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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in katılımıyla,

3 Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel 
Müdürlüğü ile Koop-İş Sendikası arasında yapılan Toplu 
İş Sözleşmesinin imza töreni Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Borç yapılandırılmasında tarihi fırsat!
Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının borçları, Hazine destekli 
olarak yeniden yapılandırılıyor. Ortaklar, 3 aylık süre içerisinde ortağı 
olduğu kooperatif ya da hizmet bürosuna başvuruda bulunabilecek. 
Uygulamadan Tarım Kredi Kooperatiflerine vadesi geçmiş borcu 
bulunan yaklaşık 34 bin ortak yararlanabilecek. Haberi 5. Sayfada
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik’in ev sahipliği yaptığı 
etkinlik; Cumhurbaşkanı Recep Tay-

yip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bakanlık 
yetkilileri ve Türkiye'nin çeşitli illerinden 
gelen kadınların katılımıyla gerçekleştirildi. 
Tarım Kredi Kooperatiflerinin de stant açtığı 
programda kurumu Genel Müdür Yardımcısı 
İsmail Hakkı Bücük temsil etti.

Bakan Çelik, açılışta yaptığı konuş-
mada, Anadolu medeniyetinde kadının 
hep el üstünde tutulduğunu belirterek, 
"Kadına şiddet güçlülüğün değil suçlu-
luğun göstergesidir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tarım 
meselesi, milli meseledir" sözlerine dik-
kat çeken Çelik, bu anlayış çerçevesin-
de Bakanlık olarak hazırladıkları Milli 
Tarım Projesi ile tarıma yeni bir vizyon 
ve bakış açısı kazandırma gayretinde 
olduklarını söyledi. Çelik, 80 milyon 
kişinin gıdasının karşılanması, mazlum 
milletlerle ekmek paylaşımı, tarlaların 

zararlı kimyasallardan korunması, su 
kaynaklarının daha verimli kullanılma-
sı, et meselesini dert meselesi olmaktan 
çıkarmak ve sağlıklı nesiller yetiştirmek 
için projeyi hayata geçirmek istedikleri-
ni dile getirdi.

Çiftçilerin önemli bir bölümünü ka-
dınların oluşturduğuna işaret eden Çe-
lik, desteklerinde kadınlara pozitif ay-
rımcılık uyguladıklarını belirtti.

Genç Çiftçilerin Desteklenmesi 
Programı kapsamında geçen sene 15 
bin çiftçinin desteklendiğini, bu sene de 
15 bin çiftçiye hibe vereceklerini ifade 
eden Çelik, rakamın 11 binini kadınların 
oluşturduğunu vurguladı. Anadolu ka-
dını ile gurur duyduklarını dile getiren 

Çelik, şöyle konuştu: "Anadolu kadını 
'Yiğitlik erde değil, serdedir' anlayışı ile 
95 yıl önce Kurtuluş Savaşı destanı yaz-
dığı gibi, 15 Temmuz akşamı da Cum-
hurbaşkanımızın önderliğinde büyük 
bir direniş göstermiştir. 'Verilmeyecek 
şeyler vardır, şan gibi, şeref gibi, namus 
gibi, toprak gibi, vatan gibi, ezan gibi' 
diyerek, FETÖ'ye, bölücüye, teröriste, 
cuntacıya, emperyaliste haddini bildir-
miştir. Kadını ve erkeği ile vatan kıldı-
ğımız bu toprakları el birliğiyle ekece-
ğiz, biçeceğiz, üreteceğiz, büyüteceğiz. 
Namerde teslim de muhtaç da olmaya-
cağız."

Çelik, 2002'de "Büyük Türkiye" da-
vası ile yola çıktıklarını belirterek, "İna-
nıyorum ki 16 Nisan günü kadınlarımız 
ve gençlerimiz öncelikli olmak üzere 
insanımız Büyük Türkiye yürüyüşünü 
taçlandıracaktır. En ufak bir endişemiz 
yoktur. 16 Nisan'da 'Evet'e mühür basa-
caksınız ve Türkiye'de yeni bir dönem 
başlayacak." dedi.

Etkinlikte yaptığı konuşmasına ge-
leceğin teminatı olan Milli Tarım Pro-
jesi dolayısıyla Bakanlığı tebrik ederek 
başlayan Emine Erdoğan, "milli tarım" 
ruhunun böylesine anlamlı bir günde 
kadınlarla buluşturulmasını çok değerli 
bulduğunu ifade etti.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü'nü kutlayan Erdoğan, böyle 
günlerin, karşı karşıya kalınan sorunla-
rın konuşulmasına, yeni hedeflerle yol 
haritalarının çizilmesine vesile olduğu-
nu dile getirdi. 

"Umarım ki bugün, mağdur ve maz-
lum coğrafyalar başta olmak üzere, dün-
yanın tüm kadınlarına huzur, başarı ve 
mutluluk getirir." diye konuşan Emine 
Erdoğan, “Üç kıtanın kesişme nokta-

sında, Allah'ın yeryüzüne hediye ettiği 
nice güzelliği kapsayan bir coğrafyada 
yaşıyoruz, medeniyetlerin kök saldığı 
bu topraklar, belki de dünyanın en kıy-
metlilerinden.” ifadelerini kullandı. 

"Toprak cömertliktir, bir verir 
bin alırsın. Toprak; vatandır, 

medeniyettir"
Bu coğrafyanın kıymetini bilmenin, 

hakkını vermenin herkesin sorumluluğu 
olduğunu, bunun da ancak milli politi-
kalarla gerçekleştirebileceğini vurgula-
yan Emine Erdoğan, "Kültürde, sanatta, 
mimaride olduğu gibi tarımda da Ana-
dolu coğrafyasının ayrıcalıklarına göre 
bir politika geliştirmeliyiz. Toprağımı-
zın bir karışının dahi ziyan edilmemesi 
gerekmektedir. Toprak, çocuğumuzun 
rızkı, şehidimizin örtüsüdür. Toprak, 
insanlığın mayası, sadık yârimizdir. 
Toprak cömertliktir, bir verir bin alırsın. 
Toprak, vatandır, medeniyettir. Toprak, 
nihayetinde döneceğimiz yerdir. Hüla-
sa, hayatla ölüm arasındaki her şeydir." 
dedi.

Toprağını ve suyunu iyi kullanan ül-
kelerin, geleceğin de sahibi olacağına 
işaret eden Erdoğan, bu nedenle Milli 
Tarım Projesi'nin geleceğin projesi ol-
duğunun altını çizdi.

Etkinlikte Emine Erdoğan, Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kuru-
mundan hibe alarak tarımsal işletme ku-
ran 9 girişimci kadına plaket verdi.

Çanakkaleli çiftçi kadınların hazırla-
dığı "Çanakkale Oratoryosu" ve çeşitli 
yörelerin halkoyunu gösterileri de sergi-
lendi.

Etkinlik kapsamında açılan ve ürün-
lerin sergilendiği Tarım Kredi standı, 
katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Bu Toprağın Kadınları, Milli Tarım Ruhuyla buluştu
Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından 
Congresium ATO 
Uluslararası Kongre ve 
Sergi Sarayı'nda 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü 
münasebetiyle "Bu 
Toprağın Kadınları Milli 
Tarım Ruhuyla Buluşuyor" 
adıyla bir etkinlik 
düzenlendi.
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanı Faruk Çelik, tarım faali-
yetlerinde düşük faizli yatırım 

ve işletme kredisi uygulamasına 2017 
yılında da devam edileceğini belirterek;-
Bu sene damızlık etçi ve kombine sığır 
yetiştiriciliği kredi kullanma üst limiti 
7,5 milyon liradan 12,5 milyon liraya 
yükseltildi." dedi. 

Çelik, yaptığı açıklamada, tarım 
sektöründe üreticilerin finansman ihti-
yaçlarının uygun şartlarda karşılanması 
amacıyla 2004 yılından itibaren kullan-
dırılan, düşük faizli kredi uygulamasına 
2017 yılında da devam edileceğinin al-
tını çizdi.

Ziraat Bankası ve Türkiye Tarım 
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ara-
cılığıyla, gerçekleştirilecek ve toplam 
35 başlık altında birçok tarımsal faaliyet 
alanını kapsayan bu uygulama ile tarım-
sal maliyetlerin azaltılacağını belirten 
Çelik, üreticinin gelir seviyesini yüksel-
tilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Çelik, damızlık süt ve etçi sığır ile 
kombine sığır yetiştiriciliği, damızlık 
düve, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, 
büyükbaş hayvan besiciliği, kanatlı sek-
törü damızlık ve su ürünleri yetiştirici-
liği, modern basınçlı sulama, çok yıllık 
yem bitkisi, yurtiçi sertifikalı tohum, 

fide, fidan üretimi, sera modernizasyo-
nu konularında yüzde 100, diğer konu-
larda yüzde 25-75 arasında faiz indirimi 
sağlayan uygulama tebliğinin yayımlan-
mak üzere Başbakanlığa gönderildiğini 
kaydetti.

Söz konusu kredi kapsamında bu 
sene uygulanacak değişiklikler hakkın-
da da bilgi veren Çelik, damızlık etçi ve 
kombine sığır yetiştiriciliği kredi kullan-
ma üst limitinin 7,5 milyon liradan 12,5 
milyon liraya yükseltildiğini belirtti.

SOĞUK HAVA DEPOLARI DA 
KAPSAMA ALINDI

Üst limitleri yaygın bitkisel üretimde 
250 bin liradan 750 bin liraya, stratejik 
bitkisel üretimde 2 milyon liradan 3 mil-
yon liraya yükselttiklerine dikkati çeken 
Çelik, söz konusu kredi kapsamına so-
ğuk hava deposu yatırımlarının da dahil 
edildiğini ve traktörün ayrı bir başlıkta 
değerlendirildiğini ifade etti.

Çelik, traktör alımlarında uygulana-
cak kredi üst limitinin 250 bin lira olaca-
ğını belirterek, şunları kaydetti:

"Hayvancılık, arıcılık ve su ürünle-
rinden kontrollü örtü altı tarımı, strate-
jik bitkisel üretim, yenilenebilir enerji 
yatırımları, sulama ve iyi tarım uygula-
malarından, organik tarıma kadar birçok 

tarımsal faaliyeti içine alan düşük faizli 
kredi uygulamasında üst limitler, yurt 
içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi 
ve kontrollü örtü altı tarımında 10 mil-
yon lira, damızlık düve yetiştiriciliği ve 
kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliğin-
de 7,5 milyon lira, büyükbaş hayvan be-
siciliği, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, 
su ürünleri yetiştiriciliği, yurt içi serti-
fikalı fidan kullanımı, iyi tarım uygula-
maları ve organik tarım uygulamaları ve 
lisanslı depoculuk yatırımlarında 5 mil-
yon lira, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği 
ve kanatlı sektörü, çok yıllık yem bitkisi 
üretimi, süs bitkisi üretimi konularında 

2,5 milyon lira, su ürünleri avcılığında 
2 milyon lira, tarımsal mekanizasyon, 
modern basınçlı sulama, küçükbaş hay-
van besiciliği ve arıcılık konularında 
1,5 milyon lira, hindi besiciliği, yurtiçi 
sertifikalı tohum fide kullanımında 1 
milyon lira, arazi alımında 500 bin lira 
olarak belirlendi."

Bakan Çelik, bu sene düşük faizli 
kredi kullanımlarında stratejik bitkisel 
üretim başlığına tıbbi aromatik bitkiler-
den kekik, biberiye, adaçayı, sığla yağı, 
sumak, keçiboynuzu, defne, fesleğen, 
likapa, ıhlamur, safran ve jojoba'nın da 
eklendiğine işaret etti.

Mizanpaj    Haber Sorumluları
İbrahim BİDAV   Funda SADAY - Firuze SUGEL TÜRKEROĞLU

Reklam Sorumlusu
Taner LAKERTA
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Çiftçilere düşük faizli kredi müjdesi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik 
,"Tarım faaliyetlerinde düşük faizli yatırım ve işletme 
kredisi uygulamasına 2017 yılında da devam 
edilecek. Bu sene damızlık etçi ve kombine sığır 
yetiştiriciliği kredi kullanma üst limiti 7,5 milyon 
liradan 12,5 milyon liraya yükseltildi" dedi.

Nüfus artışı, küresel ısınma, ta-
rım arazilerinin azalması gibi 

konulara da değinen Bakan Çelik, 
“Mevcut arazilerimizi, toprağımızı 
ve üreticimizi korumak gerekiyor, iyi 
değerlendirmek gerekiyor. Teknoloji-
yi iyi kullanmamız gerekiyor ki bu ya-
rıştan kopmayalım. Aksi takdirde vay 
halimize, gelecek olan gıda savaşları-
nın da kapısını aralamış olacaksınız. 
14.5 milyon hektarlık arazimizi eki-
yoruz 161 milyar liralık hasıla elde 
ediyoruz. Bunlar güzel şeyler ama 
nüfusumuz arttığı için yeni adımlar, 

bakış açılarını geliştirmemiz gere-
kiyor. Küçükbaş hayvancılıkla ilgili 
olarak, yılda 113 bin tonluk küçükbaş 
hayvandan elde ettiğimiz et var. Son 
derece küçük. 1 milyon 300 bin ton 
ete ihtiyacı olan bir ülkede 1 milyon 
150 bin ton üretilirken bunun 10'da 
birini küçükbaş etinin olmaması çok 
büyük bir eksikliği ortaya koyuyor 
aslında. Evet, küçükbaş hayvan sa-
yımız 42 milyon civarında. Ama bu 
coğrafyada bu rakamın yeterli olma-
dığını özellikle belirtmek istiyorum” 
şeklinde konuştu.

"Nüfusumuz arttığı için yeni 
adımlar ve bakış açıları 

geliştirmemiz lazım"
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Ortaklarımıza önemli avantajlar getiren 
yapılandırmanın en dikkat çekici nok-
tası, 2003 yılında 4876 sayılı Kanun ile 

borçların yapılandırılmasına ilişkin son hukuki 
düzenlemeden 14 yıl sonra, ilk defa Tarım Kre-
di Kooperatifleri ortaklarının borçlarının Devlet 
destekli yapılandırılıyor olması olacak.  

Ortaklar, Kanunun yayım tarihi olan 
08.03.2017’den itibaren 3 aylık süre içerisinde 
ortağı olduğu kooperatif ya da hizmet bürosu-
na başvuruda bulunabilecek. Uygulamadan Ta-
rım Kredi Kooperatiflerine vadesi geçmiş borcu 
bulunan yaklaşık 34 bin ortak yararlanabilecek. 
Yapılandırmaya ilişkin 6824 sayılı Kanun, Cum-

Borç yapılandırmasında tarihi fırsat! 

Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarının borçları, Hazine destekli 
olarak yeniden yapılandırılıyor. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşa-
rı İsmail Yücel, Türkiye Ürün borsası 

A.Ş.'nin kurulduğunu, Bakanlar Kuru-
lu'nun onayının ardından Resmi gazete'de 
yayımlandığını açıkladı. Yücel, Lisanslı 
Depoculuk ve Ürün İhtisas Borsası ile il-
gili üreticiye yönelik teşvikler de verilece-
ğini söyledi.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) meclis 
toplantısına, Gümrük ve Ticaret Bakanlı-
ğı Müsteşarı İsmail Yücel, İzmir Tarım İl 

Müdürü Ahmet Güldal ve Borsa Başkanı 
Işınsu Kestelli katıldı. Toplantıda meclis 
üyelerine hitap eden Müsteşar İsmail Yü-
cel, Ürün İhtisas Borsası alanında faaliyet 
gösterecek olan Türkiye Ürün Borsası 
A.Ş.'nin kurulumunda İTB'nin öncü bir rol 
oynadığını söyledi. Yücel, Türkiye Ürün 
Borsası'nı 2010 yılından beri kurmak için 
uğraştıklarını ancak, mutabakat sağlaya-
madıkları için bugüne kadar kurulamadı-
ğını söyledi. 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tü-
fenkçi'nin desteğiyle 7 yıldır kurulamayan 
ürün borsasının hayata geçirildiğini söyle-

yen Yücel, şöyle konuştu: 'Bu tür borsala-
rın kurulması için 9 farklı Ticaret Borsası 
ile uzun süredir çalışıyorduk. Bu borsalar 
içinde İTB her zaman öncü olup, başı çekti. 
Şimdi hem kurucu ortak hem de ürün plat-
formuyla bu yapının temel unsuru olarak 
hareket edecek. Kurulan yeni borsa sayesin-
de hem ürünler tüm süreçlerinde kontrol al-
tına alınacak, hem çiftçinin ürünü daha fazla 
değerlenecek. Lisanslı depolarla entegre 
şekilde çalışacak olan ürün borsası, bu de-
podaki ürünlerin de depoda dururken alınıp 
satılmasını sağlayacak.'

ÜRETİCİ İÇİN ÖNEMLİ 
TEŞVİKLER

Lisanslı Depoculuk ve Ürün İhtisas 
Borsası'nın kurulmasına yönelik de önemli 
teşviklerin hazırlandığını açıklayan Müste-
şar İsmail Yücel, yapılacak revizyonlarla 
teşviklerin sağlanacağını belirterek, şöyle 
devam etti: 'Ürününü lisanslı depolara ge-
tirecek olanlara verilecek desteklerden biri 
nakliye ücretlerine yönelik olacak. Örne-
ğin ton başına 25 TL nakliye ücretini kar-
şılayacağız. Ayrıca ürünün analiz ücretinin 
tamamını ve depo kira ücretinin tamamını 
biz ödeyeceğiz. Rehin karşılığı kullanılan 
kredi faizlerinin yaklaşık yüzde 50'sini öde-
yeceğiz. Lisanslı depo yatırımları öncelikli 
yatırım kapsamında değerlendirilip 5. bölge 

kapsamında değerlendirilecek. Her iki sis-
tem de hedefine ulaştığında ülkemiz tarım 
ürünleri rekabet edebilir hale gelecek.'

20 MİLYAR LİRA                
KAYIT ALTINA ALINDI

Hal Kanunu konusunda da konuşan 
Yücel, meyve-sebze sektöründe yüzde 70 
oranında kayıt dışılık ve yüzde 25'lik zayi 
olduğunu, bunu kontrol edilebilecek bir 
alan haline getirmek için köklü değişiklik-
ler yaptıklarını söyledi. 2016 sonu itibariyle 
kayıt dışılığın yüzde 48 civarına düştüğünü 
söyleyen Yücel, "Toplam 20 milyar liralık 
bir büyüklük böylece kayıt altına alınmış 
oldu. Bunun doğrudan ve dolaylı vergilerle 
birlikte ekonomiye katkısı çok daha fazla-
dır. Bu anlamda kanun hedeflerine emin 
adımlarla yürüyor"dedi.

ÜRÜN İHTİSAS BORSASI 
NEDİR?

Bakanlar Kurulu tarafından verilen ku-
ruluş izni ile anonim şirket şeklinde kurulan 
ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 
faaliyet izni verilen, Ürün İhtisas Borsası, 
lisanslı depoculuk sistemi kapsamındaki 
tarım ürünlerinin fiziki veya elektronik or-
tamlarda alım satımına aracılık eder. Gerek 
ürünlerin fiziki olarak, gerekse ürünü tem-
silen lisanslı depo işletmelerince çıkarılan 
ürün senetlerinin ve alivre sözleşmelerin ti-
caretine aracılık da faaliyetleri arasındadır.

Türkiye Ürün Borsası kuruldu
Lisanslı 
depoculuk sistemi 
kapsamındaki 
tarım ürünlerinin 
fiziki veya 
elektronik 
ortamlarda alım 
satımına aracılık 
etmek üzere 
Türkiye Ürün 
Borsası kuruldu. 
Kuruluş, üreticiye 
yönelik teşvikler 
de verecek.

hurbaşkanımızca onaylanmış 
olup ilgili kanun kapsamında 
31.12.2016 tarihi itibariyle ta-
kip hesaplarında izlenen kre-
di alacakları yapılandırılacak. 
Yapılandırma kapsamındaki 
alacaklara vade tarihlerinden 
itibaren temerrüt faizi yerine % 
5 faiz uygulanarak hesaplanan 
borçlar defaten ödenebileceği 
gibi % 20’si peşin tahsil edil-
mek suretiyle 4 yıl boyunca % 
5 faiz oranı ile taksitlendirile-
bilecek. Yapılandırmaya esas 
tutarın belirlenmesinde ve tak-
sitlendirmeye ilişkin faiz işlem-
lerinde, ortaklarımıza % 5 ora-
nında faiz uygulanacak olup, 
% 6 oranındaki faiz ise Hazine 
Müsteşarlığı tarafından karşıla-
nacak. 

Ayrıca 5834 sayılı Karşı-
lıksız Çek ve Protestolu Senet-
ler ile Kredi ve Kredi Kartları 
Borçlarına İlişkin Kayıtların 
Dikkate Alınmaması Hakkın-
daki Kanun ile diğer kredi ku-

ruluşlarına ve Kurumumuza 
olan vadesi geçmiş borçlar ne-
deniyle bankalardan kredi kul-
lanamayan ortaklarımızın, en 
geç 27 Temmuz 2017 tarihine 
kadar borçlarını defaten öde-
meleri veya yapılandırmaları 
halinde banka ve kredi kuru-
luşlarındaki olumsuz sicilleri 
de silinecek. 

Yine, sorunlu kefillikle-
rin çözümüne ilişkin 2007 
yılında çıkarılan 5661 sayılı 
kanunla getirilen kolaylık-
taki süre de 6824 sayılı Ka-
nunla, 31.12.2007 tarihinden, 
31.12.2017 tarihine çekilerek, 
yararlanma süresi genişletil-
miştir. Böylece 2004 ve daha 
eski vadeli borcu bulunan 
kefillerin kendi borçlarını 
31.12.2017 tarihine kadar öde-
meleri ya da yapılandırmaları 
halinde kefillikten doğan so-
rumlulukları kaldırılacaktır.  
Uygulamanın ortaklarımıza 
hayırlı olmasını dileriz. 
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi’n-
den bu yılın ilk 2 ayında 37 

milyon 530 bin dolarlık kuru meyve 
ve mamulleri ihracatı gerçekleştiril-
di. Sektör temsilcileri, Güneydoğu 
Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği bir araya gele-
rek, iki aylık ihracatı ve bu yıl içeri-
sinde yapacakları çalışmaları masa-
ya yatırdı. Yapılan değerlendirmede, 

bölgeden çok farklı coğrafyalara 
kuru meyve ve mamulleri ihracatı 
yapıldığı bildirildi. Açıklanan ra-
kamlara göre 2016 yılının Ocak-Şu-
bat döneminde bölgenin kuru mey-
ve ve mamulleri ihracatı 35 milyon 
dolar olduğu ifade edilirken, 2017 
yılının aynı döneminde ihracat yüz-
de 7,4 artarak 37,5 milyon dolara 
ulaştı.

Örtü altı tarım üretimi artıyor... 

Kuru meyve ve mamulleri 
ihracatı 37,5 milyon dolar oldu 

2016'da örtü altında üretilen sebze 
ve meyve üretimi, bir önceki yıla 
göre yüzde 6,7 artarak 7 milyon 

165 bin 241 ton olarak gerçekleşti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı verilerine göre, üretimin 6 
milyon 743 bin 85 tonu sebze, 422 bin 
156 tonu da meyveden oluştu. 2015 

Türkiye'de geçen yıl örtü altında yaklaşık 6,7 milyon ton 
sebze, 422 ton meyve ve 1,1 milyar süs bitkisi üretildi. 
Örtü altında sebze-meyve üretimi, bir önceki yıla göre 
yüzde 6,7 arttı.

yılında örtü altında 6 milyon 346 bin 770 
tonu sebze, 368 bin 297 tonu da meyve 
olmak üzere, toplam 6 milyon 715 bin 67 
ton sebze-meyve üretilmişti.

Kayıtlara göre örtü altı tarım ile ge-
çen yıl 41 çeşit sebze ve meyve yetişti-
rildi. Toplam üretimin yarıdan fazlasını 
ise domates oluşturdu.

Geçen yıl örtü altında 3 milyon 614 
bin 472 ton domates, 1 milyon 77 bin 
783 ton hıyar, 701 bin 532 ton karpuz, 
414 bin 58 ton sivri biber, 291 bin 314 
ton patlıcan, 165 bin 386 ton kavun, 
143 bin 150 ton kabak (sakız), 103 bin 
413 ton dolmalık biber üretildi. Bakla, 
bamya, börülce, brokoli, dereotu, engi-
nar, taze fasulye, ıspanak, lahana, marul, 
maydanoz, nane, pepino, pırasa, roka, 
sarımsak, semizotu, soğan, tere, kırmızı 
turp, beyaz turp da örtü altında üretilen 
diğer ürünler arasında yer aldı.

Öte yandan, geçen yıl 168 bin 191 
ton çilek, 252 bin 149 ton muz, 918 ton 
üzüm, 728 ton kayısı, 60 ton şeftali, 110 
ton erik de seralarda üretildi.

ÖRTÜ ALTI ALANDA SEBZE, 
MEYVE ÜRETİMİ DE ARTTI

Türkiye'de 2007 yılında 494 bin 239 de-
kar olarak belirlenen örtü altı alanı 10 yılda 
yaklaşık yüzde 40 artarak 2016 yılında 691 
bin 706 dekara yükseldi. Bunun 80 bin 120 
dekarı cam sera, 328 bin 745 dekarı plastik 
sera, 112 bin 974 dekarı yüksek tünel, 169 
bin 867 dekarı da alçak tünelden oluştu.

Örtü altı alanlarda üretilen sebze-meyve 
miktarı da 10 yılda yaklaşık yüzde 41,8 artış 
gösterdi.

Bu arada, geçen yıl 1 milyar 107 mil-
yon 598 bin 132 süs bitkisi serada üretildi. 
Üretimin 591 milyon 355 bin 930'unu ka-
ranfil, 128 milyon 63 bin 850'sini gerbera, 
121 milyon 700 bin 602'sını dış mekan süs 
bitkileri, 88 milyon 712 bin 270'ini gül, 41 
milyon 565 bin 925'ini kasımpatı, 33 mil-
yon 522 bin 715'ini de iç mekan süs bitkileri 
oluşturdu.

Anemon, fresia, glayöl, gypsohilla, iris, 
lale, zambak, lisianthus, nergiz, orkide, al-
tınbaşak, statice, sümbül, şebboy örtü altında 
üretilen diğer süs bitkileri arasında yer aldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleştirilen kuru 
meyve ve mamulleri ihracatında Antep fıstığı öne çıkıyor.

Tarım Sigortaları Havuzu (TAR-
SİM)’den yapılan açıklamada, Ma-

latya’da bu yıl kayısı ürünü için yaklaşık 
22 bin adet poliçenin düzenlendiği be-
lirtildi. Konuyla alakalı olarak TAR-
SİM’den yapılan yazılı açıklamada, 

Malatyalı kayısı üreticilerinin tarım 
sigortasına yoğun ilgi gösterdiği 
kaydedilerek, yaklaşık 22 bin adet 
poliçe düzenlendiği belirtildi. Sigor-
taya başvuru tarihinin 9 Mart’ta sona 
erdiği hatırlatılan açıklamada, "Geç-
tiğimiz yılın Aralık ayından itibaren 
Ocak ayının ortasına kadar ülkemizin 
çeşitli bölgelerinde yaşanan doğal 
afetler ve riskler sonucunda tarımsal 
faaliyetlerin olumsuz yönde etkilen-
diğine şahit oluyoruz. Ne zaman ve 
nasıl bir şiddette geleceği belli olma-
yan bu gibi durumlara karşı üretici-
lerimiz bilinçli hareket ederek, mut-
laka önlemlerini almalı ve sigortasını 
yaptırmalıdır. Çünkü tarım şansa bı-
rakılmayacak kadar kritik bir faaliyet 
alanıdır. Nitekim sistemin başlangı-
cından 2016 yılı sonuna kadar, Ma-
latya’da, kayısı ürünü için 113 bin 
adedin üzerinde poliçe düzenlenmiş 
olup, 1,3 milyon dekarın üzerinde 
alan sigortalanmıştır. Bu dönemde 
Malatyalı kayısı üreticilerinden top-
lanan 165 milyon TL prim karşılı-
ğında, yaklaşık 406 milyon TL hasar 
ödemesi yapılmıştır. 2017 yılında ise, 
Malatya’da son kabul tarihi 9 Mart 
olan kayısı ürünü için, yaklaşık 22 
bin adet poliçe düzenlenmiş olup, 
226 bin dekar alan sigortalanmıştır” 
ifadelerine yer verildi.

22 bin kayısı poliçesi düzenlendi
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Ziyaret sırasında Uluslarara-
sı Kooperatifler Birliği’nin 
Avrupa şubesi olan Avrupa 

Kooperatifleri’nin ve Uluslararası 
Reiffesin Birliği’nin Yönetim Ku-
rulu Üyesi olarak görev yaptığını 
belirten Tarım Kredi Kooperatifle-
ri Merkez Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Selahattin Külcü, koope-
ratifler arasındaki coop-to-coop 
denilen kooperatiften kooperatife 
ticaret konusunu yürekten destek-
lediğini belirterek kooperatifler 
arasındaki teorik işbirliğinin tica-
ret yoluyla pratiğe aktarılması ge-
rektiğini vurguladı.

Çiftçi görüşmeleri ve top-
lantılar sırasında Avustralya’nın 
Türkiye’den kuru incir, kuru ka-
yısı, kuru üzüm ve fındık ithal 
ettiğinin belirtildiğini söyleyen 
Külcü “Avustralya’daki kuru 
incir, kuru kayısı, kuru üzüm ve 
fındığın piyasa fiyatının Türki-
ye’den gelen ürüne göre belir-
lendiğini görüyoruz. Bu duru-
mu Türk kooperatif ortaklarının 
avantajına çevirerek sözleşmeli 
üretim yöntemiyle çiftçimize 
kazanç kapısı açabiliriz.” diye 
konuştu. Avustralya’da herkesin 

Çanakkale Savaşında yaşanan-
lardan dolayı Türkiye’ye büyük 
bir sempatiyle yaklaştığını ifade 
eden Külcü bu durumun iki ülke 
arasındaki ilişkilerde büyük artı 
teşkil ettiğini söyledi. 

Avustralya Kooperatifler ve 
Mütüeller İş Konseyi Başkanı 
Melina Morrison ise son yıllarda 
dünya kooperatifçiliğinin farklı 
bir yöne gittiğini ifade ederek 
toplantılarda buluşup konuşma-
nın ötesine geçilerek koopera-
tifler arası ticaretin geliştirilmesi 
gerektiğini ifade etti. 

Ziyaret çerçevesinde Vik-
torya eyaleti tarım bölgesi olan 
Shapperton’da GV Kooperatif-
leri öncülüğünde çiftlik gezileri 
yapılırken uygulanan yöntemler 
hakkında da bilgi alındı. Ölçek 
olarak ülkemizden çok farklı ya-
pıya sahip olan Avustralya’da 50 
hektarlık üretim yeri olan çiftçi-
lerin küçük üretici sayıldığı be-
lirtildi. Kalifiye teknik eleman 
bulma sıkıntısı çektiklerinin al-
tını çizen Avustralyalı koopera-
tifçiler özel bir vize uygulanarak 
bu tür kalifiye ara elemanların 

Türkiye’den temin edilmesi tale-
binde bulundular. 

Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği Yönetim Kuru-
lu Başkanı Selahattin Külcü ve 
Başkan Vekili Veli Sar ziyaretler 
çerçevesinde ayrıca Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin de üyesi oldu-
ğu Dış Ekonomik İlişkiler Kuru-
lu (DEİK) Avustralya Üyesi ve 
Müsiad Avustralya Şubesi Baş-
kanı Dr. Ali Gür, beraberindeki 
heyet ve Viktorya Ticaret Odası 
ile de birebir görüşmeler yapa-
rak Avustralya’nın ithal ettiği 
gıda ürünleri konusunda Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin rolünün 
artırılması ve iki ülke arasında-
ki ticari ilişkilerin geliştirilmesi 
konularında görüş alışverişinde 
bulundular. 

Türkiye’nin Melbourne Baş-
konsolosu Mehmet Küçüksakallı 
ve Sydney Başkonsolosu Me-
lih Karalar tarafından da kabul 
edilen heyet, görüştükleri Kon-
solosluk Ticaret Ataşeleri vası-
tasıyla iki ülke arasındaki ticari 
ilişkilerin geliştirilmesi için giri-
şimlerde bulundu.

Tarım Kredi'den 
Avustralya çıkarması

Avustralya GV Gıda Kooperatiflerinin, Avustralya Kooperatif örgütlenmesini 
yakından tanımak ve iki dost ülkenin kooperatifleri arasındaki ticari ilişkileri 
geliştirmek üzere yaptığı Avustralya davetinde Tarım Kredi Kooperatiflerini 
Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Külcü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Veli Sar temsil etti.

22-25 Mart tarihleri arasında Doha Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarın açılışını Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, 
Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ile Katar Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Mohammed bin Abdullah bin Me-
tab Al-Rumaihi, FAO Temsilcisi Jose Graziano Da Silva 
yaptı.

Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Tarım Kredi Şir-
ketlerinin stantlarını da ziyaret ederek incelemelerde bu-
lundu. Daniş’in,  Katar'ın en büyük yayın kuruluşu olan 
Cedidetul Vatan Gazetesi'ne verdiği röportajda da Tarım 
Kredi’ye yer verildi.

Tarım Kredi Dış İlişkiler Müdürlüğü koordinasyo-
nu ile organize edilen fuarda, yaklaşık 150 metrekare-
lik alanda Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı ve Tarım 
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ortak altyapısı ile 
Türkiye’nin temsil edildiği Türk pavilyonunda Bakanlık 
bünyesinde ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından ya-
pılan çalışmalar, destekler ve faaliyetler anlatıldı. Ayrıca 
iki ülke arasında ticaret hacminin artmasında yapı taşları 
olacak Gübretaş, Tareks,  İmece Plastik ve Tarkim temsil-
cileri de fuarda stantlarında yer aldı.

Tarım Kredi şirketleri ve Katar firmaları arasında di-
ğer bölge ülkelerine yönelik işbirliği fırsatlarının değer-
lendirilmesi konularında görüşmelerin gerçekleştiği fuar-
da, başta  Arap ülkelerinden olmak üzere diğer ülkelerden 
gelen üst düzey yöneticilerin yanı sıra katılımcı firmalarla 
da bir araya gelme fırsatı elde eden Tarım Kredi ve Şirket-
leri  için yurtdışı pazarlarında ortak hareket etme imkânı 
sağlanması açısından önemli bir ilk gerçekleştirildi.

Türkiye'den çok sayıda ürünü ithal etmek istediklerini 
dile getiren Katar Çevre ve Şehircilik Bakanı Al-Ruma-
ihi, Türkiye-Katar işbirliğine dikkat çekti, Katar'daki ta-
rım alanlarının işletmeciliğinin Türkiye tarafından yapıl-
masını istediklerini belirtti. Ayrıca Katar Bakanı, Katar'a 
yatırım yapacak Türk firmalarına destekleneceğinin de 
sinyalini verdi.

Türkiye-Katar tarım işbirliği kapsamında 
atılan önemli adımlardan biri olan Agriteq 
Katar 5. Uluslararası Tarım Fuarı Katar'ın 
başkenti Doha'da açıldı.

5’inci Katar Tarım 
Fuarı AGRITEQ 2017 

Doha’da açıldı





MART 2017HABER 10

Mersin’in Silifke ilçesinde örtü altına alınan erik 
bahçesinde ilk hasat yapıldı. 100 kilo erik, kilosu 300 
TL’den Rusya’ya ihraç edildi. 

İlçeye bağlı Ortaören Mahallesi'nde Baki 
Kucur’a ait 3 dönümlük serada ilk hasat ya-

pıldı. İlk hasatta erikler 100 gramlık kaselere 

konularak kilosu 300 TL’den Rusya’ya gön-
derildi. Tadımlık olarak az miktarda toplanan 
eriği Rusya’ya gönderdiklerini belirten Ziraat 

Mühendisi Özhan Gündüz, “Türkiye genelin-
de ilk turfanda can eriğinin Silifke’de çıktığı-
nı herkes biliyor. Bu nedenle de aşerip canı 
erik çeken kadınlar için eşleri uzak yerlerden 
ilçemize gelerek tadımlık olan bu eriklerden 
alıp gidiyorlar” dedi.

İlçede erik üretiminin Göksu Vadisi köy-
lerinden Keben başta olmak üzere Sabak, 
Bükdeğirmeni, Karakaya, Evkafçiftliği, Kar-
gıcak, İmambekirli, Karahacılı, Ortaören ile 
Silifke’nin Kabasakallı mahallesi ve Atayurt, 
Atakent, Taşucu beldelerinde erik üretiminin 
yapıldığını hatırlatan Gündüz, bu yıl kar ya-
ğışı nedeniyle bazı seraların çöktüğünü ve 
açıkta bulunan erik ağaçlarının ise kırıldığını 
belirterek, rekoltede bir düşüş yaşanabilece-
ğini belirtti. Gündüz, geçen yıl örtü altından 
30 dönümlük araziden 8-10 ton açıkta, 800 
dönümlük alandan ise 8 bin ton ürün hasat 
edildiğini söyledi. 

“Şu an erikte hasat yapıldı” diyen Ziraat 
Mühendisi Durmuş Belen ise, “3 dönümlük 
seradan 2,5 ton ürün bekliyoruz. Bu senede 
300 TL’den satılacak. Herkes bu rakamı çok 
bulabilir. Ancak erik üretimi çok meşakkatli 
bir şey. Ne kadar sıkıntılı bir üretim olduğu-
nu ancak üreten bilir. Sıcağını, nemini ayar-
lamak gerekir. Sulaması, gübresi, budaması 
ve ilaçlaması seranın takibi, işçilikle birlikte 
maliyet artıyor. İnşallah bu yıl üreticilerimiz 
emeğinin karşılığını alır” dedi. 

4 senedir erik üretimi yaptıklarını be-
lirten üretici Baki Kucur, “Bu sene çok zor 
şartlarda üretim yaptık. Yoğun bir kar yağı-
şı oldu. 70 santim kar yağdı. Sürekli soba 
yaktık. Gece gündüz uyuyamadık. 10 soba 
günde yarım ton kömür yakarak seraları 
kurtardık. Üç defa sera naylonumuz patladı. 
İyi tarım uygulamaları yaparak bu günlere 
geldik” diye konuştu. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 49 yıllığına ulusla-
rarası ITC firmasına kiralanan 

Mamak çöplüğü alanına kurulan Ma-
mak Katı Atık Depolama Alanı'nda 
toprak yerine Hindistan cevizi kabuğu 
kullanılarak üretilen sebze, meyve ve 
çiçekler, Başkentlilerden büyük ilgi gö-
rüyor. Topraksız tarım uygulamasının 
yapıldığı serada ekilen salkım domates 
fideleri, kovan arılarının tohumları ta-
şımasıyla dölleniyor ve ürünler reçeteli 
ilaçlarla kalıntı kalmayacak biçimde 
hormon kullanılmadan kontrollü ola-
rak yetiştiriliyor. Mamak çöplüğünde-

ki sera alanında yıl boyu özel alıcıları 
bulunan lezzetli hormonsuz salkım 
domates, yine aynı yöntemlerle yetişti-
rilen ve kendine has lezzetiyle merak-
lılarının gözdesi haline gelen salatalık 
ve sivri biber, Ankaralılardan özellikle 
kış aylarında büyük ilgi görüyor. Hafta-
nın 6 günü 08.00 -17.00 saatleri, pazar 
günleri ise 08.00-16.00 saatleri arasın-
da Mamak çöplüğündeki seralarda satı-
şa sunulan sınırlı miktarlardaki doma-
tes, salatalık, sivri biber meraklılarınca 
kapışılıyor.

Büyüleyici güzelliğiyle kış ortasın-
da Mamak çöplüğüne damgasını vuran, 

damaklarda kalan tadı ve lezzetiyle 
Ankaralıların sabırsızlıkla beklediği 
çilekler de çiçek açtı. Ankara’da ilk 
olarak Mamak çöplüğünde serada su 
kültürüyle üretilen çilek, kalitesi ve 
lezzetiyle dikkat çekiyor. Hormon kul-
lanmadan yetiştirilen çilek, kovan arı-
larının tohum taşımasıyla dölleniyor, 
gıdasını da su kültüründeki sıvı gübre 
ve vitaminlerden alıyor. Üretimin sı-
nırlı olması nedeniyle Ankaralılar, bu 
sağlıklı ve lezzetli çileği Mart sonunda 

yalnızca Mamak Çöplüğü içindeki se-
radan satın alabiliyorlar. 

Orkidelerin yetiştirildiği sera ise 
açan rengarenk çiçeklerin büyüleyici gü-
zelliğiyle donandı. Serada; beyaz, mor, 
bordo ve değişik renklerde 10 binin üze-
rinde orkide, meraklıları için eşi bulun-
maz bir fırsat sunuyor. Tropikal iklimde 
özellikle Uzak Doğu’da Tayland, Tay-
van ve civarlarında yoğun olarak yetişen 
orkide, narin yapısıyla farklı iklimlerde 
zor yetişiyor ve özel bakım istiyor. 

Mamak çöplüğünün seralarında domates, 
biber, salatalık yetişiyor Bir zamanlar kokusu kilometrelerce uzaktaki semtlerden bile 

duyulan Mamak çöplüğünün yerine kurulan modern katı atık 
tesislerinden artık özel tarım projeleriyle yetiştirilen rengarenk 
çiçekler, hormonsuz domates, salatalık, biber ve çileğin 
kokusu yayılıyor. 

Yılın ilk eriği Rusya 
için hasat edildi... 
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Bakan Faruk Çelik’in yanı sıra 
Türk-İş Genel Başkanı Ergün 
Atalay ve Koop-İş Sendikası 

Genel Başkanı Eyüp Alemdar’ın katılı-
mıyla Merkez Birliği’nde gerçekleştiri-
len imza töreninde Tarım Kredi Koope-
ratiflerinden; Merkez Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Selahattin Külcü, Ge-
nel Müdür Ayhan Karayama, Denetçi-
ler Bünyamin Özbek ve İsmail Daşde-
len, Genel Müdür Yardımcıları, Daire 
Başkanları ve bazı birim müdürleri 
hazır bulundu.

Törende yaptığı konuşmada 2017-
2019 yıllarını kapsayan ve yaklaşık 5 
bin personeli ilgilendiren bir sözleş-
menin imzalandığını belirten Bakan 
Çelik, “Personel ücretlerine ortalama 
yüzde 12.5 zam yapılmış bulunmak-
tadır. Ve en önemli düzenleme farklı 
taban ücretlerinin 2018 yılında eşit-
lenmesi noktasında. Bu sözleşmede 
önemli bir adım atılmış bulunuyor. 
1859 TL olan taban aylığı 2030 TL’ye, 
1718 TL olan taban aylığı 1960 TL’ye 
bugün itibarıyla çıkıyor. 2018’de de 
taban aylığı farklılığı ortadan kalkmış 
olacak.  Bu sözleşmenin Tarım Kre-
di’ye toplam maliyeti 62 milyon TL 

civarındadır.  Toplam 5 bin çalışan, ai-
leleri ile birlikte 20 bin kişiyi kapsayan 
bu sözleşmenin bütün çalışanlarımıza 
hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
Koop-İş ve Türk-İş’e de sergiledikleri 
uzlaşmacı tavırdan dolayı teşekkür edi-
yoruz.” dedi.

“Türkiye’nin geçtiği süreç ortada, 
yaşadığımız sorunlar ortada, önümüz-
deki sorunlar biliniyor” diyen Bakan 
Çelik konuşmasını şu şekilde sürdürdü: 
“Tabii ki emek son derece kutsal, emek 
bizim için de önemli. O kardeşlerimiz 
sayesinde kooperatiflerimiz ayakta du-

ruyor, bunun farkındayız, bilincinde-
yiz. Onları mağdur etmeyecek koşullar 
oluşturmak da bizim görevimiz. Ve bu 
çerçevede gerek sendika gerekse de Ta-
rım Kredi yöneticilerimizin bütün un-
surları dikkate alarak yapmış oldukları 
çalışma takdire şayandır.

Toplu İş Sözleşmesi Bakan Çelik’in katılımıyla imzalandı
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü ile Koop-İş Sendikası arasında yapılan Toplu 
İş Sözleşmesinin imza töreni Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Törenin sonunda Bakan Çelik’e imzanın atıldığı ve Çanakkale Zaferinin 102. yıldönümü olan 
günün anısına hediye takdim edildi.
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Toplu İş Sözleşmesi Bakan Çelik’in katılımıyla imzalandı
Bu arada Tarım Kredide önemli de-

ğişimler yaşanıyor. Bunların başında 
bildiğiniz gibi şirket birleştirmelerini 
gerçekleştirdik. 8 şirketi kapattık. Daha 
fonksiyonel olma adına atılan bu adım-
ların doğru olduğu inancındayız. Bugün 
itibarı ile Tarım Kredinin 12 şirketi bu-
lunmaktadır ve çalışmalarına hızlı bir 
şekilde devam etmektedir. Gübre ve 
yemde önemli kararlar aldık. Gübrede 
yüzde 35’lere, yemde yüzde 20’ye va-
ran indirim gerçekleşti. Piyasada gübre 
ve yemde regülasyon açısından Tarım 
Kredi Kooperatifleri önemli işlev gördü 
bu dönem içerisinde. İnşallah önümüz-
deki dönem Türkiye’de hayvancılığın 
daha da gelişeceği bir süreçte yem soru-
nunun çözümünde Tarım Kredinin daha 
aktif bir görev alacağı inancındayım. 
Bu anlamda devam eden yatırımlar var. 
Atılması gereken yeni adımlar var bun-
ların planlandığını da bu vesile ile ifade 
etmek istiyorum.” 

Faiz oranlarının yüksekliğine de vur-
gu yapan Bakan Çelik, sözlerini, “Es-
naflarımız yüzde 5 civarında bir faizle 
kredi kullanımı gerçekleştirirken, çiftçi 
kardeşlerimizin yüzde 9’larda bir faiz-
le finansman temin etmeleri doğrusu 
bir adaletsizliği de ortaya koyuyor. Bu 
konuda Ziraat Bankasıyla görüşmele-
rimiz devam ediyor. Bu konuda çifte 
standardın ortadan kaldırılması gerek-
tiği inancındayız. Tarım Kredi, kendi 
bünyesindeki finansmanı kullandırma 
noktasında yüzde 1 ile 4 arasında bir 
indirim gerçekleştirdi. Bu da üreticile-
rimiz açısından önemli bir adım. Ayrıca 
Merkez Birliğimiz bu yıl 600 milyon 

civarında bir yatırımı gerçekleştirecek. 
Ağırlıklı yem fabrikaları olmak üzere 
birçok alanda yatırımlarını sürdürüyor. 
Diğer taraftan sigorta şirketine kavuş-
muş oldu kooperatifimiz. Bu anlamda 
da önümüzdeki dönemde sigorta şirke-
tinin lansmanı ile ilgili yine medya ile 
bir araya geleceğiz. Yoğun çalışmalar 
var. Toplu sözleşmenin hayırlı olmasını 
diliyor, hepinize teşekkür ediyorum.” 
şeklinde konuştu.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin bü-
yük bir aile olduğunu dile getiren Genel 
Müdür Ayhan Karayama, Bakan Çe-
lik’in göreve gelişinin ardından Tarım 
Kredi Kooperatiflerinde görev almala-
rından bu yana bir takım yeniliklerin 
gündeme gelmeye başladığı söyledi.

“Sizin verdiğiniz güç ve destekle 
inşallah daha güzel şeyler yapmaya de-
vam edeceğiz” diyen Karayama, “Güb-
re ve yemde fiyat regülasyonu ve fiyat 
indirimi ile çiftçimizin en az 3 milyar 
lira civarında bir tasarrufuna sebep ol-
duğumuzu düşünüyoruz. İnşallah yeni 
yatırımlarla Tarım Kredi üzerine düşe-
ni, bakanlığımızın politikalarının sa-
haya uygulanması anlamında yapması 
gerekeni çok daha seri bir şekilde yapa-
cak.” ifadelerini kullandı.    

Toplu İş Sözleşmesi için karşılıklı 
anlayış içerisinde geçen görüşme sü-
recinde çalışanların emeklerinin karşı-
lığını alabilecekleri ve memnuniyetle 
karşılayacakları bir sözleşmenin or-
taya çıktığını düşündüğünü kaydeden 
Karayama, Bakan Çelik’e katılımla-
rından, Atalay ve Alemdar’a da destek 

ve özverilerinden dolayı teşekkür etti. 
Ülkemizin zor günler geçirdiği bu or-
tamda masada anlaşılmasının güzel bir 
şey olduğunu kaydeden Türk-İş Genel 
Başkanı Ergün Atalay, kamuda göreve 
başlayan 190 bin işçinin sözleşmesini 
kısa zamanda neticelendirmek arzu-
sunda olduklarını söyledi. Peygamber 
efendimizin ‘işçinin alın teri kuruma-
dan hakkını veriniz’ hadisini hatırlatan 
Atalay, bunun bütün iş kolları için ge-
çerli olduğunu söyledi. Koop-İş Sendi-
kasının 1964 yılında Tarım Kredi Koo-

peratiflerinde kurulduğuna, kendisinin 
de Tarım Kredi Kooperatifleri kökenli 
olduğuna vurgu yapan Koop-İş Sendi-
kası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, 53 
yıldır sözleşme imzaladıklarını buna 
karşın ilk kez bir Tarım Bakanının böy-
le bir törene katıldığını söyledi. Alem-
dar, yeni sözleşmede 2006 sonrası işe 
giren çalışanların taban ücretleri için 
eşitleme sağlandığını ve bazı sosyal 
haklarda önemli düzenlemeler yapıl-
dığını ifade ederek emeği geçenlere 
teşekkür etti.

2017-2019 yıllarını kapsayan ve yaklaşık 5 bin personeli ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesinin uzlaşılarak imzalanması 
tarafları memnun etti. Hem işveren hemde sendika temsilcileri tören sonunda karşılıklı çiçek takdim ettiler.

Bakan Çelik, son olarak TK Birlik tarafından yenilenen 
marketi gezerek Genel Müdür Karayama'dan bilgi aldı.
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Çiftçiler yeni gübre Nitropower 33'ü kapıştı
Kütahya’nın 
Hisarcık ilçesinde 
çiftçiler; Tarım 
Kredi Kooperatifi 
tarafından satışa 
sunulan yeni ürün 
Nitropower 33 
isimli gübreyi adeta 
kapıştı. 

Hisarcık Tarım Kredi Kooperatifi 
tarafından toplam 100 ton talep 
edilen yeni ürün granül formda 

azotlu bir gübre olan nitropower 33’ün 
ilk parti olan 35 ton gübre çiftçiler tara-
fından kısa sürede kamyonlardan boşal-
tılarak traktörlere yüklendi.

Granül formda azotlu gübre olan 
Nitropower 33’ün içeriğinde üre ve 
amonyak azotu bulunduğunu belir-
ten yetkililer,”Nitropower 33, nitrat 
formunda azot içermemektedir. Yeni 
ürünümüz Nitropower 33; tahıllar, en-

düstri bitkileri, meyveler, sebzeler, 
baklagiller ve tüm diğer bitkilerde azot 
kaynağı olarak kullanılabilecektir. Ül-
kemiz topraklarının organik madde 
kapsamı düşük olduğundan, toprakla-

rımızın yüzde 80’inde azot noksanlığı 
görülmektedir. Topraktaki mevcut azot 
da bitkiler tarafından tüketilmekte, 
toprak katmanlarından aşağı doğru yı-
kanmakta, gaz formunda kaybolmakta 

veya erozyon ile yok olmaktadır. İçe-
riğinde kükürt bulundurması nedeniyle 
Nitropower33’ün bitkiye sağlayacağı 
azotun etkisi daha hızlı ve uzun olacak-
tır” dediler.

Hasdere Mahallesi’nde 7 dönümlük 
arazi üzerine kurulu avakado bah-

çesinde hasat yapan Selçuk Polat, fiyat-
lardan oldukça memnun olduğunu söyle-
di. Esnaflık yaparken, tadını çok sevdiği 
avakadoyu yetiştirmeye karar veren ve 
ilk bahçesini 12 yıl önce kuran Polat, gün 
geçtikçe bahçe sayısını artırıyor. Türki-
ye’de sadece Gazipaşa, Alanya ve Ana-
mur ilçelerinde yetişen avakadonun mas-
raf gerektirmeyen, bakımı kolay, getirisi 
yüksek bir ürün olduğunu belirten Polat, 
avakado üretimini tüm üreticilere tavsiye 
etti. Avakadolarını İstanbul haline gön-
derdiğini, İstanbul’dan ise İran ve Ukran-
ya’ya ihraç edildiğini dile getiren Polat, 
"Halcilerimiz sürekli olarak ürün istiyor 

ancak ürün yetiştiremiyoruz. Avakadoyu 
Türkiye nüfusunun yüzde 80’i avakadoyu 
tanımıyor. Bu ürünün tanıtımını yaparsak 
dünyaya ihraç edebiliriz" dedi.

Bahçesinde bahar bakımı yapan bir 
diğer üretici Saadettin Yıldız ise gün 
geçtikçe ilçede avakado üretiminin art-
tığını söyledi. Mevcut fiyatların çok iyi 
olduğunu belirten Yıldız, bahçesinin bu 
yıl üretime dönmesiyle gelir elde etmeye 
başlayacağını söyledi.

1 dönüme yaklaşık 40 ağaç ekilen ava-
kado yaşına göre meyve veriyor. Ağaçlar 
genç olursa bir ağaçtan yaklaşık 300-400 
meyve alınabiliyor. Orta düzeyde bir üre-
ticiye ise yıllık 180 bin TL civarında gelir 
bırakıyor.

Avakado 
üreticinin 
yüzünü 
güldürdü

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaklaşık bin dönümlük alanda 
avakado üretimi yapan üreticilerin yüzü fiyatlarla güldü. 
Üreticiler, 5 TL’ye kadar sattıkları avakado ile en verimli 
sezonlarından birini yaşadı.

Ege Bölgesi’nin 
en önemli ihracat 

ürünü olan çekirdek-
siz kuru üzüm bağla-
rında rekolte kaybına 
yol açan salkım güvesi 
zararlısına karşı, Mani-
sa’nın Salihli ilçesin-
deki bağlara feromon 
tuzaklar asıldı. 

Tarım danışmanla-
rı, tarımsal yayım ve 
danışmanlık faaliyet-
leri kapsamında ilçeye 
Poyrazdamları, Taytan, 
Adala, Süleymaniye ve 
Kapancı mahallelerin-
de üzüm yetiştiriciliği 
yapan üreticilerin ara-
zilerine Salkım Güvesi 
ile mücadele için fero-
mon tuzaklar asma ça-
lışmalarına başladı.

Bölge bağcılığında 
büyük sorunlara yol 
açan salkım güvesinin 
takibi ve erken uyarı 
sistemi için feromon 
tuzak asım çalışmala-
rı tarım danışmanları 
tarafından yapılıyor. 
Sezon içerisinde zarar-
lının mücadelesi için 
ilaçlamalar feromon 
tuzak sayımı sonucuna 
göre takibe alınacak. 

Salkım 
güvesiyle 
mücadele 
başladı
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Isparta’nın kirazıyla ünlü Uluborlu ilçesinde baharla 
birlikte çiçeklenmeye başlayan binlerce dekar kiraz 
bahçesi, beyaz çiçekleriyle tüm ovayı kaplıyor. Ja-

ponlar için yeniden doğuşu simgeleyen ve adına festi-
valler düzenlenen kiraz çiçekleri kutsal sayılıyor. ‘Sa-
kura’ adı verilen kiraz çiçeğinin izini süren Japonların, 
Isparta’nın kiraz bahçesi Uluborlu’daki bu görsel şöleni 
keşfetmeleri de uzun sürmedi. Geçtiğimiz yıllarda sa-
kura tutkunu Uzakdoğuluları ağırlayan Uluborlu, Hitit, 
Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin izlerini ta-
şıyan zengin tarihi ve kültürel mirasıyla binlerce yıldır 
biriktirdiği sırlarını Yörük-Türkmen konukseverliğiyle 
gezginlerle paylaşmaya hazırlanıyor.

Uluborlu'da heyecan verici keşif yolculuğu
Göller Bölgesi’nin kalbi konumundaki Isparta’nın 

Uluborlu ilçesi, binlerce yıllık tarihi geçmişin üzerinde 
yükselen anıtsal yapıları ve zengin doğal güzellikleriyle 
adeta sır dolu bir bölge. Hitit, Roma, Bizans, Selçuklu ve 
Osmanlı dönemlerinin izlerini taşıyan kültür mirasına, 
Ortaçağ’ın önemli bir yerleşimi olan kenti yurt edinen 
Yörük-Türkmenlerin renkli yaşam kültürü de ekleniyor.

Kiraz bahçelerini keşfeden Japonlar 
Uluborlu'da

Torosların uzantısı olan Kapı Dağı’nın eteğindeki geniş 
ovada binlerce dekarlık alanda üretilen kirazlarıyla ünlenen 
ilçede  başlayan görsel şölen, kiraz çiçeği tutkunu Japonla-
rı da bölgeye çekiyor. Geçtiğimiz yıllarda kiraz çiçeklerini 
görmek için binlerce kilometre yolu kat eden Japonların da 
aralarında olduğu Uzakdoğulu gezginleri ağırlayan Ulu-
borlu, Nisan ile Mayıs’ın ilk haftasındaki sakura zamanına 
hazırlanıyor.

Türkiye'nin sakura cenneti
Japon kültüründe baharı ve yeniden doğuşu simgeleyen 

sakura, her yıl görkemli festivallere konu oluyor. Tam bir kiraz 
çiçeği tutkunu olan Japonlar, kısa ömürlü olan çiçeğin peşin-
den dünyayı dolaşıyor. On binlerce kiraz ağacının bulunduğu 
Uluborlu ve çevresi, fotoğraf, bisiklet-motosiklet, trekking ve 
doğa tutkunları için benzersiz bir potansiyeli barındırıyor.

Uluborlu kirazı, Avrupa'nın vazgeçilmezi
Antalya’ya 180, Isparta’ya ise 65 kilometre mesafede 

bulunan Uluborlu’da yaklaşık 50 yıldır üretimi yapılan ki-
razlar, kalitesi ve lezzetiyle ünlü. Haziran ayı sonlarına doğ-
ru yapılan kiraz hasadı ise en az kiraz çiçeği kadar zengin bir 
görsellik sunuyor. Büyük bölümü doğrudan yurt dışına satı-
lan Uluborlu kirazı, İngiltere, Almanya, Hollanda ve Belçika 
gibi Avrupa ülkeleri ile Arap ülkelerine ihraç ediliyor. 500 
yılı aşan tarihiyle Anadolu’nun en eski yağlı güreş organi-
zasyonlarından birine de ev sahipliği yapan Uluborlu, koy-
nundaki sırları gezi tutkunlarıyla paylaşmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin kiraz 
bahçesi, 

Japonları bekliyor 
Türkiye'nin kiraz bahçesi, Isparta 
Uluborlu’da başlayan görsel şölen, 
sakura (Kiraz çiçeği) tutkunlarını bölgeye 
davet ediyor. 
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Diyarbakır’ın Sur ilçesinde ikamet eden Hülya 
ve Osman Langal çiftinin hayatı, devletten 
aldıkları destekle değişti. Çift, "Genç Çiftçi" 

projesi kapsamında iş sahibi oldu. 
Sur ilçesi Yeşilli köyünde ikamet eden Hülya 

Langal, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 
yürütülen "Genç Çiftçi" projesinin duyurusunu gö-
rünce kolları sıvadı. Evli ve 2 çocuk annesi Langal, 
projeden yararlanmak için başvurusunu yaptı. Pro-
jesine olumlu cevap verilen Langal’a 5 düve ve bir 
boğa hibe edildi. Bunun üzerine ailenin hayatı deği-
şirken, hem Hülya hem de uzun zamandır iş arayan 
eşi Osman Langal iş sahibi oldu. 

Hem evinin kadını olmanın hem de işinin olma-
sının güzel bir duygu olduğunu anlatan Hülya Lan-

gal, "Herkese tavsiye ediyorum. Herkes bakabilir. 
Bir sıkıntımız yok. Kendime güvendiğim için bunu 
yaptım. Diğer kadınlar da kendilerine güveniyorlarsa 
yapsınlar. Kendimize güveniyoruz ve yaptık" dedi. 

Osman Langal ise, daha önce işsiz olduğunu an-
latarak, "Babamın hayvanları vardı, onlara yardım 
ediyorduk. Daha sonra devletin hibelerini duyunca 
başvuru yaptık. Başvuru onaylandıktan sonra hay-
vanlar geldi. Yavaş yavaş onlarla uğraşıyoruz. Boş 
gezmektense iş sahibi olduk. Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinin gelişmesi için güzel bir hibe programı. 
Hayvancılığın bu bölgede gelişmesi ve geliştirilmesi 
lazım. Çünkü buradaki iş imkanları fazla yok. Belli 
bir yaş kriteri dışında herkes bu projeye başvuru ya-
pabilir" diye konuştu. 

'Hibe Projeler' kadınları meslek sahibi yaptı

Köyüne yerleşip tavuk çiftliği kurduKöyüne yerleşip tavuk çiftliği kurduKöyüne yerleşip tavuk çiftliği kurdu

Diyarbakırlı Hülya ve Osman Langal çifti, devletten aldıkları 
destekle iş sahibi oldu.

Devlet desteğiyle tavuk çiftliği kuran genç kadın, işinden istifa 
eden eşiyle birlikte köyüne yerleşti.

Ankara’da yaşayan 36 yaşındaki Afife 
Çilali, projesini hazırlayıp Tarım ve 

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumun-
dan (TKDK) aldığı 590 bin liralık hibe ile 
memleketi Çankırı'nın Aşağı Pelitözü kö-
yünde babasından kalan araziye tavuk çift-
liği kurdu.

890 bin liraya 25 bin tavuk kapasiteli 
çiftlik kuran Çilali, işinden istifa eden eşiyle 
birlikte köyüne yerleşti. Doğayla iç içe bir 
ortamda yaşayan Çilali, çektiği sıkıntıların 
ardından mutlu sona ulaştı.

Tatil için gittiği köyünde, TKDK des-
tekleri ile kümes kuran amcasının telkinle-
rinin projesini gerçekleştirmesinde oldukça 
etkili olduğunu dile getiren 
Çilali, "Eşim ASKİ’de işçi 
olarak çalışıyordu, ailemiz 
için ileriye dönük endişele-
rimiz vardı. Ziyaret için git-
tiğimiz memleketimizde de 
bu konu aile içerisinde de 
konuşuldu. Bunun üzerine 
eşimin amcası, TKDK des-
teklerinden yararlanarak 
kümes kurduğunu, masraf-
larının yüzde 65’inin hibe 
olarak kurumun karşıladı-
ğını anlattı. Ertesi gün gi-
dip kümesi gördük. Baba-
dan kalma arazimiz olduğu 
için gerçekten biz de yapa-
bilir miyiz diye düşündük 
ve konuyla ilgili kurumun 
Çankırı İl Koordinatörlü-
ğünü ziyaret ettik. Karşıla-

dığımız ilgi, uzmanların kadın ve gençleri-
nin projelerine öncelik verildiğine yönelik 
açıklamaları bizi bu işe girişmemiz noktası 
oldukça cesaretlendirdi" dedi.

Projesinin gerçekleşmesi ile hayatının 
tamamen değiştiğini aktaran Çilali, "25 bin 
kapasiteli kümesimiz yaklaşık 890 bin liraya 
mal oldu. Harcamalarımızın yüzde 65’i olan 
yaklaşık 590 bin lira hibe aldık. Eşim AS-
Kİ’deki görevinden istifa etti, köyümüze ta-
şındık. Doğayla iç içe bir ortamda yaşıyoruz. 
Biz bir hayal kurduk, inandık, sıkıntılarda 
çektik ama sonu mutlu bitti. Projemizin ger-
çekleşmesinde emeği geçen herkese sonsuz 
teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Malatya'nın Akçadağ il-

çesinde bir zamanlar 
gündelik işçi olarak geçimini 
sağlayan Gülten Aygören, TK-
DK'dan aldığı hibe desteğiyle 
tavuk çiftliği kurarak kendi 
işinin patronu oldu.

49 yaşındaki evli ve 2 çocuk 
annesi Gülten Aygören, merdi-
ven temizliği yaparak geçimini 
sağlamaya çalışırken bir arka-
daşının tavsiyesi üzerine Tarım 
ve Kırsal Kalkınmayı Destek-
leme Kurumundan (TKDK) 
aldığı yüzde 50 hibe destekli 
krediyle tavuk çiftliği kurdu. 
Yaklaşık 20 bin tavuğun bu-
lunduğu çiftlikte yılda 300 ton 
beyaz et üreten Aygören birçok 
kadına ilham kaynağı olurken, 
kadınlara 'Kendi ayaklarınızın 
üzerinde durabilirsiniz' mesajı 
veriyor.

Önceleri merdiven temizli-
ği yaparak geçimini sağladığını 
belirten Aygören, “Çocuklarıma 
destek olmak ve onların eğiti-
mine katkı sunmak için bu işi 
yapıyordum. 2 tane oğlum var 
biri diş hekimliğinde okuyor. 
Birisi de dershane gidiyor, şu 
anda veterinerlik istiyor. Ben bu 
işi yaparken eşimin arkadaşının 
tavsiyesi üzerine tavuk kümesi 
kurmak için TKDK’ya başvur-
dum ve kendi kümesimi kur-
dum. Burada 20 bin tane tavuğa 
yalnız bakıyorum. Ulusal bir 
firma ile anlaştım. Yılda 6 dö-
nem civciv gönderiyorum. Yılda 
yaklaşık 250-300 ton da beyaz et 
üretiyorum. Zaman zaman arka-
daşlarım bana patronsun deyip 
şakalar yapıyorlar ama ben hala 
kendimi patron olarak görmüyo-
rum” diye konuştu.

Gündelikçi kadın şimdi 
kendi işinin patronu oldu

Kadın girişimci Gülten Aygören kurduğu çiftlikte yılda 
300 ton beyaz et üretiyor.

"Genç Çiftçi" projesi 
hayatlarını değiştirdi
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Türkiye'nin en soğuk ve en yük-
sek yerleşim yerlerinden Sarıka-
mış'ın Hamamlı köyünde 2 bin 

350 rakımda 7 bin 939 metrekare alana 
iş adamı Yunus Özcan tarafından bir 
süre önce kurulan ve yüzde 65'i TKDK 
tarafından karşılanan yaklaşık 1 milyon 
avroya mal olan süt inekçiliği tesisin-
de, AB standartlarına uygun üretim ya-
pılıyor.

Bu özelliğiyle yöredeki ilk tesis 
olan süt inekçiliği tesisi, cazibe merke-
zi programına alınan yörede hem çift-
çilere hem de bölgeye yatırım yapmayı 
planlayan iş adamlarına örnek teşkil 
ediyor.

Tesis sahibi Yunus Gökcan, yaptı-
ğı açıklamada, bölgede bu tür modern 
bir tesis kurup, diğer çiftçilere örnek 
olduğunu belirterek, çiftçilerin son yıl-
larda aldıkları hibe destekleriyle tarım 
ve hayvancılığı daha teknik ve modern 
biçimde yaptıklarını söyledi.

Tesis sayısının artmasıyla bölgenin 
hayvancılığında çağ atlanacağını bölge 
ve ülke ekonomisine büyük fayda sağ-
lanacağını vurgulayan Gökcan, "60 baş 
sağmal olarak süt inekçiliği projesinin 

inşaatına 2013 yılında başladık ve aynı 
yıl tamamladık." dedi.

Gökcan, tesis için Avusturya'dan 
simental cinsi düve getirdiklerini anla-
tarak, "2015 yılında Avusturya'dan 60 
baş gebe simental cinsi düve ithal et-
tik. Düveleri getirdikten sonra da tabii 
ki işletmemizi faaliyete geçirdik. Tarım 
Bakanlığımız sağ olsunlar bize bu im-
kanı sağladılar şu an çok iyiyiz. Süt ve-
rimimiz eskiye nazaran yüzde 150 arttı. 
Şu anda günlük hayvan başı ortalama 
18-20 litre arası süt alıyoruz. Bu verim 
birinci laktasyon (emzirme) ile ikinci 
laktasyonda daha da artacaktır." dedi.

SOĞUK İKLİME DAYANIKLI EN 
UYGUN İNEK IRKI, SİMENTAL

Sarıkamış'a 6 kilometre uzaklıkta 
Ağbaba dağı eteklerinde ve 2 bin 350 
rakımda bulunan Hamamlı köyünde, 
hava ısısının sıfırın altında 30-40 de-
recelere kadar düştüğünü ifade eden 
Gökcan, "İklim şartlarına dayanıklı 
oldukları için simental ırkını tercih et-
tik. Şu an eksi 30-40'larda hayvancılık 
yapıyoruz. Sarıkamış bölgesinde yak-
laşık 7-8 ay kışımız var. Buna rağmen 

herhangi bir kaybımız olmadı. Modern 
bir tesis kurarak diğer çiftçilere ve yatı-
rımcı iş adamlarına örnek olduk. Çiftçi-
lerimiz son yıllarda aldıkları hibe des-
tekleriyle tarım ve hayvancılığı daha 
teknik ve modern biçimde yapıyorlar." 
ifadelerini kullandı.

Gökcan, "60 baş sağmal düve getirt-
miştik. Onların doğurmasından sonra 

şu anda 35 düve, 25 damızlık boğamız 
var. Hayvanlarımız bugünlerde doğum 
yapmaya başladı. Ayrıca 55 adet 1-2 
aylık buzağımız var.

İşletme sahibi Yunus Gökcan'ın 
ağabeyi Osman Gökcan da "Kars böl-
gesi hayvancılık bölgesidir. Kış şartları 
ne kadar zor olsa da biz bu işle uğra-
şıyoruz ve işimizi severek yapıyoruz." 
dedi.

HAYVANLAR MODERN VE 
FERAH AHIRLARDA

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Mü-
dürü Hüseyin Düzgün de Türkiye'de 
olduğu gibi tüm dünyada da tarım ve 
hayvancılığın önemli bir sektör oldu-
ğunu söyledi.

Kars'ta tarım ve hayvancılığın 
önemli geçim kaynaklarından oldu-

ğunu aktaran Düzgün, "Kars'ta AB 
standartlarına uygun olarak projelen-
dirilmiş olan ahır projeleri için DAP 
kapsamında yüzde 50 desteklemede 
bulunmakta olup, il müdürlüğümüze 
şu ana kadar 30 başvuru yapılmıştır. 
Ayrıca Milli Tarım Projesi kapsamında 
ilimizde 4 ayını doldurmuş, tüm aşıları 
zamanında ve düzenli yapılmış buza-

ğılara da 750 lira destek verilecektir." 
diye konuştu.

Düzgün, bu projelerle Kars'ta hay-
vancılığı yükseltmeyi amaçladıklarını 
belirterek, şunları kaydetti:

"Bu projeler sayesinde orta ölçekli 
işletme sahiplerinin hayvanlarını mo-
dern ve ferah ahırlarda yetiştirilmesi 
sağlanmaktadır. Modern ahırlarda ye-
tiştirilen hayvanlardan üreticilerimi-
zin daha fazla verim elde etmesiyle 
ilimizde hayvancılık istediğimiz sevi-
yeye yükselecektir. İlimizde modern 
ahırların yaygınlaşması ile kültür ve 
kültür melezi hayvan varlığımızda yıl-
lara göre artan bir ivme kazanmıştır. 
İlimiz hayvancılığının kalkınması için 
çiftçilerimizin bu projelerden daha 
fazla faydalanmalarını temenni ediyo-
ruz."

Dağ başında örnek tesis
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Hamamlı köyünde 
2 bin 350 rakımda TKDK desteğiyle kurulan, AB 
standartlarına uygun süt üretimi yapılan tesis, 
bölgedeki üreticilere ve yatırımcılara örnek oluyor.
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Türklerin çoğunlukta olduğu ve Kosova’da Türkle-
rin yönettiği tek Türk Belediyesi olan Mamuşa’da 

üretim alanlarının artırılması, üretim teknolojisinin ge-
liştirilmesi ve istihdam oluşturma amacıyla geçimlerini 
tarım sektöründen sağlayan Akasya Tarımcılık Derneği 
üyesi 45 çiftçiye tarım makinesi desteği verildi.

TİKA tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında, 
15 adet toprak mikseri-freze, 10 adet ilaçlama makine-
si, 10 adet diskli tırmık, 5 adet pulluk ve 5 adet bıçaklı 
tırmık makinesi ile dernek üyesi tüm çiftçilerin faydala-
nabileceği 1 adet 4 sıralı fide ekme makinesi düzenlenen 
törenle çiftçilere teslim edildi.

Törene, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi 
Başkanı Dr. Mahmut Çevik, Mamuşa Belediye Başkanı 
Arif Bütüç,TİKA Priştine Program Koordinatörü Ne-
cip Özay Özütok, Koordinatör Yardımcısı Fulya Aslan, 
Akasya Tarımcılık Derneği Başkanı Fatih Mazrek ve 
Mamuşalı vatandaşlar katıldı.

TİKA BADA Daire Başkanı Dr. Mahmut Çevik tö-
rende yaptığı açıklamada, TİKA olarak Kosova genelin-
de kırsal alanlarda ve Mamuşa’da tarımsal kalkınmayı 
ön plana alarak yeni bir yatırım programı başlattıklarını 
kaydetti. TİKA BADA Daire Başkanı Dr. Çevik, bu çer-
çevede çiftçilere temin edilen tarım makineleri ve daha 
önceden yapılan sera çalışmalarıyla mevcut cari üretim 
potansiyelini arttırmaya devam edeceklerini söyledi. 
Dr. Çevik,TİKA projelerinin temel maksadının bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonrada yıllar önce var olan 
dostluğun samimiyetin kardeşliğin bu coğrafyada sağ-
lanmasına katkı sağlamak olduğunu vurguladı.

Kosova’da tarım faaliyetinin en yoğun olarak gerçek-
leştirildiği bölgelerden biri olan Mamuşa’da tarım ma-
kineleri desteği ile üretim teknolojisinin geliştirilmesiyle 
yapılan işin maliyeti düşürülerek, toprağın ekim vaktine 
yetişmesi, yabancı otlarla mücadele edilmesi ve ekimin 
zamanında yapılması sağlanacak. 

Hamallarla birlikte çalışıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı, Kosova’nın tek Türk 
Belediyesi olan Mamuşa’da tarımla 
uğraşan 45 çiftçiye tarım makineleri 
desteğinde bulundu.

Kosovalı çiftçiler TİKA ile entansif tarıma geçiyor

Eskişehir Beylikova Tarım Kredi Müdürü Vahit 
Kara, hamallarla birlikte yük taşıyor. 

Çiftçilerin takdirini kazanan alçakgönüllü müdür, 
çalışmalarıyla da ilçe halkını memnun ediyor. Gübre 
dağıtımı sırasında çiftçiyi daha fazla bekletmemek 
adına çuvalları yüklenen Kara, römorklar arasında 
gidip geliyor. Yeteri kadar hamalın olmadığı ilçedeki 
hizmetlerin yetişmesi için canla başla çalışan Kara, 
ilçe halkı tarafından da çok seviliyor.





MART 2017HABER 22

Yaklaşık 10 ay boyunca emek harcanan ve tütün 
üretiminin ilk aşaması olan fideler için tohum 
ekimini yapan üreticiler, bu yılki yağışlardan do-

layı yeni sezona umutla bakıyor. 
En zahmetli tarımsal ürünlerden biri olan tütün için 

Saruhanlı'daki üreticiler çalışmalarına başladı. Naylon 
seralar altında tütün fidesi yetiştirmek için fidan ocağı 
hazırlayan üreticiler, tohum saçma işlemini gerçekleştire-
rek, sulama yaptı. Bu sürecin ardından üreticiler, çocuk-
ları gibi baktıkları ürünleri için yaklaşık 10 ay boyunca 
didinip emeklerini ekmeğe dönüştürmek için gecelerini 
gündüze katıp mücadele verecekler. 

Saruhanlı'nın Gözlet Mahallesi'nde 50 yıldır çiftçilik 
yapan Turan Şahin, “Yaz döneminde hasat ettiğimiz tütü-
nü tüccara teslim ettik. Ara vermeden yeni sezonun hazır-
lıklarına başladık. Şuan ocaklarımızı kurduk, fidelerimiz 
çıkmaya başladı. Nisan ayına kadar yetiştikten sonra fi-
deleri dikmeye başlayacağız. Her gün çocuk bakar gibi 
bakıyoruz. Çocuklarımızla bu kadar ilgilenmemişizdir. 
Bütün kazancımızı tütünden sağladık. Ne kadar zor olsa 
da yapmayı sürdürüyoruz. Geçen yılın kurak geçmesi 
sebebiyle verim düşük oldu. Bu yıl kar ve yağmur ya-
ğışının bol olması sebebiyle topraklarımız suya doydu. 
Şimdi Nisan yağmurlarının da yağmasını bekliyoruz. Ni-
san ayının yağışlı geçmesi, güzel bir sezon geçirmek de-
mektir. Devletimiz tarafından fiyatların desteklenmesini 
istiyoruz. Tütün fiyatları en az 20 lira olması gerek" dedi. 

Tütüncülerin yeni sezon telaşı başladı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde tütün hasat 
döneminin sona ermesinin ardından üreticiler 
ara vermeden yeni sezon hazırlıklarına 
başladı. Tütün yetiştirmek için yaklaşık 10 ay 
boyunca emek harcayan üreticiler, fiyatların 
en az 20 lira olmasını istediler.

Sarıgöl ovasının dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzüm 
bağlarında budanan çubukların yüksek sistem tellere bağ-

lanması hummalı bir şekilde devam ediyor. Sabahın erken sa-
atlerinde bağlarda iş başı yapan işçiler budanan dalları özenle 
tellere bağlıyor. Kaliteli yaş üzüm yetiştirmek için yoğun 
kışlık çalışmalarını yapan üreticiler sabah ezanından sonra, 
bağlarına geliyor. Sarıgöl'de 90 bin dekar alanda bulunan 
üzüm bağlarının bahar gelmeden tamamlanması gerektiğini 
belirten Sarıgöl Ziraat Odası başkanı Ali İhsan Ülgen, "Bağ-
larda çubukların bağlanması çalışmaları çubukların gözlerini 
açmadan yapılması gerekir. Bu nedenle bağların bağlanma 
çalışmaları hız kazandı." dedi. Tarım işçilerin gündeliğinin 
50 TL olduğunu açıklayan Ülgen, "Sarıgöl’de tarım işçile-
ri odamız tarafından belirlenen ücretle yevmiyelerini alıyor. 
Her yıl üzüm sezonu başında tüm birimlerde çalışmakta olan 
tarım işçilerin ücretleri Kaymakamımız başkanlığında kuru-
lan tespit kurulunda belirlenir. Bir yıl geçerli olarak halkımıza 
ilan edilir" diye konuştu.

Sarıgöl'ün 
üzüm 
bağlarında 
hummalı 
çalışma






