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§ 8’de

ÇİFTÇİLER RAHAT
NEFES ALACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gübre ve yem fiyatlarını nisan 
sonuna kadar sabitliyoruz. Şayet bu dönemde gübre ve yem fiyatlarında 
üreticimiz lehine bir gerileme olursa elbette bunu yansıtacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan çiftçilere müjdeli haber

Başkan Köksal Kacır’dan 
Antalya Bölgeye ziyaret

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Köksal Kacır, Antalya Kumluca’da 
selden etkilenen çiftçileri ziyaret etti. § 3’de § 4’te

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü        
Hüseyin Aydın, Tarım Kredi Grubu olarak 2023 yılında 
5 milyar liralık yatırım hedefleri olduğunu söyledi.

Tarım Kredi Grubu’ndan 
5 milyar liralık yatırım hedefi

§ 9’da

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Tohum Dağıtıcıları Alt Bir-
liğinin (TODAB) düzenlediği Tohum Nerede? toplantısı 
Ankara’da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Tohum Nerede? Platformu ile
yerli ve milli tohuma destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 
Kabine Toplantısı’nın ardın-
dan millete seslendi. Vatandaşı 
rahatlatacak önemli kararlar 
ve yeni müjdeler veren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, salgın 
sonrası küresel emtia piyasa-
larında yaşanan dalgalanmayı 
fırsat bilerek haksız kazanç 
peşinde koşanlarla mücadele-
lerini yeni araçları devreye so-
karak sürdürdüklerini belirtti.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin ilkba-
har döneminde yoğun olarak kullanılan 
DAP, üre, amonyum sülfat, 20-20 ve nit-
ropower kimyevi gübre çeşitlerinde 
yüzde 13’e varan in-
dirim uygulayacağı-
nı kaydeden    Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, 
“Besicilik yapan üre-
ticilerimiz için de 
karma yemde yüzde 
5’e varan indirim ya-
pılacak” dedi.

ÇİFTÇİLERE MÜJDE GÜBRE VE YEMDE İNDİRİM
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BÖLGE BİRLİĞİ MUHABİRLERİ

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliği Yönetim Kurulu Baş-
kanı Köksal Kacır, Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Musa Takımcı, Yönetim 
Kurulu Üyesi Mustafa Şenol ile Antalya Bölge 
Birliği faaliyet alanında bulunan 2553 Büg-
düz, 173 Burdur, 2434 Ürkütlü, 2244 Kestel, 
1993 Bucak, 2058 Çeltikçi, 2949 Karataş, 1779 
Hafızbey, 2863 Karapınar, 1371 Kızılkaya, 
1710 Kasaba, 1255 Kumluca, 1014 Demre, 
2171 Hasyurt Kooperatiflerini ve iştiraklere 
ait tesisleri ziyaret etti. Kooperatif çalışanları 
ve ortaklarla görüşen Kacır, yapılan faaliyetler 
hakkında yetkililerden bilgi aldı.

KUMLUCA ZIRAAT ODASI 
BAŞKANI HIDAYET 
KÖKCE’YE ZIYARET

Başkan Kacır ve beraberindekiler, Kum-
luca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce’yi 
ziyaret ederek sel felaketi hakkında bilgi aldı. 

Çiftçilere geçmiş olsun dileklerinde bu-
lunan Başkan Kacır, “Bu bölgede sera ve 
narenciye yoğunlukla yapılıyor. Sel felaketi 
nedeniyle oluşan hasarı yerinde inceledik. 
Gerek çiftçilerimizin gerekse vatandaşla-
rımızın mağdur olmamaları adına gerekli 
tedbirleri aldık” dedi.

Başkan Köksal Kacır’dan Başkan Köksal Kacır’dan 
Antalya Bölgeye ziyaretAntalya Bölgeye ziyaret

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, Antalya Bölge 
Birliğini ziyaret ederek bağlı kooperatifler ve iştiraklere 
ait tesislerde incelemelerde bulundu. Antalya’nın 
Kumluca ilçesinde yaşanan sel felaketinden etkilenen 
çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti. 
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Genel Müdür Aydın, yaptığı açıkla-
mada, süt ve süt ürünleri sektörüne 
yönelik Aynes Gıda’nın satın alma 

işlemlerinin tamamlandığını, bu yatırımla 
sektörde ciddi bir pazar payına ulaşmayı 
hedeflediklerini dile getirdi.

Aynes Gıda’nın mevcut kurulu tesislerinin 
başta süt tozu, beyaz peynir, kaşar peyniri, 
meyve suyu, yoğurt, ayran ve kolajenli süt 
ürünleri olmak üzere birçok ürünün üreti-
mine imkan verdiğine dikkati çeken Aydın, 
içerisinde yıllık 250 bin ton kapasiteli yem 
fabrikası da dahil olmak üzere, uçtan uca 
komple bir tesise sahip olduklarını anlattı.

Genel Müdür Aydın, buranın mevcut-
taki düşük kapasitesine rağmen 23 milyon 
dolarlık ihracatı ve yaklaşık 1000 çalışanı 
olduğuna dikkati çekerek, yapılacak birta-
kım yenileme yatırımlarıyla Türkiye’nin en 
yüksek kapasiteye sahip ve en modern te-
sislerinden biri haline geleceğini ifade etti.

SÜT ÜRETICILERINI 
SEVINDIRDI

Aynes Gıda’nın Tarım Kredi tarafından 
satın alınmasının tesisin bulunduğu yöre-
deki süt üreticilerini de sevindirdiğini kay-

deden Aydın, şu ifadeleri kullandı:
“Biz zamanında sütün parasını ödüyoruz, 

üretim maliyetiyle fiyatı birbirine uyumlu 
kılıyoruz. Çünkü bizim için önemli olan 
husus ihtiyacımız olan sütü tedarik etmek 
ve aynı zamanda üreticilerimizin olabilecek 
en yüksek seviyede gelir elde edebilmelerini 
sağlamaktır. Şu anda tesis kapasite kullanı-
mı günlük 400 tona düşmüş durumdadır. 
Biz bu rakamı en kısa zamanda günlük 
1000 ton seviyesine ulaştırmayı hedefliyo-
ruz. Özetle süt üretenlerin sütünü uygun 
fiyatla almış olacağız ve ödemelerini zama-
nında yapacağız.”

GIDADA PIYASA 
REGÜLASYONUNA KATKI

Aydın, tesiste yapılacak üretim sayesinde, 
Tarım Kredi Market aracılığıyla tüketicilere 
daha uygun fiyatlı süt ve süt ürünleri temin 
ederek sektördeki gıda arz güvenliği ve pi-
yasa fiyat regülasyonuna katkıda bulunma-
yı hedeflediklerini anlattı.

Tesisin kullanım kapasitesi arttıkça ilave 
istihdam olanakları oluşturacaklarını vur-
gulayan Aydın, tesiste üretilen ürünlerin 
sadece Tarım Kredi marketlerde satılma-

yacağını, talep olması halinde sektördeki 
diğer oyunculara da ürün tedariki yapılabi-
leceğini söyledi.

“YAĞDA CIDDI OYUNCU 
OLMAYI HEDEFLIYORUZ”

Ayçiçek yağı ve zeytinyağı sektöründe de 
ciddi bir oyuncu olmayı düşündüklerini be-
lirten Aydın, şu değerlendirmede bulundu:

“Tarım Kredi Yağ Sanayi adı altında yeni 
bir şirket kurduk. Bu şirketimiz ile Trakya’da 
konuşlanıyoruz. Mevcut durumda birkaç 
tane küçük çaplı tesisimiz bulunmakta an-
cak bunların bir bölümünü yenileyeceğiz. 
Ayçiçek yağı ve zeytinyağında yeni fırsatla-
rı kollayarak kurulu tesis satın alma ya da 
yeni yatırım yaparak kapasitemizi artırma 
yoluna gideceğiz. 1,5 yıl içerisinde yağ sek-
töründe Türkiye’nin ciddi oyuncularından 
biri olacağız. Kapasitemizin artmasıyla 
özellikle ayçiçeği üreticilerimizle sözleşmeli 
üretim yaparak ürün tedarikimizi de garan-
ti altına almayı hedefliyoruz.”

ŞARKÜTERI 
ÜRÜNLERINDE IDDIALI

Tarım Kredi olarak şarküteri ürünlerinde-

ki iddialarını da ortaya koyan Aydın, “Tareks 
Et markasıyla sucuk, salam, sosis, pastırma 
gibi ürünlerle yaklaşık 8 aydır bu sektörde 
de varlığımızı göstermeye başladık. Bu işi 
çok iyi bilen arkadaşlarla çalışıyor dolayısıyla 
daha ekonomik üretim yapıyoruz. Açıkçası 
bu sektörün en büyük oyuncularından birisi 
olmayı hedefliyoruz.” dedi.

YATIRIMLAR DEVAM 
EDIYOR

Bitki koruma ilaçları konusunda Tarım 
Kredi’ye ait TARKİM firmasının Turgutlu 
Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni fabrika 
yatırımına devam ettiğini ifade eden Aydın, 
“Bu yatırımla toplam tesis yatırımlarını bu 
yıl içerisinde yaklaşık 2,5 milyar liraya çı-
karmış olacağız ve bu sayede yaklaşık 4 bin 
kişilik ilave istihdam sağladık.” diye konuştu.

Tarım Kredi ve bağlı şirketleri olarak, tatil 
günleri dahil, her gün ortalama 11 yeni ki-
şiyi istihdam ettiklerini vurgulayan Aydın, 
Tarım Kredi grubunda şu anda yaklaşık 20 
bin kişinin çalıştığını, sadece TK Market AŞ 
için bu yıl sonuna kadar yaklaşık 1200 kişi-
nin daha istihdam edilmesinin planlandığı-
nı sözlerine ekledi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, ayçiçek ve zeytinyağı ile et ve süt ürünleri 
sektörlerinde Türkiye’nin en önemli oyuncularından olmayı hedeflediklerini belirterek, bu yılki toplam yatırım 
tutarlarının 2,5 milyar liraya ulaştığını, gelecek yıl da ilave 5 milyar liralık yatırım yapacaklarını söyledi.

Tarım Kredi’den 5 milyar Tarım Kredi’den 5 milyar 
liralık yatırım hedefiliralık yatırım hedefi
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arım Kredi Kooperatif Market mağazala-
rında satılan ürünler, artık mahalle bak-
kallarında da satışa sunulacak. Temel gıda 
ürünleri başta olmak üzere toplamda 132 
ürünün satılacağı KOOPBAKKAL’lar 
hizmet vermeye başladı. Yozgat’ta ilk 
etapta belirlenen 5 mahalle bakkalında 
yer alacak ürünler esnafa ulaştırıldı. Bak-
kallar ise ürünleri raflarına dizerek müş-
terisine hizmet vermeye başladı. Yozgat il 
ve ilçelerinde ilerleyen günlerde bu sayı 
artarak 50 noktada koop bakkal uygula-
masına geçilecek.

“PROJENIN AÇILIŞINI 
YAPTIK”

Yozgat Bakkallar Odası Başkanı Musta-
fa Akdemir, il merkezinde 5 KOOPBAK-
KAL’ın Tarım Kredi Kooperatifi ürünlerini 
vatandaşın hizmetine sunmaya başladığı-
nı söyleyerek, “Belirlenen pilot illerden şu 
anda birisi de Yozgat şu anda. 5 noktamız-
da koop bakkal projesinin açılışını yaptık. 
Yozgat’ımız hayırlı olmasını diliyorum. 
Uygun fiyat ve kaliteli ürün şehrimizin 
her noktasında vatandaşımızın hizmeti-
ne sunulacak. İl genelinde 40-50’ye kadar 
bu sayı çıkacak. Şu an 5 sayı ama haftalık 
bu sayıyı artıracağız. Bakkallarımız ve va-
tandaşımız bu konuda çok heyecanlı. Bu 
projemiz Yozgat’ımızın hemen hemen her 
mahallesinde olacak” dedi.

“BU KADARINI 
BEKLEMIYORDUM”

KOOPBAKKAL uygulaması ile müşteri 
potansiyelinin arttığını belirten esnaf Ali 
Kavak da, “Vatandaşımız güzel karşıladı 

bu uygulamayı, fiyatlar piyasanın altında 
gidiyor, ilgi arttı. Bu kadarını beklemiyor-
dum. Bu uygulama ile bizim de müşteri 
potansiyelimiz arttı. Marketten alışveriş 
yapan insanlar buraya da gelip alışveriş 
yapmaya başladı. Biz de halkımız da gayet 
memnunuz ” şeklinde konuştu.

ESNAFLARA CAN SUYU 
SAĞLADI

KOOPBAKKAL Projesi’nin küçük es-
nafa can suyu olacağını dile getiren Tokat 
Bakkallar Odası Başkanı Şaban Kaya, “Bi-
zim için mutlu bir gün bunun için bayağı 
uğraş verdik. Tarım Kredi Kooperatif Mü-

dürümüz Hüseyin Aydın, oda başkanla-
rımız sayesinde kepenklerini kapatmakta 
olan esnaflarımızın da tekrar can suyu ol-
masını sağladı. Mahallemizdeki vatandaş-
larımız artık hesaplı malı devletimiz aracı-
lığıyla hiçbir fırsatçılık olmadan uygun bir 
fiyata artık evine koyacak. Artık alışveriş 
yaparken güven üst tabana çıkacak ve bu 
şekilde umut ediyoruz ki artık yerel esna-
fımızın tamamen daha da çok yaygınla-
şarak devam edecek. Bu projenin hayatta 
kalmasını temenni ediyoruz. Kepenklerin 
açık kalmasını istiyoruz. Ben bu konuda 
emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu.

VATANDAŞLARIN 
DESTEĞI GEREKIYOR

Vatandaşlarıın bu uygulamaya destek 
vermesi gerektiğini söyleyen Kaya, “Ma-
halle bakkalının satışları da artış göste-
recek. Sonuçta kurumsal bir firma gibi 
olacağız. Arkamızda devletimiz var ve biz 
devletimizin yanındayız. Bu suni zamların 
önüne geçilmesi için vatandaşımızın da 
destek olması lazım. Mahalle bakkalından 
alışveriş yapsınlar. Vatandaşımızın mutfa-
ğına giren gıdanın biraz daha ucuzlaması 
için devletimiz bir çalışma yapıyor. Bu ça-
lışmaya sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.

T

KOOPBAKKAL uygulaması başladıKOOPBAKKAL uygulaması başladı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market’in, daha çok tüketiciye ulaşabilmek ve bu doğrultuda yeni iş ortakları edinmek 
amacıyla geliştirdiği KOOPBAKKAL projesi 6 pilot ilde uygulamaya başladı. KoopBakkal, bakkal esnafına can suyu oldu.

Tarım Kredi Kooperatif Market Yö-
netim Kurulu tarafından yapılan 
açıklamada, bazı basın organların-

ca periyodik olarak farklı kalitede ürün 
grupları veya belli zaman dilimleri baz 
alınarak pahalılık algısı verilmeye çalışı-
lan haberler yapıldığı belirtildi.

Hem farklı kalitede ürün grupları kar-
şılaştırmasında hem de belli zaman ara-
lıkları baz alınarak yapılan mukayeselerde 
kullanılan ürünler ve fiyatların da gerçe-
ği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, 
şunlar kaydedildi:

“Tarım Kredi Kooperatif Marketleri bu-

gün 80 ana ürün grubunda yaklaşık 500 
ürün çeşidini sektördeki diğer paydaşla-
rından daha uygun fiyatla tüketicimize 
sunmaktadır ve sunmaya devam edecektir. 
Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi olan Ta-
rım Kredi Grubu, Türk tarımının gelişmesi, 
ülkemizin gıda arz güvenliğinin sağlanma-

sı ve tüketicilerimizin de en kaliteli gıdaya 
en uygun fiyatla ulaşmasını sağlama vizyon 
ve misyonunda her gün daha da artan bir 
güç ve şevk ile çalışmaya devam edecektir. 
Dönem dönem devreye alınan bu kasıtlı 
haber ve algı operasyonlarına tüm hukuki 
haklarımız saklı tutulacaktır.”

Tarım Kredi Kooperatif Market Yönetim Kurulu, bazı ürün gruplarının marketlerinde pahalıya satıldığı iddialarının 
gerçeği yansıtmadığını, tüketicilerin kaliteli ve uygun fiyatlı gıdaya ulaşması için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Kooperatif Market, kaliteli gıdayıKooperatif Market, kaliteli gıdayı
uygun fiyatla sunmaya devam edecekuygun fiyatla sunmaya devam edecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’n-
deki Kabine Toplantısı’nın ardından 

millete seslendi. Vatandaşı rahatlatacak 
önemli kararlar ve yeni müjdeler veren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın sonrası 
küresel emtia piyasalarında yaşanan dalga-
lanmayı fırsat bilerek haksız kazanç peşinde 
koşanlarla mücadelelerini yeni araçları dev-
reye sokarak sürdürdüklerini belirtti.

GÜBRE VE KARMA 
HAYVAN YEMINDE 

INDIRIM
Bu kapsamda çiftçilerin temel ihtiyaçları-

nın başında gelen gübre ve karma hayvan 
yeminde daha önce bir dizi indirimi hayata 
geçirdiklerini dile getiren Erdoğan, şimdi 
yeni bir adımla çiftçilerin en önemli girdi-
leri olan kimyevi gübre ve karma hayvan 
yemi fiyatlarında hem indirim yapılacağını 
hem de fiyat sabitlemesine gidileceğini bil-
dirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam 
etti:

“Tarım Kredi Kooperatifleri ilkbahar 
döneminde yoğun olarak kullanılan DAP, 
üre, amonyum sülfat, 20-20 ve nitropower 
kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde 13’e va-
ran indirim uygulayacak. Tarım ve Orman 
Bakanım bu işi yakın takibe alması lazım. 
Aynı şekilde karma yemde de yüzde 5’e va-
ran indirim yapılacak.

En az bunun kadar önemlisi de gübre ve 
yem fiyatlarını nisan sonuna kadar sabit-
liyoruz. Şayet bu dönemde gübre ve yem 

fiyatlarında üreticimiz lehine bir gerileme 
olursa elbette bunu yansıtacağız. Ama yeni 
fiyat listesi artışlardan etkilenmeyecek.”

600 ÇEŞIT ÜRÜN EN 
UCUZ FIYATLA SATIŞA 

SUNULACAK
Erdoğan, bir diğer müjdenin de tüketi-

cilere yönelik olduğunu bildirerek, şunları 
kaydetti:

“Tarım Kredinin 1520 kooperatif, 400 
MSNSKOOP, 250 KOOPBAKKAL olmak 
üzere toplam 2 bin 170 hizmet noktasında 
600 çeşit ürün en ucuz fiyatla satışa sunula-
cak. Temel ihtiyaç maddeleri... Bilindiği gibi 
Tarım Kredi Kooperatifleri sadece üretim 
öncesi çiftçimize destek olmakla kalmıyor, 
ürünü de alıp işleyerek marketlerinde satışa 
sunuyor. Bir başka ifadeyle üretici-Tarım 
Kredi-tüketici arasında doğrudan bir ka-
nal kuruluyor. Böylece kimi ürünlerin en 
uygun fiyatla satışa sunulabilmesi müm-
kün oluyor. Önümüzdeki yılın ilk yarısında 
sayılarını 3 bine çıkarmayı hedeflediğimiz 
Tarım Kredi satış noktalarındaki indirimler 
bugün itibarıyla başlamıştır. Üreticilerimize 
ve tüketicilerimize verdiğimiz bu müjdele-
rin de hayırlı olmasını diliyorum.”

ENFLASYONLA 
MÜCADELE

Küresel krizin etkilerine bağlı fiyat artış-
larının tüm kesimlerin refahlarında yol aç-
tığı kayıpları telafi edip üstüne çıkana kadar 
bu mücadeleyi sürdüreceklerini belirten 
Erdoğan, şunları kaydetti:

“Tabii bu arada girdi maliyetlerindeki ar-
tışların üstünde fiyatlamalar yaparak fırsat-

çılık peşinde koşanları da asla affetmeyece-
ğiz. Fırsatçılarla mücadele, hukuki olduğu 
kadar ahlaki bir zeminde de yürütülmek 
mecburiyetindedir. Dünyanın başka hiçbir 
yerinde görülmemiş şekilde mal ve hizmet-
lere maliyet artışının çok üzerinde artışlar 
yapılması kısa vadede kazandırıyor gibi gö-
zükse de orta ve uzun vadede kaybettirecek 
bir yaklaşımdır. Bu şekilde hareket eden 
fırsatçılar bizim gözümüzde günübirlik 
yüksek kazanç uğruna kendilerinin de için-
de bulunduğu ‘Türkiye gemisi’ni delmeye 
çalışan haramzadelerdir, ahlaksızlardır, na-
mussuzlardır. Milletimin her bir ferdinden 
bu tür fırsatçılara, gerekirse mal ve hizmet 
ihtiyaçlarını alternatif kanallara yönelterek 
hak ettikleri dersi vermelerini bekliyoruz.

İlgili kurumlarımız bu tür akıl ve vicdan 
dışı hareketleri zaten yakından takip ediyor 
ve gereken müeyyideleri uyguluyor ama en 
etkili yaptırımın doğrudan milletin iradesi 
olduğunu da biliyoruz. İnşallah yılbaşından 
itibaren hızla aşağı inecek enflasyonun yıl 
sonunda yüzde 30’un altına gerileyeceğini 
ümit ediyoruz. Amacımız bir sonraki yıl, 
yani 2024’te ülkemizi yeniden tek haneli 
enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır. Biz 
bugüne kadar her mücadelemizi milleti-
mizle birlikte verdik, enflasyonla mücade-
lemizi de milletimizle birlikte yürütecek ve 
Allah’ın izniyle zafere ulaştıracağız.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gübre ve yem fiyatlarını nisan sonuna kadar sabitliyoruz. Şayet bu dö-
nemde gübre ve yem fiyatlarında üreticimiz lehine bir gerileme olursa elbette bunu yansıtacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan  Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan  
çiftçilere müjdeli haberçiftçilere müjdeli haber
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Tarım Kredi Kooperatifleri ve Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) yetkililerinin katılımlarıyla Tohum Dağıtıcıları Alt 
Birliğinin (TODAB) düzenlediği Tohum Nerede? toplantısı Ankara’da yoğun katılımla gerçekleştirildi. 

ertifikalı tohum üretiminin geliştirilmesi, 
tohumluk kullanımının yaygınlaştırılma-
sı, kayıt dışı tohum satışlarıyla daha etkin 
mücadele etmek için geçtiğimiz yıllarda 
uygulamaya alınan “Tohum Nerede? Plat-
formu” kapsamında Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri, Türkiye Tohumcular Birli-
ği (TÜRKTOB) ve Tohum Dağıtıcıları Alt 
Birliği’nin (TODAB) üst düzey yetkilileri 
ve çalışanları Ankara’da bir araya geldi. 

Tarımda yerli ve milli tohumun kulla-
nılması noktasında tüm çalışmaları des-
teklediğini belirten Tarım Kredi Koope-
ratifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 
sözleşmeli tarımın yaygınlaştırılması nok-
tasında da faaliyetlerin sürdüğünü dile 
getirdi. 

Gelecek faaliyetler hakkında bilgi veren 
TODAB Yönetim Kurulu Başkanı Aykut 
Hacıoğluise geçtiğimiz yıllarda kurulan 
Tohum Nerede? Platformu’nu daha ileri-
ye taşıyacaklarını ifade ederek tohumun 
izlenebilirliği, istenilen zamanda çiftçiye 
ulaştırılması için yoğun çaba sarf ettikle-
rini aktardı.  

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRK-
TOB) Başkanı Savaş Akcan da yerli ve 
milli tohumların sahada kullanılmasıyla 
değer kazandığını, sertifikalı tohum üre-
timinin artmasından duyduğu memnuni-

yeti dile getirdi. 
Gıda bağımsızlığının tek yolunun milli 

tohumculuğun hak ettiği yeri bulması ile 
olabileceğini aktaran Akcan, yerli ve milli 
tohum çeşitlerinin yaygınlaştırılması nok-
tasında Tarım Kredi Kooperatiflerinin sa-

hadaki faaliyetlerinin çok önemli olduğu-
na vurgu yaptı.

Tohum Nerede? Platformu ile kayıt dışı 
tohum satışlarıyla etkin mücadele, çiftçi-
lerin ve tohum arayan vatandaşların tohu-
ma kolayca ulaşımının sağlanması amaç-

lanıyor. Platformda sadece TODAB üyesi 
bayilerin satışa sundukları tohumluklar 
yer alıyor. Ayrıca platformda yer alan bil-
gilerle tüm çiftçi ve vatandaşlar istediği 
bayi ile iletişime geçerek ihtiyaçlarını gi-
derebiliyor.

S

Yerli ve milli tohuma destek
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Hatay’ın Defne ilçesinde yaşayan 33 
yaşındaki girişimci Cansu Binici, 
Tarım ve Orman Bakanlığından 

aldığı hibe desteğiyle kurduğu ahırda 7 bü-
yükbaş hayvan yetiştiriyor.

Anadolu Üniversitesi Laborant ve Ve-
teriner Sağlık Bölümünden 2021 yılında 
mezun olan Binici, veteriner hekim olan 
eşinin desteğiyle Bakanlığın “Kırsal Kal-
kınmada Uzman Eller Projesi”ne başvurdu.

Bakanlık tarafından haziranda projesi 
kabul edilen Binici 100 bin lira hibe desteği 
aldı.

Hibe desteğiyle evlerinin yanındaki ala-
na ahır kuran Binici, aldığı 7 büyükbaş 
hayvanın bakımını ve beslenmesini eşiyle 
üstlendi.

Genç girişimci Cansu Binici, eşinin in-
ternette tesadüfen ilanını gördüğü proje-
den faydalanması için öneride bulunduğu-
nu söyledi.

Binici, projenin şartlarını uygun bulması 
üzerine besicilik yapmak için proje hazırla-
yarak sunduğunu ve netice aldığını anlattı.

Yaklaşık 5 aydır besicilikle uğraştığını 
dile getiren Binici şöyle devam etti:

“Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Proje-
si çok güzel. Projeyle işi uzmanın yapma-
sı daha iyi olacak. En azından hayvana ne 
kadar yem verilmesi gerektiğini, nasıl ilaç 
desteği sağlayacağımızı ve hangi vitamin-
lerin verileceğini biliyoruz. Bu işe hem aile 
hem de ülke ekonomisine katkı sağlayabil-

mek için başladım. Hedefim ahırımı büyü-
terek hayvan sayısını artırmak.”

ÜÇ ÜNIVERSITE BITIRDI, 
DEVLET DESTEĞIYLE 

BESICI OLDU
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Koz-

kayı Mahallesi’nde yaşayan Kepenek, Ana-
dolu Üniversitesinde (AÜ) arkeoloji ve 
iktisat bölümlerindeki lisans eğitimlerinin 
ardından aynı üniversitenin Açıköğretim 
Fakültesi Tarım Teknolojileri ön lisans 
programından mezun oldu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde ar-
keoloji alanında yüksek lisans, AÜ Açıköğ-
retim Fakültesi Sosyoloji Bölümünde lisans 
öğrenimi sürdüren Kepenek, bir süre önce 
hayvancılık yapmaya karar verdi.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakan-
lığının “Uzman Eller” projesine başvuran 
Kepenek, Kırsal Kalkınma Yatırımları Des-
tekleme Programı kapsamında aldığı des-
tekle 4 simental gebe düve aldı.

Evinin yakınında kurduğu çiftlikte hay-
vanlarının bakımını yapan Kepenek, 5 yıl 
içinde 50 sağılır büyükbaş hayvana ulaşa-
rak süt ve süt ürünleri üretimiyle ekonomi-
ye katkı sunmayı hedefliyor.

Kepenek, çiftlikte büyükbaş hayvancılı-
ğın yanı sıra kaz, ördek ve tavuk yetiştirici-
liği ile bal üretimi de yapıyor.

Kadınları tarımda görünür kılmak ama-

cıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün 
katkılarıyla 3 yıl önce kurduğu Eskişehir 
Kadın Çiftçiler Derneğinde başkanlık gö-
revini de üstlenen Kepenek, üyelik koşulu 
aramadan tüm kadınların derneğin faali-
yetlerinden yararlanmasını sağlıyor.

Sertifikalı organik tarım yapan Kepenek, 
ürettiği yerel buğday çeşitlerini, bakli-
yatları, yağlık bitkileri, son tüketi-
ciye ulaşacak şekilde işleyerek 
sosyal medya üzerinden satı-
şa sunuyor.

Münevver Kepenek, 
hayvancılığın ve çiftçili-
ğin toplumda genelde 
başka seçeneği olma-
yan insanların yaptığı 
işlermiş gibi görüldü-
ğünü söyledi. Hay-
vancılığın gönül ve-
rilerek tercih edilecek 
işler arasında olduğu-
nu kaydeden Kepenek, 
“Biz çok eskiden beri 
hep büyükbaş hayvan-
cılığı aile işletmesi olarak 
yapıyorduk. 2016 yılında 
üzülerek bırakmıştık. Şimdi 
Tarım ve Orman Bakanlığımızın 
‘Uzman Eller’ projesi kapsamında 4 ay 
önce 4 gebe düve alarak tekrar hayvancılığa 
başlamanın mutluluğunu yaşıyorum.” diye 
konuştu.

ŞEHIR HAYATINI  
BIRAKIP KÖYÜNE 

DÖNDÜ
Samsun’un Bafra ilçesinde 41 yaşındaki 

Gülşen Hekimoğlu, şehir hayatını bırakıp 
tarıma yönelerek tıbbi aromatik bitki ile çi-
lek yetiştiriciliği yapıyor.

Samsun’da doğup büyüyen Gülşen Heki-

moğlu, 2008 yılında Ondokuz Mayıs Üni-
versitesi Havza Meslek Yüksekokulu İnşaat 
Teknolojisi Programı’ndan mezun oldu.

Yaklaşık 9 yıl önce evlenen, bir süre son-
ra de eşiyle Ankara’ya taşınan Hekimoğlu, 
çalışmayı bıraktı. Yeniden çalışmak isteyen 

ve tarım sektörünü tercih eden He-
kimoğlu, 7 yaşındaki kızıyla 

ailesinin bulunduğu Sam-
sun’un Bafra ilçesine 

döndü.
Burada kırsal Ev-

renuşağı Mahalle-
si’nde 2 yıl önce 
kendi birikimini 
kullanarak arazi 
kiralayan He-
kimoğlu, kekik, 
nane, ada çayı, 
ekinezya gibi 
tıbbi ve aroma-

tik bitkiler üret-
meye başladı. Bir 

süre sonra eşinin 
de desteğiyle araziyi 

satın alan Hekimoğlu, 
bu yıl çilek üretimine de 

yöneldi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile 

Samsun Büyükşehir Belediyesinin fide ve 
sulama desteğinden yararlanan Hekimoğ-
lu, üretimini bir firmaya toptan olarak ve-
riyor.

Arkadaşlarıyla Dönüşüm Kadın Girişi-
mi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurup 
başkanlığını üstlenen Hekimoğlu, “Tarım 
sektörüne ilgimin ciddi olduğunu anla-
yan eşim, maddi ve manevi destek vererek 
araziyi satın aldı. Burada tıbbi ve aromatik 
bitki yetiştirmeye başladım.” diye konuştu.

Türkiye’nin dört bir yanında girişimci kadınlar, devlet 
desteği ile çiftlik kurarak üretici oluyor. Hatay Defne’de 
Cansu Binici “Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi” 
kapsamında 100 bin lira hibe desteği alarak 7 büyükbaş 
hayvanla besiciliğe başladı. Eskişehir’de Münevver 
Kepenek, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı hibe 
desteğiyle büyükbaş hayvan çiftliği kurdu. Samsun Bafra 
‘da ise Gülşen Hekimoğlu, şehir hayatını bırakarak tıbbi 
aromatik bitki ile çilek yetiştiriciliğine başladı.

Kadın girişimcilere devlet desteğiKadın girişimcilere devlet desteği
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Samsun’un Terme ilçesinde Terme Tarım Kredi Kooperatifi ile İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen “Şehit 
Yakınları ve Gazilere Vefa Projesi” kapsamında, şehit yakınları ile 
gazilerin fındık bahçelerinin bakımı bir yıl ücretsiz yapılacak.

Samsun Bölge Birliği’ne bağlı Terme Ta-
rım Kredi Kooperatifi ile Terme Tarım 
ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde uy-

gulamaya alınan vefa projesi ile şehit yakın-
ları ile gazilerin fındık bahçelerinin bakımı 
bir yıl boyunca ücretsiz yapılacak. Hayata 
geçirilen “Şehit Yakınları ve Gazilere Vefa 
Projesi” ile ilk bakım uygulaması, 15 Tem-
muz gazisi Cihan Korkmaz’ın bahçesinde 
gerçekleştirildi.

Terme Kaymakamı Metin Maytalman, 
devletin, tüm kurumlarıyla, gerek şehitlerin 
gerekse gazilerin fedakarlıkları karşısında 
gereğini yaptığını vurguladı.

Tarım Kredi Kooperatifi Terme İlçe Mü-
dürü Necip Ayhan Yetgin, projeye tarımsal 
arazi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik des-
tek vereceklerini aktararak, şehit ve gazi ai-
lelerine yönelik vefa projesinde yer almak-
tan duydukları mutluluğu dile getirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay 
Demir de şehit ve gazilerin, Türkiye’yi vatan 
toprağı yapan en büyük değerleri olduğuna 
işaret ederek, “Onlar için ne yapsak azdır. 
Bu projeyle bir nebze de olsa vefa örneği 
göstermek amacındayız. Bir yıllık sürede 
İlçe Müdürlüğümüz teknik personelince 
bahçelerin her türlü budama, gübreleme, 
ilaçlama gibi uygulamaları yapılacak.” dedi.

Proje koordinatörü ve ziraat mühendi-
si Gökhan Ayar, fındıkta verim ve kaliteyi 
artırmaya yönelik birçok projeleri bulundu-
ğunu anlatarak, “Biliyoruz ki vatanımız bize 
şehit ve gazilerimizin emanetidir. Biz de bu 
emanete sahip çıkmak için elimizden ne ge-
liyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Projemiz 
sosyal bir proje olduğu için vatandaşlarımız 
da gönüllü olarak dahil olabiliyor.” ifadele-
rini kullandı.

Projeden memnun olduklarını belirten 

Gazi Cihan Korkmaz ve Kıbrıs gazisi Ah-
met Özcan ise verilen destekten dolayı Ter-
me Tarım Kredi Kooperatifi ve İlçe Tarım 
ve Orman Müdürlüğü’ne teşekkürlerini 
iletti.

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet 
Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen 
Eren Dede, Tarım Kredi Kooperatifi Sam-
sun Bölge Müdür Yardımcısı İlyas Cenk de 
katıldı.

Samsun’da şehit yakını ve Samsun’da şehit yakını ve 
gaziler için ‘Vefa Projesi’gaziler için ‘Vefa Projesi’

Uzun süren yağışsız günler nedeniyle 
ekim yapamama endişesi yaşayan Ege 

çiftçileri, son günlerdeki yağışlarla iyi bir 
tarımsal üretim sezonu için umutlandı.

Eylül ayında son 18 yılın en düşük yağışı-
nı alan Ege Bölgesi’nde, ekim ayında yağış-
lar mevsim normaline göre yüzde 77 azaldı. 
Kasım ayına da kurak başlayan bölge, ayın 
ikinci yarısından sonra yağmura kavuştu. 
Yaşanan kuraklıkla sıkıntılı günler geçiren 
çiftçiler, son 1 ayda mevsim normallerine 

yaklaşan yağış değerleriyle rahatladı.
İzmir’e 19 Kasım’dan bugüne kadar met-

rekareye 192 kilogram yağış düştü. Uzun 
yıllar ortalaması 93 kilogram olan kasım 
ayını 81 kilogram ile tamamlayan kent, 
ortalaması 146 kilogram olan Aralık ayı-
nın ilk yarısında 101 kilogram yağış aldı. 
Tarımsal üretimin yaygın olduğu Bayındır 
ilçesi, 13 Aralık’ta metrekareye düşen 79 
kilogramla bu dönemde 1 günde en fazla 
yağış alan ilçe oldu. Yağmurlar, tohum at-

mak için toprağın tavlanmasını bekleyen 
çiftçileri harekete geçirdi, ekimi ertelenen 
ürünler ekildi.

İzmir Ziraat Odaları Koordinasyon Ku-
rulu Başkanı İbrahim Erdallı, çiftçiler için 
çok sıkıntılı bir dönemin geride kaldığını 
söyledi. Tarım için en kötü şeyin kuraklık 
olduğunu ifade eden Erdallı, yağış olma-
ması nedeniyle bazı ürünlerin ekimini er-
telediklerini, kışlık sebzelerin de uzun süre 
sulamayla yetiştirildiğini anlattı.

Çiftçinin kuraklık endişesi yağmurla umuda döndü
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Mersin’de tescilli Lamas 
limonunda hasat başladı
Mersin’in Erdemli ilçesinde, 3 yıl önce 

coğrafi işaretle tescillenen Lamas li-
monunda bu sezon 30 bin ton rekolte bek-
leniyor.

İlçedeki yaklaşık 5 hektarda yetiştirilen 
ve 2019’da coğrafi işaret tescil belgesi ve-
rilen Lamas limonu için Koyuncu Mahal-
lesi’ndeki bahçede hasat etkinliği düzen-
lendi.

Etkinliğe katılan Vali Ali Hamza Pehli-
van, üreticilerle dalından topladığı limon-
ları sandıklara yerleştirdi.

Pehlivan, kentin narenciye üretim mer-
kezi olduğunu belirterek, “Ülkemizdeki 

narenciyenin yüzde 25’i Mersin’de yetişi-
yor. Türkiye genelindeki 1,5 milyon ton 
limonun 800 bin tondan fazlası da yine 
ilimizde üretiliyor. Lamas limonunun 
yaklaşık yüzde 65’i kentimizde üretiliyor. 
Lamas limonu hem üreticiler hem de ülke 
ekonomisi için önemli.” dedi.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim 
Şahin de üründe yaklaşık 30 bin ton re-
kolte beklediklerini kaydetti. Hasada Er-
demli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Er-
demli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu 
ve İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı 
da katıldı.

Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçilere 
yönelik çalışmalarına bir yenisini 
daha ekledi. Gaziantep Büyükşe-

hir Belediyesi ile Tarım Kredi Pazarlama 
ve Marketçilik A.Ş. arasında imzalanan 
protokolle çiftçiler, üzerinde isimlerinin 
de yer aldığı QR Kodlu ve ID’li kartlarını 
kullanarak süt ve süt ürünleri, bakliyat ve 
sağlık ürünlerinin de aralarında bulunduğu 
toplamda 11 kalemde yaklaşık 600 üründe, 
yüzde 2 ila 5 arasında değişen indirimler-
den yararlanacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başka-

nı Fatma Şahin ile Tarım Kredi Koopera-
tif Marketçilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 
Mustafa Aslan’ın imzaladığı protokol, 1 
Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Başkan Fatma Şahin, protokol töreninde 
yaptığı konuşmada, Çiftçi Kart’ın tam bir 
takım çalışmasının ürünü olduğunu belir-
terek, şunları söyledi:

“Belediye olarak sosyal desteklerimiz çok 
fazla. Ama en çok ses getiren 33 bini aşkın 
çiftçiyi ilgilendiren mazot desteği oldu. Yap-
tığımız bu işin toplumdaki yansıması bizle-
ri çok mutlu etti. Bu kart yalnızca mazot 

desteği alınan bir kart değil. Bu kart Bilişim 
AŞ. tarafından kendi mühendislerimizce 
üretilmiş bir kart. Bu kartta Tarım Kredi 
Kooperatiflerindeki ürünleri almak isteyen 
çiftçilere indirimler sağlanıyor. Bu da haki-
katen kartın cazibesi, kooperatifin bu konu-
daki desteğiyle çok daha farklı bir noktaya 
geldi. Gaziantep, çiftçi dostu bir şehir.” dedi

600 ÜRÜNDE INDIRIM
Tarım Kredi Kooperatif Marketçilik A.Ş. 

Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Aslan, Ga-
ziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma 

Şahin’e teşekkür ederek, “Şu anda kooperatif 
marketlerimizin sayısı Türkiye’de yaklaşık 
bin 500 tane. Gaziantep’te de ilçeler dahil 
olmak üzere mevcutta 20 tane bulunuyor. 
Buradaki marketlerimizde inşallah bu in-
dirimlerimizi yapacağız. 11 grupta yaklaşık 
600 üründe çiftçilerimize indirimler sağla-
yacağız” diye konuştu.

Protokol törenine Gaziantep Büyükşe-
hir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, 
Genel Sekreter Yardımcısı Sevda Usalp ve 
Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı 
Kenan Seçkin de katıldı.

Gaziantep’te Çiftçi Kart Gaziantep’te Çiftçi Kart 
sahiplerine indirim müjdesisahiplerine indirim müjdesi

Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi ile Tarım 
Kredi Pazarlama 
ve Marketçilik  A.Ş.  
arasında Çiftçi 
Kart protokolü 
imzalandı. Protokolle, 
Gaziantep’te çiftçilik 
yapan 33 bin 180 
üreticiye Kooperatif 
Market mağazalarında 
yüzde 2 ila 5 indirim 
uygulanacak.
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Emekli öğretmen Canan Oral, 
ilçede ilk olma özelliği taşıyan 
kadın kooperatifi için kapı 

kapı dolaşıp temaslarda bulundu. 
Kadınlarla görüşerek kooperatif-
leşmenin faydalarını anlatıp destek 
istedi. İlk etapta 6 kadın hayallerine 
ortak oldu. 

Yöreye özgü hamur işi ürünler-
den pişirip satmaya başlayan Suluo-
va Üreten Eller Kadın Girişimcileri 
Kooperatifi’nin üyeleri artan üretim 
sonrası Amasya Valiliği ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin desteğiyle 
hedef büyüttü. Üyeler kooperatif-
lerin istikrarlı şekilde faaliyetlerini 
sürdürmeleri için eğitimlere katıldı. 

Yeni makinelerle üretim miktarının 
artırılması sağlandı.

Fedakarlık yapan arkadaşlarına 
teşekkür eden kooperatif başkanı 
Canan Oral “Kooperatifimizi 7 ki-
şiyle kurmuştuk. Şu an 12 üyemiz 
var. 6 personelimiz vardı. 6 perso-
nel daha aramıza kattık. Personel 
sayımızı daha da çoğaltmayı umut 
ediyoruz” şeklinde konuştu.

Üretimlerini artırıp Ankara ve 
İstanbul’a ürün sevkiyatı için Tarım 
Kredi Kooperatifi ile anlaşma yap-
tıklarına değinen Oral, kendilerine 
her fırsatta destek olan Amasya Va-
lisi Mustafa Masatlı ve diğer yetkili-
lere teşekkür etti.

Istihdam için kooperatif kurdularIstihdam için kooperatif kurdular
Amasya’nın Suluova ilçesinde 7 kadın girişimci, 
bir yıl önce kurdukları kooperatifin faaliyetleriyle 
kadınların istihdam edilmesini sağladı. Mantı ve 
içli köftedeki iddialarıyla ilçedeki marketlere ürün 
satan kadınlar, Amasya Valiliği ve Tarım Kredi 
Kooperatifleri’nin de desteğiyle satış ağını büyüttü.

Ordu’nun Gürgentepe 
ilçesinde yetişen ço-
ban fasulyesi, coğrafi 

işaretli ürün olarak tescillendi. 
İl Tarım ve Orman Müdürü 
Kemal Yılmaz, yaptığı yazılı 
açıklamada, Gürgentepe çoban 
fasulyesinin 1200 metre rakım-
da yetiştirildiğini belirtti.

Fasulyenin tohumlarının, 
ilçede bereket getirdiğine ina-
nıldığı için Hıdırellez Bayra-
mı’nda toprakla buluşturulup 
ekim-kasım aylarında hasat 
edildiğini aktaran Yılmaz, fa-
sulyenin fiziksel görünümü ba-
kımından diğer yöre fasulyele-
rinden farklı, tanelerinin beyaz 
ve iri şekilli olduğunu kaydetti.

Yılmaz, Gürgentepe çoban 
fasulyesinin çok yüksek ebat ve 
tane ağırlığına rağmen 20-25 
dakika gibi düşük bir sürede 
pişirildiğine dikkati çekerek, 
“Pişirildiğinde kabuk atmama-
sı, su alma kapasitesi, aroma 
ve tat yönünden başka yöre 
fasulyelerinden kolaylıkla ayırt 
edilebilir. Aynı zamanda de-
kara verimi yüksek olup Ordu 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile 

yürütmüş olduğumuz çalışma 
sonucunda dekara ortalama 
400 kilogram verim elde edil-
miştir.” ifadelerini kullandı.

Gürgentepe çoban fasulyesi-
nin, daha geniş alanlarda üre-
timinin yapılması ve üreticilere 
ciddi bir gelir kaynağı sağlan-
ması amacıyla İl Müdürlüğü 
olarak 2020’de Türk Patent ve 
Marka Kurumuna başvuruda 
bulunmaya karar verdiklerini 
vurgulayan Yılmaz, üniversi-
teyle birlikte yürüttükleri çalış-
malar neticesinde Gürgentepe 
çoban fasulyesinin Türk Patent 
ve Marka Kurumu tarafından 
coğrafi işaret olarak tescillendi-
ğini bildirdi.

Öte yandan kentin coğrafi 
işaretli ürün sayısı 13’e çıktı. 
Daha önce Kabataş helvası, Per-
şembe ceviz helvası, Ordu yayla 
pancarı turşusu, Akkuş şeker 
fasulyesi, Ordu kivisi, Ordu 
tostu, Yalıköy köftesi, Ordu 
taflan turşusu, Ordu sakarca 
mıhlaması, Ordu melocan ka-
vurması, galdirik kavurması ve 
Mesudiye goliti, coğrafi işaretli 
ürün olarak tescillenmişti.

Ordu’nun Gürgentepe 
çoban fasulyesi coğrafi 

işaretle tescillendi
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Verimli arazilerin tarıma kazandı-
rılması ve teknolojik imkanların 
kullanılmasıyla bölgenin önemli 

merkezlerinden biri olan Ahlat’ta Konya ve 
Niğde’den sonra ülkenin kuru fasulye ihti-
yacının büyük bölümü üretiliyor.

3 bin dekarda tohumluk, 42 bin dekarda 
da yemeklik kuru fasulye üretiminin yapıl-
dığı ilçede hasadı ve işlemleri tamamlanan 
ürünler birçok ile gönderiliyor.

Tarımsal üretimle binlerce mevsimlik ta-
rım işçisine de ekmek kapısı olan Ahlat’ta 
üretilen ürünlerin pazarlanmasıyla ekono-
miye de katkı sağlanıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Kes-
kin, ilçede bu yıl 45 bin dekar alanda kuru 
fasulye ekiminin yapıldığını belirtti.

Ahlat’ta üretilen kuru fasulyenin tadı ve 
aromasından dolayı pazarda ilgi gördüğü-
nü söyleyen Keskin, “Ahlat kuru fasulyesi, 
hasattan sonra gerek ilçemizdeki fasulye 
eleme ve paketleme tesisinde gerekse diğer 
illerdeki satıcılar vasıtasıyla tüketicilerin 
sofrasına ulaşıyor. İlçemizde bu yıl yemek-
lik ve tohumluk olmak üzere 13 bin ton 
kuru fasulye üretildi. Bu ürünle milli eko-
nomiye 350 milyonluk katkı sağlandı.” dedi.

Üretimin her safhasında mevsimlik tarım 
işçilerinden faydalandıklarını ifade eden 
Keskin, bu yıl ekiminden hasadına kadar 7 
bin kişinin çalıştığını kaydetti.

İlçede faaliyet gösteren paketleme tesisi-
nin sahibi Kenan Örken de kentte üretilen 
kuru fasulyenin yüzde 50’sini 10 bin metre-
kare kapalı alanı bulunan tesislerinde eleye-
rek sınıflandırıp paketledikten sonra Türki-
ye’nin tüm illerine pazarladıklarını söyledi.

Ahlat’ın kuru fasulye üretiminde ülkede 
önemli bir merkez olduğuna dikkati çeken 
Örken, “Yemeklik fasulyede yaklaşık yüzde 
13’lük üretimle Türkiye’de 3’üncü, sertifika-
lı kuru fasulye tohumu üretiminde de yüz-
de 70’le birinciyiz. 3 ilçemizde 2 bin 500’e 
yakın çiftçi fasulye ekiyor. Bunların yüzde 
85’ine ulaşabiliyoruz. Ürünlerin yüzde 
50’sini ilçede işliyoruz, geri kalanını tüccar-
lar alıyor.” diye konuştu.

Türkiye’nin yemeklik ve 
tohumluk kuru fasulye 
ihtiyacının büyük 
bölümünün karşılandığı 
Bitlis’in Ahlat ilçesinde 
bu yıl 13 bin ton 
kuru fasulye üretimi 
gerçekleştirildi, 7 bin 
mevsimlik tarım işçisi 
istihdam edildi

Kuru fasulye üretimiyle hem Kuru fasulye üretimiyle hem 
ekonomiye hem istihdama katkıekonomiye hem istihdama katkı

Ödünç tohumla başladığı safran 
üretiminde ihracat hedefliyor
Hatay’ın Yayladağı ilçesinde, ödünç 

aldığı safran tohumuyla 6 yıl önce 
üretime başlayan 52 yaşındaki Mü-

nevver Ezelsoy, yurt dışı pazarına açılmak 
istiyor.

Turfanda Mahallesi’nde yaşayan 6 çocuk 
annesi girişimci kadın, bir tarım seminerin-
de gördüğü safran üretimine merak sardı.

Ürünün yetiştiriciliğiyle ilgili araştırma 
yapan Ezelsoy, tanıdığından aldığı ödünç 
100 kilogram safran soğanıyla 500 metreka-
rede deneme ekimi yaptı. Ezelsoy, bölge ik-
limine uyum sağlayarak büyüyen safrandan 
yaklaşık 350 kilogram tohum elde etti.

Aldığı 100 kilogram tohum borcunu öde-
mesinin ardından Ezelsoy, 15 dekar alanda 
başladığı yetiştiricilikte bu yıl 1,5 kilograma 

yakın hasat gerçekleştirdi.
Mahallesindeki kadınlara da tohum des-

teğinde bulunarak safran yetiştiriciliğine teş-
vik eden Ezelsoy, ürününü yurt dışına ihraç 
etmeyi hedefliyor.

Girişimci Münevver Ezelsoy, merakla ve 
ödünç tohumla başladığı safran üretimini 
büyük keyifle sürdürdüğünü söyledi.

Eşinin yurt dışında çalıştığını ve en büyük 
yardımı çocuklarından gördüğünü aktaran 
Ezelsoy, safran sayesinde aile bütçesine ciddi 
katkıda bulunduğunu belirtti.

Şu an 15 dekar alanda üretimini sürdür-
düğünü dile getiren Ezelsoy, elde ettiği to-
humlardan bir kısmını mahallesindeki üç 
kadına vererek onların da bu işe girmesini 
sağladığını dile getirdi.
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Burdur’un Tefenni ilçesindeki ovada 
tarım arazisi, tavuk çiftliği ve serala-
rıyla, ziraat mühendisi ve veteriner 

hekim tabanlı öğretmenleriyle 1969 yılın-
dan beri tarım ve hayvan yetiştiriciliği ve 
sağlığı alanlarında öğrenci yetiştiren okul, 
bünyesinde kurulan döner sermaye işlet-
mesiyle de bölgenin ekonomisine katkı 
sağlıyor.

Modern tarım ve hayvancılığı uygula-
malı öğrenen okuldaki 131 öğrenci, aynı 
zamanda Tarım Kredi Teknoloji AŞ’nin 
okulda kurduğu Akıllı Tarım Atölyesi’nde 
de tarım teknolojilerine yönelik TÜBİTAK 
ve TEKNOFEST projeleri geliştiriyor.

Tefenni Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi Müdürü İbrahim Çetin, 1969’da oku-
lun dönemin Tarım Bakanlığına bağlı zirai 
işletme ve çiftçi eğitim merkezi olarak açıl-
dığını söyledi.

2006’da okulun Milli Eğitim Bakanlığı-
na devredildiğine değinen Çetin, okulda 
tarım ile hayvan sağlığı yetiştiriciliği alanı 
olduğunu belirtti.

Çetin, hayvan sağlığı yetiştiriciliği kap-
samında kurulan çiftlikte 600 tavuk bu-
lunduğunu dile getirerek, “Gezen tavuk 
yumurtası yetiştiriyoruz. Ürettiğimiz 
yumurtaları pansiyonlu okullara ve ilçe 
halkına satıyoruz. Öğrencilerimiz çiftlikte 
tavukçuluğu öğreniyorlar.” dedi.

“ÇALIŞAN ÖĞRENCI VE 
ÖĞRETMENLERE KAR 

PAYI ÖDENIYOR”
Tarım alanında 380 dekar arazilerine 

öğrencilerle bu sezon arpa ve buğday eki-
mi yaptıklarını anlatan Çetin, “Öğrencile-
rimiz mahsulün hazırlığından, ekim süre-
ci ve hasat dönemine kadar üretimin her 
aşamasında görev alıyorlar. Elde ettiğimiz 
ürünleri döner sermaye aracılığıyla satı-
yoruz. Yakında PttAVM.com üzerinden 
de satış yapacağız. Mevzuata göre cirodan 
yüzde 5’er öğrenci ve çalışan öğretmen ve 
yöneticilere kar payı ödüyoruz.” ifadelerini 
kullandı.

Öğrencilerin hem modern çiftçiliği öğ-

rendiğine hem de emeklerinin karşılığını 
aldıklarına dikkati çeken Çetin, “Geçen 
hasat sezonunda 700 bin lira ciromuz 
vardı. Önümüzdeki dönem 1 milyon li-
rayı geçmeyi hedefliyoruz. Bu okula gelen 
öğrenciler tarım ve hayvancılığın incelik-
lerini öğreniyor. Çiftliğimizde ürettiğimiz 
gezen tavuk yumurtası da çok talep gö-
rüyor. Bazen talebe yetişemiyoruz. Arpa 
ve buğdayı da tohumunu aldığımız Tarım 
Kredi Kooperatifine satıyoruz. Kar payı 
dağıttığımız için öğrencilerimiz işi öğren-
mek için daha fazla heves ediyor, çaba gös-
teriyor. Öğrencilerimizde isteksizlik gör-
müyoruz. Hem öğreniyorlar hem de para 
kazanıyorlar.” diye konuştu.

Çetin, arazilerinin büyük olduğundan 
tarım işçisine ihtiyaç duyduklarını, öğret-
menlerin traktör kullanarak işleri yetiştir-
meye çalıştığını kaydetti.

“BU OKUL, DÜNYADA 
ÖNEMLI HALE GELEN 

GÜVENLI GIDA 
ÜRETIMINI ÖĞRETIYOR”

Ziraat Mühendisi ve Tarla Bitkileri Öğ-
retmeni Şükrü Uysal da öğrencilere ekim 
dikim faaliyetleri, budama ve aşılama 

yöntemlerini öğ-
rettiklerini belir-
terek, “Traktör 
nasıl kullanılır, 
gübre, tohum na-
sıl atılır, toprak 
nasıl işlenir öğ-
rencilerimiz bun-
ları öğreniyor. 
Kendim de aktif 
traktör kullanıyo-
rum, bildikleri-

mizi öğrencilerimize aktarıyoruz. Bu okul, 
dünyada önemli hale gelen güvenli gıda 
üretimini öğretiyor.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Tarım Alanı Şefi ve Ziraat Yüksek Mü-
hendisi Tayfur Ünal da öğrencilerle gele-
neksel tarımın yanında susuz ve topraksız 
tarım alanında çalışma yürüttüklerini ak-
tardı.

Öğrencilerin yağmur, toprak, nem sen-
sörleri üzerine blok yazılımlar da yaptık-
larını anlatan Ünal, “Amacımız öğrenci-
lerimizi, mezun olunca ara eleman değil, 
aranan eleman konumuna getirmeye ça-
lışıyoruz. Ülkemizdeki tarım sorunlarına 
yönelik yeni fikirler ve çözümler üretmeye 
çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

”TARIMSAL 
ÜRETIMDE YENILIKÇI 
CIHAZLAR ÜZERINDE 

ÇALIŞIYORLAR”
11. sınıf öğrencisi Mehmet Taktak da 

okulda 6 TÜBİTAK, 5 TEKNOFEST pro-
jesi yürüttüklerine değinerek, “Örneğin, 
bir projede tarım arazisinde çıkan yabancı 
otları ilaçsız azaltmaya yönelik otonom bir 
cihaz üretiyoruz. Yakında modellemesini 
yapacağız.” dedi.

Tavuk çiftliğiyle ilgilenen öğrenci Ezgi 
Naz Tosun da yerli tavuk ırklarıyla çalış-
tıklarını dile getirerek, “Tavuk hastalıkları-
nı ve bakımını, kümes kurulumu öğreni-
yoruz. Tavuklarımızı günlük yemliyoruz. 
Hayvanlara sakin ve stressiz bir ortam 
oluşturuyoruz. Günlük 500 civarında yu-
murta üretiyoruz. Hayvanları sevdirmeye 
yönelik bir okul. Okulumuz bizi hayvan-
larla iç içe hayaya hazırlıyor.” diye konuştu.

Burdur’da üretime dönüşen tarım ve hayvancılık uygulamalarıyla bu yıl 700 bin lira ciroya ulaşan 
Tefenni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerini uygulamalı eğitimle hayata hazırlıyor.

Tarım lisesi öğrencileriTarım lisesi öğrencileri
uygulamalı eğitim alıyoruygulamalı eğitim alıyor

Türkiye’nin üzüm üretim merkez-
lerinden Manisa’daki üreticiler, 

örtü altına alarak hasadını aralık ayına 
kadar geciktirdikleri üzümü kış sofra-
larına hazırlıyor.

Sarıgöl ilçesinde kayıt altındaki 120 
bin dönüm bağda kış gelmesine rağ-
men hasat sürüyor. Normal şartlarda 
ağustosta hasat edilmesi gerekirken 
örtü altına alınan ve olgunlaşması ge-
ciktirilen sofralık üzümler, yılbaşı ön-
cesi pazara sunuluyor.

Hava koşulları nedeniyle sararan 
bağlardaki üzümleri toplamak için 
sabahın erken saatlerinde mesaiye 
başlayan işçiler, asmaların üzerinde-
ki örtülerin altına girerek üzümleri 
topluyor. Özenle kasalara yerleştirilip 
kamyonlara yüklenerek işletmelere 
gönderilen üzümler, soğuk hava de-
polarına konuluyor. Ürünün bir bö-
lümü Rusya, Avrupa ve Orta Doğu 
ülkelerine ihraç ediliyor, bir kısmı da 
iç piyasaya sunuluyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin patates 
havzası olan Bitlis’in Ahlat ilçe-

sinde bu yıl 40 bin dekarda yaklaşık 
160 bin ton patates üretimi gerçekleş-
tirildi.

Türkiye’nin patates ihtiyacının yüz-
de 5’lik kısmının karşılandığı Ahlat’ta, 
geniş tarım arazilerinde yetiştirilen 
yemeklik ve tohumluk patateslerin 
hasadı tamamlandı.

Bu yıl 7 bin dekarda tohumluk ve 
33 bin dekarda da yemeklik patates 
ekiminin yapıldığı ilçede, tarlalardan 
mevsimlik işçiler tarafından toplanan 
patateslerin kamyonlarla Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta 
olmak üzere iç piyasaya ve yurt dışına 
gönderilmesine başlandı.

Ekim yapılan alandan elde edilen 
160 bin ton patatesin satışından eko-
nomiye 800 milyon lira gelir sağlan-
ması hedefleniyor.

Örtü altında hasadı 
geciktirilen üzümler kış 
sofralarına lezzet katıyor

Doğu Anadolu’nun patates 
havzasından ekonomiye 
800 milyon lira katkı
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Tarımsal üretimde kesintisiz 
gübre tedariği ile sürdürü-
lebilir bilinçli tarımı yaygın-

laştırarak üreticilere fayda sağlayan 
GÜBRETAŞ, 2022 yılında arazi re-
çetelendirme, üretici danışma hattı, 
mobil mesaj hattı ve mobil uygula-
ma konularında verimli çalışmalar 
yürüttü. GÜBRETAŞ’ın uzman zi-
raat mühendisleri danışmanlığında 
üreticiler bilinçli tarım uygulama-
larına yönelik çok sayıda hizmet 
almaya devam etti. 

Bu kapsamda GÜBRETAŞ’ın 
üreticiler için yüz yüze iletişimle 
bilimsel yöntemlere göre hazırlan-
mış bitki besleme programlarının 
uygulanmasına yönelik danışman-
lık hizmetleri arasında yer alan 
“bitki besleme reçetesi oluşturma” 
önemli bir yer tutmaktadır. 2022 
Kasım ayı itibarıyla 8.662, son 5 yıl-
da ise 29.542 üreticiye uzman ziraat 
mühendislerimiz arazisinde danış-
manlık hizmeti vermiştir.

GÜBRETAŞ, çevreci yaklaşım 
ve bilimsel yöntemlere göre bitki 
besleme yoluyla üretimde verim ve 
kalitenin artırılması yönünde çö-
zümler üretmeye devam ediyor. Bu 
kapsamda GÜBRETAŞ’ın model 
üretim alanları projesi sürdürülebi-
lir tarım uygulamalarının mikro öl-
çekte yaygınlaştırılması için örnek 
bir proje. Model Üretim Alanları 
projesi bitki besleme ürünlerinin 
en doğru ve etkili şekilde kullanı-

mı yoluyla toprağa ve çiftçiye fayda 
sağlamayı amaçlarken bilinçli bitki 
besleme uygulamaları ile optimum 
gübre kullanımı yoluyla verimli ve 
kaliteli mahsul hasat edilmesine 
rehberlik ediyor. Böylece gereğin-
den fazla gübre tüketiminin önüne 
geçilerek kaynak israfının önlen-
mesi ve en değerli hazine konu-
mundaki topraklarımızın korun-
ması sağlanıyor. 

Proje kapsamında 2022 yılında 23 
ilde 16 farklı bitki için kurulan mo-
del üretim alanlarından 20 arazide 
hasat gerçekleşti. Bu alanlardan 
üretici uygulamalarına göre orta-
lama % 24,48 verim farkı oluştu-
ğu gözlemlendi. Türkiye’nin farklı 
noktalarında kurulan deneme alan-
larında verimdeki artış ile ekstra 
kazanç sağlayan üreticilerin dengeli 
ve düzenli bitki besleme ile gereği 
kadar gübre kullanması pazar de-
ğeri yüksek ve kaliteli ürün hasat 
etmelerini sağladı.

Gübretaş, bilinçli tarımsal üretimde üreticilere rehber olmaya devam ediyor. 

Gübretaş’ın Üretici
Bilinçlendirme Faaliyetleri HAZIRLAYAN
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