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Tarım Kredi'den 
Türkiye'de 
bir ilk

İmece Plastik 
1 yılda yüzde 
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Ağaç dalları 
hünerli ellerde 
hayat buluyor
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Diyarbakır'da 
Teröre inat 
üretime devam

Tarım Kredi 
Kooperatifleri 
Merkez Birliği Genel 
Müdürlüğü görevine, 
Yönetim Kurulu 
kararıyla Ayhan 
Karayama getirildi.

Tarım Kredi'de 
Ayhan Karayama 
dönemi başladı
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"Koordineli olacağız"

3 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Tarım Kredi 
Kooperatifleri’nde Bakanlık ve Ziraat Bankası ile koordineli çalışılacak 
yeni bir döneme girileceğini söyledi.

3 Çiftçilerin son 13 yılda Tarım Kredi'den 38 milyar lira kredi kullandığını 
dile getiren Çelik, bu kredilerin yüzde 67'sinin ayni olarak gerçekleştiğini 
bildirdi. Çelik, kredi hacminin ise 6 milyar 405 milyon liraya yükseldiğine 
işaret ederek, Tarım Kredi'nin bu sayede tarımsal kredilerde en büyük 
ikinci kuruluş haline geldiğini kaydetti.

Haberi 13. Sayfada

Haberi 12. Sayfada

Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi
Yukarı 

Bahçelievler Mah.
Wihelm Thomsen Cad.

No: 7      06490 
Çankaya-Ankara

Yönetim Kurulu Başkanı
Selahattin KÜLCÜ

Bakan 
Faruk ÇELİK

Genel Müdür
Ayhan KARAYAMA
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri kuruluşu olan ve Antalya 
Organize Sanayi’de sera naylonu ve plastik mamul üzerine 
faaliyet gösteren İmece Plastik, 2015 yılında yüzde 50 
büyüme sağladı.

İmece Plastik Genel Müdürü Mustafa Koray Yaşar: “2015 
yılında bir önceki yıla göre yüzde 50 büyüdük. Yıllık 20 bin 
ton üretim yapabiliyoruz. Zaman zaman fiyat konusunda 
şikayetler alıyoruz ancak, kaliteden hiç bir zaman taviz 
vermedik” dedi.

Türkiye Tarım Kredi Koopera-
tifleri kuruluşu İmece Plastik 
A.Ş. 2015 yılında bir önceki yıla 

oranla yüzde 50 büyüme sağladı. İmece 
Plastik Genel Müdürü Mustafa Koray 
Yaşar, “Zaman zaman fiyat konusunda 
şikayet alsak da kaliteyi ucuza mal et-
meye çalışıyoruz ve kaliteden taviz ver-
miyoruz” dedi.

30 yıl önce Antalya’nın Serik ilçe-
sinde kurulan fabrikayla üretime başla-
yan İmce Plastik, 2009 yılında Antalya 
Organize Sanayi 1’inci kısımdaki yeni 
yerinde son teknolojiyi yakından takip 

ediyor. 24 saat son teknolojide faal ola-
rak çalışan 5 makine, 17’si beyaz yakalı 
61 personelin istihdam edildiği fabrika 
yılda 20 bin ton üretim yapılabiliyor. 

KATMANLI AKILLI SERA 
ÖRTÜSÜ CO-EX

İmece Plastik Genel Müdürü Musta-
fa Koray Yaşar, tesisler hakkında bilgi 
vererek İmce Plastik Fabrikasının ilk 
kurulduğu yıllarda tek katmanlı sera 
naylonu ürettiğini ancak şimdilerde bu 
türden üretimi çok tercih etmediklerini 
sadece talep halinde ürettiklerini ifade 
etti. Zamanla yeni teknolojilerin yakın-
dan takibiyle ürün gamını ve makine 
parkurunu genişlettiklerini de belirten 
Yaşar, “Seracılıkta amaç bitkiyi olabi-
lecek tüm dış etmenlerden korumaktır. 
Bunun için de 3 katmanlı CO-EX ter-
cih ediliyor. 3 katmanlı sera örtüsünün 
güneş ışınlarını kırıp içerideki nemi dü-
zenlemesi gibi birçok özelliği var. Her 
katmanda farklı bir katkı maddesi kulla-
nılarak örtü daha akıllı bir hale geliyor” 
dedi.

1 YILDA YÜZDE 50 BÜYÜDÜ
Türkiye’de ilk sayılabilecek bir ma-

kineye sahip olduklarını ve bu makine 
ile 16 metre ebadında sera örtüsü üre-
tebildiklerini de belirten Yaşar, kapa-
sitelerinin yüzde 65’ini kullandıklarını 
söyledi. 2015 yılında bir önceki yıla 
oranla yüzde 50 büyüme sağladıklarını 

da belirten Yaşar konuşmasını şöyle sür-
dürdü:

“Kurumumuzun varlığı ve gelece-
ği için büyümek zorundayız. Serbest 
piyasada diğer ürün gamlarını da üre-
tebilmeyi amaçlıyoruz. Geçtiğimiz yıl 
Türkiye’de her sanayi kuruluşuna nasip 
olmayan bir büyümeyi sağladık. 2015 
yılında 2014 yılına oranla yüzde 50 bü-
yüme sağladık. Bu büyümenin birkaç 
gerekçesi var. 2015 yılında yaşanan do-
ğal afetler nedeniyle sera örtüleri büyük 
zarar gördü. Zarar gören seralar için hız-
lı bir üretimle hemen ihtiyacı karşıladık. 
Büyümenin küçük bir faktörü buydu. 
Sektörde bizim dışımızda 50 yıllık bir 
firmanın ardından pazar payında ikinci 
konumdayız”

“KALİTEDEN TAVİZ 
VERİLMEDİ”

Satışların yarısını Antalya ve devam 
eden sahil bandındaki illerde gerçek-
leştirdiklerini de ifade eden Yaşar, son 
kullanıcıdan kaliteyle ilgili çok olumlu 
geri dönüşler aldıklarını söyledi. Özel-
likle fiyat konusunda zaman zaman şi-
kayetlerle karşılaştıklarını da ifade eden 
Genel Müdür Yaşar, “İmece Plastik ku-

rulduğu günden bu yana kalitesini hiç 
yitirmedi. Fiyat pahalılığı şikayetiyle 
zaman zaman karşılaşırız ancak kalite-
den hiçbir zaman taviz verilmedi. Bu 
ilkeden hiç vazgeçmeyeceğiz. Fiyat ko-
nusunda İmece Plastik piyasayı regüle 
eder. Bizim 5 TL dediğimiz bir ürünü 
piyasada rahatlıkla 4.90 TL’ye bulabilir-
siniz. Kimseyi töhmet altında bırakmak 
istemem ama bizim kayıt dışı bir iş yap-
mamız imkansız. Fiyatlarımız olması 
gereken fiyatlardır. Amacımız öncelikli 
olarak kaliteli ve ucuz maliyetle ürün 
sunmaktır” dedi.

SATIŞLARIN YÜZDE 10’U 
İHRACATTAN

Sera modernizasyonu konusunda ça-
lışmalara başladıklarını belirten Yaşar, 
“İmece satışlarının yüzde 65’i Tarım 
Kredi kooperatiflerinedir. Yüzde 25’i 
distribütör vasıtasıyla serbest piyasa-
ya, yüzde 10’uda ihracat rakamımızdır. 
2015 yılı ihracat da hedef pazar olarak 
Türki Cumhuriyetlerini belirledik. Öz-
bekistan ve Kazakistan’da meyvesini 
aldığımız ihracatlarımız oldu. Farklı 
ürünlerle ilgili devam eden projelerimiz 
var” dedi.

İmece Plastik 1 yılda yüzde 50 büyüdü
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Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik: “Tarım 
ve hayvancılık ile 
ilgili kapsamlı bir 
sunumu tamamlama 
noktasındayız. En yakın 
zamanda da Bakanlar 
Kuruluna sunacağız. 
Hem hayvan varlığımızın 
geleceğiyle ilgili, hem 
tarım ile ilgili çok 
kapsamlı bir sunum 
Bakanlar Kuruluna gelme 
aşamasında" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanı Faruk Çelik, Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgü-

tü (FAO) Genel Direktör Yardımcısı 
ile Avrupa ve Orta Asya’dan sorumlu 
Bölge Temsilcisi Vladimir Rakhmanin 
ve beraberindeki heyeti kabul etti. Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda 

gerçekleşen görüşmede; Türkiye-FAO 
ilişkileri konusunda açıklama yapan Çe-
lik, şunları söyledi:

“Biz Avrupa’nın en büyük, Dün-
ya'nın ise 7’nci büyük tarım ülkesiyiz. 
Bu imkanlarımızı yalnız 78 milyon çer-
çevesinde değil, dünya insanlığına dö-
nük nasıl kullandığımıza bütün dünya 
şahittir. Dünya mazlumlarının dertlerine 
derman olma konusunda tarım alanın-
daki ve diğer tüm imkanlarımızı nasıl 
seferber ettiğimizi biliyorsunuz. Suri-
ye’de yaşanan olaylar karşısında Dünya 
Suriyelilere kapılarını kapatırken, yalnız 
bombalamak ile meşgul olurken, Türki-
ye 3 milyon Suriyeliye kapıyı açmış ve 
onlarla ekmeğini paylaşıyor durumdadır. 
Son dönemlerde Türkiye-FAO ilişkile-
ri giderek derinleşiyor. 2007 yılından 
beri faaliyet gösteren FAO Orta Asya 
Alt Bölge Ofisi vasıtasıyla bölgedeki 
16 ülkeye 5 yılda 10 milyon değerinde 
proje desteği vermiştir. Önümüzdeki 
5 yıl için bu fonu 2 katına çıkardık ve 
20 milyon dolar civarında proje desteği 
gerçekleşecektir. Ülkemizin girişimleri 
ve FAO’nun desteği ile Birleşmiş Mil-

letler tarafından 2016 yılı, Uluslararası 
Bakliyat yılı ilan edildi. Temel protein 
kaynaklarından olan bakliyatın önemi 
ve faaliyetlerini böylece dünyaya daha 
iyi tanıtma imkanını elde etmiş olaca-
ğız."

Kırmızı ette KDV indirimi ile ilgili 
yapılan açıklamaları değerlendiren Ba-
kan Çelik, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından kapsamlı bir çalış-
manın yürütüldüğünü belirterek şunları 
söyledi:

“Bu et ve fiyat konusu çok farklı 
tartışılıyor. Bizim et ile ilgili tüm ça-
lışmalarımız sektör temsilcilerinin tüm 
partnerleri ile yaptığımız çalışmalardır. 
Bütün aldığımız ve alacağımız kararlar, 
hayvan varlığını arttırmaya yönelik ola-
caktır. Bunun için ne gibi engeller varsa 
onları değerlendirdik, tartıştık. Bölge 
toplantılarında yöneticiler ile görüşme-
ler yaparak değerlendirdik. Yalnız et ile 
ilgili değil, gıda, tarım ve hayvancılık 
ile ilgili kapsamlı bir sunumu tamam-
lama noktasındayız. En yakın zamanda 
da Bakanlar Kurulu'na sunacağız. De-
ğerlendireceğiz, tartışacağız ve netice 

itibariyle bir konuda değil, birçok konu-
da kararlar alma noktasına geldiğimizi 
ifade etmek istiyorum. Spesifik olarak 
KDV bu işin bir boyutu. Hem hayvan 
varlığımızın geleceği ile ilgili, hem ta-
rım ile ilgili çok kapsamlı bir sunumun 
Bakanlar Kuruluna gelme aşamasında 
olduğunu belirtmek isterim.”

Bakan Faruk Çelik ayrıca, Mart iti-
barıyla 2 milyon 62 bin çiftçiye 1 milyar 
641 milyon TL mazot, gübre ve toprak 
analizi desteği ödemesi yapıldığını da 
açıkladı.  

  Bakan Çelik, “9 Mart itibarıyla 2 
milyon 62 bin çiftçimize 1 milyar 641 
milyon TL mazot, gübre ve toprak ana-
lizi desteği ödemesi yapıldı. 1 Ocak - 9 
Mart 2016 arasında 2 milyon 518 bin 
üreticiye 2 milyar 769 milyon TL tarım-
sal destekleme ödemesi yapıldı. Böy-
lece ilk 2 aylık dilimde, 2016 yılı için 
öngörülen 11 milyar 644 milyon TL’lik 
tarımsal destekleme bütçesinin yüzde 
22’si ödenmiş oldu. Tarımsal destekle-
me ödemelerimizin, çiftçilerimize, üre-
ticilerimize hayırlı olmasını temenni 
ediyorum” dedi.

İstihbarat Şefi   Haber Sorumluları
İsmail ÖNDER   Funda SADAY - Taner LAKERTA
Mizanpaj    Reklam Sorumlusu
İbrahim BİDAV   Taner LAKERTA

2016 MART 
SAYI 524

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

taşımaz.

Mizanpaj: 
Kurumsal İletişim Müdürlüğü 

0 (312) 216 42 62 - 68 - 70 
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      Fikret DOĞAN
Yazı İşleri Müdürü       Murat YILMAZ

web adresi       www.tarimkredi.org.tr
e-mail        basin@tarimkredi.org.tr
İletişim hattı       444 4 855

TEKİRDAĞ Fatih DURAN
BALIKESİR Zekeriya SAYAR
SAKARYA Hüseyin SAVAŞÇI
İZMİR Kadir ARIOĞLU Oktay KAZANCI
KÜTAHYA Korhan ÖZDEMİR A.Furkan ACET
ANTALYA U.Furkan ULUTAŞ
KONYA Ersin ŞENOL  Ercan AYDIN
ANKARA İbrahim ÖZDEMİR

KAYSERİ Semih Salih ÖZER Hasan ŞENTÜRK
SiVAS Şemis KALEM M. Cebrail KEKEÇ
SAMSUN Tayfun KAÇAR Burak ÇALIK
TRABZON Murat MERT  Çetin ÇOLAK
ERZURUM Sırrı GÜL  Erol UTGULU
MALATYA E.Ömer ÇETİNKAYA Hüseyin YÜCEL
G.ANTEP Hikmet DEMİREL Ceyhan KUZAYTEPE
MERSİN Aytaç ONKUN

BÖLGE BİRLİĞİ MUHABİRLERİ

Pantone 137 C Pantone 3425 C

Kırmızı ette KDV indirimi! 
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Toplantıda kuru meyve sektörü, dün-
yada ihracatta liderlik konumunu 
güçlendirmek için Ekonomi Bakan-

lığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve sektör pay-
daşları güçlerini birleştirme kararı aldı. Ça-
lıştayda Ekonomi Bakanlığı, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı yetkilileri de sektörün sorunları-
nın çözümü için mesai yaptı.

2. Kuru Meyve Çalıştayı’nda, çekirdek-
siz kuru üzümde bağda salkım güvesine 
karşı önerilen chlorpyrifos etkili maddeli 
preparatların Avrupa Birliği üzüm maksi-
mum kalıntı limitini 0.5 ppm'den 0.01 ppm'e 
düşürme kararı en öne çıkan sorun olurken, 
kuru incirde ise gıda ürünlerinde kullanımı 
izinli olmamasına rağmen kuru inciri be-
yazlatmak için kullanılan ağartıcı kimyasal 
madde sektörün ortak problemi olarak öne 
çıktı. Kuru kayısıda sektörün dile getirdiği 
en büyük sorun ise kükürtdioksit limitleri 
oldu.

Dünya genelinde sağlıklı ürün tüke-
timinin yükselen trend olduğunu belirten 
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı-
ları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol 
Celep, insan sağlığına uygun, doğala en 
yakın ürünü üretmek ve tüketiciye sunmak 

zorunda olduklarını, aksi takdirde sektörün 
zarar göreceğini kaydetti. Celep, "Kendimiz 
yemediğimiz ürünü üretmeyeceğiz, temel 
prensibimiz bu olacak" dedi.

Çekirdeksiz kuru üzümde bağda salkım 
güvesine karşı önerilen chlorpyrifos etkili 
maddeli preparatların Avrupa Birliği üzüm 
maksimum kalıntı limitini 0.5 ppm'den 0.01 
ppm'e düşürme kararının 10 Ağustos 2016 
tarihinde yürürlüğe girecek bir yönetmeli-
ğin 21 Ocak 2016'da yayınlandığını anla-
tan Celep, "Bu yönetmelik hükümlerinin 
2015 mahsulü ürünleri için uygulanmaması 
için Ekonomi Bakanlığı ve Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı ile koordineli AB 
nezdinde girişimlerimizi sürdürüyoruz. 20 
Nisan'da konuyla ilgili olarak Bürküsel'deki 
AB Komisyonu yetkililerinden AB'li itha-
latçılarla birlikte görüşmek üzere randevu 
aldık. Gerekçelerimizi anlatacağız" diye 
konuştu.

İHRACATIMIZ 4 YILDIR 1.4 
MİLYAR DOLARDA KALDI

Türk kuru meyve sektörünün ihracat 
rakamının son 4 yıldır 1.4 milyar dolarda 
kaldığını belirten Celep, şöyle devam etti: 
"Kuru meyve sektörünün ihracat rakamının 
4 yıldır aynı seviyede kalmasında yıldan 

yıla kuru meyve ürünlerinin üretim miktar 
ve kalitesindeki farklılıkların etkili olduğu 
kadar, yıllardır Bakanlıklarla birlikte bir 
türlü çözüm bulunamayan sorunlar da etki-
li oldu. 2023 yılında 3 milyar dolar ihracatı 
hedefleyen sektörümüzde, sektör mensup-
ları olarak iş yapma şeklimizi ve aşırı re-
kabetçi ticaret şeklini gözden geçirmemiz 
gerektiğini düşünüyorum. Sektörümüzün 
her zaman iç içe çalıştığı Bakanlıklarımı-
zın da ihracatımızdaki konu ve sorunları ele 
alış şeklini gözden geçirmeleri gerektiğini, 
uzmanından Müsteşarına ve hatta Bakanına 
kadar bizlere bir telefon mesafesinde olun-
ması gerektiğini düşünüyoruz."

Türkiye'de üretilen yıllık ortalama 65 
bin ton kuru incirin yüzde 90’ının, 140 bin 
ton kuru kayısının yüzde 90’ından fazlası-
nın, 280 bin ton çekirdeksiz kuru üzümün 
yüzde 85’inin ihraç edildiğini ve ihraç edil-
mek zorunda olduğuna vurgu yapan Celep, 
"İç tüketimi bugünden yarına birkaç kat artı-
ramayacağımıza göre bu durum önümüzde-
ki yıllarda da devam edecektir. Yüz binlerce 
aile geçimini bu ürünlerin üretim, işleme ve 
ticaretinden sağlıyor. Sektörümüz de ülke-
miz ekonomisine katkı sağlıyor, vergi ödü-
yor. Hal böyle iken, maalesef bugün de ko-
nuşacağımız konuları çoğu, en azından beş 
yıldır gündemimizde olan ve bir türlü kalıcı 
çözüme kavuşturamadığımız konulardır. 
Maalesef, birbirimizin hayatını zorlaştırı-
yoruz, yok yere enerji ve zaman kayıpları 
yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

İHRACATÇI SORUNLU ÜRÜN 
ALMASIN

Kuru meyve sektöründe ihracatçıla-
rın üreticilerden ürün alırken daha dikkatli 
olması gerektiğini belirten Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Gıda Kontrol Genel 
Müdür Vekili Muharrem Selçuk, ihracatçı-
ların usulüne uygun üretilmeyen ürünleri 
çiftçiden ve tüccardan almaması halinde 
üreticilerin ürünlerinin ellinde kalacağını, 
bu sayede üreticilerin üretim aşamalarında 
daha titiz davranacaklarını, sorunların bü-
yük kısmının çözüme kavuşacağını kaydet-
ti. "Yemediğini satmama bu işin felsefesi 

olsun" diyen Selçuk, "Kuru incirde ağartıcı 
kimyasal madde tespit yönteminde numune 
miktarını arttırabiliriz. 1 kg. yerine 4-5 kg. 
olabilir. İhracatta rastgele yapılan analizler-
de ağartıcı kimyasal madde kullanımı sıklı-
ğı çok çıkan firmaların partileri daha fazla 
kontrol edilecek. Yüzde 5-10'dan fazla sık-
lıkla numune alıp analiz yapabiliyoruz. Yap-
tığınız işlerin yasal altyapısı olmalı. Yasal 
zemin oluşturulursa yurtdışından numune 
alınması sonucu yaptırım söz konusu olabi-
lir. TCK 186. maddeye göre gıdanın içeriği-
ni bozma kapsamında dava açmak gündeme 
gelebilir. Şimdiye kadar ihracat aşamasında 
yapılan analizlerde ağartıcı kimyasal madde 
kullandıkları tespit edilen firmalara para ce-
zası uygulandı. Bu ürünün kullanıldığı be-
lirlenen partilerde Aflatoksinde olduğu gibi 
ayıklama yöntemi uygulanması mümkün 
değil çünkü gıda ürünlerinde kullanılması 
yasak olan bir kimyasal. Kullandığı belir-
lenen firmalara faaliyetten men, ihracattan 
men cezaları Ekonomi Bakanlığı ile işbirli-
ğinde gündeme gelebilir" diye konuştu.

II. Kuru Meyve Çalıştayı'nda Tele-
vizyon Program Yapımcısı Polat Doğru 
“Kimler Sizin Ekipte? İnsan İlişkilerinin İş 
Hayatına Etkileri”, Ege Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Kum-
ral ise insan beyninin tarihi gelişimi ile ilgili 
sunumlar yaptılar.

II. Kuru Meyve Çalıştayı'na, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Kontrol Ge-
nel Müdür Vekili Muharrem Selçuk, Daire 
Başkanı Günay Anakök, Ekonomi Bakan-
lığı Daire Başkanları Tayfun Kılıç, Zafer 
Soylu ve Ramazan Kısa, Gümrük ve Tica-
ret Bakanlığı Daire Başkanı Seçkin Cankış, 
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Ce-
lep, Kuru Meyve Sektör Kurulu ve aynı za-
manda Tanıtım Grubu Başkanı Osman Öz, 
Ege, Güneydoğu Anadolu ve İstanbul Kuru 
Meyve ihracatçıları Birliği Yönetim Ku-
rulu temsilcileri, oda ve borsa yöneticileri, 
GTHB İzmir, Manisa ve Aydın İl Müdürlü-
ğü yetkilileri, Araştırma Enstitüsü yetkili-
leri, üniversite öğretim üyeleri ve ihracatçı 
firma temsilcilerinden 162 kişi katıldı.

Türk kuru meyve sektörü, Türkiye'nin geleneksel 
ihraç ürünleri çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve 
kuru kayısının kaderini belirlemek üzere "2. Kuru 
Meyve Çalıştayı"nda bir araya geldi. 

Kuru meyve sektörü güçbirliği 
yapacak...
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Fındıkta don 
tehlikesine 
karşı üreticiler 
mahsulünü 
tarım sigortası 
yaptırıyor.
Trabzon’da 
bazı fındık 
bahçelerinde 
don sonrası 
yanmalar 
görüldü.

Karadeniz Bölgesinin vazgeçil-
mez ürünü fındıkta zaman za-
man don tehlikesi yaşanırken 

üreticiler, olası ürün kaybına karşı mah-
sulüne tarım sigortası yaptırıyor.

  Trabzon’da bu yıl kış mevsiminin 
zaman zaman sert geçmesi özellikle fın-
dığı olumsuz yönde etkiliyor.

  Üreticiler “don”tehlikesine karşı 
farklı medotlar uygulamaya koyarken 
bazı bahçelerde  yapılan incelemelerde 
don sonrası  yanma olayına rastlandı. 

  Akçaabat ilçesi Ortaköy Mahalle-
sinde fındık üretimi yapan Mehmet Gü-
ner, bahçesinde yaptığı incelemede don 
sonrası yanmalar olduğunu belirterek 
tarım sigortası sayesinde   ürününü gü-
vende hissettiğini söyledi. 

 Don olayına karşı fındığı  lastik 
yakarak korumaya  çalıştıklarını  ifade 
eden Güner, “Fındığın düşmanı don. 
Don olduğu zaman ürünümüzü genel-
likle lastik yakarak korumaya çalışıyo-
ruz. Daha önce birkaç kez don olayı ya-

şamıştık ancak   lastik yakarak faydasını 
görmüştük.  Bir ara don nedeniyle hiç 
mahsul alamadığımız günler de olmuş-
tu. Şu an bahçemizde yaptığımız ince-
lemede don sonrası yanmalara rastladık. 
Ancak tarım sigortası  yaptırarak ürü-
nümüzü teminat altına almış 
olduk.  Bu konuda Tarım 
Kredi Kooperatifle-
ri Trabzon Bölge 
Müdürlüğü  tara-
fından bizlere 
yeterince bil-
gilendirilme 
yapılmıştı. 
Tarım si-
gortasını 
geçmiş-
te pek 
bilmi-
yorduk 
ancak bu 
konuda 
bilgile-
nince çok 
faydalı oldu-
ğunu anladık.  
Üretici olarak 
sigorta primleri-
nin  biraz daha aşağı 
çekilmesini istiyoruz. 
Çünkü üreticinin maddi du-
rumu sınırlı. Bu konuda yetkililerin 
kolaylık göstermesini bekliyoruz” dedi.

  Aynı yerde fındık üretimi yapan 
Ömer Seis de tarım sigortası sayesinde 
ürünlerini teminat altına aldıklarını ifa-
de ederek. “Don olayına karşı yapaca-
ğımız fazla bir şey yok. Lastik yakarak 
ürünü korumaya çalışıyoruz. Bu da tam 
çözüm değil. Tarım sigortası yaptırarak 
fındığımızı  sigortalattık. Dondan dola-
yı ürün kaybımız  olduğu zaman  sigorta  
bize yardımda bulunacak. Bu çok güzel 
bir durum. Sigorta konusunda vatandaş 

eskiye oranla daha duyarlı. Eskiden bize 
böyle bilgilendirme yapılmamıştı. Artık 
ürünümüz teminat altına alındığını dü-
şünüyorum. Üretici olarak yetkililerden 
prim ödemelerini biraz daha aşağı çek-

melerini bekliyoruz.

Tarım sigortası yaygınlaşıyor

Yeşil altın olarak bilinen fın-
dığın, 2014 yılı Mart ayında 
yaşanan zirai don nedeniyle 
zarar görmesinin ardından, 
Türkiye genelinde yaklaşık 
103 bin fındık üreticisinin, 
zirai don riskine karşı Tarım 
Sigortaları Havuzu’na (TAR-
SİM) başvurarak bahçelerini 
sigortalattığı bildirildi.



Topra¤›
      uyand›r›r.

%100 Yerli
Motor
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Bölgede yaşanan olumsuzlukla-
ra rağmen üretime devam eden 
çiftçiler büyük bir beklenti için-

de olduklarını belirterek bölgenin yüz-
de 90’ının tarım sektörüyle uğraştığına 
dikkat çektiler. Diyarbakır’da 14 bin 800 
dekarlık bir alanda 17 yıldır tarımsal fa-
aliyetlerde bulunan Ferzande Göktimur  
toplumun barışa ve kardeşliğe inancı ve 
ihtiyacı olduğunu belirterek “Sektörel 
anlamda bölgede büyük sıkıntılarımız 
var. Bunların da bir an önce giderilmesi 
hususunda gerekli olan projelerin des-

teklenmesi gerekiyor. Bölgenin şu anda 
mevcut tarım sektöründeki en büyük 
sıkıntıları arasında girdi maliyetlerinin 
çok yüksek oluşu, çiftçilik şartlarının her 
geçen gün zorlaşması ve bölgedeki eko-
lojik dengenin bozulması geliyor. İşlet-
me masraflarımız her geçen gün artıyor, 
girdi maliyetleri yükseliyor. Toplum şu 
anda büyük bir beklenti içerisindedir. Bu 
beklentinin gerçekleştirilmesi hususunda 

tüm tarımsal teşviklerle bölgedeki 
iş adamlarının, tarımla uğraşan iş 
sektörünün desteklenmesini istiyo-
ruz. Yatırım ve teşvikler desteklenerek 
bölgedeki huzur ve istihdam oranı arttı-
rılabilir.”

60 yıldır bu işin içinde olduğunu 
söyleyen ve 5 bin dekarlık bir alanda ta-
rımsal faaliyetlerini yürüten Abdülkadir 
Tutaşı “ Yörenin yüzde 90’ı çiftçilikle 

uğraşmakta. Bir çiftçiliğimiz var bir de 
Habur Sınır Kapısı var. Ağırlık olarak 
çiftçilikle uğraşmaktayız. Fakir halkın 
geçiminin yüzde 90’ı bu topraklardır. 
Ekonomi iyi oldu mu kimse dağa çık-
maz” diye konuştu.

Çınar Tarım Kredi Kooperatifi Mü-
diresi Çiğdem Koç ise tohum satışlarının 
pahalı olmasına rağmen çiftçilerin ken-
dileriyle çalıştığını ifade ederek“ Çiftçi-
lerimiz tarım kredi kooperatiflerine olan 
güvenlerinden dolayı fiyat ne olursa ol-
sun bizimle çalışmaktadır. Gerçek çiftçi-
lerle çalışmaya itina gösterdiğimizden ve 
çiftçilerimiz de dürüst olduğundan yüzde 
yüz tahsilat yapmaktayız. Bu da çiftçiyle 
diyaloglarımızın iyi olmasından kaynak-
lanmaktadır.” dedi.

Dünya çapında rekabet edebilmek 
için kaliteli girdi kullanımının önemini 
vurgulayan ve Çınar ilçesinde 10 yıldır 
tarım işiyle uğraşan Haydar Ölmez böl-
genin tarım konusunda geniş bir kaynağa 
sahip olduğunu vurgulayarak sözlerini 
şöyle sürdürdü “Bölgedeki sorunların bü-
yük bölümü ekonomi temellidir. Bölgede 
tarım konusunda çok geniş bir kaynak 
var. Bunun kullanılıp istihdamın arttırıl-
masıyla sorunların bir yönüyle halledile-
bileceğine inanıyorum. Tarım da kaliteli 
girdi kullanımı verim anlamında ciddi bir 
ölçek. Dünya çapında rekabet edebilmek 
için ortalamanın üzerine çıkmak gereki-
yor. Bunun için de mutlaka kaliteli girdi 
kullanmak gerekiyor.”

Diyarbakırlı çiftçiler 
bölgede yaşanan 
terör olaylarının 
son bulması için 
tarımsal faaliyetlerin 
teşvik edilmesi 
ve istihdamın 
arttırılması gerektiğini 
düşünüyor.

Teröre inat üretime devam

Hakkari’nin sebze ihtiyacının büyük 
bir bölümünü karşılayan Çimenli 

köyünde sera çalışmaları başladı. Çi-
menli köyünde çiftçilikle uğraşan Mir-
han Yılmaz, kurdukları serada ilk olarak 
salatalık ve domates ektiğini söyledi. 

Yılmaz, “Bizler köyde tarım ve hay-
vancılık ile uğraşıyoruz. Her yıl şehrin 
meyve ve sebze ihtiyacının bir kısmını 
burada, karşılamaya çalışıyoruz. Yakla-
şık iki yıl önce İçişleri Bakanlığı tara-
fından Köye Dönüş ve Rehabilitasyon 
Programı (KDRP) kapsamında Gıda Ta-
rım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın uygu-
ladığı projeyle 250 metrekarelik seralar 
oluşturulmuş ve sahiplerine teslim edil-
mişti. Çimenli köyünde bana da modern 
bir sera yapıldı. İlk yıl oldukça verimli 
geçti. Bu yıl aynı çalışmalarımıza baş-
ladık. İlk etapta salatalık ve domates 
ekimine başladık. Seranın içini modern 
bir şekilde hazırladık. Şu anda sulama 
ile ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. An-
cak yaz aylarında bizler köy halkı olarak 
ciddi bir şekilde su sıkıntısı yaşıyoruz. 
Sulama sıkıntısına bir çözüm bulunma-
sını istiyoruz” dedi.

Hakkari’de sera 
dönemi başladı

Hakkari’de kış aylarında ara verilen sera 
çalışmalarına havaların ısınmasıyla 
birlikte yeniden başlandı. 
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30 baş  gebe düve sahibine teslim edildi

Balıkesir'de üreticilere destek

Bucak Tarım 
Kredi Kooperatifi 
ortağı İsmail 
Yaylalı'ya, 30 baş 
simental cinsi 
gebe düve teslim 
edildi.

Balıkesir 
Büyükşehir 
Belediyesi Kırsal 
Hizmetler Daire 
Başkanlığı 
tarafından, 
Tarım Kredi 
Kooperatifleri’nden 
temin edilen 
15 adet tohum 
temizleme, 10 
adet süt soğutma 
tankı ve 700 
adet buzağı 
kulübesinin 
dağıtım töreni 
gerçekleştirildi.

Antalya Bölge Birliği’ne bağlı 
Bucak Tarım Kredi Koopera-
tifi ortağı İsmail Yaylalı’nın 

talebi olan 30 baş simental cinsi gebe 
düvenin teslimatında Antalya Bölge 
Müdürü İbrahim Kamil Kabalar, Böl-
ge Müdür Yardımcısı Sezai Yıldırım, 
Yönetmen Adnan Yusuf Güney ve Ko-
operatif Müdürü Halil Kıymaz hazır 
bulundu.

Teslimatta yaptığı konuşmada Bölge 
Müdürü İbrahim Kamil Kabalar; “Or-

tağımız İsmail Yaylalı’ya doğru adres 
olarak kooperatifimizi tercih ettiği için 
teşekkür ederim. Tarım Kredi Koope-
ratifleri olarak tarımsal üretimin her 
aşamasında çiftçilerimizin yanındayız. 
Şirketimiz Tareks Hayvancılık tarafın-

dan tedarik edilen hayvanlar Tarım 
Kredi farkıyla ve kalitesiyle sizlere 
ulaştırılmıştır. Teslim edilen et ve süt 
verimi yüksek 30 baş simental gebe 
düve, ortağımıza hayırlı ve uğurlu ol-
sun. Kendisine bol bereketli kazançlar 

dilerim.” dedi.  Ortak İsmail Yaylalı 
da; teslim edilen hayvanların, beklen-
tilerinin üzerinde ve özenle seçilmiş 
olduğunu belirterek Tarım Kredi Koo-
peratifleri’ne ve Tareks Hayvancılık’a 
teşekkür etti.

Tarım Kredi Kooperatifleri'nden temin 
edilen yem selektör analiz makinası, 

süt soğutma tankı, buzağı kulübesi, arı 
polen altlığı, sera örtüsü gibi çeşitli mal-
zemeler ile Balıkesir’li üreticiler destek-
lenmeye devam ediyor.

Konuşmasında, Balıkesir Büyükşe-
hir Belediyesi’nin kırsal nüfusa ve tarı-
ma özel bir önem verdiğini vurgulayan 
Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol 
Şahin,  “Kırsal alanlardaki doğal kaynak 
potansiyelinin ve işgücünün üretime ka-
zandırılacak şekilde harekete geçirilmesi 
ve kır-kent arasındaki sosyo-ekonomik 

bütünleşmenin güçlendirilmesi daha ge-
lişmiş bir şehir için önemlidir. Bu konuda 
yapılan çalışmalar, hem kırsal kesimin 
ulusal kalkınmaya katkısının artırılması-
na, hem de kırsal ile kent arasında artarak 
süregelen gelişmişlik farklarının azaltıl-
masına imkân verecektir. Kırsal alanda 
tarımsal üretim, diğer sektörlerin loko-
motifi durumundadır. Kırsal kalkınma, 
çiftçilerimizi makûs talihinden kurtara-
cak, ülkenin birçok sorununu halledecek, 
ülkede istikrarı sağlayacak, ekonomimizi 
rayına oturtacak en önemli faaliyet alan-
larından biridir” dedi.

Üreticilerimizin Yanında Olmak 
Boynumuzun Borcu

Tarım ve hayvancılıkta yüksek po-
tansiyele sahip Balıkesir’de, Büyükşehir 
Belediyesi’nin kırsalda yaşayan vatan-
daşlara yönelik birçok eğitim ve destekle-
me faaliyetinde bulunulduğunu açıklayan 
Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün 
bu toplu dağıtım töreninde kırsal mahal-
lemizdeki örgütlü üreticilere; 15 adet se-
lektör yani tohum temizleme ve ilaçlama 
makinesi,  10 adet süt soğutma tankı ve 
158 mahallemize 700 adet buzağı kulü-
besi dağıtıyoruz.  2015 yılında dağıttık-
larımızla beraber, bugüne kadar üretici-
lerimize, 20 adet selektör makinesi, 17 
adet süt soğutma tankı, 1000 adet buzağı 
kulübesi dağıtmış oluyoruz. Sonuç olarak 
kurulduğumuz günden bu güne, bitkisel 
ve hayvansal üretime katkı sağlamak için 
235 kırsal mahallemizde, yaklaşık 20 bin 
vatandaşımıza ulaştık ve onlara destek 
olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Tür-
kiye’yi doyuran ilimiz Balıkesir’i, bitki-
sel ve hayvansal üretimde Türkiye’de ilk 
sıralara taşıyan, alın teriyle, emeğiyle bu 
şehre katma değer sağlayan çiftçilerimi-
zin, üreticilerimizin her daim yanında ol-
mak boynumuzun borcudur." 

Şahin’in konuşmasının ardından dağı-
tım töreni gerçekleştirildi. 
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 finansal sonuçlar açıklandı
GÜBRETAŞ, 
2015 yılını 
2 milyar 931 
milyon TL 
konsolide 
ciroyla 
tamamladı.

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GÜBRETAŞ), 2015 
yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlat-
ma Platformu'nda (KAP) açıkladı. Sektördeki 

önemli bir yeri olan GÜBRETAŞ, 2015 yılında konso-
lide cirosunu yüzde 3’lük artışla 2 milyar 931 milyon 
TL’ye yükseltirken, üretimde ise önceki yıla oranla 
yüzde 32'lik bir artış sağladı. Uluslararası emtia fiyat-
larındaki düşüş ve Türkiye’de sonbahardan itibaren 
gübrede KDV indirimi beklentisiyle son çeyrekte sek-
tördeki satış durgunluğunun negatif etkilerine rağmen 
karlılığını sürdüren şirket, 2015 gelirlerinden 89,4 mil-
yon TL net kar elde etti.

  2015 yılında tarım sektörünü etkileyen olumsuz-
luklara rağmen şirketin 1 milyon 666 bin ton gübre 
satışı gerçekleştirdiğini belirten GÜBRETAŞ Genel 
Müdürü Şükrü Kutlu, Tarım Bakanlığı’nın açıkladığı 
verilere göre yüzde 30’a yakın pazar payıyla sektör-
deki liderliklerini devam ettirdiklerini söyledi. Şirke-
tin 2015 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Şükrü 
Kutlu, “2015 yılı bizim için özellikle üretimde çok 
verimli geçirdiğimiz bir yıl oldu. Yarımca’daki yeni 
NPK tesislerinde deneme üretimlerinin başlamasıyla 
yüzde 32’lik artış ile yaklaşık 690 bin ton gübre üre-
timi gerçekleştirdik. 2015 yılında uluslararası emtia 
fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak gübre hammadde-
lerinin fiyatlarında da  bir gerileme yaşandı. Ayrıca 
geçtiğimiz yılın son çeyreğinde, hükümet programında 
yer alan ‘gübrede KDV’nin kaldırılması’ beklentisiy-
le çiftçilerimiz gübre alımlarını erteledi. Buna rağmen 
Tarım Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de toplam 5,5 
milyon ton gübre tüketimi gerçekleşmiş oldu. Bütçe 
hedeflerimize ulaşmayı etkileyen bu faktörlere rağmen 
2015 yılını 2 milyar 931 milyon TL net satış geliriyle 
kapatarak 89,4 milyon TL net kara ulaştık” ifadelerini 
kullandı.

  Sektördeki bu gelişmelerin yanında 2015’te GÜB-
RETAŞ’ı daha güçlü bir geleceğe hazırlamak için ku-
rumsal dönüşüm yolunda önemli kurumiçi projeler 
gerçekleştirildiğini belirten Kutlu, “2015 bizim için 
kurumsal dönüşümümüzü tamamladığımız ve teda-
rik optimizasyonu gibi alt yapıyı  güçlendiren önemli 
adımlar attığımız bir yıl oldu. Özellikle yenilikçi ürün 
anlayışıyla tarımda verimliliği artırmak için bitkiye 
ve bölgeye özel gübre çeşitlerini geliştirmeye devam 
ettik. GÜBRETAŞ’ın tarımsal üretim alanındaki 64 
yıllık birikimini bahçe-süs bitkileri sektörüne taşıyan 
‘GÜBRETAŞ Bahçem’ adlı yeni bir markada ortaya 
koyarak şehirli tüketicilerle de buluştuk” dedi.

  Bu yıla olumsuz etki eden gelişmelerin, 2016’da 
hem sektör hem de GÜBRETAŞ açısından birer fır-
sata dönüşeceğini söyleyen Kutlu sözlerine şöyle de-
vam etti: “1 Ocak’ta gübrede KDV indirimiyle ilgili 
Bakanlar Kurulu kararanın yayınlanmasıyla yeni yıla 
güzel başladık. Özellikle son çeyrekte ertelenen gübre 
alımlarının 2016 yılında gerçekleşmesini bekliyoruz. 
Bu sayede sektör de tarihinin en yüksek tüketimine 
ulaşabilir bu yıl… Satışların yanı sıra ciro, karlılık ve 
yatırımda da rekorların hedeflendiği 2016’da 2 milyon 
tonu aşan satış hacmi, 4 milyar TL üzerinde konsolide 
ciro ve 234 milyon TL net kar hedefliyoruz. Bu he-
deflere ulaşmak gübrede KDV’nin kaldırılması, İran’a 
ekonomik yaptırımların sona ermesi ve kurumsal alt-
yapıyla ilgili gerçekleşen adımlar sayesinde daha ko-
lay olacak”

Çam yaprağı yağı elde etme makinesi sayesinde, 
orman çiftçileri, kendi elde ettikleri değerli çam 

esanslarını, kozmetik sanayinde kullanılmak üzere 
satarak gelir elde edebilecek. Gül yağından sonra, 
dünyada en kıymetli yağlardan olan çam yaprağı 
yağını, çiftçilerin kendi evlerinde elde edebilmeleri 
için basitleştirilmiş biçimde bir makine yapan ar-ge 
firması sahibi, Türk bilim adamı Faruk Durukan, 
çalışma hakkında bilgi verdi. 

  Makinenin patent başvurusunu yaptıklarını 
ve önümüzdeki günlerde isteyen tüm orman köy-
lülerine, uygun fiyat ile temin edebilecek durumda 
olacaklarını ifade eden Durukan, köylülerin elde 
edecekleri çam yaprağı yağlarının da, kendi firması 

tarafından satın alınabileceğini söyledi. Elde edilen 
yağın, kozmetik ve gıda alanında, yüksek değerler 
taşıyan antiseptik madde olarak kullanıldığını be-
lirten Durukan, “Makine, küçük olmasına rağmen, 
yaptığı işlem çok büyüktür. Bu makine, sadece iğne 
yapraklı çamların değil, kekik, defne, nane, okalip-
tüs gibi birçok uçucu bitkinin yağlarını da alabilir. 
Bu makinelerden her eve koyabilirler. Bu sayede 
her ev bir fabrikaya dönüşecektir. Orman çiftçile-
rimiz, bu makineleri tesisimizden temin edebile-
cekler ve elde ettikleri yağları bize getirip satabile-
ceklerdir. Orman köylümüz için çok güzel bir gelir 
kapısı açacağız. Ülkemiz için hayırlar getirmesini 
diliyoruz” dedi.

Çam yaprakları, 
orman köylüsüne 

para 
kazandıracak

Türk bilim adamı Faruk Durukan, çam yapraklarının yağını elde edebilen ve 
her mekanda kullanılabilen makineyi yaparak, orman köylüleri için yeni bir 
gelir kapısı açtı. 
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Bakan Çelik,  Tarım Kredi Koopera-
tifleri Merkez Birliği Yönetim Ku-
rulu üyeleri ile bir araya gelmesinin 

ardından basın mensuplarına açıklamalarda 
bulundu. Tarım Kredi Genel Müdürlüğüne 
Ayhan Karayama'nın getirildiğini belirten 
Çelik, yeni yönetim ile beraber bazı konu-
larda değişikliklerin yaşanacağını ifade etti. 
Çelik, geçmişi 153 yıl önceye dayanan Ta-
rım Kredi'nin, 36 bin yerleşim yerinde faa-
liyet yürüten modern bir tarım örgütlenmesi 
olduğunun altını çizdi.

"VERİMSİZ ŞİRKETLER TASFİYE 
EDİLECEK"

Alınan yönetim kurulu kararları hakkın-
da bilgi veren Çelik, kurumun şirket sayısı 
ve faaliyetleri konusunda karar alındığını 
anlatarak, Tarım Kredi'nin bünyesinde 13 
şirketin bulunduğunu, alt şirket olarak ifade 
edilen şirket sayısının da 13 civarında oldu-
ğunu bildirdi.

Çelik, bunların arasında rekabetçi ola-
mayanlar, karlılık sorunu yaşayanlar, bir-
leşmesi uygun bulunanların tek tek ele alı-
nacağını, şirket sayısında ciddi bir azalma 

olacağını vurgulayarak, "Şu anda verimsiz 
şirketlerin tasfiyesi yoluna gidilmesi kararı 
alındı" diye konuştu.

Gübretaş'ın ve Negmar'ın da alt şir-
ketleri olduğuna dikkati çeken Çelik, “Bu 
şirketlerde de yönetim çalışmaları sürecek, 
tasfiye edilmesi gerekenler tasfiye edilecek, 
birleştirilmesi gerekenler birleştirilecek. 
Hareket kabiliyeti daha güçlü olan bir Ta-
rım Kredi Kooperatifi'ne doğru gidiş açısın-
dan da bu kararlar doğru ve isabetli karar-
lardır” ifadelerini kullandı.

"MALİYETLERİN DÜŞÜRÜLMESİ 
SAĞLANACAK"

Bakan Çelik, girdi maliyetleri konu-
sunda da yeni uygulamalara geçileceğini, 
damızlık, tohum, ilaç ve gübre gibi üre-
ticilerin doğrudan kullandığı girdilerde 
maliyetlerin düşürülmesi çalışmalarının 
hızlandırılacağını, böylelikle üreticilerin bu 
ürünlere daha uygun şartlarda erişebileceği-
ni söyledi.

Kurumsal karlılık yerine sektörel ka-
zancın hedef alınacağının altını çizen Çelik, 
özellikle et ve süt gibi tüketicileri direkt il-

gilendiren konularda ilgili kamu kuruluşları 
ile koordineli hareket edileceğini bildirdi.

Çelik, üreticilerin mahsullerinin daha az 
aracı ile tüketiciye ulaşması konusunda da 
Tarım Kredi'nin gelecek dönem daha aktif 
görev yapacağını, regülasyon görevini ye-
rine getirme konusunda çok ciddi başarılara 
imza atacağını kaydetti.

Bakan Çelik, yeni dönemde Ziraat Ban-
kası'nın Tarım Kredi'ye ve çiftçiye bakış 
konusunda katkılarının yeniden gözden 
geçirilmesi için temaslarını sürdürdüklerini 
anlattı.

Ziraat Bankası, Tarım Kredi ve Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile tek 
yumruk halinde çiftçinin sorunlarını çözme 
konusunda ortak bir irade sergileyecekle-
rini belirten Çelik, üreticilere düşük faizli 
kredi kullandırabilmek için ucuz finans 
kaynakları bulmak üzere ek çalışma yapıl-
ma ihtiyacının bulunduğunu söyledi.

Çiftçilerin son 13 yılda Tarım Kredi'den 
38 milyar lira kredi kullandığını dile geti-
ren Çelik, bu kredilerin yüzde 67'sinin ayni 
olarak gerçekleştiğini bildirdi. Çelik, kredi 
hacminin ise 6 milyar 405 milyon liraya 

yükseldiğine işaret ederek, 
Tarım Kredi'nin bu sayede 
tarımsal kredilerde en bü-
yük ikinci kuruluş haline 
geldiğini kaydetti.

Çelik, kurumdaki per-
sonel ücretleri konusunda 
şu hususlara değindi: “Za-
man zaman Tarım Kredi 
ne yazık ki o kadar büyük 
hizmetlerin yanında çok 
anlamsız birçok değerlen-
dirmelere konu olan maaş/
ücret konusunda hiç hak et-
mediği eleştirilerle günde-
me geldi. Bu konu ile ilgili 
olarak Tarım Kredi Koope-
ratifi yöneticilerinin bundan 

böyle ücret ödemeleri ile gündeme gelme-
sini istemiyoruz. Ana görevlerine endeks-
lenmiş çiftçiye hizmeti esas alan bir anlayış 
ile geleceğe yürümeleri açısından genel 
müdürden başlamak üzere ücretlerde yüzde 
70'e kadar varan kesintiye gidilecektir. Ar-
tık şirketin büyüklüğü yapılan iş ve işlem-
ler maaş belirlemede esas alınacak. Artık 
Tarım Kredi Kooperatifleri kamuoyunda 
maaşlar, huzur haklarıyla değil çiftçiye hiz-
metleri ile gündeme gelen bir kurum haline 
gelmiş olacak. Ayrıca birden fazla şirkette 
yönetim kurulu veya denetleme kurulu gibi 
görevler söz konusu olduğunda da ilgili üye 
sadece birisinden ücret alabilecektir. Yö-
netim kurulu bir standart getiriyor. Diyor 
ki 'Maaşlar şu noktayı aşamaz, genel mü-
dürün maaşı, müdür yardımcılarının maaşı 
şunu aşamaz.' Müdürler, müdür yardımcı-
ları, genel müdürler ve personel olarak bir 
maaş skalası belirlenecek.”

ESK'YA BESİ HAYVANI İTHALATI 
YETKİSİ

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan 
Çelik, ESK'nın nisanda Bosna Hersek'ten 
alınacak kırmızı etle ilgili ihale düzenle-
mesinin söz konusu olacağını ifade ede-
rek, şunları kaydetti:

“ESK, önümüzdeki günlerde daha ay-
rıntılı açıklayacağız, yurt dışından canlı 
besi hayvanı getirilmesi ile ilgili yetkiyi 
alma konusunda çalışmalarımız var. Konu 
netleşince, kısa süre içerisinde canlı hay-
vanın besi amaçlı getirilmesi görevini 
ESK'ya vermeyi düşünüyoruz. İnşallah 
karar yayınlanınca ülke içindeki talepler 
ESK tarafından alınacak ve hayvanlar 
Türkiye'ye getirilecektir. Bu dışarıda re-
kabeti düşürücü, şu anda çok yoğun olan 
rekabet ortamını lehimize dönüştürecek 
bir adım. Bu bakış açımızın ette üretim 
girdilerinin düşmesinde çok etkili olacağı 
inancı içindeyiz.”

Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk 
Çelik, Tarım Kredi 
Kooperatifleri’nde 
Bakanlık ve Ziraat 
Bankası ile koordineli 
çalışılacak yeni bir 
döneme girileceğini 
söyledi.

“Koordineli Olacağız”
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Türkiye Tarım Kredi Kooperatifle-
ri Merkez Birliği Yönetim Kuru-
lu kararıyla Merkez Birliği Genel 

Müdürlüğü görevine Ayhan Karayama 
getirildi.

Aynı gün Tarım Kredi Kooperatifle-
ri Merkez Birliğini ziyaret eden Bakan 
Çelik, Ayhan Karayama'nın Genel Mü-
dür olarak atandığını belirtti. Bakanlık 
ve Tarım Kredi'nin bundan böyle daha 

koordineli bir 
şekilde çalı-
şacağını ifade 
eden Çelik, 
sözlerini şu 
şekilde sür-
dürdü: 

“Ülkemiz 
çiftçisine ve 
tarımına katkı sağlamayı her zaman 
vazife edinen Tarım Kredi bugün iti-
barıyla Yönetim Kurulu Kararı ile bir 
takım değişiklikler yapma yoluna git-
miş bulunmaktadır. Yönetim Kurulu 
kararıyla Genel Müdürlük görevine 
Tarım Bakanlığı bünyesinde de hiz-
met veren, Toprak Mahsulleri Ofisi  
(TMO) Genel Müdürü olarak görev 
yapan Ayhan Karayama Bey getirilmiş 
bulunmaktadır. Bakanlığımız bünye-

sinde de başarılı hizmetler gösteren 
Ayhan Bey inanıyorum ki Tarım Kre-
di’nin başında da, çiftçilerimizin so-
runlarına çözüm getirecektir. Ayhan 
Bey’in sektörün içinden gelmesi bir 
avantaj diye düşünüyorum. Bugüne 
kadar gerçekleştirmiş olduğu başarılı 
hizmetlerine burada da yenilerini ek-
leyeceği konusunda en ufak bir endi-
şemiz yok.  Kendilerini tebrik ediyor 
ve hayırlı olmasını diliyorum.”

Tarım Kredi Kooperatiflerinde, 
Ayhan Karayama dönemi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, yönetim 
kurulu kararıyla Tarım Kredi'ye Genel Müdür olarak Ayhan 
Karayama'nın atanmasından duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, "Allah hayırlı etsin" dedi.

3 Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü görevine Ayhan Karayama getirildi.

Teknolojik yenilikleri 
proje ve faaliyetlerinde etkin 
şekilde kullanmayı amaçla-
yan Tarım Kredi Kooperatif-
leri, bir ilke imza attı. Proje 
kapsamında Tarım Kredi 
ortağı kredi kullanırken te-
minat nedeniyle artık Tapu 
Müdürlüklerine gitmeyecek. 
Türkiye’de bir ilk olan pro-
jeyle, hem ipotek tesis hem 
de terkin işlemleri tamamen 
elektronik ortamda gerçek-
leştirilebilecek. Böylece Ta-
rım Kredi ortağı çiftçiler için 
hiçbir zaman kaybı olmadan 
ve beklemeksizin ipotek te-

sis edilebilecek ya da kal-
dırılabilecek. Ayrıca on-line 
yapılacak ipotek işlemleri 
ile kooperatif personelinin iş 
yükü de hafifleyecek. 

‘Elektronik İpotek Tesisi 
ve Terkini Protokolü, Tapu 
ve Kadastro Genel Müdür-
lüğü'nde gerçekleştirilen 
imza töreninde, Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği Genel Müdür 
Yardımcısı Mahmut Güngör 
ile Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü adına Genel Mü-
dür Vekili Gökhan Kanal ta-
rafından imzalandı. 

Tarım Kredi’den Türkiye’de bir ilk
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 
Birliği arasında ‘Elektronik İpotek Tesisi ve 
Terkini’ protokolü imzalandı.
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Giresun’un Eynesil 
İlçesi’nde köy 
tavukçuluğunu 
geliştirmek ve köylüye 
ekonomik destek 
sağlamak amacıyla 
45 üreticiye 500 tavuk 
dağıtıldı. 

Gümüşhane Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlüğü, İl Özel İdaresi 
finansmanı ile çiftçilere 
13 bin 200 adet fidan 
dağıtımı yaptı. 

Köy Tavukçuluğunu Geliş-
tirme Projesi” kapsamında, 
çiftçilere sosyal ve ekono-

mik katkı sağlamak amacıyla 500 
adet tavuk verildi. Vatandaşların 
doğal yumurta ihtiyacını karşılama-
ları doğrultusunda Eynesil ilçesinde  

başlatılan proje kapsamında tanesi 
15 liradan 45 üreticiye 500 adet ta-
vuk verildi. Dağıtılan tavuklar tes-
lim tarihinden itibaren 20-30 gün 
içerisinde yumurta yapmaya başla-
yacaklar. Özel bir firmadan temin 
edilen tavuklar yılda ortalama 320 

yumurta yapabiliyor. Organik tarım 
ve hayvancılıkla köylerin yeniden 
canlanması sağlanırken çiftçiler ise 
ekonomik anlamda rahatlayacak. İlk 
etapta dağıtılan 500 tavuktan sonra 
ilerleyen zamanda da talebe göre ta-
vuk dağıtımı yapılabilecek.

Çiftçilere 500 adet tavuk dağıtıldı

Gümüşhane’de çiftçilere meyve fidanı 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fa-

ruk Çelik, Bakanlığa bağlı il, ilçe ve 
kuruluş müdürlüklerine 1677 sözleşmeli 
personel alımı yapılacağını açıkladı. 

Bakan Çelik, Bakanlığa yapılacak 
sözleşmeli personel alımıyla ilgili yaptığı 
açıklamada, “Bakanlığımız il, ilçe ve ku-
ruluş müdürlüklerine 566 veteriner hekim, 
550 ziraat mühendisi, 400 gıda mühendi-
si, 80 su ürünleri mühendisi, 10 balıkçılık 
teknolojisi mühendisi ve 71 harita mühen-
disi olmak üzere toplam 1677 sözleşmeli 
personel alımı yapılacaktır. Sözleşmeli 
personel yerleştirme işlemleri başvuruları-
na ilişkin duyuru Nisan ayı içinde ÖSYM 
Başkanlığı'nın internet sitesinde ilan edile-
cektir” dedi.

"1677 SÖZLEŞMELİ 
PERSONEL ALIMI 

YAPILACAK"

Gümüşhane’de meyveciliğin 
geliştirilmesi, kırsal kesimde 
yaşayan çiftçilerin gelir düzey-

lerinin yükseltilmesi, çiftçi gelirlerinin 
çeşitlendirilmesi, meyve bahçesi sayısı-
nı artırılması ve Gümüşhane’nin ekono-
misine katkıda bulunmak için yürütülen 
"Meyveciliğin Geliştirmesi Projesi" 
çerçevesinde en az 1 dekar alan ve üzeri 
başvuru yapan çiftçilere fidan dağıtımı 
gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi finansmanı ile ger-
çekleştirilen projeler kapsamında 320 
dekar alanda dikimi yapılmak üzere 3 
bin adet yarı bodur armut, 6 bin adet 
yarı bodur elma, bin 400 adet vişne ve 
2 bin 800 adet kiraz olmak üzere toplam 
13 bin 200 adet fidan dağıtımı yapıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Mü-
dürü Edip Birşen, bu kapsamda, 2016 
üretim sezonunda dikilmek üzere Mer-
kez 3 bin 400 adet, Şiran 4 bin adet, To-
rul 2 bin 750 adet ve Kelkit 3 bin adet 
olmak üzere toplam 13 bin 200 adet 
açık köklü, 1. sınıf yarı bodur elma, 
yarı bodur armut, vişne ve kiraz fidanı 
dağıtımı gerçekleştirildiğini söyledi.

İl Özel İdare destekli projeler ile 
Gümüşhane’nin tarımsal hasılasının 
her geçen gün arttığını kaydeden Bir-
şen, “İlimizde bulunan tarım alanları 
küçük ve parçalı olduğundan pazar 
değeri yüksek ürünler elde etmemiz 
gerekiyor. Temiz su kaynaklarımızın 
ve kirlenmemiş topraklarımızın varlığı 
organik ürün elde etmede ilimiz avan-

tajlı bir konuma sahiptir. Amacımızın 
kırsalda yaşayan nüfusumuzun gelirini 
artırmak ve buna bağlı olarak büyük 
şehirlere göçü engellemek” dedi.

Birşen, müracaat eden üreticilerin 
arazilerinin kontrol edilerek toprak 
tahlillerinin yapıldığını, Ziraat Mühen-
dislerinin uygunluk raporu verdiği tüm 
bu arazilere fidan dikilerek ekonomiye 
kazandırıldığını söyledi.

İl Müdürü Birşen, Gümüşhane’ye 
özgü yerel çeşitlerin çoğaltılmasına 
bağlı olarak Erzincan Bahçe Kültürleri 
Araştırma Enstitü Müdürlüğü tarafın-
dan toplam 5 bin 500 elma, armut, ki-
raz vişne, ceviz, erik fidan dağıtımının 
da kısa zamanda yapılacağını sözlerine 
ekledi.
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Fuara; Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, Gıda, Ta-
rım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet 
Daniş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı 

Nihat Çiftçi, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Mer-
kez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Terzi, Gazi-
antep Bölge Müdürü Mehmet Aksoy, Bölge Müdür 
Yardımcısı Raif Atayık, bölge birliği ve kooperatif 
çalışanları ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı 
Mehmet Daniş, “Sayın Bakanımız Faruk Çelik, göre-
ve gelir gelmez bölge toplantıları düzenlemeye baş-
ladı. 7 bölgede 7 toplantı yapacaktık. İlk toplantımızı 
Urfa’da yaptık. Geçen hafta da 4.’sünü Karadeniz’de 
gerçekleştirdik. Türk tarımının bütün problemlerini 
sahada, gerçekten toprağı işleyen çiftçilerimizle tartış-
mış, konuşmuş olacağız. Yani atalarımızın dediği gibi 
tarlada iziniz varsa ambarda yüzünüz olur. Malumu-
nuz önceden tarlada izi nasıl bırakıyorduk kara saban-
la çapa ile bırakıyorduk. Şimdi çok teknolojik tarım 
makineleri ile tarım yapmak durumundayız. Bereket 
hikmetten doğar. Hikmet de bilgidir. Eğer siz zamanın 
en teknolojik aletine, bilgisine ve tecrübesine sahip 
olabilirseniz daha fazla, daha kaliteli ürün elde edebi-
lirsiniz” dedi. 

Fuarda değerlendirme yapan Gaziantep Bölge Mü-
dürü Mehmet Aksoy, Şanlıurfa’daki tarım alanının 
12 milyon dekar olduğunu belirterek, “Şanlıurfa’da 
sulanan alan 4.9 milyon dekar, çiftçi sayısı 55 bindir. 
Buğday tarımının yapıldığı alan 3.1 milyon dekar, 2.4 
milyon alanda arpa, 1.1 milyon dekarda ise mercimek 
tarımı yapılmaktadır. Şanlıurfa’nın tarımsal üretim 
değeri 6.9 milyon TL’dir” ifadelerini kullandı. Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve şirketleri hakkında bilgi veren 
Aksoy, Gaziantep Bölge Birliği olarak bu tür organi-
zasyonlara devamlı katılacaklarını ve çiftçiye faydalı 
olabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Şanlıurfa’da 
Gıda 
Tarım ve 
Hayvancılık 
Fuarı 
düzenlendi.

Şanlıurfa’da Gap Fuarı

Adıyaman’ın Tut ilçesi Tepecik köyünde Antepfıs-
tığında Entegre Mücadele konusunda uygulamalı 

eğitim verildi. İlk olarak köy odasında çiftçilere bilgi-
lendirme yapıldı. Daha sonra tarım danışmanlarına ve 
müdürlük personeline yönelik, Antepfıstığında Enteg-
re Mücadele konusunda seminer verildi.

Seminerde, Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Mü-
dürlüğü'nden katılan uzman mühendisler tarafından 
entegre mücadele, antepfıstığı yetiştiriciliği, budama, 
bitki besleme, antepfıstığı hastalık ve zararlıları konu-
ları anlatıldı. Uzman mühendisler tarafından tarım da-
nışmanlarına ve çiftçilere budamanın yapılışı örnek-
lerle anlatıldı. Seminere katılan tarım danışmanlarına 
katılım belgesi verildi.

Antepfıstığında entegre 
mücadelesi
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Sivas’ta tarıma ve hayvancılığa 
verilen desteklerin devamı nite-
liğinde olan ve kentte yetiştirilen 

Anadolu Mandası’nın süt verimini art-
tırmak amacıyla, 20 adet üstün özellikli 
damızlık manda boğasının 5 ilçede 12 
köye dağıtılması için tören düzenlendi. 

Ulaş ilçesi Kovalı Bölgesi’nde bu-
lunan et entegre tesisinde gerçekleştiri-
len dağıtım törenine Sivas Valisi Alim 
Barut, Altınyayla Kaymakamı Selami 
Kaya, Jandarma Komutanı Albay Bek-
taş Aslan, İl Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık Müdürü İhsan Arslan ve vatandaşlar 
katıldı.

Törende konuşan Vali Alim Barut 
güzel bir projeyle halkın hizmetinde ol-

duklarını belirterek, ”Burada 20 manda 
damızlık olarak dağıtılıyor ama çok gü-
zel bir birliktelik var. Bu birliktelikten 
mutlaka güzellik doğar, iyilik doğar, 
verim doğar. Sivas’ın geleceğinde gıda 

sektöründe önemli yer tutacağını ve  
bildiğimiz şimdilik süt ve yoğurt için 
yapılan manda yetiştiriciliğinden daha 
sonrasında belki et olarak da istifade 
edilecek. Bu güzel bir başlangıç Sivas’ı-

mıza ve tüm yetiştiricilere hayırlı uğur-
lu olsun” dedi. Konuşmaların ardından 
Vali Barut ve beraberindekiler çekilen 
kura ile damızlık mandaların dağıtımını 
gerçekleştirdi.

Türkiye’nin en soğuk yerleşim yerle-
rinden biri olan ve kış mevsiminin en 
çetin geçtiği Çaldıran ilçesinde bu yıl 

hava sıcaklığı sıfırın altında 35-40 dereceyi 
görmüştü. Etkisini gösteren soğuk hava ha-
yatı durma noktasına getirirken, Kaz Gölü 
Çayı içerisinde otlayan mandalar yazın 
sıcağına, kışın da soğuğuna aldırış etme-
den taze ot yiyorlar. Doğubayazıt yolu 
üzerinde bulunan Kaz Gölü’nde otlayan 
mandalar, sabah sahipleri tarafından böl-
geye getirilip bırakıldıktan sonra, akşam 
ise kendileri evlerinin yolu tutuyor. 

Kış mevsiminin en çetin geçtiği yerle-
şim yerlerinin başında gelen ve hava sıcaklı-

ğının bazen sıfırın altında 35-40 dereceye ka-
dar düştüğü ilçede çiftçiler çeşitli yöntemlerle 

hayvanlarını besliyor. Kalkandelen, Yassıtepe, 
Yağbasan, Hanköy ve Kuyucak mahallelerinden 

Kaz Gölü Çayı yakınlarına getirdikleri hayvanları 
sudaki yosunlu taze otla besleyen vatandaşlar, kış dö-

neminde de suda büyüyen otları çıkararak hayvanların 
yem ihtiyacını karşılıyor. 

'Mandalarda Verimi 
Yükseltme Projesi’ 
kapsamında köylere 20 
adet damızlık manda 
dağıtıldı. 

Sivas’ta ‘Damızlık Manda’ dağıtıldı

Mandalar yaz-kış su içerisinde besleniyor

Mandalar, sabahın erken saatlerinde 
Kaz Gölü’ne gelerek akşamın 
karanlığı çökene kadar taze ot 
yiyerek karınlarını doyuruyor.

Van’ın Çaldıran ilçesinde, kar ve dondurucu soğuklara rağmen mandalar 
Kaz Gölü Çayı’nın zemininden çıkardıkları taze otla besleniyor. 
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Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun 
Bölge Birliği, şehitlerin anısına 

Mevlid-i Şerif okuttu.
Merkez Site Camisi'nde okutulan 

Mevlid-i Şerif'e çok sayıda vatandaş 
katıldı. Şehit ve ailelerinin her zaman 
yanlarında olduklarını söyleyen Tarım 
Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge 
Birliği Müdürü A.Cüneyt Erdoğan, "Ta-
rım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge 
Birliği olarak şehitlerimizin ve yakın-
larının anısına Mevlid-i Şerif okuttuk. 
Vatan uğruna şehit olan insanlarımız 
için dua okuduk. Şehit ailelerimizin ya-
nında olduğumuzu hatırlatmak istedik. 
Kurum olarak şehit ve gazilerimizin her 
zaman yanındayız" dedi.

Adana’nın Kozan ilçesinde doğada bulunan ağaç 
dalları hünerli eller sayesinde tabiattaki canlı varlıkların 
şekillerine dönüştürülerek hayat buluyor. 

Tekin Özdil ve Fikret Şener adlı 
iki arkadaş, kurdukları atölyede 
ağaç dallarını çeşitli aşamalardan 

geçirdikten sonra doğada bulunan kuş, 
fare, keçi gibi canlılara benzer ürünlere 
dönüştürerek ortaya çıkarmış oldukları 
eserleriyle dikkat çekiyor. Özdil ve Şe-
ner’in kabaktan yapmış olduğu lambalar 
ise doğal güzelliği ile herkesin beğenisini 
kazanıyor. 

Emekli olduktan sonra bol vaktinin 
olduğunu ve bu vaktini doğada bulunan 
ağaç dallarına şekil vererek değerlendir-
diğini ifade eden Tekin Özdil, “Doğadaki 
farklı malzemeleri bakış açımızı değişti-
rerek yeni bir ürünler yapmaya gayret et-
tik. Bu ürünleri, arkadaşlarımız ile ucun-
dan kenarından, şurası şöyle olsun burası 

böyle olsun gibi yaklaşımlarımızla hep 
birlikte ortaya çıkardık. Önce kaz yaptık 
daha sonra işi geliştirdik pelikan, kartal, 
yılan, kertenkele, fare gibi hayvanla-
rı ağaç dallarından yapmaya başladık. 
Malzemeler tamamen doğadan toplama 
malzemeler. Biz bunları küçük küçük rö-
tujlarla birbirine adapte ettik. Ortaya bu 
ürünler çıktı. Ürüne bağlı olarak yapım 
aşaması değişiyor. Bir aylık çalışmayı 
gerektiren ürünümüz de var, bir haftada 
yapabildiğimiz ürün de var. Standart bir 
süre yok burada. Kozan’ın, Adana’nın 
tanıtımı, turizme katkı sağlayabilir mi-
yiz? Kozan dışından insanları buraya çe-
kebilir miyiz düşüncesiyle başladık daha 
sonra baktık ürünleri beğenmeye başla-
dık ticari yönünü de düşündük. Bununla 

ilgili kurumsal firmalarla da temas halin-
deyiz. Amatör aletlerle şuan da bu ürün-
leri üretiyoruz ama biraz daha profesyo-

nel alet alabilirsek ekonomimiz yeterse 
daha güzel ürünler çıkaracağız. Hem de 
çok mutlu oluyoruz” dedi.

Şehitler için MevlitŞehitler için MevlitŞehitler için Mevlit

Tekin Özdil (soldaTekin Özdil (soldaTekin Özdil (solda---
ki) ve Fikret Şener ki) ve Fikret Şener ki) ve Fikret Şener 
(sağdaki) adlı iki (sağdaki) adlı iki (sağdaki) adlı iki 
arkadaş, kurdukları arkadaş, kurdukları arkadaş, kurdukları 
atölyede ağaç dalatölyede ağaç dalatölyede ağaç dal---
larını çeşitli aşamalarını çeşitli aşamalarını çeşitli aşama---
lardan geçirdikten lardan geçirdikten lardan geçirdikten 
sonra doğada bulusonra doğada bulusonra doğada bulu---
nan kuş, fare, keçi nan kuş, fare, keçi nan kuş, fare, keçi 
gibi canlılara benzer gibi canlılara benzer gibi canlılara benzer 
ürünlere dönüştüreürünlere dönüştüreürünlere dönüştüre---
rek ortaya çıkarmış rek ortaya çıkarmış rek ortaya çıkarmış 
oldukları eserleriyle oldukları eserleriyle oldukları eserleriyle 
dikkat çekiyor.dikkat çekiyor.dikkat çekiyor.

Ağaç dalları hünerli ellerdeAğaç dalları hünerli ellerdeAğaç dalları hünerli ellerde   
hayat buluyor hayat buluyor hayat buluyor 
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Arıcılığın, biyolojik çeşitli-
liğin korunması, gelecek 
nesillere aktarılması, sür-

dürülebilir gıda güvenliği ve eroz-
yonun önlenmesi açısından Orman 
Genel Müdürlüğü tarafından 2010 
yılında başlatılan, Ordu’da ise 
2012 yılında uygulamaya konulan 
bal ormanı sayısı 5’e ulaştı.

Bal üretimi açısından Türkiye 
genelinde 1. olan Ordu’da orga-
nik bal elde etmek amacıyla 2012 
yılında başlayan çalışmalar kapsa-
mında Gölköy ilçesinin Düzyayla 
yöresinde 720 dekarlık alanda Di-
bektaşı Bal Ormanı, Gölköy-Da-
marlı Yaylası'nda 744 dekar alan-
da Ulubey-Gölköy Bal Ormanı, 
Gürgentepe-Bektaş Yaylası'nda 
300 dekar alanda Gürgentepe Bal 
Ormanı, Mesudiye ilçesi Gölpınar 
Mahallesi'nde 300 dekar alanda 
Gölpınar Bal Ormanı ve Aybas-
tı-Kuzköy Yaylası'nda 371 dekar 

alanda Kuzköy Bal Ormanı kurul-
du. Söz konusu ormanlık alanlarda 
Orman Müdürlüğü tarafından yö-
reye uygun bitki, fidan bal verimi 
için önemli olan otsu ve çalımsı 
bitkiler dikildi.

BALIN YÜZDE 85’İ 
ORMANLIK ALANDAN 

ELDE EDİLİYOR
Bu arada Türkiye Arı Yetişti-

ricileri Merkez Birliği verilerine 
göre, Türkiye'de bal üretiminin 
yaklaşık yüzde 25'i çam balı şek-
linde doğrudan ormanlardan elde 
ediliyor. Verilere göre, kestane, 
ıhlamur, akasya, orman gülü, ah-
lat gibi orman ağaçları ve orman 
sayılan alanlardaki otsu bitkiler ve 
çiçeklerin bulunduğu orman ve or-
man sayılan alanlarda toplam bal 
üretiminin yüzde 85'inin elde edil-
diği kaydedildi.

Türkiye’nin en 
fazla bal üretilen 
ili Ordu’da, 2012 
yılından bu yana 
yaklaşık 2 bin 500 
dekar alanda 5 bal 
ormanı kuruldu. 

Ordu’da 5 bal ormanı kuruldu

Beypazarı'nda sebze 
sezonu açıldı

Beypazarı'nda havaların mevsim nor-
mallerinin üzerinde seyretmesi dolayısı 

ile sebze sezonu erken açıldı. Erken yetişen 
ürünlerden yeşil soğan ilk ürün olarak piyasa-
ya girdi. Beypazarı çiftçisi bu durumun ken-

dilerini zora soktuğunu 
ifade ediyor. Tarım üre-
ticileri "Ürünler diğer 
illerle birlikte yetişince 
pazarda bolluk oldu, bu 
nedenle para etmiyor. 
Havuç üretiminde de 
durum aynı, maliyetine 
satış yapıyoruz" diyor.

Beypazarı'nda tar-
lalardan toplanan yeşil 
soğanlar, yıkanıp kasa-
lara konulduktan sonra 
taze taze tüm Türkiye'ye 
ihraç ediliyor. Beypaza-
rı'nda tarım sektöründe 
en çok ihracat yapan 
işadamlarından Hakan 
Ünal, "Şu anda soğan 
yapıyoruz. Nasip olursa 
Nisan ayı başında ıspa-
nak, Nisan sonuna doğ-
ru da marul çeşitlerinin 
hepsini tüm Türkiye'ye 
göndermeye başlayaca-
ğız. Beypazarı toprak 
yapısı dolayısı ile ülke-
mizin en lezzetli ürün-
lerini yetiştiriyor. Halde 
de böyle bilindiği için 
özellikle havucumuz 
ayrı değerlendirilir. Seb-
ze sezonunun çiftçimize 
bol kazançlar getirmesi-
ni diliyorum" dedi.
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İnegöl ve Yenişehir çevresindeki biber ekiminin kendi-
lerine yetmediğini belirten Kooperatif Başkanı Ahmet 
Uğur, “Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 2016 yılı 

faaliyetlerine yarından itibaren başlıyor. İlk yapacağımız 
işlerden bir tanesi biber tohumlarını ekip, fide yetiştirmek. 
Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda Hollanda’nın İNPROBA 
firmasıyla yaptığımız anlaşma devam etmektedir. Bu neden-
le bin tona yakın acı biber ihtiyacımız oluyor. Tarım sana-
yiye benzemez. Tarımdaki yatırımlar 6 ay öncesinde başlar. 
Ektiğiniz ürünlerin yedeği olmuyor. Bunun için çok dikkat 
etmek gerekiyor. Yarından itibaren ekimlere başlıyoruz. 
İhtiyacımız olanından yüzde 20 fazlasını ekiyoruz. Bizim 
üreticilerimiz hem kendileri tohum alıp, fide yetiştirir hem 
de bizden alıp ekerler. İnegöl ve Yenişehir çevresi bu anlam-
da bize yetmiyor. Kemalpaşa ve İzmir Bergama taraflarına 
da biber ektiriyoruz. Şimdiden programımızı yapıyoruz. 
Hollanda’ya geçen yıl yapmayı taahhüt ettiğimiz 600 ton 
acı biber salçası ihracatının 500 tonunu gönderdik. 90 ton 
civarında bir ürünümüz kaldı. Bunu da Mart ayı içerisinde 
göndereceğiz. Şu ana kadar herhangi bir problem çıkmadı. 
İnşallah bundan sonra da çıkmaz. Bu ihracattan dolayı yak-
laşık 400 bin liralık girdiği sağlıyoruz. Tarım kesimindeki 
insanlarımız bundan faydalanıyor. Kooperatif olarak mem-
lekete gelen 500 bin dolarlık dövizin getirilmesi hem de hal-
ka ve üreticiye hizmet etmemizden dolayı mutluyuz. 2016 
yılının hem kooperatifimiz hem de ülkemiz için hayırlı olur 
diye temenni ediyoruz” dedi.

Ekonomik krizlerde sanayinin değişik kollarındaki sek-
törlerin olumsuz etkilendiğini ifade eden Uğur, “Fakat ta-
rımda bu gibi krizlerden etkilenmiyoruz. Bir de ihracatınız 
varsa bundan daha karlı çıktığımızı görüyoruz. Onun için 
çalışmalarımıza biraz daha fazla ihtimam gösteriyoruz. 2016 
yılı ihracat hedefimiz yine 600 ton civarındadır. Bu tabii ki 
altyapıya bağlı. Bu sayıyı daha da yükseltmek için çiftçinin 
de bilinçlenmesi ve kendi yöremizde biber yetiştirilmesi 
gerekiyor. Onun için tarımda biraz zafiyet var. Bu zafiyeti 
aşmamız lazım. Sanayinin diğer dallarında sıkıntı olunca 
vatandaş ister istemez toprağına sarılıyor. Bu sene yine çift-
çinin yılı olur diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinden dünyaya 
salça ihraç eden Kulaca Köyü 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde 
2016 yılı sezonu açıldı. Kooperatif 
Başkanı Ahmet Uğur, 2015 yılında 
gerçekleştirdikleri 600 ton acı biber 
salçası ihracatını bu yıl arttırmayı 
hedeflediklerin söyledi. 

Kulaca’da 2016 sezonu başladı





MART 201622YAŞAM

Yerel üretici ve 
tüketicileri bir araya 
getiren kooperatif: 

 
VALLEY GREEN 

FEAST

Amerika’nın Massachusetts eyaletinde faaliyet 
gösteren Valley Green Feast Kooperatifi ka-
dınlara ait bir işçi kooperatifidir. Yerel üreticile-

rin yetiştirdiği ürünleri evlere teslim eden kooperatif 
Batı Massachusetts’ten sonra Boston’da da hizmet 
vermeyi planlamaktadır. 

Kooperatifin amacı yerel üreticileri ve küçük öl-
çekli işletmeleri desteklemek ve tüketicilerin sağ-
lıklı ve lezzetli gıdalara erişimini sağlamak olarak 
açıklanmıştır. Massachusetts’te yetiştirilen organik, 
adil-ticaret ve kooperatif ürünlerinin belirlenmesine 
öncelik veren Valley Green Feast Kooperatifi kendi-
sini; çevresel etkileri en aza indirgeyen, ekonomiyi 
güçlendiren, sağlıklı ve ekonomik gıdaya erişimi art-
tıran yerel gıda sisteminin bir parçası olarak değer-
lendirmektedir.

Diğer yerel ve organik gıda projelerinden farklı 
olarak Valley Green Feast bir kooperatif işletmesi 
olarak yapılanmıştır. Kadınlar tarafından kurulan ve 
yönetilen kooperatifte her çalışan eşit pay sahibidir 
ve kararlar ortak olarak alınmaktadır. 

Valley Green Feast bir kooperatif olarak diğer 
kooperatif kuruluşları ile iş birliğine önem vermekte-
dir. Boston Collective Delivery ve Stone Soup Farm 
kooperatifi ile gerçekleştirilen iş birliği sayesinde 
Amerika’daki ilk kooperatif tedarik zinciri kurulmuş-
tur. Kooperatif yetkilileri bu iş birliği ile yerel gıda 
pazarında kooperatiflerin sayısını arttırarak oyunun 
kurallarını değiştirmeye çalıştıklarını belirtmektedir. 
Yerel gıdaları üreten, dağıtan ve tüketen kesimleri bir 
araya getiren bu oluşum ile yerel gıdaların hakkettiği 
değeri gördüğü bir gelecek oluşturulması hedeflen-
mektedir.

   Yazan: Rebekah Hanlon
   Çeviri: Burçak Akansel






