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Küçükbaş hayvan 
tercih edilmeli...
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Tarım Kredi ve 
TMO'dan bir ilk...

3 Tarım Kredi Koopera-
tifleri Merkez Birliği Yetki-
lileri, 15 Temmuz gecesi 
Kazan’daki 4. Ana Jet Üs 
Komutanlığı’ndan kalkan 
uçakları engellemeye ça-
lışırken hayatını kaybe-
den Kazan Tarım Kredi 
Kooperatifi ortağı ve Ahi 
Köyü Muhtarı şehit Ali 
Anar’ın evine taziye ziya-
retinde bulundu.

İncirde hem rekolte 
hem de kalite sevinci

Haberi 8. Sayfada

3 Bu yıl aşırı sıcaklar nedeniyle 
15 gün erken başlayan kuru incir 
hasadında ürün bolluğu yaşanıyor. 
Üreticiler son 10 yılın en kaliteli 
ürününü bekliyor.

Şehit Ailesine taziye ziyareti

DESTEKÇİSİYİZ

3 Kurban sayısının azlığına 
ilişkin değerlendirmelerin doğru 
olmadığını vurgulayan Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, 2014 ve 2015 
yıllarında kurban edilen büyükbaş 
hayvan sayısının ortalama 870-
880 bin baş civarında olduğunu, 
şu an kurbanlık şartlarına uygun 1 
milyon 200 bin büyükbaş hayvan 
varlığının tespit edildiğini bildirdi.

"Spekülasyona izin 
vermeyeceğiz"

Haberi 3. Sayfada

Haberi 4. Sayfada

Haberi 5. Sayfada

Kurban Bayramınız 
mübarek olsun

Bölge Birliklerimizin

Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Külcü ile Genel Müdür 
Ayhan Karayama Erzurum Bölge Birliği çalışanları ile bir araya geldi.
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, hem bayram öncesi hem de bayram 
sonrası için tüm hazırlıkların tamamlandığını ve Kurban Bayramı için hayvan sayısının 
fazlasıyla mevcut olduğunu belirterek, "Aksaklığa fırsat vermemek için atılması 
gereken ne adım varsa atıyoruz. Bayram sonrası için de et fiyatlarını artırmaya dönük 
herhangi bir spekülatif hareket, alan bulamayacaktır." dedi. 

Bakan Çelik, yaptığı açıklamada, Kur-
ban Bayramı'na çok az bir süre kaldığına 
dikkati çekerek, her yıl olduğu gibi bazı 
spekülatif söylemlerin bu sene de günde-
mi işgal etmeye başladığını söyledi.

Kurban sayısının azlığına ilişkin de-
ğerlendirmelerin doğru olmadığını vur-
gulayan Çelik, 2014 ve 2015 yıllarında 
kurban edilen büyükbaş sayısının ortala-
ma 870-880 bin baş civarında olduğunu, 

TİGEM Genel Müdürü Mehmet Taşan, makarnalık 
buğday tohumluğunun kilogram fiyatının 135 lira, I. grup 
ekmeklik buğday tohumluğunun kilogram fiyatının 132 
lira, II. grup ekmeklik buğday tohumluğunun fiyatının ise 
131 lira olarak belirlendiğini açıkladı. 

TİGEM Genel Müdürü Taşan ko-
nuya ilişkin yaptığı yazılı açık-

lamada, TİGEM’in Türkiye’nin tüm 
coğrafi bölgelerine dağılmış işlet-
melerinde başta hububat tohumluğu 
olmak üzere çayır, mera ve yem bit-
kileri, sebze tohumluğu, fidan-fide 
üretiminde büyük hizmetler verdi-
ğini belirterek, “Ülkemizde yakla-
şık 7,9 milyon hektar arazide buğ-
day ve 2,8 milyon hektar arazide de 
arpa yetiştirilmektedir. Tohumluğun 
3 yılda bir yenilenmesi esasına göre 
sertifikalı hububat tohumluğu ih-
tiyacı 526 bin ton buğday ve 186 
bin ton arpa olmak üzere toplam 
712 bin tondur. Buna karşılık ülke 
genelinde son üç yılın (2013-2014- 
2015) ortalama tohumluk üretim 
değerleri dikkate alındığında 3 yılda 
bir yenileme esasına göre hesap-
lanan tohumluk ihtiyacının yüzde 
74,5’i oranında sertifikalı hububat 
tohumluğu üretilmiştir. 2015 yılında 

tedarik edilen sertifikalı hububat to-
humluklarının yüzde 26’sı TİGEM 
tarafından karşılanmıştır” ifadeleri-
ni kullandı.

TİGEM genelinde 29 buğday, 9 
arpa, 3 tritikale ve bir yulaf olmak 
üzere 42 çeşit sertifikalı hububat to-
humluğu üretimi yapıldığı bilgisini 
veren Taşan, tohumluk dağıtımla-
rının TİGEM bayileri, Tarım Kredi 
Kooperatifleri, Pankobirlik ve tarım 
il müdürlükleri aracılığıyla gerçek-
leştirildiğini kaydetti. Taşan, 2016 
yılı tohumluk fiyatlarına ilişkin, 
“Makarnalık buğday tohumluğunun 
kilogramı 135 lira, I. grup ekmeklik 
buğday tohumluğunun kilogramı 
132 lira, II. grup ekmeklik buğday 
tohumluğunun kilogramı 131 lira, 
arpa tohumluğunun kilogramı 120 
lira, tritikale tohumluğunun kilog-
ramı 125 lira, yulaf tohumluğunun 
kilogramı 125 lira olarak belirlen-
miştir” açıklamasında bulundu.

şu an 1 milyon 200 bin 
kurbanlık şartlarına 
uygun büyükbaş hay-
van varlığının tespit 
edildiğini bildirdi.

Çelik, geçmiş yıl-
larda ortalama 2 mil-
yon 700 bin küçükbaş 
kurban edilirken, şu 
anda 3 milyon 700 
bin kurban edilme-
ye müsait küçükbaş 
hayvan olduğunu 
ifade ederek, "Hay-
van sayılarında herhan-
gi bir sorun söz konusu değil. Kurban 
Bayramı için yeterli, hatta yeterinden 
fazla hayvanımız mevcut. Spekülatör-
ler her yıl bunu söylerler ama bayram 
bittikten sonra da pazarlarda çok ciddi 
şekilde hayvan kalır. Bunları da Et ve 
Süt Kurumu olarak almak zorunda ka-
lırız. Bu yıl da büyük ihtimalle böyle 
olacak. Onun için hem kurban kesecek 
vatandaşlara, hem pazara kurbanlık hay-
vanlarını çıkaracaklara sesleniyorum; 
kesinlikle bu değerlendirmelere kanma-
yınız." diye konuştu.

Piyasada belirlenecek fiyatlar ile 
ilgili bir şey söylemeyi doğru bulma-
dığını ifade eden Çelik, Diyanet İşleri 
Başkanlığının bir hisse için belirlediği 
rakamın 690 lira olduğunu hatırlattı. 
Çelik, bunun piyasada oluşacak fiyat 
anlamında bir kriter olabileceğini, asıl 
belirleyici şartın ise arz ve talep olaca-
ğını söyledi.

Çelik, arz ve talep dengesizliği de 
söz konusu olmadığı için herhangi bir 
sorun bulunmadığını, piyasanın normal 
seyrinde işlemesi gerektiğini vurguladı.

"Hayvancılıkta köklü bir 
değişime gidiyoruz"

Hayvancılık ile ilgili politikaların-
da çok köklü bir değişime gitme yö-
nünde çalışmalarını sürdürdüklerine 
dikkati çeken Çelik, ithalata dayalı bir 
hayvancılık politikasından çıkıp ken-
di hayvan varlığını artırmaya ve kendi 
kendine yetme noktasına gelme konu-
sunda çalışmalarını gerçekleştirdiklerini 

dile getirdi. Çelik, "Önümüzdeki dönem 
içerisinde Sayın Başbakanımızın katılı-
mı ile bölgelere dönük hayvancılık poli-
tikalarımız ile bitkisel üretim politikala-
rımızı değerlendireceğiz." dedi.

Çelik, köklü bir dönüşüm programı 
uygulandığının altını çizerek, damızlık 
çiftliklerinin öne çıktığı yapıda sistemin 
oturtulması gerektiğini belirtti.

Aksi takdirde her yıl artan bir besi 
hayvan ithalatı ile hayvancılığı geliştir-
menin mümkün olmadığını ifade eden 
Çelik, şunları kaydetti:

"Geçiş sürecindeyiz. Bu geçiş döne-
minde aynı zamanda damızlık çiftlik-
lerindeki ihtiyacı da karşılamak ama-
cıyla ister istemez hayvan ithalatı söz 
konusu. Bu noktada vatandaşlarımızın 
bayram sonrası için de hiçbir endişesi 
olmasın. Çünkü şu anda yalnız kasaplık 
kesim için 100 bin hayvan ya limanlara 
ulaşmış, ya yolda ya da bağlantısı yapıl-
mış durumda. Ayrıca yoğun bir şekilde 
besilik talepleri var. Onunla ilgili de 
bağlantılarımız yapılmış durumda. Bi-
rinci etapta hemen 100 bin hayvan şu 
anda limanlara gelmeye başladı. Bunlar 
besi çiftliklerine dağıtılacak. Hayvancı-
lık politikamızda köklü bir değişikliğe 
doğru gideceğiz ama mevcut yürüyen 
sistem içerisinde hiçbir aksaklığa fır-
sat vermemek için atılması gereken ne 
adım varsa onları atıyoruz. Hem bayram 
öncesi hem de bayram için tüm hazır-
lıklarımız fazlasıyla tamam. Bayramdan 
sonrası için de et fiyatlarını artırmaya 
dönük herhangi bir spekülatif hareket, 
alan bulamayacaktır." 

TİGEM, 2016 yılı tohumluk fiyatlarını 
açıkladı

Kurban Bayramı için hayvan sayımızda 
herhangi bir sıkıntı yok
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Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yetkilileri, 15 Temmuz gecesi Kazan’daki 
4. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkan uçakları engellemeye çalışırken hayatını 
kaybeden Kazan Tarım Kredi Kooperatifi ortağı ve Ahi Köyü Muhtarı şehit Ali 
Anar’ın evine taziye ziyaretinde bulundu.

Türkiye Tarım Kredi Koopera-
tifleri Merkez Birliği Yöne-
tim Kurulu Başkanı Selahat-

tin Külcü, şehit ailesine baş sağlığı 
dileyerek, şunları kaydetti: “Bazı 
anlar vardır konuşulması güçtür.  O 
gece hepimiz şehit olmak isterdik. 
Hepimiz bu ülke için nöbet tuttuk. 
Cenab-ı Allah sizin çocuğunuza na-
sip etmiş bu mertebeyi. Dünya dur-
duğu sürece evladınız hep anılacak 
hiç unutulmayacaktır.”

Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik’in de 
selamını ileten Tarım Kredi 
Kooperatifleri Genel Müdürü 
Ayhan Karayama geride ka-
lanlara Allah'tan uzun ömür-
ler dileyerek, acılı aileye baş 
sağlığında bulundu.

Türk milletinin 15 Tem-
muz gecesi demokrasi ve 
milli iradeye ne kadar önem 
verdiğini başta Kazan olmak 
üzere Türkiye’nin her yerin-
de gösterdiğini belirten Ka-
rayama, “Ülkemiz büyük bir 

tehlike atlattı. Milletin direnişi sa-
yesinde bu hain darbe girişimi boşa 
çıktı. Kazan’da da bunu gördük. Ka-
zan halkı, 15 Temmuz gecesi Tür-
kiye’nin geleceğini hedef alanlara 
karşı göğsünü siper etmiş, onurunu 
vermek yerine hayatını vermeyi ter-
cih etmiştir. Sizlere şahsım ve Türk 
milleti adına teşekkür ediyorum” 
dedi.

Devlet ve millet için var oldukla-
rını dile getiren şehit babası Hüseyin 

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

taşımaz.

 Mizanpaj: 
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

0 (312) 216 42 62 - 68 
 Faks: 0 (312) 216 42 69

Baskı:
Semih Ofset

Büyük Sanayi Çilingir Sk. No:26 
İskitler / Ankara

0 (312) 341 40 75

Merkez Birliği Adına Sahibi      Selahattin KÜLCÜ
Genel Yayın Yönetmeni      İsmail Hakkı BÜCÜK
Yazı İşleri Müdürü       Murat YILMAZ
web adresi       www.tarimkredi.org.tr
e-mail        basin@tarimkredi.org.tr
İletişim hattı       444 4 855

TEKİRDAĞ Fatih DURAN
BALIKESİR Zekeriya SAYAR Kahraman TOY
SAKARYA Hüseyin SAVAŞÇI
İZMİR Kadir ARIOĞLU 
KÜTAHYA Korhan ÖZDEMİR 
ANTALYA U.Furkan ULUTAŞ
KONYA Ersin ŞENOL  
ANKARA İbrahim ÖZDEMİR

KAYSERİ Semih Salih ÖZER 
SiVAS Şemis KALEM 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

Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İrfan 
Karakaya, İzmir Bölge Müdürü Mehmet 

Tevfik Ongun,  Selçuk Kaymakamı Ayhan 
Boyacı, Selçuk Belediye Başkanı, Dahi Zeynel 
Bakıcı’nın da katıldığı dağıtım vatandaşlardan 
yoğun ilgi gördü.

Birlik ve beraberlik mesajları veren Karakaya, 
“15 Temmuz gecesi milli iradeye sahip çıkarak, 
darbecilere karşı koyan aziz şehitlerimize yüce 
Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dili-
yorum.” dedi.

Şehitler hayrına  
lokma dağıtıldı

İzmir Bölge Birliği’ne bağlı Selçuk Tarım 
Kredi Kooperatifi tarafından 15 Temmuz 
darbe girişiminde şehit olan asker, 
polis ve sivil vatandaşlar hayrına lokma 
dağıtıldı.

Anar, oğlu Ali Anar’ın 35 yaşında 
hain darbe saldırısında şehit düştü-
ğünü kaydederek; “Kendi helikop-
terimizle kendi uçağımızla kendi 
paramızla kendi mermimizle bizlere 
sıkıyorlar.  Bu nasıl Müslümanlık, 
bu halka nasıl silah sıktınız? Nedir 
bu memleketle alıp veremediğiniz? 
Bunlar Allah korkusu olmayan va-
tan hainleri. Şu anki beklentimiz, 
devletimizin bu hainlere cezalarını 
en ağır şekilde vermeleri.” dedi.

Daha sonra Akıncı Üssü’nden kalkan 
F-16’ları durdurmak için tarlasındaki saman-
ları yakan Fethiye Tarım Kredi Kooperatifi or-
tağı Hicabi Bitik’i evinde ziyaret eden Tarım 
Kredi Kooperatifleri heyeti son olarak; darbe 
girişimi sırasında Ankara'daki Özel Kuvvetler 
Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbe-
ci General Semih Terzi'yi öldürdükten sonra 
şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir’in 
babası Hasan Hüseyin Halisdemir’e de taziye 
ziyaretinde bulundu. 

Ziyaretlerde, Merkez Birliği Denetçisi İs-
mail Daşdelen ve Ankara Bölge Müdürü Veli 
Altunkaş da hazır bulundu.

Şehit Ailesine taziye ziyareti 
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Merkez Birliği’nin 
Erzurum Bölge Bir-
liği’nde gerçekleş-

tirilen Ağustos ayı Yönetim 
Kurulu Toplantısı sonrasında, 
Merkez Birliği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Selahattin Külcü 
ile Genel Müdür Ayhan Kara-
yama, Erzurum Bölge Birliği 
personeli ile bir araya geldi. 
Konuk heyete Bölge Müdürü 
Ali Karaarslan tarafından böl-
ge ve kooperatif faaliyetleri 
hakkında bilgi verdi.

Tarım Kredi Kooperatif-
leri’nin güçlü ve büyük bir 
çiftçi kuruluşu olduğunu, 
çiftçinin de Tarım Kredi Ko-
operatifleri’nden beklentisi-
nin yüksek olduğunu belirten 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Selahattin Külcü, “Bölgenin 
başarılı olmasında en büyük 
faktör sizlersiniz. Mesai mef-
humu gözetmeksizin çalışma-
larınıza devam ediyorsunuz. 
Tarım Kredi Kooperatifleri 
çiftçi için hayati önem taşı-
yan güçlü bir çiftçi kuruluşu. 
Yönetim Kurulu toplantısının 
organizasyonundan büyük 
memnuniyet duydum. Bölge 
Müdürümüze ve emeği ge-
çenlere teşekkür ediyorum.” 
dedi.

Birlik ve beraberlik içeri-
sinde olarak, Türk Milletinin 
15 Temmuz gecesi demokra-
si ve milli iradeye ne kadar 
önem verdiğini, Türkiye’nin 
her yerinde gösterdiğini vur-
gulayan Genel Müdür Ayhan 
Karayama da; “Ülkemiz bü-
yük bir tehlike atlattı. Mil-
letin direnişi sayesinde bu 
hain darbe girişimi boşa çıktı. 
Milletimiz, 15 Temmuz ge-
cesi Türkiye’nin geleceğini 
hedef alanlara karşı göğsünü 

siper etmiş, onurunu ver-
mek yerine hayatını vermeyi 
tercih etmiştir. Tarım Kredi 
Kooperatifleri olarak bizler 
de üzerimize düşeni yaptık. 
Cumhurbaşkanımız ve Baş-
bakanımızın çağrısına kulak 
vererek, devletimize, mille-
timize zarar gelmesin diye 
minnet borcumuzu ödemek 
için meydanlara indik. Siz-
ler de bu kurumun personeli 
olarak yaptıklarımızı mey-
danlara inerek milletimizle 
birlik ve beraberlik içerisinde 
olarak gösterdiniz. Allah mil-
letimizi, devletimizi korusun. 
Sizlere teşekkür ediyorum.” 
dedi.

Karayama ayrıca, Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin Tür-
kiye’nin geneline yayılmış 
bir kurum olduğunu, Bölge 
Birliklerinin ve kooperatifle-
rin çiftçi ve ortakların gele-
ceği için yol gösterici olması 
gerektiğini ifade ederek, “Ta-
rım Kredi Kooperatifleri ola-
rak amacımız; varlık sebebi-
miz olan ve kurumumuzun 
oluşmasına katkı sağlayan 
ortaklarımızı daha mutlu, 
daha memnuniyet verici bir 
yapıya kavuşturmaktır. Orta-
ğa hizmet anlamında birlik ve 
beraberlik içerisinde, gece-
mizi gündüzümüze katarak, 
her türlü fedakârlıkla bu ku-
ruma sahip çıkacağız. Tarım 
Bakanlığımızın çalışmaları 
doğrultusunda, Bakanlığı-
mızın sahadaki uygulayıcısı 
olarak, ilgili kuruluşları ile 
koordineli çalışarak çiftçiye 
daha iyi hizmet vermek ülke 
tarımına katkı sağlamak ve 
tarımı daha ileriye götürmek 
arzusundayız. Tarım Kre-
di Kooperatifleri çok güzel 

Merkez Birliği Yetkilileri Erzurum Bölge’de

yerlere geldi. İnşallah daha çok 
çalışarak çok daha iyi yerlere ge-
leceğiz. Herkes kendi görev ve 
sorumluluğu ne ise o yönde azami 
gayret göstermeli. Bizler de şim-
diye dek Bölge Birliklerinin her 
türlü önerilerinin destekçisi olduk 
olmaya da devam edeceğiz.” söz-
lerini kaydetti.

Bölge Müdürü Ali Karaars-
lan da, Merkez Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Selahattin Külcü 
ile Genel Müdür Ayhan Karaya-
ma’nın Bölge Birliği’ne ziyare-
tinden duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, Bölge Birliği ve faali-
yet alanında bulunan Erzurum, 
Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan il 
merkezlerine bağlı Kooperatifle-
rin faaliyetleri ile ortak ve çiftçi-
lere vermiş olduğu hizmetler hak-
kında bilgi verdi.

Karaarslan, “Amacımız, Ta-
rım Kredi Kooperatiflerini daha 

da ileriye götürmek. İdareciler ve 
çalışanlar olarak hep birlikte el ele 
vererek bu kurumun gerçek sahibi 
olan çiftçimize en iyi hizmeti ver-
meye devam edeceğiz.” dedi.

Konuk Heyetin    
Kooperatif Ziyareti

Öte yandan, Yönetim Kurulu 
Başkanı Selahattin Külcü, Genel 
Müdür Ayhan Karayama, Ge-
nel Müdür Yardımcısı Mehmet 
Güneş ve beraberindeki Merkez 
Birliği heyeti daha sonra Erzurum 
Bölge Birliği’ne bağlı bazı birim 
kooperatifleri ziyaret ederek ça-
lışmalar hakkında kooperatif yet-
kililerinden bilgi aldılar.

Şehit Ailesine             
Taziye Ziyareti

Tarım Kredi Kooperatifle-
ri Merkez Birliği Yetkilileri, 15 
Temmuz gecesi milli iradeye yö-

nelik Ankara Özel Harekât Daire-
si Başkanlığına düzenlenen hain 
darbe girişimi sırasında şehit olan 
Pasinler Tarım Kredi Kooperatifi 
ortağı Yusuf Sürücü’nün kardeşi 
Polis Memuru Yakup Sürücü’nün 
ailesinin bulunduğu eve taziye zi-
yaretinde de bulundu.

Ziyarette Yönetim Kurulu 
Başkanı Selahattin Külcü ile Ge-
nel Müdür Ayhan Karayama ta-
rafından şehit ailesine baş sağlığı 
dilekleri iletilirken aileye günün 
anısına Türk Bayrağı ve Kuranı 
Kerim takdim edildi.

Şehit ailesi ziyaretinde, Mer-
kez Birliği Yönetim Kurulu Baş-
kan Vekilleri; Mesut Ölmez ve 
Veli Sar, Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Şahin, Erzurum Bölge 
Birliği Yönetim Kurulu Başka-
nı A.Rıfat Bezginoğlu ile Bölge 
Müdürü Ali Karaarslan da hazır 
bulundu.

Merkez Birliği 
Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Selahattin 
Külcü ile Genel 
Müdür Ayhan 
Karayama 
Erzurum Bölge 
Birliği çalışanları 
ile bir araya 
geldi.
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DAP İdaresi 
tarafından 
karşılanarak 
yaptırılan 9 bin 960 
adet saç ve prefabrik 
beton sıvatın 
dağıtımına başlandı. 
Yapılan çalışmayla, 
2 yılda toplam 19 
bin adet saç ve 
beton sıvat bölgeye 
kazandırılmış oldu. 

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Baş-
kanlığının “Hayvancılık Altya-
pısının Geliştirilmesi Projesi” 

kapsamında, bölgede meraya dayalı hay-
vancılık yapılan alanlarda, büyükbaş ve 
küçükbaş hayvanların temiz su ihtiyacını 
karşılamak amacıyla, finansmanının ta-
mamı DAP İdaresi tarafından karşılana-
rak, 2 yılda toplam 19 bin adet saç ve be-
ton sıvat bölgeye kazandırılmış oldu. 

Hakkari, Malatya, Tunceli ve Van il-
lerinde başlayan sıvat dağıtımlarının önü-
müzdeki günlerde Ağrı, Ardahan, Bingöl, 
Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Iğdır, 
Kars, Muş, Sivas ve Van illerinde devam 
edeceği bildirildi.

İmal edildikleri noktalardan alınıp 
muhtarlara teslim edilen sıvatlar, köy ve 
mera arazilerinde belirlenen yerlere kuru-
larak, hem hayvanların temiz su ihtiyacı 

karşılanmış oluyor hem de suya ulaşma-
da zorluk yaşanan alanlara yerleştirilerek 
hayvanların enerji kaybı önlenerek ayrıca 
ülke ekonomisine de katkı sağlanmış olu-
yor.

Konuyla ilgili açıklama yapan DAP 
İdaresi Başkanı Adnan Demir, bölgede 
hayvancılığı daha verimli kılmak, kırsal 
alanda büyükbaş ve küçükbaş hayvanla-
rın temiz su ihtiyacını karşılamak amacıy-

la, bu yıl 5 bin 850 adet sac, 4 bin 110 adet 
beton olmak üzere toplam 9 bin 960 adet 
sıvatın İl Özel İdareleri ve Büyükşehir 
Belediyeleri aracılığıyla köy ve meralar-
daki hayvan yetiştiricilerine dağıtılacağı-
nı ifade etti. Başkan Demir, “Geçtiğimiz 
yıl, ilk etapta, hayvancılığın yoğun olarak 
yapıldığı yerleşim ve mera yerlerine ko-
nulmak üzere toplam 9 bin 30 adet sac ve 
beton sıvat bölge illerine dağıtıldı. Yeni 
sıvatların dağıtımına ise Ağustos ayında 
başlandı. 2 yılda, DAP İdaresine bağlı 15 
ilin ilçe, köy ve meralarına toplam da 19 
bin adet sıvat dağıtılmış olacak” dedi.

Türkiye’nin en büyük meralarının 
DAP Bölgesinde olduğuna ve burada ya-
şayan nüfusun büyük bölümünün de ge-
çimini hayvancılık yaparak sağladığına 
dikkat çeken Başkan Demir, meralardaki 
hayvanların su ihtiyacını karşılama konu-
sundaki sıkıntıdan dolayı böyle bir çalış-
ma başlattıklarını ve illerden gelen yoğun 
talep üzerine söz konusu uygulamaya bu 
yıl da devam ettiklerini söyledi. Merala-
rın, hayvanların beslenmesindeki öne-
mine vurgu yapan Başkan Demir, “Hay-
vanların merada otlatılması önemlidir. 
Çünkü kaliteli kaba yemi ucuza mal etmiş 
olursunuz. Ancak, temiz, sağlıklı ve kolay 
erişilebilir su, hayvanların verimlerinde 
ve hastalıklardan korunmalarında beslen-
meleri kadar önemlidir” şeklinde konuştu.

İdareye bağlı 15 il, 130 ilçe ve 7 bini 
aşkın köye hizmet götürmeye çalıştıkla-
rını ifade eden Başkan Demir, Bölgenin 
var olan potansiyelini harekete geçir-
mek için özellikle tarım ve hayvancılığa 
odaklandıklarını söyledi. Başkan Demir, 
“Doğduğu yerde doyan ve uğraştığı işten 
kazandığı için zevk alan bir üretim mo-
deli kalkınmanın başat faktörlerindendir” 
dedi.

DAP’tan hayvancılığa içme suyu desteği

Genç 
çiftçilere 

hayvanları 
dağıtılıyor

5 Nisan 2016 tarih ve 29675 
sayılı Resmi Gazetede ya-

yımlanarak yürürlüğe giren Kır-
sal Kalkınma Destekleri Kapsa-
mında Genç Çiftçi Projelerinin 
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 
(Tebliğ No: 2016/16) çerçevesin-
de Malatya’da toplam 7 bin 070 
adet proje başvurusu alındı. Genç 
Çiftçi Proje Değerlendirme Ko-
misyonu tarafından yapılan de-

ğerlendirme sonucunda 189 proje 
hibe desteği almaya hak kazandı. 
Proje konularının Büyükbaş Da-
mızlık Dişi Düve Alımı, Küçük-
baş Hayvan Alımı, Kanatlı İşlet-
mesi Kurulumu, Kapama Meyve 
Bahçesi Tesisi, Mantarcılık, Arı-
cılık, Bağcılık ve Üzümsü Mey-
ve Bahçelerinin kurulumundan 
oluştuğu ifade edildi. Proje kap-
samında Küçükbaş Hayvan Alımı 

konusunda Akkaraman koyunu 
için hibe desteğine hak kazanan 
15 genç çiftçinin her birine 40'ar 
adet olmak üzere toplam 600 adet 
koyun temin edildi. Bu proje ile 
hayvan sahibi olan girişimciler, 
üretimlerinin her aşaması kontrol 
altında olacak. 

Daha sonra proje kapsamın-
daki hak sahiplerine hayvanları 
teslim edildi.

Genç Çiftçi Projesi'nden hibe desteğine hak kazanan genç çiftçilere, 
hayvanları dağıtılmaya başlandı. 



Topra¤›
      uyand›r›r.

%100 Yerli
Motor
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Ödemiş ve çevresinde 
bu yıl aşırı sıcaklar 
nedeniyle 15 gün erken 
başlayan kuru incir 
hasadında ürün bolluğu 
yaşanıyor. Üreticiler 
son 10 yılın en kaliteli 
ürününü bekliyor.

Hem rekolte hem de kalite

Ödemiş’in tarihi Birgi Mahallesi 
sınırları içerisinde yer alan dün-
yaca ünlü İrimağzı mevkisinde 

bulunan incir bahçelerinde ‘kuru incir’ 
hasadı başladı. İncir bahçesi sahibi ai-
leler ürünlerini işleyebilmek için bahçe 
evlerine taşındı. Her gün sabah saatle-
rinde ve akşama doğru hasat yapan üre-
ticiler, sezonun Ekim ayı sonuna kadar 
devam edeceğini söylediler. Geçmiş 
yıllara göre bu yıl rekoltenin daha yük-
sek, ürünün daha kaliteli olduğunu be-
lirten üreticilerin en büyük korkusu ise 
önümüzdeki günlerde olası bir yağmur 
yağışı. 

Yeni dönem kuru incir hasadı konu-
sunda değerlendirmeler yapan Üretici 
Hüseyin Cinbal, İrimağzı incirinin ta-
mamen doğal olduğunu, bahçelerinin 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ta-
rafından organik tarım bahçeleri olarak 
tescil edildiğini söyledi. Cinbal bu yılki 
ürün rekoltesi hakkında şunları söyledi: 
“Bu yıl sıcaklık derecelerinin mevsim 
normallerinin üzerinde seyretmesinden 
dolayı gerek yaş gerekse kuru incir se-
zonumuz 15’er gün erken açılmış oldu. 
Bu bizler için sorun arz etmiyor. Ancak 
aşırı sıcaktan dolayı ürünlerin taban 
bölümlerinde güneş yanıkları meydana 
geldi. Her şeye rağmen geçmiş yıllara 
kıyasla bu yıl ürünümüzün rekoltesinde 

artış var. Geçen yıllarda zamansız yağan 
yağmurlar ve değişken hava sıcaklıkları 
nedeniyle incirde kalite ve rekolte çok 
düşüktü. Bu yıl aksine ürünümüzde re-
koltemiz beklediğimiz gibi ve olduk-
ça kaliteli. Geçtiğimiz hafta yağan yaz 
yağmuru ürünü pek etkilemedi. Ancak 
önümüzdeki günlerde birkaç kez daha 
yağmur yağarsa geçen yıllardaki gibi 
kalitemiz ve rekoltemiz düşebilir. Bu da 
bizi korkutuyor." 

“İNCİR, YAĞMURU SEVMEZ”
Yağmurun zararından bahseden üre-

tici Cinbal, “İncir ağacı yağmuru ya 
da suyu çok sevmez. Hasat döneminde 
yani şu günlerde hiç ama hiç sevmez. 
Yağmur yağdığında ise daldaki incir 
yağmurdan etkilenir, içine su alır. Daha 

sonra çürümeyle birlikte akar ve yere 
düşer. İşte bu incir ‘hurda’ dediğimiz 
bölüme gider. Bu nedenle yağmur yağ-
mazsa kalitemiz korunmuş olacak. İri-
mağzı incirleri dünya tarafından bilinen 
ve dünyanın başka yerinde olmayan bir 
özelliğe sahip. Buranın coğrafi konumu, 
toprak yapısı, suyu ve hava konumu iti-
barı ile incir en kaliteli şekilde ve ballı 
oluyor. Şuan ağaçlarımız aslında bal ta-
şıyor. Ayrıca bu bölgede birçok bahçede 
kimyasal ilaç ve benzeri ürünler kulla-
nılmıyor. Onun için bahçelerimiz Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tara-
fından doğal&organik tarım belgelidir." 
dedi. 

“AĞAÇLARIMIZA BİR ÇOCUK 
GİBİ BAKIYORUZ”

Her gün sabah akşam mesai yaptık-
larını ifade eden Hüseyin Cinbal, “Şuan 
için hasadımız başladı. Birçok üretici 
bahçe evlerinde ikamet ediyor. Bizler 
incir ağaçlarımıza bir çocuk gibi bakı-
yoruz. İncir hasadı da bizler için önem 
arz ediyor. İncir sıcakta gündüz saatle-
rinde toplanmaz, sabah erken saatlerde 
ve akşamüzeri saatlerinde toplanır. Biz-
ler bugünlerde sabah akşam bahçe içeri-
sinde kuru incir hasadımızı sürdürüyor, 
yoğun mesai harcıyoruz. Topladığımız 
incirlerimizi ızgaralarda güneş altında 
birkaç gün kurumaya bırakıyoruz. Izga-
rada da günlük gelişmeleri tek tek takip 
ediyoruz. Kuruma işlemleri biten incir-
lerimizi kasalıyoruz." diye konuştu. 

Kuru incir piyasasının önümüzdeki 
hafta açılacağını söyleyen Cinbal şöy-
le devam etti: “Edindiğim bilgiye göre 
incir piyasası önümüzdeki hafta açıla-
cak. Geçen yıl rekoltenin özellikle de 
kalitenin düşük olmasından dolayı incir 
piyasamız istediğimiz gibi hiç olmadı. 
Geçen yıl toptan kilogram fiyatı 5-6 TL, 
perakende ise 15-18 TL arasındaydı. Bu 
yıl belirttiğim gibi ürün kaliteli ve bol. 
Bu yüzden ihracatın daha çok olması 
ve istenilen tonajda incirin var olduğu 
tahmin ediliyor. Eğer yağmur yağmaz, 
ürünün kalitesinde bir sorun yaşanmaz 
ise bu yıl ihracata bağlı olarak toptan 
kilogram fiyatının 10 TL olacağı dillen-
diriliyor. Bu durum da bütün yıl bu se-
zonu bekleyen bu işten geçimini sağla-
yan üreticilerimizin yüzünün gülmesine 
sebep olacaktır."

Hasadın Ekim ayı başına kadar sü-
receğini ifade eden Cinbal son olarak 
şunları söyledi:

“İncir, en çok poyraz rüzgârını sever. 
Hava poyraz eserse ürün kaliteli olur. 
Eğer hava gün batı eserse incir bozulur 
akar. Ya da gün doğu eserse o zaman 
da güneş yanıkları artar. İncir üretimi 
sıradan bir iş değildir. Kuru incir sofra-
ya gidinceye kadar birçok kategoriden 
geçiyor. Emekli ve zahmetli olan bu sü-
reçte hasadımız Ekim ayı başına kadar 
sürecek. Şuan için rüzgâr poyraz esiyor 
ve incirlerimizin keyfi yerinde. Umarım 
böyle gider ve üreticinin yüzü güler. Be-
reketli bir sezon diliyorum.”

Hüseyin CİNBAL
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Selendi'nin yeşil altını: 'Kornişon'
Bir girişimci tarafından 5 yıl önce üretimine 
başlanan kornişon salatalık, Selendi'nin 
Tavak Mahallesinin geçim kaynağı haline 
dönüştü. Turşuluk salatalık kornişon üretimi 
sayesinde göç edenler geri dönmeye başladı.

Tarım Kredi şirketlerinden Gübre-
taş’ın konu ile ilgili Kamuyu Ay-

dınlatma Platformu(KAP)'na yaptığı 
açıklamada şu bilgiler verildi:

“Şirketimiz aleyhinde Orta Ak-
deniz Gümrük ve Ticaret Bölge 
Müdürlüğü Mersin Gümrük Mü-
dürlüğü tarafından 4458 sayılı Güm-
rük Kanunu çerçevesinde verilen 
47.026.819,74-TL'lik idari para ceza-

sına karşı Şirketimizin yaptığı itiraz 
başvurusu neticelenmiştir.  Orta Akde-
niz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür-
lüğü, 47.026.819,74-TL'lik idari para 
cezasına ilişkin itirazımızı haklı gö-
rerek söz konusu para cezasının iptal 
edilerek kaldırılmasına karar vermiş 
olup ilgili karar Mersin Gümrük Mü-
dürlüğü tarafından 10.08.2016 tarihli 
yazı ile şirketimize tebliğ edilmiştir.”

Baklavanın vazgeçilmezi olan ve 
yeşil altın olarak nitelendirilen 

Antep fıstığının hasadı bereketli baş-
ladı. Aşırı sıcak nedeniyle erken hasat 
dönemine rağmen yaklaşık 20 dönüm 
araziden günlük 3-4 ton fıstık toplana-
rak ayıklanıyor.

Türkiye'de fıstık üretiminde önem-
li bir yere sahip olan Gaziantep'te 
fıstık hasadı bereketli başladı. Bakla-
vanın vazgeçilmezi olan ve çikolata 
gibi ürünlerde gıda sektöründe yoğun 
olarak kullanılan fıstığın hasadı bu yıl 
aşırı sıcak nedeniyle erken start aldı. 
Sabaha karşı fıstık bahçelerinin yolu-
nu tutan üreticiler ve mevsimlik işçiler, 
ağaçlardaki salkımlardan Antep fıstık-
larını topluyor. Sıcak havaya rağmen 

akşam saatlerine kadar çalışan işçiler, 
toplanan fıstıkların dal ve yapraklarını 
da ayıklıyor. Zorlu koşullardaki çalış-
maya rağmen üretici ve işçiler, yüksek 
rekolte sevinci yaşıyor. 

Gübretaş'ın 47 milyon TL idari 
para cezası iptal edildi

Yeşil altında yüksek rekolte

Manisa'nın Selendi ilçesine 
bağlı kırsal mahallelerden 
biri olan Tavak’ta 2011 

yılında bir girişimci tarafından başla-
tılan, kornişon diye bilinen turşuluk 
salatalık üretimi, şimdi bütün bölge-
nin geçim kapısı oldu. Mahalleli tara-
fından yeşil altın olarak isimlendiri-
len kornişon sayesinde daha önceden 
göç eden vatandaşlar da köylerine 
geri dönmeye başladı.

Selendi’ye bağlı 600 rakımlı, 240 
haneli, 650 kişinin yaşadığı Tavak 
Mahallesinde 2011 yılında bir kişi ile 
başlayan kornişon turşuluk salatalık, 
bölgenin makus talihini değiştirdi. 

İzmir’in Ödemiş ilçesindeki Boz-
dağı’nın örnek alınmasıyla yola çıktık-
larını kaydeden mahalle halkı, şimdi 
ürün sayesinde hem mahallenin hem 
de ilçe ekonomisinin can damarı olma-
ya aday olduklarını belirtti.

Göletler üretimi iki katına 
çıkaracak

Bu zamana kadar tankerlerle taşı-
nan suyla yapılan üretim, iki göletin 
yapılmasıyla iki katına çıkacak. Ma-
nisa Büyükşehir Belediyesi ile Selendi 
Belediyesinin katkılarıyla 3 bin 500 
dekar alanın sulanmasını sağlayacak 
olan gölet ile yine yapımı devam eden 
3 bin dekar alanın sulanmasını sağla-
yacak olan göletin tamamlanmasının 
ardından üretimin katlanacağı belirti-

liyor. 3 ay gibi kısa sürede dekar başı-
na 6 bin lira gibi gelir bırakan ürünün 
yanı sıra yine marul, biber, karnabahar, 
lahana, domates, fasulye, brokoli ve 
pancar da sulu tarım sayesinde mahal-
lede can bulacak.

Göç edenler geri dönmeye 
başladı

Mahalleli, kornişonlar elemeden 
geçtikten sonra kilosu 1.4 TL’den tur-
şu fabrikasına günlük ortalama 8 ton 
ürün teslim ediyor. Mahalle Muhtarı 
Hüseyin Gökmen, yaptığı açıklama-
da, “Yeni gelir kapısı olan turşuluk 
salatalık sayesinde mahalle halkının 
ekonomisi canlandı. Mahallemizden 
göç eden hemşehrilerimiz bu ürün sa-
yesinde geri dönmeye başladı. İnşal-
lah önümüzdeki yıllarda üretimde artış 
olacak. Devlet desteğimiz yok, bu ürü-
ne de destek verilmeli” dedi. 

Büyükşehir'den büyük destek 
Mahalle halkının bu zamana kadar 

taşıma su ile ürün kaldırdığını anlatan 
Muhtar Gökmen, “Manisa Büyükşehir 
Belediyesi mahallemize 4 kilometre 
uzaklıkta bir gölet yaptı. Şimdi ma-
halle merkezinde yapım çalışmaları 
devam ediyor. Bunlar tamamlandık-
tan sonra üretim artacak, ekonomimiz 
daha da canlanacak. Bu gölet çalışma-
larına katkı sağlayanlara teşekkür edi-
yorum” şeklinde konuştu.

Tavak Mahallesi 
sakinlerinden 67 
yaşındaki 6 ço-
cuk 8 torun sahibi 
Halime Varol ise, 
sabah namazının 
ardından salatalık 
bahçesine indik-
lerini belirterek, 
taşıma su ile can 
verdikleri salata-
lıkları arazilerin-
den topladıklarını, 
bazen de günlük 
40 TL vererek işçi 
çalıştırdıklarını 
söyledi. 

Baklavanın vazgeçilmezi olan ve yeşil altın olarak bilinen    
Antep fıstığının hasadı bereketli başladı.
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Denizli Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla 
tedariki yapılan sulama boruları, her ilçede 
ayrı ayrı düzenlenen törenlerle sahiplerine 

teslim edildi. Törenlere; Denizli Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Ali Değirmenci, Babadağ Belediye 
Başkanı Salim Demirezen, Acıpayam Belediye Baş-
kanı Hulusi Şevkan, Tavas Belediye Başkanı Tur-
han Veli Akyol, Çameli Belediye Başkanı Cengiz 
Aslan, Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İrfan 
Karakaya, Bölge Müdürü Mehmet Tevfik Ongun, 
Denizli Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Zeki Par-
lak ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tö-
renlerde yaptığı konuşmada; “Bugün güzel bir hiz-
meti sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
30 Mart öncesinde sizlere sözler verdik. ‘Denizli 
merkezinde ne varsa köylerimizde, mahallelerimiz-
de o olacak’ dedik. Sözümüzü tutuyoruz. Bundan 
sonra da daha iyi hizmetler yapacağız. Kırsalda, 
tarımda, hayvancılıkta halkımıza ne tür destek ve-
rebiliriz düşüncesiyle özel bir daire başkanlığı oluş-
turduk. Tarımsal sulamanın sağlanması adına hal-
kımızdan gelen yoğun talep ile hibe programımıza 
devam ediyoruz.” dedi. 

Tarımsal verimliliğin sağlanmasını hedefledikle-
rini belirten ve bu projelerde işbirliği yapılan Tarım 
Kredi Kooperatiflerine teşekkür eden Başkan Zolan, 
“Bu proje arazilerde daha fazla ve daha doğru su-
lama yapılarak verim, rekolte ve ürün çeşitliliğinin 
artmasını sağlayacak. Biz bunlardan ücret almıyo-
ruz. Halkımıza hibe ediyoruz. İnşallah burada verim 
artar, kalite artar, insanımızın mutluluğu artar. Bu 
bizim davamız. İnşallah birlikte olmanın mutlulu-
ğunu hep birlikte yaşayacağız.” şeklinde konuştu. 

Osman Zolan ve beraberindeki heyet, Darıveren 
Tarım Kredi Kooperatifini ziyaret ederek çalışmalar 
hakkında bilgi aldı. Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
çalışmaları hakkında bilgi veren Merkez Birliği Yö-
netim Kurulu Üyesi İrfan Karakaya, ‘Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin Darıveren mahallesinde olduğu 
gibi ülke genelinde de küçük yerleşim yerlerinde, 
çiftçiye en yakın noktada var olduklarını belirtti. 
Bu sayede hizmeti çiftçinin ayağına götürdüklerini 
ifade eden Karakaya, Başkan Zolan’a Tarım Kredi 
Kooperatifleri ile yaptıkları işbirliği ve kooperatife 
yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür etti. 

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile iyi bir işbirliği 
yürüttüklerinin altını çizen Bölge Müdürü Mehmet 
Tevfik Ongun da yaptığı değerlendirmede; sulama 
boruları tedariği ve başka konularda da işbirliğinin 
devam ettiğini kaydederek Başkan Zolan’a teşekkür 
etti. 

İzmir Bölge Birliği faaliyet 
sahasında bulunan Denizli 
Büyükşehir Belediyesi’nin, 
devam eden tarımsal amaçlı 
sulama borusu dağıtımı 
Babadağ, Tavas, Çameli ve 
Acıpayam ilçelerinde yapıldı. 

Tarımsal sulama için işbirliği
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Gelibolu’nun Evreşe beldesinde kü-
çükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 
Erdinç Karatoprak, koyunların, 

ineklere göre daha fazla ürediğini ve 6-7 ay 
gibi bir sürede kurban olmaya uygun hale 
geldiğini belirterek kurbanda koyun tercih 
edilirse hem büyükbaş sayısında azalma 
yaşanmayacağını hem de hızla artan koyun 
sayısında denge sağlanacağını ifade etti.

Erdinç Karatoprak,  küçükbaş hayvan-
ların kurbanda kesiminin kolay olduğunu 
anlatarak, “Küçükbaş dediğin zaman kur-
banda kesimi de rahat, bulması da rahat, 
yetişmesi de kolay, daha kısa zamanda yeti-
şiyor, maddiyat olarak ucuz, büyükbaş gibi 
değil, büyükbaşa bu gün 7 bin lira 8 bin lira 
gibi bir para ödeniyor, bunu da üç beş kişi 
bir araya gelip kesmeye çalışıyor. Ama kü-
çükbaşta öyle değil her bütçeye uygun kuzu 
bulunuyor, 6 ayda 7 ayda yetişiyor bu da 
daha uygundur yani. Büyükbaşın yetişmesi 
iki seneyi bulur. Kurban olacak bir hayvanın 
kapak açması gerekiyor, (Yetişkin dişlerinin 
çıkması) Türkiye’de bu zor, çünkü, hayvana 
iki sene bakmak bütçeye dayanıyor, yeme 
dayanıyor, bence küçükbaş hayvanlar kur-

ban olarak en uygunu. Avantajları daha yük-
sek” diye konuştu.

Çok küçük yaşlardan beri koyunculuk-
la uğraşan 51 yaşındaki Erdinç Karatoprak, 
yanında işçi çalıştırmadığını, oğlu ve eşi ile 
birlikte hayvanlarına baktığını belirterek, 
“Küçükbaş hayvan üretimi kendimi bildim 
bileli var bizde. Babadan gelen bir şey. Çok 
sayıda üretim yapmıyorduk, 30-40 civarı bir 
sayımız vardı, bu sene Tarım Kredi Koope-
ratifimiz sayesinde üretimimizi arttırdık, para 
kazanıyoruz. Allaha şükür, kooperatifimiz 
destekleri, yem katkısıyla, makineleşme ile 
bize yardımcı oluyor, sağolsunlar. Her ko-
nuda bizimle ilgileniyorlar. Cumartesi, Pazar 
günleri dahil her konuda yardım alabiliyoruz 
kendilerinden. Buradaki müdürümüzün tav-
siyesiyle yem karma makinesi aldık, makine-
nin faydasını bilmiyorduk, onun yardımlarıy-
la aldık bu gün çok faydası oluyor makinenin. 
Bilmediğimiz konularda tavsiyeler alıyoruz, 
güzel bir şekilde üretimimizi yapıyoruz. Be-
reket versin para da kazanıyorum. Bir yılda 3 
posta kuzu sattım 60 bin lira para aldım ve şu 
anda dördüncü postam da hazır iki ay sonra 
onlar da satılık ve hayvanlarım bir ay sonra 
tekrar kuzulamaya başlayacak” dedi.

Karatoprak, Tarım Kredi Kooperatifi’nin 
kredi ve sigorta imkanlarından yararlandığı-
nı, tarlasına ektiği ürünlerin ve bütün hay-
vanlarının sigortalı olduğunu, ayrıca, yem 
konusunda, tarım aleti alma konusunda, zi-
rai ilaçlarda, tohum ihtiyaçlarını karşılamada 
Tarım Kredi’nin imkanlarından faydalandı-
ğını söyledi ve gelecek yıllarda Tarım Kredi 
Kooperatifinin desteğini alarak daha büyük 
ölçekli üretim yapmak istediğini kaydetti.

Gelibolu’da 20 yıldır ailesiyle birlikte 
küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 33 
yaşındaki Murat Akbal da, Tarım Kredi Ko-
operatifi’nin sağladığı düşük faizli ve uzun 
vadeli kredi sayesinde koyun aldığını ve 
hayvanlarının sayısını arttırdığını ifade etti.

Kurban bayramında, küçükbaş hayvan 
tercih edilmesinin tüketiciler tarafından 
daha avantajlı olduğunu söyleyen Murat 
Akbal, vatandaşa nakliye sıkıntısı çek-
memesi ve kesimi kolay olması açısından 
küçükbaş hayvan tercih etmeleri tavsiye-
sinde bulundu ve açıklamasını şöyle sür-
dürdü:

“Tarım Krediden yemimizi alıyoruz, 
hayvanlarımızı alırken kredi kullanıyo-
ruz,  memnunuz yani Allah razı olsun, 
bütün ihtiyaçlarımızı alıyoruz. Hayvan-
larımızı sigortalatıyoruz. Tarım Krediden 
memnunuz ama yem fiyatlarına biraz 
daha ucuz yapar ve daha düşük faiz oran-
ları sunarlarsa bizi çok rahatlatırlar.”

Bir başka küçükbaş hayvan üreticisi 
Hakan Çakıroğlu, 56 yaşında olduğunu 
ve yanında 3 kişi çalıştırarak küçükbaş 
hayvancılık yaptığını, çiftçiliği ve hay-
vancılığı çok sevdiğini anlattı. Küçükbaş 
hayvancılıkta çok tecrübeli olduğunu ifa-
de eden Çakıroğlu konuşmasını şöyle sür-
dürdü:

“Tam istatistiki bilgileri bilmiyorum 
ama büyükbaş hayvan sayımız oldukça 
az, küçükbaş ise çok fazla var Türki-
ye’de, dolayısıyla küçükbaş hayvancı-
lığın daha cazip ve daha yaygın olduğu 
görülüyor. Ben tecrübelerime dayanarak 
size kesinlikle küçükbaş hayvanın kurban 
bayramında kesilmesinin daha iyi olaca-
ğını söylerim. Büyükbaş hayvanı biliyor-
sunuz 7 kişi birleşip kesiyor, bu 7 kişinin 
hep birlikte oturup kestikleri hayvanın te-
mizliğini yapması gerekiyor ve kemik iri 
olduğu için kesmesi de zor oluyor, dağı-
tımı da zor oluyor. Küçükbaş hayvanı bu-
gün insanlar daha uygun fiyatlara bulabi-
liyor,  450-500 liradan başlayan fiyatlarla 
küçükbaş hayvan bulunabiliyor ama bü-
yükbaş dediğiniz zaman 5 bin 6 bin lira-
dan ucuza bulamıyorsunuz ve küçükbaş 
hayvanın kesimi dağıtımı her zaman çok 
kolay ve daha pratik ve daha da lezzetli.”

Hakan Çakıroğlu, daha önceki yıllar-
da koyunculuk yaptığını, ancak, geçmişte 
şartlar el vermediği için bıraktığını, son 
dört yıldır yeniden başladığını, büyükbaş 
hayvancılığı azaltarak koyun üretimine 
yöneldiğini aktararak, şunları kaydetti:

“Daha önce küçükbaş hayvancılığa 
ara vermiştim, Tarım Kredinin küçükbaş 
desteklerinin çıkmasıyla beraber, Tarım 
Kredi’den kredi kullanarak 60 tane ko-
yun aldım, 32 tane de dışarıdan kendim 
aldım 92 koyunla yeniden başladım. Üç 
sene vadeliydi, borcumu bitirdim, bu sene 
dördüncü sene, şu anda elimde 210 tane 
hayvanım var. Tarım Krediden her türlü 
desteği alabiliyoruz, vadeli yem alıyoruz, 
arpa satışları var, silaj alabiliyoruz yani 
her türlü desteği alıyoruz. Koyunları aldı-
ğım zaman 3 sene sigortadan da faydalan-
dım, ancak bu arada hoş olmayan şeyler 
yaşadım, TARSİM beklediğim desteği 
vermeyince artık sigorta yaptırmıyorum. 
Tarım Krediden talepte bulunduğunuz 
zaman her türlü yardımı yapıyor, bundan 
fazla bir beklentimiz de yok.”

Küçükbaş hayvan tercih edilmeli

Erdinç KARATOPRAK Hakan ÇAKIROĞLU

Murat AKBAL

Çanakkale’nin Gelibolu 
ilçesinde küçükbaş 
hayvancılık yapan 
üreticiler, Türkiye’de 
son yıllarda büyükbaş 
hayvan varlığının 
azalması ve küçükbaş 
hayvan sayısında artış 
yaşanmasından dolayı 
Kurban Bayramı’nda 
küçükbaş hayvanların 
tercih edilmesinin daha 
doğru olacağını belirtti.
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İmece Plastik Antalya Fabrika Müdü-
rü Mustafa Koray Yaşar, silaj streç 
filmi üretimini konusunda açıklama-

larda bulundu. Silaj streç filmi üretimini 
2015 yılının sonlarında gündeme alma-
ya planladıklarını aktaran Yaşar, “Ama 
henüz o dönemde hazır olmadığımız 
için yeni yeni üretime geçtik. Gerekli 
ham maddeleri tedarik ettik. Nisan-Ma-
yıs aylarımız deneme olarak geçti. 3 al-
ternatifli bir deneme sonrasında da en 
son bir formülde karar verdik. Haziran 
ayı gibi de üretime geçtik. Hazirandan 
bugüne kadar üretimlerimiz ve sevki-
yatlarımız devam ediyor. Türkiye’de 2 

bin 500 ton strej üretiminden söz edebi-
liriz. Şuandaki üretimimiz piyasaya gir-
mek ve kalitemize yer almaya yönelik 
bir girişimdi. Bu yüzde 2,5 ve 3 pazar 
payının karşılık geliyor” dedi.

“NORMAL FİYATLARA GÖRE 
DE YÜZDE 20 FİYAT AVANTAJI 

İLE GİRDİK”

Piyasaya normal piyasada bulunan 
diğer firma ürünlerine göre daha uygun 
bir fiyat ile girdiklerini aktaran Yaşar, 
“Bu, maliyetlerimiz göz ardı edilerek 
sırf rekabet edebilmek için verilmiş bir 

fiyat değildir. Biz kurumumuzun çıkar-
larını da gözeterek, küçük de olsa kar 
marjları içeren piyasadaki normal fi-
yatlara göre de yüzde 20 fiyat avantajı 
ile girdik. Çiftçilerimizden ilk tepkiyi 
almakla birlikte çok ciddi bir talep ar-
tışı oldu. Ama biz hazırlıklarımızı 100 
ton üzerinden yaptığımız için 100 ton-
luk üretimin dışında talebe karşılık ve-
remedik. Bundan sonra gelecek bütün 
talepleri de gelecek yıla tecrübemiz ile 
aktarmaya karar verdik” diye konuştu.

“BİZ ŞUANDA HEM YERLİ 
ÜRETİCİDEN HEM DE 

İTHALATTAN 
PAY ALDIK”
Piyasadaki ürün-

ler konusunda çok 
olumlu tepkiler al-
dıklarını kaydeden 
Yaşar, “ Bu olumlu 
tepkinin devamında 
çiftçimize ve ortak-
larımızın strej filmi-
ni bizden almaları 
yönünde bir girişim 
yapacağız. Bu ürü-
nün Türkiye’de hem 
yerli üretimi var hem 
de ithalatı var. Biz 
şuanda hem yerli 
üreticiden hem de 
ithalattan pay aldık. 
Bunun ne kadarı it-
halattan ne kadarı 
yerli üretiminden 
bunu bilemiyoruz. 
Bu üründe 37, 37,5, 
50 ve 75 santimetre 
olmak üzere 4 ayrı 

boy var. Biz en çok tüketimi olan 50 
santim ile piyasaya girdik” açıklamasın-
da bulundu.

“BİZİM ÜRÜNÜMÜZLE 
ŞUANDA 26 TANE 

YAPILABİLMEKTEDİR”
2017 yılında üç tipte üretim planla-

dıklarını belirten Yaşar, “Çiftçilerimizden 
gelen çok olumlu talepler var. Kullanım 
ömrü ile ilgili olarak bir tane bobin 1800 
metredir. 1800 metrede mevcut pazarda 
bulunan diğer ürünler ile 23 tane silaj 
yapılabilirken, bizim ürünümüzle şuan-
da 26 tane yapılabilmektedir. Bu esnek-
liğinin çok iyi olduğu anlamına geliyor. 
Şuana kadar bir yırtılma ile de karşılaş-
madığımız için bir sıkıntı görmüyoruz. 
Ürünlerimiz geleneksel silaj paketleme 
makinelerinde güvenli ve sorunsuz ça-
lışma performansı sağlıyor. Uv stabilzer 
katkılı 1 yıla kadar güneş ışınlarına karşı 
etkin koruma sağlıyor. Çevre dostu, yüz-
de 100 geri dönüştürülebilir. Özel koliler 
içinde paketlenmiş olarak palet üzerinde 
sevk ediliyor” dedi.

İmece'den 100 tonluk strej üretimi
İmece Plastik 
Antalya Fabrika 
Müdürü Mustafa 
Koray Yaşar, 2016 
yılı içerisinde 
100 tonluk silaj 
streç filmi üretimi 
planladıklarını 
belirterek, 
piyasaya diğer 
firmalara göre 
yüzde 20 fiyat 
avantajı ile 
girdiklerini söyledi.

Mustafa Koray 
YAŞAR
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Tareks’in Altınova’da 
kurduğu laboratuar, 
tohumculuk 
sektöründe çığır 
açtı. Tesis, Tarım 
Kredi Kooperatifleri 
ortaklarının kaliteli 
ve sertifikalı 
tohumluk ihtiyaçlarını 
karşılayacak.

1981 yılında Tarım Kredi Koope-
ratifleri ve özel sektör ortaklığı ile 
İstanbul’da kurulan ve akabinde de  

diğer ortakların hisselerinin Tarım Kredi 
Kooperatiflerine devri yapılarak serma-
yesinin tamamı Tarım Kredi Kooperatif-
lerine ait bir şirket haline gelen Tareks,  
Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının 
kaliteli ve sertifikalı tohumluk ihtiyaç-
larını karşılamak maksadıyla, araştırma 
ve üretim yaparak ayrıca yeni teknolo-
jileri kullanarak tohumculuk alanında 
uzmanlaşmasıyla dikkatleri üzerinde 
topluyor.

Türkiye genelinde son 30 yıldır to-
humculuk sektöründe önemli gelişme-
lere imza atan Tareks, tohumculukla 
ilgili Ar-Ge, üretim, tohum işleme tesis 
sayılarını hızla arttırıyor. Bu kapsamda 

5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu ve 
Tohumluk Sertifikasyon İşlemlerinde 
Yetki Devri Yönetmeliği kapsamında; 
şirketin Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin 
tarımsal alandaki yüz akı Altınova’da 
kurduğu Hibrit Mısır Tolan ohumluk 
Kurutma İşleme ve Paketleme Fabrikası 
bünyesinde kurulan Tohum Laboratuarı, 
tamamlanarak hizmete girdi.

 “Tüm gereklilikleri yerine 
getiriyor”

Konuyla ilgili açıklamalarda bu-
lunan Tareks Altınova Şubesi Fabrika 
Müdürü Ersan Atakul, Tareks AŞ Ser-
tifikasyon Laboratuarının bünyesindeki 
5553 sayılı tohumculuk kanununa bağlı 
‘laboratuar analizlerinde yetki devrini’, 
Ankara Tohum Tescil Sertifikasyon Test 

Merkez Müdürlüğünden Haziran 2016 
da tüm gereklilikleri yerine getirerek 
aldığını anlattı. Bu yetkinin Tareks ta-
rafından alınmasının önemli bir gelişme 
olduğuna işaret eden Atakul, “Bu kap-
samda yetki aldığı türlerde kendi üret-
tiği, stokta kalan tohumluklarda Ulus-
lararası Tohum Test Kurallarına göre İl 
Müdürlüğü tarafından alınan ve labora-
tuara gönderilen numunelerde fiziksel, 
kimyasal ve biyolojik test ve analizler 
ile sertifikalandırma işlemlerini yapa-
bilecektir. Özellikle hububatta hasat ile 
ekim döneminin kısa olması, analiz ve 
belgelendirme işlemlerinin uzun olması 
nedeniyle yaşanan sıkıntılar ortadan kal-
kacaktır. Sertifikalı tohumlukların ekim-
den önce zamanında çiftçiye ulaşması 
mümkün hale gelmiştir” dedi.

Türk Tohumculuğu ve 
ekonomisi için iyi örnek

Türkiye’de kamu ve özel kuruluş 
olarak 2016 ağustos itibari ile 31 adet 
sertifikasyon laboratuarının bulundu-
ğunu hatırlatan Ersan Atakul, “Tohum 
üreticisi yaklaşık 750 şirketi içinde 176 
özel sektör araştırıcı kuruluş olup bun-
ların ise sadece 26 tanesi kendi tohum 
analiz laboratuarına sahiptir. Bu 26 la-
boratuar içinde 8 şirketin yabancı şirket 
olduğunu düşünürsek ülke tohumculuğu 
içerisinde bir prestije sahip olduğunun 
göstergesidir. Laboratuar müdürü dahil 
3 personelin çalıştığı Tareks A.Ş Serti-
fikasyon Laboratuarı, tohumluk üretim 
kapasitesine göre 180-200 bin Türk li-
rası yatırım ile kurulmuştur. Laboratu-
ar, alet ekipmanlar bakımından yapılan 
testlerde stabiliteyi ve personel iş güven-
liğini sağlamak için son teknoloji ürün-
leri ile donatılmıştır. Söz konusu yatırım 
büyümekte olan Türk Tohumculuğu ve 
ekonomisi için iyi örnek teşkil etmektir. 
Bu yatırımların, ülke ekonomisine yarar 
sağlaması için firmaların üretim kapa-
sitelerine göre yatırım yapması faydalı 
olacaktır” diye konuştu.

Gaziantep Bölge Birliği’ne bağlı Gölbaşı 
Tarım Kredi Kooperatifi ‘Tut Hizmet 

Bürosu’ düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Açılış törenine Tut İlçesi Kaymaka-

mı Mehmet Aksu, Tarım İl Müdürü Adil 
Alan, Belediye Başkanı Cemal Avcı, Ta-
rım İlçe Müdürü Erdal Yılmaz, Bölge 
Müdürü Mehmet Aksoy, Müdür Yardım-
cısı Raif Atayık, Adıyaman'da faaliyet 
gösteren kooperatif yetkilileri, Gübretaş 
yetkilileri ve çiftçiler katıldı. 

Açılış konuşmalarından sonra, Tut 
Kaymakamı, Belediye Başkanı, İl Tarım 
Müdürü, Bölge Müdürü, İlçe Tarım Mü-
dürü ve protokolün katımları ile Tut Şu-
besi’nin açılışı yapıldı.

Bölge Müdürü Mehmet Aksoy, açılış 
sonrası hizmet bürosunu gezen Tut İlçesi 
Kaymakamı’na hizmet bürolarının açıl-
masındaki amacı da; Tarım Kredi Koope-
ratifleri ortaklarına ve gerektiğinde diğer 
üreticilere yerinde ve etkin hizmet sunul-
ması, faaliyetlerin ve hizmet çeşitliliğinin 
arttırılması, asgari maliyette azami fay-
danın sağlanması olarak özetledi.

Tut Hizmet Bürosu 
hizmete girdi

Tareks, tohumculukta çığır açtı
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Türkiye’nin en önemli pamuk üretim merkezle-
rinin başında yer alan Aydın’ın Söke Ovası’nda 
bazı çiftçiler yeni üretilen anıza ekim makinesi ile 

üretime başladı. Söke Tarım Kredi Kooperatifinin deste-
ği ile aldığı anıza ekim makinesi sayesinde rahat ettiğini 
ve üretim masrafının ciddi oranda düştüğünü belirten 
Çifti Fatih Ateş, “İlk başta endişeliydik ama bugün bu 
makineyi herkese tavsiye ediyorum. Hem masraflar cid-
di oranda düşüyor hem de ürün daha kısa sürede çıktığı 
için ekim sezonundaki yağışlar nedeniyle tarla bozmak 
zorunda kalmıyoruz” dedi.

Söke Tarım Kredi Kooperatifi ortağı olduğunu ve bu 
yıl pamuk ekim sezonunda tarlasını ekime hazırladığı 
sırada makineyi tanıdığını belirten Fatih Ateş, “Tarım 
Kredi Kooperatifi ortağı olduğum için kooperatif ara-
cılığı ile anıza ekim makinesini 4 yıl vadeli sıfır faizli 
aldım. Ve yaklaşık 400 dönüm arazime bu makine ile 
ekim yaptım. Şu anda pamuklarımız yetişti, güzel bir se-
zon yaşadık. Makineyi herkese tavsiye ediyorum” diye 
konuştu.

  “Tarla bozulması olayı yaşanmıyor”
Pamuk üretiminde çiftçinin en büyük sıkıntılarından 

birinin pamuk ekildikten hemen kısa süre sonra meyda-
na gelen yağışlar olduğunu belirten Fatih Ateş, “Normal 
makinelerle yapılan ekimde pamuk yaklaşık 10 gün-
de çıkarken, anıza ekim makinesi ile yapılan ekimler-
de ürün 5-6 günde çıkıyor. Biz pamuk üreticilerinin en 
büyük sıkıntılarından biri de ekimin ardından geçen bir 
hafta 10 günlük süre içinde gerçekleşen yağışlardır. Bu 
makine ile meteorolojinin bir haftalık tahmin verilerine 
bakıp müsait olan zamanda ürünü ekiyoruz. Zaten ürün 
de bir haftada çıktığı için planlamada sıkıntı yaşamıyo-
ruz” dedi.

  “Girdi maliyetleri düştü”
Anıza ekim makinesinin en önemli özelliklerinden 

birinin de tohumu oldukça dengeli vermesi olduğunu 
ve neredeyse tohum zayiatının sıfır olduğunu kayde-
den Sökeli pamuk üreticisi Fatih Ateş, “İlk başta to-
humun yetersiz olduğunu düşündük. Ancak pamuklar 
yeşerince önceki sistemde çok fazla tohum kullandı-
ğımızı gördük. Eski sistemde tohum geç çimlenirdi. 
Anıza ekim makinesi ile ekim yapıldığında tohum en 
kısa sürede çimlenip toprak yüzeyine çıkıyor. Arazi 
işlenmeden ekim yapıldığı için ekmeden önce mazot 
ve işçilikten kar ettiğimiz gibi, ekimi yaptıktan sonra 
da yabancı otlarla mücadelemizde tek bir ilaçlama ile 
başarılı oluyoruz” diyerek yeni makinenin getirdiği bu 
avantajlar sayesinde makinenin kısa sürede maliyetini 
karşılayacağını söyledi.

‘Anıza Ekim Makinası’ kar oranını artırıyor
Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin 
çiftçiye peşin veya 
kredi ile verdiği anıza 
ekim makinaları büyük 
avantaj sağlıyor. İzmir 
Bölge Birliği yıl içerisinde 
çiftçilere 10 anız ekim 
makinası sattı.
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Damlama sulama ile domateste 
kalite ve verimin artırılması, 

hastalık ve yabancı otların kontro-
lü amacıyla yürütülen proje ile açık 
alan domates yetiştiriciliğinde de-
kar başına 2-3 ton olan üretim mik-
tarı, 12 ton seviyesine çıkartıldı.

Domates üreticisi olan çiftçi Ali 
Osman Aslan'a ait tarlada gerçekleş-
tirilen domates demonstrasyonunda, 
bitkinin gelişme dönemi boyunca 

gereksinim duyduğu sulama suyunu 
uygun zaman ve miktarda uygula-
maya yönelik olarak toprak nemi 
tansiyometre ile ölçülerek damla 
sulama yöntemi ile su ve gübre ihti-
yacı karşılanması sonucu daha fazla 
verim ve kaliteli ürün elde edildi.

Anadolu coğrafyasında bulunan 
verimli toprakların hakkını çalışa-
rak vermemiz gerektiğini belirten 
Kütahya İl Gıda Tarım ve Hayvan-

cılık Müdürü Ender Muhammed 
Gümüş, "Eskiden dekar başına 2-3 
ton domates alırken bugün dekar ba-
şına 12 ton alıyoruz. Modern anlam-
da teknik ve diğer bilimsel şartlara 
uyularak yapıldığında ekonomik 
açıdan vatandaşı tatmin edecek ta-
rımsal faaliyetlerin olacağını gör-
mek ve sonuçlarını burada sizlere 
arazide göstermek bizim için çok 
önemli" dedi. 

Genç girişimciden pratik çözüm

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Dörtdeğirmen köyünde 1 dekardan 12 ton domates elde edildi. 

Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık üreticisi bir genç girişimci, fındık bahçesine serdiği 
filelerle hasat zamanında büyük kolaylık sağlıyor. 

Kalkınma Bakanlığı İpekyolu Kalkınma Ajan-
sı tarafından yüzde 75 hibe destekli yürütülen, 

‘Organik Besni Üzümünün Markalaşması Projesi’ 
kapsamında yapılan faaliyetler yerinde görüldü. Bes-
ni Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nde 
projenin yürütülmesi aşamaları hakkında genel bir 
değerlendirme toplantısının ardından proje kapsa-
mında kurulan Besni Organik Meyve Üreticileri Bir-
liği ziyaret edildi. Birlik çalışmaları ile ilgili bilgi 
alınmasının ardından Besni üzümünün yoğun olarak 
yetiştirildiği Çorak Köyü’ne gidildi. Organik Besni 
Üzümü doğal sergi alanlarında görülerek bağ hasa-
dına eşlik edildi.

Organik Besni Üzümü sergi 
alanları, yerinde görüldü

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde Kalkınma Bakanlığı 
Sosyal Destek Projesi (SODES) kapsamında 

açılan kursa katılan kadınlar narenciyeden kozmetik 
ürünleri üretti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 
ve Turunçgil Üreticileri Birliği tarafından hazırlanan 
"Narenciye’den Kozmetik Ürünler Üretme Kursu"na 
katılan 50 kadın, aldıkları teorik ve uygulamalı eğitim 
sonunda portakal, mandalina ve greyfurt meyveleri-
nin çiçekleri, kabuğu ve yaprağından doğal yolla elde 
ettikleri sıvı yağları kullanarak yeni kozmetik ürünler 
üretmeyi başardılar.

Düzce'den Temmuz 
ayında bin 502 

ton iç fındık ihracatı 
gerçekleştirildi. 

Düzce İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Mü-
dürlüğü verilerine göre 
Düzce'den Temmuz 
ayında Avrupa Birliği 
(AB) ülkelerine Bin 
502 ton iç fındık, 623 
ton diğer gıda maddesi 
ihraç edildiği bildirildi.

Çarşamba’nın Aşağı Diken-
cik Mahallesi'nde fındık 

yetiştiriciliği yapan Çağatay 
Çubuk, genç girişimci olması 
nedeniyle fındık üretimi hak-
kında birçok araştırma yaptı-
ğını ve fikir ürettiğini belirtti. 
Çubuk, "Yeni fikirlere hazır-
lıklıyız. Geçen yıl Antalya'da 
gerçekleştirilen bir tarım fua-
rına İlçe Tarım Müdürlüğü ile 
birlikte katılmıştım. O fuarda 
gezerken bu fileleri görmüş-
tüm. Ve aklıma fındık bahçe-
sine serebileceğim fikri geldi. 
Oradaki yetkilerle bu fikri pay-
laştım. Onlar da güzel bir fikir 
olduğunu söylediler. Antalya'dan 
döndükten sonra bu konuyu araş-
tırmaya başladım. Maliyetinin 
de pek büyük rakamlarda olma-
dığını gördüm. Bu fileyi sadece 

bir yıl kullanmıyoruz. En az 6-7 
yıl bu fileyi kullanabileceğiz. Bu 
da bizim için büyük bir kazanç 
elde etmemizi sağlayacak. Bu 
düşünceden gayet memnunuz. 
Bizim için büyük bir kolaylık 
olacağını düşünüyorum" dedi.

28 dönümlük fındık ara-
zisinin tamamında bu sistemi 
uyguladığını söyleyen genç 
girişimci Çağatay Çubuk, Çar-
şamba Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Müdürlüğü'ne teşek-
kür etti.

Domates üretiminde rekor artış

Kadınlar 
narenciyeden 

kozmetik 
ürünleri
ürettiler

Bin 502 ton fındık ihraç edildi



AĞUSTOS 2016HABER 18

Adana Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürü Muhammet Ali Tekin, 8 

bal işleme ve paketleme tesisi bulunan 
Adana'nın bal üreten iller arasında üçün-
cü sırada yer aldığını ve bu yıl 470 bin 
kovandan 9 bin 700 ton bal elde edilme-
sinin beklendiğini açıkladı. 

Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Kış-
lakçı bölgesindeki bal sağımına berabe-
rindeki Adana Arıcılar Birliği Başkanı 
Yunus Kılıçkaya ve şube müdürleriyle 
katılan Muhammet Ali Tekin, arıcılığın 
gelişmesi için kovan başına destekleme-
lerin sürdüğünü kaydetti. Adana'nın Tür-
kiye'nin en çok bal üreten üçüncü kenti 

olduğunu kaydeden Tekin, bu sezon 470 
bin kovandan 9 bin 700 ton bal elde et-
meyi beklediklerini açıkladı.

Arıcılığın zor bir meslek olduğunu 
hatırlatan Muhammet Ali Tekin, paket-
leme ve pazarlama konusunda sıkıntılar 
yaşandığını dile getirdi. Kentte 8 bal iş-
leme ve paketleme tesisi bulunduğunu 
anlatan Tekin, "Üretim ve paketleme ko-
nusunda Türkiye'de önemli illerin başın-
da geliyoruz. Bunu devam ettirebilmek 
için gerek bakanlık, gerek birlikler ve 
kooperatifler olarak elimizden gelenin 
fazlasını yapıyoruz diyebiliriz" şeklinde 
konuştu.

8 bal işleme 
ve paketleme 
tesisi bulunan 
Adana'da bu 
yıl 470 bin 
kovandan 9 
bin 700 ton bal 
elde edilmesi 
bekleniyor.

Emanet alım ile ilgili ilk uygula-
ma, Kandamış Tarım Kredi Ko-
operatifi ortağı aynı zamanda 

Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Tevfik Keskin’e ait 13 ton buğdayın 
TMO Tekirdağ Şube Müdürlüğüne bağ-

lı Hayrabolu ajans amirliği alım mer-
kezine teslim edilmesi ile gerçekleşti-
rildi. Teslim esnasında; Tekirdağ Bölge 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik 
Keskin, Bölge Müdürü Rıfat Aktürk, 
TMO Tekirdağ Şube Müdür Yardımcısı 

Bihter Demiral, TMO Hayrabolu Ajans 
Amiri Hüseyin Gültekin, kooperatif 
yetkilileri ve ortaklar hazır bulundular.

Bölge Müdürü Rifat Aktürk bura-
da yaptığı açıklamada; "Genel Mü-
dürlüğümüz ile TMO arasında yapılan 
protokolün hayırlı olmasını dileyerek, 
yapılan protokolün Bölge Birliğimiz 
çalışma alanındaki ilk uygulamasını 
Hayrabolu’da gerçekleştiriyoruz. Böl-
gemizde hasat sezonunun sonuna geldi-
ğimizden TMO ile yapılan protokolün 
öneminin önümüzdeki yıllarda daha 
fazla anlaşılacağını düşünüyorum. Bu 
protokolle hem çiftçimizin ürünü de-
ğerlendirilecek hem de alacağımızın 
tahsili sağlanacaktır. TMO’ya emanete 
bırakılan ürünler için kira alınmayacak 

olması avantaj sağlayacak ve emanete 
bırakılan ürünler TMO’ya veya başka 
firmalara satılabilecektir. Böylece ko-
operatiflerimizin buğday ticareti ya-
pabilmelerinin yolu açılmış olacaktır. 
Bu protokolün yapılmasına vesile olan 
Genel Müdürlüğümüz ve TMO yetkili-
lerine ortaklarımız adına teşekkür eder, 
ülkemiz çiftçisine hayırlı olmasını dile-
rim.’’ dedi.

Protokol çerçevesinde temlikname 
karşılığı ilk alım ise Gelibolu Tarım 
Kredi Kooperatifi tarafından gerçekleş-
tirildi. 01.08.2016 tarihi itibariyle 480 
ton buğday temlikname karşılığı TMO 
Edirne Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ge-
libolu Ajans Amirliği alım merkezine 
teslim edildi.

Adana'da 9 bin 700 ton bal rekoltesi

Tarım Kredi ve TMO’dan bir ilk...Tarım Kredi ve TMO’dan bir ilk...Tarım Kredi ve TMO’dan bir ilk...
Tarım Kredi Kooperatifleri ile Toprak Mahsulleri Genel 
Müdürlüğü arasında ürün alımına ilişkin yapılan 
protokolün Tekirdağ Bölge Birliği çalışma alanında, 
kooperatif bazında ilk uygulamaları Kandamış ve Gelibolu 
Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından gerçekleştirildi.

Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı kışlakçı bölgesindeki bal sağımına beraberindeki 
Adana Arıcılar Birliği Başkanı Yunus Kılıçkaya ve şube müdürleriyle katılan Gıda 
Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, arıcılığın gelişmesi için kovan 
başına desteklemelerin sürdüğünü kaydetti.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Tarım Refor-
mu Genel Müdürlüğünce 

finanse edilen ortaklar mülki-
yetinde 180 baş damızlık sığır 
yetiştiriciliği işletmesinin açılış 
törenine Trabzon Valisi Yücel 
Yavuz, Arsin Kaymakamı Ergün 
Baysal, Belediye Başkanı Erdem 
Şen, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
İl Müdürü Cahit Gülbay, Tarım 
Kredi Bölge Müdürü Ergin Çu-
bukcu, Arsin Tarım Kredi Koope-
ratifi yetkilileri, S.S. Arsin Tarım-
sal Kalkınma Kooperatifi üyeleri 
ve çiftçiler katıldı.

Açılış töreninde yaptığı konuş-
mada bir ülkenin kalkınmasında 
üretimin olmazsa olmaz bir olgu 
olduğunu ifade eden Vali Yücel Ya-
vuz, “Üretime yönelik geliştirilen 
bu projeyi çok anlamlı buluyorum. 
Ülke olarak bu tür projelere ihtiya-
cımız var. Devlet vatandaşına diyor 
ki; sen bana bir adım gel ben sana on 
adım gelirim. Yeter ki gayret göste-
rilsin. Çok güzel bir proje oldu. Bu-
rada üretilecek olan süt milli servet-
tir. Hem ilimizin hem de ülkemizin 
ekonomisine katkı sağlayacak. Bu 

bilinçle çalışmalıyız ve üretmeliyiz. 
Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen-
lere teşekkür ediyorum” dedi.

Törenin devamında konuşan 
Bölge Müdürü Çubukcu; “Bölge 
Birliğimize bağlı Arsin Tarım Kre-
di Kooperatifi ortağı S.S. Arsin Ta-
rımsal Kalkınma Kooperatifi, ‘180 
Baş Damızlık Sığır Yetiştiriciliği 
Projesi’ kapsamında, Bölge Birliği-
mize ortakları için ithal gebe düve 
taleplerini ilettiler. Talep edilen et 
ve süt verimi yüksek 180 adet si-
mental kombine ırkı 5-7 aylık gebe 
düve alımı 2015 yılında başka bir 
firma aracılığı ile gerçekleştirilme-
ye çalışılmış fakat başarılamamış-
tır. 2016 yılı başı itibariyle Tarım 
Kredi Kooperatifleri Trabzon Bölge 
Birliği olarak devreye girdik ve Ta-
rım Kredi Kooperatifleri Kuruluşu 
Tareks Hayvancılık tarafından Al-
manya’dan tek tek özenle seçilmek 
suretiyle ithal edilen hayvanlar Lü-
leburgaz Karantina Merkezine ge-
tirildi. Karantina merkezinde 1 ay 
kaldıktan sonra işletmeye teslimini 
gerçekleştirdiğimiz hayvanların, sa-
hiplerine ve ülkemize hayırlı kazanç 
getirmesini diliyorum.” dedi.

Avcı böcekler iş başında 

Manisa’da üzüm ihracatı yapan firmalar, 
salkım güvesine karşı kimyasal ilaçlar ye-

rine avcı böceklerle çözüm buldu. Üzüm bağı-
nın içine salınan avcı böcekler, salkım güveleri-
ni yok ederek, bağa zarar vermesini önlüyor. Bu 
sayede ekolojik dengeyi koruyan firmalar, aynı 
zamanda üzüm ihracatına engel olan kalıntı so-
rununun da önüne geçmeyi hedefliyor.

Üzüm üreticilerinin en büyük sorunlarından 
biri olan salkım güvesi; hem ürün kayıplara hem 
de kalitenin bozulmasına neden oluyor. Salkım 
güvesinin yoğun olduğu yıllarda üzümde ürün 
kayıpları neredeyse yüzde 20’lere kadar ulaşı-
yor. Ayrıca salkım güvesi tarafından bozulan 
üzümlerden akan şekerli sular ise kurşuni küfe 
dönüşerek ürünlerde daha fazla kalite kayıpla-
ra neden oluyor. Üzüm üreticilerinin neredeyse 
tamamı salkım güvesine karşı kimyasal ilaçlar 
kullanarak mücadele ediyor. Kullanılan kimya-
sal ilaçlar ise üzümde kalıntıya neden olduğun-
dan ihracatta büyük sorunlara yol açıyor.

Tarımda kimyasal 
ilaçlamaya karşı 
biyolojik çözüm
Manisa’nın Saruhanlı 

ilçesinde faaliyet gösteren 
firmalar üzüm salkımları-
na ciddi zarar veren salkım 
güvesine karşı kimyasal 
ilaçlar yerine avcı böcek-
lerle mücadele başlattı. 
Firmalar, Tarımsal Araştır-
malar ve Politikalar Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı Adana 
Biyolojik Mücadele Araş-
tırma Enstitüsü Müdürlüğü 
ile işbirliği yaparak, bura-
lardan biyolojik mücade-
lede faydalı bir arıcık olan 
‘Trichogramma evanes-
cens’i temin etti. Bu fayda-
lı arıcılığı bağlarına salan 
firmalar, bu sayede doğada 
zararlı olan canlıları tama-
men yok etmeden ekolojik 
dengeyi koruyucu, onarıcı 
ve destekleyici önlemler 
almaya başladı. Firmalar, 
faydalı arıcıkları kullandı-
ğı bir üzüm bağında yüzde 
100 başarı yakaladı. 

180 baş damızlık sığır teslim edildi

Proje ile ilgili 
bilgiler

Projeyi finanse eden Bakanlık Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğünce; İnşaat işleri yapımı ve 

makine donatım alımı için toplamda 1 milyon 408 bin TL., canlı 
hayvan alımı için de 1.5 milyon TL. civarı kredi tahsis edilmiştir. 
İthal hayvan bedelinin Bakanlık kredisini aşan kısmı için Tarım 

Kredi Kooperatifleri Trabzon Bölge birliği yaklaşık 400 bin TL kredi 
tahsisi yapmıştır.

Toplam 140 bin TL tutarındaki hayvan hayat sigortası da 
yine kurumumuz tarafından yapılmış olup 70 bin TL’si 

kalkınma kooperatifince, 70 bin TL’si de 
devletçe karşılanmaktadır.

Arsin Tarım Kredi 
Kooperatifi ortağı S.S. 
Arsin Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifinin ortakları 
için, Tareks tarafından 
temin edilen büyükbaş 
hayvanların dağıtımı Arsin 
İlçesi’ne bağlı Elmaalan 
Mahallesi’nde yapıldı.

Avcı böcekler kalıntı sorununun 
önüne geçecek ve bir ara 
üzümde durma noktasına gelen 
ihracatın önünü açacak.
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Sivas Bölge Birliğinde Karagöl, Ulaş, Yıldızeli 
Tarım Kredi Kooperatiflerinde 1890 dönüm arazi 
üzerinde sözleşmeli üretime başlanmış olup üreti-

mi yapılan ürünler hasat yapıldıktan sonra elenip paket-
lenip sertifikalandırıldıktan sonra birim kooperatiflerin 
tohumluk ihtiyacını karşılamak üzere satışa sunulacak. 

Yapılan sözleşmeli üretim konusunda bilgi veren 
Bölge Müdürü İsmail Köse, “2016 yılı içerisinde yapı-
lan sözleşmeli üretim kapsamında 1890 dönüm araziye 
Tarım 92 çeşidi Arpa ekildi. Ancak soğuk hasarı, dolu 
zararı, yağış düzensizlikleri nedeniyle ortalama 1200 
dönümde üretim gerçekleştirdik. Yapılan üretim netice-
sinde hasat sonrası ortalama 350 ton Sertifikalı Tarım 
92 arpa tohumluğu üretimi öngörülüyor. Bölge Birli-
ğimize bağlı Şarkışla Tarım Kredi Kooperatifi Tohum 
Eleme Paketleme tesisinde gerekli laboratuvar analizle-
rinden geçtikten sonra kooperatiflerimizde çiftçimizin 
tohumluk ihtiyacını karşılamak üzere satışa sunulacak. 
Kurum olarak ortaklarımızın gelirlerinin arttırılması 
noktasında sözleşmeli üretim yolu ile katkı sağlamak 
istiyoruz. Bu kapsamda ileriki yıllarda sözleşmeli üre-
tim olmasını daha da genişletmek birinci öncelikli he-
deflerimizdendir.” dedi.

Bu üretim döneminde görev alan birim kooperatif-
leri ve Bölge Birliği personeline şahsı ve Kurum adına 
yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Köse; 
Sivas Bölge Birliği olarak 2016 yılının Türk çiftçisi 
adına kazasız belasız ve bereketli geçmesini dilediğini 
kaydetti.

Sivas Bölge Birliğine bağlı 
Karagöl, Ulaş, Yıldızeli Tarım Kredi 
Kooperatiflerine bağlı ortaklarca 
yapılan sözleşmeli üretimde sona 
gelindi.

Sözleşmeli üretimde sona gelindi

K               ilis’te, son yıllarda karpuz çekirdeği yetişti-
riciliğinde artış yaşandığı bildirildi. 

Kilis’te, ürün yetiştiriciliğinde üreticiler farklı 
tarım ürünleri yetiştirmeye yönelirken, son 
zamanlarda karpuz çekirdeği yetiştiriciliği 
arttı. Kilis’te ürün çeşitlerine her geçen bir 
yenisinin eklenirken, çekirdeğini çıkarmak yeni 
bir sektör haline gelirken, karpuz çekirdeğini 
çıkarmak için özel yetiştirilen karpuzlar için 
özenle makineden geçirilip çekirdekler alınıyor. 
Çıkarılan çekirdek kurutulup kavrulduktan 
sonra kuru yemiş olarak tüketiliyor. Kilosu 8 
TL’ den satılan karpuz çekirdeğinin bölgeye 
has bir ürün olmasından dolayı tüketiminin de 
fazla olduğu bildirildi.

Karpuz çekirdeği yetiştiriciliği artıyor
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Çukurova’da kışlık bulgur hazırlığı 

Çukurova’da buğday hasadından sonra kadınlar 
bir araya gelerek bir sonraki hasat dönemine 
kadarki bulgur ihtiyaçlarını karşılamaya baş-
ladılar.

Osmaniye’de yıllık yenecek bulgur kadınlar tara-
fından ayarlanıyor. Kadınlar komşuları ile bir araya 
gelerek buğday kaynatmaya başladılar. Buğdayın iyi-
ce yıkanmasından sonra büyük kazanlarda kaynatıl-
ması ile hazırlanan bulgur, sofralarda yerini alacak. 
Günün erken saatlerinde kalkarak yapılan hazırlık-
ların ardından kaynatma işlemine geçiliyor. Büyük 
kazanlarda kaynatılan buğday suyunu çekmesi ile 
dinlendirmek için yerlere serilen örtülerin üzerine 
aktarılıyor. Burada soğuduktan sonra kurutulmak için 
taşınan buğday başka bir alana seriliyor. Kuruması 
için tırmık veya el ile karıştırılan buğday daha sonra 
değirmenlerde öğütülerek bulgur haline getiriliyor.

Sabahın erken saatlerinde kalkarak buğdayı kay-
natma işine başladıklarını belirten Mesude Bülbül, 
“Bulguru kaynatıyoruz kışın değirmende öğütüp yi-
yebilmek için. Kışlık ihtiyacımızı giderebilmek için. 
İhtiyacı olanlara da veriyoruz imkan dahilinde. Bul-
guru erken saatlerde kaynatıyoruz veya akşam saatle-
rinde gölge olduğu zaman” ifadelerini kullandı.

Bu işlemin her yıl yaptıkları bir gelenek olduğunu 
belirten Mesure Karaçam, “Her yıl buğday hasadın-
dan sonra yeni buğdaydan sonra kışlık yetecek kadar 
buğdayımızı kaynatıyoruz. Ondan sonra da herkes 
payına düşeni alıyor. Kuruttuktan sonra bu bulgu-
rumuzun bir temizlik aşaması var. Seçiyoruz taşını, 
böceğini, çer çöpünü. Değirmenlerde öğütüp yiyoruz. 
Böyle geleneğimizi de sürdürmeye devam edeceğiz 
Allah ömür verdikçe” dedi.

Bulgur pilavının Çukurova’da ana yemek sayıldı-
ğını ifade eden Zübeyde Sümbül, ”Burada erken sa-
atlerde kalkarak buğdayı kaynatıyoruz. Kış aylarında 
sofralarımızda olmazsa olmazlardan olan bulgur pi-
lavını yapmak için bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Fab-
rikasyon bulgurlardan istediğimiz tadı alamıyoruz. 
Zahmeti olan bir işlem ama sofralara geldiğinde zah-
metine değdiğini anlıyoruz” şeklinde konuştu.

Yıllardır bu işlemi yaptıklarını anlatan Emine 
Karadağ ise, ”Buğday kaynatma işlemi çok eskilere 
dayanan bir durum. Yenilerde bu büyük kazanlar var 
tek seferde kaynatabiliyoruz. Eskiden bu kazanların 
çeyreği kadar olan kazanlarda kaynatırdık sabahtan 
başladığımızda akşama kadar sürerdi. Şimdi ise sabah 
başlıyoruz 3 saate tüm işlerini bitirip kurutmaya bıra-
kıyoruz. Bu bizim yörenin bir geleneği, İstanbul’daki 
akrabalarımız buradan bulgur almaya geliyorlar. Du-
rumu iyi olmayan komşularımız var onlara da kay-
nattığımız buğdaydan veriyoruz. Biz annemizden 
öğrendik bizden de gelecek nesle aktarılmasını sağla-
yacağız inşallah” diyerek sözlerini tamamladı.

Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden 
Çukurova’da kadınlar imece usulü kışlık 
bulgur ihtiyaçlarını karşılıyorlar.

ÇUKUROVA’DA BUĞDAY HASADINDAN SONRA KADINLAR BİR ARAYA GELEREK BİR SONRAKİ 
HASAT DÖNEMİNE KADARKİ BULGUR İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYA BAŞLADILAR.






