan Macar Fiği tohumu,172 
çiftçiye teslim edildi.

Macar Fiği tohumu dağıtım tö-
renine; Polatlı Kaymakamı Mahmut 
Nedim Tunçer, Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Me-
zarlıklar Daire Başkanı Erol Erasla-
noğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü 
Burhanettin Sütçü, Ankara Bölge 
Müdürü Veli Altunkaş, Polatlı Tarım 
Kredi Kooperatifi Müdürü Metin 
Ünlü ve çiftçiler katıldı.

ANKARA-POLATLI

Gaziantep Büyükşe-
hir Belediyesince 

tarımın desteklenmesi 
kapsamında, Gaziantep 
iline bağlı 9 ilçe çiftçisi-
ne yönelik Tarım Kredi 
Kooperatifleri Gazian-
tep Bölge Birliği tara-
fından tedarik edilen bin 
650 ton buğday (Ceyhan 
99) ve arpa (Altıkat ve 
Sancak) tohumu dağıtı-
mı yapıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan Gaziantep Bü-
yükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı 
İbrahim Yılmaz, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığını 
kurdukları günden bu yanan 3 temel politika ile yola de-
vam ettiklerini bunların;1. Tarım Bakanlığı politikaları 
ile uyumlu projeler geliştirmek, 2. Acil durumlarda çift-
çilerimizin yanında bulunmak, 3. Üretimi desteklemek 
olduğunu söyledi. Yılmaz, Tohum dağıtımının yanında 

Gaziantep’in her bir ilçe-
sinde ilçeye özgü ürünler 
ile ilgili farklı projelerin 
de yapıldığını, çalışma-
larının sınırı olmadığını 
dile getirerek; tohum da-
ğıtımının hayırlı olmasını 
diledi. Törene, Gazian-
tep AK Parti milletvekili 
Nejat Koçer, AK Parti 
Merkez Karar Yönetim 
Kurulu Üyesi Hatice 
Merve Tatar, Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Fatma Şahin, AK Parti İl Başkanı Eyyüp Özkeçeci, 
Şehitkamil İlçe Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ga-
ziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dai-
re Başkanı İbrahim Yılmaz, Tarım Kredi Kooperatifleri 
Gaziantep Bölge Müdürü Mehmet Aksoy, Şehitkamil İlçe 
Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit, Ziraat Odaları, Koyun 
Keçi Yetiştiriciler Birliği, Arıcılar Birliği, sivil toplum 
kuruluşları ve çiftçiler katıldı.

SİVAS

GAZİANTEP



28 cm
1-35mm 
810 g
Uzun
8 -10 saat

811B ŞARJLI ELEKTRONİK BUDAMA MAKASI

Makas Boyu
Maksimum Kesme Çapı
Makas Ağırlığı
Akü Kapasitesi
Çalışma Süresi

ÜSTÜN TEKNOLOJİNİN VAZGEÇİLMEZ ÜRÜNLERİ

TÜM OLEO-MAC 
TESTERE MODELLERİ
YELEK HEDİYELİDİR.

TÜM OLEO-MAC 
TESTERE MODELLERİ
YELEK HEDİYELİDİR.

3,0 hp - 2,2 kW
50,9 cm³
45 cm
.325’’ - 36
5,3 kg

GSH 51 MOTORLU TESTERE
Güç
Silindir Hacmi
Kılavuz Uzunluğu
Zincir Ölçüsü/Diş
Ağırlık

3,5 hp - 2,6 kW
54,5 cm³
50 cm
.3/8’’ - 34
5,4 kg

GSH 56 MOTORLU TESTERE
Güç
Silindir Hacmi
Kılavuz Uzunluğu
Zincir Ölçüsü/Diş
Ağırlık

12 V
1080 - 1150 rpm
7-8 A / sa
185 - 270 cm
15 mt
3,3 kg

ALICE  ZEYTİN HASAT MAKİNESİ
Akü
Çırpma Sayısı
Akım Gücü
Teleskopik Boru Uzn.
Kablo Uzn.
Ağırlık

Oleo-Mac’ın en yeni ürünlerinden GSH 51 motorlu testere hafif yapısı, hızlı kesim

performansı ve düşük devirlerde dahi yüksek tork üretebilen güçlü motoru ile budama

ve ağaç kesme işleri için idealdir. Kullanım konforu ile fark yaratır.

Oleo-Mac’ın yeni piyasaya sürdüğü profesyonellerin tercihi GSH 56 motorlu testere; zor

koşullarda yapılan, ağır ve uzun süreli çalışmalar için tasarlanmıştır. Farklı devirlerde

dahi yüksek tork üretebilen eşsiz motor teknolojisi ile her türlü çalışma koşulunda gücü 

ve kaliteyi yaşatır.  

Campagnola’nın 60 yıllık tecrübesi ile profesyonel kullanım için üretilmiş, zeytin hasadının vazgeçilmez yardımcısı, yüksek 

performanslı hasat makinesi! Birbirinden bağımsız hareket eden iki adet tarak şeklindeki silkme başlığı sayesinde, budanmamış

 ve sık dalları olan ağaçların hasadını kolay bir şekilde yapar. Taraklar geleneksel çırpma hareketi yaparken aynı zamanda elips 

yörünge çizmektedir. Daha kısa zamanda daha verimli hasat imkânı sunar. Filize ve zeytine kesinlikle zarar vermez.  Sessiz yapısı 

ve minimize edilmiş titreşim seviyesi sayesinde kullanıcının en güvendiği hasat makinasıdır. 

 

FELCO 811B, 35 mm kesme kapasitesi, ömür boyu garantili sağlam tek parça dövme alüminyum gövdesi ve 

yeniden tasarlanan kesme başlığıyla güçlü, kompakt ve verimli bir şarjlı elektronik budama makasıdır. 

Kullanım ömrü boyunca mükemmel bir kesme kalitesi sağlar. Bıçak ağızları dilediğinizde yarım açık halde, %50,

%60 ve %70 pozisyonda ayarlanabilir. İnce ve hafif son teknoloji Lityum-Polimer bataryaya sahiptir.  FELCO 811B,

hafifliği (810 g) ve geniş kesme başlığı sayesinde kesilecek dallar arasında kolayca dolaştırılabilir.

TÜM FELCO ELEKTRONİK
BUDAMA MAKASLARI
YELEK HEDİYELİDİR.
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 
düzenlenen "Girişimci Kadın 
Çiftçiler Ödül Töreni", Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman 
Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Törende konuşan Emine Erdoğan, 
Anadolu kadınını tarihin hiçbir döne-
minde pasif bir duruş sergilemediğini, 
her zaman üretim hayatının merkezinde 
yer aldığını vurguladı.

Emine Erdoğan, kadınların geçmiş-
ten bugüne gerek ev içinde gerekse dı-
şında ekonomik ve sosyal hayatın her 
zaman bir parçası olduğunu belirterek, 
"Kadınlarımız yaptığı işe yüreğini ve-
riyor, kendini adıyor. Ülkemizin de bu 
adanmışlığa çok ihtiyacı var. Milletimi-
zin yüksek hedeflere ulaşmasında kadın-
lara aktif roller düşüyor." diye konuştu.

Yerli Tohumun Peşine Düşelim
Gıda kalitesi için tohumun önemine 

dikkati çeken Emine Erdoğan, "Ata to-
humu seferberliğimizde kadınlarımız-
dan destek istiyorum. Tohum, gıda ka-
litesinin başladığı yerdir. Bu nedenle de 
sağlığın başıdır. Ne kadar güvenilir ve 
kaliteli tohumunuz varsa, gıdanız da o 
derece sağlıklı olur. Yerli tohumun pe-
şine düşelim ve bu alanda devletimizin 
milli tarım seferberliğine katkı sağlaya-
lım." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Anadolu toprağının 
eşsiz bir şifa kaynağı olduğunun, bilinç 
ve özveriyle işlendiğinde önemli bir güce 
dönüşebileceğinin altını çizerek, "Sadece 
bu topraklarda yetişen endemik bitki çe-
şitliliğimizi koruma, bereketli toprakları-
mızdan yeterince faydalanma noktasında 
da iş birliği yapmalıyız." dedi.

Kadınların kendi potansiyellerinin 
farkına varması, tarımsal üretim alanın-

da hak ettikleri yeri edinmesi, gerek şe-
hir hayatında gerekse kırsalda güçlerini 
ortaya koyması gerektiğine dikkati çe-
ken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bağcılıktan hayvancılığa, meyveci-
likten seracılığa, arıcılıktan ipek böcek-
çiliğine kadar çok çeşitli alanlarda faa-
liyet gösterdiğinizi biliyorum. Sizlerin 
çabası sadece tarımsal faaliyetlerimizi 
değil, ekonomiyi ve turizmi de güçlen-
diriyor. Son yıllarda Isparta'da lavanta 
yetiştiriciliğinin ne kadar farklı boyutla-
ra ulaştığını biliyor ve memnun oluyo-
ruz. Gülü ile meşhur Isparta şehrimiz, 
artık lavantasıyla turist çeken bir ko-
numa gelmiştir. Kadınlarımızın burada 
üstlendiği rol son derece sevindiricidir.

Keza geçtiğimiz yıllarda ödüllendir-
diğimiz kaz yetiştiriciliği, kekik ve su-
mak ekşisi üretimi yapan kadınlarımız 
var. Her biri ayrı ayrı değerdir. Lütfen 
başladığınız bu işlerde sürdürülebilir 
olun. Pes etmeyin. Emek verdiğiniz 
alanda adres haline gelin, ihracat yapın."

79 Ülkeye Tohum İhracatı
Emine Erdoğan, Türkiye'nin tohum 

ihracatının hızla artığına işaret ederek, 
"2002'de 145 bin ton sertifikalı tohum-
luk üretimimiz 15 yılda 7 kat arttı. İh-
racatımız ise 8 kat artarak ülkemizi 79 
ülkeye tohum ihracatı yapan bir noktaya 

getirdi. 2023'te hedefimiz 2 milyon ton 
üretim ve 500 milyon dolarlık ihracattır. 
2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomi-
si arasına girme hedefi, nüfusumuzun 
yarısını oluşturan kadınların ekonomik 
hayata katılımı ile mümkün olacaktır." 
değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal istihdam stratejisi çerçevesin-
de 2023'te kadınların iş gücüne katılım 
oranının yüzde 41'e çıkarılmasının he-
deflendiğini belirten Emine Erdoğan, 
şöyle devam etti:

"Kırsalda yaşayan kadınlarımıza da 
fırsat eşitliği çerçevesinde güzel imkân-
lar verilmektedir. Bu çerçevede Tarım 
Bakanlığımız kırsal alanda yaşayan ka-
dınlara yönelik tarım, ev ekonomisi ve 
sosyal konularda eğitim ve yayın hizmet-
leri sunmaktadır. Kooperatif kurmaları-
nın desteklenmesine yönelik çalışmalar 
yürütmekte, tarıma dayalı iş kollarında 
kadın girişimciliğini özendirmektedir. 
Aile çiftçiliğini korumak ve sürdürüle-
bilirliğini sağlamak için kadınlar başta 
olmak üzere çocuk ve gençlere yönelik 
eğitim programları hazırlamaktadır."

Emine Erdoğan, projeler sonucunda 
Türkiye'de ilk kez kırsalda lisanslı kadın 
seyisler yetiştirildiğini dile getirerek, 
kadın çiftçilerin koza üretimi ve balıkçı 
ağı tamirinde de fark ortaya koydukları-
nı söyledi.

Girişimci Kadın Çiftçiler ödül töreni gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi 
Emine Erdoğan, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler 
Günü vesilesiyle, Tarım ve Orman Bakanlığı 
tarafından düzenlenen Girişimci Kadın Çiftçiler 
Ödül Törenine katıldı.
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Girişimci Kadın Çiftçiler ödül töreni gerçekleştirildi
2003-2017 yıllarında 2 milyondan 

fazla kadın çiftçinin eğitildiğini akta-
ran Emine Erdoğan, "İnanıyorum ki 
bu hizmetler kırsalda kadın girişimci-
liğini üst seviyeye çıkaracak ve yaşa-
dıkları bölgenin ekonomisini daha da 
güçlendirecektir." dedi.

Emine Erdoğan, Türkiye'nin dört bir 
yanı cennet olan bir coğrafyaya sahip ol-
duğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu zenginliği değerlendirebilirsek 
ulusal hedeflerimize ulaşabiliriz. Türki-
ye'nin ekonomik ve siyasi gücü dünyada 
her zaman daha da artmaktadır. Bizlerin 
de ilerleme sürecine yeni başarı hikâye-
leri ile destek vermemiz gerekiyor. He-
pimizin çabası aynı nehre akıyor. Türki-
ye'nin büyüme hamlesine destek veren, 
bu çalışmalarda yer alan, alın terlerini 
esirgemeyen tüm kadınlarımızı tebrik 
ediyorum. Her birine gayretleri nede-
niyle teşekkür ediyor, yeni başarı hikâ-
yeleri ile tanışmayı bekliyorum."

En Önemli Rol Çiftçi Kadınların
Tarım ve Orman Bakan Dr. Bekir 

Pakdemirli de törende yaptığı konuş-
mada, tarımsal üretimin ve kırsal ha-
yatın sürekliliğinin sağlanmasında en 
önemli rolü çiftçi kadınların oynadığını 

ifade ederek, "Çiftçi kadınlarımız, aile-
nin yapı taşı ve sürdürülebilir kalkın-
manın şampiyonudur." diye konuştu.

Bir ekonomist olarak, kadınların 
iş gücüne katılım oranını çok önem-
sediğini vurgulayan Dr. Pakdemirli, 
"Dünyada tarımsal iş gücünün yaklaşık 
yüzde 40'nı kadınlar oluşturmaktadır. 
Türkiye'de ise toplam istihdam içinde 
kadının payı yaklaşık yüzde 31 iken, 
tarımda bu oran yüzde 45'i buluyor. Bu 
bağlamda, tarım sektörünü sırtlayan 
kadın çiftçilerimize yönelik faaliyetle-
rin çok büyük önem taşıdığını biliyo-
ruz." ifadesini kullandı.

Bakan Dr. Pakdemirli,  tarımsal 
üretim faaliyetine erkeklerden daha 
fazla katılımları dikkate alındığında, 
kadınlara tarımsal eğitim hizmetleri 
verilmesinin önem taşıdığını, Bakanlık 
tarafından 2003 yılından bugüne kadar 
kırsalda yaklaşık 2,1 milyon kadın çift-
çinin eğitildiğini söyledi.

Kadınlar tarafından kurulmuş 43 ta-
rımsal kalkınma kooperatifi bulunduğu-
nu aktaran Dr. Bekir Pakdemirli, şöyle 
devam etti:

"Bakanlık olarak kadın çiftçilerimi-
zin desteklerimizden daha fazla fayda-
lanması adına da pozitif ayrımcılık ya-
pıyoruz. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 
Desteklenmesi Programı kapsamında, 
proje sahibinin kadın çiftçi olması veya 
kadın çiftçi tarımsal amaçlı kooperatif 
ve birlik üyesi olması durumlarında artı 
puan veriliyor. Yine bir Avrupa Birliği 
hibe programı olan IPARD değerlen-

dirme kriterlerinde kadın yatırımcılara 
hibe sıralamasında ilave puan veriyoruz. 
Hayvancılık yatırımları için ek 10 puan, 
işleme ve pazarlama yatırımları için ek 
5 puan, çiftlik faaliyetleri kapsamında-
ki yatırımlarda ek 15 puan sağlıyoruz. 
Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi 
Programı'nın yüzde 60'ı kadın çiftçi-
lerden oluşuyor. Program kapsamında, 
başvuru sahibinin kadın çiftçi olması 
durumunda ilave puan verilmektedir. 
Yaklaşık 29 bin kadın çiftçimiz bu des-
tekten yararlanmış ve 862 milyon lira 
hibe destek almıştır."

Kadınlara Girişimcilik Eğitimi
Dr. Pakdemirli, Türkiye'de ev ha-

nımı iken "hanım ağa" olan binlerce 
çiftçi olduğuna dikkati çekerek, "Ka-
dınlarımıza imkân verilirse dünyayı 
bambaşka bir hale getirebilirler. Dört 
bilezikle bir buzağı alan ve 10 yıl için-
de 1 milyon lira sermaye elde eden ha-
nım kardeşlerimizin hayat hikâyeleri-
ni dinlediğimde heyecanlanmış,  aynı 
zamanda da mutlu olmuştum. Bu ha-
yalinizin peşine düşerek, 2014 yılın-
da bir ilde başlattığımız Tarımda Ka-
dın Girişimciliği'nin Güçlendirilmesi 
Programı'nı, 2018 yılında 7 bölgeye 
yaydık. 29 ilde, bin 60 kadın çiftçinin, 
girişimcilik eğitimleri kapsamında 
sertifika almalarını sağladık. 2 bin 60 
kadın çiftçi, İŞKUR veya KOSGEB iş 
birliğiyle 70 saat, 4 gün süreli 'uygu-
lamalı girişimcilik' eğitimleri alarak 
sertifika sahibi olmuşlardır." dedi.

Türkiye'de ilk kez kırsalda kadına 
yönelik yapılan Tarımda Kadın Girişim-
ciliği Programı ile kadınların hayalleri-
nin gerçekleşmesine katkı sağlandığını 
belirten Dr. Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Üretici ve girişimci ruha sahip ka-
dınlarımızı bilgilendirerek, uygulanabi-
lecek projelerinin hayata geçirilmesinde 
etkinliklerini artırarak, tarımda kadın 
girişimciliğini en üst seviyeye çıkarmak 
adına önemli bir adım atılmıştır. Kadın-
lar, her alanda yarattığı katma değerin, 
esirgemedikleri emeğin, Türkiye'nin 
gerçek gücü olduğunun farkına varma-
lıdır. Değiştirmek istediklerini sivil top-
lum kuruluşlarında en önde yer alarak, 
birlikler, kooperatifler kurarak ve yaşa-
tarak yapmalıdırlar."

Dr. Pakdemirli, "Hayatımın her 
anında ve aldığı her kararda desteğini 
esirgemedi." diyerek eşi Ahu Pakde-
mirli'ye de teşekkür etti.

Kırsalda başarılı girişimcilik faali-
yetlerinde bulunan kadınların ödüllen-
dirildiği törende, toplam 4 kategoride 
16 kadın çiftçi ödüle layık görüldü. 
Törende, birinci Yasemin Beyazıt'a, 
ikinci Sevgi Küçüksavlı'ya ve üçün-
cü Aynur Ormancı'ya Emine Erdo-
ğan tarafından ödülleri takdim edildi. 
Emine Erdoğan, programın sonunda 
kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve 
stantları gezdi. Programa katılan Ta-
rım Kredi Kooperatifleri Genel Mü-
dürü Dr. Fahrettin Poyraz, standımızı 
ziyaret ederek misafirlerle sohbet etti.
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Yozgat merkez Topcu köyü ve 
Sorgun'un Burunören köyü ile 
Sarıkaya Elembey köyünde 

yöreye özgü organik tarım yöntemiyle 
yetiştirilen ve 10-63 kilogram arasında 
ağırlıkları değişen dev lahanalar bu yıl 
da pazarda ilgi odağı oldu. 

Sorgun Buruören köyünde 4 yıldır 
yöreye özgü lahana yetiştiriciliği yapan 
İbrahim Aydoğan, 12 dönüm arazide 
damlama usulü sulama sistemi ile yetiş-
tirdiği lahanaları perşembe günü Sorgun 
pazarında diğer günlerde ise Sorguna 
bağlı köylere traktör üzerinde götürerek 
sattığını söyledi. 

Yozgat merkeze bağlı Topcu köyün-
de organik dev lahana yetiştiriciliği ya-
pan ve Kayseri Atatürk yolu üzerinde 
yol kenarında satış yaptığını söyleyen 
Nusret Alper ise 6 yıldır lahana yetiş-
tirdiğini ifade ederek,"Topçu köyünün 
eskiden beri lahana ve kuru soğanı meş-
hurdur. Günümüzde ekimi birkaç kişi 
tarafından yapılıyor. Lahanaları zirai 
gübre kullanılmadan yetiştiriyoruz. Çok 
büyük olmasına rağmen dahi organik 

olması sebebiyle hearkes tarafından ter-
cih ediliyor. Bize her konuda yardımcı 
olan Yozgat Ziraat odası Başkanı İsmail 
Açıkgöz’e teşekkür ederim" dedi. 

Organik dev lahanalar 
görenleri şaşırtıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı (TİKA) ta-
rafından “Topraksız Dikey Ta-

rım Uygulamaları ile Kentsel Emekli 
ve Engelli Nüfusun Yaşam Kalitesinin 
Artırılması Projesi” kapsamında Bos-
na Hersek’te 50 aileye evlerinde sebze 
ve bitki yetiştirmelerini sağlayan dikey 
tarım sistemleri kuruldu. Şehir merkez-
lerinde yaşayan engelliler, kadınlar, iş-
sizler ve emeklilerin yararlandığı proje 
ile uzun vadeli ekonomik sürdürülebi-
lirliğin yanı sıra dikey tarım dezavan-
tajlı gruplar için uygulanması kolay bir 
imkan sağlıyor. Evlerin duvarına ku-
rulan ve 100’er adet özel özel tasarım 
saksıdan oluşan sistemin yarı otomatik 
sulama kolaylığı sayesinde aileler do-
mates, biber, roka, marul gibi sebzeleri 
şehir hayatında kolayca yetiştirilebile-
cek. Kurulan sistemlerin ayrıca çevre 
kirliliğini azaltma, çeşitli biyolojik ha-
bitatlar oluşturma, doğal izolasyon gö-
revi görme ve bu sayede de kış ve yaz 
döneminde ısıtma ve soğutma masraf-
larını azaltmaya yardımcı avantajları da 
bulunuyor. 

Pilot uygulamadan ilk etapta 50 aile 
yararlandığı programdan elde edilecek 
geri dönüşlere göre, yaygınlaştırılarak 
Saraybosna’da 5 ayrı belediyede 400 
aileye daha uygulanacak. Saraybos-
na Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbir-
liğinde yürütülen proje kapsamında, 

öğretim üyesi Prof. Dr. Lutfiya Kariç 
tarafından, iki ayrı yerel belediyede, 
faydalanacağı aileleri belirlendi ve 
sistemin nasıl kullanılacağına dair eği-
timler verildi. Stari Grad belediyesinde 
yaşayan ve proje kapsamında evinin 
duvarına dikey tarım sistemi kurulan 

Amra Hanım, ''Bundan sonra biber, 
maydanoz, roka vb sebzeleri kendi 
evimde yetiştirebileceğim. Hem ev ge-
çimine hem de taze ürünler tüketmemi-
ze katkı sağlayan bu destek için Tür-
kiye’ye ve TİKA’ya teşekkür ederim'' 
ifadelerini kullandı. 

Pehlivan ve çiftçi boğalar et 
değerinin 2 katı fiyatına satılıyor 

TİKA dikey tarım sistemi kurdu
Türk İşbirliği ve 

Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı 
(TİKA) tarafından 
Bosna Hersek’te 

50 aileye 
evlerinde 

sebze ve bitki 
yetiştirmelerini 
sağlayan dikey 
tarım sistemleri 

kuruldu. 

Aydın’da yetiştiriciler, boğala-
rın daha fazla para etmesi için 

pehlivan ya da çiftçi olarak eğiterek 
satmaya başladı. Tarım işlerinde kul-
lanılmak üzere çiftçilik eğitimini ta-
mamlamış boğaların normal fiyatının 
2 kat üzerinde, pehlivan boğaların ise 
aldığı derecelere göre çok daha fazla 
fiyata satıldığı belirtildi. 

Türkiye’nin en önemli tarım kent-
lerinden biri olan Aydın Ovasında ta-
rım, makinelerle yapılırken dağlarda 
ise halen hayvan gücüyle tarım ya-
pıldığını belirten bölge çiftçilerinden 
İsa Süzer, bu nedenle 
eğitilmiş boğaların çift 
sezonu öncesi normal 
fiyatının 2 kat üzerinde 
satıldığını söyledi. Böl-
gedeki pek çok çiftçi-
nin sezon öncesi tarım 
işlerinde kullanılacak 
boğa eğitimine başla-
dığını belirten Süzer, 
“Et olması için satılan 
boğalar yedikleri yemi 
bile karşılamıyor. Hal 

böyle olunca yetiştiriciler alternatifler 
aramaya başladı. Özellikle tırnakları 
daha sert olan yerli ve melez ırkları ta-
rım işlerinde kullanılmak üzere eğiti-
yoruz. Çiftçilik eğitimi almış boğalar, 
yamaçlarda incir bahçeleri bulunan 
incir üreticileri tarafından kasabın ver-
diği fiyatın 2 katına alınıyor. Boğala-
rın fiyatını yükselten diğer bir durum 
ise pehlivan olarak yetişmesine bağlı. 
İyi güreş tutan ve gruplarında derece 
elde etmiş boğalar da kasabın verdiği 
fiyatın 3-4 katı fiyata satılıyor” diye 
konuştu. 
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Çıldır’da tarım ve havyacılıkla uğraşan Özbey Kara bu yıl 
yaklaşık 10 dönümlük arazisine patates ekti. Ülkede bu 

yıl patates fiyatlarının dönem dönem çok yükseldiğini dile 
getiren Çıldırlı çiftçi Özbey Kara “Ülkemizde yaşanan dö-
vizdeki yükselişler en çok dar gelirli tüketiciyi vurdu. Bunu 
fırsat bilen stokçularda tükettiğimiz hemen her ürüne yüzde 
elliden fazla zam yaptılar. Bundan sadece birkaç ay önce pa-
tatesin fiyatı 7 lira olmuştu. Halen dahi bazı temel gıdalarda 
akıl almaz fiyatlar marketlerin raflarını süslüyor. Şuan iti-
bariyle ülkede döviz kurunda düşüş yaşanırken, her ne hik-
metse dövizi bahane edip zam yapanlar, bu sefer ürünlerde 
indirime gitmiyor. Bizim bölgemizdeki halk, geneli itibariye 
ya orta gelirli yada dar gelirli. Patatesi 7 liradan, soğanı 8 
liradan, domates- salatayı 10 liradan nasıl mutfağına soksun-
lar. Hal böyle olunca da bizde bu yıl patates ektik. Çok şü-
kür verim de oldukça bereketli. Almış olduğum mahsul hem 
organik, hem de kışlık patates ihtiyacımı fazlası ile karşılar. 
Seneye nasip olursa soğan, domates ve salata da ekeceğim. 
Anladım ki üretmeyince fırsatçılara mecbur oluyoruz.” dedi. 

Çıldırlı çiftçiden patates tedbiri 

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), yenidün-
ya meyvesinin ardından avokadonun da coğrafi 

işaretini Alanya’ya kazandırdı. Tarım sektörünün ge-
lişmesi için her türlü çabayı gösterdiklerini ifade eden 
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, "Avokadonun coğrafi 
işareti Alanya’mıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.  

Türkiye'ye 1953 yılında hobi amaçlı üretim için 
Meksika bölgesinden getirilen avokadonun tüketimi 
artınca 1990'lı yılların başında Alanya başta olmak üze-
re Antalya, Gazipaşa, Anamur ve Mersin bölgelerinde 
ticari olarak üretimine başlandı. Yılın sadece 4 ayında 
yetişebilen avokado meyvesi Alanya’da melezlenerek 
en uzun süre meyve verecek ağaç yetiştirildi. Türki-
ye’de sıkça tüketilen ve en büyük üreticisi olan Alan-
ya’da ALTSO’nun girişimleriyle avokadonun coğrafi 
işareti ilçeye kazandırıldı. 

Çıldırlı çiftçi sürekli değişkenlik gösteren 
patates fiyatına kendince tedbir aldı.  

Alanya'da avokado 
marka oldu 
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Doğa Koruma ve Milli Park-
lar 11. Bölge Müdürlüğünce 

yürütülen yaban hayvanlarının 
yaşam ortamlarıyla korunması 
çalışmaları kapsamında 2018 yılı 
Ocak-Eylül ayları arasında doğa-
ya bin 500 adet sülün ve bin adet 
keklik salınımı yapılırken 200 
adet beç tavuğu dağıtımı yapıldı. 

Yetkililer, Türkiye'de geniş 
yaşam alanına sahip keklik ve 
sülünlerin, tarım ürünlerinde, 
ağaçlarda görülen zararlılarla bi-
yolojik mücadele açısından do-
ğaya büyük fayda sağlayacağını 
bildirdiler. Sülün, keklik ve beç 
tavuklarının Karadeniz Bölgesi'n-
de daha çok kene ile mücadelede 
kullanıldığını belirten yetkililer, 
yaban hayatının korunması, ge-
liştirilmesi, bu alanlardan şuurlu, 
planlı faydalanılması, sürdürüle-
bilir bir yönetim anlayışıyla ge-
lecek nesillere intikalinin sağlan-
ması için hassasiyet gösterildiğini 
belirttiler. 

Artan nüfus artışıyla bera-
ber gelişen şehirleşme, 
sanayileşme ve tüketim 

tercihlerindeki değişim enerji-
ye olan talebi artırıyor. İthalat 
giderlerinin başında gelen ener-
ji konusunda yenilebilir enerji 
kaynaklarına ilgi her geçen gün 
fazlalaşıyor. Petrolden elde edi-
len ve dizel yakıtlara alternatif 
olan biyodizel, organik yağların 
(Ayçiçeği, Soya, Kolza, Aspir, 
Pamuk, Palm) baz ve alkol ile 
belirli oranlarda karıştırılmasıyla 
dizel yakıta dönüştürülmesi so-
nucunda elde edildiği bildirildi. 
Atık birkisel ve hayvansal yağlar 
da biyodizel hammaddesi olarak 
kullanılabilecek. 

IFAT Eurasia Proje Müdürü 
Namık Sarıgöl yaptığı açıklamada, 
geçen yıl toplanan 38 bin ton atık 
yağın biyodizel üretiminde kulla-
nıldığını belirterek, “Yakıt olarak 
kullanılan biyodizel; diğer fosil 

yakıtlara göre yüzde 45 oranında 
daha az sera gazı salımı yaparken 
tarımsal kalkınmaya da katkı sağlı-
yor. Tarımsal üretime ek olarak, atık 
yağları kanalizasyona karışmaktan 
kurtarıp değerlendirerek hem eko-
nomik kalkınma hem de çevre ko-
ruması açısından avantajlı duruma 
geçebiliriz" dedi. 

Atık yağlar çevre kirliliğine 
sebebiyet veriyor 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından yayınlanan, ‘Bitkisel ve 
Hayvansal Atık Yağlardan Biyodi-
zel Üretimi’ verilerine göre; Tür-
kiye’de yılda 1 milyon 500 bin ton 
bitkisel yağ gıda amacı ile kullanılı-
yor. Bu yağlardan yaklaşık 150 bin 
ton atık yağ oluşuyor. 

Türkiye’de her yıl binlerce ton 
bitkisel yağ kullanıldıktan sonra la-
vabolara döküldüğünü dile getiren 
Sarıgöl, “Geri kazanılmayan yağlar 
geri dönülmez çevre sorunlarına yol 

Ordu’da kene ile mücadele sürüyor  

açabiliyor. Atık yağlar su kirliliğinin yüzde 
25’ ini oluşturuyor. Bir litre atık yağın la-
vaboya dökülmesiyle bir milyon litre içme 
suyu kullanılmaz hale geliyor. Birleşmiş 
Milletler Raporu’nda 2025 yılında dünya 
nüfusunun üçte birinin temiz içme suyu sı-
kıntısı çekeceği belirtiyor” diye konuştu. 

"Biyodizel üretimi için ideal ülke: 
Türkiye" 

Sarıgöl sözlerini şöyle devam etti: 
“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 
(EPDK) yayınladığı tebliğ ile 1 Ocak 
2018'den itibaren motorine zorunlu olarak 

binde 5 biyodizel harmanlama düzenle-
mesini getirdi. Bu karar sektörde hare-
ketliliğe neden oldu. Biyodizel üretimi-
nin yaygınlaşması ülkemiz açısından çok 
önemli. Biyodizel üretimin artması için 
hammadde üretimin de artması gerekiyor. 
Türkiye biyodizel için çok uygun. İklim 
koşulları, kolza, soya, ayçiçeği, aspir, yer-
fıstığı gibi hammaddelerin hasat edilme-
si için elverişlidir. Bir diğer hesapla geri 
kazanamadığımız atık yağ miktarı 100 bin 
tonun üzerinde. Yerli ve milli kaynaklar-
dan ihtiyacımız olan enerjinin bir kısmını 
elde edebiliriz”. 

Atık yağlar yakıt olacak   
Fosil yakıtlar tüm dünyayı alternatif enerji 
arayışına iterken, bitkisel ve hayvansal 
atık yağlar, yağlı tohumlardan elde 
edilebilen biyodizel yakıt olacak.   

Ordu’da yaban hayatının korunması çalışmaları kapsamında doğaya sülün, 
keklik salınımı ve beç tavuğu dağıtımı yapıldı.  
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Ağıllar Köyü'nde tarım des-
tekli alanda, imece usulü 
ile hasadı yapılan kuru 

fasulyenin Türkiye’nin en lezzetli 
baklagillerinden olduğu belirtildi. 

Artvin’in birçok tarımsal ürün 
için elverişli bir bölge olduğuna 
dikkat çeken Gıda ve Hayvancılık 
İl Müdürü Dursun Okur, "İlçemizde 
sulanan alanların artmasıyla kuru 
fasulye ekilişinde 2018 yılında ar-
tış kaydedilmiştir. 2018 yılı üretim 
sezonu fasulye üreticilerimiz açısın-
dan oldukça verimli bir yıl olmuş-
tur. Önümüzdeki üretim sezonunda 
verimi daha üst seviyelere çıkara-
bilmek için bakanlık olarak gerekli 
desteği sağlayacağız. Bunun yanın-
da ilçemize yeni tarımsal ürünler 

kazandırma anlamında çalışmala-
rımız devam edecektir. Üreticileri-
mizi bizden patoz makinesini talep 
etmektedirler. Bunu dikkate alarak 
talebi gidermeye çalışacağız" dedi. 

Ticaret olarak değil de insanlara 
bu iş yapıldığında boş kalan arazi-
lerin nasıl değerlendirilebileceğini 
anlatmaya çalıştıklarını ifade eden 
Okur,"Ürünün bir sürü aşaması var. 
Ekimi, çapası, sulaması, toplaması, 
kurutması ve son aşamada patoza 
vurarak ürünümüzü çıkaracağız. 
Daha sonra elemesi ve seçimi var. 
Seçimi bittikten sonra paketleyip 
tüketime sunacağız" diye konuştu. 

Üreticiler, üretilen fasulye-
nin Türkiye'nin en lezzetli kuru 
fasulyesi olduğunu iddia ederek 

Artvin’in Ağıllar Köyü'nde imece usulüyle 
türküler eşliğinde kuru fasulye hasadı 
gerçekleştirildi.  

Artvin’de türküler eşliğinde kuru Artvin’de türküler eşliğinde kuru Artvin’de türküler eşliğinde kuru 
fasulye hasadı gerçekleştirildi fasulye hasadı gerçekleştirildi fasulye hasadı gerçekleştirildi 

Lavanta üreticinin 
yüzünü güldürdü  

Mayıs ayından itibaren, 
Bor ilçesine bağlı Bere-

ke köyünde 200 dönüm alana 
ekilen lavanta üreticinin yü-
zünü güldürdü. Üreticilerden 
Bekir Yıldız, aldığı olumlu 
sonuçları bir ileri adıma ta-
şıyarak, lavanta yağı ve ben-
zeri yan ürünler elde edilecek 
bir tesis kurmaya karar verdi. 
Kurulacak tesiste 40 kişinin 
istihdam edileceğini kayde-
den Yıldız, “Alternatif tarıma 
ülkemizin ihtiyacı var. Top-
raklarımızın daha verimsiz 
olması yağmurlarımızın daha 
az yağması çiftçilerimizi al-
ternatif tarıma yönlendiriyor. 
Biz de bu kapsamda hem çift-
çilerimize örnek olalım dedik, 
hem de çiftçilerimizi teşvik 
edip onlara danışmanlık ve 
fide hizmeti vererek ekim sa-
hasını genişletmeyi düşünü-
yoruz. Aynı zamanda tesis ku-
racağız. Tesisimizde lavanta 
ürünlerinin çeşitleri; kolonya, 
sabun, duş jeli, lavanta suyu 
ve lavanta balı üretimi yapa-
cağız" dedi. 

Üretim yapılan arazide in-
celemede bulunan Tarım ve 
Orman Niğde İl Müdürü Asım 
Baş ise, yüzde 50 hibeyle des-
teklenen lavantadan olumlu 
sonuçlar almaktan dolayı üre-
tici adına mutlu olduklarını 
dile getirdi. Baş, "Bakanlığı-
mız tıbbi aromatik bitkileri 
destekliyor. Bu lavanta bah-
çesi İç Anadolu'da bulunan en 
büyük lavanta bahçelerinden 
bir tanesidir. Lavanta tıbbi 
aromatik bitkiler kapsamında 
hem sağlık sektöründe kozme-
tikte, temizlikte ve daha farklı 
alanlarda da gıda sektöründe 
de değerlendiriliyor. Ülkemiz-
de de ihtiyacımız olanlardan 
bir tanesidir. Biz de inşallah 
bu kapsamda destek ve teş-
viklerimizi yapacağız. Kırsal 
Kalkınma ve Ekonomik yatı-
rımlar kapsamında yüzde 50 
hibe programımız çerçeve-
sinde işleme tesisini kurmayı 
planlıyoruz. Tüm alanlarda 
olduğu gibi Niğde’yi tıbbi aro-
matik bitkiler üretim alanında 
da ilerletmeyi düşünüyoruz" 
ifadelerini kullandı. 

lezzetin yüksek rakımdan kaynaklandı-
ğını söylediler. 

Ünüyle anılan İspir fasulyesine rakip ola-
caklarına inandıklarını belirten üreticiler dev-
letin her türlü desteği verdiğini ifade ettiler. 

Tarlanın orta yerinde bir araya gelen 
ev kadınları bahçelerinden söktükleri 
fasulyeleri imece usulü ile türküler eşli-
ğinde ayıklamaya çalışmaları renkli gö-
rüntüler oluşturdu. 

Niğde’de alternatif ürün olarak ekimi yapılmaya başlanan 
lavanta üreticinin yüzünü güldürdü. Lavantadan beklediğinin 
üzerinde olumlu sonuçlar alan bir üretici, lavantadan yan ürün 
elde edilecek bir tesis kurmaya karar verdi. 
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Ayvalık’ta zeytin üreticiliği ya-
pan ilçenin sevilen çiftçilerin-
den Hasan Baysal yaptığı açık-

lamada, 2019 yılına ait zeytin hasadına 
başladıklarını vurgulayarak, “Bu yıl 
zeytin rekoltesi geçtiğimiz sene ile mu-
kayese edildiğinde biraz düşük. Geçti-
ğimiz yıl daha fazla mahsul almıştık. 

Yine de Allah bereket versin. Zeytin 
bahçelerimizde ne kadar zeytin çıkarsa 
o kadar toplayacağız.” dedi. 

Zeytin ağacının Ayvalık ve çevre il-
çeleri için bulunmaz bir nimet olduğunu 
kaydeden Hasan Baysal, “Zeytin ağaç-
ları bölgemize çok büyük bir gelir sağ-
lamaktadır. Zeytin üreticisinden tutun 

da; zeytin işçileri, zeytin sanayicileri ve 
sektörün yan kuruluşlarına varıncaya ka-
dar çok ciddi bir kesim bu kutsal ağaçtan 
elde edilen gelirlerle geçimlerini sağla-
maktadırlar. Ben buradan Ayvalık başta 
olmak üzere bölgedeki tüm zeytin üreti-
cilerine bol kazançlar diliyorum.” dedi. 
Üretici Hasan Kıtay ise, “Bölgemizde 

2018-2019 yılının zeytin hasatı başla-
mıştır. Ben sektördeki herkese bereketli 
ve bol kazançlı bir hasat yılı diliyorum. 
Her zeytin hasadı, çiftçilerimiz için yeni 
bir heyecan ve umuttur. Biz yepyeni bir 
heyecan ve umutla bu yılki hasadımıza 
başladık. İnşallah bu yıl tüm çiftçimiz 
için bereketli olur” diye konuştu. 

Zeytin üreticisinin hasat coşkusu  

Manisa'nın Sarıgöl ilçesin-
de son 15 yıldır tarımı 

yapılan yayla bağcılığı adından 
söz ettirmeye başladı. Son ba-
harın sonlarına kadar dayana-
bilen üzümlerin yetiştirildiği 
yayla bağcılığında üzümler ge-
rek renkleri gerekse de kalitesi 
ve tatlarıyla hayran bırakıyor. 
Çekirdeksiz Sultaniye üzüm-
den ayrı olarak kırsal alanda 
tarımı yapılan yayla bağcılığı 
hakkında bilgi veren üretici Ali 
İhsan Ülgen, 10 farklı üzüm 

türünün tarımının yapıldığı-
na dikkat çekerek "Sarıgöl’de 
son 15 yıl içesinde Sultaniye 
ağırlıklı üzümlerin yanında 
kırsal alanlarda yayla bağcılı-
ğına başlandı. İlçemize gelen 
yaş üzüm alıcıları ilçemizden 
çeşitli üzüm alımları yapmak-
tadır. Michele Palieri, Grimson 
Seedless, Trakya ilkeren, sü-
peryol, beyaz Mevlana, siyah 
Mevlana, Red Globe, Antep 
Karası, Thomson ve Alphonse 
türleri yetişmekte. Bu üzümler 
dayanıklı ve piyasa değeri olan 
ürünlerdir" dedi. 

Sarıgöllü üzüm üreticisi 
Ahmet Tosun, farklı üzümler 
yetiştirmenin üreticiler için 
yararlı olduğunu belirterek 
"Ağırlıklı olarak sultaniye üzü-
mü yetiştirmekteyiz. Sultani-
ye üzümlerimizi yaş ve kuru 
değerlendirme şansımız daha 
çok. Ben sekiz yıldır Sultani-
ye üzümlerinden ayrı olarak 
çekirdekli sofralık Red Globe 
ve pembe çekirdeksiz oldukça 
gevrek tür olan Grimson Seed-
less diktim çok olumlu sonuç-
lar aldım. Bu üzümler daha az 
masraf istiyor. Dayanıklı ol-
ması ve lezzeti çok güzel" diye 
konuştu. 

Sarıgöl’de üzümler 
göz kamaştırıyor 

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 130 bin dekarlık alanda 
yetiştirilen üzümler, gerek renkleri gerekse de kalitesi ve 
tatlarıyla hayran bırakıyor. 

Balıkesir’in Ayvalık 
ilçesinde zeytin hasat 
dönemi başladı. 
Hasat döneminin 
başlamasıyla birlikte 
zeytin tarlalarında 
zeytin tayfalarının 
hareketliliği göze 
çarparken, yeni hasat 
döneminin zeytin 
üreticileri tarafından da 
büyük bir heyecanla 
karşılandığı bildiriliyor.
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Türkiye'de kivi üretiminde ikinci sırada yer 
alan Ordu'da kivi hasadına başlandı.    

Fındığın yanında 
Ordu’da üreticile-
rin önemli geçim 

kaynakları arasında yer 
alan kividen üreticilerin 
beklentisi yüksek. Fındık 
bahçelerini keserek kivi 
dikim alanları oluşturan 
üreticiler kivi hasadın-
dan son derece memnun 
olduklarını ifade ederek, 
üretimi daha da geniş 
alanlarda yapmak istedik-
lerini, hasadın fındıktan 
daha fazla gelir getirdiği-
ni söyledi. 

8 dönüm fındık bahçe-
sine keserek kivi yetiştir-
meye başladığını belirten 
üretici İlker Tandoğan, 
“Fındık bahçemi keserek 
kivi üretimini yapmaya 
başladım. Yalova, Rize ve 
Ordu ilimizde tarım mü-
dürlükleri tarafından kivi 
fidanları verildi ve bizler 
de o projeden yararlana-
rak bahçemizi oluşturduk. 
Yalova’da başarılı üretim 
gerçekleşti fakat kendi ili-
mizde bunu tam anlamıyla 
başaramadık. Ordu’da da 
üretim alanı genişleterek 
en fazla kivi üreten duru-
muna geldik. Kilosu bu 
yıl geçen yıllara oranla 
daha fazla ve bizleri artık 
memnun edecek. Kilosu 3 
ile 4 TL’den satacağız. 18 
yıldır bahçemde hasat ya-
pıyorum. Bu yıl ise mahsul 
iyi oldu ve üretimden de 
çok memnunuz. Sağlığa 
çok yararlı ve lezzetli bir 
meyve. Antalya ve Aydın’a 
buradan kiviler gidiyor. 
Şuan için pazardan yöne 
sıkıntımız yok. Fakat kivi 
ürünü daha değerli olabilir 
ülkemizde. Yerel market 
ve pastanelerinde bizler-
de alması daha iyi olur. 
8 dönüm bahçemizde 35 
tona kadar üretim yapabi-
liyoruz. Tamamen organik 
ve gübreye gerek olmadan 
yetişen bir üründür kivi. 
Sulama sistemi ile besli-
yoruz kiviyi. Fındığa göre 
maliyeti düşük ve toplama-
sı çok kolay” dedi. 

Kivi toplamanın çok 
zevkli olduğunu söyle-
yen Mahmut Baş isimli 
işçi, "Fındık toplamaktan 
daha az yoruyor ve bah-
çede insan çok az yorulu-
yor. Gündelik geliyoruz 
işe ve daha fazla kaza-
nıyoruz. Fındık para et-
miyor ama kivi inanıyo-
ruz ki daha fazla ediyor. 
Fındık yevmiyesi 80 TL 
iken kivi de çalışan biz-
lerin yevmiyesi 120 ile 
130 TL arasındadır. Tüm 
masraflarımızı da bahçe 
sahibi karşılıyor. Faydalı 
bir ürün ve herkesin kivi-
yi tüketmesini istiyoruz" 
diye konuştu. 

Bu yıl kivinin bol ol-
duğunu söyleyen Yasin 
Aktaş isimli işçi, "Ben 
fındık zamanı fındık yev-
miyesine, kivi zamanı ise 
kivi yevmiyesini gidi-
yorum. Fındık toplarken 
inanın çok yoruluyoruz. 
Kivi ise çok zevkli top-
laması ve daha az yorulu-
yoruz. Yevmiyede yüksek 
olunca da bizler daha da 
mutlu oluyoruz” şeklinde 
konuştu. 

Son iki yıldır kivi fi-
yatlarının iyi olduğunu 
belirten Gülser Tando-
ğan ise "Önceki yıllar 
kivi satacağımız zaman 
İran ülkesinden ülkemize 
kivi alınıyordu. Doların 
yüksek olması nedeniyle 
dış ülkeden ihracat yapı-
lamadığı için bizim üret-
tiğimiz kivilerin değeri 
anlaşıldı ve bundan dola-
yı elimizde kivi kalmıyor 
diyebilirim. Öncelikle 
yerel üreticilere sahip çı-
kılmasını talep ediyoruz. 
Dışarıdan ürün gelmediği 
sürece bizim pazar soru-
nuz olmuyor ve inanın 
bizler İran kivisini de 
biliyoruz, bizimkilerin 
tadının yanından bile ge-
çemez. Son iki yıldır iç 
üretime destek veriliyor. 
Tamamen organik yetiş-
tiriyoruz bahçemizde” 
açıklamasında bulundu. 

Ordu'da kivikivikivi   hasadına başlandı 

Artvin Valiliğinin katkılarıyla yaklaşık 2 yıl 
önce hayata geçirilen orman dışı ürünlerin 

değerlendirildiği kayın mantarı yetiştiriciliği 
projesi kapsamında üretilen kayın mantarından 
üreticiler ilk mahsullerini almaya başladı. 

Türkiye’nin Kafkas ülkelerine açılan ve yıl-
da yaklaşık 7 milyonun insanın giriş çıkış yaptığı 
Sarp Sınır Kapısı’nın Türkiye tarafından oluştu-
rulan stantlarda önceden aşçılar tarafından özenle 
hazırlanarak kayın mantarıyla pişirilen 5 çeşit ye-
mek, düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. 

Birbirinden leziz mantar yemeklerine vatan-
daşların yoğun ilgi göstermesi üzerine adeta izdi-
ham yaşandı. Bazı vatandaşlar mantar alabilmek 
için ezilme tehlikesi geçirdiği gözlendi. 

Sarp Sınır Kapısından giriş ve çıkış yapan 
binlerce kişi mantar üreticilerinin oluşturmuş ol-
duğu yemek standı önünde toplanarak mantar ye-
mek için uzun kuyruklar oluştururken etkinlikte 
yaklaşık 3 bin kişiye mantar yemekleri dağıtıldı. 

Artvin İli Mantar Yetiştiriciliği Başka-
nı Ali Fuat Beyez, kayın mantarı yetiştiri-
ciliği projesinin orman köylüsü için adeta 
altın niteliğinde gelir getirecek bir proje 
olduğunu belirterek, orman köylülerinin az 
maliyetle önemli bir gelir elde etmeye baş-
ladıklarını söyledi. 

Türkiye'de kayın mantarı üretimi yapılan 
tüm illeri gezerek bilgi sahibi olduklarını 
ifade eden Beyaz, "Tarım ve Orman Bakan-
lığının yüzde 50 hibe destekli projelerinden 
faydalandık. Sayın Valimiz Ömer Doğanay'ın 
büyük destekleriyle bugün ilimiz genelinde 
27 tam otomasyonlu mantar üretim serası 
kuruldu. Bunlardan 8 seramızda aktif olarak 
mantar üretimimiz devam etmektedir. Diğer 
seralarımızda yakın zamanda ürün almaya 
başlayacağız"dedi. 

Ürettikleri mantarların tamamen doğal 
olduğunu, herhangi bir katkı maddesi bulun-

madığını belirten 
Beyaz, "Ürünle-
rimiz sertifikalı 
olduğu için ze-
hirlenme tehlike-
si yoktur. Man-
tarlarımız kütük 
üzerinde hava ve 
su ile hayat bulan 
doğal ürünlerdir. 
Hepinize afiyet 
olsun." dedi. 

Sınırda mantar kuyruğu  
Yıllarca araç ve insan yoğunluğu ile anılan Sarp Sınır Kapısında bu 
defa kayın mantarı yoğunluğu yaşandı.  



MS 250
Silindir hacmi 45,4 cm3

Motor gücü 2,3 kW / 3,1 BG

Ağırlık 4,6 kg*

Pala uzunluğu 45 cm

Zincir tipi 1,6 mm .325” RSC 34 Diş

* Zincir ve pala hariç, depo boş durumda

MS 230
Silindir hacmi 40,2 cm3

Motor gücü 2,0 kW / 2,7 BG

Ağırlık 4,6 kg*

Pala uzunluğu 45 cm

Zincir tipi 1,6 mm .325” RSC 34 Diş

* Zincir ve pala hariç, depo boş durumda

Silindir hacmi 30,1 cm3

Motor gücü 1,3 kW / 1,8 BG

Ağırlık 3,9 kg*

Pala uzunluğu 40 cm

Zincir tipi 1,3 mm 3/8” P PMC 27,5 Diş

* Zincir ve pala hariç, depo boş durumda

MS 170

STIHL 1 Litre motor yağı alana

YIL GARANTİ4

MS 361
Silindir hacmi 59,0 cm3

Motor gücü 3,4 kW / 4,6 BG

Ağırlık 5,6 kg*

Pala uzunluğu 50 cm

Zincir tipi 1,6 mm 3/8” RSC 36 Diş

* Zincir ve pala hariç, depo boş durumdaPazarda gücünü ve güvenilirliğini ispat ederek isim yapmış, ağır işlerin vazgeçilmez 
yardımcısı. Konvansiyonel motorlara kıyasla %20’ye varan yakıt tasarrufu.

Kompakt, denenmiş ve test edilmiş temel ekipman ile giriş seviyesi modeli. 
Budama, yakacak odun kesimi ve kereste işlerinde kullanılabilir.

Örnek güç-ağırlık oranı. Kereste işlerinde, yakacak odun 
ve küçük ağaçların kesilmesinde kullanılabilir.

Düşük titreşimli, kompakt motorlu testere. Uzun ömürlü hava filtresi ve 
STIHL anti-vibrasyon sistemi.Yüksek kesim performansı ve kullanıcı konforu. 
Yakacak odun ve küçük ağaçların kesilmesinde kullanılabilir.
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Tüm Bayilerimizde 
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